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Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

  

  

  Ο Αριστοτέλης εγεννήθη στα Στάγειρα το 384 π.Χ. και προήρχετο από 

οικογένεια ιατρών, το οποίο εξηγεί την αγάπη και ενασχόλησή του και με την ιατρική. 

Έχασε γρήγορα τους γονείς του και την ανατροφή του ανέλαβε ένας συγγενής του, ο 

Πρόξενος. Σε ηλικία δέκα οκτώ ετών μετέβη στην Ακαδημία τού Πλάτωνα, όπου και 

φοίτησε για δεκαεννέα έτη ως τον θάνατο του διδασκάλου του. Παρά τις διαφωνίες τους 

σε σοβαρά ζητήματα, αρκετές απόψεις του Πλάτωνα ενυπάρχουν στον φιλοσοφικό λόγο 

τού Αριστοτέλους, ενώ ακόμη τον αποκαλούσε «νου της σχολής». Επιπλέον, είχε έλθει 

σε επαφή και με τον Ισοκράτη αλλά δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν ήταν μαθητής του 

ή όχι. Πάντως αυτό που είναι βέβαιο είναι πως τον επηρέασε στο ύφος του προσδίδοντάς 

του ευφράδεια λόγου, μεγαλοπρέπεια, χάρη στο ελληνικό και στο λατινικό ύφος και 

ρητορική δεινότητα. Στη συνέχεια, ενετάχθη για τρία έτη στον πλατωνικό κύκλο του 

Ερμία, του οποίου την κόρη, Πυθιάδα ενυμφεύθη. Αφού πέθανε η πρώτη σύζυγός του 

ενυμφεύθη την Ερπυλλίδα, με την οποία απέκτησε έναν υιό, τον Νικόμαχο εξ ού και το 

έργο του «Ηθικά Νικομάχεια». Έπειτα, κατηυθύνθη στη Μυτιλήνη, όπου ησχολήθη με 

έργα βιολογίας. 

 Συνεχίζοντας την επαγγελματική σταδιοδρομία του, το 343-342 π. Χ. ο 

Αριστοτέλης ανέλαβε την εκπαίδευση του δεκατριών ετών Αλεξάνδρου λόγω της 

επιθυμίας του να επαναφέρει τις σχέσεις του με την μακεδονική αυλή μέσα από την 

προετοιμασία μελλοντικών ηγεμόνων. Βάση της διδασκαλίας του ήταν ο Όμηρος και οι 

τραγικοί ποιητές, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να αναθεώρησε και την Ιλιάδα για την 

διδασκαλία του Αλεξάνδρου. Όσο ήταν μαζί με τον Αλέξανδρο έγραψε για αυτόν τα 

έργα Περί βασιλείας και Περί αποικιών, αλλά και ενεπνεύσθη για την συγγραφή των 

Πολιτειών του. Το 335-334 π. Χ. μετά τον θάνατο του Φιλίππου επέστρεψε στην Αθήνα, 

όπου ίδρυσε την Περιπατητική Σχολή. Εκεί οι λόγοι του εχωρίζοντο σε ακροαματικούς 

ή ανώτερους και εξωτερικούς ή λαϊκούς. Συγκέντρωσε μία πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη 

λειτουργώντας ως πρότυπο για αυτές της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου. Όταν, όμως, 

πέθανε ο Αλέξανδρος οι αντιμακεδόνες στην Αθήνα εστράφησαν εναντίον του, ώστε να 

κατηγορηθεί για ασέβεια και να αναγκαστεί να φύγει από την Αθήνα αφήνοντας στην 

σχολή ως διευθυντή τον Θεόφραστο. Μετέβη στην Χαλκίδα, όπου και πέθανε το 322 από 

μία αρρώστια που τον βασάνιζε επί πολλά έτη. 

 Μέσα από όλη αυτή την σπουδαία πορεία του βίου τού Αριστοτέλη θα 

μπορούσαμε να αντιληφθούμε πως πρόκειται για μία χαρισματική προσωπικότητα, που 

με το έργο του προσέφερε πολλά στην φιλοσοφική σκέψη. Υπήρξε μεν αντίθετος σε 

ποικίλες καταστάσεις της εποχής αλλά υπεράνω όλων δε έθετε τον φιλοσοφικό λόγο και 

την ηθική. Αυτά διαφαίνονται μέσα από τα έργα του, τα οποία διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες. Πρώτα, έχουμε τα «εκλαϊκευμένα», τα οποία τα εξέδιδε ο ίδιος. Έπειτα, τις 

«σημειώσεις», οι οποίες προορίζοντο για επιστημονικά έργα και τέλος, τα 

«επιστημονικά». Όλα εκτός από την Αθηναίων Πολιτεία ανήκαν στην τρίτη κατηγορία. 

Αρχίζοντας με την πρώτη κατηγορία, τα «εκλαϊκευμένα» υπογραμμίζεται πως είναι σε 

μορφή διαλόγου σύμφωνα με το πρότυπο του Πλάτωνα. Χαρακτηριστικά έργα είναι ο 

Πολιτικός, ο Σοφιστής, ο Μενέξενος και το Συμπόσιον. Διάλογοι, επίσης, είναι ο 
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Εύδημος ή Περί ψυχής, ο Προτρεπτικός, το Περί φιλοσοφίας, τα Μετά τα φυσικά, το 

Περί δικαιοσύνης, το Περί ποιητών, το Περί πλούτου, το Περί ευχής, το Περί 

ευγενείας, το Περί παιδείας, το Περί ηδονής, Νήρινθος και Ερωτικός. Στην επόμενη 

κατηγορία στις «σημειώσεις» περιλαμβάνονται έργα που αποτελούν συλλογές κειμένων 

με θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους και μετέπειτα συνεδέθησαν είτε από τον 

Αριστοτέλη είτε από τους εκδότες των έργων του. Το μόνο που θεωρείται με βεβαιότητα 

γνήσιο έργο του είναι το Περί της Νείλου αναβάσεως. 

 Φθάνοντας, στην τελευταία κατηγορία των έργων του Αριστοτέλη, στα 

«επιστημονικά», κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί πως αυτά χωρίζονται με την σειρά τους 

σε πολλές επιμέρους πραγματείες. Αρχικά, παρατηρούνται οι λογικές πραγματείες, στις 

οποίες εντάσσονται οι Κατηγορίες και το Περί ερμηνείας, στα οποία, παρόλο που έχουν 

αμφισβητηθεί ως προς την γνησιότητά τους, είναι εμφανές το αριστοτελικό ύφος και η 

γλώσσα. Άλλα είναι τα Αναλυτικά πρότερα και τα Αναλυτικά ύστερα, όπως και τα 

Τοπικά και οι Σοφιστικοί έλεγχοι. Ακολούθως, έχουμε τις φυσικές πραγματείες με τα 

έργα Φυσικά, Περί ουρανού, Περί γενέσεως και φθοράς, Μετεωρολογικά και το Περί 

κινήσεως. Το Περί κόσμου που έχει αποδοθεί στον φιλόσοφο, είναι ψευδοέργο του, 

καθώς και το Περί πνεύματος λόγω παρουσίασης άγνωστων δεδομένων στον 

Αριστοτέλη. Ακόμη, γνήσια έργα του είναι το Περί ψυχής, τα Μικρά φυσικά και το 

ψυχολογικό έργο Περί τα ζώα ιστορίαι, το οποίο εμπεριέχει αρκετά έργα που δεν 

ανήκουν στην πραγματικότητα στον Αριστοτέλη αλλά είναι νόθα έργα, όπως το Περί 

ζώων κινήσεως. Έγραψε και βιολογικά έργα, τα οποία ακολουθούνται από πλήθος 

νόθων έργων και αυτά με εξαίρεση τα Περί φυτών, Περί θαυμασίων ακουσμάτων, 

Μηχανικά, Προβλήματα, Περί ατόμων γραμμών και Περί Ξενοφάνους, Ζήνωνος, 

Γοργίου. 

 Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστούν και τα μεταφυσικά και τα ηθικά έργα του. Στα 

μεταφυσικά έργα του κυριότερο είναι τα Μετά τα φυσικά. Τα ηθικά περιλαμβάνουν μία 

ομάδα έργων τα Ηθικά Νικομάχεια, τα Ηθικά Μεγάλα και τα Ηθικά Ευδήμεια. 

Προσθέτοντας, ο Αριστοτέλης ησχολήθη και με την πολιτική, με απότοκο να συγγράψει 

και πολιτικές πραγματείες. Αυτές είναι αυτόνομα κείμενα χωρίς τελική επεξεργασία για 

να λειτουργήσουν ως νομικά έγγραφα. Πρόκειται για τα Πολιτικά και τον Οικονομικόν. 

Σημαντική είναι και η Ρητορική του τον 3ο αιώνα π. Χ. που ολοκληρώνεται με την 

Ποιητική. Αξιόλογη, επίσης θεωρείται και η περιγραφή των Πολιτειών 158 ελληνικών 

πόλεων που απωλέσθη, ενώ το 1890 βρέθηκε η πρώτη από αυτές η Αθηναίων Πολιτεία. 

 Έχοντας αποκτήσει μία ολόπλευρη εικόνα της συγγραφικής και επαγγελματικής 

εξέλιξης του φιλοσόφου, χρειάζεται να υπογραμμιστεί πως η πλειοψηφία των έργων του 

συνεγράφη κατά την διεύθυνσή του στο Λύκειο και επέσυρε πολλές κατηγορίες. Πολλοί 

υπεστήριξαν πως τα έργα του ήταν πρόχειρα γραμμένα, ατελή με επαναλήψεις και 

παρεκβάσεις δεδομένου ότι ήταν σημειώσεις και δεν προορίζοντο για δημοσίευση. 

Ωστόσο, αυτό που θα διέκρινε κάποιος είναι ότι ήταν έργα γραμμένα με δεξιοτεχνία στην 

έκφραση και λογοτεχνική αρτιότητα και αποτελούσαν σημειώσεις μετά το μάθημα που 

προορίζοντο για τους μαθητές του ή τα έγραφε για να είναι ακριβέστερα από ό,τι οι 

σημειώσεις των μαθητών του ή από τις ανακλήσεις της μνήμης. Έτσι, και οι επαναλήψεις 

οφείλοντο στην εναλλαγή των θεμάτων και στην ενασχόλησή του με ποικίλα θέματα και 

όχι μόνον με ένα. 
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 Συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως ο Αριστοτέλης εκκινεί το έργο του αρχίζοντας 

από τους διαλόγους του Πλάτωνα και καταλήγει σε συγγράμματα βιολογίας, φυσικής, 

μεταφυσικής, ηθικής, πολιτικής και ρητορικής. Με αυτό τον τρόπο δείχνει πως σταδιακά 

απομακρύνεται από τον ιδρυτή της Ακαδημίας και την θεωρία του για τις ιδέες και τα 

νοητά και ενασχολείται με τα υπαγόμενα στον ορθόν λόγο και στην έρευνα θέματα της 

φύσης και της ιστορίας, δεδομένου ότι το νόημα του κόσμου εδράζεται σε αυτόν τον ίδιο 

και όχι εκτός του1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Μετάφραση: Μαριλίζα  Μήτσου. ΑΘΗΝΑ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, 2015, σσ. 13-36, από τις οποίες επιλέγουμε ενδεικτικά την ακόλουθη σκέψη: «Το 

συγγραφικό έργο του Αριστοτέλους μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες: η πρώτη 

περιλαμβάνει έργα λίγο πολύ εκλαικευτικού χαρακτήρα που τα είχε δημοσιεύσει ο ίδιος· η δεύτερη, 

σημειώσεις και συλλογές υλικού που προορίζονταν για επιστημονικές πραγματείες· και η τρίτη, τα ίδια τα 

επιστημονικά έργα.» (σσ. 21)  
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«ΦΥΣΙΚΑ»: ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ 

 

 Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Αριστοτέλους, το οποίο απετέλεσε πηγή 

έμπνευσης για μεγάλο αριθμό μελετητών είναι τα Φυσικά. Αυτό το έργο ανήκει στην 

τρίτη κατηγορία πραγματειών του φιλοσόφου, στα επιστημονικά. Όπως γίνεται 

αντιληπτό στην πλειοψηφία των έργων που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία έτσι και 

τα Φυσικά είναι επιστημονικές μελέτες με απώτερον στόχο την περιγραφή και την 

ανάλυση δεδομένων που έχουν επηρεαστεί σε προκεχωρημένον βαθμό από την ελεατική 

φιλοσοφία που είχε εισχωρήσει στους πυλώνες της ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας. 

Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη πως ο Πλάτων ήταν διδάσκαλος του φιλοσόφου και 

μάλιστα, ο Αριστοτέλης ήταν από τις κομβικότερες φυσιογνωμίες της Ακαδημίας, δεν 

είναι δυνατόν να ακολουθήσει μία επαγγελματική σταδιοδρομία δίχως να έχει 

επηρεαστεί από εκείνον. Αυτό είναι εμφανές σε αρκετά χωρία του έργου του, στα οποία 

παρουσιάζει μέσα από επιχειρήματα την κίνηση-μεταβολή, που με την σειρά της μας 

ανάγει στην έννοια του χρόνου και εν τέλει στον χώρο, που μέχρι τότε ήταν ένα 

αδιερεύνητο πεδίο της φιλοσοφίας. 

 Τα Φυσικά προβάλλουν μία σφαιρική εικόνα της φυσικής επιστήμης. Η φυσική 

πραγματικότητα αποτελείται από φυσικά σώματα που κινούνται αλλά μένουν 

αμετάβλητα παρά τις όποιες αλλαγές στον χρόνο, εφόσον ενέχουν στο εσωτερικό τους 

μία αρχή κίνησης και ηρεμίας. Αυτό θα παρουσιασθεί ενδελεχώς στην συνέχεια της 

εργασίας με την μεγαλύτερη εφικτή επάρκεια, ώστε να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι 

κάθε κίνηση στον χρόνο προκαλεί και μία μετατόπιση δημιουργώντας έναν χώρο και 

συνεπώς, ένα κενό, εκείνο που είναι αναγκαίο. Τα σώματα αυτά είτε προέρχονται από 

ένα υποκείμενο κοινό για όλα είτε μετά από διαχωρισμό των εναντίων που υπάρχουν στο 

υποκείμενο από το οποίο γεννώνται. Καθετί, για να μπορέσει να εξελιχθεί, προϋποθέτει 

ένα υποκείμενο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα κράμα από ζεύγη αναγκαίων 

αντιθέτων, εφόσον η απουσία τους δεν είναι δυνατό να οδηγήσει στην δημιουργία ενός 

φυσικού σώματος. Οι πρώτες αρχές, λοιπόν, δεν πρέπει να είναι άπειρες αλλά το 

λιγότερο δύο, διότι, αφενός, δεν θα ήταν εφικτό να γνωρίσει κάποιος το άπειρο λόγω τής 

συνέχειας που θα τις διέκρινε και, αφετέρου, αν ήταν αιώνιες, δεν θα ήταν εφικτό να 

παραχθούν σώματα, αφού θα ήταν άπειρος και ο αριθμός των αρχών που θα τα διήπε και 

όχι πεπερασμένος. 

 Με βάση την προηγούμενη αναφορά καταλαβαίνουμε πως ο 

αποτελεσματικότερος τρόπος για να προσεγγίσει κάποιος τα σώματα είναι μέσω τής 

παραγωγής. Έχοντας ως δεδομένο την μεταβολή των πραγμάτων αντιλαμβανόμαστε πως 

κάθε σώμα, για να κατορθώσει να τροποποιηθεί, απαιτούνται τρία στοιχεία· η ύλη, η 

μορφή και η στέρηση, η οποία προκύπτει από την μεταβολή. Η ύλη και η μορφή είναι 

αλληλένδετες έννοιες, καθώς καμία δεν δύναται να υπάρξει χωρίς την άλλη. Ανάλογα με 

την υλική ποιότητα ενός πράγματος καθορίζεται και η μορφή που θα λάβει μετά την 

κίνησή του στον χρόνο. Όμως και αυτή η μορφή δεν θα ήταν εύλογο να νοηθεί 
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παραγκωνίζοντας την στέρηση, η οποία συνεπάγεται αυτομάτως την απόρριψη της 

αντίθετης από την δοθείσα μορφή. Συμπερασματικά, οι τρεις έννοιες, της ύλης, της 

μορφής και της στέρησης δεν μπορούν να αποκτήσουν υπόσταση απομονωμένες η μία 

από την άλλη. Ούτε γίνεται να νοηθεί η στέρηση ως ξεχωριστή έννοια, αφού τα σώματα 

δεν γεννώνται από ένα συνεχές υποκείμενο ούτε φθείρονται, διότι θα έπρεπε να γεννηθεί 

εκ νέου ένα άλλο υποκείμενο. Αντιθέτως, τα σώματα προέρχονται από συνεχείς 

μεταβολές της μορφής τους διατηρώντας αναλλοίωτη την ύλη από την οποία 

αποτελούνται.  

 Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρει τον Αριστοτέλη, είναι να επεξηγήσει πως κάθε 

φυσικό σώμα τελεί ορισμένες κινήσεις, ανοδική, καθοδική, αύξηση, ποιοτική μεταβολή 

και στο τέλος, ακολουθεί η ηρεμία. Πρόκειται για μία αρχή που βρίσκει την αιτιολογία 

της στο ότι τα έμψυχα σώματα αποκτούν υπόσταση από εκείνα που τους αφαιρούν το 

εμπόδιο μετακίνησής τους, ενώ τα άψυχα από αυτό από το οποίο προήλθαν. Εμπεριέχουν 

τα έμψυχα σώματα το στοιχείο τού πάσχειν και όχι της κίνησης, με αποτέλεσμα να κρίνει 

πως η φύση ως κινητική δύναμη εξισώνεται με την φύση ως μορφή. Η φύση που κινείται, 

είναι «ενεργεία», πλάθει ένα πράγμα, σε αντίθεση με την φύση που είναι «δυνάμει», 

καθώς το πράγμα τότε δεν έχει αποκτήσει την τελική μορφή του. Η μορφή, ως εκ τούτου, 

είναι δύναμη της κίνησης, δηλαδή της μεταβολής, ο χαρακτήρας που επρόκειτο να 

διαμορφωθεί για ένα πράγμα. Πρόκειται για μία άποψη που μπορεί να αιτιολογηθεί 

αναλύοντας τα τέσσερα αίτια της μεταβολής. Καταρχάς, έχουμε εκείνο από το οποίο 

παράγεται ένα σώμα. Έπειτα, έχουμε την μορφή του σώματος και ακολούθως, εκείνο 

που λειτουργεί ως πρώτο κινούν. Τελευταίο εντοπίζεται το πέρας, ο σκοπός κάθε 

πράγματος. Καθένα από τα ανωτέρω αίτια είναι αναπόσπαστο στοιχείο για την 

δημιουργία ενός πράγματος, διότι η μορφή που έχει ένα σώμα είναι η αισθητή μορφή που 

έχει λάβει κατόπιν νοητικής διεργασίας, εν αντιθέσει με το είδος, που δεν είναι τίποτε 

άλλο από νοητό δεδομένο τής υπόστασης ενός σώματος. Αποτελεί εκείνο το στοιχείο που 

καθορίζει την ουσία τού σώματος και την σύνδεσή του με τα υπόλοιπα στον χρόνο. Σε 

αυτό ακριβώς το σημείο νοείται και η συσχέτιση του υλικού με το ποιητικό αίτιο, εφόσον 

- κατά αναλογία με την αναφορά που έγινε προηγουμένως περί του «ποιείν» και του 

«πάσχειν»- το υλικό και το ποιητικό αίτιο εδράζονται στον ίδιο χρόνο και χώρο λόγω της 

φυσικής κίνησης των σωμάτων ή και του κωλύματος που πιθανόν να αντιμετωπίσουν 

από ένα εξωτερικό εμπόδιο. 

 Ωστόσο, τίποτα δεν είναι δυνατόν να καταστεί αντιληπτό χωρίς την ούτως ειπείν 

συναίνεση της τύχης. Η τύχη έχει χαρακτηριστεί ως ένα επιπλέον αίτιο δημιουργίας ενός 

σώματος λαμβάνοντας υπόψη πως κάθε πράγμα είτε προέρχεται κατά συμβεβηκός είτε 

σκόπιμα ή υποσυνείδητα. Ο συνδυασμός και των δύο αποτελεί την τύχη και υποδηλώνει 

την σκόπιμη πράξη που αποβαίνει σε μία ενέργεια. Αντιθέτως, το τυχαίο ή αυτόματο 

θεωρείται η σειρά από τυχαία περιστατικά που οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υγείας, η οποία είναι το αποτέλεσμα της 

βοήθειας που παρέχει ο ιατρός στον ασθενή. Το ανωτέρω, όμως, δεν είναι δυνατόν να 

πραγματωθεί στην περίπτωση της ύλης, η οποία ύστερα από τις κατάλληλες διεργασίες 

έχει την προοπτική ενός τέλειου σώματος μέσω των αλλαγών που υφίσταται. 

 Επιπρόσθετα, έχει ήδη τονιστεί πως είτε ένα σώμα που παράγεται τυχαία στον 

χρόνο είτε σκόπιμα έχει ένα τέλος, ένα πέρας. Καθετί διακατέχεται από μία τελολογική 
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ύπαρξη, η οποία προκύπτει από την αιτιώδη σχέση του σώματος με το στοιχείο εκείνο 

που προκάλεσε την δημιουργία του. Το εν λόγω αίτιο είναι ακαθόριστο και συνάγεται 

από τις κάθε φορά επικρατούσες συνθήκες. Εύκολα θα μπορούσε πιθανότατα κάποιος να 

εικάσει πως αυτό το αίτιο είναι εκείνο που ευθύνεται για την κίνηση και την μεταβολή 

του σώματος. Η κίνηση είναι συνεχής και επ’ άπειρον και εμπεριέχει τις έννοιες του 

χρόνου, του κενού και του τόπου. Πρόκειται για την δυνάμει πραγματοποίηση της 

μορφής ενός πράγματος. Επίσης, δεν μπορεί να ορισθεί ανεξάρτητα από την μεταβολή, η 

οποία επιτυγχάνεται μεταξύ όρων αντιφατικών ή αντίθετων και καθορίζει το είδος τής 

κίνησης. Μέσα από την μεταβολή ενός υποκειμένου γίνεται και η κίνησή του, καθώς 

μεταβάλλεται από έναν θετικό όρο σε έναν εξίσου θετικό. Καταλαβαίνουμε, επομένως, 

ότι η κίνηση είναι η απόρροια της μεταβολής που δέχεται ένα σώμα, ενώ η μεταβολή 

είναι η σχέση των αντίθετων σωμάτων μεταξύ τους. Ένα είδος μεταβολής είναι ο χρόνος 

–τον οποίο πραγματεύεται και η παρούσα εργασία-, που έχει ορισμένες εκφάνσεις, όπως 

η ποιότητα, η ποσότητα και η κατά τόπον κίνηση.

 Αν, όμως, νοήσουμε τον χρόνο ως μεταβολή, τότε εμμέσως τίθεται και το 

ερώτημα αναφορικά με το άπειρο. Χωρίζεται σε άπειρο κατά πρόσθεση και άπειρο 

κατά διαίρεση, που διακρίνεται για την διαιρετότητά του. Απεναντίας, αν απορρίψουμε 

το άπειρο, απορρίπτουμε και την διαιρετότητα κάθε σώματος, το μέγεθός του και την 

αρχή και το τέλος καθενός. Ο χρόνος, λοιπόν, παρά την έκταση, είναι διαιρετός επ’ 

άπειρον λόγω τής δυνατότητας να υπάρχουν άπειρα σημεία την ίδια χρονική στιγμή και 

το τέλος του είναι ο τόπος τού σώματος που υπάρχει μέσα σε αυτό. Ο τόπος βέβαια, δεν 

είναι εύλογο να νοηθεί χωριστά από το κενό που και για αυτό έχουν διατυπωθεί πολλές 

και διαφορετικές απόψεις όσον αφορά στην σχέση του με τα σώματα και κατά πόσο τα 

επηρεάζει. Το βέβαιο είναι πως και το κενό αποτελεί μορφή τού τόπου και, κατ’ 

επέκταση, του χρόνου, που δομεί το φυσικό σύμπαν. 

 Η τελευταία αυτή αρχή που εξέφρασε η πλειοψηφία των μελετητών για τον χρόνο 

και τα είδη του έχει ισχύ με βάση τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς. 

Ο χρόνος ως έννοια υφίσταται χάρη στην μεταβολή, διότι, αν ένα σώμα συνεχίζει να 

κινείται αέναα μέσα στον χρόνο, θεωρούμε ότι είναι συνεχές και άρα και το μέγεθός του 

είναι και αυτό συνεχές. Αν πάλι ένα σώμα δεν αλλάξει θέση μέσα στον χρόνο, έχει 

δηλαδή τον ίδιο τόπο, τότε το βλέπουμε ως μη μεταβαλλόμενο και, άρα, το μέγεθός του 

είναι ασυνεχές. Το ανωτέρω μπορούμε να το κατανοήσουμε με τον αριθμό, που, αν 

απουσιάζει, παύουν να υπάρχουν και τα προϊόντα του, η γένεση και η φθορά, η 

αλλοίωση, ο τόπος και η αύξηση και κυρίως, η κίνηση, που είναι το σημαντικότερο είδος 

μεταβολής τού τόπου. Αφαιρούμενος λοιπόν του αριθμού ως μέτρου, δεν θα δυνάμεθα να 

συζητούμε ούτε για τον χρόνο που προκύπτει από την μετατόπιση ενός σώματος στον 

χώρο ούτε και για τον χώρο που είναι ο τόπος μετακίνησής του. Απόρροια θα είναι και η 

έλλειψη της συνέχειας, η οποία με την σειρά της εξαρτάται από την μεταβολή ενός 

πράγματος στον χρόνο και το μέγεθος που έχει αυτό. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί 

να υπάρξει, αν έχουμε αδιαίρετα σημεία εκτός και αν αυτά τίθενται σε ευθεία γραμμή ή 

εφάπτονται. 

 Στη συνέχεια, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πως, αν ο χρόνος ως έννοια δεν έχει 

οντολογικά βάση πλέον λόγω της αδυναμίας παρουσίας του αριθμού, επηρεάζεται και το 

πρώτο κινούν. Ως πρώτο κινούν ορίζεται εκείνο το σώμα που κινεί κάθε άλλο. Είναι η 
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αρχή κάθε κίνησης και για αυτό σύμφωνα με τον Αριστοτέλη βρίσκεται στην περιφέρεια 

του σύμπαντος ή στο κέντρο του. Θεωρείται η πρώτη από τις κινήσεις και η ταχύτερη 

από όλες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν οι άλλες χωρίς αυτή. Με άλλους λόγους, είναι το 

πρωταρχικό στοιχείο της κίνησης, το οποίο καθορίζει και την συνέχεια και των 

υπόλοιπων κινήσεων. Συμπερασματικά, αν θεωρήσουμε πως η συνέχεια παύει να ισχύει 

λόγω της απουσίας του αριθμού ως μετρήσιμου μεγέθους, αμέσως συνάγεται και το 

συμπέρασμα πως δεν εντοπίζεται και το πρώτο κινούν στο σύμπαν, εκδοχή αδύνατη για 

την εξέλιξη κάθε κίνησης και, επεκτείνοντας, κάθε νοητικού και απτού αντικειμένου-

σώματος που ανήκει στον κόσμο της αισθητηριακής εμπειρίας. Παραπλήσια ήταν και τα 

παραδείγματα που έδωσε ο Αριστοτέλης στο έργο του Περί ουρανού, υποστηρίζοντας 

ότι κανένα σώμα δεν μπορεί να μην έχει στο εσωτερικό του το στοιχείο της κίνησης και 

τα ενδιάμεσά της, όπως το πυρ και η γη που έχουν ως ενδιάμεσα τον αέρα και το ύδωρ. 

Αυτά έχουν τάση προς την αλληλοκαταστροφή. Για αυτό και αναγκαία προϋπόθεση είναι 

η γένεση και η φθορά του καθενός αλλά με διαφορετική πορεία στο σύμπαν. Τα στοιχεία 

που ενυπάρχουν σε αυτά χαρακτηρίζονται από διπλή λειτουργία ανάλογα με τις 

καταστάσεις και το μέγεθός τους, ενώ το πυρ και η γη ως πρωτεύοντα στοιχεία έχουν την 

δυνατότητα να ολοκληρώσουν την κίνησή τους και να λάβουν την τελική μορφή τους. 

 Τα Φυσικά τού Αριστοτέλους θίγουν ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα, το οποίο αρχικά 

είχε τοποθετηθεί στην σφαίρα επιρροής του έργου του Περί γενέσεως και φθοράς. Ο 

φιλόσοφος πολύ συχνά έχει επισημάνει την γένεση και την φθορά ως μέρη της τοπικής 

μεταβολής-κίνησης των σωμάτων και μάλιστα, τα έχει παρουσιάσει ως αναπόδραστα 

μέρη ορισμού τής έννοιας του χρόνου και, συνεπώς, και τού χώρου. Τα οφέλη της 

γένεσης και της φθοράς στην κίνηση των πραγμάτων είναι πολλά, αφού χάρη σε αυτά 

έχουν την ευχέρεια, όταν καταστρέφεται ένα σώμα, να δημιουργείται ένα καινούριο. Οι 

συνεχείς και ασταθείς κινήσεις που παρατηρούνται στο κέντρο τού κόσμου είναι 

ευλογοφανές πως θα προκαλούν και πλήθος από αντικρουόμενες μεταξύ τους σχέσεις. 

Ακριβώς σε αυτό το σημείο έγκειται και η σημασία της γένεσης, η οποία επέρχεται 

έπειτα από την φθορά των σωμάτων. Η γένεση σηματοδοτεί την κυκλική κίνηση που 

υπάρχει στον κόσμο και πως ποτέ καθετί δεν σταματά να υφίσταται αυτό καθεαυτό. 

 Στο Περί γενέσεως και φθοράς ο Αριστοτέλης προβάλλει μία ενδιάμεση άποψη 

κατά την οποία ένα σώμα είναι διαιρετό σε ο,τιδήποτε αλλά όχι συγχρόνως. Κάτι τέτοιο 

θα απαιτούσε και έναν πεπερασμένο αριθμό σημείων, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει την 

διαίρεση σε κάθε έκφανσή του. Πρόκειται για μία θέση που δεν είναι δυνατόν να 

αποκοπεί και για την δυνατότητα νόησης της άμεσης σύνδεσης τής ύλης με την γένεση 

και την φθορά. Ένα σώμα κατά πρώτον έχει την μία ύλη, γεννάται και δευτερευόντως 

έχει την άλλη, φθείρεται. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις η βάση της ύλης ενός 

πράγματος είναι κοινή και μεταβάλλεται μόνο η ουσία της, δηλαδή εμφανίζεται η 

ιδιαίτερη εκάστοτε τροπικότητα ενός κοινού υποστρώματος. Αντίθετη σε αυτή την 

διαδικασία είναι η αλλοίωση που οφείλεται στην δημιουργία μίας νέας ιδιότητας του 

σταθερού υποκειμένου. Η αλλοίωση ως είδος κίνησης, μεταβολής διαφέρει και από την 

γένεση και την φθορά και από την αύξηση, δεδομένου του μεγέθους του υποκειμένου. 

Αποτελεί με βάση την έρευνα που έχει γίνει το διαφορετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας 

της μεταβολής που δέχεται ένα σώμα κατά την κίνησή του στον χρόνο. 
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 Η διαδικασία τής μεταβολής ενός σώματος επιδέχεται ποικίλες αλλοιώσεις που 

όλες από κοινού αποτελούν την θεωρία που ο Αριστοτέλης έχει υπογραμμίσει αναφορικά 

με την μεταβολή των πραγμάτων. Ήρθε σε ρήξη και με την αρχή του Εμπεδοκλή κατά 

τον οποίο δεν υπάρχει μεταβολή στο πυρ, στο ύδωρ, στην γη και στον αέρα, αλλά 

αλληλεπιδρούν και πλάθουν νέα σώματα. Όλα αυτά τα στοιχεία τής φύσης αποτελούν 

κομβικά στοιχεία για την δημιουργία ενός σώματος και συγκεκριμένα καθορίζουν το 

υλικό και το ποιητικό αίτιο που προκαλεί την γένεσή του. Όποια άποψη, όμως και αν 

λάβει κάποιος υπόψη του, δεν μπορεί παρά να ανάγει το συμπέρασμα πως για τον 

Εμπεδοκλή πρωταρχική σημασία έχει όχι μόνο η γένεση αλλά και η συνέχειά της για την 

διαιώνιση του είδους που δημιουργείται. 

 Ο φιλόσοφος, λοιπόν αποπειράται τις απόψεις του Εμπεδοκλή, που 

παρουσιάσθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, να τις αποδοκιμάσει ισχυριζόμενος την 

αιώνια κίνηση των σωμάτων. Ενώ ο Εμπεδοκλής τόνισε πως η κίνηση είναι μεν 

σημαντική για την γένεση ενός πράγματος αλλά δεν αποτελεί τον επαρκή όρο για αυτή, ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει πως η κίνηση και γενικότερα κάθε μεταβολή που επιφέρει την 

κίνηση βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με τα ουράνια σώματα. Αν ένα σώμα 

πραγματοποιεί κινήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τότε η γένεσή του θα έχει μία 

συνεχή ροή και, ως εκ τούτου, θα εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Έτσι, αν 

αυτομάτως απορριφθεί η κίνηση ως επιτακτικό στοιχείο της γένεσης, αυτό θα οδηγήσει 

στο συμπέρασμα πως δεν θα υπάρχει και φθορά, αφού η φθορά είναι προϊόν της 

μεταβολής και συνεπώς, της κίνησης που υφίσταται ένα σώμα. Άρα, η κίνηση και τα είδη 

της, η γένεση και η φθορά, είναι αλληλένδετες έννοιες και δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 

η μία χωρίς την άλλη.

 Επιπλέον, ένας ακόμη παράγων που επιβεβαιώνει την σημασία της κίνησης είναι 

και το δεδομένο πως, επειδή η γένεση και η φθορά αντιπροσωπεύουν δύο αντίθετες 

έννοιες, κρίνεται αξιόλογο να υπογραμμιστεί πως και οι κινήσεις που τις προκαλούν 

είναι και αυτές αντίθετες μεταξύ τους και, άρα, απαραίτητες για την πραγμάτωσή τους. Η 

οντολογική παράμετρος που ο φιλόσοφος επιδιώκει να επισημάνει είναι ότι το υλικό και 

το ποιητικό αίτιο που προκαλεί τις κινήσεις των σωμάτων και, επομένως, την γέννησή 

τους και μετέπειτα την φθορά τους συνεπάγεται την κυκλική κίνηση που εντοπίζεται στο 

σύμπαν και χάρη στην οποία τίθεται σε ισχύ. Καθετί στον κόσμο έχει νόημα και ένα 

ρόλο, δεδομένου του κύκλου που πραγματοποιείται διαρκώς. Όταν μία κίνηση αρχίζει 

και σταματά, με την σειρά της επιφέρει μία άλλη κίνηση. Αυτό ονομάζεται κυκλική 

κίνηση και εξηγεί την λειτουργία του σύμπαντος. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

νοηθούν τα σώματα και να συνεχίζουν να υπάρχουν επ’ άπειρον. 

 Κλείνοντας, την γενική εισαγωγή αναφορικά με το έργο τού Αριστοτέλους 

Φυσικά θα είχε κάποιος ενδεχομένως την δυνατότητα να αντιληφθεί τον καταλυτικό 

ρόλο του στην έρευνα και στην επιστήμη. Ο φιλόσοφος με το έργο του αυτό απεπειράθη 

να θέσει τις βάσεις για την κατανόηση του σύμπαντος και την διαπίστωση πως καθετί σε 

αυτό είναι απείρως διαιρετό. Ο χρόνος από τον οποίο χαρακτηρίζεται ο κόσμος 

αποτελείται από πλήθος σωμάτων που έχουν μία ορισμένη μορφή, η οποία σταδιακά 

υφίσταται μεταβολές λόγω των αντίθετων δυνάμεων που ασκούνται στο σύμπαν. 

Υπάρχουν βέβαια ποικίλες μεταβολές που απαρτίζουν τον βίο μας, με σπουδαιότερες την 
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ανοδική, την καθοδική, την αύξηση και την μείωση. Όλες αυτές, όμως, χαρίζουν και το 

κάλλος του κόσμου πέριξ μας, αφού συμβάλλουν ενεργά στην συνέχεια της ζωής, η 

οποία έχει νόημα χάρη στις ασταμάτητες κινήσεις που προκαλούν οι άπειρες μεταβολές 

τού σύμπαντος. Επομένως, αξίζει να χαραχτεί στην μνήμη όλων πως ο Αριστοτέλης με 

τα Φυσικά του επεδίωκε να προβάλλει την αρχή πως ο χρόνος είναι επ’ άπειρον 

διαιρετός, θέτοντας τα θεμέλια για περαιτέρω διερεύνηση και ανάλυσή του με την 

συνδρομή και των θετικών επιστημών, ώστε μελλοντικά να αποσαφηνιστεί το 

δυσεπίλυτο αυτό μείζον θέμα του χρόνου και του χώρου, οι οποίοι στο έργο του Kant 

έχουν αναδειχθεί ως a priori μορφές εποπτείας, με την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να 

επικυρωθεί το αντικειμενικό περιεχόμενό τους.  
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ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

 Στην ανά χείρας εργασία πρόκειται να παρουσιασθεί το θέμα του χρόνου και του 

χώρου στο 3ο βιβλίο της Φυσικής Ακροάσεως του Αριστοτέλους. Αναλύονται, όσο 

γίνεται εναργέστερα οι σχέσεις των σωμάτων στο κοσμικό σύμπαν και διατυπώνεται η 

άποψη σχετικά με τα είδη τής κίνησης. Αυτά είναι η ποσότητα, η ποιότητα και η κατά 

τόπον κίνηση καθιστώντας αμέσως αλληλένδετη την σχέση τού χρόνου με το κενό και 

τον χώρο. Το γεγονός αυτό δεν στερείται εξήγησης λαμβάνοντας υπόψη πως ο χώρος δεν 

είχε ορισθεί επιστημονικά μέχρι την απόπειρα του Σταγειρίτη φιλοσόφου, οπότε και του 

εδόθη μία επιστημονική κατά προσέγγιση υπόσταση. Ο χώρος, λοιπόν, μπορεί να νοηθεί 

μόνο ως μεταβολή ενός σώματος από την απόλυτη ηρεμία στην συνεχή μετατόπιση μέσα 

σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να επιχειρήσει κάποιος να 

προσεγγίσει τον χρόνο χωρίς την άμεση συσχέτισή του με τον χώρο. Ένα επιπλέον 

ζήτημα που καλείται να διερευνήσει η μελέτη, είναι και η απειρότητα που χαρακτηρίζει 

τα μεγέθη. Κανένα μέγεθος που τίθεται σε μεταβολή και πραγματοποιεί μία κίνηση δεν 

μπορεί να μην είναι απ’ άπειρον διαιρετό. Η άποψη αυτή γίνεται κατανοητή υπό την 

οπτική γωνία της συνέχειας που εντοπίζεται στον χρόνο και στην κίνηση, καθώς τα 

μεγέθη διαιρούνται σε διηνεκή κλίμακα, εφόσον άπειρα είναι και τα σημεία που 

υπάρχουν στο πεπερασμένο σύμπαν. Περατώνοντας την εισαγωγική αναφορά χρήζει 

σημασίας να τονισθεί πως τα προαναφερθέντα προβλήματα παραμένουν άλυτα μέχρι και 

σήμερα και αποτελούν πρόσφορο έδαφος για αναζήτηση και μελέτη. Το ανωτέρω 

διατηρούμε σε ετοιμότητα και θα αναληφθεί στην παρούσα εργασία, ώστε να συνδράμει 

και εκείνη στην περαιτέρω αποκωδικοποίηση αυτών των σύνθετων αλλά εξαιρετικά 

γοητευτικών εννοιών που απαρτίζουν την ζωή μας. 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ» 

 Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να κατανοήσουν όλοι τι είναι η κίνηση, ούτως ώστε 

να αντιληφθούν και το νόημα της φύσης. Απαραίτητες για αυτό θεωρούνται δύο 

κομβικές προϋποθέσεις. Αρχικά, η φύση είναι αρχή τής κίνησης και τής μεταβολής και 

δευτερευόντως ο άνθρωπος εν γένει ωθείται προς την γνωστική εμπειρία της φύσης. 

Εκκινώντας την έρευνά μας από την φύση και λαμβάνοντας υπόψη την ετυμολογική 

προέλευσή της από το λήμμα φύω/φύομαι και την κατάληξη -σις θα εξήγαγε κάποιος το 

συμπέρασμα πως δηλώνει την ολοκλήρωση μίας ενέργειας. Εμπεριέχει σε μείζονα 

βαθμόν το γίγνεσθαι παρά το εἶναι, αφού για τους Έλληνες σε ορισμένες περιπτώσεις το 

τελευταίο ταυτίζεται με το πρώτο. Μέσα, λοιπόν, από την διαδικασία της γνώσης και του 

γίγνεσθαι καταλήγει ο ερευνητής σε ο,τιδήποτε εκτυλίσσεται σχετικά με τους τρόπους 

παρουσίας της φύσης και οδηγεί στο φαίνεσθαι. Μόνον με την έννοια της ανάπτυξης 

είναι δυνατόν να κατανοήσει κάποιος το νόημα της φύσης, καθώς η ίδια έχει ως 

αυθεντικό εἶναι της το γίγνεσθαι2. 

 Μεταβαίνοντας σε μία διακειμενική προσέγγιση της φύσεως, χρήζει να αναφερθεί 

ο Χάιντεγκερ, ο οποίος έθεσε για πρώτη φορά το ερώτημα αναφορικά με το αν η φύση 

αποτελείται στην διάρθρωσή της από όντα. Αν τα όντα είναι τέτοιου είδους ως προς το 

σύνολό τους, νατούρα κατά τα λατινικά, εκδοχή που σημαίνει γέννηση και άρα, 

γεννημένο. Έτσι, η ελληνική εκδοχή παραγκωνίζεται με το να υπογραμμίζεται η φθορά 

της φιλοσοφικής βαρύτητας της ελληνικής αυτής λέξης. Απαντώντας, ως εκ τούτου, στο 

ερώτημα του Χάιντεγκερ συμπεραίνεται πως τα όντα είναι κυρίως ορατά. Είναι ο 

ουρανός, η γη, η πέτρα, τα φυτά, τα ζώα, ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ιστορία ως έργο όχι 

μόνο ανθρώπων αλλά και θεών, η κυριαρχούσα, η κυριάρχηση και η κυριαρχούμενη από 

το εἶναι, η ακίνητη παραμονή και τέλος, η έκστασις, η έξοδος από το κρυμμένο3. 

                                                        
2 Αρχαίοι Συγγραφείς.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Μετάφραση: Βασίλειος Μπετσάκος. Τόμ. Γ έως Δ. 2 τόμ. Αθήνα: 

ΖΗΤΡΟΣ, 2008, σσ. 50-51, 120, από τις οποίες σελίδες θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει την ακόλουθη 

πορεία σκέψης: «Η λέξη φύσις δεν είχε για τους Έλληνες στατικό περιεχόμενο, αλλά παραγόμενη από τη 

ρίζα φύ- με την παραγωγική κατάληξη -σις, η οποία δηλώνει την εκτύλιξη της ενέργειας του φύω/φύομαι, 

αποκτά δυναμικό περιεχόμενο, και δηλώνει πιο πολύ ένα γίγνεσθαι παρά ένα είναι. Δεν γίνεται, συνεπώς, 

να κατανοήσουμε την αρχαιοελληνική σημασία της φύσεως χωρίς να την συνδέουμε με τη σημασία της 

ανάπτυξης. Η λέξη φύσις ονομάζει αυτό που αναπτύσσεται από μόνο του, προβάλλει το γεγονός ότι κάτι 

εκτυλίσσεται διανοίγοντας τον εαυτό του, και μέσα από τη διάνοιξη αυτή έρχεται στο φαίνεσθαι, που για 

τους Έλληνες ταυτίζεται με το είναι. Γι' αυτό και στον σημασιολογικό πυρήνα της λέξης φύσις 
εμπερικλείεται τόσο το γίγνεσθαι όσο και το είναι.» (σσ. 120)  

 
3ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ. σσ. 120-121, από όπου αναφέρεται ενδεικτικά το παρόν χωρίο: «Η φύσις 

είναι το ίδιο το Είναι, όπου μόνον χάρη σ’ αυτό τα όντα καθίστανται και παραμένουν θεατά. Έτσι λοιπόν 

φύσις με την πρωταρκτική της σημασία σημαίνει τόσο τον ουρανό όσο και τη γη, τόσο την πέτρα όσο και 

τα φυτά, τόσο τα ζώα όσο και τον άνθρωπο και την ανθρώπινη ιστορία ως έργο των ανθρώπων και των 
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 Έπειτα, ακολουθεί η δεύτερη προϋπόθεση που χρήζει εξήγησης αρχόμενης από 

το τι είναι η μεταβολή. Σύμφωνα με τον Β. Κάλφα, όλα τα όντα είναι αυτοκινούμενα, 

διότι έχουν αρχή κίνησης και στάσης. Εντοπίζεται, δηλαδή σε αυτά κάθε είδος κίνησης, 

όπως η τοπική, η αύξηση, ο μαρασμός, η γέννηση, η φθορά και η αλλοίωση. Η τέχνη δεν 

αποτελεί έμφυτη τάση μεταβολής, καθώς κινείται από άλλο κινούν. Είναι συμβεβηκός. 

Δεν συνδέεται με την φύση ορισμένου αντικειμένου και, συνεπώς, η φύση είναι αρχή ή 

αιτία μεταβολής μιας τάξης όντων που κινούνται μόνα τους εκ των οντολογικών 

προδιαγραφών τους. Έχοντας, λοιπόν, ως προκείμενες ότι η μέθοδος είναι μία γνωστική 

απόπειρα δημιουργίας μεθόδου, γίνεται αντιληπτό πως αποτελεί τον τρόπο αναζήτησης 

και ταξινόμησης των θεμάτων της με μορφή επιστήμης και πως η μέθοδος είναι πορεία 

προς την απόπειρα και συνδεόμενη με την οδό, συνάγεται το συμπέρασμα πως η μέθοδος 

είναι γνωστική οδός και υπάρχει στα ίδια τα πράγματα. Η δομή της δηλαδή συγκροτεί 

και τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγισθούν4. 

 Τα ανωτέρω μπορούν να γίνουν ακόμη πιο εύληπτα αρκεί να υπογραμμισθεί η 

άποψη του Αριστοτέλη πως η κίνηση είναι κάτι πραγματικό, μία διαδικασία σύστασης 

του υπαρκτού. Βέβαια, η κίνηση χωρίς τον χώρο, το κενό και τον χρόνο είναι αδύνατη 

υπό την εκδοχή τους ως καθολικών πραγματικοτήτων στο σύνολο του υπαρκτού. Το 

καθένα, όμως, πρέπει να εξετάζεται χωριστά είτε με την θεωρία των ατομικών 

περιπτώσεων είτε με την θεωρία των κοινών περιπτώσεων. Η κίνηση είναι κοινή και 

στις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση χρειάζεται συνέχεια, 

όπως και τα συνακόλουθά της, ο χώρος, ο χρόνος, οπότε ενέχει το στοιχείο της 

μεταβολής χωρίς το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει άπειρη διαιρετότητα. Άρα, κοινά και 

καθόλου θεωρούνται και ο χώρος, ο χρόνος, το κενό, η συνέχεια, η διαιρετότητα και το 

άπειρο, από το οποία εκκινεί κάτι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη προς το καθένα χωριστά. 

Πρόκειται για γενικές προκείμενες υποχρεωτικές για την ύπαρξη και την λειτουργία των 

όντων. Επομένως, τα ‘‘καθόλου’’ ως γενικές έννοιες προηγούνται γνωσιολογικά, ενώ 

ακολουθούν οντολογικά τα καθ΄ έκαστα και έπονται τα ‘‘καθόλου’’, των οποίων πρέπει 

να διευκρινισθεί η αντικειμενική βάση ύπαρξης5.  

 Εφόσον έως τώρα έχει ορισθεί πως η φύση είναι αρχή κίνησης και μεταβολής, 
                                                                                                                                                                     
θεών, τέλος, και πάνω απ’ όλα, τους ίδιους τους θεούς, με το πεπρωμένο τους. Φύσις σημαίνει την 

προβαίνουσα κυριάρχηση και την δι΄αυτής κυριαχούσα παραμονή. Σε τούτη την προβαίνουσα και 

παραμένουσα κυριάρχηση περικλείονται τόσο το ΄΄γίγνεσθαι΄΄ όσο και το ΄΄Είναι΄΄, με τη στενή σημασία 

της ακίνητης παραμονής. Φύσις είναι η έκ-στασις, η έξοδος από το κρυμμένο, όπου μόνον έτσι το 

κρυμμένο έρχεται σε στάση.» (σσ. 120-121) 

   
4ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ. σσ. 121-124. / W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. σσ. 95, από τις οποίες 

σελίδες θα μπορούσαμε να επιλέξουμε την ακόλουθη διαδικασία σκέψης: «…στον όρο πρέπει να 

συνυπολογίζεται πλέον «η προσπάθεια του Αριστοτέλη να συσταθεί κάποια μέθοδος της φυσικής,εν 

προκειμένω μια μεθοδολογία αναζήτησης, εύρεσης και ταξινόμησης των αρχικών θεμάτων της υπό 

διαμόρφωση επιστήμης.» (σσ. 124) 

 
5ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 125-127, από όπου θα ήταν ωφέλιμο για την κατανόηση του χωρίου 

να επιλέξουμε την μετέπειτα πορεία σκέψης: «…η ύπαρξη της κίνησης, στην αριστοτελική της έννοια, 

προϋποθέτει εξ ανάγκης τη συνέχειά της, τον συνεχή της χαρακτήρα//Επιγραμματική η διατύπωση του 

Wagner (Aristoteles, Physikuorlesung, Berlin 1979, σελ. 487): «Καμιά θεωρία μεταβολής χωρίς την έννοια 

της συνέχειας· καμία έννοια της συνέχειας χωρίς την έννοια της άπειρης διαιρετότητας.» (σσ. 126)  
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αλλά και πως η κίνηση είναι συνεχής –διαιρείται έως το άπειρο και απαρτίζεται από τον 

τόπο, τον χρόνο και το κενό- καθίσταται συνεπαγωγικά σαφές πως και η φύση είναι 

συνεχής. Παρόλα αυτά, εντοπίζεται σε αυτό το σημείο μία αμφισημία μεταξύ του 

Εμπεδοκλή, του Αναξαγόρα και των Ατομικών γενικότερα με τον Αριστοτέλη. Οι πρώτοι 

υποστηρίζουν την ανυπαρξία ποιοτικής μεταβολής, δεδομένου ότι υπάρχει μόνο η μίξις 

και η διάλλαξις παρά την αντίδραση της Μεγαρικής Σχολής περί άρνησης ύπαρξης της 

κίνησης . Οι Μεγαρείς αντιλαμβάνονται την κίνηση ως δυνάμει πραγμάτωση κάποιου 

πράγματος, με απόρροια να συγχέεται με την μεταβολή, αφού η τελευταία δεν μπορεί να 

υφίσταται χωρίς την ολοκλήρωση της κίνησης. Τονίζουν δηλαδή την ατέλεια που 

διαχέεται και την συνεχή δυνατότητα που χαρακτηρίζει την κίνηση αντικρουόμενοι με 

τον Σταγειρίτη, ο οποίος εικονίζει την κίνηση ως μετάβαση από την μία θέση στην άλλη 

και άρα, δεν γίνεται να απορριφθεί η ύπαρξη και η συνέχεια της κίνησης. Η μεταβολή 

και η κίνηση βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, επειδή το κινούν, το κινούμενο, ο 

χρόνος που μετατρέπεται σε κίνηση και το αρχικό και το τελικό όριο εμπεριέχονται στην 

έννοια της μεταβολής6. 

 Πώς, παρά τα προαναφερθέντα, είναι εφικτό να υπάρξει κίνηση και συγκεκριμένα 

να ορισθεί; Πρόκειται για ένα άλλο θέμα, το οποίο αποσαφηνίζει με την μέγιστη εφικτή 

ευκρίνεια την σύνδεση της κίνησης με την μεταβολή. Ανεφέρθη προ ολίγου πως η 

μεταβολή είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης του ενάντιου με το ενδιάμεσό του ή των 

εναντίων μεταξύ τους, λεπτομέρεια, η οποία πιστοποιεί τα γνωρίσματά της. Η μεταβολή 

σύμφωνα και με τον Ross κρίνεται από υποκείμενο σε υποκείμενο (από θετικό στοιχείο 

σε θετικό), ώστε να θεωρείται κίνηση. Αντιθέτως, η μεταβολή από έναν θετικό όρο 

(υποκείμενο) σε έναν αρνητικό (μη υποκείμενο) αποτελεί την φθορά, καθώς δεν 

συντελείται κίνηση αλλά απόλυτη ηρεμία. Αν έπειτα, από αρνητική έννοια (μη 

υποκείμενο) μεταβαίνουμε σε αρνητική έννοια (μη υποκείμενο), δεν υπάρχει μεταβολή 

μεταξύ των εναντίων, ενώ από αρνητικό όρο (μη υποκείμενο) σε θετικό όρο 

(υποκείμενο) προκύπτει η γένεση, καθώς και πάλι παρατηρείται μία μεταβολή από την 

ηρεμία που επικρατούσε. Συμπερασματικά, διαπιστώνονται τρία είδη κίνησης, ως προς 

την ποιότητα, την ποσότητα και την κατά τον τόπο, που είναι και η σημαντικότερη7. 

 Με βάση την αλληλεξάρτηση της κίνησης με την μεταβολή, η οποία προεβλήθη 

προηγουμένως, γίνεται κατανοητό πως ο χώρος αποτελεί μία έννοια που ορίζεται σε 

συνάρτηση με τον χρόνο και όχι αυτοτελώς. Ποτέ ο Αριστοτέλης δεν επεσήμανε την 

έννοια του χώρου αυτού καθ ΄ εαυτού αλλά την εξέθεσε μέσα από την αναφορά του στον 

χρόνο. Ο χρόνος είναι η αρχή και το τέλος, το μέγεθος μπορεί να διαιρεθεί σε μη μεγέθη 

και ο αριθμός, με την σειρά του, δεν είναι άπειρος. Επιπρόσθετα, έχοντας στον νου μας 

                                                        
6 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 2015, σσ.122-123, από τις οποίες σελίδες αναφέρουμε το ακόλουθο χωρίο 

στο οποίο εικονίζεται η παρούσα σκέψη: «Η κίνηση δεν μπορεί να καταχωριστεί απλώς ούτε ως 

δυνατότητα ούτε ως ενέργεια: είναι μια πραγμάτωση που περιέχει όμως την ίδια της την ατέλεια και τη 

συνεχή παρουσία της δυνατότητας.» (σσ. 122-123) 
 
7 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. 2015, σσ.123-124, από τις οποίες σελίδες προβάλλουμε την επόμενη πορεία 

σκέψης: «Η μεταβολή συμβαίνει πάντοτε εν τοις εναντίοις (μεταξύ των εναντίων), ή εν τοις μεταξύ 

(μεταξύ ενός εναντίου και ενός ενδιαμέσου, που, σε αυτή την περίπτωση, αντιπροσωπεύει το άλλο 

ενάντιον), ή εν αντιφάσει (ανάμεσα σε αντιφατικά).» (σσ. 123) 
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πως σχετικά με τον αριθμό εντοπίζεται το άπειρο κατά προσθήκη, τότε παρατηρείται μία 

πεπερασμένη ολότητα, η οποία δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί οντολογικά αν 

αποτελείται από διαδοχικά μέρη. Συνεπώς, το μέγεθος είναι ένα άπειρο σύνολο, όπως και 

ο χρόνος. Σε σχέση με τον χρόνο, βέβαια, χρειάζεται να σημειωθεί πως θα μπορούσε να 

είναι άπειρος δυνάμει και κατά πρόσθεση, διαιρετός επ΄ άπειρον και δυνάμει άπειρος 

κατά πρόσθεση, όπως και ο αριθμός, αλλά όχι διαιρεμένος. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, 

πως ο χώρος είναι εφικτό να ορισθεί, αν λάβει κάποιος υπόψη του ότι προκύπτει από 

οποιαδήποτε μεταβολή, η οποία έχει κάποιο μέγεθος και χωρίζεται σε άπειρα διαδοχικά 

μέρη, τα οποία αριθμούνται. Μόνο με αυτό τον τρόπο ο χώρος αποκτά υπόσταση. 

 Απότοκο των ανωτέρω είναι ότι ο χρόνος έχει ως προϋπόθεση την μεταβολή 

χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει. Με αυτή την διαδικασία παρατηρείται ο χρόνος 

και το αντίστροφό του και έτσι, ο χρόνος και η κίνηση είναι συνεχή μεγέθη λόγω της 

συνέχειας και της απειρότητας που τα διακρίνει. Επιπλέον, ο χρόνος απαρτίζεται από 

σημεία, τα οποία δεν ταυτίζονται με εκείνον, αλλά αποτελούν κάτι που αριθμείται από 

κάτι που το αριθμεί, εφόσον υπάρχει υποκείμενη κίνηση του χρόνου, με συνέπεια να μην 

νοείται κίνηση χωρίς την μετρήσιμη διάσταση που τα χαρακτηρίζει. Αυτό δικαιολογείται 

από το δεδομένο ότι, αν η γραμμή που ορίζει τον χρόνο αποτελείτο από σημεία 

αδιαίρετα, τότε θα έπρεπε αυτά είτε να εφάπτονται με την γραμμή είτε εκείνη να 

διαιρείται σε αδιαίρετα μέρη -πράγμα απίθανο- είτε να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες 

κινήσεις από αδιαίρετα στοιχεία απορρίπτοντας την έννοια του απείρου και της 

διαιρετότητας της κίνησης. Οπότε το συνεχές δεν αποτελείται από αδιαίρετα μεγέθη, με 

σημαντικό παράδειγμα το πυρ, το ύδωρ, τον αέρα και την γη, τα οποία, αν έλθουν σε 

σύγκρουση με τα αντίθετά τους, θα αλληλοκαταστραφούν8. 

 Επεκτείνοντας την έρευνα θα ήταν επιτακτικό να υπογραμμισθεί πως τα στοιχεία 

της φύσης (το πυρ, το ύδωρ, ο αήρ και η γη) συμβολίζουν την γένεση και την φθορά, 

ώστε να δημιουργείται μία κυκλική κίνηση στην φύση, όπου προς τα άνω και προς τα 

κάτω εντοπίζονται το πυρ και η γη, ενώ ο αήρ και το ύδωρ έχουν διττή δυνατότητα 

κίνησης. Τίποτα δεν γίνεται να διαιρεθεί ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα στοιχεία, διότι τότε 

θα υπάρξει πλήρης καταστροφή. Όλα γίνονται σταδιακά. Κατά πρώτον εμφανίζεται η 

γένεση και δεύτερη έρχεται η φθορά, όπου και οι δύο αποτελούν δύο όψεις μεταβολής 

της ουσίας σε μία άλλη αποτρέποντας την αλλοίωση που σηματοδοτεί την ύπαρξη του 

αισθητού σταθερού υποκειμένου και μία νέα ιδιότητα, αυτή του σταθερού υποκειμένου. 

                                                        
8 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. σσ.126-129, 132-134, όμως, από αυτές τις σελίδες θα ήταν δόκιμο για την 

αποτελεσματικότερη σύλληψη του νοήματος να αναφέρουμε ενδεικτικά το ακόλουθο απόσπασμα: «Η 

άποψη που ταυτίζει το χρόνο με την κίνηση ή τη μεταβολή είναι ευλογοφανής αλλά δεν είναι σωστή. Γιατί 

ενώ ο χρόνος είναι ένας, οι κινήσεις είναι πολλές, και επιπλέον ο χρόνος δεν μπορεί να είναι ταχύς ή 

βραδύς. Ωστόσο, ο χρόνος προϋποθέτει τη μεταβολή. Γιατί, όταν η κατάσταση του νου μας δεν 

μεταβάλλεται ή όταν δεν έχουμε επίγνωση αυτής της μεταβολής, δεν θεωρούμε ότι έχει περάσει χρόνος. 

Αντίθετα, όταν διαπιστώνουμε μια μεταβολή, θεωρούμε ότι έχει περάσει χρόνος, και το αντίστροφο. Ποια 

είναι λοιπόν η σχέση του χρόνου με την κίνηση;Το χωρικό μέγεθος είναι συνεχές και αποτελεί το 
πρωταρχικό συνεχές. Η κίνηση είναι συνεχής, επειδή καλύπτεται από συνεχή κίνηση. Παρόμοια, το 

πρότερον και το ύστερον αναφέρονται αρχικά στον τόπο, έπειτα στην κίνηση και κατά τρίτο λόγο στο 

χρόνο. Αναγνωρίζουμε ότι έχει περάσει χρόνος όταν αντιληφθούμε μέσα στην κίνηση μια διάκριση του 

πρότερον και ύστερον, δηλαδή όταν διακρίνουμε δύο νυν και ένα ενδιάμεσο διάστημα· γιατί καθετί που 

συνδέεται μ’ ένα νυν είναι χρόνος.» (σσ. 132-133)  
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Επομένως, η αλλοίωση έρχεται σε αντίθεση με την γένεση, αφού η πρώτη δηλώνει την 

πρώτη ύλη και η δεύτερη το κοινό στοιχείο όλων. Αντίθετη ακόμη και με τα δύο είναι η 

αύξηση, που πρόκειται για μεταβολή σχετικά με το μέγεθος και χρειάζεται την μεταβολή 

κατά τόπον. 

 Ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμεθα, πως ο Αριστοτέλης αξιοποιεί ποικίλα στοιχεία 

κατά ανάλογον τρόπον με τον Εμπεδοκλή, από τα οποία προκύπτουν όμοια σώματα. 

Δίδονται επίσης, τέσσερις λειτουργίες της κίνησης· η θρέψη, η αίσθηση, η κίνηση και η 

σκέψη, από τις οποίες ανακύπτουν ορισμένες αμφισημίες. Η αίσθηση δεν θα μπορούσε 

να θεωρείται λειτουργία τής κίνησης αλλά αιτία κίνησης, καθώς εκκινεί την επιθυμία και 

την φαντασία, ώστε να προκαλέσουν μία κίνηση, την επιθυμία. Παραδείγματα επιθυμίας 

είναι η όρεξη και η βούληση ή διαφορετικά η άλογη και έλλογη επιθυμία που 

αποσκοπούν στο φαινομενικό αγαθό και όχι στο πραγματικό με γνώμονα την φαντασία. 

Απεναντίας, η επιθυμία και η σωματική κίνηση θεωρούνται δευτερεύοντα στοιχεία 

κίνησης, με αποτέλεσμα οι τέσσερις ικανότητες της κίνησης να γίνονται τρεις· η θρέψη, 

η αίσθηση και η νόηση9. 

 Ωστόσο, επειδή η κίνηση και η μεταβολή αλληλοσυνδέονται, είναι άξιο 

επεξεργασίας να ορισθούν οι τρόποι ύπαρξης των όντων, τους οποίους αποδίδουν οι δέκα 

κατηγορίες. Είναι η ουσία, ο χρόνος, η στάση, το να έχει κάποιος, το να επενεργεί και η 

παθητικότητα. Νοούνται ως πραγματωμένη ύπαρξη, ως δυνατότητα και ολοκληρωμένη 

ύπαρξη διαφορετική από την ποιότητα και την ποσότητα. Το πρώτο αποτελεί την 

εντελέχεια, την ενέργεια και το τέλειο. Η εντελέχεια έχει διττή σημασία. Αφενός δηλώνει 

την ολοκληρωμένη ύπαρξη ενός πράγματος και, αφετέρου, την διαδικασία για την 

ολοκλήρωσή του. Ο δεύτερος τρόπος ύπαρξης των όντων αφορά στα αγέννητα όντα, που 

είναι άϋλα αλλά και σύνθετα, αφού αποτελούνται από ύλη και μορφή. Στη συνέχεια, 

στον τρίτο τρόπο ύπαρξης των όντων δίδεται ο ορισμός του όντος, η ιδιότητά του, η 

ποιότητά του, η ποσότητά του, τα χαρακτηριστικά του και η ουσία του. 

 Η παράμετρος που όλοι είναι επάναγκες να διαπιστώσουν είναι πως τα όντα 

θεωρούνται υπαρκτές ουσίες. Για αυτό έχουν τρόπο ύπαρξης. Είδαμε πως υπάρχουν τόσα 

είδη κίνησης και μεταβολής όσοι είναι και οι τρόποι ύπαρξης των όντων. Αξίζει να 

υπογραμμισθεί πως αυτοί απαιτούν το υποκείμενο να συσχετίζεται με το αντικείμενο 

οντολογικά, αφού ενώπιον του υποκειμένου επιτελείται η σύνδεση μαζί του. Με άλλους 

λόγους, η κατηγορία συσχέτισής τους είναι διπλή, περισσότερο με λιγότερο και 

ενεργητικό με παθητικό. Το κινητικό δηλαδή σχετίζεται με το κινητό και αντίστροφα 

αλλά ό,τι βρίσκεται έξω από αυτό δεν δέχεται κίνηση ή μεταβολή. Ορίζοντας, επομένως, 

τις κατηγορίες μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια του χώρου, την οποία 

αποπειράται με έμμεσον τρόπο να ορίσει ο φιλόσοφος. Πρόκειται είτε για όσα λέγονται 

χωρίς σύνδεση μεταξύ τους είτε για όσα λέγονται με σύνδεση μεταξύ τους. Αυτές οι 

                                                        
9 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. σσ.135-136, 141, 146-149, 156, 206-208,  από τις οποίες σελίδες 
επιλέγουμε την ακόλουθη σκέψη: «Ο Αριστοτέλης επισημαίνει κατόπιν τις δυσκολίες που γεννά η θεωρία 

του Εμπεδοκλή, σύμφωνα με την οποία τα τέσσερα στοιχεία δεν επιδέχονται μεταβολή, και δείχνει πως η 

διάκριση που ο ίδιος εισάγει ανάμεσα στο απόλυτα και στο σχετικά ψυχρό, θερμό, ξηρό και υγρό, καθώς 

και η άποψή του για την αλληλεπίδραση των εναντίων, του επιτρέπουν να εξηγήσει τη μείξη των 

στοιχείων, από την οποία σχηματίζονται τα ομοιομερή σώματα.» (σσ. 156)  
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ασύνδετες λέξεις είναι η ουσία, η ποσότητα, η ποιότητα, η σχέση, ο τόπος, ο χρόνος, η 

τοποθέτηση, η κατάσταση, η ενέργεια και το πάθος10.  

 Η κατηγορία, λοιπόν, ορίζει το κατηγορούμενο, δεδομένου ότι μέσα από την 

κρίση που συνδέει δύο όμοιες ή διαφορετικές έννοιες με τήν πραγματικότητα προκύπτει 

η αναγκαιότητα στον ουράνιο κόσμο, σε αντίθεση με την τυχαιότητα στον επίγειο κόσμο. 

Παρά το δεδομένο τής ανάγκης και τής τύχης στην κάθε αντίστοιχη περίπτωση, δεν είναι 

σωστό να αγνοηθεί και το ότι στον ουράνιο κόσμο υπάρχουν και τυχαίες σχέσεις χωρίς 

δυνατότητα κίνησης, όπως και στον επίγειο κόσμο και αναγκαίες, που, όμως, έχουν την 

δυνατότητα να αλλάξουν την ποιότητα, την αύξηση, την ελάττωση, την γέννηση και τον 

θάνατο, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα φυσικά όντα. Αν η βάση της διαίρεσης των 

σχημάτων θεωρείται η θέση του μέσου όρου, τότε θα προκύψει μία τέταρτη δυνατότητα, 

κατά την οποία ο μέσος όρος θα είναι κατηγορούμενο μείζονος προκείμενης πρότασης 

και υποκείμενο ελάσσονος. Στον αντίποδα, ο Αριστοτέλης κρίνει ως βάση τής διαίρεσης 

το πόσο ευρύς είναι ο μέσος όρος σε σχέση με τα άκρα, ώστε να συνάγεται το 

αποτέλεσμα ότι είναι ευρύτερος από το ένα ή στενότερος από το άλλο ή ευρύτερος από 

τα δύο ή στενότερος και από τα δύο11. 

 Εδώ τίθεται ένα ακόμη ερώτημα: γιατί υπάρχουν μόνον δύο κατηγορίες 

συσχέτισης; Έχουμε την σχέση μεγάλου-μικρού και ενεργητικού-παθητικού με την 

ποιοτική μεταβολή του τελευταίου ζεύγους. Ανάλογα με αυτά που παρουσιάσθηκαν 

προηγουμένως, φαίνεται ότι η μεταβολή είναι γενικός όρος, εν αντιθέσει με την κίνηση 

που είναι ειδικότερος όρος και αποτελεί την πρώτη μορφή κίνησης από υποκείμενο σε 

υποκείμενο. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε και το γεγονός ότι τα όντα συνδέονται με 

μία κίνηση ανεξάρτητη από τον κόσμο των αισθητών πραγμάτων. Ομοίως και τα 

συνακόλουθά της. Πρόκειται για την γένεση και την φθορά ως προς την αλλοίωση, την 

αύξηση και την ποιοτική μεταβολή ως προς την ποιότητα, την αύξηση και την μείωση ως 

προς την ποσότητα και την τοπική κίνηση ως προς τον χώρο. Η κίνηση αυτή ανάλογα με 

τις προϋποθέσεις αλλαγής, την ύλη, την μορφή και την στέρηση διακρίνεται σε 

πραγματωμένη ή δυνητική ύπαρξη, η οποία από κοινού με την ουσία επιτελούν την 

υπέρβαση της οντολογικής θεωρίας και της λογικής ερμηνείας. Με αυτό τον τρόπο 

συντελείται η στέρηση, η οποία με την πάροδο του χρόνου αντικαθίσταται από μία νέα 

                                                        
10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ.  σσ. 50-59, 127, ειδικότερα από τις προαναφερθείσες σελίδες θα ήταν 

δόκιμο να επιλέξουμε ένα χωρίο που αποδεικνύει πρόδηλα την συλλογιστική πορεία του φιλοσόφου: 

«Πρωτίστως πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν ο φιλόσοφος αναφέρεται σε όντα, δεν εννοεί οπωσδήποτε 

και αποκλειστικά πραγματωμένες ουσίες, συγκεκριμένα υπαρκτά πράγματα· εννοεί, επίσης, ποσότητες, 

ποσότητες, τόπους, σχέσεις κ.α.» (σσ. 127) / Ing. Düring. Ο Αριστοτέλης. Translated by Α. Γεωργίου-

Κατσίβελα. Vol. Β΄. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 2009. 

 

 
11 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. σσ. 39, 41, 51, 57, από όπου μπορούμε να παρουσιάσουμε το ακόλουθο 

χωρίο: «Βάση της διαίρεσης όμως για τον Αριστοτέλη είναι το πόσο ευρύς είναι ο μέσος όρος σε σύγκριση 

με τα άκρα, και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν μόνο τρεις δυνατότητες: ο μέσος όρος μπορεί να είναι 

ευρύτερος από το ένα και στενότερος από το άλλο, ευρύτερος και από τα δύο ή στενότερος και από τα 

δύο.» (σσ. 57) 

 



19 

 

μεταβολή12. 

 Συμπληρώνοντας την εξήγηση της αναγκαίας ύπαρξης της στέρησης θα ήταν 

αξιοσημείωτο να παρουσιασθούν τα τέσσερα αίτια του μέσου όρου. Το ουσιαστικό, το 

υλικό, το ποιητικό και το τελικό. Αυτό είναι εμφανές ιδίως στην επιστήμη των 

μαθηματικών και της γεωμετρίας, όπου μεταβαίνει κάποιος από τον ελάσσονα βαθμό 

γνωστόν στον μείζονα βαθμό κατανοητόν και αντίστροφα, με στόχο την συνεχή 

επέκταση της επιστήμης και την διατύπωση μίας συνεχούς μορφής. Ακολουθώντας, 

δηλαδή την επιστημονικά αποδεκτή σειρά από το προσδιορίσιμο στο προσδιορισμένο, 

έπειτα από την γνωστοποίηση των διαφορών τους διακρίνονται τα κοινά στοιχεία 

εκείνων που απαρτίζουν το είδος. Στα μαθηματικά, λοιπόν, όλα είναι αμετάβλητα, αλλά 

δεν έχουν χωριστή ύπαρξη, εφόσον πριν την μεταβολή το υποκείμενο είχε δύο στοιχεία 

που μένουν σταθερά μετά από αυτή ή αντικαθίστανται από το αντίθετό τους. Οι 

προϋποθέσεις για να μείνουν και μετά την μεταβολή είναι η ύλη και η μορφή, που είναι 

διαφορετικά στον νου –δηλαδή στην θεωρητική κλίμακα-  και όχι στην πραγματικότητα, 

και η στέρηση. Το υποκείμενο δεν γίνεται ούτε φθείρεται, διότι στην πρώτη περίπτωση 

είναι σταθερό και το γεννά η ίδια η φύση και στην άλλη περίπτωση θα ενεφανίζετο στην 

θέση του ένα άλλο υποκείμενο. Άρα, τα φυσικά πράγματα έχουν αρχή κίνησης και 

ηρεμίας και τα τεχνητά πράγματα δημιουργούνται από κάτι άλλο. Ο Αριστοτέλης, 

μάλιστα, εκτιμά ότι στα ουράνια σώματα δεν υπάρχει ηρεμία αλλά ότι εκτελούν τις 

φυσικές διαδικασίες τους εκτός από την κίνηση, που αποτελεί και το τελικό σημείο 

ηρεμίας13. 

 Τα σώματα που πραγματοποιούν αυτές τις φυσικές δραστηριότητες ονομάζονται 

έμψυχα και η κίνησή τους προκύπτει από ένα άλλο σώμα που τα θέτει σε κίνηση και τα 

καθιστά βαρέα ή ελαφρά. Η φύση απλώς βρίσκεται στην πιο ολοκληρωμένη μορφή της 

ως ΄΄ενεργεία΄΄ και στην πιο απλή της ως ΄΄δυνάμει΄΄, διότι ως μορφή μπορεί να έχει στο 

εσωτερικό της την κατάσταση της μεταβολής και την αύξηση με κάποια δύναμη, ώστε να 

δηλώνεται με αυτό τον τρόπο ο χαρακτήρας της. Έτσι, η νοητή ύλη αντιπροσωπεύει την 

πολλαπλότητα των νοητών, ενώ η αισθητή ύλη την πολλαπλότητα των αισθητών και 

τελικά, το υλικό στοιχείο να υποδηλώνει την φυσική κίνηση χωρίς εμπόδια, καθώς κατά 

τα ανωτέρω απορρέει από το τελικό και το ποιητικό αίτιο που μένει αμετάβλητο από 

κάθε ποιοτική μεταβολή, αύξηση ή φθορά. Για αυτό τον λόγο το τυχαίο αντιτίθεται στην 

ύλη, αφού είναι κάτι που προέρχεται ύστερα από δράση χωρίς προαίρεση και μάλιστα, 

εσωτερικά. Αντίθετα με την ύλη, η οποία αποτελεί φυσική κίνηση και αποβλέπει σε έναν 

                                                        
12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ. σσ. 129-133, από τις οποίες σελίδες επιλέγουμε την ακόλουθη σκέψη: 

«Επομένως, τρεις είναι οι προϋποθέσεις της μεταβολής, η ύλη, η μορφή και η στέρηση. Ας σημειωθεί 

επίσης ότι η στέρηση δεν είναι ένα τρίτο στοιχείο που εμπεριέχεται στη φύση ενός πράγματος ως ον· το να 

έχει κάτι μια μορφή σημαίνει, ipso facto, ότι στερείται την αντίθετη μορφή, και το δεύτερο αυτό γεγονός 

δεν χρειάζεται να αναφερθεί, όπως και το πρώτο.» (σσ. 132)  

 
13 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. σσ. 69,79-81, 100-102, από τις οποίες σελίδες θα μπορούσαμε να 

παρουσιάσουμε κάποιες που θα ήταν πρόδηλες της συλλογιστικής σκέψης, η οποία εκτέθηκε παραπάνω: 

«Εν συνεχεία ο Αριστοτέλης δείχνει ότι καθένα από τα τέσσερα αίτια -το ουσιαστικό, το υλικό, το ποιητικό 

ή το τελικό- μπορεί να λειτουργεί ως μέσος όρος με τον οποίο αποδεικνύεται η ύπαρξη εκείνου του 

πράγματος του οποίου αποτελεί το αίτιο.» (σσ. 79) 
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σκοπό14. 

 Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να δομείται η κίνηση δίχως την δυνατότητα και 

την διαδικασία πραγμάτωσής της να είναι ενεργή. Δεν υπάρχει χωρίς την εντελέχεια, την 

συντέλεση της ύπαρξης, γιατί ένα ον μπορεί να κινηθεί και να μεταβληθεί με την 

εντελέχεια, που είναι η διαδικασία ολοκλήρωσης της ύπαρξής του. Σε αυτό το σημείο 

είναι χρήσιμα και ορισμένα παραδείγματα, τα οποία θα μας κατατοπίσουν σχετικά με τις 

τέσσερις μορφές της κίνησης. Αυτά είναι η γήρανση που συμβολίζει την φθορά, η 

μάθηση και η θεραπεία, οι οποίες είναι ποιοτικές μεταβολές, η κύλιση και η αναπήδηση, 

οι οποίες χαρακτηρίζουν την τοπική κίνηση και η ωρίμανση, η οποία προβάλλει την 

αύξηση. Άρα, οι προαναφερθείσες περιπτώσεις παρουσιάζουν την κίνηση ως 

πραγμάτωση των όντων και την παύση της, την στάση ως εξάντληση δυνατότητας και 

ολοκλήρωσης της πραγματικότητας15. 

 Ακολούθως ερχόμεθα στο παράδοξο πως ορισμένα όντα είναι και ως δυνατότητα 

και ως πραγμάτωση όχι όμως συγχρόνως. Αυτό το φαινόμενο έχει ποικίλες επενέργειες, 

επειδή το καθένα είναι ενεργητικό και παθητικό, το κινούν δηλαδή είναι και κινούμενο. 

Έτσι, συνάγεται η πρώτη αρχή κίνησης, που είναι η φυσική αρχή, η εσωτερική 

δυνατότητα στάσης και κίνησης, εφόσον συνυπάρχουν με την κίνηση. Επίσης, έχουμε 

την δεύτερη αρχή κίνησης, που δεν έχει μεν φυσική αρχή αλλά κινεί χωρίς να κινείται, 

καθώς είναι έξω το κινούν. Άρα, έχουμε δυνατότητα πραγμάτωσης δυνατού-υπαρκτού 

όντος και όχι πραγματωμένου, με απότοκο το υποκείμενο να έχει πολλές δυνατότητες και 

μάλιστα, αντιφατικές, χωρίς να χάνει την ενότητα και ενικότητά του εκτός από τις 

αντίθετες δυνατότητες. Γίνεται κατανοητό πως κίνηση υπάρχει όσο χρονικό διάστημα η 

διαδικασία πραγμάτωσης είναι αυτή καθεαυτή ούτε πριν ούτε μετά, όπως και η οικοδομή 

που είναι οικοδομή όσο κτίζεται και όχι νωρίτερα ή αργότερα16. 

 Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος τού κεφαλαίου φαίνεται πως, όταν η ύλη είναι 

η ίδια χωρίς να αλλάζει, δεν υπάρχει κίνηση. Όταν η οικία είναι οικία, εξακολουθεί να 

                                                        
14 W.D. Ross.  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. σσ. 102-103, 105, 113-117, από όπου παρατίθεται η ακόλουθη 

συλλογιστική πορεία σκέψης: «Στα γεγονοτα της τύχης δεν συγκαταλέγονται όλα τα κατ’εξαίρεση ή κατά 
συμβεβηκός γεγονότα. Τα γεγονότα της τύχης είναι, επιπλέον, ένεκά του, για ένα σκοπό. Δηλαδή, 

δημιουργούν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα που θα μπορούσε φυσιολογικά να αποτελεί σκοπό είτε α) μιας 

εσκεμμένης ενέργειας ανθρώπινων παραγόντων είτε β) μιας ασύνειδης προσπάθειας της φύσης.» (σσ. 114) 

 
15 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 128, 133-135, από τις σελίδες αυτές, μάλιστα, θα μπορούσε κάποιος 

να επιλέξει την επόμενη σκέψη: «…η κίνηση υπάρχει όσο διαρκεί το δυνάμει και είναι ενεργή η 

διαδικασία πραγμάτωσης. Αν η εντελέχεια έχει αποκλειστικά τη σημασία της ολοκλήρωσης-συντέλεσης, 

τότε δεν υπάρχει κίνηση· αν η εντελέχεια έχει τη σημασία της διαδικασίας της πραγμάτωσης, τότε το ον 

κινείται-μεταβάλλεται.. Με άλλα λόγια, η κίνηση είναι μια διαρκής ροή από τη δυνατότητα στην 

πραγμάτωση· αντίθετα, εξάντληση της δυνατότητας και πλήρωση της πραγμάτωσης σημαίνει στάση, 

παύση της κίνησης.» (σσ. 134)  

 
16 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.  Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 136-137, από αυτά τα χωρία θα ήταν εύληπτο να αναφέρουμε το 

ακόλουθο:« Η πρώτη αρχή κινήσεως είναι μια φυσική αρχή, η ίδια η φύση εννοημένη είτε ως ύλη είτε ως 

είδος του όντος. Τα  φύσει όντα έχουν εσωτερική (στο είναι-τους, στον τρόπο ύπαρξής τους)  τη 

δυνατότητα κίνησης και στάσης σ’ αυτό ακριβώς διαφέρουν από όσα είναι προϊόντα διεργασιών που δεν 

έχουν ως αφετηρία τη φυσική αρχή.» (σσ. 136) 
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μην υπάρχει κίνηση, αλλά μόλις τα υλικά μετατραπούν σε οικία, τότε εντοπίζεται 

κίνηση. Αυτός είναι και ο λόγος εξαιτίας του οποίου αναφέρουμε ότι η κίνηση είναι απλά 

η διαδικασία μεταμόρφωσης, αλλαγής μίας μορφής και του είδους της ύλης που μπορεί 

μελλοντικά να μετουσιωθεί. Ομοίως και η οικοδομή είναι και η κίνηση. Συνεχίζει να 

υπάρχει όσο υφίστανται τα υλικά και η ενέργεια αντίστοιχα είναι ατελείωτη, ατέλεστη. 

Την στιγμή κατά την οποία γίνει η μεταμόρφωση, σταματά και η κίνηση, αφού δεν 

υπάρχει πια η ενέργεια που την κινεί. Έχει επιτεύξει το έργο της17. 

 Συμπεραίνοντας, σημειώνουμε ότι είναι εμφανές πως η φύση κάθε πράγματος 

είναι αλληλένδετη με την κίνησή του. Αυτή καθορίζει την σύσταση και συγκρότηση του 

πράγματος, με απόρροια να μεταβάλλεται το είδος του αποκτώντας εν τέλει την 

εντελέχειά του, την τελική σύνθεση του ή την προς ολοκλήρωση τελική σύνθεσή του, το 

υπαρκτικό πλήρωμά του.  

 

 

 

                                                        
17. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 138, από την οποία σελίδα υπογραμμίζουμε το παρόν χωρίο: «Μια 
ποσότητα οικοδομικών υλικών είναι (υπάρχουν ως): α) ύλες: αμμοχάλικο, τσιμέντα, σίδερα, ξύλα…, β) ένα 

μελλοντικά πραγματοποιημένο σπίτι, γ) υλικό που μέσω της εργασίας κάποιων ανθρώπων μεταμορφώνεται 

σταδιακά σε ένα μελλοντικά πραγματοποιημένο σπίτι. Αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει κίνησιν έχει να 

κάνει με τον τρίτο από τους παραπάνω τρόπους ύπαρξης των συγκεκριμένων υλικών· στην πρώτη 

περίπτωση η ύλη: καμία κίνηση· στην δεύτερη περίπτωση το σπίτι είναι σπίτι: καμία κίνηση· στην τρίτη 

περίπτωση τα υλικά γίνονται σπίτι: κίνηση.» (σσ. 138) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ 

ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ-ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ» 

 Αφού έχουμε αναλύσει έως τώρα τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να 

υπάρξει κίνηση –το ον να είναι εν ‘‘ενεργεία’’ με δυνατότητα υπαρκτού όντος και όχι 

πραγματωμένου- αλλά και καθώς έχουμε παρουσιάσει τις ποικίλες μορφές κίνησης με 

πρωταρχικές την φθορά, την ποιοτική μεταβολή, την τοπική κίνηση και την αύξηση, 

μπορούμε να προχωρήσουμε στην ερμηνευτική προσέγγιση του γένους, στο οποίο 

υφίσταται η κίνηση. Η μεταβολή και η κίνηση έχουν ορισμένες αρχές ανάλογα με την 

φύση του όντος, οι οποίες δεν επιδρούν στο άλλο γένος παρά τις απόπειρες των 

Πυθαγορείων και του Πλάτωνα. 

 Αρχικά, οι Πυθαγόρειοι και ο Πλάτων υπεστήριζαν πως η κίνηση είναι 

ετερότητα, ανισότητα, μη ον, όπου τίποτα δεν κινείται εξ ανάγκης ούτε τα έτερα ούτε τα 

άνισα ούτε τα μη όντα, με αποτέλεσμα η μεταβολή να μην εκκινεί από αυτά αλλά ούτε 

και να καταλήγει σε αυτά. Αιτία όλων των προηγουμένων θεωρείται η πεποίθησή τους 

πως η κίνηση είναι κάτι αόριστο, ανάλογα και ότι οι αρχές μίας άλλης συστοιχίας είναι 

στερητικές και αόριστες. Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως γνωστή συστοιχία των 

Πυθαγορείων, στην οποία εκτίθενται δύο στήλες, με την μία να περιλαμβάνει θετικούς 

όρους και την άλλη αρνητικούς, που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους, πως η 

κίνηση και η στέρηση είναι αόριστες, ώστε η ακινησία να αποτελείται από τον ορισμό 

και το είδος και όλα να θεωρούνται αόριστα και στερητικά18. 

 Με αυτή την προβολή των γεγονότων είναι αναμενόμενο να εκτεθούν οι αρχές 

κίνησης σύμφωνα με τους Πυθαγορείους και τον Πλάτωνα, οι οποίες είναι στερητικές 

και αόριστες. Αποτελούνται από δέκα αντιθέσεις, αγαθό με κακό, πέρας με άπειρο, 

περιττό με άρτιο, εν με πλήθος, δεξιό με αριστερό, φως με σκότος, άρρεν με θήλυ, ήρεμο 

με κινητό, ευθύ με καμπύλο, τετράγωνο με ετερόμηκες, εκτός από την ετερότητα, την 

ανισότητα και το μη ον. Διαπιστώνουμε ότι οι αρχές δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, 

ποιότητα, ποσότητα ή κάποια άλλη από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Απεναντίας, 

υποστηρίζουν πως η κίνηση δεν είναι ένταξη στον δυνητικό τρόπο ύπαρξης, διότι δεν 

θεωρούν πως είναι υποχρεωτική η κίνηση του όντος ως εν δυνάμει ποσού ή ως 

ενεργητικού πραγματωμένου ποσού. Εκτιμούν πως η κίνηση-μεταβολή είναι ένα είδος 

ενέργειας, μία ατέλεστη ενέργεια, που δεν έχει εκπληρώσει το έργο της και πως αυτό 

οφείλεται στο είδος στέρησης, δύναμης και ολοκληρωμένης πραγμάτωσης. Η ενέργεια 

οικοδομεί, γίνεται, κινείται, ενώ η κίνηση είναι το οικοδομημένο, αυτό που έγινε,  

                                                        
18 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 58-61, 138-139, από αυτές τις σελίδες διατυπώνουμε το ακόλουθο 

χωρίο δηλωτικό της πορείας σκέψης που διετυπώθη παραπάνω: «Συστοιχία αποκαλείται ένας πίνακας 

αντιτιθέμενων όρων σε δύο στήλες. Η πρώτη στήλη περιείχε θετικούς όρους, η δεύτερη αρνητικούς. 

Διαδεδομένη ήταν η συστοιχία των Πυθαγορείων.» (σσ. 138-139) 
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εκινήθη. Επιπλέον, τέλεια θεωρείται η πράξη εκείνη, στην οποία ο στόχος ταυτίζεται με 

την πραγμάτωση, ενώ ατελείς είναι οι πράξεις που στοχεύουν στην πραγμάτωση του 

τέλους τους. Δηλαδή οι ανήκουστες στο «όχι εισέτι»19. 

 Ωστόσο, τίποτα δεν είναι αποδεκτό, επειδή το κινούν κινείται, ενώ η ακινησία του 

δηλώνει την ηρεμία του. Μπορεί δηλαδή να μείνει ακίνητο μόνον ό,τι έχει την 

δυνατότητα κίνησης, οπότε και η ενεργοποίησή της γίνεται μέσω επαφής. Ό,τι κινεί, 

κινείται. Καθετί που κινεί, μπορεί να δημιουργήσει ένα υπαρκτό ον ως πράγμα ή ως 

ποσότητα ή ως ποιότητα. Ένας άνθρωπος έχει την δυνατότητα να υπάρξει, εφόσον κατά 

πρώτον νοηθεί ως άνθρωπος και έπειτα ως πραγματωμένος άνθρωπος20. 

 Απεναντίας, ο Αριστοτέλης για να γίνει πιο αντιληπτή η έννοια της κίνησης, 

κρίνει ως ζωτικής σημασίας να την συσχετίσει με το είδος και για αυτό δίνει τον ορισμό 

του. Είδος είναι το όντως υπαρκτό, θέση η οποία βρίσκεται πλησίον στην Πλατωνική 

σκέψη για ταύτιση της δυνάμει ύπαρξης με την μορφοποίηση του όντος. Δεν θεωρεί ότι 

έχει οντολογικά καθολική μορφή αλλά μια ορισμένη δυνατότητα πραγματοποίησης του 

όντος. Προϋπόθεση δηλαδή για την έννοια του είδους στα όντα ως Ιδέας είναι το τέλος 

της οντότητάς του, που αφορά μόνον στα υπαρκτά όντα από τα οποία είναι αχώριστο και 

τους δίνει ουσία είτε αυτό είναι ένυλο είτε άϋλο είτε αισθητό είτε νοητό. Ο λόγος που 

συμβαίνει το ανωτέρω, είναι η εντελέχεια που συμβολίζει την αντικατάσταση υπαρκτών 

όντων με τις προϋπάρχουσες Ιδέες του Πλάτωνα. Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη να 

εξομοιωθεί με την μορφή και η οντολογική πραγματικότητα να αντανακλάται στα 

υπαρκτά όντα. Έτσι, προκύπτει μία πλήρης και εντελής πραγματικότητα όντος που έχει 

την αιτία και τον σκοπό της, προκειμένου το είδος να εξισώνεται με την εντελέχεια και 

τα όντα να έχουν μόνο μία αρχή ή αιτία. 

 Μία εισέτι λεπτομέρεια που είναι απαραίτητο να σημειωθεί, είναι πως ο 

Σταγειρίτης θεωρεί την έξιν είδος ενέργειας έχοντος ή εχομένου, κατάσταση που 

σημαίνει ότι διακατέχεται από ενότητα και διαφορά. Παρομοίως, το οικοδομητικό 

θεωρείται ενέργεια, οικοδομούν και το οικοδομητό ό,τι οικοδομείται ή έχει οικοδομηθεί. 

Η αρχή της κίνησης δηλαδή είναι ταυτόχρονη, με τον όρο ότι η κίνηση είναι γένεση μιας 

διπλής ενέργειας που εκπροσωπεί μία ατελή διαδικασία λόγω μη ολοκληρωμένης 

εντελέχειας κινητού από κινούν. Το είδος δεν είναι ον αλλά αρχή και αίτιο όντος, μία 

ειδητική έννοια, η οποία εννοεί το ον και αποτελεί την σημαντικότερη αρχή τού κινητού, 

κινούντος, εκείνου από το οποίο το κινητό είναι κινητό. Όλη αυτή η κρίση του 
                                                        
19 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 60-61, 139-140, από τις οποίες διακρίνουμε την επερχόμενη σκέψη: 

«…καί φησι, διότι ἀόριστος ἡ κίνησις, τό δέ ἀόριστον στέρησις· εἰ γάρ τό εἶδος ὥρισται τε καί  ὅρος ἐστί, 

δῆλον δήπου ὅτι το ἀόριστον στέρησις. ἐπεί οὖν ἡ κίνησις στέρησίς ἐστιν (ὅταν γάρ ὁρισθῇ καί εἰς εἶδος 

ἔλθῃ, οὐκέτι κινεῖται), ἀόριστα δέ καί στερητικά τά εἰρημένα ἅπαντα, διότι καί αἱ ἄλλαι ἀρχαί αἱ τῆς 

αὐτῆς συστοιχίας, εἰκότως ταῦτα εἶναι τήν κίνησιν ἔλεγον.» (σσ. 139) 

 
20 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 60-63, από τις σελίδες αυτές, όμως, αξίζει να τονιστεί: 
«ακριβέστερα, κινείται αυτό που έχει τη δυνατότητα να κινηθεί, και του οποίου η ακινησία αποτελεί 

ηρεμία (μιλάμε για ηρεμία μόνο στην περίπτωση που ακινητεί αυτό στο οποίο υπάρχει κίνηση). Διότι 

πρόκληση κίνησης είναι εκείνη ακριβώς η ενεργοποίηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη δυνατότητα 

κίνησης· και η πρόκληση κίνησης γίνεται μέσω επαφής, οπότε αυτό που προκαλεί κίνηση, ταυτόχρονα 

υφίσταται και κίνηση.» (σσ. 62-63) 

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CF%82#%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(grc)
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Αριστοτέλη αναφορικά με το είδος που καθορίζει και την ουσία της γένεσης και 

συμπερασματικά της κίνησης, αφού σημειώσαμε ότι η κίνηση είναι γένεση με διττή 

ενέργεια, αποτελεί το θεμέλιο της φυσικής επιστήμης21. 

 Επομένως, η κίνηση-μεταβολή είναι το είδος ενέργειας, το οποίο καταλήγει σε 

μία εν ‘‘ενεργεία’’ κίνηση. Το είδος δηλαδή θεωρείται η εντελέχεια ενός πράγματος, 

εφόσον αποτελεί τον αντικατοπτρισμό της ίδιας της πραγματικότητας των Ιδεών στα 

υπαρκτά.

                                                        
21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 62-63, 140-141, από τις οποίες σελίδες θεωρούμε σημαντικές τις 

ακόλουθες για την επεξήγηση της  συλλογιστικής διαδικασίας που προήλθε: «Το αριστοτελικό είδος δεν 

είναι απλώς η αντανάκλαση στα υπαρκτά της οντολογικής πραγματικότητας των Ιδεών, αλλά αυτό συνιστά 

την πλήρη και εντελή πραγματικότητα του όντος, το ἐντελῶς ἔχειν του υπαρκτού, την πραγματικότητα που 

ενέχει την αιτία συγχρόνως και τον σκοπό της –ταυτίζεται το είδος με την εντελέχεια. Δεν υπάρχει 

οντολογική αρχή άλλη ικανή για την πραγματοποίηση του υπαρκτικού τέλους κάθε όντος, για τη μετάβαση 

από το δυνάμει ον στο  ἐνεργείᾳ ον, δηλαδή για την ολοκλήρωση της ύπαρξής του καθ’ ἕκαστον.» (σσ. 

141)  

https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%95
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 

ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ» 

 Η κίνηση που απορρέει από το είδος είναι αυτή που και μόνο αρκεί για να 

υπάρξει η φυσική επιστήμη αλλά και για να καταστεί αισθητή η κατανοητότητά της και η 

πραγματικότητα μέσω τού «γίγνεσθαι». Βέβαια, δεν πρέπει να συσχετίσουμε την κίνηση 

με το είδος. Στο είδος αρχή είναι το υποκείμενο, ενώ στην κίνηση η εντελέχεια του 

κινητού ως κινητού. Διαπιστώσαμε πως η φύση έχει διπλό χαρακτήρα, ύλη και μορφή, το 

οποίο οντολογικά μπορεί να νοηθεί. Παρά ταύτα, εντοπίζεται μία προβληματική κίνηση 

στην αριστοτελική φιλοσοφία. Ο ουράνιος κόσμος δημιουργεί μία νέα φύση, όπως το 

χρώμα που είναι ορατό, και καθεαυτό αναφορικά με την όραση εξαιτίας της μόνιμης 

παρουσίας και απουσίας. Το είδος, λοιπόν, μας καθοδηγεί προς την κατανοητότητά του, 

την σταθερότητα τού μένειν. 

 Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα είναι φανερό πως η κίνηση υπάρχει μόνο στο 

κινητό ον, εφόσον αυτό υπόκειται στην μεταβολή. Αναλογικά και η εντελέχεια που 

εξομοιώνεται με το είδος δεν βρίσκεται έξω από την κίνηση αλλά ενεργείται από το 

κινητικό ον που είναι ίδιο με το κινητό ον και έτσι, η πραγμάτωση υφίσταται και από τα 

δύο. Η κίνηση προκαλείται από αυτό αλλά είναι πραγματωμένη στο κινητό, με απόρροια 

ό,τι ισχύει για το κινούν να ισχύει και για το κινούμενο, αφού η ενέργεια είναι ίδια και 

στα δύο. Το διάστημα είναι κοινό σε αυτά και ομοίως και η αναγωγική και η καταγωγική 

πορεία. Το μόνο που αλλάζει είναι ο ορισμός τους, επειδή το υποκείμενο ον είναι ένα και 

μοναδικό και η ουσία διαφέρει από τον τρόπο ύπαρξής της. Αξιόλογο είναι το 

παράδειγμα κατά το οποίο ο δρόμος δεν αλλάζει ως προς την ουσία, αλλά είναι ανιούσα 

ή κατιούσα όσον αφορά στον τρόπο ύπαρξης της ουσίας, διότι χρειάζεται την σχέση 

υποκειμένου και αντικειμένου22. 

 Παρατηρούμε, συνεπώς, ότι η διαφορά μεταξύ κινητού και κινητικού βρίσκεται 

στην διαφορά ενεργητικού και παθητικού. Αυτό φαίνεται και στην ποίηση με την 

πάθηση, που οδηγεί από το τέλος, που είναι το ποίημα στην πρώτη περίπτωση, στο τέλος 

της πάθησης που είναι το πάθος στην δεύτερη, έτσι ώστε η ποίηση και η πάθηση να 

θεωρούνται κινήσεις. Αν, όμως, είναι διαφορετικές, μπορεί να είναι είτε σε αυτό που 

είναι κινούν και κινούμενο είτε η ποίηση στο ποιητικό και η πάθηση στο παθητικό, 

εφόσον η ποίηση είναι ενέργεια και άρα, το ποίημα προϊόν ενέργειας και το παθητικό 

αυτό που δέχεται την ενέργεια, οπότε η πάθηση είναι το αρνητικό τής ενέργειας και το 

πάθος το αποτέλεσμά της. 

                                                        
22 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 62-65, 141-142, από τις σελίδες αυτές επιλέγουμε την ακόλουθη 

σκέψη: «Ο Φιλόπονος τονίζει ότι η απάντηση του ερωτήματος αν η κίνηση είναι στο κινούν ή στο 

κινούμενο προκύπτει ως πόρισμα του ορισμού της κίνησης. Η κίνηση είναι εντελέχεια, πραγμάτωση· ως 

τέτοια δεν μπορεί να είναι έξω από αυτό που πραγματώνεται.» (σσ. 141) 
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 Γίνεται φανερό πως το τέλος έχει κομβική αξία για τον ορισμό τού όντος που 

αποτελεί την ουσία του. Ακόμη, η Αριστοτελική φιλοσοφία υπογραμμίζει πως τα 

διαφοροποιημένα τέλη οδηγούν σε διαφορετικές ενέργειες, εκτίμηση άτοπη για τον ίδιο 

κατά την τρίτη λογική εκδοχή του. Έχει εισαγάγει την λέξη πάθηση στον φιλοσοφικό 

λόγο του ύστερα από την πρώτη εμφάνισή της στον Ιπποκράτη. Η πάθηση είναι 

ομώνυμη με την ποίηση και η πρώτη θέση που διατυπώνεται για το περιεχόμενό της είναι 

η υποχρεωτική κίνηση κάθε κινούντος, κατάσταση και πάλι άτοπη για το ακίνητο να 

είναι κινητό, να ασκεί έλξη, να είναι ορεκτό ή ερώμενον. Στη συνέχεια, η δεύτερη θέση 

αφορά στην ακινησία τού όντος εκείνου που έχει κίνηση εκ φύσεως. Δεν γίνεται να 

κινηθεί και το αντίστροφο. Οι δύο αυτές θέσεις απορρίπτονται, δεδομένου του ότι 

διαφορετικές κινήσεις ως προς το είδος δεν μπορούν να καταλήγουν στο ίδιο τέλος και 

να παράγουν ένα είδος23. 

 Συμπεραίνοντας, σκεπτόμενοι αν η ποίηση και η πάθηση είναι στο κινούμενο και 

αν η διδασκαλία και η μάθηση είναι δύο διαφορετικές ενέργειες στον μαθητή, πρέπει η 

ενέργεια κινούντος και κινουμένου να μην αντιστοιχούν στο καθένα από αυτά και να 

γίνονται από κοινού δύο κινήσεις. Όμως, αυτό είναι αδύνατο, αφού υπάρχει μόνο μία 

ενέργεια και δεν είναι οντολογικά εφικτό να υφίσταται σε δύο κινήσεις και σε 

διαφορετικά όντα ως προς το είδος. Μόνο αν η διδασκαλία συσχετιστεί με την μάθηση, 

τότε η ποίηση θα είναι το ίδιο με την πάθηση, δηλαδή το να διδάσκει κάποιος με το να 

παθαίνει. Ο διδάσκαλος θα γίνει μαθητής και η ενέργεια θα είναι ίδια, αφού θα έχει δύο 

ιδιότητες το ίδιο ον. Το αντίθετο είναι άτοπο24. 

 Μεταβαίνοντας στο τελευταίο σημείο των τριών πρώτων κεφαλαίων γίνεται 

ορατό πως τα όντα που είναι κατ ΄ ουσίαν όμοια, έχουν τα πάντα κοινά. Όσα είναι 

παρόμοια δεν τα έχουν όλα κοινά. Συνεπώς, αν ταυτίζεται η διδασκαλία με την μάθηση, 

τότε το να μαθαίνει κάποιος δεν είναι το ίδιο με το να διδάσκει. Κατά αναλογία, αν μία 

ίσως είναι η απόσταση δύο διαφορετικών σημείων, εκείνη την στιγμή δεν είναι η ίδια 

από κάθε κατεύθυνση. Η διδασκαλία δεν είναι μάθηση και η ποίηση δεν είναι πάθηση 

σχετικά με την ουσία δεδομένης της διαφοράς ορισμού ενέργειας ενός σε ένα άλλο από 

ενός από ένα άλλο. Το κινητό και το κινητικό έχουν εντελέχεια, όμως, η ενέργειά τους 

είναι μία κατ ΄ ουσίαν και όχι λογικά. Τα συμπεράσματα είναι δυνατά και χάρη σε αυτά ο 

Αριστοτέλης λύνει το ζήτημα για το κινητό και το κινητικό καταλήγοντας σε δύο 

                                                        
23 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 64-67, 142-144, από τις σελίδες αυτές θα ήταν καλό να 

παρουσιάσουμε το χωρίο: «Η  λέξη πάθησις είναι εξαιρετικά σπάνια. Πριν από τον Αριστοτέλη συναντάται 

μόνο μία φορά, στα ιπποκρατικά κείμενα. Ο Αριστοτέλης την εισάγει στο φιλοσοφικό λεξιλόγιο. Στο 

συγκεκριμένο χωρίο ο φιλόσοφος μοιάζει να συνυπολογίζει μια πιθανή ένσταση: γιατί να χρησιμοποιούμε 

την πολύ εξεζητημένη λέξη πάθησις, και να αναχθούμε έτσι σε δύο ενέργειες; γιατί να μην μιλήσουμε πάλι 

για ποίησιν;  Ο Αριστοτέλης απαντάει εξηγώντας ότι δεν είναι θέμα ονόματος· έστω κι αν χρησιμοποιηθεί 

η λέξη ποίησις, μπορεί να πρόκειται για περίπτωση ομωνυμίας, και να είναι πάλι δύο οι ενέργειες.» 

(σσ.143) 

 
24 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 66-69, 144-145,  από αυτά τα χωρία κρίνεται ουσιαστικό να τονισθεί 

το ακόλουθο: «Δεν είναι δυνατόν δύο κινήσεις διαφορετικές ως προς το εἶδος να οδηγούν στο ίδιο τέλος 

και να παράγουν ένα εἶδος. Όσον αφορά την τοπική κίνηση ειδικότερα, η αριστοτελική φυσική δεν 

προβλέπει κίνηση βάσει συνισταμένων δυνάμεων. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να συμβαίνει και με τις άλλες 

μορφές κίνησης-μεταβολής (ποσοτική και ποιοτική μεταβολή, γένεση-φθορά).» (σσ. 144) 

 



27 

 

επιβεβαιώσεις. Κατά πρώτον, σημειώνει πως η αρχική θέση ότι η ενέργεια είναι ίδια στο 

κινούν και στο κινούμενο επαληθεύεται και έτσι, τονίζεται η σχέση τού δυνάμει όντος 

προς το ενεργό ον. Κατά δεύτερον, επισημαίνεται ότι η ενέργεια κίνησης είναι σημαντικό 

να διακριθεί χωρίς άρση της ενότητάς της25. 

 Μία διάκριση της κίνησης είναι η ποιοτική μεταβολή, η οποία προβάλλεται ως η 

διαδικασία πραγμάτωσης εκείνου που δύναται να μεταβληθεί ποιοτικά. Η διαδικασία 

οικοδόμησης ή θεραπείας είναι η διαδικασία πραγμάτωσης αυτού που είναι δυνάμει 

οικοδόμηση ή θεραπεία. Κάτι αντίστοιχο εφαρμόζεται και στα υπόλοιπα είδη κίνησης, 

για να πιστοποιηθεί η εντελέχεια του κάθε όντος που έχει την δυνατότητα της κίνησης εκ 

φύσεως. Αυτό είναι και το αντικείμενο της φυσικής επιστήμης με χαρακτηριστικά της τα 

σωματικά μεγέθη, την κίνηση και τον χρόνο, όπου το καθένα από αυτά φθάνει στο 

άπειρο ή είναι πεπερασμένο εκτός από το πάθος ή το σημείο. Κατά αυτό τον τρόπο ο 

Αριστοτέλης θέτει την ερώτηση αναφορικά με το αν υπάρχει άπειρο ή όχι και τι 

είναι26. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο τονίζεται, λοιπόν, πως ανάλογα με την κίνηση του κινητού 

και του κινητικού η ποίηση και η πάθηση αποτελούν δύο ενέργειες, οι οποίες 

διευκρινίζουν πως το κινητό και το κινητικό διέπονται από μία κατ’ ουσίαν ενέργεια 

αλλά είναι διαφορετική λογικά δεδομένου ότι το ένα κινεί και το άλλο μεταβάλλεται. 

 

 

                                                        
25 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 145, από αυτή την σελίδα εκτίθεται το χωρίο: «Επιβεβαιώνει πρώτα 

την αρχική θέση ότι η ενέργεια είναι η ίδια και στο κινούν και στο κινούμενο με τον τρόπο που 

διατυπώνεται και αποδίδεται η σχέση του δυνάμει όντος προς το ον που ενεργεί. Βεβαιώνει επίσης ότι η 

ενέργεια που εμπεριέχει η κίνηση πρέπει λογικά να διακριθεί χωρίς να αρθεί η ουσιαστική ενότητά της.» 
(σσ. 145) 

 
26 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 68-69, από τις οποίες σελίδες επιλέγουμε την μετέπειτα 

συλλογιστική σκέψη: «ποιοτική μεταβολή είναι η διαδικασία πραγμάτωσης αυτού που έχει τη δυνατότητα 

να μεταβληθεί ποιοτικά, η πραγμάτωση όμως που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη δυνατότητα ποιοτικής 

μεταβολής.» (σσ. 69) 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ» 

 Το πάθος, στο οποίο ανεφέρθη ο φιλόσοφος στο τρίτο κεφάλαιο είναι η παθητική 

ποιότητα, όπως η λευκότητα και το μελανό. Ανάλογα και το σημείο ορίζεται ως η 

στιγμή, το όριο έναρξης ή παύσης μίας ποσότητας αποδεικνύοντας πως ο Αριστοτέλης με 

τον Πλάτωνα έχουν ενασχοληθεί με ποικίλα φιλοσοφικά ζητήματα που εντρυφούν σε 

διάφορες εκφάνσεις τής πνευματικής ζωής επιδιώκοντας να διευρύνουν τις φυσικές 

δραστηριότητες που ρυθμίζουν την ζωή των ανθρώπων. Έφτασαν βαθμιαία στην 

επεξήγηση του απείρου μέσω τής φυσικής, σύμφωνα με τους κανόνες της οποίας δύο 

είναι οι αιτίες από τις οποίες απορρέει. Η πρώτη αιτία είναι η κίνηση που είναι συνεχής 

και άρα άπειρη, αφού το συνεχές είναι άπειρο και η δεύτερη αιτία είναι το γεγονός πως 

το άπειρο, ο χώρος, ο χρόνος, το κενό και η κίνηση είναι κοινά και καθόλου στα φυσικά 

όντα27. 

 Είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν διεξοδικότερα τον 

συλλογισμό που ακολούθησε ο Σταγειρίτης, για να παράξει το αποτέλεσμα όσον αφορά 

στο άπειρο. Έχει λάβει υπόψη του ως προκείμενες το ότι η φύση ασχολείται με σωματικά 

μεγέθη και πως τα μεγέθη αυτά είναι άπειρα ή πεπερασμένα. Οπότε προκύπτει το 

συμπέρασμα πως τα σωματικά μεγέθη, ο χώρος και η κίνηση είναι άπειρα λόγω της 

συνέχειας που τα διέπει. Εικάζει ότι αρχή των όντων είναι η παραδοχή του απείρου. 

Παρόλα αυτά, δεν λείπουν και οι αντιφατικές απόψεις σπουδαίων φιλοσόφων της εποχής 

σχετικά με την αρχή των όντων, το άπειρο. Πρώτος, ο Πλάτων και οι Πυθαγόρειοι 

παρουσιάζουν το άπειρο ως ουσία, αυθύπαρκτη οντότητα και όχι ως ένα τυχαίο 

σύμπτωμα άλλου όντος. Ο Πλάτων δεν πιστεύει πως το άπειρο βρίσκεται έξω από τον 

κόσμο αλλά εντός αυτού και μάλιστα, ανήκει στα αισθητά πράγματα, στις Ιδέες είτε ως 

μεγάλο είτε ως μικρό, δυνάμενο να καταλάβει βεβαίως και τις ενδιάμεσες τιμές. Αξίζει 

να μελετήσουμε, βέβαια και το παράδειγμα του αέρα, όπου ανάμεσα σε αυτόν και το 

ύδωρ υπάρχει το άπειρο σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο, ενώ ο Αναξιμένης, ο Θαλής και 

ο Διογένης θέτουν τον αέρα ως άπειρο28. 

                                                        
27 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ   σσ.72-73, 146-147, από τις οποίες σελίδες διακρίνουμε τον ακόλουθο 

συλλογισμό: «Αλλά στο προκείμενο κεφάλαιο (Γ4) ο Αριστοτέλης επιλέγει έναν άλλο τρόπο για να εντάξει 

το άπειρο στη φυσική: η φυσική ασχολείται με τα σωματικά μεγέθη, με την κίνηση και με τον χρόνο, και 

όλα αυτά είναι είτε άπειρα είτε πεπερασμένα.  Μολονότι η έννοια του συνεχούς παρακάμπτεται, είναι 

προφανές ότι, αν τα σωματικά μεγέθη, η κίνηση και ο χρόνος έχουν μια μορφή απειρίας, αυτή θα οφείλεται 

στο συνεχή τους χαρακτήρα. Πρέπει να τονιστεί ότι η επιστημολογική ένταξη του απείρου στο πεδίο της 

φυσικής δεν συνεπάγεται έμμεση αποδοχή της ύπαρξής του εκ μέρους του φιλοσόφου.» (σσ. 147)   

 
28 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ   σσ. 72-75, 147-149, από τις οποίες χρήσιμο είναι για την κατανόηση του 

νοήματος να επισημανθεί η πορεία της σκέψης μας: «συμβεβηκός δε τινι τό ἄπειρον ἐποίουν οἱ πλεῖστοι 

τῶν φυσικῶν, οἱ μέν ἀέρα ἄπειρον ὑποτιθέντες ὡς Ἀναξιμένης καί Διογένης, οἱ δε ὕδωρ ὡς Θαλῆς, οἱ δε 

τό μεταξύ ὡς Ἀναξίμανδρος.» (σσ. 148) 
 

https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82#%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(grc)
https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%84%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82#%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_(grc)
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 Η παράμετρος, όμως, που εντυπωσιάζει είναι ότι, παρά τις διαφωνίες των 

φιλοσόφων σχετικά με το άπειρο, αρκετοί είναι εκείνοι που συνηγορούν στο δεδομένο 

πως αυτό αποτελεί την πρώτη αρχή όλων με κύριο τον Αναξίμανδρο που ήταν ο πρώτος 

που διετύπωσε αυτή την πεποίθηση. Καταλήγουν πως η ύλη είναι η αιτία για τα μεγέθη, 

εφόσον το ένα μειώνεται και το άλλο αυξάνεται διατυπώνοντας λόγον για χωρισμό 

μεγεθών. Από την άλλη πλευρά, οι φυσικοί φιλόσοφοι αποπειρώνται να αποδώσουν την 

πραγματικότητα μέσα από τις γλωσσικές και τις γνωστικές πτυχές της. Θεωρούν πως το 

άπειρο υπάρχει σε άλλη φυσική οντότητα, όπως το ύδωρ, ο αήρ ή στο μέσο τους εξαιτίας 

του ότι υπάρχει άπειρο πλήθος και άπειρο μέγεθος, με απόρροια όποιος δέχεται καθεμιά 

από τις δύο περιπτώσεις να δέχεται εμμέσως και την άλλη. Ορισμένοι από αυτούς είναι ο 

Εμπεδοκλής με τα τέσσερα στοιχεία, ο Αναξαγόρας με τα άπειρα σπέρματα και την 

ομοιομέρεια και ο Δημόκριτος με τα άπειρα άτομα. Όλοι πάντως οδηγούνται στο 

αποτέλεσμα πως το άπειρο είναι απτό, συνεχές29. 

 Προκειμένου να αντιληφθούμε εις βάθος τις θεωρίες που εκτέθηκαν 

προηγουμένως, είναι ζωτικής σημασίας να εξετασθούν και οι αρχές του Αναξαγόρα 

σχετικά με την απειρότητα των σωμάτων. Έχει την άποψη πως τα πάντα προέρχονται 

από τα πάντα και πως το μόριο έχει όμοιο μίγμα με το σύμπαν, όπως η σάρκα και τα 

οστά. Η αρχή διαφοροποίησης των μορίων εντοπίζεται όχι μόνον στα όντα αλλά και στο 

σύμπαν, καθώς η γένεση των πάντων προηγείται από την γένεση της έναρξης σαν τον 

νου του Αναξαγόρα, ώστε να προκύπτει το συμπέρασμα πως αιφνιδίως κάποια στιγμή 

στο σύμπαν άρχισε η κίνησή του και, κατ ΄ επέκταση, η κίνηση του συνόλου των όντων. 

Εδώ θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι υπολανθάνει και η κοσμολογική θεωρία τής 

Μεγάλης Έκρηξης, όπου η αρχή του σύμπαντος είναι μία μάζα μεγάλης πυκνότητας και 

τίποτα δεν εκκινεί από το μηδέν. Υπάρχει μία ομοιογενής και κοινή αφετηρία που 

απαρτίζεται από σπέρματα ομοιομερή –ορολογία δοθείσα κατά πρώτον από τον 

Αριστοτέλη-. Στον αντίποδα, βρίσκεται ο Δημόκριτος που τονίζει πως το ένα πράγμα 

προέρχεται από το άλλο και πως υπάρχει ένα κοινό σώμα, μία αρχή πάντων με διαφορές 

στο μέγεθος και στο σχήμα30. 

 Κατόπιν της όσο το δυνατόν πληρέστερης παρουσίασης των θεωριών εξεχόντων 

προσωπικοτήτων του αρχαίου ελληνικού κόσμου σχετικά με το άπειρο, φαίνεται πως η 

εν λόγω οντολογική πραγματικότητα είναι η μόνη αρχή των πάντων. Όλοι διεφώνησαν 

αλλά και συμφώνησαν μεταξύ τους αναφορικά με τα όντα και τα σωματικά μεγέθη 

προκρίνοντας άλλοι τον αέρα ως άπειρο άλλοι τον νου και άλλοι τις πνευματικές 

διεργασίες. Όμως, οι περισσότεροι συνέτειναν στο δεδομένο πως χωρίς το άπειρο δεν 
                                                        
29 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 74-75, 149-151, από τις οποίες παρουσιάζεται το απόσπασμα: «Κατά 

πάσα πιθανότητα πρώτος ο Αριστοτέλης ονομάζει τα σπέρματα ὁμοιομερῆ. Με δεδομένο ότι τίποτα δεν 

γεννιέται από το μηδέν (η ιδέα της εκ του μηδενός δημιουργίας δεν συναντάται σε κανέναν από τους 

αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, μηδέ του Αριστοτέλους εξαιρουμένου), τα πάντα έχουν μια κοινή και 

ομογενή αφετηρία.» (σσ. 150) 

 
30 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.74-77, 149-151, από όπου προβάλλεται το παρόν χωρίο: «α) Όλοι οι 

αξιόλογοι  (φυσικοί) φιλόσοφοι ασχολούνται με το άπειρο, β) όλοι θεωρούν το άπειρο ως κάποια αρχή των 

όντων (π.χ. Πλάτων και Πυθαγόρειοι), γ) όσοι δέχονται την ύπαρξη απείρου ορίζουν υποθετικά τη «φύση» 

του διαφορετική από τα τέσσερα γνωστά στοιχεία (π.χ. ο Αναξαγόρας και ο Δημόκριτος). Πάντως, με τις 

τρεις αυτές ομοφωνίες απλώς επικυρώνεται η ένταξη του απείρου στο πεδίο της φυσικής, και δεν 

απαντιέται το ερώτημα της ύπαρξής του.» (σσ. 151) 

https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%E1%BF%86&action=edit&redlink=1
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μπορεί να νοηθεί ο κόσμος. Τα πάντα έχουν αρχή ή είναι η αρχή. Το άπειρο είναι το 

όριο, ένα είδος αρχής, αγέννητο και άφθαρτο που συμβολίζει πως ό,τι έχει αρχή- φθορά 

έχει και τέλος. Δεν είναι εφικτό να παραλειφθεί το τέλος. Αυτό εξουσιάζει σε όλα, όπως 

εκείνοι που αρνούνται τον νου του Αναξαγόρα και την φιλία και το νείκος του 

Εμπεδοκλή ή και μεταγενέστερα την ανάγκη του Σιμπλίκιου. 

 Πρωτοπόρος αυτών των θεωριών είναι ο Αναξίμανδρος, ο οποίος από κοινού με 

τον Ηράκλειτο έβλεπαν το θεϊκό ως αθάνατο και ανώλεθρο. Σε αυτόν είναι ιδιαιτέρως 

πιθανό να αναφέρεται και ο Αριστοτέλης για να υπογραμμίσει και την ομηρική συμβολή 

στις κρίσεις περί θεών και αθανασίας και, συνεπώς, στο άπειρο, που όμοια με τους θεούς, 

είναι εκείνο το στοιχείο, που ρυθμίζει την ζωή των ανθρώπων. Έχοντας στον νου όλα 

αυτά οι φυσικοί φιλόσοφοι εξέφρασαν τρεις θεωρίες για το άπειρο. Το ορίζουν ως αρχή 

του έργου τους. Είναι η αρχή των όντων. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της φύσης. Το 

ζητούμενο, όμως, είναι να καθορισθεί και η μορφή που έχει το άπειρο. Ο Αριστοτέλης 

παρουσίασε ως πηγή του απείρου τον χρόνο ή την διαίρεση των μεγεθών ή την αφαίρεση 

από ό,τι γεννιέται, την αιώνια γένεση και φθορά ή το γίγνεσθαι που μένει αιώνιο 

ανεξαρτήτως έλλειψης ή όχι υλικού από άπειρη πηγή ή το πέρας, που μόνο του είναι 

ανεπαρκές, διότι τα πέρατα είναι αλληλοδιάδοχα ή ο αριθμός, τα μαθηματικά μεγέθη και 

ο έξω κόσμος31. 

 Οποιοδήποτε σώμα βρίσκεται έξω από τον κόσμο είναι άπειρο καθιστώντας και 

τον ίδιο τον κόσμο άπειρο. Η εν λόγω κατηγορική απόδοση εξηγείται από την πεποίθηση 

πως το κενό και ο χώρος είναι άπειρα, οπότε η πιθανότητα ύπαρξης είναι ενδεχόμενη 

αλλά και αυτή θα έχει όρια, που θα έχουν δοθεί από άλλο έξω από το σώμα, κατάσταση 

λογική δεδομένης της ολότητας, στην οποία θα έπρεπε να ανήκει και το άλλο σώμα σε 

αντίθετη περίπτωση. Τα πάντα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του νου κατά τον 

Αριστοτέλη. Για αυτό τον λόγο μέσα από την αναφορά του σε ατομικούς φιλοσόφους, 

τον Λεύκιππο και τον Δημόκριτο, αποπειράται να ισχυροποιήσει με κάθε δυνατόν τρόπο 

την απειρότητα του σύμπαντος και προπάντων των όντων, διότι και εκείνοι τάσσονται 

υπέρ αυτών των απόψεων. Δεν έχουν όλοι οι κόσμοι ήλιο, φεγγάρι, ύδωρ, γέννηση, 

θάνατο και δυνατότητα ύπαρξης ζωής και εν τέλει, το άπειρο , το οποίο αποτελεί μία 

αιώνια αναζήτηση, όπου προκύπτουν πολλά άλυτα ερωτήματα, με κομβικότερα την 

αδυναμία εύρεσης της ουσίας του, της τροπικότητάς του και της ύπαρξής του. Αυτό είναι 

και το βασικότερο θέμα που αποπειράται να επιλύσει ο φιλόσοφος και συνάμα είναι και 

ο κύριος στόχος κάθε φυσικού φιλοσόφου32. 

                                                        
31 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.78-79, 152-154, από τις οποίες σελίδες προλέγουμε την ακόλουθη ως 

καθοριστική για την αποσαφήνιση του νοήματος: «Το ΄΄ τα πάντα κυβερνά ΄΄ αναπαράγει προφανώς την 

προσωκρατική ορολογία, και ολόκληρη η φράση ΄΄ τα πάντα περιέχει και τα πάντα κυβερνά ΄΄ μπορεί να 

αποτελεί μια ρυθμική ενότητα. Ο Αναξίμανδρος θα μπορούσε να είναι ο εμπνευστής της, καθώς μάλιστα, 

αναφέρεται παρακάτω σε συνάρτηση με μια άλλη φράση που περιγράφει το ίδιο αντικείμενο, και είναι 
πολύ πιθανό σ’ αυτόν να αναφέρεται ο Αριστοτέλης, όταν γράφει τη λέξη περιέχειν.» (σσ. 152) 

 
32 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.78-79, 155-156, από όπου επιλέγονται οι επόμενες σελίδες ως 

χαρακτηριστικές του ισχύοντος συλλογισμού: «Η δυνητική ύπαρξη άπειρων κόσμων είναι μια ιδέα που 

συναντάται σε πολλούς από τους προσωκρατικούς. Ίσως εδώ η αναφορά να είναι στους ατομικούς, 

Λεύκιππο και Δημόκριτο: «Αφού υπάρχουν αναρίθμητα άτομα και ένα άπειρο κενό, δεν υπάρχει λόγος 
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 Η παρούσα ανάλυση του απείρου μας δείχνει σε μείζονα βαθμόν την συσχέτιση 

της φιλοσοφίας με τις θετικές επιστήμες στην απόπειρα θεωρητικής περάτωσης αυτού 

του ζωτικού θέματος, του χρόνου και του χώρου. Έχοντας ως θεμέλιο την διαφορετική 

ενασχόληση της φυσικής με τα μαθηματικά, θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος να 

υπογραμμίσει πως η φυσική επιστήμη ασχολείται με την μελέτη των φυσικών 

φαινομένων και την πιθανότητα μεταβολής τους, εν αντιθέσει με την μαθηματική 

επιστήμη, η οποία μελετά αυθύπαρκτες καταστάσεις μέσω της αφαίρεσης 

εκλαμβάνοντάς τες ως σχήματα με μορφή και περιεχόμενο. Εστιάζοντας, λοιπόν, ο 

Σταγειρίτης φιλόσοφος σε ένα από τα ουσιώδη ζητήματα των επιστημών αυτών και ιδίως 

στο άπειρο το παρουσιάζει σαν μία ουσία αέναη και απόρροια της φυσικής εξέλιξης του 

σύμπαντος. Όμως, αυτή η διαπίστωση γεννά με την σειρά της και ένα προς απάντηση 

ερώτημα αναφορικά με το αν το άπειρο είναι πράγματι διαιρετό ή αν είναι προϊόν 

ανθρώπινης σκέψης. 

 Ο Αριστοτέλης έχοντας ως αφετηρία αυτό το προς επίλυση ζήτημα υποστηρίζει 

πως θα ήταν δόκιμο να ξεκινήσουμε από τον χρόνο. Ο χρόνος ορίζεται ως δυνητικά 

άπειρος ή δυνητικά επ’ άπειρον διαιρετός, ορίζοντας εμμέσως υπό εξέταση την θέση 

σχετικά με την διαιρετότητα του απείρου. Εφαρμόζοντας έναν λανθάνοντα αξιολογικό 

υποθετικό συλλογισμό θεωρούμε ως προκείμενες την οντολογική υπόσταση του απείρου 

ως θεμέλιο για μελλοντικά συμβεβηκότα και την εκ φύσεως ουσία του. Το αποτέλεσμα, 

το οποίο συνάγεται από τον παραγωγικό αυτό συλλογισμό είναι και το ερώτημα αν 

τελικά, το άπειρο δεν νοείται, όπως διετυπώθη αλλά ταυτόχρονα γεννά άπειρα πράγματα. 

Έτσι, θα είχαμε την δυνατότητα να επισημάνουμε την άποψη πως, αν το 

αντιμετωπίσουμε ως αισθητό μέγεθος, τότε αυτομάτως ανάγεται στο πεδίο της φυσικής 

επιστήμης και ταυτίζεται με την ουσία το συμβεβηκός, ενώ παράλληλα γίνεται αποδεκτή 

και η διαιρετότητά του33. 

 «Πώς είναι δυνατόν να ορισθεί το άπειρο απογυμνωμένο από την αισθητή 

πραγματικότητα;» είναι και το πρόβλημα που θέτει ο Αριστοτέλης. Αυτό το θεωρεί 

αδύνατο προβάλλοντας ως επιχείρημα την ουσία του αέρος και του ύδατος, τα οποία 

νοούνται ως διαιρετές επ’ άπειρον υποστάσεις. Ο διδάσκαλός του, βέβαια ο Πλάτων 

αντιπαραβάλλεται σε αυτή την αρχή προκρίνοντας το άπειρο ως έννοια που είναι 

αυθύπαρκτη οντολογικά και δεν προκύπτει από την ατέρμονη επέκταση των φυσικών 

                                                                                                                                                                     

γιατί να σχηματίστηκε μόνο ένας τέτοιος κόσμος· γι’ αυτό, ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος δέχονταν ότι 

υπάρχουν αναρίθμητοι κόσμοι, που γεννιούνται και πεθαίνουν σε όλη την έκταση του κενού.» (σσ. 155) 

 
33 Χρήστος Αθ. Τερέζης. «Όψεις της έννοιας του απείρου στον Αριστοτέλη.» Μοντάζ: Ιωάννης Γ. 

Καλογεράκος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Χαλκιδική, 2004, σσ. 373-376, 

από τις οποίες θα ήταν άξιο να σημειωθεί η συλλογιστική σκέψη: «Η γενική θέση του είναι ότι το άπειρον 

αναφέρεται σε μη στατικές καταστάσεις και εκφράζει την εξέλιξη στο χώρο και στο χρόνο. Ο φιλόσοφος 

θεωρεί ότι ο άνθρωπος οδηγείται στην έννοια του απείρου, όταν διαπιστώνει ότι στο φυσικό σύμπαν 

εντοπίζονται αντικείμενα και διαδικασίες που δεν έχουν πέρας. Αναλύοντας την έννοια έθεσε προς εξέταση 
και το ζήτημα περί της άπειρης διαιρετότητας ενός εκτεταμένου μεγέθους, όπως π.χ. ενός ευθύγραμμου 

τμήματος. Το ερώτημα που κυρίως τον απασχολεί είναι αν είναι εφικτή πράγματι μια τέτοια διαιρετότητα ή 

αν αποτελεί ένα νοητικό κατασκεύασμα της ανθρώπινης σκέψης για καθαρά θεωρητικούς λόγους.» 

(σσ.374) 
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σωμάτων στο διηνεκές, αλλά από την μετατροπή τού υπερκόσμιου σε εμμενές στοιχείο 

αίροντας κατά αυτό τον τρόπο την διαιρετότητά του. Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει 

βάση, όταν το άπειρο αποδεσμεύεται από τις έννοιες του μεγέθους, του πλήθους και του 

αριθμού σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, καθώς η φυσική ορίζει ως διαίρεση το απότοκο 

του μεγέθους ή το πλήθους και μάλιστα, αν διευκρινιστεί ο τρόπος προσέγγισής του ως 

ποσότητα φυσικού ή μετασχηματισμένου σώματος, όπου στην πρώτη περίπτωση 

μπορούμε να συνδιαλλεγόμεθα για διαιρετότητα του απείρου, ενώ στην δεύτερη μόνον 

στην θεωρία και όχι στην πράξη. 

 Παρουσιάζοντας την επιστημονική ανάλυση του απείρου μέσα από την οπτική 

του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη τονίζεται πως η υιοθέτηση των απόψεων των θετικών 

επιστημών για το άπειρο αναιρούν την διαιρετότητά του και το αντιλαμβάνονται σαν μία 

άλλη ιδιότητα, η οποία, ωστόσο, δεν είναι εφικτό να νοηθεί ως μέγεθος, πλήθος ή 

αριθμός, εφόσον αυτά είναι διαιρετά. Αφορούν σε μία θεωρητική εφαρμογή του απείρου, 

του οποίου η έλλειψη διαιρετότητας και η αυθυπαρξία του καταλήγουν σε μία 

στασιμότητα του σύμπαντος, όπου τίποτα δεν βρίσκεται σε μεταβολή και, συνεπώς, 

επικρατεί η αναταραχή κάθε σώματος ως προς την μορφή του και το είδος του. Με βάση 

τα ανωτέρω ο φιλόσοφος φέρει στο φως μία νέα σχέση του απείρου με την διαίρεση 

προβάλλοντας ό,τι είναι αδιαίρετο ως μη άπειρο και αποσαφηνίζοντας την αδυναμία του 

απείρου να υπερβεί τα όριά του, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε και την αδυναμία του να 

διαιρεθεί σε επ’ άπειρον διαιρετά σώματα. Αξιοπρόσεκτη προβάλλεται και η περίπτωση 

του Σιμπλίκιου, ο οποίος έχει την πεποίθηση πως καθετί αόρατο παράγει απεριόριστο 

αριθμό αόρατων και είναι η φωνή, η οποία είναι και αυτή αόρατη και ταυτίζεται με την 

ουσία, οπότε και το άπειρο, ως προϊόν διαίρεσης πεπερασμένων σωμάτων, είναι και 

εκείνο αόρατο και επομένως, συμβεβηκός. Δεν το ορίζουμε ως «συμβεβηκός», όπως το 

μέγεθος, το πλήθος και τον αριθμό, διότι μία τέτοια απόδοση θα σηματοδοτούσε και την 

καταστρατήγηση της διαιρετότητάς του, αλλά ως δυνάμει34. 

 Επιδιώκοντας να επεξηγήσει κάποιος την ιδιότητα του απείρου ως δυνάμει, θα 

μπορούσε να αντλήσει και από το παράδειγμα με την φωνή, η οποία θεωρείται ενέργεια 

και την διάλεκτο ως αποτέλεσμα ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως 

το άπειρο αποτελεί την αρχή για την εντελέχεια των όντων, όπου καθετί που εντάσσεται 

σε αυτό ανήκει και στα μέρη από τα οποία αποτελείται, καθώς έχει πέρας, ώστε να είναι 

μεν διαιρετό αλλά σε περιορισμένα μέρη. Καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για μία 

πεποίθηση αρκετά δεσμευτική, εφόσον το άπειρο ως έννοια δεν είναι δυνατόν να ορισθεί 

ως διαμορφωμένη ουσία, καθώς κάτι τέτοιο θα αναιρούσε και την διαιρετότητα του 

χαρακτήρα του. Μπορούμε να το αντιληφθούμε ως ουσία με πλήθος μερών, τα οποία 

                                                        
34 Χρήστος Αθ. Τερέζης «Όψεις της έννοιας του απείρου στον Αριστοτέλη.», σσ. 377-380, από τις οποίες 

σελίδες αξίζει να παρουσιασθεί η ακόλουθη σκέψη: «Η γενική παρατήρηση που εδώ διατυπώνεται είναι 

ότι η μη διαιρετότητα της ουσίας αποκλείει τον μετασχηματισμό της σε ιδιότητα και την κατηγορική 

απόδοσή της, το να είναι δηλαδή συμβεβηκός σε κάποια άλλη ουσία. Εξ ορισμού δεν μπορεί να είναι ή να 
μετεξελίσσεται σε a posteriori. Παράλληλα αναδύεται και μια ειδική παρατήρηση: το μέγεθος, το πλήθος 

και ο αριθμός είναι συμβεβηκότα που υπόκεινται σε διαιρέσεις, κάτι που αναγόμενο σε κανόνα ορίζει ότι 

κάθε συμβεβηκός είναι διαιρετό. Εδώ όμως είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι η εν λόγω διαιρετότητα, σε 

πραγματική κλίμακα πρέπει να ορίζει την πολλαπλή παρουσία των συμβεβηκότων και όχι την τμήση 

τους.» (σσ. 378) 
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συνεπαγωγικώς είναι άπειρα, διότι μία ενδεχόμενη διαίρεσή τους σε μικρότερα μέρη 

ισοδυναμεί και με την αδυναμία τέλεσης της συγκρότησής του. Αυτή η θεωρία έχει 

πιθανότητες πραγματοποίησης μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, διότι η αποδοχή της θέτει εκ 

ποδών την απ’ άπειρον διαιρετότητα του απείρου μέσα από την απόρριψη της επ’ 

άπειρον διαιρετότητας των μερών από τα οποία απαρτίζεται το άπειρο35. 

 Αποπειρώμενος ο Αριστοτέλης να επιλύσει το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει 

από την αντίφαση του απείρου και της ουσίας, υπογραμμίζει πως το άπειρο είναι αρχή 

και ουσία. Επεξηγεί την παρούσα θέση του σημειώνοντας ότι με δεδομένο πως η ουσία 

είναι αδιαίρετη και το άπειρο διαιρετό, αν νοούσαμε το άπειρο ως ουσία, τότε θα υπήρχε 

αντίφαση, εφόσον το άπειρο είναι διαιρετό, ενώ η ουσία αδιαίρετη. Οπότε τίθεται ως 

λύση να θεωρηθεί το άπειρο ως αρχή και ουσία του πράγματος εκείνου στο οποίο το 

άπειρο θα είναι συμβεβηκός, αφού το άπειρο και το ποσό δεν είναι εφικτό να υπάρχουν 

ούτε εντός ούτε και εκτός της ουσίας. Αξιόλογη είναι η περίπτωση του αέρα, όπου αν ένα 

μέρος του είναι αέρας, ανάλογα και ένα μέρος τού απείρου είναι άπειρο. Επομένως, είναι 

ζωτικής σημασίας να δίνεται προτεραιότητα στο νοητό αντικείμενο, με απότοκο να 

εμφανίζονται ορισμένες περιγραφές τού απείρου. Πρόκειται για αρχές διανοητικές ή 

προεμπειρικές, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη λογική36. 

 Δεν θα ήταν, βέβαια, αποδεκτό αν παραγκωνίζαμε τις διανοητικές αρχές, 

δεδομένου τού ότι διακατέχονται από αποδεικτικόν χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό 

μπορεί να δοθεί μία ευρύτερη και όσο τον δυνατόν περιεκτικότερη ανάλυση του 

αισθητού κόσμου, ο οποίος αποτελεί κριτήριο έρευνας για τον ορθολογισμό και τον 

εμπειρισμό, που διακατέχουν το ιστορικό πεδίο τού Αριστοτέλους. Ο φιλόσοφος με την 

αξιοποίηση των θεωριών του περί διαλεκτικών μεθόδων και προεμπειρικής 

πραγματικότητας άνοιξε τον δρόμο για την μετέπειτα φιλοσοφία του Kant και του 

Bachelard. Ορίζει τις νοητικές έννοιες ως άρρηκτα συνδεδεμένες με την εμπειρία, με την 

προϋπόθεση να χαρακτηρίζονται από εσωτερική λογική συνέπεια και οντολογική βάση, 

τα οποία αποτελούν τον πρόδρομο των αξιών του Husserl και του Heidegger αντίστοιχα. 

 Μία ακόμη, αξιόλογη προσωπικότητα, η οποία επεδίωξε να προσεγγίσει και να 

εγγράψει σε έναν συστηματικό άξονα τις αναλυτικές αρχές του Αριστοτέλους ήταν και ο 

Popper. Ο νεωτερικός αυτό φιλόσοφος εξέθεσε δύο μεθόδους προσέγγισης του κόσμου, 

την περιγραφή και την επιχειρηματολογία. Με την περιγραφή κάποιος αποκτά την 

                                                        
35 Χρήστος Αθ. Τερέζης «Όψεις της έννοιας του απείρου στον Αριστοτέλη.», σσ. 382-384, από όπου 

αντλούμε το χωρίο που έπεται: «Από τη μια πλευρά το αδιαίρετο δηλώνει τον απλό μονισμό και τη 

στατικότητα, μια αυστηρώς οριοθετημένη οντολογική κατάσταση. Από την άλλη το διαιρετό δηλώνει τη 

δυνατότητα της απλής ή της αέναης τμήσης, η οποία καθιστά τα επιμέρους τμηθέντα τυπικές επαναλήψεις 

της ουσίας του απείρου. Η αντίφαση βρίσκεται στο ότι η ουσία ως ουσία είναι αδιαίρετη, ενώ το άπειρο ως 

άπειρο είναι διαιρετό.» (σσ. 384) 

 
36 Χρήστος Αθ. Τερέζης «Όψεις της έννοιας του απείρου στον Αριστοτέλη.», σσ. 385-388, από όπου 
επιλέγουμε την ακόλουθη πορεία σκέψης: «Με βάση τα ανωτέρω ο Αριστοτέλης οδηγείται στο ακόλουθο 

συμπέρασμα: το άπειρον ως συμβεβηκός δεν είναι εφικτό να συνιστά αρχήν, αλλά αρχή θα είναι το 

αντικείμενο του οποίου θα είναι συμβεβηκός. Και ως παράδειγμα για ενίσχυση της θέσης φέρει τον αέρα 

και το άρτιον, επί των οποίων το άπειρον εμφανίζεται. Με τα ανωτέρω ο Σταγειρίτης θεωρεί ότι 

αποδεικνύεται το άτοπο των Πυθαγορείων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το άπειρον είναι ουσία και 

συγχρόνως το μερίζουν.» (σσ. 386) 
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ευχέρεια να ανακαλύψει την αλήθεια μέσω ορθολογικής αξιολόγησης και την επινόηση 

δύο κόσμων, των φυσικών φαινομένων και της υποκειμενικής και της αντικειμενικής 

γνώσης. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την επιχειρηματολογία, κατά την οποία το 

σύμπαν διερευνάται με διαδοχική σκέψη. Επειδή, όμως, η ουσία είναι το πράγμα, η 

έννοια, η συνάφεια και ο τρόπος του σημαίνοντος και του σημαινόμενου, ο Σταγειρίτης 

κατευθύνεται από κοινού με τον διδάσκαλό του, τον Πλάτωνα προς αυτή την οδό χωρίς 

ωστόσο, να αποκόβεται από την εμπειρία, αφού το άπειρο περιλαμβάνει το δυνάμει, το 

ενεργεία και την εντελέχεια37. 

 Ανακεφαλαιώνοντας αυτές τις κρίσεις επιβεβαιώνεται όλο και περαιτέρω πως το 

αισθητό μέγεθος είναι συμβεβηκός. Ένα εύληπτο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο 

Αριστοτέλης είναι το σιμόν, η καμπύλη της μύτης, η οποία αποτελεί γνώρισμα της μύτης 

χωρίς όμως να ανήκει στα ουσιώδη, πρωτογενή και υποχρεωτικά χαρακτηριστικά της 

ύπαρξής της. Δεν αποτελεί όριό της, το στοιχείο της άπειρης ουσίας της, που τονίζει τον 

τρόπο ύπαρξης των φυσικών πραγμάτων ή τον μη μετρήσιμο αριθμό πραγμάτων, δηλαδή 

την συνεχή ανάπτυξη του πεπερασμένου ή όχι σύμπαντος. Έτσι, δείχνει έμμεσα το 

άπειρο ως αισθητό σώμα ή μέγεθος αισθητού σώματος38. 

 Για αυτό τον λόγο, για να αποφευχθούν τυχούσες παρανοήσεις του απείρου, θα 

ήταν δόκιμο να σημειώσουμε κάποιους ορισμούς του που δίδει ο Αριστοτέλης. Στην 

αρχή, παρουσιάζεται ως κάτι που δεν προκύπτει λόγω έλλειψης πρόσβασης από την 

φύση, όπως η φωνή, την οποία δεν την βλέπουμε αλλά μόνο την ακούμε. Έπειτα, 

ορίζεται ως αυτό που έχει διέξοδο ή έπρεπε να έχει διέξοδο αλλά δεν έχει. Τέλος, αυτό 

που είναι άπειρο κατά πρόσθεση ή διαίρεση ή και στα δύο. Κατά πρόσθεση είναι ο 

αριθμός, κατά διαίρεση τα διχοτομημένα μεγέθη και στα δύο ο χρόνος. Ας ερευνήσουμε 

όμως, ενδελεχέστερα την φωνή που αντιστοιχεί στον πρώτο ορισμό του απείρου. Η φωνή 

είναι η ένδειξη της πρώτης σημασιολογικής αναφοράς του Αριστοτέλη στο άπειρο. 

Ακόμη και η ρίζα της λέξης υποδεικνύει πως προορισμός του είναι ένα τέλος σαν το 

σώμα που διασχίζει το ύδωρ για να μεταβεί από την μία πλευρά στην άλλη. Ακριβώς 

επειδή υπάρχει ένα τέλος, δεν είναι δυνατόν να διανυθεί ένα ον από την μία πλευρά στη 

άλλη. Η Γη και ο Ουρανός είναι άπειροι και λίγοι. Είναι λίγοι εκείνοι που μπορούν να 

φθάσουν σε αυτό, όπως η Ήρα. Δεν υπάρχει μία καθορισμένη αρχή και ένα τέλος αλλά 

κάθε σημείο το αποτελεί δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αδιαπέραστο και συνεχή. 

Επομένως, το άπειρο σχετίζεται άμεσα με τα αισθητά πράγματα και πιο συγκεκριμένα με 

το ον. Διαφορετικά, δεν θα είναι συμβεβηκός και θα καταλήξει στην  

                                                        
37 Χρήστος Αθ. Τερέζης «Όψεις της έννοιας του απείρου στον Αριστοτέλη.», 2004, σσ. 388-391, από τις 

οποίες σελίδες απεικονίζουμε τον συλλογισμό που έπεται: «Ο Σταγειρίτης κινείται στον αστερισμό των 

επιστημολόγων ή μάλλον τον ιδρύει μαζί με τον Πλάτωνα. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι 

ένα τέτοιο κατόρθωμα το επιτυγχάνει διά της αναγωγής του στη Μεταφυσική με την χρήση όρων δυνάμει, 

ενεργεία, εντελέχεια. Το άπειρον, θα λέγαμε, ότι στο έργο του διεκδικείται και από τις τρεις θεωρητικές 

προσεγγίσεις ή τουλάχιστον τις συνδέει. Άρα, αποκλείεται να είναι αήρ και ύδωρ ούτε άνθρωπος και 

σπίτι.» (σσ. 391)  
 
38 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.  Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 80-81, 156, από τις οποίες εντοπίζουμε το παρόν χωρίο: «Σύνηθες 

αριστοτελικό παράδειγμα αποτελεί το σιμόν (η καμπύλη της μύτης)· η σιμότης είναι καθ’ εαυτό πάθος, 

αχώριστο γνώρισμα της μύτης, χωρίς να εντάσσεται στον ορισμό της μύτης, χωρίς δηλαδή να αποτελεί 

ουσιώδες γνώρισμά της.» (σσ. 156) 
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ανυπαρξία39. 

 Προκειμένου να καταστή σαφές το ανωτέρω συλλογιστικό σχήμα ο Αριστοτέλης 

μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση του απείρου επεδίωξε να αποδώσει έναν ορισμό 

για το άπειρο όσο πιο επαρκή γίνεται. Έτσι, διετύπωσε την κρίση πως το άπειρο είναι η 

αρχή και η ουσία κάθε πράγματος, εφόσον από αυτό όλα άρχονται-γεννώνται και σε 

αυτό όλα φθείρονται.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
39 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 80-81, 156-159, από τις οποίες προβάλλουμε την ακόλουθη 

συλλογιστική σκέψη: «Η αληθινή σημασία της λέξης άπειρον είναι λοιπόν ΄΄αυτό που δεν μπορεί να 

περαστεί ή να διανυθεί από το ένα άκρο στο άλλο΄΄. Όταν η γη και ο ουρανός ονομάζονται με το επίθετο 
ἀπείρων, δεν υπάρχει καμιά αντίφαση·   και οι δύο έχουν πείρατα, αλλά λίγοι θνητοί μπορούν να 

ταξιδεύσουν, όπως η Ήρα, ΄΄στα άκρα της γης΄΄.» (σσ. 158) 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

«ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΟΥΣΙΑ ΟΥΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ ΕΝΑ 

ΚΑΤ’ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ»  

 Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, επαναπραγματεύεται την θεωρία των Πυθαγορείων 

σχετικά με το άπειρο και την απορρίπτει με νέα επιχειρήματα. Προτείνει την μη 

αυτοδυναμία του απείρου και την διάσπαση των όντων. Ο συλλογισμός που ακολουθεί, 

έχει ως κατευθυντήρια την προκείμενη πως, αν το άπειρο δεν είναι μέγεθος ή πλήθος 

αλλά ουσία, τότε δεν θα μπορεί να υπάρξει διαίρεση των όντων και, άρα, ούτε μέγεθος 

ούτε πλήθος. Τότε δεν θα έχουν νόημα ούτε οι δέκα κατηγορίες των όντων, καθώς μόνον 

μέσω συμβεβηκότος υφίσταται η διαίρεση, αφού το καθένα είναι διαιρετό. Ο δεύτερος 

συλλογισμός του είναι πως αν το άπειρο είναι αόρατο, όπως η φωνή, τότε θα είναι 

ανεξάντλητο. Δεν θα έχει τέλος, πέρας. Θα είναι αυτό που διέρχεται διαμέσου ή από την 

αρχή ως το τέλος ή αυτό που θα διηγείται –θα αυτοκατευθύνεται μέσω των αρθρώσεών 

του- λεπτομερώς.  

 Επιπρόσθετα, προβάλλει έναν άλλο συλλογισμό, όπου το άπειρο θεωρείται τυχαίο 

σύμπτωμα και, ως εκ τούτου, δεν είναι στοιχείο ύπαρξης των όντων ως άπειρον ούτε 

γνώρισμα της ουσίας του. Ίσως, πάλι να μην είναι μέγεθος ή αριθμός και να ανήκει 

μόνον στο μέγεθος ή στον αριθμό, οπότε και αυτομάτως θα θεωρείται το άπειρο και 

αυθυπόστατο. Μέσα από αυτή την επιστημονική περιγραφή που παρουσιάζει ο 

φιλόσοφος, δίδεται ένας πιθανός ορισμός του απείρου. Δεν το αντιλαμβάνεται σαν 

πραγματωμένο ον, ουσία, αρχή παρά σαν ένα στοιχείο του οποίου η αιτία είναι η 

διαίρεσή του επ ΄ άπειρον. Επομένως, το να το θεωρεί αδιαίρετο ή διαιρετό με το κάθε 

μέρος είναι αδύνατο, διότι δεν θα υπάρχει διαίρεση και, άρα, δεν θα είναι άπειρο. Αν, 

όμως, είναι γνώρισμα του στοιχείου, τότε το υποκείμενο ον δεν θα δέχεται διαίρεση και 

δεν θα είναι άπειρο40. 

 Με βάση την ανωτέρω παράγραφο καταλαβαίνουμε πως η ουσία του πράγματος 

είναι το ίδιο το πράγμα, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο σχετίζεται με την μορφή του, όπως 

το ποσό αποτελεί τυχαίο σύμπτωμα άλλου όντος. Το άπειρο ον δεν θα είναι άπειρο αν 

δεν είναι συμβεβηκός, διότι, είτε είναι διαιρετό είτε είναι αδιαίρετο, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως αρχή πάντων των όντων. Η αρχή είναι εκείνο το στοιχείο που έχει πείρα, ο 

αήρ. Είναι το άρτιον σύμφωνα με τον Αναξιμένη και τον Διογένη τον Απολλωνιάτη. 

Συνεπώς, δεν είναι λογικό το άπειρο να ταυτιστεί με τον αέρα ή το ύδωρ, αφού δεν είναι 

τυχαίο σύμπτωμα υποκείμενης ουσίας, εφόσον η παρατεταμένη διαιρετότητα θα 

                                                        
40 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ    σσ. 80-81, 159-160, από τις οποίες σελίδες διαλέγουμε την επόμενη 

νοητική διεργασία: «Αφού απέρριψε τη θεωρία περί απείρου ως αυθυπόστατου όντος, επανέρχεται ο 
Αριστοτέλης στην εκδοχή να είναι το άπειρο ένα τυχαίο σύμπτωμα κάποιων όντων (συμβεβηκός). Αλλά η 

εκδοχή αυτή, λέει ο φιλόσοφος, δεν πρέπει να ταυτιστεί με τη διαδεδομένη άποψη που θέλει το άπειρο ως 

ένα από τα στοιχεία των όντων· διότι ενδέχεται μεν να είναι άπειρο ένα από τα στοιχεία που απαρτίζουν 

την ύπαρξη των όντων, αλλά –εδώ έγκειται η διαφορά- δεν θα λειτουργεί αυτή καθ’ εαυτήν η απειρία ως 

στοιχείο των όντων.» (σσ. 160)  
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διασπούσε την ουσία. Επίσης, είναι άτοπο και αυτό που ισχυρίζονται οι Πυθαγόρειοι 

περί του απείρου ως στοιχείου αυθύπαρκτου, καθώς το άπειρο είναι ουσία και ο 

διαχωρισμός της γίνεται σε μέρη. Η ουσία είναι αδιαίρετη και το άπειρο είναι διαιρετό 

ως προς την ύπαρξη. Σε αυτό το χωρίο θίγεται και η απορία αναφορικά με το αν το 

άπειρο υπάρχει και στα μαθηματικά ή στα νοητά. Σε όσα δηλαδή δεν είναι σωματικά 

μεγέθη, που οι Πυθαγόρειοι θεωρούν πως είναι τα αισθητά, τα μαθηματικά και τα νοητά. 

Αυτά ανήκουν στην μεταφυσική κατά τον Φιλόπονο, όπου το ον ορίζεται ως το νόημα 

του είναι, ενώ στην Φυσική Ακρόαση του Αριστοτέλους αναζητείται η λύση στο 

ερώτημα αν το άπειρο είναι αυθύπαρκτο ον ή μη ουσιώδες γνώρισμα των όντων41. 

 Ένα άλλο θέμα προς αποσαφήνιση είναι και το αν το άπειρο τείνει προς αύξηση 

ή όχι. Το άπειρο είναι δυνητικό-νοητικό μίας αέναης προσπάθειας, την οποία ο 

Σιμπλίκιος πρότεινε να την διαχειριστούν με τον καταλληλότερο κατά το δυνατόν τρόπο. 

Εκκινεί με την λογική με την οποία δηλώνεται πως το σώμα είναι νοητό, επειδή 

προέρχεται από νοητή ύλη, που ανήκει στα μη αισθητά, σε αντίθεση με την αισθητή ύλη, 

που είναι ο χαλκός, το ξύλο και η κινητή ύλη. Μέσα στην χρονική συνέχεια την οποία 

αποπειρώμεθα να προσεγγίσουμε και σε συλλογικό επίπεδο και την έννοια του χώρου 

γίνεται κατανοητό πως ο χωρισμένος αριθμός μπορεί να χαρακτηρίζεται από τρεις 

εκδοχές. Ο αριθμός ίσως, είναι ανεξάρτητος από την πραγματικότητα ή μεμονωμένος 

αριθμός από τους υπολοίπους. Τρίτον, ενδέχεται να διακρίνεται από την δυνατότητα 

ασταμάτητης αρίθμησης. Παράλληλα, αξιοποιεί την σωκρατική διαλεκτική μέθοδο, κατά 

την οποία αποκαλύπτεται πως δεν υπάρχει άπειρο σώμα δεδομένου του ότι το όριό του 

είναι η επιφάνεια και δεν γίνεται να υπάρχει άπειρο νοητό ή αισθητό, επειδή ο αριθμός 

σε πρώτο επίπεδο είναι ό,τι είναι μετρήσιμο. Δεν είναι άπειρος ο αριθμός και, άρα, το 

άπειρο εξαντλείται, έχει πέρας42. 

 Συνεχίζοντας σε ένα άλλο πλάνο εξέτασης του ερωτήματος μεταβαίνουμε στον 

τομέα της φυσικής, όπου δεσπόζει η έννοια της ανυπαρξίας του αυθυπόστατου απείρου. 

Για μία ακόμη φορά ο Σιμπλίκιος διατυμπανίζει πως το άπειρο δεν είναι ενιαίο ή 

σύνθετο. Απλώς υπάρχει και εμπεριέχει πεπερασμένα στοιχεία στον αριθμό, υπεράνω 

του ενός ή ίσα, τα αντίθετα. Η αιτία αυτού είναι πως το άπειρο θα αφανίσει τα 

πεπερασμένα στοιχεία ή θα επεκταθεί προς κάθε διάσταση λόγω των πολλών 

διαστάσεων που υπάρχουν σε κάθε σώμα. Προστίθεται και ένα ακόμη δεδομένο, ότι δεν 

υπάρχει άπειρο σώμα ενιαίο, γιατί βρίσκεται έξω από τα στοιχεία ή αυτά γεννώνται από 

το άπειρο, αλλά μόνο το άπειρο έχει ενιαίο σώμα.  

                                                        
41 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 80-85, 160-163, από όπου διατίθεται η ακόλουθη νοητική διεργασία 

ως ενδεικτικό στοιχείο του ανωτέρω νοήματος: «Την πρωταρχικότητα του αέρα ως αρχής είχαν 

υποστηρίξει ο Αναξιμένης και ο Διογένης ο Απολλωνιάτης. Το άπειρο ως στοιχείο αποδέχονταν, όπως ήδη 

είπαμε στο 4ο κεφ., οι Πυθαγόρειοι. Στο 5ο κεφ. Ο Αριστοτέλης επαναδιαπραγματεύεται τούτη την 

πυθαγόρεια αντίληψη, σύμφωνα με την οποία το άπειρο είναι ένα αυθύπαρκτο ον.» (σσ. 162)  
 
42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 84-87, 163-164, από τα αποσπάσματα αυτά θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ένα, το οποίο είναι καθοριστικό της παρούσας ερμηνευτικής προσέγγισης: «ο αριθμός είναι 

πάντα αριθμός ενός μετρουμένου πράγματος· εφόσον το πράγμα δεν είναι άπειρο, ούτε ο αριθμός μπορεί 

να είναι άπειρος.» (σσ. 164) 
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 Φαίνεται, λοιπόν, πως το άπειρο δεν σχετίζεται με τον αέρα ή το ύδωρ, δηλαδή 

δεν έχει μονοδιάστατη υπόσταση. Αν συμβεί αυτό, τότε θα αφανιστούν τα υπόλοιπα 

στοιχεία, διότι ο αήρ αντιπροσωπεύει το ψυχρό ή θερμό για τον Αριστοτέλη, το ύδωρ το 

υγρό και το πύρ το θερμό. Παρατηρείται δηλαδή μία σχέση εναντίωσης μεταξύ τους, με 

αποτέλεσμα το αισθητό σώμα να μην διαφέρει από τα παραπάνω. Μάλιστα, όλα αυτά τα 

στοιχεία μόλις διαλυθούν θα επανέλθουν στην αρχική μορφή της ύπαρξής τους, όπου η 

ύλη δεν είναι γυμνή ούτε και το είδος. Αντίθετος είναι ο Εύδημος, που θεωρεί πως το 

πράγμα είναι σύνθετο από ύλη και είδος, αντίθετα με μία άλλη εκδοχή που θέλει τον 

αέρα, το πύρ, την γη και το ύδωρ να είναι αόρατα και να μην υπερέχει κάποιο έναντι του 

άλλου. Ωστόσο, ο Ηράκλειτος είχε τονίσει πως τα πάντα κάποτε γίνονται πύρ, άποψη την 

οποία διανθίζει ο Αριστοτέλης προσθέτοντας ότι οδηγούμαστε σε μία ανακύκληση του 

πυρός σύμφωνα με τα κοσμολογικά μέτρα43. 

 Ο Αριστοτέλης επιχειρεί με την φυσική αυτή προσέγγιση να αποδείξει πως η 

μεταβολή από το κάθε είδος στο άλλο, από το θερμό στο ψυχρό και ακολούθως 

επαληθεύει την άποψη για την ασυμβατότητα του αισθητού σώματος με το άπειρο. Έτσι, 

ωθεί σταδιακά την έρευνα ο Σταγειρίτης στην κίνηση, με το δεδομένο ότι το σύμπαν δεν 

έχει άπειρα αντικείμενα και ο άνθρωπος δεν υφίσταται μία άπειρη διαδικασία και τελικά, 

τα αισθητά σώματα είναι κινούμενα σώματα. Ο χώρος είναι η διαδικασία κίνησής τους 

και μένει ίδιος για το όλο και τα μέρη του. Η Γη έχει μία θέση στο διάστημα και ανάλογη 

θέση έχουν και τα όντα που βρίσκονται στην επιφάνειά της. Καθετί αισθητό βρίσκεται σε 

έναν συγκεκριμένο τόπο. Η φωτιά είναι η σπίθα, αποτελεί το όλο της. Έχουν τον ίδιο 

ομοιογενή τόπο, που είναι άπειρος. 

Ανακεφαλαιώνοντας, συμπυκνώνονται τα επιχειρήματα που αξιοποιεί ο 

Αριστοτέλης στην προσπάθειά του να επιλύσει το άπειρο. Κατά πρώτον, το σώμα νοείται 

ως ομοιογενές ή ανομοιογενές. Το άπειρο σώμα είναι ομοιομερές ή ανομοιομερές. Αν, 

βέβαια το άπειρο σώμα είναι ομογενές, θα είναι ακίνητο ή θα κινείται συνεχώς. Επίσης, 

δεν χρειάζεται να προηγηθεί η μία ή άλλη κίνηση και ένα ή άλλο σημείο που θα είναι 

ακίνητο. Αν ένα σώμα είναι άπειρο, θα είναι ανομοιογενές και ως εκ αποτελέσματος θα 

έχει περιορισμένους τόπους ή άπειρους τόπους. Παρά ταύτα, απορρίπτονται και οι 

απόψεις συνύπαρξης απείρου με πεπερασμένο, ώστε, αν το όλο είναι ανομοιογενές, τότε 

θα είναι και οι τόποι ανόμοιοι, διότι το σώμα του όλου έρχεται σε επαφή με το κάθε 

μέρος, που είναι πεπερασμένο ή άπειρο. Το άπειρο δηλαδή δεν συνδέεται με τον τόπο 

κατά τον Αριστοτέλη. 

 Η συλλογιστική αυτή πορεία μεταβαίνει σταδιακά στην διερεύνηση του είδους, 

που και αυτό είναι με την σειρά του αναπόσπαστος παράγων για την κατανόηση της 

έννοιας του απείρου και, τελικώς, της κίνησης και της μεταβολής, με τις οποίες 

συνδέεται άμεσα. Εφόσον προείπαμε πως το άπειρο και το πεπερασμένο αποτελούν 

έτερες εκφάνσεις του όλου σώματος, συνάγεται το αποτέλεσμα ότι και τα πεπερασμένα 

και τα άπειρα μέρη του όλου απορρίπτονται. Αφενός, τα πεπερασμένα μέρη, δεδομένου 

                                                        
43 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.86-89, 165, από τις οποίες σελίδες θα ήταν δόκιμο να αναφέρουμε το 

ακόλουθο απόσπασμα: «κόσμον τόν αὐτόν ἁπάντων οὔτε τις θεῶν οὔτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ’ ἦν ἀεί 

καί ἔστιν καί ἔσται πῡρ ἀείζωον ἁπτόμενον μέτρα καί ἀποσβεννύμενον μέτρα.» (σσ.165) 

 



39 

 

ότι αποτελούνται από το όλο, που είναι άπειρο, και τα μέρη, που είναι πεπερασμένα, θα 

αλληλοκαταστραφούν σε μία ενδεχόμενη συνένωσή τους, όπως το πύρ και το ύδωρ που 

το ένα θα αφανίσει το άλλο-αρχή ήδη διατυπωμένη στις προηγούμενες παραγράφους-. 

Αφετέρου, τα άπειρα θα απορριφθούν και αυτά, καθώς οι άπειροι τόποι και τα άπειρα 

στοιχεία αντίστοιχα δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν με τον πεπερασμένο χαρακτήρα 

των μερών του όλου. Οι πεπερασμένοι τόποι θα οδηγήσουν σε πεπερασμένο όλο44. 

 Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, κατέστησε σαφές πως κάθε στοιχείο έχει τον τόπο στον 

οποίο κατευθύνεται και ο οποίος τόπος είναι ίδιος για όλο το σώμα. Επειδή, όμως, ο 

τόπος δεν είναι ανώτερος από το σώμα ούτε και το αντίστροφο, τότε φαίνεται πως το 

σώμα δεν είναι άπειρο και συγκεκριμένα, υπάρχει κενό ή απλώς δεν υπάρχει τόπος σε 

κάθε σώμα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι φυσικοί φιλόσοφοι δεν 

ασχολήθηκαν με το πύρ και το ενιαίο και άπειρο γαιώδες αλλά μόνον με το ύδωρ, τον 

αέρα και το ενδιάμεσό τους, γιατί ο τόπος του πυρός και του γαιώδους είναι 

καθορισμένοι, ενώ του ύδατος και του αέρος –πρωταρχικοί για τον Θαλή- κινούνται προς 

τα πάνω και προς τα κάτω45. 

 Μία ενδιαφέρουσα αρχή εξέφρασε και ο Αναξαγόρας, ο οποίος διετύπωσε τον 

λόγο για την ακινησία του απείρου. Αυτή απορρίπτεται από τον Αριστοτέλη, διότι δεν 

πρέπει μία αρχή να πηγάζει από τον ίδιο τον εαυτό της αλλά από άλλη αρχή που είναι 

ανώτερή της και δεν υπάρχει εκ φύσεως. Ο εξαναγκασμός είναι που οδήγησε κάτι να 

μένει ακίνητο και να στηρίζεται στον εαυτό του και όχι κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Ο 

φιλόσοφος, για να ισχυροποιήσει τον συλλογισμό του, επιχειρηματολογεί τονίζοντας ότι 

ένα τέτοιο πράγμα μένει σταθερό λόγω αδυναμίας κίνησης από αλλού. Η Γη είναι 

ακίνητη λόγω εξαναγκασμού της. Η ακινησία της υπάρχει εκ φύσεως, γιατί το βαρύ 

μεταβαίνει μονίμως προς το κέντρο, με αποτέλεσμα και η Γη να είναι σταθερή προς το 

κέντρο. Ανάλογη είναι και η περίπτωση του απείρου που μένει σταθερό στον εαυτό του 

για κάποιον λόγο και εν τέλει σταθεροποιούνται και τα μέρη του στον εαυτό τους. Ο 

τόπος τού όλου δηλαδή είναι τόπος τού μέρους. Για αυτό και ονομάζονται ομοειδείς. 

Ένα άλλο θαυμαστό παράδειγμα είναι και ο τόπος τής Γης και του σβώλου, οι οποίοι 

κινούνται προς τα κάτω, ενώ του πυρός και του σπινθήρος κινούνται προς τα άνω. 

Επομένως, οι τόποι και η κίνηση των σωμάτων αποτελούν κατευθύνσεις και όχι στατικά 

δεδομένα αναλλοίωτα από τις εκάστοτε συνθήκες46. 

 

                                                        
44 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.88-91, 165-168,  από όπου αξίζει να τονισθεί το επόμενο χωρίο: «Η 

αναγκαστική σύνδεση του αισθητού σώματος με τον χώρο προκύπτει ως εξής: τα αισθητά σώματα είναι τα 

κινούμενα σώματα· ο χώρος είναι αναγκαστικό παρακολούθημα της κίνησης.» (σσ. 166) 

 
45 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.90-93, 168, από τις οποίες σελίδες κρίνουμε σημαντικό να αναφερθεί 
το ακόλουθο συλλογιστικό σχήμα: «…πάγια αριστοτελική διδασκαλία ότι κάθε στοιχείο έχει τον τόπο του, 

προς τον οποίο και τείνει να κινηθεί.» (σσ. 168) 

 
46 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.92-95, 168-169, από τις οποίες σελίδες παραθέτουμε την μετέπειτα 

συλλογιστική διαδικασία σκέψης: «…οι τόποι των σωμάτων είναι συνδεμένοι ουσιωδώς με την κίνηση των 

σωμάτων, και αποτελούν μάλλον κατευθύνσεις, παρά στατικά δεδομένα.» (σσ. 168-169) 
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 Στη συνέχεια, δεν θα ήταν φρόνιμο να παραγκωνίσουμε και τον Σιμπλίκιο, την 

εμβληματική αυτή φυσιογνωμία της εποχής του, που με τις γνώσεις του μας διαλευκάνει 

αρκετά θεωρητικά σχήματα σε αντιπαραβολή με τον Αριστοτέλη που τα διετύπωσε 

συγκεχυμένα, για την επιστημονική κοινότητα. Υποστηρίζει πως, αφού ο τόπος και η 

κίνηση των σωμάτων αποτελούν κατευθύνσεις τότε και ο τόπος του απείρου θα είναι ο 

τόπος του μέρους που μένει σταθερός στον εαυτό του. Αντιλαμβάνεται την αριστοτελική 

θεωρία αναίρεσης του Αναξαγόρα ως επιφανειακή, καθώς αγνοεί την διαφορά νοητού 

και αισθητού κόσμου βάσει του οποίου είναι η φυσική επιχειρηματολογία, όπου οι 

φυσικοί τόποι και οι δυνάμεις καταλήγουν σε φυσικές ροπές, όπως το βάρος και η 

ελαφρότητα. Αυτά αντιπροσωπεύουν αισθητά σώματα, τα οποία κινούνται προς το 

κέντρο -το βάρος- και προς τα άνω -η ελαφρότητα- καθιστώντας ένα σώμα άπειρο λόγω 

της αέναης κίνησής του προς όποια κατεύθυνση και αν κινείται. Πρόκειται για άποψη 

που βρίσκει ενάντιο τον Fritz, ο οποίος αναφέρει πως το άπειρο δεν έχει κέντρο ή 

περιφέρεια προς την οποία να οδεύουν τα βαρέα ή τα ελαφρά σώματα. 

 Ένα δεύτερο επιχείρημα του Αριστοτέλη σχετικά με το αν το άπειρο είναι 

ακίνητο ή όχι αποτελεί και το δεδομένο πως κάθε αισθητό σώμα είναι σε έναν τόπο και 

πως έχει ορισμένες διαφορές είδους, τόπου. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις προ τα άνω, 

κάτω, μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά που δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν στο άπειρο 

παρά στο σύμπαν, με απότοκο να μην υπάρχει και άπειρος τόπος, άρα άπειρο σώμα. 

Παρόλο που οι κατευθύνσεις που παρουσιάσθηκαν νωρίτερα είναι σχετικές με την θέση, 

στην οποία βρίσκονται, όλες είναι ένα πέρας, ένα τέλος. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, το 

πρώτο μέρος της διερεύνησης του απείρου μέσα από πορίσματα οντολογικών ερευνών 

φυσικών επιστημόνων γίνεται αντιληπτό πως δεν μπορεί να υπάρξει άπειρο σώμα με 

ολοκληρωμένη ύπαρξη καθιστώντας την προσπάθεια εύρεσης της ύπαρξης της ουσίας 

της ένα καθολικό θέμα χωρίς τέλος47. 

 Η προαναφερθείσα έκθεση του πέμπτου κεφαλαίου των Φυσικών του 

Αριστοτέλους μάς εικονογραφεί μία σφαιρική εικόνα προσέγγισης του απείρου μέσα από 

την οπτική των φυσικών επιστημών αναφορικά με την αυθυπαρξία του απείρου. Εν τέλει 

συμπυκνώνει πως το άπειρο νοείται συνυφασμένο με τον τόπο ως τον χώρο κίνησής του 

με δυνατότητες μεταβολής. 
 

                                                        
47 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ.94-97, 169-171, από τις οποίες σελίδες μπορούμε να προβάλλουμε 

τον εξής συλλογισμό: «Μέσα στο άπειρο δεν υπάρχει ούτε κέντρο ούτε περιφέρεια· συνεπώς, δεν μπορεί 

να ενυπάρχει σ’ αυτό κανένας φυσικός τόπος προς τον οποίο να κινηθούν τα βαρέα και τα ελαφρά σώματα 

ούτε και τα στοιχεία.» (σσ. 169) 
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Η 

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ» 

 Ποικίλα άτοπα προβλήματα έρχονται να προστεθούν σε όλα όσα έχουν προταθεί 

έως τώρα με κορυφαία εκείνα που αφορούν στον χρόνο, στα μεγέθη και στον αριθμό. 

Έχοντας ως δεδομένα ότι ο χρόνος έχει αρχή και τέλος, όπως έχουμε προβάλλει αρκετές 

φορές ως τώρα, ότι τα μεγέθη δεν διαιρούνται σε μεγέθη και ότι ο αριθμός δεν είναι 

άπειρος, κρίνεται απαραίτητο να μεσολαβήσει ένας αποδεικτικός λόγος, όπου θα 

συμβάλλει με τον αποτελεσματικότερο εφικτό τρόπο στην εύρεση της αλήθειας. 

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η συνδιαλλαγή ιδεών, ώστε να μην απορριφθούν ή όχι 

τυχαία οι οποιεσδήποτε θεωρίες. Λαμβάνοντας υπόψη πως το πριν και το μετά είναι 

χρονικά σημεία δεν είναι λογικά συνεπές, να τονίσουμε πως δεν υπάρχει χρόνος, διότι ο 

χρόνος και η κίνηση είναι αλληλεξαρτώμενα κοσμολογικά μεγέθη. Πεπερασμένος 

χρόνος σημαίνει και πεπερασμένη κίνηση-μεταβολή. Οπότε είτε το άπειρο είναι υπαρκτό 

είτε ανύπαρκτο συνδέεται με τον χρόνο, για να μπορέσει να ισχυροποιήσει την θέση του, 

η οποία σε αντίθετη περίπτωση δεν έχει καθολική εφαρμογή. 

 Ο χρόνος ως έννοια ορίσθηκε και από τον Πλάτωνα με την σημασία της αέναης 

κίνησης χάρη στα παραδείγματα, τα οποία είχε διατυπώσει ο Διογένης ο Απολλωνιάτης, 

ο ίδιος ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Μέσα στον χρόνο κυριαρχούν τα ουράνια 

σώματα αναλλοίωτα και αιώνια, στα οποία λειτουργεί με αυστηρές κανονικότητες η 

κυκλική κίνησή τους. Μάλιστα, μέσα από τον κύκλο που πραγματοποιείται σε όλο το 

σύμπαν αποκτούν υπόσταση και ο φυσικός αλλά και ο τυπικός κόσμος. Αυτό αποτελεί 

και το συστατικό στοιχείο της αιώνιας ευτυχίας, με απόρροια ο χρόνος να διαιρείται σε 

δύο επίπεδα, τον ανεξάρτητο χρόνο και τον χρόνο με τις ποικίλες μεταβολές του. Κατά 

αυτό τον τρόπο ο χρόνος έρχεται σε άμεση συνάφεια με τον χώρο λόγω του καθορισμού 

του σε πρότερο και σε ύστερο. Πρόκειται για δύο μεταβολές, οι οποίες επιφέρουν τέτοια 

κίνηση μέσω εμπειρίας από την παρατήρηση ή την εσωτερική εμπειρία, ώστε ο χρόνος 

να συνδέεται τόσο άμεσα με την κίνηση, που θα προκληθεί από την μεταξύ τους 

αμοιβαία σχέση, εφόσον το καθένα προϋποθέτει το άλλο48. 

                                                        
48 Λάμπρος. Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους. Μετάφραση: Μαίρη Γιόση. ΑΘΗΝΑ: 

Ακαδημία Αθηνών, 2012, σσ. 35-37, 40-41, 286-292, από τις οποίες σελίδες παρουσιάζεται η μετέπειτα 

συλλογιστική αρχή: «Η επιστημονική αυτή ανάλυση του χρόνου διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα: στο πρώτο, 

ο Αριστοτέλης μας δίνει έναν γενικό ορισμό του χρόνου, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την ειδικότερη 

εφαρμογή του στις διάφορες μορφές κίνησης, εάν δεν είναι ακριβώς εκείνος που μας επιτρέπει να δούμε 

ότι ο χρόνος θα πρέπει να βρει ένα έσχατο μέτρο, το οποίο να συνδέεται με την κίνηση της αέναης 

μετατόπισης, δηλαδή με την κυκλική κίνηση που προσιδιάζει στις ουράνιες σφαίρες. Στο δεύτερο επίπεδο 
διαπιστώνει την παρουσία του χρόνου στις διάφορες μορφές μεταβολής» (σσ.289)   / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. 

Γ έως Δ  σσ. 98-99, 171-172, από τα οποία αποσπάσματα οδηγούμαστε στην επιλογή της ακόλουθης 

κρίσης: «Αν ο χρόνος έχει αρχή, τότε θα υπάρχει ένα ΄΄πριν΄΄ και ένα ΄΄μετά΄΄ κατά τα οποία δεν θα 

υπάρχει χρόνος. Αλλά το πριν και το μετά είναι χρονικά σημεία: άτοπο. Επίσης, εάν ο χρόνος είναι 

πεπερασμένος, θα είναι πεπερασμένη και η κίνηση-μεταβολή (ο χρόνος είναι ουσιωδώς συναρτημένος με 

την κίνηση)· αλλά για τον Αριστοτέλη η κίνηση είναι αέναη.» (σσ. 171) 
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 Ο χρόνος, συνεπώς, ως χαρακτηριστικό στοιχείο του σύμπαντος είναι 

αλληλένδετος με την κίνηση σε τέτοιον βαθμό, που δεν μπορούμε να ορίσουμε την 

κίνηση χωρίς τον χρόνο. Το νυν δηλαδή δεν είναι δυνατό να υπάρχει ανεξάρτητα από τον 

χρόνο, αφού συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Είναι εκείνο το κοσμολογικό στοιχείο 

που σηματοδοτεί το τέλος ενός πράγματος και την αρχή ενός άλλου δηλώνοντας πως ο 

χρόνος αποτελείται από μέρη διαφορετικά μεταξύ τους. Επιπλέον, από αυτό ακριβώς το 

χωρίο αφωρμήθη και ο Αριστοτέλης, για να εκφράσει τον ορισμό περί χρόνου ως «τον 

αριθμό κίνησης κατά το πρότερο και κατά το ύστερο». Αποτελεί, λοιπόν κάτι αριθμητικό 

ή αριθμητό, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα πράγμα, όπως και τα πράγματα που 

βρίσκονται μέσα στον χρόνο, διότι είναι σε κίνηση. Έτσι, έχει εδρείο η θεωρία, η οποία 

προβάλλει τον χρόνο σαν αριθμό κίνησης συνεχούς σώματος και όχι σαν κάποιου 

μεμονωμένου πράγματος πάντοτε με γνώμονα την ψυχή του όντος49. 

 Επαναφέροντας στο προσκήνιο τις διατυπώσεις τού Αριστοτέλους σχετικά με την 

μεσότητα και τις ακρότητες, οι οποίες διέπουν την ζωή των ανθρώπων θα είχαμε την 

δυνατότητα να επισημάνουμε και το συμπέρασμα για τον χρόνο, στο οποίο ο ίδιος 

οδηγείται. Τον παρουσιάζει ως έξιν της κίνησης, κατάσταση η οποία επεξηγεί και την 

έμφυτη τάση του στα όντα λαμβάνοντας την μορφή, όπου το καθένα απαιτεί. Είναι 

γνωστό πως η κυκλική μεταβολή είναι η αρτιότερη από τις μεταβολές. Ο φιλόσοφος, 

αντιθέτως, προχωρά σε μία καινοτόμα θεμελίωση ορίζοντας το κινούν και το κινούμενο, 

το εξ ού και το εις ό ως πρωταρχικές μεταβολές και τον τόπο και τον χρόνο ως 

δευτερευούσης σημασίας μετατοπίσεις επιδιώκοντας να υπογραμμίσει το δεδομένο πως 

στην κίνηση το κινούν και το κινούμενο συνυπάρχουν, σε αντίθεση με την μεταβολή, 

όπου ένα σώμα θα δεχθεί μετατόπιση, καθώς μόνιμα κάτι θα το κινεί50. 

 Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν τόσα ερωτήματα, που μπορούν να 

αντιμετωπισθούν μόνο με την παρατήρηση αναφορικά με τους δύο τρόπους ύπαρξης του 

απείρου. Ο πρώτος είναι η δυνητική ύπαρξη του απείρου και ο δεύτερος η 

πραγματωμένη ύπαρξή του, που απορρέουν από την ύπαρξή του κατά πρόσθεση και 

κατά διαίρεση. Με τον όρο «πραγματωμένη ύπαρξη απείρου» εννοούμε ότι το άπειρο 

υφίσταται μέσω διαίρεσης και όχι ενεργητικά ως άπειρο σωματικό μέγεθος με 

ενεργητικά πραγματωμένη ύπαρξη. Αποτέλεσμα ήταν ο Αριστοτέλης να εξάγει το 

συμπέρασμα πως έχουμε δυνητική ύπαρξη απείρου λόγω τής διαιρετότητας των μεγεθών 

                                                                                                                                                                     

 
49 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 293-296, από τις οποίες μπορούμε να 

τονίσουμε την ακόλουθη ως χαρακτηριστική απόδειξη του νοήματος: «Το νύν, όπως είπαμε, συνέχει τον 

χρόνο, διότι συνδέει τον παρελθόντα χρόνο με τον μέλλοντα. και επί πλέον είναι πέρας του χρόνου. Είναι 

δηλαδή αρχή για τον ένα και τέλος του άλλου. Αυτό όμως δεν είναι φανερό, όπως είναι στην περίπτωση 

του σημείου (στιγμής) που παραμένει σταθερό. Το νυν δυνάμει διαιρεί και από την άποψη αυτής της 

δυνατότητάς του είναι κάθε φορά άλλο, ενώ από την άποψη της δυνατότητάς του να συνδέει είναι κάθε 

φορά το ίδιο, όπως συμβαίνει και με τις μαθηματικές γραμμές… Έτσι και το νυν είναι από τη μια δυνάμει 

διαίρεση του χρόνου και από την άλλη, πέρας και ενότητα και των δύο υποδιαιρέσεων του χρόνου.» (σσ. 
294) 

 
50 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 306, 314-315, από όπου αναγράφεται ως 

καθοριστικής σημασίας το επερχόμενο χωρίο: «Με άλλα λόγια οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να 

περιγράψουμε μια μεταβολή είναι ως προς τον αριθμό έξι: τό κινοῦν, τό κινούμενον, εκείνο ἐξ οὖ κινείται 

τι, εκείνο εἰς ὅ κινείται τι, ο τόπος και ο χρόνος.» (σσ. 314) 
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ως νοητικών αντικειμένων, το οποίο όμως, δεν δέχεται η κβαντική φυσική. Έτσι, κατά 

τον φιλόσοφο, μελλοντικά δεν γίνεται να υπάρξει ενεργητικά πραγματωμένη ύπαρξη. 

Ένα απτό παράδειγμα είναι η ημέρα και ο αγώνας, όπου με την διαδοχική επανάληψή 

τους δείχνουν πως τα μέτρα υπό τα οποία πραγματοποιούνται οι αγώνες, όπως και οι 

Ολυμπιακοί αγώνες στην περίπτωση του Wieland, είναι ο χρόνος, το γίγνεσθαι. Οι 

αγώνες μπορούν να υπάρξουν και ως δυνατότητα και ως πραγματοποιούμενες ενέργειες, 

αφού το όντως-είναι ταυτίζεται με το φαίνεσθαι, δια ποικίλων τρόπων κατά την 

Αριστοτελική ερμηνεία. 

 Προϊόν αυτών είναι πως το άπειρο εξαρτάται από τον χρόνο, τον άνθρωπο και την 

τριμερή διαίρεση των μεγεθών, δηλαδή ορίζεται υπό όρους σχετικισμού. Τα μεγέθη 

χωρίζονται σε τρεις μορφές· σε αυτό που είναι ο χρόνος χωρίς τέλος, σε αυτό που δεν 

έχει ολοκληρωμένη αρίθμηση προς τα μπρος και προ τα πίσω και σε αυτό που έχει 

άπειρη διαίρεση πεπερασμένων μεγεθών. Σημαντικό στοιχείο και για τις τρεις διαιρέσεις 

είναι πως το άπειρο νοείται ως εσωτερική ιδιότητα μη εξάντλησης συστήματος, καθώς 

διακρίνεται από συνέχεια, το λαμβανόμενο ταυτίζεται με το πεπερασμένο και είναι 

διαφορετικό κάθε φορά. Το άπειρο δηλαδή δεν συνδέεται με τον χρόνο και τους 

ανθρώπους με στόχο τον αφανισμό τους αλλά επιτελείται μία νέα τομή προς το άπειρο 

σαν το ευθύγραμμο τμήμα που τέμνεται επ ΄ άπειρον. Αυτός είναι και ο λόγος εξαιτίας 

του οποίου ο Αριστοτέλης βλέπει το άπειρο ως μία δυνατότητα διαρκούς απόπειρας για 

προσπέλαση του συστήματος και μάλιστα, συγχέει το άπειρο κατά πρόσθεση με το 

άπειρο κατά διαίρεση, που είναι στα όρια του πεπερασμένου με αντίστροφη φορά51. 

 Επιπλέον, ο τρόπος διαίρεσης του απείρου με τον τρόπο πρόσθεσης είναι ίδιος. 

Αν όμως, τα όρια του πεπερασμένου, η ποσότητα και η επανάληψή της είναι αναλογικά, 

τότε δεν θα υπερβεί τα όριά του. Αν πάλι, αυξηθεί η αναλογία αλλά η ποσότητα μείνει 

σταθερή, τότε το πεπερασμένο θα εξαντληθεί. Με βάση αυτά προκύπτει και το 

αποτέλεσμα πως το άπειρο έχει στενή σχέση με το συνεχές, όπως και το ευθύγραμμο 

τμήμα έχει δυνητικά άπειρη διαιρετότητα χωρίς να εξαφανίζει το ίδιο το πράγμα. Η 

διαίρεση δεν αντιπροσωπεύει αντικείμενα που διαιρούνται, όπως η καθαίρεση αλλά 

μαθηματικές έννοιες. Εξηγεί πώς μπορεί το άπειρο να λαμβάνει κάτι έξω από αυτό και 

να υπερβαίνει τα όρια μέσω τη διαίρεσης, ώστε να γίνεται όλο και μικρότερο, αφού το 

σύμπαν έχει ένα πέρας κατά τον φιλόσοφο, ενώ μέσω της πρόσθεσης αποκτά την 

δυνατότητα να υπερβαίνει τα πάντα ως μέγεθος. Εκείνη την στιγμή νοείται ως τυχαίο 

σύμπτωμα ενεργητικά πραγματωμένου απείρου, ως ουσία, αήρ ή άλλο στοιχείο. Ο 

Αριστοτέλης ορίζει μόνο ένα από τα τέσσερα στοιχεία απομακρυνόμενος και εκείνος από 

                                                        
51 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 98-101, 172-175,  από τις οποίες προκρίνουμε ενδεικτικά την 

ακόλουθη σκέψη: «Τρία φαινόμενα μας οδηγούν στην άποψη πως το άπειρο μπορεί να γίνει αντιληπτό σαν 

εσωτερική ιδιότητα μη-εξάντλησης ενός συστήματος. Η άποψη αυτή συνηγορεί σαφώς υπέρ μιας 

δυνητικής αντίληψης του απείρου. Τα φαινόμενα αυτά είναι: (α) Το ατελεύτητο του χρόνου όπως βιώνεται 

΄΄εν πορεία΄΄ , (β) η αδυναμία περάτωσης μιας ανοικτής προς τα μπρος αρίθμησης, και (γ) η δυνατότητα 
άπειρης διαίρεσης πεπερασμένων μεγεθών, με την έννοια πως οποιαδήποτε πράξη ενός πεπερασμένου 

μεγέθους μπορεί πάντα να ακολουθηθεί από μια νέα πράξη τομής του.» (σσ. 174-175) / R. Brague. Du 

temps chez Platon et Aristote. Paris: P.U.F., 1982. 
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την Γη ως πηγή απείρου52. 

 Συμπερασματικά, υπάρχουν δύο άπειρα για τον Πλάτωνα, διότι το άπειρο είναι 

μέγεθος που μέσω τής αύξησης θα υπερπηδήσει τα πάντα, όπως και λόγω του μη 

εξαντλητικού αφανισμού, θέση με την οποία συμφωνεί και ο Φιλόπονος. Ωστόσο, καμία 

από τις δύο περιπτώσεις δεν γίνεται να εφαρμοσθεί στους αριθμούς και συνεπώς, στο 

άπειρο και στον χρόνο, διότι η μονάδα είναι ο ελάχιστος αριθμός και αριθμητικό όριο ως 

την δεκάδα. Την τοποθέτηση αυτή την ενισχύει περισσότερο και ο Ross, ο οποίος 

σημειώνει ότι οι Πυθαγόρειοι διετύπωσαν λόγον για μεταγενέστερους συγγραφείς, που 

τάχθηκαν και εκείνοι υπέρ του ισχυρισμού αυτού. Φαίνεται πως το άπειρο, αυτό που 

είναι από έξω είναι το αντίθετο από το άπειρο, διότι ο Αριστοτέλης το ορίζει δυναμικά με 

ανοικτές τις προσεγγίσεις του δημιουργώντας νέα δεδομένα σε αντιπαραβολή από αυτά 

των προγενεστέρων και των προσωκρατικών. Σε αντίθεση με του Πυθαγόρειους, οι 

οποίοι προσέγγιζαν το άπειρο στατικά και οριστικά ο Αριστοτέλης εκφέρει λόγο για ένα 

εν δυνάμει άπειρο και για αυτό θεωρούσε πως το άπειρο των παλαιοτέρων και ιδίως του 

Παρμενίδη και του Μέλισσου ήταν όλο και πιο τέλειο, ανοίγοντας έτσι ορισμένες πτυχές 

της τελολογικής θεωρίας του53 . Για τις θέσεις του Πλάτωνα περί του απείρου, πρέπει να 

στραφούμε στον διάλογό του ΄΄Φίληβος΄΄, όπου παρουσιάζεται ως το απεριόριστον 

απροσδιόριστο, ως εκείνο που επιδέχεται ανεξάντλητες τιμές. 

 Ο Σταγειρίτης εισάγει μία καινούρια ιδέα, μία καινοτομία στην φιλοσοφική 

θεώρηση βλέποντας το άπειρο ως δυνάμει και ύλη της τελειότητας. Είναι το όλον του 

μεγέθους που μοιάζει με την σφενδόνη της οποίας την μονομέρεια του δαχτυλιδιού 

καταλύει ο Φιλόπονος. Όσα δαχτυλίδια δεν έχουν σφενδόνη, κρίκους, δεν έχουν τέλος 

και είναι άπειρα. Άπειρα δαχτυλίδια δηλαδή ονομάζουμε εκείνα που είναι σε ποσότητα ή 

όταν κάποιος μπορεί να λάβει ένα νέο ποσό έξω από αυτά. Εδώ ο φιλόσοφος 

παρεμβάλλει το ανθρώπινο υποκείμενο στον τρόπο ύπαρξης του απείρου. Ξεκινώντας με 

θεμέλιο την σύνδεση υποκειμένου και αντικειμένου παρατηρούμε πως ο νους τού 

ανθρώπου είναι άπειρος, καθώς μόνον έτσι μπορεί να υφίσταται η δομή του. Αποτελεί το 

καίριο συστατικό στοιχείο της ύπαρξής του, με απώτερο σκοπό να πλάσει ολότητες 

αντικειμένων που θα δημιουργήσουν ένα άπειρο με ιδιότητα μεγέθους αυτού του 

αντικειμένου ή του πλήθους της ολότητας των αντικειμένων. Αντιθέτως, εκείνο που δεν 

είναι έξω από τον εαυτό του, είναι το συντελεσμένο όλον. Ένα τέτοιο όλον είναι το 

κιβώτιο και ο άνθρωπος και έτσι ισχύει για τα τεχνητά και τα φυσικά πράγματα54. 

                                                        
52 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 100-103, 175-176, από τις οποίες θα ήταν χρήσιμο να καταγραφεί 

ένα χωρίο ως επεξήγηση των ειρημένων: «Για τον Αριστοτέλη ένα ευθύγραμμο τμήμα δεν αποτελείται από 

προϋπάρχοντα σημεία (έστω άπειρα), αλλά «γεννά» τα σημεία, ακριβώς χάρη στο συνεχή του χαρακτήρα.» 

(σσ. 175) 

 
53 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 102-105, 176-177, από όπου προβάλλεται το επόμενο απόσπασμα ως 
χαρακτηριστική περίπτωση των ανωτέρω: «Για τον Αριστοτέλη το σύμπαν είναι πεπερασμένο, οπότε όσον 

αφορά τα σωματικά μεγέθη η διαδικασία της πρόσθεσης έχει ένα ανώτατο όριο.» (σσ. 176) 

   
54 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 104-107, 177-178, από όπου θα παρουσίαζε κάποιος την ακόλουθη 

συλλογιστική σκέψη: «Ο Αριστοτέλης αντίθετα βλέπει το άπειρο δυναμικά και με ανοιχτές τις οριστικές 

προσεγγίσεις του. Γιαυτό εκτιμά ότι το άπειρο των προγενεστέρων, ιδίως του Παρμενίδη και του 
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 Το όλον είναι συντελεσμένο ή απλά και πιο μετριοπαθώς η φύση τού όλου είναι 

πλησίον στην φύση του συντελεσμένου. Με βάση τον κατωτέρω συλλογισμό έχουμε τις 

εξής προκείμενες· το όλον είναι συντελεσμένο και έχει πέρας, τέλος, όριο. Έπειτα, ό,τι 

έχει πέρας, δεν είναι άπειρο και, τελικά, προκύπτει το συμπέρασμα πως το όλον δεν είναι 

άπειρο. Η εν λόγω διαπίστωση αποδεικνύει πως η θεωρία του Παρμενίδη ήταν 

σωστότερη από την θεωρία του Μελίσσου, για τον λόγο ότι ο Μέλισσος εξίσωνε το 

άπειρο με το όλον, οντολογική εκδοχή άτοπη, ενώ ο Παρμενίδης θεωρεί το όλον 

πεπερασμένο του οποίου τα άκρα ισαπέχουν από το μέσο του. Επιβεβαιωτικά απαντά και 

ο Σιμπλίκιος, ο οποίος αναφέρει ρητά ότι ο Παρμενίδης έδωσε την τελειότητα του όντος 

και οριστικό χαρακτήρα στην πραγματικότητα, την οποία εθεάθη σαν μία πεπερασμένη 

σφαίρα. Με αυτή την σφαιρικότητα του σύμπαντος ησχολήθη ο Αριστοτέλης 

προκρίνοντας ότι τα άστρα κινούνται από τις σφαίρες στις οποίες είναι στερεωμένα και 

όχι αυτόνομα. Πρόκειται για ομόκεντρες σφαίρες με κυκλικές περιστροφές από την 

περιφέρεια του σύμπαντος προς την Γη, το κέντρο του σύμπαντος, στο πλαίσιο μίας 

γεωκεντρικής θεωρίας. 

 Η τελειότητα της κυκλικής κίνησης των αστέρων περιγράφεται γλαφυρά. 

Πρωτίστως, εικονίζεται η εξωτερική σφαίρα που είναι η σφαίρα των απλανών αστέρων. 

Έπειτα, είναι οι σφαίρες των πλανητών και τέλος, οι σφαίρες του ήλιου και της σελήνης. 

Οι σφαίρες δεν έχουν αρχή και, τέλος, αλλά είναι ευθύγραμμες κινήσεις τεσσάρων 

υποσελήνιων στοιχείων. Αυτή η πρώτη απόπειρα του Αριστοτέλη να εξηγήσει την 

κίνηση στο σύμπαν και την απειρότητα που υπάρχει σε αυτό δείχνει με έμφαση την 

τελειότητα του ουρανού και των ουράνιων σωμάτων. Αυτά δεν είναι σύνθετα από 

διάφορα στοιχεία που οδηγούν στη σύνθεση, φθορά και αποσύνθεση ούτε ένα από τα 

τέσσερα στοιχεία λόγω τού είδους της κίνησης. Απεναντίας χρειάζονται ένα απλό 

στοιχείο πρώτου σώματος με κυκλική κίνηση, η οποία έφερε στον νου του Φιλόπονου 

μία παροιμιακή φράση σχετικά με την ένωση ομοειδών αντικειμένων. 

  Η συνολική εκτίμηση που προκύπτει από την επεξήγηση του όλου και την 

απόδειξη της απειρότητας του σύμπαντος δίδεται με την μεγαλύτερη εφικτή συνάφεια. 

Αρχικά, τονίσαμε πως το άπειρο είναι η ύλη ως συστατικό στοιχείο του σωματικού 

μεγέθους και έτσι, το όλον θεωρείται δυνητική ύπαρξη και όχι ενεργητικά πραγματωμένη 

ύπαρξη. Στη συνέχεια, απεδείχθη ότι το άπειρο κατά διαίρεση δεν οδηγεί στον 

εξαντλητικό αφανισμό, σε αντίθεση με το άπειρο κατά πρόσθεση. Επιπλέον, ορίστηκε το 

άπειρο ως όλον πεπερασμένο από άλλο πράγμα, καθώς και ότι η ύλη από τη οποία 

πηγάζει είναι άγνωστη, δεν έχει μορφή χάρη στον δυναμικό χαρακτήρα του από την 

κατάσταση της συνέχειας που το διακρίνει. Απόρροια των προαναφερθέντων είναι το 

άπειρο να εκλαμβάνεται ως μέρος και όχι ως όλον, εφόσον η ύλη είναι μέρος του όλου 

και το πράγμα είναι ένα όλον σύνθετο από ύλη και μορφή διαιρετό επ ΄ άπειρον. 

Εντυπωσιακή είναι και η περίπτωση του χαλκού, που αποτελεί μέρος του χάλκινου 

ανδριάντα λόγω της μεγάλης ή μικρής λειτουργικότητάς του στα αισθητά εκείνα 

πράγματα. Θα έπρεπε η πεποίθηση αυτή να ισχύει και στα νοητά, αλλά είναι άγνωστο 

και αόριστο, οπότε θεωρείται αδύνατο να έχει όρια αναφορικά με την περιεκτικότητά 

                                                                                                                                                                     

Μέλισσου, φανερώνεται ως το όλο και το τέλειο. Το δικό του όμως παρουσιάζεται ως η ύλη της 

τελειότητας του μεγέθους και το δυνάμει –όχι εντελεχεία- όλον. (σσ. 177) 
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του. Άρα, ο Αριστοτέλης συνδέει το άπειρο με την ύλη, λεπτομέρεια η οποία συντελεί 

ώστε αυτό να περιέχεται παρά να περιέχει55. 

 Ως εκ τούτου, καθίσταται κατανοητό πως το άπειρο αποτελεί μία δυνητικά 

πραγματωμένη ύπαρξη δεδομένου ότι το όλον που θεωρείται σύνθεση ύλης και μορφής 

εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένο πράγμα. Η ύλη, ως φορέας δυνατοτήτων, εξισώνεται με 

το άπειρο και όχι το όλον από το οποίο απαρτίζεται. 

  

 

 

                                                        
55 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 106-109, 178-180, από τις οποίες σελίδες θα ήταν εφικτό να 

υποσημειώσουμε την μετέπειτα σκέψη: «Κατά τον Αριστοτέλη, τα άστρα δεν διαθέτουν ομόκεντρη 

αυτόνομη κίνηση, αλλά κινούνται από τις σφαίρες στις οποίες είναι στερεωμένα. Πρόκειται για ομόκεντρες 

σφαίρες οι οποίες επιτελούν κανονικές κυκλικές περιστροφές (βλ. Περί Ουρανού) και κατατάσσονται 

ιεραρχικά από την περιφέρεια του σύμπαντος προς το κέντρο του, τη γη:» (σσ. 179)  
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ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΙΔΗ ΑΠΕΙΡΟΥ-ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΑΠΕΙΡΟΝ-ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ ΩΣ 

ΑΙΤΙΑ» 

 Προσδοκώντας σε μία ακόμη πιο λεπτομερή ανάλυση του απείρου θα ήταν 

επιστημολογικά ωφέλιμο να διευκρινισθεί η διαφορά ανάμεσα στο άπειρο κατά διαίρεση 

και στο άπειρο κατά πρόσθεση. Το άπειρο κατά διαίρεση υπερβαίνει τα προηγούμενα 

μεγέθη, ενώ το άπειρο κατά πρόσθεση δεν τα υπερβαίνει. Αιτία είναι το δεδομένο πως η 

ύλη και το άπειρο είναι εσωτερικό περιεχόμενο, ενώ το είδος περιεκτικό. Έτσι, οι επ ΄ 

άπειρον προσθέσεις δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο σε αντίθεση με τις επ ΄ άπειρον 

διαιρέσεις, που ανάγουν σε συνεχώς μικρότερα μεγέθη και βρίσκονται στο κατώτατο 

όριο. Όσον αφορά στο είδος από την άλλη πλευρά, η επ΄ άπειρον διαίρεση της ύλης είναι 

μία εσωτερική ατελείωτη διαδικασία και η επ ΄ άπειρον πρόσθεση της ύλης είναι ένα μη 

πραγματωμένο άπειρο σώμα εξαιτίας εξωτερικών ορίων. Παρόμοια και ο αριθμός, ο 

οποίος όσον αφορά στην αύξηση υπερβαίνει το πλήθος και όσον αφορά στην μείωση 

φθάνει σε κάποιο πέρας. Στα μεγέθη συμβαίνει το αντίστροφο, όπου στην αύξηση δεν 

έχουν άπειρο μέγεθος και στην μείωση φθάνουν πάνω από κάθε μέγεθος. Η περίμετρος 

που προκαλεί την εν λόγω οντολογική συνθήκη είναι ότι ο αριθμός αποτελείται από 

μονάδες και έτσι δεν γίνεται να διαιρείται μόνον ένας. Υπάρχει ποσότητα. Διαιρούνται οι 

μονάδες και κάποια στιγμή σταματούν σε κάποιο σημείο. Ακόμη και η αύξηση μάς 

υποδηλώνει πως η νόηση είναι ανώτερη από το όριο, για τον λόγο ότι κυριαρχεί η επ ΄ 

άπειρον διαιρετότητα των μεγεθών56. 

 Ένας άπειρος αριθμός είναι εν δυνάμει ύπαρξη, αφού υπάρχει λογικά και όχι 

πραγματικά. Είναι το στοιχείο εκείνο που προστίθεται και δεν έχει αυτοδύναμη ύπαρξη. 

Για αυτό και ισχυριζόμεθα ότι η απειρία δεν υπάρχει αλλά γίνεται σταδιακά μέσα από 

την πρόσθεση και φυσικά, μένει ίδια στον χρόνο και στο αριθμητικό μέτρο του χρόνου. 

Ο χρόνος και ο αριθμός, λοιπόν, είναι μέτρο κίνησης και μεταβολής με δυνητική ύπαρξη 

και αυτοδύναμη πραγματικότητα. Τονίσαμε πως τα μεγέθη διαιρούνται συνέχεια επ ΄ 

άπειρον και αυξάνονται χωρίς όμως, η εν λόγω διεργασία να δείχνει την απειρότητά 

τους, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο ότι το άπειρο αισθητό μέγεθος δεν υπερβαίνει 

κάθε εφικτό μέγεθος και ως εκ τούτου είναι ανέφικτο57. 

                                                        
56 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 266-267, 273-274, 332-333, από τις 

οποίες σελίδες θα ήταν ωφέλιμο να προβάλλουμε την ακόλουθη συλλογιστική σκέψη: «Κατά συνέπεια, 

φαίνεται ότι η έννοια του είδους θεμελιώνει για τον Αριστοτέλη τη «φυσική» επιστήμη: είναι η 

προϋπόθεση της δυνατότητας ύπαρξής της, εφ’ όσον αποτελεί προϋπόθεση της κατανοητότητας της 

αισθητής και εν τω γίγνεσθαι πραγματικότητας. Και, ακριβώς σε αυτή τη θεμελίωση, η κίνησις 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι είναι εκείνη η οποία προσδίδει το είδος.» (σσ. 267) 

 
57 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 108-111, 180-182, από όπου επιλέγεται η μετέπειτα πορεία σκέψης: 

«Η επ’ άπειρον διαίρεση της ύλης είναι μια εσωτερική διαδικασία, γι’ αυτό και ατελεύτητη· η επ’ άπειρον 

πρόσθεση, όμως, «προσκρούει» στα εξωτερικά όρια που θέτει το είδος, γι’ αυτό και δεν μπορεί να 

οδηγήσει σε ένα πραγματικά άπειρο σώμα.» (σσ. 181) 
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 Το άπειρο του μεγέθους διαφέρει από το άπειρο της κίνησης και εν τέλει από το 

άπειρο του χρόνου. Κανένα δεν έχει την ίδια φύση, διότι το άπειρο είναι ύστερο ως προς 

το πρότερο, η κίνηση είναι άπειρη από το άπειρο μέγεθος στο οποίο κινείται ή αλλάζει 

ποιοτικά, ποσοτικά και ο χρόνος είναι άπειρος λόγω της κίνησης. Η αναγωγή αυτή είναι 

ένας πολύ σαφής και περιεκτικός τρόπος για να κατανοήσει κάποιος πως η συνέχεια του 

χώρου υπολανθάνει και άπειρον χώρο. Αφού ο χώρος είναι συνεχής, τότε και ο χρόνος 

και η κίνηση θα είναι συνεχής. Μάλιστα, τα Φυσικά τού Αριστοτέλους είναι το έργο 

εκείνο που πραγματεύεται σε προκεχωρημένον βαθμό τα φυσικά όντα με βάση την 

δυνατότητά τους για κίνηση. Ήδη, έχουμε αποδείξει πως η μεταβολή είναι η ριζική 

αλλαγή, το τελικό στάδιο, η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. Είναι η μετακίνηση 

από το πρότερο στο ύστερο, ώστε να γίνει φανερό το γίγνεσθαι. Αυτή την φιλοσοφική 

ερμηνεία της λέξης την έδωσε για πρώτη φορά ο Πλάτων επηρεάζοντας τον Αριστοτέλη 

να επεκτείνει τον ορισμό και να ασχοληθεί ενδελεχώς με την έννοια της μεθόδου 

δίνοντάς της νέα σημασία και περιεχόμενο58. 

 Ακολούθως, αξίζει να σημειωθεί πως μέθοδος για τον Αριστοτέλη είναι η 

σταδιακή ανάπτυξη σκοπεύοντας στην ακρίβεια και στην σαφήνεια και καθιστώντας την 

κίνηση και την μεταβολή ταυτόσημες έννοιες. Έχοντας ως αφετηρία τον χρόνο, που είναι 

η μετατόπιση από το ένα στάδιο στο άλλο, γίνεται ευλογοφανές πως ο χρόνος λογίζεται 

και σαν αριθμός κίνησης κατά το πρότερο και το ύστερο. Στο βιβλίο Γ εξετάζει αυτό 

ακριβώς το θέμα, την εν δυνάμει κίνηση και την ενεργεία κίνηση, συσχετίζοντας την 

μεταβολή με το γένος του οποίου τα είδη είναι η γένεση και η φθορά μεν και η κίνηση 

δε. Επίσης, συνδέει την μεταβολή με την προβληματική για το είναι και τις τέσσερις από 

τις δέκα κατηγορίες που έχει αναδείξει, την ποιότητα, την ποσότητα, την ουσία και τον 

τόπο. Επομένως, υπάρχουν τόσα είδη κίνησης όσες είναι και οι κατηγορίες του είναι. 

Πλέον δεν υπάρχει ταύτιση κίνησης και μεταβολής ούτε και στην κίνηση των άστρων. 

Είναι κάτι που μπορεί να υπάρξει σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες η κίνηση 

σχετίζεται με την φορά που είναι η πρώτη από τις κινήσεις λόγω προΰπαρξης αλλοίωσης, 

αύξησης, φθίσης, γένεσης και φθοράς59. 

 Συνεπώς, στο βιβλίο Γ παρουσιάζεται στα κεφάλαια 1-3 η κίνηση ως κινούν. Στο 

βιβλίο Ε στα κεφάλαια 1-2 δίδονται τα τρία πιθανά είδη μεταβολής και στο βιβλίο Η η 

σχέση κινούντος και κινουμένου και στο βιβλίο Θ η κατά τόπον κίνηση ή φθορά ως μόνη 

                                                        
58 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 112-113, 182, από τις οποίες εκτίθεται ενδεικτικά ο επόμενος 

συλλογισμός: «Σύμφωνα με όσα λέγονται στο Δ΄ η πρωταρχικότητα του χωρικού απείρου οφείλεται στην 

πρωταρχικότητα του χωρικού συνεχούς. Επειδή ο χώρος είναι συνεχής, είναι με τη σειρά τους και η κίνηση 

και ο χρόνος συνεχή.» (σσ. 182) / Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 270, από 

όπου παρουσιάζουμε την εξής σκέψη: «Ο καθολικός αυτός χαρακτήρας της προβληματικής της κινήσεως 

της διασφαλίζει ταυτόχρονα μια προνομιούχο θέση, όχι μόνον στα Φυσικά, αλλά και στο σύνολο της 

αριστοτελικής φιλοσοφίας. » (σσ. 270) 

 
59 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 51, 53-57, 271-272, 276-277, 330, από 
όπου θεωρούμε χρήσιμο να παρουσιάσουμε την ακόλουθη συλλογιστική σκέψη: «Ως εκ τούτου, η κίνηση 

είναι μία ως προς το γένος , σύμφωνα με τους όρους της κατηγόρησης, διότι, μια μετατόπιση παρουσιάζει, 

συγκριτικά,  μια οποιαδήποτε άλλη μετατόπιση, ενότητα ως προς το γένος, ενώ η αλλοίωση παρουσιάζεται 

διαφορετική ως προς το γένος από τη μετατόπιση. Παράλληλα, η κίνηση είναι μία ως προς το είδος όταν, 

όντας μία ως προς το γένος, εμφανίζεται όσον αφορά το είδος αδιαίρετη.» (σσ. 330) 
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κίνηση στα άστρα, με απόρροια το πρώτο κινούν να είναι το ακίνητο. Εδώ στο βιβλίο Γ 

θίγεται και το θέμα της μεθόδου από τον φιλόσοφο με δύο τύπους αρχών, τις 

συλλογιστικές αρχές και τις αρχές των πραγμάτων. Ο Αριστοτέλης, για να ορίσει την 

τέχνη, αξιοποιεί το μεθοδολογικό εργαλείο προκειμένου να διασαφηνίσει την έννοια με 

επαγωγικόν τρόπο αποκαλύπτοντας πως στα Φυσικά του ασχολείται με την μέθοδο της 

επαγωγής, του κανόνα της διπλής γνώσης. Σύμφωνα με την επαγωγή, τα καθ’ έκαστα 

προηγούνται χρονολογικά από τα καθόλου και έπονται οντολογικά, ενώ το όνομα 

καθόλου προηγείται χρονολογικά από το καθ’ έκαστον που εδόθη στη συνέχεια μέσω 

διαίρεσης. Έτσι, ο φιλόσοφος συνδέει την επαγωγή με την διπλή γνώση, ωσότου να τα 

διευκρινίσει στους αναγνώστες του αναφορικά με την φύση τους και να γίνουν 

κατανοητά60. 

 Καταλαβαίνουμε πως επιτυγχάνει μία υπέρβαση του φαύλου κύκλου βασιζόμενος 

στις αρχές του πράγματος και έχοντας ως αφετηρία ένα πράγμα που μετέχει στο άλλο ως 

μέρος κατά ομωνυμία. Υπάρχει μία αρχή κίνησης και στάσης στα φυσικά όντα ύστερα 

από διεξοδική ανάλυση των αρχών του γίγνεσθαι. Επεξηγηματικά ο δυνάμει άνθρωπος 

γίνεται άνθρωπος, γιατί είναι εντελεχεία άνθρωπος λόγω των ιδεών, των όντων μέσω της 

κινητήριας δύναμής τους. Μία διαφορετική εκτίμηση προβάλλουν οι Στωϊκοί, οι Μέσοι 

Πλατωνικοί και οι Νεοπλατωνικοί, όπως και ο Le Blond, ο οποίος αντιπαρέβαλε το 

εντελεχεία με το ενεργεία αποδίδοντας στην κίνηση τρόπους. Αυτό που κινείται προς 

ολοκλήρωση και αυτό που μένει ανολοκλήρωτο. Παράδειγμα αποτελούν τα τούβλα και 

οι πέτρες που προορίζονται για οικοδόμηση, ώστε να προκύψει η δυνάμει οικία61. 

 Στο ανωτέρω αντίπαλος έρχεται ο Σιμπλίκιος, ο οποίος δεν δέχεται τις τέσσερις 

αρχές της κίνησης αλλά εξισώνει την κίνηση με την ενέργεια όπως και ο Αλέξανδρος, ο 

Πορφύριος, ο Θεμίστιος και άλλοι πολλοί. Ο Αριστοτέλης πάντως προέβαλε τέσσερα 

αξιώματα για την κίνηση. Πρώτον είναι ότι κάθε κατηγορία όντος μπορεί να είναι 

εντελέχεια ή δυνάμει και εντελέχεια. Έπειτα, μπορεί να υπάρχει κατηγορία με βάση την 

υπερβολή ή την έλλειψη, το ποιητικό ή το παθητικό, τον κινητικό ή κινητό χαρακτήρα. 

Τρίτον, δεν έχουμε κίνηση έξω από τα πράγματα αλλά μεταβολή σε ουσία, ποσότητα, 

ποιότητα ή κατά τόπον. Τέταρτον, κάθε κατηγορία υπάρχει σε όλα τα όντα με δύο 

τρόπους. Η ουσία υπάρχει ως μορφή και ως στέρηση, η ποιότητα ως λευκό και ως μαύρο, 

η ποσότητα ως τέλειο και ως ατελές και η φορά προς τα άνω ή προς τα κάτω ως ελαφρύ 

                                                        
60 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 58-59, 65, 68-71, από τις οποίες σελίδες 

προβάλλουμε την ακόλουθη κρίση: «Διότι δεν ταυτίζονται όσα είναι για εμάς ξεκάθαρα και κατανοητά με 

όσα είναι από τη φύση τους τέτοια. Γι’ αυτό και είναι ανάγκη να προχωράμε στην έρευνα με αυτόν τον 

τρόπο: από εκείνα που δεν είναι από τη φύση τους ξεκάθαρα αλλά είναι ξεκάθαρα για εμάς, σε εκείνα που 

είναι ξεκάθαρα και κατανοητά από τη φύση τους.» (σσ. 68) 

 
61 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 73-74, 243-246, από όπου κρίνεται καλό 

να τονίσουμε την επόμενη κρίση ως ενδεικτική: «Το ενδιαφέρον της μεθόδου του Αριστοτέλη έγκειται στο 

ότι επιζητεί να υπερβεί τον φαύλο αυτόν κύκλο θεμελιώνοντας τις αρχές ενός πράγματος εκκινώντας από 

ένα άλλο πράγμα του οποίου το πρώτο μετέχει, όχι ωστόσο ως μέρος συστατικό, ούτε αντίθετα ως μέρος 

φανταστικό, δηλαδή μυθικό, αλλά ως μέρος κατά την ομωνυμία.» (σσ. 73)  
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ή βαρύ62. 

 Στην προηγούμενη παράγραφο υποσημειώνεται ότι ο Αριστοτέλης διακρίνει την 

μορφή από την στέρηση και ξεχωρίζει την εναντιότητα, στην οποία η κίνηση διαφέρει 

από την μεταβολή. Επιπρόσθετα, στο πρώτο αξίωμα υπάρχουν άϋλες και πρώτες 

μορφές του ουράνιου κόσμου και στο δεύτερο, σύνθετα από ύλη και μορφή. Στο 

δεύτερο αξίωμα εντοπίζεται μία πρώτη εντελέχεια, μία ψυχή που είναι δυνάμει ζωή και 

είτε είναι δυνάμει πραγμάτωση είτε αποτέλεσμα προκαταρκτικής διαδικασίας, όπως 

συγκρότηση ζώου ή ανθρώπου από την γέννησή του για την παραγωγή γνώσης από την 

μελέτη. Εκφέρει λόγο για μία διττή εντελέχεια, όπου στην αρχική περίπτωση δυνάμει εκ 

φύσεως και από την άγνοια ωθείται στην εντελέχεια, στην ψυχή του ανθρώπου. Στην 

δεύτερη περίπτωση, έχουμε την επιστήμη που οδηγείται από ένα αποτέλεσμα 

προμελέτης, μάθησης σε μία δραστηριότητα, ενέργεια. Τέλος, έχουμε την άσκηση της 

επιστήμης, όπου προκύπτει το έργο, η ενέργεια, μία νέα εντελέχεια. Βέβαια, δεν πρέπει 

να παραβλέψει κάποιος πως η κυκλική κίνηση είναι η μόνη άπειρη κίνηση λόγω του ότι 

δεν έχει ενάντια και μάλιστα, απαιτεί μία συγκεκριμένη ταχύτητα. Διαφορετικά, θα 

επέλθει αλλοίωση στην μεταβολή και συνεπώς, στην κίνηση του εκάστοτε σώματος κατά 

την ευθύγραμμη ή κυκλική πορεία του63. 

 Γίνεται κατανοητό ότι η πρώτη εντελέχεια είναι η αρχή άλλου πράγματος που 

μέσα από την άσκηση της επιστήμης φθάνει στην κατοχή της και τελικά έρχεται σε 

αντίθεση με κάτι άλλο, ώστε να δημιουργηθεί ένας άνθρωπος ή σοφός από αυτό το άλλο. 

Η διπλή εντελέχεια πραγματώνεται δηλαδή με τρεις τρόπους, την απλή ενέργεια, την 

χρονικότητα, την βαθμιαία επιτέλεση και την ολοκλήρωση της πραγματικότητας από 

κοινού με άλλο πράγμα. Εκείνη την στιγμή είναι που η ενέργεια γίνεται κάτι για κάποιο 

λόγο, ίσως και λόγω της σχέσης της με το τέλος. Η διαδικασία, λοιπόν, που ακολουθείται 

είναι ο διδάσκων που διδάσκει τον αδαή. Ακολούθως, ο αδαής γίνεται γνώστης, σοφός 

και στο τέλος, ο γνώστης διδάσκει έναν άλλο αδαή και έτσι στο εξής με την εναλλαγή 

ρόλων και αρμοδιοτήτων. Ακόμη, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και ένα διαφορετικό 

παράδειγμα, αυτό με τον χαλκό, όπου ο χαλκός είναι δυνάμει πράγμα, άγαλμα, κάτι 

κινητό. Είναι η ουσία του χαλκού που είναι ετέρα από την ουσία του ‘δυνάμει’ κινητού. 

                                                        
62 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 247-250,  από όπου πιστοποιείται η 

ερμηνευτική απόδοση του χωρίου με το παρόν απόσπασμα: «ο Αριστοτέλης, ήδη από την αρχή, εισάγει 

έναν ορισμένο αριθμό αρχών (τεσσάρων εν συνόλω), οι οποίες καθιστούν δυνατό τον ορισμό της 

κινήσεως. Η σχέση ανάμεσα στο εντελεχεία και στο δυνάμει δεν αποτελεί στην πραγματικότητα παρά 

μόνον μία από αυτές τις αρχές.» (σσ. 247)  

 
63 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 251-254, 269, 297-299, 328, από τις 

οποίες επιλέγουμε ως χαρακτηριστικό το απόσπασμα: «Αυτού του είδους το δυνάμει, το οποίο υφίσταται 

ως εάν έχει ήδη συγκροτηθεί, προϋποθέτει στην πραγματικότητα μια διττή εντελέχεια: από τη μια, ως 

δυνάμει, η εντελέχεια αυτή επιτρέπει μία πραγματικότητα (δευτέρα εντελέχεια), όπως στην περίπτωση της 

ψυχής που πραγματώνεται μέσα από τη δραστηριότητα του ανθρώπου ή του ζώου ή, πιο συγκεκριμένα, 
όπως στην περίπτωση της επιστημονικής δραστηριότητας, η οποία είναι αποτελεσματική χάρη στη γνώση 

που ήδη διαθέτει κάποιος. Από την άλλη, στον βαθμό που είναι αποτέλεσμα μιας προκαταρκτικής 

διαδικασίας (είναι η περίπτωση της πρώτης εντελέχειας), όπως είναι η περίπτωση της συγκρότησης του 

ανθρώπου ή του ζώου ήδη από τη γέννησή του, ή, ποιο συγκεκριμένα εκείνου εντός του οποίου παράγεται 

η γνώση από τη μελέτη.» (σσ. 252-253)   
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Είναι ενο- οντολογικώς διπλός ο χαλκός. Άρα, το κινητό είναι εντελέχεια με δύο 

τρόπους, ως χαλκός και ως κάτι κινητό δυνάμει άγαλμα. Πρόκειται για το τρίτο αξίωμα 

κίνησης, το οποίο εισαγάγει τα αντίθετα και που συντελεί ώστε η μορφή τού αγάλματος 

να είναι εντελέχεια64. 

 Πλησιάζοντας προς το τέλος, φαίνεται ότι η κίνηση σχετίζεται με το γένος, το 

οποίο διαιρείται σε ‘εντελεχεία’ ή ‘δυνάμει’. Ακόμα, αν έχουμε ‘εντελεχεία’ ον, τότε 

ενεργεί όχι ως υποκείμενο αλλά ως κίνηση και προκύπτει ‘εντελεχεία’ δυνάμει όντος. Το 

τρίτο στοιχείο που συνάγεται είναι ότι η κίνηση είναι ‘εντελεχεία’ δυνάμει και το 

τέταρτο, ότι η κίνηση είναι είδος ενέργειας ατελούς και όχι στέρηση ή δυνάμει ή καθαρή 

ενέργεια. Επίσης, το κινούν είναι σε κίνηση λόγω του ότι είναι δυνάμει ον, ακίνητο σε 

αντίθεση με την ακινησία, όπου παρατηρείται ηρεμία. Μάλιστα, στην κίνηση, όπου 

υπάρχει ενέργεια στο κινητό ως κινητό εντοπίζεται και το πάθος μετατρέποντας το 

κινούν σε είδος ως προς την ουσία, την ποιότητα, την ποσότητα, την αρχή και το αίτιο 

της κίνησης. Το έκτο στοιχείο είναι πως η κίνηση υπάρχει και στο κινητό – εξαιτίας της 

ενέργειας- λόγω πρόκλησης της εντελέχειάς του από κινητικό εξαιτίας της δύναμης. 

Τελευταίο έρχεται το ότι η μάθηση δεν είναι πράξη διδασκαλίας και ότι η πάθηση δεν 

είναι ποίηση65. 

 Συμπληρώνοντας είναι αναγκαίο να τονιστεί πως όλα τα επίπεδα που 

προηγήθηκαν από το πρώτο έως το πέμπτο αποτελούν προπαρασκευαστική διαδικασία 

για να επέλθει η κορύφωση στο πέμπτο στάδιο. Στο πρώτο στάδιο έχουμε το πρώτο 

αξίωμα, όπου το ‘εντελεχεία’ οικοδομητό, όταν οικοδομείται επέρχεται η οικοδόμηση 

και δεν έχει πια ενέργεια, γιατί είναι οικοδομημένο. Έτσι και ως όντα έχουμε εντελέχεια 

της ύπαρξής τους και ως οικοδομητά εντελέχεια απουσίας μίας παρουσίας. Στο δεύτερο 

αρχίζει να εμφανίζεται η κίνηση ως κάτι δυνατόν, με μόνη προϋπόθεση να μην είναι 

ολοκληρωμένη η εντελέχεια αλλά ‘ενεργεία’ ως καθαρή αρχή κίνησης. Η εντελεχεία 

δηλαδή να είναι a priori προϋπόθεση του δυνάμει της και το κινητό ή δυνατό να μην 

είναι κίνηση, εκτός αν η εντελέχεια είναι τέτοια και όχι να επέλθει νωρίτερα ή αργότερα. 

Μόνο αν το οικοδομητό είναι ενεργεία μπορεί να υπάρξει οικοδόμηση, οικία. Από την 

                                                        
64 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 254-256, από όπου αναγράφεται το 

επερχόμενο απόσπασμα ως απόδειξη της ερμηνευτικής προσέγγισης: «ο όρος ενέργεια προϋποθέτει πάντα 

μια πραγμάτωση με τη σημασία ότι κάτι –πραγματώνεται- για κάποιο σκοπό. Αυτό που διαφοροποιεί την 

εντελέχεια από την ενέργεια είναι ένα ζήτημα σχέσης ως προς την ίδια την έννοια του τέλους: η ενέργεια 

είναι μια δραστηριότητα συστατική του τέλους. Είναι η ίδια το τέλος, στον βαθμό που συγκροτείται είτε 

άμεσα είτε σταδιακά. Αντίθετα, η εντελέχεια είναι το τέλος καθαυτό, ως ένα πράγμα ήδη συγκροτημένο, το 

οποίο αποτελεί ταυτόχρονα τη βάση (ή αρχή) μιας δραστηριότητας.» (σσ. 254-255)  

 
65 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 257-259, 309, από τις οποίες τονίζεται το 
ακόλουθο χωρίο: «το σημείο κορύφωσης της οποίας βρίσκεται στο χωρίο (Ε) όπου όχι μόνον ορίζεται για 

πρώτη φορά η κίνησις σύμφωνα με την ορολογία που προσιδιάζει σε αυτήν (με τους όρους δηλαδή του 

κινητού, αντί του δυνάμει και του δυνατού), αλλά όπου, επίσης, βεβαιώνεται η δυνατότητα απόδοσης του 

είδους υπό την επίδραση του κινούντος. Όλα τα χωρία που προηγούνται του (Ε) προετοιμάζουν την έλευση 

αυτή ενώ εκείνα που το ακολουθούν προσδιορίζουν τη σημασία του.» (σσ. 259) 
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άλλη πλευρά, στο τρίτο στάδιο εντοπίζεται κάτι που είναι δυνατόν66. 

 Ένας επιπλέον παράγων που χρήζει εξειδίκευσης είναι και το δεδομένο πως ο 

Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε την λέξη ενδελέχεια αντί για εντελέχεια για την εξήγηση 

του ουράνιου κόσμου. Στον ουράνιο και στον υποσελήνιο κόσμο τονίζεται η μονιμότητα 

των εναντίων και των αντιθέτων και έμμεσα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κίνησης. 

Είναι το πεπερασμένο και το άπειρο μέγεθος ΄΄δυνάμει΄΄ και όχι ΄΄ενεργεία΄΄. Είναι 

συμβεβηκός, αύξηση προς το άπειρο. Δευτερευόντως, αξιοποιεί την απορρητική μέθοδο 

που μας δίνει έναν τόπο, καθώς οδεύει από την απορία στην διαπορία και τελικά στην 

ευπορία, που είναι και η λύση. Ο τόπος είναι ταυτόχρονος με το πράγμα και πρώτο 

χαρακτηριστικό της κίνησης και ο χρόνος το δεύτερο. Άλλο παράδειγμα είναι το ύδωρ, 

το οποίο είναι δυνάμει αέρας και η ύλη του αέρα είναι είδος ενέργειας, δυνάμει ύδωρ67. 

 Εδώ είναι που κάποιος θα μπορούσε να διατυπώσει λόγο και για το κενό, το 

οποίο δεν είναι ανώτερο από τον τόπο αλλά, αν δεν εκλειφθεί, μεταβαίνει σε έναν άλλο 

κόσμο. Είναι ένα πρωτόγνωρο θέμα άγνωστο ως τον 17ο αιώνα που είχε προκαλέσει 

φόβο και μία νέα αόρατη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Όμως, αυτό το κενό 

υπάρχει, διότι, αφενός, δεν υπάρχει κατά τόπον κίνηση χωρίς κενό ούτε και μπορεί χωρίς 

το κενό να γίνει κατανοητή η αύξηση του σώματος με νερό ή ποτό. Αφετέρου δεν μπορεί 

να δικαιολογηθεί η απορρόφηση του ύδατος από ένα σώμα. Συνεπώς, το κενό είναι η 

απουσία μετατόπισης του χώρου, οι άπειρες κινήσεις των ατόμων, το όλον. Όταν η 

απουσία μεταβαίνει στην παρουσία, η θέση μεταβαίνει στον τόπο αντίστοιχα. Μάλιστα, 

τα άτομα διαφέρουν από το κενό, δεδομένου ότι είναι πλήρη και το κενό στον αντίποδα, 

αν δεν είναι το διάστημα μεταξύ των ατόμων δεν είναι τίποτα. Διαφορετική θέση 

διετύπωσε ο Δημόκριτος ισχυριζόμενος ότι η διαφορά θέσης δεν είναι πολλαπλή αλλά 

απαιτεί την οντολογικοποίηση του γίγνεσθαι, οπότε διατυπώνουμε λόγο για ασυνέχεια 

όντος με άπειρον αριθμό ατόμων και σχημάτων που προσδιορίζονται από το κενό68. 

 Κλείνοντας, σταδιακά την μελέτη μας θα ήταν συνετό να προβάλλουμε και 

ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους μαθηματικούς της εποχής εκείνης, 

που με την σειρά τους αψήφησαν την απειρότητα και εφήρμοσαν την αρχή με τις ευθείες 

                                                        
66 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 259-265, από όπου εκθέτουμε το παρόν 

χωρίο ως υπόδειγμα του συλλογισμού: «Με άλλα λόγια το εντελεχεία δυνατόν, χάρη στο οποίο υπάρχει 

κίνησις, όταν υπάρξει ενεργεία, είναι ένα δυνατόν ως καθαρή αρχή κινήσεως, ως η a priori προϋπόθεση 

του δυνάμει της.» (σσ. 262) 

 
67 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 272, 277-279, 280, από όπου 

προβάλλουμε το επόμενο χωρίο ως χαρακτηριστικό του παραπάνω συλλογισμού: «Η ανάλυση του τόπου 

είναι ένα πρότυπο στην αριστοτελική πρακτική της απορρητικής μεθόδου, διότι θέτει την απορία, την 

αναπτύσσει (διαπορία) και στη συνέχεια διατυπώνει μια λύση, με έναν τρόπο όχι πλέον διαλεκτικό αλλά 

φιλοσοφικό (ευπορία).» (σσ. 277) 

 
68 Λάμπρος, Κουλουμπαρίτσης. Η Φυσική Του Αριστοτέλους, σσ. 280-283, από τις οποίες αξίζει να 

προβληθεί το ακόλουθο χωρίο ως ενδεικτικό της ανωτέρω συλλογιστικής πορείας: «Το κενό ανοίγεται 

έτσι, μέσω της ίδιας της απουσίας, σε μία παρουσία, σύμφωνα με την έννοια της θέσης, δημιουργώντας 

έναν τόπον. Η αντίθεση ανάμεσα σε άτομα και κενό είναι απόλυτη, εφ’ όσον τα άτομα συγκροτούν το 

πλήρες, ενώ το κενό δεν είναι τίποτα, εάν δεν είναι το «διάστημα» που χωρίζει τα άτομα μεταξύ τους.» 

(σσ. 282) 
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γραμμές χωρίς τέλος. Τόνισαν πως το μεγαλύτερο μέγεθος μέσω διαίρεσης κατ’ 

αναλογία οδηγεί σε άλλο μέγεθος και πως το άπειρο βρίσκεται σε εκείνα τα υπαρκτά 

μεγέθη μόνο στα οποία οι μαθηματικές αποδείξεις είναι περιττές. Αυτό, βέβαια, που 

κάποιος πρέπει να έχει στον νου του είναι πως και ο Φιλόπονος ανέφερε πως ο 

Αλέξανδρος προέβαλε το άπειρο της διαιρετότητας και όχι των υπαρκτών μεγεθών, με 

απότοκο το άπειρο να σχετίζεται με υλικά αίτια69. 

 Ορμώμενοι από τα ανωτέρω παρουσιάζονται τα τέσσερα αίτια του όντος. Ο 

Αριστοτέλης θεωρεί πως είναι η ύλη, το είδος, το τέλος και η αιτία κίνησής του. Ο Β. 

Κάλφας καταγράφει το συστατικό από το οποίο κάτι δημιουργείται, όπως για τον 

ανδριάντα είναι ο χαλκός και για το δοχείο ο άργυρος. Δίδει έτσι, τα φυσικά γένη των 

συστατικών. Δεύτερο, είναι το είδος και το υπόδειγμα του όντος. Τρίτο, αυτό από το 

οποίο προέρχεται η μεταβολή ή η ακινητοποίηση, όπως ο πατέρας που είναι αίτιος του 

τέκνου και τέταρτο, το αίτιο, το τέλος, όπως η υγεία, που είναι το αίτιο του περιπάτου, τα 

φάρμακα για την επίτευξη της υγείας και η κάθαρση για τον καθαρισμό της ψυχής. Όσα 

είναι πριν το τέλος. Ο Adler, από την άλλη, παρουσιάζει το υλικό αίτιο, ως τον 

παράγοντα από τον οποίο κάτι είναι κατασκευασμένο, το ποιητικό αίτιο, αυτό από το 

οποίο κάποιος κατεσκεύασε κάτι, το μορφικό αίτιο, αυτό στο οποίο έγινε κάτι και το 

τελικό αίτιο, αυτό για το οποίο έγινε κάτι. Ο τρόπος ύπαρξης του απείρου, λοιπόν, είναι 

η στέρηση και η υποκείμενη πραγματικότητα του απείρου, το συνεχές και το αισθητό, 

που οδηγεί σε άπειρη διαιρετότητα για το υποκείμενο σώμα, το οποίο διαιρείται μόνο ως 

ύλη. Έτσι, το άπειρο θα μπορούσε να ταυτίζεται με την ύλη, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν 

άτοπο, αφού δεν περιέχεται και δεν περιέχει. Αντιθέτως, είναι μία από τις αρχές, όπως το 

ύδωρ και ο αήρ, πρωταρχική ουσία και ως εκ του αποτελέσματος η ύλη των όντων είναι 

και αυτή άπειρη70.  

 Οδηγούμενοι, ως εκ τούτου, σε μία σύνοψη των προειρημένων θα μπορούσαμε 

να υποστηρίξουμε πως ο χρόνος ως μέσο κίνησης και μεταβολής είναι δυνάμει υπαρκτός 

χάρη στην εντελέχεια του εκάστοτε όντος. Αυτό, λοιπόν, με αίτια την ύλη, το είδος, το 

τέλος και την αιτία καταλήγει στο πέρας μέσα από μία κυκλική πορεία και 

πραγματώνοντας την αρχή της διττής εντελέχειας του φιλοσόφου.  

 

 

                                                        
69 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 112-113, 182, από όπου επιλέγουμε το μετέπειτα απόσπασμα ως 

χαρακτηριστικό: «Σύμφωνα με μαρτυρία του Φιλοπόνου, ο υπομνηματιστής Αλέξανδρος –δεν μας σώζεται 

το περίφημο κατά την αρχαιότητα υπόμνημά του στα Φυσικά- επισήμανε ότι μπορεί πράγματι οι 

μαθηματικοί να μην χρησιμοποιούν το άπειρο στην περίπτωση των υπαρκτών μεγεθών, αλλά σίγουρα 

έχουν ανάγκη το άπειρο της διαιρετότητας.» (σσ. 182) 
 
70 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 112-113, 182-184, από τις οποίες σελίδες κρίνουμε αξιόλογο να 

προβάλλουμε το ακόλουθο χωρίο ως ενδεικτικό της συλλογιστικής πορείας της σκέψης: «Η άπειρη 

διαιρετότητα, που άνευ αμφιβολιών γίνεται τελικά αποδεκτή από τον Αριστοτέλη, δεν αφορά το ίδιο το 

άπειρο αλλά το υποκείμενο σώμα. Αλλά και αυτό δεν διαιρείται ούτε ως είδος ούτε ως σύνθετη 

πραγματικότητα αλλά μόνο ως ύλη.» (σσ. 184) 
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ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

«ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ» 

 Επιδιώκοντας να προχωρήσουμε σε μία τελική και όσο γίνεται περιεκτική 

ανακεφαλαίωση των ορισμών και ερμηνειών που δόθηκαν έως τώρα αναφορικά με το 

άπειρο και την εντελέχεια που το διακρίνει θα ήταν χρήσιμο να σημειώσουμε ορισμένες 

προτάσεις του φιλοσόφου μας για την ύπαρξη του απείρου. Αρχικά, αξίζει να 

ανακαλέσουμε στην μνήμη πως το άπειρο υπάρχει με βάση τον τρόπο των όντων με 

αυτοδύναμη ύπαρξη. Υπεισέρχονται, όμως, επεξηγηματικά πέντε προτάσεις του 

Αριστοτέλη για την ύπαρξη του απείρου αισθητού σώματος. Αυτές είναι η χρονική 

απειρία, η αέναη διαιρετότητα των μεγεθών, η ανεξάντλητη γένεση, η αδιάκοπη 

διαδοχική περατότητα του πεπερασμένου και η αριθμητική απειρία. Στα δύο πρώτα 

στοιχεία, άλλα απαιτούν μία υποχρεωτική ισχύ και άλλα όχι, ενώ στα τρία τελευταία δεν 

είναι αναγκαία η ύπαρξη απείρου αισθητού σώματος71. 

 Τα επιχειρήματα που επιβεβαιώνουν αυτές τις αρχές είναι πέντε. Αρχίζουμε από 

το ότι η ενεργητικά πραγματωμένη ύπαρξη απείρου αισθητού σώματος δεν είναι 

αναγκαία για την συνεχή γένεση, καθώς ενδέχεται να υπάρχει φθορά. Απορρίπτεται η 

απόλυτη γένεση και φθορά από τον φιλόσοφο και επαληθεύεται το επιχείρημά του για 

απειρία πεπερασμένου. Συνεχίζουμε με την επαφή που αντικρούεται με την περατότητα, 

διότι απαιτεί ως προϋπόθεση την σχέση τυχαίου με ορισμένα από τα πεπερασμένα, ενώ 

κατά τον Σιμπλίκιο με κάποια ιδιότητα των πεπερασμένων. Τρίτο, προβάλλει την μη 

πίστη στη νόηση του εαυτού ως πολλαπλάσιου του πραγματικού προς το άπειρο και όχι 

έξω από το ανθρώπινο μέγεθος. Αυτό εξηγείται και από την πεποίθηση ότι στην 

ανθρώπινη νόηση εβασίζετο η ύπαρξη του απείρου αριθμού και των μεγεθών, ώστε να 

θεωρηθούν άπειρα. Το τέταρτο, είναι ο χρόνος και η κίνηση παράλληλα με την νόηση ως 

άπειρα χωρίς πραγματωμένη ύπαρξη η αυξημένη ποσότητά τους. Το πέμπτο στοιχείο 

είναι ότι δεν υπάρχει άπειρο υπαρκτό μέγεθος μέσω μη εξαντλητικής φθοράς ή νοητικής 

αύξησης, η οποία αποτελεί και μία τελευταία απορριπτική άποψη του φιλοσόφου 

αναφορικά με το άπειρο προς τους γεωμέτρες και κυρίως τον Εύδοξο. Από τα ανωτέρω ο 

Αριστοτέλης αποδέχεται το τέταρτο και το πέμπτο χωρίς όμως, να θεωρεί το άπειρο ως 

υπαρκτό72. 

                                                        
71 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 114-115, 184-185, από τις οποίες σελίδες αναγράφουμε την 

κατώτερη για την καλύτερη κατανόηση της εξελικτικής πορείας της σκέψης: «Η χρονική απειρία και η 

αέναη διαιρετότητα θα γίνουν αποδεκτές ως τυπικές περιπτώσεις δυνητικής ύπαρξης του απείρου.» 

(σσ.185)  
 
72 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 114-115, 185-187, από όπου επιλέγουμε την επόμενη συλλογιστική 

σκέψη: «Με το συγκεκριμένο επιχείρημα ο φιλόσοφος επαληθεύει και τη βασική του θεωρητική πρόταση 

για την απειρία εντός του πεπερασμένου: το ανεξάντλητο της γένεσης-φθοράς λαμβάνει χώρα εντός των 

συγκεκριμένων περάτων του ύδατος.» (σσ. 185-186) 
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 Ολοκληρώνοντας την ανά χείρας μελέτη παρουσιάζουμε, όσο πιο 

εμπεριστατωμένα γίνεται, την θέση του Λάμπρου Σιάσου σχετικά με το άπειρο. 

Διατυπώνει την αρχή πως ο Αριστοτέλης υιοθετεί απόψεις προγενεστέρων αναφορικά με 

την ύπαρξη του απείρου ως προς την φύση της επιστήμης. Βλέπει το άπειρο ως δυνάμει 

στη διαίρεση και ότι έξω από αυτό υπάρχει κάτι. Προσέτι, επισημαίνει ότι ως ύλη αίτιο 

ονομάζεται η ύλη της τελειότητας του μεγέθους και πως επιχειρεί συμβατικές 

προσεγγίσεις του απείρου ως άπειρο, που είναι άγνωστο. Τέλος, σημειώνει πως δεν 

υπάρχει άπειρο αισθητό σώμα73. Ως σώμα προφανώς και είναι εντεταγμένο σε πέρατα.  

 Το άπειρο νοείται ως άθροισμα πέντε ενδεχόμενων παραγόντων δεδομένης της 

φθοράς που το χαρακτηρίζει, της μη συσχέτισής του με τα πεπερασμένα μέρη του, της 

υπόστασής του ανεξάρτητα της νόησης και της ύπαρξής του συγχρόνως με τον χρόνο και 

την κίνηση και της ανυπαρξίας του ως καθεαυτής κατάστασης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
73 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Τόμ. Γ έως Δ  σσ. 114-115, 187, από τις σελίδες αυτές επιλέγουμε την μετέπειτα 

συλλογιστική αρχή: «Ο Αριστοτέλης υιοθετεί τις ομοφωνίες των προγενεστέρων για να εντάξει το άπειρο 

στην περί φύσεως επιστήμη. Με τον έλεγχο του σχετικού ένδοξου υλικού αποκλείονται κάποιοι τρόποι 
ύπαρξής του (πῶς οὐκ ἔστι). Από την εξέταση των πολλαχώς λεγομένων του όρου συμπεραίνεται ότι το 

άπειρο δεν είναι αυτό έξω από το οποίο δεν υπάρχει τίποτε, αλλά είναι αυτό έξω από το οποίο υπάρχει 

πάντοτε κάτι. Είναι η ύλη της τελειότητας του μεγέθους και με αυτό τον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί αίτιο 

(ως ύλη). Οι προσεγγίσεις του απείρου είναι συμβατικές (περιγραφικοί ορισμοί), αφού το άπειρο ως άπειρο 

είναι άγνωστο. Από τις οριστικές προτάσεις που αποκλείστηκαν θα πρέπει να αναφερθεί εξαιρετικά η 

ακόλουθη· δεν υπάρχει άπειρο ενεργεία αισθητό σώμα.» (σσ. 187)  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό πως το άπειρο είναι ένα θέμα που κατά καιρούς έχει 

απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα αλλά και πως ο Αριστοτέλης με τις γνώσεις 

του κατόρθωσε να συμβάλλει στην αυστηρή δόμησή του. Καταλήγουμε πως η κίνηση 

είναι συνεχής, αφού αποτελεί μία μεταβολή στο σύμπαν από ένα άλλο πράγμα. Για αυτό 

και ο χώρος που προκαλείται από αυτή την μετατόπιση είναι και εκείνος συνεχής επ’ 

άπειρον. Ο χώρος δηλαδή προέρχεται από την μετάβαση ενός σταδίου σε ένα άλλο και 

δεν έχει οριστεί μέχρι τώρα με την μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια. Οι προσεγγίσεις 

του χώρου και του χρόνου εντοπίζονται στον Αριστοτέλη, ο οποίος απεπειράθη να δώσει 

έναν επαρκή κατά το δυνατόν ορισμό του χώρου και να δικαιώσει έτσι τις μέχρι τότε 

πεποιθήσεις περί συσχέτισής του με τον χρόνο. Αυτό το παρατηρούμε, ήδη, από τα έργα 

του με τον διαχωρισμό τους σε τρεις βασικές κατηγορίες. Επιστημονικά, εκλαϊκευμένα 

και σημειώσεις, στα οποία υπάρχει πλήθος από δευτερεύουσες υποκατηγορίες με 

κυρίαρχες τις βιολογικές, μεταφυσικές, ηθικές, πολιτικές, ρητορικές, ψυχολογικές και 

αυτές των φυσικών θεωριών. 

 Αναζητώντας πληροφορίες για το μείζον ζήτημα που επιδιώκει η παρούσα μελέτη 

να διερευνήσει αναδεικνύεται η πρόθεσή μας να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα 

Φυσικά. Εκεί παρουσιάζεται με ενάργεια η σημασία της μεταβολής ενός σώματος, η 

οποία κατόπιν της δυνάμει κίνησης αποκτά μία ορισμένη ύλη νοητή και αισθητή. 

Βέβαια, αξίζει να τονισθεί πως η ύλη ως στοιχείο δεν μπορεί να σταθεί μόνη της δίχως 

την μορφή και την στέρηση, οι οποίες αποτελούν σημαντικά συστατικά ενός πράγματος. 

Προϋπόθεση είναι η τύχη, το άθροισμα του συμβεβηκότος και του υποσυνείδητου και όχι 

το τυχαίο, το οποίο προκύπτει έπειτα από επίμονη προσπάθεια. Συμπέρασμα αυτών είναι 

η κίνηση από υποκείμενο σε υποκείμενο. 

 Ωστόσο, προσεγγίζοντας τον χρόνο ως μεταβολή των ενάντιων σωμάτων μεταξύ 

τους ανάγεται το συμπέρασμα πως είναι επ’ άπειρον διαιρετός, ώστε να καταλήγει στο 

τέλος, στον χώρο. Δεν γίνεται να τον ορίσουμε ως μη μεταβαλλόμενον, διότι τότε δεν θα 

επέλθουν τα ενδιάμεσα προϊόντα και ο χρόνος και συνεπώς και ο χώρος δεν θα 

οδηγήσουν στο πρώτο κινούν, με απότοκο να μην υπάρχει η συνέχεια στην μεταβολή-

κίνηση. Ακόμη και η κυκλική πορεία από την γένεση στην φθορά και πάλι στην γένεση, 

που αποτελεί τον πυρήνα της κίνησης δεν θα έχει δυνατότητα ισχύος. Για αυτό και ο 

φιλόσοφός μας από κοινού με τον Εμπεδοκλή απεπειράθησαν να το διαλευκάνουν 

οδηγούμενοι σε μία αντιπαράθεση αναφορικά με την κίνηση και την συνύπαρξή της με 

την γένεση και την φθορά, προκειμένου μέσω των θεωριών των κοινών και ατομικών 

περιπτώσεων να κατευθυνθούν στα καθ’ όλου και στα καθ’ έκαστα. 

 Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως ο χώρος ως  το πέρας του χρόνου έχει τέτοια 

υπόσταση, που να δημιουργεί τις ικανότητες της σκέψης, της αίσθησης και της νόησης 

ως δεδομένα της κίνησης. Υπάρχουν τόσα είδη κίνησης όσοι και οι τρόποι ύπαρξης των 

όντων αν και ορισμένα περιλαμβάνουν και τις δύο αρχές κίνησης. Νοούμε την τέλεια και 

ατελή πράξη με στόχον την ολοκλήρωση ή όχι του τέλους, αντίστοιχα και εν τέλει, την 
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αποδοχή ύπαρξης του είδους μέσω της έξεως. Χωρίς, όμως, την εντελέχεια του όντος 

τίποτα δεν δύναται να οδηγηθεί στην πραγμάτωσή του, εφόσον η κίνηση είναι συνεχής 

και άθροισμα των κοινών και καθόλου, επ’ άπειρον διαιρετή. Πρόκειται για μία αρχή την 

οποία διέκρινε και ο Αναξαγόρας και περιγράφεται και από την Μεγάλη Έκρηξη, κατά 

την οποία το άπειρο δεν αντιμετωπίζεται ως αρχή πάντων αλλά ως αρχή και ουσία 

πράγματος που είναι συμβεβηκός. 

 Με την κρίση περί της απειρότητας ασχολήθηκαν και ο Ηράκλειτος και ο 

Αναξαγόρας διατυπώνοντας απόψεις για την κίνηση. Ο Αριστοτέλης απεναντίας τόνισε 

πως ο τόπος και η κίνηση είναι στοιχεία μεταβαλλόμενα ανάλογα με τις ισχύουσες 

συνθήκες και όχι αναλλοίωτα στον χρόνο. Ο χρόνος, επομένως, και το άπειρο 

αλληλοεξαρτώνται λόγω της σχέσης του χρόνου με την κίνηση και την απόληξη της 

σχέσης αυτής σε πρότερο και ύστερο.  Το όλο αποτελείται από ύλη και μορφή ούτως 

ώστε το άπειρο να είναι δυνητικά πραγματωμένη ύπαρξη. 

 Κλείνοντας την παρούσα εργασία θα ήταν επιστημολογικά αναγκαίο αν 

ανακαλούσαμε στην μνήμη και τα τρία αξιώματα του Σταγειρίτη φιλόσοφου αναφορικά 

με τις άϋλες μορφές, την a priori διπλή εντελέχεια και την ουσία του όντος που διαφέρει 

από την ουσία τού δυνάμει κινητού όντος. Αυτό θα ήταν χρήσιμο να το έχουμε στον νου 

μας, ώστε να μπορούμε να σχηματίσουμε μία σφαιρική εικόνα τόσο για τα ουράνια 

σώματα που απαρτίζουν το σύμπαν όσο και για τον κυκλικό, φαύλο κύκλο της ζωής και 

συνεπαγωγικά, της κίνησης, ο οποίος καθορίζεται από ποικίλες μεταβολές 

αντικρουόμενων σωμάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται και η κίνηση κάθε 

σώματος και συνεχίζεται αδιάκοπα μέσα στις χρονικές διακυμάνσεις. Ο χώρος και ο 

χρόνος, λοιπόν, είναι δύο στοιχεία αναπόσπαστα και συνεχή, όπως και απείρως διαιρετά 

επ’ άπειρον, όπου το ένα δεν είναι εφικτό να υπάρξει χωρίς το άλλο. Θα μπορούσαμε 

μάλιστα να υποστηρίξουμε ότι ο χρόνος συνιστά τον τρόπο ύπαρξης του χώρου, τον 

λειτουργισμό του και το μέτρο της εκτατότητάς του ως διανύσματος.  
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