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Οι Κοσμογονικές Αρχές στον Αριστοτέλη 

Η Κοσμογονία του 

Πίνακας Περιεχομένων 
 

Α/Α Τίτλοι Περιεχομένων Σελίδες Παρατηρήσεις 



 
 

 
 

(α) (β) (γ) (δ) 

- Α΄Εισαγωγή   

- Β΄Αριστοτέλης. Φυσική Ακρόαση 
    ή Φυσικά.  

 Έρευνα Προσδιορισμού 
Πρώτου Κινούντος 

Ακινήτου. 

1. Βιβλίον Α΄. Αρχή της Φύσης.   

2. Βιβλίον Β΄. Περί Φύσης.   

3. Βιβλίον Γ΄. Περί Εντελέχειας και 

Απείρου. 

  

4. Βιβλίον Δ΄. Τόπος, Κενόν, Χρόνος.   

5. Βιβλίον Ε΄. Μεταβολές της Ύλης.   

6. Βιβλίον Ζ΄. Περί Συνεχούς Κίνησης.   

7. Βιβλίον Η΄. Αρχή Κινούντος-
Κινουμένου. 

  

8. Βιβλίον Θ΄. Το Πρώτον Κινούν-
Ακίνητο. Νους-Άπειρον του 

Αναξαγόρα. 

  

9. Επισκόπηση, Προβληματισμοί, 

Συμπεράσματα. 
 

  

- Γ΄Αριστοτέλης. Μετά τα Φυσικά ή 

   Πρώτη Φιλοσοφία. 

 Έρευνα Προσδιορισμού 

Πρώτης Ενεργού 
Κινητικής Ουσίας 

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

11. Βιβλίον Β΄. Έρευνα Περί της Ουσίας..   

12. Βιβλίον Γ΄. Η Ουσία του Ενός χωρίς 
Ενάντια. 

  

13. Βιβλίον Δ΄. Αριστοτελική Ορολογία.   

14. Βιβλίον Ζ΄. Η Ουσία του Ενός..    

15. Βιβλίον Η΄. Ύλη ως Δυνάμει και 
Ενεργεία Ουσία. 

  

16. Βιβλίον Θ΄. Η Ενέργεια Προτέρα της 
Δύναμης. 

  

17. Βιβλίον Ι΄. Το Όλον ως Ένα Όν.  
Τα Ενάντια. 

  

18. Βιβλίον Κ΄. Το Ένα Όν ως Θείον.   

19. Βιβλίον Λ΄. Η Ενεργός Ουσία ως Αρχή 

Η Έννοια του Θεού. 

 Η Ενεργός Ουσία είναι 

Θεϊκό Πράγμα, όχι όμως 
και Θεός. 

20. Βιβλίον Μ΄. Συγκρίσεις Αριθμών και 
Ιδεών. 

  

21. Βιβλίον Ν΄. Η Έννοια του Αγαθού.   

22. Επισκόπηση, Προβληματισμοί, 
Συμπεράσματα. 

  

 

(α)  (β)  (γ) (δ) 

 
- 

 
Δ΄Αριστοτέλης  

   Περί Ουρανού 

 Διαχωρισμός του μείγματος 
Ύλης-Εναντίων 



 
 

 
 

Από το Πρώτο Κινούν-
Ακίνητο. 

Σχηματισμός Κοσμικής 
Σφαίρας. 

23. Βιβλίον Α΄. Ο Ουρανός Έσχατη 
Περιφέρεια Σύμπαντος. 

  

24. Βιβλίον Β΄. Ο Ουρανός ως Σφαιρικόν 

Συμπαν. 

  

25. Βιβλίον Γ΄. Γεννητά και Φθαρτά 

Στοιχεία. 

  

26. Βιβλίον Δ΄. Υποσελήνιες Ζώνες 

Ελαφρών και Βαρέων Σωμάτων. 

  

27. Επισκόπηση, Προβληματισμοί, 

Συμπεράσματα. 

  

     

- Ε΄Αριστοτέλης. Περί Γενέσεως 
    και Φθοράς. 

 

 Αέναη Γένεση και Φθορά 
Επίγειων Όντων.  

28. Βιβλίον Α΄. Ποιείν και Πάσχειν 
Εναντίων των Στοιχείων. 

  

29. Βιβλίον Β΄. Γενέσεις από τα Στοιχεία  
στα Έμβια Όντα. 

  

30. Επισκόπηση, Προβληματισμοί, 
Συμπεράσματα. 

  

    

- Οι Κοσμογονικές Αρχές στον 

Αριστοτέλη. Η Κοσμογονία του. 
Ζ΄ Συνοπτικός Επίλογος. 

    Επιμύθιον. 

  

     Προσάρτημα: «Είναι το Σύμπαν  
 

ένα Στροβιλικό Φράκταλ;» 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
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. 

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. 
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. 
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 
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.). 
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 

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. 
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 
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 

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. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
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. 
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 

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; 
 

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. 
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 
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. 
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. 
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. 
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.  
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 
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. 
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. 
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. 
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 
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. 
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 Κινοούντος-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 
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, 

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 

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 
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 
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. 
 

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,   
«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. 
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 αίδιες 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. 

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  
αίδιες 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 
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. 



 
 

 
 

 
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 
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  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

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. 
 



 
 

 
 

 
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. 



 
 

 
 

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.  



 
 

 
 

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. 
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 (Κ1)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 
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. 
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 «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 

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. 
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 

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. 

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 
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. 
Μπορεί να υπάρχει συνεχής κυκλική κίνηση, αλλά χωρίς ενέργεια, 

συμπληρώνει ο Αριστοτέλης, δεν μπορεί να υπάρξει κίνηση, επομένως 
πρέπει να υπάρχει αίδια 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 αίδια 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. 
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 
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 

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». 
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 

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. 
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») 
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. 

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». 

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. 
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. 
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 

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 
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 
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. 
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 

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-

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. 

Επίσης διαφωτίσθηκαν και ορισμένοι προβληματισμοί, οι οποίοι εγέρθηκαν 
πάλι από μελετητές του, ερμηνεύοντας το Πρώτο Κινούν-Ακίνητο ως Θεό, 
ακόμη και το ερώτημα ποια είναι η πρώτη και η έσχατη ύλη. 

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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


