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Οι Κοσμογονικές Αρχές στον Αριστοτέλη 
 

 
Α΄ Εισαγωγή 

 
Πριν από κάθε ανάπτυξη του εξειδικευμένου θέματός μας, κρίνεται χρήσιμο να 
λεχθούν ορισμένες πληροφορίες για την βιογραφία του. Ο Αριστοτέλης 

γεννήθηκε κατά το έτος 384 π.Χ. στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, 55 χιλιόμετρα 
ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στην σημερινή κωμόπολη Σταυρός. 
Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν γιατρός του βασιλέως της Μακεδονίας Αμύντα 

του Β΄. Ανήκε στο γένος των Ασκληπιαδών, όπως και η μητέρα του, η Φαιστιάδα, 
η οποία καταγόταν από την Χαλκίδα. 

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αριστοτέλης δεν αποκλείεται από τον πατέρα του 
να έλαβε και τα πρώτα μαθήματα περί την ιατρική και τις ανατομίες. 
Ο Αριστοτέλης, πρόωρα και σε νεαρή ηλικία, ορφάνεψε από πατέρα και μητέρα 

και την κηδεμονία του αναλαμβάνει ο φίλος του πατέρα του ονόματι Πρόξενος, 
ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στον Αταρνέα, πόλη της Μικρασιατικής Αιολίδας, 

απέναντι από την Λέσβο. 
Ο Πρόξενος φρόντιζε τον Αριστοτέλη σαν πραγματικό παιδί του και μεριμνώντας 
για την μόρφωσή του, το έτος 368 π.Χ. εισάγει αυτόν, σε ηλικία 17 ετών, στην 

Ακαδημία του Πλάτωνος. 
Στην Ακαδημία οι μαθητές ήταν συνδημιουργοί της γνώσης, συντάσσοντες τις 
δικές του πραγματείες. 

Οι πραγματείες του Αριστοτέλη διεκρίνοντο για την ανεξαρτησία των αντιλήψεων 
έναντι αυτών του δασκάλου του. Όπως αργότερα φάνηκε αυτό ιδιαίτερα στα 

Φυσικά του έργα και εμφανώς προκύπτει και στην παρούσα εργασία η 
διαφοροποίησή του, ότι «το ιδανικόν του περιεχομένου του κόσμου δεν 
βρίσκεται μονομερώς στην υπερκόσμια περιοχή, αλλά στην πραγμα-

τικότητα μελετώντας το ένυλον είδος». 
Αυτή η σκέψη του εξ’ άλλου δηλώνεται και στην εικόνα του εξωφύλλου, η οποία 
παρουσιάζει τον Αριστοτέλη να δείχνει με το δάχτυλό του προς την γη και τον 

Πλάτωνα προς τον ουρανό, συνομιλώντας προφανώς περί το θέμα αυτό. 
Η ευφυία και η φιλοπονία του Αριστοτέλη άφηνε όλους κατάπληκτους στην 

Ακαδημία, τόσο μάλιστα που ο δάσκαλός του ο Πλάτων χαρακτήρισε αυτόν 
«νου» και «αναγνώστη» για την φιλογνωσία του. 
Επί τα 20 έτη της μαθητείας του στην Ακαδημία ο Αριστοτέλης καλλιέργησε 

μεγάλο αριθμό των επιστημών και εκτός της Ακαδημίας, παρακολούθησε και 
μαθήματα ρητορικής από τον Ισοκράτη, ενώ γνώρισε και την ποιητική της 

τραγωδίας. 
Όμως το έτος 348 π.Χ. και μετά τον θάνατο του Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης με τον 
Ξενοκράτη εγκαταλείπουν την Αθήνα και εγκαθίστανται στην Άσσο, πόλη της 

μικρασιατικής ακτής, έναντι της Λέσβου, στην  διακυβέρνηση της οποίας είχαν 
οι Πλατωνικοί Φιλόσοφοι Έραστος και Κορίσκος. Εκεί όλοι αυτοί οι Φιλόσοφοι 
ίδρυσαν σχολή παρόμοια αυτής της Ακαδημίας. 

Μετά την τριετή φιλοσοφική του δράση στην Άσσο, ο Αριστοτέλης, 
προσκεκλημένος από τον μαθητή του Θεόφραστο, μεταβαίνει και παραμένει 

στην Μυτιλήνη, συνεχίζοντας την διδασκαλία του και ασχολούμενος ιδιαίτερα 
με τις βιολογικές του έρευνες, τα αποτελέσματα των οποίων αναγνωρίσθηκαν 
και από τον σύγχρονο φυσιοδίφη Κάρολο Δαρβίνο. 
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Το 342 π.Χ. καλείται από τον βασιλέα Φίλιππον Β΄ της Μακεδονίας να αναλάβει 
την διδασκαλία και την διαπαιδαγώγηση του διαδόχου του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. 
Στην ψυχή του δεκατριάχρονου τότε Αλέξανδρου, ο Αριστοτέλης μετέδωσε  

την λατρεία του για την Ελληνική ηρωική παράδοση, χρησιμοποιώντας κυρίως 
τα Ομηρική έπη ως και άλλα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας. 
Κατά το έτος 335 π.Χ. και επί βασιλείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επανέρχεται 

στην Αθήνα και ιδρύει την δική του σχολή, το επονομαζόμενο «Λύκειον». 
Το «Λύκειον» ο Αριστοτέλης ίδρυσε στον χώρο μεταξύ Λυκαβητού και Ιλισσού, 
ερείπια του οποίου σήμερα βρέθηκαν παραπλεύρως της Λέσχης των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Οργάνωσε και λειτούργησε αυτό κατά τα πρότυπα της Ακαδημίας 
του Πλάτωνος. 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του «Λυκείου» προήχθησαν οι έρευνές του στις 
επιστήμες της βιολογίας, της πολιτειολογίας, της λαογραφίας και της μελέτης 
διαφόρων εκδηλώσεων της πολιτιστικής ζωής (ιστορία δραματικών και 

αθλητικών αγώνων). 
Με τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, άρχισε ο πολιτικός διωγμός του 

Αριστοτέλη, οπότε το 323 π.Χ. ο Αριστοτέλης καταφεύγει στην Χαλκίδα, από την 
οποία φεύγει μεταβαίνοντας στην αιωνιότητα.  
Ο Αριστοτέλης άφησε πλουσιότατο συγγραφικό έργο, του οποίου λέγεται, ότι ο 

αριθμός ανέρχεται στα 400 συγγράμματα και εκ των οποίων φέρεται, ότι 
διασώθηκαν 143 έργα, τα οποία γενικά διαιρούνται στις κατωτέρω κύριες 
ομάδες: 

1. Λογικά (Όργανον). Πρότερα και Ύστερα. Τοπικά και Σοφιστικοί Έλεγχοι. 
2. Φυσικά. Φυσική Ακρόασις, Περί Ουρανού, Περί Γενέσεως και Φθοράς, 

Μετεωρολογικά, Περί Κόσμου (νόθον). 
3. Βιολογικά. Περί Ζώων Ιστορία, Περί Ζώων Μορίων, Περί Ζώων Πορείας, Περί 

Ζώων Κινήσεως, Περί Ζώων Γενέσεως, Περί Φυτών (νόθον).  

4. Ψυχολογικά. Περί Ψυχής. 
5. Μεταφυσικά. Μετά τα Φυσικά. 

 

Στην παρούσα εργασία με τον τίτλο «Οι Κοσμολογικές Αρχές» θα αναπτυχθούν 
και θα σχολιασθούν επιλεκτικές σκέψεις από κείμενα των Φυσικών έργων του 

Αριστοτέλη πλην των Μετεωρολογικών και Περί Κόσμου, στα οποία όμως 
εντάσσεται και συνεξετάζεται και το έργο του «Μετά τα Φυσικά», θεωρούμενο ότι 
αποτελεί εξέλιξη και ολοκλήρωση της αρχής που εκτίθεται στο έργο «Φυσική 

Ακρόαση» (Φυσικά). 
Επελέγησαν αυτά τα έργα του Αριστοτέλη, διότι διαγράφουν μία απλή και 

καθαρή πορεία των σκέψεών του από τις γήινες στις ουράνιες αρχές για την 
δημιουργία του κόσμου, αποκαλύπτοντας ταυτοχρόνως και ποιες είναι οι 
κοσμογονικές αρχές. 

Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι, μέσα από τις σκέψεις του Αριστοτέλη, 
ν’ αναδειχθούν ποιες είναι οι κοσμογονικές αρχές και πώς αυτές συμμετέχουν 
στο κοσμογονικό του γίγνεσθαι. 

Ο Αριστοτέλης στην ανάπτυξη των απόψεών του κυρίως χρησιμοποιεί ως 
αποδεικτική μέθοδο την επαγωγική και την αναλογική, συγκρίνοντας κατ’ 

αρχάς τις δικές του θέσεις με τις ανάλογες των προηγουμένων Φυσικών 
Φιλοσόφων, αλλά και αυτές του Πλάτωνα. 
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Παρόλη όμως αυτή την μεθοδολογία του, κατακρίθηκε από τους μετέπειτα 
μελετητές του, ότι τα φυσικά του έργα παρουσιάζουν ασάφειες και κενά στην 

έκθεση των σκέψεων. 
Επομένως, υποχρέωση της παρούσας εργασίας είναι και η προσπάθεια 

επίλυσης αυτών των ασαφειών και των κενών, είτε μέσα από τα ίδια τα κείμενα, 
τα οποία διευκρινίζονται σε άλλα σημεία των έργων του ή και από αλλά έργα 
του Αριστοτέλη, λογικά συνδεόμενα μεταξύ τους επεξηγούν αυτές τις ασάφειες 

και τα κενά, για τα οποία κάνουν λόγο οι μετέπειτα μελετητές. 
Είναι όμως δυνατόν αυτός ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, ο οποίος 
καλλιέργησε και άφησε τις βάσεις ανάπτυξης σε μεγάλο φάσμα των σύγχρονων 

επιστημών και τεχνών να είναι ελλιπής; 
Εισερχόμεθα αμέσως στα ίδια τα κείμενα των προς ανάπτυξη έργων των Φυσικών 

του Αριστοτέλη: 
 
Β΄ Φυσικά ή Η Φυσική Ακρόαση.  

     Έρευνα Προσδιορισμού Πρώτου Κινούντος Ακινήτου 
 

Ο Αριστοτέλης, ως κατά βάσιν Φιλόσοφος της παρατήρησης της φύσης και της 
εμπειρίας των ανθρώπων, ερευνά κατ’ αρχήν τα φυσικά πράγματα προκειμένου, 
από την γνώση αυτών, βάσιμα να μπορέσει να αχθεί στην πρώτη αρχή του 

κόσμου, δηλαδή στο Πρώτο Κινούν Ακίνητο. 
 

1. Βιβλίον Α΄. Αρχή της Φύσης  

 
Έτσι λοιπόν, στο Περί Φυσικής Ακρόασης έργο του εισέρχεται κατ’ αρχήν 

ορίζοντας αυτές τις αρχές της Φύσης, οι οποίες αποτελούνται από τρία γένη. 
Αυτά τα γένη βασικά αποτελούνται από τα δύο ενάντια και το τρίτο είναι 
η Ύλη ως υποκείμενο των εναντίων. 

Αυτές τις αρχές ο Αριστοτέλης αποκαλεί στοιχεία, τα οποία εκφράζουν και την 
ουσία των γενών των φυσικών σωμάτων. 
Οι δε εναντιώσεις έχουν ως ρόλο να επιτρέπουν: αφ’ ενός την γένεση και την 

φθορά των όντων, ως επίσης την μεταβολή του ενός εναντίου προς το άλλο 
ενάντιο μεταξύ των στοιχείων. 

Σημειώνει, επίσης, ότι στην δράση των εναντίων αρχών έχουν θέση και οι 
έννοιες: πρότερον και ύστερον, όπως και αυτές της στέρησης και της μορφής. 
Στην διαδρομή αυτή εκθέσεων των απόψεων του Αριστοτέλη γίνεται κάποια 

παρέμβαση προκειμένου να διατυπωθούν σύντομα κάποια σχόλια. 
Ότι το στοιχείο της ύλης, που αποτελεί το ένα γένος της πρώτης αρχής της 

φύσης, μας επιτρέπει να σχηματισθεί η σκέψη, πως η ύλη, ως υποκείμενο των 
εναντίων,  
αποτελεί μία άλλη οντότητα, εκτός αυτής των εναντίων, αν και τα τρία γένη είναι 

αχώριστα μαζί και τα λοιπά ενάντια θεωρούνται πρωταγωνιστές στις 
μεταμορφώσεις της πρώτης αρχής, στο σύνολό της, όπως λεπτομερώς εκτίθενται 
τα πράγματα στο έργο του Αριστοτέλη «Περί Γενέσεως και Φθοράς».  

Εφόσον η ύλη των στοιχείων αποτελεί ως υποκείμενο μία διάφορη οντότητα, 
τότε και τα ενάντια ως φύση είναι μία άλλη οντότητα, οι οποίες συνυπάρχουν 

και συλλειτουργούν εντός κάθε στοιχείου, αλλά με διαφορετικό ρόλο η καθεμία 
εξ’ αυτών, τόσο για την γένεση και την φθορά όσο και για τις μεταμορφώσεις των 
στοιχείων. 



 
 

9 
 

Η εισαγωγή όμως στην δράση των εναντίων αρχών ως ενάντιες αρχές του 
πρότερον και ύστερον και της στέρησης και της μορφής, μας επιτρέπουν να 

θεωρηθούν τα ενάντια ως κινητικές οντότητες, οι οποίες προκαλούν και τις 
μεταβολές του υποκειμένου της ύλης των στοιχείων. 

Έτσι το παραπάνω σκεπτικό μας επιτρέπει ο Αριστοτέλης να θεωρηθεί 
πρόδρομος της σύγχρονης αντίληψης που επικρατεί στην Φυσική Επιστήμη, ότι 
το σωματίδιο είναι κυματοσωματίδιο, δηλαδή ότι η φύση του συνίσταται από 

ύλη και ενέργεια (κύμα). 
Ακόμη, αυτά τα στοιχεία του Αριστοτέλη με την ύλη και τα δύο ενάντια ως αρχή 
της φύσης, δύναται να συσχετισθεί με το Όν του Πλάτωνος στο έργο του 

«Σοφιστής», το οποίον θεωρείται διγενές ως «ταυτόν» και το «θάτερον», με «στάση» 
και «κίνηση». 

Τέλος, οι ενάντιες έννοιες πρότερον και ύστερον, ως και αυτή της στέρησης και 
της μορφής, δύνανται να θεωρηθούν ως εισαγωγικοί όροι, αυτών που αργότερα 
ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί «δυνάμει» και «ενεργεία», ως και της εντελέχειας για 

τις μεταβολές στην Φύση (Α5-7)1. 
 

2. Βιβλίον Β΄. Περί Φύσης. Τα Τέσσερα Αίτια Μεταβολών 
 
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης, αφού μίλησε για την αρχή της φύσης, έρχεται να 

προσδιορίσει ποια είναι αυτή η φύση, για τις μεταβολές και τα κύρια αίτια 
αυτών των μεταβολών. 
Γενικά, στην περιοχή ορισμού της φύσης εμπίπτει κάθε σώμα που έχει μέσα 

στον εαυτόν του την αρχή της κίνησης. Γι’ αυτόν τον λόγο Αριστοτέλης ταυτίζει, 
τρόπον τινά, την φύση με την κίνηση. Δηλαδή αποκλειστικά φύση σημαίνει 

κίνηση και ιδιαίτερα μάλιστα κίνηση πορείας προς την μορφή. 
Φύση είναι όμως και το υλικό υποκείμενο στο οποίο παρατηρείται και κατά 
κύριο λόγο το είδος, το οποίον αποτελεί και την τελείωση του φυσικού όντος. 

Η κίνηση όμως επιφέρει και τις μεταβολές, όπως είναι η γένεση και η φθορά, 
ως επίσης και οι ποικίλες διαμορφώσεις των όντων και ως κύρια αίτια αυτών ο 
Αριστοτέλης θεωρεί κατ’ αρχάς το υλικό από το οποίο γίνεται κάτι και ως τελικό 

αίτιο τον σκοπό για το οποίο γίνεται κάτι, δηλαδή την τελική μορφή του όντος. 
Με αυτόν πλέον τον προσδιορισμό της τελεολογίας των μεταβολών στην φύση, 

ήταν λογικό επόμενο ο Αριστοτέλης να αποκλείσει να ισχύσουν ως αίτια η τύχη 
και ο αυτοματισμός σε αυτές, διαφοροποιούμενος, ως επί το πλείστον, από τους 
προηγουμένους, αλλά και από σύγχρονους φυσικούς επιστήμονες (Β1-6)2. 

Μετά από αυτήν την εισαγωγή περί των βασικών αιτίων των μεταβολών και αφού 
διαχώρισε τις αρμοδιότητες του Φυσικού από αυτές του Μαθηματικού 

επιστήμονα, ορίζει, ότι έργον του Φυσικού είναι η έρευνα των τεσσάρων, κατά 
τον Αριστοτέλη αιτίων των μεταβολών. Δηλαδή, της ύλης, της κίνησης, του 
είδους και του ένεκα τίνος γίνεται (τελικό αίτιο η ολοκλήρωση της  μορφής). 

Τελικά, ο Φυσικός ερευνά τρεις περιπτώσεις μεταβολών φυσικών πραγμάτων: 
- Το Πρώτο Κινούν Ακίνητο, το οποίον, αν και ακίνητο, αποτελεί έργο του 

Φυσικού εξ αιτίας του ένεκα τίνος (της σκοπιμότητας). 

- Κατά δεύτερο λόγο ερευνά τα πράγματα που βρίσκονται σε κίνηση και είναι 
άφθαρτα (αστέρες κλπ.). 

- Και το τρίτο, ερευνά τα πράγματα που κινούνται και είναι φθαρτά. 
Αξιοσημείωτο όμως είναι στον παρόντα χώρο η αναφορά του Αριστοτέλη που 
θεωρεί έργο έρευνας του Φυσικού το Πρώτο Κινούν Ακίνητο, μόνον ως 
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προς την αιτία του ένεκα τίνος και όχι ως προς τα άλλα αίτια και κυρίως ως 
προς τα αίτια της ύλης και της κίνησης, από την οποία στα φυσικά πράγματα 

προκύπτει κάτι. 
Δηλώσεις του Αριστοτέλη, οι οποίες καθαρά σημαίνουν, ότι το Πρώτο 

Κινούν Ακίνητο είναι φυσικό πράγμα, αλλά δεν είναι ύλη, είναι δηλαδή 
φυσικό άϋλο πράγμα, το οποίον όμως, αν και ακίνητο κινείται και δρα στην 
τελείωση των φυσικών πραγμάτων. 

Βεβαίως, ο Αριστοτέλης λέει, ότι το Πρώτο Κινούν Ακίνητο είναι άϋλο φυσικό 
πράγμα που φέρει την εγκόσμια τελειότητα, πλην όμως δεν ομιλεί για την 
προέλευση αυτού, δηλαδή, την αιτία από την οποία γίνεται, αφήνοντας να 

νοηθεί, ότι πρόκειται περί άλλης δύναμης, εκτός των ερευνών του Φυσικού. 
Ανοίχθηκε αυτή η παρένθεση για το Πρώτο Κινούν Ακίνητο, διότι οι μετέπειτα 

μελετητές του Αριστοτέλη, έχουν κατά πολύ ασχοληθεί και έχουν γράψει 
σχετικές μελέτες για την προέλευση και την φύση του Πρώτου Κινούντος 
Ακινήτου, οι ασάφειες και παραλείψεις του οποίου έχουν προκαλέσει και τις 

ενστάσεις τους σε βάρος του Αριστοτέλη. 
Άλλη ασάφεια είναι, ότι κινείται, ενώ είναι ακίνητο. 

Μία πρώτη ερμηνεία, ως προς την αντίφαση, δύναται να δοθεί, ότι ο Αριστοτέλης 
σαν άριστος Φυσιοδίφης, εμπνεύσθηκε από τον νου των ζώων, που ενώ είναι 
ακίνητος, σκοπίμως κινεί το σώμα του. 

Το θέμα του Πρώτου Κινούντος Ακινήτου θα μας απασχολήσει και πάλι 
ευρύτερα στο Βιβλίο Θ΄ των Φυσικών, στο οποίο ο Αριστοτέλης ασχολείται ειδικά 
με αυτό. 

Κλείνοντας το βιβλίο του για την φύση, ο Αριστοτέλης θεωρεί την φύση ως αίτιο, 
το οποίο κινείται και δρα κατά τελεολογικό σκοπό, στα φυσικά πράγματα που 

έχουν κίνηση και ενεργούν τελεολογικά. Δηλαδή, η φύση ενεργεί όπως ο 
τεχνίτης, έτσι ώστε να δυνάμεθα να ισχυρισθούμε, ότι η τέχνη μιμείται την 
φύση, λέει ο Αριστοτέλης.  

Με αυτές τις συμπληρωματικές έννοιες για την φύση αποδεικνύεται, ότι η 
φύση δεν ταυτίζεται απλώς μόνο με την κίνηση, αλλά ταυτίζεται με τον 
τελεολογικό σκοπό της κίνησης. Ο οποίος όμως τελεολογικός σκοπός της 

φύσης, φέρει αυτήν στην ίδια σκοπιμότητα του Πρώτου Κινούντος Ακινήτου. 
Άρα, άλλη μία απόδειξη ότι το Πρώτο Κινούν Ακίνητο είναι φυσικό πράγμα, το 

οποίον όμως προέρχεται, ως θεϊκό πράγμα, από κάποιον άριστο τεχνίτη, τον 
οποίον, αν και δεν κατονομάζει μέχρις εδώ ευθέως ο Αριστοτέλης, εκτιμάται, ότι 
δεν είναι άλλος από τον Θεό  

(Β7-9)2.  
 

3. Βιβλίον Γ΄. Περί Εντελέχειας και Απείρου 
 
Ο Αριστοτέλης, αφού πλέον έχει ταυτίσει την κίνηση με την φύση έρχεται, μέσω 

της κίνησης, να εκθέσει πως η κίνηση συνεργάζεται με την φύση, ώστε η 
τελευταία να εκπληρώσει τον τελεολογικό της σκοπό, όπως είδαμε. 
Επομένως και στα φυσικά πράγματα η κίνηση που συμβαίνει στις μεταβολές 

τους και στις διαμορφώσεις τους, αναγκαστικά έχουν και εντελεχειακόν 
χαρακτήρα. 

Αλλά η εντελέχεια στις κινήσεις των όντων δεν αφορά το υποκείμενο αυτών 
(δηλαδή την ουσία ή το είδος τους), αλλά τις εναντιώσεις των μεταβολών αυτών 
(στέρηση-μορφή, υπεροχή-έλλειψη, μαύρο-λευκό κλπ.). 
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Επειδή όμως τα είδη της κίνησης, κατά τις μεταβολές, είναι ισάριθμα με τα είδη 
των όντων που παρουσιάζονται, δύναται κατ’ επέκταση ως κίνηση να ονομάζεται 

η εντελεχειακή ύπαρξη του δυνάμει όντος, θεωρουμένου καθαρά στην δυνατή 
ύπαρξή του. Και αυτό, διότι το ον που προκαλεί κίνηση σε άλλο, ταυτοχρόνως 

και το ίδιο δέχεται κίνηση από κάποιο άλλο. 
Άρα κίνηση είναι η εντελέχεια του δυνάμει όντος, όταν το ον ενεργεί 
εντελεχειακά και σε άλλο κινητό. 

Έτσι ώστε, τελικά κίνηση είναι η εντελέχεια του δυνατού, με την καθαρή άποψη 
της δυνατότητας της εντελέχειας, όταν όμως αυτή συμβαίνει ούτε πρότερον ούτε 
ύστερον. Γεγονός το οποίον ερμηνεύεται, ότι τα εντελεχειακά φυσικά όντα έχουν 

εντός αυτών ευθύς εξ αρχής την εντελέχεια, δηλαδή την αιτία του «ένεκα τίνος» 
ή με άλλα λόγια την τελική μορφή τους. 

Γεγονός όμως το οποίον, όπως είδαμε, αποτελεί και έργον έρευνας του Φυσικού 
Επιστήμονα, καθόσον αφορά και τη συμμετοχή του Πρώτου Κινούντος Ακινήτου 
στο γίγνεσθαι των φυσικών πραγμάτων. 

Φυσικό αποτέλεσμα η μορφή των όντων, το οποίο μας επιτρέπει να 
συμπεράνουμε, ότι σε κάθε είδος υπάρχει νόηση, η οποία παρέχεται κατά 

σχεδιασμένο τρόπο από Ανώτατον Νου. 
Πρέπει όμως να αναφερθεί, ότι ο τρόπος που σχηματίζεται η μορφή των όντων 
δεν έχει ακόμη επεξηγηθεί από τους επιστήμονες. 

Πλην όμως ο φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος, για τον σχηματισμό των ειδών 
και της μορφής τους υποστηρίζει, ότι πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο εσωτερικός 
οργανισμός κάθε είδους και δευτερευόντως το περιβάλλον. 

Θέση του σύγχρονου Κάρολου Δαρβίνου, η οποία δεν απέχει από τις παραπάνω 
θέσεις του Αριστοτέλη, ότι η εντελέχεια της μορφής υπάρχει εντός των όντων, 

ούτε πρότερον ούτε ύστερον. 
Όμως ο Αριστοτέλης, ως πρώτος μεγάλος φυσιοδίφης, ο οποίος επισταμένως είχε 
μελετήσει τα είδη των όντων, γεγονός που αναγνωρίζεται και από τον ίδιο τον 

Κάρολο Δαρβίνο, διαφοροποιείται από αυτόν υποστηρίζοντας, ότι το κάθε είδος 
των όντων δημιουργήθηκε χωριστά. 
Ενώ ο Κάρολος Δαρβίνος αντιθέτως υποστηρίζει, ότι κάθε είδος προέρχεται από 

το άλλο, εξελικτικά. 
Επειδή όμως το θέμα σχηματισμού της μορφής των ειδών δεν έχει λυθεί ακόμη 

από την Επιστήμη, δεν δύναται να θεωρηθεί άδικο, αν υποστηριχθεί, ότι 
πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχηματισμό της μορφής των ειδών παίζει το 
περιβάλλον. 

Άποψη η οποία ενισχύεται αν η σύγχρονη έννοια του περιβάλλοντος 
συσχετισθεί με αυτή της Αριστοτελικής φύσης, η οποία, όπως αναφέρθηκε, 

είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τον εντελεχειακό σκοπό των όντων. 
Ολοκληρώνοντας ο Αριστοτέλης τις απόψεις του για την εντελεχειακή κίνηση 
των φυσικών πραγμάτων, σύμφωνα με την αρχή του Κινούντος-Κινουμένου, 

καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η ενέργεια του κινητικού (κινούντος)  δεν 
ξεχωρίζει από την εντελέχεια του κινητού (κινουμένου), με αποτέλεσμα τα δύο 
να είναι ένα, μέσω της κίνησης που προκαλείται από αυτήν την ενέργεια. 

Αυτή η ταυτότητα της εντελεχειακής κίνησης μεταξύ κινούντος και κινουμένου, 
δύναται να θεωρηθεί, ότι είναι παρόμοια με την αρχή περί ομοίων των 

προγενεστέρων φιλοσόφων. Η οποία συνταύτιση της εντελεχειακής κινούντος-
κινουμένου δεν είναι άλλη από την σύγχρονη αρχή του συντονισμού της 
συχνότητας μίας κύμανσης με την ιδιοσυχνότητα των σωμάτων, χάριν της 
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επικοινωνίας μεταξύ τους. Εφαρμογές δύνανται να συμβαίνουν στην 
μεταβίβαση των μηνυμάτων στον εγκέφαλο, στην κατεύθυνση των 

βλαστοκυττάρων προς τα όμοια κύτταρα ενός οργανισμού κλπ. 
Μετά δε από επισταμένη έρευνα επί της ταυτότητας της εντελεχειακής κίνησης 

μεταξύ κινητικού και κινητού, ήτοι μεταξύ ποιητικού και παθητικού αιτίου, ο 
Αριστοτέλης καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η εντελεχειακή ταυτότητα της 
κίνησης δύναται να υπάρχει έστω και αν αυτά τα δύο έχουν διαφορετικό 

ορισμό. 
Αν δε τολμήσουμε να κάνουμε κάποιο άλμα από τα φυσικά πράγματα, όπως 
γενικά είναι και το πνεύμα στα Φυσικά έργα του Αριστοτέλη, οι παραπάνω 

σκέψεις του περί της ταυτότητας της εντελεχειακής κίνησης σε πράγματα με 
διαφορετικό ορισμό, δύνανται να μας οδηγήσουν και στις πρώτες αρχές 

δημιουργίας του φυσικού κόσμου. 
Δηλαδή, της κίνησης του αρχικού μείγματος της ύλης από το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο, όπως θα δούμε στη συνέχεια της εργασίας «Περί Ουρανού». 

Ο Αριστοτέλης, πριν φθάσει να ορίσει πού υπάρχει το άπειρον εντός του 
φυσικού κόσμου, κατά πρώτον ερευνά και προσδιορίζει την εντελεχειακή 

κίνηση των φυσικών πραγμάτων. 
Προς τούτο θεωρεί, ότι είναι αναγκαία η γνώση της κίνησης, διότι μέσω αυτής 
γνωρίζεται η φύση, η οποία ταυτίζεται βέβαια με την κίνηση. 

Η κίνηση όμως είναι συνεχής και μέσω αυτής της ιδιότητας θα ερευνηθεί και το 
άπειρον, έστω και αν ταυτοχρόνως η κίνηση είναι συνυφασμένη με τον τόπο και 
τον χρόνο. 

Είναι γνωστό, ότι το ον που προκαλεί κίνηση σε άλλο, ταυτοχρόνως και το ίδιο 
δέχεται κίνηση από κάποιο άλλο. 

Άρα κίνηση είναι η εντελέχεια του δυνάμει όντος, όταν το ον ενεργεί 
εντελεχειακά σε άλλο κινητό, εντός της αρχής κινούντος κινουμένη. 
Έτσι όμως, ώστε η ενέργεια του κινητικού να μην ξεχωρίζει από την εντελέχεια 

του κινητού, με αποτέλεσμα τα δύο να είναι ένα, παρουσιάζοντας μία ταυτότητα, 
τόσο το κινητικό όσο και το κινητό, μέσω της εντελεχειακής κίνησης αυτών ή 
σύμφωνα με την ορολογία της σύγχρονης Φυσικής Επιστήμης να υπάρχει 

συντονισμός ιδιοσυχνοτήτων (Γ1-3)3. 
Ο Αριστοτέλης συνέχεια της μελέτης του για την εντελεχειακή κίνηση των 

φυσικών πραγμάτων μελετά και την έννοια του απείρου και αφού αποκλείει τις 
απόψεις περί αυτού των προηγουμένων φιλοσόφων, φθάνει πλέον στην δήλωση: 
Το άπειρο δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να έχει αυτοτελή ύπαρξη δίπλα από 

τα όντα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως ουσία ούτε ως ιδιότητα των όντων, είτε 
το πάρουμε ως διαιρετό είτε ως αδιαίρετο. 

Δικαιολογημένα βέβαια ο Αριστοτέλης, σύμφωνα με τις δικές του θέσεις, να 
αποκλείει την αυτοτελή ύπαρξη του απείρου δίπλα από τα όντα, υπονοώντας 
ασφαλώς τους Πυθαγορείους και τον Αναξίμανδρο, ο οποίος θεωρεί 

αποκελιστικά το άπειρον ως αρχή των όντων. 
Σήμερα όμως συμβαίνει να μην επιβεβαιώνονται οι απόψεις του Αριστοτέλη, 
από την θεωρία του Αλβέρτου Αϊνστάιν, περί «Ενοποιημένου Πεδίου», η 

οποία προβλέπει την δημιουργία των υλικών σωματιδίων από ταραχές αυτού 
του πεδίου. 

Εφόσον βέβαια, το άπειρον με τον σύγχρονο όρο ερμηνευθεί ως πεδίον, 
επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο τον Αναξίμανδρο όσο και τους 
Πυθαγορείους. 
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Είναι αδύνατον να υπάρχει ένα άπειρο σώμα, σε οποιαδήποτε κατάσταση και 
αν θεωρήσουμε αυτό. 

Αστήρικτη είναι και η αντίληψη του Αναξαγόρα που φρονεί, ότι μόνο το άπειρο 
μπορεί να στηριχθεί και να ηρεμήσει στον εαυτόν του. 

Υπάρχει όμως απειρότητα στα διαρκώς επαναλαμβανόμενα γεγονότα του 
χρόνου, της γένεσης και της φθοράς και γενικά στις μεταβολές των δυνάμει 
πραγμάτων, μέχρι όμως απαραιτήτως του ορίου της εντελέχειας, διότι η 

εντελέχεια είναι η τέλεια ολοκλήρωση των φυσικών πραγμάτων. 
Αυτές, όμως, οι επαναλαμβανόμενες εντελεχειακές μεταβολές συμβαίνουν εντός 
ενός όλου, το οποίον και αυτό, ως όλον, θεωρείται τέλειον, όπως είναι το Ένα 

Όλον του Παρμενίδη. 
Ένας τέτοιος όμως επαναλαμβανόμενος κόσμος δύναται να θεωρηθεί και ο 

σημερινός εντός ενός σύμπαντος, το οποίον θεωρείται και σφαιρικού σχήματος. 
Αυτή, εξ’ άλλου είναι και η θεωρία του Henri Poincare, σε αντίθεση με αυτή 
του Ilya Prigogine, που προβλέπει τη δημιουργία επ’ άπειρον συμπάντων σε 

ευθεία γραμμή (Γ4-8)3. 
 

4. Βιβλίον Δ΄. Τόπος, Κενόν και Χρόνος 
 
Αφού ο Αριστοτέλης ερεύνησε τους συσχετισμούς της κίνησης με τη φύση, δεν 

μπορούσε να μην αναφερθεί στα μεγέθη, στους παράγοντες που συμμετέχουν 
στην κίνηση και στις μεταβολές των όντων.  
Αυτά είναι ο τόπος -με τη σύγχρονη έννοια του χώρου- το οποίον θεωρεί 

υπαρκτό, όχι όμως ως συγκεκριμένο είδος με την δική του μορφή, αλλά να 
λαμβάνει εκάστοτε το σχήμα του όντος που περιβάλλει. 

Ερευνά την έννοια του κενού, του οποίου, κατόπιν σειράς επιχειρημάτων, 
απορρίπτει την ύπαρξή του, όπως γίνεται και σήμερα αποδεκτό από την 
σύγχρονη Φυσική Επιστήμη διότι, όπως απεδείχθη, μέσα από το κενό 

εμφανίζονται σωματίδια. 
Τέλος, ερευνά τον χρόνο, τον οποίο θεωρεί όχι ως ξεχωριστή οντότητα, αλλά ως 
ένα συνεχές μέγεθος που αρρήκτως είναι συνδεδεμένος με την αρίθμηση της 

κίνησης και κάθε μεταβολής, έτσι ώστε να ορίζεται ως αριθμός κίνησης, 
ρυθμίζοντας τα όρια ύπαρξης των όντων, πλην των αιωνίων όντων τα οποί 

βρίσκονται μέσα στην αιωνιότητα του χρόνου. 
Ο αριθμητικός χρόνος όμως εξαρτάται από την ύπαρξη της ψυχής που αριθμεί. 
Χωρίς ψυχή δεν υπάρχει αριθμός κίνησης, παρά μόνο κίνηση. 

Στοιχείο συμμετοχής της ψυχής στην αρίθμηση του χρόνου στις μεταβολές, η 
οποία απασχόλησε και τους σύγχρονους ερευνητές για τη φύση των σωματιδίων 

του φωτός κατά πόσον τα σωματίδια είναι ύλη ή κύματα. Τελικά απεδέχθησαν 
αυτά ως υλο-κύματα. Εμμέσως όμως συσχετίζεται και η θεωρία της Ειδικής 
Σχετικότητας του Αλβέρτου Αϊνστάιν, παρατήρηση της κίνησης σώματος από 

διαφορετικές θέσεις παρατηρητού.  
Από τις παραπάνω αναφορές του Αριστοτέλη για τον τόπο-χώρο και τον χρόνο, 
εντός των οποίων περιγράφονται οι κινήσεις και οι μεταβολές των όντων, με μία 

βαθύτερη παρατήρηση επ’ αυτών, δύνανται να διατυπωθούν οι κατωτέρω 
σκέψεις:  

Ότι, αφενός η μεταβλητότητα του χώρου, ανάλογα με την μορφή των όντων και 
αφ’ ετέρου η άρρηκτη συνακολουθία του χρόνου με την κίνηση ή την μεταβολή 
των όντων εντός του χώρου, δύναται ο συνδυασμός αυτών να μας επιτρέψει 
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κάποιον συσχετισμό με τη σύγχρονη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του 
Αλβέρτου Αϊνστάιν, περί καμπύλωσης του χώρου-χρόνου. Με μόνη όμως την 

διαφορά, ότι οι σκέψεις του Αριστοτέλη δεν οδηγούν μονομερώς στην 
καμπύλωση του χώρου-χρόνου, αλλά στους ποικίλους μετασχηματισμούς 

αυτού, ανάλογα με τα είδη των όντων και τις κινήσεις τους. 
Αξίζει να ληφθεί υπ’ όψιν και η δήλωση του Αλβέρτου Αϊνστάιν, ότι 
αναγνωρίζει τρεις εποχές στην εξέλιξη της Φυσικής Επιστήμης: Αυτή 

του Αριστοτέλη, του Ισαάκ Νεύτωνος και την δική του. Αξιοσημείωτο είναι, 
ότι και οι τρεις ασχολήθηκαν με τον χωρο-χρόνο και την κίνηση, ο καθένας 
όμως με την δική του έμπνευση (Δ1-8)4. 

 
5. Βιβλίον Ε΄. Μεταβολές της Ύλης 

 
Μετά τους συσχετισμούς της κίνησης με την φύση και τη σχέση της με μεγέθη, 
ιδιαιτέρως με τον τόπο-χώρο και τον χρόνο, ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τις 

κινήσεις από τις μεταβολές, οι οποίες όμως δεν παύουν και αυτές να είναι 
κινήσεις εντός ορισμένων πλαισίων χρόνου. 

Οι καθαυτό μεταβολές αφορούν την ουσία της ύλης και είναι αυτές που από 
κάτι δεν υπάρχει σε κάτι που υπάρχει και αυτή η μεταβολή έχει σχέση με τη 
γένεση των όντων. 

Ενώ η άλλη καθαυτή μεταβολή είναι αυτή η οποία συμβαίνει από κάτι που 
υπάρχει σε κάτι που δεν υπάρχει και αυτή αφορά την φθορά των όντων. 
Ενώ την κίνηση εκφράζει η μεταβολή από κάτι που υπάρχει σε κάτι που 

υπάρχει κατά τόπον και ιδιαιτέρως έχει σχέση με την ποιότητα, την ποσότητα 
και τον τόπο-χώρο των όντων (Ε1-4)5. 

Όσον αφορά όμως για την εναντιότητα των κινήσεων, παρ’ όλη την 
διαφορετικότητα τούτων, κυρίως συνίσταται στο ότι από δύο κινήσεις η μία 
εναντιότητα να κατευθύνεται προς την άλλη και από την τελευταία προς την 

πρώτη. 
Με αυτήν όμως την κίνηση των εναντίων, η μία εναντιότητα προς την άλλη και 
αυτή η άλλη προς την πρώτη, είναι δυνατόν να επιτρέψει και την περιστροφή 

του στοιχείου ή του σώματος εντός των οποίων υπάρχουν. Έτσι εξηγείται η 
περιστροφή των στοιχείων και όλου του ομοίου σώματος αυτών στην Φυσική 

των Προσωκρατικών Φυσικών Φιλοσόφων. 
Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο στην εναντιότητα της γένεσης και της φθοράς, 
διότι αυτές αφορούν τις καθαυτές μεταβολές και όχι κίνηση. 

Όλες οι παραπάνω αναφορές, περί των μεταβολών και των εναντιώσεων των 
κινήσεων δύνανται να θεωρηθούν ως μία εισαγωγή στις αρχές των όσων ο 

Αριστοτέλης θα καταθέσει στο σύγγραμμά του «Περί Γενέσεως και Φθοράς» 
και ορισμένα εξ’ αυτών επίσης στο σύγγραμμά του «Περί Ουρανού» (Ε5-6)5. 
 

6. Βιβλίον Ζ΄. Περί Συνεχούς Κίνησης 
 
Από τα κείμενα των βιβλίων των Φυσικών που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα έχει 

διαφανεί, ότι ο Αριστοτέλης αναπτύσσοντας τα φυσικά πράγματα δεν παύει να 
έχει, έστω και κωδικοποιημένες πληροφορίες τόσο για τις αρχές όσο και για την 

λειτουργία του φυσικού γίγνεσθαι εντός ενός κοσμικού όλου. 
Έτσι και στο παρόν βιβλίο πραγματεύεται την επ’ άπειρον διαιρετότητα της 
συνεχούς μεταβολής των σωμάτων μέχρι των αδιαιρέτων στοιχείων, απαραιτήτως 
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όμως με την αναλογική συσχέτιση αυτής με τα μεγέθη της κίνησης και του 
χρόνου της μεταβολής τους. 

Σε αυτήν όμως τη συμμεταβλητότητα των μεγεθών που συνοδεύουν την επ’ 
άπειρον διαιρετότητα μίας συνεχούς μεταβολής δεν συμμετέχει η ποιότητα του 

είδους των όντων, η οποία ασφαλώς τοποθετείται εντός ενός πλαισίου μέχρι 
ολοκλήρωσης της μορφής του είδους. Η οποία όμως ολοκλήρωση της μορφής 
του είδους η μεταβολή διέρχεται από τελειωμένες στιγμές αυτής. 

Φαινόμενο το οποίο μας οδηγεί στη σύγχρονη αρχή της αυτοομοιότητας των 
κυττάρων ή των στοιχείων τόσον κατά την ανάπτυξη όσο και κατά την φθορά των 
όντων (Ζ1-6)6. 

Αν και, όπως καθαρά φαίνεται στο κείμενο, το βιβλίο αυτό γράφτηκε 
προκειμένου ο Αριστοτέλης να αντικρούσει τα παράδοξα παραδείγματα του 

Ζήνωνα, που ομιλούν περί άπειρης κίνησης εντός πεπερασμένου χώρου (αν 
και σήμερα ε’ αυτών στηρίζεται η ανάπτυξη του απειροστού λογισμού στα 
Μαθηματικά), αποκλείοντας την οιανδήποτε συνεργασία του πεπερασμένου με 

το άπειρον στις μεταβολές των φυσικών πραγμάτων. 
Εν τούτοις όμως οι θέσεις του Αριστοτέλη στις συνεχείς μεταβολές των φυσικών 

πραγμάτων για την αναλογική συμμεταβλητότητα των μεγεθών, της κίνησης και 
του χρόνου θεωρούνται προδρομικές αρχές της σύγχρονης και ισχύουσας 
Νευτώνειας Φυσικής. 

Αλλά επίσης και η συσχέτιση από τον Αριστοτέλη των συνεχών μεταβολών με τα 
μεγέθη αυτών της κίνησης και του χρόνου, δύναται να θεωρηθεί ως μία 
προδρομική διατύπωση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας που έχει να 

κάνει με την διαστολή ή τη συστολή του χωρο-χρόνου της Ειδικής Θεωρίας 
Σχετικότητας του Αλβέρτου Αϊνστάιν. 

Συνεχίζοντας ο Αριστοτέλης να αντικρούει τις θέσεις του Ζήνωνα υποστηρίζει, 
ότι όλες οι μεταβολές έχουν αρχή και τέλος, ακόμη και οι ενάντιες μεταβολές 
της γένεσης και της φθοράς έχουν τέλος. 

Έχουν όμως αυτές οι ενάντιες μεταβολές ως τέλος το άπειρον μόνον ως 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις και όχι ως συνεχείς κινήσεις, η συνεχής κίνηση 
αυτών συμβαίνει εντός ενός πλαισίου χρόνου. 

Κλείνει όμως αυτό το κεφάλαιο δηλώνοντας, ότι μόνο στην κυκλική κίνηση 
δύναται να εμφανισθεί ως μία και συνεχής κίνηση λόγω της άπειρης 

διάρκειας του χρόνου. 
Άρα αυτές οι τελευταίες απόψεις του Αριστοτέλη μας επιτρέπουν να 
υποστηριχθεί, ότι αποδέχεται τις επαναλαμβανόμενες μεταβολές των φυσικών 

πραγμάτων εντός ενός σφαιρικού κύκλου του οποίου η κίνηση είναι άπειρης 
διάρκειας δηλαδή, ότι είναι αιώνιος. 

Αυτή όμως η ερμηνεία των λόγων του Αριστοτέλη μας επιτρέπει ώστε να γίνει 
δεκτό, ότι εντός του κύκλου της σφαίρας του πρώτου κινούντος ακινήτου 
συμβαίνουν όλες οι επαναλαμβανόμενες μεταβολές του φυσικού κόσμου. 

Το οποίον, κατά συνέπεια σημαίνει, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι μία 
συνεχής αιώνια κυκλική σφαιρική κίνηση ενός φυσικού πράγματος. 
Κάπως έτσι ανάλογα γίνεται αποδεκτό και σήμερα, ότι το σύμπαν είναι σφαιρικό 

και αιώνιο και ότι εντός αυτού υπάρχει και ο άπειρος φυσικό κόσμος, με μόνη 
την διαφορά, ότι δεν αποδέχονται την κυκλική κίνηση της σφαίρας του 

σύμπαντος (Ζ7-10)6. 
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7. Βιβλίον Η΄. Αρχή Κινούντος-Κινουμένου 
 

Όπως φάνηκε μέχρι τώρα, ο Αριστοτέλης ομιλεί για τις αρχές και τα είδη των 
κινήσεων των φυσικών πραγμάτων, τα οποία βέβαια αποτελούν έργο του 

Φυσικού Επιστήμονα. 
Το παρόν όμως, προτελευταίο, βιβλίο των Φυσικών του, συνεχίζοντας ασφαλώς 
να ομιλεί για την κίνηση, δύναται το περιεχόμενο αυτού να θεωρηθεί ως 

προπομπός των όσων πρόκειται να αναφέρει περί του Πρώτου Κινούντος 
Ακινήτου στο τελευταίο του βιβλίο των  Φυσικών. 
Επαναλαμβάνει, κατ’ αρχάς, την  αρχή, ότι καθετί κινούμενο ωθείται από 

κάποιο άλλο και αυτό συμβαίνει διότι το κινούμενο είναι επιδεκτικόν συνεχών 
διαιρέσεων και επομένως συνεχούς κίνησης. Σύμφωνα βέβαια και με την αρχή, 

ότι τα διαιρετά μεγέθη παρουσιάζουν συνεχή κίνηση συνεπάγεται, ότι αν ένα 
από τα σημεία του κινείται, θα κινείται ολόκληρο το σώμα του κινουμένου. 
Αντίθετα, αν ένα από τα σημεία του είναι ακίνητο, ολόκληρο το σώμα του 

κινουμένου παραμένει ακίνητο. 
Αναγκαστικά όμως τα κινούντα και τα κινούμενα σημεία να είναι σε άμεση 

επαφή ή σε συνέχεια και η κίνηση να είναι συγχρονισμένη του ενός προς το 
άλλο, ώστε όλα μαζί τα σημεία να αποτελούν ένα ενιαίον όλον. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγχρονισμένη κίνηση μεταξύ των σημείων-στοιχείων, 

δύναται να συσχετισθεί με το φαινόμενα το οποίο σήμερα χαρακτηρίζεται ως 
συντονισμός συχνοτήτων, ο οποίος μάλιστα δύναται να επεξηγήσει και την 
επιλεκτική επικοινωνία μεταξύ των στοιχείων της σύγχρονης Φυσικής, αλλά και 

της Βιολογίας. 
Ασφαλώς, όλες οι παραπάνω σκέψεις του Αριστοτέλη, αναφέρονται σε αρχές 

κινήσεων κινούντος-κινουμένου, σύμφωνα με τις οποίες θεωρούνται τα φυσικά 
σώματα σε μία τέτοια διαδικασία, η οποία δεν θα είχε τέλος. 
Επειδή όμως αδύνατον να υπάρχει άπειρη κίνηση σε πεπερασμένο χώρο-χρόνο, 

αναγκαστικά πρέπει να δεχθούμε, ότι υπάρχει ένα Πρώτο Κινούν-Κινούμενο, 
δηλαδή να υπάρχει ένα Πρώτο Κινούν και ένα Πρώτο Κινούμενο (Η-1)7. 
Επειδή λοιπόν η αρχή της κίνησης Κινούντος-Κινουμένου στα φυσικά 

πράγματα είναι αδύνατος να έχει ένα τέλος, αναγκαστικά μας οδηγεί, ότι η αρχή 
της κίνησης Κινούντος-Κινουμένου διαγράφει, ως κίνηση και μόνον, έναν 

κύκλο που οδηγεί στο Πρώτο Κινούν και στο Πρώτο Κινούμενο, έστω και αν 
αλλάζει καταστάσεις, ανάλογα με τα είδη και τις μεταβολές των φυσικών 
σωμάτων. 

Μένει όμως να ερευνηθεί ποιο είναι το Πρώτο Κινούν και το Πρώτο Κινούμενον. 
Αλλά και το Πρώτο Κινούν-Κινούμενον, ως ενιαίον όλον εκλαμβανόμενο, θα 

ήταν δυνατόν να συσχετισθεί με το «Όν» του Πλάτωνος στο έργο του «Σοφιστής». 
Διότι και αυτό εκλαμβάνεται ως το «ταυτόν» και το «θάτερον» και ως «στάση» και 
«κίνηση», δηλαδή ως Κινούν-Κινούμενον, όπως λέει ο Αριστοτέλης. Ο οποίος 

όμως αποκλείει την ύπαρξη εναντίων στο αυτό «Όν». 
Οι παραπάνω συμπερασματικές σκέψεις, ότι οι σχέσεις Κινούντος-Κινουμένου 
οδηγούν σ’ έναν κύκλο της κίνησης, δηλώνονται στη συνέχεια από τον ίδιο τον 

Αριστοτέλη λέγοντας, ότι το Πρώτο Κινούν είναι συγχρόνως αιτία 
κατάληξης, αλλά και πηγή έναρξης της κίνησης. Με την βασική, βέβαια, 

προϋπόθεση, ότι το Κινούν με το Κινούμενον είναι μαζί χωρίς μεταξύ τους να 
υπάρχει κάτι το διάμεσο. 
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Μία όμως αποκρυπτογράφηση των αμέσως παραπάνω θέσεων του Αριστοτέλη 
αποκαλύπτουν, ότι το Κινούν με το Κινούμενον αποτελούν ασφαλώς ένα ενιαίο 

αυτοκινούμενο σύνολο, το οποίον αποτελεί αιτία κατάληξης και ταυτοχρόνως 
πηγή έναρξης κίνησης, αυτό όμως το σύνολο αφήνει να εννοηθεί, ότι είναι εντός 

των φυσικών πραγμάτων. Πλην όμως, μέχρι τώρα, δεν δηλώνεται ποια είναι αυτή 
η αρχική δύναμη, η οποία καθιστά αυτό το φυσικό όλον ως αυτοκινούμενο. 
Επίσης, ποια είναι η σχέση του Πρώτου Κινούντος-Κινουμένου με αυτό του 

πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, του οποίου η ανάπτυξή του ακολουθεί και ίσως 
εκεί λάβουμε κάποια απάντηση. 
Συνεχίζει όμως ο Αριστοτέλης την έρευνά του καθόσον αφορούν τις σχέσεις 

Κινούντος-Κινουμένου σε όλα τα είδη των κινήσεων, δηλαδή στις κατά τόπον, 
στις κατά ποιόν και στις κατά ποσόν (ελάττωση ή αύξηση). 

Στις κατά τόπον κινήσεις κατατάσσονται τα φυσικά πράγματα: 
- Αυτά που έχουν την κίνηση στο εαυτόν τους, δηλαδή σε αυτά υπάρχουν μαζί το 

Κινούν και το Κινούμενον, χωρίς διάμεσο. 

Όπως είδαμε, ένα τέτοιο φυσικό πράγμα είναι το Πρώτο Κινούν-Κινούμενον ή 
ως, με μία άλλη διατύπωση και το Πρώτο Κινούν-Ακίνητον. 

Ακόμη, θα μπορούσε και η περιστροφική κίνηση των στοιχείων ή και ενός όλου, 
στην περίπτωση που τα ενάντια, εντός αυτών, δρουν ως ζεύγος περιστροφικών 
δυνάμεων, όπως αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τους Προσωκρατικούς Φυσικούς 

Φιλοσόφους. 
 -    Επίσης, στις κατά τόπον κινήσεις, υπάγονται και τα φυσικά πράγματα που  
      λαμβάνουν την κίνησή τους από άλλο σώμα. 

   Σε αυτές τις περιπτώσεις καταγράφονται τέσσερις μορφές κίνησης, δηλαδή η   
     έλξη και η ώθηση, η όχηση και η δίνη. 

  Αξιολογότερες από αυτές, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η απώθηση και η έλξη, 
   όταν  αμφότερες συνθέτουν την συνώθηση και την έλξη,  ώστε να αποτελούν 

μία συνεχή αλυσίδα το ένα με το άλλο. 

 Σε αυτήν την μορφή της κίνησης οφείλονται οι μεταλλάξεις μεταξύ των  
στοιχείων φωτιάς-αέρα-νερού και γης με της απώθησης και της έλξης των εντός 
αυτών εναντίων θερμού-ψυχρού και υγρού-ξηρού, όπως εκτίθενται στο βιβλίο 

του «Περί Γενέσεως και Φθοράς». 
 Ακόμη, στην κατηγορία αυτή των κινήσεων, δύνανται να υπαχθούν η διαδοχή 

των πυκνωμάτων και των αραιωμάτων του Αναξιμένη. 
- Απ’ όλες τις μορφές της κίνησης, ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η δίνη, διότι 

σε αυτές το δινούμενο σώμα απωθείται και έλκεται ταυτοχρόνως στον εαυτόν 

του, χωρίς διάμεσο. 
Ακριβώς, αυτήν την μορφή της δίνης οι Προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι 

χρησιμοποίησαν στα στοιχεία και στο όλον σώμα αυτήν για να αιτιολογήσουν 
την Περιστροφή, όπως αναφέρεται αμέσως παραπάνω γενικότερα για τα σώματα 
που έχουν την κίνηση στο εαυτόν τους. 

- Εκτός από τις κατηγορίες των τοπικών κινήσεων, υπάρχουν και οι ποιοτικές, 
οι οποίες διέπονται από την ίδια αρχή, το Κινούν με το Κινούμενον να είναι μαζί 
ή σε άμεση επαφή, χωρίς την ύπαρξη ενδιαμέσου. 

- Ποιοτικές κινήσεις είναι οι αλλοιώσεις, στις οποίες το έσχατον άκρον που 
προκαλεί αυτές είναι σε άμεση επαφή με την αρχή της έναρξης της αλλοίωσης. 

Οι διαδικασίες αυτές γίνονται στο εσωτερικό των σωμάτων και γίνονται αισθητές 
με την αλλαγή της ποιότητας του σώματος, δηλαδή αλλοίωση της υγείας του σε 
ασθένεια ή της αρετής σε κακία της ψυχής. Να σημειωθεί, ότι η αλλαγές μορφής 
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και σχήματος υπάγονται στην γένεση και την φθορά των όντων. Οι οποίες τελικά 
υπάγονται στις ποσοτικές κινήσεις. Τέτοιες κινήσεις είναι η αύξηση και η 

ελάττωση ενός σώματος, χωρίς βέβαια διάμεσο στην κίνησή τους, είτε στην 
αύξηση, κατά την οποία προστίθεται στον εαυτόν του, είτε στην ελάττωση που 

συμβαίνει μείωση σε κάτι από τον εαυτόν του. 
Ότι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η αύξηση οφείλεται σε πρόσθεση του εαυτού 
του, μας παραπέμπει στην σύγχρονη αρχή της Αυτοομοιότητας των 

Κυττάρων ή των Στοιχείων, σύμφωνα με την οποία αναπτύσσονται τα σώματα 
των όντων. Η δε ελάττωση, δηλαδή η φθορά του σώματος, δύναται σήμερα να 
αιτιολογηθεί με την αποσύνθεση των κυττάρων ή των στοιχείων του σώματος 

(Η2-3)7. 
Απ’ όσα όμως εκτέθηκαν στο παρόν κεφάλαιο για την ποικιλία των κινήσεων των 

φυσικών πραγμάτων, εντός του πλαισίου Κινούντος-Κινουμένου, χωρίς κάποιο 
διάμεσο μεταξύ τους και με δεδομένης της θέσης  του Αριστοτέλη, ότι το Πρώτο 
Κινούν-Κινούμενον αποτελεί συγχρόνως αιτία κατάληξης, αλλά και 

πηγή έναρξης της κίνησης, δύναται να προκύψουν τα εξής συμπεράσματα: 
Εκτός από τον κύκλο της κίνησης στο κοσμικό γίγνεσθαι, αυτή η ευελιξία της 

ποικιλίας των κινήσεων δηλώνει την προσαρμογή της κίνησης, αναλόγως του 
σκοπού που αυτή επιτελεί για τα φυσικά πράγματα. 
Γεγονότα, δηλαδή η ευελιξία της κίνησης και η σκοπιμότητα αυτής στα 

φυσικά πράγματα, δύνανται να μας οδηγήσουν στη λογική σκέψη, ότι η 
φύση της κίνησης διακατέχεται και κατευθύνεται αυτομάτως από 
κάποιο είδος νόησης. 

Έχει, δηλαδή, στη φύση της εκτός αυτής ταύτης της κίνησης και την 
δυνατότητα της νόησης. 

Εξ άλλου, όπως είδαμε προηγουμένως στο αντίστοιχο κεφάλαιο, έτσι ταύτισε ο 
Αριστοτέλης την φύση με την κίνηση, αλλά ταυτοχρόνως επιτελώντας και τον 
σκοπό της ολοκλήρωσης των φυσικών πραγμάτων. 

Στη συνέχεια όμως ανάπτυξης του κεφαλαίου για το Πρώτο Κινούν-Ακίνητον, 
του οποίου θεωρείται πρόδρομος το Πρώτο Κινούν-Κινούμενον, εκεί θα φανεί 
κατά πόσον είναι ορθόν το παραπάνω συμπέρασμα περί νόησης στη φύση της 

κίνησης. 
Αλλά και το Πρώτο Κινούν-Κινούμενον, το οποίον δύναται να θεωρηθεί και ως 

προϋπόθεση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, είναι συγχρόνως αιτία 
κατάληξης και πηγή έναρξης της συνεχούς κίνησης, προφανώς 
εντάσσεται και η αιωνιότητα του χρόνου, επομένως και της κίνησης, 

όπως στο επόμενο κεφάλαιο θα συναντήσουμε (Η4-5)7. 
 

8. Βιβλίον Θ΄. το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Νους-Άπειρον Αναξαγόρα 
 
Την έρευνα της αιωνιότητας της κίνησης ο Αριστοτέλης αρχίζει με τα εξής 

ερωτήματα: 
- Η κίνηση έχει εμφανισθεί -προφανώς ως ξεχωριστή οντότητα- με την γένεσή της, 

ενώ πρωτύτερα δεν υπήρχε και επομένως χάνεται με την φθορά της. 

    ή 
- Ότι η κίνηση ούτε γεννιέται ούτε φθείρεται, αλλά είναι αιώνια και χωρίς τέλος; 

    ή 
- Είναι ιδιότητα μόνον των όντων που έχουν ζωή; 
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Επόμενο είναι ο Αριστοτέλης, προκειμένου να καταλήξει σε κάποια δική του 
άποψη, να ανατρέξει στις θέσεις των προηγουμένων, αναφέροντας τον 

Αναξαγόρα, ο οποίος αναθέτει αυτήν ταύτην την κίνηση, αλλά και την αιώνια 
αυτής στον «Νου», ως επίσης αναφέρεται και στον Εμπεδοκλή, ο οποίος αυτά τα 

χαρακτηριστικά αναθέτει στις δυνάμεις του «Νείκους» και της «Φιλότητας». 
Ο Αριστοτέλης όμως θα ερευνήσει την αιωνιότητα της κίνησης με βάση τη φύση 
προς ανεύρεση της πρώτης αιώνιας αρχής. 

Την οποία βέβαια κίνηση ο Αριστοτέλης έχει ήδη ταυτίσει με τη φύση, στην 
οποία μάλιστα έχει προσδώσει την ικανότητα της τάξης και της μορφής των 
φυσικών πραγμάτων. 

Προνόμια για την κίνηση, την τάξη και την μορφή του είδους, τα οποία ο 
Αριστοτέλης προσδίδει στη φύση, ενώ ο Αναξαγόρας προσδίδει στον δικό του 

«Νου». 
Αλλά, όπως φάνηκε, συμπερασματικά ο Αριστοτέλης  έχει προσδώσει και την 
ικανότητα της νόησης εφόσον, κατ’ αυτόν, η κίνηση δεν είναι τυχαία ή εξ’ 

ανάγκης, αλλά είναι τελεολογικά σκόπιμη. 
Τελεολογικές αρχές τις οποίες προσδίδει σταθερά και ο Αναξαγόρας στον «Νου», 

έστω κι αν εισαγάγει προσωρινά ως εργαλείον την δίνη στην κοσμογονία του. 
Γεγονός το οποίον δεν αποδέχθηκε ο Αριστοτέλης και απογοήτευσε τον 
Πλάτωνα, ο οποίος με θαυμασμό άρχισε να μελετά το έργο του Αναξαγόρα, όσον 

αυτός αναφερόταν στον «Νου». 
Πλην όμως η σύγχρονη Δυναμική Φυσική δικαιώνει τον Αναξαγόρα, περί 
διαδοχής της τάξης του «Νου» και της δίνης, η οποία υποστηρίζει αυτό ακριβώς, 

ότι συμβαίνει στη φύση, ότι την τάξη διαδέχεται το χάος σε μία διαρκή εξέλιξη 
των φυσικών γεγονότων. 

Αλλά και η σύγχρονη Θεωρία της Κοσμογονίας από την Αρχική Μεγάλη 
Έκρηξη, η τάξη του Σύμπαντος προκύπτει από αυτή την ανωμαλία της Έκρηξης. 
Όμως και οι θέσεις του Αριστοτέλη, περί της κανονικότητας και της τάξης στον 

κόσμο, πάλι δικαιολογούνται από τη σύγχρονη Νευτώνεια Φυσική. 
Άρα αμφότεροι, τόσο ο Αναξαγόρας με την δίνη-χάος όσο και ο Αριστοτέλης περί 
κανονικότητα στη φύση, δύνανται να θεωρηθούν πρόδρομοι κλάδων της 

σύγχρονης Φυσικής. 
Επανερχόμαστε όμως στον λόγο του Αριστοτέλη, ο οποίος δηλώνει, ότι θα 

ερευνήσει το θέμα της αιωνιότητας της κίνησης με βάση τη φύση προς ανεύρεση 
της πρώτης αρχής. 
Όπως είναι όμως γνωστό, η πρώτη αρχή κατά τον Αριστοτέλη, είναι το Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο και επομένως εφόσον ο Αριστοτέλης αναζητά αυτή με 
βάση την φύση, συνεπάγεται «εκ πρώτης όψεως», ότι και το Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητον, ως αρχή της κίνησης είναι ένα φυσικό πράγμα. 
Με βάση λοιπόν την φύση, ο Αριστοτέλης συνεχίζει την έρευνά του για την 
αιωνιότητα της κίνησης, θεωρώντας την κίνηση με βάση τον ορισμό της ως 

εντελεχειακή ύπαρξη ενός αποτελεσματικού κινητού, ως επίσης και τη 
λογική αναγκαιότητα, ότι κινείται εκείνο που έχει την δύναμη να κινηθεί, 
σύμφωνα με το είδος της κίνησής του. 

Οι παραπάνω ικανότητες της εντελεχειακής ύπαρξης δηλώνουν, ότι η κίνησή 
της οδηγείται προς μία συγκεκριμένη σκοπιμότητα, η δε ικανότητα της κίνησης 

συνεπάγεται, ότι η ύπαρξη αυτή έχει εντός του εαυτού της τόσο την «δυνάμει» 
όσο και την «ενεργεία» κατάσταση της κίνησης. 
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Αλλά γι’ αυτά τα εντελεχειακά κινούμενα πράγματα, η λογική αναγκαιότητα 
επιβάλλει να δεχθούμε: 

     ή 
‘Ότι αυτά έγιναν κάποτε, ενώ πρωτύτερα δεν υπήρχαν 

     ή 
Ότι είναι αιώνια. 
 

- Εάν όμως γίνει αποδεκτό, ότι είναι αιώνια πράγματα χωρίς κίνηση, αυτό είναι 
παράδοξο. 

- Εάν πάλι γίνει δεκτό, ότι στα πράγματα υπάρχει κάποια κίνηση από την γένεσή 

τους, τότε της πρώτης αυτής κίνησης πρέπει να προηγείται κάποια άλλη, 
συνεχιζόμενο το γεγονός χωρίς να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της 

αρχής της κίνησής του. 
- Υπάρχουν όμως πράγματα που έχουν δύο ειδών κινήσεις, προφανώς εντός του 

εαυτού τους, δηλαδή δύνανται να προκαλούν και να δέχονται κίνηση, αλλά 

αυτή η ικανότητα συνεπάγεται και σε κάποιο είδος αυτοκινησίας τους. 
     Έρχεται λοιπόν ο Αριστοτέλης να ασχοληθεί με την τελευταία κατηγορία των 

πραγμάτων, προκειμένου να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματά του. 
 Στην οποία βέβαια κατηγορία των φυσικών πραγμάτων, που προκαλούν και 

ταυτοχρόνως δέχονται κίνηση, ανήκει, όπως είδαμε και το Πρώτο Κινούν-

Ακίνητο. 
 Σε αυτά τα πράγματα μελετά ο Αριστοτέλης την κίνηση με βάση τον 

χρόνο, ο οποίος είναι, ως γνωστόν, αρρήκτως συνδεδεμένος με την 

κίνηση. 
 Πριν όμως εκθέσει την δική του άποψη, αναφέρεται στον Δημόκριτο, που θεωρεί 

τον χρόνο αγέννητο και στον Πλάτωνα, που θεωρεί τον χρόνο γεννητό, μαζί 
με τον κόσμο. 

 Διαχωρισμός ο οποίος υφίσταται μεταξύ και των συγχρόνων Φυσικών 

Επιστημόνων, με τον Ilya Prigogine να υποστηρίζει, ότι ο χρόνος προϋπάρχει 
της δημιουργίας του Σύμπαντος και με την άλλη άποψη, που είναι και 
επικρατέστερη, ότι ο χρόνος δημιουργήθηκε μαζί με την Αρχική Μεγάλη 

Έκρηξη για την δημιουργία του Σύμπαντος. 
 Κατ’ αρχάς όμως ο Αριστοτέλης αποδεικνύει την αιωνιότητα του χρόνου σε μία 

συνεχή ροή του, η οποία εξασφαλίζεται μέσω του «νυν» το οποίον, αν και δεν 
θεωρείται ως μονάδα του χρόνου, πλην όμως στην έννοια αυτή συνυπάρχει η 
αρχή και το έσχατον αυτού, εξασφαλίζοντας έτσι την συνεχή ροή του. 

 Αλλά, με την συνεχή ροή του εξασφαλίζεται η αιωνιότητα του χρόνου και μαζί 
με αυτόν και η αιωνιότητα της κίνησης, η οποία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη 

με τον χρόνο ο οποίος, ως αριθμός, συνοδεύει πάντα την κίνηση. 
Δηλαδή, η αιωνιότητα του χρόνου συμπορεύεται με την αιωνιότητα της 
κίνησης. 

Συμπέρασμα το οποίον δείχνει, ότι ο Αριστοτέλης συμφωνεί κατ’ αρχάς με τον 
δάσκαλό του, τον Πλάτωνα, ότι ο χρόνος είναι γεννητός, αλλά και με την 
σύγχρονη θέση της Φυσικής Επιστήμης, ότι ο χρόνος γεννιέται μαζί με την 

Αρχική Μεγάλη Έκρηξη, αλλά και με την άποψη, ότι το Σύμπαν είναι αιώνιο. 
Ένα άλλο θέμα που αξίζει να επισημανθεί στην μέχρις εδώ ανάπτυξη των 

Φυσικών του Αριστοτέλη, είναι τα όσα αναφέρει περί Φύσης. 
Κατ’ αρχάς, από τον Αριστοτέλη ειπώθηκε, ότι αρχή της Φύσης είναι η ύλη 
με τα δύο ενάντια, χωρίς όμως να διευκρινίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται 
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αυτή η ύπαρξη, εάν είναι ένα ενιαίο σώμα ή υπάρχει ως συγκεκριμένες μορφές, 
όπως εμφανίζεται ως στοιχεία στο έργο του «Περί Γενέσεως και Φθοράς»; 

Αν όμως ανατρέξουμε επίσης στο έργο του «Περί Ουρανού», εκεί σαφώς το όλον 
Σύμπαν του Αριστοτέλη χωρίζεται σε συγκεκριμένες ζώνες των ειδών των υλικών 

σωμάτων αναλόγως της ελαφρύτητας και του βάρους αυτών. 
Σοβαρές ενδείξεις που μας οδηγούν μέχρι τώρα στην άποψη, ότι ο λόγος 
του Αριστοτέλη, ως αρχή της Φύσης την ύλη με ενάντια, ήταν αρχικά 

ένα ενιαίον μείγμα ύλης με τα ενάντια. 
Άποψη η οποία ενισχύεται και απ’ όσα ο Αναξαγόρας λέει περί του διαχωρισμού 
του μείγματος του «απείρου» από την δύναμη της δίνης, με την οποία δεν 

συμφωνεί βέβαια ο Αριστοτέλης, ο οποίος χρησιμοποιεί την αρχή της 
κανονικότητας στην  φύση. 

Ακριβέστερα όμως τα θέματα αυτά εκτιμάται, ότι θα εκτεθούν από τον 
Αριστοτέλη στα έργα του «Περί Ουρανού» και «Περί Γενέσεως και Φθοράς». 
Ακόμη στις μεταβολές των φυσικών πραγμάτων και κυρίως για την ολοκλήρωση 

του τελεολογικού σκοπού αυτών, που είναι η μορφή των όντων και η οποία 
απαντά στο «γιατί» των μεταβολών, παρατηρούμε, ότι στην Φύση ο 

Αριστοτέλης αναθέτει αυτό το έργο της μορφής των όντων. 
Τέλος, όπως διατυπώθηκε αμέσως παραπάνω, με βάση την Φύση ερευνά και 
την αιωνιότητα της κίνησης, γεγονός το οποίον αποκαλύπτει και την 

αιωνιότητα της Φύσης. 
Όλες αυτές οι ικανότητες της Φύσης δείχνουν, ότι ον Αριστοτέλης χρησιμοποιεί 
αυτήν σ’ ένα αυτοτελές σχέδιο της δημιουργίας και λειτουργίας του δικού του 

κόσμου, χωρίς όμως να κατονομάζει κάπου ποιο είναι αυτό το αυτοτελές σχέδιο 
της Φύσης. 

Προσδιορίζεται ασφαλώς από τον Αριστοτέλη, ότι Φύση είναι η κίνηση και η ύλη 
και ιδιαίτερα το είδος, πλην όμως δεν μας λέει πώς αυτοί οι προσδιορισμοί της 
δύνανται να ενσωματωθούν στον όρο μίας δημιουργικής οντότητας. 

Εκτιμάται όμως, ότι ο όρος Φύση από τον Αριστοτέλη χρησιμοποιείται όπως και 
σήμερα και ιδιαίτερα με αυτό που σήμερα αποκαλούμε περιβάλλον, το οποίον 
πράγματι και από την σύγχρονη Φυσική θεωρείται υπεύθυνο τόσο για την 

κίνηση όσο και για την μορφή των όντων, αλλά και με συμμετοχή στην 
δημιουργία αυτών (Θ-1)8. 

Μετά από αυτήν την παρένθεση για τον ρόλο της Φύσης, επανερχόμαστε στο 
περί αιωνιότητας της κίνησης, η οποία αντικρούεται από τον ίδιο τον 
Αριστοτέλη, ότι δεν ισχύει προφανώς για τα φυσικά πράγματα, προτάσσοντας 

τρία βασικά επιχειρήματα: 
- Ότι κάθε μεταβολή έχει μία αφετηρία και ένα τέρμα στο ενάντιό του, αλλά και 

η αντιστρεπτή κίνηση σε αυτά αποδεικνύει, ότι δεν έχουν συνεχή κίνηση. 
- Ότι τα άψυχα λαμβάνουν την κίνηση από εξωτερική αιτία, δηλαδή δεν έχουν 

αυτοκινησία. 

- Αυτοκινησία ή και την ηρεμία έχουν βέβαια τα έμψυχα όντα με την δική τους 
βούληση από κάποια εσωτερική δύναμη την οποία, όπως αποδεικνύει ο 
Αριστοτέλης, λαμβάνει από το περιβάλλον 

Δικαιολογημένα σχηματίζεται η εντύπωση, ότι η αναφορά του Αριστοτέλη στην 
αυτοκινησία των εμψύχων από εσωτερική δύναμη, η οποία προέρχεται από το 

περιβάλλον, να αποτελεί έναν εκ των προτέρων υπαινιγμό για την προέλευση 
του Πρώτου Κινούντος Ακινήτου από κάποια άλλη Αρχή (Θ-2)8. 
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Αλλά και γενικά όσα περί κινήσεων και ηρεμίας επαναλαμβάνονται στο παρόν 
Θ΄ Βιβλίον και το οποίον είναι και το τελευταίο στα «Φυσικά» του Αριστοτέλη, 

δύνανται να θεωρηθούν ως μία και πάλι εισαγωγή για την κατανόηση του 
Πρώτου Κινούντος Ακινήτου.  

Αλλά και αυτή η επαναληπτικότητα στα περί της κίνησης των φυσικών 
πραγμάτων, δύναται να ερμηνευθεί, ότι και το Πρώτο Κινούν Ακίνητο 
αποτελεί, κατά βάσιν, ένα φυσικό γεγονός. 

Συγχρόνως αποδεικνύει, ότι παραμένει σταθερά στην προϋπόθεση που 
έθεσε εξ’ αρχής, ότι με βάση την Φύση θα βαδίσει προς ανεύρεση της 
πρώτης αρχής, στηριζόμενος στις έρευνές του, πάντοτε στην παρατήρηση και 

στη λογική (Θ-3)8. 
Σε αυτή την πορεία του αφιερώνει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τις ουσιαστικές 

κινήσεις των σωμάτων εκείνων τα οποία προκαλούν ή υφίστανται κινήσεις. 
Σε αυτές τις κινήσεις υπάγονται τα σώματα: 

- Τα οποία κινούν τον εαυτόν τους ή οφείλεται η κίνησή τους σε άλλο πράγμα. 

- Υπάρχουν επίσης οι κινήσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με την φύση τους και 
άλλες που είναι αντίθετες προς αυτήν. 

- Τα ζώα είναι από τα όντα που παίρνουν κίνηση από τον ίδιο τον εαυτόν τους και 
είναι σύμφωνα με την φύση τους. 

- Αλλά και αυτά τα όντα που είναι αυτοκινούμενα, είναι δύσκολο να 

διαχωρισθεί το κινούν από το κινούμενον, έστω κι αν λέγεται, ότι 
οφείλεται στο όλον. 
Ακόμη και στα σώματα που οφείλουν την κίνησή τους σε άλλον παράγοντα εκτός 

του ιδίου και η κίνησή τους είναι σύμφωνη με την φύση τους, πάλι ποιο είναι 
το πράγμα που προκαλεί την κίνησή τους; 

Πρόκειται για τα ελαφριά πράγματα που κινούνται προς τα επάνω και τα βαριά 
που κινούνται προς τα κάτω, δηλαδή προς μία ορισμένη κατεύθυνση. Γεγονός 
που τα διαφοροποιεί από τα έμψυχα, τα οποία κινούνται προς οιανδήποτε 

κατεύθυνση. 
Επίσης, αυτά τα σώματα που κινούνται σύμφωνα με την φύση τους, δεν έχουν 
ομοιότητα προς αυτά που αποτελούν συνεχή μεγέθη, ώστε να υπάρχει Κινούν 

και Κινούμενον, ώστε να αιτιολογεί την κίνησή τους με την ώθηση. 
Άρα αυτά τα σώματα που κινούνται σύμφωνα με την φύση τους οφείλουν την 

κίνησή τους σε άλλο πράγμα, που προκαλεί όμως ενέργεια σύμφωνη με την 
φύση τους. 
Πράγματι, ορθά διεπίστωσε ο Αριστοτέλης διότι, όπως ισχύει και σήμερα τόσο η 

βαρύτητα όσο και η άνωση είναι δυνάμεις σύμφωνες προς την φύση των 
αντίστοιχων σωμάτων, των βαριών προς τα κάτω και των ελαφριών προς τα 

επάνω. 
Πλην όμως σημειώνεται, ότι οι κινήσεις τους αυτές είναι ουσιαστικές και όχι 
κατά συμβεβηκός, διότι έχουν μέσα τους αυτήν την δυναμική, ώστε να 

δρουν ενεργητικά. Ο όρος όμως δυναμική συνεπάγεται στην Φυσική 
μετάβαση ενός σώματος από την παθητική στην ενεργητική κατάσταση. 
Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ένα ενεργητικό πράγμα θα συναντηθεί με ένα 

δυναμικό, το οποίον έχει την ικανότητα να επηρεασθεί από το ενεργητικό, π.χ. 
το ψυχρό έχει την δυνατότητα να γίνει ενεργητικά θερμό, το νερό έχει την 

δυνατότητα να γίνει ενεργητικός αέρας κ.ο.κ. Και αυτά συμβαίνουν διότι από 
την φύση είναι φτιαγμένα τα πράγματα να τείνουν να φθάσουν στον φυσικό τους 
προορισμό, ασφαλώς ανεμπόδιστα. 
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Τελικά, έγινε φανερό, ότι κανένα από τα σώματα δεν δίνει από μοναχό 
στον εαυτόν του κίνηση. Έχουν μόνο μέσα τους αυτήν την αρχή της 

κίνησης. Όχι όμως να προκαλέσει ή να μεταδώσει την κίνηση, αλλά μόνο να 
δεχθεί αυτήν παθητικά. 

Απ’ όλα αυτά που αναφέρθηκαν περί των ουσιαστικών κινήσεων των σωμάτων, 
εξάγεται το τελικό συμπέρασμα που είναι, ότι εκεί που υπάρχει Κινούμενο, 
εκεί υπάρχει και κάτι που κινεί το Κινούμενο. 

Η όλη αυτή διαδρομή του Αριστοτέλη περί των ουσιαστικών κινήσεων των 
σωμάτων δείχνει μεν όλες τις δυνατές κινήσεις των φυσικών πραγμάτων, αλλά 
δείχνουν κυρίως στην πιστή αφοσίωση του Αριστοτέλη, ότι με βάση την φύση 

θα μπορέσει να ανεύρει την πρώτη αρχή του κόσμου, δηλαδή το Πρώτο 
Κινούν Ακίνητο. 

Ήδη, τα αμέσως παραπάνω τελικά συμπεράσματα μας οδηγούν κατ’ αρχάς στο 
Πρώτο Κινούν-Κινούμενον, το οποίον αποτελεί την κατάληξη του προηγουμένου 
Η΄ Βιβλίου των «Φυσικών», αλλά συγχρόνως τα αυτά παραπάνω συμπεράσματα 

φωτογραφίζουν και την κινητική κατάσταση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, 
το οποίον από τον Αριστοτέλη αναπτύσσεται στα αμέσως επόμενα κεφάλαια. 

Συγχρόνως, οι σύντομες αναφορές περί των ουσιαστικών φυσικών κινήσεων του 
Αριστοτέλη στον παρόντα χώρο, δύνανται να θεωρηθούν ως εισαγωγή αυτών που 
εκτίθενται στο «Περί Ουρανού» έργο του. 

Επίσης, όσα αναφέρονται περί στοιχείων με την δράση των εναντίων για την 
μεταμόρφωσή τους, αλλά και για τις γενέσεις και φθορές των σωμάτων δύνανται 
να θεωρηθούν προδρομικά γι’ αυτά που αναφέρονται στο έργο του «Περί 

Γενέσεως και Φθοράς». 
Παρατηρείται όμως, ότι μπορεί στο έργο του «Φυσικά» να αναζητείται η αρχική 

και μόνη αιώνια κίνηση της φύσης, αλλά στα άλλα έργα του αναλύεται σε 
πραγματικό φυσικό επίπεδο η ποικιλία κινήσεων, οι οποίες βέβαια προκαλούν 
και τα πολυάριθμα είδη αυτού του κόσμου. Είναι και αυτό ένα θαύμα της 

φύσης…! (Θ-4)8. 
 
Πρώτο Κινούν Ακίνητον 

 
Πριν όμως εισέλθουμε στην ανάπτυξη του Πρώτου Κινούντος Ακινήτου, 

υπογραμμίζονται οι αμέσως προηγούμενες θέσεις του Αριστοτέλη, ότι εκεί που 
υπάρχει το Κινούμενον, υπάρχει και το Κινούν, επίσης επισημαίνεται ο 
λόγος του, ότι αναγκαστικά μετατρέπεται το «δυνάμει» σε «ενέργεια» 

προκειμένου να υπάρχει εντελεχειακή ολοκληρωμένη κίνηση. 
Αλλά συγχρόνως, στο προηγούμενο κεφάλαιο, τονίζονται και οι μορφές των 

κινήσεων, τόσο της αυτοκινησίας που συμβαίνει στα ζώα όσο και η κίνηση από 
άλλο σώμα. 
Ο Αριστοτέλης όμως έρχεται να ερευνήσει την κίνηση του Πρώτου Κινούντος 

Ακινήτου, το οποίον θέτει αναγκαστικά τον εαυτόν του σε κίνηση, δηλαδή το 
Πρώτο Κινούν Ακίνητο τίθεται σε αυτοκινησία. Η αυτοκινησία του συμβαίνει 
υποχρεωτικά, διότι μία σειρά σωμάτων Κινούντος-Κινουμένου δεν μπορεί να 

συμβαίνει επ’ άπειρον, λόγω του πεπερασμένου χώρου, επομένως πρέπει να 
καταλήγει στο Πρώτο Κινούν, προφανώς προκειμένου να υπάρχει η συνέχεια 

και όχι το οριστικό τέλος της κίνησης και κατ’ επέκταση του κόσμου. 
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Από τους παραπάνω συλλογισμούς, αλλά και από αυτούς που ακολουθούν, ο 
Αριστοτέλης ερευνά την κίνηση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου και από την 

πλευρά της αρχής της κίνησης Κινούντος-Κινουμένου. 
Καθ’ όσον στη συνέχεια των συλλογισμών του για να υποστηρίξει το Πρώτο 

Κινούν, ως πρωταρχή της κίνησης, αποκλείει το τελευταίο κινούμενοι να δίδει 
κίνηση στο Πρώτο Κινούν, το οποίον υποχρεωτικά θέτει σε κίνηση τον ίδιο 
τον εαυτόν του. 

Έναν δεύτερο συλλογισμό που διατυπώνει ο Αριστοτέλης, για να τονίσει την 
αναγκαία ύπαρξη του Πρώτου Κινούντος, είναι επίσης ο αποκλεισμός 
δυνατότητας κίνησης από κινούμενο σε Κινούμενο, διότι εάν συνέβαινε ένα 

τέτοιο γεγονός, ήταν αδύνατον να υπάρξει κίνηση στην φύση. 
Συνεχίζει την έρευνά του ο Αριστοτέλης επί του Πρώτου Κινούντος, διότι 

προφανώς, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα να 
συνεχισθεί η κίνηση με την μορφή Κινούντος-Κινουμένου. Και αυτό δύναται να 
συμβεί μόνο εάν συμμετάσχουν στην κίνηση τρεις πρωταγωνιστές: 

Το Κινούν, το Κινούμενον και το Όργανον, το οποίον προκαλεί την κίνηση, 
χρησιμοποιώντας το Κινούν για να μεταδώσει την κίνηση με τον χαρακτηρισμό 

ως Πρώτο Κινούν και επί της αρχής Κινούντος-Κινουμένου. 
Σπεύδει όμως να διευκρινίσει, ότι το «Είναι» του Πρώτου Κινούντος δεν 
ταυτίζεται με το «Είναι» του Οργάνου. 

Με την δήλωσή του αυτή ο Αριστοτέλης πάλι εγείρει κάποιο ερώτημα, διότι το 
«Είναι» του Πρώτου Κινούντος είναι κινητικό και επομένως ποιο το «Είναι» του 
«Οργάνου»; 

Μάλλον η απάντηση για το «Είναι» του «Οργάνου» πρέπει να αναζητηθεί από την 
παρομοίωση αυτού που κάνει ο Αριστοτέλης με τον «Νου» του Αναξαγόρα. 

Πλην όμως, ο Αναξαγόρας χρησιμοποιεί τον «Νου» ως αυτόνομη ύπαρξη τόσο 
ως αρχή κίνησης όσο και για την δημιουργία του κόσμου. 
Επομένως σωστά δηλώνει ο Αριστοτέλης, ότι το «Είναι» του Πρώτου Κινούντος 

δεν ταυτίζεται με το «Είναι» του «Οργάνου», το οποίον παρομοιάζεται με τον 
«Νου» του Αναξαγόρα μόνον ως προς το «κινητικόν» «είναι» αυτού. 
Αξιοπαρατήρητο εδώ στον προσδιορισμό του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, είναι 

η παρουσίαση του «Οργάνου» που, ως εξ’ αυτής της κατά πρώτον εμφάνισης της 
έννοιας του «Οργάνου» επιβάλλεται κάποια άλλη έρευνα γι’ αυτό.  

Κατ’ αρχάς, «Όργανον» ονομάζονται μία σειρά πραγματειών του Αριστοτέλη, 
στις οποίες αναπτύσσονται οι θεωρίες του για την απόκτηση της 
γνώσης. Οι πραγματείες αυτές έλαβαν το όνομα «Όργανον» γιατί 

χρησιμοποιήθηκε η λογική ως εργαλείον και μέθοδος για όλες τις 
έρευνες, ανεξαρτήτως του αντικειμένου της. 

Υπ’ όψιν, η άλλη βασική μέθοδος για τον Αριστοτέλη, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
είναι η παρατήρηση. 
Βασική όμως προϋπόθεση, για την χρησιμοποίηση της λογικής ως εργαλείον 

έρευνας, είναι η προϋπόθεση αρχών για την εξαγωγή ενός συμπεράσματος. 
Αρχές επίσης αναδύονται ακόμη και στις διαδικασίες συστηματοποίησης ως «μη 
αποδεδειγμένες» προτάσεις συλλογισμού, όπως είναι αυτή για την παρουσία 

του «οργάνου» μεταξύ Κινούντος και Κινουμένου, στην έρευνα για το Πρώτο 
Κινούν. 

Κατά τον Αριστοτέλη, είναι γνωστό, ότι θεωρεί τον νου ως καθολική αρχή στις 
έρευνές του, διότι αυτός είναι ο πνευματικός οφθαλμός παραγωγής της γνώσης, 
αν και είναι ακίνητος.  
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Τέλος, στις πραγματείες του «Οργάνου», δηλώνει κατηγορηματικά, ότι «αρχές 
δεν είναι η επιστήμη, αλλά είναι ο νους, που είναι αρχή της ίδιας της 

επιστήμης». 
Επομένως, όπως συμπεραίνεται από τις παραπάνω σκέψεις περί λογικής και 

νου του Αριστοτέλη, η παρουσίαση του «Οργάνου στον ρόλο του Πρώτου 
Κινούντος, δύναται να θεωρηθεί, ότι προέρχεται από μία ακίνητη,  
καθολική, «μη αποδεδειγμένη» αρχή, η οποία μόνο από την λογική του 

νου, ως πνευματικού οφθαλμού, δύναται να γίνει αντιληπτή και να 
ερμηνευθεί η αρχική κίνηση στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Άρα, η χρήση του όρου «Όργανον» έχει θεωρητικό χαρακτήρα και ως εξ αυτού 

το «Είναι» του διαφέρει από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, του οποίου το «Είναι» 
έχει χαρακτήρα φυσικού μεγέθους. 

Η εξομοίωση όμως του «Οργάνου με τον «Νου» του Αναξαγόρα έχει και μία άλλη, 
επί πλέον, ερμηνεία η οποία απορρέει από την ικανότητα του «Νου» που, όντας 
ακίνητος, προκαλεί την κίνηση και κυριαρχεί σε όλα τα πράγματα του κόσμου. 

Η ερμηνεία αυτή όμως συσχετίζεται καθαρά με την «μη Αποδεδειγμένη Αρχή», 
από την οποία προέχεται το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Αυτές όμως οι ανερμήνευτες παρομοιώσεις του Αριστοτέλη επιβάλλουν μία 
λεπτομερέστερη παρουσίαση, απ’ όσα ο ίδιος ο Αναξαγόρας λέει περί «Νου». 
 

Ο «Νους» του Αναξαγόρα 
 

- Η οντολογία του «Νου» είναι μία άυλη ουσία, η οποία κινεί την ύλη, 

προκειμένου αυτή να διαμορφώνεται. Είναι μία υπερβατική αιτία, η οποία 
δεν αναμειγνύεται με τίποτα, είτε στις μεταβολές των φυσικών πραγμάτων 

είτε στις συνενώσεις και στους διαχωρισμούς αυτών, παραμένει πάντα όμοια 
με τον εαυτόν της. 

- Έχει την δυναμική να κινεί τελεολογικά τα φυσικά πράγματα, η οποία 

τελεολογία κυριαρχεί στις κινήσεις του Αριστοτέλη, αναθέτοντας μάλιστα αυτή 
την διαδικασία στην Φύση. Διαχωρίζει το όλον μείγμα του απείρου της 
ύλης στα όμοιά του, ικανότητα η οποία μας οδηγεί σε παρόμοια χρήση 

του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου από τον Αριστοτέλη, η οποία δεν 
διαφαίνεται στα έργα του. Ο «Νους» φέρεται, στο αρχικό άπειρον μείγμα, να 

προσδίδει την κυκλική κίνηση. Η κίνηση αυτή μάλιστα αρχίζει από ένα μέρος 
του μείγματος, μέχρις αυτό να διαχωρισθεί σε ζώνες των ομοίων στοιχείων. 
Με αυτήν την κυκλική κίνηση του μείγματος επιτεύχθηκε ο σχηματισμός του 

ήλιου, της σελήνης και των άλλων άστρων, ως επίσης και ο διαχωρισμός των 
αντιθέτων θερμού-ψυχρού, ξηρού-υγρού και των άλλων, τα οποία μάλιστα 

τοποθετεί εντός του σώματος των στοιχείων. 
Βέβαια, για τον διαχωρισμό του μείγματος, ο Αναξαγόρας αφήνει τον «Νου» και 
χρησιμοποιεί την δίνη, για την χρήση της οποίας, όπως είδαμε, κατακρίθηκε 

τόσο από τον Πλάτωνα όσο και από τον Αριστοτέλη. 
Ανεξαρτήτως όμως της χρήσης της δίνης σε κάποια φάση για τον διαχωρισμό 
του μείγματος του απείρου και την διαφωνία του ως προς αυτό του Αριστοτέλη, 

παρατηρούνται ομοιότητες με τα όσα εκτίθενται στα έργα του «Περί Ουρανού» 
και για τα στοιχεία με τα ενάντια που αναφέρονται στο έργο του «Περί 

Γενέσεως και Φθοράς». Ομοιότητες οι οποίες δικαιολογημένα μας οδηγούν 
στην σκέψη, ότι ενέπνευσαν τον Αριστοτέλη να χρησιμοποιήσει αναλόγως το 
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Πρώτο Κινούν-Ακίνητο γι’ αυτόν τον σκοπό του διαχωρισμού του αρχικού 
μείγματος της ύλης.  

- Ακόμη, επαναλαμβάνεται, ότι ο Αναξαγόρας χρησιμοποιεί τον «Νού» ως αρχή 
της τάξης και όχι την τύχη και την ανάγκη, σχεδιάζοντας και 

δημιουργώντας τον κόσμο, σύμφωνα με τη λογική δυναμικής του «Νου». 
Περιεχόμενο με το οποίον δείχνει να συμφωνεί και ο Αριστοτέλης, με την 
διαφορά, ότι αντί του «Νου», ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί την Φύση γι’ 

αυτόν τον σκοπό. 
- Τέλος, βασική ικανότητα, που ο Αναξαγόρας προσδίδει στον «Νου», είναι η 

αυτονομία του τόσο ως αρχή της κίνησης όσο και για την δημιουργία του 

κόσμου. 
Η αυτονομία του «Νου» δηλώνεται από τον ίδιο τον Αναξαγόρα λέγοντας, ότι ο 

«Νους» είναι άπειρος, αυτοκυβερνώμενος και δεν αναμειγνύεται με 
τίποτα, αλλού είναι μόνος και αυτόνομος με τον εαυτόν του. 
Πλήθος εξαιρετικών δυνατοτήτων, τις οποίες προσδίδει ο Αναξαγόρας στον 

«Νου», που επισύρουν τα σχόλια του Αριστοτέλη, ότι χρησιμοποιεί τον «Νου» 
σαν τον «από μηχανής Θεό του θεάτρου» για να ερμηνεύσει το καθετί 

φυσικό γεγονός, που δεν μπορεί να αιτιολογήσει. 
Ενώ, απεναντίας, ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται πράγματι ως Φυσικός 
Επιστήμων, ερμηνεύοντας τα φυσικά γεγονότα με βάση την παρατήρηση και 

την λογική. Ακόμη και για τις «μη αποδεδειγμένες αρχές» χρησιμοποιεί 
την λογική του νου, από τον οποίον ασφαλώς άρχεται και η κάθε 
επιστήμη. 

Τελικά, αν και συσχετίζεται από τον Αριστοτέλη το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο (με 
τον όρο Όργανον) με τον «Νου» του Αναξαγόρα, εν τούτοις υπάρχει μία μεγάλη 

διαφορά. 
Ο Αριστοτέλης θεωρεί το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο ως προερχόμενον από μία 
ακίνητη, καθολική, «μη αποδεδειγμένη αρχή», ενώ αντιθέτως ο Αναξαγόρας 

θεωρεί τον «Νου» ως μία αυτονομημένη αρχή, παρουσιάζοντας αυτόν ως το «από 
μηχανής Θεό» του θεάτρου. 
 

Το Άπειρον του Αναξαγόρα 
 

Ο Αναξαγόρας όμως, εκτός της οντότητας του «Νου», χρησιμοποιεί και την 
οντότητα του «απείρου», ως αρχές του κόσμου. 
Γεγονός το οποίον ο Αριστοτέλης ο ίδιος δηλώνει, ότι «αποδέχεται ως 

λογικές και τις δύο αρχές του Αναξαγόρα, δηλαδή το «άπειρον» και τον 
«Νου». Για το οποίον αξίζει να δούμε πώς είναι αυτό το «άπειρον» του Αναξαγόρα, 

διότι εκτιμάται, ότι έχει ομοιότητες με το αρχικό μείγμα της ύλης με τα ενάντια 
του Αριστοτέλη και για το οποίον δεν παρέχονται πληροφορίες από τον ίδιο. 
Το «άπειρον» λοιπόν του Αναξαγόρα είναι ένα «εν δυνάμει» όλον, διεπόμενο από 

την αρχή της συνεχείας. 
Ο Θεόφραστος, μαθητής του Αριστοτέλη, ως γνωστόν λέει, ότι ο Αναξαγόρας 
θέλει τις υλικές αυτές αρχές άπειρες και ως αιτία της κίνησης αυτών 

και του γίγνεσθαι του κόσμου θεωρεί τον «Νου». 
Συνοπτικά, το «άπειρον» του Αναξαγόρα είναι οι υλικές αρχές, πριν 

διαμορφωθούν σε είδος και οι οποίες, μαζί με τον «Νου», αποτελούν μία ουσία, 
πλην όμως ο «Νους» εντός αυτής της ουσίας παραμένει αμιγής. 
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Ασφαλώς εκτιμάται, ότι θα επανέλθουμε στο «άπειρον» του Αναξαγόρα, στην 
περιγραφή των ζωνών των στοιχείων στο έργο «Περί Ουρανού», στο οποίο θα 

φανούν και οι διαφοροποιήσεις του Αριστοτέλη. 
Αλλά όσα αναφέρονται περί «Απείρου» και «Νου» από τον Αναξαγόρα ρίχνουν 

κάποιο φως στα κενά των σκέψεων του Αριστοτέλη για τις αρχές δημιουργίας 
του κόσμου, επί της Αριστοτελικής αρχής της κίνησης Κινούν-Κινούμενο. 
Ώστε, τελικά, δικαιολογημένα να μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι αν για τον 

Αναξαγόρα οι οντολογικές αρχές είναι το «Άπειρον» και ο «Νους», για τον 
Αριστοτέλη είναι το μείγμα «Ύλη» με τα «Ενάντια» και ως αρχή της 
κίνησης το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Συμπερασματικά, με όσα και περί του Αναξαγόρα αναφέρθηκαν, μπορούμε να 
ισχυρισθούμε, ότι ο Αριστοτέλης, με βάση την φύση, προσδιόρισε την αρχή της 

κίνησης, αλλά και ως αρχή της φύσης επίσης επικαλείται την ύλη με τα δύο 
ενάντια. 
Μετά από αυτήν τη σύντομη αναφορά στον Αναξαγόρα και τους συσχετισμούς 

του με τις θέσεις του Αριστοτέλη συνολικά στο κοσμικό γίγνεσθαι, το θέμα 
επανέρχεται με συμπληρωματικές διευκρινίσεις στις αρχές που διέπουν την 

κίνηση Κινούντος-Κινουμένου. 
- Μία από αυτές είναι, ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί παραλογισμό ένα πράγμα που 

έχει την δύναμη να βάλει σε κίνηση ένα άλλο, να παρουσιάζει την δυνατότητα 

να θέτει και τον ίδιο τον εαυτόν του σε κίνηση. 
- Έχει ήδη αποδειχθεί, ότι καθετί που κινείται, συμβαίνει στα πλαίσια της 

συνεχούς κίνησης. 

Αυτό συνεπάγεται, ότι κάθε κινούμενο είναι «δυνάμει» σε κάποια εντελεχειακή 
κίνηση, ενώ το «ενεργεία» βρίσκεται ήδη σε εντελεχειακή κίνηση. 

- Οι παραπάνω αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι μέσα σε κάθε πράγμα 
που κινεί το ίδιο τον εαυτόν του, ένα τμήμα δίνει κίνηση κανένα άλλο υφίσταται 
την κίνηση. 

Τελικά οι παραπάνω αρχές της «ενεργεία» και «δυνάμει» κίνησης ή της γενικής 
αρχής κινούντος και κινουμένου, έχουν εφαρμογή και στο Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο. Με την διαφορά, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο προέρχεται 

από την «μη Αποδεδειγμένη Αρχή», η οποία είναι καθολική και ακίνητη (γι’ αυτό 
και ο όρος Πρώτο Κινούν-Ακίνητο). 

Και ως Πρώτο Κινούμενο δύναται να θεωρηθεί ο αιθέρας, όπως θα δούμε  
στο έργο του Αριστοτέλη «Περί Ουρανού» (Θ-5)8. 
Η οποία «μη Αποδεδειγμένη Αρχή» είναι αΐδιον «ον» και είναι αυτή που δίνει 

την κίνηση στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Αυτό το ένα «ον» το οποίον, μολονότι 
μεταδίδει κίνηση, το ίδιο είναι ακίνητο και στέκεται έξω από κάθε 

μεταβολή, η οποία μπορούσε είτε άμεσα είτε έμμεσα να το επηρεάσει. 
Ακόμη, εφόσον στην φύση υπάρχει συνεχής κίνηση, αναγκαστικά θα 
υπάρχει και ένα «ον» αΐδιον, που θα μεταδίδει την κίνηση στο Πρώτο-

Κινούν-Ακίνητο και το οποίον και αυτό, κατά συνέπεια είναι αΐδιον. 
Συμπερασματικά, ο Αριστοτέλης καταλήγει, ότι υπάρχει ένα τέτοιο «Ον», που 
αγκαλιάζει όλα τα όντα, έχοντας χωριστή ύπαρξη, η οποία δεν συμπίπτει με την 

ύπαρξη που το καθένα από τα όντα παρουσιάζει. 
Επίσης, αυτό το «Ον» είναι αιτία που άλλα όντα υπάρχουν και άλλα δεν 

υπάρχουν και ακόμα αιτιολογεί την ύπαρξη της συνεχούς μεταβολής. 
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Τέλος, αυτό το «Ον» είναι αυτό που προκαλεί την κίνηση των κινούντων 
που παρουσιάζουν αυτοκινησία, σύμφωνα με την αρχή της κίνησης 

Κινούν-Κινουμένων. 
Ο Αριστοτέλης παρουσιάζει σε αυτό το «ον» την δυνατότητα, άλλοτε να ηρεμεί 

και άλλοτε να μπορεί να κινείται, την οποίαν δυνατότητα φέρουν τα έμψυχα 
όντα προσδίδοντας, κατά κάποιον τρόπο, νόηση σε αυτό το «ον» το οποίον, όπως 
έχει δηλωθεί, είναι η «μη Αποδεδειγμένη Αρχή». 

Αλλά, αξίζει να σημειωθεί, ότι από αυτά τα συνολικά χαρακτηριστικά, που 
είδαμε να αποδίδει ο Αναξαγόρας στον «Νου», ο Αριστοτέλης  μόνο μέρος τους 
αποδίδει στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Ενώ όλα τα χαρακτηριστικά του «Νου» του Αναξαγόρα περισσότερο δύναται να 
συσχετισθούν με αυτά της «μη Αποδεδειγμένης Αρχής», δηλαδή του Θεού. 

Ακόμη, ο Αριστοτέλης, για τις κινήσεις των εμψύχων διευκρινίζει, ότι υπάρχουν 
σε αυτά και κινήσεις που δεν υπάγονται στην βούληση των εμψύχων, αλλά σε 
αιτίες του περιβάλλοντος, όπως είναι η ανάπτυξη και η φθορά, η αναπνοή 

κλπ. 
Το περιβάλλον γι’ αυτές τις κινήσεις αποτελεί την πρώτη αρχή της 

κίνησής τους και οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με το περιβάλλον 
που θα βρεθεί το σώμα του έμψυχου. 
Άρα, το περιβάλλον, όπως ανωτέρω παρουσιάζεται, έχει σχέση με τη σύγχρονη 

έννοια και δεν είναι διάφορο από την έννοια της φύσης, στην οποία επίσης ο 
Αριστοτέλης προσδίδει σημαντικό ρόλο για τα φυσικά πράγματα. 
Αν και ο σύγχρονος φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος αναγνωρίζει την 

επίδραση του περιβάλλοντος στα έμβια όντα, πλην όμως αποδίδει σε αυτό 
δευτερεύουσα επίδραση στην ανάπτυξή τους και γενικά στην διαμόρφωση των 

ειδών, με κυρίαρχη αυτή του εσωτερικού οργανισμού τους. 
Ο Αριστοτέλης, αν και είναι πλησίον με το Κάρολο Δαρβίνο, καθιστά όμως το 
περιβάλλον, δηλαδή την φύση, ως πρώτη αρχή της κίνησης και υπεύθυνη 

προφανώς για το σχήμα των σωμάτων, ο σχηματισμός των οποίων δεν έχει 
ακόμη ερμηνευθεί από την σύγχρονη επιστήμη. 
Αν και υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, πρέπει να ομολογηθεί, ότι ο Κάρολος 

Δαρβίνος απερίφραστα δηλώνει στις αρχές του συγγράμματός του «Η 
Καταγωγή των Ειδών», ότι στις έρευνές του σημαντικά συνέβαλλαν οι 

αντίστοιχες έρευνες του Αριστοτέλη ως φυσιοδίφη της εποχής του. 
Συνεχίζονται οι συμπληρωματικές σκέψεις του Αριστοτέλη για τις κινήσεις μετά 
την παρουσία του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου λέγοντας, ότι όσα όντα 

λαμβάνουν την κίνησή τους από το αΐδιον ακίνητο ον, έχουν αιώνια και 
απλή κίνηση. Ενώ αυτά που λαμβάνουν την κίνηση από ένα κινούμενο και 

μεταβαλλόμενο ον, αναγκαστικά και τα ίδια υπόκεινται σε μεταβολή (Θ-6)8. 
Από τον διαχωρισμό αυτόν αρχίζει να διαφαίνεται πού τοποθετεί ο Αριστοτέλης 
την αιωνιότητα της κίνησης την οποία, σε προηγούμενο κεφάλαιο, είχε 

αποδείξει συσχετιζόμενη με την αιωνιότητα του χρόνου. 
Ακόμη την ύπαρξη της αιωνιότητας της κίνησης απέδειξε συσχετίζοντας αυτήν 
με την αιωνιότητα του αϊδίου όντος, στο οποίον αυτή είναι αναγκαία, 

προκειμένου και στη φύση να υπάρχει πάντοτε συνέχεια κίνησης. 
Πλην όμως, η πρωταρχική συνεχής κίνησης έχει ως πηγή το Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο, η οποία παραμένει και αναλλοίωτη. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης ερευνά την αιωνιότητα και τη συνέχεια της κίνησης με τα 
είδη αυτής, δηλαδή την κατά τόπον, την ποσότητα και την ποιότητά της. 
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Από την έρευνά του αυτή προκύπτει κατ’ αρχάς, ότι τόσο από τις ποσοτικές όσο 
και από τις ποιοτικές γενικά δεν εκλείπει η τοπική κίνηση. 

Καταλήγει, επομένως, στο συμπέρασμα, ότι η πρωταρχική τοπική κίνηση 
είναι αυτή που παρουσιάζει συνέχεια και αϊδιότητα, ενώ όλες οι άλλες 

κινήσεις που μεταβάλλονται από εναντιότητες, είναι διαδοχικές και όχι 
συνεχείς, όπως η γένεση και η φθορά (Θ-7)8. 
Αλλά, απ’ όλες τις τοπικές κινήσεις, τις κατ’ ευθείαν γραμμή και τις μεικτές, 

μόνον η κυκλική κίνηση είναι συνεχής και παρουσιάζει αϊδιότητα. 
Ενώ η ευθύγραμμη κίνηση μπορεί να παρουσιάζει συνέχεια με κάποιο τέρμα, 
πλην όμως είναι αντιστρεπτές από τις εναντιότητες των κινήσεών τους. 

Επομένως αποκλείει και τα νοητικά πειράματα του Ζήνωνος ο οποίος, με τη 
συνεχή διαιρετότητα αποδεικνύει τη συνέχεια, αλλά και την απειρότητα της 

κίνησης. 
Πλην όμως και τα νοητικά πειράματα -τα «παράδοξα» όπως λέγονται- του 
Ζήνωνος, με τη σύγχρονη Μαθηματική γνώση, δύνανται να συσχετισθούν και 

με τις θεωρίες της Σχετικότητας του Χώρου-Χρόνου του Αλβέρτου Αϊνστάιν. 
Ο Αριστοτέλης όμως, όπως φάνηκε και θα συνεχίζει να αποκαλύπτεται στη 

συνέχεια του κειμένου, εντάσσεται στην «Νευτώνεια» Φυσική. 
Γι’ αυτό, αποκλείοντας τον Ζήνωνα καταλήγει, ότι η μόνη κίνηση που είναι 
μία και συνεχής, είναι αποκλειστικά η κυκλική, διότι η κίνησή της 

αρχίζει από ένα σημείο και καταλήγει στο ίδιο, μη παρουσιάζοντας ούτε 
διακοπές ούτε εναντιότητες, όπως συμβαίνει με την ευθεία και μεικτή κίνηση. 
Επομένως, η κυκλική κίνηση θεωρείται και τέλεια, διότι είναι η μόνη κίνηση 

όπου η αρχή συμπίπτει με το τέλος. Προκύπτουν όμως τα ερωτήματα πού 
τοποθετεί ο Αριστοτέλης αυτήν την τέλεια κυκλική κίνηση εντός του 

σύμπαντος κόσμου και ποια είναι η φύση της ουσίας του Πρώτου-
Κινούντος-Ακινήτου, το οποίον ασφαλώς κινείται επ’ αυτής της 
πρωταρχικής κυκλικής κίνησης. 

Έχοντας αυτές τις θέσεις ο Αριστοτέλης για την κυκλική κίνηση, κατακρίνει τους 
άλλους Φυσικούς Φιλοσόφους, διότι θεωρούν τα αισθητά πράγματα, όπως 
π.χ. ο Ηράκλειτος, να βρίσκονται σε συνεχή ροή, ενώ αυτός απέδειξε, ότι μόνον 

η κυκλική κίνηση εκφράζει τη συνεχή ροή τόσο στις τοπικές όσο στις ποιοτικές 
και στις ποσοτικές μεταβολές. Έστω κι αν σήμερα επικρατεί η άποψη στους 

σύγχρονους Φυσικούς Επιστήμονες, ότι ολόκληρο το σύμπαν είναι ένα ρέον 
όλον (Θ-8)8. 
Αυτή όμως η απόρριψη για τη ροή των αισθητών πραγμάτων, εμμέσως 

αποκαλύπτει, ότι ο Αριστοτέλης θέλει στην κυκλική ροή μία μη αισθητή ουσία. 
Γι’ αυτό το λόγο, ακόμη ο Αριστοτέλης, κατακρίνει τους προγενέστερούς του 

Φιλοσόφους Εμπεδοκλή, με την «Φιλία» και το «Νείκος», τον Αναξαγόρα με τον 
«Νου», τους Πυθαγορείους με το «Κενό» και τον Πλάτωνα με την «Ψυχή», οι 
οποίοι τοποθετούν την πρώτη αρχή να κινείται σε ευθεία γραμμή, ενώ ο ίδιος 

την μη αισθητή ουσία του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, θέτει να κινείται αιωνίως 
κυκλικά και ιδιαίτερα στην επιφάνεια της σφαίρας. Διότι το σύνολο μίας 
σφαίρας, επομένως και η επιφάνειά της, κινούνται γύρω από ένα κέντρο, στο 

οποίον συμπίπτουν αρχή, μέσον και τέλος. 
Μέτρον κυκλικής κίνησης είναι η κυκλική κίνηση του ουρανού, η 

κίνηση του οποίου είναι ομαλή, διότι η αρχή και το τέλος είναι έξω από 
τον κύκλο του ουρανού (προφανώς από το κέντρο της σφαίρας, το 
οποίον εξασφαλίζει και την ομαλή κίνηση στην περιφέρεια, αυτό ισχύει 
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και σήμερα στην Φυσική, αυτά που είναι πλησίον του κέντρου περιστρέφονται 
ταχύτερα αυτών που βρίσκονται στην περιφέρεια.  

Ενώ στην ευθύγραμμη κίνηση, που η δύναμη της κίνησης δρα επί του 
ιδίου σώματος, η κίνηση είναι επιταχυνόμενη πλησιάζοντας προς το τέρμα 

της και απομακρυνόμενη από την αφετηρία της. 
Η ομαλότητα της κυκλικής κίνησης, που δεν επιδρά άμεσα κάποια δύναμη, ως 
και η επιταχυνόμενη κίνηση, όταν η δύναμη επιδρά συνεχώς επί του σώματος, 

ισχύουν και σήμερα στην Κλασσική Νευτώνεια Φυσική.  
Αλλά, η αιωνιότητα της κυκλικής κίνησης, μαζί με τις άλλες των φυσικών 
πραγμάτων ενέπνευσαν, όπως λέγεται τον Νεύτωνα, να διατυπώσει την 

θεωρία του για τον απόλυτο και για τον εμπειρικό μετρήσιμο χώρο και χρόνο 
των κινήσεων των φυσικών πραγμάτων. 

Είναι όμως δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι ο Αριστοτέλης  δεν εμπνέει μόνο 
τον Ισαάκ Νεύτωνα, αλλά και αυτόν τον Αλβέρτο Αϊνστάιν, στην διατύπωση 
τόσο στην θεωρία του της Ειδικής Σχετικότητας όσο και σε αυτήν της Γενικής 

Σχετικότητας. 
Μία πρώτη ένδειξη του παραπάνω ισχυρισμού είναι, ότι και οι τρεις 

ασχολήθηκαν με τις σχέσεις χώρου, χρόνου και κίνησης, με την δική 
του έμπνευση ο καθένας. 
Αναλογία μεταξύ τους στην Ειδική Σχετικότητα είναι, ότι ο Αριστοτέλης θέτει την 

αναγκαιότητα της ψυχής στη μέτρηση του χρόνου, ο δε Αλβέρτος Αϊνστάιν της 
Σχετικότητα του Χρόνου από διαφορετικές θέσεις του παρατηρητή (νοητικό 
πείραμα διδύμων αδελφών). Ακόμη ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, στην Γενική Θεωρία 

της Σχετικότητας, αποδεικνύει την καμπυλότητα του χώρου-χρόνου και κατ’ 
επέκταση το σφαιρικό σχήμα του σύμπαντος. 

Ο Αριστοτέλης αποδεικνύει την τελειότητα της κυκλικής κίνησης και κατ’ 
επέκταση της σφαίρας του σύμπαντος, στην περιφέρεια της οποίας θέτει να 
κινείται αιωνίως η πρώτη αΐδια ενεργός ουσία του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 

Εξ’ άλλου, ο Αριστοτέλης ορίζει τον χώρο ως οντότητα, η οποία περιβάλλει το 
ον. Αν αυτό το ον είναι η κοσμική σφαίρα και θεωρηθεί ο περιβάλλον αυτήν 
χώρος να κινείται, τότε εμφανίζεται και η θεωρία του Αλβέρτου Αϊνστάιν περί 

καμπυλότητας του χώρο-χρόνου. 
Από τον ανωτέρω συσχετισμό ενισχύεται αυτό που λέγεται, ότι ο Αλβέρτος 

Αϊνστάιν αναγνώρισε τρεις εποχές στην εξέλιξη της Φυσικής Επιστήμης: 
Αυτή του Αριστοτέλη, του Ισαάκ Νεύτωνος και την δική του. 
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί, ότι με χώρο, χρόνο και την κίνηση 

ασχολήθηκε και ο προγενέστερος φιλόσοφος Ζήνων.  
Έτσι λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα ποια είναι η θέση της αιώνιας, τέλειας, 

αυτοτελούς κυκλικής του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί, ότι είναι στην επιφάνεια της κοσμικής σφαίρας. 
Λόγος του Αριστοτέλη, ο οποίος συγχρόνως δείχνει, ότι αποδεχόταν το σφαιρικό 

σχήμα του σύμπαντος, όπως και σήμερα γίνεται αυτό αποδεκτό (Θ-9)8. 
Ως προς την φύση της ουσίας του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, το 
οποίον έχει αυτοκινησία αναγκαστικά, είναι αμερές χωρίς μέγεθος, 

δηλαδή είναι άυλον σώμα το οποίον έχει αυτοκινησία η οποία, όπως είδαμε, 
παρέχεται από την «μη Αποδεδειγμένη Αρχή». 

Αυτό το Πρώτο Κινούν δίδει την κίνηση στο Πρώτο Κινούμενο, όπως θα δούμε, 
με συνέπεια να αποτελεί μία συνέχεια στην κίνηση και επομένως είναι ένα 
ενιαίον σώμα. 
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Ακόμη, σε αυτό το σημείο, δηλώνεται καθαρά από τον Αριστοτέλη, ότι 
τοποθετεί το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο στην περιφέρεια της σφαίρας και 

όχι στο κέντρο αυτής. 
Επίσης ο Αριστοτέλης περιγράφει και την μορφή της κίνησης του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου σε σχέση με το Πρώτο Κινούμενο, ότι αυτή πρέπει να 
είναι διαρκής ώθηση ή έλξη ή και τα δύο. 
Τέλος, κλείνει το κεφάλαιο λέγοντας, ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις, 

το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο θα έχει την αϊδιότητα, τον διαρκή άπειρο 
χρόνο και ότι θα είναι αμερές, χωρίς μέγεθος (Θ-10)8. 
 

9. Φυσικά 
Επισκόπηση. Προβληματισμοί. Συμπεράσματα 

 
Τελικά, με όλες αυτές τις ικανότητες που περιγράφηκαν στο Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο, (το οποίον αρχικά παρουσιάσθηκε με τον θεωρητικό όρο «Όργανον») 

ο Αριστοτέλης παρουσιάζει να προέρχεται από την «μη Αποδεδειγμένη Αρχή». 
Μάλιστα σχολιάζει τον Αναξαγόρα που δεν πράττει κάτι ανάλογο για τον «Νου», 

το οποίον παρουσιάζει ως τον «από μηχανής Θεό του θεάτρου». 
Συμπερασματικά, έχουμε στα «Φυσικά» έργα του Αριστοτέλη μία πρώτη σαφή 
ένδειξη για την θεϊκή προέλευση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, 

αυτής της πρώτης και τελείας αρχής της κίνησης. 
Πλην όμως ο Αριστοτέλης, ως πραγματικός Φυσικός Επιστήμων, στα «Φυσικά» 
του έργα ερευνά τα πράγματα κυρίως με βάση την παρατήρηση και τη λογική 

που διέπει αυτά και ως εξ’ αυτού, δεν προχωρεί να ερευνήσει τον τρόπο της 
θεϊκής προέλευσης του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, αρκούμενος μόνο, ότι 

αυτό είναι έργο της «μη Αποδεδειγμένης Αρχής», δηλαδή του Θεού. 
Ένα άλλο θέμα, το οποίον επίσης λέγεται είναι, ότι τα βιβλία των «Φυσικών» 
αποτελούν συνθέσεις διαφόρων πραγμάτων, λόγω των κενών και των ασαφειών 

που παρουσιάζουν οι διατυπωμένες σκέψεις του Αριστοτέλη σε αυτά. 
Πλην όμως, σαφώς ο μελετητής τους θα διαπιστώσει, ότι ο κεντρικός άξονας 
όλων των βιβλίων των «Φυσικών» είναι η έρευνα από τον Αριστοτέλη όλων των 

μορφών των κινήσεων στα φυσικά πράγματα. 
Μέσα όμως από τη επισταμένη αυτή ολιστική έρευνα της κίνησης των φυσικών 

πραγμάτων, ο Αριστοτέλης έχει θέσει έναν σκοπό ο οποίος, όπως ο ίδιος δηλώνει 
είναι, ότι με «βάση αυτήν την φύση της κίνησης», θα προσδιορίσει και την 
πρώτη αρχή αυτής. Η οποία, όπως αυτή αναπτύχθηκε, είναι το «Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο».  
Έφθασε όμως στον προσδιορισμό της πρώτης αρχής της κίνησης, αφού ο 

Αριστοτέλης βασικά μίλησε: 
- Για τα τέσσερα αίτια των μεταβολών (διότι και οι μεταβολές των υλικών 

πραγμάτων σε τελική τους ανάλυση είναι κίνηση), τα οποία είναι: 

Ως αρχική αιτία η ύλη, ακολουθεί η κίνηση, το είδος και το τελικό αίτιο 
(το οποίον αποτελεί και τον τελικό λογικό σκοπό της φύσης, που είναι η μορφή 
του είδους). 

- Επίσης μίλησε για την «ενεργεία» εντελέχεια του Κινούντος σώματος, η 
οποία πρέπει να είναι ίδια με την εντελέχεια του Κινουμένου, η οποία να 

σημειωθεί, ότι βρίσκεται «δυνάμει» εντός της ύλης αυτού. 
Αυτή ταυτότητα της εντελέχειας αμφοτέρων, με την ορολογία της Φυσικής 
Επιστήμης σήμερα, δεν είναι άλλη από τον συντονισμό των συχνοτήτων των 
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μυνημάτων-κινήσεων, η οποία είναι δυνατόν να συμβαίνει μεταξύ του «ενεργεία» 
Κινούντος και του «δυνάμει» Κινουμένου. 

Αυτή η σειρά των αιτίων συμβαίνει στα «Φυσικά», ενώ στα «Μετά τα Φυσικά» η 
«δυνάμει» κίνηση υπάρχει εντός της ύλης που πρόκειται να κινηθεί από την 

δύναμη αυτής.  
- Ακόμη μίλησε για τις σύγχρονες έννοιες του κενού, του τόπου-χώρου και του 

χρόνου, όχι απλώς προσεγγίζοντας την σύγχρονη αντίληψη, αλλά ίσως 

υπερβαίνοντας αυτή σε ορισμένα. Μάλιστα οι σκέψεις του εμπνέουν σύγχρονου 
μεγάλους Φυσικούς Επιστήμονες, όπως τον Ισαάκ Νεύτωνα και τον Αλβέρτο 
Αϊνστάιν. 

- Τέλος, μίλησε για μία άλλη βασική αρχή της κίνησης των φυσικών πραγμάτων, 
επί της βάσης Κινούντος-Κινουμένου, που είναι αυτή του «δυνάμει»-»ενεργεία» 

ή μάλλον του «ενεργεία» Κινούντος και του «δυνάμει» Κινουμένου, αμφότερα 
έχοντας εντός τους την «εντελέχεια», δηλαδή την μορφή των ειδών. 
Αυτή όμως η σχέση των φυσικών πραγμάτων, «δυνάμει»-«ενεργεία» ή «ενεργεία»-

«δυνάμει», μας παραπέμπει στη σύγχρονη Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας 
του Αλβέρτου Αϊνστάιν, η οποία εκφράζεται από την περίφημη εξίσωσή του: 

E=mc2, σύμφωνα με την οποία η «δυνάμει» μάζα μετατρέπεται στην 
«ενεργεία» κίνηση Ε, στο μέγεθος της ταχύτητας του φωτός c2.  
Μέσα όμως από αυτήν την  συνεχή γραμμή περί της κίνησης, που χαρακτηρίζει 

τα βιβλία των «Φυσικών» του Αριστοτέλη, εγείρονται και ορισμένα ερωτηματικά. 
Όπως, ενώ κύριος κορμός είναι, ότι μέσω των κινήσεων των φυσικών πραγμάτων 
προσδιορίζει την αρχή της κίνησης, δηλαδή το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, εν 

τούτοις στο Α΄ βιβλίο αυτών ορίζει ως αρχές της φύσης την ύλη με τα δύο 
ενάντια, χωρίς περαιτέρω κάποιας ανάπτυξης περί ύλης με τα ενάντια για τον 

πρωταγωνιστικό τους ρόλο στο κοσμικό γίγνεσθαι. 
Αναφέρεται στα πρώτα στοιχεία της φύσης: αιθέρα, φωτιά, αέρα, νερού και γης 
με τα εντός αυτών ενάντιά τους, που εκτίθενται στο έργο του «Περί Γενέσεως και 

Φθοράς» ως αρχή της φύσης; 
Ή αναφέρεται σε έναν αδιαμόρφωτο σώμα μείγματος ύλης και εναντίων, το 
οποίον θα διαχωρίσει εν συνεχεία το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο στις ζώνες των 

ομοίων που περιγράφονται στο έργο του «Περί Ουρανού», όπως κατά κάποιον 
τρόπο πράττει και ο «Νους» του Αναξαγόρα στο δικό του μείγμα «απείρου»; 

Ένα θέμα περί της ύλης «ως αρχή της φύσης» η οποία, με άλλη φράση του 
Αριστοτέλη περί «πρώτης ύλης», έχει εγείρει θέμα, ποια είναι κατά τον 
Αριστοτέλη η «πρώτη ύλη» και ποια η «δεύτερη ύλη»; 

Τα ερωτήματα αυτά θα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια αυτής της 
εργασίας, οπότε θα επιδιωχθεί και η απάντησή τους. 

Επίσης, εκτός της παραπάνω αναφοράς «ως αρχή της φύσης…», παρατηρείται, 
ότι ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο «Φύση» σε κομβικούς ρόλους των 
ερευνών του, ακόμη και στην διαμόρφωση της μορφής των ειδών, 

αναδεικνύοντας αυτή σε πρωταγωνιστή στον τελεολογικό σκοπό του (του ένεκα 
τίνος). 
Οπότε εγείρεται το ερώτημα, ποια είναι αυτή η «Φύση»; 

Μάλλον πρέπει να θεωρηθεί, ότι χρησιμοποιείται από τον Αριστοτέλη με τη 
σημερινή γενική έννοια του περιβάλλοντος.  

Σήμερα το περιβάλλον θεωρείται από τη σύγχρονη Επιστήμη 
συμπρωταγωνιστής, μαζί με τον οργανισμό του όντος, στα λεγόμενα 
αυτορρυθμιζόμενα φυσικά συστήματα, όπως είναι τα έμβια όντα. Παρόλο που, 
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από τον φυσιοδίφη Κάρολο Δαρβίνο, αποδίδεται στο περιβάλλον δευτερεύων 
ρόλος, με τον πρωτεύοντα να δίδεται στον οργανισμό του όντος στην διαμόρφωση 

των ειδών. 
Αλλά, ας μείνουμε σε μία απάντηση, σύμφωνα με τις Αριστοτελικές σκέψεις, 

που πιθανόν να ερμηνευθούν, ότι η «Φύση» και ο ρόλος της βρίσκονται στα 
τέσσερα αίτια των μεταβολών. Δηλαδή την ύλη, την κίνηση, το είδος και την 
μορφή.    

Επομένως μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι υπάρχει «δυνάμει» εντός της ύλης 
και λαμβάνει υπόσταση με την κίνηση «ενεργεία-εντελέχεια» προκειμένου, με 
την πλήρη ανάπτυξή του να πάρει την τελική ολοκληρωμένη μορφή του. 

Είναι, όπως θα λέγαμε με την σύγχρονη επιστημονική γλώσσα, το DNA 
της ύλης, το οποίον δεν απέχει από την πραγματικότητα, διότι ο Αριστοτέλης 

έκανε επισταμένες έρευνες στα έμβια όντα. 
Εάν όμως θέλουμε να ολοκληρωθεί η απάντηση, ποια είναι η Φύση και πού 
βρίσκεται, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, σύμφωνα με τις παραπάνω σκέψεις, 

ότι: 
«Τα πάντα είναι μέσα στην Φύση και ότι η Φύση είναι στο καθετί». 

Αλλά αυτό δεν είναι και το περιβάλλον; 
Όποιοι κι αν είναι οι προβληματισμοί, σχετικά με τα κείμενα των «Φυσικών» του 
Αριστοτέλη, είναι όμως γεγονός, ότι σε αυτά φαίνονται καθαρά τα συμπε-

ράσματά του, όπως αυτά παρουσιάζονται στην ανακεφαλαίωση του Η΄ Βιβλίου 
του και τα οποία είναι: 

- Ότι η κίνηση υπήρχε και πάντα θα υπάρχει εντός του χώρου, παράλληλα με 

τον χρόνο. 
- Ποιο είναι το είδος της κίνησης που έχει αιωνιότητα και στο οποίο μπορεί να 

προσαρμοσθεί η αρχή του Πρώτου-Κινούντος Ακινήτου. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης, ως Φυσικός Επιστήμων, μέσα από τη μελέτη των κινήσεων 
των πραγμάτων και με την δύναμη του νου, φθάνει να προσδιορίσει την αρχή 

του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, ως προερχόμενο από «μη Αποδεδειγμένη 
Αρχή», δηλαδή τον Θεό (9). 
 

 
Γ΄ Μετά τα Φυσικά ή Η Πρώτη Φιλοσοφία. 

    Έρευνα Προσδιορισμού Πρώτης Ενεργού Κινητικής Ουσίας 
 
Εισαγωγικά 

 
Με μία εποπτική ματιά στην ανάπτυξη των βιβλίων του στα «Φυσικά» ο 

Αριστοτέλης, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στην διαδρομή τους, ομιλεί πράγματι 
ως ένας γήινος Φυσικός Επιστήμων, φθάνοντας να περιγράψει και το «Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο» ως μία κινητική αρχή της φύσης, τοποθετώντας αυτή αιωνίως 

στην περιφέρεια του σύμπαντος. 
Επόμενο είναι στο έργο του «Μετά τα Φυσικά» να αναμένουμε τον Αριστοτέλη 
να μιλήσει ως ουσιαστικός Φυσικός Φιλόσοφος, αναπτύσσοντας τις σταθερές 

αρχές της φύσης σε έναν βαθύτερο και καθολικότερο χαρακτήρα. 
Εξ’ άλλου, γι’ αυτό χαρακτηρίζει το έργο του «Μετά τα Φυσικά» ως «Πρώτη 

Φιλοσοφία», διότι ασχολείται με την καθολική ουσία, αλλά και τις πρώτες αρχές. 
Το χαρακτηρίζει όμως «Πρώτη Φιλοσοφία» ή και «Θεολογία», διότι γίνεται 
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σαφέστερος για την θεϊκή προέλευση του «Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου» και τη 
νοητική αυτοκινησία της ουσίας αυτού. 

Η θεολογική όμως αυτή προσέγγιση της «Πρώτης Φιλοσοφίας» ουδόλως 
υποκαθιστά την «Θεολογία», η οποία ασχολείται με την απόλυτη αλήθεια και γι’ 

αυτό είναι η θεϊκότερη επιστήμη, κατά τον Αριστοτέλη. 
 
Κείμενα των «Μετά τα Φυσικά» 

 
Την τακτική της επιλεκτικής, αλλά και σύντομης διαδρομής των σκέψεων του 
Αριστοτέλη, που ακολουθήσαμε στα «Φυσικά», την ίδια θα εξακολουθήσουμε 

και στα «Μετά τα Φυσικά» και στα άλλα Φυσικά έργα του, προκειμένου να 
αποκομισθεί μία σαφέστερη και πληρέστερη γνώση περί των Αριστοτελικών 

απόψεων, να αποσαφηνισθούν, όχι μόνο τυχόν ασάφειές τους, αλλά και κατά 
το δυνατόν, να διεισδύσουμε στο όλον πνεύμα του Αριστοτέλη. 
 

10. Βιβλίον Α΄ 1-10. Μικρόν Α 1-3. Τα Τέσσερα Αίτια 
 

Το κείμενο της «Πρώτης Φιλοσοφίας» ο Αριστοτέλης αρχίζει με την αναφορά του 
στα τέσσερα βασικά, αλλά και ουσιαστικά κατ’ αυτόν, αίτια της διαμόρφωσης 
των φυσικών πραγμάτων. 

Τα τέσσερα αυτά αίτια αναφέρονται ασφαλώς και στο έργο του «Φυσικά» με την  
σειρά: 
Ύλη, κίνηση, είδος, μορφή (τελικό αίτιο ή ένεκα τίνος). 

Επαναλαμβάνονται όμως σημειολογικά και στην έναρξη των «Μεταφυσικών» 
(Πρώτη Φιλοσοφία), με κάποια όμως διαφοροποίηση στη σειρά και στους όρους, 

ως ακολούθως: 
Ουσία (τι ήταν να είναι), την ύλη (ως υποκείμενο), την κίνηση και την μορφή 
(ένεκα τίνος). 

Είναι μάλιστα τόσο βέβαιος γι’ αυτά τα τέσσερα αίτια διαμόρφωσης των φυσικών 
πραγμάτων, που κατακρίνει για τον ίδιο λόγο τους προγενέστερους Φυσικούς 
Φιλοσόφους, όπως τον Πυθαγόρα για το «Ένα και τους Αριθμούς» του και τον 

Πλάτωνα για τις «Ιδέες» του. 
Πέραν όμως της κριτικής που ο Αριστοτέλης ασκεί για τους άλλους φρονώ, ότι 

πρέπει να μείνουμε στην διαφοροποίηση που παρουσιάζεται μεταξύ των δύο 
ανωτέρω έργων του, ως προς τα αρχικά αίτια. 
Στα «Φυσικά» παρουσιάζεται, ως αρχική αιτία, η ύλη, ενώ στα 

«Μεταφυσικά» η ουσία. Χωρίς να παρουσιάζεται κάποια περαιτέρω ερμηνεία 
για τον όρο αυτόν, ίσως στα επόμενα κείμενα να υπάρξει κάποια σαφέστερη 

αναφορά. 
Προς το παρόν όμως, εάν θεωρηθεί η ουσία ως μία «ενεργεία» κατάσταση, τότε 
η ουσία θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία «άυλη» δραστηριότητα, όπως 

αποδίδεται το «ενεργεία» από τον Ιωάννη τον Φιλόπονο ως ενέργεια. 
Η σειρά δε με την οποία εκθέτει στην «Πρώτη Φιλοσοφία» τα αίτια, μας επιτρέπει 
να υποστηριχθεί, ότι αυτή η άυλη ουσία ενυπάρχει «δυνάμει» στην ύλη, 

την οποία θέτει «εντελεχειακά» σε κίνηση, προκειμένου να καταλήξει στο 
«ένεκα τίνος», που είναι η τελεία μορφή του όντος. 

Η ανωτέρω ερμηνεία έχει μία λογική βάση, η οποία ενισχύεται και από τις 
επισταμένες και σε βάθος μελέτες που διεξήγαγε ο Αριστοτέλης στα έμβια όντα. 
Από τις μελέτες του αυτές θε είχε παρατηρήσει πως μία άυλη ουσία των 
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σπερμάτων ενεργεί στην ύλη, προς την «δυνάμει» διαμόρφωση του είδους (τι 
ήταν να είναι), στα ζώα και στα φυτά, ασφαλώς μέσω κάποιας 

ενδοεπικοινωνίας της άυλης ουσίας και ύλης, προκειμένου να πάρει την 
τελική μορφή του «ένεκα τίνος». 

Αυτή όμως η ενδοεπικοινωνία αναγνωρίζεται και από τη σύγχρονη Επιστήμη, η 
οποία συμβαίνει στην επιλεκτική συνάντηση των αδιαμόρφωτων 
βλαστοκυττάρων με τα ήδη διαμορφωμένα αντίστοιχα κύτταρα του 

οργανισμού, αλλά και μεταξύ των γονιδίων στην διαμόρφωση των ειδών. 
Πλην όμως δεν έχει εντοπισθεί ακόμη ο τρόπος ο οποίος, κατά την γνώμη 
μας, είναι ο συντονισμός των ιδιοσυχνοτήτων μεταξύ των «ομοίων» που 

υποστηρίζουν και οι προηγούμενοι φιλόσοφοι. Μία τέτοια ενδοεπικοινωνία 
υπάρχει στα λεγόμενα αυτορρυθμιζόμενα φυσικά συστήματα, όπως τα έμβια 

όντα τα οποία αναπτύσσονται σύμφωνα με την αρχή της αυτοομοιότητας. 
Δηλαδή, κάθε κύτταρο ή και στοιχείο αναπαράγει αυξανόμενο το εαυτόν του, 
οδεύοντας προς την τελεολογική του μορφή. 

Μία τέτοια περίπου ενδοεπικοινωνία μεταξύ της ουσίας και της ύλης, με 
βαθύτερη σκέψη, προφανώς  ο Αριστοτέλης είχε διακρίνει στην «Πρώτη 

Φιλοσοφία». 
Αυτό το μεγαλείο του Θείου Θαύματος  συνέλαβε ως φαίνεται ο Αριστοτέλης  στο 
«Μικρότερον Α΄ Βιβλίον» για να ομολογεί, ότι είναι αδύνατον να γνωσθεί η 

απόλυτη αλήθεια, πλην όμως ο κάθε σοφός επιστήμων προσθέτει στην 
ανεύρεση μέρους αυτής. Και αναφωνεί, όμως «υπάρχει κάποιο αΐδιο και 
Πρώτο «Ον». 

Αυτή η διαφοροποίηση όμως των τεσσάρων αιτιών μεταξύ των «Φυσικών» από 
αυτά των «Μεταφυσικών», μας επιτρέπει ήδη από το Α΄ Βιβλίον των 

«Μεταφυσικών» τον ακόλουθο συλλογισμό: 
Στα «Φυσικά» ο Αριστοτέλης, από την παρατήρησή του στην κίνηση με την 
ώθηση των φυσικών πραγμάτων, βάσει της αρχής Κινούν-Κινούμενον, 

έφθασε στον προσδιορισμό του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 
Εκτιμάται, ότι με ανάλογο τρόπο με την «ενεργεία» ουσία που υπάρχει εντός 
της ύλης των φυσικών πραγμάτων, ο Αριστοτέλης θα επιδιώξει να 

προσδιορίσει την πρώτη ενεργόν κινητική ουσία (Α1-10, Μικρόν 1-3)10. 
 

11. Βιβλίον Β΄1-6. Έρευνα για τον Προσδιορισμό της Ουσίας 
 
Αρχίζει το βιβλίο αυτό γενικά πώς πρέπει να γίνεται μία έρευνα για οποιοδήποτε 

θέμα και λέει ο Αριστοτέλης: 
Κατ’ αρχάς πρέπει να τίθενται από κάθε πλευρά τα ερωτήματα και οι απορίες 

που αφορούν το ερευνητέον θέμα, ώστε να δοθεί ικανοποιητική απάντηση γι’ 
αυτό και έτσι να παραχθεί επιστήμη. 
Η πλέον όμως κατάλληλη επιστήμη για τον προσδιορισμό της καθολικής 

ουσίας είναι αυτή της σοφίας, διότι αυτή δύναται να προσδιορίσει τις πρώτες 
αιτίες. 
Με την βασική ασφαλώς προϋπόθεση, ότι ο προσδιορισμός της ουσίας πρέπει 

να συνοδεύεται από την κίνηση και να απαντά η φύση του είναι της στα 
ερωτήματα, ένεκα τίνος γίνεται και το τέλος της ένεκα τίνος συμβαίνει. 

Εκτός όμως της ανωτέρω μεθοδολογίας, για τον προσδιορισμό της ουσίας 
αναγκαία είναι και η χρήση των αξιωμάτων, τα οποία χρησιμοποιούν όλες οι 
επιστήμες για να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα, καθόσον όλα τα θέματα 
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δεν υπόκεινται σε αποδείξεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η χρήση των αξιωμάτων 
συμβαίνει και σήμερα σε όλες τις επιστήμες, έτσι ακριβώς όπως έθεσε αυτά ο 

Αριστοτέλης.  
Με αυτήν την ανωτέρω μεθοδολογία της έρευνας ο Αριστοτέλης θέτει την δική 

του καθολική ουσία σε δοκιμασία με τα άφθαρτα στοιχεία του Εμπεδοκλή, το 
«Ένα» του Πυθαγόρα και του Παρμενίδη, το «Ον» του Πλάτωνος, τα οποία, αν 
και είναι άφθαρτα με καθολική ισχύ, πλην όμως γεννούν φθαρτά και αισθητά 

είδη, το οποίον ο Αριστοτέλης θεωρεί ως παράδοξο. 
Επίσης, ούτε η ύλη, εάν ληφθεί ως καθολική ουσία, αμφισβητείται από τον 
Αριστοτέλη εφόσον είναι δυνατόν να διαμορφώνεται σε διάφορες μορφές ειδών. 

Από αυτές τις συγκρίσεις σχηματίζεται η εντύπωση, ότι η ουσία του Αριστοτέλη 
είναι άλλης και ανωτέρας φύσης, τόσο από τα όντα των προηγουμένων του όσο 

και από την δική του ύλη, που στα «Φυσικά» του αφήνει την ύλη, μέσω της 
κίνησης, να διαμορφώνονται τα είδη και τελικά η ολοκληρωμένη μορφή των 
ειδών. 

Ως φαίνεται, στην «Πρώτη Φιλοσοφία», ο πρωταγωνιστικός ρόλος αφίεται από τον 
Αριστοτέλη σε αυτό που ονομάζει ουσία, του οποίου ερευνά την ανωτέρα φύση. 

Αλλά ούτε ως πρώτες αρχές δέχεται τις καθαυτές ουσίες των παραπάνω 
φιλοσόφων. 
Ούτε, επίσης, ως αρχές δύνανται να θεωρηθούν η «φιλότητα» και το «νείκος» στα 

στοιχεία του Εμπεδοκλή ή τα πάθη της θερμότητας και της ψυχρότητας αυτών, 
ούτε οι ιδέες του Πλάτωνος, ως καθαυτή ουσία. 
Ενδιαφέρον όμως και συγχρόνως εγείρει απορίες, ότι ανάμεσα σε όλες τις 

παραπάνω απορρίψεις, ο Αριστοτέλης  αναγνωρίζει την ενυπάρχουσα στα 
στοιχεία δύναμη ως αιτία, η οποία προηγείται αυτών, πλην όμως αυτή δεν 

είναι ικανή να καθορίσει την μορφή των ειδών από μόνη της. 
Καταλήγει όμως ο Αριστοτέλης, ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν άλλες αρχές 
που θα αποδίδονται ως καθολικά κατηγορούμενα, πρότερες από τις αρχές 

που ανωτέρω αναφέρθηκαν, εάν θέλουμε πράγματι να υπάρξει επιστήμη 
της σοφίας γι’ αυτούς. 
Και αν οι παραπάνω κατατιθέμενες σκέψεις του Αριστοτέλη, περί προηγουμένων 

αρχών και μάλιστα ως καθολικών κατηγορουμένων, γεννούν ερωτηματικά περί 
της φύσεως και του ρόλου αυτών, το θέμα όμως για τους προηγουμένους 

φιλοσόφους, όπως παρουσιάζεται από τον Αριστοτέλη, περιπλέκεται ακόμη 
περισσότερο με την δήλωσή του, ότι δικαιολογημένα να υπάρχει η ουσία, η 
οποία είναι κάτι που γίνεται κάθε φορά ύλη. 

Εκτιμάται, ότι με την πρόοδο έκθεσης των σκέψεών του ο Αριστοτέλης στο έργο 
του η «Πρώτη Φιλοσοφία» θα διαφωτίζει περισσότερο την έννοια της καθολικής 

ουσίας μέχρι να φθάσει στον καθαρό προσδιορισμό της. Η οποία ασφαλώς 
πρέπει να είναι απαραιτήτως εντός των πλαισίων που ανωτέρω έθεσε, ότι πρέπει 
να συνοδεύεται από την κίνηση, ότι στο είναι της πρέπει να είναι άλλη, αφού 

απορρίπτει την ύλη ως καθολική ουσία και επί πλέον να απαντά η φύση του 
στα ερωτήματα «ένεκα τίνος γίνεται» και το τέλος της «ένεκα τίνος συμβαίνει». 
Ακόμη, απ’ όλα μέχρι τώρα τα αναφερόμενα από τον Αριστοτέλη, φάνηκε 

καθαρά, εξ’ άλλου δηλώνεται και από τον ίδιο, ότι στην «Πρώτη Φιλοσοφία» 
ομιλεί καθαρά ως φιλόσοφος, ασχολούμενος με την καθολική ουσία του κόσμου 

ως ολότητας, αφού πρώτα στα «Φυσικά» ερεύνησε τα επί μέρους πράγματα 
αυτής της ολότητας και μέσω της φύσης αυτών κατόρθωσε να προσδιορίσει την 
αρχή της κίνησης, που είναι το «Πρώτο Κινούν-Ακίνητο» (Β1-6)11. 
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12. Βιβλίον Γ΄1-8. Η Ουσία του Ενός χωρίς Ενάντια 
 

Ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει, ότι η μοναδική επιστήμη που είναι η πλέον 
κατάλληλη να ερευνήσει τις αρχές και τις πρώτες αιτίες της καθ’ αυτής 

ουσίας είναι η Φιλοσοφία. 
Επίσης, η Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με το «Ένα», που 
είναι το «Ον», που είναι η καθαυτή ουσία του «Όλου». 

Επί πλέον, ο Αριστοτέλης διευκρινίζει, ότι οι άλλες επιστήμες ασχολούνται με 
τα μέρη του «Όλου», όπως είναι τα γένη και τα είδη, προφανώς διαχωρίζοντας 
την «Πρώτη Φιλοσοφία» από τα «Φυσικά», από τα «Περί Γενέσεως και Φθοράς», 

«Περί Ουρανού» και των άλλων φυσικών συγγραμμάτων του. 
Ακόμη η Φιλοσοφία ερευνά διαλεκτικά το καθαυτό «Ον» και όχι επιφανειακά, 

όπως κάνουν οι Σοφιστές, αποκλείοντας ο Αριστοτέλης την συμμετοχή εντός 
αυτού, ως κατηγορήματα, τα ενάντια ως αντιφατικά και αδύνατον να υπάρξουν, 
αν και αυτό υποστηρίζεται από άλλους φιλοσόφους. 

Πλην όμως, παρενθετικά, πρέπει να αναφερθεί η γνώμη μας, ότι και οι άλλοι 
προγενέστεροι φιλόσοφοι, έστω και με συμβολικά ονόματα, αυτά τα ενάντια 

εντός του «Όντος», εξασφάλιζαν την αυτοκινησία τους, αλλά και την αυτονομία 
τους. 
Αντιλαμβανόμενος ο Αριστοτέλης αυτήν την αξία της συμβολής των εναντίων 

εντός του «Όντος», δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της συνύπαρξης αυτών ως 
δυναμική κατάσταση, όχι όμως με την άποψη συμμετοχής τους στην εντελέχεια, 
όπως συμβαίνει στα στοιχεία στη γένεση και στη φθορά των όντων. 

Αιτιολογεί όμως αυτόν τον ισχυρισμό, διότι υπάρχουν μη αισθητές καταστάσεις 
που καθιστούν το Κινούν πρότερο από το Κινούμενο. 

Τελικά, υπάρχει κάτι που αιώνια κινεί τα κινούμενα και αυτό που 
ολόπρωτα κινεί, το ίδιο είναι ακίνητο. 
Οι αμέσως παραπάνω σκέψεις του Αριστοτέλη συμπληρώνονται με αυτές που 

εκτίθενται στο Δ΄ Βιβλίον, στο οποίο προσδιορίζει την πρώτη φύση ως ουσία 
που έχει μέσα την αρχή της κίνησης και ότι η ύλη είναι επιδεκτική 
αυτής της ουσίας της κίνησης. 

Δηλαδή, το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, ως προτέρα και αιώνια, μη αισθητή  
κινητική ουσία, συνδέεται με την ύλη μέσω της κίνησης και έτσι αιώνια κινεί 

τα κινούμενα φυσικά σώματα, επί της αρχής, κινούν και κινούμενο. Με την 
διαφορά, αυτό που ολόπρωτα κινεί, δεν λαμβάνει κίνηση από κάποια άλλη 
ουσία, διότι αυτή η ίδια η ουσία αποτελεί τη πρώτη αρχή της κίνησης, αν και η 

ίδια παραμένει ακίνητη. 
Χαρακτηριστικά του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, που μας οδηγούν στη φύση 

του νου των εμβίων όντων, το οποίον αν και ακίνητο κινεί όλα τα μέλη του 
σώματος των εμβίων με τα οποία, ως γνωστόν, ο Αριστοτέλης επισταμένως και 
ευρέως είχε ασχοληθεί. 

Προφανώς ο Αριστοτέλης αυτήν την εικόνα μετέφερε οντολογικά ως καθολική 
κινούσα ουσία του σύμπαντος κόσμου. Την οποία μάλιστα δέχεται αξιωματικά 
ως καθολική κινητική αρχική ουσία, προκειμένου να ερμηνεύσει τόσο την 

αιωνιότητα όσο και την τελειότητα του όλου φυσικού κόσμου. 
Αυτό το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, που αξιωματικά προσδιορίζει στα Μεταφυσικά», 

χαρακτηρίσθηκε στο Θ΄ Βιβλίο των «Φυσικών» ως «Όργανον», προερχόμενο από 
«μη αποδεδειγμένη αρχή», όπως αναφέρονται από τον Αριστοτέλη οι μη αισθητές 
ουσίες στο έργο του «Όργανον» και οι οποίες μάλιστα, όπως ο ίδιος δηλώνει,   
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«μόνον από τον νου συλλαμβάνονται, αλλά και από τον νου 
δημιουργούνται οι επιστήμες». 

Από αυτή την «μη αποδεδειγμένη αρχή», προέρχεται το «Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο» του Αριστοτέλη στα «Φυσικά», το οποίον μάλιστα εξομοιώνει με τον 

«Νου» του Αναξαγόρα, μόνον ως προς τις κινητικές του ικανότητες, όπως 
αναπτύχθηκε στο αντίστοιχο κείμενο των «Φυσικών». 
Γεγονός που ερμηνεύεται, ότι οι οποιεσδήποτε θετικές ικανότητες του «Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου» είναι δοτές σε αιώνια ύπαρξη και δράση από μία ανωτάτη 
«μη Αποδεδειγμένη Αρχή», δηλαδή τον Θεό. 
Μέχρις εδώ συναντήσαμε την αιώνια κυκλική κίνηση του Πρώτου Κινούντος-

Ακινήτου και την διαρκή κίνηση αυτού στα κινούμενα φυσικά πράγματα  
(Γ1-8)12. 

 
13. Βιβλίον Δ΄1-3. Αριστοτελική Ορολογία 

 

Ο Αριστοτέλης, ως υπεύθυνος φιλόσοφος για την ακρίβεια των θεωριών του,  
αλλά και από σεβασμό προς του αναγνώστες του, προκειμένου να γίνονται 

περισσότερο κατανοητές οι σκέψεις του, αφιερώνει ολόκληρο το Βιβλίον Δ΄ των 
Μεταφυσικών του, στην ερμηνεία των όρων που χρησιμοποιεί στην ανάπτυξη 
των θεωριών του. 

Λίαν συνοπτικά ερμηνεύει τους όρους: 
Αρχή, αίτιον, στοιχείον, φύση, αναγκαίον, ένα, ον, ουσία, ταυτά, αντικείμενα, 
πρότερα και ύστερα, δύναμις, ποσόν, ποιόν, προς τι, τέλειον, πέρας, καθ’ ό, 

διάθεσις, έξις, πάθος, στέρηση, έχειν, εκ τίνος, μέρος, όλον, κολοβόν, γένος, 
ψεύδος, συμβεβηκός κλπ. 

Λίαν ενδιαφέρουσες οι ερμηνείες που δίδονται, πλην όμως επισημαίνεται η 
ερμηνεία που δίδεται στον όρο πρώτη φύση ως ουσία που έχει μέσα της 
την αρχή της κίνησης και ότι η ύλη είναι επιδεκτική αυτής της ουσίας 

της κίνησης. 
Η ερμηνεία αυτή εκτιμάται ιδιαίτερα, διότι επ’ αυτής βασίζεται η 
Κοσμογονία του Αριστοτέλη, η οποία κυρίως αναπτύσσεται στο κείμενο των 

«Μεταφυσικών». 
Η οποία Κοσμογονία του, με αρχή την ενεργό ουσία της κίνησης, 

δύναται να συνεργάζεται με την ύλη. Η δε κίνηση να κυριαρχεί ως 
φυσικό γεγονός, τόσο στα «Φυσικά» όσο και στα «Μεταφυσικά» (Δ1-3)13. 
 

Βιβλία Ε΄- Ζ΄. Έρευνα για την Ουσία του Ενός 
 

Ο Αριστοτέλης εισέρχεται στην έρευνα του Ενός Όντος μέσω της θεωρητικής 
επιστήμης της Πρώτης Φιλοσοφίας, στις οποίες βέβαια θεωρητικές 
επιστήμες κατατάσσει και την Θεολογία. Η οποία, ως Πρώτη Φιλοσοφία, 

ασχολείται με το καθαυτό αΐδιο Ον και όχι με το Ον κατά συμβεβηκός ή αυτό 
που δημιουργεί η διάνοια, βέβαια χωρίς την επιστημονική μεθοδολογία της 
λογικής, της εμπειρίας και της παρατήρησης. 

 
14. Βιβλίον Ε΄ Κεφάλαιον 1-4. Βιβλίον Ζ΄ Κεφάλαιον 1-17 

 
Με αυτές τις προϋποθέσεις η Πρώτη Φιλοσοφία ερευνά τις αιτίες ως αρχές, 
τι είναι το Ον και ένεκα Ότινος. 
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Θέματα έρευνας τα οποία είναι εντός του φυσικού κόσμου και δεν αφορούν 
την απόλυτο Αλήθεια, της οποίας η γνώση είναι αδύνατη διότι έχει να κάνει με 

τον Θεό. 
Ο Αριστοτέλης ερευνά τις πρώτες αρχές και τα αίτια των όντων και οι έρευνές 

του αφικνούνται μέχρις αυτού του Θεού (Ε1-4)14. Η έρευνά του επομένως 
αρχίζει με το αιώνιο ερώτημα «τι εστί το Ον», δηλαδή ποια είναι η ουσία του; 
Διότι, άλλοι θεωρούν αυτό το ένα, άλλοι περισσότερα από το ένα και άλλοι 

άπειρα, προφανώς αναφερόμενος στους προγενέστερούς του φιλοσόφους. 
Ο Αριστοτέλης όμως κατευθύνει την ερευνητική του περιέργεια προς ένα 
τέτοιο είδος ύπαρξης, δηλαδή το τι είναι αυτό. 

Διεξοδικότερα, ερευνά το θέμα της ουσίας σε τέσσερις κατευθύνσεις: 
- Το τι ήτανε να είναι 

- Το καθολικό 
- Το γένος 
- Το υποκείμενον 

     Το τι ήτανε να είναι αφορά ποικιλία ουσιών και δεν έχει το ορισμό του 
ενός όντος.  

     Ούτε επίσης το καθολικό εκφράζει το ένα ον, διότι αποτελεί σύνθεση 
πολλών ουσιών. 

     Επίσης, ούτε το γένος, δύναται να αποτελεί το ένα ον, δηλαδή την ουσία, διότι 

κατηγορίες του γένους είναι τα συγκεκριμένα είδη, με γένεση και φθορά. 
    Το υποκείμενον δύναται να είναι η ύλη, η οποία μπορεί να είναι νοητή αλλά 

και αισθητή και ως αισθητή αποτελεί τα συγκεκριμένα είδη. Αλλά ούτε η ύλη 

και τα είδη μαζί δύνανται να αποτελούν την ουσία, δηλαδή το ένα ον. 
     Όπως καταδείχθηκε ο Αριστοτέλης, από τις παραπάνω τέσσερις κατευθύνσεις 

αναζήτησης προσδιορισμού της ουσίας του ενός-όντος καταλήγει, ότι αυτή 
δύναται να αναζητηθεί μόνο στην ύλη με τα είδη μαζί, αλλά με την 
προϋπόθεση η ύλη, ως νοητή, να συλλειτουργεί με την αισθητή. 

     Λόγος του Αριστοτέλη αφήνει να εννοηθεί, ότι τα είδη, οι μορφές ως εντελέχεια 
της υλικής υπόστασης είναι αποτέλεσμα της ενέργειας της νοητής ύλης ή με 
τους σημερινούς όρους της ενέργειας, την οποία εσωκλείει η ύλη. 

    Εικόνα όμως η οποία μας παραπέμπει καθαρά στην ανάπτυξη των 
εμβίων όντων, επί των οποίων, ως γνωστόν, ο Αριστοτέλης είχε 

ιδιαιτέρως ενδιατρίψει, ώστε τα αποτελέσματα των ερευνών του να 
έχουν προκαλέσει τον θαυμασμό του σύγχρονου φυσιοδίφη Κάρολου 
Δαρβίνου. 

     Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια των ερευνών του, για την ουσία του ενός όντος, ο 
Αριστοτέλης δεν παραλείπει να δοκιμάζει τις δικές του απόψεις με τις ανάλογες 

των προγενεστέρων φιλοσόφων, όπως με τους αριθμούς των Πυθαγορείων που 
συνιστούν το ένα-ον. Όπως επίσης με τα άτομα του Δημόκριτου, τα στοιχεία 
του Εμπεδοκλή, στα οποία αναγνωρίζει τον δυναμικό τους χαρακτήρα, 

χωρίς όμως την εντελέχεια της κίνησης, όπως ο ίδιος χρησιμοποιεί αυτά. 
Ακόμη η ουσία του ενός ούτε στις ιδέες του Πλάτωνος υπάρχουν. 

     Ύστερα από αυτή την διεξοδική έρευνα ο Αριστοτέλης  συμπεραίνει, ότι τίποτε 

δεν θα εμπόδιζε να υπάρχουν αΐδιες ουσίες δίπλα στις αισθητές, έστω κι 
αν δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτές οι μη αισθητές ουσίες, όμως η ανάγκη μας 

υποχρεώνει να δεχθούμε, ότι υπάρχουν κάποιες τέτοιες ουσίες. 
Επομένως, η μη αισθητή ουσία στα αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί σε κάποια 
αρχή και αιτία και εκεί πρέπει να συνεχισθεί, λέει ο Αριστοτέλης. 
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Άρα η πρώτη αιτία του είναι πρέπει να αναζητηθεί στην ουσία του 
καθενός πράγματος, αυτού που η σύσταση είναι σύμφωνη με την  φύση 

και από την φύση μπορεί να παρουσιασθεί ως ουσία η φύση, η οποία δεν 
είναι στοιχείο αλλά αρχή. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω θέσεις του Αριστοτέλη, περί συνύπαρξης των μη 
αισθητών και των αισθητών ουσιών, δηλαδή της άυλης και της υλικής 
υπόστασης στην φύση των πραγμάτων, μας οδηγεί στη σύγχρονη επιστημονική 

αποδοχή της φύσης των σωματιδίων περί υλοκυμάτων. 
Ερευνητική ερμηνεία του Αριστοτελικού λόγου η οποία επίσης εκφράζει τη  
σύγχρονη Ολογραφική Αρχή δηλαδή, ότι το Όλον υπάρχει στο Ελάχιστον, 

αλλά και το Ελάχιστον αποδίδει το Όλον (Ζ1-9)14. 
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης γίνεται περισσότερο συγκεκριμένος για τη 

συνύπαρξη της μη αισθητής με την αισθητή ουσία και ορίζει ως ουσία το 
σύνολο του είδους και της ύλης. Διότι τα μέρη του οριστικού λόγου της 
ουσίας είναι πρότερα των μερών της ύλης και η ουσία, ως είδος, ενυπάρχει 

μέσα στην ύλη, αλλά το σύνολο του είδους και της ύλης επίσης 
χαρακτηρίζεται ως ουσία. 

Ακόμη στον λόγο που δείχνει την ουσία δεν μπορεί να υπάρχουν τα μέρη που 
υπάρχουν ως ύλη, πλην όμως αυτά είναι τα μόρια της συνολικής ουσίας και 
φέρεται ως παράδειγμα η συνύπαρξη ψυχής και σώματος στον άνθρωπο και 

στα ζώα. 
Αν τελικά το είδος διαχωρισθεί από το σώμα της ύλης θα μείνει η ύπαρξη μίας 
καθαρής ύλης. Έτσι ώστε, τελικά, να μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι αίτιο 

της ύλης είναι αυτό που καλείται είδος εξ’ αιτίας του οποίου η ύλη 
λαμβάνει ορισμένη μορφή και αυτή η μορφή χαρακτηρίζεται ως ουσία. 

Αλλά και η φύση παρουσιάζεται ως ουσία, που δεν είναι στοιχείο αλλά 
είναι αρχή, σύμφωνα με την ομολογία του Αριστοτέλη. 
Καταλήγει ο Αριστοτέλης, ότι είναι ανάγκη να δεχθούμε, ότι υπάρχουν  

αΐδιες μη αισθητές ουσίες, έστω κι αν δεν κατέχουμε τι είναι αυτές. 
Όπως κι αν έχουν τα πράγματα δείχνουν να είναι κινητικές δυνάμεις οι οποίες 
ειδοποιούν και διαμορφώνουν την ύλη. 

Είναι δυνατόν να είναι το δίδυμο στα «Φυσικά» του «δυνάμει-ενεργεία», που 
στα «Μεταφυσικά» λαμβάνει τη σχέση «ενεργεία-δυνάμει», τα οποία και στις 

δύο καταστάσεις συνδέονται με την αρχή της «εντελέχειας» ώστε να φθάσει στο 
είδος και τελικά στη μορφή του «Όντος». 
Εξ’ άλλου, έτσι στα «Μεταφυσικά» ο Αριστοτέλης όρισε και τη σειρά των 

τεσσάρων αιτίων της διαμόρφωσης των ειδών: την ουσία, την ύλη, την κίνηση 
και τελικά τη μορφή, δηλαδή του «ένεκα τίνος». 

Ότι όμως η μη αισθητή αυτή, δηλαδή αυτή η άυλη ουσία, η οποία ενυπάρχει 
χωριστά εντός της ύλης και η οποία εκφράζει, κατά μη γνωστό ακόμα τρόπο 
το είδος κάθε όντος, αυτή η εικόνα μας παραπέμπει στη γένεση των εμβίων 

όντων, με τα οποία είχε τόσο πολύ ασχοληθεί ο Αριστοτέλης, ώστε οι έρευνές 
του να απασχολήσουν το σύγχρονο φυσιοδίφη Κάρολο Δαρβίνο, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουμένως. Αυτήν την ουσία ο Αριστοτέλης  ερευνά σε 

κάθε φυσικό ον, ώστε από τα συμπεράσματα εξ’ αυτών, να μπορέσει να 
προσδιορίσει αυτή τη μη αισθητή-άυλη ουσία στο ‘Ένα Καθολικό Ον. 

Μέθοδος ερεύνης την οποία, όπως γνωρίσαμε, έπραξε στα «Φυσικά», 
που από τη φύση των κινήσεων και μεταβολών των φυσικών 
πραγμάτων έφθασε να προσδιορίσει την αρχή της κίνησης, δηλαδή το 
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Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Έτσι και στα «Μεταφυσικά» από τη μη αισθητή-
άυλη κινητική ουσία των φυσικών πραγμάτων αναζητά αυτή την ουσία 

ως αρχή του Ενός Καθολικού Όντος. 
Απ’ όσα όμως αναφέρθηκαν για την ουσία και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τον 

χαρακτηρισμό του είδους ως φύση, τόσο ως κατηγορία όσο και ως μορφή, 
δηλαδή σχήμα, εγείρεται το ερώτημα με τον όρο φύση ο Αριστοτέλης τι 
θέλει να δηλώσει; 

Όπως αναφέρθηκε και στα «Φυσικά» με τον Αριστοτελικό όρο φύση θεωρείται 
η σύγχρονη έννοια του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον θεωρεί και ο 
σύγχρονος φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης των ειδών, αλλά σε δεύτερο ρόλο από αυτόν του οργανισμού 
του όντος που θεωρεί ως πρωτεύον. 

Αλλά ο ίδιος φυσιοδίφης θεωρεί τόσο ισχυρή την δύναμη του περιβάλλοντος, 
που από την ικανότητα του εμβίου όντος να προσαρμοσθεί σε αυτό, εξαρτάται 
η επιβίωσή του ή όχι. Είναι η λεγόμενη αρχή της Φυσικής Επιλογής των 

εμβίων. 
Αυτή εκτιμάται, ότι είναι η απάντηση για την έννοια της φύσης, όπως την 

χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, δηλαδή είναι το περιβάλλον ως συμπρω-
ταγωνιστής με το εσωτερικό οργανισμό του εμβίου (Ζ9-17)14. 
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15. Βιβλίον Η΄1-6. Η Ύλη ως Δυνάμει και Ενεργεία Ουσία 

 
Ο Αριστοτέλης εισέρχεται σε αυτό το βιβλίο με την ανάπτυξη των σκέψεών του, 

χαρακτηρίζοντας όλες τις καταστάσεις των αισθητών πραγμάτων ως ουσία, 
ακόμη και η ύλη ως υποκείμενο των αισθητών πραγμάτων δύναται να θεωρηθεί 
ουσία. 

Διευκρινίζει όμως καθαρά, ότι ονομάζει ύλη αυτό το οποίον δεν είναι μεν 
ενεργεία, αλλά κάποιο ορισμένο είδος εν δυνάμει (Η-1)15. 

Η ανωτέρω διευκρίνιση του Αριστοτέλη, ότι η ύλη είναι δυνάμει κάποιο 
ορισμένο είδος, δύναται να θεωρηθεί επέκταση των προηγουμένων θέσεών του, 
ότι η μη αισθητή ουσία είναι εντός της ύλης. Αφού ορίσθηκε λοιπόν, ότι η ύλη 

είναι δυνάμει ουσία, πρέπει να ορισθεί ποια είναι η ενεργεία ουσία. 
Το δαιμόνιο του Αριστοτέλη αρχίζει την έρευνα από τις διάφορες καταστάσεις 
και ιδιότητες που διαφοροποιούν την ύλη ως υποκείμενο (σχήμα, τάξη, 

ξηρότητα, υγρότητα, μαλακότητα, σκληρότητα κλπ.). μέσα λοιπόν από την 
ποικιλία αυτών των καταστάσεων ερευνάται να βρεθεί το αίτιο του είναι της 
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ουσίας της καθεμιάς από αυτές τις καταστάσεις οι οποίες, αν και δεν είναι 
ουσίες, συνυπολογίζονται μαζί με την ύλη. 

Ουσιαστικό αίτιο δύναται να θεωρηθεί ο αναλογικός μορφικός σχηματισμός, 
που υπάρχει στην καθεμία από αυτές τις καταστάσεις και ιδιότητες και δύναται 

να αποδοθεί ως κατηγορούμενο στην ύλη του συγκεκριμένου όντος. 
Αυτό το κατηγορούμενο όμως αποτελεί και την ενεργεία ουσία της 
ύλης. 

Άρα, αυτές οι δύο ανωτέρω διαπιστώσεις για την ύλη, ότι δύναται να 
παρουσιασθεί τόσο ως δυνάμει όσο και ως ενεργεία, θε πρέπει στη συνέχεια 
να αποδείξει τον ρόλο της καθεμιάς του γίγνεσθαι εντός της ύλης των φυσικών 

πραγμάτων (Η-2)15. 
Αρχίζει γι’ αυτόν τον σκοπό την έρευνά του ο Αριστοτέλης  να θεωρεί ως εύλογο, 

ότι ορισμένοι θεωρούν το είδος ως αίτιον του είναι της ουσίας, αλλά ότι 
είναι και αυτό το ίδιο ουσία, όπως εξ άλλου αναγράφεται η παραπάνω σειρά 
των τεσσάρων αιτιών της διαμόρφωσης των φυσικών πραγμάτων, ουσία (ως 

είδος), ύλη, κίνηση και μορφή. 
Αυτή όμως η ουσία του είδους είναι ανάγκη να είναι η αΐδια ή φθαρτή 

χωρίς φθορά και γεννητή χωρίς γένεση. Χωρίς περαιτέρω κάποιας 
διευκρίνησης, παρά μόνο να λέει, ότι μία τέτοια περίπτωση είναι ο αριθμός 
των Πυθαγορείων. 

Πράγματι, μία αινιγματική φράση του Αριστοτέλη, για το πρώτο είναι της 
ουσίας, είναι πιθανόν να έχει την εξής ερμηνεία: 
Ότι οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν μεν τον Αριθμόν (ή το Ένα ή Μονάδα) ως 

Ουσία του Πρώτου Όντος, πλην όμως στα ποικίλα φυσικά είδη που 
προέκυπταν από αυτό, απέδιδαν αυτά συμβολικά γενικά με τους αριθμούς, οι 

οποίοι, στην ουσία τους, παρέμειναν άφθαρτοι στην φθορά και γεννητοί, χωρίς 
γένεση, στις μεταμορφώσεις της ύλης, διατηρώντας στα διάφορα είδη της ύλης 
την ιδιότητα του αριθμού σαν ουσία. 

Αυτή η αναφορά του Αριστοτέλη στον Αριθμό των Πυθαγορείων, όπως 
παραπάνω ερμηνεύθηκε, μας παραπέμπει μάλλον και στις δικές του απόψεις, 
ότι υπάρχει μία καθολική μη αισθητή, δηλαδή άυλη ενεργητική ουσία, η 

οποία δύναται να επιμοιράζεται ως ενεργεία κινητική δύναμη σε κάθε 
υλικό σώμα προσδίδοντας σε αυτό την κατάλληλη μορφή, χωρίς να 

χάνει την καθολική της ουσία. 
Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, ο Αριστοτέλης και στα «Μεταφυσικά» 
επιδιώκει μέσω αυτής της ενεργητικής ουσίας που κινεί την δυνάμει ύλη 

σε συγκεκριμένη, κάθε είδους μορφή, χωρίς να μπορέσει να 
προσδιορίσει αυτήν στο καθόλον Ένα αυτού του κόσμου. 

Διότι αδυνατεί να γνωρίσει την απόλυτη αλήθεια του Θεού, την οποία μόνον 
ο Φιλόσοφος με σεβασμό δύναται να αφικνείται μέχρις αυτού (Η-3)15. 
Χάριν αυτού του σκοπού ο Αριστοτέλης συνεχίζει την έρευνά του στην ύλη, ως 

αρχή όλων των γινομένων πραγμάτων, διαπιστώνοντας μεν τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της ύλης ως αίτιον, αλλά επίσης και τον ξεχωριστό πρωταγωνιστικό ρόλο 
ως αίτιον της κινητικής ουσίας στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της 

γένεσης (Η-4)15. 
Στη συνέχεια εξετάζεται ποια είναι η σχέση ξεχωριστά καθενός πράγματος ύλης 

προς τα αντίθετά του. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είναι ταυτοχρόνως 
δυνάμει ζωντανός και νεκρός. 
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Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει, ότι η φθορά είναι ένα κατά συμβεβηκός αίτιο και 
όχι βέβαια ως ενεργεία εξέλιξη και ότι το σώμα του νεκρού θα επιστρέψει 

στην ύλη από την οποία θα προκύψει πάλι ο ζωντανός άνθρωπος. 
Λίαν ενδιαφέρον το θέμα του Αριστοτέλη γενικά για τα αντίθετα στα φυσικά 

πράγματα, με τα οποία, ως γνωστόν, κυρίως μίλησε ο Ηράκλειτος, πλην όμως 
αυτό το θέμα απασχόλησε και τη σύγχρονη επιστήμη της Βιολογίας. 
Έτσι ώστε, αυτά τα δύο σημαντικά, αλλά αντιθετικά, θέματα των εμβίων της 

ζωής και του θανάτου να θεωρούνται, ότι συμβαίνουν σ’ ένα 
αυτορρυθμιζόμενο φυσικό σύστημα. Επομένως η διατήρηση της ζωής 
οφείλεται στα ανοιχτά δυναμικά συστήματα, μακράν της θερμοδυναμικής 

ισορροπίας, ενώ ο θάνατος οφείλεται σε αυτά τα απομονωμένα δυναμικά 
φυσικά συστήματα, των οποίων η «εντροπιακή» ενέργεια αυξάνει και 

επέρχεται ο θάνατος. 
Δηλαδή, ο θάνατος είναι ένα κατά συμβεβηκός και όχι ένα ενεργεία γεγονός, 
διότι έχει διαταραχθεί η ισορροπία μεταξύ της αναγκαίας εντός του οργανισμού 

«ενεργεία»-εντροπίας και της ποσότητας αυτής που πρέπει να αποβάλλεται 
εκτός ως πλεονάζουσας. 

Μάλιστα αυτή η ισορροπία της εντροπίας για την διατήρηση της ζωής 
αποδίδεται από την εξίσωση του Erwin Schrodinger: ds-d1s+d2s=0, όπου ds  
η συνολική εισερχόμενη εντροπία στον οργανισμό, d1s η αναγκαία «ενεργεία» 

εντός του οργανισμού και d2s η αναγκαία αποβαλλόμενη εκτός οργανισμού ως 
πλεονάζουσα. 
Ο δε Πιερ Τεγιάρ Ντε Σαρντέν, ο οποίος έγραψε, ότι η ζωή συνολικά 

εκδηλώνεται σαν ένα ρεύμα αντίθετο στην εντροπία, απέδωσε μάλιστα το 
γεγονός της ζωής και του θανάτου των εμβίων όντων με το κατωτέρω σχήμα: 

                                                                                                                
Χ     Α 

 

        
 
                                  Ζ                     Χ= Άξονας Ανάπτυξης 

      Ανάπτυξη         Φθορά           Ψ= Άξονας Εντροπίας 
         Ζ= Καμπύλη Ζωής 

         Α= Συνεχής Ανάπτυξη 
                   Χωρίς Εντροπία  
 

 
                                                                      

                                                       
Ο                                                          Ψ 
 

Αλλά και αυτός ο ισχυρισμός του Αριστοτέλη, ότι ο άνθρωπος είναι ταυτοχρόνως 
δυνάμει ζωντανός και νεκρός, αποδίδεται με τη λεγόμενη συνάρτηση εξισώσεων 
«Ψ», πάλι του Erwin Schrodinger, περί ταυτόχρονης συνύπαρξης της ζωής και 

του θανάτου. 
Αναφέρει ακόμη ο Αριστοτέλης, ότι η φθορά είναι ένα κατά συμβεβηκός αίτιο, 

όπως ανωτέρω επεξηγείται, με το γεγονός της αυξημένης εντροπίας στον 
οργανισμό και το οποίο βέβαια, ως αίτιο, δεν αφορά την ενεργεία εξέλιξη κατά 
την ανάπτυξη των εμβίων όντων. 
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Ακόμη, ο Αριστοτέλης ομιλεί και για κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός, ότι το 
σώμα του νεκρού επιστρέφει στην ύλη, από την οποία θα προκύψει πάλι ο 

ζωντανός άνθρωπος. Η θέση αυτή του Αριστοτέλη, περί της αφθαρσίας της ύλης, 
πάλι έχει σχέση και εκφράζει τη σύγχρονη αρχή του Antoine Lavoisier, περί 

διατήρησης της σταθερής συνολικής μάζας -δηλαδή της ύλης- ενός συστήματος 
σωμάτων, ανεξαρτήτως των εσωτερικών αλληλοεπιδράσεων. 
Αξίζει όμως να τονισθεί, γι’ αυτά που σήμερα η επιστήμη ομιλεί περί 

συνύπαρξης της ζωής και του θανάτου με φυσικό αποδεικτικό τρόπο, ότι και 
ο Αριστοτέλης είχε ομιλήσει ως συμπρωταγωνιστές το αίτιο της ύλης 
αλλά και αυτό της κινητικής ουσίας στην διαμόρφωση του 

αποτελέσματος, όπως είδαμε ανωτέρω. 
Τα ενάντια επομένως της ύλης και της κινητικής ουσίας, κατά τον Αριστοτέλη, 

συνυπάρχουν και συλλειτουργούν στην διαμόρφωση των φυσικών πραγμάτων, 
απομένει ακόμη ο Αριστοτέλης να μας μιλήσει περισσότερο για την 
κινητική αυτή ουσία και για την αρχική συνάντησή της με την ύλη και 

αν επιστρέφει, μετά τον θάνατο, στην αρχική κατάσταση, όπως η ύλη 
(Η-5)15. 

Ήδη, αμέσως ο Αριστοτέλης αρχίζει να ερευνά αυτήν την ενιαία ενότητα της 
δυνάμει ύλης και της ενεργητικής κινητικής ουσίας, η οποία είναι άυλη, ως 
αίτια στην ολοκλήρωση της μορφής του όντος, ώστε τελικά να δίδεται η 

απάντηση στο «τι ήτανε να είναι». Γεγονός που, σε πρώτη ερμηνεία σημαίνει, 
ότι η μορφή ως είδος είναι εντός της άυλης ουσίας του κινητικού αιτίου, 
υποχρεώνοντας τον Αριστοτέλη να μιλήσει, ότι η ύλη μοιράζεται σε νοητή 

και αισθητή ύλη. Όχι όμως, ότι αυτά αποτελούν ξεχωριστά όντα, αλλά 
ως δύο εν «δυνάμει» και «ενεργεία» καταστάσεις της ύλης, οι οποίες 

συνδέονται μεταξύ τους με την «εντελέχεια», δηλαδή με την κίνηση εκείνη, 
ώστε το είδος να λάβει την τελική μορφή του. 
Δεν παύει όμως να δοκιμάζει τις δικές του ενοποιητικές απόψεις περί της 

δύναμης και της εντελέχειας, με αυτές προηγουμένων του όπως, κατά κύριο 
λόγο, με την έννοια της «μέθεξης» του Πλάτωνος, αναδεικνύοντας τις ανωτέρω 
δικές του απόψεις ως ισχυρότερες. 

Ίσως διότι αυτές οι θέσεις του Αριστοτέλη, περί συνύπαρξης και συλλειτουργίας 
της «δυνάμει» και «εντελεχεία» καταστάσεων ως ενιαίας ενότητας στο αυτό ον, 

εκπηγάζουν από την πραγματικότητα των παρατηρήσεών του στα έμβια όντα. 
Μία θέση του Αριστοτέλη, όπως η παραπάνω, που στη σύγχρονη Φυσική 
Επιστήμη θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι είναι σχετική με την αποδοχή 

των σωματιδίων ως υλο-κύματα. 
Αν και σήμερα, στον αισθητό κόσμο, επιστημονικά θεωρούνται χωριστές 

οντότητες η ύλη (ως μάζα) με την ενέργεια, εν τούτοις και σε αυτές τις φυσικές 
διαστάσεις δεν παύει να υπάρχει κάποια διασύνδεση μεταξύ τους και η 
συγγένεια μεταξύ τους. 

Αυτή τη συγγένεια μάλιστα δεικνύει και η περιβόητη εξίσωση του Αλβέρτου 
Αϊνστάιν Ε=mc2, η οποία αποδεικνύει, ότι υπάρχει μία αμοιβαία μετατροπή 
ύλης (μάζας m) και της ενέργειας (Ε) στην ταχύτητα του φωτός (c) (Η-6)15. 

 
16. Βιβλίον Θ. Κεφάλαια 1-10. Η Ενέργεια Προτέρα της Δύναμης  

 
Αποτελεί γεγονός, ότι στα «Φυσικά» έργα του Αριστοτέλη κυριαρχούν οι έννοιες 
«δυνάμει», «ενεργεία» και «εντελέχεια» στις μεταβολές των φυσικών πραγμάτων. 
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Πλην όμως, όπως παρατηρήθηκε, η όλη έρευνα των φυσικών πραγμάτων 
απέβλεπε, μέσω των κινήσεων αυτών και με τις παραπάνω προϋποθέσεις, να 

προσδιορίσει την αρχή της κίνησης, δηλαδή το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Αλλά και από την ανάπτυξη, μέχρις εδώ, των σκέψεων του Αριστοτέλη στα 

«Μεταφυσικά», παρατηρείται με την ίδια μεθοδολογία έρευνας από τα φυσικά 
πράγματα και με εργαλεία τις βασικές έννοιες αυτών, «ενεργεία», «δυνάμει», 
«εντελέχεια» προφανώς επιδιώκει να προσδιορίσει κάποια άλλη ιδιότητα του 

«Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου». Προτάσσοντας όμως στις σκέψεις του στην 
έρευνα την κατάσταση «ενεργεία» των όντων. Αφού, προηγουμένως, απέδειξε η 
«δυνάμει» και «ενεργεία» κατάσταση συνυπάρχουν και συλλειτουργούν στο 

αυτό ον χάριν της «εντελέχειας» αυτού και ανέφερε, ότι η «ενεργεία», ως άυλη 
ουσία, στον παρόντα χώρο καλείται ν’ αποδείξει, ότι η ενέργεια, ως αίτιον, είναι 

προτέρα της δύναμης. 
Αρχίζει την έρευνά του με την προϋπόθεση η δύναμη και η ενεργητικότητα 
ενός όντος να εξασφαλίζουν την κίνηση της εντελέχειας. Προς τούτο κάνει μία 

σύντομη αναφορά στις δυνάμεις στα έμψυχα και άψυχα όντα και λέει, ότι στα 
έμψυχα δρουν δυνάμεις άλογες και έλλογες, από τις οποίες έλλογες 

προκύπτουν και σωστές ενέργειες. 
Επίσης, αφού κάνει μία σύντομη αναφορά στους Μεγαρείς Φιλοσόφους και 
στον Πρωταγόρα, οι οποίοι ταυτίζουν την δύναμη και την ενέργεια, ο 

Αριστοτέλης ισχυρίζεται, ότι είναι δύο ξεχωριστές καταστάσεις. Διότι η μεν 
δύναμη καθιστά κάποιο ον να κινηθεί ή να μην κινηθεί, ενώ η ενέργεια είναι 
στο ύψιστο βαθμό η κίνηση προς την εντελέχεια του όντος (Θ1-5)16. 

Αυτός όμως ο διαχωρισμός δεν συνεπάγεται, ότι ο Αριστοτέλης δεν θεωρεί την 
δύναμη ως βασική προϋπόθεση της κίνησης και μάλιστα ως προϋπάρχουσα 

στο ον. Αλλά η ενέργεια δεν είναι μόνο κίνηση με σκοπό την εντελέχεια, είναι 
και ύπαρξη η ενέργεια, όπως αντίστοιχα και η δύναμη είναι ύπαρξη. 
Κατά τον Ιωάννη τον Φιλόπονο, Φιλόσοφο Βυζαντινής περιόδου, θεωρεί το 

«ενεργεία» όχι ως κατάσταση, αλλά μία άυλη δραστηριότητα. 
Στην δε έννοια του «δυνάμει» αρμόζουν οι σύγχρονες έννοιες της 
αδράνειας και η θεωρία της ώθησης στα σώματα που αδρανούν.  

Προσθέτει ακόμη, ότι η φυσική κατάσταση των φυσικών σωμάτων δεν 
είναι η ακινησία, αλλά η διατήρηση της ορμής τους. 

Με άλλα λόγια η ενέργεια είναι η πράξη για την ολοκλήρωση ενός έργου. 
Βασική προϋπόθεση η ύπαρξη της δύναμης στο ον. Πλην όμως η ενέργεια 
είναι προτέρα της δύναμης κατά ουσιαστικό και οριστικό λόγο, η οποία 

προηγείται κατά κάποια σημασία ως μεταβλητή ασφαλώς αρχή. 
Ως κύριο επιχείρημα επικαλείται την φύση, η οποία κατ’ ουσίαν είναι κινητική 

αρχή και ότι η ίδια η φύση ταυτίζεται με την κίνηση, που είναι αποτέλεσμα 
της ενέργειας, έστω και αν η φύση ανήκει γενικότερα στο γένος της δύναμης. 
Πράγματι η κίνηση κυριαρχεί στην φύση, ώστε δικαίως ο Αριστοτέλης να την 

ταυτίζει με αυτήν. Άποψη την οποία διατύπωσε και ο Ηράκλειτος με την 
βασική του φιλοσοφία, ότι τα πάντα στην φύση ρέουν, αλλά και η σύγχρονοι 
Φυσικοί επιστήμονες να θεωρούν το σύμπαν ως ένα ρέον όλον. 

Βέβαια και αυτοί σήμερα χωρίζονται σε οπαδούς που θεωρούν κυρίαρχη την 
ύλης και τους άλλους να θεωρούν την ενέργεια κυρίαρχη. 

Αλλά, ότι η ενέργεια ως ύπαρξη είναι προτέρα, αποδεικνύεται από τον χρόνο 
που κάποια ενεργεία ύπαρξη προκύπτει από κάποια προηγούμενη ενεργεία 
ύπαρξη, δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται από κάποιον άλλον άνθρωπο. 
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Τελικά προκύπτει το ένα από το άλλο κατ’ ενέργεια και το τελευταίο είναι το 
αυτό κατά το είδος. 

Γενικά, κάθε γινόμενο βαδίζει προς κάποια αρχή που είναι συγχρόνως 
και το τέλος του, γιατί αρχή είναι «το ότινος ένεκα» και η γένεση 

υπάρχει «ένεκα του τέλους», τέλος πάλι είναι η ενέργεια εξ αιτίας της 
οποίας παίρνει κανείς την δύναμη (Θ6-8)16. 
Με την παραπάνω δήλωση προφανώς ο Αριστοτέλης θέλει και πάλι να δείξει 

την υπεροχή της ενέργειας η οποία, ως αρχή, γίνεται ένεκα του τέλους της, 
όμως ως αιτία θα δώσει σε κάποια ύπαρξη και πάλι την δύναμη σ’ έναν αέναον 
κύκλο ενέργειας και δύναμης, με την υπεροχή της ενέργειας σε αυτήν την 

διαδρομή. Έναν κύκλο συνύπαρξης και συλλειτουργίας της ενέργειας και της 
ύλης, το οποίον δεν έχει ακόμη επιτύχει η σύγχρονη επιστήμη, αν και έχει 

διαπιστωθεί χωριστά ο κύκλος της ύλης με την αρχή του Antoine Lavoisier και 
την διατήρηση της ενέργειας με το πρώτο αξίωμα της Φυσικής, έστω κι αν αυτή 
αλλάζει διάφορες μορφές. 

Αν και υπάρχει βέβαια συνολικά για το Σύμπαν ο λεγόμενος κύκλος Henri 
Poincare, ότι το Σύμπαν επαναλαμβάνεται σ’  έναν «ασύλληπτο» χρόνο. 

Καταλήγει λοιπόν ο Αριστοτέλης συμπερασματικά, ότι η ενέργεια είναι 
ουσιαστικά πρότερη από την δύναμη και ότι πάντοτε συμβαίνει μία 
ενέργεια να προηγείται άλλης ενέργειας, μέχρις ότου φθάσει την 

ενέργεια που αιώνια πρώτη δίδει την κίνηση. 
Εύλογο είναι τα αιώνια να προηγούνται των φθαρτών, διότι κανένα αΐδιον δεν 
υπάρχει «δυνάμει», παρά μόνον υπάρχει «ενεργεία»  αυτό διότι έχουν την 

κίνηση μέσα στον εαυτόν τους, δηλαδή είναι αυτοκινούμενα. 
Μάλιστα, κάνοντας κριτική στην θεωρία περί Ιδεών του Πλάτωνος λέγει, ότι θα 

ήταν αποδεκτή η θεωρία του αν έλεγε, ότι οι Ιδέες είναι αΐδιες και αυτο-
κινούμενες. 
Ακόμη διευκρινίζει, ότι η δύναμη στα φυσικά όντα είναι ικανή να οδηγήσει 

τόσο προς το αγαθό όσο και προς το κακό. 
Ενώ στα αΐδια υπάρχει μόνο το αγαθό. 
Τέλος κλείνει με την δήλωσή του, ότι τα «δυνάμει» όντα έχουν γένεση και 

φθορά, ενώ τα «ενεργεία» όντα ούτε γένεση ούτε φθορά έχουν. 
Σε αυτόν τον χώρο ο Αριστοτέλης απαντά στο ερώτημα που τέθηκε σε 

προηγούμενη σελίδα, αν και η ενεργητική ουσία ακολουθεί μία ανάλογη 
πορεία αφθαρσίας της ύλης σ’ έναν αέναον κύκλο αυτής. Η απάντηση 
είναι όχι μόνο θετική αλλά επί πλέον παρουσιάζεται η ενεργός αυτή άυλη 

ουσία σε μία συνεχή πορεία να φθάνει στην πρώτη ενεργή ουσία που είναι 
αιώνια και ασφαλώς η πρώτη που δίδει την κίνηση, διότι αυτή έχει την 

κίνηση μέσα της και καθίσταται αυτοκινούμενη. 
Μάλιστα, εξ αιτίας της αυτοκινησίας της δικής του Ουσίας, επανέρχεται στις 
Ιδέες του Πλάτωνος, λέγοντας, ότι αν είχε δώσει και στις Ιδέες αυτοκινησία, η 

θεωρία του περί αυτών θα ήταν αποδεκτή. 
Η συνεχής όμως αναφορά του Αριστοτέλη στην Θεωρία περί Ιδεών του 
Πλάτωνος, αποτελεί μία σοβαρή ένδειξη επηρεασμού στην δική του θεωρία 

από την αντίστοιχη του δασκάλου του. 
Να σημειωθεί όμως, ότι και οι Προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι, 

τοποθετώντας τα ενάντια στα αρχικά σωματίδια, επετύγχαναν τόσο την 
αυτοκινησία τους όσο και την αυτονομία τους για τη σύνθεση του φυσικού 
κόσμου σ’ έναν αέναο κύκλο αυτών.  
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Αυτή όμως η συνάντηση της ενεργού άυλης ουσίας των φυσικών πραγμάτων 
με την πρώτη αιώνια ενεργό ουσία δίδει και την κίνηση. 

Η φράση, όπως διατυπώνεται, πιθανόν να δημιουργεί κάποιο ερώτημα. Πρέπει 
όμως να γίνει αποδεκτό, ότι αφορά το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, το οποίον κι 

αυτό είναι αιώνιο και δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, αλλά είναι εντός της φύσης 
της πρώτης ενεργού ουσίας που κι αυτή είναι αιώνια και κυρίως 
χαρακτηρίζεται ως αυτοκινούμενη, διότι έχει μέσα της την κίνηση. Άρα, 

το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι μέσα στη φύση της πρώτης ενεργού αιώνιας 
ουσίας ώστε έτσι να αποτελούν την πρώτη ενεργό ουσία της Φύσης. 
Με αυτά τα πρόσφατα δεδομένα ερμηνεύεται πληρέστερα ο συσχετισμός με 

τον «Νου» του Αναξαγόρα, διότι και ο «Νους» του Αναξαγόρα χαρακτηρίζεται ως 
άυλη ουσία με αυτοκινησία και αυτονομία. 

Αλλά, βέβαια, ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται από τον τρόπο που ο Αναξαγόρας 
παρουσιάζει ως «ταραξία» τον «Νου» στην δημιουργία του κόσμου, διότι ο 
Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την πρώτη ενεργή άυλη αιώνια και αυτοκινούμενη 

ουσία ως «αγαθή». 
Σε αυτό το σημείο βέβαια ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται και από τις περί 

«Ψυχής» στους «Νόμους» απόψεις του Πλάτωνος, την οποία παρουσιάζει 
αυτοκινούμενη, όχι αποκλειστικά ως αγαθή, αλλά και ως «αγαθή» και «κακή», 
όπως δύναται κάποιος να ερμηνεύσει την ύπαρξη των εναντίων εντός αυτής. 

Απ’ αυτά τα νέα δεδομένα της πρώτης ενεργού ουσίας και του συσχετισμού της 
με τις ιδιότητες του «Νου» του Αναξαγόρα, όπως αυτές περιεγράφησαν στις 
προηγούμενες σελίδες, μπορούμε να θεωρούμε το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο 

ως μία αυτοκινούμενη, άυλη, αιώνια ουσία, η οποία μάλιστα είναι και 
τελεολογικά αυτονομούμενη, εφ’ όσον είναι σαν τον «Νου» του 

Αναξαγόρα (Θ8-10)16. 
 

17. Βιβλίον Ι 1-10. Το ‘Ολον ως Ένα Ον. Τα Ενάντια 

 
Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα 
ενδιάμεσο κείμενο μεταξύ της συνέχειας της πρώτης ενεργού ουσίας του 

Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου και της καθολικότητας του Ενός Όντος, που 
προφανώς αναμένεται ν’ αναπτυχθεί στα επόμενα και τελικά βιβλία των 

«Μεταφυσικών». 
Έτσι σε αυτό το Ι΄ Βιβλίον ισχυρίζεται περιληπτικά πως Ένα λέγεται, ότι από 
την Φύση είναι συνεχές και Όλο. 

Ακόμη το Ένα και το Ον έχουν την ίδια σημασία και ως κοινή ουσία, το 
Ένα παρακολουθεί τις ισάριθμες κατηγορίες των χωριστών ουσιών 

χωρίς να περιορίζεται εντός των ορίων αυτών. 
Επίσης διευκρινίζεται, ότι το Ένα είναι Ουσία όπως υποστήριζαν οι 
Πυθαγόριοι και ο Πλάτων, οι οποίοι και αυτοί έλεγαν, ότι κάτω από Ένα, ως 

υποκείμενο, είναι κάποια φύση. 
Αλλά και οι άλλοι Φυσιολόγοι θεωρούσαν ως ένα μία χωριστή ουσία είτε αυτή 
είναι ο αέρας είτε το άπειρον κλπ., όχι βέβαια ως κάτι το ξεχωριστό, αλλά ως 

κάτι επάνω σε καθετί ως κοινό. 
Στη συνέχεια, στον περί Ενός λόγου προσθέτει, ότι κάθε Ον είναι Έτερον ή 

Ταυτόν. Ταυτόν είναι το γένος ή το είδος, πλην όμως κάθε ον θα διαφέρει το 
ένα από το άλλο ή κατά γένος ή κατά το είδος. 
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Ολοκληρώνει όμως στις σκέψεις του με λεπτομερή ανάλυση των εναντίων είτε 
κατά την ύλη είτε κατά την δύναμη ή και ως διαφορά των ιδιοτήτων. 

Τελικά, εκείνο που αποδεικνύεται περίτρανα τόσο από άλλα κείμενα όσο και 
στο παρόν Ι΄ Βιβλίο, είναι η βαθιά και εκτεταμένη μελέτη που ο 

Αριστοτέλης είχε κάνει στα αντίστοιχα έργα των προηγουμένων του 
Φιλοσόφων, προκειμένου να διατυπώσει περί αυτών των θεμάτων την 
δική του θεωρία, η οποία ασφαλώς και είχε επηρεασθεί σε κάποιο 

βαθμό (Ι1-10)17. 
 

18. Βιβλίον Κ1-12. Το Ένα Ον ως Θείον 

 
Ο Αριστοτέλης  έχει πλέον εισέλθει στην έρευνα για την προέλευση και την 

φύση του Πρώτου Όντος, που είναι και Ένα, αλλά αυτό το Ένα είναι Πρώτο Ον. 
Στην έρευνα αυτή εισέρχεται με μία σύντομη αναφορά στο έργο των επιστημών 
των Μαθηματικών, της Φυσικής, για να παραμείνει ιδιαίτερα στο έργο της 

Φιλοσοφίας. 
Ενδιαφέρουσα, με προέκταση της αξίας της μέχρι σήμερα, είναι η πρώτη 

δήλωσή του Αριστοτέλη με την είσοδό του  σε αυτό το βιβλίο: 
«Οι πολλές Επιστήμες αποτελούν την σοφία, η οποία είναι η Επιστήμη 
όλων των ουσιών». 

Βέβαια, σήμερα μπορεί να έχουν καλλιεργηθεί ένας μεγάλος αριθμός 
επιστημών και να έχει κάθε επιστήμη αναπτύξει αριθμό πάλι ειδικοτήτων, πλην 
όμως η Φιλοσοφία δεν παύει να έχει την αξία της ως η πρώτη των επιστημών, 

διότι είναι η Επιστήμη όλων των ουσιών, όπως λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης. 
Πανεπιστήμονες ήταν όλοι οι Έλληνες Φιλόσοφοι, γι’ αυτόν τον λόγο όλοι οι 

σύγχρονοι ερευνητές επιστήμονες όλων των κλάδων σε αυτούς καταφεύγουν για 
να αντλήσουν πηγές γνώσεις, ο καθένας για τον δικό του κλάδο της επιστήμης. 
Επαλήθευση αυτού του λόγου αποτελούν οι συναντήσεις του καθενός από εμάς 

με τις δικές του έρευνες και καταληκτικές αλήθειες. 
Η Φιλοσοφία, ως επιστήμη του καθολικού είναι η πλέον κατάλληλη για 
τους ονομαζόμενους δημιουργικούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την 

όρεξη και έλκονται προς την ουσία της προηγμένης γνώσης. 
Επομένως, για τον Αριστοτέλη, η Φιλοσοφία ερευνά αυτά που έχουν να κάνουν 

με το πρώτο γένος και ως τέτοιο είναι το Ον και το Ένα, τα οποία 
μπορούν να θεωρηθούν ότι αγκαλιάζουν όλα τα όντα, ως πρώτες αρχές 
κατά το γένος. 

Αυτή όμως η φράση του Αριστοτέλη δύναται να ερμηνευθεί, ότι θεωρεί το πρώτο 
Ένα-Ον ως μία πρώτη φυσική αρχή, η οποία αγκαλιάζει όλα τα φυσικά 

πράγματα, έχοντας ως αρχές το αυτό γένος (Κ-1)18. 
Θέτοντας ερωτήματα ο Αριστοτέλης αναζητά την απόλυτη καθαυτή ουσία 
ως αρχή και κατά πόσον αυτή η αΐδια ουσία υπάρχει ή όχι παράλληλα 

με τα αισθητά όντα. 
Ως μία τέτοια καθαυτή ουσία, λέει ο Αριστοτέλης, θα μπορούσε να θεωρηθεί η 
ύλη, αλλά αυτή έχει μόνον δυνάμει την ύπαρξή της και παραπλήσια προς 

αυτήν την αρχή φέρεται το είδος και η μορφή, όπως έχουμε συναντήσει μέχρι 
τώρα στα κείμενά του. 

Με την αμέσως παραπάνω φράση του όμως, ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί η 
ύλη ως καθαυτή ουσία μόνο με την δυναμική της ύπαρξη σημαίνει, ότι 
αποδέχεται την ύλη ως αρχή, αλλά με προεξάχουσα την απόλυτη καθαυτή 
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ενεργό ουσία, η οποία αυτή κατά πρώτον κινεί την ύλη προς την μορφική της 
εντελέχεια. Αλλά, απορρίπτονται και οι απόψεις των άλλων που υποστηρίζουν, 

ότι το Ένα Ον γίνεται ύλη, ως και ο άλλος (μάλλον ο Πυθαγόρας), ο οποίος 
παρουσιάζει τον αριθμό ως ουσία. 

Επομένως καταλήγει ο Αριστοτέλης, ότι τελικά φαίνεται να υπάρχει μία 
τέτοια αρχή ως ουσία, με αϊδιότητα και καθαυτή, σύμφωνα δε και με την 
έρευνα των πλέον πεπαιδευμένων, αυτοί προϋποθέτουν μάλλον την 

αυθύπαρξή της, συμφωνούντος ασφαλώς και του Αριστοτέλη. 
Στο τελικό συμπέρασμά του διακρίνεται κάποια επιφύλαξη του Αριστοτέλη, 
όταν χρησιμοποιεί τη λέξη «φαίνεται» και ακόμη επικαλείται τη γνώμη των   

«πλέον πεπαιδευμένων». 
Η επιφύλαξη αυτή, για την βεβαιότητα του συμπεράσματός του, ενισχύεται 

διότι ακόμη ο Αριστοτέλης δεν μας έχει δώσει μία σαφή απάντηση στο δεύτερο 
σκέλος του ερωτήματός του «κατά πόσον αυτή η αΐδια ουσία υπάρχει ή όχι 
παράλληλα με τα αισθητά όντα». 

Πάντως είναι αναμφισβήτητο γεγονός και δεδομένο στις σκέψεις του 
Αριστοτέλη, ότι η ενεργός άυλη, αΐδια ουσία συνυπάρχουν και συνεργούν με 

την δυνάμει αισθητή ύλη, έστω και χωριστά με κοινό δεσμό την «εντελέχεια» 
προς ολοκλήρωση της μορφής των αισθητών. 
Άρα, ο Αριστοτέλης καταλήγει στο τελικό του συμπέρασμα για την πρώτη 

απόλυτη με αϊδιότητα καθαυτή ουσία με ενδελεχή αυθυπαρξία, χωρίς να 
υπάρχει παράλληλα με τα αισθητά πράγματα. 
Βέβαια, μας έχει ομιλήσει για την παράλληλη συνύπαρξη και συλλειτουργία 

της ενεργειακής άυλης ουσίας με την δυνάμει ύπαρξη της ύλης, απομένει 
όμως να μας πει για την διαδικασία της πρώτης συνάντησης των δύο 

αυτών αρχών της καθαυτής απόλυτης άυλης εντελεχούς ουσίας με 
αυτήν της εντελεχούς αλλά δυνάμει ύλης. 
Επί πλέον, ποια είναι αυτή η αρχική κατάσταση της ύλης; 

Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι μία πρώτη μαρτυρία του Αριστοτέλη για την 
διαδικασία συνάντησης της καθαυτής άυλης και αΐδιας ενεργού ουσίας με την 
δυνάμει ύλη, επί της αρχής αυτής Κινούν-Κινούμενον, έχει δοθεί στο Θ΄ 

Βιβλίον των «Φυσικών», με την χρήση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, το 
οποίον δίδει και την αρχική κίνηση των φυσικών σωμάτων, σύμφωνα με την 

αρχή Κινούν-Κινούμενον (Κ-2)18. 
Ακόμη ο Αριστοτέλης λέει, ότι όπως όλες οι επί μέρους επιστήμες 
χρησιμοποιούν την αρχή των αξιωμάτων προκειμένου να καταλήξουν σε 

σωστά συμπεράσματα, έτσι και η Πρώτη Φιλοσοφία χρησιμοποιεί το αξίωμα, 
ότι το Ον είναι Ένα και το Ένα είναι Ον με τις παραπάνω ιδιότητες ως 

πρώτης άυλης, αΐδιας ενεργού ουσίας. 
Ως γνωστόν, αυτό όμως το Ον αγκαλιάζει τις ποικίλες σημασίες με τις 
εναντιότητες και επειδή οι εναντιώσεις αποτελούν ένα βασικό νόημα για όλες 

τις σημασίες, αυτές δύνανται να αναχθούν και στις πρώτες εναντιώσεις, 
προφανώς του Ενός Όντος (Κ3-4)18. 
Πλην όμως με την βασική προϋπόθεση, ότι είναι αδύνατον να συνυπάρχουν 

δύο ενάντια στο αυτό Ον και στον αυτόν Χρόνο, γεγονός για το οποίο 
κατακρίνει τον Ηράκλειτο και τον Αναξαγόρα για την ταυτόχρονη ύπαρξη των 

εναντίων στο αυτό ον. 
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Ο Αριστοτέλης όμως υποστηρίζει την αλήθεια εκείνη που στην μεταβλητότητα 
των πραγμάτων παρουσιάζουν και διατηρούν αιώνια αυτήν την έξη των 

εναντίων χωρίς κάποια μεταβολή. 
Επίσης να γίνει αποδεκτό, ότι στην κάθε κίνηση υπάρχει και κάποιο κινούμενο 

και ότι κάθε τι κινείται από κάτι προς κάτι. Ως εξ αυτού, το κινούμενο να είναι 
μέσα σε εκείνο από το οποίον ξεκινώντας θα κινηθεί, δηλαδή το Κινούμενον 
να είναι μαζί με το Κινούν, κινούμενα αμφότερα προς την αυτήν 

κατεύθυνση, οπότε κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται και το Πρώτο 
Κινούμενο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση της αιώνιας έξης Κινούντος-Κινουμένου για την 

παρουσία του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, ως αρχής της κίνησης. 
Έτσι και στην αρχή της πρώτης ουσίας του Ενός-Όντος, υπάρχουν τα 

πρώτα ενάντια με αιώνια έξη στις μεταβολές του γίγνεσθαι των 
αισθητών όντων. 
Κοινό όμως γνώρισμα των εναντίων τόσο ως αρχής της κίνησης όσο και η 

παρουσία τους στην αρχή της ουσίας, όπως είδαμε, είναι η «εντελέχεια», από 
κάτι προς κάτι. επίσης ένα γενικότερο συμπέρασμα, το οποίον προκύπτει είναι, 

ότι παρ’ όλη την κριτική την οποίαν ο Αριστοτέλης ασκεί για τα ενάντια στους 
Προσωκρατικούς Φιλοσόφους και στον Πλάτωνα, όλοι αναγνωρίζουν, 
ανεξαρτήτως των μεταξύ τους διαφορών, τα ενάντια ως αρχές. 

Και ο ίδιος ο Αριστοτέλης, όπως είδαμε, αποδέχεται τα ενάντια ως αρχή, διότι 
κάθε φιλοσοφία του γίγνεσθαι, όποια κι αν είναι, είναι υποχρεωμένη 
να λάβει υπ’ όψιν, ότι αυτά που συντελούν στο γίγνεσθαι είναι τα 

ενάντια (Κ5-6)18. 
Σε αυτό το σημείο των σκέψεων του Αριστοτέλη για την ανάπτυξη της πρώτης 

άυλης αΐδιας ουσίας του Ενός-Όντος εκτιμάται, ότι μπορεί ν’ αναφερθεί η εξής 
γενική παρατήρηση, η οποία προκύπτει μέσα από αυτήν την διαδρομή της 
μελέτης των κειμένων του Αριστοτέλη: 

Στα «Φυσικά» θεωρεί μεν πρώτο αίτιο την ύλη στην αρχή «δυνάμει-ενεργεία», 
αλλά θεωρεί επίσης και την αρχή Κινούν-Κινούμενο της κίνησης των φυσικών 
πραγμάτων, έτσι ώστε με αυτές τις εναντιώσεις, κατορθώνει να φθάσει να  

προσδιορίσει την αρχή της κίνησης που είναι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Αντίστοιχη μεθοδολογία παρατηρείται να χρησιμοποιείται και στα 

«Μεταφυσικά» με την διαφορά, ότι προτάσσει την ενεργό ουσία των φυσικών 
πραγμάτων η οποία ενεργοποιεί την «δυνάμει» ύλη, στην αρχή όμως «ενεργεία-
δυνάμει-εντελέχεια», προκειμένου να προσδιορίσει την πρώτη άυλη, αΐδια 

ουσία του Ενός-Όντος, η οποία μάλιστα προσδίδει και την πρώτη κίνηση, 
δηλαδή στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Έτσι κατορθώνει ο Αριστοτέλης να συνδέσει το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο με 
την πρώτη ουσία, καθιστώντας την πρώτη δημιουργική αρχή του 
κόσμου αυτοκινούμενη. 

Αλλά, όχι μόνον με αυτοκινησία, αλλά και με τελεολογική αυτονομία 
νόησης, ώστε να φθάσει να πει ο Αριστοτέλης, ότι η τέχνη μιμείται την φύση, 
τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τελεολογία της φυσικής νόησης 

συλλαμβανόμενη μόνο από τη ποιητική ικανότητα του νου του καλλιτέχνη. 
Χαρακτηριστικά με τα οποία ακόμη και ο Αναξαγόρας προσέδωσε στον δικό 

του «Νου», ώστε να φθάσει ο Αριστοτέλης να συσχετίσει με αυτόν την πρώτη 
ενεργό άυλη ουσία του Ενός Όντος. Μία μεθοδολογία η οποία μπορεί να έχει 
την ίδια τακτική προς ανεύρεση της πρώτης αρχής τόσο στα «Φυσικά» όσο και 
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στα «Μεταφυσικά», πλην όμως διαφέρουν ως προς την αφετηρία τους ως αρχικά 
αίτια. 

Στα μεν «Φυσικά» χρησιμοποιείται ως αίτιον η ύλη, στα δε «Μεταφυσικά» η 
ενέργεια. 

Διαχωρισμοί που ισχύουν και σήμερα, πλην όμως αυτές οι φυσικές οντότητες 
συνδέθηκαν με τον γνωστό τύπο του Αλβέρτου Αϊνστάιν E=mc2. 
Με σαφήνεια όμως ο Αριστοτέλης  δηλώνει, ότι με αυτό το χωριστό και ακίνητο 

Ον, το οποίον υπάρχει ως χωριστή και ακίνητη Ουσία, δηλαδή όπως ανωτέρω 
αναπτύχθηκε, ασχολείται μία άλλη διαφορετική επιστήμη. 
Στην αρχή βέβαια αυτής της ακίνητης χωριστής Ουσίας μπορεί να 

υπάρχει και το Θείον και αυτή η αρχή ασφαλώς μπορεί να έχει απόλυτη 
προτεραιότητα και κυριαρχικότητα. 

Έτσι ώστε ως θεωρητικές επιστήμες να θεωρούνται η Φυσική, η 
Μαθηματική και η Θεολογική. 
Κατ’ αρχάς, στην παραπάνω φράση ο Αριστοτέλης δείχνει να εκφράζεται με 

επιφύλαξη όταν χρησιμοποιεί το ρήμα «μπορεί», αλλά χρησιμοποιεί και τον 
όρο «Θείον», ενώ δεν αναφέρεται καθαρά στην έννοια του Θεού, όπως πράττει 

ο δάσκαλός του ο Πλάτων στο έργο του «Τίμαιος». 
Επί πλέον αναφέρεται μόνο στην αρχή της χωριστής ακίνητης ουσίας, 
στην οποία μπορεί να υπάρχει το Θείον, με την οποία θεία διάσταση 

δικαίως ασχολείται η ιδιαίτερη θεωρητική επιστήμη της Θεολογίας.  
Διότι, όπως αποδεικνύεται από το σύνολο του κειμένου των «Μεταφυσικών», ο 
Αριστοτέλης ομιλεί ως Φιλόσοφος, ερευνώντας μάλιστα την φύση στην 

καθολικότητά της, επιδιώκοντας μάλιστα να προσδιορίσει την πρώτη αίδια, 
άυλη ουσία η οποία, όπως αποδείχθηκε είναι αυτοκινούμενη και τελεολογικά 

αυτονομούμενη, φθάνοντας έτσι με σεβασμό μέχρι το «κατώφλι» του Θεού, 
όπως και ο Παρμενίδης με το φιλοσοφικό του «άρμα». 
Όμως, αυτή κυρίως η ανωτέρω φράση, έχει διχάσει τους μετέπειτα μελετητές 

των «Φυσικών» γενικά έργων του Αριστοτέλη, ώστε άλλοι να θεωρούν το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο ως Θεό, παραμένοντες στην καθολικότητα της ουσίας του 
και άλλοι ως αρχή συστήματος φυσικών νόμων, παραμένοντας στις 

δυνατότητες κινητικότητας αυτού. 
Ενώ υπάρχει και μία τρίτη μερίδα μελετητών, η οποία ισχυρίζεται, ότι ο 

Αριστοτέλης ομιλεί στα «Φυσικά» έργα ως Φυσικός Φιλόσοφος, πλην όμως 
αποδέχεται την ύπαρξη του Θεού, χωρίς να συμμετέχει στο γίγνεσθαι 
των φυσικών πραγμάτων του κόσμου. Άποψη η οποία θα μπορούσε να 

ευσταθεί, πλην όμως είναι ελλιπής διότι δεν παρουσιάζεται πόθεν προέρχεται 
η αρχή του γίγνεσθαι του κόσμου. Άποψη η οποία αποκλείει την επέμβαση του 

Θεού στο γίγνεσθαι του φυσικού κόσμου, διότι τότε ο Αριστοτέλης θα ταυτιζόταν 
περί αυτού του θέματος με τις θέσεις του δασκάλου του Πλάτωνος στον 
«Τίμαιο», ο οποίος παρουσιάζει τον Θεό αναμειγνυόμενο στο γίγνεσθαι του 

φυσικού κόσμου. Γεγονός που ουδόλως παρουσιάζεται στα «Φυσικά» κείμενα 
του Αριστοτέλη, απουσία η οποία κατά κάποιον τρόπο αμφισβητεί τους 
υποστηρικτές των μετέπειτα μελετητών του, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι 

Θεός. 
Τελικά, είναι και η άποψη η οποία εκφράζεται, ότι ο Αριστοτέλης, ως 

φιλόσοφος, αφικνείται μέχρι το «κατώφλι» του Θεού, όπως περιγράφεται από 
τον Παρμενίδη στο ποίημά του, χωρίς όμως να μπορεί ως φιλόσοφος να εισέλθει 
στο «παλάτι» του. 
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Διότι, όπως ο ίδιος κατηγορηματικά δηλώνει στο Α΄ Βιβλίον Μικρότερον 
αποκλείει και θεωρεί αδύνατον να γνωσθεί η απόλυτη αλήθεια, πλην 

όμως ο κάθε σοφός επιστήμων προσθέτει στην ανεύρεση μέρους αυτής. 
Υπάρχει όμως κάποιο αΐδιον Πρώτο Ον, υπονοώντας εδώ καθαρά τον 

Θεό. 
Μέρος όμως αυτής της απόλυτης αλήθειας δύναται να θεωρηθεί και το 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, όπως απλουστευτικά επικράτησε να λέγεται. 

Ο Αριστοτέλης για να καλύψει το κενό το οποίον προκύπτει μεταξύ του καθαρά 
υπάρχοντος Θεού και της προέλευσης του θείου Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, 
καταφεύγει στην χρήση των αξιωμάτων προκειμένου, από τις «μη 

αποδεδειγμένες αρχές», να μπορέσει να εξαγάγει σωστά συμπεράσματα για τον 
φυσικό κόσμο. Αυτά τα αξιώματα χρησιμοποιεί και ο Αριστοτέλης και στην 

Φιλοσοφία, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη επιστήμη. 
Επομένως, το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι θεϊκό πράγμα, όπως στο «Περί 
Ουρανού» δηλώνεται, αλλά δεν είναι Θεός, πλην όμως είναι θεϊκής προέλευσης 

γινόμενο αξιωματικά αποδεκτό. 
Ως απόδειξη της αξιωματικά προέλευσης του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, 

αποκαλύπτεται από την κριτική που ασκεί ο Αριστοτέλης στον Αναξαγόρα, ότι  
παρουσιάζει τον «Νου» ως τον «από μηχανής Θεόν του θεάτρου», δηλαδή 
χωρίς να αναφέρει την προέλευση του δικού του «Θείου Νου». 

Όσον αφορά, ότι στην ίδια παράγραφο του κειμένου, στην οποία το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο αναφέρεται ως θείον, προφανώς εξ αφορμής αυτής γίνεται και 
η διάκριση των Θεωρητικών Επιστημών στη Φυσική, στην Μαθηματική και 

στην Θεολογία. 
Διάκριση αυτή, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των επιστημών και την Θεολογία, 

εύλογα δημιουργεί κάποια σύγχυση, ώστε να θεωρείται το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο ως Θεός και όχι ως φυσικό πράγμα με θεία προέλευση. 
Αλλά είναι προφανές, ότι η παρούσα διάκριση των επιστημών, 

περιλαμβάνοντας και την Θεολογία, έχει έναν περιορισμένο χαρακτήρα, 
επειδή η Φιλοσοφία είναι ο χώρος εκείνος στον οποίον η «πρώτη Φιλοσοφία», 
αφικνούμενη μέχρι το «κατώφλι» του Θεού, αποκαλύπτει ένα μέρος 

αυτού. 
Ενώ η σταθερή και ουσιαστική διάκριση μεταξύ των επιστημών είναι αυτή που 

αναφέρεται στις πρώτες σειρές του κειμένου του Κ1 Βιβλίου των Μεταφυσικών 
και αυτή είναι: 
Η Φυσική, η Μαθηματική και η Φιλοσοφία. 

Τελικά, η Φιλοσοφία αναφέρεται καθ’ όλον το μήκος των κειμένων των 
«Μεταφυσικών» ως η μοναδική επιστήμη που ερευνά την καθολικότητα 

του Ενός-Όντος, το οποίον αγκαλιάζει όλα τα όντα ως πρώτες αρχές του 
αυτού γένους. 
Επί πλέον, η αναφορά στην Θεολογία, έστω και μερικώς, αποτελεί μία 

σοβαρή ένδειξη, ότι ο Αριστοτέλης αποδέχεται αυτήν ως επιστήμη και 
μάλιστα ίσως την θεϊκότερη, διότι ο Αριστοτέλης προφανώς διέπεται 
από σεβασμό προς τον Θεό, πλην όμως στα «Φυσικά» του έργα ομιλεί 

αυστηρά και καθαρά ως Φυσικός Φιλόσοφος (Κ-7)18. 
Αφού ο Αριστοτέλης, με τον δικό του τρόπο, από την ενεργό ουσία των 

φυσικών πραγμάτων, έφθασε και προσδιόρισε την πρώτη ενεργό άυλη 
και αΐδια ουσία, η οποία δίδει την πρώτη κίνηση στο Πρώτο Κινούν- 
Ακίνητο, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε και Θεία, στη συνέχεια των 
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κεφαλαίων του «Κ» βιβλίου των «Μεταφυσικών» γενικά επανέρχεται σε θέματα 
τα οποία ανέπτυξε αντίστοιχα και στα κείμενα των «Φυσικών» του. 

Ομιλεί για τα κατά συμβεβηκός, όπως είναι η τύχη και τα πραγματικά αίτια 
(Κ-8)18. 

Στη συνέχεια ασχολείται με τους προσδιορισμούς των καταστάσεων «δυνάμει», 
«ενεργεία», κίνηση και «εντελέχεια» και τη σχέση μεταξύ τους. 
Αξίζει όμως μία υπόμνηση αυτών, διότι διατυπώνονται με κάποια σχετική 

διαφοροποίηση από την αναφορά τους στα «Φυσικά».  
Όπως στα «Μεταφυσικά» ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την ενέργεια ως 
κινητήρα της δύναμης. 

Επίσης δεν ξεχωρίζει την ενέργεια του κινητικού από την εντελέχεια 
του κινητού υποστηρίζοντας, ότι η κίνηση εκφράζει την εντελεχειακή 

ύπαρξη και των δύο, δηλαδή του κινητικού και του κινητού. 
Συνέπεια αυτών των σκέψεων είναι, ότι στην «δυνάμει» κατάσταση του όντος 
συνυπάρχει και η ενέργεια, ως επίσης και η εντελέχεια, ως μία τέλεια 

προσχεδιασμένη κίνηση, η οποία κίνηση ως εντελέχεια δεν υπάρχει 
ούτε πρωτύτερα ούτε υστερότερα, μέχρις ολοκλήρωσης του σκοπού, 

δηλαδή του τέλους. 
Επομένως, ο Αριστοτέλης δηλώνει καθαρά, ότι έξω από το Ον κίνηση δεν 
υπάρχει, αλλά υπάρχει μόνο μέσα στο Ον. Επί πλέον, η κίνηση αυτή είναι 

εντελεχειακή και όχι τυχαία και άσκοπη. 
Για άλλη μία φορά και σε αυτόν τον χώρο, τόσο στον αποδεικτικό όσο και στον 
συμπερασματικό του λόγο, δεικνύει τον επηρεασμό του από τις βαθειές μελέτες 

που είχε ενεργήσει επί των εμβίων όντων και ιδιαίτερα στην ανάπτυξή τους, 
ώστε να γενικεύσει αυτές ως ισχύουσες γενικά στο κοσμικό γίγνεσθαι. 

Αλλά και πολλά σημεία, στη σύγχρονη εξέλιξη της Φυσικής Επιστήμης 
δείχνουν, ότι και τα έμβια όντα υπάγονται στους ίδιους φυσικούς νόμους  
(Κ-9)18. 

Επαναλαμβάνει την έρευνά του για την ύπαρξη του απείρου και αποκλείει, 
θεωρώντας αδύνατον, να υπάρχει το άπειρο σε οποιαδήποτε μορφή. 
Να υπάρχει σε ένα πεπερασμένο όλο με άπειρο πλήθος στοιχείων, προφανώς 

αποκλείοντας τον Αναξίμανδρο, ως επίσης και τον Αναξαγόρα για το άπειρο σε 
αριθμό και σε σμικρότητα μεγέθους στοιχείων, προκειμένου να υποστηρίξει την 

δική του άποψη, περί της ύπαρξης, όπως θα δούμε, των πέντε βασικών 
στοιχείων, του αιθέρα, της φωτιάς, του αέρα, του νερού και της γης. 
Επίσης αποκλείει το άπειρο στην μορφή του ακινήτου, αλλά και της αδιάκοπης 

κίνησης, διότι δεν υπάρχει τέτοιος χώρος και χρόνος, παρά μόνο σε μία 
κυκλική κίνηση. 

Σήμερα όμως γίνεται δεκτό, ότι το σύμπαν είναι μεν ένα πεπερασμένο όλον, 
αλλά με το άπειρο να υπάρχει εντός αυτού. Απορία όμως προκαλεί, ότι ακόμη 
η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει δεχθεί την κυκλική κίνηση του σύμπαντος  

(Κ-10)18. 
Ο Αριστοτέλης κλείνει αυτήν την επαναληπτικότητα των θεμάτων που έχει 
αναπτύξει και σε προηγούμενα κεφάλαια περί των κινήσεων και των 

μεταβολών, ερχόμενος να διευκρινίσει ορισμένα σημεία, όπως υπάρχει το 
Πρώτο Κινούν, έτσι υπάρχει κάποιο Πρώτο καθαυτό Κινούμενο και 

αυτό είναι το καθαυτό Κινητό. 
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Επίσης, εκτός της ανωτέρω, μη κατά συμβεβηκός κίνησης, υπάρχουν και οι 
μη κατά συμβεβηκός μεταβολές, οι οποίες υπάρχουν μόνο στα ενάντια, στα 

μεσάζοντά τους και στην αντίφαση. 
Εναντίωση είναι η κίνηση προς άλλη κίνηση ή προς ηρεμία. 

Πρέπει όμως να τονισθεί, ότι η γένεση προς την φθορά αποτελεί μεν εναντίωση, 
αλλά δεν είναι κίνηση, ούτε επίσης μεταβολή κατ’ αντίφαση. 
Διότι, ως γνωστόν, κίνηση είναι η μεταβολή από υποκείμενο σε υποκείμενο. 

Αποκλείεται, επομένως, η γένεση προς την φθορά να αποτελεί μία κίνηση 
μεταβολής των εναντίων ή κατά αντίφαση, διότι τότε θα υπήρχε γένεση της 
γένεσης, κίνηση της κίνησης και μεταβολή της μεταβολής και θα 

υπήρχε μία επ’ άπειρον εξακολούθηση, ακόμη θα υπήρχε  μία 
πρωτύτερη και υστερότερη, χωρίς τελειωμό γένεση. 

Η επαναληπτικότητα αυτή των θέσεων του Αριστοτέλη, περί των κινήσεων και 
μεταβολών, ασφαλώς δίδεται η δυνατότητα να διευκρινίσει και να συμπληρώσει 
τις προηγούμενες περί αυτών σκέψεις του αλλά εκτιμάται, ότι συγχρόνως 

δύνανται να αποτελέσουν και μία εισαγωγή αυτών των σκέψεών του, που 
πρόκειται ν’ αναπτυχθούν στα επόμενα βιβλία του (Κ11-12)18. 

 
19. Βιβλίον Λ΄ 1-10. Η Ενεργός Ουσία ως Αρχή 
     Η Έννοια του Θεού 

 
Αφού από τον Αριστοτέλη προσδιορίστηκε η πρώτη ενεργός αΐδια, άυλη ουσία, 
συνεχίζει στο παρόν βιβλίο την έρευνα επ’ αυτής ως αρχής και αιτίας, η οποία 

αυτή κατά πρώτον πληροί το σύμπαν εφ’ όσον αυτό θεωρηθεί ως Ένα-
Όλον. 

Διαχωρίζει βέβαια τις ουσίες αυτές που πληρούν το όλον σύμπαν στις 
κατηγορίες: 

- Στις κινητές ως αΐδιες και φθαρτές, όπως π.χ. είναι οι άυλες ουσίες και οι 

υλικές φθαρτές ουσίες αντίστοιχα. 
- Και στις ακίνητες, όπως είναι π.χ. οι ιδέες και τα μαθηματικά, ως προερχόμενες 

προφανώς από ακίνητη πηγή (Λ-1)19. 

Στη συνέχεια αναφέρεται στις αισθητές και φθαρτές ουσίες, οι οποίες 
μεταβάλλονται συνεπεία των εναντίων, δηλαδή το ένα προς την κατεύθυνση του 

άλλου, την οποία μάλιστα μεταβολή ακολουθεί και η υποκείμενη ύλη. 
Σε αυτές τις μεταβολές τρία είναι τα αίτια και τρεις είναι οι αρχές: τα δύο 
ενάντια και τρίτη η ύλη. Αξίζει όμως, επί πλέον, να αναφερθεί, ότι αυτά τα τρία 

αίτια και οι τρεις αρχές, δηλαδή τα δύο ενάντια και η ύλη, χαρακτηρίζονται ως 
αρχή της φύσης, χωρίς κάποια περαιτέρω διευκρίνηση, στις πρώτες γραμμές 

του έργου του Αριστοτέλη «Φυσικά». 
Στον παρόντα όμως χώρο υπάρχει κάποια διευκρίνιση, διότι αναφέρονται ως 
τρία αίτια και τρεις αρχές στις μεταβολές των αισθητών φθαρτών ουσιών. 

Το αληθές αυτών των τριών αιτιών και αρχών επιβεβαιώνεται και από τις 
συγκεκριμένες παρουσίες και μεταβολές των στοιχείων της φωτιάς, του αέρα, 
του νερού και της γης, με τα αντίστοιχα εντός αυτών ενάντια, όπως 

περιγράφονται ακριβώς στο σύγγραμμα «Περί Γενέσεως και Φθοράς», πάλι 
του Αριστοτέλη. 

Ότι τα ανωτέρω αποτελούν τα έσχατα στοιχεία της ουσίας ενισχύεται, ότι αυτά 
συγκρίνονται με τα ανάλογα στοιχεία του Αναξαγόρα, του Εμπεδοκλή, του 
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Αναξίμανδρου και του Δημόκριτου, διότι ο καθένας από αυτούς θεωρεί αυτά 
ως όντα μόνο στη «δυνάμει» και όχι στην «ενεργεία» όπως κάνει ο ίδιος. 

Πλην όμως το πιθανότερο είναι, ότι όλοι οι προηγούμενοι «Φυσιολόγοι», 
επομένως και οι ανωτέρω, πρέπει να τοποθετούσαν τα ενάντια εντός του 

κάθε όντος, τα οποία, ως ζεύγος αντιθέτων δυνάμεων, προκαλούσαν την 
περιστροφή των ιδίων, αλλά και δικού τους εξ ιδίων σώματός του, αλλά 
και κατ’ επέκταση όλου του σύμπαντος. 

Διότι έτσι μόνο, κατά φυσικόν τρόπο, μπορεί να αιτιολογηθεί η κυκλική 
εν συνεχεία κίνηση των άστρων, αλλά και ολοκλήρου του σύμπαντος. 
Ενώ ο Αριστοτέλης την αιώνια κυκλική κίνηση του Πρώτου Κινούντος-

Ακινήτου και ως ουσίας αιτιολογεί αξιωματικά, προφανώς με θείαν 
επέμβαση. 

Επίσης, στα έσχατα στοιχεία της φθαρτής ουσίας, παρατηρείται η συνύπαρξη 
και η συλλειτουργία της δυνάμει ύπαρξης, δηλαδή της ύλης και της ενεργού 
ύπαρξης της ουσίας, πλην όμως ο Αριστοτέλης δεν έχει ακόμη διατυπώσει 

έναν συγκεκριμένο λόγο περί της γέννησης και της ύπαρξης της ύλης 
και πώς επετεύχθη η συνάντησή της με την ενεργό ουσία. 

Το παραπάνω ερώτημα μπορεί να παραμένει ακόμη αναπάντητο, πλην όμως ο 
Αριστοτέλης ως Φυσικός Φιλόσοφος, με συνύπαρξη και τη συλλειτουργία 
της ύλης και της ενέργειας, με κινητήρα στο κοσμικό γίγνεσθαι την ενέργεια, 

στα έσχατα στοιχεία της ουσίας, δεν μπορεί να ενταχθεί στον διαχωρισμό 
των συγχρόνων επιστημόνων είτε στους υλιστές είτε στους ιδεαλιστές. 
Ο Αριστοτέλης υπήρξε ένας πραγματιστής Φιλόσοφος και μάλιστα δύναται να 

θεωρηθεί πρόδρομος της σύγχρονης άποψης, περί των σωματιδίων ως 
υλοκύματα, εφόσον τοποθετεί την ενεργό ουσία εντός του σώματος της 

ύλης (Λ-2)19. 
Συνεχίζει ο Αριστοτέλης την ανάπτυξη των σκέψεών του για τις αισθητές 
φθαρτές ουσίες λέγοντας, ότι για κάποιες μεταβολές αυτών μπορούν να 

υπάρξουν χωριστά τα αίτια και οι αρχές, έχοντας ασφαλώς κατά νου την 
ποικιλία του φυσικού κόσμου, πλην όμως σε όλες μπορούν να θεωρηθούν ως 
κοινά: 

Η κινητική αρχή, η ύλη, το είδος και η στέρηση. 
Ξέχωρα όμως από αυτά τα αίτια, υπάρχει αυτό που ως ολόπρωτο κινούν 

κινεί τα πάντα. 
Σκέψεις, οι οποίες αποκαλύπτουν τις διάφορες μεταλλάξεις  που μπορεί να 
πάρει η πρώτη κίνηση στην ποικιλία των μορφών του γίγνεσθαι των αισθητών 

φυσικών πραγμάτων του κόσμου Λ-3,4,5)19. 
Μπορεί όμως, λέει ο Αριστοτέλης, να υπάρχουν φθαρτές ουσίες, αλλά γέννηση 

και φθορά της κίνησης δεν υπάρχει, διότι αυτή είναι αδύνατον να συμβεί. 
Διότι υπάρχει κίνηση σε κάθε στιγμή του χρόνου και ο χρόνος πάντα 
συνοδεύει την κίνηση και επομένως γένεση και φθορά του χρόνου δεν 

υπάρχει. Αλλά, αυτή η κίνηση πρέπει να είναι συνεχής όπως είναι, ως 
γνωστό, και ο χρόνος. 
Τέτοια κίνηση είναι τοπική και κατά κύριο λόγο στην κυκλική κίνηση. 

Ασφαλώς ο Αριστοτέλης αιτιολογεί την αιωνιότητα της συνεχούς κίνησης, 
συνδέοντας αυτή με την αιωνιότητα του χρόνου, πλην όμως δεν αιτιολογείται ο 

τρόπος δημιουργίας της κυκλικής κίνησης στο σύμπαν, προφανώς 
εκλαμβάνεται αξιωματικά ως η τέλεια κίνηση. 
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Μπορεί να υπάρχει συνεχής κυκλική κίνηση, αλλά χωρίς ενέργεια, 
συμπληρώνει ο Αριστοτέλης, δεν μπορεί να υπάρξει κίνηση, επομένως 

πρέπει να υπάρχει αΐδια ουσία που να βρίσκεται διαρκώς στην 
ενέργεια. 

Διότι η δυνάμει ύπαρξη δεν ενεργεί και μόνον ως δυνάμει υπάρχει, ενώ 
την κίνηση προκαλεί μόνον η ενεργητική ύπαρξη, την οποία μάλιστα 
μπορεί να την εξασφαλίσει μόνον η κυκλική κίνηση, όπως είδαμε, η 

οποία μάλιστα εξασφαλίζει σε αυτήν κα την αΐδια ενεργητική ουσία, 
ενεργώντας κατά σταθερή έξη. 
Απ’ όλην αυτή την έκθεση των σκέψεών του, παρατηρείται για μία ακόμη φορά, 

ο Αριστοτέλης να φθάνει με αιτιολογημένες σκέψεις από τις αισθητές φθαρτές 
ουσίες, στις αΐδιες, ενεργητικές ουσίες να κινούνται κατά σταθερή έξη κυκλικά, 

χωρίς ακόμη να διατυπώνει κάποιο συγκεκριμένο λόγο, αν από τις 
αΐδιες, άυλες ενεργητικές ουσίες, μπορεί να καταλήγουμε και στις 
αισθητές, ένυλες φθαρτές ουσίες, το οποίο βέβαια ενδεικτικά 

προκύπτει εφ’ όσον από την άυλη ενεργό ουσία των αισθητών σωμάτων 
φθάνει στην πρώτη ουσία. 

Εκφράζει κριτική για την αιώνια κίνηση της Ψυχής του Πλάτωνος, διότι 
παρουσιάζει αυτήν μετά την κίνηση του ουρανού, ενώ ο ίδιος συνδέει την 
αιωνιότητα της κίνησης με αυτήν του ουρανού. 

Όπως επίσης, ως προς την αιωνιότητα, απορρίπτει και τον «Νου» του 
Αναξαγόρα, ενώ συσχετίζει με αυτόν με το δικό του Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Γι’ αυτόν τον λόγο απορρίπτει και την «Φιλία» του Εμπεδοκλή, ο οποίος 

εναλλάσσει με το «Νείκος» στη σύμπτυξη και στην ανάπτυξη του σύμπαντος σε 
μία διαρκή εναλλαγή του (Λ-6)19. 

Ο Αριστοτέλης επιβεβαιώνει το παραπάνω συμπέρασμά του, περί αΐδιας 
ενεργητικής ύπαρξης λέγοντας, ότι πράγματι υπάρχει ένα ον σε αιώνια άπαντη 
κίνηση και ότι αυτή η κίνησή του, κατά σταθερή έξη είναι η κυκλική. 

Σπεύδει όμως να διευκρινίσει, ότι η άπαντη κίνηση ασφαλώς και υπάρχει 
με την μορφή Κινούντος-Κινουμένου. Αλλά η διαφορά μεταξύ τους είναι, 
ότι αυτό που κινεί, χωρίς το ίδιο να κινείται, είναι αΐδιο σε ουσία και 

ενέργεια. 
Έτσι, με αυτές τις ιδιότητες, κινεί και το ορεκτό και το νοητό, προφανώς την 

δυνάμει ύπαρξη και την καθαρή και νοητή ύλη.  
Με αυτήν την ερμηνεία, δύναται να αιτιολογηθεί και η διατύπωση του ότι η 
κυκλική κίνηση γίνεται με την μορφή Κινούντος-Κινουμένου. Στο οποίο σχήμα 

ως Κινούν είναι η ενεργός αΐδια κινητική άυλη ουσία και ως Κινούμενο είναι η 
δυνάμει υλική ύπαρξη, βέβαια σε φυσικό επίπεδο. Επομένως, λέει ο 

Αριστοτέλης, υπάρχει ένα Κινούν, το οποίον το ίδιο είναι Ακίνητο και το οποίον 
έχει ύπαρξη μόνο κατ’ ενέργεια, δεν παρουσιάζει αλλοίωση, πλην της κυκλικής 
κίνησης, η οποία προκαλείται από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Όπως όμως έγινε φανερό, αυτή η ακίνητη αΐδια ενεργός ουσία είναι χωρισμένη 
από τις αισθητές ουσίες, δεν έχει κανένα μέγεθος, ούτε μέρη ούτε μπορεί να 
διαιρεθεί διότι, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι άυλη και διότι κάθε στιγμή του 

απείρου χρόνου, ο οποίος και αυτός δεν διαιρείται, η ουσία αυτή ως αρχή της 
κίνησης δίδει κινητική ώθηση και ως πεπερασμένο ον, δεν μπορεί να έχει 

άπειρη δύναμη. 
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Επομένως, γι’ αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να έχει πεπερασμένο 
μέγεθος, ούτε όμως και άπειρο, διότι όπως είπαμε άπειρα μεγέθη δεν 

υπάρχουν. 
Άρα, από την παραπάνω έκφραση, περί απειρότητας και πεπερασμένου 

μεγέθους, δύναται να διατυπωθεί η σκέψη, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο 
είναι μεν ένα Θεϊκό πράγμα, όχι όμως και Θεός. Αποτελεί μία άυλη 
ενεργητική πρώτη ουσία, που η δύναμη της ώθησής της περιορίζεται 

αιωνίως μόνον εντός του κύκλου. 
Πάλι όμως ο λόγος του Αριστοτέλη δημιουργεί και κάποιο άλλο ερώτημα, ποιο  
είναι το σώμα εκείνο στο οποίο η πρώτη άυλη, αΐδια ενεργητική ουσία, δηλαδή 

το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, δίδει την συνεχή κινητική ώθηση;  
Μάλλον πρέπει να θεωρηθεί, όπως μέχρι τώρα εκτέθηκε, η δυνάμει ύπαρξη, 

δηλαδή η ύλη η οποία μαζί με το Πρώτο Κινούν, παρουσιάζεται ως Πρώτο 
Κινούμενο. 
Είναι επόμενο η έννοια του Ακινήτου, που μόνον αυτό κινεί και είναι η 

αΐδια ενεργητική ουσία, να προκαλεί κάποια σύγχυση, όταν μάλιστα 
παρουσιάζεται ως Πρώτο Κινουν-Ακίνητο, μεταξύ Κινούντος-

Κινουμένου των φυσικών πραγμάτων. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να ερμηνευθεί και η έννοια Ακίνητον δηλαδή, ότι 
είναι αυτή η αΐδια ουσία που κινεί το Πρώτο Κινούν, αν και ακίνητη, έστω και 

αν προφέρεται συνολικά ως όρος Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Δηλαδή μία πρώτη 
κίνηση θεϊκής προέλευσης από τον ακίνητο Θεό. 
Αν όμως η σκέψη μας μεταφερθεί στο Θ΄ Βιβλίον των «Φυσικών», το Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο παρουσιάσθηκε ως φυσικό μέγεθος να προέρχεται από μία 
«Μη Αποδεδειγμένη Αρχή», η οποία μόνο με τον νου γίνεται αντιληπτή και η 

οποία δεν είναι άλλη από την έννοια του Θεού. 
Ακόμη η προέλευση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου από τον Θεό, 
αποκαλύπτεται και από την κριτική που ασκεί ο ίδιος ο Αριστοτέλης στον 

Αναξαγόρα ο οποίος παρουσιάζει τον «Νου» ως τον «από μηχανής Θεόν του 
θεάτρου», χωρίς να δηλώνει την θεϊκή του προέλευση, όπως πράττει ο ίδιος 
για το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, το οποίο μάλιστα συσχετίζει με τον «Νου». 

Τελικά, συσχετίζει αυτό το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο με την διαρκή 
ενεργητική κατάσταση του νου του ανθρώπου, που ακριβώς αυτή την 

ενεργητική κατάστασή του δηλώνει θεϊκό στοιχείο αυτής. 
Αλλά, με αυτήν την ενεργητική ενατένιση του νου του ανθρώπου προς 
το θείον, αισθάνεται αυτός την μακαριότητά του Θεού και απολαμβάνει 

την θαυμαστή ύπαρξή του, η οποία αποτελεί και την βασική αρχή της 
ζωής. 

Διότι η ζωή είναι ενέργεια του νου του ανθρώπου, αλλά και αυτή πάλι, ως 
καθαυτή ζωή, είναι ενέργεια του Θεού. Η καθαρότητα όμως αυτής της 
ενέργειας είναι η αρίστη και η αΐδια ζωή του. 

Άρα, αληθινά ο Θεός είναι ζωντανό, αΐδιο, άριστο Ον και επομένως 
υπάρχει στον Θεό ζωή και συνεχής και αδιάκοπος αγώνας και αυτά 
αποτελούν την ουσία του Θεού.  

Ασφαλώς ο Αριστοτέλης δεν ομιλεί ως Θεολόγος αλλά ως Φιλόσοφος, διότι όπως 
ο ίδιος έχει δηλώσει, ο Φιλόσοφος μόνο μέρος από την ουσία του Θεού μπορεί 

να γνωρίσει. 
Η πρώτη εντύπωση, η οποία άμεσα δημιουργείται από την παραπάνω μελέτη 
του λόγου του περί Θεού είναι, ότι ο Αριστοτέλης αποδεικνύει καθαρά ως 
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άνθρωπος, αλλά και ως Φιλόσοφος, την αποδοχή της ύπαρξης του θεού 
και μάλιστα ως ζωντανό «Ον». 

Από αυτήν την ζωντανή ύπαρξη του Θεού προέρχεται και η πρώτη 
ενεργός ουσία του Πρώτου Κινούντος, του οποίου η ενεργητικότητα 

συσχετίζεται με αυτήν του νου του ανθρώπου, ο οποίος αν και ακίνητος 
κινεί και δίδει ζωή σε όλο το σώμα του ανθρώπου. 
Ακόμη πρέπει να προστεθεί, ότι όπως με αυτήν την ενατένιση του νου προς 

το Θείον, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την μακαριότητα του Θεού, είναι 
παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιεί στις πραγματείες του «Οργάνου» 
πως μόνο με τον νου συλλαμβάνεται η έννοια της «μη αποδεδειγμένης 

αρχής», δηλαδή η έννοια του Θεού. 
Συμπερασματικά ο Αριστοτέλης, με τις παραπάνω αναφορές του, καθαρά 

διαχωρίζει την έννοια της ουσίας του Θεού από αυτήν του Πρώτου Κινούντος-
Ακινήτου, το οποίον όμως χαρακτηρίζει στα κείμενά του ως θεϊκό πράγμα, 
δηλαδή ως προερχόμενο από τον Θεό. 

Με αυτές τις σκέψεις δύνανται να αμφισβητηθούν οι άλλες απόψεις, οι οποίες 
παρουσιάζουν το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο ως Θεό, ή με αυτήν του Ιωάννη του 

Φιλόπονου, η οποία παρουσιάζει τον Θεό ως άμεσον δημιουργό του κόσμου. 
Ακόμη να αμφισβητηθεί και η άποψη του Γεωργίου Γεμιστού, η οποία 
παρουσιάζει τον Θεό μόνον ως κινητικό αίτιον. 

Η άποψη της παρούσας εργασίας είναι πλησίον με αυτήν των μελετητών, οι 
οποίοι τοποθετούν το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο εντός των πλαισίων των φυσικών 
πραγμάτων, το οποίον κινείται κυκλικά εντός σύμπαντος, επί της αρχής 

Κινούν-Κινούμενο, αλλά με θεία προέλευση, δηλαδή ως θεϊκό πράγμα. 
Τέλος, να σημειωθεί, ότι το γεγονός της ζωής και σήμερα ακόμη δεν έχει 

απαντηθεί από την Επιστήμη και επομένως δικαίως ο Αριστοτέλης την θεωρεί 
ως ενέργεια προερχόμενη από τον Θεό, προφανώς μέσω του Πρώτου Κινούντος-
Ακινήτου. 

Ενώ ο Πλάτων στους «Νόμους» ταυτίζει τη ζωή με αυτήν την αυτοκινησία 
της ψυχής. 
Παρόμοια είναι και η προσωπική άποψη του συντάκτη της παρούσας εργασίας, 

ο οποίος τοποθετεί τη ζωή στην αυτόνομη κίνηση στη μεμβράνη του 
κυττάρου, συνεπεία του ηλεκτρικού δυναμικού που δημιουργείται 

μεταξύ των επιφανειών της μεμβράνης των κυττάρων (Λ-7)19. 
Ο Αριστοτέλης, στη συνέχεια έκθεσης των σκέψεών του για το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο, παρεμβάλει ένα ένθετο θέμα λέγοντας, ότι υπάρχουν ακόμη, εκτός 

από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, ισάριθμα Κινούντα-Ακίνητα προς τις 
ουράνιες σφαίρες, που περιέχει ο πρώτος ουρανός, που είναι ένας και 

μοναδικός. 
Βέβαια με μεγάλη διαφορά του πρώτου ουρανού από το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο, το οποίον είναι ένα και αιώνιο, προφανώς διότι, όπως φάνηκε από τις 

προηγούμενες σκέψεις του, ο Αριστοτέλης θέτει στον πρώτο ουρανό να 
κινείται αιωνίως κυκλικά μόνο το Θείον Πρώτον Κινούν-Ακίνητο. 
Η παρεμβατική αυτή σκέψη του Αριστοτέλη δύναται να ενταχθεί στο γενικό 

πνεύμα του Λ΄ Βιβλίου περί των αρχών και των αιτιών, εφ’ όσον η φράση του, 
ότι υπάρχουν ισάριθμα Κινούντα-Ακίνητα προς τις ουράνιες σφαίρες, 

θεωρηθεί ως ένας τρόπος δημιουργίας των ουρανίων σφαιρικών 
ζωνών, ερμηνεύοντας τον όρο Κινούντα-Ακίνητα με την αντίστοιχη 
επίσης Αριστοτέλεια  βασική αρχή «ενεργεία-δυνάμει», η οποία έχει 
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καθολική εφαρμογή στον φυσικό κόσμο. Ίσως περισσότερες πληροφορίες περί 
των σφαιρικών ζωνών δοθούν στο έργο του «Περί Ουρανού». 

Ερμηνεία η οποία είναι περίπου στο πνεύμα της θέσης του Ιωάννη του 
Φιλόπονου, ο οποίος απορρίπτει την Αριστοτέλεια άποψη, ότι οι ουράνιες 

σφαίρες κινούνται από νοητικά Κινούντα-Ακίνητα υποστηρίζοντας, ότι τα 
ουράνια σώματα κινούνται όπως τα επίγεια, υπακούοντας στους ίδιους 
φυσικούς νόμους και δεν έχουν σχέση με παρέμβαση του Θεού. 

Στους φυσικούς νόμους κατ’ αυτόν, υπάγονται και ο χαρακτηρισμός από τον 
ίδιο ως άυλη δραστηριότητα και όχι ως κατάσταση του Αριστοτέλειου όρου 
«ενεργεία», ο οποίος δεν έχει άλλη ερμηνεία απ’ αυτό που σήμερα αποκαλείται 

ενέργεια. Ως επίσης και ο Αριστοτέλειος όρος «δυνάμει» τον οποίον αποδίδει 
ο Ιωάννης Φιλόπονος με τη σύγχρονη «αδράνεια» των φυσικών σωμάτων, τα 

οποία κινούνται με την ώθηση. Φυσικοί νόμοι που ισχύουν σήμερα και οι 
οποίοι εκφράζονται από τον Αριστοτέλη με το διώνυμο «ενεργεία-δυνάμει». 
Απ’ όλη αυτή την φιλοσοφία του Αριστοτέλη, για την πρώτη ενεργό ουσία, η 

οποία δεν είναι άλλη από αυτήν που σήμερα ονομάζουμε ενέργεια της οποίας 
πράγματι η δράση έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση των αδρανών σωμάτων, όπως 

ερμηνεύεται και από τον Ιωάννη τον Φιλόπονο. Δικαίως χαρακτηρίζεται ο 
Αριστοτέλης ως ο πρώτος εμπνευστής αυτής της αρχής που ισχύει στη 
σύγχρονη Φυσική Επιστήμη. 

Μάλιστα, θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι δικαιώνει περισσότερο σήμερα του 
Ιδεαλιστές στον διαχωρισμό τους σε Ιδεαλιστές και σε Υλιστές, προσδίδοντας ο 
Αριστοτέλης προτεραιότητα στην ενέργει παρά στην ύλη. 

Πλην όμως αμφότερες θεωρεί συμπρωταγωνιστές στην δημιουργία του φυσικού 
κόσμου. 

Φρονώ, ότι ακόμη και αυτή η προνοητικότητα των σχέσεων ενέργειας και ύλης 
του Αριστοτέλη, υποχρεώνουν τον σύγχρονο Αλβέρτο Αϊνστάιν, επί των οποίων 
και ο ίδιος έχει δουλέψει, να αναγνωρίζει, όπως λέγεται, τρεις εποχές εξέλιξης 

της Φυσικής Επιστήμης: 
Αυτές τους Αριστοτέλη, του Νεύτωνα και την δική του εποχή (Λ-8)19. 
Στο επόμενο κεφάλαιο ο Αριστοτέλης κάνει πάλι μία επιστροφή στην αξία του 

νου, τον οποίον θεωρεί, ότι έχει σε ύψιστο βαθμό την ιδιότητα της θεϊκότητας 
περισσότερο από κάθε άλλο ον. Άριστη δε λειτουργία του νου είναι η νόηση η 

οποία μάλιστα ταυτίζεται με τα νοούμενα, όπως είναι το αγαθό για το οποίο 
ομιλεί στη συνέχεια. Αλλά για την οποία έχει μιλήσει και ο δάσκαλός του ο 
Πλάτων, λέγοντας περίπου, ότι μόνο με τη νόηση επικοινωνείς με τις Ιδέες 

και το Αγαθόν (Λ-9)19. 
Μία θεοσέβεια, που για τον Πλάτωνα ήταν σε μέγιστο βαθμό αλλά, όπως 

παρατηρείται, δεν άφησε ανεπηρέαστο και τον, επί 20 χρόνια μαθητή του στην 
Ακαδημία του, Αριστοτέλη. 
Εφ’ όσον και ο Αριστοτέλης  κλείνει το παρόν Βιβλίον Λ΄ δηλώνοντας, ότι το 

Αγαθό υπάρχει στο σύμπαν ως αυθύπαρκτο, αλλά ως τάξη, ως το τέλειον και 
το άριστον. 
Μάλιστα, παρομοιάζει το Αγαθό με τον Στρατηγό, ο οποίος δεν υπάρχει 

χάριν της τάξης, αλλά η τάξη χάριν του Στρατηγού. 
Κλείνοντας αυτό το πολιτικό άνοιγμα των σκέψεων ο Αριστοτέλης δηλώνει, ότι 

τα όντα δεν θέλουν να κυβερνώνται άσχημα: 
«Δεν είναι καλό η πολυαρχία, ένας ας είναι ο Αρχηγός». 
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Ασφαλώς η παρομοίωση αυτή του Αγαθού με τον Στρατηγό, μας επιτρέπει να 
συμπεράνουμε, ότι ο Αριστοτέλης ομιλεί καθαρά για ουσία του Θεού και είναι 

γεγονός, ότι υπεισέρχεται μέσα στην επιστήμη της θεολογίας, χωρίς όμως να 
απομακρύνεται από την μόνιμη θέση του Φιλοσόφου, αλλά όπως δηλώνει ο 

ίδιος, μόνον ο φιλόσοφος μπορεί να γνωρίσει μέρος και όχι βέβαια την 
απόλυτη αλήθεια του Θεού. 
Αλλά, με το να είναι Φιλόσοφος δεν αποκλείει ταυτοχρόνως να είναι και 

θεοσεβούμενος, όπως εκφράζεται στα παραπάνω κείμενα. 
Πολύ περισσότερο ισχύει για τον Αριστοτέλη, ο οποίος ιδιαιτέρως έχει 
ενδιατρίψει σε αυτά τα θέματα με τα «Ηθικά» έργα του. 

Επίσης, όταν χαρακτηρίζει το αγαθόν ως αυθύπαρκτο στο σύμπαν, ως τέλειον 
και άριστον και ότι «η τάξη υπάρχει στον κόσμο χάριν του Στρατηγού», αυτές 

οι τελεολογικές ικανότητες έχουν δοθεί στη φύση από το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο το οποίον, ως γνωστόν, είναι όπως ο «Νους» του Αναξαγόρα, 
δηλαδή αυτοκινούμενο, αυτονομούμενο, με νόηση και τελεολογία. Επομένως 

όσα λέγονται από τον Αριστοτέλη είναι εντός του πνεύματος της ως Πρώτης 
Φιλοσοφίας (Λ-10)19. 

Οι αγαθές ικανότητες του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου διαφέρουν από τον 
δυϊσμό της Ψυχής του Πλάτωνος στους «Νόμους» σε ευεργέτιδα και μη Ψυχή. 
 

20. Βιβλίον Μ 1-10. Συγκρίσεις Αριθμών και Ιδεών 
 
Ο Αριστοτέλης εισέρχεται στην ανάπτυξη του θέματος αυτού του Βιβλίου, 

κάνοντας μία σύντομη, τρόπον τινά, ανακεφαλαίωση των προηγουμένων 
θεμάτων που έχει αναπτύξει στις έρευνές του. 

Μάλιστα, επικαλείται, ότι έχει μιλήσει για την ύλη ως την πρώτη αισθητή 
ουσία. Ασφαλώς και σε όλα τα κείμενά του η ύλη παρουσιάζεται με 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο φυσικό γίγνεσθαι των πραγμάτων, πλην όμως, δεν 

δηλώνεται με σαφήνεια κάπου ως πρώτη αισθητή ουσία, αλλά και με ποια 
μορφή παρουσιάζεται. 
Εκτός αν θεωρεί την ύλη ως πρώτη αισθητή ουσία, με την απλή και μόνον 

φράση του: ως «Πρώτο Κινούμενον» στην ανάπτυξη των σκέψεών του για το 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο εντός του πλαισίου Κινούν-Κινούμενον των 

φυσικών πραγμάτων. 
Ως επίσης και με την φράση του, ότι «η ύλη και τα ενάντια αποτελούν αρχή 
της φύσης». 

Αλλά εκτιμώνται, ότι οι παραπάνω επικλήσεις συντελούν στην έρευνα της ύλης, 
πλην όμως δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην αιτιολόγηση της παρούσας 

φράσης του Αριστοτέλη της ύλης ως πρώτης αισθητής ουσίας. 
Οπότε είναι θέμα προς έρευνα «η ύλη ως πρώτη αισθητή ουσία». 
Επίσης, σε αυτήν την ανακεφαλαίωσή του για τα προηγούμενα, κάνει αναφορά 

για την πρώτη μη αισθητή ενεργό ουσία, στην οποία αναφορά αξίζει να 
προστεθεί, ότι θεωρεί αυτή προτέρα της πρώτης αισθητής ύλης. 
Και τέλος ερευνήθηκε και το θέμα αν υπάρχει ή όχι έξω από τις αισθητές ουσίες 

η ακίνητη και η αΐδια ουσία. Η οποία υπάρχει όπως αναπτύχθηκε αναλύθηκε 
στα προηγούμενα κείμενα (Μ-1)20. 

Ακολουθεί το κυρίως θέμα της ανάπτυξής του, στο οποίον, κατά κύριον λόγο, 
ο Αριστοτέλης συγκρίνει την δική του μη αισθητή ενεργό πρώτη ουσία με τις 
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μη αισθητές πρώτες ουσίες, που είναι κατ’ αυτόν ο Αριθμός των Πυθαγορείων 
και οι Ιδέες του Πλάτωνος. 

Αρχίζει γενικά την ένστασή του για τους αριθμούς με την μαθηματική έννοια 
αυτών, ότι δεν υπάρχουν ως οντότητες ούτε μέσα στα σώματα των φυσικών 

πραγμάτων και αν υπάρχουν κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, τελικά συνεπάγεται, 
ότι δεν έχουν απόλυτη ύπαρξη. 
Αφήνει όμως ο Αριστοτέλης ένα άνοιγμα, να υπάρχουν κατά έναν ιδιαίτερο 

τρόπο, να υφίστανται ως νοητό εφεύρημα του ανθρώπου -όπως είναι ο χρόνος- 
προκειμένου να διευκολύνεται η μέτρηση των αισθητών μεγεθών. 
Όσον αφορά όμως για την χρήση των αριθμών, από τους Πυθαγόρειους, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί, ότι έχουν έναν συμβολικό χαρακτήρα, δηλώνοντας αφ’ 
ενός την αρμονική ποικιλία των όντων στην φύση και αφ’ ετέρου το νοητό 

περιεχόμενο αυτών (Μ-2)20. 
Επίσης ο Αριστοτέλης ενίσταται και για την θεωρία περί Ιδεών του Πλάτωνος, 
που θεωρεί αυτές χωριστές από τις αισθητές ουσίες και μάλιστα κατά έναν 

καθολικό ορισμό. 
Διαφέρει ακόμη και από τον δάσκαλό του Σωκράτη, ο οποίος και αυτός μιλούσε 

για την καθολικότητα της αρετής, χωρίς όμως να διατηρεί αυτήν χωριστά από 
τα αισθητά όντα. 
Ομοίως τον καθολικό ορισμό χρησιμοποιεί ο Δημόκριτος και όχι μόνο με τους 

ορισμούς θερμό και ψυχρό, αλλά και οι Πυθαγόρειοι τους αριθμούς , όχι όμως 
χωριστά από τα αισθητά όντα. 
Ακόμη, ο Αριστοτέλης φέρει τον Πλάτωνα να έχει εμπνευσθεί την θεωρία του 

Περί Ιδεών, από αυτήν του Ηρακλείτου Περί Συνεχούς Ροής των 
Αισθητών, για τα οποία βέβαια δεν υπάρχει συγκεκριμένη επιστήμη και 

γι’ αυτόν τον λόγο τις Ιδέες ο Πλάτων θεώρησε ξεχωριστές ουσίες από τις 
αισθητές, το οποίο ασφαλώς απορρίπτει ο Αριστοτέλης. Μπορεί να 
απορρίπτονται οι Ιδέες του Πλάτωνος, ως μία συνεχής ροή, πλην όμως σήμερα 

ολόκληρο το σύμπαν θεωρείται από τους σύγχρονους επιστήμονες ως ένα «ρέον 
όλον» (Μ-4)20. 
Μιλώντας στη συνέχεια ο Αριστοτέλης  αναφέρεται στους Πυθαγορείους, οι 

οποίοι δέχονται έναν αριθμό με την μαθηματική έννοια, με την διαφορά, ότι 
δεν τον θεωρούν χωρισμένο από τα αισθητά. Απεναντίας ισχυρίζονται, ότι από 

αυτόν έχουν τη σύστασή τους οι αισθητές ουσίες. Ενώ, παράλληλα διαχωρίζουν 
αυτούς τους αριθμούς των αισθητών όντων από τις «μονάδες» οι οποίες 
δηλώνουν, ότι έχουν μέγεθος δηλαδή, σύμφωνα με την Αριστοτελική αντίληψη, 

αποτελούν την ύλη των αισθητών ουσιών. 
Άποψη των Πυθαγορείων, κατά τον Αριστοτέλη, η οποία δείχνει, ότι η 

θεωρία αυτών, περί συνύπαρξης των αριθμών και των «μονάδων» στις 
αισθητές ουσίες, είναι πλησίον με αυτήν του Αριστοτέλη περί 
συνύπαρξης και συνεργασίας της ενεργού και δυνάμει ουσίας στα 

φυσικά σώματα (Μ-6)20. 
Στη σύγκριση όμως μεταξύ Αριθμών και Ιδεών τίθεται θέμα εάν οι ιδέες είναι 
πρότερες ή ύστερες από τους αριθμούς. 

Αν όμως οι Ιδέες είναι ύστερες των Αριθμών, εγείρεται το ερώτημα από ποιες 
αρχές θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν οι Ιδέες; 

Διότι ο Αριθμός έχει το είναι του από το ένα και την αόριστη δυάδα, 
άρα μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι και οι αρχές και τα στοιχεία των 
Ιδεών είναι οι αρχές τα στοιχεία του αριθμού. 
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Επομένως δεν μπορούν να τοποθετηθούν οι Ιδέες ούτε ως πρότερες ούτε ως 
ύστερες. 

Όσο και αν οι παραπάνω συλλογισμοί του Αριστοτέλη ενέχουν κάποια 
παραδοξότητα, όμως δύναται να θεωρηθεί ως ένα υποθετικός λόγος, 

προκειμένου να διατυπώσει την ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ των Ιδεών 
του Πλάτωνος και των Μονάδων των Πυθαγορείων. 
Λέγοντας μάλιστα, ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούνται όλες οι Ιδέες ως 

Μονάδες και κατ’ επέκταση θα πρέπει να μπορεί να θεωρηθεί η Ιδέα ή το 
Αγαθόν του Πλάτωνος ως Αριθμός ή Μονάδα ή το Ένα των Πυθαγορείων. 
Οι παραπάνω συσχετισμοί, μεταξύ Αριθμού ή Μονάδας ή και του Ενός των 

Πυθαγορείων, με την Ιδέα ή το Αγαθόν κατά Πλάτωνα, αλλά και των αντιστοίχων 
στοιχείων αυτών ως Αριθμοί ή Μονάδες και ως Ιδέες, κατ’ αρχάς δηλώνουν 

τη νοητή ή την άυλη συγγένεια αυτών, η οποία είναι κάτι ανάλογο με 
την άυλη ενεργεία ουσία του Αριστοτέλη. 
Αν ακόμη συσχετισθούν ο Αριθμός ή Μονάδα, ως και το Ένα και η Ιδέα ή το 

Αγαθόν ως Όλον, το κάθε είδος με τα αντίστοιχα στοιχεία του, η σχέση αυτών 
οδηγεί στη σύγχρονη φυσική αρχή περί Ολογράμματος. Σύμφωνα με την 

οποίαν το Όλον είναι στο Ελάχιστον και αντιστρόφως το Ελάχιστον στο Όλον 
(Μ7-8)20. 
Τίθεται όμως αναγκαίον από τον Αριστοτέλη να ερευνηθεί αν  Αριθμός είναι 

άπειρος ή πεπερασμένος, γιατί οι Πυθαγόρειοι θεωρούν τον Αριθμό ως 
υπάρχουσα ουσία με αυθυπαρξία. Είναι φανερό, ότι δεν μπορεί να είναι 
άπειρος, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Εάν πάλι όμως είναι πεπερασμένος μέχρι πού φθάνουν τα όριά του; 
Ήδη όμως αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί, ότι είναι πεπερασμένος, διότι 

άπειρος δεν υπάρχει και επί πλέον διότι ο πεπερασμένος αριθμός, με την 
έννοια του πλήθους των μορίων, αποτελείται από πεπερασμένες μονάδες. 
Επομένως και τα όρια του πεπερασμένου Αριθμού είναι οι πεπερασμένοι 

αριθμοί, όπως συμβαίνει και με τη Μονάδα, που δεν διαφέρουν μεταξύ τους 
ούτε ποιοτικά ούτε ποσοτικά. 
Αλλά, αντιθέτως, σήμερα το σύμπαν ως όλον είναι πεπερασμένο, αλλά με 

άπειρο περιεχόμενο. 
Προφανώς ο Αριστοτέλης ερευνά το πεπερασμένο των στοιχείων των Αριθμών, 

μέσω των μονάδων, προκειμένου να δώσει μίαν ένδειξη και συγχρόνως 
επιβεβαίωση των δικών του θέσεων περί των συγκεκριμένων στοιχείων 
του και την προέλευση αυτών από ένα όλον αυτών (Μ8-9)20. 

Φθάνοντας ο Αριστοτέλης στα τελικά κεφάλαια του Βιβλίου «Μ» κάνει μία 
συνοπτική ανακεφαλαίωση της κριτικής του γι’ αυτούς τους φιλοσόφους, που 

υποστηρίζουν την ύπαρξη των ουσιών των δικών τους θεωριών, ξεχωριστά από 
τις αισθητές ουσίες. Τέτοιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν τις Ιδέες και τους 
Αριθμούς ως Ουσίες. 

Επανέρχεται όμως ο Αριστοτέλης στην θεωρία του Πλάτωνος Περί Ιδεών, των 
οποίων την ύπαρξη δεν μπορεί να δεχθεί ως καθολικές ουσίες χωριστές από τα 
αισθητά. Επειδή οι Πλατωνικοί, επηρεασμένοι από την θεωρία του Ηρακλείτου, 

θεωρούν τις αισθητές ουσίες, ότι είναι ρέουσες και επομένως οι Ιδέες, 
ως καθολική ουσία πρέπει να μένει χωριστή, ώστε να μη ρέει 

μεταβαλλόμενη. 
Ακόμη ο Αριστοτέλης θεωρεί, ότι το πρόβλημα περιπλέκεται περισσότερο, όταν 
οι Πλατωνικοί δέχονται τη συμμετοχή των Ιδεών (υπό τον όρο «μέθεξη») 
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στα αισθητά και στη συνέχεια ξεχωρίζουν αυτές από τα αισθητά ως 
καθαρές ουσίες (προφανώς επειδή ο Πλάτων πρέσβευε μεταξύ των άλλων και 

στην αθανασία της ψυχής). 
Ο Αριστοτέλης κλείνει το Βιβλίον «Μ» με αυτούς που υποστηρίζουν την 

καθολική ουσία, όχι χωριστή από τις αισθητές ουσίες όπως υποστηρίζει 
ο ίδιος. Διότι, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, υπάρχουν δύο ειδών επιστήμες, αυτή 
για τις «δυνάμει» ουσίες και η άλλη για τις «ενεργεία» ουσίες. 

Η «δυνάμει» ουσία υπάρχει βέβαια ως ύλη κατά καθολικόν, πλην όμως 
κατά αόριστον ύπαρξη και έτσι μέχρι τώρα έχει αναφερθεί, χωρίς 
κάποιον ορισμό και αναφορά για την προέλευση αυτής. 

Η «ενεργεία» ουσία όμως είναι ορισμένη και έτσι αναφέρεται ως ορισμένη 
ενέργεια με καθορισμένο αντικείμενο, αλλά και για την θεία της 

προέλευση, όπως γνωρίσαμε μέχρι τώρα αυτήν. 
Από την επιλεκτική αυτή διαδρομή σε ουσιώδεις παραγράφους των κειμένων 
του Βιβλίου «Μ» παρατηρείται, ότι ο Αριστοτέλης επέλεξε να συγκρίνει και 

συγχρόνως να δοκιμάσει την δική του θεωρία, περί της ενεργού άυλης και με 
θεία προέλευση αιώνιας ουσίας, μόνο με τις ανάλογες, περί Αριθμών των 

Πυθαγορείων και την άλλη Περί Ιδεών του Πλάτωνος. 
Προφανώς επέλεξε τις θεωρίες αυτών των Φιλοσόφων διότι πράγματι αυτές είναι 
γενικά πλησίον της δικής του θεωρίας. Καθόσον τόσον η ουσία των αριθμών των 

Πυθαγορείων όσο και των Ιδεών του Πλάτωνος, έχουν έναν καθολικό νοητό, 
δηλαδή άυλο χαρακτήρα. 
Αυτή η εκτεταμένη σύγκριση και συγχρόνως δοκιμασία με τις θεωρίες 

των Πυθαγορείων και του Πλάτωνος οι οποίες, όπως είδαμε είναι 
πλησίον αυτής του Αριστοτέλη, μας επιτρέπουν τον σχηματισμό της 

εντύπωσης, ότι είναι δυνατόν να έχουν αποτελέσει και την αφετηρία 
της δικής του θεωρίας. 
Αλλά στους μελετητές του Αριστοτέλη μπορεί να θεωρηθεί ως μία πικρή 

απογοήτευση, διότι με την διαδρομή της μελέτης των κειμένων των «Φυσικών» 
γενικά έργων του δε συνάντησαν μία συγκεκριμένη απάντηση εκ μέρους του σε 
ποια κατάσταση συναντά την ύλη το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, το πρώτο δυνάμει 

κινούμενο ή πώς η πρώτη «ενεργεία» άυλη ουσία την συνεργό της «δυνάμει» 
υλική ουσία. 

Παρά μόνο συναντάται ο Αριστοτέλης στις πρώτες σελίδες των «Φυσικών» να 
δηλώνει, ότι «αρχή της φύσης είναι η ύλη με τα δύο ενάντια», για τα οποία 
βέβαια λεπτομερέστερα για την φύση τους και την δραστηριότητα αυτών ο 

Αριστοτέλης αναφέρεται στο έργο του «Περί Γενέσεως και Φθοράς». 
Πληροφορίες βασικές για να ιχνηλατηθεί σε ποια κατάσταση το Πρώτο Κινούν-

Ακίνητο συναντά αλλά και πώς δρα επ’ αυτού στο πρώτο «δυνάμει» κινούμενο, 
δηλαδή στην πρώτη ύλη. 
Επίσης ο Αριστοτέλης, στην αρχή του Βιβλίου «Μ» όπως είδαμε, καθαρά 

ομιλεί για την ύλη ως την πρώτη αισθητή ουσία σε παράλληλη ύπαρξη με 
την πρώτη ενεργό άυλη ουσία.  
Άρα αυτή εδώ η ύλη, ως πρώτη αισθητή ουσία, δεν είναι άλλο από το πρώτο 

δυνάμει κινούμενο από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Στο τέλος, πάλι του ίδιου Βιβλίου «Μ», ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την 

καθολικότητα στη φύση της ύλης, όπως πράγματι συναντήθηκε καθόλην 
την διαδρομή της μελέτης γενικά των «Φυσικών» έργων του Αριστοτέλη, πλην 
όμως χαρακτηρίζει αόριστη την ύπαρξή της. 
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Με αυτές τις ανωτέρω πληροφορίες, ως επίσης και από άλλες άμεσες ή και 
έμμεσες ενδείξεις, θα γίνει μία προσπάθεια ν’ απαντηθούν τα ερωτήματα για 

την πρώτη αισθητή ύλη ή για το πρώτο «Δυνάμει» κινούμενο. 
Κατ’ αρχάς για την απάντηση του ερωτήματος για την πρώτη συνάντηση της 

ενεργού ουσίας του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου εκτιμάται, ότι είναι δυνατή να 
γίνει στην περιφέρεια της κοσμικής σφαίρας, όπου ετέθη το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο αιωνίως να κινείται κυκλικά, ταυτιζόμενα μάλιστα μεταξύ τους. 

Επομένως εκεί συναντάται και με το Πρώτο Κινούμενο, δηλαδή με την 
πρώτη αισθητή ουσία ή με την πρώτη ύλη, όπως επικράτησε να λέγεται, 
περιοριζόμενη σε χώρο εντός του κύκλου της πρώτης μη αισθητής 

ενεργού ουσίας του πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, προφανώς σε σχήμα 
σφαίρας.  

Όσον αφορά σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή η πρώτη ύλη, κατ’ αρχάς 
λέγεται αμέσως παραπάνω από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, ότι η ύπαρξή της 
είναι αόριστη, δηλαδή χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη σύσταση με 

ειδοποιημένες μορφές, δηλαδή είναι ένα μείγμα απροσδιόριστης ύλης. 
Γίνεται όμως κάποια αναδρομή στην παρομοίωση που κάνει ο Αριστοτέλης του 

Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου με τον «Νου» του Αναξαγόρα. 
Ο οποίος Αναξαγόρας χρησιμοποιεί τον «Νου», αλλά και την δίνη -για την 
χρήση της οποίας διαφωνεί τόσο ο Αριστοτέλης όσο και ο Πλάτων- προκειμένου 

να διαχωρίσει τα στοιχεία στο μείγμα του δικού του «Απείρου». 
Αυτοί οι συσχετισμοί μας επιτρέπουν να προεκταθούν στις ανάλογες σκέψεις, 
ότι σε μείγμα βρίσκεται η κατάσταση της πρώτης ύλης με τα ενάντια, 

όπως το «Άπειρον» του Αναξαγόρα, το οποίον μείγμα αναλαμβάνει να 
διαχωρίσει στα συστατικά του είδη το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Βέβαια ο Αριστοτέλης  διαφωνεί τόσο ως προς το πλήθος των στοιχείων 
του «Απείρου» όσο και ως προς την σμικρότητα αυτών, διότι ως γνωστόν, 
τα δικά του στοιχεία περιορίζονται στα πέντε γνωστά στοιχεία της ύλης 

με τα ενάντιά τους, δηλαδή ο αιθέρας, η φωτιά, ο αέρας, το νερό και η γη. 
Επίσης, ο Αριστοτέλης όπως είδαμε, απορρίπτει και χρήση της δίνης για τον 
διαχωρισμό του μείγματος της πρώτης ύλης. 

Επομένως ο Αριστοτέλης, πρέπει να υποτεθεί, ότι χρησιμοποιεί το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο για τον διαχωρισμό του μείγματος της πρώτης ύλης, 

ασφαλώς εντός των πλαισίων της τελεολογίας του. Οι τελεολογικοί 
κανόνες που έχει εφαρμόσει πρακτικά ο Αριστοτέλης στα φυσικά πράγματα 
είναι: το Κινούν-Κινούμενο και το Ενεργεία-Δυνάμει. 

Συμπεραίνεται, ότι αυτοί οι κανόνες είναι δυνατόν να έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τον διαχωρισμό του μείγματος της πρώτης ύλης στα γνωστά είδη πλέον της 

ύλης με τα ενάντια. Προς τούτο επικαλούνται επί πλέον οι ακόλουθες ενδείξεις 
μέσα από τις ίδιες τις σκέψεις του Αριστοτέλη: 
Όπως η παραπάνω φράση του: «υπάρχουν και άλλα Κινούντα-Ακίνητα, 

ισάριθμα των ουρανίων ζωνών». 
Φράση η οποία, κατά κύριο λόγο σημαίνει, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι 
το αρχικό αίτιο που διασπά το μείγμα της πρώτης ύλης σε «ουράνιες ζώνες». 

Πλην όμως, όπως υποστηρίζεται κατά προσέγγιση και από τον Ιωάννη τον 
Φιλόπονο δεν σημαίνει, ότι αυτές οι σφαιρικές ζώνες κινούνται από ισάριθμα 

«νοητικά Κινούντα-Ακίνητα». 
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Διότι μία τέτοια κίνηση είναι γενικά εκτός των αρχών της Αριστοτέλειας κίνησης 
και μάλλον πρέπει να θεωρηθεί, ότι τα «ισάριθμα Κινούντα-Ακίνητα» έχουν μία 

αλληγορική ερμηνεία. 
Και η πλέον κατάλληλη ερμηνεία δύναται να θεωρηθεί η Αριστοτέλεια 

αρχή Κινούν-Κινούμενο και ιδιαίτερα της αρχής του «ενεργεία-
δυνάμει». Η οποία Αριστοτέλεια αρχή «ενεργεία-δυνάμει» για την 
δημιουργία των σφαιρικών ζωνών, κατά κυριολεξία, είναι και σύμφωνη με 

τους φυσικούς νόμους, όπως ισχυρίζεται επίσης ο Ιωάννης ο Φιλόπονος. 
Εφόσον το «ενεργεία» θεωρηθεί ως μία άυλη δραστηριότητα, δηλαδή 
όπως σήμερα θεωρείται η ενέργεια ως πηγή κίνησης ενός αδρανούς 

σώματος, όπως θεωρείται το Αριστοτέλειο «δυνάμει» σώμα, το οποίο 
επίσης κινείται με την ώθηση. 

Τέλος, η παραπάνω ερμηνεία, περί της ισχύος της αρχής «ενεργεία-δυνάμει» 
για την δημιουργία των σφαιρικών ζωνών, ομολογείται από τον ίδιο τον 
Αριστοτέλη με προηγούμενη περίπου δήλωσή του , ότι «…το νερό είναι δυνάμει 

κατάσταση του ενεργού αέρα…». 
Άρα, με ασφάλεια μεγάλου βαθμού ακριβείας, μπορεί να γίνει 

αποδεκτό, ότι η πρώτη ύλη διασπάται σε σφαιρικές ζώνες με την ισχύ 
της αρχής «ενεργεία-δυνάμει», με πρώτη αρχή το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο. 

Η σειρά αυτών των ζωνών, ως επίσης και άλλες σχετικές πληροφορίες, θα 
συναντηθούν στο έργο του Αριστοτέλη «Περί Ουρανού». 
Από αυτά όμως τα σώματα των ειδών της ύλης των ζωνών, η ύλη αφικνείται 

μέχρι τα έσχατα στοιχεία αυτής, τα οποία αποτελούνται από την ύλη και τα δύο 
ενάντια και τα οποία, ως γνωστόν, είναι ο αιθέρας, η φωτιά, ο αέρας, το 

νερό και η γη, τα οποία, όπως λέει ο Αριστοτέλης, αποτελούν «την αρχή 
της φύσης» και τα οποία δύνανται να παραλληλισθούν με την έννοια 
των σύγχρονων σωματιδίων. Λεπτομέρειες για τη σύνθεση αυτών και την 

δραστηριότητά τους γίνεται επίσης στο έργο του Αριστοτέλη «Περί Γενέσεως 
και Φθοράς». 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανωτέρω διαβάθμιση και εξέλιξη της πρώτης ύλης 

μέχρι τα έσχατα στοιχεία αυτής, συμπίπτει σε γενικές γραμμές πάλι με αυτές 
του Ιωάννη του Φιλόπονου. Ο οποίος χαρακτηρίζει την Αριστοτέλεια 

πρώτη ύλη ως ασώματη, ανίδεη και ασχημάτιστη, ενώ είναι απρόσιτη  
σε γνώση. 
Ενώ το έσχατο υποκείμενο αυτής είναι τα γνωστά τέσσερα στοιχεία 

φωτιά, αέρας, νερό και γη, τα οποία έχουν τις ιδιότητες του σωματικού, 
του τρισδιάστατου και του ειδοποιημένου, προερχόμενα από την πρώτη 

άμορφη ύλη. 
Από την παραπάνω έκθεση στα περί ύλης εκτιμάται, ότι δύναται να 
αιτιολογηθεί η καθολική παρουσία της στο πολυειδές και στο τελεολογικό 

γίγνεσθαι του φυσικού κόσμου, χωρίς ακόμη να έχουμε συναντήσει τον 
Αριστοτέλη να μας λέει καθαρά για την προέλευση και την εξέλιξη αυτής. 
Αλλά κάτι ανάλογο παρατηρείται και στην κοσμογονία στον «Τίμαιο» του 

Πλάτωνος, ο οποίος θεωρεί το μείγμα των στοιχείων ως προϋπάρχον, 
ευρισκόμενο σε χαώδη αταξία, τα οποία στοιχεία μάλιστα τίθενται σε 

τάξη με επέμβαση του Θεού. 
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Παρατηρούνται κάποιες ομοιότητες της Κοσμογονίας του Αριστοτέλη (Περί 
Θεού, ψυχής, κίνησης, στοιχείων, φύσης κλπ.) με αυτές του Πλάτωνος, αν και 

με διαφορές μεταξύ των απόψεών τους. 
Πλην όμως αυτές οι ομοιότητες επιτρέπουν να θεωρηθεί, ότι ο Πλάτων 

δημιούργησε μία νέα σχολή ως παράδοση με την επέμβαση του Θεού στην 
Κοσμογονία, ως μίας τέλειας, αγαθής ύπαρξης, από την οποίαν είναι 
αδύνατον να προέρχεται η άτακτη και μεταβλητή ύλη. 

Έτσι, από τον Πλάτωνα θεωρήθηκε η ύλη ως προϋπάρχουσα στον 
φυσικό κόσμο και ως συμμετέχουσα καθολικά στο γίγνεσθαι του φυσικού 
κόσμου, με την επέμβαση του Θεού σε αυτό το γίγνεσθαι. 

Αυτήν την παράδοση, με τον δικό του ασφαλώς τρόπο, ακολούθησε και ο 
Αριστοτέλης στα «Φυσικά» του έργα, προφανώς θεωρώντας την ύλη 

προϋπάρχουσα, την οποία θέτει σε τάξη το θεϊκό Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο, γενικά όμως εντός του πνεύματος του δασκάλου του Πλάτωνος 
(Μ9-10)20. 

 
21. Βιβλίον «Ν» 1-5. Η Έννοια του Αγαθού 

 
Όσα περί του Αγαθού επαναλαμβάνονται συμπληρωματικά στο τελευταίο αυτό 
Βιβλίο «Ν», θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένας επίλογος των Μεταφυσικών 

απόψεων του Αριστοτέλη, εμμένοντας στην θεμελιώδη έννοια του Αγαθού, την 
οποία και θεωρεί ως τον «Στρατηγό» του σύμπαντος. 
Όπως αναπτύχθηκε και στο Βιβλίο «Λ», στο σύμπαν εκφράζεται από το θείας 

προέλευσης Πρώτο Κινούν-Ακίνητο και με αυτό το πνεύμα διατυπώνεται και 
στο παρόν Βιβλίο «Ν». 

Κυρίως στον παρόντα χώρο επιδιώκει να τονίσει, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, 
ως αγαθόν, τέλειον και άριστον ον, είναι απαλλαγμένη η ουσία του από τα 
ενάντια. 

Κάνει αρχή με κάποια τοποθέτηση επ’ αυτών λέγοντας, ότι τόσο ο Αριστοτέλης 
όσο και άλλοι φιλόσοφοι, θεωρούν βέβαια τα ενάντια ως αρχές, όχι όμως η 
μία ανεξάρτητη από την άλλη και ότι υποχρεωτικά κάτω από τα ενάντια είναι 

ανάγκη να υπάρχει κάποιο υποκείμενο και ακόμη, ότι τα ενάντια δεν είναι 
ουσία, αλλά κάποια ιδιότητα της ουσίας. 

Διευκρινίζεται, ότι υποκείμενο των εναντίων είναι η δυνάμει ύλη και με την 
βασική προϋπόθεση ότι είναι αδύνατον να συνυπάρχουν η δυνάμει με την 
ενεργεία ύλη, όπως είναι γνωστό η ενεργεία ύλη προηγείται της δυνάμει ύλης. 

Επί πλέον, συμπληρωματικά, διευκρινίζεται, ότι αποκλείεται τα αΐδια όντα να 
συντίθενται από υλικά στοιχεία, επίσης δεν υπάρχει καμία αΐδια ουσία, 

που να μην είναι συγχρόνως και ενεργεία. 
Μία επί πλέον δήλωση του Αριστοτέλη που ενισχύει τη σκέψη, ότι θεωρεί την 
ύλη χωριστά ως προϋπάρχουσα ώστε να μην έχει κάποια ανάμειξη στη θεία 

προέλευση της αΐδιας ουσίας, όπως ανωτέρω αναπτύχθηκε. 
Να επισημανθεί όμως, ότι οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι με την ανεξαρτησία 
των εναντίων, ως δυνάμεων και όχι ως ουσία, εντός των στοιχείων 

επετύγχαναν την περιστροφή αυτών, δρώντων παραλλήλως ως ζεύγος 
αντιθέτων δυνάμεων (ξηρό-υγρό, θερμό-ψυχρό κλπ.). 

Σύμφωνα δε με την ολογραφική αρχή η περιστροφή κάθε στοιχείου 
μεταφερόταν στο σύνολο του σώματος. 
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Έτσι δύναται να αιτιολογηθεί, κατά φυσικό τρόπο, η κυκλική κίνηση σ’ ένα 
σύνολο και όχι να λαμβάνεται αξιωματικά η κυκλική κίνηση ως η τελειότερη 

στο σύμπαν. 
Ο Αριστοτέλης, αν και αναγνωρίζει ως φυσικές κινήσεις την ώθηση, την κύλιση 

και την δίνη, εν τούτοις παρέμεινε μόνο στην ώθηση, η οποία εκφράζεται με 
την αρχή ενεργεία-δυνάμει. Την οποία ασφαλώς ώθηση χρησιμοποιούσαν και 
οι Φυσικοί Φιλόσοφοι μεταξύ των εναντίων για τη μεταμόρφωση των στοιχείων, 

όπως και ο Αριστοτέλης (Ν-1)21. 
Αλλά και για την κριτική που ασκεί ο Αριστοτέλης στον Παρμενίδη για το Ένα 
Ον, που ορισμένοι γκρέμισαν και εισήγαγαν και το μη Ον, πρέπει να σημειωθεί, 

ότι ο Παρμενίδης, από μεν το ύψος στο «κατώφλι» του Θεού, έβλεπε το 
Ένα Ον, ενώ παράλληλα από την γήινη θέση του μιλούσε για τον υλικό 

κόσμο των θνητών με τα ενάντια. Ο οποίος κόσμος των θνητών με τα ενάντια 
δύναται, κατά τον Παρμενίδη, να αιτιολογήσει την γένεση αλλά και την φθορά 
των πολλών (φως-νύχτα).  

Επομένως και οι θέσεις του Παρμενίδη, περί γενέσεως και φθοράς μέσω της 
ύλης, είναι παραπλήσιες αυτών του Αριστοτέλη (Ν-2)21. 

Πάλι ο Αριστοτέλης επανέρχεται στη γνωστή κριτική του για τους αριθμούς των 
Πυθαγορείων και για τις Ιδέες του Πλάτωνος.  
Όσον αφορά τις Ιδέες του Πλάτωνος, οι οποίες συμμετέχουν στα υλικά 

σώματα με τον τρόπο της «μέθεξης», όπως ο ίδιος λέει, χωρίς όμως να μας 
παρέχει πληροφορίες πώς δρουν επ’ αυτών, ενώ μετά εξέρχονται αυτού 
και υπάρχουν ως ενιαίο σώμα των Ιδεών. 

Οι δε Πυθαγόρειοι παρουσιάζουν τους Αριθμούς ως όντα με αυθυ-
παρξία, ενώ παραλλήλως παρουσιάζουν αυτούς να έχουν γένεση 

εμπλουτιζόμενοι από το Άπειρον, καθόσον είναι άτοπο και αδύνατον 
αΐδια όντα να έχουν γένεση μέσω του Απείρου (Ν-3)21. 
Ακόμη ερευνάται το θέμα εάν το καθαυτό αγαθό είναι πρότερο ή ύστερο από 

τις αρχές των στοιχείων. 
Μετά από έρευνα ο Αριστοτέλης καταλήγει, ότι θα ήταν παράδοξο πράγμα 
αν αυτό, που είναι πρώτο και αΐδιο και αυταρκέστατο, δεν θα είχε και 

την απόλυτη προτεραιότητα από αυτά και συγχρόνως να έχει επί πλέον 
το προσόν του αγαθού. 

Βέβαια είναι άφθαρτο και έχει αυτεπάρκεια, όχι εξ αιτίας κάποιας άλλης 
αφορμής, παρά μόνο γιατί η έξη του ταυτίζεται με το αγαθό. 
Είναι εύλογος ο ισχυρισμός, ότι η αρχή ταυτίζεται με το αγαθό και 

διαφωνεί να συνυπάρχουν ως ενάντια το αγαθό με το κακό, γιατί το ένα 
ενάντιο είναι φθαρτικό του άλλου εναντίου. 

Επίσης ισχυρίζεται, ότι το ενάντιο έχει φθαρτική ενέργεια ως στοιχείο 
είτε είναι μέσα στο σύνολο είτε όχι. 
Ως παράδειγμα φέρονται τα ενάντια του Εμπεδοκλέους, τα οποία, κατά τον 

Αριστοτέλη, το «νείκος» φθείρει το μίγμα, διότι είναι ενάντιο προς την «φιλία». 
Εκτιμάται, ότι ο Εμπεδοκλής χρησιμοποιεί τις ενάντιες δυνάμεις του «νείκους» 
και τις «φιλίας» σκοπίμως, προκειμένου να υπάρχει μία αέναη επαναλειτουργία 

του σύμπαντος, θεωρία που υπάρχει και σήμερα για το σύμπαν. 
Παράλληλα όμως ο Εμπεδοκλής στα στοιχεία χρησιμοποιεί και τα ενάντια 

θερμού-ψυχρού και ξηρού-υγρού για την διαμόρφωση της ύλης, μέσω των 
στοιχείων αυτών και συγχρόνως αξιοποιεί αυτά τα ενάντια για την περιστροφή 



 
 

70 
 

αυτών και όλου του συνόλου του σώματος αυτών, όπως εξετέθει και από τους 
άλλους Φυσικούς Φιλοσόφους. 

Δικαίως όμως ο Αριστοτέλης αμύνεται ακόμη και στο τελευταίο Βιβλίο «Ν» των 
Μεταφυσικών του, περί της αγαθότητας του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, διότι 

όλο το οικοδόμημα δημιουργίας του κόσμου είναι επί της βάσης της θείας 
προέλευσης του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, το οποίον ως εξ αυτών είναι αΐδιο 
και αυταρκέστατο, αυτοκινούμενο, αυτονομούμενο και τελεολογικό και του 

οποίου η ενεργός ουσία θέτει σε κίνηση την «δυνάμει» ύλη, με τελικό σκοπό 
την «εντελέχεια» του φυσικού κόσμου. 
Τέλος, η Κοσμολογική θεωρία του Αριστοτέλη στηρίζεται αφενός στην 

αιωνιότητα της κίνησης της πρώτης ενεργού ουσίας και αφετέρου και στη 
αιωνιότητα της ύλης μέσω των στοιχείων αυτής. 

Ακόμη σημειώνεται και μπορεί να υποστηριχθεί, ότι και τα «Ηθικά» έργα του 
Αριστοτέλη είναι συνεπή ως την αγαθότητα του Πρώτου Κινούντος-
Ακινήτου, την οποία ο Αριστοτέλης μεταφέρει στην κοινωνία, ως ένας 

καλός μαθητής του Πλάτωνος (Ν4-5)21. 
 

22. Μεταφυσικά  
Επισκόπηση-Προβληματισμοί-Συμπεράσματα 
 

Αν η «Φυσική Ακρόαση» του Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται ως η Φιλοσοφία της 
καθολικότητας της Κίνησης στην Φύση, η «Πρώτη Φιλοσοφία» δύναται να 
χαρακτηρισθεί ως η Φιλοσοφία της Καθολικότητας της Ουσίας της 

Κίνησης στο Ένα-Όλον του Κόσμου. 
Βασική διαπίστωση, η οποία προέκυψε απ’ όλην αυτή την επιλεκτική διαδρομή 

των κειμένων της «Πρώτης Φιλοσοφίας» ή του «Μετά τα Φυσικά». 
Όπως στην «Φυσική Ακρόαση» ή στα «Φυσικά» ο Αριστοτέλης εκκινεί την 
έρευνά του μέσω της αρχής της κίνησης Κινούν-Κινούμενον, που 

επικρατεί στα φυσικά πράγματα, προκειμένου να φθάσει στην αποδοχή 
του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου και κατά συνέπεια ενός πρώτου 
κινουμένου. 

Ανάλογα ενεργεί και στα «Μεταφυσικά», εκκινεί από την ουσία που 
εμπεριέχεται στην ύλη των φυσικών πραγμάτων, προκειμένου να 

φθάσει στην αποδοχή της πρώτης ενεργού αΐδιας ουσίας, η οποία 
εμπεριέχει και την πρώτη κίνηση. 
Οι παραπάνω σκέψεις αποτελούν και μία διασύνδεση ή μάλλον μία 

διαλεκτική συνέχεια των συγγραμμάτων του Αριστοτέλη των «Φυσικών» 
και των «Μεταφυσικών». 

Αυτή η ουσία έχει μέσα της την κίνηση και η ύλη είναι επιδεκτική αυτής της 
ουσίας ως κίνησης. Είναι η ενεργός ουσία της κίνησης, η οποία 
συνεργάζεται με την ύλη και ενεργοποιεί το είδος, το οποίον ενυπάρχει 

εντός της ύλης, ώστε το είδος να λάβει και την τελική τελεολογική 
μορφή του. 
Έτσι, επιβεβαιώνεται ο ορισμός των τεσσάρων αιτιών που ισχύουν στα 

«Μεταφυσικά»: Κίνηση→Ύλη→Είδος→Μορφή (ένεκα τίνος). 
Αυτή όμως η κινητική ουσία εντός του σώματος της ύλης η οποία, όπως 

περιγράφηκε, οδηγεί στο είδος και τελικά στην ολοκληρωμένη μορφή του 
όντος, καθαρά παραπέμπει στην κυοφορία και στην ολοκλήρωση της 
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μορφής των ειδών των εμβίων όντων, είτε αυτά είναι ο άνθρωπος και τα 
ζώα είτε είναι τα φυτά. 

Αυτή η παραπομπή στα έμβια όντα που εμπνέει τον Αριστοτέλη για να 
διατυπώσει την Κοσμογονική θεωρία του, περί ενεργού ουσίας, είναι 

προφανής διότι ο Αριστοτέλης υπήρξε ένας άριστος φυσιοδίφης, του 
οποίου οι έρευνες επηρέασαν και τον σύγχρονο φυσιοδίφη Κάρολο 
Δαρβίνο, όπως ο ίδιος ομολογεί στο έργο του «Περί Καταγωγής των Ειδών». 

Είναι αυτή επίσης η ίδια ενεργός άυλη ουσία, που στην καθολικότητά 
της εκφράζει το Ένα-Ον, η οποία επιμοιράζεται ως ενεργεία κινητική δύναμη 
σε κάθε υλικό σώμα προσδίδοντας σε αυτό την κατάλληλη μορφή, χωρίς να 

χάνει την καθολικότητά της, επιβεβαιώνοντας την πιθανή έμπνευση του 
Αριστοτέλη από τα έμβια όντα. 

Τελικά, η ύλη είναι τόσο αισθητή όσο και νοητή, χωρίς όμως να αποτελούν 
χωριστές οντότητες, αλλά είναι μόνο ως ενεργεία και δυνάμει καταστάσεις 
της ύλης, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω της εντελέχειας της 

κίνησης. 
Μεικτές καταστάσεις της ύλης, οι οποίες δύνανται να συσχετισθούν με την 

αποδοχή της σύγχρονης Φυσικής Επιστήμης, ότι τα σωματίδια της ύλης 
θεωρούνται ως υλοκύματα. 
Επίσης, οι καταστάσεις αυτές της ενεργεία και δυνάμει ή της δυνάμει 

και ενεργεία των Αριστοτελικών εννοιών, οι οποίες συγχρόνως δεικνύουν 
και την αμοιβαία μετατροπή τους, δύνανται να συσχετισθούν με την 
γνωστή εξίσωση του Αλβέρτου Αϊνστάιν Ε=mc2, η οποία ακριβώς δηλώνει 

αυτήν την αμοιβαιότητα ενεργείας και ύλης. 
Αλλά η ενέργεια στις Αριστοτελικές απόψεις δεν είναι μόνο κίνηση προς 

εντελέχεια, είναι και ύπαρξη, όπως ύπαρξη είναι και η δυνάμει 
κατάσταση της ύλης. 
Αυτές οι σκέψεις οδήγησαν τον Ιωάννη τον Φιλόπονο να θεωρήσει, ότι η 

ενεργεία κατάσταση είναι υπαρκτή με τη σύγχρονη φυσική έννοια της 
ενέργειας, η οποία δηλώνει την άυλη δραστηριότητα της φύσης. 
Η δε δυνάμει κατάσταση, κατά τον ίδιο, εκφράζει επίσης τη σύγχρονη φυσική 

έννοια της αδράνειας των φυσικών σωμάτων. 
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης κάνει μία στροφή στις σκέψεις του, προκειμένου 

να προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενέργεια, προφανώς για να φθάσει στην 
αρχή της. Προς τούτο δηλώνει, ότι η ενέργεια είναι πρότερη της δύναμης, αλλά 
και κάθε ενέργεια προηγείται άλλης ενέργειας μέχρι να φθάσει στην 

ενέργεια που είναι αιώνια και η οποία πρώτη δίδει την κίνηση. 
Ενώ διευκρινίζεται, ότι κανένα αίδιον δεν είναι δυνάμει και αυτό διότι έχουν 

αυτοκινησία και ότι είναι πάντα αγαθό. 
Με αυτά τα χαρακτηριστικά παρατηρείται μία ταυτότητα της αιώνιας ενεργεία 
ουσίας με αυτά του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, το οποίον προσδιορίστηκε στα 

«Φυσικά», ώστε  δικαίως το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο να μην περιορίζεται 
μόνο στην ικανότητα της πρώτης κίνησης, αλλά να χαρακτηρίζεται ως 
μία αυτοκινούμενη αιώνια, άυλη ενεργός ουσία, η οποία στη φύση της 

είναι αγαθή, προικισμένη με τελεολογική νόηση. 
Άλλη μία σοβαρή ένδειξη, ότι τα κείμενα των «Μεταφυσικών» αποτελούν 

συνέχεια εξέλιξης των «Φυσικών» κειμένων του Αριστοτέλη. 
Ίσως αυτά τα χαρακτηριστικά του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, οδήγησαν 
ορισμένους μετέπειτα μελετητές του Αριστοτέλη να χαρακτηρίσουν αυτό ως 
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Θεό, μεταξύ των οποίων και τον Γεώργιο Γεμιστό, ο οποίος ενίσταται, ότι 
προσέδωσε, κατ’ αυτόν, στον Θεό μόνον κινητικό χαρακτήρα. Το αληθές 

όμως είναι, ότι αυτό το ως άνω Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι στα τον «Νου» του 
Αναξαγόρα, όπως αυτός αναλύθηκε στα οικεία κείμενα και ο οποίος βέβαια 

«Νους» δεν παρουσιάζεται από τον Αναξαγόρα ως Θεός. 
Στην πορεία της έρευνάς του ο Αριστοτέλης για τον προσδιορισμό της πρώτης 
ενεργού ουσίας, επίσης οι σχολιαστές του είπαν, ότι αυτή η ενεργός ουσία, 

στην καθολικότητά της ως Ένα Όλον, δεν επιμοιράζεται μόνο στην 
ποικιλία των όντων, αλλά συγχρόνως αγκαλιάζει όλα αυτά ως ένα 
συνεχές Όλον. 

Αυτές οι σκέψεις του Αριστοτέλη, για το Ένα-Όλον, είναι σαν να λέει, ότι όλα 
τα όντα του φυσικού κόσμου έχουν την αυτή πηγή προέλευσης η οποία 

όμως αναπτύσσεται και εξελίσσεται εντός της Φύσης, συνθέτοντας ένα 
συνεχές όλον. 
Η οποία Φύση όμως παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση των ειδών, 

όπως αποδεικνύεται από τις συνεχείς αναφορές από τον Αριστοτέλη στα κείμενά 
του γι’ αυτήν. Πλην όμως εγείρεται το ερώτημα σχετικά με την Φύση, περί τίνος 

πρόκειται; Μία πρώτη απάντηση δίδεται από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, ότι δεν 
είναι αίτιον, αλλά είναι αρχή. 
Επομένως, πρόκειται για τη σύγχρονη έννοια του περιβάλλοντος στην 

καθολική του έννοια και τον ρόλο τον οποίο, σύμφωνα με τη σύγχρονη 
επιστήμη, παίζει στην διαμόρφωση των ειδών. Ρόλο τον οποίον αναγνώρισε 
και ο σύγχρονος Φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος με την διατύπωση της 

θεωρίας του της «Φυσικής Επιλογής» ο οποίος, όπως δηλώνει και ο ίδιος στο 
σύγγραμμά του η «Καταγωγή των Ειδών» βαθέως έχει επηρεασθεί από 

τις αντίστοιχες έρευνες του Αριστοτέλη. 
Απ’ όσες σκέψεις εξέθεσε μέχρι τώρα ο Αριστοτέλης συμπερασματικά 
καταλήγει: 

- Ως αρχές της φύσης θεωρούνται τα στοιχεία της ύλης με τα δύο ενάντια, 
τα οποία βρίσκονται στην κατάσταση δυνάμει αλλά και ενεργεία. 

- Επίσης υπάρχει η κοσμική αρχή της ουσίας του Πρώτου Κινούντος-

ακινήτου που, ως ολόπρωτη, κινεί τα πάντα μέσω ασφαλώς του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου. 

Αμφότερες όμως οι αρχές συνοδεύονται από την κίνηση, η οποία και 
αυτή δεν έχει γένεση και φθορά, αλλά και ο χρόνος που την συνοδεύει 
είναι και αυτός αιώνιος. Η δε καλύτερη κίνηση είναι η τοπική και εξ 

αυτών η κυκλική, η οποία εξασφαλίζει και την αιωνιότητα της κίνησης. 
Επ’ αυτής της κυκλικής κίνησης, η οποία συμβαίνει στην περιφέρεια 

της σφαίρας, εξασφαλίζεται και η αιωνιότητα της ύπαρξης της πρώτης 
ενεργού άυλης ουσίας του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 
Από αυτήν την παραπάνω ενεργητική ουσία λαμβάνει την κίνηση και η 

δυνάμει ύπαρξη της ύλης, η οποία δεν έχει την δυνατότητα να 
αυτενεργεί. 
Πλην όμως το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο (ταυτιζόμενο με την πρώτη ενεργό ουσία) 

δεν έχει άπειρη αλλά μόνο πεπερασμένες δυνατότητες μετάδοσης της 
κίνησης, οι οποίες περιορίζονται εντός του πλαισίου της κοσμικής 

σφαίρας. 
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Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, αν και θεϊκό πράγμα, έχει περιορισμένες φυσικές 
δυνατότητες, οι οποίες κατατάσσουν αυτό σε φυσική ενεργητική 

δραστηριότητα αλλά με θεία προέλευση. Όχι όμως να είναι το ίδιο Θεός. 
Γεγονός που οδήγησε τον Αριστοτέλη να κατακρίνει τον Αναξαγόρα, που 

δεν έπραξε και αυτός κάτι ανάλογο για την θεία προέλευση του «Νου». 
Η ένσταση αυτή και μόνο του Αριστοτέλη προς τον Αναξαγόρα αποτελεί μία 
αναμφισβήτητη απόδειξη, ότι ο Αριστοτέλης απλά θεωρεί το Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο θεϊκό πράγμα, όπως επανειλημμένα ευθέως χαρακτηρίζει 
αυτό, όχι όμως ότι είναι το ίδιο ο Θεός. Θέμα που έχουν εγείρει αριθμός 
μετέπειτα μελετητών του. 

Εξ’ άλλου, όπως είδαμε, ο ίδιος ο Αριστοτέλης καθαρά έχει δηλώσει, ότι ο 
Φιλόσοφος αποκλείεται να γνωρίσει την απόλυτη αλήθεια του Θεού, 

παρά μόνο μέρος αυτού. Δηλώνει δε, ότι επί πλέον της θεϊκής προέλευσης 
του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου ο άνθρωπος, με την ενατένιση του νου 
προς τον Θεό, αισθάνεται την μακαριότητά του και απολαμβάνει τη 

θαυμαστή ύπαρξή του, διότι ο Θεός είναι ζωντανό, αίδιο, άριστο Ον στον 
αδιάκοπο αιώνα.  

Αυτή είναι η ουσία του Θεού! 
Επομένως, σαφώς παρατηρείται ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο, ότι ο ίδιος ο 
Αριστοτέλης διαχωρίζει τις έννοιες θείο και θεϊκό πράγμα από την 

απόλυτη έννοια του Θεού. 
Μπορεί να διαφοροποιείται από τον δάσκαλό του τον Πλάτωνα στον «Τίμαιο», ο 
οποίος άμεσα εμπλέκει τον Θεό στην Κοσμογονία του, πλην όμως ο μεγάλος 

θαυμασμός του Αριστοτέλη προς τον Θεό αποκαλύπτει και τον επηρεασμό του 
από τον δάσκαλό του. Παραμένει όμως ακόμη και ένας άλλος βασικός 

προβληματισμός, ο οποίος αφορά την κατάσταση της πρώτης αισθητής 
ύλης και τον τρόπο με τον οποίον αυτή ενεργοποιείται από την πρώτη 
άυλη, αΐδια ουσία του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, την οποία μάλιστα 

θεωρεί και προτέρα της πρώτης αισθητής ύλης. 
Μία πρώτη εύλογη ένδειξη είναι αυτή που θεωρεί, στα «Φυσικά» του, το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο παρόμοιο με τον «Νου» του Αναξαγόρα, ο οποίος παρουσιάζεται 

να διαχωρίζει το μείγμα του «απείρου» στα στοιχεία του, για τα οποία ο 
Αναξαγόρας δέχεται την κριτική του Αριστοτέλη για το άπειρο πλήθος αυτών 

τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τη σμικρότητά τους. 
Οπότε, αυτά τα σημεία επιτρέπουν να θεωρηθεί, ότι το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο διαχωρίζει ένα μείγμα της αισθητής ύλης και των εναντίων στα 

δικά τους αντίστοιχα σώματα, κατ’ αναλογία προς την δράση του «Νου» 
του Αναξαγόρα προς το μείγμα του. 

Αυτή η συνάντηση της πρώτης μη αισθητής ενεργού άυλης ουσίας με την 
αισθητή πρώτη ύλη ασφαλώς γίνεται στην περιφέρεια της σφαίρας, εντός του 
κύκλου της οποίας κινείται αιωνίως η άυλη ουσία του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου και ενεργοποιεί την πρώτη ύλη στη σχέση 
κινούντος και πρώτου κινουμένου ή του «ενεργεία-δυνάμει». 
Έτσι διαχωρίζει το μείγμα στις σφαιρικές ζώνες των ομοίων σωμάτων, 

όπως παρουσιάζονται στο σύγγραμμα «Περί Ουρανού», μέχρι να φθάσει στο 
έσχατο υποκείμενο της ύλης, που είναι τα πέντε στοιχεία του αιθέρα, 

της φωτιάς, του αέρα, του νερού και της γης με τα δύο ενάντια κάθε 
στοιχείου τα οποία, όπως έχει δηλώσει ο Αριστοτέλης, αποτελούν και 



 
 

74 
 

την αρχή της φύσης, όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο επίσης σύγγραμμά 
του «Περί Γενέσεως και Φθοράς». 

Προφανώς, υπ’ αυτήν την έννοια των εσχάτων στοιχείων με τα ενάντια 
ως αρχή της φύσης, ερμηνεύεται και ο λόγος του Αριστοτέλη να θεωρεί 

προτέρα την ενεργό μη αισθητή ουσία προτέρα της αισθητής ύλης, 
δηλαδή αυτή της Φύσης. 
Επειδή όμως, από τους μετέπειτα μελετητές του Αριστοτέλη, έχει εγερθεί θέμα 

για την πρώτη και έσχατη ύλη εκτιμάται, ότι καθαρά αυτό το θέμα 
διευκρινίζεται από τον ίδιο τον Αριστοτέλη μέσα από τα κείμενά του. 
Επί πλέον, είναι όμοια με την ερμηνεία που δίδει και ο Ιωάννης ο 

Φιλόπονος, ο οποίος θεωρεί την πρώτη ύλη ως ασώματη (μείγμα), 
ανίδεη, ασχημάτιστη και απρόσιτη σε γνώση. Ενώ αντίθετα τα έσχατα 

στοιχεία της ύλης είναι ειδοποιημένα σώματα. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης κλείνει τα «Μεταφυσικά», τα οποία δύνανται να 
θεωρηθούν ως συνέχεια και ολοκλήρωση και των «Φυσικών» του, 

χαρακτηρίζοντας την αιώνια ενεργό άυλη ουσία του Πρώτου Κινούντος-
Ακινήτου ως αγαθόν και άριστον Ον, απαλλαγμένη η ουσία του από τα 

ενάντια, τα οποία δεν είναι ουσία, αλλά ιδιότητες αυτής. 
Θα ήταν παράδοξο για τον Αριστοτέλη αν παρέλειπε να μη χαρακτηρίσει την 
πρώτη αρχή ως αγαθή χωρίς ενάντια, εφ’ όσον προσδίδει σε αυτή θεϊκή 

προέλευση. 
Ενώ, αντιθέτως ο Πλάτων την «Ψυχή του Κόσμου» στους «Νόμους» του 
εξοπλίζει την αυτοκινησία αυτής με ενάντια, εάν ήθελε να γίνει ένας 

παραλληλισμός αυτής με το Αριστοτελικό αγαθό Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Ένα αγαθό Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, την αγαθότητα του οποίου ο 

Αριστοτέλης επιδιώκει να επεκτείνει και στην κοινωνία, κυρίως με την 
καλλιέργεια της Φιλίας και με τις άλλες προτροπές του, όπως 
εκτίθενται στα «Ηθικά» έργα του. 

Σε αυτήν όμως την εκτεταμένη, λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων της, 
συμπερασματική επισκόπηση, δεν μπορεί να μη καταχωρηθεί η συχνή 
αναφορά του Αριστοτέλη, πέραν του Πλάτωνος, στους Προσωκρατικούς 

Φυσικούς Φιλοσόφους. Η οποία συχνή αναφορά δεικνύει αφενός την 
επισταμένη μελέτη του Αριστοτέλη στις δικές τους θεωρίες, αλλά συγχρόνως 

και τις βάσεις επί των οποίων έκτισε τις δικές του θεωρίες, έστω και αν ασκεί 
απορριπτικές κριτικές επ’ αυτών. 
Μπορεί ο Αριστοτέλης να απορρίπτει τις θεωρίες των Προσωκρατικών 

Φυσικών Φιλοσόφων πλην όμως, με τη σύγχρονη επιστημονική αντίληψη, 
αυτοί δύνανται να θεωρούνται ως πρόδρομοι της Κβαντικής Φυσικής, 

διότι έκτιζαν τον κόσμο με βάση τα στοιχεία-κβάντα αυτού. 
Ενώ ο Αριστοτέλης κτίζει τον κόσμο στην ενέργεια και την ύλη, αλλά και 
στις σχέσεις των διαστάσεων την κίνησης, του χρόνου και του χώρου. 

Σχέσεις του χώρου-χρόνου οι οποίες κατ’ αρχάς εμπνέουν τον Ισαάκ Νεύτωνα 
να διατυπώσει τη θεωρία του για απόλυτο χωρο-χρόνο κατ’ αντιστοιχία 
με την απόλυτη κίνηση στον κύκλο της περιφέρειας της σφαίρας του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου του Αριστοτέλη και τον μετρήσιμο χωρο-χρόνο στα 
Φυσικά πράγματα. 

Επίσης και ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, όπως δείχνουν τα πράγματα, πρέπει να 
έχει επηρεασθεί στις θεωρίες του από τον Αριστοτέλη τόσο στις σχέσεις 
μάζας (ύλης) και ενέργειας με τους όρους του Αριστοτέλη δυνάμει-
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ενεργεία ή ενεργεία-δυνάμει, αλλά και σε άλλα θέματα του χώρου, 
χρόνου και της κίνησης που έχουν σχέση με τη θεωρία του της Ειδικής 

Σχετικότητας, όσο επίσης με αυτά τα μεγέθη του χώρου-χρόνου και 
κίνησης που έχουν σχέση με την καμπυλότητα αυτών στην κοσμική 

σφαίρα και εμπεριέχουν στοιχεία επίσης της θεωρίας του της Γενικής 
Σχετικότητας. 
Επομένως ο Αριστοτέλης δύναται να θεωρηθεί πρόδρομος τόσο της Νευτώνειας 

Φυσικής όσο και της Φυσικής της Σχετικότητας του Αλβέρτου Αϊνστάιν. 
Λέγεται μάλιστα, ότι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν αναγνωρίζει τρεις εποχές στην εξέλιξη 
της Φυσικής Επιστήμης: αυτή του Αριστοτέλη, του Ισαάκ Νεύτωνα και την 

δική του. 
Μέσα από αυτήν την επιλεκτική διαδρομή των ιδίων των κειμένων του 

Αριστοτέλη και τους σχολιασμούς επ’ αυτών εκτιμάται, ότι καλύφθηκαν τυχόν 
ασάφειες και κενά επί των σκέψεών του, όπως επικαλέσθηκαν μετέπειτα 
αριθμός μελετητών του. 

Τέλος, γνωρίσαμε κατά πόσον οι θεωρίες του Αριστοτέλη επηρέασαν τους 
σύγχρονους Θεωρητικούς Φυσικούς Επιστήμονες, όπως τον Κάρολο Δαρβίνο, 

τον Ισαάκ Νεύτωνα και τον Αλβέρτο Αϊνστάιν.  
Το ωραίο αυτό ταξίδι στις σκέψεις του Αριστοτέλη, οι οποίες θεωρούνται, ότι 
αποτελούν μία συνέχεια από τα «Φυσικά» στα «Μεταφυσικά», συνεχίζεται με την 

είσοδό μας στο έργο του «Περί Ουρανού»22. 
 

Δ΄ Αριστοτέλης 

     Περί Ουρανού 
 Διαχωρισμός του Μείγματος Ύλης-Εναντίων από το Πρώτο Κινούν-

Ακίνητο. Σχηματισμός Κοσμικής Σφαίρας 
 
     Στα δύο προηγούμενα έργα του «Φυσικά» και «Μεταφυσικά» ο Αριστοτέλης, από 

τα γήινα φυσικά πράγματα, φθάνει να προσδιορίσει την θεία και αιώνια αρχή 
και αιτία δημιουργίας του φυσικού κόσμου, την πρώτη ενεργό ουσία του 
Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 

Στο «Περί Ουρανού» έργο του αναμένεται ο Αριστοτέλης να διευκρινίσει τη 
συνάντηση αυτής της ενεργού ουσίας του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου με την 

πρώτη ύλη, προκειμένου να προκύψουν και τα είδη των υλικών φυσικών 
σωμάτων εντός της συμπαντικής σφαίρας. 
Αρχίζει λοιπόν αυτό το οδοιπορικό, όπως συνήθως γίνεται στην εργασία αυτή, 

με τις σκέψεις επιλεκτικά του ίδιου του Αριστοτέλη μέσα από τα κείμενά του, 
προς επαλήθευση ή διάψευση του αναμενόμενου αποτελέσματος, παρόλες τις 

δυσκολίες της πλήρους κατανόησης των μηνυμάτων των λίαν υψηλών 
διανοημάτων των σκέψεων του Αριστοτέλη. 
 

23. Βιβλίον Α1-12. Ο Ουρανός Έσχατη Περιφέρεια του Σύμπαντος 
 
Εισέρχεται στην ανάπτυξη του θέματος ο Αριστοτέλης, κατά τρόπο 

αποφθεγματικό, λέγοντας: 
Ότι το παν ταυτίζεται με το τέλειον του σύμπαντος, όχι μόνον ως όλον, 

αλλά και ως μέρη (Α-1)23. 
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Συνεχίζει τις εισαγωγικές του σκέψεις ο Αριστοτέλης, πριν εισέλθει στην 
ανάπτυξη αυτών περί ουρανού λέγοντας, ότι όλα τα φυσικά σώματα έχουν 

από την φύση την κίνησή τους, διότι και η φύση είναι κίνηση. 
Απλές κινήσεις είναι η ευθεία, δηλαδή της φωτιάς προς τα άνω και της γης 

προς το κέντρο, ως επίσης απλή κίνηση είναι και η κυκλική γύρω από το 
κέντρο, εκτελούνται δε από απλά σώματα. Επί πλέον, είναι στη φύση του 
σώματος αυτού που εκτελεί την κυκλική κίνηση. 

Η κυκλική κίνηση θεωρείται η πλέον τέλεια κίνηση, επομένως και το 
απλό φυσικό που εκτελεί αυτήν είναι και το τελειότερο. 
Προβαίνει όμως ο Αριστοτέλης στην διευκρίνιση, ότι το τέλειο αυτό σώμα, 

το οποίον είναι και το πρωταρχικό, βρίσκεται σε παράλληλη ζώνη με τα 
άλλα φυσικά σώματα. 

Σε συσχετισμό και με όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια καθαρά συμπεραίνεται, 
ότι το τέλειο αυτό σώμα που κινείται κυκλικά είναι και ο αιθέρας. 
Πλην όμως, αξίζει να επισημανθεί, ότι τον αιθέρα θεωρεί φυσικό σώμα 

παράλληλο προς την διαστρωμάτωση των άλλων φυσικών σωμάτων, 
όπως οι ζώνες αυτών στην κοσμική σφαίρα. 

Αυτά τα δύο στοιχεία επιτρέπουν να ερμηνευθεί, ότι ο αιθέρας, παρόλες τις 
θείες ιδιότητες που απέκτησε, από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, δε αποκόπτεται 
εντελώς από τα άλλα φυσικά σώματα (Α-2)23. 

Στη συνέχεια ο ίδιος ο Αριστοτέλης ερευνά τη φύση και τις ιδιότητες στο τέλειο 
σώμα που εκτελεί την κυκλική κίνηση. 
Είναι το γεγονός, ότι το βαρύ σώμα κινείται προς το κέντρο και το ελαφρύ από 

το κέντρο προς τα άνω. 
Έτσι, συμπεραίνεται, ότι αυτό που κινείται κυκλικά δεν έχει ούτε βάρος 

ούτε ελαφρύτητα, είναι αγέννητο, άφθαρτο, διότι η φύση αφαίρεσε από 
αυτό τα ενάντια, τα οποία προκαλούν τις γεννήσεις και τις φθορές των άλλων 
φυσικών σωμάτων, διότι η κίνησή του είναι αιώνια κυκλική και ως εξ αυτού, αν 

κάποιος δώσει πίστη στους βασικούς συλλογισμούς μας είναι και σώμα 
αΐδιον. 
Επικαλείται ακόμη και την πίστη προς τον Θεόν, ότι η ουσία αυτή έχει 

θεία προέλευση, ως πρώτη ουσία όλων των άλλων σωμάτων, όπως εξ άλλου 
θεωρείτο και στην αρχαία παράδοση, που του έδωσε την ονομασία «αιθέρα» 

επειδή είναι ουσία που «τρέχει συνέχεια στον αιώνιο χρόνο» επάνω στον 
ουρανό. 
Εάν όμως επιδιωκόταν να γίνει κάποια, σε φυσική βάση ερμηνεία, ότι το σώμα, 

που δεν έχει βάρος ούτε ελαφρύτητα, κινείται κυκλικά γύρω από το κέντρο του 
σύμπαντος, αυτό το γεγονός οδηγεί την ισχύ της ισορροπίας κεντρομόλου 

και φυγόκεντρης δύναμης που αναπτύσσεται μεταξύ του κέντρου και του 
σώματος του αιθέρα στην περιφέρεια του ουρανού με συνέπεια να κινείται 
κυκλικά. Ένα φαινόμενο που συμβαίνει σήμερα στο ηλιακό μας σύστημα, 

μεταξύ ηλίου και των πλανητών που περιφέρονται κυκλικά γύρω από αυτόν.  
Όσον αφορά επίσης, ότι η φύση απάλλαξε τον αιθέρα από τα ενάντια, προφανώς 
εννοείται η φύση απάλλαξε τον αιθέρα από την δράση των εναντίων του να 

συμμετέχουν στις γεννήσεις και φθορές μαζί με τα άλλα φυσικά σώματα, γι’ 
αυτό και ο αιθέρας θεωρείται αγέννητος, ως προερχόμενος από άλλο φυσικό 

σώμα, ως και άφθαρτος, ώστε να μη μετασχηματίζεται σε άλλο είδος. 



 
 

77 
 

Διαφορετικά, ο Αριστοτέλης θα μπορούσε να θεωρηθεί αντιφατικός, διότι στο 
σύγγραμμά του «Περί Γενέσεως και Φθοράς» ο αιθέρας παρουσιάζεται ως το 

πέμπτο φυσικό στοιχείο με τα ενάντια «θερμού» και «ψυχρού».  
Ακόμη, επειδή ο αιθέρας έχει αυτές τις ιδιότητες να είναι αγέννητος και 

άφθαρτος, όπως ανωτέρω και επί πλέον να κινείται αιωνίως κυκλικά στον 
ουρανό, παρουσιάζεται και ως αΐδιον σώμα, από τον Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται 
ως θείον σώμα γι’ αυτούς που πιστεύουν στον Θεό. 

Μία φράση που έχει το ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο όπως αυτά που 
διατυπώνονται στο «Λ7» κεφάλαιο των «Μεταφυσικών» και τα οποία δείχνουν 
αφενός την θεοσέβεια του Αριστοτέλη προς την ύπαρξη του Θεού, αλλά 

ταυτοχρόνως δείχνει και την θεία προέλευση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 
Ασφαλώς ο αιθέρας δεν έχει αυτό το προνόμιο της θείας προέλευσης, αλλά 

εκλαμβάνεται ως θείον, διότι είναι το πρώτο κινούμενο φυσικό σώμα 
από το ουσιαστικά θείο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Μέσω του αιθέρα, προφανώς είναι και η πρώτη ομαλή συνάντηση του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου με σώμα του μείγματος ύλης και εναντίων (Α-3)23. 
Ο Αριστοτέλης, στη συνέχεια του λόγου του για τον ουράνιο αιθέρα, παρεμβάλει 

ορισμένες σχετικές σκέψεις του περί απείρου, αφού κατ’ αρχάς δηλώσει, ότι 
δεν υπάρχουν ενάντιες κυκλικές κινήσεις, ερμηνευόμενο δηλαδή, ότι οι 
κυκλικές κινήσεις των σωμάτων στο σύμπαν είναι ομόστροφες (Α-4)23. 

Ερευνάται αν υπάρχει άπειρο σώμα υποστηρίζοντας, ότι αυτό είναι αδύνατον 
και ότι τα απλά σώματα, για τα οποία προφανώς γίνεται λόγος, ως όλον 
και ως μέρη είναι πεπερασμένα. 

Επομένως και ένα σώμα που κινείται κυκλικά είναι πεπερασμένο και 
είναι αδύνατον να είναι άπειρο. 

Διότι, όπως έχει δηλώσει, είναι αδύνατον άπειρο σώμα να υπάρχει σε άπειρο 
χώρο και άπειρος χρόνος σε πεπερασμένη ταχύτητα. 
Οι ανωτέρω όμως σκέψεις του Αριστοτέλη, περί ανυπαρξίας απείρου στο όλον 

σύμπαν και στα μέρη του, μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε, ότι και το 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, αν και θείας προέλευσης, εντασσόμενο στα πλαίσια 
των φυσικών πραγμάτων είναι πεπερασμένου μεγέθους και δυνατοτήτων.  

Επίσης οι σκέψεις αυτές του Αριστοτέλη, περί πεπερασμένου σύμπαντος, 
παραπέμπουν και στη σύγχρονη θεώρηση περί πεπερασμένου σφαιρικού 

σύμπαντος, με μόνη την διαφορά, ότι το σύμπαν του Αριστοτέλη περιστρέφεται 
ενώ της σύγχρονης αντίληψης, απλά ότι διαστέλλεται (Α-5)23. 
Παράλληλα όμως με την πεπερασμένη κυκλική κίνηση του σύμπαντος, ο 

Αριστοτέλης ομιλεί για το πεπερασμένο βάρος των σωμάτων που κινούνται προς 
το κέντρο και την πεπερασμένη ελαφρότητα αυτών που κινούνται προς την 

περιφέρεια προς καθορισμένους αντιθέτους τόπους, έχοντας επίσης και 
πεπερασμένα μεγέθη (Α-6)23. 
Τέλος, με μία άλλη συλλογιστική με την χρήση των αναλογιών και την μέθοδο 

της εις άτοπον απαγωγής, ο Αριστοτέλης τελικά επαναλαμβάνει το συμπέρασμά 
του, ότι το σύμπαν συνολικά δεν είναι άπειρο αλλά πεπερασμένο. 
Από τις παραπάνω σκέψεις του Αριστοτέλη αφήνεται να σχηματισθεί η 

εντύπωση, ότι υπάρχει συνολικά ένα πεπερασμένο σύμπαν στο οποίον όμως 
σημειώνονται ταυτοχρόνως δύο ειδών κινήσεις, αφενός η κυκλική του όλου 

σύμπαντος και των μερών του και αφετέρου δύο ευθείες αντίθετες κινήσεις των 
βαρέων σωμάτων προς το κέντρο και της άλλης των ελαφρών προς την 
περιφέρεια. 
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Αν είναι αληθής αυτή η εντύπωση, η οποία δημιουργείται μέσα από την έκθεση 
των σκέψεων του Αριστοτέλη, τότε εγείρεται το ερώτημα: 

Πώς δύναται να συμβαίνει ταυτοχρόνως ένα τέτοιο γεγονός εντός του ιδίου 
σύμπαντος; 

Το ερώτημα αυτό επιδέχεται μία από τις δύο απαντήσεις είτε συμβαίνουν 
ταυτοχρόνως και οι δύο από διαφορετικά αίτια και σκοπούς η καθεμία 
εντός του εντός όλου του σύμπαντος είτε αμφότερες οι κινήσεις 

συμβαίνουν σε διαφορετικούς χώρους του αυτού σύμπαντος. 
Πιθανόν κάποια απάντηση μπορεί να δοθεί με την ολοκλήρωση του θέματος 
(Α-7)23. 

Αφού ο Αριστοτέλης κατέληξε, ότι δεν υπάρχει άπειρο αλλά υπάρχει μόνο το 
πεπερασμένο σύμπαν, στη συνέχεια συμπεραίνει με μία σειρά συλλογισμών, 

με κυριότερο αυτόν που λέει, ότι εφόσον υπάρχει στο σύμπαν ένα κέντρο και 
στο άλλο άκρον υπάρχει μία περιφέρεια, άρα υπάρχει αποκλειστικά και 
ένας μόνον ουρανός και όχι περισσότεροι. 

Έστω και αν σήμερα υπάρχει θεωρία που ομιλεί για πολλά παράλληλα 
σύμπαντα, πλην όμως ισχύουσα είναι αυτή που ομιλεί για το ένα πεπερασμένο 

σφαιρικό, αλλά διαστελλόμενο σύμπαν. 
Οι δε κινήσεις των απλών σωμάτων, που κινούνται προς τα άνω και κάτω, έχουν 
καθορισμένη αφετηρία και πέρας. Αυξάνουν όμως την ταχύτητά τους 

πλησιάζοντας προς το πέρας, νόμος που ισχύει και σήμερα στις επιταχυνόμενες 
κινήσεις, όταν στα σώματά τους επενεργεί σταθερά μία δύναμη. 
Αλλά δεν είναι μόνον αυτές οι άνω-κάτω κινήσεις των σωμάτων, που κινούνται 

προς τα αντίθετα άκρα, τέτοια κίνηση προς τα αντίθετα άκρα της διαμέτρου 
συμβαίνει θεωρητικά και στην κυκλική κίνηση, αν και ουσιαστικά δεν 

συμβαίνει κάτι τέτοιο. 
Αινιγματική όμως η παραπάνω σκέψη του Αριστοτέλη ο οποίος, κατά κάποιον 
τρόπο, διασταυρώνει τις δύο κατηγορίες των κινήσεων στο σύμπαν, ωσάν να 

θέλει να πει, ότι αμφότερες έχουν ομοιότητα και συμβαίνουν 
ταυτοχρόνως στο σύμπαν. 
Γνώμη η οποία ενισχύεται ακόμη περισσότερο διατυπώνοντας τελικά το 

συμπέρασμά του, ότι ένας είναι ουρανός, με τρεις φυσικούς τόπους, 
αντίστοιχους προς τα τρία φυσικά στοιχεία, για τα οποία θα ομιλήσει 

αργότερα. 
Εγείρεται πάλι το ερώτημα, ποιοι είναι αυτοί οι τρεις φυσικοί τόποι, αντίστοιχοι 
προς τα τρία φυσικά στοιχεία; 

Το πιθανότερο είναι να θεωρεί υπό τον αυτόν ουρανό τους τρείς 
φυσικούς τόπους του αιθέρα, της φωτιάς και της γης. Καθόσον στον 

υπερσελήνιο χώρο είναι ένας μόνο φυσικός τόπος, αυτός του αιθέρα, στον δε 
υποσελήνιο χώρο είναι τέσσερις οι φυσικοί τόποι, ήτοι της φωτιάς, του αέρα, 
του νερού και της γης. Πλην όμως μένει στα δύο ακραία της διάταξης στη φωτιά 

και στη γη. 
Αυτά τα τρία σώματα ο Αριστοτέλης προφανώς χρησιμοποιεί ως βασικούς 
πυλώνες ευστάθειας του συμπαντικού στερεώματος διότι, όπως θα 

συναντήσουμε κατά το τέλος του συγγράμματος «Περί Ουρανού», εκτός του 
αιθέρα χαρακτηρίζει να βρίσκονται στην εντελέχεια το σώμα της 

φωτιάς, αλλά και της γης. 
Να σημειωθεί ακόμη, ότι και σήμερα αναζητείται αυτή η ευστάθεια έναντι του 
διαρκώς διαστελλόμενου σύμπαντος. 
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Αυτοί όμως οι τρεις πυλώνες του σύμπαντος του Αριστοτέλη οδηγούν σε 
κάποιον συσχετισμό αντιστοιχίας με την πρόσφατη διαπίστωση της 

Αστροφυσικής, ότι το σύμπαν αποτελείται κατά 73% από σκοτεινή ενέργεια, 
που μπορούσε να θεωρηθεί ο αιθέρας, από 23% σκοτεινή ύλη, σε αντιστοιχία 

με την φωτιά και από 4% αισθητής ύλης, αντιστοιχούσα στη ζώνη της γης, κατά 
τον Αριστοτέλη, θεωρούμενα πιθανόν ως πυλώνες του σύγχρονου σύμπαντος 
(Α-8)23. 

Επαναλαμβάνει και πάλι ο Αριστοτέλης, ότι ο ουρανός είναι μοναδικός και δεν 
υπάρχουν άλλοι. Είναι δε αΐδιος, αγέννητος και άφθαρτος.  
Ακολουθεί όμως μία άλλη μεθοδολογία για να αποδείξει τη μοναδικότητά του 

χρησιμοποιώντας εντέχνως τους όρους ουσία, είδος και μορφή, οι οποίοι 
όμως είναι συνδεδεμένοι με την πολυμορφία των φυσικών πραγμάτων 

μέσω της ύλης. 
Αυτή η διασύνδεση επιτρέπει στον Αριστοτέλη να δηλώσει, ότι ο ουρανός είναι 
ουσία μόνο χωρίς την ύλη δηλαδή, ότι είναι άυλος ενεργός ουσία. 

Πλην όμως, αυτή η ουράνια ουσία, αναμιγνυόμενη με την ύλη, δίνει την 
ποικιλία των ειδών και τη μορφή στα όντα των φυσικών πραγμάτων. 

Τελικά, ο ουρανός είναι ουσία, γι’ αυτό και είναι ο μοναδικός και αΐδιος. 
Ότι επί του ουρανού κινείται αιωνίως κυκλικά η πρώτη θεία ενεργός άυλη 
ουσία, δεν υπάρχει ουδεμία αμφιβολία, όπως επιβεβαιώνεται και από τα 

κείμενα των προηγουμένων συγγραμμάτων του Αριστοτέλη. Πλην όμως, στο 
παρόν σημείο διευκρινίζεται, ότι σε αυτόν τον χώρο αυτή η ουράνια ουσία 
συναντάται και αναμιγνύεται με την ύλη για να δημιουργηθεί η ποικιλία των 

φυσικών πραγμάτων. 
Εδώ όμως, σε αυτό το σημείο, απαντάται για μία ακόμη φορά πού και πώς 

συναντάται και αναμιγνύεται η πρώτη ενεργός ουσία ή το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο με το μείγμα ύλης και εναντίων. 
Εξ αιτίας αυτού του λόγου ο Αριστοτέλης δίνει τρεις ορισμούς για τον ουρανό: 

- Ο πρώτος ορισμός θεωρεί τον ουρανό ως φυσικό σώμα που βρίσκεται 
στην έσχατη περιφορά του σύμπαντος, προφανώς με μόνη την πρώτη 
ενεργό ουσία. 

- Ο δεύτερος θεωρεί τον ουρανό ως φυσικό σώμα, συνεχόμενο και 
περιφερόμενο μαζί με τον ήλιο και τη σελήνη. Προφανώς συνεχόμενης της 

πρώτης ενεργού ουσίας με τον αιθέρα και περιφερόμενης μαζί με τον ήλιο και 
τη σελήνη. 

- Ο τρίτος ορισμός θεωρεί τον ουρανό ως φυσικό σώμα στην έσχατη 

περιφορά του όλου σύμπαντος, προφανώς περιλαμβάνοντας όλες τις 
σφαιρικές ζώνες του σύμπαντος, ερμηνεία η οποία σηματοδοτεί την όλη 

περιφορά του σύμπαντος παράλληλα με τις κινήσεις των σωμάτων 
αυτού άνω και κάτω. 
Επομένως, κατόπιν αυτής της ανάλυσης, ο Αριστοτέλης καταλήγει στο 

συμπέρασμα, ότι ο ουρανός είναι ο μοναδικός, δεν υπάρχουν περισσότεροι 
ουρανοί, ούτε έγιναν ούτε πρόκειται να γίνουν, διότι έξω από αυτόν δεν 
υπάρχει τόπος, κενό και χρόνος, άρα ο ουρανός είναι και τέλειος. 

Παρόλες όμως αυτές τις δηλώσεις του Αριστοτέλη για την μοναδικότητα και την 
τελειότητα του ουρανού, τελειώνει το κεφάλαιο με μία «εξ αίφνης» δήλωσή του, 

ότι έξω από τον ουρανό υπάρχουν όντα που δεν καταλαμβάνουν τόπο, 
ούτε ο χρόνος υπάρχει, ώστε να αλλοιώνει αυτά, η δε ζωή τους είναι 
αρίστη, αυτάρκης στον αιώνα τον άπαντα. 
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Πλην όμως από αυτά εξαρτάται η ζωή των άλλων και κινούνται ακατάπαυστα 
κυκλικά. Λέει όμως ο Αριστοτέλης, ότι στις φιλοσοφικές θεωρίες 

εκλαϊκευμένα αυτά τα όντα παρουσιάζονται ως «Θείον Όν». 
Πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ιδιαιτέρως, ότι ορισμένα από αυτά τα 

χαρακτηριστικά και όχι ακριβώς τα ίδια, ο Αριστοτέλης προσδίδει στο 
κεφάλαιο Λ7 των «Μετά τα Φυσικά» στην έννοια του ενός και μόνο 
ζωντανού Θεού και όχι στα πολλά όντα που είναι εκτός και κινούνται 

ακατάπαυστα κυκλικά. Επομένως η ερμηνεία αυτών των θείων όντων πρέπει 
να αναζητηθεί σε άλλη κατεύθυνση, πιθανόν στην ενεργό ουσία του Αριστοτέλη, 
που είναι δυνατόν να κινείται αιωνίως κυκλικά (Α-9)23. 

Ο Αριστοτέλης, μετά τους τρεις ορισμούς που έδωσε για τον ουρανό, 
περιλαμβάνοντας όλες τις κοσμικές διαβαθμίσεις αυτού ως φυσικό σώμα, 

αρχίζει να ερευνά σε αυτόν τον κόσμο την ισχύ των όρων: 
Αγέννητος ή γεννητός και άφθαρτος ή φθαρτός.    
Προς εξυπηρέτηση αυτής της έρευνάς του επικαλείται, ως συνήθως, τις θεωρίες 

των προηγουμένων του φιλοσόφων, τις οποίες κρίνει αναλόγως και ως επί το 
πλείστον τις απορρίπτει, προκειμένου να παρουσιάσει τις δικές του απόψεις. 

Αναφέρεται στη θεωρία του Πλάτωνος, ο οποίος υποστηρίζει, ότι ο κόσμος, 
από τότε που έγινε, παραμένει αΐδιος. Επίσης στη θεωρία των Ατομικών, οι 
οποίοι υποστηρίζουν, ότι ο κόσμος έγινε και είναι φθαρτός, όπως όλα τα 

φυσικά σώματα. 
Επίσης απορρίπτει και τις απόψεις αυτών που λέγουν, ότι ο κόσμος δεν έχει 
αρχή και παραμένει αιωνίως αυτός που είναι τώρα. 

Ακόμη, δεν αποδέχεται και την άλλη θεωρία που λέει, ότι η τάξη του κόσμου 
προέκυψε από την αταξία. 

Τέλος, απορρίπτει και την σύνθεση και την αποσύνθεση του κόσμου από 
τις ενάντιες δυνάμεις της «Φιλίας» και του «Νείκους» του Εμπεδοκλή. 
Συμπερασματικά όμως είναι δυνατόν να ειπωθεί, ότι ο Αριστοτέλης απορρίπτει 

μεν τις θεωρίες των προηγουμένων του, αλλά η συνεχής καταφυγή σε αυτές 
δεικνύει και την μεγάλη τους συμβολή στην διατύπωση των δικών του θεωριών. 
Και αυτό διότι η κάθε θεωρία των προηγουμένων του είχε την δική της βάση 

επιχειρηματολογίας και αιτιολογίας αυτών (Α-10)23. 
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης δεν έρχεται ευθέως να διατυπώσει την δική του 

θεωρία, αν έγινε και πώς έγινε ο κόσμος και αν είναι φθαρτός ή άφθαρτος, αλλά 
αρκείται σε διάφορες ερμηνείες επί των όρων αυτών, όπως:  
Αγέννητος είναι αυτό που υπάρχει τώρα και ενώ πριν δεν υπήρχε. Η άλλη 

ερμηνεία λέγεται για κάτι που υπάρχει και είναι δυνατόν να γίνει. Τέλος λέγεται 
για κάτι που είναι αδύνατον να γίνει. 

Όσον αφορά για τον όρο γεννητό λέγεται γι’ αυτό που πριν δεν υπήρχε και 
μετά υπάρχει. Επίσης για κάτι που είναι δυνατόν να γίνει. Τέλος για κάτι που 
γίνεται από την ανυπαρξία στην ύπαρξη.  

Ανάλογες ερμηνείες για το φθαρτό, γι’ αυτό που πριν υπήρχε και ύστερα δεν 
υπάρχει. Ενώ για το άφθαρτο κατά κυριολεξία αυτό που είναι και είναι 
αδύνατον να φθαρεί. 

Σχετικοί με τους παραπάνω όρους είναι και αυτοί δυνατόν και αδύνατον, οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν τον μέγιστο βαθμό κάποιας πράξης 

ή μεγέθους. Ερμηνείες των παραπάνω όρων, οι οποίες εκ πρώτης όψης 
δείχνουν εντελώς άσχετες, στη συνέχεια ανάπτυξης των σκέψεων του 
Αριστοτέλη, πλην όμως σχετίζονται άμεσα με τον κόσμο των τριών ορισμών περί 
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ουρανού, αλλά συγχρόνως σηματοδοτούν και τα αναφερόμενα στα κείμενα 
όλων των φυσικών συγγραμμάτων του Αριστοτέλη και ιδιαίτερα σε αυτό που θα 

ακολουθήσει «Περί Γενέσεως και Φθοράς» (Α-11)23. 
Εντός του πνεύματος αυτού του συγγράμματος «Περί Γενέσεως και Φθοράς» ο 

Αριστοτέλης ασχολείται με τα πράγματα που είναι δυνατόν να υπάρχουν ή και 
να μην υπάρχουν, ως επίσης με τον χρόνο ύπαρξής τους ή και της μη 
ύπαρξής τους. 

Θέτει όμως ως βασική προϋπόθεση της έρευνας, ότι τα συμπεράσματα δεν 
μπορούν να προκύπτουν στηριζόμενα σε ψευδείς και αδύνατες 
υποθέσεις. 

Δεν είναι επίσης δυνατόν ένα και το αυτό πράγμα να μπορεί να υπάρχει πάντα 
και να μην υπάρχει πάντα, ούτε να μην υπάρχει πάντα και ν υπάρχει κάποια 

στιγμή. 
Με αυτές τις βάσιμες υποθέσεις ο Αριστοτέλης συμπεραίνει, ότι είναι 
αδύνατον να υπάρχει κάτι πάντα και να είναι φθαρτό και δεν μπορεί 

επίσης να είναι γεννητό και αυτό το ον να είναι αΐδιον. 
Μεταξύ όμως αυτών των δύο ακραίων καταστάσεων, δηλαδή του αγέννητου και 

του άφθαρτου του αΐδιου όντος, υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση του γεννητού 
και του φθαρτού όντος, το οποίον είναι στην κατάσταση είτε «ενεργεία» 
είτε «δυνάμει». 

Επίσης τα γεννητά και τα φθαρτά πράγματα υπάρχουν μέχρι του χρόνου της 
φθοράς τους, ενώ ταυτοχρόνως θα υπάρχουν και τα ενάντια αυτών, 
δηλαδή όπως τα αντίθετα της ζωής και του θανάτου. 

Έστω όμως και αν τα είδη είναι διάφορα, η ύλη, παρόλα αυτά, 
παραμένει η ίδια ως αιτία του είναι ή του μη είναι του όντος. 

Επομένως, κατ’ ανάγκη, τα ενάντια υπάρχουν ταυτοχρόνως ενεργεία 
στον χρόνο ύπαρξης των όντων. 
Στον ανωτέρω χώρο του κειμένου διευκρινίζεται μία κατάσταση, περί 

συνύπαρξης της ύλης με τα δύο ενάντια, η οποία αναφέρεται στην 
έναρξη του Α΄ Βιβλίου των «Φυσικών» ως αρχή της Φύσης. 
Δηλαδή, αν και είναι δύο χωριστές οντότητες, εν τούτοις συνυπάρχουν και 

συνεργάζονται εντός του αυτού όντος η μεν ύλη ως υπεύθυνη αιτία του 
είναι, τα δε ενάντια για τον καθορισμό του είδους κατά τον χρόνο 

ύπαρξής του. 
Επομένως το έργο του αΐδιου θείου όντος του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, όταν 
συναντήθηκε με το μείγμα ύλης και εναντίων, προφανώς ήταν να βάλει σε τάξη 

τα ενάντια εντός της ύλης και να καθορισθούν τα πέντε είδη αυτής. 
Η συνύπαρξη όμως των εναντίων εντός του όντος μέχρι του χρόνου της φθοράς, 

δηλαδή του θανάτου μίας ζωντανής ύπαρξης, όπως υποστηρίζεται από τον 
Αριστοτέλη, μας οδηγεί στη σύγχρονη λεγόμενη εξίσωση «Ψ» του Erwin 
Schrodinger, σύμφωνα με την οποία αποδεικνύεται, ότι η ζωή συν-

υπάρχει με τον θάνατο. 
Μετά και από την ανάπτυξη και την ανάλυση και του 12ου κεφαλαίου του 
Α΄Βιβλίου «Περί Ουρανού» εκτιμάται, ότι σε αυτό, έστω και λίαν συνοπτικά ή 

ακόμη και αινιγματικά, ο Αριστοτέλης εξάντλησε τους τρεις ορισμούς περί του 
ουρανού του σύμπαντος, θεωρούμενου ακόμη και του Πρώτου Κινούντος-

Ακινήτου ως φυσικού πλέον σώματος. 
Ενώ ταυτοχρόνως η παρουσίαση και η ανάλυση των τριών ορισμών περί 
ουρανού και ιδιαίτερα ο πρώτος ορισμός του ουρανού, επί του οποίου κατ’ 
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αρχήν κινείται κυκλικά μόνο το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, ως φυσικό πλέον 
σώμα, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των όσων λέει ο Αριστοτέλης περί της ύλης 

ως αιτία του είναι και τα ενάντια να καθορίζουν το είδος αυτής, ως επίσης και 
της φράσης του, ότι η ύλη με τα ενάντια είναι αρχή της φύσης εκτιμάται, ότι 

δίδονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα: 
- Σε ποιον χώρο γίνεται η συνάντηση της πρώτης ενεργού ουσίας του 

Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου με την ύλη και τα ενάντια και πώς αρχίζει 

η έναρξη δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου. Έναν τρόπο τον οποίον ο 
Αριστοτέλης υπαινίχθηκε στα «Φυσικά» του παραλληλίζοντας το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο με τον «Νου» του Αναξαγόρα, στη συνάντησή του με το μείγμα του 

«απείρου» αυτού. 
- Επίσης η ανωτέρω συνάντηση δηλώνει πλέον καταφανώς και τις αρχές εκ των 

οποίων δημιουργείται ο φυσικός κόσμος και οι οποίες δεν είναι άλλες από 
την ύλη με τα δύο ενάντια και την πρώτη ενεργό ουσία του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου, τα οποία ασφαλώς αποτελούν και την Οντολογία, 

δηλαδή τις κοσμογονικές αρχές του Αριστοτέλη. 
Αυτό το διώνυμο αναγνωρίζεται και από τη σύγχρονη Φυσική Επιστήμη να 

επικρατεί στη φύση με την ονομασία μάζα και ενέργεια, των οποίων η 
σχέση αποδίδεται από την περιώνυμη εξίσωση του Αλβέρτου Αϊνστάιν E=mc2, 

όπου (Ε) είναι η ενέργεια, η οποία ταυτίζεται με την μάζα (m) στην ταχύτητα 

του φωτός (c) στο τετράγωνο. 
- Τέλος, η συνέχεια των τριών ορισμών περί ουρανού στην καθολικότητά τους 

δύνανται να δείχνουν και τη συνέχεια του ουράνιου με τον επίγειο χώρο 

ή, όπως λέγεται, του υπερσελήνιου με τον υποσελήνιο κόσμο, εφόσον 
ο Αριστοτέλης αμφότερους θέτει στους ορισμούς του υπό τον αυτόν 

ουρανό. 

Έτσι μπορεί να δοθεί μία απάντηση και σε ένα από τα βασικά ερωτήματα 
των μελετητών του, ότι ο Αριστοτέλης  αναφέρεται στη συνέχεια των 

δύο κόσμων. 
Από τη μέχρι τώρα διαδρομή στα κείμενα των Φυσικών έργων του Αριστοτέλη 
συμπεραίνεται, ότι οι ολοκληρωμένες απαντήσεις στις εγερθείσες απορίες 

βρίσκονται, έστω και κωδικοποιημένες, διάσπαρτες στα κείμενα των έργων του 
και οι οποίες είναι δυνατόν να βρεθούν με ένα συστηματικό οδοιπορικό σε αυτά 

(Α-12)23. 
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24.  Βιβλίον Β΄. Κεφάλαια 1-14. Ο Ουρανός ως Σφαιρικό Σύμπαν 
 

        Ο Αριστοτέλης  συνεχίζει να ομιλεί περί του ουρανού που συνέχει όλη τη  
        σφαίρα του κόσμου, δηλώνοντας και πάλι καταληκτικά, ότι ο ουρανός ούτε 

        έχει γίνει ούτε πρόκειται να φθαρεί, αλλά είναι ένας και αίδιος, δεν έχει αρχή   
        και τέλος στον αιώνα τον άπαντα και ότι φέρει μέσα του τον άπειρο χρόνο. 
 Επ’ αυτού του κύκλου του ουρανού στην περιφέρεια του κόσμου, όπως 

αναφέρεται και στα «Φυσικά», ο Αριστοτέλης έθεσε και το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο, προσδίδοντας και στον ουρανό και τα παραπάνω αίδια κυκλικά 
χαρακτηριστικά του. Ώστε, ανάμεσα στις άλλες κινήσεις, σε αυτή να υπάρχει 

κάτι το αθάνατο και θεϊκό, να μην έχει πέρας γι’ αυτήν, αλλά μάλλον 
αυτή να είναι πέρας των άλλων. 

Λίαν ενδιαφέρουσα η δήλωση του Αριστοτέλη, ότι η κίνηση αυτή, προφανώς 
του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, έχει κάτι το θεϊκό και δεν έχει πέρας γι’ αυτή, 
αλλά μάλλον αυτή είναι πέρας των άλλων. Δήλωση η οποία δεν έγινε ούτε 

στα «Φυσικά» του, στα οποία αναφέρεται, ότι η κίνηση σύμφωνα με την αρχή 
Κινούν-Κινούμενο, δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστο, αλλά έπρεπε να έχει 

μία πρώτη έναρξη, δηλαδή από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Όμως δηλώνεται, 
ότι η κινήσεις των φυσικών σωμάτων έχουν ως πέρας και το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο. 

Η τελευταία φράση του στην δήλωσή του αυτή, ο Αριστοτέλης μας επιτρέπει να 
συμπεράνουμε, ότι και οι κινήσεις των φυσικών πραγμάτων διαγράφουν 
έναν κύκλο στο σύμπαν επανερχόμενες σε αυτήν που υπήρξε και η 

αφετηρία τους. 
Αν και είναι ένα λογικό συμπέρασμα, το οποίο δεν φάνηκε στα κείμενά του, 

εν τούτοις είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι συμβαίνει διότι κάτι 
ανάλογο από τον Αριστοτέλη υποστηρίζεται για τα στοιχεία της ύλης 
στο σύγγραμμά του «Περί Γενέσεως και Φθοράς». 

Έτσι όμως δύναται, κατά φυσικό τρόπο, να διατηρείται και η 
αιωνιότητα του σύμπαντος συνολικά, εφόσον τα δομικά του στοιχεία 
της κίνησης και της ύλης με τα ενάντια επαναλαμβάνονται εντός ενός 

συμπαντικού κύκλου. 
Ανάλογες θεωρίες υπάρχουν και σήμερα, τόσο για την διατήρηση της 

ενέργειας, έστω κι αν αλλάζει κατά στάσεις, αλλά και για την διατήρηση της 
μάζας του Λαυρεντίου Λαβουαζιέ. Κυρίως η θεωρία του Ανρί Πουανκαρέ 
για τον επαναλαμβανόμενο κύκλο στο σύμπαν. 

Εξακολουθεί όμως να λέει, ότι η θεϊκή αυτή κίνηση του ουρανού είναι τέλεια, 
χωρίς αρχή και τέλος, προφανώς διότι είναι κυκλική και δεν είναι ατελής, όπως 

αυτές των άλλων φυσικών πραγμάτων που έχουν πέρας και παύση. 
Επίσης επαναλαμβάνει, ότι ο ουρανός αποτελεί το ανώτατο τμήμα του 
σύμπαντος κόσμου και ότι είναι θεϊκός αγέννητος, άφθαρτος, αΐδιος, με 

την κατά φύση κυκλική κίνησή του. 
Ως εξ αυτών ο Αριστοτέλης απορρίπτει τη θέση του Πλάτωνος, που στη θέση 
του Άτλαντος, ο οποίος κρατά και συνέχει τον κόσμο, θέτει τον Αγαθό Θεό και 

για την αιώνια κίνησή του θέτει την παγκόσμια ψυχή. 
Επίσης απορρίπτει και την αιωνιότητα της κίνησης με την περιδίνηση που 

προκαλεί ο Εμπεδοκλής στον κόσμο προφανώς, με τις ενάντιες δυνάμεις του 
«νείκους» και της «φιλίας». 
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Ενώ ο Αριστοτέλης τελικά αποδέχεται την δική του πρόταση για την 
πρώτη κίνηση του ουρανού από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, η οποία 

είναι αρμονική προς την αϊδιότητα του ουρανού, αλλά και σύμφωνη για 
την ενορατική προσέγγιση του αγαθού Θεού. 

Στις ανωτέρω συγκρίσεις διακρίνονται καθαρά κάποιες διαφορές μεταξύ 
Πλάτωνος και Αριστοτέλη, κυρίως καθόσον αφορούν κοσμογονικές αρχές 
μεταξύ τους, όπως είναι: 

Στη θέση που ο Πλάτων θέτει τον ίδιο τον Θεό να κρατά και να συνέχει 
τον σύμπαντα κόσμο, ο Αριστοτέλης θέτει το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, 
το οποίον βέβαια έχει θεία προέλευση αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Θεός, 

όπως ισχυρίζεται ο Πλάτων και το οποίο επίσης κινεί και συνέχει ολόκληρο 
το σύμπαν, σε συμφωνία με την αϊδιότητα του ουρανού στους τρεις ορισμούς 

του. 
Ενώ για τον Αριστοτέλη η έννοια του αγαθού Θεού είναι το ανώτατο 
Ον, το οποίον ο Αριστοτέλης μόνον ενορατικά δύναται με σεβασμό να 

προσεγγίζει. 
Όσον αφορά για την κοσμική ψυχή του Πλάτωνος, το έργο της κίνησης 

του κόσμου από αυτή, ο Αριστοτέλης αναθέτει στην τελειότητα του 
Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου και όχι στον δυϊσμό της κοσμικής ψυχής 
του Πλάτωνος, τον οποίον ενάντιο δυϊσμό ο Αριστοτέλης θέτει στα 

υλικά πέντε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία συνθέτει την ποικιλία του 
φυσικού κόσμου. 
Δεν μπορεί όμως να διέλθουμε από τον χώρο αυτών των σκέψεως του 

Αριστοτέλη χωρίς να τονισθεί, ότι για μία ακόμη φορά διαχωρίζει την θεία 
προέλευση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου από αυτήν την ουσιαστική 

ύπαρξη του αγαθού Θεού, τον οποίον με σεβασμό ο Αριστοτέλης 
δηλώνει, ότι μόνον ενορατικά είναι δυνατόν να προσεγγίσει. 
Θέσεις του Αριστοτέλη για τον Αγαθό Θεό, τις οποίες επαναλαμβάνει και στο 

Λ7 κεφάλαιο των Μεταφυσικών (Β-1)24. 
Εξακολουθεί ο Αριστοτέλης να ομιλεί εντός του πλαισίου του ορισμού του 
συμπαντικού ορισμού του ουρανού ορίζοντας, ότι η σφαίρα του κόσμου έχει 

βόρειο και νότιο πόλο. 
Τα άστρα ανατέλλουν από δεξιά και δύουν αριστερά. 

Επίσης η κοσμική σφαίρα έχει δύο ημισφαίρια που κατοικούνται με βάση τον 
προσανατολισμό τους προς την ανατολή και την δύση των άστρων. 
Ο δικός μας κόσμος βρίσκεται στο κάτω ημισφαίριο και αριστερά και οι άλλοι 

επάνω και δεξιά. 
Μία τοποθέτηση του κόσμου η οποία, κατά προσέγγιση ισχύει και σήμερα στον 

πλανήτη μας για τους κατοικούντες στο βόρειο ή το νότιο ημισφαίριο της γης, 
ως επίσης και για τους κατοικούντες στην φαινομενικά ανατολή ή δύση του 
ηλίου (Β-2)24. 

Ομιλεί για την κυκλική κίνηση του ουρανού ως όλον του σύμπαντος, 
αλλά και για τις κυκλικές κινήσεις των μερών του, ως γεγονός γένεσης  
της γένεσης των σωμάτων των στοιχείων του. 

Λόγος γένεση της γένεσης, που οδηγεί την σκέψη του μελετητή, ότι η κυκλική 
κίνηση του ουρανού μεταδίδεται διαδοχικά σε όλες τις διαστρωματώσεις των 

σωμάτων του σύμπαντος. 
Συνεχίζει όμως ο Αριστοτέλης διατυπώνοντας φράσεις που είναι δυνατόν να 
δημιουργούν κάποια σύγχυση περί Θεού, σε σχέση με προηγούμενους 
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καθαρούς λόγους του ιδίου για τον διαχωρισμό των εννοιών του Αγαθού Θεού 
και του Θεϊκού ή Θείου πράγματος. 

Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης, η ενέργεια του Θεού είναι η αθανασία και η 
αιώνια ζωή, επομένως αΐδια είναι η κυκλική κίνηση στον θείο ουρανό, 

λόγω του κυκλικού σώματος.  
Η παραπάνω διατύπωση, αν και κάπως ασαφής, διότι ίσως δημιουργήσει 
κάποια σύγχυση περί ανάμειξης του ιδίου του θεού στο κοσμικό γίγνεσθαι 

εκτιμάται, ότι είναι μία άλλη έκφραση από αυτά που λέει ο ίδιος ο 
Αριστοτέλης στο Λ7 βιβλίο των «Μεταφυσικών», ότι μόνο με την 
ενορατική ενατένιση ο φιλόσοφος προσεγγίζει τον Αγαθό Θεό, που 

είναι το ανώτατο αΐδιο ζωντανό Ον. 
Ενώ το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι αποτέλεσμα θεϊκής ενέργειας, 

δηλαδή έχει θεία προέλευση, το οποίον κινείται αρμονικά στον κύκλο 
του ουρανού, ο οποίος ως εξ’ αυτού λαμβάνει τον χαρακτηρισμό του 
Θείου πράγματος. 

Με δεδομένη την αρχή, ότι εφόσον το σώμα του ουρανού κινείται κυκλικά, 
αναγκαστικά ένα τμήμα αυτού του σώματος μένει ακίνητο στο κέντρο αυτού.  

Προφανώς με τη σύγχρονη αντίληψη να υπάρχει στην όλη σφαίρα του ουρανού 
μία ισορροπία μεταξύ φυγοκέντρων και κεντρομόλου, που αναπτύσσονται 
μεταξύ του περιφερόμενου σώματος της συμπαντικής σφαίρας και του 

κέντρου, που είναι η γη σε ήρεμη κατάσταση. 
Εντός αυτού του πλαισίου της περιφοράς όλου του σώματος του ουρανού, ο 
Αριστοτέλης ομιλεί για τη γη και τη, φωτιά, ως και για τις ενδιάμεσες 

καταστάσεις αυτών, δηλαδή το νερό και τον αέρα, τα οποία, αν και 
αποτελούνται από την ίδια ύλη, έχουν όμως διαφορετικά ενάντια, τα 

οποία δημιουργούν και τις διάφορες καταστάσεις της ύλης. 
Αυτά τα ενάντια υπάρχουν ως ενεργούντα και πάσχοντα, συντελούντα έτσι στις 
γενέσεις και στις φθορές των στοιχείων αυτών των σωμάτων του ενός από το 

άλλο. Όπως λεπτομερώς αυτές οι δραστηριότητες των εναντίων εκτίθενται στο 
σύγγραμμά του «Περί Γενέσεως και Φθοράς»  και ένεκεν των οποίων 
επιτυγχάνεται η ποικιλία των όντων στη γη, προσεγγίζοντας έτσι προοδευτικά 

ο Αριστοτέλης την κατάβασή του στα επίγεια, μετά την ανάβασή του από αυτά 
στις ουράνιες αρχές του κόσμου. 

Ο Αριστοτέλης ανακεφαλαιώνει, αλλά συγχρόνως και διευκρινίζει τις 
παραπάνω σκέψεις του λέγοντας, ότι εξ’ αιτίας της αρχής γένεση της 
γένεσης κινούνται κυκλικά πολλά σώματα και επομένως αναγκαστικά 

η γη, που είναι στο κέντρο, παραμένει σε ηρεμία, εφόσον όλο το άλλο 
σώμα του σύμπαντος ουρανού κινείται κυκλικά. 

Η όλη υπογραμμισμένη παραπάνω φράση του Αριστοτέλη και ιδιαίτερα αυτή, 
ότι σύμφωνα με την αρχή η γένεση της γένεσης κινούνται κυκλικά το όλο σώμα 
του σύμπαντος, πλην της γης η οποία αναγκαστικά ηρεμεί στο κέντρο του 

σύμπαντος, επιτρέπει να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι αυτή γεννάται από την 
κυκλική αΐδια κίνηση του Θείου Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. Το οποίο 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο καθιστά το πρώτο υλικό σώμα του αιθέρα ως 

ενεργεία πρώτο κινούμενο κυκλικά. 
Στη συνέχεια και σύμφωνα με την καθολικά ισχύουσα Αριστοτέλεια αρχή του 

Κινούντος-Κινουμένου, ή καλύτερα της διαδοχικής επενέργειας στα 
σώματα, το «δυνάμει» να καθίσταται «ενεργεία» από προηγούμενο 
«ενεργούν» σώμα, έχουμε το φαινόμενο «η γένεση της γένεσης» με 
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συνέπεια όλες οι σφαιρικές ζώνες να περιφέρονται κυκλικά και μόνο 
αναγκαστικά η γη στο κέντρο να παραμένει στην «δυνάμει» κατάσταση 

και ως εξ’ αυτής να ηρεμεί. 
Με αυτά τα λόγια του Αριστοτέλη, αλλά και της εύλογης ερμηνείας τους, 

απαντάται και το ερώτημα των μελετητών του, ότι δεν γίνεται κάποια 
αναφορά εκ μέρους του για την ενότητα του υπερσελήνιου και 
υποσελήνιου κόσμου, απεναντίας από τις μέχρι τώρα αναφορές του 

ομιλεί για έναν κόσμο συνολικά υπό τους προλεχθέντες τρεις ορισμούς 
του ουρανού. 
Παράλληλα όμως με τις περιφορές των σωμάτων του σύμπαντος, αναφέρεται 

διακριτικά για τα σώματα της φωτιάς και της γης, με τις ενδιάμεσες 
καταστάσεις του νερού και του αέρα, τα οποία διαμορφώνονται σε διάφορες 

καταστάσεις, αν και είναι όλα της αυτής φύσης της ύλης, από την δράση των 
εναντίων ως ενεργούντων και πασχόντων. Ενώ ουδεμία ανάμιξη σε αυτές τις 
δραστηριότητες έχει το υλικό σώμα του αιθέρα, το οποίον αιωνίως παραμένει 

ως Πρώτο Κινούμενο στο Πρώτο κινούν-Ακίνητο. 
Από τα παραπάνω αναφερόμενα παρατηρείται, ότι στα σώματα του σύμπαντος 

από τη φωτιά και προς το κέντρο, πλην  της γης που ηρεμεί, έχουμε δύο 
χωριστές παράλληλες κινήσεις, αφενός αυτής της κυκλικής και της 
άλλης κίνησης, που προκύπτει από την δραστηριότητα της εναλλαγής 

των εναντίων, που συμβαίνει μόνο σε αυτά τα σώματα (Β-3)24. 

Η σφαιροειδής συνέχεια των σωμάτων του ουρανού επιβεβαιώνεται και από τις 
ακόλουθες σκέψεις του Αριστοτέλη, ο οποίος λέει, ότι το σχήμα του ουρανού 

είναι σφαιροειδές και το οποίο είναι και το τελειότερο σχήμα, διότι αποτελείται 
από σφαιροειδή επιφάνεια και η σφαίρα του οποίου διατηρείται σε όμοια 

σφαιροειδή μέρη. 
Επειδή το πρώτο σώμα που περιφέρεται στην έσχατη περιφέρεια έχει σχήμα 
σφαίρας, επομένως και ολόκληρο αυτό το σώμα θα είναι σφαιροειδές και θα 

περιφέρεται κυκλικά. 
Επίσης, όλα τα συνεχόμενα του πρώτου σφαιροειδούς, πηγαίνοντας προς το 
κέντρο του σύμπαντος σώματα, τα οποία περιέχονται και εφάπτονται του 

πρώτου σφαιροειδούς, κατ’ ανάγκη είναι και αυτά σφαιροειδή. 
Επομένως το σύνολο των σωμάτων του σύμπαντος είναι σφαιρικό, όπως και 

σήμερα αυτό είναι αποδεκτό. 
Όμως προηγουμένως έγινε αποδεκτό, ότι ολόκληρο το σύμπαν κινείται 
κυκλικά και έξω από την έσχατη περιφορά δεν υπάρχει ούτε τόπος ούτε χρόνος 

και κενό. 
Αλλά, ότι ο ουρανός είναι σφαιροειδής αποδεικνύεται και με την αντίστροφη 

αποδεικτική πορεία από τα σώματα που είναι εγκατεστημένα γύρω από το 
κέντρο της γης. 
Εφόσον το νερό που περιβάλλει και εφάπτεται της γης είναι σφαιροειδές, το 

ίδιο και τα επόμενα του αέρα και της φωτιάς, ως και τα ανώτερα αυτών σώματα, 
προφανώς του αιθέρα και του ουρανού, τα οποία είναι και αυτά σφαιροειδή. 
Τελικά όλος ο κόσμος είναι σφαιροειδής και μάλιστα προστίθεται και 

περιφερόμενος πλην γης. 
Άλλη μία επί πλέον καθαρή ομολογία του Αριστοτέλη, ότι εκλαμβάνει 

ως συνεχόμενες όλες τις σφαιροειδείς ζώνες του σύμπαντος, ότι 
συνέχει η μία την άλλη και ότι ο Αριστοτέλης τελικά θεωρεί ολόκληρο 
το σύμπαν ως ένα συνεχές όλον (Β-4)24. 
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Και πάλι όμως ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει, ότι ο ουρανός είναι στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση, δηλαδή τέλειος ως προς την κίνηση και αίδιος 

ως προς την ουσία και αυτή είναι η αιτία που κινείται ακατάπαυστα με απλή 
κυκλική κίνηση και μάλιστα σταθερά προς μία κατεύθυνση (Β-5)24. 

Επομένως η περιστροφή του ουρανού είναι ομαλή και σταθερή. Αποκλείεται 
να είναι ανώμαλη ως διαρκώς ή εναλλάξ επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη, 
διότι η κίνηση σε κύκλο δεν έχει ούτε αρχή ούτε μέσον ούτε τέλος, όπως 

συμβαίνει με τις άλλες φυσικές ή βίαιες κινήσεις διότι, όπως έχει λεχθεί, η 
κίνησή του στον κύκλο είναι τέλεια. 
Επί πλέον αποκλείεται η επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη κίνηση του 

ουρανού συνεπεία και της αρχής κίνησης Κινούντος-Κινουμένου διότι, όπως 
έχει αποδειχθεί, το κινούμενο του ουρανού είναι πρωταρχικό, απλό, 

αγέννητο, άφθαρτο και γενικά είναι αμετάβλητο, όπως και το Κινούν 
είναι του ιδίου είδους με το Κινούμενο. 
Με όσα παραπάνω λέγονται, ως θεία χαρακτηριστικά του ουρανού, θα πρέπει 

να διευκρινισθεί, ότι επί του ουρανού στην έσχατη περιφέρεια του σύμπαντος 
κινείται αρμονικά επ’ αυτού το Θείον Πρώτο Κινούν-Ακίνητο εκ του οποίου, 

προφανώς με μεταφορά, λαμβάνει και ο ουρανός κάποιες θεϊκές ιδιότητες. 
Όπως εξ’ αυτού του Θείου Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου λαμβάνει 
ανάλογες ιδιότητες και το Πρώτο Κινούμενο, το οποίον είναι ο αιθέρας, 

που παραμένει αΐδιον, αγέννητο και άφθαρτο, διότι και τα ενάντιά του το θερμό 
και το ψυχρό δεν συμμετέχουν στην γένεση και στην φθορά, όπως συμβαίνει 
και στα άλλα φυσικά στοιχεία. 

Έτσι, λέει ο Αριστοτέλης, το Πρώτο Κινούμενο δεν μεταβάλλεται, παρ’ 
ότι είναι υλικό σώμα, ούτε όμως και το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο θα 

μπορούσε να μεταβληθεί, αφού είναι ασώματο.  
Τέλος, απ’ όσα περιγράφονται ανωτέρω περί του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου 
επί του ουρανού και Πρώτου Κινουμένου που είναι προφανώς ο αιθέρας, ο 

Αριστοτέλης μας παραπέμπει στον δεύτερο ορισμό  περί ουρανού  
(Β-6)24. 
Στα αμέσως επόμενα κεφάλαια ο Αριστοτέλης ομιλεί για τ’ άστρα, τα οποία 

έχουν τη σειρά τους, διότι και αυτά μαζί αποτελούν τον δεύτερο ορισμό περί 
ουρανού. 

Πλην όμως, για πρακτικούς λόγους, θα παραμείνουμε επιλεκτικά σε ορισμένες 
αναφορές περί αυτών που παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 
Κοσμογονία του Αριστοτέλη. 

Διευκρινίζει ο Αριστοτέλης, ότι η φύση των άστρων δεν είναι φωτιά ούτε 
κινούνται μέσα στη φωτιά. Πλην όμως έχουν μέσα στο σώμα τους την 

δύναμη, από την φύση τους, να κινούνται κυκλικά.  
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι εφόσον τα άστρα περιλαμβάνονται μαζί με τον 
αιθέρα στον δεύτερο ορισμό περί ουρανού προκύπτει, ότι και η φύση τους έχει 

ως ουσία τον αιθέρα και ασφαλώς κινούνται εντός του χώρου του αιθέρα, με 
κάποιον όμως τρόπο αυτοκινησίας, ο οποίος χρήζει ερεύνης (Β-7)24. 
Επαναλαμβάνει ο Αριστοτέλης, ότι ο ουρανός είναι σφαιροειδής, 

αυτοκινούμενος, αΐδιος και η ουσία του είναι ο αιθέρας. 
Από τους παραπάνω ορισμούς παρατηρείται, ότι είναι δυνατόν να υπάρχει 

κάποια σχέση της αυτοκινησίας του σφαιροειδούς ουρανού με την 
αυτοκινησία των άστρων. 
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Επίσης ουσία του ουρανού είναι ο αιθέρας, επομένως δεν υπάρχει 
λόγος η ουσία των άστρων να είναι διαφορετική. 

Ομιλεί για τις κινήσεις των άστρων, χωρίζοντας αυτούς σε απλανείς και 
πλανήτες, ανάλογα με τις κινήσεις τους, αποδίδοντας την κίνησή τους στην 

τελειότητα του σφαιροειδούς σχήματός τους, απορρίπτοντας τον 
ισχυρισμό των Πυθαγορείων για την αρμονία των ήχων των άστρων. 
Ενώ συγχρόνως η ταχύτητα περιφοράς των άστρων είναι μεγαλύτερη όσο 

απομακρύνονται από την περιφορά του ουρανού. 
Ο δε αριθμός των κινήσεων περιφοράς των άστρων είναι ολιγότερος και το 
πλήθος αυτών που βρίσκονται πλησίον του πρώτου ουρανού είναι μεγαλύτερος 

από τα άστρα που είναι περισσότερο απομακρυσμένα. Αυτό συμβαίνει διότι τα 
πρώτα προσεγγίζουν την θεϊκή αρχή, ενώ τα πλέον απομακρυσμένα είναι ατελή 

και απαιτούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να πλησιάσουν τον πρώτο τέλειο 
ουρανό. 
Καταλήγει ο Αριστοτέλης λέγοντας, ότι έτσι επιτυγχάνεται η τάξη στα ουράνια 

πράγματα. 
Σύμφωνα με τη σύγχρονη αστροφυσική, με αυτά που ο ίδιος ο Αριστοτέλης 

λέει τόσο για την δημιουργία τους όσο και για την περιφορά των άστρων, θα 
μπορούσαν να συσχετισθούν με την δημιουργία και με την περιφορά των 
πλανητών, όπως η σύγχρονη ισχύουσα θεωρία για τη σύσταση του ηλιακού 

μας συστήματος. Το οποίον δημιουργείται με απόσπαση των πλανητών από το 
κύριο σώμα του πρώτου ηλίου, λόγω της φυγόκεντρης δύναμης που 
αναπτύσσεται από την περιστροφή του, οι πλανήτες του οποίου εξακολουθούν 

να περιφέρονται από τον κύριο κορμό του ηλίου από τον οποίον και 
αποσπάσθηκαν με ταχύτητες περιφοράς όμως μικρότερες από αυτές των 

πλανητών που βρίσκονται πλησίον του ήλιου. 
Έτσι κάπως θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με σύγχρονη αντίληψη και τα 
άστρα του ουρανού από τον Αριστοτέλη (Β8-12)24. 

Από τον ουρανό ο Αριστοτέλης κατέρχεται στο κέντρο του σύμπαντος, στο οποίο 
εγκαθιστά την γη και αρχίζει να ερευνά γιατί κατέχει αυτή τη θέση, εάν κινείται 
ή όχι, ως επίσης και το σχήμα της. 

Όπως πράττει για όλες τις έρευνες στα θέματά του ο Αριστοτέλης κατ’ αρχάς 
αναφέρεται τι λέγουν περί αυτών οι προηγούμενοι αυτού φιλόσοφοι, 

προκειμένου στη συνέχεια να υποστηρίξει την ορθότητα των δικών του θέσεων. 
Μία μεθοδολογία αποδεικτικού λόγου στις θεωρητικές έρευνες, η οποία 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σήμερα από τους μελετητές-ερευνητές 

κάποιου θέματος. 
Όσον αφορά στην έρευνά του ο Αριστοτέλης, για την θέση της γης, αναφέρεται 

στους Πυθαγορείους, οι οποίοι φέρουν την γη να περιφέρεται του κέντρου και 
της αρχής του σύμπαντός τους, που θεωρούν την φωτιά. 
Ενώ για τον Αριστοτέλη, όπως είδαμε, αρχή του σύμπαντος είναι στην 

περιφέρεια αυτού, στην οποία τοποθετεί και την αρχή της ουσίας του 
σύμπαντος κόσμου. Όσο όμως κι αν απορρίπτεται από τον Αριστοτέλη η άποψη 
των Πυθαγορείων αυτοί κατόρθωσαν να συλλάβουν την περιφορά της γης γύρω 

από ένα κέντρο, όπως περίπου ισχύει σήμερα γι’ αυτήν, γύρω από τον ήλιο. 
Το ίδιο συμβαίνει με την άποψη του Πλάτωνος, ο οποίος θέτει την γη στο 

κέντρο του σύμπαντος, πλην όμως περιστρεφόμενη του άξονος που διαπερνά 
το σύμπαν. 
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Άποψη του Πλάτωνος η οποία θα ήταν και μία πραγματικότερη κατάληξη στις 
σκέψεις του Αριστοτέλη, να περιστρέφεται η γη στο κέντρο του σύμπαντος γύρω 

από τον κεντρικό άξονα αυτού, εφόσον δέχεται βόρειο και νότιο πόλο αυτού 
και αν η αρχική περιστροφή του σύμπαντος από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο 

διατηρείτο μέχρι τη γη, η οποία παραμένει όμως ακίνητη. 
Ο Αριστοτέλης τελικά δέχεται τη γη στο κέντρο του σύμπαντος και 
μάλιστα ακίνητη, την οποίαν ακινησία της, ως επί το πλείστον, αποδίδει στο 

σφαιροειδές σχήμα της. 
Το δε σφαιροειδές σχήμα της αιτιολογεί, ότι προέρχεται από τη συμπίεση 
των βαρέων στοιχείων της γης τόσο ως προς το κέντρο του σύμπαντος όσο 

και από τη σύγκλιση αυτών προς το κέντρο αυτής τη ίδιας της γης.  
Μπορεί ο Αριστοτέλης να υποστηρίζει ακίνητη τη γη στο κέντρο του σύμπαντος, 

καταθέτοντας όμως και τη σημείωσή του «ακίνητη παρά το βάρος της». 
Φράση η οποία δηλώνει κάποια επιφύλαξη για τη θέση του αυτή, διότι 
προφανώς έρχεται σε κάποια αντίφαση με όσα ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα 

βαρέα σώματα, όπως η γη, φυσικά κινούνται συνεχώς προς τα κάτω. 
Παρά την επιφύλαξή του αυτή, απορρίπτει τις απόψεις για το σχήμα της γης 

που δίδουν ο Ξενοφάνης, ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας 
και ο Δημόκριτος, οι οποίοι δίδουν διάφορα σχήματα στα οποία όμως 
κυριαρχεί η ιδέα πώς θα εξισορροπήσουν τη γη στο συμπαντικό 

στερέωμα. 
Αυτή όμως η σκέψη των προηγουμένων φιλοσόφων, δηλώνει ωσάν να είχαν 
προβλέψει και την ανησυχία του σύγχρονου Φυσικού Επιστήμονα Stephen 

Hawking, ο οποίος υποστήριζε, ότι πρέπει να βρεθεί μία δύναμη που να 
εξισορροπεί την βαρύτητα στο σύμπαν, «ώστε να μην πέσουν τα αστέρια 

στο κεφάλι μας». 
Αλλά και ο Αριστοτέλης εξασφαλίζει την ισορροπία της γης εντός του 
σύμπαντος με την ισορροπία της διαστρωμάτωσης των άλλων σωμάτων στην 

κοσμική σφαίρα, την εμποδίζουν να μετακινηθεί από το κέντρο του σύμπαντος 
(Β13-14)24. 
 

25.  Βιβλίον Γ΄ Κεφάλαιον 1-8. Γεννητά και Φθαρτά Στοιχεία 
 

 Αφού ο Αριστοτέλης κάνει μία σύντομη ανακεφαλαίωση για τον αιθέρα του  
 ουρανού, τον οποίον επαναλαμβάνει να χαρακτηρίζει  αγέννητο και άφθαρτο,  
με το δεδομένο ασφαλώς, ότι δεν συμμετέχει μέσω των εναντίων του στη 

γέννηση και στη φθορά του, όπως τα άλλα φυσικά στοιχεία, έρχεται στον 
παρόντα χώρο να ερευνήσει την γέννηση και την φθορά αυτών των άλλων 

υλικών στοιχείων. 
Πριν από την ευθεία απάντηση στο θέμα, τίθεται κατ’ αρχάς προς έρευνα το 
ερώτημα, αν υπάρχει ή όχι γέννηση. Και, όπως συνήθως γίνεται, ο Αριστοτέλης 

κατά πρώτον επικαλείται προς τούτο τους ισχυρισμούς των προηγουμένων 
Φιλοσόφων. 
Αναφέρεται στη θεωρία Μελίσσου και Παρμενίδη, οι οποίοι θεωρούν το ον 

αγέννητο, άφθαρτο και ακίνητο. 
Επίσης στη θεωρία του Ησιόδου, ο οποίος θεωρεί τα φυσικά πράγματα γεννητά 

και εξ’ αυτών άλλα φθείρονται και άλλα παραμένουν άφθαρτα. 
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Ενώ οι θεωρίες Ηρακλείτου, Θαλή, Αναξίμανδρου και Αναξιμένη πρεσβεύουν 
πως όλα γίνονται και ρέουν από ένα στοιχείο, από το οποίον προκύπτουν όλα 

τα φυσικά πράγματα με μετασχηματισμούς. 
Ακόμη επικαλείται τη θεωρία του Πλάτωνος στο «Τίμαιο», ο οποίος θεωρεί όλα 

τα σώματα γεννητά με σύνθεση και αποσύνθεση των επιπέδων σχημάτων των 
στοιχείων αυτών, την οποίαν ο Αριστοτέλης και αυτήν απορρίπτει, αν και από 
τον Πλάτωνα χρησιμοποιούνται τα ίδια στοιχεία και σε γενικές γραμμές, θα 

μπορούσε να λεχθεί, παρόμοια θεωρία γέννησης και φθοράς των στοιχείων με 
αυτή του Αριστοτέλη, λόγω αλλαγής των τριγώνων στα γεωμετρικά σχήματα του 
Πλάτωνος. 

Τέλος, επόμενο ήταν να απορρίψει και τη θεωρία των Πυθαγορείων, οι οποίοι 
συνθέτουν τα φυσικά πράγματα με τους αριθμούς, με βάση τις μονάδες. 

Απ’ όλες όμως αυτές τις αναφορές του στους προηγούμενους Φιλοσόφους ο 
Αριστοτέλης αποκαλύπτει κατ’ αρχάς τον μεγάλο σε βάθος σπουδής των 
θεωριών τους εκ μέρους του και ασφαλώς δεικνύει την κατανόηση της λογικής 

βάσης των ισχυρισμών τους, έστω κι αν τις απορρίπτει χάριν των δικών του 
θέσεων. 

Αν και όλοι έχουν, κατά βάση, την γέννηση και την φθορά των στοιχείων τους 
στην κατεύθυνση σύνθεσης-αποσύνθεσης αυτών, έστω και αν διαφορο-
ποιούνται στους τρόπους των διαδικασιών. 

Τέλος, αυτές οι διαφορές αποκαλύπτουν συγχρόνως και το μεγαλείο 
των εμπνεύσεων του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος (Γ-1)25. 
Αν, προς το παρόν, δεν απαντά στο ερώτημα αν υπάρχει ή όχι γέννηση, ο 

Αριστοτέλης ερευνά το θέμα τις κατά φύση και παρά φύση κινήσεις των απλών 
φυσικών πραγμάτων, εντός των πλαισίων της κίνησης και της ακινησίας αυτών, 

εμπλέκοντας και το βάρος και την ελαφρύτητα αυτών. 
Προφανώς ο Αριστοτέλης εισέρχεται στην ανάπτυξη του θέματος της κίνησης 
και της ακινησίας των απλών φυσικών πραγμάτων, προκειμένου να συνδέσει 

αυτά και με το θέμα της γέννησής τους. 
Συμπερασματικά όμως ο Αριστοτέλης δηλώνει, ότι αν υπάρχει κατά 
φύση ακινησία, υπάρχει και κατά φύση κίνηση, με φορά προς τον 

τρόπο της κατά φύση ακινησίας. 
Εξ αιτίας αυτών των θέσεων του ο Αριστοτέλης κατακρίνει τον Εμπεδοκλή που 

στηρίζει την γη στο κέντρο του σύμπαντος συνεπεία της δίνης. 
Επίσης κατακρίνει Λεύκιππο και Δημόκριτο, ως και τον Πλάτωνα, για τα 
στοιχεία στις πρώτες κινήσεις τους, που επικαλούνται τις βίαιες κινήσεις. 

Ενώ η δική του αρχή είναι η κατά φύση κίνηση Κινούντος-Κινουμένου, 
υποστηρίζοντας παράλληλα, ότι η αταξία στα φυσικά πράγματα είναι παρά 

φύση, καθόσον στη φύση αρμόζει η τάξη. 
Παρ’ όλον που υπάρχουν θεωρητικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο, 
ότι η αταξία είναι κατά φύση, ενώ ο κόσμος και η τάξη σε αυτόν είναι παρά 

φύση. 
Όμως σήμερα, παρά την εμμονή του Αριστοτέλη στην τάξη στον κόσμο, 
έρχεται η Δυναμική Φυσική η οποία παρουσιάζει τον κόσμο 

εναλλασσόμενο μεταξύ τάξης και αταξίας. 
Ως εξ αυτών των θέσεων του ο Αριστοτέλης θεωρεί σωστές τις θεωρίες του 

Αναξαγόρα και αυτή του Εμπεδοκλή, οι οποίοι αρχίζουν και τελικά 
δημιουργούν τον κόσμο από ένα συνενωμένο πράγμα (προφανώς 
μείγμα). 



 
 

92 
 

Διότι καθένα από τα σώματα προφανώς του μείγματος διαθέτει τη 
φυσική κίνησή του την οποία εκτελούν όχι με την βία και ούτε παρά 

φύση. 
Γενικά ο Αριστοτέλης θεωρεί σωστή τη θέση του Αναξαγόρα διότι αρχίζει και 

τελικά δημιουργεί τον κόσμο από ένα συνενωμένο μείγμα, χρησιμοποιώντας 
αρχικά για την κίνηση τον «Νου» και μετά τον στροβιλισμό για τον διαχωρισμό 
του μείγματος, για την χρήση του οποίου διαφώνησε τόσο ο Πλάτων όσο και ο 

Αριστοτέλης, όπως λεπτομερέστερα εκτέθηκαν αυτά κατά την ανάπτυξη του 
κειμένου των «Φυσικών» του. 
Αλλά, έστω και με την χρήση του στροβιλισμού, ο Αναξαγόρας διαχωρίζει με 

την περιστροφή τους τα σώματα του υλικού μείγματος, ως επίσης και τα 
ενάντια, που επίσης υπάρχουν εντός αυτού, ωθώντας τα μεν ελαφριά και θερμά 

προς τα άνω στην περιφέρεια του ουρανού, τα δε βαριά και τα ψυχρά προς το 
κέντρο της γης. 
Διατηρεί την περιστροφή των χωριστών υλικών σωμάτων του δε αιθέρα στην 

περιφέρεια του ουρανού, όπως περίπου και ο Αριστοτέλης, περιστρεφόμενα 
μαζί με αυτόν και τα άστρα, τα οποία αποσπάσθηκαν από το σώμα του αιθέρα. 

Παρόλη την διαφορά του Αριστοτέλη, προς την χρήση του στροβιλισμού εκ 
μέρους του Αναξαγόρα, εν τούτοις παρατηρείται μία ομοιότητα ως προς την 
έναρξη και την διάταξη του κόσμου με όσα εκτίθενται στο σύγγραμμά του «Περί 

Ουρανού». 
Πλην όμως ο Αριστοτέλης, αντί του στροβιλισμού του Αναξαγόρα, για την 
έναρξη της περιστροφής και τον διαχωρισμό των σωμάτων της ύλης και των 

εναντίων, χρησιμοποιεί το θεϊκής προέλευσης Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, το 
οποίον, όπως είδαμε, θεωρεί παρόμοιο με τον «Νου» του Αναξαγόρα. 

Επειδή όμως ο Αριστοτέλης υπερασπίζεται την ομαλή κίνηση στη φύση, 
σύμφωνα με την αρχή Κινούντος-Κινουμένου, επίσης και την 
επικράτηση της τάξης στον κόσμο, τέλος και με όσα ο Αναξαγόρας 

αναφέρει για την δημιουργία του κόσμου, όλα αυτά, ως επί το πλείστον,   
επιτρέπουν να υποστηριχθεί μία πρώτη καθαρή άποψη για την έναρξη και την 
διάταξη του κόσμου, όπως αυτή αποδίδεται στο «Περί Ουρανού» σύγγραμμά 

του. 
Το Θείον Πρώτο Κινούν-Ακίνητο συναντά το αδιαμόρφωτο μείγμα ύλης και 

εναντίων, το οποίο θέτει σε περιστροφική ομαλή κίνηση, η οποία συντελεί στον 
διαχωρισμό του μείγματος της ανίδεης ύλης κατά ομοιογένεια των ειδών των 
σωμάτων αυτών, δηλαδή του αιθέρα, της φωτιάς, του αέρα, του νερού και της 

γης, τα οποία τοποθετούνται και στον φυσικό τους χώρο ανάλογα του βάρους 
και της ελαφρύτητάς τους. 

Αποτέλεσμα αυτής της σύνθεσης ήταν τα σώματα αυτά, εντός της 
διαστρωμάτωσης της κοσμικής σφαίρας, να λάβουν και την ανάλογη διάταξη 
εντός αυτής.  

Ο αιθέρας, ως το πλέον ελαφρύτερο σώμα, ανέρχεται στην περιφέρεια του 
ουρανού και χωρίς την δραστηριότητα των εναντίων με τα άλλα σώματα, γίνεται 
το Πρώτο Κινούμενο του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 

Εκτιμάται, ότι σύμφωνα με την καθολική αρχή της κίνησης Κινούν-Κινούμενο 
ή της αρχής ενεργεία-δυνάμει, η περιστροφή του Πρώτου-Κινουμένου, ως 

κινούν ή ενεργούν, μεταδίδει την περιστροφή διαδοχικά κατά τάξη και στα 
υπόλοιπα ειδοποιημένα πλέον σώματα της ύλης, μέχρι του τελευταίου 
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βαρύτερου σώματος της γης, το οποίο παραμένει ακίνητο στο κέντρο του 
σύμπαντος. 

Μένει ακίνητη η γη ασφαλώς λόγω σύγκλισης των βαρέων στοιχείων προς τη 
σφαιροειδή γη, αλλά και διότι εκεί σταματά κάθε κίνηση στην αρχή Κινούντος-

Κινουμένου ή του ενεργεία-δυνάμει, δηλαδή η γη είναι ακίνητη λόγω της 
δυνάμει κατάστασής της, συμβάλλουσα έτσι στην ισορροπία όλου του 
σύμπαντος. 

Εκτιμάται, ότι κάπως έτσι μπορεί να απαντηθεί και το ερώτημα 
διασύνδεσης του υπερσελήνιου και του υποσελήνιου χώρου, μία σχέση 
μεταξύ τους που η κινητικότητά τους είναι ανεξάρτητη από την 

δραστηριότητα εναλλαγής των εναντίων μεταξύ των στοιχείων των 
άλλων υποσεληνίων σωμάτων, δηλαδή της εναλλαγής γέννησης και 

φθοράς αυτών. 
Η άποψη αυτή έχει αναφερθεί και σε άλλο σημείο της παρούσας εργασίας, 
επαναλαμβάνεται όμως και στον παρόντα χώρο, με αφορμή των όσων λέει ο 

Αριστοτέλης για τον Αναξαγόρα και τον Εμπεδοκλή, ότι αρχίζουν την 
Κοσμογονίας τους και τελικά δημιουργούν τον κόσμο από ένα ενωμένο 

πράγμα. 
Παρόμοια δημιουργεί και ο Εμπεδοκλής από το ενωμένο πράγμα που είναι η 
σφαίρα της φωτιάς. 

Για την κίνηση των σωμάτων στον υποσελήνιο χώρο δηλώνεται και πάλι από 
τον Αριστοτέλη, ότι έχουν τη φυσική ροπή να κινείται το βαρύ προς το κέντρο 
και το ελαφρύ προς τα άνω, ενώ ο αιθέρας κατέχει σταθερά τις εσχατιές της 

περιφέρειας του σύμπαντος. 
Καταλήγει όμως αποφθεγματικά, αλλά συγχρόνως και αινιγματικά, στο εξής 

συμπέρασμα: 
Η φύση είναι αρχή της κίνησης μέσα στο ίδιο πράγμα, ενώ η δύναμη, 
ως αρχή κίνησης, είναι μέσα σε άλλο σώμα ή στο ίδιο σώμα ως άλλο. 

Συμπληρώνει δε λέγοντας, ότι η δύναμη αυτή επιταχύνει ή επιβραδύνει, 
ανάλογα με την κατάσταση κίνησης ενός σώματος. 
Αινιγματικός ο παραπάνω λόγος του Αριστοτέλη, διότι ο κανόνας της αρχής 

Κινούντος-Κινουμένου προϋποθέτει η κίνηση να υπάρχει εντός της φύσης του 
σώματος, προκειμένου το Κινούμενο να κινηθεί από την δύναμη του έξω 

Κινούντος σώματος, όπως η αρχή αυτή αναφέρεται στα «Φυσικά». 
Όσον αφορά η δύναμη κίνησης να υπάρχει ως άλλο εντός ιδίου σώματος, 
μάλλον αναφέρεται στην ενεργό ουσία που βρίσκεται «δυνάμει» εντός της ύλης 

του σώματος, όπως αυτά εκτίθενται στα «Μετά τα Φυσικά» του Αριστοτέλη. 
Κατηγορίες κινήσεων οι οποίες συμβαίνουν εντός των σωμάτων του 

σφαιρικού σύμπαντος. 
Αφού ο Αριστοτέλης εξάντλησε το θέμα των κινήσεων, έρχεται να απαντήσει 
στο ερώτημα που αρχικά έθεσε, αν υπάρχει ή όχι γένεση υποστηρίζοντας, ότι 

απόλυτη γένεση δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει κενός χώρος έξω από 
αυτά, το οποίο θα καταλάβει το γενόμενο. 
Άλλος τρόπος είναι, ότι ένα σώμα μπορεί να γίνεται από το άλλο, όπως 

η φωτιά από το νερό. 
Επίσης από σώμα που υπάρχει δυνάμει θα μπορούσε να προκύψει το 

ενεργεία (ή και αντιστρόφως). 
Ορισμοί του Αριστοτέλη για τη γένεση, οι οποίοι ταυτοχρόνως δηλώνουν και 
τις μορφές των κινήσεων των σωμάτων στο σφαιρικό σύμπαν, ενισχύοντας 
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συγχρόνως και την ανωτέρω ερμηνεία για την δημιουργία του κόσμου, 
κατά τον Αριστοτέλη (Γ-2)25. 

Αφού ο Αριστοτέλης μέχρις εδώ, στο Γ΄ Βιβλίο, μίλησε για την έναρξη της 
δημιουργίας και την διάταξη των φυσικών υλικών σωμάτων εντός της κοσμικής 

σφαίρας του ουρανού, στα επόμενα κεφάλαια έρχεται να αναπτύξει τη 
γέννηση αυτών των σωμάτων από τα στοιχεία αυτών. 
Ως στοιχείο, λέει ο Αριστοτέλης, ορίζεται η έσχατη διαίρεση των σωμάτων 

τα οποία ενυπάρχουν σε αυτά ως δυνάμει και ενεργεία. 
Αξίζει επομένως να ερευνηθεί  ο τρόπος γέννησης των σωμάτων από τα πρώτα 
στοιχεία. 

Χάριν της έρευνας αυτής, ως συνήθως, ο Αριστοτέλης αναφέρεται στον 
Εμπεδοκλή, ο οποίος προβαίνει στη γένεση των σωμάτων απ’ ευθείας από τα 

στοιχεία τους, ο δε Αναξαγόρας δημιουργεί τα σώματα με βάση τα ομοιομερή 
(Γ-3)25. 
Απορρίπτει επίσης την θεωρία του Αναξαγόρα για τα άπειρα σε πλήθος 

ομοιομερή που χρησιμοποιεί, ως επίσης για τον αυτό λόγο απορρίπτει και την 
θεωρία Λεύκιππου και Δημόκριτου για άπειρα σε αριθμό και σχήματα στοιχεία 

που επίσης χρησιμοποιούν για την γένεση των σωμάτων. 
Τελικά, η θέση του Αριστοτέλη υποστηρίζει, ότι τα στοιχεία είναι πεπερασμένα, 
επειδή οι κινήσεις των απλών σωμάτων γης και φωτιάς δεν είναι άπειρες αλλά 

δύο, αλλά ούτε οι τόποι άπειροι αλλά και αυτοί είναι δύο άνω-κάτω, όπως οι 
κινήσεις τους. 
Αν ήθελε να διατυπωθεί κάποιο σχόλιο επί των παραπάνω απόψεων σχετικά 

με τα δεδομένα της σύγχρονης Φυσικής επιστήμης, θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι πλησιέστερα προς την Κβαντική Φυσική είναι οι 

απόψεις Λεύκιππου-Δημόκριτου και του Αναξαγόρα, η θεωρία με 
ομοιομερή και τα σπέρματα έχουν κάποια ομοιότητα με τη σύνθεση των 
βιολογικών κυττάρων με το πλήθος των γονιδίων εντός αυτών (Γ-4)25. 

Συνεχίζει την έρευνά του ο Αριστοτέλης θέτοντας το θέμα αν τα στοιχεία είναι 
ένα ή πολλά. 
Επικαλείται τις θεωρίες του Θαλή, του Αναξιμένη, του Ηράκλειτου, ως επίσης 

και του Αναξίμανδρου, οι οποίοι υποστηρίζουν την ύπαρξη του ενός στοιχείου 
και από τη σύνθεση αυτών προκύπτουν τα πολλά του φυσικού κόσμου και με 

την αποσύνθεση αυτών ο κόσμος επανάρχεται σε αυτό το ένα στοιχείο. 
Ως συνήθως απορρίπτει τις θεωρίες αυτών, καταλήγοντας στην  δική του 
άποψη, ότι τα στοιχεία ούτε άπειρα ούτε ένα  μπορούν να είναι, αλλά 

κατ’ ανάγκη είναι περισσότερα από ένα και πεπερασμένα σε αριθμό  
(Γ-5)25. 

Προοδευτικά ο Αριστοτέλης φθάνει στο θέμα γέννησης των σωμάτων από τα 
στοιχεία, θέτοντας το ερώτημα αν τα στοιχεία είναι αΐδια ή γίνονται και 
φθείρονται. 

Ο Αριστοτέλης καταλήγει, αποκλείοντας τα στοιχεία να είναι αΐδια και 
αναγκαστικά αυτά είναι γεννητά και φθαρτά. Προφανώς ο Αριστοτέλης 
χρησιμοποιεί τον όρο αναγκαστικά λόγω των εναντίων που φέρουν εντός αυτών 

τα υλικά στοιχεία, τα οποία ακριβώς υπάρχουν γι’ αυτόν τον σκοπό της γένεσης 
και της φθαρτότητας των ειδών, όχι όμως της ύλης η οποία, όπως παρου-

σιάζεται, είναι αγέννητη και άφθαρτη. 
Επίσης τα στοιχεία με τα ενάντια εντός αυτών ούτε από ασώματο ούτε από 
άλλο σώμα γίνονται και φθείρονται το ένα από το άλλο. 
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Να σημειωθεί, ότι ο Αριστοτέλης ομιλεί για γένεση και φθορά των υποσεληνίων 
στοιχείων των σωμάτων, ενώ τον ουράνιο αιθέρα, ως πρώτο κινούμενο θεωρεί 

υπ’ αυτήν την έννοια αγέννητο και άφθαρτο, κατά έναν αξιωματικό τρόπο. 
Αυτήν, ως μαθηματική μέθοδο αποδέχεται και εφαρμόζει ο Αριστοτέλης στις 

θεωρίες του (Γ-6)25. 
Συνεχίζει την έρευνά του με την αρχή επί της οποίας συμβαίνει η γένεση 
του ενός στοιχείου από το άλλο. 

Προς τούτο απορρίπτει τους μετασχηματισμούς των στοιχείων κατά τους 
Εμπεδοκλή και Δημόκριτο, ως επίσης της διάλυσης των σύνθετων σχημάτων 
των στοιχείων στα απλά τρίγωνα κατά τον Πλάτωνα, διότι κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τα στοιχεία χάνουν την ουσία τους. 
Ενώ ο δικός του τρόπος γένεσης των στοιχείων στηρίζεται επί της αρχής να 

είναι ομογενή με τα υποκείμενα και τα αποτελέσματα να καταλήγουν 
σε ένα ιδιαίτερο σκοπό. 
Αιτιολογεί μάλιστα ο Αριστοτέλης την παραπάνω αρχή λέγοντας, ότι η φύση 

η ίδια δείχνει αυτό που είναι σύμφωνο με τη λογική, δηλαδή ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις των γενέσεων των στοιχείων η ουσία του υποκειμένου και 

συγκεκριμένα η ύλη πρέπει να υπάρχει, χωρίς όμως να είναι είδος και 
χωρίς να έχει μορφή, έτσι πρέπει να θεωρούμε και τα στοιχεία ως ύλη 
σύνθετων σωμάτων με τα ενάντια. 

Τελικά, λέει ο Αριστοτέλης, επιγραμματικά για να απορρίψει τις απόψεις των 
άλλων, ότι τα στοιχεία δεν χαρακτηρίζονται από τα σχήματα, αλλά το 
καθένα από αυτά χαρακτηρίζεται από τα πάθη του, τα έργα του και τις 

δυνάμεις του. 
Ασφαλώς ο Αριστοτέλης αιτιολογεί τις θέσεις του για την γένεση των στοιχείων 

βασιζόμενος στην αγέννητη, άφθαρτη ουσία της ύλης αυτών, την οποία 
επιδιώκει να διατηρεί άθικτη από την δραστηριότητα των εναντίων επ’ αυτής, 
χάριν του τελεολογικού σκοπού της φύσης που είναι η μορφή του 

όντος, ο οποίος σκοπός αποτελεί και την βασική τελική αιτιολογία για τον 
Αριστοτέλη στις μεταβολές των φυσικών πραγμάτων. 
Αλλά όταν απορρίπτει τις σχετικές απόψεις των άλλων, ότι με τον τρόπο τον 

δικό τους στην γέννηση των στοιχείων αυτά χάνουν την ουσία τους, μήπως η 
αιτιολόγηση αυτή επιδέχεται κάποιας ένστασης; 

Διότι πώς είναι δυνατόν να μη χάνουν την ουσία τους όταν το ένα στοιχείο 
γίνεται από το άλλο, δηλαδή από τον αέρα γίνεται νερό και μάλιστα όταν ο 
ίδιος λέει, ότι γένεση των στοιχείων πρέπει να είναι ομογενής με το 

υποκείμενο της ύλης, δηλαδή το υγρό από τα ενάντια να είναι ομογενές 
προς το νερό; 

Επομένως είναι δυνατόν να έχουμε και κάποια επίδραση των εναντίων επί της 
φύσης της υποκείμενης ύλης από την δράση επ’ αυτής των εναντίων. 
Διότι και αυτή η επίδραση των εναντίων για την διαμόρφωση του είδους και 

της μορφής της δεν είναι κάποιος μετασχηματισμός της ύλης των στοιχείων, 
όπως υποστηρίζουν οι άλλοι φιλόσοφοι τους οποίους ο Αριστοτέλης 
απορρίπτει; 

Πλην όμως όλες οι διαφοροποιήσεις στις θεωρίες των φιλοσόφων και η γέννηση 
νεωτέρων θεωριών δεν παύουν να δεικνύουν την δυναμικότητα του αρχαίου 

Ελληνικού πνεύματος για τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη της 
σύγχρονης επιστήμης. 
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Ανεξαρτήτως όμως των παραπάνω ερωτημάτων, οι δηλώσεις του Αριστοτέλη 
στον παρόντα χώρο επιλύουν και απορίες οι οποίες έχουν προκύψει από τους 

μετέπειτα μελετητές του. Όπως αυτή που έχει προκύψει για τη λεγόμενη 
«πρώτη ύλη», κατά τον Αριστοτέλη, η οποία δεν είναι άλλη από το χωριστό 

μείγμα της καθαρής ύλης και των εναντίων. 
Εξ’ άλλου έτσι δύναται να ερμηνευθεί και η φράση του Αριστοτέλη στο Α΄ 
Βιβλίον των φυσικών, ότι «αρχή της φύσης είναι η ύλη με τα δύο ενάντια». 

Δηλαδή, αρχή της φύσης είναι η καθαυτή οντολογία της ύλης με τα δύο ενάντια 
τα οποία, όπως είδαμε εξ’ αρχής, συνυπάρχουν και συλλειτουργούν με την ύλη 
στην διαμόρφωση αυτής στο είδος και στη μορφή των όντων. 

Εξ’ άλλου δηλώνεται αμέσως ανωτέρω, ότι η γένεση των στοιχείων από τα 
ενάντια πρέπει να είναι ομογενής προς το υποκείμενο του «είναι» της 

ύλης. 
Όλες όμως αυτές οι σκέψεις του Αριστοτέλη, περί ομογένειας της δράσης των 
εναντίων ως προς υποκείμενο της οντολογίας της ύλης, άμεσα παραπέμπουν 

στη γεννητική δράση των «ομοιομερών» του Αναξαγόρα, τα οποία, αναλόγως 
του προσανατολισμού τους, δημιουργούν είτε τα οστά είτε τη σάρκα κλπ. των 

εμβίων όντων. 
Επομένως, ένα τέτοιο ρόλο της δικής του έμπνευσης αναθέτει και ο 
Αριστοτέλης στα ενάντια που δρουν σύμφωνα με την ομογένεια της ύλης. 

Έτσι κάπως μπορεί να θεωρηθεί και η γένεση των στοιχείων, κατά τον 
Αριστοτέλη, των οποίων η δράση των εναντίων δεν είναι μόνο φθαρτική, αλλά 
είναι και γενετική. 

Εξ’ άλλου αυτές οι γενετικές αναπτυξιακές αρχές των «ομοιομερών» του 
Αναξαγόρα, που είναι παρόμοιες με αυτές των εναντίων προς την ομογενή ύλη 

του Αριστοτέλη, ισχύουν και σήμερα ως αρχή της αυτοομοιότητας τόσο 
στα φυσικά στοιχεία όσο και στην βιολογία των κυττάρων. 
Ακόμη και τα λεγόμενα σήμερα «βλαστοκύτταρα», τα οποία ακόμα είναι 

αδιαμόρφωτα κύτταρα και τα οποία, κατά τη γνώμη μας, με κάποια εσωτερική 
επικοινωνία μεταξύ τους, κατευθύνονται προς τα ομογενή τους και ήδη 
διαμορφωμένα κύτταρα.  

Τελικά, τόσο ο Αναξαγόρας όσο και ο Αριστοτέλης δύνανται να θεωρηθούν 
πρόδρομοι της σύγχρονης αρχής της αυτοομοιότητας για την ανάπτυξη 

των όντων. 
Δύναται επίσης να χαρακτηρισθεί εξαιρετικής έμπνευσης η πρωτοτυπία του 
Αριστοτέλη, ευθύς εξ’ αρχής, να συλλάβει παράλληλα με την οντολογία της 

ύλης, την ύπαρξη και την καλή λειτουργία των εναντίων για την δημιουργία 
των φυσικών όντων, έστω και αν υπάρχουν ορισμένα κενά της αιτιολόγησής 

τους. 
Η πρωτοτυπία του όμως να καταστήσει το είναι της αδρανούς ύλης συγχρόνως 
με τη χωριστή δραστηριότητα και την παθολογία των εναντίων, καθιστά αυτή 

ευέλικτη στην ποικιλία του γίγνεσθαι των φυσικών όντων (Γ7-8)25. 
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26. Βιβλίον Δ΄ Κεφάλαια 1-6. Υποσελήνιες Ζώνες Βαρέων και Ελαφρών 
Σωμάτων  

 
Ο Αριστοτέλης επιδιώκει στο έργο του αυτό «Περί Ουρανού» να ερευνήσει 

επισταμένως κάθε πτυχή που έχει σχέση και αφορά όλο το σώμα των περιε-
χομένων και των τριών ορισμών περί ουρανού, όπως είδαμε να ορίζει αυτούς 
προηγουμένως. 

Έτσι φθάνει να ερευνήσει τις σφαιρικές ζώνες των βαρέων και ελαφρών 
σωμάτων της ουράνιας σφαίρας και ιδιαίτερα της υποσελήνιας ζώνης αυτής. 
Επομένως είναι λογικό να ερευνήσει το είναι και τη φύση του βαρύ και 

ελαφρύ και ποια είναι η αιτία που έχουν αυτές τις δυνάμεις. 
Επαναλαμβάνει λοιπόν, ότι είναι στη φύση αυτά τα σώματα να έχουν 

εντός αυτών κάποια δύναμη η οποία, όπως είδαμε στο αμέσως προηγούμενο 
βιβλίο, ανήκει στα εντός των σωμάτων τους ενάντια. 
Αυτή η δύναμη παρέχει την δυνατότητα της φυσικής τους 

καθορισμένης προς τα κάτω και άνω κίνησής τους. 
Διευκρινίζει ο Αριστοτέλης, ότι ως κίνηση προς τα άνω θεωρεί το έσχατο 

σημείο του σύμπαντος, το οποίον από τη φύση είναι το πρώτο και 
εκφράζεται από την περιφέρεια του ουρανού. Στην οποία, ως γνωστόν, 
τοποθέτησε ο Αριστοτέλης το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, επί της οποίας 

προφανώς συναντάται με το μείγμα πρώτης ύλης και εναντίων, το οποίο θέτει 
σε περιστροφή διαχωρίζοντάς το καταλλήλως και διατηρώντας επί της 
περιφέρειας αυτής των ελαφρύτατο αιθέρα ως Πρώτο Κινούμενο, 

χωρίς όμως τα ενάντια του θερμού και ψυχρού. 
Συνεχίζοντας τη γενική του τοποθέτηση για τις κινήσεις των σωμάτων άνω και 

κάτω, ο Αριστοτέλης λέει, ότι αυτή η περιφέρεια του ουρανού είναι γύρω-γύρω 
από το κέντρο το οποίο ισαπέχει από την περιφέρεια και το οποίο εκφράζει την 
κίνηση των βαρέων σωμάτων προς τα κάτω. Αυτό το κέντρο του σύμπαντος, 

όπως είδαμε, κατέχει το βαρύτερο σώμα της γης, σε σφαιροειδές σχήμα. 
Στη συνέχεια της έρευνας ο Αριστοτέλης απορρίπτει τις απόψεις των άλλων, 
όπως αυτή του Πλάτωνος, ο οποίος ισχυρίζεται, ότι η ύλη είναι η ίδια σε όλα 

τα σώματα, έστω κι αν έχουν διαφορετικά μέρη. 
Επίσης αυτών που υποστηρίζουν, ότι το μεγαλύτερο σε μέγεθος είναι και 

βαρύτερο, όπως και των άλλων, οι οποίοι θεωρούν ως αιτία της ελαφρύτητας 
την ύπαρξη κενών εντός του σώματος. 
Τελικά, ο Αριστοτέλης ομολογεί καθαρά, ότι δέχεται ως αίτιο της κίνησης 

τα ενάντια σε όλα τα σώματα είτε σε σύγκριση μεταξύ των σωμάτων γης 
και φωτιάς είτε σε σύγκριση με αυτά τα ίδια τα ενάντια (θερμό-ψυχρό, 

ξηρό-υγρό), περιοριζόμενος πλέον στην έρευνά του στον υποσελήνιο χώρο. 
Η ανωτέρω δήλωση του Αριστοτέλη δείχνει και συγχρόνως επιβεβαιώνει, κατά 
κάποιον τρόπο την προαναφερθείσα ομογένεια της ύλης των σωμάτων με 

τα ενάντιά τους και ως εξ’ αυτών των σχέσεων τον προσδιορισμό των 
σωμάτων, κυρίως από τα ενάντιά τους. 
Αυτή όμως η αρχή του Αριστοτέλη, τα ελαφρύτερα να κινούνται προς τα άνω 

και τα βαρύτερα σώματα προς τα κάτω εντός του ουρανίου στερεώματος με τις 
εντός αυτών δυνάμεις των εναντίων, ενέπνευσαν τον Ισαάκ Νεύτωνα να 

διατυπώσει τον ισχύοντα νόμο της βαρύτητας. Ο οποίος λέει, ότι κάθε σώμα 
στο σύμπαν έλκει κάθε άλλο σώμα με δύναμη ανάλογη του γινομένου 
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των μαζών τους και αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της 
απόστασης του κέντρου των μαζών τους, δηλαδή F=G..m1.m2/R2.                                                                                     

Ο νόμος αυτός αμφισβητήθηκε από τον σύγχρονο φυσικό επιστήμονα 
Stephen Hawking, ότι δεν εξασφαλίζει την ισορροπία στο σύμπαν, διότι 

όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος: «υπάρχει κίνδυνος τα αστέρια να πέσουν 
στα κεφάλια μας». 
Η αμφισβήτηση αυτή του νόμου της βαρύτητας του Ισαάκ Νεύτωνος, παρόλη 

την έμπνευσή του από το Αριστοτέλη, δικαιώνει την τελειότητα των 
σκέψεών του. 
Διότι ο Αριστοτέλης διατηρεί την ισορροπία κυρίως στον υποσελήνιο 

χώρο μεταξύ των δύο πόλων της ελαφριάς φωτιάς και της βαριάς γης, 
κατέχοντας σταθερά τις θέσεις τους λόγω της φύσης τους, αλλά 

συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στην ισορροπία αυτή και οι μεταβλητές του 
αέρα και του νερού, ωσάν μία παγκόσμια σταθερά. 
Μία ισορροπία στο σύμπαν, πλησίον του πνεύματος του Αριστοτέλη θα 

πετύχαινε, εάν εγένετο αποδεκτή η αρχή του περιστρεφομένου 
σύμπαντος, εντός των μερών του οποίου (γαλαξίες και ηλιακά συστήματα) 

αναπτύσσονται οι φυγόκεντρες και οι κεντρομόλες δυνάμεις, οι οποίες 
σταθερότερα και σε πραγματικότερο επίπεδο εξασφαλίζεται η ισορροπία των 
σωμάτων στο σύμπαν. 

Η οποία ισορροπία, μεταξύ κεντρομόλου και φυγόκεντρης δύναμης, 
αποδίδεται με μαθηματικό τύπο παρόμοιο αυτού της βαρύτητας, με τη μόνη 
διαφορά, ότι τη θέση των μαζών λαμβάνουν αντίστοιχα η κεντρομόλος 

δύναμη που έλκει το σώμα προς το κέντρο και η φυγόκεντρη δύναμη η 
οποία ωθείται προς την διαφυγή της, έξω από την επιρροή της:  

Κ=Φ= G.F1F2/R2 (Δ1-2)26. 
Εξακολουθεί ο Αριστοτέλης να ερευνά τις κινήσεις των ελαφρών σωμάτων προς 
τα επάνω και των βαρέων προς τα κάτω, εντός του περιεχομένου της κοσμικής 

σφαίρας, θέτοντας σε κάθε βήμα της έρευνάς του και νέες πτυχές του όλου 
θέματος. 
Στο παρόν κεφάλαιο ξεκαθαρίζει για ποιο λόγο μερικά σώματα, από τη 

φύση τους, κινούνται πάντοτε προς τα επάνω και άλλα προς τα κάτω, 
ενώ άλλα κινούνται και προς τα επάνω και προς τα κάτω και ποια είναι 

η αιτία. 
Προκειμένου να επεξηγήσει τις φυσικές κινήσεις των βαρέων και ελαφρών 
σωμάτων κατ’ αρχάς συσχετίζει αυτές με τις γενέσεις και τις μεταβολές των 

σωμάτων από την δράση των εναντίων επ’ αυτών. 
Με βάση αυτόν τον συσχετισμό διαχωρίζει, ότι οι κινήσεις και οι μεταβολές 

αυτές δεν γίνονται σε τυχαίο σώμα και όχι προς μία τυχαία 
κατεύθυνση, εξάλλου κάτι τέτοιο θα ήταν παράδοξο, εφόσον η όλη φιλοσοφία 
του γίγνεσθαι του Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται από την τάξη και την τελεολογία 

του. 
Ούτε επίσης το οποιοδήποτε δεν κινεί οποιοδήποτε σώμα, επομένως αυτό 
που προκαλεί την κατά τόπον κίνηση και αυτό που κινείται δεν έχουν τυχαία 

σχέση. 
Άρα αυτό που προκαλεί την κίνηση προς τα κάτω έχει ως αιτία το βάρος και 

την προς τα επάνω κίνηση, έχει ως αιτία την ελαφρύτητα, εκείνο δε που 
κινείται δεν είναι άσχετο, διότι έχει δυνάμει το βάρος ή την ελαφρύτητα. 
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Η δε κίνηση προς τον τόπο που του ανήκει είναι κίνηση προς το είδος του, 
δηλαδή, όπως έλεγαν οι αρχαιότεροι (Εμπεδοκλής, Δημόκριτος) το όμοιο θα 

κινηθεί προς το όμοιο, το ελαφρύ προς τη φωτιά και το βαρύ προς τη γη, τα 
οποία, ως γνωστόν είναι στην κατάσταση της εντελέχειας. Επομένως το καθένα 

από αυτά που κινείται προς το ομοιό του, ταυτοχρόνως πηγαίνει προς τον τόπο, 
την ποσότητα και την ποιότητα που καθορίζει η εντελέχεια . 
Οι κινήσεις όμως αυτές προς τα όμοιά τους γίνονται εντός του πλαισίου του 

περιεχομένου τους μεταξύ τους εσχάτου της φωτιάς και του κέντρου της γης. 
Τα σώματα εντός αυτού του περιεχομένου, ως γνωστόν, είναι η φωτιά, ο αέρας, 
το νερό και η γη, τα οποία είναι διαδοχικά όμοια μεταξύ τους, ώστε να 

γίνονται από το νερό ο αέρας και από τον αέρα η φωτιά, όχι όμως και 
αντιστρόφως. 

Διότι τα ακραία, φωτιά και γη, έχουν λάβει την ολοκληρωμένη μορφή 
τους, ενώ τα ενδιάμεσα, ο αέρας και το νερό, έχουν εν δυνάμει την μορφή του 
πλησίον σώματος, δηλαδή ο αέρας είναι όμοιος με τη φωτιά και το νερό με τη 

γη, όχι όμως και αντιστρόφως, λόγω της ολοκληρωμένης μορφής της 
φωτιάς και της γης. 

Και αυτό συμβαίνει στα ενδιάμεσα συνεχή σώματα διότι αυτά είναι σε 
δυνάμει και ενεργεία ή σε ενεργεία και δυνάμει με το αμέσως επόμενο 
ακραίο αντίστοιχο σώμα φωτιάς και γης, τα οποία ως γνωστόν 

βρίσκονται στην κατάσταση της εντελέχειας. 
Ότι ο Αριστοτέλης διατηρεί τα δύο ακραία σώματα της φωτιάς και της γης στην 
κατάσταση της εντελέχειας, ενώ τα ενδιάμεσα αυτών σε μεταβλητές 

καταστάσεις, χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτιολόγηση, εύλογα 
δημιουργεί απορία. 

Μία πρώτη απάντηση θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με την δική του άποψη 
και όχι αυτής της μονομερούς θέσης του νόμου της βαρύτητας του Ισαάκ 
Νεύτωνος, προκειμένου να διατηρεί την ισορροπία μεταξύ των δύο 

πόλων της ουράνιας σφαίρας της ελαφρύτητας και της βαρύτητας. 
Ίσως όμως μία πρακτικότερη απάντηση δύναται να δοθεί από το όλο κείμενο 
στο έργο του Αριστοτέλη «Μετεωρολογικά».  

Διότι η μεταβλητότητα αυτή των ενδιαμέσων ζωνών του αέρα και του νερού 
δυνατόν να ευνοούν τις κλιματολογικές συνθήκες, τους ανέμους, τις 

εξατμίσεις και τις υγροποιήσεις αυτών, ως επίσης και τις θερμο-
κρασίες της ατμόσφαιρας της γης, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο 
έργο του «Μετεωρολογικά». 

Αυτές οι ερμηνείες είναι δυνατόν να ευσταθούν με την ασφαλή προϋπόθεση, 
ότι τα ενδιάμεσα στρώματα του αέρα και του νερού θα εναλάσσονται μεταξύ 

τους και δεν πρόκειται να απορροφηθούν αντίστοιχα από τα ακραία σώματα 
φωτιάς της γης, διότι αυτά ήδη είναι στην ολοκληρωμένη μορφή της 
εντελέχειας. 

Διότι κάτι το αντίθετο θα ήταν παράδοξο για τις σκέψεις του 
Αριστοτέλη (Δ-3)26. 
Ο Αριστοτέλης επιμένει στην  ανάλυση των εννοιών βαρύ και ελαφρύ των 

σωμάτων και τη θέση που αυτά κατέχουν στον υποσελήνιο χώρο, 
επαναλαμβάνοντας κατά βάση τις ίδιες θέσεις, ωσάν να επιδιώκει κάθε φορά 

να δώσει έμφαση σε κάποια άλλη πτυχή των βασικών του σκέψεων περί αυτών. 
Όπως στο παρόν σημείο τονίζει με έμφαση, ότι το βαρύ, με την απόλυτη έννοια, 
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είναι κάτω απ’ όλα, ενώ το ελαφρύ, με την απόλυτη επίσης έννοια, είναι επάνω 
απ’ όλα. 

Εξ’ αιτίας αυτού του λόγου η γη, ως βαρύ σώμα, κινείται προς το κέντρο του 
σύμπαντος και η φωτιά, ως ελαφρύ σώμα, κινείται προς τα επάνω στον έσχατο 

του υποσελήνιου χώρου, που είναι το ενάντιο προς το κέντρο της 
βαρύτητας, που είναι η γη. 
Και από αυτό το σημείο των λόγων του παρατηρείται, ότι ο Αριστοτέλης, με τις 

επαναλήψεις του περί τα αυτά, καταδεικνύει την αναγκαιότητα για την 
ισορροπία του σύμπαντος την ύπαρξη αντιθέτων πόλων, την οποία 
ακόμα σήμερα αναζητά η σύγχρονη επιστήμη (Δ-4)26. 

Επαναλαμβάνει την ανάλυση των εννοιών βαρύ και ελαφρύ με μία άλλη 
διατύπωση λέγοντας, ότι η ύλη του ελαφρού είδους πάντα ανεβαίνει, ενώ 

αντίθετα συμβαίνει με το είδος της βαριάς ύλης, η οποία κινείται προς τα 
κάτω. 
Ενδιαμέσως όμως φωτιάς και γης υπάρχουν τα σώματα του αέρα και 

του νερού, το καθένα με την δική του ελαφρύτητα και βαρύτητα, 
κατέχοντας τον δικό του χώρο το καθένα ανάμεσα στα όμοιά τους. 

Επομένως, κατ’ ανάγκη, οι ύλες στον υποσελήνιο χώρο είναι τέσσερις, 
εννοώντας ο Αριστοτέλης, ότι υπάρχει μία κοινή ύλη για όλα αυτά τα 
σώματα, έστω κι αν γίνονται το ένα από το άλλο, το είναι τους όμως είναι 

διαφορετικό. 
Τελικά οι ιδιότητες ως βαρύ και ελαφρύ στα σώματα δεν ορίζονται από το 
μέγεθος και αν είναι πλήρες ή κενό εφόσον αυτά έχουν ως υποκείμενο τη 

συνεχή ύλη. 
Από τα ανωτέρω λόγια του Αριστοτέλη κατ’ αρχάς διευκρινίζεται η 

σταθερότητα ύπαρξης του αέρα και του νερού ενδιαμέσως των ακραίων 
σωμάτων της φωτιάς και της γης τα οποία, όπως είδαμε ο Αριστοτέλης τα 
θέτει στην κατάσταση της εντελέχειας και επομένως δεν απορροφώνται από 

αυτά αντίστοιχα τα ασταθή στοιχεία του αέρα και του νερού. 
Μπορεί να εναλλάσσονται μεταξύ τους, αλλά το καθένα παραμένει σταθερά 
στον χώρο των ομοίων του. 

Επί πλέον δηλώνεται καθαρά, ότι τα ενάντια βαρύ και ελαφρύ εντός της 
υποκείμενης ύλης δηλώνουν και το είδος αυτής και ότι ακόμη η ύλη 

είναι κοινή και μία σε όλα τα σώματα, αλλά το είναι ως είδος είναι 
διαφορετικό μεταξύ τους. 
Αυτές εδώ οι δηλώσεις του Αριστοτέλη συγχρόνως αποκαλύπτουν, ότι η καθαρή 

ουσία της ύλης δεν παραμένει ανεπηρέαστη, έχοντας εντός αυτής τα ενάντια 
να δρουν κατά κάποιον τρόπο για λογαριασμό της, καθορίζοντας αυτό το 

σύνολο ύλη και ενάντια το δικό του είναι. 
Επί πλέον, επιβεβαιώνουν και τις θέσεις, όπως αυτές του Ιωάννη 
Φιλοπόνου, ότι η «πρώτη ύλη» ήταν ανίδεη, ασχημάτιστη και επομένως το  

μείγμα αυτό ύλης και εναντίων το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, ως ο «Νους» του 
Αναξαγόρα, έθεσε κατ’ αναλογική τάξη την ύλη και τα ενάντια με τη 
μορφή των ειδών των σωμάτων του αιθέρα, της φωτιάς, του αέρα, του 

νερού και της γης (Δ-5)26. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης, στο τελευταίο κεφάλαιο του «Περί Ουρανού» συγγράμ-

ματός του δεν ασχολείται με το βάρος ή ελαφρότητα των σωμάτων του ουρανού, 
αλλά με τα σχήματα αυτών. Λέγοντας, ότι αυτά δεν αποτελούν αιτία της προς 
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τα επάνω ή της προς τα κάτω κίνησής τους, έχουν όμως σχέση με την 
ταχύτερη ή βραδύτερη κίνησή τους, όπως ισχύει και σήμερα. 

Προς τούτο διερωτάται, γιατί τα πλατιά σχήματα σιδήρου και μολύβδου 
επιπλέουν στο νερό, ενώ άλλα λιγότερο βαριά και μικρότερα 

βυθίζονται, αν τα σχήματά τους είναι στρογγυλά ή επιμήκη. 
Επίσης, ότι επιπλέουν και αιωρούνται στον αέρα ορισμένα μικρού 
μεγέθους, όπως ψήγματα χρυσού και γης με τη μορφή σκόνης. 

Ο Αριστοτέλης απαντά, ότι όσα έχουν πλάτος επιπλέουν, διότι από κάτω 
έχουν μεγάλη ποσότητα νερού το οποίον δεν διασπάται εύκολα, με  
αντίθετο σχήμα βυθίζονται. Το ίδιο συμβαίνει και στον αέρα. 

Επί πλέον ο Αριστοτέλης επεξηγεί: επειδή όμως και το βάρος ενέχει 
κάποια δύναμη με την οποία κινείται προς τα κάτω, αλλά και τα 

συνεχή, όπως είναι το νερό, έχουν την δύναμη να ανθίστανται στην 
διάσπασή τους. 
Επομένως πρέπει να υπάρχει σχέση μεταξύ τους και ο Αριστοτέλης 

συμπεραίνει: 
Αν η δύναμη του βάρους είναι μεγαλύτερη της δύναμης της αντίστασης 

της συνοχής (νερού ή αέρα) το σώμα βυθίζεται, αν όμως είναι 
ασθενέστερη επιπλέει. 
Ο Αριστοτέλης, μέσα από την βαθειά μελέτη της τακτικής διαστρωμάτωσης των 

σωμάτων του ουρανού μεταξύ των ελαφρών και βαρέων σωμάτων, τα οποία 
δίνουν την εντύπωση, ότι τα ελαφρότερα στρώματα επιπλέουν των βαρυτέρων, 
με μία άλλη έμπνευση παρατήρησης, φθάνει στο σημείο να διατυπώσει την 

αρχή της άνωσης, την οποίαν ο Αρχιμήδης αργότερα (287-212 π.Χ.), ενώ ο 
Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) διατυπώνει σε νόμο, οποίος λέει: 

Η δύναμη της άνωσης είναι ίση με το βάρος του εκτοπιζόμενου νερού. 
Αρχές του Αριστοτέλη οι οποίες σήμερα βρίσκουν εφαρμογή τόσο στην 
πλεύση των πλοίων όσο και στην δυναμική των αεροσκαφών. 

Επίσης μίλησε για την δυναμική των οχημάτων στην ταχύτητα ή στην 
επιβράδυνση των οχημάτων. 
Τέλος μίλησε για τις δυνάμεις συνοχής των ρευστών σωμάτων. 

Αυτός υπήρξε ο Αριστοτέλης με τις μεγαλοφυείς σκέψεις του που απλώνονται 
μέχρι τη σύγχρονη επιστήμη (Δ-6)26. 

 
Περί Ουρανού 

27.  Επισκόπηση-Προβληματισμοί. Συμπεράσματα 

 
Ο Αριστοτέλης αρχίζει τον λόγο του στο «Περί Ουρανού» σύγγραμμά του 

ταυτίζοντας το παν με το τέλειον, το οποίον οι Πυθαγόριοι συμβόλιζαν με 
τον αριθμό τρία. 
Αλλά αυτό το τέλειον δεν αφορά μόνο την παρουσία του όλου σώματος, 

αλλά ότι και τα μέρη του είναι τέλεια.   
Μάλλον η τελειότητα του παντός του ουρανού, την οποία οι Πυθαγόριοι 
συμβόλιζαν με τον αριθμό τρία, ο Αριστοτέλης αποδίδει με τους τρεις ορισμούς 

του ουρανού (πρώτος-δεύτερος και τρίτος). 
Κυρίως όμως ο Αριστοτέλης αναφέρεται σε αυτήν την μοναδικότητα και την 

τελειότητα του ουρανού, ο οποίος δεν έχει ούτε βάρος ούτε ελαφρύτητα, είναι 
αγέννητος και άφθαρτος, ως επίσης αίδιος με αιώνια κυκλική κίνηση. 
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Περιγραφή την οποία συναντήσαμε και στα «Φυσικά», όπου ο Αριστοτέλης τον 
τοποθετούσε στην περιφέρεια της κοσμικής σφαίρας με αυτές τις ιδιότητες, ως 

τις πλέον κατάλληλες για να δεχθεί το θεϊκό Πρώτο Κινούν. 
Μάλιστα, προς επιβεβαίωση «του λόγου το αληθές», ο Αριστοτέλης επικαλείται 

την έννοια του Θεού λέγοντας, ότι: αυτός που πιστεύει στον Θεό, πρέπει 
να αποδεχθεί, ότι υπάρχει και κάτι το θείον, εννοώντας προφανώς τον 
ουρανό ως θεϊκό πράγμα. 

Καθαρά, όπως και σε άλλα σημεία των κειμένων του ο Αριστοτέλης 
διαχωρίζει την καθαυτήν έννοια του Θεού από το θεϊκόν πράγμα. 
Αυτόν τον διαχωρισμό, μεταξύ της ουσίας του Θεού και του Θεϊκού πράγματος, 

ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει και με μία άλλη δήλωση, ότι έξω από τον ουρανό 
υπάρχουν όντα τα οποία από την φύση δεν καταλαμβάνουν τόπο, ούτε χρόνο, 

η απουσία των οποίων καθιστά αυτά χωρίς αλλοίωση και η ζωή τους είναι 
αρίστη, με αυτάρκεια στον αιώνα τον άπαντα. 
Αυτά τα όντα στις Φιλοσοφικές θεωρίες εκλαϊκευμένα παρουσιάζονται στα 

«Μεταφυσικά» καθαρά ως «θεία όντα». Πλην όμως η αναφορά του 
Αριστοτέλη στο παρόν κείμενο εκφράζεται σε πληθυντικό αριθμό, με συνέπεια 

να δημιουργείται κάποια σύγχυση και απορία περί ποίων πρόκειται και 
ποιος είναι ο σκοπός της παρουσίας τους. Διότι έτσι όπως παρουσιάζονται 
ομοιάζουν σαν τις Ιδέες ή τις Ψυχές του Πλάτωνος ή πολύ περισσότερο να 

θεωρηθούν ως η ενεργός ουσία την οποία, όπως είδαμε στα 
«Μεταφυσικά», οδηγεί και στην πρώτη ενεργή ουσία του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου. Όπως είναι γνωστό στα φυσικά πράγματα κάθε κίνηση 

είναι συνέπεια της ενεργού ουσίας. Επομένως ο Θεός έδωσε κάτι από την 
ουσία του με συνέπεια να κινείται το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Αυτό ο Αριστοτέλης θέτει να κινείται αιωνίως αρμονικά προς την 
αϊδιότητα του ουρανού, ώστε να επιτρέπει την ενορατική προσέγγιση 
του Θεού. 

Επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις του Αριστοτέλη στα κείμενά του, περί 
διαχωρισμού της ουσίας της εννοίας του θεού από το θείας προέλευσης 
Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, παρόμοιες με αυτές που έχουν επίσης καθαρά 

κατατεθεί και στο «Λ7» Βιβλίον των «Μεταφυσικών» και από τις οποίες 
διευκρινίζεται πλέον, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι μεν θείας 

προέλευσης, όχι όμως ότι είναι η καθαυτή ουσία του Θεού. 
Εκτιμάται, ότι λύεται και ο προβληματισμός ο οποίος προέκυψε από τους 
επόμενους μελετητές του, αν το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι Θεός ή 

φυσικό πράγμα. Ασφαλώς είναι φυσικό σώμα, όπως χαρακτηρίζεται 
από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, αλλά με θεία προέλευση. 

Ο Αριστοτέλης επανέρχεται στην αρχική του διατύπωση, ότι όλο το σύμπαν 
και τα μέρη του κινούνται κυκλικά και μάλιστα σε αιώνια ζωή, λόγω της 
γένεσης της γένεσης. Πλην της γης η οποία αναγκαστικά παραμένει στο 

κέντρο του σύμπαντος ακίνητη και ήρεμη, εφόσον όλο το άλλο σώμα 
κινείται κυκλικά. 
Κατ’ αρχάς, έχουμε καθαρές δηλώσεις του Αριστοτέλη, ότι το όλον σύμπαν με 

τα μέρη του, πλην της γης, κινούνται κυκλικά, με την αιτιολογία λόγω της 
γένεσης της γένεσης. 

Αιτιολογία ασαφής και ανερμήνευτη για την οποίαν αναγκαστικά προκύπτει 
ανάγκη ερμηνείας μέσα από τα λεγόμενα, αλλά και γενικά από το πνεύμα της 
Φυσικής Φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. 
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Στο βιβλίο «Λ8» των «Μεταφυσικών», στο οποίο γίνεται λόγος για το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο από τον Αριστοτέλη κατατίθεται μία υπαινικτική φράση, η 

οποία περίπου λέει, ότι στις σφαιρικές ζώνες υπάρχουν «πολλά κινούντα 
ακίνητα». Είναι δηλαδή οι σφαιρικές ζώντες, οι οποίες κινούνται σύμφωνα με 

την γενική Αριστοτέλεια αρχή Κινούντος-Κινουμένου ή του ενεργεία-
δυνάμει και δυνάμει-ενεργεία. 
Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι ποιο είναι το φυσικό σώμα που 

κινεί κυκλικά τις άλλες σφαιρικές ζώνες των φυσικών σωμάτων 
φωτιάς, αέρα, νερού, πλην γης, που είναι στο κέντρο του σύμπαντος 
ακίνητη και ήρεμη; 

Η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι, ότι αυτό το φυσικό σώμα, που 
μεταφέρει την κυκλική κίνηση και στα άλλα σώματα, είναι ο αιθέρας, ως 

Πρώτο Κινούμενο φυσικό σώμα στο θεϊκό Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, με 
το οποίο μάλιστα ταυτίζεται ο αιθέρας. 
Έτσι επιλύεται και το θέμα του Πρώτου Κινουμένου σώματος στο Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο στο Η΄ βιβλίο των Φυσικών. 
Ο αιθέρας, λοιπόν, δρα ως πρώτο ενεργεία φυσικό σώμα για τα άλλα 

διαδοχικά, μέχρι να φθάσει στην δυνάμει γη, η οποία ασφαλώς και 
ηρεμεί στο κέντρο της σφαίρας. 
Τελικά, με αυτήν την ερμηνεία, εκτιμάται, ότι δύναται να απαντηθεί και ο 

επίσης προβληματισμός στους μεταγενέστερους μελετητές του, ότι ο 
Αριστοτέλης δεν αφήνει κάποιο μήνυμα διασύνδεσης του 
υπερσελήνιου με τον υποσελήνιο χώρο. 

Επομένως, ο Αριστοτέλης καθαρά ομιλεί για την περιφορά του όλου 
σύμπαντος και των μερών του. 

Επί πλέον, αυτό το ενιαίο του σύμπαντος αποδεικνύεται και από το 
σφαιροειδές σχήμα αυτού ως όλου και των μερών του. 
Το σφαιροειδές σχήμα αρχίζει από το πρώτο σώμα που βρίσκεται στην 

έσχατη περιφέρεια του σύμπαντος και εξακολουθεί σε όλα τα 
συνεχόμενα που περιέχονται της σφαίρας και εφάπτονται του πρώτου 
σφαιροειδούς, μέχρι της σφαιροειδούς γης, η οποία παραμένει στο 

κέντρο του σύμπαντος, ακίνητη και ήρεμη. 
Εκτός όμως της περιφοράς του όλου σύμπαντος και των σφαιρικών μερών 

αυτού, ο Αριστοτέλης ομιλεί και για τις κατά φύση κινήσεις των φυσικών 
σωμάτων του υποσελήνιου χώρου με φορά προς κατά φύση τόπο της 
ακινησίας τους. 

Οι φυσικές αυτές δυνάμεις είναι το βαρύ, που ωθούν τα σώματα προς 
το κέντρο του σύμπαντος και οι δυνάμεις του ελαφρού προς την 

περιφέρεια, χωρίς να αφορούν τον αιθέρα, που ανήκει στο υπερσελήνιο 
χώρο. 
Διευκρινίζει, ότι οι δυνάμεις αυτές δεν είναι εκτός, αλλά είναι εντός 

σώματος ως άλλα, ως ταυτόν και θάτερον, με κίνηση και στάση, όπως λέει 
και ο Πλάτων για το «Ον», στο έργο του «Σοφιστής». 
Έτσι, κατά τον Αριστοτέλη, ομαλά κάθε σώμα μεταβαίνει στον τόπο της 

ακινησίας του, απορρίπτοντας έτσι την αταξία των δινών που 
υποστηρίζουν άλλοι γι’ αυτόν τον σκοπό. 

Σε γενικές γραμμές ο Αριστοτέλης συμφωνεί με τον Αναξαγόρα και τον 
Εμπεδοκλή περί δημιουργίας του κόσμου από ένα συνενωμένο μείγμα 
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των υλικών σωμάτων και των εναντίων, επιβεβαιώνοντας τόσο τις θέσεις 
αυτής της εργασίας όσο και του Ιωάννη του Φιλόπονου για την πρώτη ύλη. 

Σε αυτόν τον χώρο όμως έχουμε μία κατ’ επίφαση σύγκρουση των θέσεων του 
ιδίου του Αριστοτέλη για την Κοσμογονία του. 

Δηλαδή, ενώ ομιλεί για περιφορά του όλου σύμπαντος και των σφαιρο-
ειδών μερών, στη συνέχεια αποδέχεται, ως κατά φύση, κινήσεις των 
βαρέων και ελαφρών σωμάτων στους φυσικούς τόπους της ακινησίας 

τους. 
Αυτή η κατά φαινόμενα αντίφαση του Αριστοτέλη δύναται, σύμφωνα με τα 
κείμενά του, αλλά και τη φυσική λογική, να ερμηνευθεί, ότι δύνανται να 

συμβαίνουν παραλλήλως αμφότερες οι κινήσεις. 
Αφενός η περιστροφή του όλου σύμπαντος και των μερών του σύμπαντος, 

σύμφωνα με τη ν αρχή γένεσης της γένεσης ή «ενεργεία-δυνάμει» και αφετέρου 
οι κάθετες κινήσεις των στοιχείων ύλης και εναντίων μεταξύ των στρωμάτων των 
φυσικών σωμάτων, που γίνονται από τις δυνάμεις των εναντίων με τη μεταξύ 

τους ώθηση και απώθηση. 
Ολοκληρώνει ο Αριστοτέλης την έρευνά του για τα φυσικά σώματα του 

υποσελήνιου χώρου, μιλώντας για τη γένεση αυτών από τα στοιχεία τους 
τα οποία είναι ενεργεία ή δυνάμει. 
Επιβεβαιώνεται έτσι και ο Ιωάννης ο Φιλόπονος που χαρακτηρίζει τα στοιχεία 

ως την έσχατη διαίρεση της ύλης. 
Παρόλο που η ύλη με τα δύο ενάντια είναι αρχή της φύσης, μαζί με την κίνηση 
που είναι η άλλη αρχή της φύσης, τα στοιχεία όμως είναι σύνθετα σώματα 

ύλης και το είδος των εναντίων και ως τέτοια δεν είναι αίδια, αλλά 
γεννητά και φθαρτά, αΐδια όμως παραμένει η υποκείμενη ύλη στα στοιχεία. 

Επίσης δεν γίνονται από ασώματο ούτε από άλλο σώμα, αλλά γίνονται 
το ένα από το άλλο, σύμφωνα με την δράση των εναντίων τους. 
Τελικά, για τον Αριστοτέλη τα στοιχεία είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν 

τις δυνάμεις, την δράση και τα πάθη των φυσικών σωμάτων. 
Αυτά τα στοιχεία του Αριστοτέλη με τα ενάντιά τους δύνανται να 
συσχετισθούν με το «Ον» του Πλάτωνος στον «Σοφιστή» ως ταυτόν και 

το θάτερον με τη στάση και την κίνηση των εναντίων του. 
Διότι μεταξύ των σωμάτων η δύναμη της κίνησης είναι εντός αυτών και είναι τα 

ενάντια, στα οποία επιδρούν αντιστοίχως οι δυνάμεις της έλξης και της 
άπωσης, τις οποίες ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ως είδος κίνησης, μαζί με τις 
άλλες της κύλισης και της δίνης. 

Βέβαια, να σημειωθεί, ότι και οι κινήσεις μεταξύ των εναντίων γίνονται και 
σύμφωνα με την ομογένεια της ύλης (το υγρό προς την ύλη του νερού). 

Οι κινήσεις αυτές των σωμάτων γίνονται διαδοχικά στον υποσελήνιο 
χώρο, των ελαφρών προς τη φωτιά και των βαρέων προς τη γη, όχι όμως και 
αντιστρόφως, διότι, σύμφωνα με τις Αριστοτελικές θέσεις, τα ακραία της 

φωτιάς και της γης βρίσκονται στην εντελέχεια και επομένως ουδεμία 
μεταβολή δύνανται να δεχθούν από τα ενάντιά τους.  
Επομένως, αυτές οι μεταβολές περιορίζονται στις ενδιάμεσες ζώνες του 

νερού και του αέρα, οι οποίες βρίσκονται στην κατάσταση δυνάμει και 
ενεργεία ή ενεργεία και δυνάμει, κατέχοντας τα καθένα από αυτά τον δικό 

του χώρο των ομοίων του, ανάλογα με την ελαφρύτητά του και την βαρύτητά 
του. 
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Αυτή η διάταξη της διαστρωμάτωσης όλου του σύμπαντος και ιδιαιτέρως αυτή 
του υποσελήνιου χώρου εκτιμάται, ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον με τα σύγχρονα 

θέματα ισορροπίας στο σύμπαν. 
Ως γνωστόν, σήμερα η ισορροπία του σύμπαντος στηρίζεται στον νόμο 

της βαρύτητας του Ισαάκ Νεύτωνος οι φυσικές θεωρίες του οποίου, ως 
γνωστόν, βαθέως επηρεάστηκαν από τις φυσικές θεωρήσεις του Αριστοτέλη. 
Επομένως ο Αριστοτέλης με την διαστρωμάτωση του σύμπαντος, μεταξύ 

των βαρέων και ελαφρών σωμάτων και ενδιαμέσως τις μεταβλητές του νερού 
και του αέρα, αποδεικνύεται σοφότερος των συγχρόνων του διότι, με 
την διάταξη αυτή εξασφαλίζει τη σταθερότητα του σύμπαντος στην 

ολότητά του. 
Ακόμη, αυτή η εξασφάλιση της σταθερότητας στο σύμπαν από τον Αριστοτέλη, 

πάλι επιλύει και το σύγχρονο πρόβλημα της Αστροφυσικής περί 
συνεχούς διαστολής του σύμπαντος, για την περιστολή του οποίου οι 
σύγχρονοι επιστήμονες αγωνιούν να βρουν την παγκόσμια σταθερά 

δύναμη που θα εξισορροπήσει αυτό. 
Όπως και αν αιτιολογούνται τα πράγματα, δεν παύει να εγείρεται το ερώτημα: 

γιατί τα ακραία σώματα της φωτιάς και της γης τα θέτει στην εντελέχεια, ενώ 
τα ενδιάμεσα σώματα του νερού και του αέρα στις μεταβλητές καταστάσεις 
δυνάμει-ενεργεία και ενεργεία-δυνάμει; 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μάλλον βρίσκεται στο κείμενο του 
έργου του «Μετεωρολογικά», διότι με αυτήν τη μεταβλητότητα του νερού 
και του αέρα, δύνανται να αιτιολογηθούν η κλιματολογία, οι άνεμοι, οι 

υγροποιήσεις και οι εξατμίσεις κλπ. του περιβάλλοντος της γης. 
Αλλά ο Αριστοτέλης δεν περιορίζεται μόνο στα «Περί Ουρανού» και επί πλέον 

διερωτάται γιατί τα πλατιά σώματα σιδήρου και μολύβδου επιπλέουν στο νερό, 
ενώ άλλα λιγότερο βαριά και μικρότερα βυθίζονται, αν είναι στρογγυλά και 
επιμήκη; 

Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τον αέρα, στον οποίον επιπλέουν ψήγματα 
χρυσού και σκόνη γης. 
Το φαινόμενο αυτό επεξηγείται, κατά αξιοθαύμαστο τρόπο με τη σύγχρονη 

αντίληψη, από τον ίδιο τον Αριστοτέλη λέγοντας, όπως το βάρος του 
σώματος ασκεί δύναμη στα συνεχή σώματα, όπως το νερό, έτσι και αυτά 

ανθίστανται στην διάσπασή τους με τις δυνάμεις της συνοχικής τους. 
Επομένως, συμπεραίνει ο Αριστοτέλης, όταν αυτές οι δυνάμεις 
ισορροπούν, τότε το βαρύ σώμα επιπλέει, αν όμως διαταραχθεί αυτή η 

ισορροπία το σώμα βυθίζεται. 
Έτσι ο Αριστοτέλης, με βάση τα σχήματα των σωμάτων από εκείνη την εποχή 

(384-322 π.Χ.) θέτει την αρχή επί της οποίας αργότερα ο Αρχιμήδης 
(287-212 π.Χ.) διατύπωσε τον γνωστό και ισχύοντα μέχρι σήμερα νόμο 
της άνωσης, ο οποίος με απλότητα διατυπώνεται ως εξής: 

«Η δύναμη της άνωσης είναι ίση με το βάρος του εκτοπιζομένου νερού». 
Είναι η αρχή του Αριστοτέλη και ο νόμος του Αρχιμήδη, που έχουν σήμερα 
ευρύτατες εφαρμογές τόσο στη ναυσιπλοΐα όσο και στη αεροπλοΐα, με 

τεράστια επίδραση στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων στον πλανήτη μας. 
Επίσης ο Αριστοτέλης, για πρώτη φορά θέτει και την αξία των σχημάτων 

των οχημάτων, τα οποία επίσης επιδρούν δυναμικά και στην ταχύτητα 
αυτών. 
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Τέλος, ο Αριστοτέλης διαπίστωσε και τις δυνάμεις συνοχής στα ρευστά 
σώματα, ώστε αυτά να διατηρούν την ενότητα του σώματός τους. 

 
Συμπεράσματα 

Κατ’ αρχάς, πριν από την διατύπωση κάθε συμπερασματικής σκέψης, 
προκύπτει η ανάγκη να λεχθεί, ότι μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση των 
σκέψεων του Αριστοτέλη στο παρόν έργο του «Περί Ουρανού», συναντώνται 

απαντήσεις στους προβληματισμούς, οι οποίοι αναδύονται από τα 
προηγούμενα, αλλά και από το παρόν έργο του, όπως αυτές εκτέθηκαν μέχρι 
τώρα και θα συνοψισθούν συνέχεια και σε αυτά τα συμπεράσματα. 

Επίσης, για άλλη μία φορά να τονισθεί, ότι σημαντική υπήρξε η συμβολή των 
προηγουμένων φιλοσόφων στην διατύπωση των δικών του φιλοσοφικών 

κοσμογονικών θεωριών, επί των οποίων ο Αριστοτέλης, έστω και αρνητικά επί 
το πλείστον, τοποθετούμενος επ’ αυτών, δημιούργησε τα δικό του πρότυπο 
κοσμογονικό οικοδόμημα. 

Εξ’ άλλου, έτσι επήλθε και επέρχεται από εκείνη την εποχή εξελισ-
σόμενη η φιλοσοφική και η επιστημονική γνώση της ανθρωπότητας. 

Αξιοσημείωτο από το όλο κείμενο «Περί Ουρανού» είναι αυτό που ο 
Αριστοτέλης κατονομάζει τους τρεις ορισμούς του ουρανού, 
αποδίδοντας με αυτούς την μοναδικότητα και την τελειότητα αυτού, ως 

έκφραση του παντός, όπως οι Πυθαγόριοι συμβόλιζαν αυτά τα 
χαρακτηριστικά με τον αριθμό τρία. 
Αυτοί και μόνον οι τρεις ορισμοί, με τις επεξηγήσεις, οι οποίοι προστίθενται, 

μαζί με την καθαρή δήλωση για την τελειότητα του παντός του ορισμού, 
αποτελούν μία ισχυρή απόδειξη και συγχρόνως απάντηση στον 

προβληματισμό για την ενότητα του υπερσελήνιου και του υποσε-
λήνιου χώρου, δηλαδή για την ενότητα όλου του σύμπαντος. 
Οι φράσεις όμως του Αριστοτέλη, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο «αγκαλιάζει όλα 

τα φυσικά πράγματα» και ιδιαίτερα, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο «δεν 
είναι μόνον αρχή αλλά και κατάληξη», οδηγούν στη λογική, ότι και στο 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο συμβαίνει κάτι ανάλογο με την ύλη και τα 

ενάντια να επιστρέφουν και πάλι στην αφετηρία τους. 
Διότι θα ήταν αδύνατον ο Θεός ακατάπαυστα να δίνει κάτι από την όλη 

ουσία του. 
Η άλλη αρχή δημιουργίας του κόσμου είναι η ύλη με τα δύο ενάντια, η 
οποία αρχικά υπάρχει ως μείγμα και αυτό είναι η «πρώτη ύλη», όπως 

αποκαλείται από τους σύγχρονους μελετητές, την οποία συναντά το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο, σμιλεύοντας τον κόσμο των φυσικών σωμάτων αρμονικά και 

με τάξη. 
Επί πλέον, ο καθαρός λόγος του Αριστοτέλη, περί του όλου και των μερών του, 
αλλά και η παραπάνω διαγραφόμενη περιγραφή δημιουργίας του κόσμου, 

δηλώνουν επίσης την κοινή προέλευση του όλου και των μερών του κόσμου. 
Άρα, όλος ο κόσμος είναι ένας και ενιαίος και επομένως δεν υπάρχει 
αμφισβήτηση περί διαχωρισμού του υπερσελήνιου και υποσελήνιου 

χώρου. 
Τελικά, μέσα από το κείμενο του συγγράμματός του «Περί Ουρανού» 

επαναλαμβάνεται η διευκρίνιση, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο δεν είναι ο 
Θεός, αλλά είναι θεϊκό πράγμα, δηλαδή φυσικό μέγεθος θείας 
προέλευσης. 
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Ο Αριστοτέλης, με όλον το σεβασμό προς τον Θεό, σε κάθε λόγο του περί 
Αυτού, διαχωρίζει καθαρά την ουσία του Θεού, από το θεϊκό πράγμα, που είναι 

το Πρώτο ενεργό Κινούν-Ακίνητο, γενόμενο μάλιστα φυσικό μέγεθος. 
Καταληκτικά λοιπόν, οι κοσμογονικές αρχές στον Αριστοτέλη είναι 

αφενός το ενεργούν Πρώτο Κινούν-Ακίνητο και αφετέρου η αΐδια ύλη 
με τα δύο ενάντια. 
Ενώ οι σύγχρονοι επιστήμονες διερωτώνται αν αρχή της φύσης είναι 

η ενέργεια ή η ύλη, ο Αριστοτέλης αποδέχεται αμφότερες. 
 

  Ε.  Αριστοτέλης 

Περί Γενέσεως και Φθοράς 
Αέναη Γένεση και Φθορά των επιγείων Όντων 

 
Μετά τα ουράνια πράγματα ο Αριστοτέλης έρχεται να μιλήσει για τα γήινα και 
συγκεκριμένα για τις αρχές που διέπουν τη γένεση και τη φθορά των γήινων 

όντων. 
Αφού, κατά πρώτο, στο «Περί Ουρανού» σύγγραμμά του ομιλεί για τη 

συνάντηση του θεϊκού Πρώτου ενεργού Κινούντος-Ακινήτου με το συνενωμένο 
μείγμα ύλης και εναντίων, το οποίο με την απλή περιστροφή διαχωρίζει αυτό 
στα σώματα του αιθέρα, φωτιάς, αέρα, νερού και γης, τοποθετώντας αυτά στον 

φυσικό τους χώρο, ανάλογα της ελαφρύτητας και της βαρύτητας αυτών. 
Έτσι, στο σύγγραμμά του «Περί Γενέσεως και Φθοράς» κατά λογική σειρά 
έρχεται και ομιλεί για τη γένεση και τη φθορά των γήινων όντων με αρχή τα 

στοιχεία των ανωτέρω σωμάτων. 
 

28. Βιβλίον Α΄ Κεφάλαια 1-10. «Ποιείν» και «Πάσχειν» των Εναντίων των 
Στοιχείων 
 

Ο Αριστοτέλης, όπως ενεργεί συνήθως, πριν καταθέσει τις δικές του θέσεις για 
κάποιο θέμα που πρόκειται να ερευνήσει, παρουσιάζει τις αντίστοιχες θεωρίες 
προηγουμένων του φιλοσόφων. 

Έτσι και εδώ, στα δύο πρώτα κεφάλαια  του Α΄ Βιβλίου, αναφέρεται επικριτικά 
για το πλήθος των ομοιομερών του Αναξαγόρα για τη γένεση των όντων. 

Ομοίως εκφράζεται για τον Εμπεδοκλή, για τον οποίο λέγει, ότι έπρεπε να 
θεωρήσει ως αρχή το ένα, το οποίον εκφράζεται με την σφαίρα της φωτιάς 
ή τα πολλά, τα οποία κατ’ αυτόν, είναι τα στοιχεία της φωτιάς, του αέρα, του 

νερού και της γης. Επίσης αναφέρεται επικριτικά και για την διαιρετότητα 
του Λεύκιππου και του Δημόκριτου στα άτομα, απορρίπτοντας ως γένεση 

και τη φθορά των όντων αντίστοιχα από μία αέναη σύνθεση και διαχωρισμό 
αυτών των ατόμων. 
Ακόμη απορρίπτει και τις θεωρήσεις του Πλάτωνος, ο οποίος ομιλεί 

ασφαλώς για τα παρόμοια Αριστοτελικά στοιχεία, πλην όμως δεν ομιλεί πώς 
από αυτά γίνονται η σάρκα και τα οστά, αν και αρχικά θεωρεί ως αρχές τα 
γεωμετρικά τρίγωνα. 

Όλοι οι ισχυρισμοί των ανωτέρω ριζικά διαφέρουν από αυτές του 
Αριστοτέλη, περί γενέσεως και φθοράς και οι οποίες βασίζονται στην 

ολοσχερή μεταβολή του όντος των στοιχείων, δηλαδή της μεταβολής της 
γης σε νερό, του νερού σε αέρα και του αέρα σε φωτιά, σε έναν αέναο κύκλο, 
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στον οποίον υπάρχει η ολοσχερής μεταβολή του είναι των στοιχείων, 
όχι όμως και της υποκείμενης ύλης, η οποία παραμένει σταθερά αμετάβλητη. 

Ενώ, όλων των προηγουμένων οι θεωρίες γενέσεως και φθοράς των στοιχείων 
είναι απλές αναλογικές όμως συναθροίσεις και διαχωρισμοί αυτών των ιδίων 

των στοιχείων, χωρίς μεταβολή του «είναι» τους. 
Να σημειωθεί όμως, ότι για τον Εμπεδοκλή, όπως είδαμε προηγουμένως και ο 
ίδιος ο Αριστοτέλης λέει, ότι από την ενοποιημένη σφαίρα της φωτιάς 

προκύπτουν με διαχωρισμό και τα άλλα στοιχεία του αέρα, του νερού και της 
γης. 
Κατ’ αρχάς, από τα εκτεθέντα στα πρώτα βήματα του Αριστοτέλη στο «Περί 

Γενέσεως και Φθορά»" των γήινων όντων, αναφέρεται στα στοιχεία των 
υποσελήνιων σωμάτων της φωτιάς, του αέρα, του νερού και της γης, χωρίς 

ουδεμίας συμμετοχής του υπερσελήνιου φυσικού σώματος του αίδιου 
αιθέρα, ο οποίος, όπως είδαμε, κατέστη το Πρώτο Κινούμενο στο αίδιο Πρώτο 
Κινούν Ακίνητο, το οποίο προφανώς, όπως εξετέθει, συμμετέχει στη μετάδοση 

της περιστροφής για τον διαχωρισμό του αρχικού μείγματος. 
Αφού ο Αριστοτέλης αρχικά μίλησε περί ολοσχερούς μεταβολής του «είναι» των 

στοιχείων και ενώ η υποκείμενη σε αυτά ύλη παραμένει σταθερά αμετάβλητη, 
στη συνέχεια αναμένεται να κατονομάσει τους πρωταγωνιστές αυτών των 
μεταβολών γενέσεως και φθοράς των στοιχείων, ως επίσης και τον μηχανισμό 

αυτών (Α1-2)28. 
Ο Αριστοτέλης λοιπόν, μετά από μία συλλογιστική έρευνα για τη γένεση και τη 
φθορά, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι αυτή είναι μία μεταβολή με 

πρωταγωνιστές τα αντίθετα, στα οποία και συμβαίνουν οι μεταβολές. 
Στην περίπτωση των ουσιών, η γένεση ενός πράγματος είναι πάντα 

φθορά άλλου και η φθορά κάποιου είναι γένεση άλλου. 
Ακόμη, ο Αριστοτέλης δηλώνει, ότι αυτή η διαδικασία είναι αέναη και 
συμβαίνει μεταξύ αισθητών και μη αισθητών πραγμάτων, όντων και μη 

όντων. Προφανώς ως αισθητά εννοούνται τα σώματα με τα στοιχεία τους, αλλά 
ως μη αισθητά όντα δύνανται να εκληφθούν και αυτά που ο Αριστοτέλης 
αναφέρει ότι υπάρχουν έξω από τον ουρανό ως άυλα αΐδια όντα τα οποία, 

όπως ερμηνεύτηκαν προηγουμένως, αποτελούν μία αέναη συνέχεια της 
άυλης και αιώνιας πρώτης ενεργού ουσίας. Την οπ0ο΄πια επίσης 

συναντήσαμε να παρουσιάζεται από τον Αριστοτέλη ως μη αισθητή ύλη μαζί 
με την αισθητή ύλη. 
Ακόμα ερωτηματικά εγείρει και η φράση που αφορά «όντα και μη όντα», η 

οποία δύναται να δεχθεί την ερμηνεία, ως «όντα» αυτά που έχουν ζωή και «μη 
όντα» τα άλλα φυσικά σώματα που δεν έχουν ζωή. 

Τέλος, προβαίνει και πάλι επιβεβαιωτικά στην δήλωσή του, ότι η μεταβολή 
της γένεσης και της φθοράς είναι αέναη, διότι η υποκείμενη ύλη 
παραμένει σταθερά αμετάβλητη, αλλά το «είναι» της ουσίας ως όλον δεν 

είναι το ίδιο. 
Από τις παραπάνω σκέψεις του Αριστοτέλη, περί της αέναης γένεσης και 
φθοράς, κατ’ αρχάς διαπιστώνεται ένας διαρκής μηχανισμός του 

γίγνεσθαι στα πράγματα της φύσης, που συμβαίνει μεταξύ των 
εναντίων και με πρωταγωνιστές αυτά τα ίδια, ενώ η υποκείμενη σε αυτά ύλη 

παραμένει σταθερά αμετάβλητη. 
Επί πλέον αυτό το διαρκώς γίγνεσθαι στη φύση αφενός παραπέμπει στο 
διαρκές «ρέον» του Ηράκλειτου, αλλά και σήμερα η σύγχρονη Φυσική δέχεται 
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στη φύση τόσο την τάξη όσο και την αταξία, με κυρίαρχη σκέψη στη γνώση της 
Δυναμικής Φυσικής του διαρκώς γίγνεσθαι. 

Ακόμη, παρατηρείται ένας διαχωρισμός δράσης και αδράνειας μεταξύ των 
εναντίων και της ύλης, αν και συνυπάρχουν στην ίδια ύπαρξη, αποδίδοντας 

στο σύνολό τους την ουσία αυτής, δηλαδή το είδος αυτής της ύπαρξης. 
Τελικά, συμπεραίνεται ότι τα ενάντια με την ύλη στο αυτό στοιχείο ή και 
στο σώμα έχουν χωριστή δράση, αλλά είναι μεταξύ τους αχώριστα, 

προσδίδοντας όμως το είδος στην αδρανή ύλη. 
Εκτιμάται, με την πρόοδο ανάπτυξης των σκέψεών του, ο Αριστοτέλης θα 
διευκρινίσει ακόμη περισσότερο το θέμα αυτό των σχέσεων εναντίων και ύλης. 

Επίσης, μέχρις εδώ, δεν φαίνεται ακόμη στο «Περί Γενέσεως και Φθοράς» να 
παρουσιάζεται η δράση του θείου Πρώτου ενεργού Κινούντος-Ακινήτου στο 

γίγνεσθαι των φυσικών πραγμάτων. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης  διευκρινίζει το θέμα της αλλοίωσης των ουσιών, σύμφωνα 
με την οποία συμβαίνει μεταβολή στις ιδιότητες και στις ποιότητες στο αυτό 

υποκείμενο. 
Ενώ στη γένεση και στη φθορά συμβαίνει η ολική μεταβολή της ουσίας π.χ. 

από γη σε νερό με σταθερό το υποκείμενο της ύλης, όπως ήδη έχει αναφερθεί 
(Α3-4)28. 
Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης εκθέτει τις ερευνητικές σκέψεις του με το θέμα 

της ανάπτυξης (αύξησης) των έμβιων όντων, του οποίου οι προεκτάσεις σε 
ισχύ φθάνουν στη σύγχρονη εποχή μας. 
Το θέμα της έρευνάς του αρχίζει από το γεγονός της μετατροπής των τροφών 

κατά έναν επιλεκτικό τρόπο, αντίστοιχα σε σάρκες και οστά του σώματος 
του όντος, γεγονός το οποίο σχετικά ανέφεραν και προηγούμενοι του 

Αριστοτέλη Φιλόσοφοι. 
Μάλιστα, ο Αριστοτέλης, για το σύστημα αυτό της επιλογής των κατάλληλων 
προς ανάπτυξη τμημάτων του όντος από τις αντίστοιχες τροφές επικαλείται, 

ότι μεταξύ αυτών υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των 
ομοίων. Σύμφωνα με την οποίαν αρχή των ομοίων, κατά τον Αριστοτέλη, 
επιτυγχάνεται και η ανάπτυξη του κάθε όντος, αρχή η οποία ισχύει και 

σήμερα στις Φυσικές Επιστήμες και είναι αυτή η «αρχή της 
αυτοομοιότητας», δηλαδή γένεση κυττάρου από κύτταρο. 

Ο δε δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ομοίων, σύμφωνα με προσωπική 
μου δημοσιευθείσα θεώρηση, δεν είναι άλλη από τον συντονισμό των 
ιδιοσυχνοτήτων μεταξύ των ομοίων οντοτήτων. 

Επί παραδείγματι, όπως μπορεί να συμβεί μεταξύ των αδιαμόρφωτων 
βλαστοκυττάρων και των εξειδικευμένων κυττάρων ενός σώματος, θέμα που 

ακόμη επιστημονικά δεν έχει επιλυθεί. 
Τέλος, η μετατροπή των τροφών για την ανάπτυξη εξειδικευμένων τμημάτων 
ενός εμβίου όντος γενικά εκφράζει σήμερα τον λεγόμενο μεταβολισμό. 

Σύμφωνα δε με τον Αριστοτέλη, αυτός ο «μεταβολισμός» των τροφών είναι η 
μετατροπή του «δυνάμει» υλικού σώματος στην «εντελεχεία» κίνηση της 
ανάπτυξης, της οποίας η δύναμη του κινούντος μειώνεται με συνέπεια τη 

φθορά του όντος, σε μία αέναη γένεση και φθορά των όντων. 
Μία ανάπτυξη και φθορά του όντος, δηλαδή της ύπαρξης της ζωής και του 

θανάτου στο αυτό ον, το οποίον αναπτύχθηκε σε προηγούμενα σημεία και 
έχει σχέση με τις περίφημες εξισώσεις περί αυτού του Erwin Schrodinger 
(A-5)28. 
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O Αριστοτέλης, πάντοτε εντός των πλαισίων της γένεσης και της φθοράς των 
όντων, αρχίζει μία σειρά έρευνας περί την ύλη και τα στοιχεία αυτής. 

Θέτοντας κατ’ αρχάς το βασικό ερώτημα, αν υπάρχουν ή όχι και αν το 
καθένα από αυτά είναι αΐδιο ή κατά κάποιον τρόπο γίνονται. 

Φθάνει όμως στο σημείο των σκέψεών του να διατυπώσει προκαταβολικά, ότι 
τα ενάντια δεν θα υπήρχαν με την ικανότητα του «ποιείν» και του 
«πάσχειν», αν δεν υπήρχε ως υποκείμενο από τη φύση η ύλη. 

Δηλαδή, τα ενάντια βρίσκονται πάντοτε στις καταστάσεις «δυνάμει» και 
«ενεργεία», αχώριστα από μία και μόνη σε σταθερή κατάσταση ευρισκόμενη 
ύλη. 

Με αυτήν την εδώ διατύπωση του Αριστοτέλη, για τη σχέση ύλης και εναντίων, 
αποσαφηνίζεται και ο λόγος του ιδίου στην αρχή των «Φυσικών» του, ότι η αρχή 

της φύσης είναι η ύλη με τα δύο ενάντια. 
Λόγοι του Αριστοτέλη οι οποίοι επίσης οδηγούν στην αποδοχή, ότι και το Πρώτο 
Κινούν-Ακίνητο έτσι συνάντησε την αρχή της φύσης ως μείγμα αχώριστο της 

ύλης με τα δύο ενάντια, για το οποίον ήδη έχει αναφερθεί και η εξέλιξη των 
σκέψεων να επιτρέπει και την επανάληψή του (Α-6)28. 

Στην ανάπτυξη των ερευνητικών σκέψεών του ο Αριστοτέλης, για το «ποιείν» και 
«πάσχειν» των εναντίων με υποκείμενη την ύλη, προβαίνει σε συγκρίσεις στις 
θεωρίες περί ομοίων και των ανομοίων του Δημόκριτου και των άλλων, 

διατυπώνοντας το συμπέρασμα, ότι τα όμοια ούτε «ποιούν» ούτε «πάσχουν», 
διότι αυτή η ιδιότητα είναι αποκλειστική των ειδών και δεν αφορά τα γένη, στα 
οποία ισχύει η αρχή των «ομοίων». 

Διότι τελικά τα γένη, όπως είναι η υποκείμενη στην δράση των εναντίων ύλη, 
είναι απαθή και επομένως, ως προς την απάθεια, η ύλη σχετίζεται με το 

Πρώτο Ενεργό Κινούν-Ακίνητο, το οποίον παραμένει απαθές, παρά την 
δημιουργική δραστηριότητα αυτού. 
Τέλος, το «ποιείν» και «πάσχειν» είναι καταστάσεις του «είναι» της ύλης, 

διότι οι δράσεις «δυνάμει»-«ενεργεία» των εναντίων έχουν την παρουσία 
τους και στην υποκείμενη ύλη ως αρχικό και τελικό αίτιο αντίστοιχα 
διαμόρφωσης αυτής. 

Αυτές όμως οι απόψεις περί του «ποιείν» και «πάσχειν» των εναντίων στην 
διαμόρφωση του είδους στο γένος της ύλης, έχουν άμεση σχέση και με την 

τριτογενή αρχή της φύσης, σύμφωνα με τις Αριστοτελικές απόψεις του 
γίγνεσθαι των ειδών των όντων, εκτός της εσωτερικής δράσης της αρχής «ποιείν» 
και «πάσχειν» των εναντίων. 

Θέμα το οποίον συσχετίζεται άμεσα με τη θεωρία του σύγχρονου φυσιοδίφη 
Κάρολου Δαρβίνου, ότι στην διαμόρφωση των ειδών πρωταγωνιστικό 

ρόλο παίζει ο εσωτερικός οργανισμός, αλλά και το περιβάλλον, αν ο 
Αριστοτελικός όρος φύση ερμηνευθεί με τον σύγχρονο όρο περιβάλλον. 
Αλλά και η αρχή «ποιείν» και «πάσχειν» παρουσιάζουν κάποια αναλογική 

σχέση με το «Ον» του Πλάτωνος στον Σοφιστή, το είναι του είναι το «ταυτόν» 
και το «θάτερον» με «στάση» και «κίνηση». 
Αλλά και οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι, ο καθένας εξ’ αυτών, εξοπλίζουν τα 

κοσμικά στοιχεία με τα ενάντια, είτε του «νείκους» και της «φιλότητας» είτε του 
θερμού-ψυχρού, υγρού-ξηρού, προκειμένου όλοι να προσδώσουν κάποια 

κινητικότητα, έστω και αν παρουσιάζονται διαφορετικοί από τον Αριστοτέλη. 
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Άπαντες όμως δύνανται να υπαγορεύσουν τον ισχυρισμό, ότι συνέβαλαν σε 
αυτό το άλλο υπέροχο φιλοσοφικό οικοδόμημα του γίγνεσθαι του Αριστοτέλη 

(Α-7)28. 
Η συνεχής αναφορά του Αριστοτέλη στις θεωρίες των προηγουμένων του, 

επιβεβαιώνει πράγματι τη συμβολή αυτών στην διατύπωση των δικών του 
απόψεων, ακόμη και στις έννοιες «ποιείν» και «πάσχειν», τις οποίες 
χρησιμοποιεί μεταξύ των εναντίων στην διαμόρφωση των ειδών της ύλης. 

Προς τούτο υποστηρίζει, ότι και οι περιπτώσεις λειτουργίας των αισθήσεων 
μέσω της διέλευσης του ποιούντος από τους συμμετρικούς πόρους του 
πάσχοντος, υπάγεται γενικά στο θέμα «ποιείν» και «πάσχειν». 

Επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τον Εμπεδοκλή, ο οποίος παρουσιάζει τη 
σύνθεση και την αποσύνθεση των στοιχείων μέσα στο κενό, ως ποιούντα 

και πάσχοντα αντίστοιχα μέσω της συμμετρίας των πόρων. 
Στην ίδια κατηγορία του «ποιείν» και «πάσχειν» αφήνει ο Αριστοτέλης να 
εννοηθεί, ότι θέτει τη συνάθριση και την αποσύνθεση των περιφερόμενων 

ατόμων στο κενό του Λεύκιππου και Δημόκριτου. 
Ακόμη και ο Πλάτωνας στον «Τίμαιο» χρησιμοποιεί την κίνηση στον 

διαχωρισμό των σωμάτων μέσα στο χώρο, ενώ για τη μορφοποίησή τους 
χρησιμοποιεί τον Θεό. 
Τέλος και ο Παρμενίδης, που αναφέρεται στο Ένα Ον ακίνητο λόγω 

έλλειψης κενού, διότι θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη κενού για την 
κίνηση. 
Εύλογα η έμφαση του Αριστοτέλη, στην αναγκαιότητα ύπαρξης κενού για να 

υπάρξει κίνηση, να έχει εγείρει απορία, διότι είναι γνωστή η πάγια θέση 
του για ανυπαρξία του κενού στη φύση. 

Πλην όμως ο Αριστοτέλης δεν απομακρύνεται από την πάγια θέση του και 
ακριβώς αυτό δηλώνει. Επειδή δεν υπάρχει κενό στη φύση, αυτό όμως που 
δημιουργήθηκε πρέπει να καλυφθεί από το γενόμενο άλλο πράγμα, 

προκειμένου να υπάρξει συνέχεια της γένεσης και της φθοράς των 
όντων στη φύση. 
Ακόμη, απορία δημιουργεί και η τοποθέτηση της συμμετρίας του ποιούντος 

και πάσχοντος στην κατηγορία του «ποιείν» και «πάσχειν» των δικών του 
εναντίων. Διότι αυτή η συμμετρία αφορά τα «όμοια» και όπως λέγει αμέσως 

παραπάνω ο ίδιος ο Αριστοτέλης, μεταξύ «ομοίων» δεν υπάρχει «ποιείν» και 
«πάσχειν». 
Αμέσως όμως ο Αριστοτέλης σπεύδει να διευκρινίσει, ότι αυτή η συμμετρία του 

ποιούντος και πάσχοντος, που αφορά τη συνάθροιση και την αποσύνθεση των 
στοιχείων των άλλων, μπορεί να είναι μία γένεση και φθορά, πλην όμως δεν 

αφορά τη γένεση και τη φθορά που προέρχεται από τα ενάντια των 
στοιχείων των δικών του θεωριών, διότι αυτά προκαλούν ουσιαστικές 
μεταβολές στα στοιχεία και στα σώματα των όντων. 

Ο Αριστοτέλης καταλήγει, ότι η συνύπαρξη των εναντίων, όπως θερμού-
ψυχρού, στο αυτό στοιχείο ως ιδιότητα, (παρατηρείται ένας διαχωρισμός των 
εναντίων ως ιδιότητα από την οντολογία της ύλης των στοιχείων), είναι 

αναγκαία και ότι δύνανται αυτά τα ενάντια να προκαλούν κυκλική 
δράση για την κίνηση του στοιχείου, προφανώς χωρίς την ύπαρξη κενού, 

όπως συμβαίνει με τους άλλους. 
Συμπερασματικά, ο Αριστοτέλης κλείνει λέγοντας, ότι τα πράγματα στη 
φύση είναι μία αμοιβαία δράση «ποιείν» και «πάσχειν», δηλαδή 
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αποτέλεσμα των δυνάμεων της αμοιβαίας έλξης και απώθησης των 
εναντίων των στοιχείων (Α-8)28. 

Ολοκληρώνει όμως το «ποιείν» και «πάσχειν» των πραγμάτων στη φύση 
συσχετίζοντας αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, με το γεγονός της γένεσης και 

της φθοράς των όντων, προκειμένου να αποφανθεί, ότι το «γεννάν» ως 
«ποιείν» και «πάσχειν» συμβαίνει σε όντα που, από τη φύση τους, είναι 
φτιαγμένα να έχουν το «δυνάμει» και το «εντελεχεία». 

Καθολικά και όχι μερικά, όπως υποστηρίζουν Δημόκριτος και Εμπεδοκλής. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης διαβεβαιώνει, ότι θε εξετασθεί η αμοιβαία σχέση του 
«ποιείν» και «πάσχειν» στο αυτόν «Ον», προφανώς μελλοντικά στη γένεση και 

στη φθορά των εμβίων ως «δυνάμει» και «εντελεχεία» καθολικά στο αυτό έμβιο 
ον, δηλαδή μέχρι ολοκλήρωσης της μορφής του, μέσω της αυτο-ομοιότητας, 

όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενες σκέψεις. 
Από αυτήν όμως την εν «δυνάμει» «εντελέχεια», που υπάρχει εντός κάθε εμβίου 
όντος, με τα οποία ιδιαιτέρως και εκτεταμένα ο Αριστοτέλης είχε ασχοληθεί, 

εμπνέεται στα «Μεταφυσικά» του, την εντός αυτών ενυπάρχουσα ενεργό ουσία, 
προκειμένου συλλογιστικά να φθάσει να αποδείξει την ύπαρξη της 

πρώτης ενεργού ουσίας του «πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 
Δηλαδή την πρώτη «ενέργεια», όπως λέγεται σήμερα απλουστευμένα. 
Και κάτι ακόμα τελευταίο, ότι με αυτές τις συμμετρίες γενικά του «ποιείν» 

και «πάσχειν», του «δυνάμει» και «ενεργεία» ή του «ενεργεία» και «δυνάμει», 
κινούν και κινούμενο ο Αριστοτέλης οικοδομεί το γίγνεσθαι του κόσμου. 
Συμμετρίες οι οποίες είναι δυνατόν να ισχυρισθούμε, ότι ενέπνευσαν και τον 

σύγχρονο Φυσικό Αλβέρτο Αϊνστάιν στην διατύπωση των δικών του 
συμμετριών μάζας (ύλης) και ενέργειας και αυτής του χώρου (κίνησης) 

και χρόνου (Α-9)28. 
Ο Αριστοτέλης κλείνει το Α΄ Βιβλίον «Περί Γενέσεως και Φθοράς» με μία τρίτη 
συγγενή έννοια της ουσιαστικής μεταβολής των φυσικών πραγμάτων από την 

δράση του «ποιείν» και «πάσχειν» των εναντίων και αυτή είναι η μείξη των 
ουσιών και μετά από την δεύτερη συγγενή έννοια της αλλοίωσης αυτών. 
Για τη μείξη συμπερασματικά καταλήγει και λέει, ότι κατ’ αυτήν τα πράγματα 

ούτε φθείρονται ούτε παραμένουν τα ίδια, αλλά όμως συντίθενται και είναι 
ικανά να αλλοιωθούν. 

Στα πλαίσια όμως ανάπτυξης του κεφαλαίου της μείξης, ο Αριστοτέλης 
σημειώνει, ότι δεν μπορούν ν’ αναμειχθούν τα πάντα με τα πάντα, αλλά το 
καθένα από τα συστατικά που αναμείχθησαν πρέπει να υπάρχει αρχικά 

ξεχωριστά, όμως καμία από τις ιδιότητες δεν μπορεί να υπάρξει ξεχωριστά. 
Όπως, επί παραδείγματι, θα μπορούσε να συμβαίνει με τα είδη των στοιχείων 

της ύλης με τις ιδιότητες των εναντίων, που είναι αχώριστες με την ύλη, 
αποδίδοντας τα είδη αυτής. Συμπληρώνει ο Αριστοτέλης λέγοντας σχετικά με 
την ανάμειξη, ότι το κάθε συστατικό θα είναι ακόμα δυνάμει αυτό που 

ήταν προτού μειχθούν και δεν θα έχει καταστραφεί. 
Εκφράζει ακόμα επιφυλάξεις κατά πόσον είναι δυνατόν τα σωματίδια των 
σωμάτων των μερών του μείγματος μπορούν από μόνα τους χωριστά να 

αποτελέσουν μείγμα και ισχυρίζεται, ότι μόνο σύνθεση δημιουργούν. Μείγμα 
δημιουργούν μόνο τα ομοιομερή σώματα αυτών, όπως είναι το νερό και τα 

άλλα. 
Με όσα επιλεκτικά αναφέρονται, περί μείγματος στο παρόν κεφάλαιο, ο 
Αριστοτέλης δίδει μία κάποια περιγραφή πώς ήταν το πρώτο μείγμα 
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ύλης και εναντίων, το οποίο διαχώρισε το Πρώτο Ενεργό Κινούν-
Ακίνητο, περιστρέφοντας αυτό και τοποθετώντας το κάθε σώμα στη φυσική 

του θέση στην κοσμική σφαίρα, ανάλογα με την ελαφρύτητα και την βαρύτητα 
αυτών. 

Ασφαλώς χωρίς να αποκλείεται η δράση μεταξύ τους, μέσω των 
εναντίων στο «ποιείν» και «πάσχειν» αυτών των ουσιών (Α-10)28. 
 

29. Βιβλίον Β΄. Κεφάλαια 1-11. Γενέσεις από τα Στοιχεία στα Έμβια Όντα  
 
Στο Α΄ Βιβλίο «Περί Γενέσεως και Φθοράς», ο Αριστοτέλης, όπως είδαμε, μίλησε 

για το «ποιείν» και «πάσχειν» των εναντίων στο επίπεδο των στοιχείων για τον 
σχηματισμό των ειδών της ύλης. 

Είναι λογικό επόμενο στο Β΄ Βιβλίο του αυτού έργου να αναμένεται να 
παρουσιάσει τη γενεσιουργό και φθοροποιό δράση των εναντίων στο πλαίσιο 
των αισθητών σωμάτων. Ιδιαίτερα, αν το γεγονός της ζωής στα έμβια όντα 

συνδέεται ή όχι με αυτή την δράση των εναντίων. 
Έτσι, ο Αριστοτέλης, περί τα θέματα αυτά, εισέρχεται στην ανάπτυξη των 

σκέψεων του ασχολούμενος, κατά πρώτον, με την υποκείμενη ύλη, διότι 
υπάρχουν αυτοί που ισχυρίζονται, ότι είναι πολλές, όπως ο Εμπεδοκλής που 
θεωρεί μόνον ως ύλη τα στοιχεία της γης, του νερού, του αέρα και της φωτιάς. 

Από τη σύνθεση και των διαχωρισμό αυτών συμβαίνει αντίστοιχα η γένεση και 
η φθορά των σωμάτων των όντων. Αλλά δεν ευσταθεί και ο ισχυρισμός αυτών 
που υποστηρίζουν, ότι η ύλη είναι μία, όπως αυτοί που αποδέχονται το 

άπειρον, προφανώς του Αναξίμανδρου, διότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως αρχή των σωμάτων χωρίς να συνοδεύεται αχώριστα αυτή από κάποια 

αντίθεση ελαφρύ ή βαρύ, θερμή ή ψυχρή. 
Επίσης απορρίπτεται, ως ασαφής, καθόσον αφορά την ύπαρξή της και την 
δράση της, η έννοια του «πανδεχέως» από τον Πλάτωνα στον «Τίμαιο», σε 

σχέση με τα στερεά στοιχεία, που ο ίδιος χρησιμοποιεί για τη γένεση και τη 
φθορά των σωμάτων. 
Μπορεί να δικαιώνεται ο Αριστοτέλης για την ασάφεια της έννοιας του 

«πανδεχέως» του Πλάτωνος, πλην δύναται να συσχετισθεί με αυτό που ο 
Αριστοτέλης ονομάζει φύση ή, όπως λέγεται σήμερα περιβάλλον ή ακόμη και 

χώρον, τα οποία έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό να αγκαλιάζουν όλα τα όντα 
του κόσμου ως ένα άλλο Πλατωνικό «πανδεχές». 
Επίσης, εύλογα ο Αριστοτέλης διαμαρτύρεται και για τους άλλους 

προηγούμενους, δηλαδή τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους, που στη μία 
αρχή της φύσης δεν έθεταν την αντίθεση, ενώ άπαντες αναγνώριζαν την 

ύπαρξη και την δράση των αντιθέσεων θερμού-ψυχρού και υγρού-ξηρού. 
Είναι ορθή η ανωτέρω επισήμανση του Αριστοτέλη, αλλά αυτή η τοποθέτηση 
των εναντίων επί των στοιχείων τους δύναται να θεωρηθεί ως δεδομένη, διότι 

πώς εξασφάλιζαν την κίνησή τους για τη σύνθεση και την αποσύνθεση 
των σωμάτων ή ακόμη και την περιστροφή του όλου σώματος του 
κόσμου; 

Αυτοί όμως οι προηγούμενοι εμπνέουν και τον Αριστοτέλη να διατυπώσει την 
δική του θεωρία υποστηρίζοντας πως υπάρχει ύλη, από την οποία 

γίνονται τα αισθητά σώματα και η οποία όμως δεν είναι χωριστή αλλά 
συνοδεύεται πάντα από αντίθεση και να διευκρινισθεί, ότι αυτά είναι τα  
στοιχεία. Τα οποία, ως γνωστό, με υποκείμενη την ύλη αχώριστη από τις 
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ιδιότητες-δυνάμεις των εναντίων θερμού-ψυχρού και υγρού-ξηρού 
δημιουργούν τα αισθητά σώματα, από τις αρχές των στοιχείων της φωτιάς, του 

αέρα, του νερού και της γης. 
Με αυτούς τους αμέσως παραπάνω ισχυρισμούς του Αριστοτέλη 

επιβεβαιώνεται, για άλλη μία αφορά ακόμη, ότι το πρώτο ενοποιημένο 
μείγμα, το οποίο συναντά και διαχωρίζει το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, 
είναι τα σώματα της ύλης η οποία είναι αχώριστη από τα ενάντια 

αντίστοιχα αυτής (Β-1)29. 
Αφού ο Αριστοτέλης  μίλησε για την αχώριστη σχέση της υποκείμενης ύλης με 
τα ενάντια σε κάθε στοιχείο έρχεται στη σειρά να πραγματευθεί ποια και πόσα 

είναι τα ζεύγη των εναντίων, από τα οποία προέρχονται τα πρώτα στοιχεία. 
Με βασικό κριτήριο την αίσθηση της αφής, θεωρεί ως πρωταρχικά ενάντια 

το θερμό-ψυχρό και το υγρό-ψυχρό. 
Όλα τα άλλα ενάντια βαρύ-ελαφρύ, σκληρό-μαλακό, κολλώδες-εύθρυπτο, 
τραχύ-απαλό και παχύ-λεπτό είναι παθητικά ζεύγη. Ενώ τα πρωταρχικά 

είναι ποιητικά ενάντια, διότι συνδέονται με την αμοιβαιότητα του «ποιείν» 
και «πάσχειν». Ιδιαίτερα το ζεύγος θερμού-ψυχρού είναι ποιητικόν ενώ το 

ζεύγος υγρού-ξηρού είναι πάσχον, επί πλέον, από πλευράς παθητικότητας 
αυτών, το ξηρό δύναται να θεωρηθεί προέκταση του υγρού. 
Μετά από όλη αυτή την ανάλυση των εναντίων, ο Αριστοτέλης καταλήγει, ότι η 

κάθε ιδιότητα των πρωταρχικών ζευγών των εναντίων δεν υποκαθίσταται από 
άλλη, γι’ αυτό και τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτά της φωτιάς, 
του αέρα, του νερού και της γης είναι και τα πρωταρχικά μοναδικά 

στοιχεία. Πρωταρχικά και μοναδικά στοιχεία στη γένεση και στη φθορά των 
όντων, κατά τον Αριστοτέλη τα τέσσερα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς να αναφέρει 

κάποια συμμετοχή του πέμπτου στοιχείου του αιθέρα, που και αυτό έχει 
τα ενάντια του θερμού-ψυχρού. 
Βέβαια, ο Αριστοτέλης κατέστησε τον αιθέρα ως Πρώτο Κινούμενο στο Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο αΐδιο σώμα, δεν συμμετέχει στο γίγνεσθαι των όντων, όπως τα 
άλλα τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία, πλην όμως δεν παραμένει απομονωμένος 
και χωριστός από το όλον γίγνεσθαι του κόσμου. Κατ’ αρχάς συναντήσαμε 

αυτόν να συμμετέχει στην περιστροφή του γίγνεσθαι των κοσμικών ουρανίων 
σφαιρών των σωμάτων, σύμφωνα με την αρχή της κίνησης αυτών 

ενεργεία-δυνάμει από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Επίσης θα τον 
συναντήσουμε  μέσω του ήλιου, του οποίου το σώμα είναι αιθέρας, να 
ρυθμίζει τη ζωή-γένεση και τη φθορά των εμβίων όντων. 

Επομένως, ο Αριστοτέλης μπορεί να ερευνά πλευρές του κοσμικού 
γίγνεσθαι, όπως αυτή «Περί Γενέσεως και Φθοράς», πλην όμως αυτές θέτει 

εντός του όλου γίγνεσθαι του κόσμου (Β-2)29. 
Στη σειρά των ερευνών του ο Αριστοτέλης ενεργεί μία εμπεριστατωμένη 
ταξινόμηση των τεσσάρων βασικών στοιχείων που συνοδεύουν το καθένα από 

αυτά. Όπως, επί παραδείγματι, η φωτιά συνοδεύεται από τα ενάντια θερμό-
ξηρό, ο αέρας από το θερμό-υγρό. 
Ως συνήθως -πολύ ορθά από πλευράς ερευνητικής μεθοδολογίας- ο 

Αριστοτέλης δοκιμάζει τις δικές του απόψεις με τις σχετικές των άλλων 
φιλοσόφων. Έτσι αναφέρει τον Αναξιμένη, ο οποίος δέχεται μόνον ένα 

στοιχείο, τον αέρα, από το οποίο γεννιούνται πυκνώματα και αραιώματα, 
από τα οποία προκύπτουν δύο ιδιότητες εναντίων του πυκνού-αραιού ή του 
ψυχρού-θερμού. 
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Ο Παρμενίδης δέχεται ως βασικά στοιχεία αυτά της γης και της φωτιάς, 
ενώ το νερό και ο αέρας προκύπτουν από τη μείξη των πρώτων. Ο Παρμενίδης 

δέχεται την ύπαρξη αυτών των στοιχείων από την πλευρά των θνητών. Ενώ το 
θεϊκό ύψος δέχεται μόνο την ύπαρξη του Ενός Όντος.  

Ο δε Εμπεδοκλής δέχεται μεν τα τέσσερα πρώτα στοιχεία της φωτιάς-αέρα, 
νερού και γης, τα οποία ανάγει στα δύο και τελικά στο ένα, που είναι 
μόνον η φωτιά, η οποία, όπως είδαμε, αποτελεί το ενοποιημένο μείγμα των 

άλλων, το οποίον επαίνεσε και ο Αριστοτέλης. 
Τελικά σχολιάζει τον Πλάτωνα, ο οποίος δέχεται τρία στοιχεία, το αμέριστον, 
το μεριστόν και το ενδιάμεσον, προφανώς από κάποια άλλη σκοπιά του 

Πλάτωνος, αυτή την διαιρετότητα, η οποία όμως δύναται να ερμηνευθεί και να 
συσχετισθεί με τη σύγχρονη διαιρετότητα, αντίστοιχα με την ενέργεια, την 

ύλη και την υλο-ενέργεια (κυματοσωματίδια). 
Επανέρχεται ο Αριστοτέλης στις δικές του θέσεις για τα στοιχεία λέγοντας, ότι 
τα σώματα της φωτιάς, αέρα, νερού και γης δεν είναι καθαρά, όπως 

δηλώνονται από τη φυσική τους ουσία, αλλά είναι δηλωτικά της 
υπεροχής των ιδιοτήτων των εναντίων εντός των στοιχείων, δηλαδή στη 

φωτιά υπερέχει το θερμό, ανάλογα και στα άλλα στοιχεία. 
Ενώ, ως γνωστόν, η υποκείμενη στα ενάντια ύλη παραμένει σταθερά 
αμετάβλητη. 

Επίσης από πλευράς διάταξης στην κοσμική σφαίρα τα σώματα αυτών είναι, η 
μεν φωτιά και ο αέρας προς την περιφέρεια της υποσελήνιας περιοχής η δε γη 
και το νερό προς το κέντρο της γης. 

Ακόμη η φωτιά και η γη κατέχουν αντίστοιχα τα άκρα αυτής της διάταξης 
καθαρά από κάθε άλλη ανάμειξη, διευκρινίζοντας έτσι την εντελέχεια όπως 

χαρακτηρίζονται σε αντίστοιχο κεφάλαιο στο «Περί Ουρανού». Ενώ τα 
ενδιάμεσα σώματα του αέρα και του νερού, είναι ακόμη αναμειγμένα, 
προφανώς χάριν διατήρησης των κλιματολογικών συνθηκών του 

περιβάλλοντος της γης. 
Σήμερα όμως αυτήν την Αριστοτελική πρόβλεψη της ισορροπίας της 
περιβάλλουσας ατμόσφαιρας ο αλαζόνας άνθρωπος την φθάνει στα 

όρια της καταστροφής της (Β-3)29. 
Αφού ο Αριστοτέλης στο Β΄ Βιβλίον αρχικά και κατά πρώτον μίλησε για την 

υποκείμενη ύλη, ως τη θεμελιώδη και αμετάβλητη βάση των στοιχείων, κατά 
δεύτερη σειρά αναφέρεται ποια και πόσα είναι τα ενάντια αυτών, φθάνει πλέον 
στην ταξινόμηση των στοιχείων με τα ενάντια ζεύγη που συνοδεύει το καθένα 

από αυτά. 
Έτσι, κατά έναν επαγωγικό τρόπο έκθεσης των συλλογιστικών ερευνών, 

εισέρχεται να ορίσει ποια είναι η καθαρά γένεση και η φθορά και πώς 
αυτήν γίνεται αμοιβαία. 
Ορίζει, λοιπόν, ως γένεση και φθορά την διαδικασία προς και από τα 

ενάντια, από όλα τα αντίθετα στοιχεία, που έχουν μεταξύ τους 
αντίθετες διαφορές. 
Αυτή η διαδικασία στα στοιχεία μετατροπής γένεσης και φθοράς περιγράφεται 

ως ακολούθως: 
Από τη φωτιά στον αέρα, από τον αέρα στο νερό, από το νερό στη γη 

και από τη γη πάλι στη φωτιά, δηλαδή συμβαίνει μία αέναη κυκλική 
διαδικασία. Από τη οποία συμπεραίνεται, ότι ναι μεν τα στοιχεία είναι γεννητά   
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και φθαρτά, πλην όμως η αρχή της φύσης ως ύλη με τα δύο ενάντια 
παραμένει άφθαρτη. 

Όπως επεξηγεί ο Αριστοτέλης, αυτός ο κύκλος γένεσης και φθοράς από το ένα 
στο άλλο στοιχείο γίνεται διότι στα διαδοχικά στοιχεία υπάρχει μία ίδια 

και αντίθετη ιδιότητα των εναντίων, βάσει των οποίων επιτυγχάνεται η 
αμοιβαία μετατροπή. 
Αυτή η διαδικασία αποτελεί συνέχεια της αμέσως προηγούμενης ταξινόμησης 

των στοιχείων με τα ενάντια που έχει το καθένα από αυτά και η οποία κυκλική 
διαδικασία των στοιχείων επιτυγχάνεται μέσω των εναντίων κάθε στοιχείου. 
Ως γνωστόν, η ταξινόμηση των στοιχείων με τα ενάντιά τους έχει ως εξής:  

- Η φωτιά: θερμό-ξηρό 
- Ο αέρας: θερμό-υγρό 

- Το νερό: υγρό-ψυχρό 
- Η γη: ψυχρό-ξηρό 
Με κατάλληλους συνδυασμούς των εναντίων μεταξύ τους γεννώνται 

άλλα στοιχεία και αυτά πάλι από άλλα ενάντια. 
Επί παραδείγματι, από τη φωτιά και το νερό, θα γεννηθούν η γη και ο αέρας, 

ενώ πάλι από τον αέρα και τη γη θα επανέλθουν η φωτιά και το νερό. 
Δηλαδή, όταν το ψυχρό ενάντιο του νερού και το ξηρό της φωτιάς θα έχουν 
φθαρεί, θα γεννηθεί ο αέρας (διότι παραμένουν άφθαρτα τα ενάντια του θερμού 

της φωτιάς και το υγρό του νερού). 
Όταν όμως το ενάντιο του θερμού της φωτιάς και το υγρό του νερού θα έχουν 
φθαρεί, θα γεννηθεί η γη (επειδή παραμένουν άφθαρτα τα ενάντια του ξηρού 

της φωτιάς και το ψυχρό του νερού κοκ.). 
Μία διαλεκτική μεταβολών γενέσεως και φθοράς των στοιχείων και εναντίων, η 

οποία συντελεί στην διαμόρφωση των ειδών των όντων, που άμεσα, σε μία 
πρώτη σκέψη, μπορεί να οδηγήσει σε ανάλογη διαλεκτική που συμβαίνει εντός 
της σύγχρονης έννοιας του κυττάρου, στο οποίο οι πληροφορίες του 

περιβάλλοντος είναι κατά κωδικό τρόπο αποθηκευμένες αντίστοιχα σε 
κάθε χωριστή μονάδα σύνθεσης των στοιχείων Α,C,G, Τ, η οποία 
μονάδα αποτελεί το γενετικό τμήμα του D.N.A και είναι αυτό που 

λέγεται γονίδιο, το οποίο διαφοροποιείται και τα είδη των εμβίων 
όντων. 

Επί πλέον, ο Αριστοτέλης διευκρινίζει καθαρά, ότι δεν υπάρχει άλλο φυσικό 
σώμα παραπάνω από αυτά τα τέσσερα, δηλαδή τη φωτιά, τον αέρα, το νερό και 
τη γη, ούτε να είναι μόνο δύο ή ένα από αυτά από τα οποία να προέρχονται τα 

άλλα. 
Επίσης, ο Αριστοτέλης αποκλείει ένα από αυτά τα τέσσερα στοιχεία των 

φυσικών σωμάτων, να αποτελεί την αρχή των μεταβολών το ένα προς το άλλο, 
είτε είναι στα άκρα είτε στο ενδιάμεσο της διάταξής του στην ουράνια σφαίρα, 
διότι έτσι θα υπήρχε μία επ’ άπειρον μεταβολή σε ευθεία γραμμή και θα 

χρειάζονταν άπειρα αντίθετα. 
Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι αυτές οι ουσιαστικές μεταβολές συμβαίνουν μεταξύ 
των σωμάτων του υποσελήνιου χώρου και είναι λογικό επόμενο να συμβαίνουν 

με κάποιον αναλογικό τρόπο προς τις ανάγκες που προκύπτουν από τη γένεση 
και τη φθορά των επίγειων όντων, οι οποίες ασφαλώς συμβαίνουν επί της γης. 

Επομένως, στον υποσελήνιο χώρο, εκτός της περιφοράς των ουρανίων 
ζωνών, πλην της γης η οποία παραμένει στο κέντρο ακίνητη, υπάρχει 
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παράλληλα και μία άλλη κάθετη κίνηση των στοιχείων της 
διαστρωμάτωσης των φυσικών σωμάτων αυτών. 

Έτσι δύναται να αποσαφηνισθούν πως έχουν οι κινήσεις των φυσικών σωμάτων 
στον υποσελήνιο χώρο. 

Τέλος, ο Αριστοτέλης κλείνει το κεφάλαιο περί γενέσεως και φθοράς των 
στοιχείων με την επισήμανση, ότι η υποκείμενη ύλη, ως ενδιάμεση μη αισθητή 
οντότητα μεταξύ των στοιχείων και των εναντίων, παραμένει σταθερή, το «είναι» 

της οποίας είναι διάφορον από αυτό των στοιχείων, τα οποία βέβαια είναι 
αχώριστα από αυτήν (Β4-5)29. 
Με κάποια μορφή παρένθεσης στην ανάπτυξη της θεωρίας του για την 

δραστηριότητα των στοιχείων και των εναντίων αυτών στη γένεση και στη φθορά 
των όντων, ο Αριστοτέλης αναλίσκεται σε μία κριτική στη θεωρία του 

Εμπεδοκλή, την οποία προσπαθεί να ανατρέψει. 
Κατά πρώτον απορρίπτει την ισότητα των στοιχείων του, διότι τα στοιχεία 
της δικής του θεωρίας παρουσιάζουν την δική τους ξεχωριστή και διάφορη 

δυναμική. 
Επίσης απορρίπτει την αναλογι8κή συμμετοχή των στοιχείων του στην 

δημιουργία των μελών ενός σώματος, ενώ ο ίδιος, όπως φάνηκε μέχρις 
εδώ, αυτόν τον ρόλο μάλλον αναθέτει στις αναγκαίες μεταβολές των εναντίων 
των στοιχείων του. 

Ακόμη δεν αποδέχεται τις δυνάμεις της «φιλότητας» και του «νείκους 
ως αίτια σύνθεσης και διαχωρισμού των στοιχείων, τις οποίες μάλιστα 
καθιστά αξιολογικά ισόθεες με τα στοιχεία, τις οποίες επί πλέον θεωρεί 

γενικά ως αιτία κίνησης των στοιχείων του. 
Όπως παρατηρείται από αυτές τις συνοπτικές αναφορές, ο Αριστοτέλης  

απορρίπτει όλες τις κοσμογονικές δομές της θεωρίας του Εμπεδοκλή, ο οποίος 
και αυτός χρησιμοποιεί, ως βασικά δομικά στοιχεία, τη φωτιά, τον αέρα, το 
νερό και τη γη, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από τα δραστήρια ενάντια του 

Αριστοτέλη (Β-6)29. 
Ο οποίος εξακολουθεί την ανατρεπτική του κριτική και στις θέσεις του 
Εμπεδοκλή στο θέμα δημιουργίας των αισθητών σωμάτων από τα 

στοιχεία του, την οποία πρόκειται στη συνέχεια να αναπτύξει και ο 
Αριστοτέλης την δική του θεώρηση. 

Αυτός, ως φαίνεται είναι και ο λόγος που προηγήθηκε η κριτική του σε αυτήν 
του Εμπεδοκλή προκειμένου, ως συνήθως πράττει, να δοκιμάσει τις δικές του 
θεωρίες. 

Έτσι, ασκώντας κάποια κριτική στον Εμπεδοκλή για την δημιουργία των 
οστών και της σάρκας των σωμάτων, ο Αριστοτέλης λέει, ότι μπορούσε να 

γίνει αποδεκτή η πρότασή τους μόνον αν επρόκειτο για σύνθεση ανέπαφων 
στοιχείων, όπως συμβαίνει με τους πλίνθους και τις πέτρες (δηλαδή σκέτη 
ξερολιθιά, χωρίς το ενδιάμεσο συνεκτικό υλικό) στους τοίχους, η οποία βέβαια 

δεν αποτελεί και γένεση. Ενώ, θεωρεί αδύνατο να συμβεί το αντίστροφο, από 
τα οστά και τη σάρκα να ληφθούν και πάλι τα στοιχεία κατά την αποσύνθεση 
αυτών. 

Ο Αριστοτέλης όμως, με τη χρήση των εναντίων στα στοιχεία, ομιλεί περί 
γενέσεως και φθοράς αυτών. 

Διατυπώνει ακόμη και κάποια άλλη σκέψη για τον Εμπεδοκλή. 
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Λέγεται, ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί απλώς η ύλη με τη σύνθεση 
θερμού-ψυχρού ως κάτι το διάφορο από τα τέσσερα στοιχεία προς 

σχηματισμό των οστών και της σάρκας. 
Με τη βασική βέβαια προϋπόθεση το θερμό-ψυχρό της ύλης να μην 

υπερτερεί το ένα του άλλου, αλλά να υπάρχει μία ισορροπία στο μέσον 
αυτών, ώστε να επιτρέπει την αμοιβαία εναλλαγή αυτών. Μία πρόταση του 
Αριστοτέλη προς τον Εμπεδοκλή για την ύλη με τα ενάντια θερμού-ψυχρού, η 

οποία είναι πλησίον των δικών του απόψεων περί στοιχείων και 
εναντίων, το οποίο θερμό θεωρεί ως ποιητική δύναμη, ενώ το ψυχρό ως 
πάσχουσα δύναμη αντίστοιχα των οστών και της σάρκας στα στοιχεία του  

(Β-7)29. 
Η όλη αυτή κριτική για τον Εμπεδοκλή έγινε προφανώς για ν’ αναπτύξει ο 

Αριστοτέλης τις δικές του απόψεις για τη γένεση και τη φθορά των αισθητών 
σωμάτων απ’ τα στοιχεία και τα ενάντια αυτών. 
Η οποία γένεση και φθορά των σωμάτων των όντων συμβαίνουν στη γη, που 

είναι στο κέντρο του κόσμου και δεν μπορεί να σταθεί στο στερέωμα χωρίς να 
αποτελεί μία συνέχεια με το νερό. 

Έτσι το νερό και η γη, ως απλά στοιχεία, αποτελούν τις βάσεις για τα σύνθετα 
σώματα (όπως είναι γνωστό και σήμερα), αλλά μαζί βέβαια με τα αντίθετά τους, 
δηλαδή το νερό τη φωτιά και η γη τον αέρα, διότι προφανώς ο Αριστοτέλης, ως 

ένας μεγάλος φυσιοδίφης, είχε παρατηρήσει, ότι κάθε σώμα του εμβίου όντος 
είναι θερμό (φωτιά), αλλά και αναπνέει (αέρας). 
Διότι έτσι μόνο, με τη συνύπαρξη του ζεύγους των αντιθέτων, είναι 

εξασφαλισμένη η γένεση και η φθορά των σύνθετων σωμάτων. 
Διαπίστωση του Αριστοτέλη, η οποία έχει διατυπωθεί και από τον σύγχρονο 

Φυσικό Επιστήμονα Erwin Schrodinger, ο οποίος με την περίφημε εξίσωση 
«Ψ» απέδειξε, ότι η ζωή υπάρχει ταυτόχρονα με τον θάνατο. Θέμα το οποίο 
λεπτομερέστερα έχει αναπτυχθεί στα αρχικά τμήματα της παρούσας εργασίας. 

Ο Αριστοτέλης όμως δεν περιορίζεται στη γένεση και στη φθορά των εμβίων 
όντων, αλλά ομιλεί και για ανάπτυξή τους από τη λήψη τροφής, ως επίσης και 
για το σχήμα αυτών. Λέγοντας, ότι κάθε σύνθετο σώμα τρέφεται με συνθέσεις 

όλων των στοιχείων, πλην όμως επισημαίνεται πως η κύρια τροφή στη φύση 
είναι η ύλη, ίσως επειδή τα ενάντια των στοιχείων από τον ίδιο τον Αριστοτέλη 

χαρακτηρίζονται ως ιδιότητες και δυνάμεις της υποκείμενης σταθερής ύλης 
στα στοιχεία. 
Επίσης λέει, ότι κάθε τρεφόμενο σώμα εκτός της ύλης είναι σχήμα και 

μορφή, τα οποία διαμορφώνονται από τη φωτιά των στοιχείων, η οποία 
επίσης από τη φύση της φέρεται στα όρια κάθε σώματος. 

Θέματα τους σχήματος και της μορφής των φυσικών πραγμάτων, όπως είδαμε 
έχουν απασχολήσει τον Αριστοτέλη κυρίως στα «Φυσικά» του, αποδιδόμενα 
στη φύση, χωρίς κάποιας περαιτέρω ερμηνείας του όρου της φύσης, η οποία 

περισσότερο προσεγγίζει προς τη σύγχρονη έννοια του περιβάλλοντος. 
Αν όμως το περιβάλλον αποδίδει ένα εξωτερικό αίτιο του σχήματος και της 
μορφής, το αίτιο της φωτιάς, το οποίον αποδίδεται από τον Αριστοτέλη, 

αποτελεί ένα εσωτερικό οργανικό αίτιο κάθε φυσικού σύνθετου σώματος. 
Το θέμα του σχήματος και της μορφής των φυσικών σωμάτων απασχολεί και 

τη σύγχρονη επιστήμη και ίσως η απάντηση είναι σε αυτή τη συνεργασία 
περιβάλλοντος και οργανισμού ανεξαρτήτως ποιο απ’ αυτά παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, κατά τη γνώμη μας το περιβάλλον (Β-8)29 . 
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Ο Αριστοτέλης συνεχίζει να αναφέρεται στις γενέσεις και στις φθορές των όντων, 
διευκρινίζοντας, ότι αυτές συμβαίνουν στον χώρο της γης η οποία, ως γνωστόν, 

αποτελεί και το κέντρο του κόσμου.  
Δηλώνει όμως, ότι πριν μιλήσει για τις γενέσεις και τις φθορές, πρέπει πρώτα 

να εξετασθούν οι αρχές που διέπουν την καθόλου έννοια αυτών. 
Διότι, οι αρχές αυτές είναι ίσες και όμοιες στο γένος μεταξύ των αϊδίων και των 
πρώτων φυσικών πραγμάτων. 

Αυτή η αναφορά του Αριστοτέλη, περί ίσων και ομοίων αρχών μεταξύ αϊδίων 
και φυσικών πραγμάτων, δηλαδή μεταξύ αυτών στον υπερσελήνιο και στον 
υποσελήνιο χώρο, άνετα επιτρέπει το συμπέρασμα, ότι είναι ενιαίο το 

γίγνεσθαι στην κοσμική σφαίρα του σύμπαντος. 
Οι αρχές, λοιπόν, που διέπουν τις γενέσεις και τις φθορές των εμβίων όντων 

είναι η ύλη και η μορφή. Υπάρχει και μία τρίτη, εδώ όμως ο Αριστοτέλης 
παραμένει σε αυτές τις δύο αρχές της ύλης και της μορφής, δείχνοντας 
προφανώς, ότι παραμένει στο σκεπτικό του για τη λήψη των τροφών, όπως 

προηγουμένως ανέπτυξε τις σκέψεις του περί αυτών. 
Γίνεται ένας διαχωρισμός των πραγμάτων σε αυτά που, κατ’ ανάγκη υπάρχουν, 

όπως είναι τα αΐδια και σε αυτά που δεν υπάρχουν. 
Συμβαίνει και η περίπτωση των πραγμάτων που υπάρχουν και να μην 
υπάρχουν και αυτά είναι τα γεννητά και τα φθαρτά. 

Υπάρχουν μερικοί φιλόσοφοι, όπως ο Σωκράτης (δηλαδή ο Πλάτων) στον 
«Φαίδωνα», ο οποίος θεωρεί ως μοναδική αρχή γένεσης και φθοράς 
αποκλειστικά και μόνο τη μορφή, την οποία θέση απορρίπτει ο Αριστοτέλης. 

Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν μόνο ως αρχή το 
αίτιο της ύλης που κινείται, πλην όμως αυτά και μόνο δεν αρκούν να 

διαμορφώσουν και τη μορφή, διότι η ύλη μόνο πάσχει. 
Όμως τέτοια χαρακτηριστικά «ποιείν» και «πάσχειν» έχει η φωτιά, η οποία 
δύναται και να κινεί και να κινείται με τις ιδιότητες του θερμού που ποιεί 

και του ψυχρού που πάσχει. 
Θέμα της ύλης με τις ιδιότητες θερμού και ψυχρού αυτών των αντιθέτων, το 
οποίο θα αποδεχόταν ως αρχή γένεσης και φθοράς στην κριτική που ασκεί ο 

Αριστοτέλης στις αρχές του Εμπεδοκλή, όπως είδαμε ανωτέρω. 
Κλείνει το παρόν κεφάλαιο με μία σύντομη ανακεφαλαίωση αυτού 

διατυπώνοντας, ότι σκοπός αυτού ήταν να δώσει έμφαση στην διαφορετικότητα 
ύλης και μορφής, προφανώς ως συνέχεια του κεφαλαίου για τη λήψη των 
τροφών. 

Αυτός είναι ο λόγος που αποφεύγει να μιλήσει ποια είναι η τρίτη αρχή, για την 
οποία έχει μιλήσει λεπτομερώς στα «Φυσικά» του έργα τα οποία, ως γνωστόν, 

είναι η ύλη-η κίνηση-το είδος και η μορφή (ένεκα τίνος) (Β-9)29. 
Στα αμέσως προηγούμενα ο Αριστοτέλης ανέφερε, ότι για τις γενέσεις και τις 
φθορές των εμβίων όντων υπάρχουν οι δύο αρχές, η ύλη και η μορφή. 

Υπάρχει όμως και μία τρίτη, για την οποία απλώς λέει, ότι γι’ αυτήν έχει 
μιλήσει σε προηγούμενο έργο, προφανώς στα «Φυσικά», στα οποία αναφέρει 
ως τρίτη αρχή την κίνηση. 

Γι’ αυτήν την τρίτη αρχή, λοιπόν την κίνηση ομιλεί, με έναν άλλο 
διακεκριμένο λόγο, ο οποίος αφορά τη γένεση και τη φθορά των εμβίων 

όντων. 
Αρχίζει να ομιλεί περί αυτής με τον πρώτο ισχυρισμό, ότι η κίνηση αυτή 
πρέπει να δημιουργεί συνεχή γένεση, λόγω της αΐδιας κίνησης αυτού 
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που την προκαλεί. Επίσης έχει λεχθεί και είναι λογικό, η κίνηση να 
προηγείται της γένεσης, διότι το «ον», ως αίτιο, γεννά το «μη ον» και όχι to 

«μη ον» το «ον». 
Ακόμη, έχει αποδειχθεί, ότι η γένεση και η φθορά συμβαίνει στα πράγματα 

συνεχώς, αλλά όμως προς τούτο χρειάζονται δύο αντίθετες κινήσεις στο 
αυτό σώμα. 
Κατά τον Αριστοτέλη, αποκλείεται να υπάρχουν δύο αντίθετες κινήσεις για τη 

γένεση και τη φθορά στο αυτό σώμα και από μία αιτία, παρά περί του αντιθέτου 
σήμερα, όπως απεδείχθη με τη λεγόμενη εξίσωση «Ψ» του Erwin Schrodinger, 
περί συνύπαρξης της ζωής και του θανάτου στην ίδια ύπαρξη, όπως έχει 

αναφερθεί και σε άλλα σημεία. 
Αφού ο Αριστοτέλης απέκλεισε να υπάρχει η αυτή αιτία γένεσης και φθοράς 

στο αυτό σώμα, απέδωσε αυτή, όχι στην πρωταρχική κυκλική κίνηση του 
ηλίου, αλλά στην άλλη στη λοξή-εκλειπτική, που συμβαίνει κάθε χρόνο, 
η οποία επιτρέπει, λόγω της λοξότητας-εκλειπτικότητας, την διπλή 

κίνηση στην τροχιά της. 
Λόγω αυτής της εκλειπτικής τροχιάς του ηλίου που συμβαίνει κάθε χρόνο, 

έχουμε γεννήσεις των εμβίων όντων, κατά την προσέγγιση αυτού προς 
τη γη και φθορές αυτών αντίστοιχα από την απομάκρυνση της τροχιάς 
του ήλιου. 

Υπ’ όψιν, ότι ο ήλιος, κατά τις προσεγγίσεις, είναι περισσότερο θερμός και ως 
γνωστόν, κατά τον Αριστοτέλη, το θερμό συνθέτει και το ψυχρό, κατά τις 
απομακρύνσεις αυτού, αποσυνθέτει τις ουσίες. 

Έτσι ο Αριστοτέλης αιτιολογεί τις γενέσεις και τις φθορές των εμβίων όντων, όχι 
προερχόμενες από τον οργανισμό αυτών, αλλά από εξωτερική αιτία που 

είναι οι δύο αντίθετες κινήσεις του ηλίου. 
Αυτοί οι ίδιοι ετήσιοι κύκλοι του ηλίου επί πλέον ρυθμίζουν και την περίοδο 
ζωής κάθε εμβίου όντος, άλλων μακρύτερος και άλλων βραχύτερος, θέμα 

το οποίον, ακόμη και από τη σύγχρονη επιστήμη, δεν έχει λυθεί, αναζητώντας 
ως επί το πλείστον, τις αιτίες στο εσωτερικό του οργανισμού. 
Σήμερα, από τη σύγχρονη επιστήμη, ο ήλιος αναγνωρίζεται ουσιαστικά ως 

ζωοδότης, πλησίον προς τις βασικές θέσεις του Αριστοτέλη. 
Προσωπικά, σε εργασία μου η ζωή ως μία διαρκής κίνηση κυματοειδούς 

ταλάντωσης, τοποθετείται στη μεμβράνη του πρωτοκυττάρου και κατ’ 
επέκταση στον πολυκύτταρο οργανισμό, στις εκατέρωθεν επιφάνειες 
στις οποίες σχηματίζεται ηλεκτρικό δυναμικό από ιόντα συστατικά των 

τροφών, τα οποία ιονίζονται από τον ήλιο. 
Διότι, η ζωή στα έμβια όντα είναι η κίνηση, όπως αφήνεται σαφώς να 

εννοηθεί από τον Αριστοτέλη, αλλά και ο ίδιος ο δάσκαλός του ο Πλάτων 
στους «Νόμους» ταυτίζει την αυτόνομη κίνηση της ψυχής με αυτήν 
ταύτην τη ζωή των εμβίων όντων. 

Εξαρτά βέβαια ο Αριστοτέλης την περίοδο ζωής κάθε εμβίου όντος από την 
περιοδικότητα του ήλιου, πλην όμως δηλώνει, ότι συμβαίνει τα σώματα των 
εμβίων να φθείρονται σε σύντομο διάστημα, λόγω εσωτερικής ανωμαλίας της 

ύλης αυτών, επομένως ανώμαλες θα είναι και οι γενέσεις αυτών. 
Συνέπεια μίας τέτοιας ανώμαλης γένεσης ορισμένων εμβίων όντων, επί πλέον 

έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αιτία φθοράς και άλλων εμβίων, 
προφανώς προερχόμενες κληρονομικά από τέτοιες ανώμαλες γενέσεις. 
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Όπως όμως έχει λεχθεί η γένεση και η φθορά συμβαίνουν συνεχώς και 
δεν σταματούν ποτέ, διότι η φύση πάντα επιδιώκει το καλύτερο και 

αυτό επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του «είναι» από το «μη είναι». 
Με άλλα λόγια η φύση δεν αρέσκεται να δημιουργούνται υπαρξιακά σε όντα 

κενά και σπεύδει τα δημιουργούμενα κενά από τις φθορές να συμπληρώνει 
αενάως με γεννήσεις άλλων όντων. 
Επειδή και σήμερα υπάρχει το ερώτημα για ποιόν σκοπό εγένετο ο 

κόσμος; Μία απάντηση η οποία μπορεί να δοθεί, σύμφωνα με το πνεύμα του 
Αριστοτέλη, ότι ο κόσμος εγένετο χάριν της τελειότητας και χωρίς κενά 
της αιώνιας πληρότητας αυτού! Απάντηση παρόμοια με τη σύγχρονη 

θεωρία, ότι το σύμπαν εγένετο χάριν της ανθρωπότητας. 
Αυτό το συνεχές «είναι» ο Θεός μερίμνησε να επιτυγχάνεται μόνο με 

την κυκλική κίνηση των πραγμάτων, επομένως και των εμβίων όντων, διότι 
είναι η μόνη συνεχής, η οποία εξασφαλίζει την αέναη γένεση και φθορά αυτών. 
Για να μη παρεξηγηθεί, ότι ο Αριστοτέλης εμπλέκει άμεσα τον Θεό στο διαρκές 

γίγνεσθαι το κόσμου, σπεύδει και αποσαφηνίζει, ότι σε κάθε κίνηση υπάρχει 
το κινούν και αν υπάρχει πάντα κίνηση θα υπάρχει και πάντοτε κινούν και 

αν η κίνηση είναι συνεχής, το κινούν πρέπει να είναι ένα και το αυτό, 
ακίνητο, αγέννητο και αναλλοίωτο και προφανώς σύμφωνα με τα 
λεγόμενα του ίδιου του Αριστοτέλη, αυτό το ένα κινούν είναι το Πρώτο 

Κινούν Ακίνητο. 
Αυτός όμως ο συνεχής κύκλος της αμοιβαίας γένεσης και της φθοράς των 
εμβίων όντων, συμβαίνει και σε άλλα πράγματα, όσα μεταβάλλονται το ένα 

στο άλλο, όπως συμβαίνει στα φυσικά σώματα τα οποία μιμούνται την 
κυκλική κίνηση. 

Δηλαδή ο αέρας να γίνεται από το νερό, η φωτιά από τον αέρα και πάλι νερό 
από φωτιά, αυτός ο κύκλος σημαίνει, ότι η γένεση επανήλθε στην 
αφετηρία της. 

Η αιτία είναι η αμοιβαία μετατόπιση στοιχείων των αντίστοιχων των φυσικών 
σωμάτων, η οποία βέβαια εκφράζει διπλή κίνηση και δεν παραμένει σε 
καθορισμένο τόπο. 

Αυτός όμως ο συσχετισμός του κύκλου της γένεσης και της φθοράς των εμβίων 
όντων με τον κύκλο των μεταβολών γένεσης και φθοράς των στοιχείων των 

φυσικών σωμάτων, στα οποία συμβαίνει ουσιαστική μεταβολή σε άλλο είδος 
στοιχείων, έστω και αν ο κύκλος επανέρχεται στην αφετηρία, εύλογα εγείρεται 
το ερώτημα, γιατί να μη συμβαίνει κάτι ανάλογο και στα έμβια όντα; 

Ότι οι γενέσεις και οι φθορές αυτών συνεπάγονται και σε αέναο κύκλο 
μεταβολών των ειδών αυτών και δεν αφορά τις γενέσεις και τις φθορές αυτών 

που συμβαίνουν κατ’ ευθείαν συνεχή γραμμή στο αυτό είδος των εμβίων. 
Σύμφωνα όμως με το παραπάνω σκεπτικό, αυτές οι μεταβολές στα έμβια όντα 
οδηγούν στην ποικιλία των ειδών, μεγάλο αριθμό από τα οποία είχε 

διαπιστώσει κατά τις έρευνές του ο Αριστοτέλης ως φυσιοδίφης. Επίσης, 
αυτές οι μεταβολές οδηγούν και σε κάποιας μορφής εξελικτικότητας των 
ειδών, για την οποίαν ιδιαιτέρως μίλησε ο σύγχρονος Κάρολος Δαρβίνος. 

Επίσης, ο παραπάνω συσχετισμός μεταβολών των στοιχείων με τα έμβια όντα, 
συγχρόνως αποκαλύπτει και την εξελικτική πορεία των σκέψεων του 

Αριστοτέλη, σύμφωνα με τις οποίες οι γενέσεις και οι φθορές των στοιχείων 
έχουν ως αρχές την ύλη με τα ενάντια, ενώ αντίστοιχα για τις γενέσεις και 
φθορές των εμβίων όντων, έχουν ως αρχές την ύλη, τη μορφή και επί πλέον 
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βασικά την κίνηση, η οποία προκαλείται από τον ήλιο, προσδίδοντας 
ταυτοχρόνως και το αγαθό της ζωής στα έμβια όντα. 

Ακόμη, στο παρόν κεφάλαιο παρατηρείται αρχικά ο Αριστοτέλης για τις 
γενέσεις και τις φθορές των εμβίων όντων να εμπλέκει τις εκλειπτικές κινήσεις 

του ηλίου, στη συνέχεια για τη συνεχή κυκλική γένεση και φθορά αυτών 
εμπλέκει το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, ως την ίδια αιτία για όλες τις κινήσεις. 
Αυτή η παρατήρηση επιτρέπει το συμπέρασμα, ότι ο ήλιος, του οποίου η 

ουσία είναι ο αιθέρας, ο οποίος είναι και το πρώτο κινούμενο στο Πρωτο Κινούν 
Ακίνητο, προέρχεται με απόσπαση από το σώμα του αιθέρα. 
Επομένως, αποσπώμενος ο ήλιος από το κύριο σώμα του αιθέρα διατηρεί 

αιωνίως, ως αίδιο σώμα, την κυκλική του κίνηση. 
Επειδή όμως η κίνηση αυτή είναι συνεχής και ο χρόνος είναι συνεχής, 

διότι ο χρόνος πάντα συνοδεύει την κίνηση. 
Ο χρόνος είναι τρόπος μέτρησης της κίνησης, επομένως αφορά και την 
αιώνια κυκλική, αλλά αφορά και αυτήν των εμβίων όντων, στον επανα-

λαμβανόμενο μετρήσιμο χρόνο της γένεσης και φθοράς αυτών. 
Αυτές οι σχέσεις κίνησης και χρόνου μεταξύ των αϊδίων πραγμάτων και των 

φυσικών μετρήσιμων πραγμάτων ενέπνευσαν τον Ισαάκ Νεύτωνα στις 
θεωρίες του απολύτου και του μετρήσιμου χρόνου (Β-10)29. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης  έρχεται να κλείσει το θέμα της γένεσης και της φθοράς 

στα συνεχώς κινούμενα σώματα και να ερευνήσει κατά συνέπεια τη 
συνεχή, χωρίς διακοπή, διαδοχή αυτών. 
Θέτει τις προϋποθέσεις της έρευνάς του, ότι πρέπει να ερευνηθεί αν υπάρχει 

κάτι, το οποίον θα υπάρξει κατ’ ανάγκη ή αν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο 
πράγμα ή αν είναι δυνατόν όλα να μη γίνουν. 

Η έρευνά του καταλήγει στο συμπέρασμα: 
Ότι αν είναι αναγκαίο να γίνει το επόμενο, είναι επίσης αναγκαίο, ότι 
πρέπει να έχει υπάρξει το προηγούμενο και αντιστρόφως, αν πρέπει 

να υπάρχει το προηγούμενο, πρέπει να υπάρξει και το επόμενο. 
Σε μία όμως διαδοχική σειρά που συνεχίζεται επ’ άπειρον δεν ισχύει το 
παραπάνω συμπέρασμα, διότι το άπειρον δεν έχει αρχή. 

Επίσης, το φαινόμενο της ως ανωτέρω επ’ άπειρον διαδοχής δεν ισχύει στην 
κατ’ ανάγκη γένεση, διότι αυτό που πρέπει να υπάρχει πάντα και είναι 

αΐδιον και αν είναι αΐδιον υπάρχει κατ’ ανάγκη πάντα. 
Αν όμως η γένεση κάποιου πράγματος είναι απολύτως αναγκαία, πρέπει να 
διαγράφει κύκλο (είναι η τέλεια κίνηση του αϊδίου) και επομένως να 

επιστρέφει πάντα στον εαυτόν του. 
Το αΐδιο όμως δεν μπορεί να κινείται σε ευθεία γραμμή επ’ άπειρον, διότι η 

επ’ άπειρον κίνηση δεν έχει αρχή και τέλος, ενώ ο αΐδιος κύκλος έχει αρχή 
και τέλος τον ίδιο τον εαυτόν του. Ακριβώς αυτό το γεγονός συμβαίνει με 
την αΐδια γένεση στον κύκλο, που το γενόμενο επιστρέφει πάντα στον 

εαυτόν του. 
Επομένως, η απόλυτη αναγκαιότητα είναι παρούσα κυκλική κίνηση και 
γένεση και εφόσον η διαδικασία είναι κυκλική, κάθε μέλος πρέπει 

αναγκαστικά να γίνει και να έχει γίνει και επομένως η γένεσή τους 
είναι κυκλική. 

Με αυτόν τον Αριστοτέλειον άριστο συλλογιστικό τρόπο, που ιδιαίτερα 
χαρακτηρίζει την έρευνά του, απέδειξε το αρχικό συμπέρασμά του για την 
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αδιάκοπη συνεχή διαδοχή της γένεσης, να γίνεται το επόμενο εφόσον έχει 
υπάρξει το προηγούμενο. 

Συνεχίζει την συλλογιστική του έρευνα προκειμένου αυτή να φθάσει στην 
ολοκλήρωση του επιδιωκόμενου στόχου του. Λέει λοιπόν, ότι κυκλική κίνηση 

είναι και η κίνηση του ουρανού, του οποίου όμως έχει αποδειχθεί (από τα 
«Φυσικά» του ακόμη έργα), ότι η κίνηση είναι αΐδια, επειδή οι δικές του 
κινήσεις, αλλά και αυτές που γίνονται κατ’ ανάγκη (τα αΐδια κατ’ ανάγκη 

κινούνται στην αΐδια κίνηση του ουρανού) και θα συνεχίσουν να γίνονται. 
Αλλά και αυτά τα πράγματα που κινούνται σε κύκλο κινεί αυτά πάντοτε κάποιο  
άλλο, επομένως και η κίνηση αυτών των πραγμάτων που κινεί είναι 

κυκλική. 
Άρα, επειδή και ο ήλιος κινείται κυκλικά με τον δικό του τρόπο, έτσι 

κινούνται και οι εποχές κυκλικά, επιστρέφοντας στον εαυτόν τους. 
Κυκλικά επίσης γίνονται τα νέφη με τις βροχές, ενώ ο άνθρωπος και 
τα ζώα δεν επιστρέφουν στον εαυτόν τους, αλλά η γένεσή τους 

συμβαίνει κατ’ ευθείαν γραμμή (πατέρας-γιός-εγγονός). 
Αυτή όμως η εξάρτηση της κυκλικής γένεσης και της φθοράς των όντων, όπως 

και της ζωής των εμβίων όντων, του υποσελήνιου χώρου, από τις κυκλικές 
κινήσεις του ήλιου του υπερσελήνιου χώρου, αποτελεί μία αυταπόδεικτη 
αλήθεια του ενιαίου όλου της κοσμικής σφαίρας. 

Μία επί πλέον ακόμη μαρτυρία από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, για όσους ομιλούν 
περί έλλειψης επικοινωνίας του υπερσελήνιου με τον υποσελήνιο χώρο. Ακόμη 
αυτός ο κύκλος γένεσης και φθοράς των όντων και η επιστροφή τους στα 

αρχικά, δηλώνει κάποιον συσχετισμό με τις οντολογικές σκέψεις των 
Προσωκρατικών Φυσικών Φιλοσόφων, σύμφωνα με τις οποίες το αρχικό 

«ον», μετά από τις συνθέσεις αυτού σε υπαρξιακά όντα, μετά τις αποσυνθέσεις 
αυτών των ιδίων, επιστρέφει πάλι στο αρχικό «ον». 
Αυτός όμως ο κύκλος των όντων στον Αριστοτέλη, συναντάται και στη σύγχρονη 

Φυσική Επιστήμη, από τη λεγόμενη θεωρία του Henri Poincare, ο οποίος 
ομιλεί για μία αέναη επαναληπτικότητα στο σύμπαν σε μέγιστο κυκλικό 
χρόνο. Αυτός εξ’ άλλου είναι και ο χρόνος του «Μέγα Ενιαυτού» των 

Προσωκρατικών Φιλοσόφων. 
Βέβαια, όπως διευκρινίζει ο Αριστοτέλης, ότι αυτός ο κύκλος γένεσης και 

φθοράς δεν συμβαίνει στο αυτό είδος, όπως ο άνθρωπος και τα ζώα, στα οποία 
η γένεση συμβαίνει κατ’ ευθείαν γραμμή (παππούς-γιός-εγγονός). 
Τέλος, ο Αριστοτέλης τελειώνει το κεφάλαιο του κύκλου «Περί Γενέσεως και 

Φθοράς» των όντων με το ερώτημα: 
Αν όλα τα πράγματα επιστρέφουν εξ ίσου στον εαυτόν τους ή όχι και 

αν μερικά επιστρέφουν κατά τον αριθμόν, ενώ μερικά άλλα μόνο κατά 
τη μορφή. 
Η απάντηση δίδεται από τον ίδιο λέγοντας, ότι για την άφθαρτη ουσία η 

επιστροφή γίνεται κατά τον αριθμό η ίδια. 
Ενώ, για τις φθαρτές ουσίες, επιστρέφουν μόνο κατά τη μορφή και όχι 
κατά τον αριθμό. Επί παραδείγματι, στις διαδοχές νερό από αέρα ή αέρας 

από νερό, το νερό ή ο αέρας είναι ίδια κατά τη μορφή και όχι κατά τον αριθμό. 
Μετά από αυτές τις απαντήσεις προκύπτει η απορία ποιες ουσίες ο 

Αριστοτέλης θεωρεί άφθαρτες και ποιες φθαρτές, ασφαλώς εντός του 
γήινου υποσελήνιου περιβάλλοντος. 
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Για τις φθαρτές ουσίες καθαρά ο Αριστοτέλης έχει δηλώσει, ότι τα στοιχεία 
με τα ενάντια είναι γεννητά και φθαρτά, όπως αυτά που σχηματίζουν το 

νερό και τον αέρα, τα οποία επιστρέφουν κατά τη μορφή, όπως είδαμε. 
Από τα στοιχεία όμως έχει χαρακτηρίσει το βασικό συστατικό αυτών την ύλη 

ως άφθαρτη. Πλην όμως η ύλη είναι αχώριστη από τα ενάντια, αλλά η ύλη 
με τα ενάντια ως γενική έννοια δηλώνει έναν άφθαρτο αριθμό και υπ’ 
αυτήν την έννοια έχουμε συναντήσει στα «Φυσικά», ως αρχή της φύσης, 

την ύλη με τα δύο ενάντια, άφθαρτα κατ’ αριθμόν και όχι είδος (Β-11)29. 
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Περί Γενέσεως και Φθοράς 
30. Επισκόπηση-Προβληματισμοί. Συμπεράσματα  

 
Ο Αριστοτέλης κατήλθε στα γήινα πράγματα και ασχολείται πλέον με τις 

βασικές αρχές της Γένεσης και της Φθοράς των όντων επί της γης. 
Η δε έρευνά του έχει μία επαγωγική διαλεκτική πορεία, αρχίζοντας από τη 
γένεση και τη φθορά των στοιχείων, για να φθάσει σε αυτή των σωμάτων των 

εμβίων όντων. 
Έτσι αρχίζει με το γεγονός, ότι η γένεση και η φθορά των στοιχείων 
αποτελεί μία ολοσχερή μεταβολή του «είναι» αυτών, όχι όμως και της 

υποκείμενης ύλης, η οποία παραμένει σταθερά αμετάβλητη. 
Πρωταγωνιστές στις μεταβολές του «είναι» των στοιχείων είναι τα ενάντια αυτών, 

στα οποία συμβαίνει μία χωρίς διακοπή διαδοχική γένεση και φθορά μεταξύ 
αυτών, μέχρι τα σύνθετα από αυτά σώματα.  
Να σημειωθεί, ότι τα ενάντια είναι αχώριστα από την υποκείμενη ύλη και  

διαμορφώνουν το είδος αυτής με την δυνατότητα του «ποιείν» και του 
«πάσχειν» επ’ αυτής της ύλης. 

Δηλαδή τα στοιχεία του Αριστοτέλη έχουν μία παρόμοια κατάσταση με το «Ον» 
στον Σοφιστή του Πλάτωνος ως «εαυτόν» και «θάτερον» με στάση και κίνηση. Ή 
και αυτής των Προσωκρατικών, οι οποίοι όμως τοποθετούν τα ενάντια εντός 

των αρχικών κοσμικών στοιχείων αυτών. 
Ο Αριστοτέλης όμως δεν παραλείπει ν’ αναφέρει και από ποιους άλλους 
χρησιμοποιείται η αρχή του «ποιείν» και «πάσχειν» και σε ποιες περιπτώσεις. 

Ομιλεί για την εφαρμογή του «ποιείν» και «πάσχειν» προφανώς από τον 
Δημόκριτο στη λειτουργία των αισθήσεων, μέσω του ποιούντος από τους 

συμμετρικούς πόρους του πάσχοντος των αισθήσεων. 
Επίσης από τον Εμπεδοκλή στη σύνθεση και στην αποσύνθεση των στοιχείων, 
μέσω του ποιούντος και της συμμετρίας του πάσχοντος. 

Αν όμως η αρχή του «ποιείν» και «πάσχειν» στα στοιχεία του Εμπεδοκλή στη 
γένεση και στη φθορά χρειάζεται κάποιο κενό για να υπάρξει κίνηση, το 
«ποιείν» και «πάσχειν» των εναντίων του Αριστοτέλη γίνεται με τις δυνάμεις της 

αμοιβαίας έλξης και άπωσης μεταξύ αυτών. 
Αλλά αυτήν την αρχή των ομοίων, δηλαδή της συμμετρίας μεταξύ ποιούντος 

και πάσχοντος, ο Αριστοτέλης επικαλείται και στη λήψη των τροφών, 
προκειμένου να σχηματισθούν τα οστά και οι σάρκες ισχυριζόμενος, ότι 
μεταξύ αυτών υπάρχει ένας επιλεκτικός δίαυλος επικοινωνίας. 

Κατ’ αρχάς ο Αριστοτέλης αναφέρεται στο σύγχρονο μεταβολισμό των 
τροφών, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, κυρίως των εμβίων 

όντων, σύμφωνα με τη σημερινή αρχή της αυτοομοιότητας και αυτής 
τους συντονισμού των ιδιοσυχνοτήτων μεταξύ των ουσιών, ως δίαυλο 
επικοινωνίας. 

Τέλος, η αρχή του «ποιείν» και «πάσχειν», λέει ο Αριστοτέλης, συμβαίνει και σε 
όντα που από τη φύση τους είναι δημιουργημένα στο αυτό «ον» να υπάρχει 
καθολικά το «δυνάμει» και η «εντελέχεια».  

Προφανώς ο Αριστοτέλης αναφέρεται στα έμβια όντα, που ως προχωρημένος 
φυσιοδίφης είχε παρατηρήσει, ότι εντός της ύλης αυτών υπάρχει 

«δυνάμει» η κίνηση ως και η μορφή των όντων, δηλαδή η «εντελέχεια» 
αυτών. Αρχή από την οποία άρχισε και απέδειξε την πρώτη ενεργό 
ουσία του Πρώτου Κινούντος Ακινήτου στο έργο «Μεταφυσικά». 
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Κλείνει το κεφάλαιό του Α΄ Βιβλίου «Γενέσεως και Φθοράς» με το «ποιείν» και 
«πάσχειν» των εναντίων στα στοιχεία των σωμάτων. 

Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης εισέρχεται στα θέματα του Β΄ Βιβλίου του «Περί 
Γενέσεως και Φθοράς» με την επιβεβαιωτική δήλωσή του, ότι υπάρχει ύλη 

από την οποία γίνονται τα αισθητά σώματα, η οποία όμως είναι 
αχώριστη από τα ενάντια.  
Λόγω αυτού του σημαντικού ρόλου των εναντίων στο γίγνεσθαι των αισθητών 

όντων του κόσμου, ο Αριστοτέλης αναφέρει ποια και πόσα είναι τα ζεύγη των 
εναντίων. Πρωταρχικά είναι τα ζεύγη του θερμού-ψυχρού και υγρού-ξηρού, 
τα οποία διακρίνονται σε ποιητικά και παθητικά ενάντια με την αμοι-

βαιότητα του «ποιείν» και «πάσχειν». Από αυτά τα ζεύγη προκύπτουν, 
σύμφωνα με το επικρατούν μέλος αυτών, τα βασικά στοιχεία της φωτιάς, του 

αέρα, του νερού και της γης. 
Δεν αναφέρεται το στοιχείο του αιθέρα διότι, όπως είδαμε, ο Αριστοτέλης το 
σώμα του αιθέρα κατατάσσει στα αΐδια πράγματα, συμμετέχοντας στο 

γίγνεσθαι του κόσμου με τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο, στην περιστροφή των 
κοσμικών ζωνών των σωμάτων, αλλά και στη ζωή των εμβίων, μέσω του ηλίου, 

όπως είδαμε και στο σύγγραμμά του «Περί Ουρανού». 
Ακολουθεί ο λόγος του Αριστοτέλη για τον αέναο κύκλο γένεσης και 
φθοράς των στοιχείων, ο οποίος επιτυγχάνεται με τους κατάλληλους 

συνδυασμούς των ζευγών των εναντίων, ώστε σε κάθε στοιχείο να 
γεννώνται άλλα στοιχεία από άλλα ενάντια. 
Συνδυασμοί των ζευγών των εναντίων στα στοιχεία που θα μπορούσαν να 

συσχετισθούν με την ανταλλαγή μεταξύ των πληροφοριών που είναι 
καταχωρημένες στις τέσσερις ομάδες των γονιδίων του DNA του 

κυττάρου, φερόμενες με τα αρχικά γράμματα A, C, G, T, με συνέπεια να 
διαμορφώνονται τα είδη των εμβίων όντων. 
Μετά τη λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων με τα ενάντια αυτών, ο Αριστοτέλης 

κάνει το άλμα για τη γένεση και φθορά των αισθητών σωμάτων και 
ιδιαιτέρως των εμβίων όντων επί της γης αφού, κατ’ αρχάς, απορρίπτει 
τις θέσεις του Εμπεδοκλή, ο οποίος χρησιμοποιεί τα στοιχεία χωρίς ενάντια 

και τη συμμετοχή τους στη σύνθεση των μελών των εμβίων όντων από τα στοιχεί 
κατ’ αναλογία αυτών. 

Ο Αριστοτέλης, όπως είδαμε, χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των εμβίων τα 
στοιχεία με τα ενάντιά τους, τα οποία λαμβάνει μέσω των τροφών, ενώ για το 
σχήμα αυτών χρησιμοποιείται το στοιχείο της φωτιάς το οποίο, ως 

ελαφρύτερο, διαμορφώνει την περιφέρεια αυτών. Ενώ στα Φυσικά έργα του 
Αριστοτέλη «Φυσικά-Μεταφυσικά» είδαμε, ότι υπεύθυνη για τη μορφή των 

όντων θεωρείται η «Φύση», όρος ο οποίος μεταφράζεται με τη σημερινή 
έννοια του περιβάλλοντος. 
Επομένως, κατά τον Αριστοτέλη, στη μορφή των ειδών των όντων συμμετέχουν 

τόσο ο εσωτερικός οργανισμός όσο και το περιβάλλον, γενικά είναι 
σύμφωνος με τις απόψεις του σύγχρονου φυσιοδίφη Κάρολου Δαρβίνου. 
Αυτές όμως οι γενέσεις των όντων διέπονται καθολικά από τις δύο αρχές την 

ύλη και τη μορφή, υπάρχει όμως και η τρίτη που είναι η κίνηση, όπως έχει 
αναφερθεί και στα «Φυσικά» στις τέσσερις αιτίες: ύλη-κίνηση-είδος-μορφή 

ή στα «Μεταφυσικά» κίνηση-ύλη-είδος-μορφή. 
Η κίνηση όμως αυτή πρέπει να δημιουργεί συνεχή γένεση στα έμβια όντα, 
λόγω της αΐδιας κίνησης αυτού που την προκαλεί. 
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Αλλά τις γενέσεις των εμβίων όντων συνοδεύει και η φθορά. Χρειάζονται όμως 
δύο αντίθετες κινήσεις στο αυτό σώμα, πράγμα το οποίον αποκλείει ο 

Αριστοτέλης (παρά την περίφημη εξίσωση «Ψ» του Erwin Schrodinger, στην 
οποία αποδεικνύεται η ταυτόχρονη ύπαρξη ζωής και θανάτου, όπως έχει 

αναφερθεί προηγουμένως). 
Διότι, ο Αριστοτέλης τη γένεση και τη φθορά, ως και την περίοδο ζωής 
των εμβίων όντων αποδίδει στην αΐδια εκλειπτική κίνηση του ηλίου, 

όπου στις προσεγγίσεις και στις απομακρύνσεις αυτού από τη γη συμβαίνουν 
αντίστοιχα οι γενέσεις και φθορές των εμβίων. 
Η κίνηση στα έμβια όντα αναμφισβήτητα ταυτίζεται με το γεγονός της 

ζωής, γεγονός το οποίο δηλώνεται και από τον Πλάτωνα στους «Νόμους», 
όπου η αυτοκινησία της κοσμικής ψυχής ταυτίζεται με τη ζωή. 

Σύμφωνα με προσωπική μου θεωρία, αυτό το χαρακτηριστικό της αυτο-
κινησίας ως γεγονός της ζωής, τοποθετείται στο ηλεκτρικό δυναμικό της 
εξωτερικής μεμβράνης του κυττάρου, το οποίο σχηματίζεται από αντίθετα 

ιόντα τα οποία δημιουργεί και συντηρεί ο ήλιος. 
Παρόλες τις φθορές, οι γενέσεις συμβαίνουν συνεχώς και δεν σταματούν ποτέ, 

λέει ο Αριστοτέλης, γιατί η φύση επιδιώκει την ύπαρξη από την 
ανυπαρξία.  
Αλλά, όπως συμπληρώνεται από τον Ακαδημαϊκό Ευάγγελο Μουτσόπουλο και 

χάριν της τελειότητας και της ωραιότητας του κόσμου, σύμφωνα με τον 
Αριστοτελικό τελεολογικό σκοπό της φύσης η οποία, όπως είδαμε και στα 
«Φυσικά» έχει αναλάβει αυτόν τον ρόλο, δηλαδή τη μορφοποίηση της ποικιλίας 

των ειδών, κατά τις τοπικές συνθήκες. 
Τρίτη αρχή, λοιπόν, μετά την ύλη και τη μορφή στα έμβια όντα είναι η 

κίνηση, η οποία παρέχεται από τις κινήσεις του ηλίου ως ζωή στα έμβια 
όντα. 
Αλλά το σώμα του ηλίου αποτελείται από αιθέρα το οποίον αποτελεί ως γνωστόν 

και το πρώτο κινούμενο στο Πρώτο Κινούν Ακίνητο, καθιστώντας έτσι τον ήλιο 
αΐδιο σώμα κυκλικά κινούμενο. 
Η ομοιότητα των χαρακτηριστικών του ηλίου με το κυρίως σώμα του αιθέρα, 

ως το πρώτο κινούμενο, επιτρέπουν να θεωρηθεί, ότι ο ήλιος σχηματίσθηκε 
με απόσπασή του από το κυρίως σώμα του αιθέρα, έτσι ώστε και αυτός 

εμμέσως να έχει κάποια διασύνδεση και με το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Έτσι μπορούν να ερμηνευθούν οι φράσεις του Αριστοτέλη στα «Φυσικά-
Μεταφυσικά», ότι «το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο αγκαλιάζει όλα τα όντα του 

κόσμου». 
Επί πλέον, αποδεικνύεται το ενιαίο του κοσμικού όλου και η ενότητα του 

υπερσελήνιου με τον υποσελήνιο χώρο, παρά τα ερωτηματικά περί αυτής 
των μετέπειτα μελετητών του Αριστοτέλη. 
Τέλος, ο Αριστοτέλης συμπληρώνει, ότι οι συνεχείς γενέσεις δεν μπορούν να 

συμβαίνουν επ’ άπειρον, παρά μόνον όταν αυτές συμβαίνουν μόνο κυκλικά, 
επιστρέφοντας στον εαυτόν τους, διότι μόνον ο κύκλος είναι αίδιος και 
έχει ως αρχή και τέλος τον εαυτόν του. 

Έτσι, επιστροφή στον εαυτόν τους, από την κυκλική κίνηση, συμβαίνει στην 
διαδοχή των εποχών του έτους και στα νέφη με τις βροχές, αποκλείοντας τις 

γενέσεις των ανθρώπων και των ζώων, οι οποίες συμβαίνουν κατ’ 
ευθείαν γραμμή (παππούς-γιός εγγονός). 
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Συμπερασματικά ο Αριστοτέλης δηλώνει, ότι τα φθαρτά σώματα 
επιστρέφουν κατά τη μορφή, όπως τα σώματα της φωτιάς, αέρα, νερού, γης. 

Ενώ τα άφθαρτα με τα ενάντια, δηλαδή η ύλη με σταθερό και αμετάβλητο 
το «είναι» της και τα ενάντια ως αριθμός και όχι ως είδος. Έτσι 

αναφέρεται και στα «Φυσικά», «ως αρχή της φύσης». 
Τέλος, ενώ ο Αριστοτέλης παρουσιάζει σε έναν αέναο κύκλο την αφθαρσία 
της ύλης και των δύο εναντίων κατ’ αριθμόν, δεν παρέχει κάτι ανάλογο 

για την κίνηση, δηλαδή για τον αέναο κύκλο της ζωής των εμβίων. 
Αυτό όμως επιτρέπει να εννοηθεί με τη φράση του, ότι το Πρώτο Κινούν-
ακίνητο δεν είναι μόνο αρχή, αλλά και κατάληξη. Η φράση συσχετίζεται 

με αυτό που λέει, ότι έξω από τον ουρανό υπάρχουν αίδια, άυλα όντα, 
χωρίς τόπο και χρόνο. 

Η αναιτιολόγητη αυτή αποκάλυψη του Αριστοτέλη δίκαια οδηγεί στις ιδέες ή 
στις ψυχές, κατά Πλάτωνα και ασφαλώς πολύ περισσότερο στην πρώτη 
ενεργό ουσία η οποία συνεχώς κινεί το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο σε έναν 

αέναο κύκλο από την εν «δυνάμει-εντελεχεία» ενεργό ουσία εντός της 
ύλης των σωμάτων των εμβίων. 

Έτσι όμως ακριβώς παρουσιάζεται και η ψυχή των εμβίων στο σύγγραμμα 
«Περί Ψυχής» του Αριστοτέλη. 
Άρα ο Αριστοτέλης δεν ομιλεί μόνο για έναν αέναο κύκλο αφθαρσίας 

της ύλης με τα δύο ενάντια κατ’ αριθμόν, αλλά και για έναν αέναο 
κύκλο της ενεργού ουσίας, που κινεί το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο (30). 
 

Κοσμογονικές Αρχές στον Αριστοτέλη 
 

Ε΄ Συνοπτικός Επίλογος  και Συμπεράσματα 
 
Όπως διαφάνηκε από την ανάπτυξη αυτών των τεσσάρων έργων του, «Η Φυσική 

Ακρόαση» (Φυσικά), «Η Πρώτη Φιλοσοφία» (Μετά τα Φυσικά), «περί Ουρανού», 
«Περί Γενέσεως και Φθοράς», είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι ο Αριστοτέλης 
πράγματι, σε αυτά κυρίως τα έργα του, αναπτύσσει τις κοσμογονικές 

αρχές δημιουργίας του φυσικού κόσμου. 
Έτσι, σαν Φυσικός Φιλόσοφος, προκειμένου να αποδείξει την ύπαρξη 

του Θεού και των προερχομένων εξ’ αυτού θεϊκών αρχών, αρχίζει την 
απόδειξη ύπαρξης αυτών από τα γήινα φυσικά πράγματα. Ενώ ο 
δάσκαλός του, ο Πλάτων, στον «Τίμαιο» εμπλέκει άμεσα κατά αποφθεγματικό 

τρόπο τον Θεό στο κοσμικό γίγνεσθαι. 
Χάριν αυτού του αποδεικτικού σκοπού λαμβάνει ως αρχή της κίνησης των 

φυσικών πραγμάτων αυτή του «κινούντος-κινουμένου» ή, κατ’ άλλη 
έκφραση του «ενεργεία-δυνάμει εντελεχεία» και με προοδευτικούς 
συλλογισμούς φθάνει στον προσδιορισμό Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, το 

οποίον παρουσιάζεται με την ορολογία «Όργανον», προερχόμενο από «μη 
αποδεδειγμένη αρχή», δηλαδή τον Θεό. Αυτό το Πρ΄πωτο Κινούν Ακίνητο ο 
Αριστοτέλης παρομοιάζει με τον «Νου» του Αναξαγόρα. 

Αλλά ο Αριστοτέλης υπήρξε και ένας μεγάλος φυσιοδίφης, που ενέπνευσε 
μάλιστα τον ομόλογό του σύγχρονο Κάρολο Δαρβίνο, όπως ο ίδιος ομολογεί. 

Ως φυσιοδίφης λοιπόν ο Αριστοτέλης παρατήρησε, ότι τα έμβια όντα 
αναπτύσσονται συνεπεία μίας ενεργού ουσίας, η οποία υπάρχει εντός της 
ύλης του σώματός των. Λογικό επόμενο ήταν, με αρχή αυτήν την ενεργό 
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ουσία, που υπάρχει εντός και όχι εκτός της ύλης, να φθάσει να προσδιορίσει 
την πρώτη άυλη ενεργό ουσία, η οποία ασφαλώς, σύμφωνα με τους 

φυσικούς κανόνες, προσδίδει και την κίνηση στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Αυτή η ενεργός άυλη ουσία του Αριστοτέλη, κατά τον Ιωάννη τον Φιλόπονο, 

δεν είναι άλλη από τη σύγχρονη έννοια της ενέργειας, η οποία βεβαίως 
αποτελεί και προϋπόθεση της κίνησης. 
Ακόμη και σήμερα, από τη σύγχρονη Μικροφυσική, τα σωματίδια θεωρούνται 

ως κυματοσωματίδια, έχοντας δηλαδή εντός της ύλης τους «εν δυνάμει» την 
κίνηση.  
Επομένως η αρχή της ενεργού άυλης ουσίας, η οποία αναπτύσσεται στο 

«Μετά τα Φυσικά», δύναται να θεωρηθεί εξέλιξη, η οποία ολοκληρώνει τις 
σκέψεις του Αριστοτέλη στα «Φυσικά», στα οποία παρουσιάζεται το 

Πρώτο Κινούν-Ακίνητο με βάση τη φυσική αρχή κινούντος-κινουμένου. 
Άρα το περιεχόμενο των θεωριών του Αριστοτέλη στα «Μετά τα Φυσικά» 
συμπληρώνει και ολοκληρώνει αυτές στα «Φυσικά».  

Επίσης, είναι αναγκαίο να τονισθεί στα «Μετά τα Φυσικά» καθαρά δηλώνεται, 
από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο «είναι φυσικό 

πράγμα θείας προέλευσης, διαχωρίζοντας έτσι αυτό από την καθαυτήν 
ουσία του Θεού. Αυτό αποδεικνύεται όταν, στον ίδιο χώρο του κειμένου, ο  
Αριστοτέλης διευκρινίζει, ότι μόνον ο φιλόσοφος, ευρισκόμενος σε 

κατάσταση ενατένισης του νου, δύναται να αντιληφθεί μέρος της 
ουσίας και να γνωρίσει τη ζωντανή ύπαρξή του (Λ7). 
Με ανάλογο πνεύμα διαχωρισμού του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, από την 

ουσία του Θεού, αναφέρεται και στα συγγράμματά του «Περί Ουρανού» και στο 
«Περί Γενέσεως και Φθοράς». 

Ο Αριστοτέλης παρουσιάζει στο κοσμικό γίγνεσθαι μόνο το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο ως θεϊκό πράγμα και όχι τον Θεό. Άποψη με την οποίαν συμφωνεί και 
ο G.E.R. Lloyd, ο οποίος αποκλείει τον Θείον Νου στο κοσμικό γίγνεσθαι, 

ενώ άλλοι μελετητές αντιθέτως αναμειγνύουν τον Θεό στο κοσμικό γίγνεσθαι, 
ερμηνεύοντας το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο ως Θεό. 
Τελικά, όπως αποδεικνύεται από τα ίδια τα κείμενα του Αριστοτέλη, το Πρώτο 

Κινούν Ακίνητο είναι μία αιώνια κινητική αρχή της θείας προέλευσης 
ενεργού ουσίας. 

Λογικά επόμενο βήμα του Αριστοτέλη, μετά τον προσδιορισμό του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου, είναι να τοποθετήσει αυτό και να προσδιορίσει την δράση 
αυτού επί του φυσικού κόσμου. 

Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο τοποθετείται στην ανωτάτη εξωτερική 
περιφέρεια του ουρανού, ο οποίος και αυτός έχει όμοιες ιδιότητες με αυτό, 

δηλαδή είναι αΐδιος και κινείται αιωνίως κυκλικά, ως ένα άλλο θεϊκό πράγμα. 
Βέβαια, ο Αριστοτέλης δεν διευκρινίζει τι είναι και πώς προήλθαν αυτές οι 
θεϊκές ιδιότητες του ουρανού. 

Είναι όμως δυνατόν να φαντασθούμε αυτόν ως έναν φλοιό, ο οποίος 
περιβάλλει το όλον του φυσικού κόσμου, όπως συμβαίνει και με τα έμβια 
όντα και του οποίου η φύση είναι η κατάλληλη για να δεχθεί και την θεϊκή 

αρχή του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. Το οποίον, από την θέση αυτή, με την 
κυκλική του ομαλή κίνηση διαχωρίζει το προϋπάρχον μείγμα ύλης και 

εναντίων, διατηρώντας μαζί του ως πρώτο κινούμενο τον αιθέρα, το οποίον 
καθιστά και αυτόν αΐδιον. 
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Με τον αυτό τρόπο της περιφοράς διαχωρίζει και τα υπόλοιπα σώματα της 
ύλης με τα ενάντιά τους, τοποθετώντας αυτά διαδοχικά κατά ζώνες, 

ανάλογα με την ελαφρύτητά τους και την βαρύτητά τους εντός της 
κοσμικής σφαίρας. 

Έτσι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο δημιουργεί το τέλειο σύμπαν ως όλον και ως 
μέρη τις σφαιρικές ζώνες κινούμενα αιωνίως κυκλικά, πλην της γης η 
οποία παραμένει ήρεμη, ακίνητη, «εν δυνάμει» στο κέντρο του σύμπαντος. 

Αυτή η κυκλική κίνηση,  η οποία φέρει και τον διαχωρισμό του αρχικού 
μείγματος, συμβαίνει σύμφωνα με την αρχή «γένεση της γένεσης», 
δηλαδή διαδοχικά σύμφωνα με την αρχή «ενεργεία-δυνάμει» από το 

ενεργόν πρώτο κινούν μέχρι την «δυνάμει γη». 
Με την ανωτέρω περιγραφή, όπως προκύπτει μέσα από κείμενα του 

Αριστοτέλη, επιλύεται και η ένσταση από τους μετέπειτα μελετητές του 
περί διαχωρισμού του υπερσελήνιου και υποσελήνιου χώρου. Το 
σύμπαν είναι ένα και εννιαίον, κατά τον Αριστοτέλη. 

Συγχρόνως όμως η ανωτέρω περιγραφή, περί διαχωρισμού του αρχικού 
μείγματος ύλης και εναντίων από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, επιλύει επίσης 

την απορία των μετέπειτα μελετητών ποια είναι η πρώτη και η δεύτερη ύλη, 
κατά τον Αριστοτέλη. 
Περιγραφή η οποία δικαιώνει το Ιωάννη τον Φιλόπονο, ο οποίος θεωρεί την 

πρώτη ύλη ως άμορφη, ανίδεη κλπ. τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά του 
πρώτου μείγματος και ως δεύτερη την τελική διαιρετότητα, δηλαδή τα 
στοιχεία της ύλης με τα ενάντια, τα οποία συνθέτουν και τα κατά είδος 

σώματά τους. 
Ολοκληρώνεται λοιπόν η δράση του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, το οποίον 

ο Αριστοτέλης τοποθετεί στην περιφέρεια του ουρανού, ώστε από εκεί 
να κινεί την κοσμική σφαίρα, ενώ αντιθέτως ο δάσκαλός του ο Πλάτων την 
κοσμική ψυχή, η οποία δύναται να συσχετισθεί με την δράση του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου, θέτει στο κέντρο του σύμπαντος. 
Αυτή όμως η τελική διαιρετότητα των στοιχείων της ύλης με τα ενάντια 
βρίσκονται σε μία αέναη μεταξύ τους εναλλαγή, ενώ η υποκείμενη σε 

αυτά ύλη παραμένει σταθερή. Αλλά αυτή η εναλλαγή, η οποία συμβαίνει 
σύμφωνα με την αρχή ποιούντος και πάσχοντος ή της αμοιβαίας έλξης και 

άπωσης μεταξύ των εναντίων, διαμορφώνει όχι μόνο τα είδη των 
στοιχείων, αλλά και αυτά των εμβίων όντων. 
Έτσι ο Αριστοτέλης, μετά από αυτή την ερευνητική πορεία της κοσμογονικής 

έρευνας, επανέρχεται και πάλι στα γήινα πράγματα, ασχολούμενος κυρίως 
με τη γένεση και τη φθορά των εμβίων όντων. 

Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης, ότι η ανάπτυξη των εμβίων επιτυγχάνεται από τις 
τροφές κατά έναν όμως επιλεκτικό τρόπο λήψης αυτών, ο οποίος 
επιτυγχάνεται μέσω διαύλου επικοινωνίας των στοιχείων αυτών και των 

αντίστοιχων προφανώς μελών του εμβίου όντος. 
Αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας προφανώς είναι η αρχή των ομοίων των 
προηγουμένων φιλοσόφων, αλλά επιτυγχάνεται, σύμφωνα με προσωπική μου 

άποψη, μέσω συντονισμού των ιδιοσυχνοτήτων μεταξύ των ομοίων 
υλικών στοιχείων. 

Η ανάπτυξη του σώματος του εμβίου όντος, επίσης επιτυγχάνεται μέσω της 
αρχής των ομοίων και όπως σήμερα λέγεται, μέσω της «αυτοομοιότητας» 
των κυττάρων. Η δε ποικιλία των ειδών των εμβίων, κατά τον Αριστοτέλη, 
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επιτυγχάνεται με τους κατάλληλους συνδυασμούς των εναντίων των 
τεσσάρων βασικών στοιχείων της φωτιάς, του αέρα, του νερού και της γης. 

Μηχανισμός, ο οποίος δύναται να παραλληλισθεί με την ανταλλαγή πληρο-
φοριών που υπάρχουν στις αντίστοιχες ομάδες των γονιδίων A,C,G,T του 

D.N.A. των κυττάρων για την ποικιλία των ειδών των εμβίων σήμερα. 
Αξιόλογο αναφοράς είναι και αυτό που επίσης λέγεται από τον Αριστοτέλη, ότι 
οι τροφές συνθέτουν την ύλη του σώματος, ενώ η φωτιά, ως 

ελαφρύτερη διαμορφώνει την περιφέρεια του σχήματος, δηλαδή τη 
μορφή του εμβίου όντος. 
Παρατηρείται όμως, ότι ο Αριστοτέλης, στο έργο του «Περί Γενέσεως και 

Φθοράς» αποδίδει τη μορφή σε εσωτερικό αίτιο του οργανισμού του 
εμβίου όντος, δηλαδή στη φωτιά. Ενώ τόσο στα «Φυσικά» όσο και στα «Μετά 

τα Φυσικά» το έργο της μορφής των όντων αφήνεται στη «Φύση». Η οποία 
«φύση» θεωρείται εξωτερικό αίτιο και δύναται να αποδοθεί με τη σύγχρονη 
έννοια του «περιβάλλοντος». 

Οι αποδοχές αυτές όμως του Αριστοτέλη για την διαμόρφωση της μορφής των 
εμβίων όντων δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, αλλά απεναντίας είναι 

σύμφωνες με αυτές του σύγχρονου φυσιοδίφη Κάρολου Δαρβίνου, ο 
οποίος υποστηρίζει, ότι η διαμόρφωση της ποικιλίας των ειδών οφείλεται 
σε αμφότερους παράγοντες του «οργανισμού» και του «περιβάλλοντος» 

του εμβίου και ασφαλώς σύμφωνες και με αυτές που ο Αριστοτέλης αποδίδει 
στην έννοια της φύσης, ότι είναι τα πάντα και υπάρχει στα πάντα. 
Ο Αριστοτέλης όμως δεν μπορούσε να μην ομιλήσει και για τη ζωή των εμβίων 

όντων, η οποία ασφαλώς ταυτίζεται και με την κίνηση αυτών, όπως έπραξε 
και ο δάσκαλός του ο Πλάτων, ταυτίζοντας την αυτοκινησία της ψυχής με τη 

ζωή. Επίσης τόσο τη γένεση όσο και τη φθορά, αλλά και την διάρκεια της 
ζωής των εμβίων, εξαρτά από την εκλειπτική τροχιά του ήλιου. 
Προσεγγίζοντας ο ήλιος τη γη έχουμε τη γένεση και απομακρυνόμενος τη 

φθορά της. 
Ο ήλιος όμως, ως αποσπώμενο σώμα του αιθέρα, του πρώτου κινουμένου στο 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, δύναται να θεωρηθεί ως προέκταση των δυνα-

τοτήτων του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου και έτσι να επιβεβαιώνεται η 
επανειλημμένη φράση του Αριστοτέλη, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο 

αγκαλιάζει όλα τα όντα του κόσμου. 
Ότι όμως η ζωή των εμβίων εξαρτάται άμεσα από τον ήλιο και κατ’ επέκταση 
από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, επίσης είναι μία άλλη απόδειξη περί 

ενότητας του υπερσελήνιου και υποσελήνιου χώρου και επομένως του 
ενιαίου του σύμπαντος, επιλύοντας έτσι τον προβληματισμό των μετέπειτα 

μελετητών του. 
Τέλος, στο κείμενο αυτό του επιλόγου, δεν μπορούσε να μη θιγεί και το λίαν 
ενδιαφέρον θέμα του συνεχούς κύκλου στον κόσμο, τόσο της ύλης με τα 

ενάντια όσο ακόμη και της ενεργού ουσίας της κίνησης, για την οποία 
δεν υπάρχει μία σαφής αναφορά στα κείμενά του. 
Όσον αφορά για τον κύκλο της ύλης και των εναντίων, ο Αριστοτέλης στο τέλος 

του «Περί Γενέσεως και Φθοράς», καθαρά δηλώνει, ότι τα άφθαρτα σώματα 
επιστρέφουν στην αφετηρία τους και αυτά είναι τα στοιχεία της ύλης με τα 

δύο ενάντια μόνο κατ’ αριθμόν, δηλαδή θεωρητικά χωρίς την ονομασία των 
ειδών αυτών. Έτσι ερμηνεύεται και η φράση του Αριστοτέλη στην αρχή των 
«Φυσικών» του, ότι αρχή της φύσης είναι η ύλη με τα δύο ενάντια. 
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Όσον αφορά για τον κύκλο της ενεργού ουσίας του Πρώτου Κινούντος-
Ακινήτου, υπάρχουν οι εξής ενδείξεις: 

Η δήλωση του ιδίου του Αριστοτέλη, όπως είδαμε, ότι το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο δεν είναι μόνον αρχή, αλλά είναι και κατάληξη. Δηλώσεις οι 

οποίες οδηγούν άνετα, ότι η ενεργός ουσία του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου 
επιστρέφει πάλι στην αφετηρία της. 
Αυτή η επιστροφή της ενεργού ουσίας προφανώς δηλώνεται με την ανεξήγητη 

φράση του Αριστοτέλη ότι έξω από τον ουρανό υπάρχουν άυλες, θεϊκές 
οντότητες, χωρίς τόπο και χρόνο με ευχάριστη ζωή. 
Χαρακτηρισμοί οι οποίοι προσομοιάζουν με τις ιδέες ή τις ψυχές του 

Πλάτωνος, αλλά γιατί όχι με την ενεργό ουσία του Αριστοτέλη; 
Ερμηνείες μάλιστα που αποκαλύπτονται στο έργο «Περί Ψυχής» του 

Αριστοτέλη, ότι η ψυχή του ανθρώπου βρίσκεται στο σώμα του «δυνάμει-
εντελεχεία». Επομένως, αυτές οι άυλες θεϊκές οντότητες, έξω από τον ουρανό, 
δύνανται να εκληφθούν ως ενεργός ουσία, η οποία αιωνίως τροφοδοτεί την 

κίνηση στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο και δεν είναι ούτε οι ιδέες ούτε οι ψυχές 
του Πλάτωνος. 

Αμφότερες όμως οι αναφορές του Αριστοτέλη τόσο για την «δυνάμει-εντελεχεία» 
ψυχή του ανθρώπου όσο και για τις άυλες θεϊκές οντότητες εκτός ουρανού 
είναι προφανές, ότι δηλώνουν κάποια σχέση ομοιότητας με την «δυνάμει-

εντελεχεία» στο εσωτερικό της ύλης των φυσικών όντων, την οποίαν ο 
Αριστοτέλης χρησιμοποίησε στα «Μετά τα Φυσικά» για να αποδείξει την ύπαρξη 
της πρώτης ενεργού ουσίας. 

Ότι όμως ο Αριστοτέλης τόσο στα «Φυσικά» όσο και στα «Μετά τα Φυσικά» 
αρχίζει από τα φυσικά πράγματα για ν’ αποδείξει τις πρώτες θεϊκές αρχές 

αυτομάτως ερμηνεύεται, ότι θεωρεί ως δεδομένο τον κύκλο εντός του 
κοσμικού γίγνεσθαι, τόσο της πρώτης θεϊκής κίνησης όσο και της 
πρώτης θεϊκής ενεργού ουσίας. 

Ακόμη, θα ήταν παράλογο, εκ μέρους του Αριστοτέλη, να αφήσει να θεωρηθεί, 
ότι ο Θεός παρέχει διαρκώς κάτι από την ουσία του για την κίνηση του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου, διότι τότε θα παρουσίαζε άμεσα τον ίδιο τον Θεό ως 

δημιουργό του κόσμου, το οποίον ήταν άτοπο για τον Αριστοτέλη. Άρα και το 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο δεν είναι μόνο αρχή, αλλά και κατάληξη, όπως 

συμβαίνει με την ύλη με τα ενάντια κατ’ αριθμόν, τα οποία αμφότερα 
αποτελούν και τους δύο βασικούς πυλώνες δημιουργίας του κόσμου. Υπάρχει 
όμως και ο Πυλώνας της Φύσης η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο να επιμοιράζει 

την ενεργό ουσία στα φυσικά όντα, ώστε αυτά, σύμφωνα με τη σύγχρονη 
Φυσική επιστημονική αντίληψη, να επιτρέπει την ποικιλία των όντων 

στο κατάλληλο περιβάλλον συνθηκών, ώστε να επιβιώνουν και να 
αναπαράγονται. 
Σε γενικές γραμμές, αυτοί οι τρεις πυλώνες δημιουργίας του κόσμου 

θεωρούνται να ισχύουν και σήμερα, δηλαδή o κύκλος ενέργειας και ύλης 
εντός ενός φυσικού περιβάλλοντος. 
Απ’ όλη όμως αυτή την διαδρομή ανάπτυξης των κοσμογονικών σκέψεων του 

Αριστοτέλη αποσαφηνίσθηκαν συγχρόνως τόσο οι απορίες όσο και οι ενστάσεις  
για την ύπαρξη ασαφειών και κενών στην έκθεση των απόψεών του από τους 

μετέπειτα μελετητές του. Όλες αυτές θεωρούνται δικαιολογημένες, πλην όμως, 
όπως προκύπτει από το οδοιπορικό της εργασίας αυτής εκτιμάται, ότι 
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διευκρινίσθηκαν τόσο η έννοια του Θεού στον Αριστοτέλη όσο και το ενιαίο της 
κοσμικής σφαίρας. 

Όσον αφορά για τις ενστάσεις και τα κενά, θα μπορούσε να αντιπαραταχθεί το 
επιχείρημα, ότι σε ορισμένα από αυτά η διευκρίνιση των ασαφειών δίδεται σε 

κάποιο άλλο σημείο του ιδίου συγγράμματος ή σε άλλο σύγγραμμα ή, όπως 
λέγεται και από τον G.E.R. Lloyd, ότι η ορθότερη ερμηνεία των σκέψεων του 
Αριστοτέλη παρέχεται από συσχετισμό αυτών με τη σύγχρονη επιστήμη. 

Τελικά, κατά τον Αριστοτέλη, συμβαίνει στον κόσμο ένας αέναος κύκλος 
αισθητών και μη αισθητών όντων, είναι αέναος κύκλος στη φύση της ύλης και 
της ενέργειας, με σύγχρονη αντίληψη. 

Εξ’ άλλου αυτός ο αέναος κύκλος, μεταξύ ενεργού ουσίας του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου και της ύλης με τα δύο ενάντια κατ’ αριθμόν, είναι 

αυτονόητος, εφόσον ο Αριστοτέλης αρχίζει την κοσμογονία του από τα 
φυσικά πράγματα για να φθάσει στις αίδιες ουράνιες αρχές, 
προκειμένου να επανέλθει και πάλι στα φυσικά πράγματα. 

Παρ’ όλες τις ανωτέρω αδυναμίες, δύναται να υποστηριχθεί, ότι ο Αριστοτέλης 
συνέταξε μία πλήρη θεωρία της Κοσμογονίας, σύμφωνα με τις δικές του 

θεωρήσεις, εμπνευσμένος όμως από αυτές των προηγουμένων Προσωκρατικών 
Φυσικών Φιλοσόφων, αλλά και του δασκάλου του Πλάτωνος, έστω κι αν ασκεί 
αυστηρή κριτική επ’ αυτών. 

Είχε μελετήσει επισταμένως τα έργα τους και μάλιστα εξ αυτών βασικές 
σκέψεις είχε χρησιμοποιήσει και στις δικές του θεωρίες. Όπως τον ρόλο της 
φύσης ως αρχή στην δημιουργία της ποικιλίας των εμβίων όντων. 

Επίσης, τον Εμπεδοκλή με τα τέσσερα στοιχεία, της φωτιάς, του αέρα, του 
νερού και της γης, τα οποία και αυτά παρουσιάζονται να προκύπτουν από ένα 

αρχικά ενοποιημένο σώμα. 
Ακόμη αναφέρεται και στον Αναξαγόρα, ο οποίος παρουσιάζει τον «Νου» να 
διαχωρίζει το μείγμα του «Απείρου», όπως πράττει και ο Αριστοτέλης με το 

Πρώτο Κινούν-Ακίνητο να διαχωρίζει το αρχικό άμορφο μείγμα της ύλης 
στα βασικά της στοιχεία. 
Κατακρίνει όμως τον Αναξαγόρα, ότι παρουσιάζει τον «Νου» ως το «από 

μηχανής Θεόν του θεάτρου», ενώ ο Αριστοτέλης  είναι σαφέστερος 
παρουσιάζοντας τοι Πρώτο Κινούν-Ακίνητο ως θεϊκό πράγμα, δηλαδή 

θεϊκής προέλευσης. 
Τέλος, το κοσμογονικό έργο του Αριστοτέλη, δεν είναι άτοπο να υποστηριχθεί, 
ότι βασικά είναι δομημένο επί των αντίστοιχων θεωριών του Πλάτωνος, οι 

οποίες εκτίθενται στο έργο αυτού ο «Τίμαιος». 
Όπως προκύπτει από τις συγκρίσεις των αντίστοιχων σκέψεων, που εκτίθενται 

στα έργα τους, οπωσδήποτε διαπιστώνονται οι διαφοροποιήσεις, πλην όμως 
έχουν την ίδια βάση φιλοσοφικής σκέψης, με πρώτη αυτή την ανάμιξη του 
Θεού στην δημιουργία του κόσμου. 

Ακόμη και αυτές οι «Ιδέες» του Πλάτωνος, τις οποίες ο Αριστοτέλης 
απορρίπτει, πλην όμως αποδίδει αυτές με την έννοια του είδους, αλλά εντός 
του υλικού σώματος «δυνάμει-εντελεχεία». Ενώ ο Πλάτων τις «Ιδέες» διατηρεί 

αρχικά εκτός σώματος, όπως προφανώς ο Αριστοτέλης, κατά ασαφή τρόπο, 
παρουσιάζει τα άυλα, αίδια όντα εκτός ουρανού. 

Ήταν επόμενο, ο Αριστοτέλης να έχει βασική πηγή έμπνευσης αυτής του 
δασκάλου του Πλάτωνος, εφόσον επί 20 χρόνια υπήρξε μαθητής του από 
την ηλικία των 17 ετών. 
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Ο Αριστοτέλης όμως δημιούργησε το δικό του πλούσιο φιλοσοφικό έργο και 
όπως προκύπτει από την παρούσα εργασία «Οι Κοσμογονικές Αρχές στον 

Αριστοτέλη», οι θεωρίες του ενέπνευσαν και σύγχρονους επιστήμονες. 
Κατ’ αρχάς εμπνέει τον μετέπειτα απ’ αυτόν Αρχιμήδη να διατυπώσει τον 

περίφημο νόμο της άνωσης με την ευρύτατη σήμερα εφαρμογή. 
Ενέπνευσε, όπως είδαμε και τον σύγχρονη φυσιοδίφη, στην έρευνά του περί 
ζώων Κάρολο Δαρβίνο, ο οποίος ευθέως δηλώνει αυτό στην αρχή του συγ-

γράμματός του η «Καταγωγή των Ειδών». 
Ενέπνευσε επίσης τον σύγχρονο Φυσικό Ισαάκ Νεύτωνα να διατυπώσει τις 
θεωρίες του περί απολύτου και μετρήσιμου φυσικού χώρου και χρόνου. 

Τέλος, επίσης τον σύγχρονο Φυσικό Επιστήμονα Αλβέρτο Αϊνστάιν στην 
διατύπωση των θεωριών του της Ειδικής Σχετικότητας περί της σχέσης 

μάζας-ύλης και ενέργειας, ακόμη δυνατόν να τον ενέπνευσε και στη θεωρία 
Γενικής Σχετικότητας, περί καμπυλότητας του χώρου-χρόνου στο διάστημα, 
o οποίος μάλιστα επιτρέπει τον ισχυρισμό, ότι δύναται να υποδεικνύει πως θα 

κινηθεί ένα υλικό σώμα εντός του διαστήματος. 
Θεωρίες οι οποίες έχουν την ισχύ τους σήμερα, υποχρεώνοντας μάλιστα το 

Αλβέρτο Αϊνστάιν, όπως λέγεται, να αναγνωρίσει τρεις εποχές στην εξέλιξη 
της Φυσικής Επιστήμης: 
Αυτή του Αριστοτέλη, του Ισαάκ Νεύτωνος και την δική του, Αλβέρτου 

Αϊνστάιν. 
Μάλιστα, ο Αλβέρτος Αϊνστάιν είναι από τους σύγχρονους μεγάλους Φυσικούς 
Επιστήμονες ο οποίος αναγνωρίζει τη Θεία επέμβαση στο κοσμικό 

γίγνεσθαι, όπως και ο Αριστοτέλης, ο οποίος μάλιστα έμεινε γνωστός στην 
παράδοση από την παροιμιώδη φράση του «ο Θεός δεν παίζει ζάρια…» στην 

διαφοροποίησή του με τον ομόλογό του Φυσικό Niels Bohr. 
Τελικά κρίνεται αξιοθαύμαστο το ευέλικτο πνεύμα του Αριστοτέλη, ο οποίος 
πέτυχε διερχόμενος μέσα από τη Φιλοσοφία των Φυσικών Προσωκρατικών 

Φιλοσόφων, όσο και μέσα από την κοσμογονική φιλοσοφία του δασκάλου του 
Πλάτωνος, χρησιμοποιώντας ακόμη και την αρχή των Μαθηματικών 
αξιωμάτων σε ορισμένα αναγκαία σημεία, να δημιουργήσει την δική του 

πρωτότυπη Κοσμογονική Φιλοσοφία, δικαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του 
δασκάλου του ως «Νου», όταν ακόμη φοιτούσε στην Ακαδημία. 

Τελικά, όπως αποδείχθηκε από την όλη ανάπτυξη των σκέψεών του, κατά 
τον Αριστοτέλη δύο είναι οι κοσμογονικές αρχές: η ενέργεια και η 
ύλη, οι οποίες μάλιστα ανακυκλώνονται εντός του όλου σύμπαντος κόσμου. 

Αυτές ισχύουν και σήμερα και μάλιστα με έντονες συζητήσεις μεταξύ των 
επιστημόνων για την επικρατέστερη εξ αυτών των δύο.  

 
Επιμύθιον 
 

Η όλη Κοσμογονία του Αριστοτέλη συνοψίζεται στη φράση: 
«…και ενεφύσησεν ο Θεός σε αυτό και έδωκε κίνηση στον άκτιστον 
ύλικόν κόσμο ή όπως γράφεται από τον Ακαδημαϊκό Ευάγγελο 

Μουτσόπουλο: «Οι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας είχαν ήδη 
υπογραμμίσει τη συνέχεια της Θείας βουλήσεως προς την Θείαν 

Ενέργεια» 
(Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Εκδόσεις «Αιγηίς» 
Πειραιάς 2014). 
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Σημειώσεις – Σχόλια 
 

Στο παρόν τμήμα της εργασίας κατατίθενται σχόλια των μετέπειτα μελετητών 
του Αριστοτέλη, ως επίσης αποσπάσματα από συγγράμματα σύγχρονων 

επιστημόνων, κατ’ αντιστοιχία προς τα βιβλία και τα κεφάλαια των παρόντων 
έργων του, προκειμένου να υπάρξει κάποιος συσχετισμός με τις σκέψεις του 
Αριστοτέλη, οι οποίες κατατίθενται στα αντίστοιχα κείμενα. 

 
Α΄ Εισαγωγή 
 

- Νεώτερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό. Τόμος. Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. 
- Γενική Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια. Πάπυρος Λαρούς. 

- Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια Διαδικτύου. Βικιπαίδεια. Αριστοτέλης. Βιογραφικά 
Στοιχεία και το Έργο του. 
 

Β΄ Αριστοτέλης. Φυσική Ακρόαση ή Φυσικά  
1.  Βιβλίον Α΄. Κεφάλαια 1-9. Αρχή της Φύσης. 

Συσχετισμοί με τη φράση του Αριστοτέλη: «Αρχή της Φύσης η ύλη με τα 
ενάντια». 

- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική του Αριστοτέλους. Το Στοιχείον 

 ως Αρχή και Αίτιον. Τα ενάντια, ως αρχές του γίγνεσθαι συνδέονται άμεσα   
 με το Ον. Έτσι ο Αριστοτέλης συνδέει την Οντολογία με το γίγνεσθαι της φύσης  
 απ’ ευθείας. Σελίδες 75-84, 128-141 και 143-149. 

- A.E. Taylor. Σοφιστής. Το Ον του Πλάτωνος ως ταυτόν και θάτερον, με στάση 
και κίνηση. Δηλαδή με διαφορετικό είναι το γίγνεσθαι. Σελίδα 444.  

- Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου. Ο Αριστοτέλης σήμερα. Η Κβαντική 
Φυσική. Συσχετισμός του «δυνάμει-ενεργεία» με τη σύγχρονη έννοια του 
σωματιδίου ως ύλη και κύματος από τον Werner Heisenberg (ενώ η σχέση 

αυτή του κυματοσωματιδίου διατυπώνεται αρχικά από τον Niels Bohr με την 
έννοια της συμπληρωματικότητας). Σελίδες 87-96. 
 

 
2. Βιβλίον Β΄. Κεφάλαια 1-9. Περί Τεσσάρων Αιτίων 

- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Τα Τέσσερα Αίτια: η ύλη, η κίνηση, το 
είδος και η μορφή, μπορούν να οδηγήσουν, με βάση την αρχή κινούντος-
κινουμένου, στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Σελίδες 143-149. 

 
3. Βιβλίον Γ΄. Κεφάλαια 1-8. Περί Εντελέχειας και Απείρου 

- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Ορισμοί και Ανάλυση της Κίνησης. Η 
«εντελέχεια» του κινητού υπάρχει «δυνάμει» σε αυτό και στο κινητικό είναι σε 
«ενεργεία». Σε αμφότερα όμως υπάρχει «εντελέχεια». Σελίδες 257-259. 

- Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου. Ο Αριστοτέλης σήμερα 
Η «εντελέχεια» του «δυνάμει» είναι η κίνηση, η κίνηση εντελέχεια του κινητού. 
Η φύση του ιδίου γένους με την δύναμη, διότι η κινητική αρχή είναι μέσα στο 

ίδιο γένος. Σελίδες 85-86. 
Στη σύγχρονη γλώσσα της Φυσικής η «εντελέχεια» αμφοτέρων κινητικού και 

κινητού είναι ο συντονισμός των ιδιοσυχνοτήτων των υλικών σωμάτων. 
- Κάρολος Δαρβίνος. Η Καταγωγή των Ειδών. Η Φυσική Επιλογή είναι αιτία 

δημιουργίας πολλών ειδών, ποικιλιών, κλάδων και γενών, τα οποία 
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ομαδοποιημένα, από πλευράς γνωρισμάτων, δείχνουν τη μεταξύ τους 
συγγένεια και ακόμη δείχνουν, ότι δεν είναι χωριστά το καθένα, αλλά ότι το 

ένα προέρχεται από το άλλος είδος με τη Φυσική Επιλογή, παρόλες τις 
διάφορες μορφές τους, πλην όμως σε όλες βλέπουμε να πραγματοποιείται ο 

ίδιος τελεολογικός σκοπός. Σελίδες 136-139, 171-211. 
- Α. Ντ. Νεκροσόφ. Κάρολος Δαρβίνος και το Έργο του. Η Θεωρία της 

Εξέλιξης. Σύμφωνα με τους φυσιοδίφες της εποχής εκείνης, τα ζώα και τα 

φυτά δημιουργήθηκαν με πρωταρχική αιτία το περιβάλλον στο οποίο 
επρόκειτο να ζήσουν και ζουν. Το οποίον ο Κάρολος Δαρβίνος απέρριψε. 
Σελίδες 194-218. Άποψη η οποία συμφωνεί με αυτήν του Αριστοτέλη, ο οποίος 

δίδει την πρώτη αιτία, τη φύση-περιβάλλον και ότι τα είδη δημιουργούνται 
χωριστά.  

- Πάνος Λιγομενίδης. Σχήμα, Ταυτότητα, Μορφή, Πληροφορία 
Το σχήμα είναι μία μορφογένεση, η οποία επιτυγχάνεται με την επιλογή. 
Σύμφωνα όμως με τον λειτουργικό συντονισμό των μηνυμάτων του 

περιβάλλοντος με τις ιδιομορφίες του οργανισμού. Σελίδες 33-36. 
Η φύση για το περιβάλλον ο Αριστοτέλης (Γ΄1-3)3. 

- Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Εισαγωγή στο περιοδικό «Σωκράτης». Το 
«ενεργεία-δυνάμει» ή το «δυνάμει-ενεργεία» στον Αριστοτέλη, μία ατελεύτητη 
επαναλαμβανόμενη κατάσταση στο γίγνεσθαι του Αριστοτέλη. Σελίδες 15-16. 

Έκδοση 2017. 
- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική στον Αριστοτέλη. Ο όρος 

εντελέχεια εκφράζει ένα τέλος, το οποίον μπορεί να είναι η απαρχή ενός άλλου 

πράγματος. Δηλαδή υπάρχει μία κυκλική πορεία του ζεύγους «εντελεχεία»-
«δυνάμει». σελίδες 251-257. 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Η φυσική στην Βιολογία. Περί του φαινομένου της 
ανάδρασης και της επαναληπτικότητας στη φύση. Σελίδες 10-14. 
Δεν υπάρχει άπειρον στο «δυνάμει»-«εντελεχεία». 

- John Briggs και E. David Ρeat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. Ο Θρίαμβος 
της Ανάδρασης. Για τα αυτοποιητικά συστήματα που ανανεώνονται από το 
περιβάλλον και τις εσωτερικώς αυτοποιητικές δομές. Σελίδες 161-192. 

 
Τίθεται ως πρωταρχικός παράγοντας η Αριστοτελική Φύση, δηλαδή το 

      Περιβάλλον (Γ΄4-8)3. 
 

4. Βιβλίον Δ΄. Κεφάλαια 1-8. Περί Τόπου, Κενού και Χρόνου 

- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική στον Αριστοτέλη 
Η κίνηση προϋποθέτει τόπο-χώρο, αλλά συνδέεται άρρηκτα και με τον χρόνο. 

Έσχατος τόπος-χώρος του Όλου είναι ο Ουρανός. Ο χρόνος συνδέει 
υπερσελήνιο και υποσελήνιο χώρο του σύμπαντος. σελίδες 276-283, 285-295. 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική. 3ος Τόμος. 

Οι Ελεάτες. Ο Ζήνων. Τα τέσσερα νοητικά πειράματα (παράδοξα) του Ζήνωνος. 
Περί της απειρότητας μέχρις ανυπαρξίας του χώρου-χρόνου. Ηλεκτρονική 
έκδοση 2019. Openbook.gr. 

- Ισαάκ Νεύτων. Principia. Περί Απολύτου και Μετρήσιμου Χώρου-Χρόνου. 
- Albert Einstein-Leopold Infeld. Η Εξέλι8ξη των Ιδεών στη Φυσική. 

Ειδική Θεωρία Σχετικότητας. Περί διαστολής του χώρου-χρόνου σε σχέση 
και με τη μάζα. Γενική Θεωρία Σχετικότητας. Περί Καμπυλότητας-
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γεωμετρίας του χώρου-χρόνου. Σελίδες 159-171, 171-184, 184-189 και 205-
210 (Δ1-8)4. 

 
5. Βιβλίον Ε΄. Κεφάλαια 1-6. Μεταβολές της Ύλης και τα Ενάντια 

 
6. Βιβλίον Ζ΄. Κεφάλαια 1-10. Περί Συνεχούς Κίνησης 

- Βασίλης Κάλφας. Η Φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Βασικές Έννοιες της 

Φυσικής του Αριστοτέλη. Κίνηση  

Η κίνηση συνεχής στον επίγειο και ουράνιο χώρο. Συνδέεται άρρηκτα με το 

«δυνάμει», «ενεργεία», τόσο των φυσικών πραγμάτων, αλλά και άυλων όντων. 

Kallipos.gr. 

- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Παρατηρήσεις για τα Βασικά Χαρακτη-

ριστικά της Κίνησης. 

Η Φυσική της συνέχειας, ακόμη και αυτή της ασυνέχειας, λόγω της 

εντελέχειας της κίνησης, δύνανται να χαρακτηρισθούν ως φυσική και συνεχής 

εντός ενός κυκλικού όλου. Σελίδες 276-283. 

- Ευτύχης Μπιτσάκης. Το Είναι και το Γίγνεσθαι. Προβλήματα 

Διαλεκτικής της Φύσης. Το 1ο αξίωμα της Φυσικής θέλει την αφθαρσία της 

ενέργειας (σε έναν διαρκή κύκλο μεταβολών). 

- Ε.Ν. Οικονόμου. Αυτός ο Κόσμος ο Μικρός ο Μέγας. Στατική Μηχανική. 

Η σταθερότητα του σύμπαντος οφείλεται στο 1ο αξίωμα της Φυσικής περί 

διατήρησης της ενέργειας (έστω και αν αλλάζει καταστάσεις). 

- Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου. Πως βλέπει ο Αριστοτέλης την Φύση. Η 

Αριστοτελική Φυσική Φιλοσοφία και η Σύγχρονη Επιστήμη. Περίληψη 

Πολιτείας. 

…Θα πρέπει βέβαια να θυμόμαστε, ότι ο Αριστοτέλης διαιρεί το σύμπαν, 

αφενός μεν στον ουράνιο ή υπερσελήνιο κόσμο, όπου όλα είναι αιώνια, 
άφθαρτα, αμετάβλητα και δεν συνδέονται με την ύλη, αφετέρου δε, στον 
υποσελήνιο κόσμο της ύλης, της μεταβολής, της γενέσεως και της φθοράς… 

- Stephen Hawking. Χρονικό του Χρόνου. Χώρος και Χρόνος. Όλα τα 
γεγονότα εντός του σύμπαντος είναι συνδεδεμένα με τον χώρο και τον 
χρόνο. Σύμφωνα δε με τη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας ο χώρο-χρόνος 

είναι καμπυλωμένος, έτσι ώστε να μη μπορούμε να μιλάμε για χώρο-
χρόνο έξω από τα όρια του σύμπαντος. Σελίδες 37-63. 

- Πάνος Λιγομενίδης. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Η Συνδετικότητα του 
Κόσμου μας. 
Το σύμπαν είναι ένα αδιαίρετο ρέον όλον, του οποίου τα κύρια 

χαρακτηριστικά είναι η συνδετικότητα και η κίνηση. Σελίδες 351-376. 
Σύγχρονες θεωρήσεις των επιστημόνων Stephen Hawking και Πάνου 

Λιγομενίδη, οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές του Αριστοτέλη (Ζ1-10)6. 
 
7. Βιβλίον Η΄. κεφάλαια 1-5. Αρχή Κινούντος-Κινουμένου. 

- Η αρχή κινούντος-κινουμένου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, 
από τις κύριες δυνάμεις της απώθησης και έλξης, αποτελώντας μία αλυσίδα 
κινούντος-κινουμένου. Έχει βέβαια εφαρμογή στα ενάντια των στοιχείων, αλλά 

και σήμερα δύναται να συσχετισθεί με το κεφάλαιο της Φυσικής διατήρησης 
της κίνησης, σύμφωνα με την ορμή και την κρούση ορισμένων φυσικών 

σωμάτων (π.χ. οι σφαίρες του μπιλιάρδου). 
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- Ευτύχης Μπιτσάκης. Το Είναι και το Γίγνεσθαι. Προβλήματα 
Διαλεκτικής της Φύσης. Η Ενέργεια θέτει την ύλη σε κίνηση.  

Δύο αντιλήψεις υπάρχουν για την κίνηση, η πρώτη αιτία της κίνησης είναι 
έξω από το κινούμενο και η δεύτερη άποψη θέλει την αιτία ως 

ενδογενή και εσωτερικευμένη αντιφάσκουσα. 
Κατά τον Αριστοτέλη η πρώτη αντίληψη εκφράζει την αρχή κινούν-κινούμενο 
στα «Φυσικά» και η δεύτερη κυρίως εκφράζει την εσωτερικευμένη κίνηση των 

εναντίων στα στοιχεία της ύλης.  
Αλλά χωρίς εναντίωση, ως ενδογενή ομαλή αιτία κίνησης είναι και η ενεργός 
ουσία εντός ύλης στα «Μεταφυσικά» (Η1-5)7. 

 
8. Βιβλίον Θ΄. Κεφάλαια 1-10. Πρώτο Κινούν-Ακίνητον. Νους, Άπειρον 

του Αναξαγόρα 
- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ο Αριστοτελικός Νους. Ταύτιση του Νου του 

Αναξαγόρα με το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Η ουσία του Νου εκφράζει την 

υπέρτατη έννοια του αγαθού. Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης». 
- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο κατά τον 

Αριστοτέλη. 
Κατά τον Αριστοτέλη το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι ο Θεός, η αιώνια και 
η τέλεια αιτία υπεράνω πάσης ανθρώπινης διανοητικής προσέγγισης. 

Πρακτικά Συνεδρίου. Σελίδες 21-29. Τόμος 2ος. «Σωκράτης». Αθήνα 2016. 
- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ο Αριστοτελικός Νους. Κατά τον Αριστοτέλη ο 

«ποιητικός νους» αποτελεί τον ιδεώδη στοχασμό ή ακόμη περισσότερο 

την ανωτάτη πραγματικότητα του Θεού. Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-
Κοσμολογίας. Σελίδες 13-20. Εκδόσεις Αιγηίς. Πειραιάς 2014. 

- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο κατά τον Αριστοτέλη. 
Συσχετισμός του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου με την κοσμική ψυχή του 
Πλάτωνος. Ενδεχομένως η ουσία του εξασφαλίζει την υπερκόσμια οντότητα 

του ακινήτου Θεού, από τον οποίον πηγάζει η κίνηση του κόσμου. 
Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Σελίδες 205-213. Εκδόσεις 
«Αιγηίς». Αθήνα 2014.  

- Άρης Διαμαντόπουλος. Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική. 6ος Τόμος 
Αναξαγόρας. Περί Νου και Απείρου. Ηλεκτρονική έκδοση 2019. 

Openbook.gr.  
- Dr. Stanley Sfekas. To Όργανον του Αριστοτέλη. Τι είναι το «Όργανον» και 

η «Μη Αποδεδειγμένη Αρχή», είναι αρχές οι οποίες προσδιορίζονται από τον 

νου, όπως από τον νου προσδιορίζεται και η Επιστήμη. www.academia.edu 
- Βασίλης Κάλφας. Η Φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Η Αριστοτελική 

Θεολογία. Προσωπικό συμπέρασμα, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητον είναι 
Θεός, χωρίς να δημιουργεί και να επεμβαίνει στη λειτουργία του σύμπαντος, 
απλώς εγγυάται τη λειτουργία του. 

Το Πρώτο Κινούν Ακίνητο. Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο με το πρώτο- 
κινούμενο κινείται κυκλικά στην εξωτάτη  περιφέρεια του σύμπαντος.  
Η κίνηση αυτή μεταφέρεται τόσο στα ουράνια όσο και στα επίγεια φυσικά 

πράγματα με τη γένεση και το φθορά. www.kallipos.gr 
- G.E.R. Lloyd. Αριστοτέλης. Δεν αποδέχεται την ύπαρξη θείου Νου στις 

επεμβάσεις των φυσικών μεταβολών. 
Η πρώτη αρχή από την οποίαν εξαρτάται ο κόσμος και από την οποία 
παράγεται κάθε κίνηση είναι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, το οποίον 

http://www.academia.edu/
http://www.kallipos.gr/
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θεωρείται, ότι προκαλεί την κίνηση, ως τελικό αίτιο, ως αγαθό, που αποτελεί 
αντικείμενο επιθυμίας ή αγάπης.  

-   Βασίλης Κάλφας από το βιβλίο του G.E.R. Lloyd. Η Αρχαία Ελληνική 
    Επιστήμη από τον Θαλή ως τον Αριστοτέλη. www.kallipos.gr. 

-  Δημήτριος Ανδριόπουλος. Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο και η Αιτιότητα 
στον Αριστοτέλη. 
Από τον W. David Ross το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο παρουσιάζεται ως 

Θεός, ενώ από τον John Herman Randal Jr. ως φυσική αρχή ή σύστημα 
νόμων. 
O συγγραφέας του άρθρου παρουσιάζει το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο ως άυλη 

ποιοτική ουσία και τελικό αίτιο, με κυκλική αίδια κίνηση, όπως και ο 
χρόνος. www.ekivolosblog.wordpress.com 

- W.K.C. Guthrie. Αριστοτέλης. Το Αριστοτελικό Σύμπαν. Κατά βάση ο 
Αριστοτέλης είναι Πλατωνικός, κοινά σημεία η τελεολογία της μορφής. Η 
τελεολογία του οφείλεται στον Θεό, ως άυλη ουσία. Η αιωνιότητα του κόσμου 

οφείλεται στον Θεό. Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι ο Θεός. 
www.ekivolosblog.wordpress.com 

- Stephen Hawking. To Χρονικό του Χρόνου. Η Μοίρα του Σύμπαντος, 
Παρελθόν και Μέλλον. Το Ευκλείδειον σφαιρικό σύμπαν δεν δημιουργείται, 
ούτε καταστρέφεται αλλά υπάρχει. Αλλά ο τρόπος εκκίνησης και 

λειτουργίας του σύμπαντος ανήκει στον Θεό και κατά τον Αριστοτέλη και 
ο Θεός υπάρχει, αλλά και η ύλη. 

- Bασίλειος Κύρκος. Τα Φιλοσοφικά Άρθρα. Η Θεολογία του Αριστοτέλη. 

Σελίδες 122-124. Στην διχογνωμία που υπάρχει για το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο υποστηρίζεται η άποψη, ότι  

- Άρης Διαμαντόπουλος. όπως διαπιστώνεται στα κείμενο του Αριστοτέλη 
συμπεραίνεται, ότι το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι φυσικό μέγεθος 
θεϊκής προέλευσης, όχι όμως και Θεός. Αυτός είναι ο λόγος που ο 

Αριστοτέλης κατακρίνει τον Αναξαγόρα, ο οποίος παρουσιάζει τον «Νου» ως τον 
«από μηχανής Θεόν του θεάτρου», χωρίς να κατονομάζει τη θεία του 
προέλευση. Αυτές υπήρξαν οι ερμηνείες στη φύση και τον ρόλο του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου (Θ-5)8. 
- Βασίλης Κάλφας. Αριστοτέλης. Περί Φύσεως. Ο Αριστοτέλης συνέλαβε τη 

φύση ως ένα ενιαίο σχέδιο, όπως δείχνουν όλα τα φυσικά συγγράμματά 
του. Όπως αυτή φανερώνεται στις κινήσεις και στις μεταβολές των φυσικών 
όντων ανθρώπων, ζώων, φυτών κλπ. www.kallipos.gr 

- Η.Π. Νικολούδης. Ην Αριστοτελική Αντίληψη της Φύσης. Η πολλαπλή 
έννοια της φύσης. Τα πάντα είναι μέσα στη φύση και φύση είναι το καθετί. 

Εισαγωγή στα «Φυσικά» του Αριστοτέλη. Εκδόσεις Κάκτος. 
- Άρης Διαμαντόπουλος. Η τοπολογία και οι Μορφές των Ειδών. 

Συνθήκες γεωγραφικής επίδρασης στην διαμόρφωση των ειδών, οι οποίες 

μπορούν να αιτιολογήσουν και τη χωριστή δημιουργία των ειδών, όπως 
ήταν η επικρατούσα άποψη των φυσιοδιφών της εποχής εκείνης δηλαδή, ότι ο 
άνθρωπος, τα ζώα και φυτά δημιουργήθηκαν από τη «λογική πρωταρχική αιτία 

για το περιβάλλον που προορίζονται να ζουν και στο οποίο ζουν». Αυτή είναι 
η Φύση του Αριστοτέλη. Θεωρία διάφορη αυτής του μετέπειτα Κάρολου 

Δαρβίνου ο οποίος τη συνέχεια εξέλιξης των ειδών έδιδε δευτερεύοντα ρόλο 
στο περιβάλλον, δηλαδή αυτό που ο Αριστοτέλης ορίζει ως φύση. 

http://www.kallipos.gr/
http://www.ekivolosblog.wordpress.com/
http://www.ekivolosblog.wordpress.com/
http://www.kallipos.gr/
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- Σύμφωνα με τον συντάκτη συμπεραίνεται, ότι το περιβάλλον-φύση γεννά, 
τα όντα γεννιούνται, η συμπεριφορά τους απορρέει. «Η Φυσική στην 

Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθόν της Ζωής». Σελίδες 14-20. 
- Erwin Schrodinger. Τι Είναι η Ζωή. Πνεύμα και Ύλη. Η Αρχή της 

Αντικειμενικοποίησης. Η Κβαντική Φυσική ανοίγει νέους ορίζοντες στις 
σχέσεις υποκειμένου και αντικειμένου, ώστε να μπορεί να διατυπωθεί το 
συμπέρασμα, ότι η ίδια η φύση συνθέτει τον νου και τον έξω κόσμο. 

Σελίδες 155-167. (Πρόδρομος ο Αριστοτέλης για τη φύση) (Θ-6). 
- Ισαάκ Νεύτων. Περί του Απολύτου Χώρου-Χρόνου για ουράνια κυκλική 

κίνηση του Αριστοτέλη και περί του εμπειρικού μετρήσιμου φυσικού χώρου-

χρόνου του Αριστοτέλη. Έργον Philosophiae Naturalis Prinapia Mathematica. 
- Frank Wilczek. Η Συμμετρία. Το Διττό Βήμα του Αλβέρτου Αϊνστάιν στην 

Ειδική και στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Ένα όμορφο ερώτημα. 
Ανακαλύπτοντας το βαθύτερο Σχέδιο της Φύσης (Θ-9)8. 
 

9. Επισκόπηση, Προβληματισμοί, Συμπεράσματα 
Ο Αριστοτέλης καθαρά δηλώνει, ότι τα «Φυσικά» του αποτελούν την «Πρώτη 

Ακρόαση» στη Φύση, προφανώς ακολουθεί μία «Δεύτερη Ακρόαση» με το έργο 
του «Μετά τα Φυσικά» (9). 
 

Γ΄Η Πρώτη Φιλοσοφία ή Μετά τα Φυσικά 
 
10.  Βιβλίον Α΄. Κεφάλαια 1-10 Μικρόν Α΄Κεφάλαια 1-3. Τα Τέσσερα 

Αίτια 
- Άρης Διαμαντόπουλος. Γέννηση και Λειτουργία του Κυττάρου. 

Ορισμένες διακριτές ποσότητες ενέργειας που ονομάζονται ειδικά ενεργειακά 
επίπεδα ή κύματα που διασχίζουν τα μόρια των κυττάρων. Αυτά τα κύματα του 
Erwin Schrodinger είναι αυτά που χαρακτηρίζουν και τη μοναδικότητα της 

ταυτότητας της ουσίας. Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθόν 
της Ζωής. Σελίδες 20-29. 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Το Όμοιον στην Ολότητα Λειτουργίας των 

Όντων. Η επιλεκτική επικοινωνία και λειτουργία των ουσιών των κυττάρων 
μέσω συντονισμού των ιδιοσυχνοτήτων αυτών. Το Όμοιον Εμπεδοκλή, 

Δημόκριτου. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων. Τεύχη 3-4. Σελίδες 
119-123. Αθήνα 2003. 

- Στράτος Θεοδοσίου. Ιωάννης ο Φιλόπονος. Το «ενεργεία» του Αριστοτέλη 

δεν είναι κατάσταση αλλά μία άυλη δραστηριότητα και η έννοια «δυνάμει» του 
ιδίου είναι η σύγχρονη αδράνεια, η δε ώθηση συμβαίνει στα σώματα που 

αδρανούν. Οι θέσεις του και οι αντιθέσεις του στην Αριστοτελική Φυσική. 
Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης». 

- Μικρόν Α1-3. Είναι αδύνατον να γνωσθεί η απόλυτη αλήθεια του Θεού, 

πλην όμως ο κάθε σοφός επιστήμων μόνο μέρος αυτής μπορεί να γνωρίσει  
(Α-Α΄)10. 
 

11.  Βιβλίον Β΄. Κεφάλαια 1-6. Έρευνα για τον Προσδιορισμό της 
Ουσίας. Είναι δικαιολογημένο να υπάρχει ουσία, η οποία είναι κάτι που 

γίνεται κάθε φορά ύλη (Β1-6)11. 
 
12.  Βιβλίον Γ΄. Κεφάλαια 1-8. Η Ουσία του Ενός χωρίς Ενάντια. 
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- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ταύτιση του Νου του Αναξαγόρα με το Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο του Αριστοτέλη. Αυτή η ουσία του Νου εκφράζει την υπέρτατη 

έννοια του Αγαθού. Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης» (Γ1-8)12. 

 

13. Βιβλίον Δ΄. Κεφάλαια 1-3. Αριστοτελική Ορολογία. 

Η κοσμογονική αρχή της ενεργού ουσίας της κίνησης δύναται να συνεργάζεται 

με την ύλη. Η δε κίνηση κυριαρχεί ως φυσικό γεγονός. 

- Albert Einstein-Leopold Infeld. Σχετικότητα και Μηχανική. Θεωρία 

Ειδικής Σχετικότητας. Η περίφημη εξίσωση E=mc2 (συνεργασία ενέργειας 

και ύλης-μάζας αλλά και της διττής συμμετρίας του Αριστοτέλη «δυνάμει-

ενεργεία» και «ενεργεία-δυνάμει». σελίδες 171-184 (Δ1-3)13. 

 

14. Βιβλίον Ε΄. Κεφάλαια 1-4. Ζ΄ Κεφάλαια 1-9 

Έρευνα για την Ουσία του Ενός 
 
Βιβλίον Ε΄. Κεφάλαια 1-4. Η Θεολογία διάφορη της Πρώτης 

Φιλοσοφίας. Η οποία Φιλοσοφία ασχολείται με το καθαυτό αΐδιο ον και όχι 
με το ον της επιστήμης, της εμπειρίας και της παρατήρησης. Ο Αριστοτέλης 
ερευνά τις πρώτες αρχές, τι είναι το ον και το ένεκα ότινος υπάρχει. 

Η γνώση του απολύτου όντος είναι αδύνατη. 
 

Βιβλίον Ζ΄. Κεφάλαια 1-9. Έρευνα για την Ουσία του Ενός 
- Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Η έρευνα του Αριστοτέλη είναι οι πρώτες αρχές 

και αιτίες. Ο Φιλόσοφος αφικνείται μέχρις αυτού του Θεού. Κυρίαρχη 

είναι η ιδέα της κινητικής δύναμης η οποία ειδοποιεί και διαμορφώνει την 
ύλη. εισαγωγή. Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης» 

- Πάνος Λιγομενίδης. Φιλοσοφικό και Κοσμολογικό Γίγνεσθαι. Η 

ανθρώπινη περιέργεια είναι μέρος της κοσμικής τάξης. Όλοι μας, με τον 
διαλογισμό και την αναζήτηση, μπορούμε να πλησιάσουμε τον Νου του 

Θεού. Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Εκδόσεις «Αιγηίς» 
Πειραιάς 2014. 

- Η συνύπαρξη, κατά τον Αριστοτέλη, της νοητής και της αισθητής ύλης, μέχρις 

και αυτών των στοιχείων, συσχετίζεται με τη σύγχρονη φυσική αρχή ύπαρξης 
των υλοκυμάτων. Φυσική Σωματιδίων. Niels Bohr-Werner Heisenberg 

κλπ. 
- Η ενεργός ουσία εντός της ύλης διαμορφώνει αρχικά το «εν δυνάμει» είδος, με 

τελικό σκοπό την εντελέχεια της μορφής του. Ο Αριστοτέλης εμπνέεται από την 

ανάπτυξη των εμβίων όντων ως περισπούδαστος πρώτος φυσιοδίφης, όπως 
αναγνωρίσθηκε και από τον σύγχρονο φυσιοδίφη Κάρολο Δαρβίνο.                

- Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Είναι η Ενέργεια Ειδοποιός Κατάσταση; 

Η προβολή της έννοιας τελικά του «δυνάμει» και του «ενεργεία» συνιστούν 
συνέχεια αλλήλων και διαμορφώνουν μοναδική διαδικασία αφορώσα την 

επιτέλεση του είδους του όντος και τελικά της μορφής αυτού, δηλαδή στην 
εντελέχεια της ουσίας της «δυνάμει»-«ενεργεία» σχέσης με τον τύπο του 
Albert Einstein E=mc2. Οι Έλληνες Πατέρες είχαν ήδη υπογραμμίσει 

τη συνέχεια της Θείας Βουλήσεως προς τη Θεία Ενέργεια. 
Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Εκδόσεις «Αιγηίς». Πειραιά 

2014. Συσχετισμός με ανωτέρω σημείωση (Δ1-3)13 (Ζ1-9)14. 
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15. Βιβλίον Η΄. Κεφάλαια 1-6. Η Ύλη ως «δυνάμει» και «ενεργεία» 

Ουσία 
- Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Φιλοσοφική Παρατήρηση 

Στη Φιλοσοφία των Προσωκρατικών κυριαρχεί η ιδέα της κινητικής 
δύναμης, η οποία βαθμιαίως ειδοποιεί και διαμορφώνει την ύλη, η 
οποία είναι συμφυής προς αυτή. Ακριβώς η περιχώρηση της 

διαμορφωτικής νοητικής δύναμης και της ύλης δημιουργεί τα όντα καθ’ 
εαυτά…Ενδιαφέρουσα είναι η θεωρία ότι υφίσταται ένα σύστημα εντελώς 
νοητών και αϊδίων όντων, τα οποία υπάρχουν καθ’ εαυτά χωριστά και 

ανεξάρτητα από την ύλη και συντελούν αποκλειστικά στην διάπλαση 
της αμόρφου ύλης και της πολυπλοκότητας του φαινομένου του 

αισθητού κόσμου… 
Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης». Τόμος 3ος. Έτος 2017. 
Στα ίδια πλαίσια καταλήγει και ο Αριστοτέλης ο οποίος λέει είναι ανάγκη να 

δεχθούμε, ότι υπάρχουν αΐδιες μη αισθητές ουσίες, έστω και αν δεν 
κατέχουμε τι είναι αυτές, οι οποίες είναι δίπλα στις αισθητές. Όπως κι 

αν έχουν τα πράγματα δείχνουν να είναι κινητικές δυνάμεις, οι οποίες 
ειδοποιούν και διαμορφώνουν την ύλη (Μεταφυσικά. Βιβλίον Ζ΄)14. 
Α σημειωθεί, ότι στην διαμόρφωση του είδους της ύλης μέσω αυτών των 

κινητικών δυνάμεων της αΐδιας ουσίας, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 
φύση, δηλαδή το περιβάλλον, η οποία φύση δεν είναι ον αλλά αρχή, 
όπως χαρακτηρίζει αυτήν ο Αριστοτέλης.  

- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Περί Ύλης και Είδους 
Η ύλη εμπεριέχει το είδος. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης υιοθέτησαν το είδος 

ως την μορφοποιόν του όντος δύναμη. Η κυρία διαφορά μεταξύ της 
Πλατωνικής και της Αριστοτελικής διδασκαλίας περί των «ειδών» (Ιδέες 
κατά τον Πλάτωνα) συνοψίζεται στο ότι κατά τον Αριστοτέλη το «είδος» δεν 

είναι χωριστή ύπαρξη εκτός του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου και του 
νου, ο οποίος έρχεται έξωθεν, αλλά είναι μία αρχή πλήρων υπάρξεων. 
Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης». Τόμος 3ος. Έτος 2017. 

Ότι το «είδος» ως αΐδια άυλη ουσία δεν είναι χωριστή του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου επιβεβαιώνει την ερμηνεία στην παρούσα εργασία, ότι 

τα είδη των όντων επιτυγχάνονται με διαμόρφωση της ύλης από την ενεργό 
άυλη ουσία εντός της ύλης των φυσικών πραγμάτων, από την οποία ο 
Αριστοτέλης αποδεικνύει την πρώτη ενεργό ουσία, η οποία κινεί και 

το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Έτσι η ενεργός, αΐδια, άυλη ουσία επιμοιράζεται ως κινητική δύναμη 

σε κάθε υλικό σώμα προσδίδοντας το είδος και τελικά τη μορφή, χωρίς 
να χάνει την καθολικότητά της ως ενεργός αΐδια ουσία (Μεταφυσικά. 
Βιβλίον Η1-3)15.  

Δηλαδή έχουμε έναν αέναο κύκλο στην ενεργό ουσία εντός του σύμπαντος και 
με συμμετοχή ασφαλώς της φύσης στον επιμερισμό εντέχνως αυτής της 
κινητικής δύναμης στην διαμόρφωση της ύλης σε είδος και μορφή της 

ποικιλίας των ειδών. 
Εξ’ άλλου, στα «Φυσικά» του ο Αριστοτέλης ιδιαίτερα τονίζει τη συμμετοχή της 

φύσης, δηλαδή της σύγχρονης έννοιας του περιβάλλοντος, στον σχηματισμό 
της μορφής των φυσικών όντων και επί πλέον ταυτίζει τη φύση με την κίνηση. 
Επομένως η φύση δεν είναι άσχετη με την κίνηση και τη μορφή των όντων. 
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- Άρης Διαμαντόπουλος. Φυσικοί Νόμοι και η Ζωή. Περί συνύπαρξης της 
ζωής και του θανάτου. Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό 

της Ζωής. Σελίδες 45-55. 
- Ζακ Γκυγιωμώ. Αυτορρυθμιζόμενα Συστήματα. 

Στα αυτορρυθμιζόμενα συστήματα το φυσικό περιβάλλον επιδρά και στα 
έμβια όντα. Μάλιστα το γεγονός της ζωής και του θανάτου εκφράζει ένα 
αντιφατικό αυτορρυθμιζόμενο σύστημα. Σελίδες 186-208. Περί της ζωής 

και του θανάτου. Στην εργασία αυτή αναφέρονται και οι εξισώσεις του Erwin 
Schrodinger. 

- Paul Davies. Ο Θεός και η Σύγχρονη Φυσική 

Η ζωή των εμβίων ως ολιστικό γεγονός των κυττάρων (H3-6)15. 
 

16. Βιβλίον Θ΄. Κεφάλαια 1-10. Η Ενέργεια Προτέρα της Δύναμης 
- Πάνος Λιγομενίδης. Η Ρέουσα Ολότητα της Εξελικτικής Επικοινω-

νιακής Κίνησης. Έτσι προέκυψε μία νέα αντίληψη, αυτή της αδιαίρετης 

ολότητας του σύμπαντος. Μάλιστα μία επιστημονική άποψη θεωρεί τις 
«μορφές» και τα αντικείμενα που συγκροτούν τον κόσμο μας, ότι είναι 

παράγωγα της «κίνησης». Ο δε φυσικός κόσμος θεωρείται, ότι προήλθε από 
μία προγεωμετρική φάση της άμορφης «κίνησης». Η Φλούδα του 
Βερύκοκου. Σελίδες 377-392. 

Παρόμοιες με τις θέσεις του Αριστοτέλη, ότι η ενέργεια, δηλαδή η κίνηση είναι 
προτέρα της δύναμης. 

- Πρώτον αξίωμα της Φυσικής. Περί διατήρησης σταθερής της ενεργείας. Ο 

Αριστοτέλης για την συνέχεια της ενέργειας σ’ έναν αέναο κύκλο. Σε αυτό το 
Βιβλίο Θ΄ Κεφάλαια 6-10, ερμηνεύεται καθαρά από τον Αριστοτέλη ο αέναος 

κύκλος στον κόσμο της ενεργού ουσίας του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου. 
- Ευστράτιος Θεοδοσίου. Ιωάννης Φιλόπονος. Το «ενεργεία» του Αριστοτέλη 

δεν είναι κατάσταση αλλά είναι η σύγχρονη έννοια της ενέργειας, το δε 

«δυνάμει» είναι η σύγχρονη έννοια της αδράνειας, μία φυσική κατάσταση των 
φυσικών σωμάτων δεν είναι η ακινησία, αλλά η διατήρηση της ορμής τους (εκεί 
τοποθετείται και η αρχή του Αριστοτέλη κινούν-κινούμενο). Πρακτικά 

Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Εκδόσεις «Αιγηίς». Πειραιάς 2014. 
- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Συσχετισμός του με την 

Κοσμική Ψυχή του Πλάτωνος. (Η Κοσμική Ψυχή του Πλάτωνος είναι με 
αυτόνομη, αλλά είναι διχασμένη με την ενάντια φύση της, αλλά όχι όμως 
αγαθή χωρίς ενάντια όπως το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο). Πρακτικά Συνεδρίου 

Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Εκδόσεις «Αιγηίς». Πειραιάς 2014. 
- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Τα Τέσσερα Αίτια ή η Ολοκλήρωση της 

Οντολογικοποίησης της Φύσης. Αναφέρονται ως αίτια: η ύλη, η κίνηση, 
το είδος και η μορφή. Το είδος όμως είναι ακόμη άμορφη ουσία πριν 
λάβει την τελική μορφή. Ενώ η μορφή ενυπάρχει σε κάθε φυσικό αντικείμενο, 

ως αρχή γένεσης, η οποία αναδεικνύεται ως μορφή με την αρχή «δυνάμει-
εντελέχεια». 
Σημειώνει όμως, ότι αυτά τα τέσσερα αίτια μας οδηγούν, σύμφωνα με την αρχή 

κινούντος-κινουμένου, στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Σελίδες 230-242. 
Τα παραπάνω τέσσερα αίτια έχουν σχέση με τα «Φυσικά» του Αριστοτέλη, ενώ 

στα «Μεταφυσικά» του διαφοροποιούνται σχετικά με της εξής διάταξη: 
Η ενεργός ουσία (κίνηση), η ύλη, το είδος, η μορφή. 
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Σύμφωνα με τα οποία και με βάση την ενεργό ουσία ο Αριστοτέλης φθάνει 
στην πρώτη ενεργό ουσία στην καθολική κατάσταση η οποία δίδει την 

κίνηση στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. Εξ’ άλλου αποτελεί φυσικό γεγονός, ότι 
η κίνηση είναι αποτέλεσμα της ενέργειας. 

Σ’ αυτήν την καθολική ουσία εντάσσονται τελικά και τα χωριστά αΐδια, άυλα 
όντα που διάγουν άριστη ζωή, για τα οποία ομιλεί ο Αριστοτέλης, κατά έναν 
αόριστο τρόπο. Διότι αυτά τα αΐδια, άυλα όντα αν δεν εισάγονται εντός 

της καθολικής ενεργού ουσίας, τότε αυτά θα εξέφραζαν πλήρως τις 
«Ιδέες» του Πλάτωνος, από τις οποίες ο Αριστοτέλης, όπως είδαμε, 
διαχωρίζει τη θέση του. 

Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε ευρέως και επισταμένως με τα έμβια όντα, διότι 
θεωρούσε ότι στα έμβια όντα είναι περισσότερο ορατή η θεωρία του περί 

του αιτίου και τελικού σκοπού. 
Δηλώνοντας μάλιστα, ότι η αναπαραγωγή των ειδών γίνεται εντός του 
αυτού είδους, άνθρωπος γεννά άνθρωπο κλπ.   

Πράγματι στα έμβια όντα είναι περισσότερο ορατή η θεωρία του περί του αιτίου 
και τελικού σκοπού. Διότι ο Αριστοτέλης, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, στα 

«Μετά τα Φυσικά» θέτει ως κύριον αίτιον την «ενεργό» ουσία αντί της ύλης, με 
τελικό όμως αίτιο πάλι τη μορφή των όντων. 
Αυτή όμως η «ενεργός ουσία» των εμβίων όντων επιτρέπει στον Αριστοτέλη, 

συλλογιστικά να φθάσει στη θεωρία της «πρώτης ενεργού ουσίας» και η 
οποία, σύμφωνα και με τη σύγχρονη αντίληψη της Φυσικής Επιστήμης, έχει 
ως συνέπεια να κινεί το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 

Επομένως, με αυτό το σκεπτικό της ενεργού ουσίας στα «Μετά τα Φυσικά», 
ολοκληρώνεται η κατάσταση και ο ρόλος της κοσμογονικής αρχής του 

Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου στα «Φυσικά» του Αριστοτέλης. 
Όσον αφορά τον ρόλο της φύσης στην διαμόρφωση του τελικού σκοπού των 
όντων, που είναι η μορφή τους, ασφαλώς και τελικός σκοπός ενυπάρχει σε 

κάθε άνθρωπο, πλην όμως η διεργασία της φύσης για την διαμόρφωση 
του τελικού σκοπού εγένετο πριν την διαμόρφωση των ειδών των 
όντων και έτσι ενυπάρχει εντός αυτών επαναλαμβανόμενος με την 

αναπαραγωγή τους. 
Διότι η φύση είναι εκείνη η οποία επιμοιράζει την καθολικότητα της 

ενεργού ουσίας, ώστε να διαμορφώνεται η ποικιλία των ειδών και το 
καθένα να επιβιώνει και ν’ αναπαράγεται, ανάλογα με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντός του, αλλά ταυτοχρόνως να ολοκληρώνεται και ο 

βιολογικός κύκλος στο σύνολο των ειδών. Αυτός είναι ο ρόλος που ο 
Αριστοτέλης ανέθεσε στη φύση, γι’ αυτόν τον λόγο χαρακτηρίζει αυτήν 

ως αρχή και όχι ως ον. 
- G.E.R Lloyd. Με τα τέσσερα αίτια (ύλη, κίνηση, είδος και μορφή) ο 

Αριστοτέλης δεν δέχεται συνειδητού σκοπού στη φύση, αλλά οι σκοποί 

συνυπάρχουν στα ίδια τα αντικείμενα, στο αναπτυσσόμενο ζώο ή φυτό. 
- Κυρίαρχος ο ρόλος της φύσης με την κανονικότητα και την τάξη, πλην όλες 

οι φυσικές διεργασίες υποτάσσονται στον τελικό σκοπό (Θ΄1-10)16. 

 
17. Βιβλίον Ι΄. Κεφάλαια 1-10. Το Όλον ως Ένα Ον. Τα Ενάντια 

Ο Αριστοτέλης συσχετίζει τη θεωρία του Περί Ενός Όντος ως ολιστικής ουσίας 
με άλλες αντίστοιχες προηγουμένων Φιλοσόφων. 
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18. Βιβλίον Κ΄. Κεφάλαια 1-12. Το Ένα Ον ως Θείον 
- Ιωάννης Παρασκευόπουλος. Περί δημιουργικών ευφυών ατόμων. Είναι 

σύμφωνο με αυτά που λέει ο Αριστοτέλης, ότι η Φιλοσοφία ως επιστήμη 
του καθολικού είναι η πλέον κατάλληλη για τους ονομαζόμενους 

δημιουργικούς ανθρώπους, οι οποίοι έλκονται προς την ουσία της 
προηγμένης γνώσης. Ψυχολογία. Ατομικές Διαφορές. 

- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Περί Εναντίων. Οι προγενέστεροι, ο Πλάτων, 

αλλά και Αριστοτέλης αναγνωρίζουν τα ενάντια ως αρχές του κοσμικού 
γίγνεσθαι. Η Φυσική του Αριστοτέλους. Σελίδες 128-141. 

- Διαχωρισμός της έννοιας του Θείου (ως θεϊκού πράγματος ή ως φυσικό μέγεθος 

με θεϊκή προέλευση), με τα οποία ασχολείται η Φιλοσοφία, από την καθαρή 
έννοια του Θεού, με τον οποίον ασχολείται η Θεολογία. 

Όσον αφορά για τη σύγχυση στους μετέπειτα μελετητές του Αριστοτέλη, αν το 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι Θεός ή φυσικό μέγεθος, επί πλέον πληροφορίες 
παρέχονται στις σημειώσεις-σχόλια στο Βιβλίο Θ΄ των «Φυσικών» (Κ1-12)18. 

 
19. Βιβλίον Λ΄. Κεφάλαια 1-10. Η Ενεργός Ουσία ως Αρχή. Η Έννοια 

του Θεού 
- Πάνος Λιγομενίδης. Η Μηχανιστική και η Ολιστική Θεώρηση του 

Φυσικού Κόσμου. Παρ’ όλη την αντίληψη, ότι είναι χωριστά τα φυσικά 

πράγματα, εν τούτοις υπάρχει η ολιστική θεώρηση, ότι όλα αυτά αποτελούν 
ένα όλον με συλλογική συμπεριφορά. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Σελίδες 
331-350 (Λ-1)19. 

- Κωνσταντίνος Καλαχάνης. Ιωάννης ο Φιλόπονος. Η Ύλη ως υπόστρωμα 
του Όντος και αιώνιο υποκείμενο αυτού. Η πρώτη ύλη χαρακτηρίζεται ως 

ασώματος, ανίδεος και ασχημάτιστος. Ενώ η εσχάτη ύλη φέρει τις ιδιότητες 
των τεσσάρων στοιχείων (φωτιάς, αέρα, νερού και γης), δηλαδή την ύλη με τα 
δύο ενάντια (Λ2-6)19. 

- Περί των διχογνωμιών των μετέπειτα μελετητών του Αριστοτέλη, κατά πόσον το 
Πρώτο Κινούν-Ακίνητο είναι φυσικό μέγεθος ή Θεός. 

Επί πλέον των απόψεων που καταγράφηκαν στις σημειώσεις-σχόλια στα 

«Φυσικά» στο Βιβλίο Θ΄, κατατίθενται οι εξής:  

- Βασίλης Κάλφας. Η Αριστοτελική Θεολογία. 

Τελικά το κείμενο (Λ7) είναι μεικτό, εμπεριέχει καθαρά φιλοσοφικές έννοιες, 
αλλά εμπεριέχει και μεταφυσικές θεολογικές έννοιες. 

- Δημήτρης Κούτρας. Περί των Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται. 

Ο Πλήθων παρουσιάζει τον Αριστοτέλη να θεωρεί τον Θεό ως κινητικό μόνο 
αίτιον και όχι ως δημιουργό, όπως ο Πλάτων. 
Ο Πλήθων επίσης αμφισβητεί τον Αριστοτέλη για την κίνηση εντός των όντων 

και ασκεί επίσης κριτική στον ίδιον για τα τέσσερα αίτια δημιουργίας των 
όντων. 

Συσχετίζει τα περί νου στη φύση με την Πλατωνική Ψυχή. 
Ο συντάκτης της εργασίας αμφισβητεί και ανατρέπει επιχειρηματικά τους 
ισχυρισμούς του Πλήθωνος Γεμιστού. 

Φύση και Τέχνη στο έργο του Πλήθωνος. Άρθρο 
- Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Ο Αριστοτέλης ερευνά τις πρώτες αρχές και 

αιτίες των όντων και αφικνείται μέχρις αυτού του Θεού (σαν Φιλόσοφος και όχι 

ως Θεολόγος). Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης». Τόμος 2ος. Έτος 2016. 
- Paul Davies. O Θεός δημιούργησε τον Κόσμο. 
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Η προΰπαρξη ενεργείας δηλώνει την ύπαρξη Θεού ως δημιουργού του 
σύμπαντος. Δέχεται ένα τελεολογικό και αναδημιουργούμενο σύμπαν. 

Ο Θεός και η σύγχρονη Φυσική. σελίδες 67-94 (Λ-7)19. 
- Ευστράτιος Θεοδοσίου. Ιωάννης ο Φιλόπονος. Απέρριψε την Αριστοτέλεια 

άποψη, ότι ουράνιες σφαίρες κινούνται από νοητικά κινούντα-ακίνητα. 
Επίσης, ότι ουράνια σώματα κινούνται όπως τα επίγεια, υπακούοντας στους 
ίδιους φυσικούς νόμους και δεν έχουν σχέση με τον Θεό. 

Σημειώνεται όμως και η αρχή του Αριστοτέλη «ενεργεία-δυνάμει» ή 
«δυνάμει-ενεργεία» ως κινητική δύναμη εκφράζει φυσική αιτία. 
Ακόμη, ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, από τις μελέτες του στη Φυσική Φιλοσοφία 

του Αριστοτέλη, υποδεικνύει αντιφάσεις, ασάφειες, πλάνες και απίθανες 
υποθέσεις.  

Από όλη την έκταση της παρούσας εργασίας μπορεί να λεχθεί, ότι 
προβληματισμοί στα φυσικά κείμενα του Αριστοτέλη μπορεί να υπάρχουν, οι 
οποίοι όμως απαντώνται σε άλλα συγγράμματά του ή επιλύονται με λογικό ή 

φυσικό τρόπο, μεθόδους τους οποίους αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Αριστοτέλης. 
Όχι όμως όπως χαρακτηρίζονται από τον Ιωάννη τον Φιλόπονο. 

- Ευστράτιος Θεοδοσίου. Ο Αθέατος Κόσμος και η Σύγχρονη Επιστήμη 
και Θεολογία. Η σύγχρονη Φυσική Επιστήμη αποδέχεται θεωρητικά έναν 
υπεραισθητό συμπαντικό πραγματικό χώρο, όπως και η Θεολογική 

σκέψη. Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Σελίδες 28-36. 
Εκδόσεις «Αιγηίς. Πειραιάς 2014. 

- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ο Αριστοτελικός Νους. Κατά τον Αριστοτέλη ο 

«ποιητικός νους» αποτελεί τον ιδεώδη στοχασμό ή ακόμη περισσότερο, την 
ανωτάτη πραγματικότητα του Θεού. Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-

Κοσμολογίας. Σελίδες 13-20. Εκδόσεις «Αιγηίς. Πειραιάς 2014. 
Αυτό δηλώνει και ο ίδιος ο Αριστοτέλης στο Βιβλίον Λ7, ότι μόνο με τον νου ο 
φιλόσοφος συλλαμβάνει μέρος της ουσίας του Θεού. 

- Sir Fred Hoyle. Τα Δέκα Πρόσωπα του Σύμπαντος. Το Σύμπαν του Θεού. 
Ο Θεός ως άριστος Μαθηματικός έφτιαξε το σύμπαν. Σελίδες 11-25. 

- Lee Smolin. Τρεις Δρόμοι προς την Κβαντική Βαρύτητα. Ποιος επιλέγει 

τους Νόμους της Φύσης; Ο Lee Smolin καταλήγει, ότι έχουν δίκαιο αυτοί 
που υποστηρίζουν, ότι ο Θεός είναι δύναμη ως Όλον που οργανώνει τον 

εαυτόν του. Σελίδες 266-281. 
- Πάνος Λιγομενίδης. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Πώς προέκυψε το 

Σύμπαν; Γιατί αυτό το Σύμπαν; 

Μέσα στις απαντήσεις δεν είναι αντιλογικό να υποστηριχθεί η έννοια του 
Θεού ως παγκόσμιου νου, που δεν εντοπίζεται σε χώρο και χρόνο και 

ο οποίος εκφράζεται μέσα από το σύμπαν, όπως ο νους του ανθρώπου 
εντός του εγκεφάλου. Σελίδες 449-482. 
Από τις παραπάνω, αλλά και από τις άλλες εγγραφές των σύγχρονων Φυσικών 

επιστημόνων συμφωνούν για την ύπαρξη Θεού και την επέμβαση Αυτού στην 
δημιουργία του κόσμου, σύμφωνα με τις διάφορες θεωρήσεις αυτών, οι οποίες 
όμως έχουν επί το πλείστον την ενεργειακή δύναμη η οποία πηγάζει από την 

ουσία του Θεού και η οποία αγκαλιάζει όλον τον φυσικό κόσμο (Λ-8)19. 
 

20.   Βιβλίον Μ΄. Κεφάλαια 1-10. Συγκρίσεις Αριθμών και Ιδεών. 
- Πάνος Λιγομενίδης. Μηχανιστική και Ολιστική Θεώρηση του Φυσικού 

Κόσμου. Σε αντίθεση με τη Μηχανιστική αντίληψη είναι η Ολιστική 
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Θεώρηση των φυσικών πραγμάτων, η οποία αφορά τη συλλογική 
συμπεριφορά ως Όλον και όχι χωριστά. Πολλοί Φυσικοί Επιστήμονες 

δέχονται, ότι η Ολιστική Θεώρηση επεκτείνεται σε όλο το σύμπαν. 
Η Ολιστική Θεώρηση αποδείχθηκε πειραματικά με το ολογράφημα, με την 

βοήθεια ακτίνων λέιζερ. Το ολογράφημα απέδειξε, ότι μία ολογραφική αρχή, 
σύμφωνα με την οποία το σύνολο των πληροφοριών του Όλου 
εμπεριέχεται στα επί μέρους συστατικά του κωδικοποιημένα. Και 

αντιστρόφως η πληροφορία κάθε μέρους αντικειμένου εμπεριέχεται 
παντού στο Όλον με κωδικοποιημένη επίσης μορφή. Η Φλούδα του 
Βερύκοκου. Σελίδες 331-350. 

- Paul Davies. Θεμελιώδης Δομή της Ύλης. 
Επιστήμονες στις έρευνές τους για την τελευταία δομή της ύλης έδειξαν, ότι 

βραχύβιες ομάδες σωματιδίων παρουσιάζουν συμμετρία αντιθέτων 
(ηλεκτρόνιο-αντιηλεκτρόνιο, πρωτόνια-αντιπρωτόνια, νετρόνια-αντινετρόνια) 
χαρακτηριζόμενα από μεταπτώσεις. 

Ο Θεός και η σύγχρονη Φυσική. σελίδες 243-272. 
Τα ανωτέρω στις συγκρίσεις από τον Αριστοτέλη της ενεργού ουσίας, 

αριθμού Πυθαγορείων και Αγαθού του Πλάτωνος, ως όλου με τα στοιχεία 
τους (Μ7-8)20. 
Οι ανωτέρω συσχετισμοί ως ολόγραμμα ισχύουν γενικά στα βιβλία του 

Αριστοτέλη για το σχηματισμό των σωμάτων από τα αντίστοιχα στοιχεία τους, 
αλλά και στην ανάπτυξη των εμβίων όντων με την αρχή της αυτοομοιότητας. 

- Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου.  

2.1. Η Πρώτη Ύλη και το Αριστοτέλειο Μοντέλο της Φύσης. Η δεύτερη 
ύλη των αισθητών πραγμάτων, ενώ η πρώτη ύλη είναι το έσχατο 

θεμελιώδες υλικό της μεταβολής. 
2.2. Η Πρώτη Ύλη ως υποκείμενον της μεταβολής και της κατηγό-
ρησης. Η πρώτη ύλη υπόκειται των βασικών στοιχείων της φωτιάς, του 

αέρα, του νερού και της γης. Συσχετισμός με τα σωματίδια. 
Ο Αριστοτέλης σήμερα. Σελίδες 66-86 και 68-73. 

- Κωνσταντίνος Καλαχάνης. Ιωάννης ο Φιλόπονος. Η ύλη ως υπόστρωμα 

του Όντος. Η πρώτη ύλη κατά τον Αριστοτέλη χαρακτηρίζεται ως ασώματος, 
ανίδεος και ασχημάτιστος. Ενώ ως δεύτερη ύλη φέρει την ύπαρξη ενός 

εσχάτου υποκειμένου (ύλης με τα ενάντια), το οποίον φέρει τις ιδιότητες των 
τεσσάρων στοιχείων της φωτιάς, του αέρα, του νερού και της γης. 
Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Εκδόσεις Αιγηίς. Πειραιάς 

2013. 
Η άποψη του Ιωάννη Φιλόπονου είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στο 

κείμενο της εργασίας για τη συνάντηση του Πρώτου Κινούντος- 
Ακινήτου με την πρώτη ύλη που είναι το μείγμα αυτής που διαχωρίσθηκε στα 
σώματα. Συναντάται καθαρά στο κείμενο «Περί Ουρανού». 

Επίσης, αναφέρεται καθαρά από τον Αριστοτέλη, ότι από τα στοιχεία ύλης και 
εναντίων γίνονται τόσο τα όμοια σώματα αυτών όσο και τα σώματα των εμβίων. 
Λέγονται στο Περί Γενέσεως και Φθοράς (Μ9-10)20. 

21.   Βιβλίον Ν΄. Κεφάλαια 1-5. Η Έννοια του Θεού. 
Συσχετισμός του Αγαθού ως Όλον της Ενεργού Ουσίας στην δημιουργία του 

φυσικού κόσμου, μέσω των στοιχείων της ύλης με τα ενάντια. 
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Το Βιβλίον Ν΄αποτελεί έναν επίλογο στο Βιβλίον Μ΄στις συγκρίσεις του 
Αγαθού του Αριστοτέλη με το Αγαθόν του Πλάτωνος και τον Αριθμό των 

Πυθαγορείων (Ν1-5)21. 
 

22.   Επισκόπηση, Προβληματισμοί, Συμπεράσματα 
Για τον Αριστοτέλη, αν τα «Φυσικά» αποτελούν την «Πρώτη Ακρόαση» 
προκειμένου να φθάσει στην πρώτη αρχή του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου, 

η «Πρώτη Φιλοσοφία» ή τα «Μετά τα Φυσικά» οδηγούν στην πρώτη ενεργό 
ουσία που δίδει και την κίνηση στο Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Άρα η «Πρώτη Ακρόαση» ολοκληρώνεται από την «Πρώτη Φιλοσοφία» (22). 

 
Δ΄Αριστοτέλης. Περί Ουρανού 

 
23. Βιβλίον Α΄. Κεφάλαια 1-12. Ο Ουρανός ως Εσχάτη Περιφέρεια του 

Σύμπαντος  

- Κατ’ αρχάς ο Αριστοτέλης, κατά αξιωματικόν τρόπο, δέχεται την κυκλική 
κίνηση ως τέλεια, προκειμένου να αποδείξει, ότι και τα σώματα που κινούνται 

επί του κύκλου έχουν τέλεια κίνηση. Αποδεικτική μέθοδος το «αξίωμα» το 
οποίον αποδέχεται ο Αριστοτέλης, αλλά και σήμερα χρησιμοποιείται 
στη Μαθηματική Επιστήμη (Α-1)23. 

- Albert Einstein-Leopold Infeld. Ο Αιθέρας και η Μηχανιστική 
Αντίληψη. 
Από τον Αριστοτέλη ο αιθέρας χαρακτηρίσθηκε ως φυσικό σώμα χωρίς βάρος 

και ελαφρύτητα, αλλά και σήμερα ο αιθέρας, από την Φυσική Επιστήμη, 
χαρακτηρίζεται ως αβαρές σώμα αποτελούμενο από σωματίδια. Άλλοτε 

θεωρείτο ως φορέας μετάδοσης κυμάτων. Σελίδες 137-140. 
- Ευστράτιος Θεοδοσίου. Ο Ουρανός και ο Αιθέρας στον Αριστοτέλη.  

Συσχετισμός του αιθέρα με την παγκόσμια σταθερά του Αλβέρτου Αϊνστάιν 

έναντι της μονομέρειας της βαρύτητας στο σύμπαν. Πρακτικά Συνεδρίου 
«Σωκράτης». Τόμος 1ος. Αθήνα 2015. 

- Κωνσταντίνος Καλαχάνης. Από τον Αιθέρα του Αριστοτέλη στην 

Σκοτεινή Ύλη. 
Αναφέρεται στην ανωτερότητα σε σχέση με τα στοιχεία, αλλά και ως ποιητικό 

αίτιο των άλλων στοιχείων (βλέπετε στη συνέχεια μετάδοσης της κίνησης από 
το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, μέσω αιθέρα και στις άλλες σφαιρικές ζώνες). 
Πρακτικά Συνεδρίου «Σωκράτης». Τόμος 1ος. Αθήνα (Α2-3-4)23. 

- Το σύμπαν του Αριστοτέλη είναι σφαιρικό και πεπερασμένο, όπως θεωρείται 
και σήμερα, αλλά το σύμπαν του Αριστοτέλη είναι περιστρεφόμενο και όχι 

διαρκώς διαστελλόμενο, με αποτέλεσμα να αναζητείται η παγκόσμια δύναμη 
που θα ισορροπήσει αυτό. Ο Αριστοτέλης ισορροπεί το σύμπαν με την 
κατάλληλη διαστρωμάτωση των σωμάτων των σφαιρικών ζωνών, αναλόγως του 

βάρους και της ελαφρύτητας αυτών (Α5-6-7-8)23. 
- Κατά τον Αριστοτέλη, ο ουρανός είναι ουσία γι’ αυτό είναι μοναδικός και 

αΐδιος, ενώ σήμερα θεωρία πρεσβεύει για πολλούς ουρανούς με παράλληλα 

σύμπαντα. 
- Αξιοσημείωτη σε αυτόν τον χώρο η δήλωση του Αριστοτέλη, ότι έξω από τον 

ουρανό υπάρχουν όντα που δεν καταλαμβάνουν τόπο, ούτε υπάρχει 
χρόνος ώστε να αλλοιώνει αυτά τα όντα, η δε ζωή τους είναι αρίστη, 
αυτάρκης στον αιώνα τον άπαντα (Α-9)23. 
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Αυτή η δήλωση του Αριστοτέλη έχει σχέση με την άλλη στα «Μεταφυσικά» 
Βιβλίον Ζ14, στο οποίον ομιλεί για αΐδιες ουσίες δίπλα στις αισθητές, η οποία 

δήλωση λέει, ότι είναι ανάγκη να δεχθούμε, ότι υπάρχουν αΐδιες μη 
αισθητές ουσίες, έστω κι αν δεν κατέχουμε τι είναι αυτές. Σε αυτήν την 

δήλωση προσθέτει ακόμη, ότι όπως κι αν έχουν τα πράγματα δείχνουν να 
είναι κινητικές δυνάμεις οι οποίες ειδοποιούν και διαμορφώνουν την 
ύλη. 

Επίσης στα «Μεταφυσικά» Βιβλίον (Η-3)15 λέγεται, ότι το είδος, ως άυλη 
ενεργητική ουσία, επιμοιράζεται ως κινητική δύναμη σε κάθε υλικό 
σώμα στο οποίο προσδίδει τη μορφή, χωρίς να χάνει την καθολική της 

ουσία. 
Υπ’ όψιν επίσης και τα όσα αναφέρονται για το θέμα  στις σημειώσεις και 

στα σχόλια στο Βιβλίον Η΄στα «Μετά τα Φυσικά». 
Έτσι όπως αναφέρονται αυτά τα αΐδια όντα στο «Περί Ουρανού» βιβλίο, 
δημιουργούν μία κάποια εντύπωση, ότι είναι παρόμοια με τις Ιδέες του 

Πλάτωνος, τις οποίες, όπως είδαμε, ο Αριστοτέλης  απέρριψε. 
Επί πλέον, από τον Αριστοτέλη, καθαρά δηλώνεται και επαναλαμβάνεται, ότι 

είναι κινητικές δυνάμεις, οι οποίες επιμοιράζονται σε κάθε υλικό σώμα, το 
οποίον ειδοποιούν και διαμορφώνουν τη ύλη του, χωρίς να χάνουν την 
καθολική τους ενεργό ουσία. 

Άρα τα αΐδια αυτά όντα επανέρχονται στην καθολικότητα της πρώτης 
ενεργού ουσίας, η οποία προσδίδει και την κίνηση στο Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο. Ότι επιμοιράζεται σε κάθε υλικό σώμα ειδοποιώντας και 

διαμορφώνοντας αυτό, αποδεικνύει τη συνέπεια της θεωρίας του 
Αριστοτέλη, ο οποίος αποδεικνύει την ύπαρξη της πρώτης ενεργού 

ουσίας που κινεί το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, από την «δυνάμει» 
εντελεχειακή ενέργεια που υπάρχει σε κάθε φυσικό υλικό σώμα. 
Από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, αλλά και από τους συλλογισμούς που 

αναπτύσσονται, επιτρέπουν ακόμη το συμπέρασμα, ότι η ενεργός ουσία, η 
οποία προσδίδει και την κίνηση των φυσικών πραγμάτων, είναι στους αιώνες 
άπαντες μία άυλη ουσία που διαγράφει έναν αέναο κύκλο εντός 

κοσμικής σφαίρας. 
Ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα είναι το ερώτημα, ποια είναι εκείνη η φυσική 

αρχή, η οποία επιμοιράζει την ενεργό ουσία στα φυσικά πράγματα. 
Αυτόν τον ρόλο ο Αριστοτέλης ανέθεσε στη φύση, η οποία δεν είναι ουσία, 
αλλά είναι αρχή. Όπως αναλύθηκε η Φύση του Αριστοτέλη δύναται να 

συσχετισθεί με τη σύγχρονη ορολογία στην έννοια του περιβάλλοντος. 
Η ανάθεση όμως από τον Αριστοτέλη στην τέχνη της φύσης του 

επιμοιρασμού της ενεργού ουσίας κυρίως στα έμβια όντα συνεπάγεται, ότι τα 
είδη των όντων αναπτύσσονται χωριστά, ανάλογα με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος, δηλαδή της φύσης, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και 

να αναπτυχθούν σε αυτό αναπαραγόμενα. 
Άποψη του Αριστοτέλη περισσότερο σοφή, όπως φαίνεται από τη θεωρία του 
σύγχρονου φυσιοδίφη Κάρολου Δαρβίνου, ο οποίος υποστηρίζει, ότι το ένα 

είδος προέκυψε από το άλλο, σύμφωνα με την αρχή της Φυσικής Επιλογής. 
Στο έργο όμως της ενεργού ουσίας στην ειδοποίηση και στην διαμόρφωση των 

φυσικών όντων μέσω της φύσης, ο Αριστοτέλης θέτει ως συνεργό και την 
ύλη με τα δύο ενάντια, τα οποία παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον 
σχηματισμό και στην ανάπτυξη των ειδών των φυσικών όντων. 
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Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον ρόλο της φύσης στις σημειώσεις-
σχόλια του Η΄Βιβλίου των «Μετά τα Φυσικά», ως επίσης και σε άλλα σημεία 

στα οποία η φύση ως περιβάλλον εξετάζεται με τη θεωρία του φυσιοδίφη 
Καρόλου Δαρβίνου. 

Επί πλέον των παραπάνω συλλογισμών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με αφορμή  
την δήλωση του Αριστοτέλη, ότι έξω από τον ουρανό υπάρχουν όντα που δεν 
καταλαμβάνουν τόπο, ούτε υπάρχει χρόνος, ώστε να αλλοιώνει αυτά τα όντα, 

η δε ζωή τους είναι αρίστη, αυτάρκης στον αιώνα τον άπαντα, κατατίθενται και 
οι ακόλουθες απόψεις: 

- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ο Αριστοτελικός Νους 

Αλήθεια πίστευε ο Αριστοτέλης στην προσωπική αθανασία, στην τύχη και στο 
πεπρωμένο; 

Εκτίθενται διάφορες απόψεις των μελετητών του. Ενδιαφέρουσα είναι η θέση 
των διαδόχων του στο «Λύκειον», οι οποίοι δεν συνηγορούν υπέρ της 
πίστεως του Αριστοτέλη στην προσωπική αθανασία. 

Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Σελίδες 13-26. Εκδόσεις 
Αιγηίς. Πειραιάς 2014. 

Πράγματι αυτά τα αΐδια, άυλα όντα έξω από τον ουρανό, οδηγούν τις σκέψεις 
των μελετητών του Αριστοτέλη σε συσχετισμό αυτών με την αθανασία της 
ψυχής ή των Περί Ιδεών του Πλάτωνος, θέσεις τις οποίες, όπως αναφέρθηκε ο 

Αριστοτέλης, δεν αποδέχεται. 
Επομένως ορθότερες είναι οι θέσεις των διαδόχων του στο «Λύκειον» για το 
θέμα αυτό. 

Άρα και οι ανωτέρω συλλογισμοί, που αναπτύχθηκαν και στην παρούσα 
εργασία, είναι εντός των θέσεων των διαδόχων του Αριστοτέλη. 

- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ο Αριστοτέλης Περί Ύλης, Μορφής (είδους) 
Η κυρία διαφορά μεταξύ της Πλατωνικής και Αριστοτελικής διδασκαλίας περί 
των «ειδών», συνοψίζεται στο ότι κατά τον Αριστοτέλη το «είδος» δεν είναι 

χωριστή ύπαρξη εκτός του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου και του νου, ο 
οποίος έρχεται «έξωθεν», αλλά είναι μία αρχή πλήρων υπάρξεων. 
Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας «Σωκράτης». Σελίδες 23-28. 

Τόμος 3ος. Αθήνα 2017. 
- Όπως διατυπώνεται στο αμέσως παραπάνω απόσπασμα το «είδος» δεν είναι 

χωριστή ύπαρξη από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο, αλλά είναι μία αρχή πλήρων 
υπάρξεων. Αυτές οι σκέψεις όμως επιτρέπουν να σχηματισθεί η σκέψη, ότι τα 
αΐδια, άυλα όντα, για τα οποία ομιλεί ο Αριστοτέλης, που βρίσκονται έξω από 

τον ουρανό, είναι οι αΐδιες, άυλες μορφές των ειδών, τις οποίες ο συντάκτης 
θέτει εντός του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου για να επανέλθουν σα έμβια όντα, 

σε έναν αέναο κύκλο μεταξύ γης και εκτός ουρανού στον αιώνα τον άπαντα. 
Εάν όμως γίνει αποδεκτή αυτή η ερμηνεία, τότε θα μπορούσε να γίνει 
αποδεκτό, ότι ο Αριστοτέλης πίστευε στην προσωπική αθανασία ή ότι 

αποδεχόταν τις Ιδέες του Πλάτωνος, με τη μόνη διαφορά, ότι ο Αριστοτέλης το 
«είδος» έθετε όχι χωριστά από το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο. 
Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι και με τη σύγχρονη Φυσική αντίληψη, αλλά και 

κατά τον Αριστοτέλη, η κίνηση είναι αποτέλεσμα της ενέργειας, επομένως και 
το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο ως κίνηση είναι αποτέλεσμα της πρώτης καθολικής 

ενεργού ουσίας. 
- Ευάγγελος Μουτσόπουλος. Είναι η Ενέργεια Ειδοποιός Κατάσταση; 
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Τελικά, το «δυνάμει» και το «ενεργεία» συνιστούν συνέχεια αλλήλων και 
διαμορφώνουν μοναδική διαδικασία, αφορώσα στην επιτέλεση του 

είδους του όντος, δηλαδή στη μορφή αυτού, δηλαδή στην εντελέχεια της 
ουσίας του «δυνάμει»-«ενεργεία», η οποία έχει σχέση στη σύγχρονη Φυσική 

Επιστήμη με τον τύπο του Albert Einstein: E=mc2. 
Ακόμη οι Έλληνες Πατέρες είχαν ήδη υπογραμμίσει τη συνέχεια της «Θείας 
Βουλήσεως» προς την «Θεία Ενέργεια». 

Πρακτικά Συνεδρίου Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας «Σωκράτης». Σελίδες 19-21. 
Τόμος 1ος. Αθήνα 2015. 
Άποψη η οποία εκτιμάται, ότι είναι με το πνεύμα της εργασίας αυτής περί 

συνέχειας της πρώτης ενεργού ουσίας (Α9-12)23. 
 

24. Βιβλίον Β΄Κεφάλαιον 1-14. Ο Ουρανός ως Σφαιρικό Σύμπαν 
- Κατ’ αρχάς επιβεβαίωση από τον Αριστοτέλη για την αέναη κυκλική κίνηση 

στο κοσμικό σύμπαν, όπως υποστηρίζεται στα σχόλια στο προηγούμενο βιβλίο 

του Περί Ουρανού (Α9-12)23. 
- Επαναλαμβάνονται, όπως και σε άλλα σημεία της εργασίας, οι διαφορές 

μεταξύ Πλάτωνος και Αριστοτέλη, περί της άμεσης ή όχι εμπλοκής του Θείου 
στην δημιουργία του κόσμου, ως επίσης και αυτές μεταξύ της κοσμικής ψυχής 
του Πλάτωνος και του Πρώτου Κινούντος-Ακινήτου του Αριστοτέλη (Β-1)24. 

- G.E.R. Lloyd. Είναι γεγονός, ότι ο Αριστοτέλης άφησε πολλά προβλήματα 
αναπάντητα, τόσο για την αιτιολογία της αιώνιας κυκλικής κίνησης των 
ουρανίων σωμάτων όσο και διότι δεν έδιδε καμία εξήγησε για το σημείο 

ένωσης μεταξύ του ουρανίου και επιγείου χώρου. 
Παρ’ όλη την διαφορετικότητα της φύσης και της αΐδιας κυκλικής κίνησης του 

αιθέρα με τα επίγεια σώματα, πρέπει με κάποιον τρόπο να μεταδίδει 
κίνηση στα γήινα σώματα χωρίς ο αιθέρας, με κανένα τρόπο, να 
επηρεάζεται από αυτά, ενώ ταυτοχρόνως δεν δίδεται και κάποια εξήγηση 

για την αιώνια κυκλική κίνηση του αιθέρα. 
Αναγνωρίζει όμως ο G.E.R. Lloyd, ότι η ορθότερη ερμηνεία των σκέψεων 
του Αριστοτέλη δύναται να αποδίδεται με τη σύγχρονη επιστήμη.  

Αρχαία Ελληνική Επιστήμη. Από τον Θαλή έως τον Αριστοτέλη. 
Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης. 

- Σύμφωνα με την παρούσα εργασία: 
Τα ουράνια σώματα κινούνται κυκλικά βάσει της αρχής γένεση της 
γένεσης, δηλαδή της Αριστοτέλειας αρχής «ενεργεία-δυνάμει» και 

«δυνάμει-ενεργεία» μέχρι της «δυνάμει» ακίνητης γης στο κέντρο του 
σύμπαντος. Δηλαδή το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο καθιστά αιωνίως κυκλικά ως 

πρώτο-κινούμενο τον αιθέρα, ο οποίος εν συνεχεία μεταδίδει και στις 
άλλες σφαιρικές ζώνες των φυσικών σωμάτων διαδοχικά την κυκλική 
κίνηση. 

Όσον αφορά το σημείο συνάντησης του ουρανίου με τον επίγειο χώρο, εμμέσως 
φαίνεται από τα αμέσως παραπάνω περί της μετάδοσης της κυκλικής κίνησης, 
αλλά θα φανεί και στα επόμενα κείμενα από τη συνάντηση του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου με το μείγμα της ύλης και των εναντίων. 
Τελικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κίνηση, ως γένεση της γένεσης, διατρέχει 

ολόκληρο το σύμπαν, γεγονός το οποίον αποδεικνύει και το ενιαίο της 
κοσμικής σφαίρας, επομένως και την ενότητα του υπερσελήνιου και 
υποσελήνιου χώρου (Β3-4-6)24. 
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- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Συνέπειες της Προβληματικής της 
Κίνησης. Οι αρχές του υποσελήνιου χώρου οδηγούν στις νέες αρχές 

του ουράνιου κόσμου μέχρι της πρώτης αρχής της κίνησης του Πρώτου 
Κινούντος-Ακινήτου. Σελίδες 268-276. Επιβεβαίωση της δομής και της 

αιτιολογίας της παρούσας εργασίας, ότι ο Αριστοτέλης, από τις αρχές των 
φυσικών πραγμάτων, αποδεικνύει τις πρώτες ουράνιες αρχές. 

- Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης. Παρατηρήσεις για τα Βασικά Χαρακτη-

ριστικά της Κίνησης. Γι’ αυτό λέμε πως υπάρχει μεταξύ των σφαιρικών ζωνών 
των φυσικών σωμάτων επαφή αλλά και σύμφυση, όταν τα δύο γίνονται ένα. 
Δηλαδή αυτή η αρχή του «δυνάμει» και «εντελέχεια» (ή «δυνάμει»-

«ενεργεία») διέπει τόσο το Όλον όσο και τα Μέρη του, τόσο στον 
υποσελήνιο όσο και στον υπερσελήνιο χώρο. Σελίδες 276-283. 

Επιλύονται οι απορίες του G.E.R. Lloyd περί διαχωρισμού του υπερσελήνιου 
και υποσελήνιου χώρου και επιβεβαίωση της ερμηνείας του κειμένου της 
παρούσας εργασίας. 

G.E.R. Lloyd. Προβληματισμός είναι, ότι πώς τα ουράνια σώματα εκπέμπουν 
φως και δεν είναι φορείς θερμότητας, εφ’ όσον αποτελούνται από αιθέρα, ενώ 

ο ήλιος εκπέμπει θερμότητα. Από τον Αριστοτέλη αιτιολογείται, ότι το 
φως και η θερμότητα των άστρων οφείλεται στην τριβή τους και όχι 
λόγω της φύσης του αιθέρα. Αρχαία Ελληνική Επιστήμη. Από τον Θαλή 

έως τον Αριστοτέλη. Κεφάλαιο ο Αριστοτέλης. 
- Σύμφωνα με την εργασία αυτή ο ήλιος όπως και τα άλλα άστρα, εφ’ όσον είναι 

της ίδιας φύσης με τον αιθέρα, σύμφωνα με τα σύγχρονα φυσικά δεδομένα 

σημαίνει, ότι αυτά αποσπάσθηκαν από το κυρίως σώμα του αιθέρα, οπότε 
διατηρούν και την κίνηση αυτού, επομένως και τις άλλες ιδιότητες της 

θερμότητας και του φωτός του αιθέρα, οι οποίες όμως ιδιότητες είναι δυνατόν 
να διατηρούνται και να ενισχύονται από την τριβή τους με το περιβάλλον 
σώμα. Αλλά ποιο είναι αυτό το περιβάλλον των άστρων. Μάλλον ο αιθέρας, 

σύμφωνα με τους τρεις ορισμούς περί ουρανού, όπου στον δεύτερο ορισμό 
περί αυτού φέρονται τα άστρα να υπάρχουν μαζί με τον αιθέρα (Β7-8, 
8-12)24. 

 
25. Βιβλίον Γ΄ Κεφάλαια 1-8. Γεννητά και Φθαρτά Στοιχεία. John Briggs  

και F. David Peat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. 
- Από την Τάξη στο Χάος και από το Χάος στην Τάξη. Αμφότερες οι Πλευρές. 

Αυτή η επαναληπτικότητα τάξης και χάους και αντίστροφα θα μπορούσε να 

αποδειχθεί το κλειδί της δημιουργικής δύναμης του κόσμου. Το αποτέλεσμα 
είναι, ότι η χαοτική μεταβολή συνυπάρχει με την τάξη. Σελίδες 85-118. 

Δικαιώνεται ο Αναξαγόρας, ο οποίος στην τάξη του «Νου» εισάγει και την δίνη 
για την δημιουργία του κόσμου (Γ-2)25. 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Συσχετισμός των σπερμάτων και των ομοιομερών του 

Αναξαγόρα με τη σύγχρονη σύνθεση του κυττάρου με τα γονίδια στην Βιολογία. 
Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική. Αναξαγόρας. 6ος Τόμος. 
Openbook.gr. (Γ-4)25. 

- John Briggs και F. David Peat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης 
Η Επαναληπτική Μαγεία. Οι επαναλήψεις της αυτοομοιότητας με την 

ανάδραση εμφανίζεται παντού στη φύση. Σε αυτό δύναται να αποδοθεί η 
εμφάνιση της ζωής στον πλανήτη με την αυτοομοιότητα παραγωγής των 
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κυττάρων, η γενετήσια αναπαραγωγική ικανότητα, ο πολλαπλασιασμός 
και η εξέλιξη των ειδών. 

Επίσης η έρευνες έχουν αποδείξει το φαινόμενο της επαναληπτικότητας της 
αυτοομοιότητας και στα φυσικά σωματίδια. Σελίδες 68-80. (Γ7-8)25. 

 
26. Βιβλίον Δ΄ Κεφάλαια 1-6. Υποσελήνιες Ζώνες Βαρέων και Ελαφρών 

Σωμάτων 

- Ισαάκ Νεύτων. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. O Νόμος 
της Παγκόσμιας Έλξης. Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. 

- Stephen Hawking. Το Χρονικό του Χρόνου. Το Σύμπαν διαστέλλεται. 

Προς εξισορρόπηση της μονομερούς έλξης όλης της ύλης του σύμπαντος και 
της βαρύτητας ο Αλβέρτος Αϊνστάιν εισήγαγε την παγκόσμια σταθερά. Σελίδες 

64-86. 
- Αλβέρτος Αϊνστάιν. Η διατύπωση ισχύος της παγκόσμιας σταθεράς προς 

εξισορρόπηση του σύμπαντος από τη συνεχή διαστολή του, αλλά και την 

μονομέρια της βαρύτητας προς το κέντρο. Wikipedia. 
- Κωνσταντίνος Καλαχάνης.  

Ο Αιθέρας του Αριστοτέλη ως σκοτεινή ύλη στον ρόλο της παγκόσμιας 
σταθεράς. Ο Αριστοτέλης εξασφαλίζει τη σταθερότητα του σύμπαντος με την 
κατάλληλη διαστρωμάτωση των σωμάτων, ανάλογα με την βαρύτητα και την 

ελαφρύτητα εντός της κοσμικής σφαίρας (Δ1-2)26. 
- Χρήστος Ζερεφός. Ανάλυση του κειμένου του συγγράμματος «Μετεωρολο-

γικά του Αριστοτέλη», καθόσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες, τους 

ανέμους, τις εξατμίσεις και τις υγροποιήσεις αυτών, ως επίσης και την θερμο-
κρασία του περιβάλλοντος της γης. Ομιλία youtube.com. 

Επίσης περίληψη με ευρύτερο περιεχόμενο των κειμένων των «Μετεωρολο-
γικών» του Αριστοτέλη από τον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου «Πολιτεία». 
Σύμφωνα με την ερμηνεία της εργασίας ο Αριστοτέλης εξασφαλίζει τις 

παραπάνω συνθήκες του περιβάλλοντος της γης με την μεταβλητότητα των 
ενδιαμέσων στρωμάτων του αέρα και του νερού (Δ-3)26. 
Επί πλέον καθαρά αποκαλύπτεται, ότι η πρώτη συνάντηση του Πρώτου 

Κινούντος-Ακινήτου ήταν το ανίδεο και ασχημάτιστο μείγμα της ύλης και των 
εναντίων, το οποίον Πρώτο Κινούν-Ακίνητο διαχωρίζει στα ειδοποιημένα 

σώματα της ύλης και των εναντίων κάτι ανάλογο που έγινε και από τον «Νου» 
του Αναξαγόρα στο «άπειρον» μείγμα αυτού. Αυτό το μείγμα είναι η πρώτη ύλη, 
ενώ η δεύτερη είναι η εσχάτη διαίρεση αυτής, δηλαδή τα στοιχεία της ύλης με 

τα ενάντια. Θέμα προτεραιότητας αυτών που απασχόλησε τους μετέπειτα 
μελετητές του Αριστοτέλη (Δ4-5)26. 

 
27. Επισκόπηση-Προβληματισμοί-Συμπεράσματα 

Στο σύγγραμμά του «Περί Ουρανού» ο Αριστοτέλης παρουσιάζει το Πρώτο 

Κινούν-Ακίνητο ως φυσικό μέγεθος, με θεϊκή προέλευση, να συναντά το 
μείγμα της ύλης με τα ενάντια. Θέτει αυτό με περιστροφική κίνηση 
διαχωρίζοντάς το στις ζώνες του αιθέρα, της φωτιάς, του αέρα, νερού και γης. 

Ενώ κρατά μαζί του ως πρώτο κινούμενο, αιωνίως περιφερόμενο, τον αιθέρα. 
Καθαρά δεικνύεται, ότι αυτό το μείγμα αποτελεί και την πρώτη ύλη και ως 

δεύτερη ύλη είναι τα στοιχεία με τα ενάντια ως αρχή της φύσης. 
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Ε΄ Περί Γενέσεως και Φθοράς 
 

28. Βιβλίον Α΄ Κεφάλαια 1-10. «Ποιείν» και «Πάσχειν» των Εναντίων των 
Στοιχείων 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Τόμος 3ος. Ηράκλειτος. Openbook.gr.  
Περί συνεχούς ροής στην φύση. 

- John Briggs και F. David Peat. Η Επαναληπτική Μαγεία. Η έσχατη 

αναγωγιστική οντότητα, αποκαλούμενος ως δομικός λίθος, οφείλει την 
ευστάθειά του, όχι σε κάποια ατράνταχτη μονιμότητα ή στατική ποσότητα, 
αλλά σε μία δυναμική ανακυκλούμενη ποιότητα ή διαδικασία κατά την 

οποία το σωματίδιο ξεδιπλώνεται και αναδιπλώνεται συνεχώς μέσα στο 
κβαντικό του πεδίο. 

- Σε αυτό το έσχατο επίπεδο του δομικού λίθου ο Niels Bohr δέχθηκε 
αξιωματικά, ότι υπάρχει μία αδιάσπαστη ολότητα που δεν μπορεί να 
χωρισθεί σε μέρη ή σώματα. Σελίδες 68-80. 

Εμφανής η σχέση των ανωτέρω αναφερομένων με την ευστάθεια της δυναμικής 
των στοιχείων με τα ενάντια του Αριστοτέλη και η σχέση αυτών με τα σώματα 

(Α3-4)28. 
- Άρης Διαμαντόπουλος. Γέννηση και Λειτουργία του Κυττάρου Περί 

Ομοίων, τόσο για τον δίαυλο επικοινωνίας του Αριστοτέλη στη λήψη των 

τροφών όσο και στην ανάπτυξη των σωμάτων των όντων μέσω της 
αρχής της αυτοομοιότητας. Σελίδες 20-28. 

- John Briggs και F. David Peat. Η Επαναληπτική Μαγεία. Οι 

επαναλήψεις της αυτοομοιότητας με την ανάδραση εμφανίζεται 
παντού στη φύση. Σε αυτό δύναται να αποδοθεί η εμφάνιση ζωής από το 

κύτταρο στον πλανήτη ως ένα αυτορρυθμιζόμενο σύστημα και με την 
αυτοομοιότητα η αναπαραγωγή του, η γενετήσια αναπαραγωγική 
ικανότητα, αλλά και ο πολλαπλασιασμός και η εξέλιξη των ειδών. 

Σελίδες 68-80 (Α-5)28. 
- Κάρολος Δαρβίνος. Αρχή της Φυσικής Επιλογής στην Εξέλιξη των  

Ειδών δύο παράγοντες είναι πρωταγωνιστές, κατά πρώτο λόγο εσωτερικός 

οργανισμός του είδους και δευτερευόντως το περιβάλλον, δηλαδή η 
Φύση κατά τον Αριστοτέλη. 

Αυτόν το ρόλο του εσωτερικού οργανισμού ασφαλώς πρωταγωνιστικό ρόλο 
έχουν το «ποιείν» και «πάσχειν» των εναντίων του Αριστοτέλη στην 
διαμόρφωση του είδους στο γένος της ύλης, όπως αναπτύχθηκε εδώ μέσω 

της αυτοομοιότητας για την ανάπτυξή του, ασφαλώς με την προϋπόθεση 
δράσης της «δυνάμει» εσωτερικευμένης ενεργού ουσίας. 

Πλην όμως ο Κάρολος Δαρβίνος ομιλεί για την εξέλιξη ήδη 
διαμορφωμένων ειδών και δεν ομιλεί για την πρωταρχική παρουσία της 
ποικιλίας των ειδών. 

Το θέμα αυτό καλύπτεται από τις θεωρίες της αυτόματης γέννησης του 
πρωτοκυττάρου στο οποίο, όπως προκύπτει από αυτές τις θεωρίες, 
πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το περιβάλλον, όπως αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 

για τη γέννηση και λειτουργία του κυττάρου. 
Αυτός ο ρόλος ανατίθεται από τον Αριστοτέλη, όπως είδαμε, στη Φύση, η 

οποία αναλαμβάνει να επιμοιράζει την ενεργό ουσία για τη γέννηση και την 
παρουσία των φυσικών όντων στις κατάλληλες συνθήκες του περιβάλλοντος, 
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ώστε αυτά να επιβιώνουν μορφοποιούμενα και αναπαραγόμενα, όπως ήδη έχει 
αναφερθεί (Α-7)28. 

- P.W. Atkins. Η Δημιουργία. Όλα τα παραπάνω αλλάζουν με το ξετύλιγμα της 
ενέργειας με σκηνικό τον χώρο-χρόνο που διαθέτει αυτοσυνειδησία. Σελίδες 

75-116. (Εκτιμάται, ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα αν στη  αυτοσυνειδησία 
του χώρο-χρόνου τεθεί η Φύση του Αριστοτέλη). 

- Frank Wilczek. Συμμετρία. Το Διττό Βήμα του Αλβέρτου Αϊνστάιν. Η 

συμμετρία του «δυνάμει-ενεργεία» ή «ενεργεία-δυνάμει» του Αριστοτέλη, είναι 
η συμμετρία «μάζας-ενεργείας» ή «ενέργειας-μάζας» (E=mc2) του Αλβέρτου 
Αϊνστάιν. Σελίδες 239-251 (Α8-10)28. 

 
29.  Βιβλίον Β΄ Κεφάλαια 1-11. Γενέσεις Εμβίων από Στοιχεία με τα Ενάντια 

 
- Χρήστος Ζερεφός. Ομιλία. Ανάλυση «Μετεωρολογικών» Αριστοτέλη, για τις 

κλιματολογικές συνθήκες. youtube.com. 

Η μεταβλητότητα των στρωμάτων αέρα και νερού ρυθμιστές των 
κλιματολογικών συνθηκών της γης (Β-3)29. 

Επίσης περίληψη με ευρύτερο περιεχόμενο των κειμένων των 
«Μετεωρολογικών» του Αριστοτέλη από τον ιστότοπο του εκδοτικού οίκου 
«Πολιτεία». 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Γέννηση και Λειτουργία του Κυττάρου. Η 
διαλεκτική γένεσης και φθοράς μεταξύ των στοιχείων και των εναντίων 
παρόμοια με αυτή στο σύγχρονο κύτταρο μεταξύ των πληροφοριών στα 

τέσσερα γονίδια A, C, G, T του DNA του κυττάρου. Σελίδες 20-29 (Β4-5)29. 
- Άρης Διαμαντόπουλος. Φυσικοί Νόμοι και η Ζωή. Η εξίσωση του Erwin 

Schrodinger: ds=d1s+d2s=0, η οποία εκφράζει την ισορροπία μεταξύ της 
διατηρούμενης αναγκαίας εντός και αποβαλλόμενης από το σύνολο της 
εισερχομένης εντός του οργανισμού εντροπιακής ενεργείας (ds) για την 

διατήρηση ή τον θάνατο του όντος από την διαταραχή αυτής. 
Η άλλη επίσης συνάρτηση «Ψ» του Erwin Schrodinger αναφέρεται στη 
συνύπαρξη της ζωής και του θανάτου. Σελίδες 45-55. (Β7-8)29. 

- Paul Davies. Τι είναι Ζωή; Ολιστική Έναντι Αναλυτικής Μεθόδου. Είναι 
ολιστικό γεγονός όλων των κυττάρων και όχι μόνο κατά κύτταρο. 

Σελίδες 115-136. 
- Sir Fred Hoyle. Το Σύμπαν του Βιολόγου. Έτσι καταλήγουμε να πούμε, ότι 

η ζωή είναι ένα γεγονός που αποδίδεται από την εξίσωση: 

Ζωή ισούται (=) με χημικό Σύστημα Αντιγραφής και (+) Ηλεκτρικό 
Σύστημα. Σελίδες 157-178. 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Φυσικοί Νόμοι και η Ζωή η οποία συμβαίνει στη 
μεμβράνη του κυττάρου και κατ’ επέκταση στον πολυκύτταρο 
οργανισμό ως ολιστικό γεγονός. Η ταλάντωση αυτή οφείλεται στα 

ενάντια φορτία των όντων εκατέρωθεν των επιφανειών της μεμβράνης, 
τα οποία ιονίζονται διαρκώς από το ήλιο, δημιουργώντας το λεγόμενο 
ηλεκτρικό δυναμικό, το οποίον προκαλεί την κίνηση,  δηλαδή τη ζωή. 

Σελίδες 45-55. 
Άποψη πλησίον αυτής του Αριστοτέλη που εξαρτά την ζωή των εμβίων από τον 

ήλιο, αλλά και της ανωτέρω άποψης για το «Σύμπαν του Βιολόγου». 
G.E.R. Lloyd. O Αριστοτέλης άφησε πολλά αναπάντητα προβλήματα τόσο 
για την αιτιολογία της αιώνιας κυκλικής κίνησης των ουρανίων σωμάτων, 
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όσο και διότι δεν έδιδε καμία εξήγηση για το σημείο ένωσης μεταξύ του 
ουρανίου και επιγείου χώρου. Αρχαία Ελληνική Επιστήμη. Από τον Θαλή 

έως τον Αριστοτέλη. Αριστοτέλης. 
Η κυκλική κίνηση των άστρων αιτιολογήθηκε, ότι αποτελούνται από την ουσία 

του αιθέρα πρώτου κινουμένου στο Πρώτο Κινούν και ότι οι αστέρες 
σύμφωνα με σύγχρονη επιστημονική αντίληψη φέρονται ως αποσπώ-
μενοι από το κυρίως σώμα του αιθέρα. Φαινόμενα σχηματισμού του ηλια-

κού μας συστήματος, σύμφωνα με ισχύουσα θεωρία.  
Όσον αφορά για τα συνάντηση του ουρανίου και επιγείου χώρου, αναφέρθηκε 
και σε άλλα σημεία της εργασίας αλλά και στον παρόντα χώρο πως η ζωή 

των εμβίων εξαρτάται από τις κινήσεις του ηλίου (Β-10)29. 
- Κωνσταντίνος Νιάρχος. Η Διαλεκτική της Γενέσεως και της Φθοράς 

εντός της Κοσμικής Πραγματικότητας. 
Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία επισταμένη συνοπτική διαλεκτική των 
όσων από τον Αριστοτέλη αναφέρονται στο «Περί Γενέσεως και Φθοράς».  

Από την γένεση και την φθορά των στοιχείων με την δράση των εναντίων, μέχρι 
τα σώματα τελικά και των εμβίων όντων, σε έναν αέναο κύκλο αυτών. 

Στο ίδιο πνεύμα αναπτύσσεται και η θεωρία του M. Nussbamm για τα 
διαδοχικά στάδια της γενέσεως και της φθοράς του Αριστοτέλη, όπως 
αναπτύσσονται και από τον Κωνσταντίνο Νιάρχο. Πρακτικά Συνεδρίου 

Φιλοσοφίας-Κοσμολογίας. Σελίδες 173-185. Εκδόσεις Αιγηίς. Πειραιάς 2013 
(Β-11)29. 
 

30. Επισκόπηση-Προβληματισμοί, Συμπεράσματα 
Ο Αριστοτέλης  με την δράση των εναντίων των στοιχείων, σύμφωνα με την 

αρχή «ποιείν» και «πάσχειν», από τις μεταβολές μεταξύ των στοιχείων, φθάνει 
μέχρι της γένεσης και της φθοράς των εμβίων ακόμη όντων, την ζωή των οποίων 
εξαρτά από την ενέργεια του ηλίου. 

 
 
 

 
 

 
Ζ΄ Οι Κοσμογονικές Αρχές στον Αριστοτέλη 
Η Κοσμογονία του 

Συνοπτικός Επίλογος 
 

Ο Αριστοτέλης ως ένας άριστος «νους», όπως χαρακτηρίσθηκε από τον 
δάσκαλό του τον Πλάτωνα, κατορθώνει εντέχνως, μέσα από την φιλοσοφία των 
προηγουμένων του, να δημιουργήσει την δική του Κοσμογονία. Η οποία 

φιλοσοφία του, όχι μόνο ενέπνευσε σύγχρονους Φυσικούς Επιστήμονες (Ισαάκ 
Νεύτωνα, Αλβέρτο Αϊνστάιν και Κάρολο Δαρβίνο), αλλά οι σκέψεις του, όπως 
είδαμε, συσχετίζονται και με θεωρίες και άλλων σύγχρονων Φυσικών 

Επιστημόνων. 
 

Επιμύθιον 
Ο κόσμος δεν είναι ένα αυτοπαραγόμενο φυσικό σύστημα, αλλά λογικά 
έχει θεϊκή εκκίνηση. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 

Είναι το Σύμπαν ένα Στροβιλικό Φράκταλ; 
 

1. Εισαγωγή 
Η παρούσα εργασία θέτει το ερώτημα αυτό της επικεφαλίδας στηριζόμενη αφενός σε 
σύγχρονες θεωρήσεις (οι οποίες, όπως θα μπορούσε να υποστηριχθεί, έχουν ως 

αφετηρία τις φιλοσοφικές θεωρήσεις) και αφετέρου στους Προσωκρατικούς Φυσικούς 
Φιλοσόφους, οι οποίοι δημιουργούσαν τον κόσμο από δίνη, δηλαδή στρόβιλο. 
Τέτοιες όμως σκέψεις ενθαρρύνονται και από τα ερωτηματικά που αφήνει η 

επικρατούσα θεωρία της Αρχικής Μεγάλης Έκρηξης, όπως αυτά περί της 
αποκλειστικής ισχύος στο Σύμπαν από τη μία πλευρά της Βαρύτητας και από την 

άλλη της διαρκούς διαστολής του, με αποτέλεσμα από τους σύγχρονους Φυσικούς 
Επιστήμονες να αναζητείται η «παγκόσμια σταθερά» που θα εξισορροπεί τα 
αντιφατικά αυτά φαινόμενα. 

Οι σοφοί προγονοί μας δεν είχαν τέτοια προβλήματα, διότι δέχονταν ευθύς εξ αρχής 
ένα Σύμπαν ως περιστρεφόμενη σφαίρα, στην οποία δύνανται να δρουν εξι-

σορροπιστικά η Κεντρομόλος και η Φυγόκεντρος δυνάμεις. 
Αξίζει να τονισθεί και η άλλη θεμελιώδης πλευρά του θέματος, ότι τόσο οι Αρχαίοι 
όσο και οι σύγχρονοι Επιστήμονες δέχονταν μεν κάποια αρχή του κόσμου, πλην όμως 

αναπάντητο παραμένει και θα εξακολουθήσει να παραμένει το μεγάλο ερώτημα: 
Ποιος είναι ο δημιουργός αυτής της αρχής; 
Οι μεν Προσωκρατικοί αφήνουν εμμέσως να εννοηθεί, οι δε Πλάτων και Αριστοτέλης 

καθαρά δηλώνουν ως δημιουργό της Αρχής του Σύμπαντος, τον Θεό. Μάλιστα ο 
Αριστοτέλης στα Φυσικά του έργα υποστηρίζει: 

Ότι τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα, αλλά κάθε τι έχει τον δημιουργό του. 
Μέσα σε αυτά τα ανθρωπίνως δυνατά πλαίσια και με σεμνότητα έναντι της 
κυριαρχούσας θεωρίας της Μεγάλης Αρχικής Έκρηξης, η παρούσα εργασία θα 

επιδιώξει, σε μία κοινή πορεία με τον αναγνώστη, κάποιες άλλες διαδρομές σκέψεων, 
τόσο για την δημιουργία όσο και για τη λειτουργία του Σύμπαντος. 
Ας προσπαθήσουμε … 

 
2. Ο Δυΐσμός της Φύσης 

Από τη μελέτη, ιδιαίτερα των Προσωκρατικών Φυσικών, αλλά και των άλλων 
Φιλοσόφων, δύνανται να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν τόσο την 
Οντολογία τους όσο και την Κοσμολογία τους. 

Κατ’ αρχάς οι σοφοί πρόγονοί μας ανήγαγαν τα πολλά φυσικά πράγματα σε μία 
πρωταρχική κοσμική ουσία των στοιχείων από την οποία παρήγαγαν τα πολλά, από 

μετασχηματισμούς αυτής. Αυτήν την αρχική θεμελιώδη ουσία στην ελαχίστη 
διαιρετότητά της θεωρούσαν ως δεδομένο να βρίσκεται σε ολογραφική σχέση με το 
όλον σώμα του Σύμπαντος. 

Αυτό το ολόγραμμα της αρχικής κοσμικής ουσίας οι Προσωκρατικοί Φυσικοί 
Φιλόσοφοι καθιστούσαν ένα αυτοποιητικό φυσικό σύστημα συνεπεία του δυΐσμού των 
αντιθέτων (θερμού-ψυχρού, υγρού-ξηρού), τα οποία έθεταν σε κάθε σωματίδιο της 

ουσίας. 
Ο δυΐσμός αυτός των αντιθέτων σε κάθε στοιχείο εξασφάλιζε την αυτοπεριστροφή τους, 

την οποία μετέδιδαν στο όλο σώμα της κοσμικής ουσίας.  
Με αυτό το πνεύμα ομιλεί αργότερα και ο Πλάτων, αναφερόμενος στην ψυχή του 
κόσμου λέγοντας, ότι αυτή την «κινούσα εαυτήν κίνηση» απορρέουν όλες οι άλλες 
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κινήσεις, αλλά και ως «κινούσα εαυτήν» θα μπορέσει πρώτη αυτή να κινήσει 
ολόκληρο το Σύμπαν. 

Για να επιτύχει όμως ο Πλάτων αυτήν την αυτοκινησία της ψυχής, αλλά και 
ολόκληρου του Σύμπαντος, προσδίδει σε αυτήν δύο μορφές, την ευεργέτιδα και την 

μη ευεργέτιδα, προκαλούσες την ομαλή και την κατά παρέκκλιση περί το κέντρο 
κίνηση της σφαίρας του Σύμπαντος1.  
Αλλά και ο Αριστοτέλης, σαφώς και καθολικά στα Φυσικά του έργα, χρησιμοποιεί τον 

δυΐσμό των εναντίων στα όντα και με τους όρους «δυνάμει» και «ενεργεία», αλλά και 
με τους όρους των αντιθέτων «δυνάμει» και «ενεργεία», υπό την αρχική κυκλική 
κίνηση του «Πρώτου «Κινούντος Ακινήτου»,  διαχωρίζει σε ζώνες το μείγμα της πρώτης 

ύλης με συνέπεια την περιστροφή όλης της κοσμικής σφαίρας2.   
Ένας δυΐσμός γενικά των σωματιδίων, ο οποίος και σήμερα γίνεται αποδεκτός ως 

υπάρχων στα σωματίδια, παρουσιάζοντας μάλιστα αυτά ως κυματοσωματίδια. 
Τελικά, και οι σύγχρονοι Φυσικοί Επιστήμονες επιδιώκουν να εντοπίσουν, στα 
εργαστήρια ερευνών, αυτόν τον δυΐσμό της συμμετρίας, στην ελαχιστότατη 

διαιρετότητα της Φύσης των σωματιδίων, ενώ παράλληλα, θεωρητικά, προσπαθούν να 
συνδέσουν αυτά τα σωματίδια με το όλο Σύμπαν. Θέματα α οποία οι Αρχαίοι Έλληνες 

θεωρούσαν ως δεδομένα.  
 
3. Ολογραφική Αρχή στο Σύμπαν 

Πλην όμως ο δυΐσμός αυτών των αντιθέτων, που είναι εγγενής στα σωματίδια των 
σοφών προγόνων μας, επιτρέπουν σ’ αυτά να στροβιλίζονται κυκλικά και ως εκ τούτου 
να μεταφέρουν αυτό σε όλο το σώμα του Σύμπαντος, προκαλώντας και σ’ αυτό μία 

περιδίνηση-στρόβιλο. 
Στη συνέχεια, αυτή η περιδίνηση, αυτός ο κοσμικός στρόβιλος, έχει ως συνέπεια ν’ 

αποσπώνται από το κυρίως σώμα τα τμήματά του και να τοποθετούνται κατά μία 
σειρά διαστρωμάτωσης από την περιφέρεια της σφαίρας η φωτιά, ο αέρας και το νερό 
και στο κέντρο η Γη, γύρω από την οποία περιφέρονται, διατηρώντας την πριν την 

απόσπασή τους περιφορά.  
Εξ αυτής της αρχικής διάταξης του κόσμου αρχίζει στη συνέχεια να δημιουργείται η 
Κοσμολογία τους με τα άστρα και τα άλλα φυσικά όντα του κόσμου. 

Τελικά, ο κόσμος των σοφών προγόνων, ιδιαίτερα των Προσωκρατικών Φυσικών 
Φιλοσόφων μας, γίνεται από έναν στρόβιλο του όλου σώματος, το οποίον σώμα 

συνιστούν τα αιωνίως υπάρχοντα και μη καταστρεφόμενα στροβιλιζόμενα στοιχεία 
του3. 
Αν όμως αυτές, περί στροβιλιζόμενων στοιχείων, ήταν οι απόψεις των σοφών προγόνων 

μας, δεν παύουν όμως και οι σύγχρονοι επιστήμονες να ομιλούν για κάτι παρόμοιο. 
Όπως ο λόρδος Κέλβιν, με βάση τις απόψεις του Φον Χελμχολτζ, διετύπωσε την 

θεωρία, ότι όλος ο χώρος είναι γεμάτος από αιθέρα και ότι κάθε άτομο αυτού είναι 
ένας στρόβιλος μέσα στο όλο σώμα του αιθέρα4. 
Λίαν όμως ενδιαφέρουσες, για το παρόν άρθρο, είναι οι απόψεις των δικών μας 

Φυσικών Επιστημόνων Μάνου Δανέζη-Στράτου Θεοδοσίου, οι οποίοι λέγουν: 
«Ότι με βάση τις θέσεις του Albert Einstein, ένα υλικό σωμάτιο δεν αποτελεί παρά το 
αισθητό αντίστοιχο ενός μετακινούμενου στροβιλισμού του πεδίου. Επειδή όμως η 

έννοια του πεδίου δεν εκφράζεται αισθητά, αλλά μόνο μέσω ιδιοτήτων που 
περιγράφονται μαθηματικά, το σωμάτιο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας στροβιλισμός 

μέσα σε ένα αισθητό «τίποτα». Όμως το σωματίδιο στρόβιλος μας επιφυλάσσει μία 
σειρά εκπλήξεων, αφού θα πρέπει να παρουσιάζει σφαιρική συμμετρία. Ουσιαστικά 
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μιλάμε για έναν μη αισθητό σφαιρικό στρόβιλο μέσα σε ένα V-διάστατο μη Eυκλείδιο 
χώρο των αισθήσεών μας γίνεται αντιληπτό σαν στοιχειώδες σωμάτιο.» 

Ενώ, στη συνέχεια, μεταξύ των άλλων ενδιαφερουσών πληροφοριών, μας ομιλούν για 
τις δύο μορφές των δινών, στρεφόμενες έτσι ώστε να φέρουν το περιεχόμενό είτε προς 

την περιφέρεια είτε προς το κέντρο της όλης σφαίρας της δίνης. 
Συγχρόνως γίνονται και αναφορές σε ορισμένους αρχαίους Φιλοσόφους προγόνους 
μας, όπως στους Εμπεδοκλή, Αναξαγόρα και Δημόκριτο, οι οποίοι συγκεκριμένα 

ομιλούν περί σχηματισμού του κόσμου από δίνες5. 
Πλην όμως, απ’ όλα αυτά τα αναφερόμενα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την 
περιστροφή της σφαίρας, σαφώς συμπεραίνεται, ότι ως επί το πλείστον, όλοι οι 

Προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι, κατά παρόμοιο τρόπο, μέσω δινών σχημάτισαν 
τον κόσμο. 

 
4. Το Σύμπαν ένας Στρόβιλος 
Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα εύλογα εγείρεται το ερώτημα: 

Εφόσον είναι δυνατόν το σωματίδιο να είναι ένας σφαιρικός στρόβιλος «μηδενικού» 
αθροίσματος, γιατί αυτός ο στροβιλισμός των σωματιδίων να μην επεκτείνεται στο όλο 

σώμα του πεδίου, όταν μάλιστα στη σύγχρονη Φυσική θεωρείται το Σύμπαν ως ένα 
ρέον όλον σώμα, «μηδενικού» αθροίσματος και μάλιστα με αμοιβαία συνδετικότητα 
και κινητικότητα, όπως είναι αποδεκτό και σήμερα6. 

Αλλά οι σκέψεις των σοφών προγόνων μας περί στροβιλιζομένων αρχικών στοιχείων, 
οι οποίοι μεταφέρονται ως ενιαία έκφραση στο όλον σώμα του Σύμπαντος, 
απασχόλησαν μία σειρά σύγχρονων επιστημόνων. Έτσι ώστε ο Henri Poincare και ο 

David Bohm να ομιλούν περί ενιαίας και αδιαίρετης ολότητας του Σύμπαντος 
και ότι τα σωματίδια και τα κύματα είναι μορφές αφαίρεσης από την ρέουσα 

ολότητα του Σύμπαντος. 
Επίσης ο Jack Wisdom, από μελέτες επί των αποτελεσμάτων του Voyager σε πολλούς 
δορυφόρους των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, επιβεβαίωσε το γεγονός, ότι 

τα χαοτικά-στροβιλώδη συστήματα όταν φθάσουν στο οριακό σημείο του «ελκυστή» 
αρχίζει η ανάδραση της κανονικής περιοδικής κίνησης. 
O Lev Landau, που τιμήθηκε με βραβείο Nobel διαπίστωσε, ότι ο στροβιλισμός 

ξεκινά προοδευτικά, καθώς οι κινήσεις σ’ ένα ρευστό γίνονται όλο και πιο 
περίπλοκες και αφού έχουν γίνει πολλές διαιρέσεις, τότε εμφανίζεται ο 

ολικός στροβιλισμός. 
Τέλος, από τα πειράματά τους για τους στροβιλισμούς οι Harry Swinney και Jerry 
Grollub διαπίστωσαν, ότι ο ολικός στροβιλισμός προκύπτει επειδή όλα τα μέρη μίας 

κίνησης συνδέονται μεταξύ τους. 
Επίσης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι το γεγονός του στροβιλισμού αναδεικνύει 

μία απείρως βαθιά εσωτερική αλληλοσυνοχή και ολότητα του συστήματος7. 
Το αποκορύφωμα όλων αυτών των διαπιστώσεων και των απόψεων για τις 
στροβιλώδεις κινήσεις του όλου Σύμπαντος και των μερών του, υπήρξε η σύγχρονη 

θεωρία του Ρώσου L.M. Ozernoi και των συνεργατών του το 1968, περί στροβιλώδους 
κίνησης του αρχικού Σύμπαντος, η οποία περιληπτικά λέει: 
Ότι στην αρχή του Σύμπαντος υπήρχε μία κοσμική στροβιλώδης κίνηση, που 

χαρακτηριζόταν από έντονες άτακτες κινήσεις, που σημαίνει, ότι το Σύμπαν 
δεν ήταν ισότροπο. Στην εποχή δε σχηματισμού της ύλης, συνεπεία των 

υπερηχητικών ταχυτήτων των στροβίλων, σχηματίσθηκαν κύματα κρούσεων, 
τα οποία δημιούργησαν συμπυκνώσεις της ύλης διαφόρων μεγεθών. 
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Δεν διευκρινίζεται όμως εάν οι στρόβιλοι διατηρούνται και δεν διαλύονται σε 
μικρότερους, όπως συμβαίνει στους στροβιλισμούς. Επίσης, αν τα κύματα κρούσεως 

σχηματίζουν απλώς συμπυκνώσεις ύλης ή σχηματίζουν τους Γαλαξίες8. 
 

5. Περιστροφή του Σύμπαντος 
Αν όμως δεν διευκρινίζεται, από την θεωρία του Ozernoi, η διατήρηση ή και η 
περαιτέρω διάσπαση των στροβιλισμών, το ερώτημα αυτό απαντάται αρχικά από τις 

θεωρίες του P.S. Laplace και G. Kuiper, οι οποίες ομιλούν για τον σχηματισμό του 
ηλιακού μας συστήματος. 
Σε γενικές γραμμές, οι θεωρίες αμφοτέρων λέγουν, ότι το ηλιακό μας σύστημα αρχικά 

υπήρχε υπό μορφή περιστρεφόμενου νεφελώματος, στο κέντρο του οποίου, υπό την 
πίεση της βαρύτητας, σχηματίσθηκε ο ήλιος και ότι οι πλανήτες αποσπάσθηκαν από 

το κύριο σώμα συνεπεία της φυγόκεντρης δύναμης, διατηρώντας την φορά της 
περιστροφής του ήλιου. 
Κατά τον ίδιο τρόπο σχηματίσθηκαν και περιστρέφονται και οι δορυφόροι των 

πλανητών9. 
Αλλά, δυστυχώς παρόμοιες θεωρίες, όπως αυτές του ηλιακού μας συστήματος, δεν 

έχουν διατυπωθεί για τους Γαλαξίες, αν και τα σχήματά τους, που ως επί το πλείστον,  
είναι ελλειπτικά και σπειροειδή, επιτρέπουν να εκφρασθεί η γνώμη, ότι αποτελούν 
στροβιλισμούς εντός ενός ρέοντος όλου του Σύμπαντος. 

Μία γνώμη η οποία ενισχύεται από την δομή και από την περιστροφή του Γαλαξία, 
γύρω από τον άξονά του και μάλιστα με διαφορική γωνιακή (Ω) ταχύτητα σε σχέση 
με την ακτίνα (R) από το κέντρο του. 

Αποτέλεσμα αυτής της διαφορικής ταχύτητας είναι, ότι τα πλέον μεμακρυσμένα 
ηλιακά συστήματα να περιφέρονται βραδύτερα των πλησιέστερων προς το κέντρο, 

όπως συμβαίνει με το απομακρυσμένο ηλιακό μας σύστημα. 
Η διαφορική όμως ταχύτητα (Ω) του Γαλαξία κατά προσέγγιση, εάν έχει μάζα (Μ), 
δύναται να προσδιορισθεί με την βοήθεια των τύπων που ισχύουν αφενός της 

κεντρομόλου δύναμης F=GM/
R

2  και της φυγόκεντρης Φ= Ω2●R. Επειδή οι αστέρες 
διατηρούνται στις θέσεις τους συνεπάγεται η ισότητα F=Φ, επομένως θα ισχύει η 
εξίσωση GM/

R
2 = Ω2●R επιλύοντες ως προς την ταχύτητα (Ω) καταλήγουμε  Ω2 = GM/

R
3 

→ Ω = √ GM/
R

3  στην τελική εξίσωση ως προς την γωνιακή ταχύτητα του Γαλαξία10. 
Από τα παραπάνω, περί Γαλαξιών, που αφορούν την δομή τους και την περιστροφή 

τους περί άξονα, ως επίσης και η ισχύς της κεντρομόλου και φυγόκεντρης δύναμης, 
κατά την περιφορά τους, εύλογα μας οδηγούν στο ερώτημα: 
Γιατί να μην ισχύουν οι θεωρίες περί σχηματισμού και περιστροφής του ηλιακού μας 

συστήματος και για τους Γαλαξίες, εφόσον υπάρχουν αυτές οι ομοιότητες; 
Διότι εάν ίσχυαν και για τους Γαλαξίες παρόμοιες θεωρίες, τότε και η θεωρία του 

Ozernoi θα είχε σήμερα μία καθολική ισχύ και πιθανόν θα επικρατούσε της 
καθολικά αποδεκτής σήμερα θεωρίας της αρχικής Μεγάλης Έκρηξης. Θα 
επαληθεύονταν, ως επί το πλείστον και οι σοφές θεωρίες των σοφών προγόνων μας 

περί σχηματισμού του κόσμου από δίνη-στρόβιλο και ότι το Σύμπαν είναι σφαίρα η 
οποία περιστρέφεται. Σήμερα γίνεται μεν αποδεκτό το σφαιρικό σχήμα του 
Σύμπαντος, πλην όμως απορρίπτεται η περιστροφή του. 

 
6. Κεντρομόλος-Φυγόκεντρη Δύναμη 

Επίσης, σήμερα από τους Φυσικούς Επιστήμονες γίνεται επί πλέον αποδεκτό, ότι το 
Σύμπαν αποτελεί ένα ενιαίο αδιαίρετο ρέον όλον με τα κύρια γνωρίσματα της 
συνδετικότητας και της κίνησης και ακόμα, ότι ο φυσικός κόσμος στοιχειοθετείται 
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από αόρατα «στοιχειώδη σωματίδια», τα οποία δεν είναι πλήρως κατανοητά και ότι το 
Σύμπαν αυτοδημιουργήθηκε και αυτοκυβερνάται αέναα σε μία τελεολογική 

εξελισσόμενη πορεία11. 
Σύγχρονες επιστημονικές απόψεις οι οποίες συμπίπτουν, κατά μεγάλο βαθμό, 

ιδιαίτερα με την οντολογία και την κοσμογονία, ιδιαίτερα των Προσωκρατικών 
Φυσικών Φιλοσόφων, όπως αυτές δύνανται να ερμηνευθούν από τις διασωθείσες 
πληροφορίες περί αυτών12. 

Επίσης, σε ανάλογο πνεύμα με την παραπάνω άποψη, περί προϋπάρχουσας ρέουσας 
ολότητας, ομιλεί και ο Ευστάθιος Γεωργίου, ένας εκ των διακεκριμένων παγκοσμίως 
Φυσικών Επιστημόνων στην Κοσμολογία, ο οποίος βραβεύθηκε μεταξύ των Επτά 

Σοφών στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2015 και φέρεται να δηλώνει, αμφισβητώντας 
την μοναδικότητα της Μεγάλης Έκρηξης: 

«… πιστεύω πως προϋπήρχε κάποια δομή στην γέννηση του Σύμπαντος…» και ακόμη, 
ότι «… υπάρχουν ισχυρά στοιχεία στην Κοσμολογία που δείχνουν πως η δομή στο 
Σύμπαν δημιουργήθηκε από αυξομειώσεις στην Κβαντική ροή στο νεαρό Σύμπαν…» 

και ότι τελικά από την μεγάλη διαστολή αυτού και της βαρύτητας προέκυψαν οι 
Γαλαξίες και τα αστέρια13. 

Συμπληρωματικές με αυτές τις σκέψεις είναι και οι απόψεις τους Stephen Hawking, 
περί αιωνίως υπάρχοντος και μη καταστρεφομένου Σύμπαντος, περιέχον τον εαυτόν 
του και μόνο, ο οποίος μάλιστα αμφισβητεί την μοναδικότητα ύπαρξης της 

βαρύτητας, διότι υπάρχει ο κίνδυνος το Σύμπαν ολόκληρο να πέσει στο κεφάλι μας14. 
Για να μην πέσει λοιπόν το Σύμπαν «στο κεφάλι μας», όπως επικαλείται ο Stephen 
Hawking, ο Albert Εinstein εισάγει την λεγόμενη Κοσμολογική Απωστική Σταθερά, 

η οποία μάλιστα σήμερα γίνεται αποδεκτή όχι μόνον ως εξισορροπούσα την 
παγκόσμια βαρύτητα, αλλά και ως δύναμη η οποία αιτιολογεί και την διαρκή 

διαστολή του Σύμπαντος, αναθέτοντας αυτόν τον ρόλο στην «σκοτεινή ύλη». 
Την ιδιαίτερη όμως ύπαρξη αυτής της απωστικής δύναμης αμφισβήτησαν το 1934 οι 
Milne και McCrea, επικαλούμενοι την ισχύ της Νευτώνειας Μηχανικής δηλαδή, ότι 

από την μία πλευρά έχουμε την εφαρμογή της παγκόσμιας έλξης, που τείνει να 
συγκεντρώσει την ύλη του Σύμπαντος και από την άλλη πλευρά μία αρχική ταχύτητα 
διαστολής από την Αρχική Έκρηξη, η οποία εξισορροπεί την παγκόσμια έλξη15. 

Απ’ όλες τις παραπάνω όμως αναφορές εύλογα προκύπτει η εντύπωση, ότι αναζητείται 
και δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη αυτή η Κοσμολογική Απωστική Σταθερά, η οποία 

συγχρόνως θα εξισορροπεί και την παγκόσμια έλξη. 
Επομένως, αυτή η αδυναμία μας επιτρέπει να διερωτηθούμε:  
Μήπως το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την αποδοχή της ισχύος κεντρομόλου 

και φυγόκεντρου δύναμης, οι οποίες μάλιστα, ισορροπώντας μεταξύ τους, 
λειτουργούν ως ελκτικές και απωστικές δυνάμεις στο Σύμπαν και στα μέρη του; 

Αλλά και αν θέλαμε να μη δεχθούμε την ισχύ σ’ ένα περιστρεφόμενο Σύμπαν, της 
κεντρομόλου και της φυγόκεντρης δύναμης, σε αυτήν όμως την αποδοχή μας 
οδηγούν οι νόμοι του Ισαάκ Νεύτωνος. Ο οποίος, κατ’ αρχάς, έχει διατυπώσει, ότι όλα 

τα σώματα στο Σύμπαν έλκονται αμοιβαίως με δύναμη η οποία είναι αντιστρόφως 
ανάλογη προς το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης. 
Ο νόμος αυτός εκφράζεται από τον τύπο: F= Km●M/

R
2, όπου F είναι η αμοιβαία ελκτική 

δύναμη ανάμεσα στα δύο σώματα αντίστοιχων μαζών m και Μ, R είναι η μεταξύ τους 
απόσταση και Κ η θεμελιώδης παγκόσμια σταθερά που καθορίζει την ένταση της 

δύναμης. 
Πέραν του νόμου της παγκόσμιας έλξης, ο Ισαάκ Νεύτων διατύπωσε και τρεις άλλους 
που αφορούν την κίνηση των σωμάτων. 
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Ο ένας εξ’ αυτών είναι της δράσης και της αντίδρασης, ο οποίος λέει, ότι σε κάθε 
δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα αντιστοιχεί ίση και αντίθετη δύναμη με την οποίαν 

αντιδρά και το σώμα που δέχεται την δράση του άλλου. 
Επειδή όμως ισχύει ο παγκόσμιος νόμος της αμοιβαίας έλξης μεταξύ δύο ουρανίων 

σωμάτων και παράλληλα ισχύει και ο νόμος της αντιστοιχίας των δυνάμεων δράσης-
αντίδρασης του Ισαάκ Νεύτωνος, εύλογα εγείρεται το ερώτημα: Γιατί να αποδεχόμεθα 
μονομερώς να ισχύει η Παγκόσμια Βαρύτητα και ως εξ αυτής της αποδοχής να 

προκύπτει θέμα εξισορρόπησης του Σύμπαντος, για την οποία εξισορρόπηση 
εισάγεται η Παγκόσμια Σταθερά του Albert Einstein, χωρίς μέχρι τώρα να έχει 
επιλυθεί το πρόβλημα; 

Επομένως, αναγκαστικά, οδηγούμεθα να δεχθούμε την ισχύ στο Σύμπαν της 
Κεντρομόλου και Φυγόκεντρης δύναμης, με την ισχύ των οποίων επιτυγχάνεται τόσο 

ο νόμος δράσης-αντίδρασης του Ισαάκ Νεύτωνος όσο και η εξισορρόπηση του 
Σύμπαντος. Επί πλέον, η αποδοχή τους είναι εντός του πνεύματος της Αμοιβαίας 
Παγκόσμιας Έλξης του Ισαάκ Νεύτωνος. 

Η αποδοχή όμως της Κεντρομόλου και Φυγόκεντρης αναγκαστικά μας υποχρεώνει 
να δεχθούμε και την περιστροφή του Σύμπαντος16. 

 
7. Το Σύμπαν ένα Στροβιλικό Φράκταλ; 
Μετά απ’ όλες τις παραπάνω εκτεθείσες επιστημονικές απόψεις, περί ενός αδιαιρέτου 

ρέοντος όλου του Σύμπαντος, με τα γνωρίσματα της συνδετικότητας και της 
κινητικότητας και προϋπάρχοντος αυτού από δομή στοιχείων στροβιλιζόμενων 
σωματιδίων, ως και οι άλλες που ομιλούν για στροβιλισμούς στο Σύμπαν με την 

κατάληξη της θεωρίας του Ρώσου Ozernoi το 1968, ότι το Σύμπαν προέκυψε από 
έναν στροβιλισμό, 

μήπως μας επιτρέπουν 
και σήμερα να γίνει αποδεκτό, ότι το Σύμπαν προήλθε από έναν στροβιλισμό; 
Θέση, περί δημιουργίας του κόσμου από έναν στρόβιλο, ο οποίος συνιστούσε το 

σύνολο των στροβιλιζόμενων αιωνίως προϋπαρχόντων κοσμικών στοιχείων, η οποία 
ήταν δεδομένη για τους σοφούς προγόνους μας. 
Αλλά και αν θέλαμε να αμφισβητήσουμε τις παραπάνω εκτεθείσες απόψεις, μήπως η 

θεωρία περί προέλευσης του ηλιακού μας συστήματος με τους πλανήτες και τους 
δορυφόρους αυτών, ως και οι μορφές και τα γνωρίσματα των Γαλαξιών, τα οποία ως 

επί μέρους στρόβιλοι, δύνανται να μας οδηγήσουν, ότι και το όλον Σύμπαν είναι ένας 
στρόβιλος17; 
Η τυχόν αποδοχή ενός στροβιλώδους Σύμπαντος εκτιμάται, ότι επιτρέπει και την 

ευστάθεια λειτουργίας αυτού, στηριζόμενη στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των 
κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων, τόσο στο όλον Σύμπαν όσο και στους 

Γαλαξίες και στα ηλιακά συστήματα, όπως είδαμε ανωτέρω. 
Επίσης δύνανται να αιτιολογήσουν τη συγκέντρωση σμηνών και υπερσμηνών 
Γαλαξιών σε κάποιους χώρους του Σύμπαντος, ως επίσης να αιτιολογήσουν και τις 

μεταξύ αυτών συγκρούσεις και όχι μόνον την τυχόν απομάκρυνσή τους. 
Η δε αιώνια ύπαρξη του όλου Σύμπαντος μέσω της ανανέωσής του δύναται να 
επιτυγχάνεται μέσα από την γέννηση και τον θάνατο των αστέρων, πιθανόν εντός ενός 

κύκλου του Henri Poincare. 
Τέλος, όλες οι παραπάνω σκέψεις, περί στροβιλώδους Σύμπαντος, ενισχύονται και 

από τις σύγχρονες έρευνες και τις ανακοινώσεις μίας ομάδας Ιταλών επιστημόνων με 
επί κεφαλής τον Φυσικό Luciano Pietronero το 1949 του Πανεπιστημίου La Sapienza 
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της Ρώμης, η οποία ισχυρίζεται ότι το Σύμπαν δεν είναι ομαλό στην κατανομή της 
ύλης. 

Μεταξύ των άλλων παρατηρήσεών τους υποστηρίζουν, ότι στο Σύμπαν υπάρχουν 
περιοχές που είναι κυριολεκτικά γεμάτες από Γαλαξίες, σμήνη και υπερσμήνη 

Γαλαξιών. 
Παρατηρήσεις οι οποίες, γενικά, οδηγούν στην επιμονή του Luciano Pietronero, ότι 
το Σύμπαν είναι πράγματι μία γεωμετρία «Φράκταλ». 

Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η θεωρία του Γάλλου Αστροφυσικού του Laurent 
Nottale του CNRS, ο οποίος υποστηρίζει, ότι η κατανομή του Σύμπαντος είναι 
«φράκταλ», επειδή ο ίδιος ο χωροχρόνος είναι «φράκταλ»18. 

Μπορούμε, τελικά, να ισχυρισθούμε, ότι το Σύμπαν είναι ένα στροβιλικό φράκταλ το 
οποίον αναπαράγει τον εαυτόν του σε Γαλαξίες; 

Με σεβασμό στην αλήθεια. 
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της ισοδυναμίας της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας στο Σύμπαν. Η οποία 
αμφισβήτηση είναι πιθανόν να μας οδηγήσει στην αποδοχή ενός περιστρεφόμενου 
Σύμπαντος. Στο δε άλλο νοητικό πείραμα, με βάση τα βραδέα ηλεκτρόνια, αποδεικνύει 
την ευθύγραμμη πορεία των ηλεκτρονίων, χωρίς περίθλαση αυτών, διερχόμενα μέσα 
από σχισμή φράγματος, όπως υποστηρίζεται από την κυματομηχανική. Προς απόδειξη 
του δεύτερου λαμβάνει ως βάση ηλεκτρόνιο μάζας m που κινείται με ταχύτητα U που 
ισοδυναμεί σε μήκος κύματος λ. Η ισοδυναμία αυτή της κίνησης της μάζας με υλικό 
μήκους λ, μας επιτρέπει τον ισχυρισμό, ότι το ηλεκτρόνιο, όπως το ανωτέρω φωτόνιο 
είναι ένα συμπιεσμένο-συμπυκνωμένο κύμα. 
Άρα όλο το Σύμπαν είναι ένα ρευστό όλο ενεργειακών στοιχείων. 
 
Το προσάρτημα με τον τίτλο: «Είναι το Σύμπαν ένα Στροβιλικό Φράκταλ;» 
Δημοσιεύθηκε το έτος 2018 στο περιοδικό «Physics News» της Ένωσης 

Ελλήνων Φυσικών. 
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Σύντομο  Βιογραφικό  Σημείωμα Συγγραφέα 
 

Ο Άρης Διαμαντόπουλος γεννήθηκε στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας το 1938, 
είναι έγγαμος και πατέρας δύο ανδρών αποφοίτων Πανεπιστημίου, οι οποίοι τον 
έθεσαν στο τιμητικό βάθρο του παππού. 

Απεφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων το έτος 1961 και 
αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του Υποστρατήγου. 

Επί πλέον των στρατιωτικών επιμορφώσεων δέχθηκε και εξακολουθεί να δέχεται 

επιμορφώσεις και σε άλλους κλάδους των Επιστημών: 

• Κατά τα έτη 1979-1984 και προ της δημιουργίας Πανεπιστημιακών Σχολών 
-παράλληλα προς τα στρατιωτικά του καθήκοντα- ολοκλήρωσε σπουδές 
Ψυχολογίας σε Ιδιωτικό Κολλέγιο. 

• Με την αποστρατεία του παρακολούθησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στη 
Φιλοσοφία από καταξιωμένους Καθηγητές με αποτέλεσμα το έτος 2000 να 

ανακηρυχθεί Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• Τυγχάνει ενεργό μέλος Πανεπιστημιακών Φιλοσοφικών Κέντρων Ερευνών 
και Στρατηγικών Ινστιτούτων.  

Έχει συγγράψει αριθμό επιστημονικών συγγραμμάτων, μελετών και άρθρων 
δημοσιευμένα σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά, ως επίσης και σε 

ιστότοπους όπως το kivotospaideias.com και στο openbook.gr, από το οποίο 
διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά. 

Στα συγγράμματα, στις μελέτες και στα άρθρα αυτά διατυπώνονται πρωτότυπες 
θεωρίες, όπως η εμφάνιση της ζωής στο πρωτοκύτταρο, η επιλεκτική διάδοση των 
μηνυμάτων μεταξύ των συνάψεων των νευρώνων του εγκεφάλου, ως και η 

δημιουργία του σύμπαντος από έναν αρχικό στροβιλισμό που αναπαράγει τον 
εαυτόν του μέσω των γαλαξιών. Ακόμη διατυπώνεται πρόταση περί 
επιστημονικοποίησης της πολιτικής επί του πραγματικού «γίγνεσθαι», σε 

αντικατάσταση των ισχυουσών πολιτικών ιδεολογικών θεωριών.  
Κύριος άξονας του συγγραφικού του έργου είναι να καταδειχθεί η συνέχεια της 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφικής σκέψης με τη σύγχρονη επιστήμη. 
Το συγγραφικό του έργο συνεχίζεται σε διάφορους κλάδους των Επιστημών. 
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