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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Μπετσάκος µεγάλωσε στην Κοζάνη και ζει στη Θεσ σα -
λο  νίκη. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπι -
στή  µιο Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι διδάκτο ρας στην Ιστορία
της Φιλοσοφίας.

Εργάζεται ως φιλόλογος καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση και
ως συµβασιούχος διδάσκων της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο
Τµήµα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. 

Στον πυρήνα των επιστηµονικών του ενδιαφερόντων βρί σκε ται η
αριστοτελική φιλοσοφία (και η πρόσληψή της στην ελ λη νι κή Ανα -
το λή). Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά. Από τις
εκ δόσεις Ἁρµὸς κυκλοφορούν οι µελέτες του:

«Στάσις Ἀεικίνητος. Η ανακαίνιση της αριστοτελικής κινήσεως
στη θεολογία Μαξίµου του Οµολογητού», Αθήνα 2006.

«Ψυχή άρα Ζωή. Ο αποφατικός χαρακτήρας της αριστοτελικής
θε ω ρίας της ψυχής», Αθήνα 2007.
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ÐÑÏËÏÃÏÓ

Áõôü íïìßæù üôé ôï èõìïýìáé ðïëý êáëÜ: ôçí áíÜãíùóç ôïõ
ÁñéóôïôÝëç ôçí Üñ÷éóá _ðïý íá èõìïýìáé ðéá ôþñá ãéá
ðïéïí ëüãï_ ìå ôá ÖõóéêÜ ôïõ, êáé Ýìåéíá, óô' áëÞèåéá, ãï-
çôåõìÝíïò. Äåí Þôáí ìüíï ç åêðëçêôéêÞ áíÜëõóÞ ôïõ ôùí
âáóéêþí áñ÷þí ãéá ôçí åñìçíåßá ôçò öýóçò êáé ôùí åííïéþí
«êßíçóç», «÷þñïò», «÷ñüíïò», «Üðåéñï» ðïõ ìå ãïÞôåõóáí
Þôáí (ßóùò ðåñéóóüôåñï ãéá ìÝíá) êáé ï ëüãïò ôïõ, Ýíáò ëü-
ãïò ðïõ, ÷ùñßò íá åßíáé áêüìç ôï êáôáëëçëüôåñï åñãáëåßï,
äïêßìáæå íá ðåé ðñÜãìáôá ðïõ ëÝãïíôáí ãéá ðñþôç öïñÜ ìå
ôüóï óõóôçìáôéêü ôñüðï. Ôçí Ýæçóå êáé Üëëåò öïñÝò áðü ôü-
ôå ï ÁñéóôïôÝëçò ôçí áãùíßá íá Ý÷åé íá ðåé ðñÜãìáôá åíôå-
ëþò êáéíïýñãéá óôïõò äéÜöïñïõò ôïìåßò ôçò ãíþóçò ðïõ êß-
íçóáí ôï åñåõíçôéêü ôïõ åíäéáöÝñïí êáé óå üëåò ó÷åäüí ôéò
ðåñéðôþóåéò áõôÝò íá áéóèÜíåôáé üôé, ü÷é ï ßäéïò, áëëÜ ç ß-
äéá ç ãëþóóá, ç ôüóï åíôõðùóéáêÜ Þäç äïõëåìÝíç óôïí ÷þ-
ñï ôçò ëïãïôå÷íßáò åëëçíéêÞ ãëþóóá, äåí äéÝèåôå áêüìç ôá
áðáñáßôçôá óôçí êÜèå óõãêåêñéìÝíç ðåñßóôáóç åêöñáóôéêÜ
ìÝóá. Óôï ôÝëïò, âÝâáéá, áðïöÜóéæå _ðÜíôïôå_ üôé áõôü
ðïõ åß÷å óçìáóßá Þôáí íá ãßíåôáé ôïõëÜ÷éóôïí üóï ôï äõíá-
ôüí ðéï óáöÞò êáé ðéï åõðáñáêïëïýèçôïò ï ëüãïò ôïõ. ¸-
ðáéñíå ãéáõôü ëÝîåéò êïéíÝò êïéíüôáôåò, ëÝîåéò ðïõ åß÷áí Þ-
äç ìéá óõãêåêñéìÝíç êáé ãíùóôÞ óå üëïõò óçìáóßá, êáé ôéò
öüñôéæå ìå êáéíïýñãéï óçìáóéáêü ðåñéå÷üìåíï, Þ Ýðëáèå ï ß-
äéïò ëÝîåéò ðïõ äåí õðÞñ÷áí ùò ôüôå óôç ãëþóóá ôïõ, ðïõ
ðñüäéäáí üìùò áðü ôçí ðñþôç êéüëáò óôéãìÞ ôç óçìáóßá
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ôïõò, êÜíïíôáò Ýôóé åýêïëç ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí êáé-
íïýñãéùí íïçìÜôùí: Ï Óôáãåéñßôçò öéëüóïöïò Þôáí êÜôé
óáí ôïõò óçìåñéíïýò èåôéêïýò åðéóôÞìïíåò, ðïõ áéóèÜíïíôáé
óõ÷íüôáôá üôé, åíþ ïé åðéóôÞìåò ôïõò ôñÝ÷ïõí ìå éëéããéþäç
ôá÷ýôçôá, ç ãëþóóá ôïõò äåí äéáèÝôåé ôéò ëÝîåéò ìå ôéò ïðïßåò
èá õðçñåôçèïýí ïé êáéíïýñãéåò íïçôéêÝò óõëëÞøåéò _ ðïý íá
ðñïöôÜóåé ç ãëþóóá íá ôéò öÝñåé óôï öùò ôéò ëÝîåéò áõôÝò
êáé óôç óõíÝ÷åéá íá ôéò êáèéåñþóåé! Ïýôå Ý÷ïõí, Üëëùóôå,
ôïí ÷ñüíï ïé èåôéêïß áõôïß åðéóôÞìïíåò íá ðåñéìÝíïõí ôïõò
åðáããåëìáôßåò õðçñÝôåò ôÞò ãëþóóáò íá ôïõò äéïñèþóïõí
ôá (ãñáììáôéêÜ) ëÜèç ôïõò Þ íá ôïõò õðïäåßîïõí óùóôüôå-
ñåò ëÝîåéò!

Ëßãï ìåôÜ _ôï èõìïýìáé êáé áõôü ðïëý êáëÜ_ åß÷á ôçí åõ-
êáéñßá íá äéáâÜóù Ýíá èáõìÜóéï âéâëßï ãéá ôï áñéóôïôåëéêü
áõôü Ýñãï. Åííïþ ôï âéâëßï ôïõ W. Wieland, ðïõ Ýíáò áðü
ôïõò ðéï ìåãÜëïõò áñéóôïôåëéóôÝò, ï Óïõçäüò Ingemar Du-
ring, ôï ÷áñáêôÞñéóå «ìéá áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò íåüôåñåò
óõìâïëÝò óôçí áñéóôïôåëéêÞ Ýñåõíá». Ïé áíáëýóåéò ôïõ Wie-
land áýîçóáí ôïí èáõìáóìü ìïõ ãéá ôï Ýñãï áõôü ôïõ Áñé-
óôïôÝëç, ðïõ áðü ôüôå äåí óôáìÜôçóå íá áóêåß ìéá îå÷ùñé-
óôÞ ãïçôåßá óôçí øõ÷Þ ìïõ, Ýóôù êáé áí óýíôïìá âñÝèçêáí
óôï êÝíôñï ôïõ åíäéáöÝñïíôüò ìïõ Üëëåò ðåñéï÷Ýò ôïõ áñé-
óôïôåëéêïý óôï÷áóìïý êáé ôïõ áñéóôïôåëéêïý ëüãïõ.

Èõìïýìáé üìùò êáé êÜôé Üëëï: Óýóôçóá áìÝóùò ôüôå óå
åõìáèÝóôáôïõò êáëïýò ößëïõò ìïõ öõóéêïýò êáé ìáèçìáôé-
êïýò íá äéáâÜóïõí êáé áõôïß ôï Ýñãï áõôü ôïõ ÁñéóôïôÝëç|
Þìïõí âÝâáéïò üôé èá ôï Ýâñéóêáí åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïí
_ìðïñåß êáé íá Ýìåíáí Ýêðëçêôïé ìå ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõ. Å-
êåßíïé üìùò Ýìåéíáí ðñþôá Ýêðëçêôïé ðïõ äåí Ýâñéóêáí, ïý-
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ôå êáé åãþ ìðïñïýóá íá ôïõò óõóôÞóù, ìéá Ýãêõñç = áîéü-
ðéóôç íåïåëëçíéêÞ ìåôÜöñáóç ôïõ Ýñãïõ, ìáêÜñé óõíïäåõìÝ-
íç êáé áðü ìéá êáëÞ åéóáãùãÞ êáé áðü ÷ñÞóéìá ó÷üëéá, ðïõ
_üëá áõôÜ ìáæß_ íá ôïõò ðñüóöåñáí áóöáëÞ âïÞèåéá ãéá
ôçí êáôáíüçóç ôïõ, Ýôóé êé áëëéþò, ü÷é êáé ôüóï åýêïëïõ áõ-
ôïý áñéóôïôåëéêïý Ýñãïõ.

Ôçí ðñþôç âïÞèåéá óôï åëëçíéêü êïéíü ôçí ðñüóöåñå ï
Âáóßëçò ÊÜëöáò ðáñïõóéÜæïíôáò óôá 1999 ìéá êáëïäïõëå-
ìÝíç ìåôÜöñáóç ôïõ äåýôåñïõ âéâëßïõ ôïõ áñéóôïôåëéêïý áõ-
ôïý Ýñãïõ. Óõíüäåøå ìÜëéóôá ï ÊÜëöáò ôç ìåôÜöñáóÞ ôïõ
ìå ìéá ÷ñÞóéìç åéóáãùãÞ êáé ìå êáôáôïðéóôéêüôáôá ó÷ü-
ëéá. ÓÞìåñá áéóèÜíïìáé ðïëý åõ÷áñéóôçìÝíïò ðïõ ìðïñþ
íá ÷áéñåôßóù ôçí ðñïóöïñÜ óôï åõñý áíáãíùóôéêü êïéíü _ìå
ôç öñïíôßäá ôçò óåéñÜò “Áñ÷áßïé Óõããñáöåßò” ôùí Åêäü-
óåùí ÆÞôñïò_ ôùí âéâëßùí Á´ êáé Â´ôïõ áñéóôïôåëéêïý áõ-
ôïý Ýñãïõ, ôç öïñÜ áõôÞ ìå ôïí ìü÷èï ôïõ Âáóßëç ÌðåôóÜ-
êïõ, ðéï ðñüóöáôïõ áõôïý ìáèçôÞ ìïõ, ðïõ, ðñéí áðü áõôÞ
ôç äïõëåéÜ ôïõ, Ýäùóå äåßãìáôá óïâáñÞò åíáó÷üëçóçò ìå
èÝìáôá ôïõ áñéóôïôåëéêïý áõôïý Ýñãïõ. Ìå ôïí ðñþôï áõôü
ôüìï åãêáéíéÜæåôáé ìéá óåéñÜ ôåóóÜñùí óõíïëéêÜ ôüìùí| ï
êáèÝíáò èá ðåñéëáìâÜíåé äýï âéâëßá ôçò “ÖõóéêÞò Áêñï-
Üóåùò”, ï äåýôåñïò ôá âéâëßá Ã´êáé Ä´, ï ôñßôïò ôá âéâëßá
Å´êáé Æ´ êáé ï ôåëåõôáßïò ôá âéâëßá Ç´êáé È´. Áò åõ÷çèïýìå
íá ìçí áñãÞóåé íá åìöáíéóèåß óôç ãëþóóá ìáò ïëïêëçñù-
ìÝíï ôï ôüóï áîéüëïãï áõôü Ýñãï ôïõ ìåãÜëïõ Óôáãåéñßôç
óïöïý.

Ôï Ý÷ù Þäç õðïóôçñßîåé ðïëëÝò öïñÝò: Óôç ìåôÜöñáóç åíüò
áñéóôïôåëéêïý Ýñãïõ _üðùò êáé ïðïéïõäÞðïôå, âÝâáéá, Üë-
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ëïõ Ýñãïõ ôçò áñ÷áßáò åëëçíéêÞò ãñáììáôåßáò_ ðñÝðåé êá-
íåßò íá ðñï÷ùñåß ìüíï üôáí áéóèáíèåß þñéìïò íá îáíáðåß
óôç ãëþóóá ôïõ üóá ðñÜãìáôé åßðå óôç äéêÞ ôïõ ãëþóóá
ï óõããñáöÝáò ôïõ Ýñãïõ. Ôçí ùñéìüôçôá áõôÞ ôçí Ý÷åé, öõ-
óéêÜ, áõôüò ðïõ Ý÷åé ðñþôá öñïíôßóåé íá åñìçíåýóå é ìÝ-
óá ôïõ ôï áñ÷áßï êåßìåíï, áí ü÷é óå üëåò ôïõ, ðÜíôùò óôéò
ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéÝò ôïõ| áõôü èá ðåé: íá Ý÷åé öñïíôß-
óåé íá êáôáíïÞóåé, üóï ãßíåôáé ðëçñÝóôåñá, ôï ðñáãìáôéêü
ðåñéå÷üìåíï ôïõ Ýñãïõ _ êÜôé ðïõ, ùò ãíùóôüí, ãßíåôáé êáôÜ
êýñéï ëüãï ìå ôçí êáôÜêôçóç ôçò ó÷åôéêÞò âéâëéïãñáößáò.

Ìå ôç âåâáéüôçôá üôé áõôüò Þôáí êáé ï ôñüðïò äïõëåéÜò
ôïõ Âáóßëç ÌðåôóÜêïõ äå÷üìáóôå ìå åõ÷áñßóôçóç óÞìåñá
ôïí êáñðü ôïõ ìü÷èïõ ôïõ, áðïôÝëåóìá, óôçí ðñáãìáôéêü-
ôçôá, ôçò ðëïýóéáò (ðñïðáñá)óêåõÞò ìå ôçí ïðïßá áíÝëáâå
êáé Ýöåñå óå ðÝñáò ôçí áëçèéíÜ äýóêïëç áõôÞ äïõëåéÜ ôïõ.
ÓõóôÞíïíôáò óÞìåñá óå üëïõò íá äéáâÜóïõí ôá ÖõóéêÜ ôïõ
ÁñéóôïôÝëç áéóèÜíïìáé ðëÝïí ðéï Ýôïéìïò íá áðåõèõíèþ
ðÜëé óôïõò öõóéêïýò êáé óôïõò ìáèçìáôéêïýò ôïõ ôüðïõ ìáò:
«×áñåßôå êé åóåßò, ìå ôç ÷èåóéíÞ âïÞèåéá ôïõ ÊÜëöá êáé ìå
ôç óçìåñéíÞ ôïõ ÌðåôóÜêïõ, áõôüí ôïí éäéáßôåñá åýãåõóôï
êáñðü ôïõ áñéóôïôåëéêïý óôï÷áóìïý».

¢ËÌ. §˘Ô˘ÚÏ‹˜

√ÌfiÙÈÌÔ˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η ενασχόλησή µου µε τα Φυσικά του Αριστοτέλη ξε κί -
νησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90· εντασσόταν στο
πλαίσιο της έρευνας που κατέληξε σε διδακτορική δια-
τριβή υπό τον τίτλο Στάσις Ἀεικίνητος. Η ανα καί νι ση
της αριστοτελικής κινήσεως στον Μάξιµο Οµολογη τή. 

Με εντυπωσίασε αµέσως η οργανωµένη προσπά -
θεια του Αριστοτέλη να προσεγγίσει µε όργανο τον ορ -
θό λόγο κεντρικά ζητούµενα του φυσικού επιστητού,
όπως η κίνηση, ο χώρος και ο χρόνος, τόσο καθ’ εαυτά
ό σο και συσχετιζόµενα. Θαύµασα, ακόµη, την επιµονή
του φιλοσόφου να κατανοήσει µε ποιοτικούς όρους τις
δοµές της φύσης, και τη συνακόλουθη αδιαφορία του
για µια µετρητική, αριθµοκεντρική φυσική. Συνει δη το -
ποί ησα, τέλος, τη δυσκολία που παρουσιάζει το εγχεί -
ρη µα της θεµελίωσης µιας νεότευκτης επιστήµης, αλ -
λά και το µέγεθος της ουσιαστικής συµβολής του Α -
ριστοτέλη σ’ αυτό που ονοµάζουµε σήµερα «φυσιο -
γνω στικές επιστήµες».

Έκτοτε η µελέτη της αριστοτελικής φυσικής πα ρέ -
µεινε στα σταθερά ενδιαφέροντά µου και πλαισιώθη-
κε από τη µελέτη της αντίστοιχης (εκπληκτικής από
ποιοτική και ποσοτική άποψη) υποµνηµατιστικής ερ -
γασίας των αρχαίων σχολιαστών του φιλοσόφου (κυ -
ριότεροι: ο Φιλόπονος και ο Σιµπλίκιος). Προσπάθησα
παράλληλα να παρακολουθήσω και τη διεθνή βιβλιο-
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Π ΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

γραφία γύρω από τις αριστοτελικές φυσιογνωστικές
πραγ µατείες, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια διογ-
κώθηκε εντυπωσιακά. 

Πέρα από τις προϋπάρχουσες κλασικές εργασίες µε
αντικείµενο τα Φυσικά (π.χ. τα υποµνήµατα του Ross
και του Wagner, την ευφυή και ρηξικέλευθη µονογρα-
φία του Wieland, τη συνθετική θεώρηση του Solmsen),
δηµοσιεύτηκαν τις δυο-τρεις προηγούµενες δεκαετίες
πάρα πολλά µελετήµατα, άρθρα και συλλογικά έργα
αφιερωµένα σε επιµέρους ζητούµενα της φυσικής του
Σταγειρίτη, όπως η κίνηση και η µεταβολή, ο χώρος
και ο χρόνος, το κενό και το άπειρο, αλλά και πολλά
άλ λα. Συγχρόνως, η αριστοτελική φυσική (επαν)α πο -
τι  µήθηκε συγκριτικά προς τη νευτώ νεια φυσική, ενώ
αποτολµήθηκαν και αναγνώσεις της παράλληλες
προς σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα. 

Αλλά δίπλα στον όγκο των ξενόγλωσσων εργασιών
είχαµε την τύχη, τη σπάνια για τα δεδοµένα της χώρας
µας, να εκδοθούν και στα ελληνικά δύο εξαιρετικές
µελέτες µε αντικείµενο τα Φυσικά. Πρόκειται για την
εργασία του Λάµπρου Χρ. Σιάσου που φέρει τον τίτλο
Η διαλεκτική στη φανέρωση της φύσης και τον υπότι -
τλο Μελέτη στα Φυσικά του Αριστοτέλη· και για την
εργασία του Βασίλη Κάλφα υπό τον τίτλο Αριστοτέ -
λης. Περί φύσεως και τον υπότιτλο Το δεύτερο βιβλίο
των Φυσικών. Εισαγωγή-µετάφραση-σχολιασµός. Και
για τις δύο µελέτες µπορούµε να πούµε ότι συνιστούν,
µε τον τρόπο της η καθεµία, σηµαντική συµβολή στην
έρευνα των Φυσικών.

14



Π ΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η µελέτη του Λ. Σιάσιου επικεντρώθηκε στην ανά-
δειξη της ενότητας της πραγµατείας. Με ερµηνευτικό
άξονα την ιχνηλάτηση της διαλεκτικής µεθοδολογίας
του Σταγειρίτη ο µελετητής προσέγγισε εκ του σύνεγ-
γυς και µε κειµενοκεντρικές προτεραιότητες την ε σώ -
τερη δοµή της Φυσικής Ακροάσεως. Έτσι πέτυχε, πρώ -
τον, να εντάξει ολόκληρες θεµατικές σε ευρύτερες
συνάφειες, αλλά και να εµβαθύνει στην πληρέστερη
κατανόηση µεµονωµένων χωρίων του έργου· δεύτε -
ρον, να διευκολύνει τον αναγνώστη της πραγµατείας
σε ολιστική προσέγγισή της, απαραίτητη σε µια εποχή
ραγδαίου κατακερµατισµού του φιλολογικού ή φιλο -
σο  φικού επιστητού.

Η µελέτη του Β. Κάλφα ήταν, από µία άποψη, ερ -
γασία τυπική στο είδος της· απαρτίζεται από εισαγωγή
στα Φυσικά, µετάφραση και σχολιασµό του Β΄ βιβλίου
της πραγµατείας. Από άλλη άποψη, όµως, η συγκεκρι -
µένη εργασία αποτέλεσε εξαίρεση. Η ξεκά θαρη ερµη -
νευτική γραµµή πάνω στην οποία δοµήθηκε (σύγ κρου -
ση της αριστοτελικής τελεολογίας µε τον προσωκρα-
τικό µηχανισµό), η πλαισίωσή της από πυκνή α νά λυση
του κάθε κεφαλαίου, η κριτική συζήτηση της σύγ -
χρονης βιβλιογραφίας, η µέριµνα για την ακριβή από-
δοση της τεχνικής ορολογίας του Αριστοτέλη αποτέλε-
σαν πρότυπο, και έκτοτε λειτουργούν ως κριτήριο ποι-
ότητας για οµοειδείς εργασίες.

Τα δύο αυτά βιβλία, του Λ. Σιάσου και του Β. Κάλφα,
αποτέλεσαν και για τη δική µου εργασία απαραίτητα
βοηθήµατα, χωρίς τα οποία δεν θα είχα αποτολµήσει
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τη µεγάλη προσπάθεια της µετάφρασης και του σχο-
λιασµού των Φυσικών. Η πρόταση να ασχοληθώ µε τη
συ γκεκριµένη εργασία είχε έρθει από τον άνθρωπο
που ουσιαστικά εισήγαγε στο Αριστοτέλειο Πανεπι -
στή  µιο και θεράπευσε επί δεκαετίες τις αριστοτελικές
σπουδές, τον καθηγητή Δηµήτρη Λυπουρλή, δάσκαλο
στις µεταπτυχιακές µου σπουδές και υποδειγµατικό
µεταφραστή του φιλοσόφου από τα Στάγειρα. Προ -
σπά θησα να ανταποκριθώ.
Μπορούµε, µάλλον, να δεχτούµε ότι η νεοτερική επι-
στήµη αντιµετώπισε µε προκατειληµµένο πνεύµα και
περισσή αλαζονεία τη φυσική του Αριστοτέλη. Σήµε-
ρα, ύστερα από τις κοσµογονικές αλλαγές που έφερε
στη θεώρηση της φύσης ο 20ός αι., η επιστήµη και η φι -
λοσοφία πασχίζουν να ανοίξουν καινούργιους δρό -
µους στη σχέση µας µε την αλήθεια της· βρίσκουν –νο -
µίζω– και πάλι βοηθό τους τον στοχασµό του σοφού
Αρι στοτέλη. Αξίζει να γνωρίσουµε από κοντά το έργο
του.

Βασίλης Μπετσάκος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Τα Φυσικά. Σύντοµη εισαγωγή στην πραγµατεία1

Ο Αριστοτέλης διακρίνει τρεις µορφές θεωρητικής
γνώ σης2: πρώτη φιλο σοφία, φυσική (καλείται επίσης
δευ  τέρα φιλοσοφία3) και µαθηµατικά. Η πρώτη φιλοσο-
φία, η λεγόµενη σήµερα µεταφυσική, µελετά το υπαρ -
κτό ως τέτοιο (το ὂν ᾗ ὄν), καθώς και όσα συνδέονται
ουσιωδώς µε αυτό. Η φυσική και τα µαθηµατικά έχουν
κοινό αντικείµενο, τα αισθητά όντα (φυσικά σώµατα)·
διακρίνονται, όµως, και αυτονοµούνται επιστηµολογι-
κά λόγω του διαφορετικού τρόπου προσέγγισης του
αντικειµένου τους. Ο µαθηµατικός αφαιρεί νοητικά
την ύλη και την κίνηση από τα αντικείµενά του, και α -
σχολείται µε αυτά ως αναλλοίωτες στατικές καταστά-
σεις· αντίθετα, ο φυσικός εξετάζει τα ένυλα φυσικά
σώ µατα ως οντότητες σε κατάσταση δυναµική, ως ο -
ντότητες µεταβαλλόµενες-κινούµενες· ακόµη, ο µαθη -
µατικός αδιαφορεί για τα σώµατα ως σώµατα, και εξε-
τάζει αφαιρετικά τα σχήµατα των σωµάτων· αντίθε τα,
ο φυσικός θεωρεί τα σχήµατα ως όρια φυσικών σωµά-
των, και εξετάζει τα σώµατα κινούµενα στο χώρο και
τον χρόνο4.

Με την πραγµατεία που µας παραδόθηκε µε τον τί -
τλο Φυσικὰ ή Φυσικὴ Ἀκρόασις ο Αριστοτέλης επιχει ρεί
και φέρνει σε πέρας ένα φιλόδοξο εγχείρηµα, τη θε µε -
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λίωση της περὶ φύσεως ἐπιστήµης5. Αυτά καθ’ εαυτά τα
Φυσικά αποτελούν έργο αυτοτελές ως προς το περι -
εχόµενο (δεν προϋποθέτουν κάποια προηγούµενη ή ε -
πό µε νη πραγµατεία του φιλοσόφου ως αναγκαίο συµ -
πλήρωµα), αλλά συνολικά η αριστοτελική περὶ φύ -
σεως ἐπιστήµη δεν εξαντλείται στα Φυσικά· περιλαµ-
βάνει επίσης τις πραγµατείες Περὶ οὐρανοῦ, Περὶ γενέ-
σεως καὶ φθορᾶς, Με τεωρολογικά, Περὶ κόσµου. Στην
επιστήµη της φύσης εντάσσονται ακόµη τα βιολογικά
έργα του Αριστοτέλη (Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι, Περὶ ζῴων
µορίων, Περὶ ζῴων γενέσεως, Περὶ ζῴων πορείας, Περὶ
ζῴων κινήσεως). Επίσης, στην κατηγορία των φυσικών
συγγραµµάτων ανήκει η Περὶ ψυχῆς πραγµατεία, τα
µικρότερα ψυχο-φυσιολογικά έργα τα λεγόµενα Μι -
κρὰ Φυσικά, καθώς και ορισµένα ήσσονα έργα των ο -
ποίων η γνησιότητα δεν τεκµηριώνεται αλλά περι λαµ -
βάνονται κατά παράδοση στο αριστοτελικό corpus.

Στις προαναφερθείσες πραγµατείες ο Αριστοτέλης
εκτείνει την έρευνά του σε εύρος αξιοθαύµαστο. Ασχο-
λείται µε θέµατα που άπτονται του σηµερινού επι-
στητού της φυσικής, της κοσµολογίας, της µετεωρο-
λογίας, της χηµείας, της ανθρωπολογίας και της ψυχο-
λογίας, της βιολογίας, της ζωολογίας και της φυτο-
λογίας. Ο Σταγειρίτης πιστεύει ότι κάθε φυσικό ον και
φαινόµενο, όσο µικρό και ασήµαντο και αν εµφανίζε-
ται, δικαιούται επιστηµονικής προσέγγισης και µελέ -
της, η οποία και θα το αναδείξει οπωσδήποτε θαυµα-
στό και ωραίο6. 

Ο Αριστοτέλης είναι ο θεµελιωτής της φυσικής, της
18
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ε πιστήµης των φυσικών πραγµάτων και των αισθη-
τών φαινοµένων. Ο πρωταρχικός σκοπός του φιλοσό -
φου, κατά τη ρητή δήλωσή του, είναι να ξεπεράσει τις
διάφορες δοξασίες των προγενεστέρων στοχα στών, οι
οποίοι είτε περιορίστηκαν σε εµπειρική φυσική είτε
υπέταξαν τα φαινόµενα σε προκατασκευασµένες ι -
δέες που είχαν για τη φύση. Η απόπειρα του Σταγει-
ρίτη να θεµελιώσει και να συγκροτήσει επιστήµη του
αισθητού κόσµου είναι η πρώτη σχετική προσπάθεια
στην ιστο ρία του ανθρωπίνου πνεύµατος.

Κεντρική θέση ανάµεσα στα φυσιογνωστικά συγ -
γράµµατα του Αριστοτέλη έχουν τα Φυσικά. Η πραγ-
µατεία, όµως, αυτή διαφοροποιείται καίρια από ό,τι ε -
µείς ονοµάζουµε και κατανοούµε ως φυσική επιστή µη·
ο λόγος είναι ότι στα Φυσικά ο Αριστοτέλης δεν έχει ως
άµεσο στόχο του να ταξινοµήσει και να περιγράψει
κάποια φυσικά όντα και φαινόµενα ή να προβεί σε µία
µετρητική προσέγγισή τους· πρωτίστως ενδιαφέρεται
να θεµελιώσει την επιστήµη της φύσης µέσω της λογι-
κής πραγµάτευσης βασικών εννοιών-ἀρχῶν7. Με δεδο-
µένη τη γνώση αυτών των βασικών εννοιών-αρχών,
και τη συνακόλουθη γενική ερµηνεία της φυσικής
πραγ µατικότητας, ο Σταγειρίτης ερευνά στα υπόλοι-
πα φυσιογνωστικά του έργα συγκεκριµένους τοµείς
του φυσικού επιστητού· εκεί, µάλιστα, εφαρµόζει µέ -
θο δο αµεσότερα εµπειρική.

Οι «αρχές» στις οποίες αναφέρεται ο Αριστοτέλης
δεν είναι απλά επιστηµονικές αρχές, κάτι δηλαδή το
οποίο ανήκει αποκλειστικά στην υπαρκτική τάξη της

19



Å É ÓÁÃÙÃÇ

γλώσσας και της γνώσης. Οι αριστοτελικές αρχές είναι
–ασυγχύτως και αδιαιρέτως– και αρχές των όντων ως
τοιούτων και αρχές της φύσης (πρωτογενείς φυσικές
διεργασίες) και επιστηµονικές αρχές. Για τον Αριστο-
τέλη ο κόσµος των πραγµάτων και ο κόσµος της πο λύ -
µορφης πρόσλήψής τους εκ µέρους του ανθρώ που εί -
ναι οι δύο τροπικές εκφάνσεις µίας οντότητας: του κό -
σµου µέσα στον οποίο ανήκει ο άνθρωπος8. Με άλλα
λόγια: ο Αριστοτέλης δεν αποδίδει οντολογική προτε -
ραι ότητα ούτε στο αντικείµενο ούτε στο υποκείµενο·
γι’ αυτόν –µολονότι τούτο δεν θεµατοποιείται, ίσως
και να µην συνειδητοποιείται– εκείνο που αναµφισβή -
τητα διεκδικεί τον «τίτλο» του υπαρκτού είναι η αµοι -
βαιό τητα υποκειµένου-αντικειµένου, η απαράγραπτη
και ουσιώδης σχέση τους. 

Νήµα που διατρέχει και συνέχει τα Φυσικά στο σύ -
νολό τους είναι η έννοια της κινήσεως-µεταβολής στις
ποικίλες µορφές της. Στα οκτώ βιβλία της πραγµα-
τείας εκτίθεται µεθοδικά η σηµα σία που έχει για τη
γνώ ση της φύσης η κατανόηση της κινήσεως αλλά και
όσων φυσικών φαινοµένων και αντίστοι χων εννοιών
σχετίζονται µε αυτήν (χώρος, κενό, χρόνος, άπειρο, συ -
νέχεια, διαιρετότητα κ.ά.). Η κίνησις προσιδιάζει στα
αισθητά όντα, στα όντα που υπάρχουν απηρτισµένα
α πό ὕλη και εἶδος. Και ο φυσικός (οφείλει να) µελετά
τα φυσικά σώµατα ακριβώς ως σύνθεση είδους και
ύλης. Αυτό ασφαλώς προαπαιτεί αυτοτελή έρευνα τό -
σο του είδους όσο και της ύλης των φυσικών σωµά-
των9.
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Στα όρια των Φυσικών σπανίζει το εµπειρικό υλικό
το προερχόµενο άµεσα από φυσικές παρατη ρήσεις,
ενώ κυριαρχεί η λογική ανάπτυξη των θεµελιακών εν -
νοιών (χωρίς αυτό να ση µαίνει πως παύει να κυριαρχεί
ο γνωστός αριστοτελικός ρεαλισµός). Ο Αριστοτέλης
προ σπαθεί καταρχήν να συζητήσει εντός του δι κού
του γνωσιοθεωρητικού πλαισίου τις λανθασµένες ή
ελ λιπείς θέσεις κάποιων προηγούµενων από αυτόν
(φυ  σι κών) φιλοσόφων, αλλά και να υποβάλει σε
κριτικό έ λεγ χο τρέχουσες καθηµερινές αντιλήψεις της
ε ποχής του. Προσπαθεί ακόµα να θέσει µεθοδολογι-
κές αρχές απαραίτητης εφαρµογής στο εκάστοτε
ερευνώ µενο «α    ντι κείµενο». Ασχολείται ιδιαίτερα µε το
να φέ ρει στο πρώτο πλάνο της επιστηµονικής
αναζήτησης το ε ρώ τηµα για το εἶναι (ύπαρξη, τρόπος
ύπαρξης και ου σία) των επιστηµονι κών αντικειµένων
και να ορο θε τή σει αυτό το εἶναι µέσα στο σύνολο των
σχέσεων που δια περνούν τη φυσική πραγµατικότητα.
Η ποσοτική και µετρήσιµη αντίληψη αυτών των σχέ-
σεων δεν δεί χνει να τον ενδιαφέρει καθόλου. 

Ο Αριστοτέλης προβαίνει σε περιγραφές των φυσι -
κών µεταβολών πρωτί στως ποιοτικού χαρακτήρα, εκ -
φαί νεται ο ίδιος (όπως και κάθε άν θρωπος) ως µέτοχος
στην αλήθεια του φυσικού γίγνεσθαι, ερευνώντας το
εκ των έσω. Και η αλήθεια αυτή υπερβαίνει την εµβέ-
λεια και τον ορίζοντα κάθε θεωρητικής απόπει ρας· γι’
αυτό και η αριστοτελική φυσική παραµένει ορθολογι-
κή, χωρίς όµως να επιδέχεται άµεσα συστηµατική ή
µαθηµα τική επαλήθευση. Με βάση, συνεπώς, όλα τού -
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τα µπορούµε να επαναλάβουµε αυτό που ήδη έχουµε
τονίσει: στα Φυσικά ο Σταγειρίτης δεν κάνει φυσική ε -
πιστήµη µε τη σηµερινή έννοια της λέξης10.

Όσον αφορά, τώρα, τη µέθοδο την οποία ακολουθεί
στα Φυσικά ο Αριστοτέλης, πρέπει να τονίσουµε ότι ο
φιλόσοφος δεν προσέρχεται στη συγγραφή της πραγ-
µατείας µε µία δεδοµένη µέθοδο για να ακολουθήσει
µετά µία προδιαγεγραµµένη ερευνητική πορεία· η µέ -
θοδός του θα προαγάγει τον επιστηµονικό του λόγο,
ενώ συγχρόνως θα προάγεται από αυτόν. 

Έτσι η µέθοδος της αριστοτελικής φυσικής αποκα -
λύπτεται πρωτίστως απορητική και ερωτηµατική, ου  -
σι  αστικώς δια λεκτική. Στοχεύει στο να θέσει τα πρω -
ταρχικά για την επιστήµη ερωτήµατα, να φτάσει στις
πρώτες αρχές της καὶ µέχρι τῶν στοιχείων. Είναι µία
µέ θοδος (µετά + ὁδός) που συγκροτείται σταδιακά πα -
ρα κολουθώντας και µελετώντας σε καθεµία επιµέ -
ρους περίπτωση αυτή την ίδια τη µορφή και τη δοµή
του (ε πίσης υπό διαµόρφωση) φυσικού επιστητού, ενώ
παραµένει ανά πάσα στιγµή ανοικτή σε αναγκαίες
αναπροσαρµογές είτε από τον ίδιο τον φιλόσοφο είτε
από τους αναγνώστες του διαχρονικά. Το χαρακτηρι-
στικό αυτό, νοµίζω, εξηγεί σε µεγάλο βαθµό την απί -
στευ τη δη µιουργική επιβίωση της αριστοτελικής φυσι-
κής επί πολλούς αιώνες. 

Εξάλλου, η αριστοτελική φυσική δεν αποβλέπει σε
ο λοκληρωµένη και τελειωτική εκλογίκευση του φυσι-
κού «αντικειµένου» της· αποπειράται τη διαύγασή του
και την επαύξηση των (λίγο-πολύ προσωρινών) γνώ -
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σεών µας γι’ αυτό, χωρίς όµως να λειτουργεί ως κάτοπ -
τρο της φύσης. Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να αποτυ πώ -
σει µία εκ των προτέρων δεδοµένη και αυτόνοµη πραγ -
µατικότητα στη θεωρία, αλλά επιδιώκει την εκ λο  γι -
κευ µένη διαµόρφωση-πρόσληψη της πραγµατι κό τη -
τας, τη λογική-λειτουργική ερµηνεία της από έναν
παρατηρητή που αναπόδραστα µετέχει σ’ αυτήν και
την ερευνά εκ των έσω.

Γι’ αυτό και ο φιλόσοφος προτιµά να διατυπώνει τα
συµπεράσµατά του µε τρόπο που δεν µας επιτρέπει να
ταυτίσουµε τη λεκτική διατύπωση µε την ίδια την αλή -
θεια των πραγµάτων. Ο λόγος του Αριστοτέλη διατη -
ρεί αξιοζήλευτη ελευθερία απέναντι στις ίδιες του τις
διατυπώ σεις. Η αριστοτελική θεωρία προ τείνεται ως
γνωστική δοκιµή, λειτουργεί ως φιλο σοφική σήµανση
της πραγ µατικότη τας µέσα στην οποία ζουν οι άνθρω-
ποι, και ολο κληρώνεται ως πρόκληση στους ανα γνώ -
στες της (όχι κατ’ ανάγκην εξειδικευµένους επιστήµο-
νες) να την επαληθεύουν ή να τη διαψεύδουν µέσα στο
πλαίσιο των δικών τους βιωµάτων και αναζητήσεων.

Άρα, στην αριστοτελική σκέψη δεν διαφαίνεται κα -
νενός είδους πίστη στην εξάντληση του σηµαινοµένου
(της φυσικής πραγµατικότητας) από το σηµαίνον (τις
ανθρώπινες διαπιστώσεις και διατυπώσεις για τη φύ -
ση, την κίνηση κλπ.). Η σηµαντική διατύπωση έχει µό -
νο σχετικό, ενδεικτικό και παραπεµπτικό χαρακτήρα,
καθώς συµβολίζει την πραγµατικό τητα αλλά δεν την
αναπαριστά ολιστικά και οριστικά. Η αριστοτελική
γνω  σιοθεωρία µπορεί να ονοµαστεί αποφατικός ορθο-

23



Å É ÓÁÃÙÃÇ

λογισµός11.
«Δεν ενδιαφέρει τον Αριστοτέλη κάποια εσωτερική

συνέπεια και αποδει κτικότητα στον τύπο των σύγχρο-
νων µαθηµατικών· γι’ αυτό και θα αποτυγχάνει πάντα
κάθε προσπά θεια να ανασυσταθεί ως αυτοτροφοδο-
τούµενο σύστηµα η επιστήµη του· το επιστηµονικό του
οικοδόµηµα δεν κοµπάζει πουθενά ότι στηρίζεται
ένδοθεν, αλλά ακουµπάει στην όποια ικανότητά του
να ενεργοποιεί την έξωθεν αυτού κοινωνική δυ ναµική,
θεωρητική και πρακτική· αυτή το επαληθεύει ή το δια-
ψεύδει»12. 
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Ἀρχαὶ και φύσις: το Α΄ και Β΄ βιβλίο των Φυσικών.
Ανάλυση ανά κεφάλαιο

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ
Στο πρώτο βιβλίο, που αποτελεί εισαγωγή της πραγ -
µα  τείας, ο φιλό σοφος ερευνά το γενικό θέµα των ἀρ -
χῶν στα όρια της φυσικής, της επιστήµης που µελετά
τα αισθητά όντα κινούµενα. Προτείνεται ως µεθοδο-
λογικό αξίωµα µια ερευνητική πορεία που ξεκινάει α -
πό τα προσιτότερα και οικειότερα στην ανθρώπινη ε -
ποπτεία (έστω και αν τούτα είναι καθ’ εαυτά πιο σύν -
θε τα) και προχωρεί προς τα λιγότερο προσιτά στον
άνθρωπο αλλά πρωταρχικά στη φύση (έστω και αν
τούτα είναι καθ’ εαυτά απλούστερα ή και στοιχειακά).
Αντιλήψεις (δόξαι) προγενεστέρων φιλοσόφων που α -
σχολήθηκαν µε τη φύση (Αναξαγόρας, Δηµόκριτος,
Λεύ κιππος, Μέλισσος, Παρµενίδης, Πλάτων, Πυθα γό -
ρειοι κ.ά.) ελέγχονται από τον Αριστοτέλη, ενώ πα ράλ -
ληλα λειτουργούν ως εφαλτήριο του δικού του προ -
βληµατισµού και της προσωπικής του έρευνας. Γί νεται
αποδεκτή η λειτουργία ποικιλόµορφων εναντιοτήτων
στη φύση. Ως θεµελιώδεις ἀρχαὶ αναγνωρίζονται δύο
ή τρεις: το ὑποκείµενον (αυτό που υπόκειται σε κάθε
ον, δηλ. η ὕλη του όντος), το εἶδος (η µορφή η ο ποία
καθορίζεται από την ουσία του όντος), και πιθα νώς η
στέρησις.
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A1
Προοίµιο. Το γνωσιολογικό αξίωµα: 
όδευση από τα σύνθετα και γενικά 

στα απλά και στοιχειακά.
To πρώτο κεφάλαιο των Φυσικών λειτουργεί ως προοί -
µιο αφενός για το Α΄ βιβλίο, αφετέρου και κυρίως για
ολόκληρη την πραγµατεία. Επίσης, µε δεδοµένη την
κεντρική θέση που έχουν τα Φυσικά µέσα στο σύνολο
του φυσιογνωστικού έργου του Αριστοτέλη, το Α1 µπο-
ρεί να θεωρηθεί ως µία λιτή και πυκνή εισαγωγή σ’
αυτό ακριβώς το έργο.

Ο φιλόσοφος αναφέρεται ακροθιγώς στο σκοπό και
το περιεχόµενο των Φυσικών, ενώ επιµένει ιδιαίτερα
στη µέθοδο-πορεία που θα ακολουθήσει. Η πραγµα-
τεία αποβλέπει στη γνώση, και µάλιστα στην επιστη -
µονική γνώση· γνωστικό «αντικείµενό» της είναι η φύ -
ση. Όσον αφορά τη µέθοδο µέσω της οποίας θα απο -
κτη θεί η γνώση της φύσης, αυτή δεν µπορεί να είναι
άλ λη από την επιστηµονική µέθοδο εν γένει.

Στο πλαίσιο αυτό ο φιλόσοφος, ήδη στην αρχή της
Φυ σικής Ακροάσεως, προκρίνει µεθοδολογικά ένα
γνω σιολογικό αξίωµα: επιστηµονική γνώση σηµαίνει
γνώση σε βάθος, ερευνητική όδευση προς τις αρχές, τα
αίτια και τα στοιχεία. Οι όροι, όµως, αυτοί δεν προσδι -
ορίζονται άµεσα στο A1, αλλά φορτίζονται µε συγκε -
κρι µένο περιεχόµενο και τείνουν να διακριθούν µε τα -
ξύ τους, καθώς αναπτύσσεται η πραγµατεία και συ -

26



Å É ÓÁÃÙÃÇ

στήνει βαθµιαία το ίδιο το ερευνητικό επιστητό της. 
Για τον Αριστοτέλη η έννοια των αρχών άπτεται τό -

σο του πεδίου της πραγµατικότητας όσο και της αν -
θρώ πινης γνώσης αυτής της πραγµατικότητας. Γνώση
των αρχών µίας επιστήµης σηµαίνει καταρχήν γνώση
της φύσης των πραγµάτων που ερευνώνται. Για τη
γνώ ση των αρχών σηµαντικός είναι ο γνωστικός ρόλος
της άµεσης εµπειρίας· άρα δεν έχουν όλες απαραιτή-
τως οι γνώσεις συλλογιστικό-αποδεικτικό χαρακτήρα.
Κάθε περαιτέρω γνώση προκύπτει από προϋπάρχου-
σες, τρόπον τινα αρχικές, γνώσεις. 

Όσον αφορά την έρευνα της φύσης, το προαναφερ-
θέν γνωσιολογικό αξίωµα, που συστήνει τη γνωστική
πορεία προς τις αρχές της φυσικής, διατηρεί ασφαλώς
την ισχύ του, και µάλιστα εξειδικεύεται: παίρνει τη
µορφή µιας πιο συγκεκριµένης µεθόδου-πορείας, λίγο-
πολύ αναγκαίας· η έρευνα θα προχωρήσει από τα πιο
προσιτά στη γνώση (γενικά, σύνθετα, αδιόριστα) προς
τα καθ’ εαυτά απλούστερα (αρχές, αίτια, στοιχεία),
πλην όµως δυσπροσπέλαστα για τον ανθρώπινο νου.

Θεωρώ ότι ο Αριστοτέλης επισηµαίνει πράγµατι κά -
τι το αυτονόητο: ο άνθρωπος δεν έχει άλλη επιλογή·
θα µελετήσει το προφανές, αυτό που έχει µπροστά
του13, έστω και αν αυτό είναι σύνθετο. Παράδειγµα: ο
µελετητής ενός ζώου έχει να µελετήσει κάτι το άµεσα
διαθέσιµο, και άρα προσιτό στην ανθρώπινη γνώση: έ -
ναν σύνθετο οργανισµό. Έτσι, το γνωριµώτερον για
τον άνθρωπο ζώο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος14. Βέβαια,
αυ τό που για τον άνθρωπο είναι το άµεσο αντικείµενο
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της γνώσης, αποτελεί καθ’ εαυτό και από τη φύση του
κά τι το σύνθετο, το οποίο αποκρύπτει τις αρχές του, τα
αίτια των λειτουργιών του και τη στοιχειακή σύστασή
του: ο άνθρωπος είναι για τον άνθρωπο το πιο γνωστό
και ταυτόχρονα το πιο άγνωστο. Ο µελετητής δεν έχει
παρά να επιµείνει στην έρευνά του εµβαθύνοντάς την
διαρκώς. 

Το γνώριµον ἡµῖν και το γνώριµον τῇ φύσει οριοθε-
τούν µία γνωστική πορεία εµβάθυνσης στη φύση των
πραγµάτων, η οποία διανυόµενη –µέχρι τέλους και ά -
νευ τέλους– θα λειτουργήσει ως προοδευτική φανέρω-
ση της φύσης. Πρόκειται για µία πορεία άφευκτη, άνευ
επιστροφής, εξελικτική. Είναι η πορεία του ανθρω πί -
νου πνεύµατος προς την διαρκώς εντεινόµενη και πά -
ντα ατέρµονη διαύγαση του υπαρκτού. Είναι η ίδια η
εκ µέρους του ανθρώπου προοδευτική λογοποίηση του
κόσµου. Εργαλεία και στάδια αυτής της πορείας είναι
η αισθητηριακή πρόσληψη της φύσης, η διαιρετική διά -
κρι ση των όντων, η νοητική διά των ορισµών περιχα -
ρά κωσή τους. Μέσα από αυτά ο επιστήµονας θα προα -
χθεί τόσο στην ολιστική όσο και στην εξειδικευµένη
γνώ ση. 

Οπωσδήποτε, ο Αριστοτέλης διαφοροποιείται από
τους προκατόχους του στοχαστές της φύσης, τους προ-
σωκρατικούς φυσικούς φιλοσόφους. Δεν αναζητά κατ’
ευθείαν τη στοιχειακή ύλη ή δοµή, δεν ισχυρίζεται ότι
όλα έγιναν από τον αέρα ή το νερό ή ότι όλα είναι ένα
ή άπειρο ή αριθµοί· θεωρεί ότι από τα ίδια τα πράγµα-
τα επιβάλλεται ως υποχρεωτική εκείνη η ερευνητική
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πορεία (ἡ ὁδός πέφυκε) που αφορµάται από τη µελέτη
όσων είναι προφανή και µε αµεσότητα γνώριµα –µο -
λο νότι σύνθετα-, και άγεται σταδιακά στις αρχές της
φύ σης, στις αιτιακές εξηγήσεις, στα συστατικά στοι -
χεία των φύσει όντων. Μπορεί οι αρχές, τα αίτια και τα
στοιχεία να είναι από τη φύση τους απλά και σαφή,
όµως είναι δυσπρόσιτα στην άµεση γνώση. 

Ο φιλόσοφος δεν διστάζει στα Φυσικά να καταλο γί -
σει στους προκατόχους του ένα ορισµένο έλλειµµα α -
ποδεικτικής· ασφαλώς όµως και ο ίδιος στο Α1 δεν τεκ -
µη ριώνει επιστηµολογικά ή έστω λογικά την προηγού -
µε νη ερευνητική του πρόταση· αυτή, όπως ήδη το νί -
στη κε, συστήνεται απλώς ως γνωσιολογικό αξίωµα.

Στο Α1 η λέξη µέθοδος χρησιµοποιείται καταρχήν µε
την κύρια σηµασία της, τη συνηθισµένη στα κείµενα
του Αριστοτέλη: µέθοδος είναι µία θεωρητική-γνωστι-
κή δραστηριότητα15. Έτσι, στο βαθµό που µια συγκε -
κρι µένη µέθοδος, ως απόπειρα να γίνει κάτι γνωστό
και να εξηγηθεί, συγκροτεί θεωρητικά ένα γνωστικό
α ντικείµενο και επικεντρώνεται σ’ αυτό, φτάνει να ση -
µαί νει αυτό που θα λέγαµε σήµερα επιστηµονικό κλά -
δο16. Στο βαθµό, όµως, που ένας συγκεκριµένος ε πι -
στηµονικός κλάδος αναπτύσσει και οργανώνει τους δι -
κούς του γνωστικούς τρόπους µε τους οποίους επι διώ -
κε ται έ να γνωστικό αποτέλεσµα, η λέξη µέθοδος απο -
κτά ή δη στα αριστοτελικά κείµενα (και στο Α1) και τη
ση µα σία που έχει στα Νέα Ελληνικά17. 

Αυτό, πάντως, που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, ό -
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σον αφορά τις αριστοτελικές πραγµατείες γενικότερα,
αποκλείεται η απόλυτη διάκριση µεταξύ µεθόδου ως
γνωστικού κλάδου και µεθόδου ως γνωστικού τρόπου.
Κάθε επιστηµονικός κλάδος συγκροτεί τους δι κούς του
γνωστικούς τρόπους, οι οποίοι είναι σύµφυτοι µε αυ -
τόν και λειτουργικοί εντός του συγκεκριµένου πλαι -
σίου. Η εκάστοτε ερευνώµενη ύλη και η αντί στοι χη
ερευνητική σκοποθεσία προδιαγράφουν (όχι τελε σί δι -
κα ούτε µονοσήµαντα) την κατάλληλη µέθοδο18. 

Μέσα στη λέξη µέθοδος, τουλάχιστον κατά την αρι-
στοτελική της χρήση στο Α1, ακούγεται ξεκάθαρα η
ὁδός19· η µέθοδος είναι όδευση και οδοποίηση, απόπειρα
και πείρα. Η αµφιταλάντευση του όρου ανάµεσα στις
σηµασίες της µεθόδου και της επιστήµης (στις νεοελ-
ληνικές τους χρήσεις) µας επιτρέπει να κατανοήσουµε
εγκαίρως ότι ο Αριστοτέλης δεν προσέρχεται στη συγ -
γραφή της Φυσικής Ακροάσεως µε µία δεδοµένη µέθο-
δο, µε σκοπό να ακολουθήσει µία προδιαγεγραµµένη
ερευνητική πορεία· η µέθοδός του θα προαγάγει τον ε -
πι στηµονικό του λόγο, ενώ συγχρόνως θα προάγεται
α  πό αυτόν. Καθώς ο λόγος του φυσικού επιστήµονα
θα συγκροτείται σε συνεκτικό σώµα, θα συγκροτεί πα -
ράλληλα και τη µέθοδό του σε εργαλείο απηρτισµένο
αλλά παράλληλα δεκτικό µεταγενέστε ρων λειτουργι -
κών τροποποιήσεων20.
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A2
Ἀρχαί: το πρόβληµα του αριθµού και της µεταβλη -
τό τητάς τους. Το οµόλογο πρόβληµα του αριθµού
των όντων. Δοξογραφία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της πραγµατείας ο Αριστοτέλης
θέτει καταρχήν δύο προβλήµατα: α) πόσες είναι οι αρ -
χές; και β) οι αρχές µεταβάλλονται, υπόκεινται σε ο -
ποιουδήποτε είδους αλλαγή/κίνηση ή όχι; 

Μεταξύ των µελετητών της Φυσικής Ακροάσεως υ -
πάρ χουν έντονες διαφωνίες για τη φύση των αρχών
στις οποίες αναφέρεται ο Αριστοτέλης. Πρόκειται α -
σφα λώς για µείζον ζήτηµα, που –µολονότι δεν θα βρει
εδώ την όποια λύση του– µε υποχρεώνει να παραθέσω
αφενός µερικά καίρια αριστοτελικά χωρία αναφερόµε-
να στις αρχές, αφετέρου ενδεικτικές θέσεις ορισµένων
διακεκριµένων αριστοτελιστών. 

Στα Αναλυτικά Ύστερα21 ο Αριστοτέλης τονίζει ότι η
επιστηµονική, δηλαδή αποδεδειγµένη, γνώση πρέπει
να θεµελιώνεται σε κάποιες πρώτες αρχές: ...οὐκ ἐν δέ -
χε ται ἐπίστασθαι δι΄ ἀποδείξεως µὴ γιγνώσκοντι τὰς
πρώτας ἀρχὰς τὰς ἀµέσους. Στα Τοπικά22 διευκρινίζει
ότι αυτές οι πρώτες επιστηµονικές αρχές είναι αυτα -
πό δεικτες· γίνονται αποδεκτές όχι βάσει αιτιολογικών
εξηγήσεων, αλλά επειδή έχουν κερδίσει την εµπιστο -
σύ νη µας: ἔστι δὲ ἀληθῆ µὲν καὶ πρῶτα τὰ µὴ δι΄ ἑτέ ρων
ἀλλὰ δι΄ αὑτῶν ἔχοντα τὴν πίστιν (οὐ δεῖ γὰρ ἐν ταῖς
ἐπιστηµονικαῖς ἀρχαῖς ἐπιζητεῖσθαι τὸ διὰ τί͵ ἀλλ΄ ἑκά -
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στην τῶν ἀρχῶν αὐτὴν καθ΄ ἑαυτὴν εἶναι πι στήν). 
Τον αυταπόδεικτο χαρακτήρα των αριστοτελικών

ἀρ  χῶν δέχονται οι περισσότεροι ερµηνευτές23. Αντίθε -
τη άποψη έχει ο Bolton24, που επικαλείται τη λειτουρ -
γία που επιφυλάσσει ο Αριστοτέλης στην επαγωγική
γνώ ση, αυτήν που επιτυγχάνεται µέσω µιας αισθητη -
ρι ακής προσέγγισης των πραγµάτων· κατά τον µελε -
τη τή οι αρχές κάθε επιστήµης συγκροτούνται µε την ε -
παγωγή. Πράγµατι, στα Ηθικά Νικοµάχεια25 γίνεται α -
να φορά στον εµπειρικό χαρακτήρα της γνώσης του
φυσικού για τις αρχές της επιστήµης του: ἐπεὶ καὶ τοῦτ΄
ἄν τις σκέψαιτο͵ διὰ τί δὴ µαθηµατικὸς µὲν παῖς γένοιτ΄
ἄν͵ σοφὸς δ΄ ἢ φυσικὸς οὔ. ἢ ὅτι τὰ µὲν δι΄ ἀφαιρέσεώς
ἐστιν͵ τῶν δ΄ αἱ ἀρχαὶ ἐξ ἐµπειρίας26. 

Οπωσδήποτε, στον πυρήνα της γνώσης των αρχών
µίας επιστήµης βρίσκεται η γνώση της φύσης των
πραγ µάτων που πρόκειται να ερευνηθούν27. Η γνώση
αυτή δεν έχει αµιγώς λογικό περιεχόµενο αλλά συνα-
ποτελεί θεωρία, ενορατική ή βιωµατική προσέγγιση
της φύσης των πραγµάτων.

Ο εξέχων µελετητής της αριστοτελικής φυσικής W.
Wieland28 ασχολήθηκε επισταµένως µε το πρόβληµα
του οντολογικού status των αρχών της φυσικής. Απέρ -
ρι ψε την ερµηνεία των αρχών στις οποίες αναφέρεται
ο Αριστοτέλης ως εµπράγµατων οντοτήτων εντός του
φυσικού γίγνεσθαι, και υποστήριξε ότι οι αριστοτελι-
κές αρχές δεν είναι παρά «τόποι», γλωσσικές-γνωστι-
κές κατηγορίες που απλώς εξυπηρετούν ως βοηθητικά
µέσα την έρευνα του επιστητού. Ο Wieland ερµήνευσε
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ακόµα και την ίδια την ύλη, κατά την αριστοτελική πε -
ρι γραφή της, ως γλωσσική ποιότητα. Γι’ αυτόν οι αρι-
στοτελικές αρχές της φυσικής είναι αυταπόδεικτες.

Στον αντίποδα, ο D. Bostock29 θεωρεί ότι οι αριστοτε-
λικές αρχές «δεν είναι τόσο αρχές των φύσει ὄντων, ό -
σο είναι φυσικές διεργασίες ή αλλαγές, ακριβέστερα
γε νέσεις». Και ο R. Bolton30 θεωρεί ότι τα Φυσικά θεµε-
λιώνονται σε εµπειρική γνώση εµπράγµατων οντοτή-
των και φαινοµένων. 

Ο Δ. Λυπουρλής31 –µε την ίδια αφοπλιστική απλότη -
τα που σε τέτοιες οριακές περιπτώσεις χαρακτηρίζει
και τον λόγο του ίδιου του Αριστοτέλη– τονίζει: «Η έν -
νοια της αρχής (“πρώτης αρχής”, “βασικής αρχής”) εί -
ναι κεντρική στις φυσικές και µεταφυσικές διδασκα -
λίες του Αριστο τέλη. Ο ίδιος µας µιλάει για περισσότε-
ρες σηµασίες της λέξης, εί ναι όµως φανερό ότι κοινός
παρονοµαστής όλων των περιπτώσεων είναι η σηµα -
σία της “αφετηρίας”, του σηµείου από το οποίο ξεκι -
νάει η ύπαρξη ενός πράγµατος, η γένεσή του και η
γνώ ση του».

Συνοψίζω µερικά δεδοµένα όσον αφορά τις αρχές
και τη γνώση τους. Για τον Αριστοτέλη:

Κάθε γνώση προκύπτει από προϋπάρχουσες, τρό-
πον τινα αρχικές, γνώσεις. 
Δεν έχουν όλες απαραιτήτως οι γνώσεις συλλογι-
στικό-αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Σηµαντικός είναι ο γνωστικός ρόλος της άµεσης
εµπειρίας. 
Γνώση των αρχών µίας επιστήµης σηµαίνει γνώ -
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ση της φύσης των πραγµάτων που ερευνώ νται. 
Η προσωπική µου θέση: οι «αρχές» στις οποίες ανα-

φέρεται ο Αριστοτέλης δεν είναι απλά επι στηµονικές
αρχές, κάτι δηλαδή το οποίο ανήκει αποκλειστικά
στην υπαρκτική τάξη της γλώσσας και της γνώσης. Οι
αριστοτελικές αρχές είναι συγχρόνως αρχές των
όντων, αρχές της φύσης (πρωτογενείς φυσικές διερ-
γασίες) και τέλος επιστηµονικές αρχές. Ο Αριστοτέλης
δεν αποσπά τον άνθρωπο από τον κόσµο, και δεν δια-
σπά τον κόσµο· τα πράγµατα και η πολύµορφη πρόσ -
λήψή τους εκ µέρους του ανθρώπου συνυπάρχουν. Το
υποκείµενο και το αντικείµενο ορίζονται αµοιβαία και
δεν µπορούν να διεκδικήσουν οντολογική αυτάρκεια. 

Ύστερα από τα παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί το
ακόλουθο, επιστηµολογικής τάξεως, γνώρισµα των
Φυ  σικών: η αριστοτελική φυσική δεν συνιστά αµιγή α -
πο δεικτικό λόγο, δεν καταλήγει σε πορίσµατα που θέ -
λουν να επιβληθούν ως αντικειµενικά και αµάχητα·
στοχεύει στην εκ θεµελίων συγκρότηση επιστηµονι-
κού λόγου περί φύσεως, και στη συνακόλουθη φα νέ -
ρω  ση της φύσεως (αφ’ εαυτής η φύσις κρύπτεσθαι φι -
λεῖ)· και, όπως κάθε επιστηµονικός λόγος, έχει την α -
νάγκη αφενός επαγωγικής, αφετέρου διαλεκτικής υ -
πο στήριξης κατά τη θεµελίωσή της. Αυτό ασφαλώς
δεν σηµαίνει ότι ο Αριστοτέλης προβαίνει σε ένα εκτε-
ταµένο πείραµα περιπτωσιολογικής πρόσληψης φυ σι -
κών δεδοµένων που τίθενται στην υπηρεσία ορισµένης
διαλεκτικής, ωσάν να αποσκοπούσε απλώς στην κα -
τα τρόπωση κάποιων εναντίων θέσεων. Σίγουρα, ο φι -
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λό σοφος θεµελιώνει την ανάπτυξη των επιµέρους
γνώ σεων τόσο σε επαγωγικό-εµπειρικό υλικό (γεγο -
νός που προσιδιάζει και στην επιστήµη µε τη σηµερινή
της έννοια), όσο και σε ἔνδοξα: κοινώς διαδεδοµένες δι -
δασκαλίες, λεκτικές χρήσεις, κοινόχρηστες ερµηνείες
(γεγονός που προσιδιάζει στη διαλεκτική). Και αυτό
που, κατά τη γνώµη µου, συνιστά εξαιρετικής ση µα -
σίας ιδιαιτερότητα των Φυσικών είναι η ενδελεχής κρι -
τι κή επισκόπηση των ἐνδόξων, η απόπειρα να ελεγ -
χθούν αυτά µε λογικές και φυσικές µεθόδους, και να
α ποδειχθούν εν τέλει όχι απλώς ἔνδοξα αλλά και α -
ληθή. Όπως και να έχει, η αριστοτελική έµφαση στον
αναπόδεικτο χαρακτήρα των αρχών κάθε νεότευκτης
ε πιστήµης32 συµπλέει µε σύγχρονες τάσεις της επιστη -
µο λογίας (φιλοσοφίας της επιστήµης).
Το Α2 αποτελεί τυπικό δείγµα του τρόπου µε τον οποίο
ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί τη δοξογραφική µέθοδο.
Η δοξογραφία εντάσσεται στη διαλεκτική µέθοδο προ-
σέγγισης ενός επιστηµονικού θέµατος. Μπορεί για τον
Αριστοτέλη η µέθοδος που κατεξοχήν αρµόζει σε επι-
στηµονικά ζητήµατα να είναι η ἀποδεικτική (όπως την
εκθέτει ο φιλόσοφος στα Αναλυτικά), όµως στα Τοπικά
τονίζεται ότι και η διαλεκτική µπορεί να συνδράµει µε
τον τρόπο της στην επιστηµονική αναζήτηση33. 

Στο Α2, λοιπόν, ο φιλόσοφος, χρησιµοποιώντας µια
δι αιρετική διαδικασία µε τρόπο πολύ χαρακτηριστικό
για τη µεθοδικότητά του, καταγράφει τις πιθανές συν -
δυ ασµένες απαντήσεις στα δύο ερωτήµατα που πα -
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ραθέσαµε στην αρχή του κεφαλαίου: οι αρχές µπο ρεί
να είναι µία ή περισσότερες, πεπερασµένες ή άπειρες,
µεταβαλλόµε νες ή αµετάβλητες, και αυτά σε όλες τις
δυνατές από λογική άποψη συµπλοκές. Το ζήτηµα πα -
ρα µένει ανοικτό και ενεργό (αποφεύγονται οριστικές
α πα ντήσεις), καθώς η διαιρετική ανάλυση αξιο ποι εί -
ται παράλληλα και σε συσχετισµό µε την οργανωµένη
δοξογραφική µέθοδο. Με τον τρόπο αυτό κατα σκευ ά -
ζε ται ένα εύληπτο ερευνητικό σχήµα και σύστηµα, βά -
σει του οποίου ο Αριστοτέλης καταγρά φει, τα ξι νο µεί
και αποτιµά µε κριτικό πνεύµα τις διδασκαλίες που εί -
χαν διατυπώσει για το ζήτηµα των αρχών οι προη γού -
µε νοί του στοχαστές. 

Από το ίδιο σχήµα ανακύπτει πληθώρα ερωτηµά -
των και ζητουµένων φυσικής τάξεως, τα οποία θα λει -
τουρ γήσουν ως εργαλείο διεύρυνσης της νεότευκτης ε -
πι στήµης. Επιπλέον, χάρη στη συγκεκρι µένη δοµή που
προκύπτει από την παράλληλη χρήση της διαιρετικής
ανάλυσης και της δοξογραφικής µεθόδου, οδοποιού -
νται και οργανώνο νται οι αναλύσεις των εποµένων
κε  φαλαίων, µέχρι και το Α7, στο οποίο πλέον ο φιλόσο -
φος προβαίνει σε άµεση παρουσίαση της δικής του δι -
δα σκαλίας. 

Επίσης, µέσω της οργανωµένης δοξογραφίας ο Στα-
γειρίτης εντάσσει τον εαυτό του στη σειρά των προκα -
τό χων του φυσικών φιλοσόφων, ενώ συγχρόνως το πο -
θε τείται έναντι αυτών. Οι θέσεις τους υποτάσσονται
τε λικά στα ορολογικά και µεθοδολογικά σχήµατα του
ίδιου του Αριστοτέλη, µολονότι ορισµένες φορές η συγ -
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κε κριµένη υπόταξη µοιάζει εκβιαστική ή και προ κρού -
στεια. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η µεθοδική δοξο-
γραφική ανάλυση επιτρέπει στο φιλόσοφο να παρου-
σιάσει και να εµπεδώσει στη συνείδηση του αναγνώ -
στη τις καθαρά προσωπικές του χρήσεις των τεχνικών
όρων και των ποικίλων αντιθετικών λογικών σχηµά-
των. Αυτοί οι αριστοτελικοί τεχνικοί όροι και οι λογι-
κές διαζεύξεις θα αποτελέσουν τα θεµέλια της υπό κα -
τα σκευήν φυσικής επιστήµης, και θα λειτουργήσουν
ως εργαλεία σκέψης για την ανθρωπότητα επί µακρό-
τατο χρονικό διάστηµα.

Συγχρόνως προς το ερώτηµα του αριθµού και της
µεταβλητότητας των αρχών ο Αριστοτέλης θέτει και
το επίσης διττό οµοειδές ερώτηµα του αριθµού των όν -
των-υπαρκτών. Με την αξιοποίηση των πιθανών απα -
ντή σεων επιτυγχάνει την περιχαράκωση του επιστη -
τού της φυσικής: το ζήτηµα του ἑνὸς όντος-υπαρκτού
και της πιθανής ακινησίας του εµπίπτει στο πεδίο µιας
καθολικής επιστήµης (της πρώτης φιλοσοφίας) και όχι
της φυσικής34· η φυσική µελετά τα όντα µεταβαλλόµε-
να. 

Με δεδοµένο, πλέον, τον ακριβέστερο καθορισµό
του φυσικού επιστητού ο Σταγειρίτης υποβάλλει σε
αυ  στηρή κριτική τις διδασκαλίες του Παρµενίδη και
του Μέλισσου περί της ενότητος του παντός, και χαρα -
κτηρίζει τους συλλογισµούς τους ως ἐριστικούς. Η συ -
γ κεκριµένη αποτίµηση της επιχειρηµατολογίας των
Ελεατών δεν συνιστά απλώς απόρριψη των θέσεών
τους· ανατρέπει το θεµέλιο του µονισµού, τη λογικότη -
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τα της αρχής ότι κάθε λέξη έχει ένα και µοναδικό νόη -
µα, αντιστοιχεί δηλαδή σε µία και µοναδική πραγµα-
τικότητα. Τελικά πάντως η ελεατική διδασκαλία, µο -
λονότι µόλις οριακά µπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά
στη φυσική επιστήµη, εξετάζεται και απορρίπτεται35. 

Η επιχειρηµατολογία του Αριστοτέλη θεµελιώνε ται
στην αποκλειστικά δική του θεωρία των κατηγοριών,
δηλαδή των τρόπων ύπαρξης. Ερµηνεύω σταθερά τις
αριστοτελικές κατηγορίες ως «τρόπους ύπαρξης», προ-
σπαθώντας να υπερβώ τον ήδη από την αρχαιότητα
οξυµµένο διπολισµό ανάµεσα σε µια οντολογική ερ -
µη νεία των κατηγοριών και σε µια γλωσσική-λογική
ερµηνεία τους. Σύµφωνα µε την πρώτη άποψη οι κατη -
γο ρίες αποδίδουν πράγµατα, ενώ σύµφωνα µε τη δεύ -
τερη αποδίδουν έννοιες. Είναι, όµως, βέβαιο ότι το αρι-
στοτελικό κείµενο των Κατηγοριών προσφέρει ισχυρά
ερείσµατα και για τις δύο ερµηνείες. Η έννοια «τρόπος
ύπαρξης» µάς επιτρέπει να συγκεράσουµε την οντο-
λογική και γλωσσική κατανόηση των κατηγοριών, διό -
τι µας διευκολύνει να υπερβούµε διαλεκτικά τη διά-
σπαση αντικειµένου-υποκειµένου: τρόπο ύπαρξης έ -
χει ένα ον, ένα αντι-κείµενο µόνο στη σχέση του αν -
θρώ που µε αυτό. Έτσι υποχρεωνόµαστε να επικεντρώ -
σουµε την προσοχή µας στη σχέση υποκειµένου-αντι-
κειµένου, και να πάµε ένα βήµα πέρα τόσο από την ο -
ντολογική ερµηνεία των κατηγοριών (απολυτοποίηση
των πραγµάτων), όσο και από τη λογική-γλωσσική ερ -
µηνεία τους (απολυτοποίηση του ανθρώπινου υποκει-
µένου). Ο ίδιος ο Αριστοτέλης θέτει την οντολογική
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κα τηγορία του τρόπου της υπάρξεως (πῶς ἔστι) δίπλα
στις άλλες δύο καθιερωµένες οντολογικές κατηγορίες,
την ύπαρξη (εἰ ἔστι) και την ουσία (τί ἐστι).

Οι τρόποι, λέει στο Α2 ο Αριστοτέλης, µε τους οποί -
ους αποδίδεται στο ον-υπαρκτό το γνώρισµα της ύπαρ -
ξης αλλά και της εναδικότητας, είναι πολλοί· το ον
µπο ρεί να υπάρχει είτε ως (µία) ουσία, είτε ως (µία)
ποι  ότητα, ποσότητα κλπ. Αν δεν ληφθεί υπόψη η τρο-
πικότητα της ύπαρξης, ο λόγος περί εναδικότητας και
ενότητας του όντος-υπαρκτού ή και του σύµπαντος
δεν έχει κανένα νόηµα (αντίστοιχα –πάντα στο πλαί -
σιο της θεωρίας των αριστοτελικών κατηγοριών– δεν
νοείται λόγος περί απειρίας του όντος). Την άγνοια α -
κριβώς της διάκρισης των τρόπων ύπαρξης-κατηγορι -
ών καταλογίζει ο Σταγειρίτης στους φυσικούς φιλο σό -
φους που θεωρούσαν το υπαρκτό ως ένα και, κατά
προ έκταση, αµετάβλητο.

Με οµόλογο τρόπο απαντά ο Αριστοτέλης και στους
φυσικούς φιλοσόφους που δυσκολεύονταν να κατανο-
ήσουν πώς το ον είναι ταυτοχρόνως ένα και πολλά:
πώς γίνεται ο ίδιος άνθρωπος να είναι και Σωκράτης,
να είναι και σοφός, να είναι από την Αθήνα και να εί -
ναι βαδίζων ή διδάσκων. Το είναι, τονίζει ο Σταγειρί -
της, λέγεται πολλαχῶς: υπάρχουν –και άρα συνυ πάρ -
χουν– πολλοί τρόποι ύπαρξης36. 

Το ίδιο πρόβληµα, εξάλλου, το πρόβληµα δηλαδή
πώς γίνεται το ένα να είναι ταυτοχρόνως και πολλά, ε -
πι λύεται και µε ένα δεύτερο τρόπο, πάλι βασισµένο σε
µία κλασική αριστοτελική αντίστιξη τρόπων ύπαρξης.
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Τα όντα υπάρχουν είτε ως δυνατότητες (δυνάµει), είτε
ως πραγµατώσεις (ἐνεργείᾳ). Έτσι, κάτι το οποίο υπάρ -
χει ἐνεργείᾳ ως ένα, µπορεί δυνάµει να είναι πολλά. 

Όπως και η παραποµπή στη θεωρία των κατηγο ρι -
ών, έτσι και η αναφορά στους δύο τρόπους ύπαρξης
(δυ νάµει-ἐνεργείᾳ), αξιοποιούνται από τον Αριστοτέλη
στην προοπτική της κατανόησης της φυσικής µεταβο-
λής. Ο φιλόσοφος αφορµάται από µία δεδοµένη αρχή,
επιστρέφει και εµµένει σε αυτήν: τα όντα της φύσης
κινούνται, υπόκεινται σε ποικίλων µορφών µεταβολή.
Πρόκειται, βέβαια, για το αυτονόητο πόρισµα µιας ε -
πα γωγικής λογικής.

Συµπέρασµα: το δεύτερο κεφάλαιο των Φυσικών
εισάγει στο πεδίο του στοχασµού και της έρευνας την
έννοια της φύσεως ως µίας πρώτης αρχής: της αρχής
βάσει της οποίας τα αισθητά όντα υπόκεινται σε µετα-
βολή.

A3
Δοξογραφία. Αναίρεση του ελεατικού µονισµού

Το τρίτο κεφάλαιο της πραγµατείας δίνει συνέχεια στη
θε µα τική του προηγουµένου κεφαλαίου. Ο Αριστοτέ -
λης επιχειρεί την αναίρεση των µονιστικών ελεατικών
θέ σεων, οι οποίες συνοψίζονται στη διδασκαλία ότι τα
πά ντα είναι ένα. Βασίζει την επιχειρηµατολογία του
στην αρχή ότι το γνώρισµα της ύπαρξης αποδίδεται µε
πολλούς και διάφορους τρόπους· αυτά που –υπό την
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προοπτική ορισµένων τρόπων ύπαρξης– εµφανίζονται
ως ένα, αποδεικνύονται πολλά υπό την προοπτική του
τρόπου ύπαρξης της ουσίας. Παράδειγµα: η λευκότητα
–εντάσσεται στο τρόπο ύπαρξης που ο Αριστοτέλης ο -
νοµάζει ποιότητα– προσιδιάζει σε πολλά όντα, χωρίς
αυτό να σηµαίνει ότι τα ενοποιεί: αυτά αποτελούν δια -
φο ρετικές ουσίες, και έτσι διασώζεται η πολλότητα
των όντων. 

Είναι σαφές ότι εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει τον
Αριστοτέλη στο Α3 είναι να διακρίνει και να αντιδια-
στείλει τον τρόπο ύπαρξης της ουσίας από όλους τους
υπόλοιπους τρόπους ύπαρξης (ποιότητα, ποσότητα,
ποιείν, πάσχειν…). Αυτό θα του φανεί ιδιαίτερα χρήσι-
µο στη συνέχεια της πραγµατείας, καθώς θα του επι-
τρέψει να αναφερθεί στα κυρίως όντα και τις ουσιώ -
δεις ιδιότητές τους διακεκριµένα από τα ποικίλα περι -
θωριακά συµβάντα (συµβεβηκότα) τους. Η διάκριση οὐ -
σίας-συµβεβηκότων αρµόζει σε µία φυσική επιστήµη
που ενδιαφέρεται κυρίως για ακριβείς ορισµούς και αι -
τιολογήσεις, για ποιοτικές περιγραφές και ερµηνείες
όντων και γεγονότων και σχεδόν καθόλου για ποσοτι-
κές µετρήσεις επιφανειακών συµβάντων· τέ τοια ακρι -
βώς είναι η αριστοτελική φυσική επιστήµη.

Στον Μέλισσο37, ειδικότερα, ο Αριστοτέλης καταλο -
γίζει τόσο λογικά όσο και πραγµατολογικά σφάλµατα
τέτοιου µεγέθους, που θέτουν εν αµφιβόλω τη φιλοσο-
φική αξία της διδασκαλίας του προσωκρατικού φι λο -
σό φου. Εσφαλµένη θεωρεί ο Σταγειρίτης αφενός τη
θέ  ση ότι η γένεση προϋποθέτει αναγκαστικά κάποια
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αρχή, αφετέρου τη σύνδεση της εναδικότητας-ενό τη -
τας του όντος µε την αµεταβλησία. Την κριτική του φι -
λοσόφου δέχεται και η διδασκαλία του Παρµενίδη ότι
τα πάντα είναι ένα· τα επιχειρήµατα παραµένουν ίδια
και για τους δύο προσωκρατικούς38.

Όσο πολύπλοκη και δυσνόητη κι αν φαίνεται (και
εί ναι!) η αριστοτελική επιχειρηµατολογία στο Α3, η κε -
ντρική θέση του φιλοσόφου είναι αφοπλιστικά απλή:
τα όντα είναι πολλά και µεταβαλλόµενα. Ο ρεαλισµός
που χαρακτηρίζει γενικότερα τη σκέψη του Αριστο-
τέλη, η πραγµατολογική του εµµονή στην προφάνεια
της µατιάς του καθηµερινού ανθρώπου, η επαγωγική
λο γική39 κυριαρχούν και στα πρώτα κεφάλαια της Φυ -
σι κής Ακροάσεως. Η εντατική προσπάθεια του φιλο σό -
φου να αποδείξει αυτό που ίσως δεν τίθεται καν υπό
συ ζήτηση, αυτό που η νεοτερική φυσική δεν διανοείται
να εντάξει στο επιστητό της, δηλαδή την πολλότητα
και µεταβλητότητα του υπαρκτού, αποδείχτηκε ιστο ρι -
κά κάτι το εξαιρετικά λειτουργικό στην πορεία ανα-
κάλυψης-συγκρότησης των αρχών µιας καινούργιας ε -
πι στήµης, στην ίδια τη θεµελίωσή της.
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Α4
Δοξογραφία

Αναίρεση των µονιστικών αντιλήψεων που συν δυ -
ά ζονται µε θέσεις περί αµεταβλησίας των όντων.
Αναίρεση της διδασκαλίας των ατοµικών περί α -
πεί ρων αρχών.
Σε γενικές γραµµές η θεµατολογία του τετάρτου κε φα -
λαίου περιστρέφεται γύρω από τα ίδια ζητούµενα. Ο
Αριστοτέλης µελετά κριτικά τις θέσεις των προγενε -
στέρων φυσικών φιλοσόφων για τις αρχές του υπαρ -
κτού, και προβαίνει σε αναίρεσή τους40. Προχωρεί βά σει
του ερευνητικού προγράµµατος που ο ίδιος είχε θέ σει
στην αρχή του Α2. Έτσι, αφού στο Α3 ο πραγµατεύτηκε
και αναίρεσε τη θεωρία ότι το παν είναι ένα και αµετά -
βλητο, την οποία πρέσβευαν οι Ελεάτες, στο Α4 διερευ-
νά τη θεωρία άλλων προσωκρατικών περί ε να δικότη -
τας (ή ενότητας) του υπαρκτού (ή των υπαρκτών) όχι
πλέον ως αµετάβλητου αλλά ως µεταβαλλό µε νου. Ε πί -
σης, απορρίπτει την εκδοχή της απειρίας των αρχών, ό -
πως την εκπροσωπούσαν οι ατοµικοί φι λό σοφοι.

Ο Σταγειρίτης διακρίνει δύο οµάδες φυσικών φιλο -
σό φων. Όλοι τους αποδέχονται καταρχήν ότι υπάρχει
κάποιου είδους κοσµική ενότητα και µεταβολή (µε επι-
µέρους διαφορετικές σηµασιοδοτήσεις τόσο της ενό τη -
τας όσο και της µεταβολής)· επίσης όλοι κάνουν λόγο
για τη λειτουργία εναντιοτήτων µέσα στη φύση. Δια -
φο ροποιούνται, όµως, µεταξύ τους τόσο ως προς τον
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πα ράγοντα που συνιστά ή εξασφαλίζει την ενότητα
του παντός, όσο και ως προς τον τρόπο µε τον οποίο
πα  ράγεται η κοσµική µεταβολή από τις εναντιότητες
(µε ποικίλες διαφοροποιήσεις ως προς το ποιόν της
προ  κύπτουσας πολλότητας των όντων). 

Δεδοµένου αφενός ότι το κριτήριο µέσω του οποίου
ο Αριστοτέλης οµαδοποιεί και διαφοροποιεί τις επι-
µέρους δόξες των προσωκρατικών φυσικών φιλοσό -
φων είναι διπλό, και αφετέρου ότι αναφέρεται συχνά
µε αντωνυµικό (και όχι ονοµαστικό) τρόπο σε ορισµέ-
νους από αυτούς –θεωρεί µάλλον ότι το προϊδεασµένο
κοινό του κατανοεί άνετα για ποιον είναι κάθε φορά ο
λόγος–, η όλη παράγραφος έχει γίνει ήδη από την αρ -
χαιότητα αντικείµενο πολύ διαφορετικών ερµηνειών. 

Στην πρώτη οµάδα φυσικών φιλοσόφων εντάσσο -
νται (χωρίς να κατονοµάζονται) όλοι όσοι αναφέρο -
νται σε ένα πρωταρχικό στοιχείο. Πρόκειται, όπως ση -
µει ώνουν οι αρχαίοι υποµνηµατιστές της πραγµα-
τείας, για τον Θαλή, τον Ηράκλειτο, τον Αναξιµένη,
τον Διογένη Απολλωνιάτη κ.ά. Στην ίδια οµάδα κατα -
τάσ σεται και ο Πλάτων (υπάρχει στο αριστοτελικό κεί -
µε νο ονοµαστική αναφορά), διότι η άγραφη διδασκα -
λία του για το µέγα-µικρὸν ερµηνεύεται ως µία θέση
πε ρί ενότητος του παντός και λειτουργίας εναντιοτή-
των. Οπωσδήποτε, όλοι οι προαναφερθέντες παρά-
γουν δευτερογενώς την κοσµική µεταβολή από κάποια
µορφή πρωταρχικής ενότητας.

Όσον αφορά το κριτήριο της κοσµικής µεταβλητότη -
τας, η πρώτη οµάδα φυσικών φιλοσόφων αποδέχεται
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µια οντογενετική διαδικασία που προκύπτει µέσω της
πύκνωσης και της αραίωσης του ενός πρωταρχικού
στοιχείου· η διαδικασία αυτή συνεπάγεται και µια
µορφή πολλότητας των όντων. Με άλλη διατύπωση
(πιο οικεία στις σηµερινές διατυπώσεις και αντιλή-
ψεις), οι φυσικοί αυτοί δέχονται ότι υπάρχει στο σύµ -
παν µια ποσότητα ύλης, η οποία παραµένει όση είναι
(δεν γεννάται νέα ύλη και δεν χάνεται η υπάρχουσα),
µεταβάλλεται όµως ποιοτικά και µορφικά. 

Οι σύγχρονοι αριστοτελιστές συµφωνούν ότι η α -
ντίληψη αυτών των φυσικών δεν απέχει πολύ από τη
διδασκαλία του ίδιου του Σταγειρίτη. Ο φιλόσοφος θε -
ω ρεί ότι υπάρχει ένα κοινό, καθολικό και αδιαφορο-
ποίητο ὑποκείµενον όλων των ποικίλων µεταβολών.
Ίσως αυτή η εγγύτητα διδασκαλιών ανάµεσα στους
προαναφερθέντες φυσικούς και τον Αριστοτέλη εξη -
γεί γιατί ο τελευταίος ασχολείται (µέσω ονοµαστικών
α ναφορών και πιο συγκεκριµένων παραποµπών στη
δι δασκαλία τους) πολύ περισσότερο κριτικά –και εν τέ -
λει απορριπτικά– µε τη δεύτερη οµάδα φυσικών φι λο -
σό φων.

Στη δεύτερη οµάδα φυσικών φιλοσόφων (κατονοµά-
ζονται ο Αναξίµανδρος, ο Εµπεδοκλής και ο Αναξα γό -
ρας) εντάσσει ο φιλόσοφος όλους όσους –παρά τις επι-
µέρους διαφορές τους– παράγουν την πολλότητα των
όντων από µία πρωταρχική ενότητα η οποία όµως εµ -
περιέχει εξαρχής ορισµένες εναντιότητες41. Οι φιλόσο-
φοι αυτοί µιλούν για ενότητα του παντός, όχι όµως και
εναδικότητα (εφόσον αναφέρονται είτε σε πολλότητα
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αρ χικών στοιχείων είτε σε απειρία οµοειδών ατόµων)·
πα ράγουν την πολλότητα των όντων ως απορροή από
ένα αρχικό µίγµα (ποικίλων εκδοχών).

Στο πλαίσιο αυτό συζητείται εκτενέστερα –και α -
πορ  ρίπτεται– η διδασκαλία του Αναξαγόρα περί απεί -
ρων πρωταρχικών συστατικών του όντος. Ο Αριστοτέ -
λης στέκεται εξαιρετικά διστακτικός τόσο απέναντι σε
κάθε µορφή απείρου, όσο και στην πιθανότητα να εί -
ναι άπειρες οι αρχές των όντων. Η ουσιαστική ένστα-
σή του έγκειται στο εξής: το άπειρο δεν υποτάσσεται
στις ανθρώπινες γνωστικές δυνατότητες· άρα δεν µπο-
ρεί να γίνει θεωρητικά αποδεκτή η ύπαρξή του.

Όλα τα κεφάλαια που απαρτίζουν την υπό συζήτη -
ση ενότητα, στην οποία ο Αριστοτέλης καταγράφει, ο -
µα δοποιεί και αποτιµά κριτικά τις διδασκαλίες των
προ σωκρατικών σχετικά µε το ζήτηµα των αρχών (Α2-
6), έχουν διαλεκτικό και απορητικό χαρακτήρα· ωστό-
σο, το Α4 καταλήγει και σε µία θετική διατύπωση που
προτείνεται ως ένα πρώτο δεδοµένο: οι αρχές (πρέπει
να) είναι πεπερασµένες και λίγες.

Έχω την εντύπωση ότι ο Αριστοτέλης οδηγείται
στην παραπάνω θέση όχι βάσει ενός φυσικού αλλά ε -
νός επιστηµολογικού κριτηρίου. Μια επιστηµονική θε -
ώ ρηση, πιστεύει, η οποία καταλήγει σε λίγα και πεπε-
ρασµένα πορίσµατα είναι πιο επιτυχηµένη από µία
άλλη που εισάγει το στοιχείο του απείρου. Και τούτο,
διότι το άπειρο εµπεριέχει εξ ορισµού έναν ανυπέρ -
βλητο παράγοντα απροσδιοριστίας. Είναι προφανές ό -
τι ο Αριστοτέλης έχει ολοκληρωµένη συναίσθηση του
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σχετικού χαρακτήρα των ανθρώπινων γνωστικών κα -
τασκευών· αυτές κατατάσσονται σε καλύτερες και χει -
ρότερες µε κριτήριο όχι κάποια υποτιθέµενη πληρέ-
στερη απεικόνιση της πραγµατικότητας αλλά τον επι-
στηµονικά λειτουργικότερο χαρακτήρα τους. Η συγκε-
κριµένη γνωσιοθεωρητική επιλογή συνιστά άλλο ένα
δείγµα της αριστοτελικής επιστηµολογικής αρχής που
(σε άλλη µελέτη µου) έχω χαρακτηρίσει ως αποφατικό
ορθολογισµό.

Α5
Η εναντιότητα των αρχών
Λογική κατοχύρωσή της

Το πέµπτο κεφάλαιο έχει ως κεντρική του έννοια την
εναντιότητα των αρχών. Η δοξογραφική ανάλυση στα
προηγούµενα κεφάλαια ανέδειξε την εναντιότητα των
αρχών ως το κοινό συµπέρασµα των προγενεστέρων
φυ σικών φιλοσόφων. Ο Αριστοτέλης αποδέχεται το
συ  µ πέρασµα αυτό: στη φύση συναντώνται ποικίλα
ζεύ γη εναντίων. 

Οπωσδήποτε, η κύρια συµβολή του Α5 συνίσταται
στη λογική επιβεβαίωση της εναντιότητας των αρ -
χών42. Αυτή κρίνεται αναγκαία ύστερα από την επισή-
µανση του Αριστοτέλη ότι η σχετική θέση των προγε-
νεστέρων φυσικών δεν αποτέλεσε καρπό σχε δια σµέ -
νης λογικής διαδικασίας. Αυτοί είχαν  φτάσει στην αρ -
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χή της εναντιότητας µε έναν τρόπο σχεδόν διαισθη-
τικό: σαν να είχαν αναγκαστεί από την ίδια την αλή -
θεια. Η επικύρωση της θέσης τους µέσω της συστηµα-
τικής λογικής κοµίζει στη φυσική επιστήµη την πρώτη
ουσιαστική και φανερή αλήθεια για τις αρχές: είναι
εναντίες.

Η αφετηρία της αριστοτελικής επιχειρηµατολο γίας
για την εναντιότητα των αρχών είναι επαγωγικής τά -
ξεως: διαπιστώνουµε ότι κάθε ιδιότητα των όντων
προ  κύπτει ως αναίρεση της αντίθετης ιδιότητας. Έτσι
το λευκό προκύπτει σε κάτι που προηγουµένως ήταν
µαύρο ή έστω κάτι ενδιάµεσο (µεταξύ µαύρου και λευ-
κού)· µουσικός γίνεται κάποιος που δεν ήξερε µουσική.
Είναι προφανές ότι οι εναντιότητες εµφαίνονται ως
ποι κίλων τύπων µεταβολές· τα εναντία υπάρχουν µό -
νο στο πεδίο του γίγνεσθαι. Εισάγεται έτσι στο ερευ-
νητικό επιστητό της φυσικής η έννοια της γενέσεως, εί -
τε στην απόλυτη διάστασή της (κάτι πρώην ανύπαρ -
κτο έρχεται στην ύπαρξη) είτε στη σχετική (κάτι αλ λά -
ζει, γίνεται κάτι άλλο).

Στο τέλος του κεφαλαίου ο Αριστοτέλης επιση µαί -
νει ότι οι προηγούµενοί του στοχαστές προσέγγιζαν τη
λειτουργία των φυσικών εναντιοτήτων µε εργαλεία εί -
τε τη λογική είτε την αίσθηση. Ο ίδιος δεν τοποθετείται
υπέρ της µίας ή της άλλης µεθόδου.
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Α6
Ο αριθµός των αρχών. Οι αρχές δεν µπορεί να είναι
µία, άπειρες ή περισσότερες από τρεις. Οι αρχές
πρέπει να είναι δύο ή µάλλον τρεις.
Στο έκτο κεφάλαιο ο Αριστοτέλης επανέρχεται στο αρ -
χι κό διαιρετικό πρόγραµµα έρευνας των αρχών και θέ -
τει το ερώτηµα αν αυτές είναι δύο, τρεις ή περισσό τε -
ρες43. 

Οι λογικά δυνατές εκδοχές της µίας ή των απείρων
αρχών τίθενται εξαρχής υπό ερώτηση. Η πρώτη εκ δο -
χή (µία αρχή) κρίνεται α δύνατη, όχι διότι ελέγχθηκε
στους σχετικούς λόγους του Μέλισσου, του Παρµενίδη
και των φυσικών, αλλά γιατί συγκρούεται µε τη δεδο-
µένη πλέον θέση της εναντιότητας των αρχών: τα ε νά -
ντια δεν µπορεί παρά να είναι περισσότερα από ένα.
Μοιά ζει µε παράδοξο αλλά δεν παύει να ισχύει: η κύ -
ρια άποψη των προαναφερθέντων φιλοσόφων ελέγ χε -
ται και απορρίπτεται ακριβώς βάσει της κοινής θέσεως
που εντόπισε ο Αρι στοτέλης στους λόγους τους. Η δεύ -
τερη εκδοχή (άπειρες αρχές) αποκλείεται µε συνο πτι -
κές ελεγκτικές διαδικασίες: επι σηµαίνεται η α δυ να µία
να συγκροτηθεί επιστηµονική γνώση για το υπαρ κτό
στην περίπτωση κατά την οποία οι αρχές είναι ά πει  -
ρες. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου ο Αριστοτέλης τείνει
να α ποκλείσει και την εκδοχή ότι οι αρχές είναι µόνο
δύο, χωρίς ό µως και να το συµπεραίνει οριστικά. Οι
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δύο αρχές είναι προβληµατικές από την άποψη ότι τα
ενάντια δεν µπορούν να αποτε λέσουν ουσία των όν -
των· η αρχή δεν αποδίδεται σε κάποιο υποκείµενο, αλ -
λά πρέπει να είναι η ίδια υποκείµενο. Η άντληση πλη -
ρο φοριών α πό τους λόγους των προγενεστέρων και η
ανάλογη αξιοποίησή τους ωθεί σταδιακά την αναζή τη -
ση στην εκδοχή των τριών αρχών. Γι’ αυτό, καταλήγει ο
Αριστοτέλης, η υπόθεση της ύπαρξης κάποιου τρί του,
υποκείµενου παράγοντα (συµπληρωµατικού των δύο
εναντίων αρχών) πρέπει µάλλον να ευστα θεί44. 

Με εξαιρετική µεθοδικότητα θα αποκλειστεί στην
τε λευταία παράγραφο του Α6 και η τελευταία εκδοχή
στο ερώτηµα του αριθµού των αρχών: οι αρχές των φύ -
σει όντων δεν µπορεί να είναι ούτε περισσότερες των
τριών (π.χ. τέσσερις –δύο ζεύγη εναντιοτήτων).

Αξιοσηµείωτη, πάντως, είναι η επιστηµολογική αρ -
χή της ερµηνευτικής οικονοµίας, την οποία φαίνεται
να σέβεται ο Αριστοτέλης· ο φιλόσοφος προσπαθεί να
αποδεχτεί στο πλαίσιο της φυσικής του επιστήµης όσο
το δυνατόν λιγότερες αρχές, ώστε να συναγάγει ένα
«σύστηµα» ευσύνοπτο και προσιτό στη γνώση. Είναι
προφανές ότι αυτή η επιστηµολογία θεµελιώνεται σε
µία λογοποιηµένη θεώρηση του κόσµου. Όπως θα δού -
µε, όµως, στα κεφάλαια που αναφέρονται στην τύχη
και το αὐτόµατον, η λογοποίηση αυτή θέτει αφ’ εαυτής
κάποια όρια. Ο αριστοτελικός ὀρθὸς λόγος αφήνει πά -
ντα περιθώρια στην ύπαρξη απροσδιορίστων παρα γό -
ντων, σέβεται πάντα ένα µη ορθολογικό ή εξορθολο γί -
σι µο κατάλοιπο.
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Με το Α6 ολοκληρώνεται η µεγάλη ενότητα των κε -
φα λαίων Α2-6, την οποία ο Αριστοτέλης αφιέρωσε στο
ζήτηµα του αριθµού των αρχών. Συζητήθηκαν ό λες οι
δυ νατές εκδοχές τις οποίες προσκόµισε το διαι ρε τικό
σχήµα του Α2. Η έρευνα τροφοδοτήθηκε εξ ο λοκλήρου
από τις διδασκαλίες των προσωκρατικών φι λο σόφων
για τις αρχές του όντος/των όντων. Οι εκ δο χές που α -
πο κλείστηκαν συντέλεσαν στο να εντοπιστεί η εναντι-
ότητα των αρχών. Ύστερα από εκτεταµένες και σύν θε -
τες λογικές αναλύσεις προκρίθηκαν οι εκδοχές των
δύο και, κυρίως, των τριών αρχών.

Συνολικά η διαιρετική δοξογραφική ανάλυση του
Αριστοτέλη στο Α’ δεν κατέληξε σε κάποια τελεσίδικη
απάντηση όσον αφορά το κύριο ζητούµενο του βιβλί -
ου, τον αριθµό των αρχών. Συγκροτήθηκε ένας απορη -
τι κός λόγος που απλώς περιχαράκωσε ορισµένες στα -
θερές, προκειµένου να ερευνηθούν εκτενέστερα στη
συνέχεια: στη φύση είναι δεδοµένα υπαρκτή η µε τα -
βολή και το γίγνεσθαι, ενώ λειτουργούν πολλά ζεύ γη
εναντιοτήτων· αυτά προϋποθέτουν µία υποκείµενη
πραγ  µατικότητα που υποδέχεται τις όποιες κινήσεις
και µεταβολές. Η ενότητα Α2-6 κατακλείεται µε µία
φρά   ση που αποδίδει λιτά και πυκνά την όλη λειτουρ -
γία της: ἀπορία πολλή45.
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Α7
Η διδασκαλία του ίδιου του Αριστοτέλη για τον α -
ριθ µό των αρχών: δύο αρχές ή µάλλον τρεις (ύλη,
είδος, [στέρηση]).
Στο έβδοµο κεφάλαιο ο φιλόσοφος προσπερνά οριστι-
κά την αποτίµηση του δοξογραφικού υλικού και κατα -
θέ τει τη δική του ερευνητική εκδοχή βασισµένος κυ -
ρίως σε γνωσιοθεωρητικά σχήµατα αποκλειστικά δι -
κής του κατασκευής. 

Το πρώτο, όµως, που παρατηρούµε στην ερευνητική
αφετηρία του Α7 είναι οι ρηµατικοί τύποι φαµέν και λέ -
γοντες. Ο Αριστοτέλης θέτει την κοινή λεκτική πρακτι -
κή ως βάση άντλησης γνωστικού υλικού σχετικά µε τη
φυσική µεταβολή. Το πώς µιλάµε γι’ αυτήν και το τι εν -
νοούµε κάθε φορά συνιστούν για τον φιλόσοφο α φορ -
µές για επιστηµονική ανα γωγή στις ίδιες τις δο µές του
γίγνεσθαι. Το πρώτο πόρισµά του έχει να κά νει µε τη
δι φυή υπόσταση της γένεσης, την απόλυτη και τη σχε-
τική εκδοχή της. Πάντα µε αφετηρία το πε δίο των λε -
κτικών χρήσεων εντοπίζονται δύο τύποι έκ φαν σης της
γε νέσεως: κάνουµε λόγο για γένεση ανα φε ρό µε νοι τό -
σο στα απλά όσο και στα σύνθετα όντα.

Ασφαλώς, η συχνή αναφορά του Αριστοτέλη στις
λεκτικές χρήσεις δεν συνιστά απλώς και µόνο µέθοδο
άντλησης ἐνδόξου υλικού από τις τρέχουσες αντιλή-
ψεις της εποχής του όπως αυτές αποτυπώνονται στον
γλωσσικό κώδικα· αποτελεί, επίσης, µία έµµεση αλλά
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και διαρκή υπενθύµιση του σχετικού και συµβατικού
χα ρακτήρα των αναλύσεων στις οποίες προβαίνει ο
φι  λόσοφος. Η φανέρωση της φύσης στα όρια της αν -
θρώ  πινης γλώσσας και γνώσης έχει οπωσδήποτε πε ρι -
ο ρισµένη εµβέλεια. Με την πυκνή χρήση των ρηµατι -
κών τύπων φαµεν, λέγεται, λεγόµενα ο φιλόσοφος δια-
φυλάσσει µία αποστασιοποίηση από τα ίδια τα πράγ-
µατα, υποσκάπτει την ψευδαίσθηση ότι η θεωρία µπο-
ρεί να λειτουργήσει ως επακριβής αναπαράσταση του
κό σµου. Με άλλα λόγια, ο αριστοτελικός ορθολογι-
σµός θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αποφατικός: δεν
µας επιτρέπει να ολισθήσουµε στην ταύτιση των λε -
κτι κών διατυπώσεων µε τις ίδιες τις φυσικές πραγµα -
τι κότητες, µολονότι τα δύο αυτά πεδία αλληλοπερι χω -
ρούνται διαρκώς.

Στη συνέχεια, στο κύριο πλέον µέρος του Α7, προσ-
διορίζονται µε ακρίβεια δύο αρχές των όντων, η ύλη
και το είδος. Αν συνυπολογιστεί –τονίζει ο φιλόσοφος–
και η στέρηση, η οποία καθ’ εαυτήν δεν έχει την παρα-
µικρή συµβολή στην πραγµάτωση του όντος αλλά εκ -
φαίνεται σαν αρχή αποτελώντας µόνο περιθωριακό
σύµ πτωµά του, τότε οι αρχές είναι τρεις46. 

Η διδασκαλία για την τριάδα αρχών που συνιστούν
η ύλη, το είδος και η στέρηση δεν διαφοροποιείται από
όσα έχουν λεχθεί σε προηγούµενα κεφάλαια για την
τριάδα που αποτελείται από το ὑποκείµενον και τα δύο
ἐναντία. Η ύλη είναι εκείνο το στοιχείο της ύπαρξης
που παραµένει σταθερό και υποδέχεται όλες τις µετα-
βολές47, ενώ το είδος και η στέρηση λειτουργούν µε τα ξύ
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τους ως εναντία. Ασφαλώς, όµως, η συγκεκριµένη ορο-
λογική µετατόπιση µεταθέτει πλέον το κέντρο βά ρους
των αναλύσεων: εγκαταλείπονται οι τεχνικοί ό ροι και
οι αντίστοιχες θεµατικές των προσωκρατικών, και έρ -
χο νται στο προσκήνιο της έρευνας οι κλασικοί α ρι -
στοτελικοί τόποι. Έτσι, το είδος και η ύλη θα παρου σι -
α στούν στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του Β΄ βιβλίου των
Φυ σικών ως ο πυρήνας της φύσης των όντων, και κατά
συνέπεια ως το πρωταρχικό πεδίο έρευνας του φυ σι -
κού. Η επισήµανση αυτή συνιστά, κατά τη γνώµη µου,
ισχυρή ένδειξη για τη συνοχή της πραγµατείας και τη
θεµατική συνέχεια ανάµεσα στο Α΄ και Β΄ βιβλίο.

Η έναρξη, όµως, του Β΄ βιβλίου δεν γίνεται άµεσα,
κα θώς θα µεσολαβήσουν ακόµα δύο κεφάλαια στο Α΄.
Στο Α8 ο φιλόσοφος θα προσπαθήσει να πείσει ότι η
ορολογική του µετατόπιση προς την τριάδα ύλη-είδος-
στέρηση, τριάδα που αποτελεί θεµελιακό παράγοντα
του φυσικού γίγνεσθαι, δεν αγνοεί τους προγενεστέ -
ρους φυσικούς φιλοσόφους, αλλά ότι ίσα-ίσα απαντά
σε δικές τους ερευνητικές αστοχίες. Στο ίδιο πνεύµα
θα λειτουργήσει και το τελευταίο κεφάλαιο του Α΄, α -
φού σ’ αυτό αναγνωρίζονται µε ακριβοδίκαιο τρόπο τα
επιτεύγµατα κάποιων προγενεστέρων (ειδικά του
Πλά τωνα, µολονότι δεν υπάρχει ονοµαστική αναφορά
σ’ αυτόν), αλλά και τα –περιορισµένα οπωσδήποτε–
όρια αυτών των επιτευγµάτων. Είναι προφανές ότι ο
Αριστοτέλης, πριν ανοιχτεί στην αυστηρά προσωπική
του έρευνα, δεν θέλει να αφήσει ενεργή καµία εκκρε -
µότητα απέναντι στους προσωκρατικούς και τον δά -
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σκα λό του. 
Με έναν λόγο, το Α7 προοικονοµεί αποτελεσµατικά

τις ενδελεχείς και αµιγώς αριστοτελικές αναλύσεις
του Β΄ βιβλίου, καθώς φέρνει στο προσκήνιο της έρευ-
νας τη φύση των όντων στη διττή της εκδοχή (ύλη και
είδος)48.

Α8
Γένεση και φθορά. Υπέρβαση ερµηνευτικών αδιεξό-
δων των προγενεστέρων στοχαστών.
Στο Α7 ο φιλόσοφος απάντησε σε προβλήµατα που εί -
χαν τεθεί στην ενότητα των κεφαλαίων Α2-6· η κύρια
πρότασή του είχε ως πυρήνα της την ύπαρξη µίας και
ενιαίας φυσικής πραγµατικότητας η οποία υπόκειται
σε όλες τις µεταβολές και υποδέχεται τις εναντιότητες
χωρίς να είναι κάτι το απόλυτα διακριτό από αυτές.
Στο Α8 ο φιλόσοφος διατείνεται ότι η θεωρία του σχε -
τί ζεται µε τον προβληµατισµό προηγουµένων φιλο σό -
φων (µονιστών κατά κύριο λόγο) σχετικά µε τη γένεση
και τη φθορά-εξαφάνιση των όντων. Αλλά ενώ αυτοί
α ποδείχτηκαν άπειροι και οδηγήθηκαν σε λανθασµέ-
να συµπεράσµατα (α. κανένα ον δεν γίνεται ούτε
φθεί ρεται, β. δεν υπάρχουν πολλά αλλά µόνο ένα ον),
ο Αριστοτέλης υπεραµύνεται τη διαρκή λειτουργία του
γίγνεσθαι στα όρια της φυσικής πραγµατικότητας και
τη συνακόλουθη πολλότητα των όντων. Μπορεί να
αποδέχεται και αυτός τη γενικά αποδεκτή διδασκαλία

55



Å É ÓÁÃÙÃÇ

ότι τίποτε δεν γίνεται από το απόλυτο τίποτε (ἁπλῶς
µὴ ὄν), τονίζει όµως ότι από το µη ον θεωρηµένο ως
τρό πο ύπαρξης (πὼς ὄν) µπορεί να υπάρξει γένεση: α -
πό τη στέρηση γίνονται τα όντα ό,τι γίνονται.

Στην προσπάθεια αναίρεσης της διδασκαλίας των
φι  λοσόφων που απέρριπταν εξ ολοκλήρου τη φυσική
µεταβολή εντάσσεται και µια δεύτερη απόδειξη. Αν
στην πρώτη ο φιλόσοφος είχε αξιοποιήσει τη θεµελι ώ -
δη θέση του για τη διάκριση ουσίας και συµβεβηκότων,
στη δεύτερη απόδειξη βασίζεται σε µία άλλη θε µε λι ώ -
δ η διάκριση, τη διάκριση ανάµεσα στον τρόπο ύ παρ ξης
της δυνατότητας (δυνάµει) και τον τρόπο ύ παρ ξης της
πραγµάτωσης (ἐνεργείᾳ).

Τέλος, κάτι αξιοπρόσεκτο στο Α8: ο Αριστοτέλης
φρο  ντίζει ώστε η προτεινόµενη από τον ίδιο θεωρία να
απαντά σε ερµηνευτικά αδιέξοδα στα οποία είχαν
προσ  κρούσει προηγούµενες θεωρητικές απόπειρες.
Από επιστηµολογική άποψη µπορούµε να πούµε ότι η
συγκεκριµένη επιλογή αποτελεί κλειδί εγκυρότητας
µιας νέας θεωρητικής απόπειρας, στην οποία προσέρ -
χεται ο Αριστοτέλης.

Α9
Προεξαγγελτικές παρατηρήσεις για την ύλη 

και το είδος.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του Α΄ βιβλίου ο Αριστοτέλης
επισηµαίνει ότι οι προκάτοχοί του (ειδικότερα ο Πλά-
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των) είχαν κάνει ένα βήµα προς την κατανόηση της
φύσης· είχαν αντιληφθεί ότι κάτι πρέπει να υπόκειται
και να υποδέχεται όλες τις µεταβολές· και ότι αυτό, ά -
σχετα από το ποιο όνοµα του αποδίδεται, είναι η ύλη.
Πρόκειται όµως, λέει ο Αριστοτέλης, για βήµα ανεπαρ -
κές, καθότι οι προηγούµενοι αγνοούσαν τον ρόλο της
στέρησης· αυτός δεν είναι άλλος από το να λειτουργή-
σει η στέρηση ως προϋπόθεση για να αποκτήσει η ύλη
είδος, και να πραγµατωθεί το εκάστοτε υπαρκτό.

Η αναφορά στη στέρηση δίνει την ευκαιρία στο φι -
λό σοφο να αναφερθεί στη διαφορά της στέρησης από
την ύλη: η στέρηση είναι πράγµατι ένα µη ον, ενώ η ύ -
λη είναι µη ον κατὰ συµβεβηκός, µόνο κατά τον τρόπο
ύπαρξής της, ακριβέστερα: κατά το ότι η ύλη αποτελεί
απλή δυνατότητα και δεν υπάρχει ποτέ πραγµατωµέ -
νη49.

Στην ύλη επικεντρώνεται η κεντρική παράγραφος
του κεφαλαίου. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι αυτή, ως κα -
θαρή δυνατότητα, δεν υπόκειται στη φθορά-εξα φά νι -
ση· όσον αφορά την ύλη, το κατεξοχήν δίπολο της µε -
τα βολής, η γένεση-φθορά, δεν νοείται. Ο χαρακτήρας
της αναφοράς του φιλοσόφου στην ύλη έχει ξεκάθαρα
προεισαγωγικό χαρακτήρα· γίνεται σαφές ότι µένουν
πολλά να ειπωθούν σχετικά µε αυτήν.

Το κεφάλαιο κλείνει µε µία ακόµη προεξαγγελτικού
χαρακτήρα παράγραφο, αναφερόµενη βεβαίως αυτή
τη φορά στην άλλη αρχή, το είδος. Διευκρινίζεται ευ -
θύς εξαρχής ότι το είδος καθ’ εαυτό δεν αποτελεί γνω-
στικό αντικείµενο της φυσικής αλλά της πρώτης φιλο -
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σο φίας. Όµως η φυσική επιστήµη θα ασχοληθεί µε τα
ε πιµέρους είδη, τα φυσικά και φθαρτά. 

Β΄ ΒΙΒΛΙΟ
Στο Β΄ βιβλίο των Φυσικών ο Αριστοτέλης κάνει µια
και νούργια αρχή στην έρευνα της φύσεως. Έχοντας ως
δεδοµένο το κύριο συµπέρασµα του Α΄ βιβλίου, την
ύπαρξη δύο ή τριών αρχών (ὕλη, εἶδος,[στέρησις]) στη
φύση, θα διερευνήσει τη φύση καθ’ εαυτήν και τα φύ -
σει όντα ως τέτοια, αλλά και την επιστηµολογική αρ -
µο διότητα του φυσικού να ασχοληθεί µε αυτά. Επίσης,
θα φέρει στο προσκήνιο της έρευνας τα αἴτια των ό -
ντων, έννοια που µαζί µε τις αρχές και τα στοιχεία είχε
χα ρακτηριστεί στο Α1 απόλυτη προϋπόθεση της γνώ -
σης. 

Στο ερώτηµα ποιο είναι το κεντρικό ζητούµενο του
Β’, ο ορισµός της φύσης, τα αντικείµενα του φυσικού ή
ο καθορισµός των φυσικών αιτίων, δεν µπορεί να δο -
θεί µία απάντηση. Κανένα από τα τρία θέµατα δεν
µπορεί να διεκδικήσει θεµατική αυτοτέ λεια. Και τούτο,
διότι το καθένα απαιτεί ερευνητική αποσαφήνιση,
πλην όµως για τη µελέτη του απαιτείται η µελέτη των
άλ λων δύο. Έτσι, ο φιλόσοφος υποχρεούται να συνεξε-
τάσει εκ παραλλήλου και τις τρεις προαναφερθείσες
θεµατικές ενότητες.

Το Β΄ βιβλίο έχει θεωρηθεί από ορισµένους µελετη -
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τές αυτόνοµη πραγµατεία50, η οποία πιθανώς να ταυτί -
ζεται και µε το χαµένο για εµάς αριστοτελικό έργο Πε -
ρί φύσεως (το αναφέρει ο κατάλογος έργων του Στα -
γειρίτη που συντάχθηκε από τον Ησύχιο). Δεν συµµε-
ρίζοµαι την άποψη αυτή· θεωρώ ότι στο Β΄ ο Αριστο-
τέλης προβαίνει ξεκάθαρα στην αναγκαία αποσαφή-
νιση των εννοιών ἀρχαὶ και αἴτια, για τις οποίες έγινε
µόνον προγραµµατικός και µάλλον αόριστος λόγος
στο Α΄. Καθώς στις σχετικές αναλύσεις υπεισέρχεται
και ο παράγοντας της µεταβολής, το Β΄ λειτουργεί –ε -
κτός των άλλων– και ως µετάβαση στο πυρηνικό για
την έρευνα της φύσης ζητούµενο, την κίνησιν σε όλες
τις µορφές της. Η κίνησις είναι η κεντρική έννοια του Γ΄
βιβλίου, ενώ τα λεγόµενα ἐφεξῆς της κινήσεως (ο χώ -
ρος, το κενό, το άπειρο, ο χρόνος, η συνέχεια και η διαι-
ρετότητα) αποτελούν κυρίαρχες υπό διερεύνηση έννοι-
ες στην αναµφισβήτητη ενότητα που απαρτίζεται από
τα βιβλία Γ΄, Δ΄ και Ε΄. Έτσι, µπορούµε να δεχτούµε ότι
τα πρώτα τουλάχιστον βιβλία της Φυσικής Ακροάσεως
υπακούν σε έναν χαλαρό ίσως αλλά ευδιάκριτο ερευ-
νητικό ρυθµό.

«Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από
την ανάγνωση του Β΄ βιβλίου είναι δυνατόν να συνο-
ψιστούν ως εξής: α) Η φύση είναι αρχή κινήσεως και
ηρεµίας για τα φύσει συνεστώτα όντα. Η φύση λέγεται
είδος (µορφή), ύλη και στέρηση· β) Η τυπολογία του Α’
βιβλίου βρίσκει στο Β΄ την αναµφίλεκτη εφαρµογή της·
γ) Ο φυσικός καθορισµός των τεσσάρων αιτίων απο-
σαφηνίζει την αρχική θέση της φύσης στην υπό συγ -
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κρό τηση επιστήµη· η σύνθετη αιτιακή αναγωγή εκ -
βάλ λει στο χώρο των αρχών· δ) Στο φυσικό επιστητό
υπάρχει µία µόνο φυσική αρχή που κινεί φυσικώς (η
φύ ση) και µία άλλη µη φυσική αρχή (της πρώτης φιλο-
σοφίας), η οποία κινεί οµοίως φυσικώς. Κατά
συνέπεια, οι ανα φο ρές των Φυσικών στην άλλη αρχή
γίνο νται για λογα ριασµό της φυσικής επιστή µης»51.

Β1
Ουσία, ύπαρξη και τρόπος ύπαρξης της φύσης. Η
φύ ση, προφανώς υπαρκτή, συνδέεται ουσιωδώς µε
τη µεταβολή και υπάρχει ως είδος και ως ύλη.
Το κεφάλαιο ξεκινά µε µία διαιρετική εφαρµογή, η ο -
ποία θα καταλήξει σε ορισµό της φύσης. Τα όντα-υ -
παρ κτά διακρίνονται σε φυσικά και µη φυσικά. Ως κρι-
τήριο της διάκρισης λειτουργεί ένα επαγωγικό δεδοµέ-
νο: τα όντα της φύσης κινούνται-µεταβάλλονται, εν α -
ντιθέσει κυρίως προς τα έργα της ανθρώπινης τέχνης52

που ως τέτοια παραµένουν ακίνητα. Έτσι προκύπτει έ -
νας πρώτος δοκιµαστικός ορισµός της φύσης: η φύση
δεν είναι το σύνολο των υπαρκτών, αλλά είναι αιτία
και αρχή της κίνησης-µεταβολής µιας ορισµένης τά -
ξης όντων, στην ουσία των οποίων αυτή ενυπάρχει53. 

Κεντρική θέση στο κεφάλαιο έχουν τρεις ορολο γι -
κές διευκρινίσεις· 

α) φύση (φύσις) είναι η εσώτερη αρχή κινήσεως-µε -
τα βολής· 
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β) «έχουν φύση» (ἔχειν φύσιν) τα όντα που ως ουσίες
διαθέτουν την εσώτερη τάση προς κίνηση-µεταβολή· 

γ) «είναι σύµφωνα µε τη φύση» (φύσει/κατά φύσιν)
τόσο τα όντα που «έχουν φύση» όσο και οι ουσιώδεις
ιδιότητές τους.

Η εσώτερη δοµή του Β1 φαίνεται να εκκινεί από το
τριπλό οντολογικό ερωτηµατικό σχήµα µε το οποίο
κα τά τρόπο δηλωµένο και οργανωµένο εργάζεται συ -
χνά ο Αριστοτέλης στα Φυσικά: εἰ ἔστι ἢ µή, πῶς ἔστι
και πῶς οὐκ ἔστι, τί ἐστι54. Το πρώτο σκέλος απορεί για
την ύπαρξη ή την ανυπαρξία ενός όντος, το δεύτερο
σκέλος για τον τρόπο ύπαρξης ή ανυπαρξίας του και
το τρίτο για την ουσία του. Αν στο ερώτηµα της ουσίας
της φύσεως (τί εἶναι;) δόθηκε µε τον προηγούµενο ορι-
σµό µία καταρχήν απάντηση, ο Αριστοτέλης δεν έχει
να πει πολλά για το ερώτηµα της ύπαρξής της (εἶναι;)·
η ύπαρξη της φύσης, τονίζει ο φιλόσοφος, είναι προ -
φα νής και θα ήταν γελοία µια προσπάθεια απόδειξής
της. Αποµένει η απάντηση στο τρίτο οντολογικό ερώ -
τη µα σχετικά µε τη φύση, το ερώτηµα της τροπικότη -
τας της ύπαρξης (πῶς εἶναι;). 

Επ’ αυτού η αριστοτελική διδασκαλία είναι η ανα-
µενόµενη βάσει της προεξαγγελτικής αναφοράς στο
Α7, το κεντρικό κεφάλαιο του Α΄ βιβλίου. Η φύση υ -
πάρ χει ως ὕλη και ως εἶδος. Και έσφαλλαν οι προσω-
κρατικοί που ταύτιζαν τη φύση των όντων αποκλειστι-
κά µε την ύλη τους (όποια κι αν πίστευε ο καθένας πως
είναι αυτή).

Στη συνέχεια του κεφαλαίου ο φιλόσοφος πα -
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ραθέτει τρία επιχειρήµατα που αποδεικνύουν την ο -
ντολογική προτεραιότητα που έχει το είδος έναντι της
ύλης. Το είδος, εκτιµά τελικά ο Αριστοτέλης, συνιστά
το εί ναι ενός όντος σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι
η ύλη του. Γι’ αυτό και η φύση, όταν νοείται ως γένεση,
ολοκληρώνεται ακριβώς και µόνο όταν καταλήξει στο
είδος55.

Β2
Φυσική και µαθηµατικά: διάκριση µεθοδολογίας
και γνωστικών αντικειµένων.
Αφού στο Β1 δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις για το
περιεχόµενο του όρου φύσις, η οποία εκτός των άλλων
αποτελεί και το γνωστικό αντικείµενο του επιστήµονα
φυσικού, στο Β2 ο φιλόσοφος θα περιχαρακώσει µε α -
κρίβεια το ερευνητικό πεδίο της αντίστοιχης επιστή -
µης, διαστέλλοντάς το από το πεδίο των µαθηµατικών
και των συναφών τους επιστηµών (π.χ. αστρονοµία). 

Κεντρική θέση του Αριστοτέλη στο Β2: στον πυρήνα
της φυσικής βρίσκεται η κίνηση· τα ένυλα αντικείµενα
του φυσικού εξετάζονται πάντα µαζί µε την κίνησή
τους. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει µε τα αντικείµενα του
µαθηµατικού, που ερευνώνται νοητικώς και αφαιρετι -
κώς διακεκριµένα από την ύλη και την κίνηση των σω -
µάτων· µία ευθεία είναι πάντα για τον φυσικό το ό ριο
ενός σώµατος, και µάλιστα µεταβαλλόµενου σώµα-
τος· ο µαθηµατικός, αντίθετα, εξετάζει την ευ θεία ως

62



Å É ÓÁÃÙÃÇ

τέ τοια, ανεξάρτητα από το σώµα στο οποίο αυ τή συνα -
ντάται56.

Η αναφορά στον χωρισµόν, στην αφαιρετική ύπαρ -
ξη των µαθηµατικών αντικειµένων, θυµίζει στον
Αριστο τέλη κάτι αντίστοιχο: τον χωρισµὸν των πλατω-
νικών ιδεών. Αυτή, βέβαια, είναι µία διδασκαλία την
οποία δεν αποδέχεται ο Αριστοτέλης και συχνά-πυκνά
την πολεµάει σε διάφορες πραγµατείες του57. Η συγκε-
κριµένη, πάντως, νύξη στο Β2 δεν είναι θέµα συνειρ-
µού ή ρουτίνας· ο φιλόσοφος θέλει στο συγκεκριµένο
σηµείο να αντιδιαστείλει την πλατωνική ἰδέαν προς το
δικό του εἶδος. Αν οι πλατωνικές ιδέες έχουν µια οντο -
λο γική αυτάρκεια και αυτοδυναµία, το αριστοτελικό
είδος δεν συναντάται ποτέ αυθύπαρκτο· µόνο κατὰ τὸν
λόγον, επισηµαίνει ο φιλόσοφος, µπορεί κανείς να το
νοήσει ξεκοµµένο από την ύλη58.

Όπως εύκολα µπορεί να συµπεράνει κανείς, στο Β2
ο φιλόσοφος δεν επεκτείνεται σε κάποια καινούργια
προβληµατική, αλλά δίνει συνέχεια στo κεντρικό ζη -
τού µενο του B1, την προσπάθεια εµβάθυνσης στην έν -
νοια του όρου φύσις και στο περιεχόµενό του, που δεν
είναι άλλο από την ύλη, το είδος, αλλά και την κίνησιν.

Στο Β2, λοιπόν, αυτονοµείται η έννοια της κίνησης-
µεταβολής και καθιερώνεται ως διακριτικό σηµείο της
έρευνας του φυσικού· παράλληλα, απαριθµούνται
ονοµαστικά τρεις εκδοχές της φύσης (ὕλη, εἶδος, τέ -
λος), επίσης ως αντικείµενα του φυσικού. Εύκολα δια -
βλέπει κανείς ότι προετοιµάζεται η αναφορά στα γνω-
στά τέσσερα αριστοτελικά αίτια. Μ’ αυτά θα ασχολη -
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θεί διεξοδικά ο Σταγειρίτης στο αµέσως επόµενο κε -
φά λαιο.

Β3
Τα τέσσερα αίτια: ύλη, είδος, αρχή µεταβολής, τέ -
λος. Άλλες διακρίσεις των αιτίων.
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της πραγµατείας (Α1) η επι-
στηµονική γνώση εν γένει είχε αναχθεί σε γνώση των
αρχών, των αιτίων και των στοιχείων. Με το ζήτηµα,
ειδικότερα, των αρχών της φυσικής επιστήµης ο Αρι-
στοτέλης ασχολήθηκε διεξοδικά στο πρώτο βιβλίο των
Φυσικών. Στο κεφ. Β3, καθώς και στα επόµενα κεφά-
λαια του Β΄ βιβλίου, ο φιλόσοφος επικεντρώνεται στη
σηµασία της σφαιρικής γνώσης των (πρώτων) αιτίων,
δηλαδή της ύλης, του είδους, της αρχής της κίνησης και
του τέλους. Χωρίς τη γνώση των αιτίων δεν νοείται
φυσική επιστήµη. 

Στα κείµενα του Αριστοτέλη δεν εντοπίζεται καµία
άλλη επιστηµονική θεµελίωση της θεωρίας των αι τίων,
εκτός από την αναγωγή στον ίδιο τον γλωσσικό κώδι-
κα: τα τέσσερα αίτια αποτελούν τέσσερις διαφο ρε τικές
απαντήσεις στο ερώτηµα «διὰ τί;»59. Δηλαδή, ένα πράγ-
µα είναι αυτό που είναι, και λειτουργεί όπως λειτουρ-
γεί, διότι: α) αποτελείται από συγκεκριµένη ύλη, β)
συνιστά συγκεκριµένο είδος, γ) προήλθε από συγκεκρι -
µένες ενέργειες ενός άλλου όντος, δ) πραγµατώνει ένα
συγκεκριµένο τέλος. Παράδειγµα: Ένας χάλκινος αν -
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δριάς είναι αυτό που είναι, διότι: α) αποτελείται από
χαλκό, β) ορίζεται ως ανδριάντας και όχι ως κάτι άλλο,
γ) φτιάχτηκε ως ανδριάντας από έναν καλλιτέχνη, δ)
πραγµατώνει τη λειτουργία που έχουν οι ανδριάντες
εν γένει και η συγκεκριµένη προτοµή ειδικότερα.

Η αριστοτελική θεωρία των τεσσάρων αιτίων δεν
είναι τόσο µια θεωρία της αιτιότητας όπως τη νοούµε
σήµερα, όσο µια ολοκληρωµένη ερµηνευτική θεωρία60·
δεν περιορίζεται στο να αιτιολογεί γεγονότα, αλλά ερ -
µη νεύει όντα και γεγονότα συνδέοντάς τα µε άλλα ό -
ντα και γεγονότα. Δεν αποβλέπει µόνο στο να εντάξει
τα φαινόµενα σε µία λογική διαδοχή, αλλά στο χεύει
στη βαθύτερη κατανόηση του ίδιου του είναι ό ντων και
φαινοµένων. Έτσι, η αριστοτελική θεωρία των αιτίων
έχει µεγαλύτερο εύρος αναφοράς και πλη ρέ στερους
επιστηµονικούς στόχους από µία θεωρία της αιτιότη -
τας. 

Από επιστηµολογική άποψη η θεωρία των τεσσά -
ρων αιτίων συνιστά εργαλείο διεπιστηµονικής τάξεως,
και βρίσκει εφαρµογές σε ποικίλες εκδοχές του επιστη -
τού. Διακρίνεται για την ευελιξία και την ευρετι κό τη τά
της, καθώς διευκολύνει την κατηγοριοποιηµένη προ -
σέγ γιση του εκάστοτε επιστηµονικού αντικειµένου,
χω ρίς όµως να οδηγεί σε αυστηρές και οριστικές σχη -
µα τοποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριµένη
θεω ρία αποτέλεσε επί πολλούς αιώνες βασικό εργα-
λείο σκέψης για την ανθρωπότητα (τουλάχιστον αυ -
τήν που σήµερα εντάσσεται στο δυτικό πολιτισµό).

Τα τέσσερα αίτια, λοιπόν, είναι η ὕλη, το εἶδος, η
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προ έλευση της µεταβολής (ὅθεν ἡ κίνησις) και το τέ -
λος61. 

Με τον όρο ὕλη σηµαίνεται καταρχήν το εκάστοτε υ -
λικό από οποίο είναι φτιαγµένο ένα υπαρκτό· ύλη του
ανδριάντα είναι ο χαλκός. Αλλά ο Αριστοτέλης δίνει
στη έννοια ύλη µεγαλύτερο εύρος, καθώς επίσης θεω-
ρεί τα γράµµατα ως ύλη των συλλαβών, τα τέσσερα
στοιχεία (φωτιά, νερό, αέρας, γη) ως ύλη των σωµά-
των, τα µέρη ενός όλου ως ύλη αυτού ακριβώς του ό -
λου, τις προκείµενες ενός συλλογισµού ως ύλη του
συµπεράσµατος. Και τούτο, διότι στις αριστοτελικές
πραγ µατείες η ύλη περιγράφεται ως µία συσχετική
έννοια· νοείται ως τέτοια πάντοτε σε σχέση µε το εκά-
στοτε συγκεκριµένο είδος του οποίου αποτελεί ύλη.
Και αυτό που ενοποιεί τις παραπάνω πολύ διαφορετι-
κές εκδοχές της είναι η λειτουργία της δυνατότητας.
Τελικά, µε τον όρο ὕλη δηλώνει ο φιλόσοφος έναν τρό -
πο ύπαρξης, το να υπάρχει κάτι ως δυνατότητα που
µπορεί να οδηγήσει στην πραγµάτωση ενός όντος· και
όντα για τον Σταγειρίτη δεν είναι µόνο τα σώµατα, αλ -
λά και ποιότητες, ποσότητες, συµβάντα, σχέσεις κλπ.
Με αυτό το δεδοµένο, υλικά αίτια των παραπάνω µπο-
ρούν να αποτελέσουν άλλα αντίστοιχα όντα, και µάλι-
στα πολύ διαφορετικά µεταξύ τους.

Έτσι, δεν πρέπει να κατανοήσουµε τον όρο ὕλη µε
τη σηµασία που έχει στη νευτώνεια φυσική και οπωσ-
δήποτε όχι ως αυτοτελή οντό τητα. Η αριστοτελική ύλη
ονοµάζεται µε ένα σχετικό τρόπο ύλη· είναι ύλη όσον
α φορά ένα συγκεκριµένο κάθε φορά πραγµατωµένο
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ον, ενώ και γι’ αυτήν την ίδια, εν νοηµένη ως πλήρες εί -
δος, υπάρχει µια άλλη ύλη, και ούτω καθεξής – για τον
Αριστο τέλη, βέβαια, δεν υπάρχει γένεση εκ του µηδε -
νός αλλά διαδοχικές µεταβάσεις σε άλλα είδη. Σε µια
α διάκοπη και εγγενώς απροσδιόριστη αλληλουχία κι -
νή σεων, αυτό που εµφανίζεται ως εἶδος, δηλαδή πραγ-
µατωµένο ον, λειτουργεί ως ύλη ενός άλλου κάθε φο -
ρά συγκεκριµένου είδους. Αυτό σηµαίνει πως εξ ορι-
σµού απορρίπτεται µία στατική ή δεδοµένη εκδοχή του
όντος και πως αυτό που κάθε φορά προκρίνει τη µία ή
την άλλη πιθανότητα τρόπου ύπαρξης του όντος (δυ -
νά µει ή ἐνεργείᾳ) είναι η ανθρώπινη συνείδηση.

Με τον όρο εἶδος σηµαίνεται η ουσία ενός υπαρκτού,
το τι είναι αυτό. Το είδος λειτουργεί ως παράδειγµα, εί -
ναι η µορφή στην οποία τείνει µια διαδικασία πραγµά-
τωσης ενός όντος. Ό,τι ήταν να γίνει ένα ον (το τί ἦν εἶ -
ναι), αυτό ακριβώς είναι το είδος του συγκεκριµένου
όντος. Το είδος υπερβαίνει την ύπαρξη ενός όντος· µε
αυτήν ως δεδοµένη, έρχεται να πραγµατώσει τη φύση
του. Έτσι, είδος ενός ανδριάντα, ενός όλου, ενός συµ -
πε ράσµατος είναι ακριβώς ο ανδριάντας, το όλον, το
συµπέρασµα· για την ακρίβεια: είδος συνιστά το τι εί -
ναι ανδριάντας, όλον ή συµπέρασµα, δηλαδή ο ορι-
σµός τους. Ο ανδριάντας, το όλον ή το συµπέρασµα
δεν υπάρχουν απλώς, υπάρχουν ως· και αυτό το ως ο -
ρίζεται ακριβώς από το εκάστοτε είδος. Το είδος ενός
όντος είναι ο ορισµός του, ο ορισµός βέβαια που δεν
συνιστά χωριστή ύπαρξη62 αλλά µόνο νοητική αφαίρε-
ση. 
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Όπως η ύλη είναι συσχετική έννοια, έτσι και το εί -
δος· δεν υφίσταται αυθύπαρκτο και αυτοδύναµο· υ -
πάρ χει µαζί µε την ύλη. Και, όπως θα εξηγήσει ο φιλό-
σοφος σε επόµενο κεφάλαιο του Β’ βιβλίου, το κάθε
είδος προ-ϋποθέτει την ύλη του· κι αυτό δεν σηµαίνει
ό τι η ύλη προϋπάρχει του είδους, αλλά ότι το εκάστοτε
είδος βρίσκει ή κατασκευάζει την ύλη της ύπαρξής του.

Με τον όρο «προέλευση της µεταβολής» ή «αρχή της
κί νησης» (ὅθεν ἡ κίνησις) σηµαίνεται η κινητήρια αρ -
χή-δύναµη µίας διαδικασίας αλλά και η πηγή της ύ -
παρ ξης ενός όντος-υπαρκτού. Βέβαια, ο αριστοτελι κός
όρος κίνησις έχει εύρος µεγαλύτερο από τη σηµερινή
ση µασία του· εκτός από την τοπική κίνηση (φοράν)
συµπεριλαµβάνει και την ποιοτική µεταβολή (ἀλλοίω -
σιν), την ποσοτική µεταβολή (αὔξησιν-φθίσιν) και την
ουσιαστική µεταβολή ή µετάβαση από την ανυπαρξία
στην ύπαρξη και αντί στροφα (γέ νεσιν-φθοράν). Οτιδή-
ποτε, λοιπόν, προκαλεί αντίστοιχες µεταβολές λει -
τουρ  γεί ως αίτιο του τύπου ὅθεν ἡ κίνησις. Έτσι, αναφέ -
ρονται στο Β3 τα ακόλουθα παραδείγµατα ποιητικών
αι τίων: ο άνθρωπος που σκέφτηκε και αποφάσισε µια
πράξη είναι αίτιο αυτής της πράξης, ο πατέρας είναι
αί τιο του παιδιού του, η γλυπτική του αγάλµατος, η
σωµατική άσκηση της ευεξίας και ο σπόρος είναι αίτιο
του δέντρου.

Με τον όρο τέλος σηµαίνεται αυτό χάριν του οποίου
γίνεται κάτι, ο λόγος µίας ενέργειας, η ολοκληρωµένη
µορφή προς την πραγµάτωση της οποίας τείνει ένα ον
και η οποία καθοδηγεί πρωθύστερα την εξέλιξή του.
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Το αριστοτελικό τέλος δεν σηµασιοδοτεί ένα τέλος και
µία παύση, αλλά λειτουργεί ως αίτιο και αρχή. Το τέ -
λος δεν είναι αποτελείωµα αλλά τελείωση· γι’ αυτό και
ταυτίζεται µε το κορυφαίο αγαθό για το καθένα ον. Έ -
τσι, τελικό αίτιο του περιπάτου είναι η (επιδιωκόµενη)
υγεία· επίσης, τελικά αίτια της υγείας είναι όλα εκείνα
τα µέσα ή όργανα που παρεµβάλλονται και λειτουρ-
γούν παράλληλα για την επίτευξή της, π.χ. το αδυνά-
τισµα, η κάθαρση ή τα φάρµακα. Με την ίδια λογική,
αί τιο της σωµατικής άσκησης είναι η ευεξία, παράδειγ -
µα που δείχνει ότι το ποιητικό αίτιο και το τελικό αίτιο
ενδέχεται να λειτουργούν ως αµοιβαία αίτια.

Αφού στο κεντρικό µέρος του κεφαλαίου επιτεύχθη-
κε µια πρώτη απαρίθµηση και επεξήγηση των τεσσά -
ρων αιτίων, επισηµαίνονται περαιτέρω τρεις ειδικές
σχέ  σεις τους: α) υπάρχουν πολλά αίτια για το ίδιο α -
ντι  κείµενο έρευνας· β) είναι δυνατή η αντιµετάθεση
αιτίου και αιτιατού· γ) ένα αίτιο ενδέχεται να επιφέρει
αντίθετα αποτελέσµατα.

Στη συνέχεια του Β3 ο Αριστοτέλης προβαίνει µε
καινούργια κριτήρια σε άλλες διαιρέσεις των αιτίων.
Α ναφέρεται σε πρότερα και ύστερα αίτια, σε ουσιώδη
και κατὰ συµβεβηκός αίτια (αίτια που λειτουργούν ως
περιθωριακά συµπτώµατα), σε άµεσα αίτια και απώ -
τε ρα αίτια, δηλ. γένη των άµεσων αιτίων, σε δυνητικά
και ενεργούντα αίτια. Όλες αυτές οι διαιρέσεις συνο -
δεύ ονται κατά κανόνα και από αντίστοιχα διευκρινι-
στικά παραδείγµατα. 

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η ερευνητική προσέγγιση των
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αιτίων επεκτείνεται και στο πεδίο των αιτιατών, ό που
εντοπίζονται διαιρέσεις αντίστοιχες µε τις προηγούµε-
νες. Έτσι, η όλη θεωρία των τεσσάρων αιτίων α ποκτά
έναν σφαιρικό χαρακτήρα ερµηνείας του υπαρ κτού.

Μία από τις συµπερασµατικές παραγράφους της
αναφοράς του Β3 στα αίτια, εισάγεται µε τη χαρακτη -
ρι στικά µετριοπαθή διατύπωση: τὰ µὲν οὖν αἴτια σχε -
δὸν τοσαυταχῶς λέγεται. Είναι φανερός ο ανοικτός χα -
ρακτήρας της αριστοτελικής θεωρίας των αιτίων. Αυτή
συνιστά, για πολλούς λόγους, τυπικό δείγµα του απο -
φα τικού χαρακτήρα της αριστοτελικής επιστήµης (εί -
χα µε αλλού την ευκαιρία να αναφερθούµε διεξοδικά
στο θέµα)63. Όπως, εξάλλου, θα γίνει σαφέστερο σε ε -
πό µενο κεφάλαιο τα τέσσερα αίτια (η ύλη, το είδος, η
αρ χής της κινήσεως-µεταβολής, το τέλος) δεν προδια-
γράφουν µεθοδολογικά την εκάστοτε έρευνα· συνι-
στούν µάλλον τύπους αιτίων και όχι κατ’ ανάγκην «ε -
ξ α τοµικευµένα», διακριτά αίτια. Με αυτά ο φιλόσοφος
επικεντρώνεται στην κατάρτιση µιας ανοικτής τυπο-
λογίας της αιτιότητας, πολύτιµης για την ανάπτυξη
και εµβάθυνση της φυσικής επιστήµης και όχι µόνο64. 

Β4-6
Περί τύχης και αὐτοµάτου

Ο Αριστοτέλης αφιερώνει τα τρία επόµενα κεφάλαια
(Β4-6) στην εξέταση της τύχης και του αὐτοµάτου65 (οι
όροι θα χρησιµοποιηθούν και θα µελετηθούν ως ταυ -
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τό σηµοι µέχρι το Β6, οπότε και θα διακριθούν οι ση -
µασίες τους). Ο Σταγειρίτης είναι ο πρώτος φιλόσοφος
που επιχειρεί µια σχετικά αυτοτελή και ολοκληρω-
µένη πραγµάτευση του θέµατος66. 

Μολονότι τα κεφ. Β4-6 συνιστούν µια εκτεταµένη πα  -
ρένθεση, εντάσσονται εν τέλει οργανικά στη θεµατο -
λο γία του Β’ βιβλίου, αφού η όλη ανάπτυξη βασίζεται
στη θεωρία των τεσσάρων αιτίων. Κεντρική θέση του
φιλοσόφου: η τύχη και το αὐτόµατον δεν συνιστούν µια
ξεχωριστή µορφή αιτιότητας, αλλά λειτουργούν –υπό
συγκεκριµένες συνθήκες– ως ποιητικά αίτια. 
Το Β4 έχει εισαγωγικό χαρακτήρα· η έρευνα αφορ µά -
ται από το ερώτηµα της ύπαρξης της τύχης και από
µια χαλαρή δοξογραφική καταγραφή. Ο Αριστοτέλης
οργανώνει τις –µάλλον λιγοστές– σχετικές διδασκα -
λίες των προγενεστέρων του σε τρεις κατηγορίες. 

Μια πρώτη οµάδα αρχαίων σοφών –σίγουρα η πο -
λυ πληθέστερη– αµφισβητεί ακόµη και την ύπαρξη της
τύχης: µπορεί να λέγεται ότι κάτι οφείλει την ύπαρξη
ή την αιτία του στη τύχη, στην πραγµατικότητα όµως
–πιστεύουν οι παραπάνω– υπάρχει πάντα κάποιο άλ -
λο συγκεκριµένο αίτιο. Μια δεύτερη οµάδα περιορίζει
την εµβέλεια δράσης της τύχης και του αὐτοµάτου σε
κοσµογονικό επίπεδο, και αποκλείει οποιοδήποτε ρόλο
τους στο επίπεδο της φύσης των ζώων και των φυτών.
Μια τρίτη, τέλος, οµάδα φιλοσόφων αναγνωρίζει έναν
αιτιακό ρόλο στην τύχη, τονίζει όµως ότι πρόκειται για
ένα αίτιο ανθρωπίνως αδιάγνωστο, θεϊκού µάλλον χα -
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ρα κτήρα.
Από τα παραδείγµατα που κοµίζει ο Αριστοτέλης

φαί νεται να θεωρεί καταρχήν την τύχη ως την εκπλή -
ρωση ενός σκοπού µέσω ασυνήθιστων, «µη σκόπιµων»
διαδικασιών. Για τη χρήση, όµως, της έκφρασης «µη
σκόπιµων», στον παραπάνω ορισµό πρέπει να διευκρι -
νίσω ότι αυτή δεν αναφέρεται στην οπτική του αν θρώ -
πι νου υποκειµένου, αλλά στην αυθύπαρκτη λογική
της φύσης· και τούτο, διότι ο Αριστοτέλης θέλει να α -
πο κλείσει διαδικασίες που από µόνες τους θα εντάσσο -
νταν στην αλληλουχία εκπλήρωσης ενός σκοπού (χω -
ρίς δηλ. να απαιτείται η συνειδητή συνδροµή του αν -
θρώ πινου υποκειµένου).

Στην κύρια αποτίµηση του δοξογραφικού υλικού γύ -
ρω από το θέµα τύχη, την οποία επιχειρεί ο Αριστο-
τέλης, εµπεριέχεται η διαπίστωση µιας λογικής αντί -
φα σης που χαρακτηρίζει τους προσωκρατικούς: ενώ α -
πό τη µία στο επίπεδο των ζώων και των φυτών απο -
κλείουν οποιαδήποτε δράση της τύχης, από την άλλη
α  νάγουν σε αυτήν τη ίδια τη γένεση του σύµπαντος
κόσµου. Αλλά, επισηµαίνει ο φιλόσοφος, δεν µπορεί το
µείζον να αποδίδεται στην τύχη, και το έλασσον να υ -
πηρετεί τη σκοπιµότητα ή την ανάγκη.

Η δοξογραφική καταγραφή του Β4 δεν καταλήγει σε
κάποιο θετικό συµπέρασµα σχετικά µε την ύπαρξη ή
την ουσία της τύχης και του αὐτοµάτου, και έτσι το ζή -
τη µα παραπέµπεται στο επόµενο κεφάλαιο.
Στο Β5 ο Αριστοτέλης αναπτύσσει την προσωπική του
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διδασκαλία σχετικά µε την τύχη. Καταρχήν προσπα -
θεί να απαντήσει στο ερώτηµα ποιου είδους συµβάντα
αποδίδονται στην τύχη (το γεγονός ότι όλοι οι άνθρω-
ποι αποδίδουν όντως κάποια συµβάντα σ’ αυτήν, λαµ-
βάνεται ως τεκµήριο της ύπαρξής της). 

Υπάρχουν, λέει, πράγµατα και φαινόµενα που συµ -
βαί νουν πάντα µε τον ίδιο τρόπο, και συνεπώς απο -
κλεί εται να αναχθούν στην τύχη: π.χ. τα βαριά κι νού -
νται πάντα προς τα κάτω, ενώ τα ελαφρά προς τα πά -
νω. Υπάρχουν και άλλα που συµβαίνουν µε τον ίδιο
τρό πο τις περισσότερες φορές –και αυτά αποκλείεται
να αναχθούν στην τύχη: π.χ. το να πέσει χιόνι τον χει -
µώ να. Υπάρχουν, όµως, και οι εξαιρέσεις του κανόνα
της µίας ουσιαστικά προηγούµενης κατηγορίας67, οι α -
ναι ρέσεις της επαναληψιµότητας. Ακριβώς σ’ αυτά θα
αναζητηθεί, κατά τη συνέχεια του κεφαλαίου, η λει -
τουρ γία της τύχης και του αὐτοµάτου. 

Στη δεύτερη παράγραφο του Β5 ο Αριστοτέλης προ-
βαίνει σε µια δεύτερη διάκριση: υπάρχουν γεγονότα-
πράξεις που αποβαίνουν στην επίτευξη κάποιου σκο-
πού και γεγονότα-πράξεις που δεν αποβαίνουν σε κάτι
τέτοιο. Με δεδοµένο ότι η σκοπιµότητα συναντάται εί -
τε στο πεδίο δράσης της φύσης είτε στο πεδίο δράσης
του νου, στα δύο αυτά πεδία θα περιοριστεί (και θα α -
να ζητηθεί) και η λειτουργία της τύχης και του αὐτοµά-
του.

Στη συνέχεια ο φιλόσοφος συµπλέκει τις δύο διαιρε -
τι κές διαδικασίες που περιέγραψε στην πρώτη και τη
δεύτερη παράγραφο: Τα γεγονότα που συµβαίνουν ως
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παράβαση ενός κανόνα ενδέχεται να λειτουργήσουν
στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης ενός σκοπού (αυτό
εί ναι ένα ενδεχόµενο κοινό για όλα τα γεγονότα: άλλα
γίνονται για κάποιο σκοπό άλλα όχι, ανεξάρτητα από
το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει συνειδητή προαίρεση για
την εκπλήρωση αυτού του σκοπού). Στην περίπτωση,
λοι πόν, εκείνων των κατ’ εξαίρεσιν γεγονότων που
λει  τουργούν στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης ενός
σκο πού, µιλούµε για τύχη68. 

Παραθέτω το παράδειγµα του ίδιου του Αριστο τέ -
λη69: Κάποιος έχει δανείσει χρήµατα· πηγαίνει εκεί ό -
που ο οφειλέτης του πρόκειται να εισπράξει ένα χρη -
µα τικό ποσό (από κάποιον έρανο), και παίρνει πίσω τα
δα νεικά. Δεν πήγε επιτόπου µε σκοπό να πάρει πίσω
τα οφειλόµενα· απλά έτυχε να πάει, και αυτό να έχει
ως απόληξη την είσπραξη· κι όλα αυτά, µολονότι οι ε -
πι σκέψεις του στο συγκεκριµένο σηµείο δεν ήταν ούτε
συχνές ούτε αναγκαστικές. Έτσι επιτεύχθηκε κατά τύ -
χη ένας σκοπός –η είσπραξη των χρηµάτων– που δεν
περιέχονταν στη συγκεκριµένη ενέργεια, αλλά οπωσ-
δήποτε ανήκει σε όσα προαιρούνται και σχεδιάζουν οι
άνθρωποι µε το µυαλό τους.

Η αναφορά του Αριστοτέλη στα κατ’ εξαίρεσιν συµ -
βάντα και η σύνδεσή τους µε την τύχη συναποτελούν
µια αρχική προσέγγιση του θέµατος και εξυπηρετούν
τον πρώτο σκοπό του φιλοσόφου, που είναι η απάντη -
ση στο ερώτηµα της ύπαρξης της τύχης. Στις αµέσως
ε πό µενες παραγράφους η σύνδεση της τύχης µε τα
κατ’ εξαίρεσιν συµβάντα θα εµπλουτιστεί και θα εµ -
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βα θυνθεί µε φιλοσοφικά αυστηρότερο τρόπο. Οπωσ-
δήποτε πάντως, η προσεκτική διαιρετική µέθοδος στην
αρχή του Β5 µαρτυρά ότι ο φιλόσοφος αποσκοπεί στην
κατάρτιση ενός ορισµού για την τύχη και το αὐτόµα-
τον70.

Στις επόµενες παραγράφους του Β5 ο Αριστοτέλης
θα προσπαθήσει να δείξει ότι η προτεινόµενη από τον
ίδιο θεωρία για την τύχη είναι συµβατή προς τις τρέ -
χουσες αντιλήψεις της εποχής του. Τέτοιες αντιλήψεις
είναι οι ακόλουθες: α) η τύχη είναι κάτι το αόριστο-
ακαθόριστο, β) η τύχη είναι κάτι το δυσπρόσιτο στην
ανθρώπινη διάνοια, γ) τίποτε δεν γίνεται κατά τύ χη, δ)
η τύχη είναι κάτι πέρα από τη λογική. Επίσης,
εξηγούνται οι όροι εὐτυχία και δυστυχία.
Στο B6 o Αριστοτέλης ορίζει και διακρίνει τις έννοιες
τύ χη και αὐτόµατον, τις οποίες στα δύο προηγούµενα
κεφάλαια χρησιµοποίησε παράλληλα χωρίς να στέκε-
ται στη σηµασιολογική τους διαφορά. Το αὐτόµατον ο -
ρί ζεται ως η ευρύτερη έννοια, ενώ η τύχη θεωρείται
υποκατηγορία του αὐτοµάτου. Έτσι το αὐτόµατον είναι
αυτό που εµείς θα ονοµάζαµε τύχη, και το πεδίο δρά-
σης του αποτελούν κάθε είδους συµβάντα (στο πλαί -
σιο που έχει ορίσει ο Αριστοτέλης στα Β4-5 από κοινού
για την τύχη και το αὐτόµατον)71, ενώ η τύχη αφορά µό -
νο σε γεγονότα που συνδέονται µε την ανθρώπινη
προ αίρεση. Άρα τύχην µπορούν να έχουν µόνο τα έλ -
λογα όντα (τυχαίο είναι αυτό που θα µπορούσε να είχε
συµβεί και ως αποτέλεσµα έλλογου σχεδιασµού).
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Στην τελευταία παράγραφο ο Αριστοτέλης στρέφε-
ται κατά των µηχανιστών φιλοσόφων που ανήγαν τη
γένεση του σύµπαντος σε µία τυχαία ή αυτόµατη δια-
δικασία72. Ο ίδιος, συνεπής στην τελεολογική του θεώ -
ρη ση του κόσµου, ισχυρίζεται ότι, αν αποδώσουµε τη
γένεση του σύµπαντος στην τύχη, ακριβώς τότε είναι
που πρέπει να δεχτούµε την τελεολογική σκοπιµότητα
που εκπορεύεται από τον νου ή τη φύση (µε δεδοµένο
ότι η τύχη προϋποθέτει τη λογικότητα ενός σκοπού). 

Β7
Και πάλι για τα τέσσερα αίτια. Η αρµοδιότητα του
φυσικού να ερευνήσει τα αίτια. Η δεύτερη, µη φυσι-
κή, αρχή που ενεργεί στη φύση.
Μετά την εκτενή οιονεί παρένθεση περί τύχης και αὐ -
τοµάτου στα κεφ. Β4-6 ο Αριστοτέλης επανέρχεται στη
θεµατολογία των τεσσάρων αιτίων73. Επιχειρεί καταρ -
χήν µια αναδιατύπωση της σχετικής θεωρίας προσφέ -
ρο ντας καινούργια παραδείγµατα για το καθένα από
τα τέσσερα αίτια74. Παραδείγµατα που αναφέρονται: Ο
ο ρισµός ενός µαθηµατικού αντικειµένου (δηλαδή ενός
µη µεταβαλλόµενου όντος) αποτελεί το αίτιο-είδος αυ -
τού του αντικειµένου, π.χ. της ευθείας ή της συµµε-
τρίας· οι λεηλασίες που προηγήθηκαν είναι το ποιητι -
κό αίτιο ενός πολέµου· η εξουσία είναι το τελικό αίτιο
του πολέµου· και η ύλη τους είναι το αίτιο όλων των ό -
ντων που υπόκεινται σε µεταβολή75.
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Στη συνέχεια ο φιλόσοφος επιβεβαιώνει την αρµο-
διότητα του φυσικού να µελετήσει συνολικά τα αίτια,
ει δικότερα µάλιστα στην περίπτωση που κάποια από
αυτά ταυτίζονται µεταξύ τους (συχνά τρία από τα αί -
τια γίνονται ένα: το είδος, το τέλος και η προέλευση
της κίνησης µπορεί να συναποτελέσουν έναν αιτιακό
παράγοντα). 

Παράλληλα, όµως, ο Αριστοτέλης φροντίζει να ε -
λέγξει και τα όρια της αρµοδιότητας του φυσικού. Και
τούτο, διότι ο φιλόσοφος στο B7 προβαίνει σε µια βαρυ-
σήµαντη διδασκαλία, προσεκτικά προετοιµασµένη σε
προηγούµενα κεφάλαια. Πρόκειται για τη θέση ότι στη
φύση επενεργεί (= προκαλεί φυσική κίνηση και µετα -
βο λή) και µία δεύτερη αρχή· πρόκειται για αρχή µη φυ -
σική76.

Άρα, στα όρια του φυσικού επιστητού λειτουργούν
δύο αρχές που προκαλούν τη φυσική κίνηση-µεταβο-
λή. Η µία από αυτές είναι ασφαλώς η φύση· προκαλεί
τη φυσική κίνηση κινούµενη συγχρόνως και η ίδια. Η
δεύτερη δεν είναι φυσική αρχή, διότι κινεί παραµένο -
ντας η ίδια ακίνητη· πρόκειται για την αρχή που εµ πί -
πτει στο γνωστικό πεδίο της Πρώτης Φιλοσοφίας, αρχή
που είναι ταυτόχρονα είδος και τέλος. Ο φυσικός θα α -
σχοληθεί οπωσδήποτε στην έρευνά του µε τα τέσσερα
αί τια, λαµβάνοντας όµως υπόψη του ότι στη διερεύ νη -
ση της φύσης πρέπει να συνοπολογίσει τη λειτουργία
της δεύτερης, µη φυσικής αρχής, στο βαθµό ακριβώς
που και αυτή κινεί φυσικῶς.

Συµπέρασµα: Το κύριο θέµα του Β7 φαίνεται να εί -
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ναι ο καθορισµός της επιστηµολογικής αρµοδιότητας
του φυσικού να γνωρίζει τα τέσσερα αίτια. Όσα όµως
αναφέρονται στο πλαίσιο παρουσίασης της θέσης αυ -
τής ξεπερνούν το ζητούµενο του Β7, σε σηµείο που να
µε ταβάλλουν το κεφάλαιο σε αναβαθµό της κύριας
πορείας του Β’ βιβλίου προς τον καθορισµό της φύσης,
όπως αυτή άρχισε να παρουσιάζεται στο Β1.

Β8
Η φύση ως τελικό αίτιο

Στην αρχή του Β8 ο Αριστοτέλης εξειδικεύει ερµηνευτι-
κές προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει σε προηγούµε-
να κεφάλαια, και θέτει δύο ερευνητικούς στόχους. Ο
πρώτος έχει ως κέντρο του τη φύση ως τελικό αίτιο και
θα υλοποιηθεί στο B8· ο δεύτερος, έχοντας πλέον ως
δε δοµένη τη φυσική τελεολογία, επικεντρώνεται στη
λειτουργία της ανάγκης εντός της φύσης-τέλους· στο
θέµα αυτό αφιερώνεται το επόµενο κεφάλαιο, το Β9. 

Είναι σαφές ότι το Β8 έχει διαλεκτικό χαρακτήρα· α -
ποβλέπει στην κατάρριψη των µηχανιστικών θεωριών
τις οποίες είχαν υποστηρίξει σχεδόν όλοι οι προκάτο -
χοι του φιλοσόφου (εξαιρείται βέβαια ο Πλάτων). Έτσι,
ο Αριστοτέλης αναγκάζεται να παραθέσει καταρχήν
τη δική τους επιχειρηµατολο γία77. Κεντρική έννοια των
µηχανιστικών θεωριών είναι η ανάγκη: όλες οι φυσι-
κές διεργασίες ανάγονται σε αυτήν· το ένα γεγονός
φέρνει µηχανικά το άλλο, και η ακολουθία αυτή δεν
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διέ πεται από κάποια στόχευση τέλους. Αν συµβεί ώ -
στε η ανάγκη να εξυπηρετεί πράγµατι την επίτευξη
κά ποιου σκοπού, π.χ. την επιβίωση κάποιου είδους,
αυτό εξηγείται από τους οπαδούς του µηχανισµού
βάσει της φυσικής επιλογής: επέζησαν µόνο τα είδη
που συνέβη –τυχαία και µηχανιστικά– να εξοπλιστούν
µε τρόπο που εκ των υστέρων αποδεικνύεται πρόσφο-
ρος78. Η θεωρητική αυτή προσέγγιση πλαισιώνεται στο
αριστοτελικό κείµενο από κατάλληλα και πολύ ενδια-
φέροντα παραδείγµατα.

Αλλά ο Αριστοτέλης διαφωνεί µε τον φυσικό µηχα-
νισµό. Η βασική του θέση είναι ότι στη φύση τίποτε
δεν γίνεται µάταια, και τα πάντα εξυπηρετούν ορι-
σµένη σκοπιµότητα79. Το κεντρικό του επιχείρηµα βα -
σίζεται στην αποκλειστική διάζευξη δύο τύπων διερ-
γασιών: σκόπιµων και τυχαίων. Το τυχαίο συνιστά στη
φύση εξαίρεση, ενώ οι φυσικές διεργασίες είναι επα-
ναλαµβανόµενες· άρα δεν είναι τυχαίες, αλλά σκόπι-
µες. Η δραστικότητα του επιχειρήµατος έγκειται στην
υπόρρητη σύνδεση της µηχανιστικής ανάγκης µε το
τυ χαίο. Έτσι, περιθωριοποιείται εντός της φύσης ο µη -
χα νισµός στο επίπεδο διεργασίας κατ’ εξαίρεσιν, ενώ η
επαναληψιµότητα ταυτίζεται µε τη σκοπιµότητα.

Η τελεολογία, λοιπόν, έχει κεντρική θέση στην αρι-
στοτελική φυσική. Δεν είναι, όµως, απόλυτη· δεν µπο-
ρούµε να µιλήσουµε για τελεοκρατία µε τον τρόπο που
κάποτε µιλούσαµε για αιτιοκρατία. Και τούτο, διότι ο
φιλόσοφος κάνει συχνά λόγο για εµπόδια και αστοχίες
στις διεργασίες πραγµάτωσης ενός τέλους· επίσης, διό -

79



Å É ÓÁÃÙÃÇ

τι εντέλει αναγνωρίζει και ένα σηµαντικό πεδίο δρά-
σης στη µηχανιστική ανάγκη· και αυτό δεν είναι άλλο
α πό την αναπόδραστη υλικότητα των όντων της φύ -
σης.

Το κεφ. Β8 αξιολογείται ως εξαιρετικό δείγµα της α -
ριστοτελικής τελεολογίας. Προνοµιακός της χώρος εί -
ναι ασφαλώς η βιολογία. Σχεδόν όλα τα παραδείγµα-
τα που φέρνει ο φιλόσοφος αντλούνται από την έµβια
φύση· γίνεται αναφορά στα σχήµατα των δοντιών που
είναι όπως είναι, για να εξυπηρετούν την πρόσληψη
και επεξεργασία των τροφών, στις στοχευµένες ενέρ-
γειες µυρµηγκιών και µελισσών, στην ύπαρξη και λει-
τουργία των φύλλων χάριν των καρπών και άλλα. Βα -
σί ζεται, λοιπόν, ο Αριστοτέλης στη βιολογία, και επε -
κτεί νει το τελεολογικό ερµηνευτικό µοντέλο του και σε
άλ λα πεδία των φυσικών επιστηµών. Επίσης, εις επίρ -
ρω σιν των θέσεών του χρησιµοποιεί αναλογίες αντλη -
µέ νες από το πεδίο της ανθρώπινης τέχνης. Αυτές έ -
χουν τόσο αποδεικτικό, όσο και κυρίως εξηγητικό χα -
ρα κτήρα.

Το B8 είναι ιστορικά από τα πιο αµφισβητηµένα κε -
φά λαια των αριστοτελικών πραγµατειών. Η τελεολο-
γική διδασκαλία του φιλοσόφου για την ύπαρξη σκο-
πιµότητας στη φύση, και η αναγωγή πολλών φυσικών
διεργασιών στην επίτευξη ορισµένου τέλους αποτιµή -
θη καν ως µέγα σφάλµα από νεότερες µηχανιστικές
και αιτιοκρατικές θεωρίες. 
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Β9
Η λειτουργία της ανάγκης µέσα στο πλαίσιο 

της φύσης-τέλους.
Οι µελετητές υπογραµµίζουν τον πολεµικό χαρακτή -
ρα του κεφ. Β9. Ο Αριστοτέλης στρέφεται ενάντια
στους οπαδούς των µηχανιστικών θεωριών που παρά-
γουν κάθε φυσικό ον και διεργασία από τη λειτουργία
της ανάγκης. Παράλληλα, η αναφορά του φιλοσόφου
στην ανάγκη80 εξυπηρετεί µια βαθύτερη στόχευσή του,
την ιεράρχηση ύλης και τέλους. 

Ο φυσικός οφείλει να ερευνά τόσο την ύλη όσο και
το τέλος, περισσότερο όµως το τέλος· και η έρευνα της
ύλης δεν θα γίνει καθ’ εαυτήν, αλλά υπό την προοπτι-
κή συγκεκριµένου τέλους, το οποίο προδιαγράφει την
ε πιλογή ή και κατασκευή της αντίστοιχα προαπαιτού -
µε νης ύλης81. Με άλλα λόγια: Ο Αριστοτέλης ανα γνω -
ρίζει και στη µηχανιστική αναγκαιότητα έναν ρό λο
µέσα στο φυσικό γίγνεσθαι. Δεν πρόκειται όµως για
έναν ρόλο αυτάρκη και αυτοδύναµο, αλλά για έ ναν
ρό λο που συνιστά απλώς και µόνο προϋπόθεση82 για
κά τι ευρύτερο και υπερκείµενο· και αυτό δεν είναι τί -
ποτε άλλο παρά το τέλος, ο λόγος για τον οποίο κάθε
φορά υπάρχει ή γίνεται κάτι. 

Ο λειτουργικός ρόλος που αποδίδεται στην αναγ -
και ότητα έχει να κάνει µε την ύλη. Παράδειγµα: ένα
πριόνι είναι εξ ανάγκης σιδερένιο (: ύλη), αν πρόκειται
να είναι πριόνι (: είδος) και να κάνει τη δουλειά του (:
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τέ λος). Η αναγκαιότητα εντοπίζεται στην ύλη, ενώ το
τέλος στον ορισµό του τι είναι κάτι. Η ύλη είναι ο ανα -
πό δραστος παράγοντας που εισάγει την αναγκαιότη -
τα στο φυσικό επιστητό. Τα πάντα στη φύση συνδέο -
νται µε κάποιο σκοπό: δεν θα γίνονταν χωρίς τα αναγ-
καία που επιβάλλει η ίδια η φύση, όχι όµως κι ότι έγι-
ναν εξαιτίας αυτών των αναγκαίων.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου τονίζεται ότι υπάρχει
µια αναλογική οµοιότητα ανάµεσα στη φυσική λει -
τουρ γικότητα του αναγκαίου και στις µαθηµατικές α -
ναγκαίες ακολουθίες. Στα µαθηµατικά: επειδή υπάρ -
χει η ευθεία (υπόθεση), είναι ανάγκη το τρίγωνο να
έχει άθροισµα γωνιών ίσο µε δύο ορθές (συµπέρασµα)·
αν το τρίγωνο δεν έχει άθροισµα γωνιών ίσο µε δύο ορ -
θές, τότε ούτε το ευθύ υπάρχει ή είναι αυτό που είναι.
Στη φυσική ισχύει, εν σχέσει προς την αναγκαιότητα,
το αντίστροφο: Αν πρόκειται να υπάρξει ή αν υπάρχει
το τέλος, τότε και ό,τι προηγεί ται θα υπάρχει ή υ πάρ -
χει. Το συµπέρασµα είναι και πάλι το ίδιο: Η ύλη που
προορίζεται για κάποιο σκοπό είναι ανάγκη να προϋ -
πάρ χει, αλλά το τέλος δεν υπάρχει κατ’ ανάγκην εξαι -
τίας της ύλης· η ύλη υπάρχει χάριν του τέλους. 
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ΣΧΟΛΙΑ

1. Αναλυτικότερη Εισαγωγή στα Φυσικά µπορεί ο ενδιαφε -
ρό µενος αναγνώστης να βρει στον δεύτερο τόµο, ο οποίος
έχει ήδη κυκλοφορήσει περιλαµβάνοντας τη µετάφραση και
τον σχολιασµό του Γ΄ και Δ΄ βιβλίου των Φυσικών. Εκεί ανα-
πτύσσονται σε χωριστά κεφάλαια τα ακόλουθα θέµατα: 1.
Α  ριστοτέλης. Βίος και έργα, 2. Η αριστοτελική περὶ φύ -
σεως ἐπιστήµη, 3. Τα Φυσικά (Φυσικὴ Ἀκρόασις), 3.1. Γενική
θεώρηση της πραγµατείας, 3.2. Το περιεχόµενο των οκτώ
βιβλίων των Φυσικών, 3.3. Το επιστηµονικό αντικείµενο
της αριστοτελικής φυσικής, 3.4. Μέθοδος των Φυσικών.
Εδώ θα παραθέσουµε µόνο τα σηµαντικότερα σηµεία όσων
αναπτύσσονται εκεί.
2.Μετά τά Φυσικά, Ε1 1026 a 13-19: ἡ µὲν γὰρ φυσικὴ περὶ

χωριστὰ µὲν ἀλλ’ οὐκ ἀκίνητα, τῆς δὲ µαθηµατικῆς ἔνια περὶ
ἀκίνητα µὲν οὐ χωριστὰ δὲ ἴσως ἀλλ’ ὡς ἐν ὕλῃ· ἡ δὲ πρώτη
καὶ περὶ χωριστὰ καὶ ἀκίνητα. ἀνάγκη δὲ πάντα µὲν τὰ αἴτια
ἀΐδια εἶναι, µάλιστα δὲ ταῦτα· ταῦτα γὰρ αἴτια τοῖς φανεροῖς
τῶν θείων. ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικαί, µαθη -
µα τική, φυσική, θεολογική.
3. Μετά τά Φυσικά, Ζ11 1037 a 13-16: περὶ τῶν αἰσθητῶν

οὐσιῶν πειρώµεθα διορίζειν, ἐπεὶ τρόπον τινὰ τῆς φυσικῆς καὶ
δευτέρας φιλοσοφίας ἔργον ἡ περὶ τὰς αἰσθητὰς οὐσίας θεω-
ρία.
4.Φυσικά, Β2 193 b 22-35. Μετά τά Φυσικά, Κ4 1061b 17-33.

Περί ψυχής, 403 b 11-16. Μετά τά Φυσικά, Κ1 1059 b 9-21. 
5. Φυσικά, A1 184 a 14-16: καὶ τῆς περὶ φύσεως ἐπιστήµης

πειρατέον διορίσασθαι πρῶτον τὰ περὶ τὰς ἀρχάς. Πρέπει ευ -
θύς εξαρχής να είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι
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στην ταύτιση της έννοιας που έχει για τον Αριστοτέλη η λέξη
ἐπιστήµη µε τη σύγχρονη έννοιά της. Διαφωτιστικές είναι οι
καί ριες επισηµάνσεις του Μ. Heidegger, (Was ist das –die Philo -
sophie?, 1956) Τι είναι η φιλοσοφία; (εισ.-µετ.-σχόλ. Β. Μπιτσι -
ώρης), Αθήνα 1986, σελ. 47: «Συνήθως µεταφράζουν τη λέξη
ἐπιστήµη ως “Wissenschaft”. Αυτό όµως οδηγεί σε παρερµη -
νεία, γιατί επιτρέπουµε µε υπέρµετρη ευκολία να παρεισ -
φρή σει η νεοτερική παράσταση της ”Wissenschaft”. Η λέξη ἐ -
πιστήµη είναι παράγωγη της µετοχής ἐπιστάµενος. Έτσι α -
πο καλείται ο άνθρω πος στο βαθµό που είναι αρµόδιος και
επι τήδειος (αρµoδιότητα µε το νόηµα της appartenance). Η
φιλοσοφία είναι ἐπιστήµη τις, ένα είδος αρµοδιότητας, θεω-
ρητική, η οποία έχει την ικανότητα του θεωρεῖν, δηλαδή να
προσβλέπει σε κάτι και αυτό, στο οποίο καθηλώ νει την πρόσ -
βλεψή της να το συλλαµβάνει µέσα από τη θέα και να το
διατηρεί στη θέα». 
6. Περί ζώων µορίων, 645 a 15-23: Διὸ δεῖ µὴ δυσχεραίνειν

παιδικῶς τὴν περὶ τῶν ἀτιµοτέρων ζῴων ἐπίσκεψιν. Ἐν πᾶσι
γὰρ τοῖς φυσικοῖς ἔνεστί τι θαυµαστόν· καὶ καθάπερ Ἡρά κλει -
τος λέγεται πρὸς τοὺς ξένους εἰπεῖν τοὺς βουλοµένους ἐν -
τυχεῖν αὐτῷ, οἳ ἐπειδὴ προσιόντες εἶδον αὐτὸν θερόµενον πρὸς
τῷ ἰπνῷ ἔστησαν (ἐκέλευε γὰρ αὐτοὺς εἰσιέναι θαρροῦντας·
εἶναι γὰρ καὶ ἐνταῦθα θεούς), οὕτω καὶ πρὸς τὴν ζήτησιν περὶ
ἑκάστου τῶν ζῴων προσιέναι δεῖ µὴ δυσωπούµενον ὡς ἐν ἅπα-
σιν ὄντος τινὸς φυσικοῦ καὶ καλοῦ. [Λυπουρλής: Γιαυτό δεν
πρέπει να κουραζόµαστε, σαν τα παιδιά, να µελετούµε και
το πιο ασήµαντο ζώο. Γιατί σε κάθε δηµιούργηµα της φύσης
υπάρχει κάτι το θαυµάσιο. Μια παλιά ι στορία λέει πως κά -
πο τε κάποιοι ξένοι επισκέφτηκαν τον Ηράκλειτο θέλο ντας
πολύ να του µιλήσουν, µπαίνοντας όµως τον βρήκαν απλώς
να κάθεται δίπλα στη φωτιά και να ζεσταίνεται και γιαυτό
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στάθηκαν διστακτικοί· εκεί νος τους έδωσε θάρρος και τους
είπε να µπουν. “Μη διστάζετε”, τους είπε· “υπάρχουν και ε -
δώ θεοί”. Έτσι πρέπει να προχωρεί κανείς και στων πιο α σή -
µα ντων ζώων τη σπουδή µε την πίστη πως το καθένα κρύβει
µέσα του κά τι το φυσικό· αυτό θα πει: κάτι το ωραίο].
7. Β. Κάλφας, Ἀριστοτέλης Περὶ Φύσεως. Τὸ δεύτερο βιβλίο

τῶν Φυσικῶν, Αθήνα 1999, σελ. 15: «Στα Φυσικά ενσωµα τώ -
νο νται εκείνες οι αριστοτελικές θεωρήσεις, που δεν ανα λύ -
ουν ένα συγκεκριµένο πεδίο φυσικών φαινοµένων, όπως λ.χ.
ο ουρανός, η έµβια ύλη ή τα “µετέωρα”, αλλά εισάγουν τις
πιο γενικές φυσικές έννοιες, έχουν µεθοδολογική βαρύτητα
και δείχνουν να διεκ δικούν καθολική ισχύ».

Δ. Λυπουρλής, Αριστοτέλης. Ρητορική. Εισαγωγή-µετά -
φρα ση-σχόλια, Α΄ τόµ., Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 364: «Η έν -
νοια της αρχής (“πρώτης αρχής”, “βασικής αρχής”) εί ναι κε -
ντρική στις φυσικές και µεταφυσικές διδασκαλίες του Αρι -
στο  τέλη. Ο ίδιος µας µιλάει για περισσότερες σηµασίες της
λέξης, εί ναι όµως φανερό ότι κοινός παρονοµαστής όλων
των περιπτώσεων είναι η σηµασία της “αφετηρίας”, του ση -
µείου από το οποίο ξεκι νάει η ύπαρξη ενός πράγµατος, η γέ -
νε σή του και η γνώση του».
8. Βλ. και Μετά τα Φυσικά Ε1, 1025b 3-9: Αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ

αἴτια ζητεῖται τῶν ὄντων͵ δῆλον δὲ ὅτι ᾗ ὄντα. ἔστι γάρ τι αἴ -
τιον ὑγιείας καὶ εὐεξίας͵ καὶ τῶν µαθηµατικῶν εἰσὶν ἀρχαὶ καὶ
στοιχεῖα καὶ αἴτια͵ καὶ ὅλως δὲ πᾶσα ἐπιστήµη διανοητικὴ ἢ
µετέχουσά τι διανοίας περὶ αἰτίας καὶ ἀρχάς ἐστιν ἢ ἀκριβε-
στέρας ἢ ἁπλουστέρας. ἀλλὰ πᾶσαι αὗται περὶ ὄν τι καὶ γένος
τι περιγραψάµεναι περὶ τούτου πραγµατεύονται...
9.Φυσικά, Β2 194 a 12-27.
10. Πρβλ. Β. Κάλφας, ό.π., σελ. 21: «Τα Φυσικά ασχολού -

νται µε τα γενικά προβλήµατα µεθόδου κάθε φυσικής έρευ-
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νας, ενώ τα άλλα [φυσιογνωστικά] συγγράµµατα αναλύουν
τις µεθόδους και τα προβλήµατα που συνδέονται κάθε φορά
µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Η διαπίστωση αυτή δεν έρ -
χεται σε αντί φαση µε την τάση του Αριστοτέλη να ονοµάζει
τις µελέτες του φυσική επιστήµη –αρκεί να αντιληφθούµε ότι
η αριστοτελική επιστήµη δεν ταυτίζεται µε τη σηµερινή».
11. Χ. Γιανναρᾶς, «Ὁ “ἀποφατικὸς” Ἀριστοτέλης», Διαβά-

ζω 135 (Αφιέρωµα στον Αριστοτέλη) 1986, σελ. 14-16. Β. Μπε-
τσάκος, Ψυχή άρα Ζωή. Ο αποφατικός χαρακτήρας της αρι -
στο τελικής θεωρίας της ψυχής, Αθήνα 2007.
12. Β. Μπετσάκος, Στάσις ἀεικίνητος. Η ανακαίνιση της α -

ριστοτελικής κινήσεως στη θεολογία Μαξίµου του Οµολογη -
τού, Αθήνα 2006, σελ. 31.
13.Μετά τα Φυσικά, 995a 3: τὸ γὰρ σύνηθες γνώριµον.
14. Περί τα ζώα ιστορίαι, 491a 22-23: ὁ δ΄ ἄνθρωπος τῶν

ζῴων γνωριµώτατον ἡµῖν ἐξ ἀνάγκης ἐστίν.
15. Η λέξη µέθοδος συναντάται συχνά στα προοίµια των

πραγµατειών του Αριστοτέλη. Στο προοίµιο των Φυσικών
µέ  θο δος είναι πρωτίστως η γνωστική δραστηριότητα σε συ γ -
κε  κριµένο επιστηµονικό κλάδο. Ο Λ. Σιάσος (Η διαλεκτική
στη φανέρωση της φύσης. Μελέτη στα Φυσικά του Αριστοτέ -
λη, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 62) τονίζει για το συγκεκριµένο
χωρίο: «είµαστε υποχρεωµένοι να αποκλείσουµε από τον ό -
ρο µέθοδος το ειδικό και τεχνικό περιεχόµενο που του α πο δί -
δε ται συνήθως».

Αλλά η λέξη µέθοδος συναντάται επίσης στο προοίµιο του
Γ΄ βιβλίου (Φυσικά, Α1 200b 12-14): Ἐπεὶ δ΄ ἡ φύσις µέν ἐστιν
ἀρχὴ κινήσεως καὶ µεταβολῆς͵ ἡ δὲ µέθοδος ἡµῖν περὶ φύσεώς
ἐστι͵ δεῖ µὴ λανθάνειν τί ἐστι κίνησις· και στο χωρίο αυτό η
µέθοδος έχει καταρχήν τη σηµασία της γνωστικής δραστηρι-
ότητας σε συγκεκριµένο επιστηµονικό κλάδο. Ο Σιάσος (ό.π.,
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σελ. 83) διαβλέπει ότι πρέπει στον όρο να συνυπολογίζεται
«η προσπάθεια του Αριστοτέλη να συσταθεί κάποια µέθοδος
της φυσικής, εν προκειµένω µια µεθοδολογία αναζήτησης,
εύ ρεσης και ταξινόµησης των αρχικών θεµάτων της υπό δια -
µόρφωση επιστήµης». Η ερµηνεία αυτή συνάγεται από µία
γενικότερη αποτίµηση της µεθοδολογικής βαρύτητας που
έχει το προοίµιο του Γ΄ για την πραγµατεία στο σύνολό της.
16. Χαρακτηριστικό για τούτη τη σηµασία είναι το προ οί -

µιο του Περί ζώων µορίων, 639a 1-4: Περὶ πᾶσαν θεωρίαν τε
καὶ µέθοδον͵ ὁµοίως ταπεινοτέραν τε καὶ τιµιωτέραν͵ δύο φαί -
νονται τρόποι τῆς ἕξεως εἶναι͵ ὧν τὴν µὲν ἐπιστήµην τοῦ
πράγ µατος καλῶς ἔχει προσαγορεύειν͵ τὴν δ΄ οἷον παιδείαν
τινά. 
17. Χαρακτηριστικό για τούτη τη σηµασία είναι το προ οί -

µιο των Τοπικών: 100a 18-21: Ἡ µὲν πρόθεσις τῆς πραγµα-
τείας µέθοδον εὑρεῖν ἀφ’ ἧς δυνησόµεθα συλλογίζεσθαι περὶ
παντὸς τοῦ προτεθέντος προβλήµατος ἐξ ἐνδόξων͵ καὶ αὐτοὶ
λόγον ὑπέχοντες µηθὲν ἐροῦµεν ὑπεναντίον. 
18. Βλ. Ηθικά Νικοµάχεια: 1098a 26-33: µεµνῆσθαι δὲ καὶ

τῶν προειρηµένων χρή͵ καὶ τὴν ἀκρίβειαν µὴ ὁµοίως ἐν ἅπασιν
ἐπιζητεῖν͵ ἀλλ΄ ἐν ἑκάστοις κατὰ τὴν ὑποκειµένην ὕλην καὶ
ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ΄ ὅσον οἰκεῖον τῇ µεθόδῳ. καὶ γὰρ τέκτων καὶ
γεωµέτρης διαφερόντως ἐπιζητοῦσι τὴν ὀρθήν· ὃ µὲν γὰρ ἐφ΄
ὅ σον χρησίµη πρὸς τὸ ἔργον͵ ὃ δὲ τί ἐστιν ἢ ποῖόν τι· θεατὴς
γὰρ τἀληθοῦς. τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ποιη -
τέον͵ ὅπως µὴ τὰ πάρεργα τῶν ἔργων πλείω γίνηται. [Λυ -
πουρ λής: Πέρα από όλα αυτά πρέπει να θυµη θούµε και όσα
είπαµε παραπάνω {1097 b 11-27}, και να µη ζητούµε την α κρί -
βεια σε όλα τα πράγµατα µε τον ίδιο τρόπο, αλ λά ξεχωριστά
στην κάθε περίπτωση ανάλογα µε το συ γκεκριµένο υλικό
και, πάντως, στο βαθµό που επιτρέ πει το θέµα που αποτελεί
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αντικείµενο της έρευνάς µας. Ο ξυλουργός π.χ. και ο γεωµέ -
τρης ασχολούνται µε την ορθή γωνία µε διαφορετικό ο καθέ -
νας τους τρόπο: ο πρώτος στο βαθµό που η ορθή γωνία τού
είναι χρήσι µη στη δουλειά του, ενώ ο δεύτερος διερευνά την
ουσία της ή τις ιδιότητες που τη χαρακτηρίζουν· γιατί αυτός
ο δεύτερος είναι ένας άνθρωπος αφοσιωµένος στη θέαση του
αληθινού. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνουµε και σε όλα τα
άλ  λα, αν δεν θέλουµε τα πάρεργα να γίνουν πιο πολλά από
τα κύρια έργα µας].
19.Ο ίδιος ο Αριστοτέλης συσχετίζει τις λέξεις µέθοδος και

ὁδός: Φυσικά, Α1 184a 10-17, Αναλυτικά Πρότερα, 53a 1-2.
Πρβλ. και Μ. Heidegger, «Parmenides» στη Συγκεντρωτική
Έκ δοση των Απάντων (Gesamtausgabe, Frankfurt am Main 1982),
τοµ. 54, σελ. 87: «Στους Έλληνες η µέθοδος δεν δηλώνει τη
µέ θοδο (στη νεοελληνική σηµασία) µε την έννοια της µεθό-
δευσης, µέσω της οποίας ο άνθρωπος αρχίζει την επιθετική
του έρευνα των αντικειµένων. Η µέθοδος είναι η παραµονή
στην οδό [...], η οποία ορίζεται και άρα υπάρχει από τα ίδια
τα πράγµατα-όντα».
20. Περισσότερα για την αριστοτελική µέθοδο στο Α1 στο

ε ξαιρετικό άρθρο του R. Bolton, «Aristotle’s Method in Natural
Science: Physics I», Judson L. (ed.) Aristotle Physics. A Collection
of Essays, Oxford 1991, 1-30.
21. Αναλυτικά Ύστερα, 99b 20-21.
22. Τοπικά, 100a 30 – 100b 21.
23. Βλ. ενδεικτικά T. H. Irwin, Aristotle’s Principles, Oxford

1988, σελ. 68, 118), και G. Morel, «De la notion de principe chez
Aristote», Archives de Philosophie 23 (1960) 487-511 και 24 (1961)
497-516. Επίσης, Ν. Αυγελής, «Παρατηρήσεις στην αριστο τε -
λική έννοια της επιστήµης», Ιστορική και Λαογραφική Εται-
ρία Χαλκιδικής (εκδ.), Η αριστοτελική σκέψη. Πρακτικά του
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δευτέρου πανελληνίου συµποσίου στην Κασσάνδρα Χαλκιδι -
κής 16-18 Οκτωβρίου 1987, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 65.
24. R. Bolton, «Aristotle’s Method in Natural Science: Physics

I», L. Judson (ed.) Aristotle Physics. A Collection of Essays, Oxford
1991, 1-30.
25. Ηθικά Νικοµάχεια, 1142a 16-19.
26. Λυπουρλής: «Στην πραγµατικότητα µπορεί κανείς να

θέσει επίσης το ερώτηµα, γιατί ένα παιδί µπορεί να γίνει µα -
θη µατικός, όχι όµως φιλόσοφος ή φυσιογνώστης. Μήπως
γιατί τα αντικείµενα των µα θηµατικών είναι αφηρηµένα, ε -
νώ των άλλων δύο γνω στικών κλάδων οι πρώτες αρχές ξε -
κινούν από την ε µπειρία;».
27. Ηθικά Ευδήµια, 1216b 10-15: τοῦτο δὲ ἐπὶ µὲν τῶν ἐπι -

στηµῶν συµβαίνει τῶν θεωρητικῶν· οὐθὲν γὰρ ἕτερόν ἐστι τῆς
ἀστρολογίας οὐδὲ τῆς περὶ φύσεως ἐπιστήµης οὐδὲ γεωµετρί -
ας πλὴν τὸ γνωρίσαι καὶ θεωρῆσαι τὴν φύσιν τῶν πραγµάτων
τῶν ὑποκειµένων ταῖς ἐπιστήµαις.
28. Βλ. W. Wieland, Die aristotelische Physik. Untersuchungen

über die Grundlegung der Naturwissenschaft und die sprachliche
Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles, Götingen
1962, σελ. 52-66, και 202-230.
29. D. Bostock, «Aristotle on the principles of change in

Physics I», M. Schofield - M. Nussbaum (eds), Language and
Logos. Studies in Ancient Greek Philosophy, Cambridge 1982, σελ.
179-196.
30. R. Bolton, ό.π., κεφ. «Why the Scientist’s Justification is

not Dialectical», και «Aristototle’s Non-Dialectical Treatment of
the Principles», σελ. 17-23.
31. Δ. Λυπουρλής, Αριστοτέλης. Ρητορική. Εισαγωγή-µε -

τάφραση-σχόλια, Α΄ τόµ., Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 364.
32. Βλ. και την τελευταία παράγραφο των Αναλυτικών
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Υστέρων, (100b 5-17), όπου τονίζεται η ανεπάρκεια της επι -
στή µης στο ζήτηµα των αρχών· εκεί απλώνει την επικράτειά
του απλός ο νους: ...τῶν ἀρχῶν ἐπιστήµη µὲν οὐκ ἂν εἴη͵ ἐπεὶ
δ΄ οὐδὲν ἀληθέστερον ἐνδέχεται εἶναι ἐπιστήµης ἢ νοῦν͵ νοῦς
ἂν εἴη τῶν ἀρχῶν. 
33. Ο ρόλος της διαλεκτικής µεθόδου καθορίζεται µε σα -

φή νεια στα Τοπικά (101a 34 – b 4): πρὸς δὲ τὰς κατὰ φιλοσο-
φίαν ἐπιστήµας͵ ὅτι δυνάµενοι πρὸς ἀµφότερα διαπορῆσαι
ῥᾷον ἐν ἑκάστοις κατοψόµεθα τἀληθές τε καὶ τὸ ψεῦδος· ἔτι
δὲ πρὸς τὰ πρῶτα τῶν περὶ ἑκάστην ἐπιστήµην. ἐκ µὲν γὰρ
τῶν οἰκείων τῶν κατὰ τὴν προτεθεῖσαν ἐπιστήµην ἀρχῶν ἀδύ -
να τον εἰπεῖν τι περὶ αὐτῶν͵ ἐπειδὴ πρῶται αἱ ἀρχαὶ ἁ πάντων
εἰσί͵ διὰ δὲ τῶν περὶ ἕκαστα ἐνδόξων ἀνάγκη περὶ αὐτῶν διελ -
θεῖν. τοῦτο δ΄ ἴδιον ἢ µάλιστα οἰκεῖον τῆς διαλεκτι κῆς ἐστιν·
ἐξεταστικὴ γὰρ οὖσα πρὸς τὰς ἁπασῶν τῶν µε θό δων ἀρχὰς
ὁδὸν ἔχει.

Ο Σιάσος (ό.π., σελ. 14) σχολιάζει ως εξής το χωρίο: «Σύµ -
φωνα µε το κείµενο, δύο είναι οι λόγοι που επιτρέπουν στη
διαλεκτική να είναι χρήσιµη στις κατὰ φιλοσοφίαν επιστή -
µες. Ο πρώτος, γενικός, έγκειται στο ερευνητικό πλεονέκτη -
µα της διαλεκτικής να διαπορεί προς αµφότερα, δηλαδή και
προς το αληθές και προς το ψεύδος στα όρια κάθε επιστήµης
µε προφανές αποτέλεσµα την ευκολότερη “καθόραση” του
ενός και του άλλου. Ο δεύ τερος λόγος αναφέρεται ειδικά στα
πρώτα κάθε επιστήµης και αναπτύσσεται σε δύο αντιθετικές
διατυπώσεις: στα όρια κάθε επιστήµης και µε τα δεδοµένα
της κάθε επιστήµης είναι αδύ νατο να γίνει οποιοσδήποτε
λόγος για τις αρχές ή τα πρώτα (των επιστηµών). Αντίθετα
και αναγκαστικά, ο µόνος δρόµος που υπάρχει για να φτά-
σουµε ως αυτές ή να µιλήσουµε γι’ αυ τές είναι οι δίοδοι των
ἐνδόξων τα οποία σχετίζονται ή αναφέ ρονται σε κάθε αρχή·
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τούτο, λέει ο Αριστοτέλης, συνιστά το ι διαίτερο γνώρισµα
της διαλεκτικής. Το εδάφιο κλείνει µε το συµπέρασµα ότι µε
αυτά τα ξεχωριστά (και µοναδικά;) χαρακτηριστικά η δια-
λεκτική έχει εξασφα λισµένη πρόσβαση στις αρχές όλων των
µεθόδων (: επιστη µών). Θα ολοκληρώναµε την ανάγνωση
του εδαφίου µε µία και µόνη επισήµανση: όπως στον δεύτε-
ρο λόγο της χρησιµότη τας υπογραµµίστηκε αντιθετικά η
πα ντελής αδυναµία κάθε ε πιστήµης να κάνει λόγο για τις
αρχές της, έτσι και στον πρώ το οφείλουµε να δεχτούµε ότι
ισχύει αντιθετικά, αλλά αποσιω πάται, η µεθοδολογική αδυ -
ναµία ή δυσκολία κάθε επιστήµης να διαπορεί προς το αληθ-
ές και το ψεύδος. Συνάγεται λοιπόν από εδώ ότι η διαλεκτι-
κή µέθοδος των Τοπικών παρεµβαίνει σε ειδικές περιπτώσεις
στις επιστήµες και αντικαθιστά την επιστηµονική µέθοδο,
την αποδεικτική».
34. Βλ. ανάλυση του θέµατος στον Η. Wagner, Aristoteles.

Physikvorlesung, Berlin 1979, σελ. 397-398.
35. Βλ. και D. E. Gershenson και D. A. Greenberg («Aristotle

Confronts the Eleatics: Two Arguments on the “One”», Phronesis
7 (1962) σελ. 137-151.
36. Βλ. περισσότερα στον H. Wagner, «Über das aristoteli -

sche πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν», Kantstudien 53 (1961-62), 75-91.
37. Για την κριτική του Αριστοτέλη στη διδασκαλία του

Μέλισσου βλ. τη σύντοµη αλλά εξαιρετικά προσεκτική
ανάλυση των D. E. Gershenson και D. A. Greenberg, «Melissus
of Samos in a New Light: Aristotle’s Physics 186a 10-16»,
Phronesis 6 (1962) 1-9. Επίσης, M. Offner, «Zur Beurteilung des
Melissos», Archiv für Geschichte der Philosophie 4 (1891), 12-33
38. Για την κριτική του Αριστοτέλη στη διδασκαλία του

Παρµενίδη περί της ενότητος του παντός βλ. F. Solmsen,
Aristotle’s System of the Physical World. A Comparison with his Pre -
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decessors, Ithaca-N.York 1960, σελ. 73-74. Επίσης, M. S. Man -
sion, «Aristote, critique des Éleates», Revue philosophique de
Louvain 1953.
39. Για την επαγωγή στον Αριστοτέλη βλ. K. v. Fritz, «Die

ἐπαγωγὴ bei Aristoteles», Grundprobleme der Geschichte der anti-
ken Wissenchaft, Berlin 1971· Τ. Endberg-Pedersen, «More on
Aristotelian Epagoge», Phronesis 24 (1979), σελ. 310-319· Δ. Ζ.
Ανδριόπουλος, «Ο εµπειρισµός του Αριστοτέλη» στο Αριστο -
τέ λης. Οντολογία, Γνωσιοθεωρία, Ηθική, Πολιτική φιλοσοφία,
α φιερ. στον J. P. Anton, Θεσσαλονίκη 2004, ιδιαίτερα τις σελ.
213-217.
40.Από την τεράστια βιβλιογραφία για το ζήτηµα του πώς

α ντιµετωπίζει ο Αριστοτέλης τους προγενεστέρους του φυσι -
κούς φιλοσόφους παραθέτω µόνο µία πολύ πρόσφατη και
αξιόλογη εργασία, στην οποία παρατίθενται και άλλες βιβ-
λιογραφικές αναφορές: C. Collobert, «Aristotle’s Review of the
Presocratics: Is Aristotle Finally a Historian of Philosophy?»,
Journal of the History of Philosophy 40 (2002), 281-295. 
41. Σχετικά µε τη διδασκαλία των φυσικών φιλοσόφων

(και του Αναξιµάνδρου) περί των αντιθέτων βλ. C. H. Kahn,
(A  na ximander and the Origins of Greek Cosmology, N. York-
London 1959) Ο Αναξίµανδρος και οι απαρχές της ελληνικής
κοσµολογίας, µετ. Ν. Γιανναδάκης, Αθήνα 1982, κεφ. «Στοι -
χεία και αντίθετα: Τα µέλη του κόσµου», σελ. 165-227.
42. Βλ. την πυκνή ανάγνωση του Α5, την οποία επιχειρεί ο

Bolton, ό.π., κεφ. ΧΙΙ «Aristotle’s Proof that the Principles are
Contraries: Physics I.5», σελ. 23-26.
43. Πολύ χρήσιµη για την ανάγνωση του Α6 είναι η ανά -

λυ ση του W. Charlton, Aristotle’s Physics Books I and II. Translated
with Introduction an Notes, Oxford 1970, σελ. 67-69.
44. Βλ. περισσότερα στον D. O’ Donoghue, «Aristotle’s Doc -
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trine of “the underlying matter”. A study of the first book of the
Physics» Philosophical Studies 3 (1953), 16-39. 
45. Τη συµβολή της ενότητας Α2-6 στην ανέλιξη της πραγ -

µα τείας, ειδικότερα στην έρευνα γύρω από το ζήτηµα των
αρ χών αποτιµά ο Σιάσος, ό.π., σελ. 188-189.
46. Βλ. Bolton, ό.π., κεφ. ΧΙΙΙ «Aristotle’s Proof of the Third

Principle: Physics I.7», σελ. 26-29.
47. Αναλυτική πραγµάτευση του θέµατος στους A. Code,

«The Persistence of Aristotelian Matter», Philosophical Studies 29
(1976), 357-367· S. M. Cohen, «Aristotle’s Doctrine of the
Material Substrate», Philosophical Review 93 (1984), 171-194. 
48. Ενδιαφέρουσα η αποτίµηση του κεφ. Α7 από τον Charl -

ton, ό.π., σελ. 79. 
49. Ιδιαίτερα τονίζει τον χαρακτήρα της αριστοτελικής ύ -

λης ως δυνατότητας (και τελικά ως πολύ ευρύτερης έννοιας
από την ύλη µε τη σύγχρονη σηµασία της) ο J. M. Moravcsik,
«What Makes Reality Intelligible? Reflections on Aristotle’s
Theory of Aitia», L. Judson (ed.) Aristotle’s Physics. A Collection of
Essays, Oxford 1991, σελ. 31-47· βλ. κυρίως το κεφ. V «Form
and Matter as Aitiai», σελ. 43-46.
50. Για το θέµα της συνέχειας ή ασυνέχειας ανάµεσα στα

δύο πρώτα βιβλία της Φυσικής Ακροάσεως βλ. A. Mansion, In -
tro duction à la Physique Aristotélicienne, Louvain-Paris 1945, σελ.
54-55· C. Taylor, «The relation between Book I and II of the
Physics», Laval Théologique et Philosophique 7 (1951), 150-158· L.
Couloubaritsis, L’ avènement de la science physique. Essai sur la
physique d’ Aristote, Bruxelles-Paris 1980, σελ. 213 κ.ε· Κάλφας,
ό.π., σελ. 15-16. Ο Λ. Σιάσος (Η διαλεκτική... ) µε τη συνολική
του µελέτη της δοµής των Φυσικών και της ακολουθίας
θεµάτων και ζητουµένων έδειξε –πειστικά, κατά τη γνώµη
µου- την οργανική συνέχεια που υπάρχει ανάµεσα στο Α΄
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και το Β΄ βιβλίο της πραγµατείας.
51. Σιάσος, ό.π., σελ. 245-246.
52. Για την αντίθεση φύσης-τέχνης στα Φυσικά βλ. Κάλ -

φας, ό.π., σελ. 141-142: «Σε όλο το 2ο βιβλίο των Φυσικών η
φύση αντιπαρατίθεται προς την τέχνη. Με τις πρώτες λέξεις
του κειµένου τα υπάρχοντα πράγ µατα -τα ὄντα- διαιρούνται
σε δύο τάξεις, που εξαντλούν το αρχι κό σύνολο: τα φύσει
όντα και τα όντα που οφείλουν την ύπαρξή τους σε άλλες
αιτίες. Οι άλλες αιτίες θα µπορούσαν ίσως να είναι, εκτός
της τέχνης, και η τύχη ή η ανθρώπινη προαίρεση, ρητώς
ωστόσο ανα φέρονται ως αντίθετα των φυσικών όντων τα
προϊόντα της τέχνης (το ἀπὸ τέχνης, το ποιούµενον, το τε χνι -
κόν). Ο τρόπος που ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί τη διάκριση
τέχνης-φύσης αξίζει σίγουρα να προσεχθεί. Σε µια πρώτη
προσέγγιση θα µπορούσε κανείς να µιλήσει για ασυ νέπεια,
αφού ένα µεγάλο µέρος των συµπερασµάτων του για τη λει-
τουργία της φύσης αντλείται από παραδείγµατα της τέχνης
(της τεχνικής). [...] Η θεωρητική κάλυψη της αποδεικτικής
δια δροµής από την τέχνη στη φύση έρχεται µε την αφοριστι-
κή δήλωση του ότι “η τέχνη µιµείται τη φύση” (199a 15-17)». 
53. Περισσότερα στη S. Waterlow, Nature, Change, and

Agency in Aristotle’s Physics, Oxford 1982.
54. Φυσικά, 213a 13· επίσης, 202b 30-36, 217b 31-32 κ.α. Βλ.

ακόµα Ἀναλυτικὰ Ὕστερα, 94a 11-19: Ἔστιν ἄρα ὁρισµὸς εἷς
µὲν λόγος τοῦ τί ἐστιν ἀναπόδεικτος, εἷς δὲ συλλογισµὸς τοῦ
τί ἐστι, πτώσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως, τρίτος δὲ τῆς τοῦ τί
ἐστιν ἀποδείξεως συµπέρασµα. φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρηµένων
καὶ πῶς ἔστι τοῦ τί ἐστιν ἀπόδειξις καὶ πῶς οὐκ ἔστι, καὶ τίνων
ἔστι καὶ τίνων οὐκ ἔστιν, ἔτι δ’ ὁρισµὸς ποσαχῶς τε λέγεται
καὶ πῶς τὸ τί ἐστι δείκνυσι καὶ πῶς οὔ, καὶ τίνων ἔστι καὶ τί -
νων οὔ, ἔτι δὲ πρὸς ἀπόδειξιν πῶς ἔχει, καὶ πῶς ἐνδέχεται τοῦ

94



Å É ÓÁÃÙÃÇ

αὐτοῦ εἶναι καὶ πῶς οὐκ ἐνδέχεται. Τους λειτουργικούς µε τα -
σχη µατισµούς του τριπλού ερωτηµατικού σχήµατος στα Φυ -
σι κὰ αναλύει ο Λ. Σιάσος, Η διαλεκτική στη φανέρωση της
φύ σης. Μελέτη στα Φυσικά του Αριστοτέλη, Θεσσαλονίκη
1989.
55. Βλ. G. Patzig, «Bemerkungen über den Begriff der Form»,

Archiv für Philosophie 9 (1960), 93-111.
56. Βλ. D. K. Modrak, «Aristotle on the difference between

Mathematics and Physics and First Philosophy», Apeiron 22
(1989), 121-139. 
57. Για το πολυσυζητηµένο θέµα της κριτικής του Αρι στο -

τέλη προς την πλατωνική θεωρία των ιδεών βλ. τη σχετικά
πρόσφατη µελέτη του G. Fine, On Ideas. Aristotle‘s Criticism of
Plato‘s Theory of Forms, Oxford 1993, όπου και η προγενέστερη
βι βλιογραφία.
58. Για το ίδιο θέµα αξιοσηµείωτη είναι η παρατήρηση του

Κάλφα, ό.π., σελ. 154: «Ο καθορισµός της ιδιαιτερότητας και
των ορίων της φυσικής επιστήµης δεν είναι ένα απλό επι στη -
µο λογικό ζήτηµα για τον Αρι στοτέλη, όπως ίσως θα ήταν το
ίδιο πρόβληµα σήµερα. Η σχέση µαθη µατικών και φυσικής
συνοψίζει ουσιαστικά τη διαφορά του αριστοτελισµού από
τον πλατωνισµό, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να είχε
σα φώς συνειδητοποιήσει ο Αριστοτέλης, αν κρίνει κανείς
του λά χιστον από το βάρος που αποδίδεται στο ζήτηµα σε ό -
λο το εύρος των αριστοτελικών έργων και κυρίως στα Μετά
τα φυσικά».
59. Βλ. M. Hocutt, «Aristotle’s Four Becauses», Philosophy 49

(1974), 385-399. 
60. Kύριος υποστηρικτής της θέσης αυτής είναι ο J. M.

Moravcsik· βλ. ενδεικτικά το άρθρο του «What Makes Reality
Intelligible? Reflections on Aristotle’s Theory of Aitia», L. Jud -
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son (ed.) Aristotle’s Physics. A Collection of Essays, Oxford 1991,
σελ. 31-47. Επίσης, M. Scriven, «Causation as Explanation»,
Nous 9 (1975), 3-16, και J. Annas, «Aristotle on Inefficient
Causes», Philosophical Quarterly 32 (1982), σελ. 311-326, ειδικ.
σελ. 319.
61. Απλή αλλά ακριβής και σαφής είναι η παρουσίαση

των τεσσάρων αιτίων την οποία επιχειρεί ο M. Adler, (Ari sto -
tle for everybody. Difficult Thought Made Easy, 1978) Ο Αρι στο τέ -
λης για όλους. Δύσκολος στοχασµός σε απλοποιηµένη µορ φή,
µετ. Π. Κοτζιά, Αθήνα 1996, σελ. 67: «1. Υλικό αίτιο: αυτό από
το οποίο είναι φτιαγµένο κάτι. 2. Ποιητικό αίτιο: αυ τό το ο -
ποίο έφτιαξε κάτι. 3. Μορφικό αίτιο: αυτό στο οποίο έ γι νε κά -
τι. 4. Τελικό αίτιο: αυτό για χάρη του οποίου έγινε κά τι».
62. Χ. Γιανναράς, Σχεδίασµα Εἰσαγωγῆς στὴ Φιλοσοφία,

Τεύχος Β’ , Αθήνα 1981, σελ. 92-93: «Από την αριστοτελική
σκέψη απουσιάζει καταρχήν η αντίληψη ενός έξωθεν προ -
κα θορισµού της ύπαρξης. [...] Το είδος δεν προ-καθορίζει ως
οντολογική αρχή το υπαρκτικό γεγονός, διότι δεν βρίσκεται
έ ξω από αυτό, όπως οι πλατωνικές Ιδέες· απλώς το καθο-
ρίζει, το κάνει να εµπεριέχει ως αφετηριακή του δυνατότητα
την ταυτότητά του, να αντλεί από αυτήν την αρχή-αιτία και
το τέλος-σκοπό της πραγµατοποίησής του».
63. Βλ. τη µελέτη µου Ψυχή άρα Ζωή. Ο αποφατικός χα ρα -

κτήρας της αριστοτελικής θεωρίας της ψυχής, Αθήνα 2007
και ειδικότερα το κεφ. «Ο αποφατικός ορθολογισµός του
Αριστοτέλη», σελ. 71-87.
64. Βλ. σχετικά J. Moravcsik, «Aitia as Generative Factor in

Aristotle’s Philosophy», Dialogue 14 (1975), 622-638.
65. Για την έννοια του αὐτοµάτου έχουν γραφεί πολλά· θα

αρκεστούµε στη λιτή εξήγηση του Κάλφα, ό.π., σελ. 176: «Πο -
λύ πιο δύσκολη είναι η απόδοση του αὐτοµάτου. Οι ξένοι µε -
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ταφραστές το αποδίδουν συνήθως ως “σύµπτωση”, µια α πό -
δοση κατά µιαν έννοια σωστή, η οποία ωστόσο δεν µπορεί να
ενσωµατώσει πλήρως και τις περιπτώσεις όπου κάτι φαίνε-
ται να γίνεται, όπως λέµε, “από µόνο του” – περιπτώσεις που
ο Αριστοτέλης θα έλεγε ότι γίνονται διὰ τὸ αὐτόµατον. Ευ τυ -
χώς για εµάς, η λέξη έχει ως έναν βαθ µό ενσωµατωθεί στη
σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα και µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί αµετάφραστη. Είναι πάντως γεγονός ότι το αυτόµατο
δεν έχει πάντοτε την ίδια σηµασία στα έργα του Αριστοτέλη.
Για πα ράδειγµα, στο Περί ζώων κινήσεως έχει τη σηµασία
του αυτοκινού µενου θαυµαστού τεχνητού µηχανισµού, µια
ση µασία που θα πρέπει να ήταν η κύρια στην καθηµερινή
γλώσσα, ενώ εδώ παραπέµπει γε νικά στο ασύνηθες φαινό-
µενο. Στην καθηµερινή λοιπόν γλώσσα η “τύχη” ήταν γε νι -
κό τερος όρος, και το “αυτόµατο” παρέπεµπε σε µια κατηγο-
ρία µηχανικών αντικειµένων. Στο κείµενό µας όµως ο Αρι-
στο τέλης αντιστρέφει τα πράγµατα: συνδέει την τύχη ειδικά
µε την αν θρώπινη πράξη και την εντάσσει στις “αυτόµατες”
διαδικασίες».
66. Βλ. περισσότερα στον Α. Torstrik, «Περὶ τύχης καὶ τοῦ

αὐτοµάτου», Hermes IX (1875), σελ. 423-470, Charlton, ό.π., σελ.
105-111, H. Weiss, Kausalität und Zufall in der Philosophie des
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τύχης (ό.π., σελ. 175-199)· ο µελετητής λαµβάνει υπόψη του
και όλη την εκτεταµένη σύγχρονη βιβλιογραφία.
67. Αποτελεί πάγια τακτική του Αριστοτέλη να αντι µε τω -

πίζει ως ισοδύναµα και να εξισώνει όσα συµβαίνουν µε τον
ίδιο τρόπο πάντοτε και όσα συµβαίνουν µε τον ίδιο τρόπο τις
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129-38. Και F. D. Miller, «Aristotle Against the Atomists»,
Kretzmann Ν. (ed.), Infinity and Continuity in Ancient and
Medieval Thought, Ithaca-New York-London 1982, 87-111.
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74. Ο Charlton (ό.π., σελ. 111) εκτιµά ότι η ανάπτυξη των

τεσσάρων αιτίων στο B7 φέρνει κάτι καινούργιο εν σχέσει µε
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FUSIKHS  AKROASEWS 

¹Epeidh\ to\ ei¹de/nai kaiì to\ e)pi¿stasqai sumbai¿nei periì
pa/saj ta\j meqo/douj, wÒn ei¹siìn a)rxaiì hÄ aiãtia hÄ stoixeiÍa,
e)k tou= tau=ta gnwri¿zein (to/te ga\r oi¹o/meqa gignw¯skein
eÀkaston, oÀtan ta\ aiãtia gnwri¿swmen ta\ prw½ta kaiì ta\j
a)rxa\j ta\j prw¯taj kaiì me/xri tw½n stoixei¿wnŸ, dh=lon
oÀti kaiì th=j periì fu/sewj e)pisth/mhj peirate/on diori¿sa-
sqai prw½ton ta\ periì ta\j a)rxa/j. pe/fuke de\ e)k tw½n
gnwrimwte/rwn h(miÍn h( o(do\j kaiì safeste/rwn e)piì ta\
safe/stera tv= fu/sei kaiì gnwrimw¯tera: ou) ga\r tau)ta\
h(miÍn te gnw¯rima kaiì a(plw½j. dio/per a)na/gkh to\n tro/-
pon tou=ton proa/gein e)k tw½n a)safeste/rwn me\n tv= fu/-
sei h(miÍn de\ safeste/rwn e)piì ta\ safe/stera tv= fu/sei kaiì
gnwrimw¯tera. eÃsti d' h(miÍn to\ prw½ton dh=la kaiì safh=
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ÂÉÂËÉÏ Á’

1. Ìå äåäïìÝíï1 üôé ç ãíþóç êáé ìÜëéóôá ç åðéóôçìï-
íéêÞ ãíþóç2 ðñïêýðôåé óå üëåò ôéò ãíùóôéêÝò ðïñåßåò3

óôéò ïðïßåò áíÞêïõí áñ÷Ýò Þ áßôéá Þ óôïé÷åßá4 áêñéâþò
áðü ôçí áíáêÜëõøç áõôþí ôùí áñ÷þí5, áéôßùí6 Þ óôïé-
÷åßùí7 (ôüôå, ðñÜãìáôé, èåùñïýìå üôé ãíùñßæïõìå îå-
÷ùñéóôÜ ôï êáèåôß, üôáí áíáêáëýøïõìå ôá ðñþôá-
ðñþôá áßôéÜ ôïõ êáé ôéò ðñþôåò-ðñþôåò áñ÷Ýò ôïõ êáé
öôÜóïõìå ìÝ÷ñé ôá óôïé÷åéáêÜ óõóôáôéêÜ ôïõ8), åßíáé
öáíåñü üôé êáé üóïí áöïñÜ ôç öõóéêÞ åðéóôÞìç9 ðñïÝ÷åé
ç áðüðåéñá10 íá äéáêñßíïõìå êáé íá ïñßóïõìå11 ü,ôé Ý÷åé
íá êÜíåé ìå ôéò áñ÷Ýò ôçò.

Ç ðïñåßá ìáò äåí ìðïñåß ðáñÜ íá ïäåýóåé áðü ôá ðéï
ãíþñéìá êáé ðéï óáöÞ óå ìáò ðñïò ôá ðéï óáöÞ êáé åõ-
íüçôá áðü ôç öýóç ôïõò12| ãéáôß äåí ôáõôßæïíôáé, âÝ-
âáéá, ôá ãíþñéìá óå ìáò ìå ôá åõíüçôá áö’ åáõôÜ. Ãé’
áõôü êáé äåí õðÜñ÷åé Üëëç åðéëïãÞ, ðáñÜ íá ïäåýóïõ-
ìå Ý÷ïíôáò ùò áöåôçñßá ôá áðü ôç öýóåé ôïõò áóáöÝóôå-
ñá ðëçí üìùò óáöÝóôåñá ãéá ìáò, êáé ìå êáôåýèõíóç
ðñïò ôá óáöÝóôåñá áðü ôç öýóç ôïõò êáé ðéï åõíüçôá.
Êáôáñ÷Þí, öáíåñÜ êáé óáöÞ ãéá åìÜò åßíáé êáôÜ ìåßæï-
íá ëüãï ôá óýíèåôá13| óôç óõíÝ÷åéá, ìå áöåôçñßá ôá
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ta\ sugkexume/na ma=llon: uÀsteron d' e)k tou/twn gi¿gne-
tai gnw¯rima ta\ stoixeiÍa kaiì ai¸ a)rxaiì diairou=si tau=ta.
dio\ e)k tw½n kaqo/lou e)piì ta\ kaq' eÀkasta deiÍ proi+e/nai: to\
ga\r oÀlon kata\ th\n aiãsqhsin gnwrimw¯teron, to\ de\ ka-
qo/lou oÀlon ti¿ e)sti: polla\ ga\r perilamba/nei w¨j me/rh
to\ kaqo/lou. pe/ponqe de\ tau)to\ tou=to tro/pon tina\ kaiì
ta\ o)no/mata pro\j to\n lo/gon: oÀlon ga/r ti kaiì a)diori¿-
stwj shmai¿nei, oiâon o( ku/kloj, o( de\ o(rismo\j au)tou= di-
aireiÍ ei¹j ta\ kaq' eÀkasta. kaiì ta\ paidi¿a to\ me\n prw½ton
prosagoreu/ei pa/ntaj tou\j aÃndraj pate/raj kaiì mhte/-
raj ta\j gunaiÍkaj, uÀsteron de\ diori¿zei tou/twn e(ka/teron. 

çna/gkh d' hÃtoi mi¿an eiånai th\n a)rxh\n hÄ plei¿ouj, kaiì
ei¹ mi¿an, hÃtoi a)ki¿nhton, wÐj fhsi Parmeni¿dhj kaiì Me/-
lissoj, hÄ kinoume/nhn, wÐsper oi¸ fusikoi¿, oi¸ me\n a)e/ra
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óýíèåôá êáé ìå ôçí áíÜëõóÞ ôïõò ìðïñïýìå íá ðñïóåã-
ãßóïõìå ãíùóôéêÜ êáé ôá óõóôáôéêÜ ôïõò êáé ôéò áñ-
÷Ýò14. Áõôüò áêñéâþò åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ ç ðïñåßá ìáò
ðñÝðåé íá îåêéíÜ áðü ôéò ïìïåßäåéåò15 êáé íá êáôåõèýíå-
ôáé óôéò áôïìéêÝò ïíôüôçôåò. Ï ëüãïò: ìÝóù ôùí áéóèÞ-
óåùí16 ôï üëïí ìÜò åßíáé ðéï ãíþñéìï –êáé ïé ïìïåßäåéåò
åßíáé êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï üëïí, áöïý ó’ áõôÝò ðåñéÝ÷ï-
íôáé ðïëëÝò áôïìéêÝò ïíôüôçôåò ðïõ åßíáé óáí ìÝñç
ôïõò. 

Äåí óõìâáßíåé, áðü ìéáí Üðïøç, ôï ßäéï êáé óôç ó÷Ý-
óç ëÝîçò êáé ïñéóìïý; Ç ëÝîç, áò ðïýìå ç ëÝîç «êý-
êëïò», óçìáßíåé Ýíá üëïí, êáé ìÜëéóôá ìå Ýíáí óõíèåôé-
êü ôñüðï, åíþ ï ïñéóìüò ôïõ êýêëïõ åðéôñÝðåé, ìå ôç âï-
Þèåéá ôçò áíÜëõóçò, íá öáíïýí ôá åðéìÝñïõò óôïé÷åßá
ôïõ17. ÌÞðùò êáé ôá ðáéäéÜ äåí ïíïìÜæïõí óôçí áñ÷Þ
üëïõò ôïõò Üíôñåò “ðáôåñÜäåò” êáé üëåò ôéò ãõíáßêåò
“ìçôÝñåò”, êáé ìüíï áñãüôåñá äéáêñßíïõí ôçí Ýííïéá
ðáôÝñáò áðü ôçí Ýííïéá Üíôñáò êáé ôçí Ýííïéá ìçôÝñá
áðü ôçí Ýííïéá ãõíáßêá;

2. Äýï êáé ìüíï äýï åßíáé ïé äõíáôüôçôåò: {á} åßôå ìßá íá
åßíáé ç áñ÷Þ {â} åßôå ðåñéóóüôåñåò18. Êáé {á} áí åßíáé
ìßá, èá åßíáé {á1} åßôå áìåôÜâëçôç, üðùò ëÝåé ï Ðáñìå-
íßäçò19 êáé ï ÌÝëéóóïò20, {á2} åßôå ìåôáâáëëüìåíç, ü-
ðùò ëÝíå ïé öõóéêïß öéëüóïöïé: Üëëïé áðü ôïõò ôåëåõ-
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fa/skontej eiånai oi¸ d' uÀdwr th\n prw¯thn a)rxh/n: ei¹ de\
plei¿ouj, hÄ peperasme/naj hÄ a)pei¿rouj, kaiì ei¹ pepera-
sme/naj plei¿ouj de\ mia=j, hÄ du/o hÄ treiÍj hÄ te/ttaraj hÄ aÃl-
lon tina\ a)riqmo/n, kaiì ei¹ a)pei¿rouj, hÄ ouÀtwj wÐsper Dh-
mo/kritoj, to\ ge/noj eÀn, sxh/mati de\ <diaferou/saj>, hÄ
eiãdei diaferou/saj hÄ kaiì e)nanti¿aj. o(moi¿wj de\ zhtou=si
kaiì oi¸ ta\ oÃnta zhtou=ntej po/sa: e)c wÒn ga\r ta\ oÃnta e)stiì
prw¯twn, zhtou=si tau=ta po/teron eÁn hÄ polla/, kaiì ei¹
polla/, peperasme/na hÄ aÃpeira, wÐste th\n a)rxh\n kaiì to\
stoixeiÍon zhtou=si po/teron eÁn hÄ polla/. to\ me\n ouÅn ei¹ eÁn
kaiì a)ki¿nhton to\ oÄn skopeiÍn ou) periì fu/sew¯j e)sti sko-
peiÍn: wÐsper ga\r kaiì t%½ gewme/trv ou)ke/ti lo/goj eÃsti
pro\j to\n a)nelo/nta ta\j a)rxa/j, a)ll' hÃtoi e(te/raj e)pi-
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ôáßïõò èåùñïýí ùò ðñþôç áñ÷Þ ôïí áÝñá, êáé Üëëïé ôï
íåñü21. Áí, ðÜëé, {â} ïé áñ÷Ýò åßíáé ðåñéóóüôåñåò, èá åß-
íáé {â1} åßôå ðåðåñáóìÝíïõ ðëÞèïõò {â2} åßôå Üðåéñåò
óôï ðëÞèïò22| êáé {â1} áí åßíáé ðåðåñáóìÝíïõ ðëÞèïõò,
èá åßíáé ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá, äçëáäÞ {â1.1} äýï Þ
{â1.2} ôñåéò Þ {â1.3} ôÝóóåñéò Þ {â1.4} êÜðïéïò Üëëïò á-
ñéèìüò23| êáé {â2} áí åßíáé Üðåéñåò, èá åßíáé {â2.1} åßôå
Ýôóé üðùò ëÝåé ï Äçìüêñéôïò24: {â2.1.1} åíüò ãÝíïõò25

áëëÜ ðïëëþí ìïñöþí Þ åéäþí, {â2.1.2} åßôå ðïëëÝò êáé
äéÜöïñåò ùò ðñïò ôï ãÝíïò, áêüìç êáé áíôßèåôåò ìåôáîý
ôïõò26.

Ôï ßäéï ðñüâëçìá åñåõíïýí êáé åêåßíïé ðïõ áíáæç-
ôïýí ôïí áñéèìü ôùí üíôùí {ôùí õðáñêôþí}27. Äéüôé å-
ðéêåíôñþíïõí ôçí áíáæÞôçóÞ ôïõò óôï áí åßíáé Ýíá Þ
ðïëëÜ åêåßíá ôá ðñùôáñ÷éêÜ áðü ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ï-
íôáé ôá üíôá| êáé áí åßíáé ðïëëÜ, èá åßíáé åßôå ðåðåñá-
óìÝíïõ ðëÞèïõò åßôå Üðåéñá óôï ðëÞèïò| ôåëéêÜ, äçëá-
äÞ, áõôïß ðïõ áíáæçôïýí ôïí áñéèìü ôùí üíôùí, áíáæç-
ôïýí ôçí áñ÷Þ êáé ôï óôïé÷åßï, áí áõôü åßíáé Ýíá Þ ðïë-
ëÜ.

ÐÜíôùò ç Ýñåõíá ãéá ôï åÜí ôï ïí {ôï õðáñêôü} åßíáé
Ýíá êáé áìåôÜâëçôï äåí åßíáé Ýñåõíá ðïõ åíôÜóóåôáé
óôç öõóéêÞ åðéóôÞìç28. Ìå ôïí ßäéï áêñéâþò ôñüðï ðïõ
ï ãåùìÝôñçò äåí ìðïñåß ðëÝïí íá ðåé ôßðïôá ðñïò åêåß-
íïí ðïõ áíáßñåóå ôéò áñ÷Ýò ôçò åðéóôÞìçò ôïõ, áëëÜ áõ-
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sth/mhj hÄ pasw½n koinh=j, ouÀtwj ou)de\ t%½ periì a)rxw½n: ou)
ga\r eÃti a)rxh\ eÃstin, ei¹ eÁn mo/non kaiì ouÀtwj eÁn eÃstin. h(
ga\r a)rxh\ tino\j hÄ tinw½n. oÀmoion dh\ to\ skopeiÍn ei¹ ouÀ-
twj eÁn kaiì pro\j aÃllhn qe/sin o(poianou=n diale/gesqai
tw½n lo/gou eÀneka legome/nwn (oiâon th\n  ¸Hraklei¿teion,
hÄ eiã tij fai¿h aÃnqrwpon eÀna to\ oÄn eiånaiŸ, hÄ lu/ein lo/gon
e)ristiko/n, oÀper a)mfo/teroi me\n eÃxousin oi¸ lo/goi, kaiì o(
Meli¿ssou kaiì o( Parmeni¿dou: kaiì ga\r yeudh= lamba/-
nousi kaiì a)sullo/gistoi¿ ei¹sin: ma=llon d' o( Meli¿ssou
fortiko\j kaiì ou)k eÃxwn a)pori¿an, a)ll' e(no\j a)to/pou do-
qe/ntoj ta\ aÃlla sumbai¿nei: tou=to de\ ou)de\n xalepo/n.
h(miÍn d' u(pokei¿sqw ta\ fu/sei hÄ pa/nta hÄ eÃnia kinou/mena
eiånai: dh=lon d' e)k th=j e)pagwgh=j. aÀma d' ou)de\ lu/ein aÀ-
panta prosh/kei, a)ll' hÄ oÀsa e)k tw½n a)rxw½n tij e)pidei-
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ôü åßíáé æÞôçìá åßôå äéáöïñåôéêÞò åðéóôÞìçò åßôå êÜ-
ðïéáò åðéóôÞìçò ìå êáèïëéêü áíôéêåßìåíï29, Ýôóé êáé ìå
ôï æÞôçìá ôùí áñ÷þí óôç öõóéêÞ: áõôü äåí åíôÜóóåôáé
óôçí ÝñåõíÜ ôçò. Äéüôé, åÜí ôï ïí åßíáé Ýíá êáé áìåôÜ-
âëçôï, ðáýåé ðéá íá ëåéôïõñãåß ùò áñ÷Þ| áí åßíáé áñ÷Þ,
ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷Þ êÜðïéïõ Þ êÜðïéùí ðÝñáí áõôïý. 

Ùò åê ôïýôïõ, ç Ýñåõíá ãéá ôï åÜí ôï ïí åßíáé Ýíá êáé
áìåôÜâëçôï ëåéôïõñãåß åßôå üðùò üôáí óõæçôÜìå ïðïéá-
äÞðïôå Üëëç èÝóç áðü áõôÝò ðïõ ëÝãïíôáé Ýôóé ãéá íá
ëÝãïíôáé (ð.÷. üðùò üôáí óõæçôÜìå åßôå ôç ñÞóç ôïõ Ç-
ñáêëåßôïõ30, åßôå åêåßíï ðïõ èá Ýëåãå êÜðïéïò, üôé –Ýôóé
ôï ðéóôåýåé– «Ýíáò Üíèñùðïò åßíáé ôï ïí»31), åßôå üðùò
üôáí ðñïóðáèïýìå íá áíáéñÝóïõìå Ýíá ëüãï ðáñáðåé-
óôéêü32| áõôüò äåí åßíáé ï ÷áñáêôÞñáò ôüóï ôùí ëüãùí
ôïõ Ìåëßóóïõ üóï êáé ôïõ Ðáñìåíßäç33; óßãïõñá, êáé óå
ëáíèáóìÝíåò ðñïêåßìåíåò âáóßæïíôáé êáé ïé èÝóåéò ôïõò
äåí ðñïêýðôïõí áðü ìßá ïñèÞ óõëëïãéóôéêÞ ðïñåßá| áë-
ëÜ ðåñéóóüôåñï áöéëïóüöçôïò –êáé ìÜëéóôá óå åíï÷ëç-
ôéêü âáèìü-34 åßíáé ï ëüãïò ôïõ Ìåëßóóïõ| ëüãïò áðñï-
âëçìÜôéóôïò| åíüò áôüðïõ äïèÝíôïò35, ðñïêýðôïõí üëá
ôá Üëëá| ðñÜãìá, âÝâáéá, ðáíåýêïëï.

Åìåßò, üìùò, áò ðÜñïõìå ùò äåäïìÝíï üôé ôá öõóéêÜ
üíôá õößóôáíôáé ìåôáâïëÞ36, åßôå üëá åßôå ìåñéêÜ| áõôü
ôï äåß÷íåé ç åðáãùãÞ37. ÅðéðëÝïí, äåí åßíáé áñìïäéüôç-
ôÜ ìáò íá áíáéñÝóïõìå üëåò ôéò åóöáëìÝíåò èÝóåéò, áë-
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knu\j yeu/detai, oÀsa de\ mh/, ouÃ, oiâon to\n tetragwnismo\n
to\n me\n dia\ tw½n tmhma/twn gewmetrikou= dialu=sai, to\n
de\ çntifw½ntoj ou) gewmetrikou=: ou) mh\n a)ll' e)peidh\
periì fu/sewj me\n ouÃ, fusika\j de\ a)pori¿aj sumbai¿nei le/-
gein au)toiÍj, iãswj eÃxei kalw½j e)piì mikro\n dialexqh=nai
periì au)tw½n: eÃxei ga\r filosofi¿an h( ske/yij. 

çrxh\ de\ oi¹keiota/th pasw½n, e)peidh\ pollaxw½j le/ge-
tai to\ oÃn, pw½j le/gousin oi¸ le/gontej eiånai eÁn ta\ pa/nta,
po/teron ou)si¿an ta\ pa/nta hÄ posa\ hÄ poia/, kaiì pa/lin po/-
teron ou)si¿an mi¿an ta\ pa/nta, oiâon aÃnqrwpon eÀna hÄ iàp-
pon eÀna hÄ yuxh\n mi¿an, hÄ poio\n eÁn de\ tou=to, oiâon leuko\n
hÄ qermo\n hÄ tw½n aÃllwn ti tw½n toiou/twn. tau=ta ga\r
pa/nta diafe/rei te polu\ kaiì a)du/nata le/gein. ei¹ me\n ga\r
eÃstai kaiì ou)si¿a kaiì poio\n kaiì poso/n, kaiì tau=ta eiãt' a)-
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ëÜ ìüíï åêåßíåò ôéò øåõäåßò èÝóåéò ðïõ êÜðïéïò Ý÷åé –õ-
ðïôßèåôáé– óõíáãÜãåé áðü ôéò áñ÷Ýò| ìå üëá ôá Üëëá
äåí Ý÷ïõìå ëüãï íá áó÷ïëçèïýìå êáé íá ôá áíáéñÝóïõ-
ìå| ð.÷. åßíáé áñìïäéüôçôá ôïõ ãåùìÝôñç íá áíáéñÝóåé
ôïí ôåôñáãùíéóìü ôïõ êýêëïõ ðïõ åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôç
ìÝèïäï ôïõ êáôáêåñìáôéóìïý óå ìçíßóêïõò38, áëëÜ äåí
åßíáé áñìïäéüôçôÜ ôïõ íá áíáéñÝóåé ôçí áðüäåéîç ôïõ Á-
íôéöþíôá39. Ðáñ’ üëá áõôÜ, ìïëïíüôé áõôïß äåí êÜíïõí
ëüãï ðåñß öýóåùò40 ðëçí üìùò ôïõò ðñïêýðôåé íá èÝ-
ôïõí áðïñÞìáôá öõóéêÞò åðéóôÞìçò, ßóùò ãé’ áõôüí ôïí
ëüãï êáëþò Ý÷åé íá óõæçôÞóïõìå ëéãÜêé áõôÜ ôá èÝìá-
ôá| Ýíá öéëïóïöéêü åíäéáöÝñïí ôï Ý÷åé áõôÞ ç Ýñåõíá41.

ÅðåéäÞ ôï ãíþñéóìá ôçò ýðáñîçò áðïäßäåôáé ìå ðïë-
ëïýò êáé äéÜöïñïõò ôñüðïõò42, ìðïñïýìå íá áñ÷ßóïõìå
áðü áõôü ðïõ ôáéñéÜæåé áðïëýôùò óå êÜèå Ýñåõíá43: ôé
åííïïýí áõôïß ðïõ ëÝíå «ôá ðÜíôá åßíáé Ýíá»; Üñáãå áõ-
ôÜ «ôá ðÜíôá» ôá åííïïýí ùò ïõóßá Þ ùò ðïóüôçôá Þ
ðïéüôçôá44; Êáé ðåñáéôÝñù, ëÝãïíôáò ôá ðÜíôá ïõóßá
ìßá, ôï åííïïýí üðùò ëÝìå Üíèñùðïò Ýíáò êáé Üëïãï Ý-
íá êáé øõ÷Þ ìßá Þ ìÞðùò áõôÞ ç ìßá ïõóßá åßíáé ðïéü-
ôçôá ìßá, üðùò ôï ëåõêü êáé ôï èåñìü êáé ïðïéïäÞðïôå
Üëëï ôÝôïéï; Äéüôé üëá áõôÜ Ý÷ïõí ôÝôïéåò äéáöïñÝò ìå-
ôáîý ôïõò, ðïõ åßíáé áäýíáôï íá éó÷ýïõí üëá ìáæß. Ç áé-
ôßá: Áí ôá ðÜíôá åßíáé êáé ïõóßá êáé ðïéüôçôá êáé ðï-
óüôçôá, êáé üëá áõôÜ õðÜñ÷ïõí åßôå äéáêåêñéìÝíá ìåôá-
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polelume/na a)p' a)llh/lwn eiãte mh/, polla\ ta\ oÃnta: ei¹ de\
pa/nta poio\n hÄ poso/n, eiãt' ouÃshj ou)si¿aj eiãte mh\ ouÃshj,
aÃtopon, ei¹ deiÍ aÃtopon le/gein to\ a)du/naton. ou)qe\n ga\r
tw½n aÃllwn xwristo/n e)sti para\ th\n ou)si¿an: pa/nta ga\r
kaq' u(pokeime/nou le/getai th=j ou)si¿aj. 

Me/lissoj de\ to\ oÄn aÃpeiron eiånai¿ fhsin. poso\n aÃra ti
to\ oÃn: to\ ga\r aÃpeiron e)n t%½ pos%½, ou)si¿an de\ aÃpeiron eiå-
nai hÄ poio/thta hÄ pa/qoj ou)k e)nde/xetai ei¹ mh\ kata\ sum-
bebhko/j, ei¹ aÀma kaiì posa\ aÃtta eiåen: o( ga\r tou= a)pei¿rou
lo/goj t%½ pos%½ prosxrh=tai, a)ll' ou)k ou)si¿# ou)de\ t%½
poi%½. ei¹ me\n toi¿nun kaiì ou)si¿a eÃsti kaiì poso/n, du/o kaiì
ou)x eÁn to\ oÃn: ei¹ d' ou)si¿a mo/non, ou)k aÃpeiron, ou)de\ me/-
geqoj eÀcei ou)de/n: poso\n ga/r ti eÃstai. eÃti e)peiì kaiì au)to\
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îý ôïõò åßôå ü÷é, ôüôå ôá õðáñêôÜ {áõôÜ óôá ïðïßá áðï-
äßäåôáé ç ýðáñîç} èá åßíáé ðïëëÜ| ç Üëëç ðåñßðôùóç,
íá åßíáé äçëáäÞ ôá ðÜíôá ðïóüôçôá Þ ðïéüôçôá, áíå-
îÜñôçôá áðü ôçí ýðáñîç Þ ôçí áíõðáñîßá êÜðïéáò
ðñáãìáôéêÞò ïõóßáò45, åßíáé Üôïðç –áí ðñÝðåé íá ïíï-
ìÜóïõìå Üôïðï ôï áäýíáôï46. Äéüôé ôßðïôå ðÝñáí ôçò
ïõóßáò äåí ìðïñåß íá õðÜñîåé áðü ìüíï ôïõ, áíåîÜñôçôï
áðü áõôÞí| ôá ðÜíôá ðñïûðïèÝôïõí ôçí ïõóßá ùò õðï-
êåßìåíï47 êáé áðïôåëïýí êáôçãïñÞìáôÜ ôçò48. 

Ï ÌÝëéóóïò, ðÜëé, éó÷õñßæåôáé ðùò ôï ïí {ôï õðáñ-
êôü} åßíáé Üðåéñï49| Üñá êÜðïéï åßäïò ðïóüôçôáò åßíáé
ôï õðáñêôü| äéüôé ç Ýííïéá ôïõ áðåßñïõ50 åìðßðôåé óôçí
Ýííïéá ôçò ðïóüôçôáò, êáé áðïêëåßåôáé íá åßíáé Üðåéñá
ìßá ïõóßá Þ ìßá ðïéüôçôá Þ Ýíá ðÜèçìá51, ðáñÜ ìüíï ùò
óõìâåâçêüôá {ôõ÷áßá óõìâÜíôá52} óå êÜðïéï õðáñêôü,
åöüóïí äçëáäÞ óõíáðïôåëïýí êÜðïéïõ åßäïõò ðïóüôçôåò
áõôïý| äéüôé ç áíáöïñÜ óôï Üðåéñï ðñïûðïèÝôåé ïðùó-
äÞðïôå ôçí ðïóüôçôá, êáé ü÷é âÝâáéá ôçí ïõóßá ïýôå ôçí
ðïéüôçôá. ÅÜí, ëïéðüí, ôï õðáñêôü {áõôü óôï ïðïßï á-
ðïäßäåôáé ç ýðáñîç} åßíáé êáé ïõóßá êáé ðïóüôçôá, ôüôå
ôá õðáñêôÜ èá åßíáé äýï êáé ü÷é Ýíá| áí, ðÜëé, åßíáé á-
ðïêëåéóôéêÜ ïõóßá, äåí èá åßíáé Üðåéñï, ïýôå êáí ìÝãå-
èïò èá Ý÷åé| ãéáôß, áí ôï õðáñêôü Ý÷åé ìÝãåèïò, áõôü ôï
ìÝãåèïò èá åßíáé áõôïìÜôùò ìÝãåèïò êÜðïéáò ðïóüôç-
ôáò53.
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to\ eÁn pollaxw½j le/getai wÐsper kaiì to\ oÃn, skepte/on ti¿-
na tro/pon le/gousin eiånai eÁn to\ pa=n. le/getai d' eÁn hÄ to\
sunexe\j hÄ to\ a)diai¿reton hÄ wÒn o( lo/goj o( au)to\j kaiì eiâj o(
tou= ti¿ hÅn eiånai, wÐsper me/qu kaiì oiånoj. ei¹ me\n toi¿nun su-
nexe/j, polla\ to\ eÀn: ei¹j aÃpeiron ga\r diaireto\n to\ sune-
xe/j. (eÃxei d' a)pori¿an periì tou= me/rouj kaiì tou= oÀlou, iãswj
de\ ou) pro\j to\n lo/gon a)ll' au)th\n kaq' au(th/n, po/teron
eÁn hÄ plei¿w to\ me/roj kaiì to\ oÀlon, kaiì pw½j eÁn hÄ plei¿w,
kaiì ei¹ plei¿w, pw½j plei¿w, kaiì periì tw½n merw½n tw½n mh\
sunexw½n: kaiì ei¹ t%½ oÀl% eÁn e(ka/teron w¨j a)diai¿reton, oÀti
kaiì au)ta\ au(toiÍj.Ÿ a)lla\ mh\n ei¹ w¨j a)diai¿reton, ou)qe\n eÃs-
tai poso\n ou)de\ poio/n, ou)de\ dh\ aÃpeiron to\ oÃn, wÐsper
Me/lisso/j fhsin, ou)de\ peperasme/non, wÐsper Parme-
ni¿dhj: to\ ga\r pe/raj a)diai¿reton, ou) to\ peperasme/non.
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¾óôåñá, áöïý êáé ôï ßäéï ôï «Ýíá», üðùò áêñéâþò êáé
ôï ïí {ç ýðáñîç}, ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå ðïëëïýò ôñü-
ðïõò54, ðñÝðåé íá åîåôÜóïõìå ìå ðïéï ôñüðï ôï åííïïýí
üôáí ëÝíå «ôá ðÜíôá åßíáé Ýíá». «¸íá» ëÝãïíôáé Þ {á}
ôï óõíå÷Ýò55 Þ {â} ôï áäéáßñåôï Þ {ã} üóá Ý÷ïõí Ýíá êáé
ôïí áõôü ïñéóìü ôçò ïõóßáò ôïõò56, üðùò ð.÷. ï ïßíïò êáé
ôï êñáóß57.

Óôçí ðñþôç ðåñßðôùóç {á}, ëïéðüí, ðïõ ôï «Ýíá» åß-
íáé Ýíá ùò óõíå÷Ýò, áðïäåéêíýåôáé üôé ôï «Ýíá» åßíáé
ðïëëÜ| äéüôé ôï óõíå÷Ýò åßíáé åð’ Üðåéñïí äéáéñåôü. (Åí-
äéáöÝñïí ðáñïõóéÜæåé ôï ðñüâëçìá ôïõ ìÝñïõò êáé ôïõ
üëïõ, ßóùò ü÷é óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïêåéìÝíïõ ëüãïõ áë-
ëÜ áõôü êáè’ åáõôü: Üñáãå ôï ìÝñïò êáé ôï üëïí åßíáé Ý-
íá Þ ðåñéóóüôåñá, êáé ðþò ìðïñåß íá åßíáé Ýíá Þ ðåñéó-
óüôåñá| êé áí åßíáé ðåñéóóüôåñá, ìå ðïéá Ýííïéá ðåñéó-
óüôåñá| ôï ßäéï êáé ìå ôá ìÝñç ôá ìç óõíå÷Þ: áí ôï êá-
èÝíá ôïõò åßíáé, ùò áäéáßñåôï, Ýíá ìå ôï üëï, ôüôå êáé ôá
äéáêåêñéìÝíá ìÝñç èá åßíáé Ýíá ìåôáîý ôïõò)58. 

Êáé óßãïõñá, óôç äåýôåñç ðåñßðôùóç {â}, áí äçëáäÞ
ôï «Ýíá» åßíáé Ýíá ìå ôçí Ýííïéá ôïõ áäéáßñåôïõ, áõôü
äåí èá õðÜñîåé ìå ôïí ôñüðï ôçò ðïóüôçôáò Þ ôçò ðïéü-
ôçôáò, ïýôå êáôÜ óõíÝðåéá ôï õðáñêôü èá åßíáé Üðåéñï
üðùò éó÷õñßæåôáé ï ÌÝëéóóïò, ïýôå ðåðåñáóìÝíï üðùò
ëÝåé ï Ðáñìåíßäçò59| äéüôé áäéáßñåôï åßíáé ôï ðÝñáò êáé
ü÷é ôï ðåðåñáóìÝíï. 
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a)lla\ mh\n ei¹ t%½ lo/g% eÁn ta\ oÃnta pa/nta w¨j lw¯pion kaiì
i¸ma/tion, to\n ¸Hraklei¿tou lo/gon sumbai¿nei le/gein au)-
toiÍj: tau)to\n ga\r eÃstai a)gaq%½ kaiì kak%½ eiånai, kaiì a)ga-
q%½ kaiì mh\ a)gaq%½ eiånai-wÐste tau)to\n eÃstai a)gaqo\n kaiì
ou)k a)gaqo/n, kaiì aÃnqrwpoj kaiì iàppoj, kaiì ou) periì tou= eÁn
eiånai ta\ oÃnta o( lo/goj eÃstai a)lla\ periì tou= mhde/n-kaiì
to\ toi%diì eiånai kaiì tos%diì tau)to/n. e)qorubou=nto de\ kaiì
oi¸ uÀsteroi tw½n a)rxai¿wn oÀpwj mh\ aÀma ge/nhtai au)toiÍj
to\ au)to\ eÁn kaiì polla/. dio\ oi¸ me\n to\ e)stiìn a)feiÍlon, wÐs-
per Luko/frwn, oi¸ de\ th\n le/cin meterru/qmizon, oÀti o( aÃn-
qrwpoj ou) leuko/j e)stin a)lla\ leleu/kwtai, ou)de\ badi¿-
zwn e)stiìn a)lla\ badi¿zei, iàna mh/ pote to\ e)stiì prosa/-
ptontej polla\ eiånai poiw½si to\ eÀn, w¨j monaxw½j lego-
me/nou tou= e(no\j hÄ tou= oÃntoj. polla\ de\ ta\ oÃnta hÄ lo/g%
(oiâon aÃllo to\ leuk%½ eiånai kaiì mousik%½, to\ d' au)to\ aÃm-
fw: polla\ aÃra to\ eÀnŸ hÄ diaire/sei, wÐsper to\ oÀlon kaiì
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Óôçí ôåëåõôáßá ðÜëé ðåñßðôùóç {ã}, üôáí äçëáäÞ
ôáõôßæïíôáé ïé ïñéóìïß, ï ïñéóìüò ð.÷. ôïõ ñïý÷ïõ60 êáé
ôïõ åíäýìáôïò, öôÜíïõí áõôïß íá ëÝíå ôïí ëüãï ôïõ Ç-
ñáêëåßôïõ| äéüôé ôï áãáèü ìå ôï êáêü èá êáôáíôÞóïõí
íá ôáõôéóôïýí, êáé ï Üíèñùðïò ìå ôï Üëïãï, êáé ï ëü-
ãïò äåí èá åßíáé ðéá ãéá ôï «ôá ðÜíôá åßíáé Ýíá», áëëÜ
ãéá ôï «ôá ðÜíôá åßíáé ìçäÝí» –èá ôáõôéóôïýí åðßóçò
ìåôáîý ôïõò ï ôñüðïò ýðáñîçò61 ôçò ðïéüôçôáò ìå ôïí
ôñüðï ýðáñîçò ôçò ðïóüôçôáò. 

Èïñõâïýíôáí êáé ïé ýóôåñïé áðü ôïõò áñ÷áßïõò óôï-
÷áóôÝò62 ìÞðùò ôï Ýíá êáé áõôü ðñÜãìá ôïýò ðñïêýøåé
ôáõôï÷ñüíùò êáé Ýíá êáé ðïëëÜ. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò
ðïõ Üëëïé áðÝêëåéóáí ôç ÷ñÞóç ôçò ëÝîçò «åßíáé», üðùò
ï Ëõêüöñùí63, Üëëïé64 Üëëáîáí åêöñáóôéêü ôñüðï êáé
äåí Ýëåãáí «ï Üíèñùðïò åßíáé ëåõêüò» áëëÜ «Ý÷åé ëåõ-
êáíèåß», ïýôå Ýëåãáí «ï Üíèñùðïò åßíáé âáäßæùí» áë-
ëÜ «âáäßæåé»| êáé ôïýôï, ãéá íá ìçí ðñïóèÝóïõí óå êá-
ìéÜ ðåñßðôùóç ôï «åßíáé» êáé êÜíïõí Ýôóé ôï Ýíá ðïë-
ëÜ| êáôÜ ôç ãíþìç ôïõò ôï «Ýíá» Þ ôï «ïí» Ý÷ïõí ìßá
êáé ìïíáäéêÞ óçìáóßá. Êáé ôá üíôá {áõôÜ óôá ïðïßá á-
ðïäßäåôáé ç ýðáñîç} ãßíïíôáé ðïëëÜ åßôå ìÝóù ôïõ ëü-
ãïõ (ð.÷. ëÝãïíôáò «õðÜñ÷åé ùò ëåõêüò» êáé «õðÜñ÷åé
ùò ìïõóéêüò» äéáêñßíïíôáé ìåôáîý ôïõò, åíþ êáé ôá äýï
áöïñïýí ôï ßäéï ðñüóùðï65| Ýôóé ãßíåôáé ôï Ýíá ðïëëÜ)
åßôå ìÝóù ôçò äéáéñÝóåùò, üðùò óõìâáßíåé ìå ôï üëïí

117

Ö Õ Ó É Ê Ç Ó  Á Ê Ñ Ï Á Ó Å Ù Ó  Á ´



ta\ me/rh. e)ntau=qa de\ hÃdh h)po/roun, kaiì w¨molo/goun to\ eÁn
polla\ eiånai-wÐsper ou)k e)ndexo/menon tau)to\n eÀn te kaiì
polla\ eiånai, mh\ ta)ntikei¿mena de/: eÃsti ga\r to\ eÁn kaiì du-
na/mei kaiì e)ntelexei¿#. 

To/n te dh\ tro/pon tou=ton e)piou=sin a)du/naton fai¿netai
ta\ oÃnta eÁn eiånai, kaiì e)c wÒn e)pideiknu/ousi, lu/ein ou) xa-
lepo/n. a)mfo/teroi ga\r e)ristikw½j sullogi¿zontai, kaiì
Me/lissoj kaiì Parmeni¿dhj [kaiì ga\r yeudh= lamba/nousi
kaiì a)sullo/gistoi¿ ei¹sin au)tw½n oi¸ lo/goi: ma=llon d' o(
Meli¿ssou fortiko\j kaiì ou)k eÃxwn a)pori¿an, a)ll' e(no\j
a)to/pou doqe/ntoj taÅlla sumbai¿nei: tou=to d' ou)qe\n xa-
lepo/n]. oÀti me\n ouÅn paralogi¿zetai Me/lissoj, dh=lon:
oiãetai ga\r ei¹lhfe/nai, ei¹ to\ geno/menon eÃxei a)rxh\n aÀpan,

118

Á Ñ É Ó Ô Ï Ô Å Ë Ç Ó

186a



êáé ôá ìÝñç. Ìå áõôü ôï æÞôçìá Ýöôáíáí ðéá áõôïß óå
áäéÝîïäï, êáé õðï÷ñåþíïíôáí íá ðáñáäå÷ôïýí üôé ôï Ý-
íá åßíáé ðïëëÜ –ëåò êáé äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç ôï Ýíá
êáé áõôü ðñÜãìá íá åßíáé ôáõôü÷ñïíá êáé Ýíá êáé ðïë-
ëÜ, åöüóïí âÝâáéá áõôÜ ôá ðïëëÜ äåí åßíáé ìåôáîý ôïõò
áíôßèåôá| äéüôé ôï Ýíá õðÜñ÷åé êáé ìå ôïí ôñüðï ôçò äõ-
íáôüôçôáò êáé ìå ôïí ôñüðï ôçò ðñáãìÜôùóçò66.

3. Áðü ôçí ðïñåßá ôçò Ýñåõíáò, ëïéðüí, Ýôóé üðùò äéå-
îÞ÷èç ìÝ÷ñé ôþñá, öáßíåôáé üôé äåí åßíáé äõíáôü üëá ôá
üíôá {ôá õðáñêôÜ} íá åßíáé Ýíá| åðßóçò, ìå âÜóç üóá åß-
ðáìå áíáéñïýíôáé ðïëý åýêïëá ôá åðé÷åéñÞìáôá üóùí
ôï õðïóôçñßæïõí67. Äéüôé êáé ïé äýï, ï ÌÝëéóóïò êáé ï
Ðáñìåíßäçò, ëåéôïõñãïýí ìå ðáñáðåéóôéêïýò óõëëïãé-
óìïýò [óßãïõñá, êáé óå ëáíèáóìÝíåò ðñïêåßìåíåò âáóßæï-
íôáé êáé ïé èÝóåéò ôïõò äåí ðñïêýðôïõí áðü ìßá ïñèÞ
óõëëïãéóôéêÞ ðïñåßá| áëëÜ ðåñéóóüôåñï áöéëïóüöçôïò
–êáé ìÜëéóôá óå åíï÷ëçôéêü âáèìü– åßíáé ï ëüãïò ôïõ
Ìåëßóóïõ| ëüãïò áðñïâëçìÜôéóôïò| åíüò áôüðïõ äïèÝ-
íôïò, ðñïêýðôïõí üëá ôá Üëëá| ðñÜãìá, âÝâáéá, ðáíåý-
êïëï.]68. 

Åßíáé áóöáëþò îåêÜèáñï üôé ï ÌÝëéóóïò ðÝöôåé óå ëï-
ãéêü óöÜëìá69| öáíôÜæåôáé üôé Ý÷åé ùò óßãïõñï äåäïìÝ-
íï ôçí áêüëïõèç ðñüôáóç: åöüóïí êáèåôß ðïõ õðÝóôç
ãÝíåóç Ý÷åé êáé áñ÷Þ, ôüôå êáé êáèåôß ðïõ äåí õðÝóôç
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oÀti kaiì to\ mh\ geno/menon ou)k eÃxei. eiåta kaiì tou=to aÃto-
pon, to\ panto\j eiånai a)rxh/n - tou= pra/gmatoj kaiì mh\
tou= xro/nou, kaiì gene/sewj mh\ th=j a(plh=j a)lla\ kaiì a)l-
loiw¯sewj, wÐsper ou)k a)qro/aj gignome/nhj metabolh=j.
eÃpeita dia\ ti¿ a)ki¿nhton, ei¹ eÀn; wÐsper ga\r kaiì to\ me/roj eÁn
oÃn, todiì to\ uÀdwr, kineiÍtai e)n e(aut%½, dia\ ti¿ ou) kaiì to\
pa=n; eÃpeita a)lloi¿wsij dia\ ti¿ ou)k aÄn eiãh; a)lla\ mh\n ou)de\
t%½ eiãdei oiâo/n te eÁn eiånai, plh\n t%½ e)c ouÂ ouÀtwj de\ eÁn kaiì
tw½n fusikw½n tinej le/gousin, e)kei¿nwj d' ouÃŸ: aÃnqrwpoj
ga\r iàppou eÀteron t%½ eiãdei kaiì ta)nanti¿a a)llh/lwn. kaiì
pro\j Parmeni¿dhn de\ o( au)to\j tro/poj tw½n lo/gwn, kaiì eiã
tinej aÃlloi ei¹siìn iãdioi: kaiì h( lu/sij tv= me\n oÀti yeudh\j tv=
de\ oÀti ou) sumperai¿netai, yeudh\j me\n vÂ a(plw½j lamba/nei
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ãÝíåóç äåí Ý÷åé áñ÷Þ70. Êáé ôïýôï ôï óõìðÝñáóìá åßíáé
ëÜèïò êáé ç áñ÷éêÞ ðñüôáóç åßíáé Üôïðç, üôé äçëáäÞ ôï
êáèåôß Ý÷åé áñ÷Þ –ôï ðñÜãìá, åííïþ, êáé ü÷é ôïí ÷ñü-
íï, êáé üôáí ìéëþ ãéá ãÝíåóç äåí åííïþ ìüíï ôçí áðëÞ
ãÝíåóç, áëëÜ êáé ôçí ðïéïôéêÞ ìåôáâïëÞ71, áõôÞí ðïõ
äåí óõìâáßíåé ùò êáèïëéêÞ ìåôáâïëÞ72. 

¸ðåéôá, ãéáôß áí ôï ïí {ôï õðáñêôü} åßíáé Ýíá, íá ðñÝ-
ðåé íá åßíáé êáé áìåôÜâëçôï;73 Ëåò êáé ôï ìÝñïò, ðïõ åß-
íáé Ýíá, –íá! áõôü ôï íåñü– íá ìçí ìðïñåß íá õößóôáôáé
ìÝóá ôïõ ìåôáâïëÞ! Ôüôå, ãéáôß ü÷é êáé ôï ðáí; ¾óôå-
ñá, ãéáôß íá ìçí ìðïñåß íá õðÜñîåé ðïéïôéêÞ ìåôáâïëÞ;
ÏðùóäÞðïôå, ïýôå ùò ðñïò ôï åßäïò ìðïñåß ôï ðáí íá
åßíáé Ýíá, ðáñÜ ìüíï ùò ðñïò ôï õëéêü ôïõ (ìå áõôÞ ôçí
Ýííïéá ìéëïýí êÜðïéïé öõóéêïß74 ãéá åíüôçôá, êáé ðÜ-
íôùò ü÷é ìå ôçí Ýííïéá ôçò åíüôçôáò åßäïõò)| äéüôé ï Üí-
èñùðïò êáé ôï Üëïãï äéáöÝñïõí ìåôáîý ôïõò ùò ðñïò ôï
åßäïò| ôï ßäéï êáé ôá áíôßèåôá: äéáöÝñïõí ùò ðñïò ôï åß-
äïò75.

Êáé óôïí Ðáñìåíßäç ôá ßäéá èá ëÝãáìå, êáé óå ïðïéïí-
äÞðïôå Üëëï èÝôåé ìåìïíùìÝíá æçôÞìáôá öõóéêÞò76. É-
äïý êáé ç áíáßñåóç77: áöåíüò ç èÝóç ôïõ åßíáé åóöáëìÝ-
íç, áöåôÝñïõ äåí ðñïêýðôåé ùò ëïãéêü óõìðÝñáóìá.
Êáé, ðñþôïí, åßíáé åóöáëìÝíç, êáôÜ ôï üôé ðáßñíåé ùò
äåäïìÝíï ðùò åßíáé Ýíáò êáé ìïíáäéêüò ï ôñüðïò ìå ôïí
ïðïßï áðïäßäåôáé ôï ãíþñéóìá ôçò ýðáñîçò78, åíþ õöß-
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to\ oÄn le/gesqai, legome/nou pollaxw½j, a)sumpe/rantoj de\
oÀti, ei¹ mo/na ta\ leuka\ lhfqei¿h, shmai¿nontoj eÁn tou= leu-
kou=, ou)qe\n hÂtton polla\ ta\ leuka\ kaiì ou)x eÀn: ouÃte ga\r
tv= sunexei¿# eÁn eÃstai to\ leuko\n ouÃte t%½ lo/g%. aÃllo ga\r
eÃstai to\ eiånai leuk%½ kaiì t%½ dedegme/n%. kaiì ou)k eÃstai
para\ to\ leuko\n ou)qe\n xwristo/n: ou) ga\r vÂ xwristo\n
a)lla\ t%½ eiånai eÀteron to\ leuko\n kaiì %Ò u(pa/rxei. a)lla\
tou=to Parmeni¿dhj ouÃpw sunew¯ra. a)na/gkh dh\ labeiÍn
mh\ mo/non eÁn shmai¿nein to\ oÃn, kaq' ouÂ aÄn kathgorhqv=,
a)lla\ kaiì oÀper oÄn kaiì oÀper eÀn. to\ ga\r sumbebhko\j kaq'
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óôáíôáé ðïëëïß ôñüðïé ýðáñîçò| êáé, äåýôåñïí, äåí ðñï-
êýðôåé ùò ëïãéêü óõìðÝñáóìá, äéüôé –Ýóôù ðùò ðåñéï-
ñéæüìáóôå ìüíï óôá ëåõêÜ79– êáé áí áêüìá ôï ãíþñé-
óìá ôçò ëåõêüôçôáò èåùñçèåß ùò êáôéôß Ýíá, áõôü äåí
óçìáßíåé üôé ôá ëåõêÜ ðáýïõí íá åßíáé ðïëëÜ êáé üôé ãß-
íïíôáé Ýíá80| äéüôé ôïýôç ç ëåõêüôçôá äåí èá áðïôåëåß
êáôéôß ôï «Ýíá» ïýôå ìå ôïí ôñüðï ðïõ êáôéôß áðïôåëåß
«Ýíá» ëüãù óõíÝ÷åéáò ïýôå ìå ôïí ôñüðï ðïõ êáôéôß á-
ðïôåëåß «Ýíá» ëüãù ôïõ üôé Ý÷åé ïñéóìü Ýíáí. Äéüôé, èá
åîáêïëïõèïýí íá åßíáé äýï êáé äéáöïñåôéêïß ï ôñüðïò ý-
ðáñîçò ôçò ëåõêüôçôáò êáé ï ôñüðïò ýðáñîçò áõôïý ðïõ
Ý÷åé ôï ãíþñéóìá ôçò ëåõêüôçôáò81. Êáé ðÝñáí ôïýôïõ
ôïõ êáôéôß ðïõ õðÜñ÷åé êáé åßíáé ëåõêü, äåí õðÜñ÷åé êÜ-
ôé Üëëï áõèýðáñêôï82| äéüôé ï ôñüðïò ýðáñîçò ôçò ëåõ-
êüôçôáò êáé ï ôñüðïò ýðáñîçò áõôïý ðïõ Ý÷åé ôï ãíþñé-
óìá ôçò ëåõêüôçôáò åßíáé äýï êáé äéáöïñåôéêïß, ü÷é ùò
äýï áõèýðáñêôá üíôá83 áëëÜ åðåéäÞ åßíáé äýï êáé äéá-
öïñåôéêÜ ç ëåõêüôçôá êáé áõôü ðïõ Ý÷åé ôç ëåõêüôç-
ôá84. ÁëëÜ ôïýôï ï Ðáñìåíßäçò óôïí êáéñü ôïõ äåí ìðï-
ñïýóå íá ôï äåé êáèáñÜ.

ÐñÝðåé óõíåðþò íá ëçöèåß ùò äåäïìÝíï üôé ç ÷ñÞóç
ôçò ëÝîçò ïí {áõôü óôï ïðïßï áðïäßäåôáé ç ýðáñîç} äåí
Ý÷åé ìüíç ôç óçìáóßá üôé åßíáé «Ýíá» áõôü óôï ïðïßï á-
ðïäßäåôáé ôï ãíþñéóìá ôçò ýðáñîçò, áëëÜ Ý÷åé äýï óç-
ìáóßåò ìáæß: ðñþôïí üôé áõôü óôï ïðïßï áðïäßäåôáé ç ý-
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u(pokeime/nou tino\j le/getai, wÐste %Ò sumbe/bhke to\ oÃn,
ou)k eÃstai (eÀteron ga\r tou= oÃntojŸ: eÃstai ti aÃra ou)k oÃn.
ou) dh\ eÃstai aÃll% u(pa/rxon to\ oÀper oÃn. ou) ga\r eÃstai oÃn
ti au)to\ eiånai, ei¹ mh\ polla\ to\ oÄn shmai¿nei ouÀtwj wÐste
eiånai¿ ti eÀkaston. a)ll' u(po/keitai to\ oÄn shmai¿nein eÀn. ei¹
ouÅn to\ oÀper oÄn mhdeniì sumbe/bhken a)lla\ <ta\ aÃlla> e)-
kei¿n%, ti¿ ma=llon to\ oÀper oÄn shmai¿nei to\ oÄn hÄ mh\ oÃn; ei¹
ga\r eÃstai to\ oÀper oÄn [tau)to\] kaiì leuko/n, to\ leuk%½ d'
eiånai mh\ eÃstin oÀper oÃn (ou)de\ ga\r sumbebhke/nai au)t%½
oiâo/n te to\ oÃn: ou)de\n ga\r oÄn oÁ ou)x oÀper oÃnŸ, ou)k aÃra oÄn
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ðáñîç Ý÷åé ôç óêÝôç ýðáñîç85 êáé äåýôåñïí üôé åßíáé á-
ðëþò Ýíá86. Ç åîÞãçóç: Ýíá ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá á-
ðïäßäåôáé ùò êáôçãüñçìá óå êÜôé| êáôÜ óõíÝðåéá, ôïý-
ôï ôï êÜôé óôï ïðïßï ôõ÷áßíåé íá Ý÷åé ýðáñîç ôï óýì-
ðôùìá, äåí èá Ý÷åé êáé ôï ßäéï ýðáñîç (áöïý èá åßíáé
êÜôé äéÜöïñï áõôïý ðïõ ðñéí èåùñÞèçêå üôé Ý÷åé ýðáñ-
îç)| Üñá èá åßíáé êáôéôß ìç-ïí {áíýðáñêôï}. Öáßíåôáé ó’
áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ðùò ü,ôé-Ý÷åé-óêÝôç-ôçí-ýðáñîç
äåí ìðïñåß Ý÷åé ôïýôç ôçí ýðáñîÞ ôïõ óå êÜôé Üëëï| êáé
ðùò êáôÜ ðñïÝêôáóç áðïêëåßåôáé êáé ôï åîÞò: íá ôïõ á-
ðïäïèåß ïìïßùò ôï ãíþñéóìá ôçò ýðáñîçò, ðáñÜ ìüíï
áí ç ýðáñîç Ý÷åé ðïëëÝò óçìáóßåò, Ýôóé þóôå ç êáèåìßá
íá õößóôáôáé ìå ôïí ôñüðï ôçò87. Áõôü üìùò áíôéöÜóêåé
ðñïò ôçí áñ÷éêÞ ðáñáäï÷Þ üôé ôï ïí {ôï õðáñêôü} óÞ-
ìáéíå Ýíá. 

ÅÜí, ëïéðüí, ü,ôé-Ý÷åé-óêÝôç-ôçí-ýðáñîç äåí áðïôå-
ëåß ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá êÜðïéïõ Üëëïõ üíôïò, áëëÜ
ïé õðüëïéðïé ôñüðïé ýðáñîçò áðïôåëïýí ðåñéèùñéáêÜ
óõìðôþìáôá óå åêåßíï-ðïõ-Ý÷åé-óêÝôç-ôçí-ýðáñîç, ôü-
ôå ðïéï Üñáãå áðü ôá äýï éó÷ýåé: åêåßíï-ðïõ-Ý÷åé-óêÝ-
ôç-ôçí-ýðáñîç óçìáßíåé ôçí ýðáñîç Þ ôçí áíõðáñîßá;
Äéüôé, åÜí äå÷ôïýìå üôé åêåßíï-ðïõ-Ý÷åé-óêÝôç-ôçí-ý-
ðáñîç åßíáé åðéðëÝïí ëåõêü, êáé üôé ï ôñüðïò ýðáñîçò
ôçò ëåõêüôçôáò åßíáé äéÜöïñïò ôçò óêÝôçò ýðáñîçò (ôïý-
ôï óßãïõñá áðïêëåßåôáé: ç ýðáñîç íá áðïôåëåß ðåñéèù-
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to\ leuko/n: ou)x ouÀtw de\ wÐsper ti mh\ oÃn, a)ll' oÀlwj mh\
oÃn. to\ aÃra oÀper oÄn ou)k oÃn: a)lhqe\j ga\r ei¹peiÍn oÀti leuko/n,
tou=to de\ ou)k oÄn e)sh/mainen. wÐste kaiì to\ leuko\n shmai¿nei
oÀper oÃn: plei¿w aÃra shmai¿nei to\ oÃn. ou) toi¿nun ou)de\ me/-
geqoj eÀcei to\ oÃn, eiãper oÀper oÄn to\ oÃn: e(kate/r% ga\r eÀ-
teron to\ eiånai tw½n mori¿wn. oÀti de\ diaireiÍtai to\ oÀper oÄn
ei¹j oÀper oÃn ti aÃllo, kaiì t%½ lo/g% fanero/n, oiâon o( aÃn-
qrwpoj ei¹ eÃstin oÀper oÃn ti, a)na/gkh kaiì to\ z%½on oÀper oÃn
ti eiånai kaiì to\ di¿poun. ei¹ ga\r mh\ oÀper oÃn ti, sumbebh-
ko/ta eÃstai. hÄ ouÅn t%½ a)nqrw¯p% hÄ aÃll% tiniì u(pokeime/n%.
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ñéáêü óýìðôùìá ôçò ëåõêüôçôáò| äéüôé áõôü ðïõ óôåñåß-
ôáé ôç óêÝôç ýðáñîç äåí åßíáé êáí õðáñêôü), ôüôå óôï
ëåõêü äåí èá ìðïñåß íá áðïäïèåß ôï ãíþñéóìá ôçò ý-
ðáñîçò. Êáé áõôü ôï ôåëåõôáßï äåí èá óçìáßíåé ðùò ôï
ëåõêü èá åßíáé êÜðùò óáí íá ìçí õðÜñ÷åé, áëëÜ üôé
ðñÜãìáôé äåí èá õðÜñ÷åé êáèüëïõ. Êáé èá ðñïêýøåé ôï
óõìðÝñáóìá üôé åêåßíï-ðïõ-Ý÷åé-óêÝôç-ôçí-ýðáñîç èá
åßíáé áíýðáñêôï88| êáé üôé áëÞèåéá èá åßíáé íá ðïýìå
«åßíáé ëåõêü», ðñÜãìá ðïõ –Ýôóé ôï äå÷ôÞêáìå– óç-
ìáßíåé üôé èá åßíáé áíýðáñêôï89. ÓõìðÝñáóìá: êáé ï
ôñüðïò ýðáñîçò ôçò ëåõêüôçôáò öáíåñþíåé óêÝôç ýðáñ-
îç| ïðüôå ç ýðáñîç Ý÷åé ðïëëÝò óçìáóßåò. Ïýôå êáí ìÝ-
ãåèïò, âÝâáéá, äåí èá Ý÷åé ôï õðáñêôü, áí ôáõôéóôïýí
áõôÜ ôá äýï: ï åêÜóôïôå ôñüðïò ýðáñîçò ìå ôç óêÝôç ý-
ðáñîç| äéüôé ôï ïðïéïäÞðïôå áðü ôá ìÝñç ôïõ ìåãÝèïõò
èá áðïêôÞóåé áõôüíïìç ýðáñîç90.

Áõôü-ðïõ-Ý÷åé-ôç-óêÝôç-ýðáñîç äéáéñåßôáé91 óå êÜôé
Üëëï ðïõ-Ý÷åé-ôç-óêÝôç-ýðáñîç| ôïýôï ãßíåôáé öáíåñü
êáé óå Ýíáí ïñéóìü| ðáñÜäåéãìá ï Üíèñùðïò: áí ï Üí-
èñùðïò åßíáé êÜôé-ðïõ-Ý÷åé-ôç-óêÝôç-ýðáñîç, ôüôå õ-
ðï÷ñåùôéêÜ êáé ôï æùíôáíü ïí èá åßíáé êÜôé ðïõ-Ý÷åé-
ôç-óêÝôç-ýðáñîç êáé ôï äßðïäï åðßóçò. Äéüôé åÜí áõôÜ
äåí åßíáé êÜôé-ðïõ-Ý÷åé-ôç-óêÝôç-ýðáñîç, ôüôå èá åßíáé
óõìâåâçêüôá {ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìáôá}, åßôå âÝâáéá
óôïí Üíèñùðï åßôå óå êÜôé Üëëï ùò õðïêåßìåíï. Áõôü ü-
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a)ll' a)du/naton: sumbebhko/j te ga\r le/getai tou=to, hÄ oÁ
e)nde/xetai u(pa/rxein kaiì mh\ u(pa/rxein, hÄ ouÂ e)n t%½ lo/g%
u(pa/rxei to\ %Ò sumbe/bhken [hÄ e)n %Ò o( lo/goj u(pa/rxei %Ò
sumbe/bhken] oiâon to\ me\n kaqh=sqai w¨j xwrizo/menon, e)n
de\ t%½ sim%½ u(pa/rxei o( lo/goj o( th=j r(ino\j vÂ fame\n sumbe-
bhke/nai to\ simo/nŸ: eÃti oÀsa e)n t%½ o(ristik%½ lo/g% eÃnestin
hÄ e)c wÒn e)stin, e)n t%½ lo/g% t%½ tou/twn ou)k e)nupa/rxei o(
lo/goj o( tou= oÀlou, oiâon e)n t%½ di¿podi o( tou= a)nqrw¯pou hÄ
e)n t%½ leuk%½ o( tou= leukou= a)nqrw¯pou. ei¹ toi¿nun tau=ta
tou=ton eÃxei to\n tro/pon kaiì t%½ a)nqrw¯p% sumbe/bhke to\
di¿poun, a)na/gkh xwristo\n eiånai au)to/, wÐste e)nde/xoito
aÄn mh\ di¿poun eiånai to\n aÃnqrwpon, hÄ e)n t%½ lo/g% t%½ tou=
di¿podoj e)ne/stai o( tou= a)nqrw¯pou lo/goj. a)ll' a)du/naton:

128

Á Ñ É Ó Ô Ï Ô Å Ë Ç Ó



ìùò åßíáé áäýíáôï, ãéá ôïí ëüãï üôé óõìâåâçêüò {ðåñé-
èùñéáêü óýìðôùìá} ïíïìÜæåôáé áõôü ðïõ: á) åíäÝ÷åôáé
íá õðÜñ÷åé êáé íá ìçí õðÜñ÷åé, â) óôïí ïñéóìü ôïõ óõ-
íáíôÜôáé êÜôé ðïõ Ý÷åé ôï ãíþñéóìá ôçò ýðáñîçò, êáé
óôï ïðïßï óõìâáßíåé íá õðÜñ÷åé ôï óõìâåâçêüò92, [ã)
óôïí ïñéóìü ôïõ óõìðåñéëáìâÜíåôáé êáé ï ïñéóìüò áõôïý
ðïõ Ý÷åé ôï ãíþñéóìá ôçò ýðáñîçò, êáé óôï ïðïßï óõì-
âáßíåé íá õðÜñ÷åé ôï óõìâåâçêüò], (ðáñÜäåéãìá Ýíá: ôï
íá êÜèåôáé êáíåßò, êáé ôïýôï íá åßíáé êÜôé äõíçôéêü93|
ðáñÜäåéãìá äýï: óôï óéìüí94 {ãáìøü} åíõðÜñ÷åé ï ïñé-
óìüò ôçò ìýôçò óôçí ïðïßá ëÝìå üôé óõìâáßíåé íá õðÜñ-
÷åé ç óéìüôçò {ãáìøüôçò}). ÅðéðëÝïí, óõìâåâçêüôá åß-
íáé üóá åìðåñéÝ÷ïíôáé óå êÜðïéï ïñéóìü Þ ôïí áðïôå-
ëïýí| óôïí ïñéóìü áõôþí, ôùí óõìâåâçêüôùí, äåí åíõ-
ðÜñ÷åé ï ïñéóìüò ôïõ üëïõ| ðáñÜäåéãìá: óôïí ïñéóìü
ôïõ äéðüäïõ äåí åíõðÜñ÷åé ï ïñéóìüò ôïõ áíèñþðïõ95|
ïýôå óôïí ïñéóìü ôïõ ëåõêïý åíõðÜñ÷åé ï ïñéóìüò ôïõ
ëåõêïý áíèñþðïõ.

Áí, ëïéðüí, Ýôóé Ý÷ïõí áõôÜ, êáé óôïí Üíèñùðï õðÜñ-
÷åé ùò ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá ôï íá åßíáé äßðïäï, õðï-
÷ñåùôéêÜ ôï óýìðôùìá áõôü èá áðïôåëåß êÜôé áõèý-
ðáñêôï êáé ÷ùñéóôü áðü ôïí Üíèñùðï, þóôå íá ãßíåôáé
åöéêôü ôï åíäå÷üìåíï åßôå íá ìçí åßíáé äßðïäï ï Üíèñù-
ðïò, åßôå óôïí ïñéóìü ôïõ äéðüäïõ íá åíõðÜñ÷åé êáé ï ï-
ñéóìüò ôïõ áíèñþðïõ| ôï ôåëåõôáßï, üìùò, áðïêëåßåôáé,
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e)keiÍno ga\r e)n t%½ e)kei¿nou lo/g% eÃnestin. ei¹ d' aÃll% sum-
be/bhke to\ di¿poun kaiì to\ z%½on, kaiì mh\ eÃstin e(ka/teron
oÀper oÃn ti, kaiì o( aÃnqrwpoj aÄn eiãh tw½n sumbebhko/twn
e(te/r%. a)lla\ to\ oÀper oÄn eÃstw mhdeniì sumbebhko/j, kaiì
kaq' ouÂ aÃmfw [kaiì e(kate/ron], kaiì to\ e)k tou/twn lege/-
sqw: e)c a)diaire/twn aÃra to\ pa=n; eÃnioi d' e)ne/dosan toiÍj
lo/goij a)mfote/roij, t%½ me\n oÀti pa/nta eÀn, ei¹ to\ oÄn eÁn sh-
mai¿nei, oÀti eÃsti to\ mh\ oÃn, t%½ de\ e)k th=j dixotomi¿aj, aÃto-
ma poih/santej mege/qh. fanero\n de\ kaiì oÀti ou)k a)lhqe\j
w¨j, ei¹ eÁn shmai¿nei to\ oÄn kaiì mh\ oiâo/n te aÀma th\n a)nti¿-
fasin, ou)k eÃstai ou)qe\n mh\ oÃn: ou)qe\n ga\r kwlu/ei, mh\ a(-
plw½j eiånai, a)lla\ mh\ oÃn ti eiånai to\ mh\ oÃn. to\ de\ dh\ fa/-
nai, par' au)to\ to\ oÄn ei¹ mh/ ti eÃstai aÃllo, eÁn pa/nta eÃ-
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åðåéäÞ ôï ãíþñéóìá «äßðïäï» åßíáé ðïõ åíõðÜñ÷åé óôïí
ïñéóìü ôïõ áíèñþðïõ, êáé ü÷é ôï ãíþñéóìá «Üíèñù-
ðïò» óôïí ïñéóìü ôïõ äéðüäïõ. Áí, ðÜëé, ôï ãíþñéóìá
«äßðïäï» êáé ôï ãíþñéóìá «æùíôáíü ïí» áðïôåëïýí
ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá óå êÜðïéï Üëëï õðáñêôü, êáé
êáèÝíá ôïõò äåí áðïôåëåß êÜôé-ðïõ-Ý÷åé-ôç-óêÝôç-ý-
ðáñîç, ôüôå êáé ï Üíèñùðïò ìðïñåß íá áðïôåëåß ðåñé-
èùñéáêü óýìðôùìá óå êÜðïéï Üëëï õðáñêôü. ÁëëÜ –áò
ôï äå÷ôïýìå Ýôóé-, ðñþôïí, áõôü-ðïõ-Ý÷åé-ôç-óêÝôç-ý-
ðáñîç äåí áðïôåëåß ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá óå êáíÝíá
Üëëï, êáé äåýôåñïí, óå ôïýôï áò áðïäßäïíôáé ùò ãíùñß-
óìáôá êáé ôá äýï96 [êáé ôï êáèÝíá îå÷ùñéóôÜ], êáé áò ôï
áðáñôßæïõí. Äåí ðñïêýðôåé, óõíåðþò, ôï óõìðÝñáóìá
üôé ôï ðáí áðïôåëåßôáé áðü áäéáßñåôåò ïõóßåò;97

ÊÜðïéïé98 áðïäÝ÷ôçêáí ìåñéêþò êáé ôéò äýï èÝóåéò|
ðñþôïí, üóïí áöïñÜ ôç ñÞóç «ôá ðÜíôá åßíáé Ýíá», åÜí
ôï ïí {ôï õðáñêôü} óçìáßíåé «Ýíá», ôüôå äÝ÷ôçêáí üôé
õðÜñ÷åé ôï ìç-ïí| äåýôåñïí, üóïí áöïñÜ ôï æÞôçìá ôçò
äé÷ïôïìßáò99, êáôáóêåýáóáí Üôïìá óþìáôá100. ÁëëÜ
åßíáé öáíåñü êáé ôï üôé äåí áëçèåýåé áõôü ðïõ ëÝíå: áí
ôï ïí óçìáßíåé «Ýíá» êáé äåí ãßíåôáé íá õðÜñ÷åé åðßóçò
ôï áíôßèåôü ôïõ, ôüôå äåí èá õðÜñ÷åé ïýôå ôï ìç-ïí| äéü-
ôé ôßðïôå äåí ôï áðïêëåßåé: ôï ìç-ïí íá ìçí óçìáßíåé á-
ðüëõôç áíõðáñîßá áëëÜ íá óçìáßíåé áðëþò üôé äåí åß-
íáé êÜôé101. Êáé, âÝâáéá, åßíáé Üôïðï ôï íá éó÷õñéóôåß
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sesqai, aÃtopon. ti¿j ga\r manqa/nei au)to\ to\ oÄn ei¹ mh\ to\ oÀ-
per oÃn ti eiånai; ei¹ de\ tou=to, ou)de\n oÀmwj kwlu/ei polla\
eiånai ta\ oÃnta, wÐsper eiãrhtai. oÀti me\n ouÅn ouÀtwj eÁn eiå-
nai to\ oÄn a)du/naton, dh=lon. 

¸Wj d' oi¸ fusikoiì le/gousi, du/o tro/poi ei¹si¿n. oi¸ me\n ga\r
eÁn poih/santej to\ [oÄn] sw½ma to\ u(pokei¿menon, hÄ tw½n
triw½n ti hÄ aÃllo oÀ e)sti puro\j me\n pukno/teron a)e/roj de\
lepto/teron, taÅlla gennw½si pukno/thti kaiì mano/thti
polla\ poiou=ntej (tau=ta d' e)stiìn e)nanti¿a, kaqo/lou d' u(-
peroxh\ kaiì eÃlleiyij, wÐsper to\ me/ga fhsiì Pla/twn kaiì
to\ mikro/n, plh\n oÀti o( me\n tau=ta poieiÍ uÀlhn to\ de\ eÁn to\
eiådoj, oi¸ de\ to\ me\n eÁn to\ u(pokei¿menon uÀlhn, ta\ d' e)nanti¿a
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êáíåßò üôé, åöüóïí äåí èá õðÜñ÷åé êÜôé Üëëï ðÝñáí ôïõ
üíôïò, ôüôå ôá ðÜíôá èá åßíáé Ýíá. Äéüôé ðïéïò áíôéëáì-
âÜíåôáé êáôéôß ùò ôï ßäéï ôï ïí {ôï õðáñêôü} ìå Üëëç
Ýííïéá áðü ôïýôç: áõôü-ðïõ-Ý÷åé-ôç-óêÝôç-ýðáñîç; Êáé
áí áõôü éó÷ýåé, ôüôå êáíÝíá ðñüâëçìá: ôá üíôá åßíáé
ðïëëÜ –ôï åßðáìå Þäç102. ÓõìðÝñáóìá öáíåñü: áðï-
êëåßåôáé ôï ïí {ôï õðáñêôü} íá åßíáé Ýíá ìå ôïýôç ôç óç-
ìáóßá ôïõ åíüò.

4. Oé öõóéêïß öéëüóïöïé, áíÜëïãá ìå ôïí ôñüðï ðïõ á-
íáðôýóóïõí ôï èÝìá, ÷ùñßæïíôáé óå äõï ïìÜäåò103. Ç
ðñþôç ïìÜäá öõóéêþí öéëïóüöùí èåùñåß êáôáñ÷Þí
ðùò åßíáé Ýíá ôï óþìá ôï õðïêåßìåíï, åßôå Ýíá áðü ôá
ôñßá åßôå êÜðïéï Üëëï, ôï ïðïßï åßíáé ðõêíüôåñï áðü ôï
ðõñ áëëÜ áñáéüôåñï ôïõ áÝñïò104| êáé üôé üëá ôá õðü-
ëïéðá ãåííéïýíôáé ìÝóù ôçò ðýêíùóçò êáé ôçò áñáßù-
óçò. ¸ôóé, áõôïß ïé öõóéêïß öéëüóïöïé êáôáëÞãïõí íá á-
ðïäå÷ôïýí ôçí ýðáñîç ðïëëþí óùìÜôùí (ç ðýêíùóç
êáé ç áñáßùóç åßíáé ìåôáîý ôïõò áíôßèåôåò, Þ ìå ìéá ðéï
ãåíéêÞ äéáôýðùóç åßíáé ðëåüíáóìá êáé Ýëëåéøç)105| ìå
ôïí ßäéï ôñüðï ï ÐëÜôùí áíáöÝñåôáé óôï ìÝãá êáé ôï
ìéêñü, ìå ôç äéáöïñÜ üôé áõôüò èåùñåß ôá åíÜíôéá ùò ý-
ëç êáé ôï Ýíá ùò ìïñöÞ, åíþ ïé ðñïáíáöåñèÝíôåò öõóé-
êïß öéëüóïöïé ôï áíôßóôñïöï: èåùñïýí ôï Ýíá êáé õðï-
êåßìåíï ùò ýëç, åíþ ôá åíÜíôéá ùò äéáöïñåôéêÝò ìïñ-
öÝò106.
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diafora\j kaiì eiãdhŸ: oi¸ d' e)k tou= e(no\j e)nou/saj ta\j e)nan-
tio/thtaj e)kkri¿nesqai, wÐsper çnaci¿mandro/j fhsi, kaiì
oÀsoi d' eÁn kaiì polla/ fasin eiånai, wÐsper ¹Empedoklh=j
kaiì çnacago/raj: e)k tou= mi¿gmatoj ga\r kaiì ouÂtoi e)kkri¿-
nousi taÅlla. diafe/rousi de\ a)llh/lwn t%½ to\n me\n pe-
ri¿odon poieiÍn tou/twn, to\n d' aÀpac, kaiì to\n me\n aÃpeira,
ta/ te o(moiomerh= kaiì ta)nanti¿a, to\n de\ ta\ kalou/mena
stoixeiÍa mo/non. eÃoike de\ çnacago/raj aÃpeira ouÀtwj
oi¹hqh=nai dia\ to\ u(polamba/nein th\n koinh\n do/can tw½n
fusikw½n eiånai a)lhqh=, w¨j ou) gignome/nou ou)deno\j e)k tou=
mh\ oÃntoj (dia\ tou=to ga\r ouÀtw le/gousin, hÅn o(mou= pa/n-
ta, kaiì to\ gi¿gnesqai toio/nde kaqe/sthken a)lloiou=sqai,
oi¸ de\ su/gkrisin kaiì dia/krisinŸ: eÃti d' e)k tou= gi¿gnesqai e)c
a)llh/lwn ta)nanti¿a: e)nuph=rxen aÃra: ei¹ ga\r pa=n me\n to\
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Ç äåýôåñç ïìÜäá öõóéêþí öéëïóüöùí107 èåùñåß üôé á-
ðü ôï Ýíá áðïññÝïõí ïé åíáíôéüôçôåò ðïõ åíõðÜñ÷ïõí ó’
áõôü108, üðùò éó÷õñßæåôáé ï Áíáîßìáíäñïò109 êáé üóïé
êÜíïõí ëüãï êáé ãéá Ýíá êáé ãéá ðïëëÜ, üðùò ï Åìðå-
äïêëÞò110 êáé ï Áíáîáãüñáò111| äéüôé áõôïß Ýôóé ôá êá-
ôáóêåõÜæïõí: áðü ôï ìßãìá112 íá áðïññÝïõí ôá õðüëïé-
ðá. Ç äéáöïñÜ üìùò áíÜìåóÜ ôïõò åßíáé ç áêüëïõèç: ï
ÅìðåäïêëÞò113 áðïäÝ÷åôáé ðåñéïäéêüôçôá ó’ áõôÞ ôç
äéáäéêáóßá, åíþ ï Áíáîáãüñáò èåùñåß ðùò áõôÞ óõíÝâç
ìéá êáé êáëÞ| êáé ï Áíáîáãüñáò êÜíåé ëüãï ãéá Üðåéñá
–äçëáäÞ ôá ïìïéïìåñÞ114 êáé ôá áíôßèåôÜ ôïõò-, åíþ ï
ÅìðåäïêëÞò ìüíï ãéá êåßíá ôá áðïêáëïýìåíá óôïé÷åßá.

Êáé öáßíåôáé üôé ï Áíáîáãüñáò ïäçãÞèçêå óôçí Üðï-
øç ðåñß áðåéñßáò, åðåéäÞ áðïäÝ÷ôçêå ùò áëçèéíÞ åêåßíç
ôçí åíôýðùóç ðïõ áðïëáìâÜíåé êïéíÞ åêôßìçóç áíÜìå-
óá óôïõò öõóéêïýò, üôé äçëáäÞ –Ýôóé ðéóôåýïõí áõôïß–
ôßðïôå äåí ãßíåôáé áðü ôï ìç-ïí (ç åîÞãçóÞ ôïõò ãéá ôçí
åíôýðùóç áõôÞ: ôá ðÜíôá Þôáí êÜðïôå ìáæß, êáé ôï ãß-
ãíåóèáé ëåéôïýñãçóå Ýôóé þóôå ôá ðïëëÜ íá õðÜñîïõí
ìÝóù ôùí áëëïéþóåùí115 –êÜðïéïé Üëëïé áðïäßäïõí
ôçí ýðáñîç ôùí ðïëëþí óôçí Ýíùóç êáé ôç äéÜëõóç)| å-
ðéðëÝïí, ç èÝóç ôïõ Áíáîáãüñá ðñïêýðôåé áðü ôü üôé
ôá åíÜíôéá ãßíïíôáé ôï Ýíá áðü ôï Üëëï| Üñá áõôÜ åíõ-
ðÞñ÷áí. Ï ëüãïò: õðï÷ñåùôéêÜ Ýíá áðü ôá äýï óõìâáß-
íåé: ïôéäÞðïôå ãßíåôáé Ý÷åé ôçí ðñïÝëåõóÞ ôïõ åßôå óå
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gigno/menon a)na/gkh gi¿gnesqai hÄ e)c oÃntwn hÄ e)k mh\ oÃn-
twn, tou/twn de\ to\ me\n e)k mh\ oÃntwn gi¿gnesqai a)du/naton
(periì ga\r tau/thj o(mognwmonou=si th=j do/chj aÀpantej oi¸
periì fu/sewjŸ, to\ loipo\n hÃdh sumbai¿nein e)c a)na/gkhj
e)no/misan, e)c oÃntwn me\n kaiì e)nuparxo/ntwn gi¿gnesqai,
dia\ mikro/thta de\ tw½n oÃgkwn e)c a)naisqh/twn h(miÍn. dio/
fasi pa=n e)n pantiì memiÍxqai, dio/ti pa=n e)k panto\j e(w¯rwn
gigno/menon: fai¿nesqai de\ diafe/ronta kaiì prosagoreu/-
esqai eÀtera a)llh/lwn e)k tou= ma/lisq' u(pere/xontoj dia\
plh=qoj e)n tv= mi¿cei tw½n a)pei¿rwn: ei¹likrinw½j me\n ga\r
oÀlon leuko\n hÄ me/lan hÄ gluku\ hÄ sa/rka hÄ o)stou=n ou)k eiå-
nai, oÀtou de\ pleiÍston eÀkaston eÃxei, tou=to dokeiÍn eiånai
th\n fu/sin tou= pra/gmatoj. ei¹ dh\ to\ me\n aÃpeiron vÂ aÃpei-
ron aÃgnwston, to\ me\n kata\ plh=qoj hÄ kata\ me/geqoj aÃ-
peiron aÃgnwston po/son ti, to\ de\ kat' eiådoj aÃpeiron aÃ-
gnwston poiÍo/n ti. tw½n d' a)rxw½n a)pei¿rwn ou)sw½n kaiì
kata\ plh=qoj kaiì kat' eiådoj, a)du/naton ei¹de/nai ta\ e)k
tou/twn. ouÀtw ga\r ei¹de/nai to\ su/nqeton u(polamba/nomen,
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êÜôé õðáñêôü åßôå óå êÜôé áíýðáñêôï| áðü ôéò äýï, ü-
ìùò, áõôÝò åêäï÷Ýò ç äåýôåñç áðïêëåßåôáé, ôï íá Ý÷åé
äçëáäÞ êÜôé ôçí ðñïÝëåõóÞ ôïõ óå êÜôé áíýðáñêôï (áõ-
ôÞ ôïõëÜ÷éóôïí ç èÝóç âñßóêåé ïìüöùíç áðïäï÷Þ áðü
üëïõò üóïõò áó÷ïëÞèçêáí ðåñß öýóåùò116)| ïðüôå ðß-
óôåøáí áìÝóùò ðùò äåí ìðïñåß ðáñÜ íá áëçèåýåé ç
ðñþôç åêäï÷Þ, ïôéäÞðïôå äçëáäÞ ãßíåôáé íá Ý÷åé ôçí
ðñïÝëåõóÞ ôïõ óå êÜðïéá õðáñêôÜ êáé åíõðÜñ÷ïíôá,
ðëçí üìùò ìç áéóèçôÜ óôïí Üíèñùðï ëüãù ôïõ ìéêñïý
ôïõò ìåãÝèïõò117. Íá ãéáôß ëÝíå «ôá ðÜíôá åßíáé ìåßã-
ìá ìå ôá ðÜíôá»118: äéüôé Ýâëåðáí ðùò ôá ðÜíôá ðñï-
êýðôïõí áðü ôá ðÜíôá| êáé ðùò óôçí åìöÜíéóÞ ôïõò
äéáöÝñïõí êáé ðáßñíïõí ïíüìáôá äéÜöïñá êáé ðïéêßëá á-
íáëüãùò ìå ðïéï ðëåïíÜæåé êáôÜ ôçí áíÜìéîç ôùí áðåß-
ñùí. ËÝíå, áêüìç, ðùò êáôÜ ôñüðï îåêÜèáñï êáé áðü-
ëõôï ôßðïôå äåí åßíáé ëåõêü Þ ìáýñï Þ ãëõêü Þ óÜñêá Þ
ïóôü, áëëÜ áíáëüãùò ìå ôï ôé ðëåïíÜæåé óôï êáèÝíá,
áõôü åìöáíßæåôáé íá áðïôåëåß ôç öýóç ôïõ ðñÜãìáôïò.

Ìå äåäïìÝíï, ëïéðüí, üôé åßíáé áäýíáôï íá ãíùóèåß ôï
Üðåéñï êáôÜ ôçí ïõóßá ôïõ119, ôüôå êáé ôï Üðåéñï óôï
ðëÞèïò Þ óôï ìÝãåèïò åßíáé Ýíá Üãíùóôï ðïóü, åíþ ôï
Üðåéñï ùò åßäïò åßíáé ìßá Üãíùóôç ðïéüôçôá120. Áíôß-
óôïé÷á, åöüóïí ïé áñ÷Ýò åßíáé Üðåéñåò óôï ðëÞèïò êáé ôï
åßäïò, áðïêëåßåôáé êáé ôï íá ãßíïõí ãíùóôÜ üóá ðñïêý-
ðôïõí áðü áõôÝò. Äéüôé áõôüò åßíáé ï ôñüðïò íá ãíùñß-
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oÀtan ei¹dw½men e)k ti¿nwn kaiì po/swn e)sti¿n. eÃti d' ei¹ a)na/g-
kh, ouÂ to\ mo/rion e)nde/xetai o(phlikonou=n eiånai kata\ me/-
geqoj kaiì mikro/thta, kaiì au)to\ e)nde/xesqai (le/gw de\ tw½n
toiou/twn ti mori¿wn, ei¹j oÁ e)nupa/rxon diaireiÍtai to\ oÀ-
lonŸ, ei¹ dh\ a)du/naton z%½on hÄ futo\n o(phlikonou=n eiånai
kata\ me/geqoj kaiì mikro/thta, fanero\n oÀti ou)de\ tw½n mo-
ri¿wn o(tiou=n: eÃstai ga\r kaiì to\ oÀlon o(moi¿wj. sa\rc de\ kaiì
o)stou=n kaiì ta\ toiau=ta mo/ria z%¯ou, kaiì oi¸ karpoiì tw½n
futw½n. dh=lon toi¿nun oÀti a)du/naton sa/rka hÄ o)stou=n hÄ
aÃllo ti o(phlikonou=n eiånai to\ me/geqoj hÄ e)piì to\ meiÍzon hÄ
e)piì to\ eÃlatton. eÃti ei¹ pa/nta me\n e)nupa/rxei ta\ toiau=ta
e)n a)llh/loij, kaiì mh\ gi¿gnetai a)ll' e)kkri¿netai e)no/nta,
le/getai de\ a)po\ tou= plei¿onoj, gi¿gnetai de\ e)c o(touou=n o(-
tiou=n (oiâon e)k sarko\j uÀdwr e)kkrino/menon kaiì sa\rc e)c
uÀdatojŸ, aÀpan de\ sw½ma peperasme/non a)naireiÍtai u(po\
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óïõìå êÜôé ôï óýíèåôï: íá ãíùñßóïõìå ôçí ðïéüôçôá êáé
ôçí ðïóüôçôá áõôþí áðü ôá ïðïßá áðïôåëåßôáé121. 

ÅðéðëÝïí, åßíáé äåäïìÝíï ðùò ü,ôé áðïôåëåßôáé áðü
ìÝñç áðåßñùò ìåãÜëá Þ ìéêñÜ, êáé áõôü ìðïñåß íá åßíáé
áíôßóôïé÷á ìåãÜëï Þ ìéêñü (üôáí ìéëþ ãéá ìÝñç, åííïþ
åêåßíá ôá ìÝñç ðïõ åíõðÜñ÷ïõí óå Ýíá üëïí êáé óôá ï-
ðïßá áõôü äéáéñåßôáé)| áöïý, ëïéðüí, áðïêëåßåôáé íá åß-
íáé êÜðïéï æþï Þ öõôü áðåßñùò ìåãÜëï Þ ìéêñü, ãßíåôáé
öáíåñü üôé êáé êáíÝíá áðü ôá ìÝñç áõôïý ôïõ æþïõ Þ
öõôïý äåí ìðïñåß íá åßíáé áðåßñùò ìåãÜëï Þ ìéêñü| ãéá-
ôß óå ìéá ôÝôïéá ðåñßðôùóç, êáé ôï üëïí èá Þôáí áðåß-
ñùò ìåãÜëï Þ ìéêñü, ð.÷. ç óÜñêá êáé ôá ïóôÜ êáé ôá
äéÜöïñá Üëëá ìÝñç åíüò æþïõ, êáé ïé êáñðïß ôùí öõôþí.
Åßíáé ïðùóäÞðïôå öáíåñü üôé áðïêëåßåôáé ç óÜñêá Þ Ý-
íá ïóôü Þ êÜôé Üëëï íá Ý÷åé Üðåéñï ìÝãåèïò, åßôå ìåãÜ-
ëï åßôå ìéêñü. 

¢ëëï åðé÷åßñçìá: Áí äå÷ôïýìå ôá áêüëïõèá: á) üôé ü-
ëá áõôÜ ôá ìÝñç åíõðÜñ÷ïõí ôï Ýíá åíôüò ôïõ Üëëïõ, ìå
áðïôÝëåóìá íá ìçí äçìéïõñãïýíôáé áëëÜ áðëþò íá
ðñïûðÜñ÷ïõí êáé ìåôÜ íá ðñïêýðôïõí, êáé â) üôé ðáßñ-
íïõí ôï üíïìÜ ôïõò áðü áõôü ðïõ êÜèå öïñÜ ðëåïíÜæåé,
êáé ã) üôé ðñïêýðôåé ôï ïôéäÞðïôå áðü ïðïéïäÞðïôå
(ð.÷. áðü ôç óÜñêá âãáßíåé íåñü, êáé áðü ôï íåñü óÜñ-
êá), êáé ä) üôé êÜèå óþìá ðåðåñáóìÝíï áíáéñåßôáé áðü
óþìá ðåðåñáóìÝíï, ôüôå åßíáé öáíåñü üôé áðïêëåßåôáé
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sw¯matoj peperasme/nou, fanero\n oÀti ou)k e)nde/xetai e)n
e(ka/st% eÀkaston u(pa/rxein. a)faireqei¿shj ga\r e)k tou= uÀ-
datoj sarko/j, kaiì pa/lin aÃllhj genome/nhj e)k tou= loi-
pou= a)pokri¿sei, ei¹ kaiì a)eiì e)la/ttwn eÃstai h( e)kkrinome/nh,
a)ll' oÀmwj ou)x u(perbaleiÍ me/geqo/j ti tv= mikro/thti. wÐst'
ei¹ me\n sth/setai h( eÃkkrisij, ou)x aÀpan e)n pantiì e)ne/stai
(e)n ga\r t%½ loip%½ uÀdati ou)k e)nupa/rcei sa/rcŸ, ei¹ de\ mh\
sth/setai a)ll' a)eiì eÀcei a)fai¿resin, e)n peperasme/n% me-
ge/qei iãsa peperasme/na e)ne/stai aÃpeira to\ plh=qoj: tou=to
d' a)du/naton. pro\j de\ tou/toij, ei¹ aÀpan me\n sw½ma a)fai-
reqe/ntoj tino\j eÃlatton a)na/gkh gi¿gnesqai, th=j de\ sar-
ko\j wÐristai to\ poso\n kaiì mege/qei kaiì mikro/thti, fa-
nero\n oÀti e)k th=j e)laxi¿sthj sarko\j ou)qe\n e)kkriqh/setai
sw½ma: eÃstai ga\r e)la/ttwn th=j e)laxi¿sthj. eÃti d' e)n toiÍj
a)pei¿roij sw¯masin e)nupa/rxoi aÄn hÃdh sa\rc aÃpeiroj kaiì
aiâma kaiì e)gke/faloj, kexwrisme/na me/ntoi a)p' a)llh/lwn
<ouÃ>, ou)qe\n d' hÂtton oÃnta, kaiì aÃpeiron eÀkaston: tou=to
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óôï ïðïéïäÞðïôå íá õðÜñ÷åé ïôéäÞðïôå. Äéüôé, áí âãåé
óÜñêá áðü ôï íåñü, êáé êáèþò âãáßíåé ìåôáôñÝðåôáé ìÝ-
óù áõôÞò ôçò Ýêêñéóçò óå êÜôé Üëëï, üóï êé áí ç óÜñêá
ðïõ âãáßíåé ãßíåôáé äéáñêþò êáé ðéï ëßãç, äåí õðÜñ÷åé
ðåñßðôùóç íá îåðåñÜóåé ìÝóù áõôÞò ôçò äéáñêïýò åëÜô-
ôùóçò Ýíá óõãêåêñéìÝíï ìÝãåèïò.´¿óôå áí êÜðïéá óôéã-
ìÞ ðÜøåé ç Ýêêñéóç, äåí èá õðÜñ÷åé ôï ïôéäÞðïôå ìÝóá
óå ïðïéïäÞðïôå (äéüôé ìÝóá óôï õðüëïéðï íåñü äåí èá õ-
ðÜñ÷åé ðéá óÜñêá)| áí, ðÜëé, ç äéáäéêáóßá ôçò Ýêêñéóçò
äåí ðÜøåé áëëÜ óõíå÷ßæåôáé åð’ Üðåéñïí, ôüôå óå Ýíá ðå-
ðåñáóìÝíï ìÝãåèïò èá åíõðÜñ÷ïõí êÜðïéá ßóá óôï ìÝ-
ãåèïò áëëÜ Üðåéñá| ðñÜãìá áäýíáôï122. 

ÐÝñá áð’ áõôÜ, åöüóïí ìÝóá áðü ìéá äéáäéêáóßá á-
öáßñåóçò ôï êÜèå óþìá áíáãêáóôéêÜ åëáôôþíåôáé, êáé
ç óÜñêá åßíáé óõãêåêñéìÝíç óôçí ðïóüôçôÜ ôçò åßôå ìå-
ãÜëç åßôå ìéêñÞ, ôüôå åßíáé öáíåñü üôé áðü ìéá åëÜ÷éóôç
ðïóüôçôá óÜñêáò äåí ìðïñåß ðéá íá áöáéñåèåß êáíÝíá
óþìá| äéüôé áõôü èá Þôáí ìéêñüôåñï êáé áðü ôï åëÜ÷é-
óôï123. 

Áêüìç124, óôá óþìáôá ðïõ Ý÷ïõí ôï ãíþñéóìá ôçò á-
ðåéñßáò ìðïñåß íá åíõðÜñ÷åé Þäç Üðåéñç óÜñêá êáé áßìá
êáé åãêÝöáëïò, ïðùóäÞðïôå üìùò ü÷é äéáêåêñéìÝíá ôï
Ýíá áðü ôï Üëëï, êáé êáíÝíá äåí åßíáé ëéãüôåñï áðü ôï
Üëëï áëëÜ ôï êáèÝíá åßíáé Üðåéñï| ðñÜãìá ëïãéêþò á-
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d' aÃlogon. to\ de\ mhde/pote diakriqh/sesqai ou)k ei¹do/twj
me\n le/getai, o)rqw½j de\ le/getai: ta\ ga\r pa/qh a)xw¯rista:
ei¹ ouÅn me/miktai ta\ xrw¯mata kaiì ai¸ eÀceij, e)a\n diakri-
qw½sin, eÃstai ti leuko\n kaiì u(gieino\n ou)x eÀtero/n ti oÄn
ou)de\ kaq' u(pokeime/nou. wÐste aÃtopoj ta\ a)du/nata zhtw½n
o( nou=j, eiãper bou/letai me\n diakriÍnai, tou=to de\ poih=sai
a)du/naton kaiì kata\ to\ poso\n kaiì kata\ to\ poio/n, kata\
me\n to\ poso\n oÀti ou)k eÃstin e)la/xiston me/geqoj, kata\ de\
to\ poio\n oÀti a)xw¯rista ta\ pa/qh. ou)k o)rqw½j de\ ou)de\ th\n
ge/nesin lamba/nei tw½n o(moeidw½n. eÃsti me\n ga\r w¨j o( ph-
lo\j ei¹j phlou\j diaireiÍtai, eÃsti d' w¨j ouÃ. kaiì ou)x o( au)to\j
tro/poj, w¨j pli¿nqoi e)c oi¹ki¿aj kaiì oi¹ki¿a e)k pli¿nqwn, ouÀtw
[de\] kaiì uÀdwr kaiì a)h\r e)c a)llh/lwn kaiì ei¹siì kaiì gi¿gnon-
tai. be/ltio/n te e)la/ttw kaiì peperasme/na labeiÍn, oÀper
poieiÍ  ¹Empedoklh=j. 

Pa/ntej dh\ ta)nanti¿a a)rxa\j poiou=sin oià te le/gontej
oÀti eÁn to\ pa=n kaiì mh\ kinou/menon (kaiì ga\r Parmeni¿dhj
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äýíáôï. Ôï üôé ðïôÝ äåí èá äéáêñéèïýí ëÝãåôáé ÷ùñßò
âáèýôåñç ãíþóç, ðëçí üìùò ëÝãåôáé ïñèþò| äéüôé ïé é-
äéüôçôåò åíüò óþìáôïò äåí ìðïñïýí íá õðÜñîïõí îÝ÷ù-
ñá áðü áõôü| áí ëïéðüí ôá ÷ñþìáôá åßíáé ìåôáîý ôïõò
áíáìåìåéãìÝíá êáé ôï ßäéï êáé ïé óôáèåñÝò éäéüôçôåò,
óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äéáêñéèïýí, èá õðÜñîåé êÜôé ëåõêü
êáé õãéåéíü ÷ùñßò íá áðïôåëåß Ýíá êáéíïýñãéï ðñÜãìá
êáé ÷ùñßò áíáöïñÜ óå êÜðïéï õðïêåßìåíï ðñÜãìá. ¿-
óôå ðÝöôåé óå Üôïðï ï íïõò ðïõ èÝëåé íá êÜíåé ôç äéÜ-
êñéóç, üìùò áõôü åßíáé êÜôé ôï áäýíáôï åßôå ðïóïôéêÜ
(äéüôé äåí õðÜñ÷åé åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò) åßôå ðïéïôéêÜ (äéü-
ôé ïé éäéüôçôåò äåí õðÜñ÷ïõí îÝ÷ùñåò)125. 

ÅîÜëëïõ, ç óõãêåêñéìÝíç èåùñßá óöÜëëåé êáé óôï èÝ-
ìá ôçò ãÝíåóçò ôùí ïìïåéäþí. Äéüôé êáôÜ Ýíáí ôñüðï ï
ðçëüò äéáéñåßôáé óå ðçëïýò, áëëÜ êáôÜ Üëëï ôñüðï ü÷é.
Êáé äåí åßíáé ßäéïé ôñüðïé, ôïýâëá íá ðñïêýðôïõí áðü
óðßôé Þ óðßôé áðü ôïýâëá, êáé íåñü íá õðÜñ÷åé óôïí áÝ-
ñá êáé íá ðñïêýðôåé áðü áðü áõôüí Þ áíôßóôñïöá126.
Åßíáé êáëýôåñï íá èåùñÞóïõìå üôé õðÜñ÷ïõí ëéãüôåñá
êáé ðåðåñáóìÝíá, óýìöùíá ìå ôç èÝóç ôïõ Åìðåäï-
êëÞ127.

5. ÏðùóäÞðïôå, üëïé ïé öõóéêïß öéëüóïöïé èåùñïýí ùò
áñ÷Ýò ôá åíÜíôéá128, ôüóï áõôïß ðïõ ëÝíå üôé ôï ðáí åß-
íáé Ýíá êáé áêßíçôï (ìÜëéóôá ï Ðáñìåíßäçò èÝôåé ùò áñ-
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qermo\n kaiì yuxro\n a)rxa\j poieiÍ, tau=ta de\ prosagoreu/ei
pu=r kaiì gh=nŸ kaiì oi¸ mano\n kaiì pukno/n, kaiì Dhmo/kritoj
to\ plh=rej kaiì keno/n, wÒn to\ me\n w¨j oÄn to\ de\ w¨j ou)k oÄn
eiånai¿ fhsin: eÃti qe/sei, sxh/mati, ta/cei. tau=ta de\ ge/nh
e)nanti¿wn: qe/sewj aÃnw ka/tw, pro/sqen oÃpisqen, sxh/-
matoj gegwniwme/non a)gw¯nion, eu)qu\ perifere/j. oÀti me\n
ouÅn ta)nanti¿a pwj pa/ntej poiou=si ta\j a)rxa/j, dh=lon. kaiì
tou=to eu)lo/gwj: deiÍ ga\r ta\j a)rxa\j mh/te e)c a)llh/lwn eiå-
nai mh/te e)c aÃllwn, kaiì e)k tou/twn pa/nta: toiÍj de\ e)nan-
ti¿oij toiÍj prw¯toij u(pa/rxei tau=ta, dia\ me\n to\ prw½ta eiå-
nai mh\ e)c aÃllwn, dia\ de\ to\ e)nanti¿a mh\ e)c a)llh/lwn.
a)lla\ deiÍ tou=to kaiì e)piì tou= lo/gou ske/yasqai pw½j sum-
bai¿nei. lhpte/on dh\ prw½ton oÀti pa/ntwn tw½n oÃntwn
ou)qe\n ouÃte poieiÍn pe/fuken ouÃte pa/sxein to\ tuxo\n u(po\
tou= tuxo/ntoj, ou)de\ gi¿gnetai o(tiou=n e)c o(touou=n, aÄn mh/
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÷Ýò ôï èåñìü êáé ôï øõ÷ñü129, ðñïóáãïñåýïíôÜò ôåò ðõñ
êáé ãç130), üóï êáé áõôïß ðïõ èåùñïýí ùò áñ÷Ýò ôï á-
ñáéü êáé ôï ðõêíü, áëëÜ êáé ï Äçìüêñéôïò ðïõ Ý÷åé ùò
áñ÷Ýò ôï ðëÞñåò êáé ôï êåíü ëÝãïíôáò üôé ôï Ýíá õðÜñ-
÷åé ùò ïí åíþ ôï Üëëï ùò ìç-ïí131| ãéá ôïí Äçìüêñéôï,
ôá ðñïáíáöåñèÝíôá åíÜíôéá äéáöÝñïõí êáé ùò ðñïò ôç
èÝóç, ôï ó÷Þìá, ôç óåéñÜ132| áëëÜ üëá áõôÜ åßíáé êáôç-
ãïñßåò åíáíôßùí: ùò ðñïò ôç èÝóç, åíÜíôéá åßíáé ôï Üíù
êáé ôï êÜôù Þ ôï ìðñïóôÜ êáé ôï ðßóù| ùò ðñïò ôï ó÷Þ-
ìá, ôï ãùíéþäåò êáé ôï ìç ãùíéþäåò Þ ôï åõèý êáé ôï
êõêëéêü. ÏëïöÜíåñá ëïéðüí üëïé, ìå ôïí ôñüðï ôïõ ï
êáèÝíáò, èåùñïýí üôé ôá åíÜíôéá åßíáé ïé áñ÷Ýò. ÐñÜã-
ìá åýëïãï| äéüôé ïé áñ÷Ýò áöåíüò äåí èá ðñÝðåé íá ðñï-
Ýñ÷ïíôáé ç ìßá áðü ôçí Üëëç, áöåôÝñïõ ïýôå êáé áðü
êÜôé ðÝñá áðü áõôÝò, áëëÜ ßóá-ßóá ôá ðÜíôá íá ðñïêý-
ðôïõí áðü áõôÝò. Êáé ìå ôá ðñùôáñ÷éêÜ åíÜíôéá ðëç-
ñïýíôáé áõôÝò ïé ðñïûðïèÝóåéò: åðåéäÞ áêñéâþò åßíáé
ðñùôáñ÷éêÜ, äåí ðñïêýðôïõí áðü êÜôé Üëëï ðÝñá áðü
áõôÜ| êáé åðåéäÞ åßíáé ìåôáîý ôïõò åíÜíôéá, äåí ðñïêý-
ðôïõí ôï Ýíá áðü ôï Üëëï133.

¼ìùò áõôü ðñÝðåé íá ôï åîåôÜóïõìå êáé ìå èåùñçôé-
êü ôñüðï134, ðþò óõìâáßíåé. Êáôáñ÷Þí ìßá âáóéêÞ ðá-
ñáäï÷Þ135: áðü ôçí ßäéá ôç öýóç äåí åðéôñÝðåôáé óôá ü-
íôá íá áëëçëåðéäñïýí ôõ÷áßá, ïðïéïäÞðïôå ìå ïðïéï-
äÞðïôå| ïýôå ïôéäÞðïôå íá ðñïêýðôåé áðü ïôéäÞðïôå| å-
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tij lamba/nv kata\ sumbebhko/j: pw½j ga\r aÄn ge/noito
leuko\n e)k mousikou=, plh\n ei¹ mh\ sumbebhko\j eiãh t%½ mh\
leuk%½ hÄ t%½ me/lani to\ mousiko/n; a)lla\ leuko\n me\n gi¿-
gnetai e)c ou) leukou=, kaiì tou/tou ou)k e)k panto\j a)ll' e)k
me/lanoj hÄ tw½n metacu/, kaiì mousiko\n ou)k e)k mousikou=,
plh\n ou)k e)k panto\j a)ll' e)c a)mou/sou hÄ eiã ti au)tw½n e)sti
metacu/. ou)de\ dh\ fqei¿retai ei¹j to\ tuxo\n prw½ton, oiâon to\
leuko\n ou)k ei¹j to\ mousiko/n, plh\n ei¹ mh/ pote kata\ sum-
bebhko/j, a)ll' ei¹j to\ mh\ leuko/n, kaiì ou)k ei¹j to\ tuxo\n
a)ll' ei¹j to\ me/lan hÄ to\ metacu/: w¨j d' auÃtwj kaiì to\ mou-
siko\n ei¹j to\ mh\ mousiko/n, kaiì tou=to ou)k ei¹j to\ tuxo\n
a)ll' ei¹j to\ aÃmouson hÄ eiã ti au)tw½n e)sti metacu/. o(moi¿wj
de\ tou=to kaiì e)piì tw½n aÃllwn, e)peiì kaiì ta\ mh\ a(pla= tw½n
oÃntwn a)lla\ su/nqeta kata\ to\n au)to\n eÃxei lo/gon: a)lla\

146

Á Ñ É Ó Ô Ï Ô Å Ë Ç Ó

188b



êôüò âÝâáéá áí óôáèïýìå óå êÜðïéá éäéüôçôá ðïõ õðÜñ-
÷åé óå Ýíá ïí ùò ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá| ðþò áëëéþò
èá ìðïñïýóå íá ðñïêýøåé ç éäéüôçôá ôïõ ëåõêïý áðü áõ-
ôÞí ôïõ ìïõóéêïý, ðáñÜ ìüíï áí ç éäéüôçôá ôïõ ëåõêïý
Þ ôïõ ìáýñïõ óõíÝâáéíå óõìðôùìáôéêÜ íá óõíõðÜñ÷åé
ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ ìïõóéêïý;136 Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá
ðñïêýðôåé óå êÜôé ç ëåõêüôçôá áðü ôçí áðïõóßá ëåõêü-
ôçôáò137, êáé ãéá ôçí áêñßâåéá ü÷é áðü ïôéäÞðïôå Üëëï
áëëÜ áðü ôï ìáýñï Þ áðü êÜôé ôï åíäéÜìåóï138| êáé êÜ-
ðïéïò áðïêôÜåé ôçí éäéüôçôá ôïõ ìïõóéêïý ìå äåäïìÝíï
üôé äåí Þôáí ìïõóéêüò, êáé ãéá ôçí áêñßâåéá ü÷é áðü ï-
ôéäÞðïôå Üëëï áëëÜ áðü ôï üôé áõôüò Þôáí Üìïõóïò Þ
ïôéäÞðïôå Üëëï õðÜñ÷åé áíÜìåóá óôï ìïõóéêüò êáé ôï
Üìïõóïò. Åðßóçò áðü ôç öèïñÜ åíüò üíôïò äåí ðñïêý-
ðôåé ïôéäÞðïôå ôý÷åé ðñþôï| ð.÷. áðü ôï ëåõêü äåí
ðñïêýðôåé ìå ôç öèïñÜ ôï ìïõóéêü, åêôüò âÝâáéá áðü
ôçí ðåñßðôùóç ðïõ êÜôé ôÝôïéï óõìâåß ùò ðåñéèùñéáêü
óýìðôùìá| áëëÜ ìå ôç öèïñÜ ðñïêýðôåé ôï ìç ëåõêü,
êáé ü÷é ïðïéïäÞðïôå áëëÜ ôï ìáýñï Þ êÜôé Üëëï åíäéÜ-
ìåóï| ïìüëïãá, áðü ôï ìïõóéêü ðñïêýðôåé ìå ôç öèïñÜ
ôï ìç ìïõóéêü, êáé áðü áõôü ü÷é ôï ïôéäÞðïôå áëëÜ ôï
Üìïõóï Þ êÜôé Üëëï åíäéÜìåóï139. Ôï ßäéï óõìâáßíåé êáé
ìå ôá õðüëïéðá, áöïý ç ßäéá ëïãéêÞ ëåéôïõñãåß êáé óôá
üíôá ðïõ äåí åßíáé áðëÜ áëëÜ óýíèåôá| åðåéäÞ, üìùò
óôçí ðåñßðôùóç ôùí óõíèÝôùí ïé áíôßèåôåò éäéüôçôåò
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dia\ to\ mh\ ta\j a)ntikeime/naj diaqe/seij w©noma/sqai lan-
qa/nei tou=to sumbaiÍnon. a)na/gkh ga\r pa=n to\ h(rmosme/non
e)c a)narmo/stou gi¿gnesqai kaiì to\ a)na/rmoston e)c h(rmo-
sme/nou, kaiì fqei¿resqai to\ h(rmosme/non ei¹j a)narmosti¿an,
kaiì tau/thn ou) th\n tuxou=san a)lla\ th\n a)ntikeime/nhn.
diafe/rei d' ou)qe\n e)piì a(rmoni¿aj ei¹peiÍn hÄ ta/cewj hÄ sunqe/-
sewj: fanero\n ga\r oÀti o( au)to\j lo/goj. a)lla\ mh\n kaiì
oi¹ki¿a kaiì a)ndria\j kaiì o(tiou=n aÃllo gi¿gnetai o(moi¿wj: hÀ
te ga\r oi¹ki¿a gi¿gnetai e)k tou= mh\ sugkeiÍsqai a)lla\ div-
rh=sqai tadiì w¨di¿, kaiì o( a)ndria\j kaiì tw½n e)sxhmati-
sme/nwn ti e)c a)sxhmosu/nhj: kaiì eÀkaston tou/twn ta\ me\n
ta/cij, ta\ de\ su/nqesi¿j ti¿j e)stin. ei¹ toi¿nun tou=t' eÃstin a)-
lhqe/j, aÀpan aÄn gi¿gnoito to\ gigno/menon kaiì fqei¿roito to\
fqeiro/menon hÄ e)c e)nanti¿wn hÄ ei¹j e)nanti¿a kaiì ta\ tou/twn
metacu/. ta\ de\ metacu\ e)k tw½n e)nanti¿wn e)sti¿n, oiâon xrw¯-
mata e)k leukou= kaiì me/lanoj: wÐste pa/nt' aÄn eiãh ta\ fu/-
sei gigno/mena hÄ e)nanti¿a hÄ e)c e)nanti¿wn. me/xri me\n ouÅn
e)piì tosou=ton sxedo\n sunhkolouqh/kasi kaiì tw½n aÃllwn
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äåí Ý÷ïõí ðÜñåé ïíüìáôá, ìáò äéáöåýãåé üôé óõìâáßíåé
êÜôé ôÝôïéï140. Äéüôé áíáãêáóôéêÜ ü,ôé åßíáé óõíáñìï-
óìÝíï ãßíåôáé áðü ôï ìç-óõíáñìïóìÝíï, êáé ôï ìç-óõ-
íáñìïóìÝíï áðü ôï óõíáñìïóìÝíï| êáé áðü ôç öèïñÜ
ôïõ óõíáñìïóìÝíïõ ðñïêýðôåé ç áôáîßá, êáé áõôÞ ðÜëé
ü÷é ïðïéáäÞðïôå áëëÜ ç áíôßèåôç. Ôá ßäéá áêñéâþò é-
ó÷ýïõí êáé óôçí ðåñßðôùóç ôçò áñìïíßáò Þ ôçò óåéñÜò Þ
ôçò óõíèÝóåùò. Åßíáé öáíåñü üôé éó÷ýåé ç ßäéá ëïãéêÞ.
Áëë’ üìùò êáé ôï óðßôé êáé ï áíäñéÜíôáò êáé üëá ôá Üë-
ëá ãßíïíôáé êáôÜ ôïí ßäéï áêñéâþò ôñüðï| äéüôé ôï óðß-
ôé äåí ãßíåôáé áðü ôï íá åßíáé óõíôåôáãìÝíá êÜðïéá õ-
ëéêÜ ìå óõãêåêñéìÝíï ôñüðï áëëÜ áðü ôï íá åßíáé îå÷ù-
ñéóìÝíá| êáé ï áíäñéÜíôáò êáé ïôéäÞðïôå Ý÷åé óõãêåêñé-
ìÝíï ó÷Þìá ãßíïíôáé áðü ôï áó÷çìÜôéóôï| êáé ôï êáèÝ-
íá áðü áõôÜ ìðïñåß íá èåùñçèåß åßôå üôé åßíáé ôÜîç, åß-
ôå üôé åßíáé óýíèåóç êÜðïéáò ìïñöÞò141. 

Áí ëïéðüí áõôü åßíáé áëçèÝò, ïôéäÞðïôå ãßíåôáé, ãßíå-
ôáé áðü ôá åíÜíôéá| êáé ïôéäÞðïôå öèåßñåôáé, öèåßñåôáé
óôá åíÜíôéá êáé óôá åíäéÜìåóÜ ôïõò. ÐÜíôùò ôá åíäéÜ-
ìåóá ãßíïíôáé áðü ôá åíÜíôéá, ð.÷. áðü åíÜíôéá ÷ñþ-
ìáôá, ëåõêü êáé ìáýñï. ÓõìðÝñáóìá ðïëý ðéèáíü: üëá
üóá ãßíïíôáé áðü ôç öýóç, åßôå åßíáé åíÜíôéá åßôå ãßíï-
íôáé áðü ôá åíÜíôéá142.

ÌÝ÷ñé áõôü ôï óçìåßï, ëïéðüí, ðñï÷ùñïýí üëïé ó÷å-
äüí ïé Üëëïé åñåõíçôÝò êáé óõìöùíïýí, üðùò åßðáìå êáé
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oi¸ pleiÍstoi, kaqa/per eiãpomen pro/teron: pa/ntej ga\r ta\
stoixeiÍa kaiì ta\j u(p' au)tw½n kaloume/naj a)rxa/j, kai¿per
aÃneu lo/gou tiqe/ntej, oÀmwj ta)nanti¿a le/gousin, wÐsper
u(p' au)th=j th=j a)lhqei¿aj a)nagkasqe/ntej. diafe/rousi d'
a)llh/lwn t%½ tou\j me\n pro/tera tou\j d' uÀstera lam-
ba/nein, kaiì tou\j me\n gnwrimw¯tera kata\ to\n lo/gon tou\j
de\ kata\ th\n aiãsqhsin (oi¸ me\n ga\r qermo\n kaiì yuxro/n, oi¸
d' u(gro\n kaiì chro/n, eÀteroi de\ peritto\n kaiì aÃrtion hÄ
neiÍkoj kaiì fili¿an ai¹ti¿aj ti¿qentai th=j gene/sewj: tau=ta d'
a)llh/lwn diafe/rei kata\ to\n ei¹rhme/non tro/ponŸ, wÐste
tau)ta\ le/gein pwj kaiì eÀtera a)llh/lwn, eÀtera me\n wÐsper
kaiì dokeiÍ toiÍj plei¿stoij, tau)ta\ de\ vÂ a)na/logon: lamba/-
nousi ga\r e)k th=j au)th=j sustoixi¿aj: ta\ me\n ga\r perie/xei,
ta\ de\ perie/xetai tw½n e)nanti¿wn. tau/tv te dh\ w¨sau/twj
le/gousi kaiì e(te/rwj, kaiì xeiÍron kaiì be/ltion, kaiì oi¸ me\n
gnwrimw¯tera kata\ to\n lo/gon, wÐsper eiãrhtai pro/teron,
oi¸ de\ kata\ th\n aiãsqhsin (to\ me\n ga\r kaqo/lou kata\ to\n
lo/gon gnw¯rimon, to\ de\ kaq' eÀkaston kata\ th\n aiãsqhsin:
o( me\n ga\r lo/goj tou= kaqo/lou, h( d' aiãsqhsij tou= kata\

150

Á Ñ É Ó Ô Ï Ô Å Ë Ç Ó

189a



ðñïçãïõìÝíùò143| äéüôé üëïé ôïõò, ìïëïíüôé èÝôïõí ôá
óôïé÷åßá êáé ôéò áðïêáëïýìåíåò áðü áõôïýò áñ÷Ýò ÷ù-
ñßò ëïãéêÞ ôåêìçñßùóç144, èåùñïýí ðùò áõôÜ ôáõôßæï-
íôáé ìå ôá åíÜíôéá, ëåò êáé ôïõò áíÜãêáóå ç ßäéá ç áëÞ-
èåéá. ÄéáöÝñïõí üìùò ìåôáîý ôïõò óôï åîÞò: áõôÜ ðïõ ï-
ñéóìÝíïé ôá èåùñïýí ðñüôåñá, Üëëïé ôá èåùñïýí ýóôå-
ñá| êáé Üëëïé åêôéìïýí üôé ìðïñïýí íá ôá ãíùñßóïõí ìå
ôç ëïãéêÞ, Üëëïé ìå ôéò áéóèÞóåéò (Üëëïé èÝôïõí ùò áéôß-
åò ôçò ãåíÝóåùò ôï èåñìü êáé øõ÷ñü, Üëëïé ôï õãñü êáé
ôï îçñü145, Üëëïé ôï ðåñéôôü êáé ôï Üñôéï146 Þ ôï íåßêïò
êáé ôç öéëßá147| üëá áõôÜ äéáöÝñïõí ìåôáîý ôïõò êáôÜ
ôïí ôñüðï ðïõ åßðáìå)| êáôÜ óõíÝðåéá, ìðïñïýìå íá
ðïýìå üôé üëïé áõôïß êáôÜ Ýíá ôñüðï óõìöùíïýí ìåôá-
îý ôïõò, êáôÜ Üëëï ôñüðï äéáöùíïýí| äéáöùíïýí êáôÜ
ôïí ôñüðï ðïõ íïìßæïõí ïé ðïëëïß, êáé óõìöùíïýí óôï
âáèìü ðïõ Ý÷ïõí ïìüëïãåò ðñïóåããßóåéò| äéüôé áíôëïýí
áðü ôçí ßäéá óõóôïé÷ßá148, áöïý áðü ôï óýíïëï ôùí å-
íáíôßùí ìåñéêÜ ðåñéÝ÷ïõí Üëëá êáé ìåñéêÜ ðåñéÝ÷ïíôáé
áðü Üëëá. ¢ñá ìå êñéôÞñéï áõôÞ ôç óõóôïé÷ßá åíáíôßùí
áõôïß êáé óõìöùíïýí êáé äéáöùíïýí, êáé Ý÷ïõí èÝóåéò
êáëýôåñåò ìáæß êáé ÷åéñüôåñåò| êáé Üëëïé ðñïóåããßæïõí
ôï èÝìá ìå âÜóç ôç ëïãéêÞ, üðùò åßðáìå ðñïçãïõìÝ-
íùò, åíþ Üëëïé ìå âÜóç ôçí áßóèçóç (äéüôé ôï êáèïëéêü
ãßíåôáé ãíùóôü ìå ôïí ëüãï, åíþ ôï åðéìÝñïõò ìå ôçí
áßóèçóç| êáé ï ëüãïò Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôï êáèïëéêü, åíþ
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me/rojŸ, oiâon to\ me\n me/ga kaiì to\ mikro\n kata\ to\n lo/gon,
to\ de\ mano\n kaiì to\ pukno\n kata\ th\n aiãsqhsin. oÀti me\n
ouÅn e)nanti¿aj deiÍ ta\j a)rxa\j eiånai, fanero/n.

¹Exo/menon d' aÄn eiãh le/gein po/teron du/o hÄ treiÍj hÄ
plei¿ouj ei¹si¿n. mi¿an me\n ga\r ou)x oiâo/n te, oÀti ou)x eÁn ta\
e)nanti¿a, a)pei¿rouj d', oÀti ou)k e)pisthto\n to\ oÄn eÃstai, mi¿a
te e)nanti¿wsij e)n pantiì ge/nei e(ni¿, h( d' ou)si¿a eÀn ti ge/noj,
kaiì oÀti e)nde/xetai e)k peperasme/nwn, be/ltion d' e)k pepe-
rasme/nwn, wÐsper ¹Empedoklh=j, hÄ e)c a)pei¿rwn: pa/nta
ga\r a)podido/nai oiãetai oÀsaper çnacago/raj e)k tw½n a)-
pei¿rwn. eÃti de\ eÃstin aÃlla aÃllwn pro/tera e)nanti¿a, kaiì
gi¿gnetai eÀtera e)c a)llh/lwn, oiâon gluku\ kaiì pikro\n kaiì
leuko\n kaiì me/lan, ta\j de\ a)rxa\j a)eiì deiÍ me/nein. oÀti me\n
ouÅn ouÃte mi¿a ouÃte aÃpeiroi, dh=lon e)k tou/twn: e)peiì de\ pe-
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ç áßóèçóç ìå ôï åðéìÝñïõò)| ðáñÜäåéãìá: ç áíáöïñÜ óôï
ìÝãá êáé ôï ìéêñü149 ãßíåôáé ìå âÜóç ôç ëïãéêÞ, åíþ ç
áíáöïñÜ óôï áñáéü êáé ôï ðõêíü ìå âÜóç ôçí áßóèçóç.
ÏðùóäÞðïôå ðÜíôùò åßíáé öáíåñü üôé ïé áñ÷Ýò ðñÝðåé
íá åßíáé åíÜíôéåò150.

6. Áêïëïõèåß ôï æÞôçìá áí ïé áñ÷Ýò åßíáé äýï, ôñåéò Þ
ðåñéóóüôåñåò151. Óßãïõñá, ç áñ÷Þ äåí ìðïñåß íá åßíáé
ìßá, äéüôé «åíÜíôéá» óçìáßíåé ðåñéóóüôåñá ôïõ åíüò| ïý-
ôå üìùò êáé Üðåéñåò ìðïñåß íá åßíáé, äéüôé ó’ áõôÞ ôçí
ðåñßðôùóç ôï ïí äåí èá åðéäÝ÷åôáé ãíþóç| êáé éó÷ýåé
ãåíéêÜ áöåíüò üôé ãéá êÜèå Ýíá ãÝíïò152 åßíáé ìßá êáé ç
åíáíôßùóç153 –ç ïõóßá åßíáé Ýíá ãÝíïò154-, êáé üôé åßíáé
êáëýôåñá íá åßíáé ïé áñ÷Ýò ðåðåñáóìÝíåò, üðùò õðï-
óôçñßæåé ï ÅìðåäïêëÞò, ðáñÜ Üðåéñåò| äéüôé, êáôÜ ôïí
ÅìðåäïêëÞ, ìå ôéò ðåðåñáóìÝíåò áñ÷Ýò áðïäßäïíôáé ü-
ëá üóá êáé ìå ôéò Üðåéñåò áñ÷Ýò ôïõ Áíáîáãüñá. ¾óôå-
ñá, ìå ôéò Üðåéñåò áñ÷Ýò ïñéóìÝíá åíÜíôéá åßíáé ðñüôåñá
ôùí õðïëïßðùí, êáé ôï Ýíá æåýãïò åíáíôßùí ðñïêýðôåé
áðü ôï Üëëï155, ãéá ðáñÜäåéãìá ôï ãëõêü êáé ôï ðéêñü
Þ ôï ëåõêü êáé ôï ìáýñï| ïé áñ÷Ýò üìùò ðñÝðåé íá åßíáé
óôáèåñÝò êáé áìåôÜâëçôåò156.

Áðü ôá ðñïçãïýìåíá, ëïéðüí, ðñïêýðôåé ôï óõìðÝñá-
óìá üôé ïé áñ÷Ýò äåí ìðïñåß íá åßíáé ïýôå ìßá ïýôå Üðåé-
ñåò. Êáé ìå äåäïìÝíï üôé áõôÝò åßíáé ðåðåñáóìÝíåò, ôï
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perasme/nai, to\ mh\ poieiÍn du/o mo/non eÃxei tina\ lo/gon: a)-
porh/seie ga\r aÃn tij pw½j hÄ h( pukno/thj th\n mano/thta
poieiÍn ti pe/fuken hÄ auÀth th\n pukno/thta. o(moi¿wj de\ kaiì
aÃllh o(poiaou=n e)nantio/thj: ou) ga\r h( fili¿a to\ neiÍkoj
suna/gei kaiì poieiÍ ti e)c au)tou=, ou)de\ to\ neiÍkoj e)c e)kei¿nhj,
a)ll' aÃmfw eÀtero/n ti tri¿ton. eÃnioi de\ kaiì plei¿w lamba/-
nousin e)c wÒn kataskeua/zousi th\n tw½n oÃntwn fu/sin.
pro\j de\ tou/toij eÃti kaÄn to/de tij a)porh/seien, ei¹ mh/ tij e(-
te/ran u(poqh/sei toiÍj e)nanti¿oij fu/sin: ou)qeno\j ga\r o(-
rw½men tw½n oÃntwn ou)si¿an ta)nanti¿a, th\n d' a)rxh\n ou)
kaq' u(pokeime/nou deiÍ le/gesqai¿ tinoj. eÃstai ga\r a)rxh\
th=j a)rxh=j: to\ ga\r u(pokei¿menon a)rxh/, kaiì pro/teron do-
keiÍ tou= kathgoroume/nou eiånai. eÃti ou)k eiånai¿ famen ou)-
si¿an e)nanti¿an ou)si¿#: pw½j ouÅn e)k mh\ ou)siw½n ou)si¿a aÄn
eiãh; hÄ pw½j aÄn pro/teron mh\ ou)si¿a ou)si¿aj eiãh; dio/per eiã
tij to/n te pro/teron a)lhqh= nomi¿seien eiånai lo/gon kaiì
tou=ton, a)nagkaiÍon, ei¹ me/llei diasw¯sein a)mfote/rouj
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íá èåùñÞóïõìå üôé äåí åßíáé äýï157 Ý÷åé êÜðïéá ëïãéêÞ|
äéüôé ìðïñåß êáíåßò íá ðñïâÜëåé ôçí áêüëïõèç áðïñßá:
ìå ðïéï ôñüðï ç öýóç ôçò ðõêíüôçôáò ôçò åðéôñÝðåé íá
åðåíåñãåß óôçí áñáéüôçôá Þ áíôéóôñüöùò ç áñáéüôçôá
óôçí ðõêíüôçôá; Ôï ßäéï êáé ìå ïðïéáäÞðïôå Üëëç åíá-
íôéüôçôá| äéüôé ç öéëßá äåí äñá óôï íåßêïò óõíÜãïíôáò
êÜôé áðü áõôü, ïýôå êáé ôï íåßêïò óôç öéëßá, áëëÜ êáé
ôá äõï ìáæß óå êÜôé ôñßôï158. ÏñéóìÝíïé, üìùò, áðïäÝ÷ï-
íôáé áêüìç ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá, êáé ðáñÜãïõí áð’ áõ-
ôÜ ôç öýóç ôùí üíôùí159. 

ÐÝñáí ôïýôùí, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ äåí ãßíåé áðïäå-
êôÞ êÜðïéá ôñßôç öýóç äéÜöïñç ôùí åíáíôßùí, ìðïñåß
íá ðñïêýøåé åðßóçò êáé ôï áêüëïõèï ðñüâëçìá| äéüôé
ðáñáôçñïýìå üôé ôá åíÜíôéá äåí áðïôåëïýí ïõóßá êáíå-
íüò üíôïò, åíþ êÜôé ðïõ áðïôåëåß áñ÷Þ äåí ìðïñåß íá
ðñïûðïèÝôåé êÜôé Üëëï ùò õðïêåßìåíï. Óå ìéá ôÝôïéá
ðåñßðôùóç èá ðñïÝêõðôå áñ÷Þ ôçò áñ÷Þò| ç áéôßá: ü,ôé
õðüêåéôáé áðïôåëåß áñ÷Þ, êáé èåùñåßôáé ðñïçãïýìåíï
ôçò üðïéáò éäéüôçôáò áðïäßäåôáé óå áõôü160.

ÅðéðëÝïí, äå÷üìáóôå üôé äåí õðÜñ÷åé ïõóßá ðïõ íá
åßíáé åíÜíôéá óå ïõóßá161| ðþò, ëïéðüí, èá ðñïÝêõðôå á-
ðü ìç-ïõóßá êÜðïéá ïõóßá; ¹ ðþò èá ìðïñïýóå ç ìç-
ïõóßá íá ðñïçãåßôáé ìéáò ïõóßáò;162 Ãé’ áõôü áêñéâþò,
áí ôüóï ç ðñïçãïýìåíç ðáñáäï÷Þ ìáò èåùñçèåß áëçèÞò
üóï êáé áõôÞ, ôüôå áíáãêáóôéêÜ –åöüóïí èÝëïõìå íá
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au)tou/j, u(potiqe/nai ti tri¿ton, wÐsper fasiìn oi¸ mi¿an tina\
fu/sin eiånai le/gontej to\ pa=n, oiâon uÀdwr hÄ pu=r hÄ to\ me-
tacu\ tou/twn. dokeiÍ de\ to\ metacu\ ma=llon: pu=r ga\r hÃdh
kaiì gh= kaiì a)h\r kaiì uÀdwr met' e)nantioth/twn sumpe-
plegme/na e)sti¿n. dio\ kaiì ou)k a)lo/gwj poiou=sin oi¸ to\ u(-
pokei¿menon eÀteron tou/twn poiou=ntej, tw½n d' aÃllwn oi¸
a)e/ra: kaiì ga\r o( a)h\r hÀkista eÃxei tw½n aÃllwn diafora\j
ai¹sqhta/j: e)xo/menon de\ to\ uÀdwr. a)lla\ pa/ntej ge to\ eÁn
tou=to toiÍj e)nanti¿oij sxhmati¿zousin, pukno/thti kaiì ma-
no/thti kaiì t%½ ma=llon kaiì hÂtton. tau=ta d' e)stiìn oÀlwj
u(peroxh\ dhlono/ti kaiì eÃlleiyij, wÐsper eiãrhtai pro/te-
ron. kaiì eÃoike palaia\ eiånai kaiì auÀth h( do/ca, oÀti to\ eÁn
kaiì u(peroxh\ kaiì eÃlleiyij a)rxaiì tw½n oÃntwn ei¹si¿, plh\n
ou) to\n au)to\n tro/pon, a)ll' oi¸ me\n a)rxaiÍoi ta\ du/o me\n
poieiÍn to\ de\ eÁn pa/sxein, tw½n d' u(ste/rwn tine\j tou)nan-
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äéáóþóïõìå ôçí áëÞèåéá ôùí äýï áõôþí ðáñáäï÷þí–
ðñÝðåé íá èåùñÞóïõìå ðñïûðïôéèÝìåíç ôçí ýðáñîç êÜ-
ðïéïõ ôñßôïõ163| êÜôé ôÝôïéï õðïóôçñßæïõí üóïé ëÝíå üôé
ôï ðáí åßíáé êÜðïéá öýóç ïðùóäÞðïôå ìßá, íåñü ð.÷. Þ
öùôéÜ Þ êÜôé ôï åíäéÜìåóü ôïõò. Êáé ôï ðéï ðéèáíü åß-
íáé áõôü ôï åíäéÜìåóï| äéüôé ç öùôéÜ êáé ç ãç êáé ï áÝ-
ñáò êáé ôï íåñü åßíáé Þäç óõìðåðëåãìÝíá ìå ôéò åíá-
íôéüôçôåò. ÁõôÞ åßíáé êáé ç áéôßá ðïõ åýëïãá ïñéóìÝíïé
áðïäÝ÷ïíôáé êÜôé ôï ïðïßï õðüêåéôáé êáé åßíáé äéÜöïñï
ôùí åíáíôéïôÞôùí, åíþ êáé üóïé äåí ôï êÜíïõí áõôü
ðñïêñßíïõí ôïí áÝñá| äéüôé ï áÝñáò åßíáé ôï óôïé÷åßï ðïõ
Ý÷åé ìå ôá õðüëïéðá ôéò ëéãüôåñåò äéáöïñÝò –áõôÞ ôçí
ðëçñïöïñßá ìÜò äßíïõí ïé áéóèÞóåéò-, åíþ ôï åðüìåíï åß-
íáé ôï íåñü. Óßãïõñï ðÜíôùò åßíáé üôé üëïé äßíïõí ó÷Þ-
ìá óå áõôü ôï Ýíá êáé ìïíáäéêü óôïé÷åßï ìÝóù ôùí åíá-
íôßùí, ôçò ðõêíüôçôáò êáé ôçò áñáéüôçôáò, ôïõ ðåñéóóü-
ôåñïõ êáé ôïõ ëéãüôåñïõ. ÁõôÜ, áí èÝëïõìå íá ãåíéêåý-
óïõìå êáé íá ôï ðïýìå áëëéþò, áðïôåëïýí õðåñâïëÞ êáé
Ýëëåéøç164, üðùò ôï åßðáìå ðñïçãïõìÝíùò165. Êáé öáß-
íåôáé ðùò êáé áõôÞ ç éäÝá åßíáé ðáëéÜ, üôé äçëáäÞ ôï
Åí166 êáé ç õðåñâïëÞ êáé ç Ýëëåéøç áðïôåëïýí áñ÷Ýò
ôùí üíôùí| áóöáëþò üìùò áõôÞ äåí ëåãüôáí ìå ôïí ß-
äéï ôñüðï, áëëÜ ïé ìåí áñ÷áßïé Ýëåãáí üôé ôá äýï åíåñ-
ãïýí åíþ ôï Åí õößóôáôáé ôçí åíÝñãåéÜ ôïõò167, êÜðïéïé
ýóôåñïé áðü ôçí Üëëç ëÝíå ìÜëëïí ôï áíôßèåôï, üôé ôï
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ti¿on to\ me\n eÁn poieiÍn ta\ de\ du/o pa/sxein fasiì ma=llon. to\
me\n ouÅn tri¿a fa/skein ta\ stoixeiÍa eiånai eÃk te tou/twn kaiì
e)k toiou/twn aÃllwn e)piskopou=si do/ceien aÄn eÃxein tina\
lo/gon, wÐsper eiãpomen, to\ de\ plei¿w triw½n ou)ke/ti: pro\j
me\n ga\r to\ pa/sxein i¸kano\n to\ eÀn, ei¹ de\ tetta/rwn oÃntwn
du/o eÃsontai e)nantiw¯seij, deh/sei xwriìj e(kate/r# u(pa/r-
xein e(te/ran tina\ metacu\ fu/sin: ei¹ d' e)c a)llh/lwn du/nan-
tai genna=n du/o ouÅsai, peri¿ergoj aÄn h( e(te/ra tw½n e)nan-
tiw¯sewn eiãh. aÀma de\ kaiì a)du/naton plei¿ouj eiånai e)nan-
tiw¯seij ta\j prw¯taj. h( ga\r ou)si¿a eÀn ti ge/noj e)stiì tou=
oÃntoj, wÐste t%½ pro/teron kaiì uÀsteron dioi¿sousin a)l-
lh/lwn ai¸ a)rxaiì mo/non, a)ll' ou) t%½ ge/nei: a)eiì ga\r e)n e(niì
ge/nei mi¿a e)nanti¿wsij eÃstin, pa=sai¿ te ai¸ e)nantiw¯seij a)-
na/gesqai dokou=sin ei¹j mi¿an. oÀti me\n ouÅn ouÃte eÁn to\ stoi-
xeiÍon ouÃte plei¿w duoiÍn hÄ triw½n, fanero/n: tou/twn de\
po/teron, kaqa/per eiãpomen, a)pori¿an eÃxei pollh/n. 

âWd' ouÅn h(meiÍj le/gwmen prw½ton periì pa/shj gene/sewj
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Åí åíåñãåß åíþ ôá äýï õößóôáíôáé ôçí åíÝñãåéÜ ôïõ168.
Ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù êáé ïñéóìÝíá Üëëá ðáñüìïéá

åðé÷åéñÞìáôá ç èÝóç üôé ôá óôïé÷åßá169 åßíáé ôñßá ìðï-
ñåß íá èåùñçèåß åýëïãç170, üðùò ðñïáíáöÝñáìå, ü÷é ü-
ìùò ðëÝïí êáé ç èÝóç óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ôá óôïé÷åß-
á åßíáé ðåñéóóüôåñá ôùí ôñéþí171| ôï Ýíá áñêåß ãéá íá
åîáóöáëßóåé ôç äõíáôüôçôá íá õößóôáôáé êÜôé ôçí åíÝñ-
ãåéá ôùí Üëëùí, åíþ áðü ôï íá åßíáé ôÝóóåñá ôá óôïé-
÷åßá èá ðñïêýøïõí äýï åíáíôéþóåéò, êáé èá ÷ñåéáóôåß ç
êáèåìéÜ ôïõò êÜðïéá ôñßôç öýóç åíäéÜìåóç| åÜí, ðÜëé,
Ý÷ïõí áõôÝò ôç äõíáôüôçôá íá ãåííïýí ôá üíôá ç ìßá á-
ðü ôçí Üëëç, èá åßíáé ðáñÜäïîç172 ç ýðáñîç ôçò äåýôå-
ñçò åíáíôßùóçò. ÐáñÜëëçëá, áðïêëåßåôáé íá åßíáé ðå-
ñéóóüôåñåò ôùí äýï ïé ðñùôáñ÷éêÝò åíáíôéþóåéò. Äéüôé ç
ïõóßá áðïôåëåß Ýíá êáé ìïíáäéêü ãÝíïò ôïõ üíôïò, þóôå
ïé áñ÷Ýò èá äéáêñéèïýí ìå ìüíï êñéôÞñéï ôï ðñüôåñïí-ý-
óôåñïí, êáé ü÷é ôï ãÝíïò| äéüôé ðÜíôïôå ãéá êÜèå ãÝíïò
õðÜñ÷åé ìüíï ìßá åíáíôßùóç, êáé üëåò ïé åíáíôéþóåéò á-
íÜãïíôáé óå ìßá –Ýôóé èåùñåßôáé ôïõëÜ÷éóôïí. 

ÓõìðÝñáóìá öáíåñü: ïýôå Ýíá åßíáé ôï óôïé÷åßï ïýôå
ðåñéóóüôåñá áðü äýï Þ ôñßá173| ôþñá ãéá ôï ôåëåõôáßï,
áí äçëáäÞ åßíáé äýï Þ ôñßá, üðùò ôï Ý÷ïõìå Þäç ðåé174,
ôï ðñüâëçìá åßíáé ðïëý äýóêïëï.

7. Ìå ôïí áêüëïõèï ôñüðï, ëïéðüí, áò ðñï÷ùñÞóïõ-
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e)pelqo/ntej: eÃsti ga\r kata\ fu/sin ta\ koina\ prw½ton ei¹-
po/ntaj ouÀtw ta\ periì eÀkaston iãdia qewreiÍn. fame\n ga\r
gi¿gnesqai e)c aÃllou aÃllo kaiì e)c e(te/rou eÀteron hÄ ta\ a(pla=
le/gontej hÄ ta\ sugkei¿mena. le/gw de\ tou=to w¨di¿. eÃsti ga\r
gi¿gnesqai aÃnqrwpon mousiko/n, eÃsti de\ to\ mh\ mousiko\n
gi¿gnesqai mousiko\n hÄ to\n mh\ mousiko\n aÃnqrwpon aÃn-
qrwpon mousiko/n. a(plou=n me\n ouÅn le/gw to\ gigno/menon
to\n aÃnqrwpon kaiì to\ mh\ mousiko/n, kaiì oÁ gi¿gnetai a(-
plou=n, to\ mousiko/n: sugkei¿menon de\ kaiì oÁ gi¿gnetai kaiì
to\ gigno/menon, oÀtan to\n mh\ mousiko\n aÃnqrwpon fw½men
gi¿gnesqai mousiko\n aÃnqrwpon. tou/twn de\ to\ me\n ou)
mo/non le/getai to/de gi¿gnesqai a)lla\ kaiì e)k tou=de, oiâon
e)k mh\ mousikou= mousiko/j, to\ d' ou) le/getai e)piì pa/ntwn:
ou) ga\r e)c a)nqrw¯pou e)ge/neto mousiko/j, a)ll' aÃnqrwpoj
e)ge/neto mousiko/j. tw½n de\ gignome/nwn w¨j ta\ a(pla= le/-
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ìå175 êáé áò áíáöåñèïýìå óôç ãÝíåóç176 ìå üëåò ôéò óç-
ìáóßåò ðïõ Ý÷åé ç ëÝîç. Ìðïñïýìå íá ìéëÞóïõìå177, äç-
ëáäÞ, êáôáñ÷Þí ãéá üóá åßíáé êïéíÜ óôï ðåäßï ôçò öýóçò
êáé ìåôÜ íá ðÜìå óå üóá åßíáé äéáêñéôÜ óôï ðåäßï ôçò
èåùñßáò178. ËÝìå, âÝâáéá, üôé ôï Ýôåñï ãßíåôáé áðü ôï Ý-
ôåñï êáé ôï Üëëï áðü ôï Üëëï179 áíáöåñüìåíïé ôüóï óôá
áðëÜ üóï êáé óôá óýíèåôá. Ôé åííïþ ìå áõôü; Ôï åîÞò:
ÕðÜñ÷ïõí ôñåéò äéáöïñåôéêÝò ðåñéðôþóåéò180: á) Ýíáò
Üíèñùðïò ãßíåôáé ìïõóéêüò, â) ôï ìç ìïõóéêü ãßíåôáé
ìïõóéêü, ã) ï ìç ìïõóéêüò Üíèñùðïò ãßíåôáé ìïõóéêüò
Üíèñùðïò. ¼ôáí, ëïéðüí, ìéëþ ãéá «áðëÜ» åííïþ áõ-
ôÜ ðïõ õößóôáíôáé ôï ãßãíåóèáé óôéò äýï ðñþôåò ðåñé-
ðôþóåéò, ôïí Üíèñùðï êáé ôï ìç ìïõóéêü| áðëü åðßóçò
åßíáé êáé ôï åîáãüìåíï ôïõ ãßãíåóèáé, ôï ìïõóéêü181. Á-
íôéèÝôùò, óôçí ôñßôç ðåñßðôùóç ìå ôïí üñï «óýíèåôá»
åííïþ ôüóï áõôü ðïõ õößóôáôáé ôï ãßãíåóèáé üóï êáé ôï
åîáãüìåíï ôïõ ãßãíåóèáé, üôáí äçë. ðïýìå üôé ï ìç ìïõ-
óéêüò Üíèñùðïò ãßíåôáé ìïõóéêüò Üíèñùðïò. Áðü ôá
ðáñáðÜíù, ôþñá, ãéá ôï Ýíá äåí ëÝãåôáé áðëþò ôé Ýãé-
íå áëëÜ êáé ôé Þôáí ðñéí, ð.÷. áðü ìç ìïõóéêüò Ýãéíå
ìïõóéêüò| ãéá ôï äåýôåñï, üìùò, äåí ëÝãåôáé óå êÜèå ðå-
ñßðôùóç ôüóï ôï ôé Ýãéíå üóï êáé ôï ôé Þôáí ðñéí| äéüôé
äåí Ýãéíå ìïõóéêüò áðü Üíèñùðïò, áëëÜ ï Üíèñùðïò Ý-
ãéíå ìïõóéêüò. ÄçëáäÞ áðü üóá õößóôáíôáé ôï ãßãíå-
óèáé, ëÝìå üôé áõôü ëáìâÜíåé ÷þñá ìüíï ìÝ÷ñé ôá áðëÜ,
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gomen gi¿gnesqai, to\ me\n u(pome/non gi¿gnetai to\ d' ou)x u(-
pome/non: o( me\n ga\r aÃnqrwpoj u(pome/nei mousiko\j gi-
gno/menoj aÃnqrwpoj kaiì eÃsti, to\ de\ mh\ mousiko\n kaiì to\
aÃmouson ouÃte a(plw½j ouÃte sunteqeime/non u(pome/nei. di-
wrisme/nwn de\ tou/twn, e)c a(pa/ntwn tw½n gignome/nwn
tou=to eÃsti labeiÍn, e)a/n tij e)pible/yv wÐsper le/gomen, oÀti
deiÍ ti a)eiì u(pokeiÍsqai to\ gigno/menon, kaiì tou=to ei¹ kaiì
a)riqm%½ e)stin eÀn, a)ll' eiãdei ge ou)x eÀn: to\ ga\r eiãdei le/gw
kaiì lo/g% tau)to/n: ou) ga\r tau)to\n to\ a)nqrw¯p% kaiì to\
a)mou/s% eiånai. kaiì to\ me\n u(pome/nei, to\ d' ou)x u(pome/nei:
to\ me\n mh\ a)ntikei¿menon u(pome/nei (o( ga\r aÃnqrwpoj u(po-
me/neiŸ, to\ mh\ mousiko\n de\ kaiì to\ aÃmouson ou)x u(pome/nei,
ou)de\ to\ e)c a)mfoiÍn sugkei¿menon, oiâon o( aÃmousoj aÃnqrw-
poj. to\ d' eÃk tinoj gi¿gnesqai¿ ti, kaiì mh\ to/de gi¿gnesqai¿
ti, ma=llon me\n le/getai e)piì tw½n mh\ u(pomeno/ntwn, oiâon
e)c a)mou/sou mousiko\n gi¿gnesqai, e)c a)nqrw¯pou de\ ouÃ: ou)
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êáé ìðïñåß ôï Ýíá íá åîáêïëïõèåß íá õößóôáôáé ìåôÜ ôï
ãßãíåóèáé, ôï Üëëï üìùò ðáýåé182| äçëáäÞ ï Üíèñùðïò
ðïõ ãßíåôáé ìïõóéêüò åîáêïëïõèåß íá åßíáé Üíèñùðïò
êáé íá õößóôáôáé, åíþ ôï ìïõóéêü êáé ìç ìïõóéêü äåí
ðáñáìÝíåé ïýôå ùò áðëü ïýôå ùò óýíèåôï.

Ôþñá ðïõ îåêáèáñßóôçêáí áõôÜ, ìðïñïýìå –ìÝíï-
íôáò óôï ðëáßóéï ôïõ ðñïçãïýìåíïõ ôñüðïõ óêÝøçò– íá
êñáôÞóïõìå áðü üëåò ôéò ìïñöÝò ôïõ ãßãíåóèáé, üôé äç-
ëáäÞ óå êÜèå ðåñßðôùóç ðñÝðåé íá ðáñáìÝíåé êáé íá õ-
ðÜñ÷åé êÜôé ôï ïðïßï õößóôáôáé ôï ãßãíåóèáé183, êáé å-
ðéðëÝïí üôé áõôü ìðïñåß áñéèìçôéêÜ íá åßíáé Ýíá êáé ìï-
íáäéêü, áí üìùò ëçöèåß õð’ üøéí êáé ôï åßäïò ôïõ äåí åß-
íáé ïðùóäÞðïôå Ýíá184| êáé üôáí áíáöÝñïìáé óôï «åß-
äïò» åííïþ ôïí ïñéóìü| áõôÜ ôáõôßæïíôáé| äéüôé óôá «åß-
íáé Üíèñùðïò» êáé «åßíáé ìç-ìïõóéêüò» ôï «åßíáé» äåí
ëÝãåôáé ìå ôïí ßäéï ôñüðï185. Ôï ðñþôï åîáêïëïõèåß íá
õößóôáôáé êáôÜ ôï ãßãíåóèáé, åíþ ôï äåýôåñï ü÷é. Áõôü
ðïõ äåí åðéäÝ÷åôáé åíáíôßùóç åßíáé áõôü ðïõ åîáêïëïõ-
èåß íá õößóôáôáé (äçëáäÞ ï Üíèñùðïò), åíþ ôï ìç ìïõ-
óéêüí êáé ôï Üìïõóï äåí åîáêïëïõèåß íá õößóôáôáé| áõ-
ôü áêñéâþò óõìâáßíåé êáé ìå ôï äé-óýíèåôï, ð.÷. ôïí Ü-
ìïõóï Üíèñùðï. Ôï ôé Þôáí êÜôé ðñéí ôï ãßãíåóèáé (êáé
ü÷é áðëþò ôï ôé ãßíåôáé) ëÝãåôáé êõñßùò óôçí ðåñßðôù-
óç üóùí äåí åîáêïëïõèïýí íá õößóôáíôáé, ð.÷. «áðü Ü-
ìïõóïò ãßíåôáé ìïõóéêüò», åíþ äåí ëÝãåôáé «áðü Üí-
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mh\n a)lla\ kaiì e)piì tw½n u(pomeno/ntwn e)ni¿ote le/getai w¨s-
au/twj: e)k ga\r xalkou= a)ndria/nta gi¿gnesqai¿ famen, ou)
to\n xalko\n a)ndria/nta. to\ me/ntoi e)k tou= a)ntikeime/nou
kaiì mh\ u(pome/nontoj a)mfote/rwj le/getai, kaiì e)k tou=de
to/de kaiì to/de to/de: kaiì ga\r e)c a)mou/sou kaiì o( aÃmousoj
gi¿gnetai mousiko/j. dio\ kaiì e)piì tou= sugkeime/nou w¨sau/-
twj: kaiì ga\r e)c a)mou/sou a)nqrw¯pou kaiì o( aÃmousoj aÃn-
qrwpoj gi¿gnesqai le/getai mousiko/j. pollaxw½j de\ le-
gome/nou tou= gi¿gnesqai, kaiì tw½n me\n ou) gi¿gnesqai a)lla\
to/de ti gi¿gnesqai, a(plw½j de\ gi¿gnesqai tw½n ou)siw½n mo/-
non, kata\ me\n taÅlla fanero\n oÀti a)na/gkh u(pokeiÍsqai¿ ti
to\ gigno/menon (kaiì ga\r poso\n kaiì poio\n kaiì pro\j eÀte-
ron [kaiì pote\] kaiì pou\ gi¿gnetai u(pokeime/nou tino\j dia\
to\ mo/nhn th\n ou)si¿an mhqeno\j kat' aÃllou le/gesqai u(po-
keime/nou, ta\ d' aÃlla pa/nta kata\ th=j ou)si¿ajŸ: oÀti de\ kaiì
ai¸ ou)si¿ai kaiì oÀsa [aÃlla] a(plw½j oÃnta e)c u(pokeime/nou
tino\j gi¿gnetai, e)piskopou=nti ge/noito aÄn fanero/n. a)eiì
ga\r eÃsti oÁ u(po/keitai, e)c ouÂ to\ gigno/menon, oiâon ta\ futa\
kaiì ta\ z%½a e)k spe/rmatoj. gi¿gnetai de\ ta\ gigno/mena
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èñùðïò». ÏðùóäÞðïôå, üìùò, ôï ôé Þôáí ðñéí ëÝãåôáé
ïñéóìÝíåò öïñÝò êáé ãéá üóá åîáêïëïõèïýí íá õößóôá-
íôáé| ð.÷. ëÝìå «ï áíäñéÜíôáò ãßíåôáé áðü ÷áëêü» êáé
ü÷é «ï ÷áëêüò ãßíåôáé áíäñéÜíôáò»186. ¼ìùò áõôü ðïõ
åðéäÝ÷åôáé åíáíôßùóç êáé äåí åîáêïëïõèåß íá õößóôáôáé
ëÝãåôáé êáé ìå ôïõò äýï ôñüðïõò, êáé áðü ôé Þôáí ðñéí
ôï á, êáé ôï á ãßíåôáé â| ëÝìå äçëáäÞ: «áðü Üìïõóïò ãß-
íåôáé ìïõóéêüò», áëëÜ êáé «ï Üìïõóïò ãßíåôáé ìïõóé-
êüò».

Áöïý, ëïéðüí, ôï «ãßíåôáé» ëÝãåôáé ìå ðïëëÝò óçìá-
óßåò, êáé óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò äåí ëÝìå áðëþò «ãß-
íåôáé» áëëÜ «ôï á ãßíåôáé â», åíþ óå Üëëåò, üôáí äç-
ëáäÞ ìéëÜìå ãéá ôéò ïõóßåò, ëÝìå áðëþò êáé ìüíï «ãßíï-
íôáé»187, åßíáé öáíåñü üôé óôéò ðñþôåò ðåñéðôþóåéò õðü-
êåéôáé áíáãêáóôéêÜ êÜôé ôï ïðïßï õößóôáôáé ôï ãßãíå-
óèáé (ãéá ôçí áêñßâåéá Ýíá ðïóü, ìßá ðïéüôçôá, ìßá ó÷Ý-
óç, Ýíáò ôüðïò ãßíïíôáé áíáöåñüìåíá óå êÜôé ðïõ õðü-
êåéôáé| ìüíï ç ïõóßá äåí áðïäßäåôáé óå êÜôé Üëëï ðïõ õ-
ðüêåéôáé, åíþ üëá ôá ðñïçãïýìåíá áðïäßäïíôáé óôçí
ïõóßá)188| êé áí ôï êáëïåîåôÜóïõìå, èá ãßíåé öáíåñü üôé
êáé ïé ïõóßåò êáé üëá ôá Üëëá áðëÜ üíôá ãßíïíôáé áðü
êÜôé ðïõ õðüêåéôáé189. Ãéáôß ðÜíôá õðÜñ÷åé áõôü ðïõ õ-
ðüêåéôáé, êáé áðü ôï ïðïßï ãßíïíôáé üóá ãßíïíôáé, ð.÷.
ôá öõôÜ êáé ôá æþá ãßíïíôáé áðü Ýíá óðÝñìá. 

Êáé üóá ãßíïíôáé, ãßíïíôáé åßôå ìå áëëáãÞ ìïñöÞò
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a(plw½j ta\ me\n metasxhmati¿sei, oiâon a)ndria/j, ta\ de\
prosqe/sei, oiâon ta\ au)cano/mena, ta\ d' a)faire/sei, oiâon e)k
tou= li¿qou o( ̧Ermh=j, ta\ de\ sunqe/sei, oiâon oi¹ki¿a, ta\ d' a)l-
loiw¯sei, oiâon ta\ trepo/mena kata\ th\n uÀlhn. pa/nta de\ ta\
ouÀtw gigno/mena fanero\n oÀti e)c u(pokeime/nwn gi¿gnetai.
wÐste dh=lon e)k tw½n ei¹rhme/nwn oÀti to\ gigno/menon aÀpan
a)eiì sunqeto/n e)sti, kaiì eÃsti me/n ti gigno/menon, eÃsti de/ ti
oÁ tou=to gi¿gnetai, kaiì tou=to ditto/n: hÄ ga\r to\ u(pokei¿-
menon hÄ to\ a)ntikei¿menon. le/gw de\ a)ntikeiÍsqai me\n to\ aÃ-
mouson, u(pokeiÍsqai de\ to\n aÃnqrwpon, kaiì th\n me\n a)-
sxhmosu/nhn kaiì th\n a)morfi¿an kaiì th\n a)taci¿an to\ a)n-
tikei¿menon, to\n de\ xalko\n hÄ to\n li¿qon hÄ to\n xruso\n to\
u(pokei¿menon. fanero\n ouÅn w¨j, eiãper ei¹siìn ai¹ti¿ai kaiì a)r-
xaiì tw½n fu/sei oÃntwn, e)c wÒn prw¯twn ei¹siì kaiì gego/nasi
mh\ kata\ sumbebhko\j a)ll' eÀkaston oÁ le/getai kata\ th\n
ou)si¿an, oÀti gi¿gnetai pa=n eÃk te tou= u(pokeime/nou kaiì th=j
morfh=j: su/gkeitai ga\r o( mousiko\j aÃnqrwpoj e)c a)nqrw¯-
pou kaiì mousikou= tro/pon tina/: dialu/seij ga\r [tou\j lo/-
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(ð.÷. ï áíäñéÜíôáò), åßôå ìå ðñïóèÞêç (ð.÷. üóá ãßíï-
íôáé ìÝóù áýîçóçò), åßôå ìå áöáßñåóç (ð.÷. ôï Üãáëìá
ôïõ ÅñìÞ, ðïõ ãßíåôáé áðü ðÝôñá), åßôå ìå óýíèåóç (ð.÷.
ôï óðßôé), åßôå ìå ðïéïôéêÞ áëëáãÞ (ð.÷. üóá õößóôáíôáé
áëëáãÞ óôçí ýëç ôïõò). ¼ëá áõôÜ ôá ãéãíüìåíá åßíáé
öáíåñü üôé ãßíïíôáé óå êÜôé ðïõ õðüêåéôáé190. ÓõìðÝñá-
óìá öáíåñü áðü üóá åßðáìå: ïôéäÞðïôå ãßíåôáé åßíáé óå
êÜèå ðåñßðôùóç óýíèåôï, êáé õðÜñ÷åé áöåíüò áõôü ðïõ
õößóôáôáé ôï ãßãíåóèáé, áöåôÝñïõ áõôü ðïõ ðñïêýðôåé
áðü ôï ãßãíåóèáé, êáé ôïýôï äéôôü: åßôå áõôü ðïõ õðü-
êåéôáé åßôå áõôü ðïõ åðéäÝ÷åôáé åíáíôßùóç. Êáé üôáí
ëÝù «áõôü ðïõ åðéäÝ÷åôáé åíáíôßùóç» åííïþ ôï Üìïõ-
óï, åíþ üôáí ëÝù «áõôü ðïõ õðüêåéôáé» åííïþ ôïí Üí-
èñùðï| ðåñéðôþóåéò áõôïý ðïõ åðéäÝ÷åôáé åíáíôßùóç: ç
áó÷Þìéá, ç áìïñößá, ç áôáîßá| ðåñéðôþóåéò áõôïý ðïõ
õðüêåéôáé: ï ÷áëêüò, ï ëßèïò, ï ÷ñõóüò. 

Ìå äåäïìÝíï, ëïéðüí, üôé õðÜñ÷ïõí áéôßåò êáé áñ÷Ýò
ôùí öõóéêþí üíôùí, óôéò ïðïßåò ùò ðñùôáñ÷éêÝò áíÜ-
ãåôáé ç ýðáñîç êáé ç ãÝíåóÞ ôïõò (ãÝíåóç ü÷é ùò ðåñé-
èùñéáêü óýìðôùìá áëëÜ êáôÜ ðþò ïñßæåôáé êÜèå ïí
êáôÜ ôçí ïõóßá ôïõ191), åßíáé öáíåñü üôé ôá ðÜíôá ãßíï-
íôáé áðü áõôü ðïõ õðüêåéôáé êáé áðü ôç ìïñöÞ| äéüôé ï
ìïõóéêüò Üíèñùðïò óõíôßèåôáé ôñüðïí ôéíá áðü Üíèñù-
ðï êáé ìïõóéêü| ãéáôß, áí äéáëýóåéò áõôü ôï óýíèåìá, èá
ðñïêýøïõí ïé ëüãïé ôïõ áíèñþðïõ êáé ôïõ ìïõóéêïý192.
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gouj] ei¹j tou\j lo/gouj tou\j e)kei¿nwn. dh=lon ouÅn w¨j gi¿-
gnoit' aÄn ta\ gigno/mena e)k tou/twn. eÃsti de\ to\ me\n u(po-
kei¿menon a)riqm%½ me\n eÀn, eiãdei de\ du/o (o( me\n ga\r aÃnqrw-
poj kaiì o( xruso\j kaiì oÀlwj h( uÀlh a)riqmhth/: to/de ga/r ti
ma=llon, kaiì ou) kata\ sumbebhko\j e)c au)tou= gi¿gnetai to\
gigno/menon: h( de\ ste/rhsij kaiì h( e)nanti¿wsij sumbebh-
ko/jŸ: eÁn de\ to\ eiådoj, oiâon h( ta/cij hÄ h( mousikh\ hÄ tw½n aÃl-
lwn ti tw½n ouÀtw kathgoroume/nwn. dio\ eÃsti me\n w¨j du/o
lekte/on eiånai ta\j a)rxa/j, eÃsti d' w¨j treiÍj: kaiì eÃsti me\n
w¨j ta)nanti¿a, oiâon eiã tij le/goi to\ mousiko\n kaiì to\ aÃmou-
son hÄ to\ qermo\n kaiì to\ yuxro\n hÄ to\ h(rmosme/non kaiì to\
a)na/rmoston, eÃsti d' w¨j ouÃ: u(p' a)llh/lwn ga\r pa/sxein
ta)nanti¿a a)du/naton. lu/etai de\ kaiì tou=to dia\ to\ aÃllo eiå-
nai to\ u(pokei¿menon: tou=to ga\r ou)k e)nanti¿on. wÐste ouÃte
plei¿ouj tw½n e)nanti¿wn ai¸ a)rxaiì tro/pon tina/, a)lla\ du/o
w¨j ei¹peiÍn t%½ a)riqm%½, ouÃt' auÅ pantelw½j du/o dia\ to\ eÀte-
ron u(pa/rxein to\ eiånai au)toiÍj, a)lla\ treiÍj: eÀteron ga\r to\
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¢ñá áðïäåéêíýåôáé ðùò ü,ôé ãßíåôáé ãßíåôáé áðü áõôü
ðïõ õðüêåéôáé êáé áðü ôç ìïñöÞ. Êáé áõôü ðïõ õðüêåé-
ôáé áðïôåëåß áñéèìçôéêþò ìïíÜäá, áí üìùò ëçöèåß õðü-
øç êáé ôï åßäïò ôïõ áðïôåëåß äõÜäá (áóöáëþò êáé áñéè-
ìåßôáé ï Üíèñùðïò êáé ï ÷áëêüò êáé ãåíéêþò ç ýëç| äéü-
ôé áõôü ðïõ õðüêåéôáé áðïôåëåß êáôÜ ìåßæïíá ëüãï
ðñáãìáôéêÜ õðáñêôü ïí193, êáé ü,ôé ãßíåôáé áðü áõôü
äåí ãßíåôáé ùò ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá| åíþ ç óôÝñçóç
êáé ç åíáíôßùóç áðïôåëïýí ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìáôá)|
óõí Üëëï Ýíá, ôï åßäïò, ð.÷. ç óåéñÜ Þ ç éäéüôçôá ôïõ
ìïõóéêïý Þ ïðïéïäÞðïôå Üëëï áíÜëïãï ãíþñéóìá. Áõ-
ôüò åßíáé ï ëüãïò ðïõ ðñÝðåé íá áíáöåñüìáóôå óôéò áñ-
÷Ýò åßôå ùò äýï åßôå ùò ôñåéò194. Êáé êáôÜ Ýíá ôñüðï ôá
åíÜíôéá áðïôåëïýí áñ÷Ýò, ð.÷. áí áíáöåñèåß êáíåßò óôï
ìïõóéêü êáé ôï Üìïõóï Þ óôï èåñìü êáé ôï øõ÷ñü Þ óôï
áñìïíéêü êáé ôï ìç áñìïíéêü, êáôÜ Üëëï ôñüðï üìùò
äåí áðïôåëïýí áñ÷Ýò| äéüôé áðïêëåßåôáé íá åðåíåñãïýí
ôá åíÜíôéá ôï Ýíá óôï Üëëï. Êáé ôï ðñüâëçìá áõôü îå-
ðåñíéÝôáé áêñéâþò åðåéäÞ áõôü ðïõ õðüêåéôáé åßíáé êÜ-
ôé Üëëï, äéÜöïñï ôùí åíáíôßùí, êáé ïðùóäÞðïôå ôï ßäéï
ìç-åíÜíôéïí. ÓõìðÝñáóìá: ïé áñ÷Ýò êáôÜ êÜðïéï ôñüðï
äåí åßíáé ðåñéóóüôåñåò áðü ôá åíÜíôéá áëëÜ –áò ðïý-
ìå– äýï óôïí áñéèìü, ïýôå üìùò áðüëõôá äýï ãéá ôïí
ëüãï üôé ï ôñüðïò ýðáñîçò ôùí åíáíôßùí åßíáé äéáöïñå-
ôéêüò, ïðüôå ïé áñ÷Ýò åßíáé ôñåéò| äéüôé äéáöÝñïõí ïé ôñü-
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a)nqrw¯p% kaiì to\ a)mou/s% eiånai, kaiì to\ a)sxhmati¿st% kaiì
xalk%½. po/sai me\n ouÅn ai¸ a)rxaiì tw½n periì ge/nesin fusi-
kw½n, kaiì pw½j posai¿, eiãrhtai: kaiì dh=lo/n e)stin oÀti deiÍ u(-
pokeiÍsqai¿ ti toiÍj e)nanti¿oij kaiì ta)nanti¿a du/o eiånai. tro/-
pon de/ tina aÃllon ou)k a)nagkaiÍon: i¸kano\n ga\r eÃstai to\
eÀteron tw½n e)nanti¿wn poieiÍn tv= a)pousi¿# kaiì parousi¿#
th\n metabolh/n. h( de\ u(pokeime/nh fu/sij e)pisthth\ kat' a)-
nalogi¿an. w¨j ga\r pro\j a)ndria/nta xalko\j hÄ pro\j kli¿-
nhn cu/lon hÄ pro\j tw½n aÃllwn ti tw½n e)xo/ntwn morfh\n [h(
uÀlh kaiì] to\ aÃmorfon eÃxei priìn labeiÍn th\n morfh/n, ouÀ-
twj auÀth pro\j ou)si¿an eÃxei kaiì to\ to/de ti kaiì to\ oÃn. mi¿a
me\n ouÅn a)rxh\ auÀth, ou)x ouÀtw mi¿a ouÅsa ou)de\ ouÀtwj oÄn
w¨j to\ to/de ti, mi¿a de\ hÂj o( lo/goj, eÃti de\ to\ e)nanti¿on tou/-
t%, h( ste/rhsij. tau=ta de\ pw½j du/o kaiì pw½j plei¿w, eiãrh-
tai e)n toiÍj aÃnw. prw½ton me\n ouÅn e)le/xqh oÀti a)rxaiì ta)-
nanti¿a mo/non, uÀsteron d' oÀti a)na/gkh kaiì aÃllo ti u(po-
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ðïé ýðáñîçò ôïõ áíèñþðïõ êáé ôïõ áìïýóïõ, Þ ôïõ á-
ó÷çìáôßóôïõ êáé ôïõ ÷áëêïý.

¸÷ïõìå ðåé, ëïéðüí, áöåíüò ðüóåò åßíáé ïé áñ÷Ýò ôùí
öõóéêþí üíôùí ðïõ õðüêåéíôáé óå ìåôáâïëÞ195, áöåôÝ-
ñïõ ìå ðïéï ôñüðï åßíáé ôüóåò| êáé åßíáé öáíåñü üôé êÜ-
ôé ðñÝðåé íá õðüêåéôáé ôùí åíáíôßùí êáé üôé ôá åíÜíôéá
åßíáé äýï. ÁëëÜ ìå ìßá Üëëç ëïãéêÞ áõôü äåí åßíáé áíá-
ãêáßï| äéüôé åðáñêåß êáé áðü ìüíï ôïõ áõôü ôï êÜôé ðïõ
äéáêñßíåôáé áðü ôá åíÜíôéá196 ãéá íá ðñïêáëÝóåé ìÝóù
ôçò áðïõóßáò Þ ôçò ðáñïõóßáò ôç ìåôáâïëÞ. 

Ç õðïêåßìåíç öýóç197, ôþñá, ìðïñåß íá ãßíåé ãíùóôÞ
êáô’ áíáëïãßáí. Äéüôé ôçí ßäéá ó÷Ýóç ðïõ Ý÷åé ï ÷áëêüò
ìå ôïí áíäñéÜíôá, Þ ôï îýëï ìå ôï êñåâÜôé, Þ ïôéäÞðïôå
ôï Üìïñöï (ðñéí ðÜñåé ìïñöÞ) ìå ïðïéïäÞðïôå Üëëï ðïõ
Ý÷åé ìïñöÞ, ôçí ßäéá ó÷Ýóç Ý÷åé ìå ôçí ïõóßá êáé ôï åêÜ-
óôïôå óõãêåêñéìÝíï õðáñêôü êáé êÜèå ïí.

Ìßá, ëïéðüí, áñ÷Þ åßíáé áõôÞ, ðïõ äåí åßíáé ìßá ìå
ôïí ôñüðï ðïõ åßíáé Ýíá êáé õðÜñ÷åé ôï åêÜóôïôå óõãêå-
êñéìÝíï õðáñêôü, êáé Üëëç ìßá åßíáé ï ïñéóìüò áõôÞò ôçò
ðñïçãïýìåíçò, êáé åðéðëÝïí Üëëç ìßá ôï åíÜíôéïí óå
áõôü, äçëáäÞ ç óôÝñçóç198. Ðþò åßíáé, ôþñá, áõôÜ äýï
êáé ðþò ðåñéóóüôåñá áðü äýï, ôï Ý÷ïõìå ðåé ðáñáðÜ-
íù. Êáôáñ÷Þí, äçëáäÞ, ëÝ÷èçêå üôé áñ÷Ýò åßíáé ìüíï ôá
åíÜíôéá, ýóôåñá üôé ðñÝðåé áíáãêáóôéêÜ íá õðÜñ÷åé êáé
êÜôé Üëëï ðïõ õðüêåéôáé ôùí åíáíôßùí, ïðüôå ôï óýíï-
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keiÍsqai kaiì eiånai tri¿a: e)k de\ tw½n nu=n fanero\n ti¿j h(
diafora\ tw½n e)nanti¿wn, kaiì pw½j eÃxousin ai¸ a)rxaiì pro\j
a)llh/laj, kaiì ti¿ to\ u(pokei¿menon. po/teron de\ ou)si¿a to\
eiådoj hÄ to\ u(pokei¿menon, ouÃpw dh=lon. a)ll' oÀti ai¸ a)rxaiì
treiÍj kaiì pw½j treiÍj, kaiì ti¿j o( tro/poj au)tw½n, dh=lon. po/-
sai me\n ouÅn kaiì ti¿nej ei¹siìn ai¸ a)rxai¿, e)k tou/twn qewrei¿-
sqwsan. 

àOti de\ monaxw½j ouÀtw lu/etai kaiì h( tw½n a)rxai¿wn a)-
pori¿a, le/gwmen meta\ tau=ta. zhtou=ntej ga\r oi¸ kata\ fi-
losofi¿an prw½toi th\n a)lh/qeian kaiì th\n fu/sin tw½n oÃn-
twn e)cetra/phsan oiâon o(do/n tina aÃllhn a)pwsqe/ntej u(-
po\ a)peiri¿aj, kai¿ fasin ouÃte gi¿gnesqai tw½n oÃntwn ou)de\n
ouÃte fqei¿resqai dia\ to\ a)nagkaiÍon me\n eiånai gi¿gnesqai to\
gigno/menon hÄ e)c oÃntoj hÄ e)k mh\ oÃntoj, e)k de\ tou/twn
a)mfote/rwn a)du/naton eiånai: ouÃte ga\r to\ oÄn gi¿gnesqai
(eiånai ga\r hÃdhŸ eÃk te mh\ oÃntoj ou)de\n aÄn gene/sqai: u(po-
keiÍsqai ga/r ti deiÍn. kaiì ouÀtw dh\ to\ e)fech=j sumbaiÍnon
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ëï åßíáé ôñßá| ìå áõôü ðïõ ëÝìå ôþñá åßíáé öáíåñü ðïéá
åßíáé ç äéáöïñÜ ôùí åíáíôßùí, êáé ðïéá ó÷Ýóç Ý÷ïõí ïé
áñ÷Ýò ìåôáîý ôïõò êáé ôé åßíáé áõôü ðïõ õðüêåéôáé199.
ÁëëÜ ãéá ôï ðïéï åßíáé ç ïõóßá, ôï åßäïò Üñáãå Þ áõôü
ðïõ õðüêåéôáé, äåí Ý÷åé áêüìá îåêáèáñéóôåß ôï æÞôç-
ìá200. ÁëëÜ üôé ïé áñ÷Ýò åßíáé ôñåéò êáé ìå ðïéï ôñüðï
åßíáé ôñåéò Ý÷åé îåêáèáñéóôåß. Ãéá ôï æÞôçìá ëïéðüí ôïõ
áñéèìïý ôùí áñ÷þí êáé ãéá ôï ðïéåò åßíáé áõôÝò áñêïýí
ïé ðñïçãïýìåíåò èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò201.

8. Ôþñá202 áò áíáöåñèïýìå êáé óôï åîÞò: ìå âÜóç üóá
åßðáìå îåðåñíéÝôáé ôï áäéÝîïäï óôï ïðïßï åß÷áí öôÜóåé
ïé áñ÷áßïé öéëüóïöïé203. ÄçëáäÞ, êáèþò ïé ðñþôïé öéëü-
óïöïé áíáæçôïýóáí ôçí áëÞèåéá êáé ôç öýóç ôùí üíôùí,
óáí íá ðáñáóýñèçêáí ìåò óôçí áðåéñßá ôïõò êáé Ý÷áóáí
ôï äñüìï ôïõò, êáé Ýöôáóáí íá éó÷õñßæïíôáé ðùò êáíÝíá
áðü ôá üíôá ïýôå ãßíåôáé ïýôå êáé öèåßñåôáé-åîáöáíßæå-
ôáé. Êáé ôïýôï ìå ôï áêüëïõèï åðé÷åßñçìá| äýï åßíáé ôá
åíäå÷üìåíá: ü,ôé ãßíåôáé, íá ãßíåôáé åßôå áðü êÜôé ðïõ
õðÜñ÷åé åßôå áðü êÜôé ðïõ äåí õðÜñ÷åé. ÁëëÜ êáé ôá
äýï áõôÜ åíäå÷üìåíá åßíáé áäýíáôá| áöåíüò áõôü ðïõ õ-
ðÜñ÷åé äåí ìðïñåß íá ãßíåé (ãéáôß åßíáé Þäç õðáñêôü), á-
öåôÝñïõ áðü áõôü ðïõ äåí õðÜñ÷åé äåí ìðïñåß íá ãßíåé
ôßðïôå| äéüôé êÜôé ðñÝðåé íá ðñï-ûðüêåéôáé. Êáé Ýôóé
ëïéðüí öôÜíïõí ôï ðñÜìá óôá Üêñá êáé éó÷õñßæïíôáé üôé
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auÃcontej ou)d' eiånai polla/ fasin a)lla\ mo/non au)to\ to\
oÃn. e)keiÍnoi me\n ouÅn tau/thn eÃlabon th\n do/can dia\ ta\ ei¹-
rhme/na: h(meiÍj de\ le/gomen oÀti to\ e)c oÃntoj hÄ mh\ oÃntoj
gi¿gnesqai, hÄ to\ mh\ oÄn hÄ to\ oÄn poieiÍn ti hÄ pa/sxein hÄ o(ti-
ou=n to/de gi¿gnesqai, eÀna me\n tro/pon ou)qe\n diafe/rei hÄ to\
to\n i¹atro\n poieiÍn ti hÄ pa/sxein hÄ e)c i¹atrou= eiånai¿ ti hÄ
gi¿gnesqai, wÐst' e)peidh\ tou=to dixw½j le/getai, dh=lon oÀti
kaiì to\ e)c oÃntoj kaiì to\ oÄn hÄ poieiÍn hÄ pa/sxein. oi¹kodomeiÍ
me\n ouÅn o( i¹atro\j ou)x vÂ i¹atro\j a)ll' vÂ oi¹kodo/moj, kaiì
leuko\j gi¿gnetai ou)x vÂ i¹atro\j a)ll' vÂ me/laj: i¹atreu/ei de\
kaiì a)ni¿atroj gi¿gnetai vÂ i¹atro/j. e)peiì de\ ma/lista le/go-
men kuri¿wj to\n i¹atro\n poieiÍn ti hÄ pa/sxein hÄ gi¿gnesqai
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ôá õðáñêôÜ äåí åßíáé ðïëëÜ áëëÜ Ýíá êáé ìïíáäéêü.
Åêåßíïé, ëïéðüí, ïäçãÞèçêáí óôçí Üðïøç áõôÞ204|

ôïõò ëüãïõò ôïýò Ý÷ïõìå Þäç áíáöÝñåé205. Åìåßò, üìùò,
èåùñïýìå üôé ôï íá ðïýìå «êÜôé ãßíåôáé (Ýñ÷åôáé óôçí
ýðáñîç) åßôå ðñïûðÜñ÷ïíôïò êÜðïéïõ Üëëïõ åßôå ìç
ðñïûðÜñ÷ïíôïò», Þ áí ðïýìå «Ýíá ïí Þ Ýíá ìç ïí êÜíåé
êÜôé Þ ðáèáßíåé êÜôé Þ ãßíåôáé ïôéäÞðïôå» õðü ìßá Ýí-
íïéá äåí äéáöÝñåé êáèüëïõ áðü ôï íá ðïýìå «ï ãéáôñüò
êÜíåé êÜôé Þ ðáèáßíåé êÜôé» Þ «êÜôé Ýñ÷åôáé óôçí ýðáñ-
îç Þ ãßíåôáé ðñïûðÜñ÷ïíôïò ôïõ ãéáôñïý»| áöïý óôçí
ðåñßðôùóç ôïõ ãéáôñïý ïé äýï åêöñÜóåéò åßíáé éóïäýíá-
ìåò, åßíáé öáíåñü üôé êáé óôçí ðåñßðôùóç ôùí üíôùí ïé
åêöñÜóåéò «êÜôé ãßíåôáé (Ýñ÷åôáé óôçí ýðáñîç) ðñïû-
ðÜñ÷ïíôïò êÜðïéïõ Üëëïõ» êáé «Ýíá ïí êÜíåé êÜôé Þ
ðáèáßíåé êÜôé» åßíáé éóïäýíáìåò206.

Ïéêïäïìåß, áóöáëþò, ï ãéáôñüò ðëçí üìùò ü÷é ìå ôçí
éäéüôçôÜ ôïõ ôïõ ãéáôñïý áëëÜ ùò ïéêïäüìïò, êáé ãßíå-
ôáé ëåõêüò207 ü÷é ìå ðñïûðÜñ÷ïõóá éäéüôçôá áõôÞ ôïõ
ãéáôñïý áëëÜ áõôÞ ôïõ ìáýñïõ| áíôßèåôá, åíåñãåß ùò
ãéáôñüò Þ ãßíåôáé ìç ãéáôñüò åí ó÷Ýóåé ðñïò ôçí éäéüôç-
ôÜ ôïõ ôïõ ãéáôñïý. Êáé áöïý óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ãéá-
ôñïý ÷ñçóéìïðïéïýìå ìå áðüëõôá êõñéïëåêôéêÞ óçìáóßá
ôéò åêöñÜóåéò «ï ãéáôñüò êÜíåé êÜôé Þ ðáèáßíåé êÜôé» êáé
«êÜôé ãßíåôáé ðñïûðÜñ÷ïíôïò ôïõ ãéáôñïý», ìüíï åÜí
ôï «êÜíåé» êáé ôï «ðáèáßíåé» êáé ôï «ãßíåôáé» óõìâáß-
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e)c i¹atrou=, e)a\n vÂ i¹atro\j tau=ta pa/sxv hÄ poiv= hÄ gi¿gnhtai,
dh=lon oÀti kaiì to\ e)k mh\ oÃntoj gi¿gnesqai tou=to shmai¿nei,
to\ vÂ mh\ oÃn. oÀper e)keiÍnoi me\n ou) dielo/ntej a)pe/sthsan,
kaiì dia\ tau/thn th\n aÃgnoian tosou=ton proshgno/hsan,
wÐste mhqe\n oiãesqai gi¿gnesqai mhd' eiånai tw½n aÃllwn,
a)ll' a)neleiÍn pa=san th\n ge/nesin: h(meiÍj de\ kaiì au)toi¿ fa-
men gi¿gnesqai me\n mhqe\n a(plw½j e)k mh\ oÃntoj, pwÜj me/n-
toi gi¿gnesqai e)k mh\ oÃntoj, oiâon kata\ sumbebhko/j (e)k
ga\r th=j sterh/sewj, oÀ e)sti kaq' au(to\ mh\ oÃn, ou)k e)nu-
pa/rxontoj gi¿gnetai¿ ti: qauma/zetai de\ tou=to kaiì a)du/-
naton ouÀtw dokeiÍ gi¿gnesqai¿ ti, e)k mh\ oÃntojŸ: w¨sau/twj
de\ ou)d' e)c oÃntoj ou)de\ to\ oÄn gi¿gnesqai, plh\n kata\ sum-
bebhko/j: ouÀtw de\ kaiì tou=to gi¿gnesqai, to\n au)to\n tro/-
pon oiâon ei¹ e)k z%¯ou z%½on gi¿gnoito kaiì e)k tino\j z%¯ou ti
z%½on: oiâon ei¹ ku/wn <e)k kuno\j hÄ iàppoj> e)c iàppou gi¿-
gnoito. gi¿gnoito me\n ga\r aÄn ou) mo/non e)k tino\j z%¯ou o(
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íïõí áêñéâþò åí ó÷Ýóåé ðñïò ôçí éäéüôçôá ôïõ ãéáôñïý,
åßíáé öáíåñü üôé êáé ôï «êÜôé ãßíåôáé ìç ðñïûðÜñ÷ïíôïò
êÜðïéïõ üíôïò» áõôÞ ôç óçìáóßá Ý÷åé, üôé äçëáäÞ ôï ìç
ðñïûðÜñ÷ïí ïí íïåßôáé êõñéïëåêôéêÜ.

ÁõôÞ ôç äéÜêñéóç ïé ðñïçãïýìåíïé öéëüóïöïé äåí ôçí
Ýêáíáí, êáé Ýôóé Ý÷áóáí ôï äñüìï ôïõò, êáé ëüãù áõôÞò
ôçò Üãíïéáò ïäçãÞèçêáí óå ôüóç ðåñáéôÝñù Üãíïéá,
ðïõ öáíôÜóôçêáí üôé ôßðïôå äåí ìðïñåß íá ãßíåé áðü
êÜôé Üëëï ïýôå êáé íá õðÜñîåé êÜôé äéáöïñåôéêü, êáé Ý-
ôóé áíáßñåóáí åî ïëïêëÞñïõ ôï ãßãíåóèáé. Êáé åìåßò, âÝ-
âáéá, äå÷üìáóôå üôé ôßðïôå äåí ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôï
ìç ïí èåùñïýìåíï áðïëýôùò208, ðëçí üìùò üôé ìðïñåß
íá ãßíåé áðü ôï ìç ïí èåùñïýìåíï ùò ôñüðï ýðáñîçò209,
ãéá ðáñÜäåéãìá áðü ôï ìç ïí ùò ðåñéèùñéáêü óýìðôù-
ìá (ãéáôß áðü ôç óôÝñçóç, ç ïðïßá êáè’ åáõôÞí åßíáé ìç
ïí, ãßíåôáé êÜôé ÷ùñßò íá åíõðÜñ÷åé ó’ áõôÞí210| êáé áõ-
ôü ðñïîåíåß ôçí Ýêðëçîç êáé öáíôÜæåé áäýíáôï íá ãßíå-
ôáé êÜôé êáô’ áõôüí ôïí ôñüðï, äçëáäÞ áðü ôï ìç ïí)| Ý-
ôóé áêñéâþò ëÝìå üôé ïýôå ôï ïí äåí ìðïñåß íá ãßíåé áðü
ìç ïí, ðáñÜ ìüíï áðü ôï ìç ïí ùò ðåñéèùñéáêü óý-
ìðôùìá| êáé üôé êáé áõôü ãßíåôáé êáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï
ðïõ áðü æþï ãßíåôáé æþï êáé áðü Ýíá óõãêåêñéìÝíï æþ-
ï Ýíá Üëëï óõãêåêñéìÝíï æþï| ðáñÜäåéãìá: áí ãßíåôáé
óêýëïò áðü óêýëï Þ Üëïãï áðü Üëïãï211| ç åîÞãçóç: ï
óêýëïò ìðïñåß íá ãßíåé ü÷é ìüíï áðü Ýíá óõãêåêñéìÝíï
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ku/wn, a)lla\ kaiì e)k z%¯ou, a)ll' ou)x vÂ z%½on: u(pa/rxei ga\r
hÃdh tou=to: ei¹ de/ ti me/llei gi¿gnesqai z%½on mh\ kata\ sum-
bebhko/j, ou)k e)k z%¯ou eÃstai, kaiì eiã ti oÃn, ou)k e)c oÃntoj:
ou)d' e)k mh\ oÃntoj: to\ ga\r e)k mh\ oÃntoj eiãrhtai h(miÍn ti¿
shmai¿nei, oÀti vÂ mh\ oÃn. eÃti de\ kaiì to\ eiånai aÀpan hÄ mh\ eiå-
nai ou)k a)nairou=men. eiâj me\n dh\ tro/poj ouÂtoj, aÃlloj d'
oÀti e)nde/xetai tau)ta\ le/gein kata\ th\n du/namin kaiì th\n
e)ne/rgeian: tou=to d' e)n aÃlloij diw¯ristai di' a)kribei¿aj
ma=llon. wÐsq' (oÀper e)le/gomenŸ ai¸ a)pori¿ai lu/ontai di' aÁj
a)nagkazo/menoi a)nairou=si tw½n ei¹rhme/nwn eÃnia: dia\ ga\r
tou=to tosou=ton kaiì oi¸ pro/teron e)cetra/phsan th=j o(dou=
th=j e)piì th\n ge/nesin kaiì fqora\n kaiì oÀlwj metabolh/n:
auÀth ga\r aÄn o)fqeiÍsa h( fu/sij aÀpasan eÃlusen au)tw½n th\n
aÃgnoian. 

¸Hmme/noi me\n ouÅn kaiì eÀteroi¿ tine/j ei¹sin au)th=j, a)ll'
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æþï áëëÜ êáé áðü æþï åí ãÝíåé, ðëçí üìùò ü÷é áðü ôï
æþï áõôü áðëþò êáé ìüíï ìå ôçí éäéüôçôÜ ôïõ ùò æþïõ|
äéüôé áõôü ðñïûðÜñ÷åé| áí, üìùò ðñüêåéôáé íá ãßíåé Ýíá
óõãêåêñéìÝíï æþï, êáé ç ãÝíåóç áõôÞ íá ìçí áðïôåëåß
Ýíá ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá, ôüôå ôï óõãêåêñéìÝíï æþï
äåí èá ãßíåé áðü ôï æþï| Ýôóé êáé ôï ïí: ôï óõãêåêñéìÝ-
íï ïí äåí èá ãßíåé áðü ôï ïí| ïýôå êáé áðü ôï ìç ïí. Êáé
Ý÷ïõìå åîçãÞóåé ôé åííïïýìå üôáí ëÝìå «áðü ôï ìç ïí»:
áðü ôï ìç ïí áêñéâþò ìå áõôÞ ôïõ ôçí éäéüôçôá. Åðé-
ðëÝïí, ìå üóá ëÝìå äåí áíáéñïýìå ôç äéÜæåõîç: ôï êáèå-
ôß åßôå õðÜñ÷åé åßôå äåí õðÜñ÷åé.

Ç ìßá åîÞãçóç212, ëïéðüí, åßíáé áõôÞ| ç Üëëç: ìðï-
ñïýìå íá ðïýìå ôá ßäéá êáé üóïí áöïñÜ ôç äõíáôüôçôá
êáé åíÝñãåéá213| áëëÜ ôï èÝìá áõôü ôï Ý÷ïõìå áíáëýóåé
ìå ìåãáëýôåñç áêñßâåéá óå Üëëç ðñáãìáôåßá214. ¿óôå
Ýôóé, üðùò áêñéâþò ëÝãáìå åêåß, ëýíïíôáé ïé áðïñßåò
ðïõ áíÜãêáæáí êÜðïéïõò íá áíáéñïýí ïñéóìÝíá áðü üóá
Ý÷ïõìå áíáöÝñåé215. ÁõôÞ åßíáé êáé ç áéôßá ðïõ ïé ðá-
ëáéüôåñïé îÝöõãáí ôüóï ðïëý áðü ôïí äñüìï ðïõ ïäçãåß
óôç ãÝíåóç êáé öèïñÜ-åîáöÜíéóç êáé ãåíéêÜ óôç ìåôá-
âïëÞ| ãéáôß áí ìðïñïýóå íá öáíåñùèåß ç ßäéá ç öýóç216,
èá ôïõò åß÷å ëýóåé üëåò ôéò áðïñßåò êáé èá ôïõò Ýâãáæå
áðü ôçí Üãíïéá.

9. ÂÝâáéá, êáé êÜðïéïé ðÝñ’ áðü åìÜò Ý÷ïõí åðßóçò áã-
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ou)x i¸kanw½j. prw½ton me\n ga\r o(mologou=sin a(plw½j gi¿-
gnesqai¿ ti e)k mh\ oÃntoj, vÂ Parmeni¿dhn o)rqw½j le/gein: eiå-
ta fai¿netai au)toiÍj, eiãper e)stiìn a)riqm%½ mi¿a, kaiì duna/mei
mi¿a mo/non eiånai. tou=to de\ diafe/rei pleiÍston. h(meiÍj me\n
ga\r uÀlhn kaiì ste/rhsin eÀtero/n famen eiånai, kaiì tou/twn
to\ me\n ou)k oÄn eiånai kata\ sumbebhko/j, th\n uÀlhn, th\n de\
ste/rhsin kaq' au(th/n, kaiì th\n me\n e)ggu\j kaiì ou)si¿an pwj,
th\n uÀlhn, th\n de\ ou)damw½j: oi¸ de\ to\ mh\ oÄn to\ me/ga kaiì
to\ mikro\n o(moi¿wj, hÄ to\ sunamfo/teron hÄ to\ xwriìj e(ka/-
teron. wÐste pantelw½j eÀteroj o( tro/poj ouÂtoj th=j tria/-
doj ka)keiÍnoj. me/xri me\n ga\r deu=ro proh=lqon, oÀti deiÍ ti-
na\ u(pokeiÍsqai fu/sin, tau/thn me/ntoi mi¿an poiou=sin: kaiì
ga\r eiã tij dua/da poieiÍ, le/gwn me/ga kaiì mikro\n au)th/n,
ou)qe\n hÂtton tau)to\ poieiÍ: th\n ga\r e(te/ran pareiÍden. h(
me\n ga\r u(pome/nousa sunaiti¿a tv= morfv= tw½n gignome/-
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ãßîåé ôç öýóç217, ðëçí üìùò ü÷é ìå åðÜñêåéá. Äéüôé áñ-
÷éêÜ äÝ÷ïíôáé218, üðùò êáé åìåßò, üôé óôçí êõñéïëåîßá
ôçò ç ãÝíåóç óçìáßíåé ãÝíåóç áðü ôï ìç ïí, êáôÜ ðþò
óùóôÜ ôï ëÝåé ï Ðáñìåíßäçò| ðåñáéôÝñù üìùò èåùñïýí
üôé åÜí ç öýóç219 åßíáé áêñéâþò ìßá, ôüôå áõôü óõíåðÜ-
ãåôáé üôé êáé áðü ôçí Üðïøç ôçò ëåéôïõñãéêüôçôáò20 åß-
íáé ìßá. ÁëëÜ áõôü åßíáé ðïëý äéáöïñåôéêü áðü ôç äéêÞ
ìáò èÝóç. Äéüôé åìåßò õðïóôçñßæïõìå üôé Üëëï ýëç êáé
Üëëï óôÝñçóç, êáé üôé ôï Ýíá áðü áõôÜ, ç ýëç, åßíáé ìç
ïí êáôÜ ôïí ôñüðï ôïõ ðåñéèùñéáêïý óõìðôþìáôïò, å-
íþ ç óôÝñçóç åßíáé ìç ïí êáè’ åáõôÞí| êáé üôé ç ýëç êá-
ôÜ êÜðïéï ôñüðï ðëçóéÜæåé ôï íá åßíáé ïõóßá, åíþ ç óôÝ-
ñçóç êáôÜ êáíÝíá ôñüðï221. Áõôïß, áðü ôçí Üëëç, ëÝíå
üôé ìç ïí åßíáé ôï ìÝãá êáé ôï ìéêñü áäéáêñßôùò222, åí-
íïþíôáò åßôå ôï óõíáìöüôåñï åßôå ôï êáèÝíá ôïõò îå÷ù-
ñéóôÜ. ¢ñá ï ôñüðïò ôçò äéêÞò ôïõò ôñéÜäáò åßíáé ðïëý
äéáöïñåôéêüò áðü ôïí ôñüðï ôçò äéêÞò ìáò. Äéüôé ðñï-
÷þñçóáí ìÝ÷ñé ôïõ óçìåßïõ íá äå÷ôïýí üôé ðñÝðåé íá õ-
ðüêåéôáé êÜðïéá öýóç, ðëçí üìùò áõôÞí ôç èåùñïýí ùò
ìïíÜäá| êáé ìÜëéóôá üðïéïò êÜíåé ëüãï ãéá äõÜäá ïíï-
ìÜæïíôÜò ôçí ìÝãá êáé ìéêñü, óôï ßäéï áêñéâþò áðïôÝ-
ëåóìá öôÜíåé, ãéá ôïí ëüãï üôé ðáñÝâëåøå ôçí Üëëç áñ-
÷Þ. Äéüôé ç ìßá áñ÷Þ, áõôÞ ðïõ ðáñáìÝíåé ùò õðïêåßìå-
íç, ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôç ìïñöÞ ùò óõíáßôéï ãéá ïôéäÞ-
ðïôå Ýñ÷åôáé óôçí ýðáñîç, ìïéÜæïíôáò ìå ìçôÝñá
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nwn e)sti¿n, wÐsper mh/thr: h( d' e(te/ra moiÍra th=j e)nan-
tiw¯sewj polla/kij aÄn fantasqei¿h t%½ pro\j to\ kako-
poio\n au)th=j a)teni¿zonti th\n dia/noian ou)d' eiånai to\ pa-
ra/pan. oÃntoj ga/r tinoj qei¿ou kaiì a)gaqou= kaiì e)fetou=, to\
me\n e)nanti¿on au)t%½ famen eiånai, to\ de\ oÁ pe/fuken e)fi¿esqai
kaiì o)re/gesqai au)tou= kata\ th\n au(tou= fu/sin. toiÍj de\
sumbai¿nei to\ e)nanti¿on o)re/gesqai th=j au(tou= fqora=j.
kai¿toi ouÃte au)to\ au(tou= oiâo/n te e)fi¿esqai to\ eiådoj dia\ to\
mh\ eiånai e)ndee/j, ouÃte to\ e)nanti¿on (fqartika\ ga\r a)l-
lh/lwn ta\ e)nanti¿aŸ, a)lla\ tou=t' eÃstin h( uÀlh, wÐsper aÄn
ei¹ qh=lu aÃrrenoj kaiì ai¹sxro\n kalou=: plh\n ou) kaq' au(to\
ai¹sxro/n, a)lla\ kata\ sumbebhko/j, ou)de\ qh=lu, a)lla\ kata\
sumbebhko/j. fqei¿retai de\ kaiì gi¿gnetai eÃsti me\n wÐj, eÃsti
d' w¨j ouÃ. w¨j me\n ga\r to\ e)n %Ò, kaq' au(to\ fqei¿retai (to\
ga\r fqeiro/menon e)n tou/t% e)sti¿n, h( ste/rhsijŸ: w¨j de\ ka-
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ôïõ223| ç Üëëç üìùò áñ÷Þ, ï äåýôåñïò üñïò ôçò åíáíôß-
ùóçò, ðïëëÝò öïñÝò ìðïñåß íá öáíôÜæåé ùò áíýðáñêôç
óå üðïéïí áôåíßæåé ìå ôç äéÜíïéÜ ôïõ ôç öèïñïðïéü ôçò
åíÝñãåéá224. Äéüôé áðÝíáíôé óå êÜôé ðïõ õðÜñ÷åé êáé åß-
íáé èåßï êáé áãáèü êáé åðéèõìçôü, ëÝìå üôé õðÜñ÷åé á-
öåíüò êÜôé Üëëï åíÜíôéü ôïõ, áöåôÝñïõ êÜôé ôñßôï ôï ï-
ðïßï õðÜñ÷åé ìå ôñüðï ðïõ, üðùò ôï åðéâÜëëåé ç öýóç
ôïõ, íá åðéèõìåß êáé íá ïñÝãåôáé ôï ðñþôï225. ¸ôóé ü-
ìùò üðùò ôá ëÝíå ïé Üëëïé, ðñïêýðôåé íá ïñÝãåôáé ôï å-
íÜíôéï ôçí ßäéá ôïõ ôç öèïñÜ-åîáöÜíéóç. ÁëëÜ áðïêëåß-
åôáé íá åðéèõìåß ôï åßäïò ôïí ßäéï ôïõ ôïí åáõôü ôïõ, á-
öïý äåí ôïõ ëåßðåé ôßðïôå| ïýôå ôï åíÜíôéï åðéèõìåß ôï
åíÜíôéü ôïõ, áöïý ôá åíÜíôéá ëåéôïõñãïýí öèáñôéêÜ ôï
Ýíá ãéá ôï Üëëï226| áëëÜ ç áñ÷Þ ðïõ ëåéôïõñãåß åðéèõ-
ìçôéêÜ åßíáé ç ýëç, ìå ôïí ôñüðï ðïõ ôï èçëõêü åðéèõ-
ìåß ôï áñóåíéêü227 êáé ôï Üó÷çìï åðéèõìåß ôï ùñáßï228|
ìüíï ðïõ ç ýëç äåí åßíáé êáè’ åáõôÞí Üó÷çìç Þ èçëõêÞ,
áëëÜ åðéèõìåß óáí óõìðôùìáôéêÜ Üó÷çìç Þ óáí óõ-
ìðôùìáôéêÜ èçëõêÞ.

Ç ýëç, ôþñá, áðü ìéá Üðïøç öèåßñåôáé-åîáöáíßæåôáé
êáé ãßíåôáé, áðü ìéá Üëëç Üðïøç ü÷é. Áðü ôçí Üðïøç
üôé ç ýëç åßíáé ôï ðåñéÝ÷ïí, öèåßñåôáé-åîáöáíßæåôáé êáè’
åáõôÞí (äéüôé ôï öèåéñüìåíï-åîáöáíéæüìåíï áêñéâþò å-
êåß åíôïðßæåôáé, êáé äåí åßíáé Üëëï áðü ôç óôÝñçóç)| á-
ðü ôçí Üðïøç, üìùò, üôé ç ýëç åßíáé äõíáôüôçôá229, äåí
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ta\ du/namin, ou) kaq' au(to/, a)ll' aÃfqarton kaiì a)ge/nhton
a)na/gkh au)th\n eiånai. eiãte ga\r e)gi¿gneto, u(pokeiÍsqai¿ ti
deiÍ prw½ton e)c ouÂ e)nupa/rxontoj: tou=to d' e)stiìn au)th\ h(
fu/sij, wÐst' eÃstai priìn gene/sqai (le/gw ga\r uÀlhn to\
prw½ton u(pokei¿menon e(ka/st%, e)c ouÂ gi¿gnetai¿ ti e)nupa/r-
xontoj mh\ kata\ sumbebhko/jŸ: eiãte fqei¿retai, ei¹j tou=to
a)fi¿cetai eÃsxaton, wÐste e)fqarme/nh eÃstai priìn fqarh=-
nai. periì de\ th=j kata\ to\ eiådoj a)rxh=j, po/teron mi¿a hÄ
pollaiì kaiì ti¿j hÄ ti¿nej ei¹si¿n, di' a)kribei¿aj th=j prw¯thj
filosofi¿aj eÃrgon e)stiìn diori¿sai, wÐst' ei¹j e)keiÍnon to\n
kairo\n a)pokei¿sqw. periì de\ tw½n fusikw½n kaiì fqartw½n
ei¹dw½n e)n toiÍj uÀsteron deiknume/noij e)rou=men. oÀti me\n ouÅn
ei¹siìn a)rxai¿, kaiì ti¿nej, kaiì po/sai to\n a)riqmo/n, diwri¿sqw
h(miÍn ouÀtwj: pa/lin d' aÃllhn a)rxh\n a)rca/menoi le/gwmen. 
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öèåßñåôáé-åîáöáíßæåôáé êáè’ åáõôÞí, áëëÜ åßíáé êáô’ á-
íÜãêçí Üöèáñôç êáé ìç ãåíüìåíç230. Äéüôé áí, áðü ôç
ìßá ç ýëç õößóôáôï ãÝíåóç, èá Ýðñåðå êÜôé Üëëï áöåíüò
íá ðñïûðüêåéôáé ôçò ýëçò, áöåôÝñïõ áõôü íá åíõðÜñ÷åé
ó’ áõôÞí| áëëÜ áõôü åßíáé áêñéâþò ç ßäéá ç öýóç ôçò, þ-
óôå ç ýëç èá Ýðñåðå íá ðñïûðÜñ÷åé ðñïôïý ãßíåé (áöïý
ïíïìÜæù ýëç åêåßíï ôï ðñùôáñ÷éêü231 ôï ïðïßï õðüêåé-
ôáé óôï êáèåôß êáé áðü ôï ïðïßï åíõðÜñ÷ïí ðñùôáñ÷é-
êü Ýñ÷åôáé ôï êáèåôß óôçí êáè’ åáõôü ôïõ ýðáñîç)| áí,
áðü ôçí Üëëç, ç ýëç õößóôáôï öèïñÜ-åîáöÜíéóç232, óå ý-
ëç ðÜëé èá êáôÝëçãå, þóôå ìå ôç öèïñÜ-åîáöÜíéóÞ ôçò
ðÜëé èá åß÷å ýðáñîç ðñéí êáëÜ-êáëÜ öèáñåß-åîáöáíé-
óôåß.

Ãéá ôçí Üëëç áñ÷Þ, ôþñá, áõôÞí äçëáäÞ ðïõ ó÷åôßæå-
ôáé ìå ôï åßäïò, áí åßíáé ìßá Þ åßíáé ðïëëÝò, êáé áí ìßá
ðïéá åßíáé áõôÞ êáé áí åßíáé ðïëëÝò ðïéåò åßíáé áõôÝò, åß-
íáé áñìïäéüôçôá ôçò ðñþôçò öéëïóïößáò íá ôï îåêáèá-
ñßóåé ìå áêñßâåéá, ïðüôå áò ôï áöÞóïõìå ãéá åêåßíç ôçí
êáôáëëçëüôåñç þñá233. ÁëëÜ áìÝóùò ìåôÜ èá ìéëÞóïõ-
ìå234 ãéá ôá öõóéêÜ êáé öèáñôÜ åßäç. Ãéá ôï æÞôçìá ôçò
ýðáñîçò áñ÷þí êáé ôï ðïéåò åßíáé áõôÝò êáé ðüóåò, áò
áñêåóôïýìå óå üóá åßðáìå| ôþñá, üìùò, áò êÜíïõìå óôï
ëüãï ìáò ìéá êáéíïýñãéá áñ÷Þ.
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B

Tw½n oÃntwn ta\ me/n e)sti fu/sei, ta\ de\ di' aÃllaj ai¹ti¿aj,
fu/sei me\n ta/ te z%½a kaiì ta\ me/rh au)tw½n kaiì ta\ futa\ kaiì
ta\ a(pla= tw½n swma/twn, oiâon gh= kaiì pu=r kaiì a)h\r kaiì
uÀdwr (tau=ta ga\r eiånai kaiì ta\ toiau=ta fu/sei fame/nŸ,
pa/nta de\ tau=ta fai¿netai diafe/ronta pro\j ta\ mh\ fu/sei
sunestw½ta. tou/twn me\n ga\r eÀkaston e)n e(aut%½ a)rxh\n
eÃxei kinh/sewj kaiì sta/sewj, ta\ me\n kata\ to/pon, ta\ de\
kat' auÃchsin kaiì fqi¿sin, ta\ de\ kat' a)lloi¿wsin: kli¿nh de\
kaiì i¸ma/tion, kaiì eiã ti toiou=ton aÃllo ge/noj e)sti¿n, vÂ me\n
tetu/xhke th=j kathgori¿aj e(ka/sthj kaiì kaq' oÀson e)stiìn
a)po\ te/xnhj, ou)demi¿an o(rmh\n eÃxei metabolh=j eÃmfuton, vÂ
de\ sumbe/bhken au)toiÍj eiånai liqi¿noij hÄ ghi¿+noij hÄ miktoiÍj
e)k tou/twn, eÃxei, kaiì kata\ tosou=ton, w¨j ouÃshj th=j
fu/sewj a)rxh=j tino\j kaiì ai¹ti¿aj tou= kineiÍsqai kaiì h)remeiÍn
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ÂÉÂËÉÏ Â’

1. Ôá üíôá äéáêñßíïíôáé óå áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí áéôßá ýðáñ-
îÞò ôïõò ôç öýóç235 êáé óå áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí Üëëåò áéôßåò
ýðáñîçò236. ¸÷ïõí áéôßá ýðáñîÞò ôïõò ôç öýóç ôá æþá
êáé ôá ìÝñç ôïõò, ôá öõôÜ êáé ôá óôïé÷åéáêÜ óþìáôá,
äçëáäÞ ç ãç, ç öùôéÜ, ï áÝñáò êáé ôï íåñü237 (áöïý ãé’
áõôÜ êáé ôá ðáñüìïéÜ ôïõò ëÝìå238 üôé åßíáé üíôá ôçò
öýóçò), êáé üëá ôá ðáñáðÜíù åßíáé ðñïöáíþò äéáöïñå-
ôéêÜ áðü üëá üóá äåí Ý÷ïõí óõóôáèåß áðü ôç öýóç. Äéü-
ôé ôï êáèÝíá áðü ôá üíôá ðïõ Ý÷ïõí áéôßá ýðáñîÞò ôïõò
ôç öýóç åíÝ÷åé ìéá áñ÷Þ239 êßíçóçò êáé óôÜóçò240 –êÜ-
ðïéá êéíïýíôáé ôïðéêÜ, êÜðïéá Üëëá ìåôáâÜëëïíôáé
ðïóïôéêÜ Þ ðïéïôéêÜ241. ÁíôéèÝôùò, Ýíá êñåâÜôé Þ Ýíá
ñïý÷ï Þ ïðïéïäÞðïôå Üëëï ðáñüìïéï åßäïò, áðü ôçí Ü-
ðïøç êáôáñ÷Þí üôé ìåôÝ÷åé óôïí åêÜóôïôå óõãêåêñéìÝ-
íï ôñüðï ýðáñîçò242 êáé óôï âáèìü ðïõ åßíáé ðñïúüí ôÝ-
÷íçò, äåí Ý÷åé êáìßá Ýìöõôç ôÜóç ìåôáâïëÞò243| áëëÜ
áðü ôçí Üðïøç üôé ðåñéèùñéáêü ôïõ óýìðôùìá áðïôå-
ëåß ðùò åßíáé áðü ðÝôñá Þ ÷þìá Þ êé áðü ôá äýï, Ý÷åé
áíÜëïãç Ýìöõôç ôÜóç ìåôáâïëÞò| êáé ôïýôï äéüôé ç öý-
óç åßíáé Ýíá åßäïò áñ÷Þò êáé áéôßáò ãéá ôçí êßíçóç êáé á-
êéíçóßá ôïõ üíôïò óôï ïðïßï áõôÞ åíõðÜñ÷åé ðñùôáñ÷é-
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e)n %Ò u(pa/rxei prw¯twj kaq' au(to\ kaiì mh\ kata\ sum-
bebhko/j (le/gw de\ to\ mh\ kata\ sumbebhko/j, oÀti ge/noit'
aÄn au)to\j au(t%½ tij aiãtioj u(giei¿aj wÔn i¹atro/j: a)ll' oÀmwj
ou) kaqo\ u(gia/zetai th\n i¹atrikh\n eÃxei, a)lla\ sumbe/bhken
to\n au)to\n i¹atro\n eiånai kaiì u(giazo/menon: dio\ kaiì xw-
ri¿zetai¿ pot' a)p' a)llh/lwnŸ. o(moi¿wj de\ kaiì tw½n aÃllwn
eÀkaston tw½n poioume/nwn: ou)de\n ga\r au)tw½n eÃxei th\n
a)rxh\n e)n e(aut%½ th=j poih/sewj, a)lla\ ta\ me\n e)n aÃlloij
kaiì eÃcwqen, oiâon oi¹ki¿a kaiì tw½n aÃllwn tw½n xeirokmh/twn
eÀkaston, ta\ d' e)n au(toiÍj me\n a)ll' ou) kaq' au(ta/, oÀsa
kata\ sumbebhko\j aiãtia ge/noit' aÄn au(toiÍj. fu/sij me\n ouÅn
e)stiì to\ r(hqe/n: fu/sin de\ eÃxei oÀsa toiau/thn eÃxei a)rxh/n.
kaiì eÃstin pa/nta tau=ta ou)si¿a: u(pokei¿menon ga/r ti, kaiì
e)n u(pokeime/n% e)stiìn h( fu/sij a)ei¿. kata\ fu/sin de\ tau=ta/ te
kaiì oÀsa tou/toij u(pa/rxei kaq' au(ta/, oiâon t%½ puriì fe/-

188

Á Ñ É Ó Ô Ï Ô Å Ë Ç Ó



êÜ êáé ïõóéùäþò244 êáé ü÷é ùò ðåñéèùñéáêü óýìðôù-
ìá245 (Ôé åííïþ üôáí ëÝù «ü÷é ùò ðåñéèùñéáêü óý-
ìðôùìá»246; ¼ôé èá ìðïñïýóå Ýíáò Üíèñùðïò íá åßíáé
ï ßäéïò áßôéïò ôçò äéêÞò ôïõ ßáóçò, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ
åßíáé ãéáôñüò| äåí åßíáé üìùò êÜôï÷ïò ôçò éáôñéêÞò ìå
êñéôÞñéï üôé éÜôáé áõôüò åáõôüí, áëëÜ åßíáé áðëþò óõ-
ìðôùìáôéêÜ ï ßäéïò Üíèñùðïò êáé ãéáôñüò êáé éþìåíïò|
ãé’ áõôü êáé êÜðïéá óôéãìÞ áõôÝò ïé äýï éäéüôçôåò äéá-
êñßíïíôáé ç ìßá áðü ôçí Üëëç)247. Ôï ßäéï óõìâáßíåé êáé
ìå üëá ôá üíôá ðïõ åßíáé ðñïúüíôá êáôáóêåõÞò248| äéü-
ôé êáíÝíá áð’ áõôÜ äåí Ý÷åé ìÝóá ôïõ ôçí áñ÷Þ ôçò êá-
ôáóêåõÞò, áëëÜ ìåñéêÜ Ý÷ïõí áõôÞ ôçí áñ÷Þ óå Üëëá ü-
íôá äéáêñéôÜ áðü ôá ßäéá, ð.÷. ôï óðßôé êáé êáèåôß ôï
öôéáãìÝíï áðü ôá ÷Ýñéá ôùí áíèñþðùí, åíþ ìåñéêÜ Ý-
÷ïõí ôçí áñ÷Þ ôçò ìåôáâïëÞò ìÝóá ôïõò ü÷é üìùò êáé
óôçí ßäéá ôçí ïõóßá ôïõò| ôá ôåëåõôáßá åßíáé ôá üíôá
ðïõ ìüíï óõìðôùìáôéêÜ ðñïêáëïýí ôç ìåôáâïëÞ ôïõ å-
áõôïý ôïõò.

Ç ëÝîç «öýóç», ëïéðüí, Ý÷åé ôç óçìáóßá ðïõ ìüëéò á-
íáöÝñáìå| êáé «Ý÷ïõí öýóç» óçìáßíåé üôé êÜðïéá üíôá
Ý÷ïõí ìÝóá ôïõò ìéá ôÝôïéá áñ÷Þ ìåôáâïëÞò. Êáé üëá
áõôÜ áðïôåëïýí ïõóßåò| äéüôé ç öýóç ôñüðïí ôéíÜ õðü-
êåéôáé, êáé õðÜñ÷åé ðÜíôá ìÝóá óå êÜôé ðïõ õðüêåéôáé.
«Óýìöùíá ìå ôç öýóç», ôþñá, åßíáé ôüóï áõôÜ áêñéâþò
ôá üíôá üóï êáé ïé ïõóéþäåéò éäéüôçôÝò ôïõò, ð.÷. ç êßíç-
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resqai aÃnw: tou=to ga\r fu/sij me\n ou)k eÃstin ou)d' eÃxei
fu/sin, fu/sei de\ kaiì kata\ fu/sin e)sti¿n. ti¿ me\n ouÅn e)stin h(
fu/sij, eiãrhtai, kaiì ti¿ to\ fu/sei kaiì kata\ fu/sin. w¨j d'
eÃstin h( fu/sij, peira=sqai deiknu/nai geloiÍon: fanero\n ga\r
oÀti toiau=ta tw½n oÃntwn e)stiìn polla/. to\ de\ deiknu/nai ta\
fanera\ dia\ tw½n a)fanw½n ou) duname/nou kri¿nein e)stiì to\
di' au(to\ kaiì mh\ di' au(to\ gnw¯rimon (oÀti d' e)nde/xetai
tou=to pa/sxein, ou)k aÃdhlon: sullogi¿saito ga\r aÃn tij e)k
geneth=j wÔn tuflo\j periì xrwma/twnŸ, wÐste a)na/gkh toiÍj
toiou/toij periì tw½n o)noma/twn eiånai to\n lo/gon, noeiÍn de\
mhde/n. dokeiÍ d' h( fu/sij kaiì h( ou)si¿a tw½n fu/sei oÃntwn e)-
ni¿oij eiånai to\ prw½ton e)nupa/rxon e(ka/st%, a)rru/qmiston
<oÄn> kaq' e(auto/, oiâon kli¿nhj fu/sij to\ cu/lon, a)ndria/ntoj
d' o( xalko/j. shmeiÍon de/ fhsin çntifw½n oÀti, eiã tij kato-
ru/ceie kli¿nhn kaiì la/boi du/namin h( shpedwÜn wÐste a)neiÍ-
nai blasto/n, ou)k aÄn gene/sqai kli¿nhn a)lla\ cu/lon, w¨j to\

190

Á Ñ É Ó Ô Ï Ô Å Ë Ç Ó

193a



óç ôçò öùôéÜò ðñïò ôá ðÜíù| ðñüêåéôáé, âÝâáéá, ãéá êÜ-
ôé ðïõ äåí åßíáé öýóç ïýôå êáé Ý÷åé öýóç, Ý÷åé üìùò ôç
öýóç áéôßá ôçò ýðáñîÞò ôïõ êáé åßíáé óýìöùíï ì’ áõôÞí.
Ôé åßíáé, ëïéðüí, ç öýóç ôï Ý÷ïõìå ðåé, üðùò êáé ôé óç-
ìáßíåé ôï «êÜôé Ý÷åé áéôßá ôçò ýðáñîÞò ôïõ ôç öýóç» êáé
ôé ôï «åßíáé óýìöùíï ì’ áõôÞí»249. 

Ôï íá ðñïóðáèÞóåé, ôþñá, êáíåßò íá áðïäåßîåé ôçí ý-
ðáñîç ôçò öýóçò åßíáé ãåëïßï, áöïý åßíáé ðñïöáíÞò ç ý-
ðáñîç ðïëëþí üíôùí ôçò öýóçò250. Êáé ôï íá áðïäåé-
êíýåé êÜðïéïò ôá ðñïöáíÞ âáóéóìÝíïò óôá áöáíÞ ÷áñá-
êôçñßæåé Üíèñùðï ðïõ áäõíáôåß íá äéáêñßíåé ôé ðñïóöÝ-
ñåôáé óå Üìåóç ãíþóç êáé ôé äåí ðñïóöÝñåôáé251 (ðñü-
êåéôáé áíáìößâïëá ãéá êÜôé ðïõ ìðïñåß êÜðïéïò íá ôï
ðÜèåé: Ýóôù üôé Ýíáò åê ãåíåôÞò ôõöëüò ðñïâáßíåé óå
óõëëïãéóìïýò ðåñß ÷ñùìÜôùí)252. Ôï áðïôÝëåóìá: Üí-
èñùðïé óáí êé áõôïýò ìÝíïõí óôï åðßðåäï ôùí ëÝîåùí,
êáé äåí íïïýí áðü ðñÜãìáôá.

ÏñéóìÝíïé èåùñïýí üôé ç öýóç êáé ç ïõóßá ôùí öõóé-
êþí üíôùí253 åßíáé áõôü ðïõ ðñùôáñ÷éêÜ254 åíõðÜñ÷åé
óôï åêÜóôïôå ïí| êáé üôé ðñüêåéôáé ãéá êÜôé ôï ìç äïìç-
ìÝíï êáè’ åáõôü, ð.÷. öýóç ôïõ êñåâáôéïý åßíáé ôï îýëï,
åíþ ôïõ áíäñéÜíôá ï ÷áëêüò. Êáé ï Áíôéöþí255 öÝñíåé
ôçí áêüëïõèç áðüäåéîç: áí êáíåßò Ýèáâå Ýíá êñåâÜôé êáé
áõôü åß÷å, óÜðéï ðéá, ôç äýíáìç íá âëáóôÞóåé, äåí èá
ðñïÝêõðôå êñåâÜôé áëëÜ îýëï| ôï óêåðôéêü ôïõ Þôáí
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me\n kata\ sumbebhko\j u(pa/rxon, th\n kata\ no/mon dia/-
qesin kaiì th\n te/xnhn, th\n d' ou)si¿an ouÅsan e)kei¿nhn hÁ kaiì
diame/nei tau=ta pa/sxousa sunexw½j. ei¹ de\ kaiì tou/twn eÀ-
kaston pro\j eÀtero/n ti tau)to\ tou=to pe/ponqen (oiâon o( me\n
xalko\j kaiì o( xruso\j pro\j uÀdwr, ta\ d' o)sta= kaiì cu/la
pro\j gh=n, o(moi¿wj de\ kaiì tw½n aÃllwn o(tiou=nŸ, e)keiÍno th\n
fu/sin eiånai kaiì th\n ou)si¿an au)tw½n. dio/per oi¸ me\n pu=r, oi¸
de\ gh=n, oi¸ d' a)e/ra fasi¿n, oi¸ de\ uÀdwr, oi¸ d' eÃnia tou/twn,
oi¸ de\ pa/nta tau=ta th\n fu/sin eiånai th\n tw½n oÃntwn. oÁ ga/r
tij au)tw½n u(pe/labe toiou=ton, eiãte eÁn eiãte plei¿w, tou=to
kaiì tosau=ta/ fhsin eiånai th\n aÀpasan ou)si¿an, ta\ de\ aÃlla
pa/nta pa/qh tou/twn kaiì eÀceij kaiì diaqe/seij, kaiì tou/twn
me\n o(tiou=n a)i¿+dion (ou) ga\r eiånai metabolh\n au)toiÍj e)c
au(tw½nŸ, ta\ d' aÃlla gi¿gnesqai kaiì fqei¿resqai a)peira/kij.
eÀna me\n ouÅn tro/pon ouÀtwj h( fu/sij le/getai, h( prw¯th
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ðùò ôï Ýíá õðÜñ÷åé ùò ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá, äçëá-
äÞ ç óõíçèéóìÝíç äïìÞ åíüò êñåâáôéïý êáé ç êáôáóêåõá-
óôéêÞ ôïõ ôÝ÷íç, åíþ ïõóßá ôïõ åßíáé åêåßíï ôï Üëëï ðïõ
ðáñáìÝíåé óôáèåñü256, õöéóôÜìåíï óõíå÷þò üëá ôá õðü-
ëïéðá. Áí, ôþñá, êáé ç åêÜóôïôå ýëç ôùí ðñïáíáöåñèÝ-
íôùí Ý÷åé õðïóôåß ôéò ßäéåò áëëáãÝò ùò ðñïò êÜôé ôñßôï
(ð.÷. ï ÷áëêüò êáé ï ÷ñõóüò ùò ðñïò ôï íåñü257, Þ ôá ï-
óôÜ êáé ôá îýëá ùò ðñïò ôç ãç, Þ êÜôé áíÜëïãï üëá ôá
õðüëïéðá), ôüôå åêåßíï ôï ôñßôï åßíáé ç öýóç êáé ç ïõóß-
á ôùí ðñïáíáöåñèÝíôùí. Ãé’ áõôü êáé Üëëïé ëÝíå ðùò ç
öýóç ôùí üíôùí åßíáé ç öùôéÜ, Üëëïé ç ãç, Üëëïé ï áÝ-
ñáò, Üëëïé ôï íåñü, Üëëïé ïñéóìÝíá áðü ôá ðáñáðÜíù
êáé Üëëïé üëá áõôÜ ìáæß258. ¼,ôé åîÝëáâå ï êáèÝíáò ùò
öýóç ôùí üíôùí, åßôå Ýíá åßíáé áõôü åßôå ðåñéóóüôåñá,
éó÷õñßæåôáé üôé ôáõôßæåôáé ìå ôç óýíïëç ïõóßá, êáé üôé ü-
ëá ôá õðüëïéðá åßíáé ìç ïõóéþäç óõìðôþìáôá ôùí ü-
íôùí êáé ãíùñßóìáôÜ ôïõò åßôå ðÜãéá åßôå ðåñéóôáóéá-
êÜ. ÄÝ÷åôáé åðßóçò ðùò ü,ôé èåùñåßôáé ùò öýóç ôùí ü-
íôùí –üðïéï áðü ôá ðáñáðÜíù êé áí åßíáé áõôü– åßíáé
áéþíéï259 (ìå ôï åðé÷åßñçìá ðùò äåí õðÜñ÷åé ìåôáâïëÞ
ðïõ íá ðñïêáëåßôáé áðü êÜôé óôï ßäéï ôïõ ôïí åáõôü), å-
íþ ôá õðüëïéðá ãßíïíôáé êáé öèåßñïíôáé-åîáöáíßæïíôáé
Üðåéñåò öïñÝò.

ÓõìðÝñáóìá| Ýíáò ôñüðïò ïñéóìïý ôçò öýóçò: öýóç
ëÝãåôáé ç ðñùôáñ÷éêÞ ýëç ðïõ õðüêåéôáé óôï êáèÝíá á-
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e(ka/st% u(pokeime/nh uÀlh tw½n e)xo/ntwn e)n au(toiÍj a)rxh\n
kinh/sewj kaiì metabolh=j, aÃllon de\ tro/pon h( morfh\ kaiì
to\ eiådoj to\ kata\ to\n lo/gon. wÐsper ga\r te/xnh le/getai
to\ kata\ te/xnhn kaiì to\ texniko/n, ouÀtw kaiì fu/sij to\ ka-
ta\ fu/sin [le/getai] kaiì to\ fusiko/n, ouÃte de\ e)keiÍ pw faiÍ-
men aÄn eÃxein kata\ th\n te/xnhn ou)de/n, ei¹ duna/mei mo/non
e)stiì kli¿nh, mh/ pw d' eÃxei to\ eiådoj th=j kli¿nhj, ou)d' eiånai
te/xnhn, ouÃt' e)n toiÍj fu/sei sunistame/noij: to\ ga\r du-
na/mei sa\rc hÄ o)stou=n ouÃt' eÃxei pw th\n e(autou= fu/sin,
priìn aÄn la/bv to\ eiådoj to\ kata\ to\n lo/gon, %Ò o(rizo/menoi
le/gomen ti¿ e)sti sa\rc hÄ o)stou=n, ouÃte fu/sei e)sti¿n. wÐste
aÃllon tro/pon h( fu/sij aÄn eiãh tw½n e)xo/ntwn e)n au(toiÍj ki-
nh/sewj a)rxh\n h( morfh\ kaiì to\ eiådoj, ou) xwristo\n oÄn
a)ll' hÄ kata\ to\n lo/gon. (to\ d' e)k tou/twn fu/sij me\n ou)k
eÃstin, fu/sei de/, oiâon aÃnqrwpoj.Ÿ kaiì ma=llon auÀth fu/sij
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ðü åêåßíá ôá üíôá ðïõ Ý÷ïõí ìÝóá ôïõò ìéá áñ÷Þ êéíÞ-
óåùò êáé ìåôáâïëÞò. ¸íáò Üëëïò ôñüðïò ïñéóìïý: öýóç
ëÝãåôáé ç ìïñöÞ åíüò üíôïò êáé ôï åßäïò ôïõ êáôÜ ðþò
ôï áðïäßäåé ï ïñéóìüò ôïõ260. ÐñÜãìáôé, üðùò áêñéâþò
ëÝãåôáé «ôÝ÷íç» ôï ðñïúüí ôçò ôÝ÷íçò, ôï ôå÷íçôü, Ýôóé
ëÝãåôáé êáé «öýóç» ôï ðñïúüí ôçò öýóçò, ôï öõóéêü| å-
ðßóçò, üðùò óôçí ðåñßðôùóç ôçò ôÝ÷íçò äåí èá ëÝãáìå
ãéá Ýíá êñåâÜôé ðïõ õðÜñ÷åé ìüíï äõíÜìåé üôé Ý÷åé ï-
ðïéáäÞðïôå ó÷Ýóç ìå áõôÞí ïýôå êáé üôé áõôü «åßíáé ôÝ-
÷íç», Ýôóé êáé óôçí ðåñßðôùóç ôçò öýóçò ãéá üóá ïöåß-
ëïõí ôç óýóôáóÞ ôïõò óå áõôÞí| ï ëüãïò: ç äõíÜìåé óÜñ-
êá Þ ôï äõíÜìåé ïóôü áöåíüò äåí Ý÷ïõí ôç öýóç ôïõò,
ðáñÜ ìüíï üôáí êáé áí ëÜâïõí ôï åßäïò ôïõò êáôÜ ðþò
ôï áðïäßäåé ï ïñéóìüò ôïõò, äçëáäÞ áõôü ìå ôï ïðïßï ï-
ñßæïõìå êáé ëÝìå ôé åßíáé óÜñêá Þ ïóôü, áöåôÝñïõ ç äõ-
íÜìåé óÜñêá êáé ôï äõíÜìåé ïóôü äåí Ý÷ïõí áéôßá ôçò ý-
ðáñîÞ ôïõò ôç öýóç. Óõíåðþò, ï äåýôåñïò ïñéóìüò Ý÷åé
ùò åîÞò: ç öýóç üóùí üíôùí Ý÷ïõí ìÝóá ôïõò áñ÷Þ êé-
íÞóåùò êáé ìåôáâïëÞò ðñÝðåé íá åßíáé ç ìïñöÞ ôïõò êáé
ôï åßäïò, êáé ôïýôï ü÷é áõèýðáñêôï áëëÜ äéáêåêñéìÝíï
ìüíï óôï åðßðåäï ôïõ ëüãïõ-ïñéóìïý261. (Áõôü, ðÜëé,
ðïõ áðáñôßæåôáé áðü ýëç êáé åßäïò, äåí ôáõôßæåôáé âÝ-
âáéá ìå ôç öýóç áëëÜ ôçí Ý÷åé ùò áéôßá ôçò ýðáñîÞò
ôïõ, üðùò Ýíáò Üíèñùðïò262). 

Êáé ç ìïñöÞ åßíáé óå ìåãáëýôåñï âáèìü öýóç áð’ üóï
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th=j uÀlhj: eÀkaston ga\r to/te le/getai oÀtan e)ntelexei¿# vÅ,
ma=llon hÄ oÀtan duna/mei. eÃti gi¿gnetai aÃnqrwpoj e)c a)n-
qrw¯pou, a)ll' ou) kli¿nh e)k kli¿nhj: dio\ kai¿ fasin ou) to\
sxh=ma eiånai th\n fu/sin a)lla\ to\ cu/lon, oÀti ge/noit' aÃn, ei¹
blasta/noi, ou) kli¿nh a)lla\ cu/lon. ei¹ d' aÃra tou=to fu/sij,
kaiì h( morfh\ fu/sij: gi¿gnetai ga\r e)c a)nqrw¯pou aÃnqrw-
poj. eÃti d' h( fu/sij h( legome/nh w¨j ge/nesij o(do/j e)stin ei¹j
fu/sin. ou) ga\r wÐsper h( i)a/treusij le/getai ou)k ei¹j i¹a-
trikh\n o(do\j a)ll' ei¹j u(gi¿eian: a)na/gkh me\n ga\r a)po\ i¹a-
trikh=j ou)k ei¹j i¹atrikh\n eiånai th\n i)a/treusin, ou)x ouÀtw d'
h( fu/sij eÃxei pro\j th\n fu/sin, a)lla\ to\ fuo/menon e)k tino\j
ei¹j tiì eÃrxetai vÂ fu/etai. ti¿ ouÅn fu/etai; ou)xiì e)c ouÂ, a)ll'
ei¹j oÀ. h( aÃra morfh\ fu/sij. h( de\ morfh\ kaiì h( fu/sij dixw½j
le/getai: kaiì ga\r h( ste/rhsij eiådo/j pw¯j e)stin. ei¹ d' eÃstin
ste/rhsij kaiì e)nanti¿on ti periì th\n a(plh=n ge/nesin hÄ mh\
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åßíáé ç ýëç263. Ðñþôïí, äéüôé ôï êÜèå ðñÜãìá ïñßæåôáé
üôáí õðÜñ÷åé ðñáãìáôùìÝíï264 êáé ü÷é üôáí õðÜñ÷åé
ùò äõíáôüôçôá265. Äåýôåñïí, ï Üíèñùðïò ãßíåôáé áðü
Üíèñùðï, åíþ ôï êñåâÜôé äåí ãßíåôáé áðü êñåâÜôé| áõ-
ôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ ïñéóìÝíïé ïäçãïýíôáé óôï óõ-
ìðÝñáóìá üôé öýóç äåí åßíáé ôï ó÷Þìá áëëÜ ôï îýëï âÜ-
óåé ôïõ åðé÷åéñÞìáôïò üôé áí áõôü âëáóôÞóåé äåí èá
ðñïêýøåé êñåâÜôé áëëÜ îýëï| ìå áõôü ôï óêåðôéêü, áí ç
ýëç åßíáé öýóç, ôüôå êáé ç ìïñöÞ åßíáé öýóç266, áöïý á-
ðü Üíèñùðï ãßíåôáé Üíèñùðïò. Ôñßôïí, ç ëÝîç «öýóç»,
üôáí Ý÷åé ôç óçìáóßá «ãÝíåóç»267, åßíáé ïäüò ðïõ ïäç-
ãåß óôç öýóç268. Êáé âÝâáéá ëÝãåôáé ïäüò ìå äéáöïñåôé-
êü ôñüðï áð’ ü,ôé ç ßáóç: áõôÞ ëÝãåôáé ßáóç ìïëïíüôé
äåí ïäçãåß óôçí éáôñéêÞ áëëÜ óôçí õãåßá| êáô’ áíÜãêçí
âÝâáéá ç ßáóç Ý÷åé óôçí éáôñéêÞ ôçí ðñïÝëåõóÞ ôçò êáé
ü÷é ôçí êáôÜëçîÞ ôçò, üìùò áõôü äåí éó÷ýåé êáé óôçí
ðåñßðôùóç ôçò öýóçò, ç ïðïßá ïäçãåß óôç öýóç| áëëÜ
ü,ôé öýåôáé áðü êÜôé ïäçãåßôáé áêñéâþò ó’ åêåßíï áðü ôï
ïðïßï åöýç. Ôé, åßíáé ëïéðüí, áõôü ðïõ öýåôáé; ¼÷é áõ-
ôü ðïõ ëåéôïõñãåß ùò ðñïÝëåõóç áëëÜ áõôü ðïõ áðïôå-
ëåß êáôÜëçîç. ¢ñá, öýóç åßíáé ç ìïñöÞ. Ç ìïñöÞ, üìùò,
êáé ç öýóç ëÝãïíôáé ìå äýï óçìáóßåò. Äéüôé êáé ç óôÝñç-
óç åßíáé ôñüðïí ôéíá åßäïò269. Áí, üìùò, óôçí ðåñßðôù-
óç ôçò ãÝíåóçò (ìå ôçí áðüëõôç óçìáóßá ôïõ üñïõ) õ-
ðÜñ÷åé Þ äåí õðÜñ÷åé óôÝñçóç êáé êÜôé ôï áíôßèåôï,
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eÃstin, uÀsteron e)piskepte/on. 
¹Epeiì de\ diw¯ristai posaxw½j h( fu/sij, meta\ tou=to qe-

wrhte/on ti¿ni diafe/rei o( maqhmatiko\j tou= fusikou= (kaiì
ga\r e)pi¿peda kaiì sterea\ eÃxei ta\ fusika\ sw¯mata kaiì
mh/kh kaiì stigma/j, periì wÒn skopeiÍ o( maqhmatiko/jŸ: eÃti
ei¹ h( a)strologi¿a e(te/ra hÄ me/roj th=j fusikh=j: ei¹ ga\r tou=
fusikou= to\ ti¿ e)stin hÀlioj hÄ selh/nh ei¹de/nai, tw½n de\ sum-
bebhko/twn kaq' au(ta\ mhde/n, aÃtopon, aÃllwj te kaiì oÀti
fai¿nontai le/gontej oi¸ periì fu/sewj kaiì periì sxh/matoj
selh/nhj kaiì h(li¿ou, kaiì dh\ kaiì po/teron sfairoeidh\j h( gh=
kaiì o( ko/smoj hÄ ouÃ. periì tou/twn me\n ouÅn pragmateu/etai
kaiì o( maqhmatiko/j, a)ll' ou)x vÂ fusikou= sw¯matoj pe/raj
eÀkaston: ou)de\ ta\ sumbebhko/ta qewreiÍ vÂ toiou/toij ouÅsi
sumbe/bhken: dio\ kaiì xwri¿zei: xwrista\ ga\r tv= noh/sei
kinh/sew¯j e)sti, kaiì ou)de\n diafe/rei, ou)de\ gi¿gnetai yeu=doj
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ðñÝðåé íá ôï åîåôÜóïõìå áñãüôåñá270.

2. ¸÷ïõìå áðáíôÞóåé óôï åñþôçìá ìå ðüóïõò ôñüðïõò
ïñßæåôáé ç öýóç. Ôþñá ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåé ç åîÝôá-
óç ôïõ åñùôÞìáôïò óå ôé äéáöÝñåé ï ìáèçìáôéêüò áðü
ôïí öõóéêü271 (äéüôé ôá öõóéêÜ óþìáôá Ý÷ïõí åðéöÜíåéåò
êáé üãêïõò, åõèåßåò êáé óçìåßá, ðïõ üëá ôïõò áðïôåëïýí
áíôéêåßìåíá Ýñåõíáò ôïõ ìáèçìáôéêïý). ¸íá áêüìç å-
ñþôçìá ðñïò áðÜíôçóç åßíáé ôï áí ç áóôñïíïìßá äéá-
êñßíåôáé áðü ôç öõóéêÞ Þ áðïôåëåß ôìÞìá ôçò| äéüôé áí
åßíáé æçôïýìåíï ôïõ öõóéêïý ôï íá ìÜèåé ôé åßíáé ï Þëéïò
êáé ç óåëÞíç, ü÷é üìùò êáé ôá áðïêëåéóôéêÜ ôïõò ãíù-
ñßóìáôá272, åßíáé ðáñÜäïîï| åîÜëëïõ, êáé áõôïß ðïõ Ý-
ãñáøáí ðåñß öýóåùò áíáöÝñïíôáé ôüóï óôï ó÷Þìá ôçò
óåëÞíçò êáé ôïõ Þëéïõ üóï êáé óôï áí åßíáé Þ äåí åßíáé
óöáéñéêÞ ç ãç êáé ï êüóìïò273. 

¼ëá áõôÜ, âÝâáéá, ôá ðñáãìáôåýåôáé êáé ï ìáèçìá-
ôéêüò, ðëçí üìùò äåí åîåôÜæåé ôï êáèÝíá ôïõò ùò üñéï
ôïõ áíôéóôïß÷ïõ öõóéêïý óþìáôïò| ïýôå èåùñåß ôéò åðé-
ìÝñïõò éäéüôçôåò óõíäÝïíôÜò ôåò ìå ôá üíôá ôùí ïðïßùí
áðïôåëïýí éäéüôçôåò. Ãé’ áõôü êáé ôéò åñåõíÜ ùò áõèý-
ðáñêôåò| äéüôé ïé éäéüôçôåò áðïìïíþíïíôáé íïçôéêÜ áðü
ôá ìåôáâáëëüìåíá óþìáôá274| áõôü, âÝâáéá, äåí óçìáß-
íåé üôé ðñïêýðôåé Ýôóé êÜðïéá äéáöïñÜ Þ üôé ç áðïìüíù-
óç óõíåðÜãåôáé êÜðïéï óöÜëìá.
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xwrizo/ntwn. lanqa/nousi de\ tou=to poiou=ntej kaiì oi¸ ta\j
i¹de/aj le/gontej: ta\ ga\r fusika\ xwri¿zousin hÂtton oÃnta
xwrista\ tw½n maqhmatikw½n. gi¿gnoito d' aÄn tou=to dh=-
lon, eiã tij e(kate/rwn peir%½to le/gein tou\j oÀrouj, kaiì
au)tw½n kaiì tw½n sumbebhko/twn. to\ me\n ga\r peritto\n eÃ-
stai kaiì to\ aÃrtion kaiì to\ eu)qu\ kaiì to\ kampu/lon, eÃti de\
a)riqmo\j kaiì grammh\ kaiì sxh=ma, aÃneu kinh/sewj, sa\rc de\
kaiì o)stou=n kaiì aÃnqrwpoj ou)ke/ti, a)lla\ tau=ta wÐsper r(iìj
simh\ a)ll' ou)x w¨j to\ kampu/lon le/getai. dhloiÍ de\ kaiì ta\
fusikw¯tera tw½n maqhma/twn, oiâon o)ptikh\ kaiì a(rmonikh\
kaiì a)strologi¿a: a)na/palin ga\r tro/pon tin' eÃxousin tv=
gewmetri¿#. h( me\n ga\r gewmetri¿a periì grammh=j fusikh=j
skopeiÍ, a)ll' ou)x vÂ fusikh/, h( d' o)ptikh\ maqhmatikh\n
me\n grammh/n, a)ll' ou)x vÂ maqhmatikh\ a)ll' vÂ fusikh/.
e)peiì d' h( fu/sij dixw½j, to/ te eiådoj kaiì h( uÀlh, w¨j aÄn ei¹ pe-
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Åêåßíïé, üìùò, ðïõ êÜíïõí ëüãï ãéá ÉäÝåò275 äåí ôï
ðáßñíïõí åßäçóç êáé ðÝöôïõí óôï ßäéï óöÜëìá| åîåôÜ-
æïõí ôá öõóéêÜ üíôá áðïìïíùìÝíá áðü ôçí êßíçóç, ôá
ïðïßá üìùò åðéäÝ÷ïíôáé áõôÞ ôçí áðïìüíùóç ðïëý ëé-
ãüôåñï276 áð’ üóï ôá ìáèçìáôéêÜ. Áõôü ìðïñåß íá áðï-
äåé÷èåß áí êÜðïéïò ðñïóðáèÞóåé íá ïñßóåé ôüóï ôá ßäéá
ôá ìáèçìáôéêÜ êáé ôá öõóéêÜ áíôéêåßìåíá üóï êáé ôéò é-
äéüôçôÝò ôïõò. Áðü ôç ìßá ôüôå ôï ðåñéôôü êáé ôï Üñôéï
êáé ôï åõèý êáé ôï êáìðýëï, êáé áêüìç ôï ðëÞèïò êáé ç
ãñáììÞ êáé ôï ó÷Þìá èá åßíáé áðïìïíùìÝíá áðü ôçí
êßíçóç, ðñÜãìá ðïõ, áðü ôçí Üëëç, äåí èá éó÷ýåé ãéá ôç
óÜñêá êáé ôï ïóôü êáé ôïí Üíèñùðï, áëëÜ áõôÜ ëÝãï-
íôáé üðùò ç «óéìüôçôá» ôçò ìýôçò277 êáé ü÷é üðùò ç
êáìðõëüôçôá278.

Áõôü ãßíåôáé öáíåñü êáé ó’ åêåßíïõò ôïõò êëÜäïõò ôùí
ìáèçìáôéêþí ðïõ åßíáé åããýôåñïé óôç öõóéêÞ, äçëáäÞ
óôçí ïðôéêÞ, ôçí áñìïíéêÞ êáé ôçí áóôñïíïìßá279. Óôïõò
êëÜäïõò áõôïýò óõìâáßíïõí êáôÜ êÜðïéï ôñüðï ôá áíôß-
óôñïöá áðü ôç ãåùìåôñßá| äéüôé ç ãåùìåôñßá åîåôÜæåé
ìéá ãñáììÞ ôçò öýóçò ü÷é üìùò ìå ôçí Ýííïéá ôïõ öõóé-
êïý áíôéêåéìÝíïõ, åíþ ç ïðôéêÞ åîåôÜæåé ôç ìáèçìáôéêÞ
ãñáììÞ ü÷é üìùò ìå ôçí Ýííïéá ôïõ ìáèçìáôéêïý áëëÜ
ôïõ öõóéêïý áíôéêåéìÝíïõ280.

ÅðåéäÞ ç öýóç õðÜñ÷åé ìå äýï ôñüðïõò, ùò åßäïò ìá-
æß êáé ýëç281, ðñÝðåé íá ôçí åñåõíÞóïõìå ìå ôïí ôñüðï
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riì simo/thtoj skopoiÍmen ti¿ e)stin, ouÀtw qewrhte/on: wÐst'
ouÃt' aÃneu uÀlhj ta\ toiau=ta ouÃte kata\ th\n uÀlhn. kaiì ga\r
dh\ kaiì periì tou/tou a)porh/seien aÃn tij, e)peiì du/o ai¸ fu/-
seij, periì pote/raj tou= fusikou=. hÄ periì tou= e)c a)mfoiÍn;
a)ll' ei¹ periì tou= e)c a)mfoiÍn, kaiì periì e(kate/raj. po/teron
ouÅn th=j au)th=j hÄ aÃllhj e(kate/ran gnwri¿zein; ei¹j me\n ga\r
tou\j a)rxai¿ouj a)poble/yanti do/ceien aÄn eiånai th=j uÀlhj
(e)piì mikro\n ga/r ti me/roj ¹Empedoklh=j kaiì Dhmo/kritoj
tou= eiãdouj kaiì tou= ti¿ hÅn eiånai hÀyantoŸ: ei¹ de\ h( te/xnh mi-
meiÍtai th\n fu/sin, th=j de\ au)th=j e)pisth/mhj ei¹de/nai to\ eiå-
doj kaiì th\n uÀlhn me/xri tou (oiâon i¹atrou= u(gi¿eian kaiì xo-
lh\n kaiì fle/gma, e)n oiâj h( u(gi¿eia, o(moi¿wj de\ kaiì oi¹ko-
do/mou to/ te eiådoj th=j oi¹ki¿aj kaiì th\n uÀlhn, oÀti pli¿nqoi
kaiì cu/la: w¨sau/twj de\ kaiì e)piì tw½n aÃllwnŸ, kaiì th=j fu-
sikh=j aÄn eiãh to\ gnwri¿zein a)mfote/raj ta\j fu/seij. eÃti to\
ouÂ eÀneka kaiì to\ te/loj th=j au)th=j, kaiì oÀsa tou/twn eÀneka.
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ðïõ èá åñåõíïýóáìå ôé åßíáé ç «óéìüôçôá»| äçëáäÞ âÜ-
óåé ôçò èÝóçò üôé ôá öõóéêÜ üíôá ïýôå õðÜñ÷ïõí Üíåõ ý-
ëçò ïýôå êáé õðÜãïíôáé óôçí ýëç282. Áëë’ üìùò êáé ãé’
áõôü ôï æÞôçìá èá ìðïñïýóå êáíåßò íá äéáôõðþóåé ôçí
áðïñßá: áöïý åßíáé äýï ïé öýóåéò, ìå ðïéá áðü ôéò äýï èá
áó÷ïëçèåß ï öõóéêüò, Þ ìÞðùò ìå áõôü ðïõ áðïôåëåßôáé
êáé áðü åßäïò êáé áðü ýëç; ÁëëÜ áí áó÷ïëçèåß ì’ áõôü,
ôüôå èá áó÷ïëçèåß êáé ìå ôçí êáèåìéÜ ôïõò283. Êé áêü-
ìç, ïé äýï öýóåéò åßíáé ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ìßáò Þ äýï
åðéóôçìþí; Áí êáíåßò óôñåöüôáí óôïõò áñ÷áßïõò, èá èå-
ùñïýóå üôé ìüíï ç ýëç åßíáé ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ôçò
öõóéêÞò284 (áöïý ï ÅìðåäïêëÞò285 êáé ï Äçìüêñéôïò286

ìüíïí åëÜ÷éóôá Üããéîáí ôï åßäïò êáé ôçí ïõóßá ôùí ü-
íôùí)| ìå äåäïìÝíï üôé ç ôÝ÷íç ìéìåßôáé ôç öýóç287, ôü-
ôå ôï åßäïò êáé ç ýëç –áõôÞ ìÝ÷ñéò åíüò óçìåßïõ– áðï-
ôåëïýí ãíùóôéêü áíôéêåßìåíï ìßáò êáé ôçò áõôÞò åðéóôÞ-
ìçò (ð÷. áíôéêåßìåíï ôïõ ãéáôñïý åßíáé ç õãåßá êáé ç ÷ï-
ëÞ êáé ôï öëÝãìá288 –ó’ áõôÜ åíôïðßæåôáé ç õãåßá| ü-
ìïéá êáé áíôéêåßìåíï ôïõ ïéêïäüìïõ åßíáé ôï åßäïò ìáæß
êáé ç ýëç ôïõ óðéôéïý, ïé ðëßíèïé äçëáäÞ êáé ôá îýëá| ôï
ßäéï êáé ìå ôïõò Üëëïõò)| Ýôóé êáé ìå ôç öõóéêÞ: ãíùóôé-
êü ôçò áíôéêåßìåíï èá åßíáé áìöüôåñåò ïé öýóåéò289.

ÅðéðëÝïí290, åßíáé ç ßäéá åðéóôÞìç ðïõ áó÷ïëåßôáé á-
öåíüò ìå ôïí óêïðü Þ ôï ôÝëïò, áöåôÝñïõ ìå ôá ìÝóá ðïõ
ïäçãïýí ó’ áõôü. Ç öýóç, üìùò, åßíáé Ýíáò óêïðüò êáé
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h( de\ fu/sij te/loj kaiì ouÂ eÀneka (wÒn ga\r sunexou=j th=j ki-
nh/sewj ouÃshj eÃsti ti te/loj, tou=to <to\> eÃsxaton kaiì to\
ouÂ eÀneka: dio\ kaiì o( poihth\j geloi¿wj proh/xqh ei¹peiÍn "eÃ-
xei teleuth/n, hÂsper ouÀnek' e)ge/neto" bou/letai ga\r ou)
pa=n eiånai to\ eÃsxaton te/loj, a)lla\ to\ be/ltistonŸ: e)peiì
kaiì poiou=sin ai¸ te/xnai th\n uÀlhn ai¸ me\n a(plw½j ai¸ de\
eu)ergo/n, kaiì xrw¯meqa w¨j h(mw½n eÀneka pa/ntwn u(par-
xo/ntwn (e)sme\n ga/r pwj kaiì h(meiÍj te/loj: dixw½j ga\r to\
ouÂ eÀneka: eiãrhtai d' e)n toiÍj periì filosofi¿ajŸ. du/o de\ ai¸
aÃrxousai th=j uÀlhj kaiì gnwri¿zousai te/xnai, hÀ te xrw-
me/nh kaiì th=j poihtikh=j h( a)rxitektonikh/. dio\ kaiì h(
xrwme/nh a)rxitektonikh/ pwj, diafe/rei de\ vÂ h( me\n tou=
eiãdouj gnwristikh/, h( a)rxitektonikh/, h( de\ w¨j poihtikh/,
th=j uÀlhj: o( me\n ga\r kubernh/thj poiÍo/n ti to\ eiådoj tou=
phdali¿ou gnwri¿zei kaiì e)pita/ttei, o( d' e)k poi¿ou cu/lou
kaiì poi¿wn kinh/sewn eÃstai. e)n me\n ouÅn toiÍj kata\ te/xnhn
h(meiÍj poiou=men th\n uÀlhn tou= eÃrgou eÀneka, e)n de\ toiÍj
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Ýíá ôÝëïò (ðñÜãìáôé, ãéá üóá Ý÷ïõí Ýíá ôÝëïò óôçí á-
äéÜóðáóôÞ ôïõò ìåôáâïëÞ, áõôü åßíáé ôï Ýó÷áôï óçìåßï
êáé ï óêïðüò ôçò ìåôáâïëÞò| ãé’ áõôü êé ï ðïéçôÞò Ýöôá-
óå íá ðåé åêåßíï ôï ãåëïßï: «Ýöôáóå óôï ôÝëïò ãéá ôï ï-
ðïßï õðÞñîå»291| ìá ôï ôÝëïò äåí ôáõôßæåôáé óôç ëåé-
ôïõñãßá ôïõ ìå ïôéäÞðïôå Ýó÷áôï áëëÜ ìüíï ìå ôï áðï-
êïñýöùìá). 

Áöïý ïé ôÝ÷íåò äçìéïõñãïýí ïé ßäéåò ôçí ýëç ôïõò292

–Üëëåò åõèýò åîáñ÷Þò, Üëëåò êÜíïõí êÜðïéá ýëç ëåé-
ôïõñãéêÞ– êáé ÷ñçóéìïðïéïýìå ôá ðÜíôá óáí íá õðÞñ-
÷áí ãéá ÷Üñç ìáò (êáôÜ êÜðïéï ôñüðï åßìáóôå êáé åìåßò
ïé Üíèñùðïé Ýíá ôÝëïò| äéüôé ï óêïðüò Ý÷åé äýï óçìáóß-
åò| ôá Ý÷ïõìå üìùò åîçãÞóåé áõôÜ óôï Ðåñß öéëïóïöß-
áò293). Äýï åßíáé ïé ôÝ÷íåò ðïõ åîïõóéÜæïõí294 ôçí ýëç
êáé ôç ãíùñßæïõí, ç ìßá ñõèìßæåé ôç ÷ñÞóç åíüò ðñïúü-
íôïò êáé ç Üëëç äéåõèýíåé ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ. Ãé’ áõôü
êáé ç ðñþôç åßíáé åðßóçò ôñüðïí ôéíÜ295 äéåõèõíôéêÞ,
äéáöÝñïõí üìùò óôï åîÞò: ç ìßá ãíùñßæåé ôï åßäïò, åíþ ç
äåýôåñç, ùò êáôáóêåõáóôéêÞ, ãíùñßæåé ôçí ýëç. Ï ðëïß-
áñ÷ïò ãíùñßæåé óõãêåêñéìÝíá ðïéï åßíáé ôï åßäïò ôïõ
ðçäáëßïõ êáé äßíåé áíôßóôïé÷åò äéáôáãÝò, åíþ ï íáõðç-
ãüò ãíùñßæåé áðü ðïéï îýëï êáé ìå ðïéåò åñãáóßåò èá êá-
ôáóêåõáóôåß ôï ðçäÜëéï. ÓõìðÝñáóìá: óå ïôéäÞðïôå ôå-
÷íçôü ôçí ýëç ôç äçìéïõñãïýìå ïé Üíèñùðïé ÷Üñéí ôïõ
Ýñãïõ| áíôßèåôá, óå ïôéäÞðïôå öõóéêü ç ýëç õðÜñ÷åé
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fusikoiÍj u(pa/rxei ouÅsa. eÃti tw½n pro/j ti h( uÀlh: aÃll% ga\r
eiãdei aÃllh uÀlh. me/xri dh\ po/sou to\n fusiko\n deiÍ ei¹de/nai
to\ eiådoj kaiì to\ ti¿ e)stin; hÄ wÐsper i¹atro\n neu=ron hÄ xal-
ke/a xalko/n, me/xri tou= ti¿noj [ga\r] eÀneka eÀkaston, kaiì
periì tau=ta aÀ e)sti xwrista\ me\n eiãdei, e)n uÀlv de/; aÃnqrw-
poj ga\r aÃnqrwpon genn#= kaiì hÀlioj. pw½j d' eÃxei to\ xw-
risto\n kaiì ti¿ e)sti, filosofi¿aj eÃrgon diori¿sai th=j prw¯-
thj. 

Diwrisme/nwn de\ tou/twn e)piskepte/on periì tw½n ai¹-
ti¿wn, poiÍa/ te kaiì po/sa to\n a)riqmo/n e)stin. e)peiì ga\r tou=
ei¹de/nai xa/rin h( pragmatei¿a, ei¹de/nai de\ ou) pro/teron
oi¹o/meqa eÀkaston priìn aÄn la/bwmen to\ dia\ ti¿ periì eÀka-
ston (tou=to d' e)stiì to\ labeiÍn th\n prw¯thn ai¹ti¿anŸ, dh=-
lon oÀti kaiì h(miÍn tou=to poihte/on kaiì periì gene/sewj kaiì
fqora=j kaiì pa/shj th=j fusikh=j metabolh=j, oÀpwj ei¹do/tej
au)tw½n ta\j a)rxa\j a)na/gein ei¹j au)ta\j peirw¯meqa tw½n zh-
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óôçí ïõóßá ôïõ. 
Áêüìç, ç ýëç åßíáé ìßá óõó÷åôéêÞ Ýííïéá| ãéáôß óå Üë-

ëï åßäïò áíôéóôïé÷åß Üëëç ýëç296.
¢ëëï èÝìá297: ìÝ÷ñé ðïéï óçìåßï ðñÝðåé ï öõóéêüò íá

ãíùñßæåé ôï åßäïò êáé ôçí ïõóßá298; ÌÜëëïí üðùò ï ãéá-
ôñüò ãíùñßæåé ôá íåýñá Þ ï ÷áëêïõñãüò ôïí ÷áëêü: ìÝ-
÷ñé ôïõ óçìåßïõ íá ìÜèåé ôïí ëüãï ýðáñîçò üëùí üóùí
õðÜñ÷ïõí ùò äéáêåêñéìÝíá åßäç áëëÜ ïðùóäÞðïôå Ýíõ-
ëá. Ãéáôß ôïí Üíèñùðï ôïí ãåííÜ Üíèñùðïò êáé Þ-
ëéïò299. ÁëëÜ ôï ôé óõìâáßíåé ìå åêåßíï ðïõ ìðïñåß íá
÷ùñéóôåß áðü ôçí ýëç êáé ðïéá åßíáé ç öýóç ôïõ, áõôü
åßíáé áñìïäéüôçôá ôçò ðñþôçò öéëïóïößáò íá ôï ðñïó-
äéïñßóåé300.

3. ¾óôåñá áðü ôéò ðñïçãïýìåíåò äéáêñßóåéò êáé ïñé-
óìïýò ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóïõìå óôçí Ýñåõíá ó÷åôéêÜ ìå
ôá áßôéá: ðïéá åßíáé ôá áßôéá êáé ðüóá301. Êáé åðåéäÞ ìå
ôçí ðñáãìáôåßá áõôÞ áðïâëÝðïõìå óôç ãíþóç, êáé èå-
ùñïýìå üôé ãíþóç ãéá êÜôé áðïêôïýìå ìüíï üôáí êáôá-
ëÜâïõìå ôï «äéüôé» ôïõ (áõôü óçìáßíåé íá êáôáëÜâïõìå
ôçí ðñþôç áéôßá302 ôïõ), åßíáé öáíåñü üôé êáé åìåßò ôþ-
ñá áõôü ðñÝðåé íá êÜíïõìå êáé óôï æÞôçìá ôçò ãåíÝóå-
ùò êáé ôçò öèïñÜò-åîáöÜíéóçò êáé ôçò óýíïëçò öõóéêÞò
ìåôáâïëÞò| ï óêïðüò åßíáé íá ãíùñßóïõìå ôéò áñ÷Ýò ôçò
ãåíÝóåùò êáé öèïñÜò-åîáöÜíéóçò êáé íá ðñïóðáèÞóïõìå
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toume/nwn eÀkaston. eÀna me\n ouÅn tro/pon aiãtion le/getai
to\ e)c ouÂ gi¿gnetai¿ ti e)nupa/rxontoj, oiâon o( xalko\j tou=
a)ndria/ntoj kaiì o( aÃrguroj th=j fia/lhj kaiì ta\ tou/twn
ge/nh: aÃllon de\ to\ eiådoj kaiì to\ para/deigma, tou=to d'
e)stiìn o( lo/goj o( tou= ti¿ hÅn eiånai kaiì ta\ tou/tou ge/nh (oiâon
tou= dia\ pasw½n ta\ du/o pro\j eÀn, kaiì oÀlwj o( a)riqmo/jŸ kaiì
ta\ me/rh ta\ e)n t%½ lo/g%. eÃti oÀqen h( a)rxh\ th=j metabolh=j
h( prw¯th hÄ th=j h)remh/sewj, oiâon o( bouleu/saj aiãtioj, kaiì
o( path\r tou= te/knou, kaiì oÀlwj to\ poiou=n tou= poioume/nou
kaiì to\ metaba/llon tou= metaballome/nou. eÃti w¨j to\ te/-
loj: tou=to d' e)stiìn to\ ouÂ eÀneka, oiâon tou= peripateiÍn h(
u(gi¿eia: dia\ ti¿ ga\r peripateiÍ; fame/n " iÃna u(giai¿nv" kaiì
ei¹po/ntej ouÀtwj oi¹o/meqa a)podedwke/nai to\ aiãtion. kaiì
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íá áíáãÜãïõìå ôï êÜèå åðéìÝñïõò æçôïýìåíï óå áõ-
ôÝò303.

Ðñþôç óçìáóßá304 ôïõ áéôßïõ: Áßôéï ëÝãåôáé áõôü ðïõ
åíõðÜñ÷åé óå Ýíá ïí êáé áðü ôï ïðïßï ãßíåôáé êÜôé, ð.÷.
ï ÷áëêüò ëÝãåôáé áßôéï ôïõ áíäñéÜíôïò êáé ï Üñãõñïò
ôçò öéÜëçò| áßôéá åðßóçò ëÝãïíôáé êáé ôá ãÝíç ôùí ðñï-
çãïýìåíùí.

Äåýôåñç óçìáóßá: Áßôéï ëÝãåôáé ôï åßäïò êáé ôï õðü-
äåéãìá305 åíüò üíôïò| áõôü åßíáé áöåíüò ï ïñéóìüò306 ôçò
ïõóßáò ôïõ üíôïò, êáèþò êáé ôá ãÝíç ôïõ, ð.÷. áßôéï ôçò
ìïõóéêÞò ïêôÜâáò åßíáé ï ëüãïò äýï ðñïò Ýíá (2/1)307,
êáé åí ãÝíåé ï áñéèìüò), áöåôÝñïõ ôá ìÝñç ðïõ ðåñéÝ÷ï-
íôáé óôïí ïñéóìü.

Ôñßôç óçìáóßá: Áßôéï ëÝãåôáé áõôü óôï ïðïßï Ý÷åé ôçí
áñ÷Þ ôçò ç ðñþôç308 ìåôáâïëÞ Þ ç ðáýóç ôçò, ð.÷. áß-
ôéï åßíáé ï Üíèñùðïò ðïõ óêÝöôçêå êáé áðïöÜóéóå êÜôé,
Þ ï ðáôÝñáò åßíáé áßôéïò ôïõ ðáéäéïý ôïõ, êáé ãåíéêüôå-
ñá áõôü ðïõ êÜíåé êÜôé åßíáé áßôéï áõôïý ðïõ ãßíåôáé,
êáé áõôü ðïõ ìåôáâÜëëåé áõôïý ðïõ ìåôáâÜëëåôáé.

ÔÝôáñôç óçìáóßá: Áßôéï ëÝãåôáé áõôü ðïõ Ý÷åé ôç ëåé-
ôïõñãßá ôÝëïõò| äçëáäÞ áõôü ÷Üñéí ôïõ ïðïßïõ ãßíåôáé
êÜôé, ð.÷. áßôéï ôïõ ðåñéðÜôïõ åßíáé ç õãåßá| ðïéïò åßíáé,
ìå Üëëá ëüãéá, ï ëüãïò ðïõ êÜðïéïò âãáßíåé íá ðåñðá-
ôÞóåé; ËÝìå: «ãéá íá Ý÷åé õãåßá», êáé ìå ôç öñÜóç áõôÞ
èåùñïýìå üôé Ý÷ïõìå äþóåé áðÜíôçóç óôï åñþôçìá ôçò
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oÀsa dh\ kinh/santoj aÃllou metacu\ gi¿gnetai tou= te/louj,
oiâon th=j u(giei¿aj h( i¹sxnasi¿a hÄ h( ka/qarsij hÄ ta\ fa/rmaka
hÄ ta\ oÃrgana: pa/nta ga\r tau=ta tou= te/louj eÀneka/ e)stin,
diafe/rei de\ a)llh/lwn w¨j oÃnta ta\ me\n eÃrga ta\ d' oÃrgana.
ta\ me\n ouÅn aiãtia sxedo\n tosautaxw½j le/getai, sumbai¿-
nei de\ pollaxw½j legome/nwn tw½n ai¹ti¿wn kaiì polla\ tou=
au)tou= aiãtia eiånai, ou) kata\ sumbebhko/j, oiâon tou= a)ndri-
a/ntoj kaiì h( a)ndriantopoiikh\ kaiì o( xalko/j, ou) kaq' eÀte-
ro/n ti a)ll' vÂ a)ndria/j, a)ll' ou) to\n au)to\n tro/pon, a)lla\
to\ me\n w¨j uÀlh to\ d' w¨j oÀqen h( ki¿nhsij. eÃstin de/ tina kaiì
a)llh/lwn aiãtia, oiâon to\ poneiÍn th=j eu)eci¿aj kaiì auÀth tou=
poneiÍn: a)ll' ou) to\n au)to\n tro/pon, a)lla\ to\ me\n w¨j te/-
loj to\ d' w¨j a)rxh\ kinh/sewj. eÃti de\ to\ au)to\ tw½n e)nan-
ti¿wn e)sti¿n: oÁ ga\r paro\n aiãtion tou=de, tou=to kaiì a)po\n
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áéôßáò309. ÅðéðëÝïí, áíÜëïãá áßôéá åßíáé êáé üóá ðá-
ñåìâÜëëïíôáé óå ìßá äéáäéêáóßá ìåôáâïëÞò ðïõ Ý÷åé ôçí
áñ÷Þ ôçò óå Ýíá Üëëï ïí êáé ïäçãåß óå Ýíá ôÝëïò, ð.÷.
ôï áäõíÜôéóìá, ç êÜèáñóç, ôá öÜñìáêá êáé ôá üñãáíá
åßíáé åðßóçò áßôéá ôçò õãåßáò| äéüôé üëá ôïõò õðÜñ÷ïõí
÷Üñéí ôïõ ôÝëïõò, äéáöÝñïíôáò üìùò ìåôáîý ôïõò óôï ü-
ôé ôá ìåí åßíáé åíÝñãåéåò, ôá äå üñãáíá310.

Ôá áßôéá, ëïéðüí, ëÝãïíôáé ó÷åäüí311 ìå ôéò óçìáóßåò
ðïõ áíáöÝñáìå312. Êáé áöïý õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò ìïñöÝò
áéôéüôçôáò, óõìâáßíåé íá Ý÷åé êÜôé ðïëëÜ êáé äéÜöïñá
áßôéá| êáé ìÜëéóôá áõôÜ åßíáé ìç óõìðôùìáôéêÜ áßôéá|
ðáñÜäåéãìá: ôüóï ç ãëõðôéêÞ üóï êáé ï ÷áëêüò åßíáé áß-
ôéá ôïõ áíäñéÜíôá, êáé ìÜëéóôá áßôéá áêñéâþò ôïõ áí-
äñéÜíôá êáé ôßðïôå Üëëïõ| ðëçí üìùò áßôéá êáôÜ äéáöï-
ñåôéêü ôñüðï: ï ÷áëêüò åßíáé áßôéï ùò ýëç, åíþ ç ãëõ-
ðôéêÞ ùò ðñïÝëåõóç ôçò ìåôáâïëÞò. 

ÏñéóìÝíá, ðÜëé, ëåéôïõñãïýí ùò áìïéâáßá áßôéá, ð.÷.
ç óùìáôéêÞ äñáóôçñéüôçôá åßíáé áßôéï ôçò êáëÞò óùìá-
ôéêÞò êáôÜóôáóçò, áëëÜ êáé ç êáëÞ óùìáôéêÞ êáôÜóôá-
óç åßíáé áßôéï ôçò óùìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò313| ðñü-
êåéôáé, üìùò, ãéá áßôéá äéáöïñåôéêïý ôýðïõ: ç åõåîßá åß-
íáé áßôéï ùò ôÝëïò, åíþ ï ìü÷èïò ùò áñ÷Þ ôçò êßíçóçò. 

Áêüìç, Ýíá êáé ôï áõôü ìðïñåß íá ëåéôïõñãåß ùò áßôéï
ôùí áíôéèÝôùí| ç åîÞãçóç: êÜôé ëåéôïõñãåß ìå ôçí ðá-
ñïõóßá ôïõ ùò áßôéï ôïõ ÷, åíþ áõôü ôï ßäéï ìå ôçí á-
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ai¹tiw¯meqa e)ni¿ote tou= e)nanti¿ou, oiâon th\n a)pousi¿an tou=
kubernh/tou th=j tou= ploi¿ou a)natroph=j, ouÂ hÅn h( parou-
si¿a ai¹ti¿a th=j swthri¿aj. aÀpanta de\ ta\ nu=n ei¹rhme/na aiã-
tia ei¹j te/ttaraj pi¿ptei tro/pouj tou\j fanerwta/touj. ta\
me\n ga\r stoixeiÍa tw½n sullabw½n kaiì h( uÀlh tw½n skeua-
stw½n kaiì to\ pu=r kaiì ta\ toiau=ta tw½n swma/twn kaiì ta\
me/rh tou= oÀlou kaiì ai¸ u(poqe/seij tou= sumpera/smatoj w¨j
to\ e)c ouÂ aiãtia/ e)stin, tou/twn de\ ta\ me\n w¨j to\ u(pokei¿me-
non, oiâon ta\ me/rh, ta\ de\ w¨j to\ ti¿ hÅn eiånai, to/ te oÀlon kaiì
h( su/nqesij kaiì to\ eiådoj: to\ de\ spe/rma kaiì o( i¹atro\j kaiì
o( bouleu/saj kaiì oÀlwj to\ poiou=n, pa/nta oÀqen h( a)rxh\
th=j metabolh=j hÄ sta/sewj [hÄ kinh/sewj]: ta\ d' w¨j to\ te/-
loj kaiì ta)gaqo\n tw½n aÃllwn: to\ ga\r ouÂ eÀneka be/ltiston
kaiì te/loj tw½n aÃllwn e)qe/lei eiånai: diafere/tw de\ mhde\n
ei¹peiÍn au)to\ a)gaqo\n hÄ faino/menon a)gaqo/n. ta\ me\n ouÅn
aiãtia tau=ta kaiì tosau=ta/ e)sti t%½ eiãdei: tro/poi de\ tw½n
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ðïõóßá ôïõ èåùñåßôáé êÜðïéåò öïñÝò áßôéï ãéá ôï áíôßèå-
ôï ôïõ ÷| ôçí áðïõóßá ôïõ ðëïßáñ÷ïõ, ð.÷., ôç èåùñïý-
ìå áßôéï ôçò áíáôñïðÞò ôïõ ðëïßïõ, åíþ ç ðáñïõóßá ôïõ
èá Þôáí ôï áßôéï ôçò äéÜóùóçò ôïõ ðëïßïõ314.

¼ëá ôá ðñïáíáöåñèÝíôá áßôéá áíÞêïõí óå ôÝóóåñéò
ôýðïõò, ôïõò ðéï öáíåñïýò315. Ðñþôïí| ôá ãñÜììáôá åß-
íáé áßôéï ôùí óõëëáâþí, ç ýëç ôùí óêåõáóìÜôùí, ç
öùôéÜ êáé ôá Üëëá óôïé÷åßá áßôéï ôùí óùìÜôùí, ôá ìÝ-
ñç áßôéï ôïõ óõíüëïõ êáé ïé ðñïêåßìåíåò áßôéï ôïõ óõ-
ìðåñÜóìáôïò| üëá ôïõò åßíáé áßôéá ôïõ ôýðïõ «áðü ôé».
Äåýôåñïí| åíþ óôá ðáñáðÜíù æåýãç ôï ðñþôï ìÝëïò åß-
íáé áßôéï åðåéäÞ õðüêåéôáé316, ð.÷. ôá ìÝñç, ôï äåýôåñï
ìÝëïò åßíáé áßôéï åðåéäÞ ëåéôïõñãåß ùò ôï åßäïò óôï ï-
ðïßï ôåßíåé ôï êáèåôß, ð.÷. ôï üëï, ç óýíèåóç êáé ôï åß-
äïò. Ôñßôïí, ôï óðÝñìá317 êáé ï ãéáôñüò êáé åêåßíïò ðïõ
óêÝöôçêå êáé áðïöÜóéóå êÜôé êáé ãåíéêÜ áõôü ðïõ êÜíåé
êÜôé åßíáé üëá ôïõò áßôéá åðåéäÞ ó’ áõôÜ Ý÷åé ôçí ðñïÝ-
ëåõóÞ ôçò ç ìåôáâïëÞ Þ ç áêéíçôïðïßçóç. ÔÝôáñôïí| õ-
ðÜñ÷ïõí êáé åêåßíá ôá áßôéá ðïõ ëåéôïõñãïýí ùò ôï ôÝ-
ëïò êáé ôï áãáèü318 ôùí Üëëùí319| äéüôé áõôü ãéá ÷Üñç
ôïõ ïðïßïõ ãßíïíôáé ôá Üëëá ëåéôïõñãåß áðü ôç öýóç
ôïõ ùò ôï êïñõöáßï áãáèü ãé’ áõôÜ êáé ôï ôÝëïò ôïõò|
êáé áò ìçí ðéóôÝøïõìå ðùò Ý÷åé êÜðïéá äéáöïñÜ ôï áí
èá ôï ðïýìå ðñáãìáôéêü Þ öáéíïìåíéêü áãáèü320.

ÁõôÜ, ëïéðüí, åßíáé ôá áßôéá êáé ôüóá åßíáé ôá åßäç
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ai¹ti¿wn a)riqm%½ me\n ei¹siì polloi¿, kefalaiou/menoi de\ kaiì
ouÂtoi e)la/ttouj. le/getai ga\r aiãtia pollaxw½j, kaiì au)-
tw½n tw½n o(moeidw½n prote/rwj kaiì u(ste/rwj aÃllo aÃllou,
oiâon u(giei¿aj i¹atro\j kaiì texni¿thj, kaiì tou= dia\ pasw½n to\
dipla/sion kaiì a)riqmo/j, kaiì a)eiì ta\ perie/xonta pro\j ta\
kaq' eÀkaston. eÃti d' w¨j to\ sumbebhko\j kaiì ta\ tou/twn
ge/nh, oiâon a)ndria/ntoj aÃllwj Polu/kleitoj kaiì aÃllwj
a)ndriantopoio/j, oÀti sumbe/bhke t%½ a)ndriantopoi%½ to\
Poluklei¿t% eiånai. kaiì ta\ perie/xonta de\ to\ sumbebhko/j,
oiâon ei¹ o( aÃnqrwpoj aiãtioj eiãh a)ndria/ntoj hÄ oÀlwj z%½on.
eÃsti de\ kaiì tw½n sumbebhko/twn aÃlla aÃllwn porrw¯te-
ron kaiì e)ggu/teron, oiâon ei¹ o( leuko\j kaiì o( mousiko\j aiã-
tioj le/goito tou= a)ndria/ntoj. pa/nta de\ kaiì ta\ oi¹kei¿wj
lego/mena kaiì ta\ kata\ sumbebhko\j ta\ me\n w¨j duna/mena
le/getai ta\ d' w¨j e)nergou=nta, oiâon tou= oi¹kodomeiÍsqai
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ôïõò| áëëÜ ìïñöÝò áõôþí ôùí áéôßùí õðÜñ÷ïõí ðïë-
ëÝò321, ðëçí üìùò ïìáäïðïéïýíôáé êáé áõôÝò óå ëéãüôå-
ñåò. Áóöáëþò, ôá áßôéá ëÝãïíôáé ìå ðïëëÝò óçìáóßåò|
áëëÜ êáé ìÝóá óôçí ßäéá ïìÜäá áéôßùí Üëëï ðñïçãåßôáé
êáé Üëëï Ýðåôáé, ë.÷. áßôéïò ôçò õãåßáò åßíáé ï ãéáôñüò
áëëÜ êáé ï êÜôï÷ïò ôçò ôÝ÷íçò, êáé áßôéï ôçò ïêôÜâáò
åßíáé ç áíáëïãßá äýï ðñïò Ýíá (2/1) áëëÜ êáé ï áñéèìüò,
êáé óå êÜèå ðåñßðôùóç ðñïçãïýíôáé ôá åðéìÝñïõò áßôéá
êáé Ýðïíôáé ôá ãåíéêüôåñá.

Áêüìç, õðÜñ÷ïõí áßôéá ùò ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìáôá
Þ ùò ãÝíç ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìá-
ôá| ð.÷. áßôéï ôïõ áíäñéÜíôïò åßíáé ôüóï ï Ðïëýêëåéôïò
üóï êáé ï áíäñéáíôïðïéüò ðëçí üìùò ìå äéáöïñåôéêü
ôñüðï ï êáèÝíáò, áöïý ôï üôé ðñüêåéôáé ãéá ôïí Ðïëý-
êëåéôï åßíáé Ýíá ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá óôïí áíäñéá-
íôïðïéü322. Áßôéá åßíáé, åðßóçò, êáé ôá ãÝíç ðïõ åìðåñéÝ-
÷ïõí ôá ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìáôá, üðùò áí ëÝãáìå ü-
ôé ï Üíèñùðïò åßíáé áßôéï ôïõ áíäñéÜíôïò Þ ôï æùíôáíü
ïí åí ãÝíåé. Áðü ôá ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìáôá Üëëá åß-
íáé ìáêñéíüôåñá áßôéá êáé Üëëá êïíôéíüôåñá, üðùò áí
ëÝãáìå üôé ï ëåõêüò Þ ï ìïõóéêüò åßíáé áßôéï ôïõ áíäñéÜ-
íôïò323. ¼ëá, üìùò, ôá áßôéá, ôüóï ôá ïõóéþäç üóï êáé
ôá ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìáôá, ëÝãïíôáé åßôå ùò äõíçôé-
êÜ åßôå ùò åíåñãïýíôá áßôéá| ðáñÜäåéãìá: áßôéï ôçò ïé-
êïäüìçóçò ìéáò ïéêßáò åßíáé áöåíüò Ýíáò ïéêïäüìïò êáé
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oi¹ki¿an oi¹kodo/moj hÄ oi¹kodomw½n oi¹kodo/moj. o(moi¿wj de\
lexqh/setai kaiì e)f' wÒn aiãtia ta\ aiãtia toiÍj ei¹rhme/noij,
oiâon toudiì tou= a)ndria/ntoj hÄ a)ndria/ntoj hÄ oÀlwj ei¹ko/noj,
kaiì xalkou= tou=de hÄ xalkou= hÄ oÀlwj uÀlhj: kaiì e)piì tw½n
sumbebhko/twn w¨sau/twj. eÃti de\ sumpleko/mena kaiì
tau=ta ka)keiÍna lexqh/setai, oiâon ou) Polu/kleitoj ou)de\
a)ndriantopoio/j, a)lla\ Polu/kleitoj a)ndriantopoio/j.
a)ll' oÀmwj aÀpanta tau=ta/ e)sti to\ me\n plh=qoj eÀc, lego/-
mena de\ dixw½j: hÄ ga\r w¨j to\ kaq' eÀkaston, hÄ w¨j to\ ge/-
noj, hÄ w¨j to\ sumbebhko/j, hÄ w¨j to\ ge/noj tou= sumbe-
bhko/toj, hÄ w¨j sumpleko/mena tau=ta hÄ w¨j a(plw½j lego/-
mena: pa/nta de\ hÄ e)nergou=nta hÄ kata\ du/namin. diafe/rei
de\ tosou=ton, oÀti ta\ me\n e)nergou=nta kaiì ta\ kaq' eÀkaston
aÀma eÃsti kaiì ou)k eÃsti kaiì wÒn aiãtia, oiâon oÀd' o( i¹atreu/wn
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áöåôÝñïõ Ýíáò ïéêïäüìïò ðïõ åíåñãåß ïéêïäïìþíôáò. 
Ôá ßäéá, ôþñá, ìå üóá åßðáìå ãéá ôá áßôéá éó÷ýïõí êáé

ãéá ôá áéôéáôÜ, ð.÷. ãéá Ýíáí óõãêåêñéìÝíï áíäñéÜíôá,
ãéá ôïí áíäñéÜíôá åí ãÝíåé Þ ãåíéêüôåñá ãéá ìéá åéêá-
óôéêÞ áíáðáñÜóôáóç, êáé ãéá Ýíáí óõãêåêñéìÝíï ÷áëêü,
ãéá ôïí ÷áëêü åí ãÝíåé êáé ãåíéêüôåñá ãéá ôçí ýëç| ôá
ßäéá, åðßóçò, éó÷ýïõí êáé üóïí áöïñÜ ôá ðåñéèùñéáêÜ
óõìðôþìáôá. Áêüìç, ìðïñïýìå íá áíáöåñèïýìå êáé ó’
áõôÜ êáé óôá Üëëá324 óõìðëÝêïíôÜò ôá, äçëáäÞ ìðïñåß
íá ìçí áíáöÝñïõìå ùò áßôéï ôïõ áíäñéÜíôïò ôïí Ðïëý-
êëåéôï Þ ôïí áíäñéáíôïðïéü áëëÜ ôïí áíäñéáíôïðïéü
Ðïëýêëåéôï.

ÁëëÜ üëåò ïé ðñïçãïýìåíåò äéáêñßóåéò áñéèìïýíôáé
óõíïëéêÜ óå Ýîé (ç êáèåìéÜ áðü ôéò ïðïßåò ëÝãåôáé ìå äýï
óçìáóßåò)| üôáí ìéëÜìå ãéá áßôéá áíáöåñüìáóôå óå áõ-
ôÜ åßôå ùò ôï åðéìÝñïõò áßôéï, åßôå ùò ôï ãÝíïò ôïõ, åß-
ôå ùò ôï áßôéï-ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá, åßôå ùò ôï ãÝíïò
ôïõ áéôßïõ-ðåñéèùñéáêïý óõìðôþìáôïò, åßôå ùò óõ-
ìðëïêÞ ïõóéþäïõò êáé óõìðôùìáôéêïý áéôßïõ, åßôå ùò
äéÜêñéóÞ ôïõò| êáé åðßóçò üëá áõôÜ ìðïñåß íá ëÝãïíôáé
åßôå ùò åíåñãïýíôá åßôå ùò äõíçôéêÜ áßôéá325. ÕðÜñ÷åé,
üìùò ìéá äéáöïñÜ áíÜìåóá óôá åíåñãïýíôá êáé ôá äõ-
íçôéêÜ áßôéá: ôá åíåñãïýíôá áßôéá êáé ìÜëéóôá ôá åðé-
ìÝñïõò áßôéá õðÜñ÷ïõí Þ äåí õðÜñ÷ïõí óå êÜèå ðåñß-
ðôùóç ìáæß ìå ôá áéôéáôÜ ôïõò, ð.÷., ï óõãêåêñéìÝíïò
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t%½de t%½ u(giazome/n% kaiì oÀde o( oi¹kodomw½n t%½de t%½ oi¹ko-
domoume/n%, ta\ de\ kata\ du/namin ou)k a)ei¿. fqei¿retai ga\r
ou)x aÀma h( oi¹ki¿a kaiì o( oi¹kodo/moj. deiÍ d' a)eiì to\ aiãtion e(-
ka/stou to\ a)kro/taton zhteiÍn, wÐsper kaiì e)piì tw½n aÃllwn
(oiâon aÀnqrwpoj oi¹kodomeiÍ oÀti oi¹kodo/moj, o( d' oi¹kodo/moj
kata\ th\n oi¹kodomikh/n: tou=to toi¿nun pro/teron to\ aiã-
tion, kaiì ouÀtwj e)piì pa/ntwnŸ: eÃti ta\ me\n ge/nh tw½n ge-
nw½n, ta\ de\ kaq' eÀkaston tw½n kaq' eÀkaston (oiâon a)ndri-
antopoio\j me\n a)ndria/ntoj, o(diì de\ toudi¿Ÿ: kaiì ta\j me\n
duna/meij tw½n dunatw½n, ta\ d' e)nergou=nta pro\j ta\ e)ner-
gou/mena. oÀsa me\n ouÅn ta\ aiãtia kaiì oÁn tro/pon aiãtia,
eÃstw h(miÍn diwrisme/na i¸kanw½j. 

Le/getai de\ kaiì h( tu/xh kaiì to\ au)to/maton tw½n ai¹ti¿wn,
kaiì polla\ kaiì eiånai kaiì gi¿gnesqai dia\ tu/xhn kaiì dia\ to\
au)to/maton: ti¿na ouÅn tro/pon e)n tou/toij e)stiì toiÍj ai¹ti¿oij
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èåñÜðùí ãéáôñüò ìå ôïí óõãêåêñéìÝíï èåñáðåõüìåíï á-
óèåíÞ, êáé ï óõãêåêñéìÝíïò ïéêïäüìïò ìå ôç óõãêåêñéìÝ-
íç ïéêïäïìÞ| ìå ôá äõíçôéêÜ áßôéá, üìùò, áõôü äåí óõì-
âáßíåé óå êÜèå ðåñßðôùóç, áöïý ç ïéêßá êáé ï ïéêïäüìïò
äåí ïäçãïýíôáé ìáæß óôçí áíõðáñîßá.

ÐÜíôá ïöåßëïõìå íá øÜ÷íïõìå íá âñïýìå üëá ôá áß-
ôéá ãéá ôï êáèåôß êáé ìÝ÷ñé ôï áðþôáôï326 áßôéï (ðáñÜ-
äåéãìá: Ýíáò Üíèñùðïò ïéêïäïìåß äéüôé åßíáé ïéêïäüìïò,
êáé ï ïéêïäüìïò ìå ôç óåéñÜ ôïõ ëüãù ôçò ïéêïäïìéêÞò
ôÝ÷íçò| áõôï âÝâáéá åßíáé ôï ðñüôåñï áßôéï| ôï ßäéï éó÷ý-
åé êáé ãéá üëá ôá áßôéá)| áêüìç, ôá ãÝíç ðñÝðåé íá áé-
ôéïëïãïýí ãÝíç, åíþ ôá åðéìÝñïõò áßôéá åðéìÝñïõò áé-
ôéáôÜ (ðáñÜäåéãìá: ï áíäñéáíôïðïéüò åßíáé áßôéï ôïõ
áíäñéÜíôïò, êáé ï óõãêåêñéìÝíïò áíäñéáíôïðïéüò ôïõ óõ-
ãêåêñéìÝíïõ áíäñéÜíôïò)| êáé ôá äõíçôéêÜ áßôéá ðñÝðåé
íá áéôéïëïãïýí äõíçôéêÜ áéôéáôÜ, åíþ ôá åíåñãïýíôá
áßôéá ðñÝðåé íá áéôéïëïãïýí ðñáãìáôïýìåíá áéôéáôÜ. 

¸óôù, åäþ, üôé Ý÷ïõìå ðñïóäéïñßóåé ìå åðÜñêåéá ôü-
óï ôïí áñéèìü üóï êáé ôïõò ôýðïõò ôùí áéôßùí.

4. ÁíáöÝñïíôáé åðßóçò áíÜìåóá óôá áßôéá ç ôý÷ç êáé ôï
áõôüìáôï, êáé ëÝãåôáé üôé ðïëëÜ õðÜñ÷ïõí êáé ãßíïíôáé
åîáéôßáò ôçò ôý÷çò Þ åîáéôßáò ôïõ áõôïìÜôïõ327. ÐñÝðåé,
óõíåðþò, íá åñåõíçèïýí ôá áêüëïõèá: á) ìå ðïéï ôñüðï
ç ôý÷ç êáé ôï áõôüìáôï åíôÜóóïíôáé óôá áßôéá ðïõ Ý-
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h( tu/xh kaiì to\ au)to/maton, kaiì po/teron to\ au)to\ h( tu/xh
kaiì to\ au)to/maton hÄ eÀteron, kaiì oÀlwj ti¿ e)stin h( tu/xh kaiì
to\ au)to/maton, e)piskepte/on. eÃnioi ga\r kaiì ei¹ eÃstin hÄ mh\
a)porou=sin: ou)de\n ga\r dh\ gi¿gnesqai a)po\ tu/xhj fasi¿n,
a)lla\ pa/ntwn eiånai¿ ti aiãtion w¨risme/non oÀsa le/gomen a)-
po\ tau)toma/tou gi¿gnesqai hÄ tu/xhj, oiâon tou= e)lqeiÍn a)po\
tu/xhj ei¹j th\n a)gora/n, kaiì katalabeiÍn oÁn e)bou/leto me\n
ou)k %Óeto de/, aiãtion to\ bou/lesqai a)gora/sai e)lqo/nta:
o(moi¿wj de\ kaiì e)piì tw½n aÃllwn tw½n a)po\ tu/xhj legome/-
nwn a)ei¿ ti eiånai labeiÍn to\ aiãtion, a)ll' ou) tu/xhn, e)peiì eiã
ge/ ti hÅn h( tu/xh, aÃtopon aÄn fanei¿h w¨j a)lhqw½j, kaiì a)-
porh/seien aÃn tij dia\ ti¿ pot' ou)deiìj tw½n a)rxai¿wn sofw½n
ta\ aiãtia periì gene/sewj kaiì fqora=j le/gwn periì tu/xhj
ou)de\n diw¯risen, a)ll' w¨j eÃoiken, ou)de\n %Óonto ou)d' e)keiÍnoi
eiånai a)po\ tu/xhj. a)lla\ kaiì tou=to qaumasto/n: polla\
ga\r kaiì gi¿gnetai kaiì eÃstin a)po\ tu/xhj kaiì a)po\ tau)to-
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÷ïõìå Þäç áíáöÝñåé, â) áí ç ôý÷ç êáé ôï áõôüìáôï ôáõ-
ôßæïíôáé Þ ü÷é, ã) êáé, åõñýôåñá, ôé åßíáé ç ôý÷ç êáé ôï
áõôüìáôï. Äéüôé ïñéóìÝíïé328 èÝôïõí åí áìöéâüëù áêü-
ìç êáé ôçí ýðáñîç Þ áíõðáñîßá ôçò ôý÷çò êáé ôïõ áõôï-
ìÜôïõ329| ôï óêåðôéêü ôïõò: ôßðïôå äåí ãßíåôáé êáôÜ ôý-
÷ç, áëëÜ ãéá üóá ëÝìå üôé ãßíïíôáé áõôïìÜôùò Þ êáôÜ
ôý÷ç õðÜñ÷åé óå êÜèå ðåñßðôùóç Ýíá óõãêåêñéìÝíï áß-
ôéï| ð.÷., üôáí ðÜåé êáíåßò êáôÜ ôý÷ç óôçí áãïñÜ êáé
óõíáíôÞóåé áêñéâþò åêåßíïí ðïõ Þèåëå íá óõíáíôÞóåé,
÷ùñßò üìùò íá ôï öáíôÜæåôáé üôé áõôüò èá åßíáé óôçí á-
ãïñÜ, áßôéï –ëÝíå– åßíáé ç èÝëçóÞ ôïõ íá ðÜåé êáé íá á-
ãïñÜóåé êÜôé| ôï ßäéï êáé ìå ôá õðüëïéðá ðïõ ëÝãåôáé ü-
ôé åßíáé áðïôåëÝóìáôá ôý÷çò: óå êÜèå ðåñßðôùóç ìðï-
ñåß íá âñåèåß êÜðïéï áßôéï äéÜöïñï ôçò ôý÷çò. Äéüôé, áí
ðñÜãìáôé õðÞñ÷å êáé Þôáí êÜôé ç ôý÷ç, èá Ýìïéáæå óô’
áëÞèåéá áõôÞ ðïëý ðáñÜäïîç| èá ðñïîåíïýíôáí, åðé-
ðëÝïí, ç áðïñßá ãéá ðïéïí ôåëïóðÜíôùí ëüãï êáíåßò
áñ÷áßïò óïöüò áð’ üóïõò áíáöÝñèçêáí óôá áßôéá ôçò ãÝ-
íåóçò êáé ôçò öèïñÜò-åîáöÜíéóçò äåí îåêáèÜñéóå áðïëý-
ôùò ôßðïôå åí ó÷Ýóåé ìå ôçí ôý÷ç| üðùò öáßíåôáé, ïýôå
êé åêåßíïé èåùñïýóáí üôé ìðïñåß íá ãßíåé ïôéäÞðïôå åîáé-
ôßáò ôçò ôý÷çò.

ÁëëÜ ìáò ðñïîåíåß Ýêðëçîç êáé ôï åîÞò: Åßíáé áóöá-
ëþò ðïëëÜ áõôÜ ðïõ ãßíïíôáé êáé õðÜñ÷ïõí êáôÜ ôý÷ç
Þ áõôüìáôá, ãéá ôá ïðïßá ôï îÝñïõìå êáëÜ üôé ìðïñïý-
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ma/tou, aÁ ou)k a)gnoou=ntej oÀti eÃstin e)panenegkeiÍn eÀka-
ston e)pi¿ ti aiãtion tw½n gignome/nwn, kaqa/per o( palaio\j
lo/goj eiåpen o( a)nairw½n th\n tu/xhn, oÀmwj tou/twn ta\ me\n
eiånai¿ fasi pa/ntej a)po\ tu/xhj ta\ d' ou)k a)po\ tu/xhj: dio\
kaiì a(mw½j ge/ pwj hÅn poihte/on au)toiÍj mnei¿an. a)lla\ mh\n
ou)d' e)kei¿nwn ge/ ti %Óonto eiånai th\n tu/xhn, oiâon fili¿an hÄ
neiÍkoj hÄ nou=n hÄ pu=r hÄ aÃllo ge/ ti tw½n toiou/twn. aÃtopon
ouÅn eiãte mh\ u(pela/mbanon eiånai eiãte oi¹o/menoi pare/lei-
pon, kaiì tau=t' e)ni¿ote xrw¯menoi, wÐsper ëmpedoklh=j ou)k
a)eiì to\n a)e/ra a)nwta/tw a)pokri¿nesqai¿ fhsin, a)ll' oÀpwj
aÄn tu/xv. le/gei gou=n e)n tv= kosmopoii¿# w¨j "ouÀtw sune/-
kurse qe/wn tote/, polla/ki d' aÃllwj" kaiì ta\ mo/ria tw½n
z%¯wn a)po\ tu/xhj gene/sqai ta\ pleiÍsta/ fhsin. ei¹siì de/ ti-
nej oiá kaiì tou)ranou= tou=de kaiì tw½n ko/smwn pa/ntwn
ai¹tiw½ntai to\ au)to/maton: a)po\ tau)toma/tou ga\r gene/-
sqai th\n di¿nhn kaiì th\n ki¿nhsin th\n diakri¿nasan kaiì ka-
tasth/sasan ei¹j tau/thn th\n ta/cin to\ pa=n. kaiì ma/la
tou=to/ ge au)to\ qauma/sai aÃcion: le/gontej ga\r ta\ me\n
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ìå íá ôá áíáãÜãïõìå üëá óå êÜðïéï óõãêåêñéìÝíï áß-
ôéï, üðùò ôï åßðå êáé ï ðáëáéüò ëüãïò ðïõ áíáéñåß ôçí
ýðáñîç ôçò ôý÷çò330. Êé üìùò ìåñéêÜ áðü áõôÜ ôá áðï-
äßäïõìå ïìüöùíá óôçí ôý÷ç, åíþ êÜðïéá Üëëá ü÷é| áõ-
ôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ ïé áñ÷áßïé óïöïß Ýðñåðå íá Ý-
÷ïõí êÜíåé –ìå ïðïéïäÞðïôå ôñüðï– ìíåßá óå ôÝôïéåò
ðåñéðôþóåéò ôý÷çò331. Áëë’ üìùò áõôïß äåí åíÝôáîáí
ôçí ôý÷ç ïýôå êáí óå åêåßíá ðïõ ïé ßäéïé öáíôÜæïíôáí ùò
áßôéá, äçëáäÞ óôç öéëßá Þ ôçí Ýñéäá Þ ôç öùôéÜ Þ óå ï-
ôéäÞðïôå Üëëï óáí êé áõôÜ. ÏðùóäÞðïôå ðñüêåéôáé ãéá
êÜôé ôï ðáñÜäïîï, åßôå áðÝññéðôáí ôçí ýðáñîç ôçò ôý-
÷çò åßôå ôç äÝ÷ïíôáí áëëÜ ôçí ðáñáãíþñéæáí, êáé ìÜ-
ëéóôá åíþ ôç ÷ñçóéìïðïéïýóáí óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþ-
óåéò, üðùò ï ÅìðåäïêëÞò ðïõ ëÝåé332 üôé ï áÝñáò333 äåí
óõãêåíôñþíåôáé ðÜíôá óôï ðéï øçëü óçìåßï áëëÜ üðùò
ôý÷åé. ËÝåé, åðßóçò, óôçí êïóìïðïéßá ôïõ ï ÅìðåäïêëÞò:
«ì’ áõôüí ôïí ôñüðï Ýôõ÷å ôüôå íá ôñÝ÷åé, åíþ óõíÞèùò
ìå Üëëïí»334| åðßóçò, éó÷õñßæåôáé üôé ôá ðåñéóóüôåñá
æùéêÜ ìÝñç Ýãéíáí êáôÜ ôý÷ç335.

ÕðÜñ÷ïõí, ðÜëé, ïñéóìÝíïé ðïõ èåùñïýí ôï áõôüìáôï
ùò áßôéï áõôïý åäþ ôïõ ïõñáíïý êáé üëùí ôùí êü-
óìùí336, ìå ôï åðé÷åßñçìá üôé óôï áõôüìáôï ïöåßëåé ôçí
ýðáñîÞ ôçò ç äßíç êáé ç êßíçóç ðïõ äéÝêñéíå ôá ðÜíôá
ìåôáîý ôïõò êáé êáôÝóôçóå ó’ áõôÜ ôçí õðÜñ÷ïõóá ôÜ-
îç337. Áõôü êé áí åßíáé ðáñÜäïîï!338 Äéüôé áðü ôç ìßá
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z%½a kaiì ta\ futa\ a)po\ tu/xhj mh/te eiånai mh/te gi¿gnesqai,
a)ll' hÃtoi fu/sin hÄ nou=n hÃ ti toiou=ton eÀteron eiånai to\ aiã-
tion (ou) ga\r oÀ ti eÃtuxen e)k tou= spe/rmatoj e(ka/stou gi¿-
gnetai, a)ll' e)k me\n tou= toioudiì e)lai¿a e)k de\ tou= toioudiì
aÃnqrwpojŸ, to\n d' ou)rano\n kaiì ta\ qeio/tata tw½n fane-
rw½n a)po\ tou= au)toma/tou gene/sqai, toiau/thn d' ai¹ti¿an
mhdemi¿an eiånai oiàan tw½n z%¯wn kaiì tw½n futw½n. kai¿toi ei¹
ouÀtwj eÃxei, tou=t' au)to\ aÃcion e)pista/sewj, kaiì kalw½j eÃ-
xei lexqh=nai¿ ti periì au)tou=. pro\j ga\r t%½ kaiì aÃllwj aÃ-
topon eiånai to\ lego/menon, eÃti a)topw¯teron to\ le/gein
tau=ta o(rw½ntaj e)n me\n t%½ ou)ran%½ ou)de\n a)po\ tau)to-
ma/tou gigno/menon, e)n de\ toiÍj ou)k a)po\ tu/xhj polla\
sumbai¿nonta a)po\ tu/xhj: kai¿toi ei¹ko/j ge hÅn tou)nanti¿on
gi¿gnesqai. ei¹siì de/ tinej oiâj dokeiÍ eiånai me\n ai¹ti¿a h( tu/xh,
aÃdhloj de\ a)nqrwpi¿nv dianoi¿# w¨j qeiÍo/n ti ouÅsa kaiì dai-
moniw¯teron. wÐste skepte/on kaiì ti¿ e(ka/teron, kaiì ei¹ tau)-
to\n hÄ eÀteron to/ te au)to/maton kaiì h( tu/xh, kaiì pw½j ei¹j
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ëÝíå üôé ôá æþá êáé ôá öõôÜ ïýôå õðÜñ÷ïõí ïýôå ãßíï-
íôáé êáôÜ ôý÷ç áëëÜ Ý÷ïõí ùò áßôéü ôïõò åßôå ôç öýóç
åßôå ôïí íïõ åßôå êÜôé Üëëï óáí êé áõôÜ (áöïý áðü ôï
óðÝñìá ôïõ êáèåíüò äåí ãßíåôáé ü,ôé ôý÷åé, áëëÜ áðü
óõãêåêñéìÝíï óðÝñìá ãßíåôáé åëéÜ, åíþ áðü Üëëï óõ-
ãêåêñéìÝíï óðÝñìá ãßíåôáé Üíèñùðïò), áðü ôçí Üëëç ü-
ìùò ëÝíå üôé ï ïõñáíüò êáé ôá ðéï èåúêÜ öáéíüìåíá339 Ý-
ãéíáí áðü ôï áõôüìáôï, êáé üôé ôï áõôüìáôï Þ êÜðïéá
Üëëç ðáñüìïéá áéôßá äåí Ý÷åé êáìéÜ ó÷Ýóç ìå ôçí áéôß-
á ôùí æþùí êáé ôùí öõôþí340. Êé üìùò, óå ðåñßðôùóç
ðïõ óõìâáßíåé êÜôé ôÝôïéï, åßíáé êáè’ åáõôü áîéïðñüóå-
êôï êáé áîßæåé íá áó÷ïëçèïýìå ëßãï ìáæß ôïõ. Êáé âÝ-
âáéá, êáé ãéá ôïõò ðáñáðÜíù ëüãïõò åßíáé ðáñÜäïîïò ï
éó÷õñéóìüò ôïõò, êáé ðïëý ìÜëëïí ôç óôéãìÞ ðïõ âëÝ-
ðïõí üôé óôïí ïõñáíü äåí ãßíåôáé ôßðïôå áõôïìÜôùò341,
åíþ óôá Üëëá ðïõ äåí ôá áðïäßäïõí óôçí ôý÷ç óõìâáß-
íïõí ðïëëÜ ÷Üñç ó’ áõôÞí| ðëçí üìùò ôï ëïãéêü èá Þ-
ôáí íá ãßíåôáé ôï áíôßóôñïöï.

ÕðÜñ÷ïõí, ôÝëïò, êáé åêåßíïé ðïõ åêëáìâÜíïõí ìåí
ôçí ôý÷ç ùò áéôßá, áéôßá üìùò áðñüóéôç óôï íïõ ôïõ áí-
èñþðïõ| êáôÜ ôç ãíþìç ôïõò ç ôý÷ç åßíáé êÜôé ôï èåßï
Þ ìÜëëïí ïöåéëüìåíï óôï èåßï342. 

ÓõìðÝñáóìá: ðñÝðåé íá åîåôÜóïõìå á) ôé åßíáé ç ôý÷ç
êáé ôé ôï áõôüìáôï, â) áí ôáõôßæïíôáé ìåôáîý ôïõò Þ äéá-
öïñïðïéïýíôáé, êáé ã) ðþò åíôÜóóïíôáé óôïõò Þäç ðñïó-
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ta\ diwrisme/na aiãtia e)mpi¿ptousin. 
Prw½ton me\n ouÅn, e)peidh\ o(rw½men ta\ me\n a)eiì w¨sau/twj

gigno/mena ta\ de\ w¨j e)piì to\ polu/, fanero\n oÀti ou)dete/rou
tou/twn ai¹ti¿a h( tu/xh le/getai ou)de\ to\ a)po\ tu/xhj, ouÃte
tou= e)c a)na/gkhj kaiì ai¹eiì ouÃte tou= w¨j e)piì to\ polu/. a)ll'
e)peidh\ eÃstin aÁ gi¿gnetai kaiì para\ tau=ta, kaiì tau=ta
pa/ntej fasiìn eiånai a)po\ tu/xhj, fanero\n oÀti eÃsti ti h( tu/-
xh kaiì to\ au)to/maton: ta/ te ga\r toiau=ta a)po\ tu/xhj kaiì
ta\ a)po\ tu/xhj toiau=ta oÃnta iãsmen. tw½n de\ gignome/nwn
ta\ me\n eÀneka/ tou gi¿gnetai ta\ d' ouÃ (tou/twn de\ ta\ me\n
kata\ proai¿resin, ta\ d' ou) kata\ proai¿resin, aÃmfw d' e)n
toiÍj eÀneka/ touŸ, wÐste dh=lon oÀti kaiì e)n toiÍj para\ to\ a)-
nagkaiÍon kaiì to\ w¨j e)piì to\ polu\ eÃstin eÃnia periì aÁ e)n-
de/xetai u(pa/rxein to\ eÀneka/ tou. eÃsti d' eÀneka/ tou oÀsa te
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äéïñéóìÝíïõò ôýðïõò áéôßùí.

5. Êáôáñ÷Þí âëÝðïõìå343 üôé ïñéóìÝíá öáéíüìåíá åðá-
íáëáìâÜíïíôáé êÜèå öïñÜ ìå ôïí ßäéï ôñüðï344, êáé ïñé-
óìÝíá Üëëá ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò345| ïðüôå ðñïöáíþò
äåí ìðïñïýìå íá ðïýìå üôé ç ôý÷ç êáé ôï êáôÜ ôý÷ç åß-
íáé áßôéÜ ôïõò, ïýôå ôùí ðñþôùí, ðïõ óõìâáßíïõí åî á-
íÜãêçò êáé êÜèå öïñÜ, ïýôå ôùí äåýôåñùí, ðïõ óõìâáß-
íïõí ìå ôïí ßäéï ôñüðï ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò. ÕðÜñ-
÷ïõí üìùò êáé ïñéóìÝíá öáéíüìåíá ðïõ ðáñáâáßíïõí
ôïí êáíüíá ôùí ðñïçãïõìÝíùí ðåñéðôþóåùí346| áêñé-
âþò áõôÜ áðïäßäïíôáé áðü üëïõò óôçí ôý÷ç| Üñá åßíáé
öáíåñü üôé ç ôý÷ç êáé ôï áõôüìáôï õðÜñ÷ïõí êáé åßíáé
êÜôé| ãíùñßæïõìå, áóöáëþò, ôçí ýðáñîç ôÝôïéùí ðñáã-
ìÜôùí: ðïõ êáé ïöåßëïíôáé óôçí ôý÷ç êáé åßíáé êáôÜ ôý-
÷ç áõôü ðïõ åßíáé.

Ôþñá, ìßá Üëëç äéáßñåóç üóùí ãßíïíôáé: ïñéóìÝíá ãß-
íïíôáé ãéá êÜðïéï óêïðü, åíþ ïñéóìÝíá Üëëá ü÷é (ìðï-
ñåß íá ãßíåé êáé ìéá äåýôåñç äéáßñåóç: ìåñéêÜ ãßíïíôáé
êáôÜ ðñïáßñåóç347, åíþ ìåñéêÜ ü÷é), áëëÜ ôüóï ç ôý÷ç
üóï êáé ôï áõôüìáôï åíôÜóóïíôáé óå üóá ãßíïíôáé ãéá
êÜðïéï óêïðü348| þóôå åßíáé öáíåñü üôé êáé óå åêåßíá
ðïõ ãßíïíôáé êáôÜ ðáñÜâáóç ôùí áíáãêáßùí Þ ôùí óõ-
÷íþí åíôÜóóïíôáé ïñéóìÝíá óôá ïðïßá åíäÝ÷åôáé íá óõ-
íáíôÜôáé ç óêïðéìüôçôá. Êáé óêïðéìüôçôá óõíáíôÜôáé
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a)po\ dianoi¿aj aÄn praxqei¿h kaiì oÀsa a)po\ fu/sewj. ta\ dh\
toiau=ta oÀtan kata\ sumbebhko\j ge/nhtai, a)po\ tu/xhj
fame\n eiånai (wÐsper ga\r kaiì oÃn e)sti to\ me\n kaq' au(to\ to\
de\ kata\ sumbebhko/j, ouÀtw kaiì aiãtion e)nde/xetai eiånai,
oiâon oi¹ki¿aj kaq' au(to\ me\n aiãtion to\ oi¹kodomiko/n, kata\
sumbebhko\j de\ to\ leuko\n hÄ to\ mousiko/n: to\ me\n ouÅn kaq'
au(to\ aiãtion w¨risme/non, to\ de\ kata\ sumbebhko\j a)o/ris-
ton: aÃpeira ga\r aÄn t%½ e(niì sumbai¿hŸ. kaqa/per ouÅn e)le/-
xqh, oÀtan e)n toiÍj eÀneka/ tou gignome/noij tou=to ge/nhtai,
to/te le/getai a)po\ tau)toma/tou kaiì a)po\ tu/xhj (au)tw½n de\
pro\j aÃllhla th\n diafora\n tou/twn uÀsteron dioriste/on:
nu=n de\ tou=to eÃstw fanero/n, oÀti aÃmfw e)n toiÍj eÀneka/ tou/
e)stinŸ: oiâon eÀneka tou= a)polabeiÍn to\ a)rgu/rion hÅlqen aÄn
komizome/nou to\n eÃranon, ei¹ vÃdei: hÅlqe d' ou) tou/tou eÀne-
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ôüóï óå áõôÜ ðïõ ìðïñåß íá ãßíïõí êáôüðéí óêÝøåùò, ü-
óï êáé óå áõôÜ ðïõ ãßíïíôáé áðü ôç öýóç349. Áêñéâþò
ëïéðüí åêåßíá óôá ïðïßá óõíáíôÜôáé óêïðéìüôçôá êáé
óõìâåß íá ãßíïõí óõìðôùìáôéêÜ, ëÝìå üôé ïöåßëïíôáé
óôçí ôý÷ç350 (äéüôé, üðùò áêñéâþò ïñéóìÝíá üíôá õðÜñ-
÷ïõí êáè’ åáõôÜ åíþ Üëëá ùò ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìá-
ôá, Ýôóé åßíáé äõíáôü íá óõìâáßíåé êáé ìå ôá áßôéá| ðá-
ñÜäåéãìá: êáè’ åáõôü áßôéï ôçò ïéêßáò åßíáé áõôü ðïõ ü-
íôùò ïéêïäïìåß, áëëÜ áßôéï ùò ðåñéèùñéáêü óýìðôùìá
åßíáé ôï ëåõêü Þ ìïõóéêü351| êáé âÝâáéá ôï êáè’ åáõôü áß-
ôéï åßíáé êáèïñéóìÝíï, åíþ ôï áßôéï-ðåñéèùñéáêü óý-
ìðôùìá ðáñáìÝíåé áêáèüñéóôï| ãéáôß åßíáé Üðåéñá áõ-
ôÜ ðïõ åíäÝ÷åôáé íá áðïôåëÝóïõí óõìðôùìáôéêÜ áßôéá
ãéá êÜôé). 

¼ðùò ëÝ÷èçêå êáé ðñïçãïõìÝíùò, üôáí ìéá öïñÜ õ-
ðÜñîåé Ýíá óõìðôùìáôéêü áßôéï ãéá êÜôé ðïõ óõíÞèùò
ðñáãìáôþíåôáé ìÝóù êÜðïéáò óêïðéìüôçôáò, ôüôå ôï
áðïäßäïõìå óôï áõôüìáôï êáé ôçí ôý÷ç (üóï ãéá ôç äéá-
öïñÜ ôïõ áõôïìÜôïõ êáé ôçò ôý÷çò: ðñÝðåé áñãüôåñá352

íá ôçí ðñïóäéïñßóïõìå| ôþñá, ðÜíôùò, áò Ý÷ïõìå õðü-
øç ìáò üôé ôüóï ôï áõôüìáôï üóï êáé ç ôý÷ç áíÞêïõí óå
åêåßíá óôá ïðïßá óõíáíôÜôáé óêïðéìüôçôá). ÐáñÜäåéã-
ìá353: Áí êÜðïéïò Þîåñå üôé ï ïöåéëÝôçò ôïõ Ýëáâå ÷ñÞ-
ìáôá áðü êÜðïéïí Ýñáíï, èá ðÞãáéíå åêåß ìå óêïðü íá
ðÜñåé ðßóù ôá äáíåéêÜ354| óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, üìùò,
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ka, a)lla\ sune/bh au)t%½ e)lqeiÍn, kaiì poih=sai tou=to tou=
komi¿sasqai eÀneka: tou=to de\ ouÃq' w¨j e)piì to\ polu\ foitw½n
ei¹j to\ xwri¿on ouÃt' e)c a)na/gkhj: eÃsti de\ to\ te/loj, h( ko-
midh/, ou) tw½n e)n au)t%½ ai¹ti¿wn, a)lla\ tw½n proairetw½n kaiì
a)po\ dianoi¿aj: kaiì le/getai¿ ge to/te a)po\ tu/xhj e)lqeiÍn, ei¹
de\ proelo/menoj kaiì tou/tou eÀneka hÄ a)eiì foitw½n hÄ w¨j e)piì
to\ polu/ [komizo/menoj], ou)k a)po\ tu/xhj. dh=lon aÃra oÀti
h( tu/xh ai¹ti¿a kata\ sumbebhko\j e)n toiÍj kata\ proai¿resin
tw½n eÀneka/ tou. dio\ periì to\ au)to\ dia/noia kaiì tu/xh: h( ga\r
proai¿resij ou)k aÃneu dianoi¿aj. a)o/rista me\n ouÅn ta\ aiãtia
a)na/gkh eiånai a)f' wÒn aÄn ge/noito to\ a)po\ tu/xhj. oÀqen kaiì
h( tu/xh tou= a)ori¿stou eiånai dokeiÍ kaiì aÃdhloj a)nqrw¯p%,
kaiì eÃstin w¨j ou)de\n a)po\ tu/xhj do/ceien aÄn gi¿gnesqai.
pa/nta ga\r tau=ta o)rqw½j le/getai, eu)lo/gwj. eÃstin me\n
ga\r w¨j gi¿gnetai a)po\ tu/xhj: kata\ sumbebhko\j ga\r gi¿-
gnetai, kaiì eÃstin aiãtion w¨j sumbebhko\j h( tu/xh: w¨j d'
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äåí ðÞãå ìå áõôü ôïí óêïðü, áëëÜ Ýôõ÷å íá ðÜåé, êáé íá
ôï êÜíåé áõôü ìå áðüëçîç ôçí åßóðñáîç| êé üëá áõôÜ,
ìïëïíüôé ïé åðéóêÝøåéò ôïõ åêåß äåí Þôáí ïýôå óõ÷íÝò ïý-
ôå áíáãêáóôéêÝò| ðñüêåéôáé ãéá Ýíáí óêïðü –ç åßóðñá-
îç ôùí ÷ñçìÜôùí– ðïõ äåí ðåñéÝ÷ïíôáí óôç óõãêåêñé-
ìÝíç åíÝñãåéá, áëëÜ áíÞêåé óå üóá ðñïáéñïýíôáé êáé
ó÷åäéÜæïõí ïé Üíèñùðïé ìå ôï ìõáëü ôïõò355| êáé ëÝãå-
ôáé üôé áêñéâþò ôüôå ðÞãå êáôÜ ôý÷ç, åíþ áí åß÷å ó÷å-
ôéêÞ ðñïáßñåóç êáé áíôßóôïé÷ï ó÷Ýäéï Þ áí óý÷íáæå êÜ-
èå öïñÜ åêåß Þ Ýóôù ðïëý óõ÷íÜ356, ôüôå áõôü äåí óõíÝ-
âç êáôÜ ôý÷ç. ¢ñá ôï ðñïöáíÝò óõìðÝñáóìá Ý÷åé ùò å-
îÞò: ç ôý÷ç åßíáé åêåßíç ç áéôßá ðïõ ëåéôïõñãåß ùò ðåñé-
èùñéáêü óýìðôùìá êáé ðñáãìáôþíåé óôü÷ïõò ðïõ ïé
Üíèñùðïé ðñïáéñïýíôáé. Ãé’ áõôü êáé ç óêÝøç êáé ç ôý-
÷ç Ý÷ïõí êïéíü áíôéêåßìåíï, áöïý åßíáé äåäïìÝíï üôé ç
ðñïáßñåóç åìðåñéÝ÷åé áíáãêáóôéêÜ ôç óêÝøç.

¢ñá ôá áßôéá ðïõ ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôõ÷áßá ãå-
ãïíüôá åßíáé åî áíÜãêçò áêáèüñéóôá357. Íá ãéáôß èåù-
ñåßôáé358 üôé ç ßäéá ç ôý÷ç áíÞêåé óôï áêáèüñéóôï êáé á-
ðñüóéôï ãéá ôïí Üíèñùðï, êáé ìÜëéóôá êÜðïôå öôÜíïõí
ìåñéêïß íá íïìßæïõí üôé ôßðïôå äåí ãßíåôáé êáôÜ ôý÷ç.
¼íôùò, óùóôÜ ëÝãïíôáé üëá áõôÜ| åßíáé åýëïãï. Áóöá-
ëþò êáé êÜðïéåò öïñÝò ãßíïíôáé ðñÜãìáôá êáôÜ ôý÷ç|
ãßíïíôáé âåâáßùò óõìðôùìáôéêÜ| ç ôý÷ç, ìå Üëëá ëü-
ãéá, åßíáé Ýíá óõìðôùìáôéêü áßôéï| ðïôÝ êáé ãéá ôßðïôå
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a(plw½j ou)deno/j: oiâon oi¹ki¿aj oi¹kodo/moj me\n aiãtioj, kata\
sumbebhko\j de\ au)lhth/j, kaiì tou= e)lqo/nta komi¿sasqai to\
a)rgu/rion, mh\ tou/tou eÀneka e)lqo/nta, aÃpeira to\ plh=qoj:
kaiì ga\r i¹deiÍn tina\ boulo/menoj kaiì diw¯kwn kaiì feu/gwn
kaiì qeaso/menoj. kaiì to\ fa/nai eiånai¿ ti para/logon th\n
tu/xhn o)rqw½j: o( ga\r lo/goj hÄ tw½n a)eiì oÃntwn hÄ tw½n w¨j
e)piì to\ polu/, h( de\ tu/xh e)n toiÍj gignome/noij para\ tau=ta.
wÐst' e)peiì a)o/rista ta\ ouÀtwj aiãtia, kaiì h( tu/xh a)o/riston.
oÀmwj d' e)p' e)ni¿wn a)porh/seien aÃn tij, aÅr' ouÅn ta\ tuxo/n-
ta aiãti' aÄn ge/noito th=j tu/xhj: oiâon u(giei¿aj hÄ pneu=ma hÄ
eiàlhsij, a)ll' ou) to\ a)pokeka/rqai: eÃstin ga\r aÃlla aÃllwn
e)ggu/tera tw½n kata\ sumbebhko\j ai¹ti¿wn. tu/xh de\ a)gaqh\
me\n le/getai oÀtan a)gaqo/n ti a)pobv=, fau/lh de\ oÀtan fau=-
lo/n ti, eu)tuxi¿a de\ kaiì dustuxi¿a oÀtan me/geqoj eÃxonta
tau=ta: dio\ kaiì to\ para\ mikro\n kako\n hÄ a)gaqo\n labeiÍn
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äåí áðïôåëåß ïõóéþäåò áßôéï. ÐáñÜäåéãìá: áßôéï ôçò ïé-
êßáò åßíáé ï ïéêïäüìïò, áëëÜ óõìðôùìáôéêü ôçò áßôéï
åßíáé ï áõëçôÞò| êáé åßíáé áðåéñÜñéèìá ôá áßôéá ôçò åß-
óðñáîçò ôùí äáíåéêþí áðü åêåßíïí ðïõ ðÞãå êáé ôá ðÞ-
ñå ÷ùñßò üìùò íá åßíáé áõôüò ï óêïðüò ôçò åðßóêåøÞò
ôïõ: ìðïñåß íá Þèåëå íá äåé êÜðïéïí Þ íá êõíçãÞóåé Ý-
íáí Üëëï Þ íá îåöýãåé359 áðü Ýíáí ôñßôï Þ íá ðáñáêï-
ëïõèÞóåé êÜðïéï èÝáìá. 

Åðßóçò, óùóôü åßíáé êáé ôï Üëëï ðïõ ëÝíå, üôé ç ôý÷ç
åßíáé êÜôé ðÝñ’ áðü ôç ëïãéêÞ360| ãéáôß ç ëïãéêÞ Ý÷åé íá
êÜíåé ìå áõôÜ ðïõ éó÷ýïõí åßôå êÜèå öïñÜ åßôå ôéò ðå-
ñéóóüôåñåò öïñÝò, åíþ áíôßèåôá ç ôý÷ç ìå åêåßíá ðïõ
óõìâáßíïõí êáôÜ ðáñÜâáóç ôùí ðñïçãïõìÝíùí. Êáé á-
öïý åßíáé áêáèüñéóôá ôá áßôéá áõôïý ôïõ åßäïõò, åßíáé á-
êáèüñéóôç êáé ç ôý÷ç. ÐÜíôùò, óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþ-
óåéò ìðïñåß íá ãåííçèåß ç áðïñßá áí ðñÜãìáôé ôï ïôéäÞ-
ðïôå ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ôõ÷áßï áßôéï, ë.÷. ôï ñåýìá
ôïõ áÝñá Þ ç èåñìüôçôá ôïõ Þëéïõ361 ìðïñïýí íá åßíáé
áßôéá ôçò õãåßáò, ü÷é üìùò êáé ôï êïýñåìá| ãéáôß êáé á-
íÜìåóá óôá óõìðôùìáôéêÜ áßôéá ìåñéêÜ åßíáé ðéï êïíôé-
íÜ áßôéá áð’ ü,ôé Üëëá.

ÌéëÜìå ãéá ôý÷ç êáëÞ, üôáí êÜôé ìáò âãåé óå êáëü|
êáé ãéá ôý÷ç êáêÞ, üôáí ìáò âãåé óå êáêü. Êáé ãéá åõôõ-
÷ßá êáé äõóôõ÷ßá, üôáí áõôü ôï êáëü Þ ôï êáêü åßíáé óç-
ìáíôéêÜ362| ãé’ áõôü êé Ýíá óçìáíôéêü êáëü Þ êáêü ðïõ
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me/ga hÄ eu)tuxeiÍn hÄ a)tuxeiÍn e)sti¿n, oÀti w¨j u(pa/rxon le/gei
h( dia/noia: to\ ga\r para\ mikro\n wÐsper ou)de\n a)pe/xein
dokeiÍ. eÃti a)be/baion h( eu)tuxi¿a eu)lo/gwj: h( ga\r tu/xh a)-
be/baioj: ouÃte ga\r a)eiì ouÃq' w¨j e)piì to\ polu\ oiâo/n t' eiånai
tw½n a)po\ tu/xhj ou)qe/n. eÃsti me\n ouÅn aÃmfw aiãtia, kaqa/-
per eiãrhtai, kata\ sumbebhko/j-kaiì h( tu/xh kaiì to\ au)to/-
maton-e)n toiÍj e)ndexome/noij gi¿gnesqai mh\ a(plw½j mhd'
w¨j e)piì to\ polu/, kaiì tou/twn oÀs' aÄn ge/noito eÀneka/ tou. 

Diafe/rei d' oÀti to\ au)to/maton e)piì pleiÍo/n e)sti: to\ me\n
ga\r a)po\ tu/xhj pa=n a)po\ tau)toma/tou, tou=to d' ou) pa=n
a)po\ tu/xhj. h( me\n ga\r tu/xh kaiì to\ a)po\ tu/xhj e)stiìn oÀ-
soij kaiì to\ eu)tuxh=sai aÄn u(pa/rceien kaiì oÀlwj pra=cij. dio\
kaiì a)na/gkh periì ta\ prakta\ eiånai th\n tu/xhn (shmeiÍon d'
oÀti dokeiÍ hÃtoi tau)to\n eiånai tv= eu)daimoni¿# h( eu)tuxi¿a hÄ
e)ggu/j, h( d' eu)daimoni¿a pra=ci¿j tij: eu)praci¿a ga/rŸ, wÐsq'

234

Á Ñ É Ó Ô Ï Ô Å Ë Ç Ó

197b



ðáñáëßãï äåí óõíÝâçóáí ôá ëÝìå åõôõ÷ßá Þ äõóôõ÷ßá
–ôï ìõáëü ìáò ôïõò äßíåé ïíüìáôá óáí íá Þôáí õðáñ-
êôÜ363| ãéáôß ôï «ðáñáëßãï» öáíôÜæåé ó÷åäüí óáí
ðñáãìáôéêü.

Áêüìç, åßíáé åýëïãï ðïõ èåùñåßôáé ç åõôõ÷ßá êÜôé ôï
áóôáèÝò| ãéáôß áóôáèÞò åßíáé ç ßäéá ç ôý÷ç| áöïý üóá
óõìâáßíïõí êáôÜ ôý÷ç áðïêëåßåôáé íá óõìâáßíïõí ðÜ-
íôá Þ óõ÷íÜ. 

ÓõìðåñáóìáôéêÜ: êáé ôá äýï, ç ôý÷ç êáé ôï áõôüìá-
ôï, åßíáé üðùò ôï åßðáìå áßôéá óõìðôùìáôéêÜ| áßôéá, åé-
äéêüôåñá, ðïõ áíÞêïõí óôçí êáôçãïñßá ôùí óõìâÜíôùí
ðïõ äåí ãßíïíôáé êÜèå öïñÜ Þ ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò|
áßôéá, áêüìç åéäéêüôåñá, åêåßíùí ôùí áéôéáôþí ðïõ èá
ìðïñïýóáí íá åß÷áí ãßíåé êáé óêüðéìá.

6. Ôï áõôüìáôï äéáöÝñåé áðü ôçí ôý÷ç, äéüôé Ý÷åé ìåãá-
ëýôåñï ðåäßï åöáñìïãÞò: üëá ôá ôõ÷áßá óõìâÜíôá åßíáé
êáé áõôüìáôá óõìâÜíôá, ü÷é üìùò êáé ôï áíôßóôñïöï364. 

Ç ôý÷ç êáé ôá ôõ÷áßá óõìâÜíôá, áðü ôç ìßá, åßíáé áõ-
ôÜ óôá ïðïßá èá ìðïñïýóå íá õðÜñîåé êáé ç åõôõ÷ßá êáé
ãåíéêüôåñá ôï ðñÜôôåéí365. Ãé’ áõôü êáé ç ôý÷ç åßíáé õ-
ðï÷ñåùôéêÜ óõíäåìÝíç ìå ôï áíèñþðéíï ðñÜôôåéí (ôï
äåß÷íåé êáé ôï åîÞò: åõäáéìïíßá êáé åõôõ÷ßá èåùñïýíôáé
åßôå ôáõôüóçìåò åßôå ó÷åäüí ôáõôüóçìåò| áëëÜ ç åõôõ-
÷ßá åßíáé ìéá ìïñöÞ ðñÜîåùò, áêñéâÝóôåñá ç åõðñáîßá).
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o(po/soij mh\ e)nde/xetai pra=cai, ou)de\ to\ a)po\ tu/xhj ti
poih=sai. kaiì dia\ tou=to ouÃte aÃyuxon ou)de\n ouÃte qhri¿on
ouÃte paidi¿on ou)de\n poieiÍ a)po\ tu/xhj, oÀti ou)k eÃxei pro-
ai¿resin: ou)d' eu)tuxi¿a ou)d' a)tuxi¿a u(pa/rxei tou/toij, ei¹ mh\
kaq' o(moio/thta, wÐsper eÃfh Prw¯tarxoj eu)tuxeiÍj eiånai
tou\j li¿qouj e)c wÒn oi¸ bwmoi¿, oÀti timw½ntai, oi¸ de\ o(mo/-
zugej au)tw½n katapatou=ntai. to\ de\ pa/sxein a)po\ tu/xhj
u(pa/rcei pwj kaiì tou/toij, oÀtan o( pra/ttwn ti periì au)ta\
pra/cv a)po\ tu/xhj, aÃllwj de\ ou)k eÃstin: to\ d' au)to/maton
kaiì toiÍj aÃlloij z%¯oij kaiì polloiÍj tw½n a)yu/xwn, oiâon o(
iàppoj au)to/matoj, fame/n, hÅlqen, oÀti e)sw¯qh me\n e)lqw¯n,
ou) tou= swqh=nai de\ eÀneka hÅlqe: kaiì o( tri¿pouj au)to/matoj
kate/pesen: eÃsth me\n ga\r tou= kaqh=sqai eÀneka, a)ll' ou)
tou= kaqh=sqai eÀneka kate/pesen. wÐste fanero\n oÀti e)n toiÍj
a(plw½j eÀneka/ tou gignome/noij, oÀtan mh\ tou= sumba/ntoj
eÀneka ge/nhtai wÒn eÃcw to\ aiãtion, to/te a)po\ tou= au)toma/-
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¢ñá, üóïé äåí Ý÷ïõí êáìßá ðñüóâáóç óôï ðñÜôôåéí, äåí
Ý÷ïõí êáé êáìßá ðéèáíüôçôá íá ðñÜîïõí êÜôé êáôÜ ôý-
÷ç366. Áõôüò åßíáé êáé ï ëüãïò ðïõ ïýôå ôá Üøõ÷á ïýôå
ôá Üãñéá æþá ïýôå ôá ðáéäéÜ ðñÜôôïõí êÜôé êáôÜ ôý÷ç:
äåí Ý÷ïõí ðñïáßñåóç| åðßóçò, óôåñïýíôáé ôçí åõôõ÷ßá
êáé ôçí äõóôõ÷ßá| ôéò Ý÷ïõí ìüíï êáô’ áíáëïãßá, üðùò
åßðå êáé ï Ðñþôáñ÷ïò367 üôé åßíáé åõôõ÷åßò ïé ðÝôñåò
ðïõ ãßíáíå âùìïß, êáèþò áõôÝò áðïëáìâÜíïõíå ôéìÝò å-
íþ ïé äéðëáíÝò ôïõò êáôáðáôéïýíôáé. ÁëëÜ ôá ðñïçãïý-
ìåíá üíôá ìðïñïýí óå óõãêåêñéìÝíåò óõíèÞêåò íá õðï-
óôïýí êÜôé êáôÜ ôý÷ç, üôáí äçëáäÞ êÜðïéïò ðïõ ðñÜô-
ôåé ãéá ëïãáñéáóìü ôïõò åíåñãÞóåé êáôÜ ôý÷ç| Üëëç ðå-
ñßðôùóç äåí õðÜñ÷åé.

Ôï áõôüìáôï368, áðü ôçí Üëëç, óõíáíôÜôáé êáé óôá õ-
ðüëïéðá æùíôáíÜ êáé óå ðïëëÜ Üøõ÷á| ðáñÜäåéãìá:
ëÝìå, ôï Üëïãï Þñèå áõôüìáôï369| êáé ëÝìå «áõôüìá-
ôï», äéüôé Þñèå êáé óþèçêå, ìïëïíüôé äåí Þñèå ãéá íá
óùèåß| Üëëï ðáñÜäåéãìá: ï ôñßðïäáò Ýðåóå áõôüìáôïò|
êáé ôï ëÝìå, äéüôé áõôüò óôÜèçêå370 Ýôóé ðïõ íá ìðïñåß
êáíåßò íá êáèÞóåé, ðëçí üìùò ï ôñßðïäáò äåí Ýðåóå ãéá
íá êáèÞóåé êáíåßò371. ÓõìðÝñáóìá ðñïöáíÝò: óå üóá ãß-
íïíôáé êáé åîõðçñåôïýí êÜðïéï óêïðü, áíåîÜñôçôá áðü
ôï áí åðéäéþêåé êáíåßò Þ ü÷é áõôü ôïí óêïðü, üôáí óõì-
âåß êÜôé ü÷é ëüãù áõôïý ôïõ óêïðïý áëëÜ ëüãù åíüò å-
îùôåñéêïý áéôßïõ, ôüôå ôï áðïäßäïõìå óôï áõôüìáôï. Å-
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tou le/gomen: a)po\ tu/xhj de/, tou/twn oÀsa a)po\ tou= au)to-
ma/tou gi¿gnetai tw½n proairetw½n toiÍj eÃxousi proai¿re-
sin. shmeiÍon de\ to\ ma/thn, oÀti le/getai oÀtan mh\ ge/nhtai
to\ eÀneka aÃllou e)kei¿nou eÀneka, oiâon ei¹ to\ badi¿sai lapa/-
cewj eÀneka/ e)stin, ei¹ de\ mh\ e)ge/neto badi¿santi, ma/thn
fame\n badi¿sai kaiì h( ba/disij matai¿a, w¨j tou=to oÄn to\
ma/thn, to\ pefuko\j aÃllou eÀneka, oÀtan mh\ perai¿nv e)keiÍno
ouÂ eÀneka hÅn kaiì e)pefu/kei, e)peiì eiã tij lou/sasqai fai¿h
ma/thn oÀti ou)k e)ce/lipen o( hÀlioj, geloiÍoj aÄn eiãh: ou) ga\r
hÅn tou=to e)kei¿nou eÀneka. ouÀtw dh\ to\ au)to/maton kaiì ka-
ta\ to\ oÃnoma oÀtan au)to\ ma/thn ge/nhtai: kate/pesen ga\r
ou) tou= pata/cai eÀneken o( li¿qoj: a)po\ tou= au)toma/tou aÃra
kate/pesen o( li¿qoj, oÀti pe/soi aÄn u(po\ tino\j kaiì tou= pa-
ta/cai eÀneka. ma/lista d' e)stiì xwrizo/menon tou= a)po\ tu/-
xhj e)n toiÍj fu/sei gignome/noij: oÀtan ga\r ge/nhtai¿ ti pa-
ra\ fu/sin, to/te ou)k a)po\ tu/xhj a)lla\ ma=llon a)po\ tau)-
toma/tou gegone/nai fame/n. eÃsti de\ kaiì tou=to eÀteron: tou=
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íþ áðïäßäïõìå óôçí ôý÷ç ìüíï ìåñéêÜ áðü üóá ãßíï-
íôáé áõôüìáôá: üóá åßíáé èÝìáôá ðñïáßñåóçò êáé óõì-
âáßíïõí óå üíôá ìå ðñïáßñåóç.

Íá ìéá Ýíäåéîç ãé’ áõôü: ç ÷ñÞóç ôçò ëÝîçò «ìÜ-
ôáéá»372| ôç ÷ñçóéìïðïéïýìå üôáí äåí åðÝñ÷åôáé ôï á-
ðïôÝëåóìá ìéáò åíÝñãåéáò ðïõ ãéíüôáí ãéá êÜðïéï óêï-
ðü, ð.÷. ôï âÜäéóìá ãßíåôáé ãéá íá åíåñãçèåß êÜðïéïò,
ðëçí üìùò áõôüò âÜäéóå êáé äåí åíåñãÞèçêå| ôüôå ëÝìå
ìÜôáéá âÜäéóå, ìÜôáéï ôï âÜäéóìá| áõôÞ åßíáé ç óçìá-
óßá ôïõ «ìÜôáéá»373: óå ðåñßðôùóç ðïõ êÜôé, åíþ áðü
ôç öýóç ôïõ ëåéôïõñãåß ãéá ôçí åðßôåõîç êÜðïéïõ óêï-
ðïý, äåí öÝñíåé óå ðÝñáò áõôü ôïí óêïðü óôïí ïðïßï öõ-
óéïëïãéêÜ áðÝâëåðå| Ýóôù üôé êÜðïéïò Ýëåãå: ìÜôáéá
ëïýóôçêá áöïý ï Þëéïò äåí Ýðáèå ìå ôï ëïýóéìï Ýêëåé-
øç| èá ôïí èåùñïýóáìå ãåëïßï, äéüôé ôï ëïýóéìï äåí ëåé-
ôïõñãåß ãéá ôçí åðßôåõîç ôçò Ýêëåéøçò. ¸ôóé, ëïéðüí,
êáé ôï áõôüìáôï åßíáé «üíïìá êáé ðñÜìá»: áõôü ãßíåôáé
ìÜôáéá| Üëëï Ýíá ðáñÜäåéãìá: ç ðÝôñá äåí Ýðåóå ãéá íá
ôïí ÷ôõðÞóåé, Üñá Ýðåóå áõôüìáôç –õðÞñ÷å êáé ç åêäï-
÷Þ íá ôç ñßîåé êÜðïéïò áêñéâþò ãéá íá ÷ôõðÞóåé êÜ-
ðïéïí.

Ðïëý ðéï îåêÜèáñç åßíáé ç äéáöïñÜ áõôïìÜôïõ êáé ôý-
÷çò óôçí ðåñßðôùóç ôùí öõóéêþí äéåñãáóéþí. ¼ðïôå
ãßíåé êÜôé ðáñÜ öýóç374, ôüôå åßíáé ðïõ ëÝìå üôé Ýãéíå
áõôüìáôï375. ÁëëÜ õðÜñ÷åé êáé ìßá äéáöïñÜ: óôéò ðñï-
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me\n ga\r eÃcw to\ aiãtion, tou= d' e)nto/j. ti¿ me\n ouÅn e)stin to\
au)to/maton kaiì ti¿ h( tu/xh, eiãrhtai, kaiì ti¿ diafe/rousin
a)llh/lwn. tw½n de\ tro/pwn th=j ai¹ti¿aj e)n toiÍj oÀqen h( a)rxh\
th=j kinh/sewj e(ka/teron au)tw½n: hÄ ga\r tw½n fu/sei ti hÄ
tw½n a)po\ dianoi¿aj ai¹ti¿wn a)ei¿ e)stin: a)lla\ tou/twn to\
plh=qoj a)o/riston. e)peiì d' e)stiì to\ au)to/maton kaiì h( tu/xh
aiãtia wÒn aÄn hÄ nou=j ge/noito aiãtioj hÄ fu/sij, oÀtan kata\
sumbebhko\j aiãtio/n ti ge/nhtai tou/twn au)tw½n, ou)de\n de\
kata\ sumbebhko/j e)sti pro/teron tw½n kaq' au(to/, dh=lon
oÀti ou)de\ to\ kata\ sumbebhko\j aiãtion pro/teron tou= kaq'
au(to/. uÀsteron aÃra to\ au)to/maton kaiì h( tu/xh kaiì nou= kaiì
fu/sewj: wÐst' ei¹ oÀti ma/lista tou= ou)ranou= aiãtion to\ au)-
to/maton, a)na/gkh pro/teron nou=n aiãtion kaiì fu/sin eiånai
kaiì aÃllwn pollw½n kaiì tou=de tou= panto/j. 

àOti de\ eÃstin aiãtia, kaiì oÀti tosau=ta to\n a)riqmo\n oÀsa
fame/n, dh=lon: tosau=ta ga\r to\n a)riqmo\n to\ dia\ ti¿ peri-
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çãïýìåíåò ðåñéðôþóåéò ôï áßôéï Þôáí åîùôåñéêü, ó’ áõ-
ôÞí üìùò åßíáé åóùôåñéêü.

Åßðáìå, ëïéðüí, ôé åßíáé ôï áõôüìáôï êáé ôé ç ôý÷ç,
êáèþò êáé óå ôé äéáöÝñïõí ìåôáîý ôïõò. ¼óïí áöïñÜ ôïí
ôýðï áéôßïõ, áíÞêïõí êáé ôï áõôüìáôï êáé ç ôý÷ç óôá
áßôéá ðñïÝëåõóçò ôçò êßíçóçò376. Äéüôé óå êÜèå ðåñß-
ðôùóç áíÞêïõí óôá áßôéá ðïõ ïöåßëïíôáé åßôå óôç öýóç
åßôå óôï íïõ, ìüíï ðïõ ôï ðëÞèïò áõôþí ôùí áéôßùí åß-
íáé áêáèüñéóôï. Êáé åðåéäÞ, ðñþôïí, ôï áõôüìáôï êáé ç
ôý÷ç åßíáé áßôéá ðïõ ïöåßëïíôáé åßôå óôï íïõ åßôå óôç
öýóç377, üôáí Ýíá óõìðôùìáôéêü áßôéï åðéöÝñåé ôá ßäéá
áêñéâþò áðïôåëÝóìáôá, êáé äåýôåñïí, áõôü ôï óõìðôù-
ìáôéêü áßôéï èá Ýðåôáé ôùí ïõóéùäþí áéôßùí, åßíáé öá-
íåñü üôé åí ãÝíåé ôá óõìðôùìáôéêÜ áßôéá Ýðïíôáé ôùí
ïõóéùäþí áéôßùí378. ÓõìðÝñáóìá: ôï áõôüìáôï êáé ç
ôý÷ç Ýðïíôáé ôïõ íïõ êáé ôçò öýóåùò| ïðüôå, åÜí êáôå-
îï÷Þí ãéá ôï ïõñÜíéï äéÜóôçìá åßíáé áßôéï ôï áõôüìáôï,
ôüôå áíáãêáóôéêÜ ï íïõò êáé ç öýóç ðñïçãïýíôáé ùò áß-
ôéá êáé Üëëùí ðïëëþí áéôéáôþí áëëÜ êõñßùò ôïõ óý-
ìðáíôïò379.

7. Åßíáé öáíåñü üôé áßôéá õðÜñ÷ïõí, êáé üôé áñéèìçôéêÜ
åßíáé ôüóá ðïõ åßðáìå380| êáé áõôÜ áêñéâþò ôá áßôéá åß-
íáé ðïõ óõìðåñéëáìâÜíïõí ôï «äéüôé», áöïý ôï «äéüôé»
áíÜãåôáé ôåëéêÜ åßôå: 
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ei¿lhfen: hÄ ga\r ei¹j to\ ti¿ e)stin a)na/getai to\ dia\ ti¿ eÃsxa-
ton, e)n toiÍj a)kinh/toij (oiâon e)n toiÍj maqh/masin: ei¹j o(ri-
smo\n ga\r tou= eu)qe/oj hÄ summe/trou hÄ aÃllou tino\j a)na/-
getai eÃsxatonŸ, hÄ ei¹j to\ kinh=san prw½ton (oiâon dia\ ti¿
e)pole/mhsan; oÀti e)su/lhsanŸ, hÄ ti¿noj eÀneka (iàna aÃrcws-
inŸ, hÄ e)n toiÍj gignome/noij h( uÀlh. oÀti me\n ouÅn ta\ aiãtia
tau=ta kaiì tosau=ta, fanero/n: e)peiì d' ai¸ ai¹ti¿ai te/ttarej,
periì pasw½n tou= fusikou= ei¹de/nai, kaiì ei¹j pa/saj a)na/gwn
to\ dia\ ti¿ a)podw¯sei fusikw½j, th\n uÀlhn, to\ eiådoj, to\ ki-
nh=san, to\ ouÂ eÀneka. eÃrxetai de\ ta\ tri¿a ei¹j [to\] eÁn pol-
la/kij: to\ me\n ga\r ti¿ e)sti kaiì to\ ouÂ eÀneka eÀn e)sti, to\ d'
oÀqen h( ki¿nhsij prw½ton t%½ eiãdei tau)to\ tou/toij: aÃnqrw-
poj ga\r aÃnqrwpon genn#=-kaiì oÀlwj oÀsa kinou/mena kineiÍ
(oÀsa de\ mh/, ou)ke/ti fusikh=j: ou) ga\r e)n au(toiÍj eÃxonta
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á) óôï «ôé åßíáé êÜôé» –ôïýôï óôçí ðåñßðôùóç ôùí ü-
íôùí ðïõ äåí õðüêåéíôáé óå ìåôáâïëÞ381 (ð.÷. óôá áíôé-
êåßìåíá ôùí ìáèçìáôéêþí: ôï «äéüôé» áíÜãåôáé ôåëéêÜ
óôïí ïñéóìü ôïõò, åßôå ôïõ åõèÝïò åßôå ôïõ óõììåôñéêïý
åßôå üðïéïõ Üëëïõ óáí êé áõôÜ)| 

â) óôçí áñ÷éêÞ ðçãÞ ôçò êßíçóçò (ð.÷., ãéáôß ðïëÝìç-
óáí; Äéüôé ðñïçãÞèçêáí ëåçëáóßåò382)|

ã) óôï óêïðü (ð.÷. ãéá ôçí åîïõóßá)| 
ä) óôçí ýëç –ôïýôï óôçí ðåñßðôùóç ôùí üíôùí ðïõ õ-

ðüêåéíôáé óå ìåôáâïëÞ383.
¸ãéíå öáíåñü, ëïéðüí, üôé áõôÜ åßíáé ôá áßôéá êáé á-

ñéèìçôéêþò ôüóá. Êé áöïý ïé ôýðïé ôùí áéôßùí åßíáé ôÝó-
óåñéò, ãßíåôáé öáíåñü üôé ï öõóéêüò ïöåßëåé íá áó÷ïëåß-
ôáé ìå üëïõò| êáé, ëåéôïõñãþíôáò áêñéâþò ùò öõóéêüò,
èá áíáãÜãåé êáé èá áðïäþóåé ôï «äéüôé» óôïí êáèÝ-
íá384, äçëáäÞ óôçí ýëç, óôï åßäïò, óôçí áñ÷Þ ôçò êßíç-
óçò êáé óôï óêïðü385. ÐïëëÝò öïñÝò, âÝâáéá, ôá ôñßá áß-
ôéá ãßíïíôáé Ýíá| äçëáäÞ óõìðßðôïõí ôï «ôé åßíáé êÜôé»
êáé ôï «÷Üñéí åêåßíïõ ãéá ôï ïðïßï ãßíåôáé êÜôé»386, å-
íþ ìå ôç óåéñÜ ôçò ç áñ÷éêÞ ðñïÝëåõóç ôçò êßíçóçò ôáõ-
ôßæåôáé êáôÜ ôï åßäïò ìå ôá äýï ðñçãïýìåíá| äéüôé ï Üí-
èñùðïò ãåííÜ Üíèñùðï, ðñÜãìá ðïõ éó÷ýåé ãåíéêüôåñá
ãéá üóá êéíïýí êéíïýìåíá óõã÷ñüíùò êáé ôá ßäéá (üóá ü-
ìùò êéíïýí ðáñáìÝíïíôáò ôá ßäéá áêßíçôá äåí áðïôå-
ëïýí áíôéêåßìåíá ôçò öõóéêÞò åðéóôÞìçò| äéüôé êéíïýí
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ki¿nhsin ou)d' a)rxh\n kinh/sewj kineiÍ, a)ll' a)ki¿nhta oÃnta:
dio\ treiÍj ai¸ pragmateiÍai, h( me\n periì a)kinh/twn, h( de\ periì
kinoume/nwn me\n a)fqa/rtwn de/, h( de\ periì ta\ fqarta/Ÿ.
wÐste to\ dia\ ti¿ kaiì ei¹j th\n uÀlhn a)na/gonti a)podi¿dotai,
kaiì ei¹j to\ ti¿ e)stin, kaiì ei¹j to\ prw½ton kinh=san. periì ge-
ne/sewj ga\r ma/lista tou=ton to\n tro/pon ta\j ai¹ti¿aj sko-
pou=si, ti¿ meta\ ti¿ gi¿gnetai, kaiì ti¿ prw½ton e)poi¿hsen hÄ ti¿
eÃpaqen, kaiì ouÀtwj ai¹eiì to\ e)fech=j. dittaiì de\ ai¸ a)rxaiì ai¸
kinou=sai fusikw½j, wÒn h( e(te/ra ou) fusikh/: ou) ga\r eÃxei
kinh/sewj a)rxh\n e)n au(tv=. toiou=ton d' e)stiìn eiã ti kineiÍ mh\
kinou/menon, wÐsper to/ te pantelw½j a)ki¿nhton kaiì [to\]
pa/ntwn prw½ton kaiì to\ ti¿ e)stin kaiì h( morfh/: te/loj ga\r
kaiì ouÂ eÀneka: wÐste e)peiì h( fu/sij eÀneka/ tou, kaiì tau/thn
ei¹de/nai deiÍ, kaiì pa/ntwj a)podote/on to\ dia\ ti¿, oiâon oÀti e)k
tou=de a)na/gkh to/de (to\ de\ e)k tou=de hÄ a(plw½j hÄ w¨j e)piì to\
polu/Ÿ, kaiì ei¹ me/llei todiì eÃsesqai (wÐsper e)k tw½n pro-
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÷ùñßò íá Ý÷ïõí ìÝóá ôïõò ïýôå êßíçóç ïýôå áñ÷Þ êßíç-
óçò, áëëÜ åßíáé áêßíçôá| ãé’ áõôü êáé õðÜñ÷ïõí ôñåéò
äéáöïñåôéêÝò ðñáãìáôåßåò: ç ìßá ìå áíôéêåßìåíï ôá áêß-
íçôá, ç Üëëç ìå áíôéêåßìåíï ôá êéíïýìåíá ðëçí üìùò Ü-
öèáñôá, êáé ç Üëëç ìå áíôéêåßìåíï üóá õðüêåéíôáé óå
öèïñÜ-åîáöÜíéóç)387. ¿óôå ôï «äéüôé» áíÜãåôáé êáé
óôçí ýëç êáé áðïäßäåôáé ôüóï ó’ áõôÞí, üóï êáé óôï «ôé
åßíáé êÜôé», êáé óôçí ðñïÝëåõóç ôçò êßíçóçò. 

Êáôåîï÷Þí, âÝâáéá, ï ðñïáíáöåñèåßò ôñüðïò åîÝôáóçò
ôùí áéôßùí åöáñìüæåôáé óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ãßãíåóèáé|
åîåôÜæïõí ïé Üíèñùðïé ôé ãßíåôáé ìåôÜ áðü ôé, êáé ðïéï
Ýêáíå Þ Ýðáèå ðñþôï êÜôé, êáé ïýôù êáè’ åîÞò388. Äýï
åßíáé, üìùò, ïé áñ÷Ýò ðïõ ðñïêáëïýí êßíçóç óôç öý-
óç389| ç ìßá ôïõò äåí åßíáé áñ÷Þ öõóéêÞ| êáé ôïýôï, äéü-
ôé äåí Ý÷åé ìÝóá ôçò áñ÷Þ êéíÞóåùò. ÔÝôïéá áñ÷Þ åßíáé
åêåßíç ðïõ êéíåß ÷ùñßò ç ßäéá íá êéíåßôáé, üðùò áêñéâþò
ôï ðáíôåëþò áêßíçôï êáé ðñþôï ôùí ðÜíôùí êáé ôï «ôé
åßíáé êÜôé» êáé ç ìïñöÞ390| äéüôé áõôü ôáõôßæåôáé ìå ôï
ôÝëïò êáé ôïí óêïðü391. ¢ñá, ìå äåäïìÝíï üôé ç öýóç Ý-
÷åé óêïðü392, ðñÝðåé íá áðïôåëÝóåé êáé ç äåýôåñç áñ÷Þ
áíôéêåßìåíï ôïõ öõóéêïý393, êáé Ýôóé íá áðïäïèåß ìå
ðëçñüôçôá ôï «äéüôé»| ðáñÜäåéãìá: áðü ôï á ðñïêý-
ðôåé õðï÷ñåùôéêÜ ôï â (ôï «áðü áõôü ðñïêýðôåé» éó÷ýåé
åßôå áðüëõôá åßôå ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò), êáé ðñüêåéôáé
íá ðñïêýøåé åêåßíï (üðùò áêñéâþò áðü ôéò ðñïêåßìåíåò
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ta/sewn to\ sumpe/rasmaŸ, kaiì oÀti tou=t' hÅn to\ ti¿ hÅn eiå-
nai, kaiì dio/ti be/ltion ouÀtwj, ou)x a(plw½j, a)lla\ to\ pro\j
th\n e(ka/stou ou)si¿an. 

Lekte/on dh\ prw½ton me\n dio/ti h( fu/sij tw½n eÀneka/ tou
ai¹ti¿wn, eÃpeita periì tou= a)nagkai¿ou, pw½j eÃxei e)n toiÍj
fusikoiÍj: ei¹j ga\r tau/thn th\n ai¹ti¿an a)na/gousi pa/ntej,
oÀti e)peidh\ to\ qermo\n toiondiì pe/fuken kaiì to\ yuxro\n kaiì
eÀkaston dh\ tw½n toiou/twn, tadiì e)c a)na/gkhj e)stiì kaiì
gi¿gnetai: kaiì ga\r e)a\n aÃllhn ai¹ti¿an eiãpwsin, oÀson a(ya/-
menoi xai¿rein e)w½sin, o( me\n th\n fili¿an kaiì to\ neiÍkoj, o( de\
to\n nou=n: eÃxei d' a)pori¿an ti¿ kwlu/ei th\n fu/sin mh\ eÀneka/
tou poieiÍn mhd' oÀti be/ltion, a)ll' wÐsper uÀei o( Zeu\j ou)x
oÀpwj to\n siÍton au)ch/sv, a)ll' e)c a)na/gkhj (to\ ga\r a)na-
xqe\n yuxqh=nai deiÍ, kaiì to\ yuxqe\n uÀdwr geno/menon ka-
telqeiÍn: to\ d' au)ca/nesqai tou/tou genome/nou to\n siÍton
sumbai¿neiŸ, o(moi¿wj de\ kaiì eiã t% a)po/llutai o( siÍtoj e)n tv=
aÀl%, ou) tou/tou eÀneka uÀei oÀpwj a)po/lhtai, a)lla\ tou=to
sumbe/bhken-wÐste ti¿ kwlu/ei ouÀtw kaiì ta\ me/rh eÃxein e)n
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ðñïêýðôåé ôï óõìðÝñáóìá394), êáé áõôü Þôáí ç ïõóßá
ôïõ, êáé ãé’ áõôüí ôïí ëüãï ôï Üëëï åßíáé êáëýôåñï (êá-
ëýôåñï ü÷é ãåíéêþò êáé áïñßóôùò, áëëÜ óôï ðëáßóéï ôçò
ïõóßáò ôïõ êáèåíüò)395.

8. Êáôáñ÷Þí ðñÝðåé íá ðïýìå ãéáôß ç öýóç áíÞêåé óôá
ôåëéêÜ áßôéá| Ýðåéôá, íá áíáöåñèïýìå óôçí áíÜãêç êáé
óôï ðþò áõôÞ ëåéôïõñãåß ìÝóá óôá üíôá ôçò öýóçò396|
äéüôé ïé ðÜíôåò397 ðñïâáßíïõí óå áéôéïëïãÞóåéò áîéï-
ðïéþíôáò áêñéâþò ôçí áíÜãêç398| ëÝíå: åðåéäÞ ôï èåñìü
êáé ôï øõ÷ñü êáé üëá ôá ðáñüìïéá Ý÷ïõí áðü ôç öýóç
ôç ìßá Þ ôçí Üëëç éäéüôçôá, õðÜñ÷ïõí êáé óõìâáßíïõí åî
áíÜãêçò ôïýôá| áí, ìÜëéóôá, áíáöÝñïõí êÜðïéá Üëëç
áéôßá –ï Ýíáò ôç öéëßá êáé ôçí Ýñéäá, ï Üëëïò ôïí íïõ399–
ìüëéò ôçí áããßîïõí êáé ÷áñïýí, ôçí ðáñáôïýí400.

Åßíáé æÞôçìá Üîéï áðïñßáò: ãéáôß íá ìçí åíåñãåß ç öý-
óç ìå êÜðïéï óêïðü, ìÜëéóôá ôïí êáëýôåñï, áëëÜ åî á-
íÜãêçò; ï Äßáò äåí ñß÷íåé ôç âñï÷Þ ãéá íá ìåãáëþóåé ôï
óéôÜñé, áëëÜ áíáãêáóôéêÜ ü,ôé áíåâáßíåé øçëÜ øý÷åôáé,
êáé ü,ôé øý÷åôáé õãñïðïéåßôáé êáé ðÝöôåé401| ìå ôç óåéñÜ
ôïõ ôï óéôÜñé óõìâáßíåé íá ìåãáëþíåé. Ìå ôçí ßäéá ëï-
ãéêÞ402, áí âñÝ÷åé êáé ôï óéôÜñé êÜðïéïõ ÷Üíåôáé óôï á-
ëþíé, äåí ðÝöôåé ç âñï÷Þ ì’ áõôü ôïí óêïðü, ãéá íá ÷á-
èåß äçëáäÞ ôï óéôÜñé, áëëÜ áðëþò óõíÝâç íá âñÝîåé êáé
íá ÷áèåß ôï óéôÜñé. Ãéáôß, ëïéðüí, íá ìç óõìâáßíåé ôï ß-
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tv= fu/sei, oiâon tou\j o)do/ntaj e)c a)na/gkhj a)nateiÍlai tou\j
me\n e)mprosqi¿ouj o)ceiÍj, e)pithdei¿ouj pro\j to\ diaireiÍn,
tou\j de\ gomfi¿ouj plateiÍj kaiì xrhsi¿mouj pro\j to\ leai¿-
nein th\n trofh/n, e)peiì ou) tou/tou eÀneka gene/sqai, a)lla\
sumpeseiÍn: o(moi¿wj de\ kaiì periì tw½n aÃllwn merw½n, e)n oÀ-
soij dokeiÍ u(pa/rxein to\ eÀneka/ tou. oÀpou me\n ouÅn aÀpan-
ta sune/bh wÐsper kaÄn ei¹ eÀneka/ tou e)gi¿gneto, tau=ta me\n
e)sw¯qh a)po\ tou= au)toma/tou susta/nta e)pithdei¿wj: oÀsa
de\ mh\ ouÀtwj, a)pw¯leto kaiì a)po/llutai, kaqa/per ¹Em-
pedoklh=j le/gei ta\ bougenh= a)ndro/pr%ra. o( me\n ouÅn lo/-
goj, %Ò aÃn tij a)porh/seien, ouÂtoj, kaiì eiã tij aÃlloj toiou=-
to/j e)stin: a)du/naton de\ tou=ton eÃxein to\n tro/pon. tau=ta
me\n ga\r kaiì pa/nta ta\ fu/sei hÄ ai¹eiì ouÀtw gi¿gnetai hÄ w¨j
e)piì to\ polu/, tw½n d' a)po\ tu/xhj kaiì tou= au)toma/tou ou)-
de/n. ou) ga\r a)po\ tu/xhj ou)d' a)po\ sumptw¯matoj dokeiÍ
uÀein polla/kij tou= xeimw½noj, a)ll' e)a\n u(po\ ku/na: ou)de\
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äéï êáé óôç öýóç ìå ôá ìÝñç ôùí æþùí, ð.÷. íá öõôñþ-
íïõí åî áíÜãêçò êïöôåñÜ ôá ìðñïóôéíÜ äüíôéá, êáôÜë-
ëçëá íá êüâïõí, åíþ ðëáôéÜ ôá ðßóù äüíôéá, ÷ñÞóéìá
íá ëåéáßíïõí ôçí ôñïöÞ403; Äéüôé äåí Ýãéíáí ôÝôïéá ìå
áõôüí áêñéâþò ôïí óêïðü, áëëÜ áðëþò óõíÝâç| ôï ßäéï
éó÷ýåé êáé ìå ôá õðüëïéðá ìÝñç, óå üóá èåùñïýìå üôé
ëåéôïõñãåß êÜðïéïò óêïðüò. Óå üðïéåò, ëïéðüí, ðåñé-
ðôþóåéò óõíÝâçóáí ôá ðÜíôá óáí íá åß÷áí ãßíåé ìå êÜ-
ðïéï óêïðü, áõôÜ äéáóþèçêáí ëüãù ôïõ üôé óõóôÜèç-
êáí áõôüìáôá ìå ôïí êáôÜëëçëï ôñüðï| áíôéèÝôùò, üóá
äåí óõóôÜèçêáí Ýôóé, åîáöáíßóôçêáí êáé åîáêïëïõèïýí
íá åîáöáíßæïíôáé, üðùò áêñéâþò ëÝåé ï ÅìðåäïêëÞò ãéá
ôá áíèñùðüìïñöá âüäéá404.

ÁõôÞ åßíáé, ëïéðüí, ç åðé÷åéñçìáôïëïãßá ðïõ ðñïêá-
ëåß ôçí áðïñßá, êé áí õðÜñ÷åé êáé êÜðïéï Üëëï åðé÷åß-
ñçìá, èá åßíáé ðÜíù-êÜôù óáí êáé ôï ðñïçãïýìåíï. Á-
ðïêëåßåôáé, üìùò, íá éó÷ýïõí ïé ðáñáðÜíù èÝóåéò. Ç
áéôßá: ôüóï ôá ðñïçãïýìåíá üóï êáé ïôéäÞðïôå ïöåéëü-
ìåíï óôç öýóç åðáíáëáìâÜíïíôáé ìå ôïí ßäéï ôñüðï åß-
ôå óå êÜèå ðåñßðôùóç åßôå ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò| áíôé-
èÝôùò, üóá ïöåßëïíôáé óôçí ôý÷ç êáé ôï áõôüìáôï äåí å-
ðáíáëáìâÜíïíôáé ðïôÝ405. Óõìöùíïýìå üôé äåí åßíáé
ïýôå èÝìá ôý÷çò ïýôå èÝìá óýìðôùóçò ç åðáíáëáìâá-
íüìåíç âñï÷üðôùóç ôï ÷åéìþíá, áëëÜ íôÜëá êáëïêáß-
ñé406 åßíáé óßãïõñá| ïýôå êé ï êáýóùíáò ôï êáëïêáßñé
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kau/mata u(po\ ku/na, a)ll' aÄn xeimw½noj. ei¹ ouÅn hÄ a)po\
sumptw¯matoj dokeiÍ hÄ eÀneka/ tou eiånai, ei¹ mh\ oiâo/n te
tau=t' eiånai mh/te a)po\ sumptw¯matoj mh/t' a)po\ tau)toma/-
tou, eÀneka/ tou aÄn eiãh. a)lla\ mh\n fu/sei g' e)stiì ta\ toiau=ta
pa/nta, w¨j kaÄn au)toiì faiÍen oi¸ tau=ta le/gontej. eÃstin aÃra
to\ eÀneka/ tou e)n toiÍj fu/sei gignome/noij kaiì ouÅsin. eÃti e)n
oÀsoij te/loj eÃsti ti, tou/tou eÀneka pra/ttetai to\ pro/teron
kaiì to\ e)fech=j. ou)kou=n w¨j pra/ttetai, ouÀtw pe/fuke, kaiì
w¨j pe/fuken, ouÀtw pra/ttetai eÀkaston, aÄn mh/ ti e)mpo-
di¿zv. pra/ttetai d' eÀneka/ tou: kaiì pe/fuken aÃra eÀneka/
tou. oiâon ei¹ oi¹ki¿a tw½n fu/sei gignome/nwn hÅn, ouÀtwj aÄn
e)gi¿gneto w¨j nu=n u(po\ th=j te/xnhj: ei¹ de\ ta\ fu/sei mh\ mo/-
non fu/sei a)lla\ kaiì te/xnv gi¿gnoito, w¨sau/twj aÄn gi¿-
gnoito vÂ pe/fuken. eÀneka aÃra qate/rou qa/teron. oÀlwj de\
h( te/xnh ta\ me\n e)piteleiÍ aÁ h( fu/sij a)dunateiÍ a)perga/sa-
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áëëÜ ôï ÷åéìþíá. Ìå äåäïìÝíï, óõíåðþò, üôé ïé äõíá-
ôüôçôåò öáßíåôáé íá åßíáé äýï, êáé êÜôé èá ïöåßëåôáé åß-
ôå óôç óýìðôùóç åßôå óôï óêïðü, áí óå êÜðïéá ðåñß-
ðôùóç áðïêëåéóôåß ç óýìðôùóç êáé ôï áõôüìáôï, ôüôå
ôá öáéíüìåíá èá ïöåßëïíôáé óå êÜðïéï óêïðü. Áëë’ ü-
ìùò ôá ðáñüìïéá öáéíüìåíá óôï óýíïëü ôïõò ïöåßëïíôáé
ïðùóäÞðïôå óôç öýóç, ðñÜãìá ðïõ èá ðáñáäÝ÷ïíôáí
êé ïé ßäéïé ïé õðïóôçñéêôÝò ôùí áðüøåùí ðïõ áíáöÝñá-
ìå407. ÓõìðÝñáóìá: ëåéôïõñãåß óêïðéìüôçôá óå ïôéäÞ-
ðïôå õðÜñ÷åé êáé ãßíåôáé óôç öýóç408.

ÅðéðëÝïí409, óå üóá Ý÷ïõí êÜðïéï ôÝëïò410, ÷Üñéí áõ-
ôïý ôïõ ôÝëïõò ðñÜôôïíôáé411 ôï ðñïçãïýìåíï êáé ôï å-
ðüìåíü ôïõò| üðùò, ëïéðüí, ðñÜôôåôáé ôï êáèåôß, Ýôóé å-
ðéâÜëëåôáé áðü ôç öýóç íá ðñÜôôåôáé, êáé üðùò åðé-
âÜëëåôáé áðü ôç öýóç íá ðñÜôôåôáé, Ýôóé êáé ðñÜôôå-
ôáé, åêôüò áí õðÜñîåé åìðüäéï412. ÏðùóäÞðïôå, üìùò,
ðñÜôôåôáé ãéá êÜðïéï óêïðü, Üñá êáé öôéÜ÷ôçêå áðü ôç
öýóç ãéá êÜðïéï óêïðü. ÐáñÜäåéãìá413: áí ôï óðßôé Þ-
ôáí äçìéïýñãçìá ôçò öýóçò, èá ãéíüôáí áêñéâþò ìå ôïí
ßäéï ôñüðï ðïõ ãßíåôáé êáé áðü ôçí ôÝ÷íç414| êé áíôé-
óôñüöùò, áí ôá äçìéïõñãÞìáôá ôçò öýóçò äåí ãßíïíôáí
ìüíï áðü ôç öýóç áëëÜ êáé áðü ôçí ôÝ÷íç, èá ãßíïíôáí
áêñéâþò üðùò åðéâÜëëåôáé áðü ôç öýóç ôïõò íá ãßíï-
íôáé| Üñá ôï Ýíá ãßíåôáé ÷Üñéí ôïõ Üëëïõ. Ãåíéêüôåñá,
üìùò, ç ôÝ÷íç ïëïêëçñþíåé üóá ç öýóç áäõíáôåß íá á-
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sqai, ta\ de\ mimeiÍtai. ei¹ ouÅn ta\ kata\ te/xnhn eÀneka/ tou,
dh=lon oÀti kaiì ta\ kata\ fu/sin: o(moi¿wj ga\r eÃxei pro\j aÃl-
lhla e)n toiÍj kata\ te/xnhn kaiì e)n toiÍj kata\ fu/sin ta\ uÀ-
stera pro\j ta\ pro/tera. ma/lista de\ fanero\n e)piì tw½n
z%¯wn tw½n aÃllwn, aÁ ouÃte te/xnv ouÃte zhth/santa ouÃte
bouleusa/mena poieiÍ: oÀqen diaporou=si¿ tinej po/teron n%½
hÃ tini aÃll% e)rga/zontai oià t' a)ra/xnai kaiì oi¸ mu/rmhkej
kaiì ta\ toiau=ta. kata\ mikro\n d' ouÀtw proi+o/nti kaiì e)n
toiÍj futoiÍj fai¿netai ta\ sumfe/ronta gigno/mena pro\j to\
te/loj, oiâon ta\ fu/lla th=j tou= karpou= eÀneka ske/phj.
wÐst' ei¹ fu/sei te poieiÍ kaiì eÀneka/ tou h( xelidwÜn th\n ne-
ottia\n kaiì o( a)ra/xnhj to\ a)ra/xnion, kaiì ta\ futa\ ta\ fu/l-
la eÀneka tw½n karpw½n kaiì ta\j r(i¿zaj ou)k aÃnw a)lla\ ka/-
tw th=j trofh=j, fanero\n oÀti eÃstin h( ai¹ti¿a h( toiau/th e)n
toiÍj fu/sei gignome/noij kaiì ouÅsin. kaiì e)peiì h( fu/sij ditth/,
h( me\n w¨j uÀlh h( d' w¨j morfh/, te/loj d' auÀth, tou= te/louj
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ðåñãáóôåß, åíþ ôá õðüëïéðá ôá ìéìåßôáé. Áí, ëïéðüí, ôá
Ýñãá ôçò ôÝ÷íçò ãßíïíôáé ãéá êÜðïéï óêïðü, åßíáé öáíå-
ñü üôé ôï ßäéï éó÷ýåé êáé ãéá ôá Ýñãá ôçò öýóçò. Äéüôé ôü-
óï óôçí ðåñßðôùóç ôçò ôÝ÷íçò üóï êáé óôçí ðåñßðôùóç
ôçò öýóçò ç ßäéá áêñéâþò ó÷Ýóç õðÜñ÷åé áíÜìåóá óôá å-
ðüìåíá êáé ôá ðñïçãïýìåíá.

Áõôü åßíáé ðáóéöáíÝò óôçí ðåñßðôùóç ôùí õðïëïß-
ðùí æùíôáíþí ïñãáíéóìþí415, ðïõ äåí åíåñãïýí âÜóåé
ôÝ÷íçò ïýôå ýóôåñá áðü Ýñåõíá êáé óêÝøç| ãé’ áõôü êáé
ïñéóìÝíïé äéåñùôþíôáé áí âÜóåé ëïãéêÞò ç êÜðïéáò Üë-
ëçò éäéüôçôáò åñãÜæïíôáé ïé áñÜ÷íåò, ôá ìõñìÞãêéá êáé
ô’ Üëëá ðïõ ôïõò ìïéÜæïõí. Ëßãï, üìùò, íá ðñï÷ùñÞ-
óïõí ôç óêÝøç ôïõò, èá äïõí ôï ðñïöáíÝò: êáé óôá öõôÜ
áêüìç416 ãßíïíôáé áõôÜ ðïõ åîõðçñåôïýí ôï ôÝëïò, ð.÷.
ôá öýëëá âëáóôáßíïõí ãéá íá åîõðçñåôïýí ôçí êÜëõøç
ôïõ êáñðïý. ¿óôå, áí ôï ÷åëéäüíé öôéÜ÷íåé ôç öùëéÜ
ôùí íåïóóþí ôïõ áðü ôç öýóç ôïõ êáé ãéá êÜðïéï óêï-
ðü, êáé ôï ßäéï ç áñÜ÷íç ôïí éóôü ôçò, êáé ôá öõôÜ ôá
öýëëá ôïõò ÷Üñéí ôùí êáñðþí, êáé ôéò ñßæåò íá ðçãáß-
íïõí ü÷é ðñïò ôá ðÜíù áëëÜ ðñïò ôá êÜôù ÷Üñéí ôçò
ôñïöÞò ôïõò, åßíáé öáíåñü üôé óôá üíôá ðïõ ãßíïíôáé êáé
åßíáé áðü ôç öýóç ëåéôïõñãåß ìéá ðáñüìïéá áéôßá417. 

Êé áöïý ç öýóç åßíáé äéôôÞ, õðÜñ÷ïíôáò åßôå ùò ýëç
åßôå ùò ìïñöÞ, êáé áöïý ç ìïñöÞ åßíáé Ýíá ôÝëïò, êáé á-
öïý ÷Üñéí ôïõ ôÝëïõò ãßíïíôáé êáé ôá õðüëïéðá, áõôÞ èá
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de\ eÀneka taÅlla, auÀth aÄn eiãh h( ai¹ti¿a, h( ouÂ eÀneka. a(mar-
ti¿a de\ gi¿gnetai kaiì e)n toiÍj kata\ te/xnhn (eÃgraye ga\r
ou)k o)rqw½j o( grammatiko/j, kaiì e)po/tisen [ou)k o)rqw½j] o(
i¹atro\j to\ fa/rmakonŸ, wÐste dh=lon oÀti e)nde/xetai kaiì e)n
toiÍj kata\ fu/sin. ei¹ dh\ eÃstin eÃnia kata\ te/xnhn e)n oiâj to\
o)rqw½j eÀneka/ tou, e)n de\ toiÍj a(martanome/noij eÀneka me/n
tinoj e)pixeireiÍtai a)ll' a)potugxa/netai, o(moi¿wj aÄn eÃxoi
kaiì e)n toiÍj fusikoiÍj, kaiì ta\ te/rata a(marth/mata e)kei¿nou
tou= eÀneka/ tou. kaiì e)n taiÍj e)c a)rxh=j aÃra susta/sesi ta\
bougenh=, ei¹ mh\ pro/j tina oÀron kaiì te/loj dunata\ hÅn e)l-
qeiÍn, diafqeirome/nhj aÄn a)rxh=j tino\j e)gi¿gneto, wÐsper
nu=n tou= spe/rmatoj. eÃti a)na/gkh spe/rma gene/sqai prw½-
ton, a)lla\ mh\ eu)qu\j ta\ z%½a: kaiì to\ "u)lofue\j me\n
prw½ta"spe/rma hÅn. eÃti kaiì e)n toiÍj futoiÍj eÃnesti to\ eÀne-
ka/ tou, hÂtton de\ dih/rqrwtai: po/teron ouÅn kaiì e)n toiÍj
futoiÍj e)gi¿gneto, wÐsper ta\ bougenh= a)ndro/pr%ra, ouÀtw
kaiì a)mpelogenh= e)laio/pr%ra, hÄ ouÃ; aÃtopon ga/r: a)lla\
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åßíáé ç áéôßá, ï óêïðüò ãéá ôïí ïðïßï ãßíåôáé êÜôé. Ôï
óöÜëìá, üìùò, óõíáíôÜôáé êáé óôá Ýñãá ôçò ôÝ÷íçò
(ð.÷. Ýãñáøå êÜôé ëÜèïò ï ãñáììáôéêüò418, êé Ýäùóå ëÜ-
èïò äüóç ôïõ öáñìÜêïõ ï ãéáôñüò), êáôÜ ðñïöáíÞ óõíÝ-
ðåéá åßíáé äõíáôü íá óõíáíôÜôáé êáé óôá Ýñãá ôçò öý-
óçò419. Áí, ëïéðüí, õðÜñ÷ïõí ïñéóìÝíá Ýñãá ôçò ôÝ÷íçò
óôá ïðïßá ç ïñèüôçôá ôáõôßæåôáé ìå ôçí åðßôåõîç êÜ-
ðïéïõ óêïðïý åíþ ç áðïôõ÷ßá óçìáßíåé íá åðé÷åéñçèåß
ìåí áõôüò ï óêïðüò áëëÜ íá ìçí åðéôåõ÷èåß420, ôï ßäéï
èá óõìâáßíåé êáé óôá Ýñãá ôçò öýóçò, êáé êáôÜ óõíÝðåéá
ôá ôÝñáôá421 èá åßíáé óöÜëìáôá óôçí åðßôåõîç åêåßíïõ
ôïõ óêïðïý. ¢ñá êáé óôçí áñ÷éêÞ óýóôáóç ôùí üíôùí
ôçò öýóçò ôá áíèñùðüìïñöá âüäéá èá ðñïêýøáíå ëüãù
ðéèáíÞò áäõíáìßáò íá åðéôåõ÷èåß Ýíáò óõãêåêñéìÝíïò ü-
ñïò êáé Ýíá óõãêåêñéìÝíï ôÝëïò, ìå Üëëá ëüãéá: ëüãù
ôçò öèïñÜò ìßáò ïñéóìÝíçò áñ÷Þò, üðùò áêñéâþò óõì-
âáßíåé êáé óÞìåñá ìå ôç öèïñÜ ôïõ óðÝñìáôïò.

ÅðéðëÝïí422, áíáãêáóôéêÜ ðñþôï ãßíåôáé ôï óðÝñìá
êáé ü÷é åõèýò åîáñ÷Þò ôá æùíôáíÜ üíôá| êáé ôï «ðñù-
ôáñ÷éêü ïëïêëçñùìÝíï öýôñï»423 Þôáí åðßóçò óðÝñìá.

Åðßóçò424, ï óêïðüò óõíáíôÜôáé êáé óôá öõôÜ, ìüíï
ðïõ åßíáé äéáñèñùìÝíïò ìå ëéãüôåñç áêñßâåéá| Üñáãå,
ãßíáíå Þ äåí ãßíáíå êáé öõôÜ óáí ôá áíèñùðüìïñöá âü-
äéá, åëáéüìïñöá äçëáäÞ áìðÝëéá; Èá Þôáí óßãïõñá ðá-
ñÜîåíï| êé üìùò èá Ýðñåðå üíôùò íá Ý÷ïõí ãßíåé, áí
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mh\n eÃdei ge, eiãper kaiì e)n toiÍj z%¯oij. eÃti eÃdei kaiì e)n toiÍj
spe/rmasi gi¿gnesqai oÀpwj eÃtuxen: oÀlwj d' a)naireiÍ o( ouÀ-
twj le/gwn ta\ fu/sei te kaiì fu/sin: fu/sei ga/r, oÀsa a)po/
tinoj e)n au(toiÍj a)rxh=j sunexw½j kinou/mena a)fikneiÍtai eiãj
ti te/loj: a)f' e(ka/sthj de\ ou) to\ au)to\ e(ka/stoij ou)de\ to\
tuxo/n, a)eiì me/ntoi e)piì to\ au)to/, aÄn mh/ ti e)mpodi¿sv. to\ de\
ouÂ eÀneka, kaiì oÁ tou/tou eÀneka, ge/noito aÄn kaiì a)po\ tu/xhj,
oiâon le/gomen oÀti a)po\ tu/xhj hÅlqen o( ce/noj kaiì lusa/me-
noj a)ph=lqen, oÀtan wÐsper eÀneka tou/tou e)lqwÜn pra/cv,
mh\ eÀneka de\ tou/tou eÃlqv. kaiì tou=to kata\ sumbebhko/j (h(
ga\r tu/xh tw½n kata\ sumbebhko\j ai¹ti¿wn, kaqa/per kaiì
pro/teron eiãpomenŸ, a)ll' oÀtan tou=to ai¹eiì hÄ w¨j e)piì to\
polu\ ge/nhtai, ou) sumbebhko\j ou)d' a)po\ tu/xhj: e)n de\ toiÍj
fusikoiÍj a)eiì ouÀtwj, aÄn mh/ ti e)mpodi¿sv. aÃtopon de\ to\ mh\
oiãesqai eÀneka/ tou gi¿gnesqai, e)a\n mh\ iãdwsi to\ kinou=n
bouleusa/menon. kai¿toi kaiì h( te/xnh ou) bouleu/etai: kaiì
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ðñÜãìáôé ãßíáíå êáé æþá ôÝôïéá.
¾óôåñá, êáé óôçí ðåñßðôùóç ôùí óðåñìÜôùí èá Ý-

ðñåðå íá óõìâáßíåé ôï ôõ÷áßï| áëëÜ üðïéïò ôï ëÝåé áõ-
ôü áíáéñåß ôá öõóéêÜ üíôá ìáæß ìå ôçí ßäéá ôç öýóç| äéü-
ôé öõóéêÜ üíôá åßíáé üóá, îåêéíþíôáò áðü ìéá åóùôåñé-
êÞ ôïõò áñ÷Þ êáé êéíïýìåíá óõíå÷þò, öôÜíïõí óå ïñé-
óìÝíï ôÝëïò425. ¼ìùò áðü ôçí êÜèå áñ÷Þ äåí ðñïêýðôåé
óå êÜèå ðåñßðôùóç ôï ßäéï ôÝëïò, ïýôå üìùò êáé üðïéï
ôý÷åé, áëëÜ âÝâáéá ç ðïñåßá ðñïò áõôü ôï ôÝëïò åßíáé ç
ßäéá, áí êÜôé äåí óôáèåß åìðüäéï426. Ôï ôÝëïò êáèþò êáé
ü,ôé ãßíåôáé ÷Üñéí áõôïý ìðïñïýí íá ãßíïõí êáé êáôÜ ôý-
÷ç| ðáñÜäåéãìá: ëÝìå üôé êáôÜ ôý÷ç Þñèå ï îÝíïò, ôïí
áðåëåõèÝñùóå427 êáé Ýöõãå| êé áõôü, üôáí åíåñãÞóåé óáí
íá Þñèå åðß ôïýôïõ, ÷ùñßò üìùò íá Ý÷åé Ýñèåé åðß ôïý-
ôïõ. Ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ðñüêåéôáé ãéá êÜôé óõ-
ìðôùìáôéêü (áöïý ç ôý÷ç áíÞêåé óôá áßôéá ðïõ áðïôå-
ëïýí ðåñéèùñéáêÜ óõìðôþìáôá, üðùò áêñéâþò ôï åßðá-
ìå êáé ðñïçãïõìÝíùò428), áëëÜ üôáí áõôü ãßíåôáé óå
êÜèå ðåñßðôùóç Þ ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò, äåí ïöåßëåôáé
ðéá óå óýìðôùóç ïýôå óôçí ôý÷ç| áëëÜ óôá öõóéêÜ ü-
íôá Ýôóé ãßíåôáé ðÜíôïôå, áí êÜôé äåí óôáèåß åìðüäéï. 

Åßíáé ðáñÜëïãï íá öáíôÜæïíôáé ïñéóìÝíïé üôé äåí õ-
ðÜñ÷åé óêïðüò ìå ôï óêåðôéêü üôé äåí åßíáé ïñáôü áõôü
ðïõ ðÞñå ôçí áðüöáóç êáé ðñïêÜëåóå ôç ìåôáâïëÞ. Êé
üìùò ïýôå ç ôÝ÷íç óêÝöôåôáé êáé ðáßñíåé áðïöÜóåéò429|
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ei¹ e)nh=n e)n t%½ cu/l% h( nauphgikh/, o(moi¿wj aÄn tv= fu/sei
e)poi¿ei: wÐst' ei¹ e)n tv= te/xnv eÃnesti to\ eÀneka/ tou, kaiì e)n
tv= fu/sei. ma/lista de\ dh=lon, oÀtan tij i¹atreu/v au)to\j e(-
auto/n: tou/t% ga\r eÃoiken h( fu/sij. oÀti me\n ouÅn ai¹ti¿a h(
fu/sij, kaiì ouÀtwj w¨j eÀneka/ tou, fanero/n. 

To\ d' e)c a)na/gkhj po/teron e)c u(poqe/sewj u(pa/rxei hÄ
kaiì a(plw½j; nu=n me\n ga\r oiãontai to\ e)c a)na/gkhj eiånai e)n
tv= gene/sei wÐsper aÄn eiã tij to\n toiÍxon e)c a)na/gkhj gege-
nh=sqai nomi¿zoi, oÀti ta\ me\n bare/a ka/tw pe/fuke fe/resqai
ta\ de\ kou=fa e)pipolh=j, dio\ oi¸ li¿qoi me\n ka/tw kaiì ta\
qeme/lia, h( de\ gh= aÃnw dia\ koufo/thta, e)pipolh=j de\ ma/-
lista ta\ cu/la: koufo/tata ga/r. a)ll' oÀmwj ou)k aÃneu me\n
tou/twn ge/gonen, ou) me/ntoi dia\ tau=ta plh\n w¨j di' uÀlhn,
a)ll' eÀneka tou= kru/ptein aÃtta kaiì sw¯zein. o(moi¿wj de\ kaiì
e)n toiÍj aÃlloij pa=sin, e)n oÀsoij to\ eÀneka/ tou eÃstin, ou)k
aÃneu me\n tw½n a)nagkai¿an e)xo/ntwn th\n fu/sin, ou) me/ntoi
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êé áí ç íáõðçãéêÞ åíõðÞñ÷å óôï îýëï, èá åíåñãïýóå á-
êñéâþò üðùò êáé ç öýóç430. ÓõìðÝñáóìá: åöüóïí ï óêï-
ðüò åíõðÜñ÷åé óôçí ôÝ÷íç, ôüôå åíõðÜñ÷åé êáé óôç öý-
óç. ÐñÜãìá ðåíôáêÜèáñï, üôáí êÜðïéïò ãéáôñåýåé ôïí
åáõôü ôïõ| ì’ áõôüí ðñÜãìáôé ìïéÜæåé ç öýóç. 

¸ãéíå, ëïéðüí öáíåñü üôé ç öýóç åßíáé Ýíá áßôéï, êáé
áêñéâÝóôåñá ôåëéêü áßôéï.

9. ¼óïí áöïñÜ ôï «åî áíÜãêçò»431: ëåéôïõñãåß Üñáãå
ìüíï õðü ðñïûðïèÝóåéò Þ êáé áðïëýôùò; Ç áðïñßá ðñï-
êýðôåé áðü ôï ãåãïíüò üôé ïñéóìÝíïé432 öáíôÜæïíôáé
ðùò ôï «åî áíÜãêçò» ëåéôïõñãåß ìÝóá óôï ãßãíåóèáé ìå
ôïí ßäéï ôñüðï ðïõ èá ðßóôåõå êáíåßò üôé Ýíáò ôïß÷ïò Ý-
÷åé ãßíåé åî áíÜãêçò| äçëáäÞ åðåéäÞ ôá âáñéÜ êéíïýíôáé
áðü ôç öýóç ôïõò ðñïò ôá êÜôù åíþ ôá åëáöñéÜ ðñïò ôá
ðÜíù, ãé’ áõôüí áêñéâþò ôïí ëüãï ïé ðÝôñåò êáé ôá èå-
ìÝëéá åßíáé óôïí ôïß÷ï ÷áìçëÜ, ôï ÷þìá ëüãù ôçò åëá-
öñüôçôÜò ôïõ åßíáé ðáñáðÜíù, åíþ ôá îýëá, ùò ôá ðéï
åëáöñéÜ, âñßóêïíôáé óôçí êïñõöÞ433. ÏðùóäÞðïôå, ï
ôïß÷ïò äåí èá ìðïñïýóå íá ãßíåé ÷ùñßò ðÝôñåò, ÷þìá
êáé îýëá, ü÷é üìùò êé üôé Ýãéíå åîáéôßáò áõôþí –áõôÜ åß-
íáé áðëþò êáé ìüíï ôï õëéêü ôïõ áßôéï– áëëÜ ãéá íá
ðñïöõëÜóóåé êáé íá äéáóþæåé ïñéóìÝíá ðñÜãìáôá. Ôï ß-
äéï éó÷ýåé êáé ìå üëá üóá óõíäÝïíôáé ìå êÜðïéï óêïðü:
äåí èá ãßíïíôáí ÷ùñßò ôá áíáãêáßá ðïõ åðéâÜëëåé ç öý-
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ge dia\ tau=ta a)ll' hÄ w¨j uÀlhn, a)ll' eÀneka/ tou, oiâon dia\
ti¿ o( pri¿wn toiosdi¿; oÀpwj todiì kaiì eÀneka toudi¿. tou=to
me/ntoi to\ ouÂ eÀneka a)du/naton gene/sqai, aÄn mh\ sidhrou=j
vÅ: a)na/gkh aÃra sidhrou=n eiånai, ei¹ pri¿wn eÃstai kaiì to\ eÃr-
gon au)tou=. e)c u(poqe/sewj dh\ to\ a)nagkaiÍon, a)ll' ou)x w¨j
te/loj: e)n ga\r tv= uÀlv to\ a)nagkaiÍon, to\ d' ouÂ eÀneka e)n t%½
lo/g%. eÃsti de\ to\ a)nagkaiÍon eÃn te toiÍj maqh/masi kaiì e)n
toiÍj kata\ fu/sin gignome/noij tro/pon tina\ paraplhsi¿wj:
e)peiì ga\r to\ eu)qu\ todi¿ e)stin, a)na/gkh to\ tri¿gwnon du/o
o)rqaiÍj iãsaj eÃxein: a)ll' ou)k e)peiì tou=to, e)keiÍno: a)ll' eiã ge
tou=to mh\ eÃstin, ou)de\ to\ eu)qu\ eÃstin. e)n de\ toiÍj gigno-
me/noij eÀneka/ tou a)na/palin, ei¹ to\ te/loj eÃstai hÄ eÃsti, kaiì
to\ eÃmprosqen eÃstai hÄ eÃstin: ei¹ de\ mh/, wÐsper e)keiÍ mh\ oÃn-
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óç, ü÷é üìùò êé üôé Ýãéíáí åîáéôßáò áõôþí ôùí áíáãêáß-
ùí –áõôÜ åßíáé áðëþò êáé ìüíï õëéêÝò áéôßåò-, áëëÜ Ý-
ãéíáí ãéá êÜðïéï óêïðü434| ôï ðñéüíé, ð.÷., ãéáôß åßíáé
Ýôóé; ãéá íá åßíáé üðùò åßíáé, êáé ìå ôïí óõãêåêñéìÝíï
óêïðü| áóöáëþò, ï óõãêåêñéìÝíïò óêïðüò åßíáé áäýíá-
ôï íá ðñáãìáôïðïéçèåß áí ôï ðñéüíé äåí åßíáé óéäåñÝ-
íéï435| Üñá, áõôü åßíáé åî áíÜãêçò óéäåñÝíéï, áí ðñüêåé-
ôáé íá åßíáé ðñéüíé êáé íá êÜíåé ôç äïõëåéÜ ôïõ436. Óõíå-
ðþò, ôï «åî áíÜãêçò» ëåéôïõñãåß õðü ïñéóìÝíç ðñïûðü-
èåóç437 êé ü÷é ùò ôÝëïò438. Ç áíáãêáéüôçôá, ìå Üëëá
ëüãéá, åíôïðßæåôáé óôçí ýëç, åíþ ôï ôÝëïò óôïí ïñéóìü
ôïý ôé åßíáé êÜôé.

Ôï áíáãêáßï ëåéôïõñãåß êáôÜ ôñüðï ðáñáðëÞóéï óôá
áíôéêåßìåíá ôùí ìáèçìáôéêþí êáé ôçò öõóéêÞò| ç åîÞ-
ãçóç: åðåéäÞ ç åõèåßá åßíáé áõôÞ ðïõ åßíáé, ôï ôñßãùíï
Ý÷åé êáô’ áíÜãêçí Üèñïéóìá ãùíéþí ßóï ìå äýï ïñèÝò439|
üìùò äåí éó÷ýåé êáé ôï áíôßóôñïöï. Êáé, âÝâáéá, áí ôï
Üèñïéóìá ôùí ãùíéþí äåí åßíáé ßóï ìå äýï ïñèÝò, ôüôå
ïýôå êáé ç åõèåßá åßíáé åõèåßá. Óå üóá, ôþñá, ãßíïíôáé
ãéá êÜðïéï óêïðü éó÷ýåé ç áíôßóôñïöç ðïñåßá: áí èá
ðñáãìáôïðïéçèåß Þ ðñáãìáôïðïéåßôáé ï óêïðüò, ôüôå
êáé ôï ðñïçãçèÝí åßíáé Þ èá åßíáé áõôü ðïõ åßíáé| áí, ü-
ìùò, äåí ðñáãìáôïðïéçèåß ï óêïðüò, èá åßíáé áíýðáñ-
êôç êáé ç áñ÷Þ| üðùò áêñéâþò óôá ìáèçìáôéêÜ ôï áíôß-
óôïé÷ï èá Þôáí ç áíõðáñîßá ôïõ óõìðåñÜóìáôïò, Ýôóé
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toj tou= sumpera/smatoj h( a)rxh\ ou)k eÃstai, kaiì e)ntau=qa
to\ te/loj kaiì to\ ouÂ eÀneka. a)rxh\ ga\r kaiì auÀth, ou) th=j
pra/cewj a)lla\ tou= logismou= (e)keiÍ de\ tou= logismou=:
pra/ceij ga\r ou)k ei¹si¿nŸ. wÐst' ei¹ eÃstai oi¹ki¿a, a)na/gkh
tau=ta gene/sqai hÄ u(pa/rxein, hÄ eiånai [hÄ] oÀlwj th\n uÀlhn
th\n eÀneka/ tou, oiâon pli¿nqouj kaiì li¿qouj, ei¹ oi¹ki¿a: ou)
me/ntoi dia\ tau=ta/ e)sti to\ te/loj a)ll' hÄ w¨j uÀlhn, ou)d' eÃs-
tai dia\ tau=ta. oÀlwj me/ntoi mh\ oÃntwn ou)k eÃstai ouÃq' h(
oi¹ki¿a ouÃq' o( pri¿wn, h( me\n ei¹ mh\ oi¸ li¿qoi, o( d' ei¹ mh\ o( si¿-
dhroj: ou)de\ ga\r e)keiÍ ai¸ a)rxai¿, ei¹ mh\ to\ tri¿gwnon du/o
o)rqai¿. fanero\n dh\ oÀti to\ a)nagkaiÍon e)n toiÍj fusikoiÍj to\
w¨j uÀlh lego/menon kaiì ai¸ kinh/seij ai¸ tau/thj. kaiì aÃmfw
me\n t%½ fusik%½ lekte/ai ai¸ ai¹ti¿ai, ma=llon de\ h( ti¿noj eÀne-
ka: aiãtion ga\r tou=to th=j uÀlhj, a)ll' ou)x auÀth tou= te/-
louj: kaiì to\ te/loj to\ ouÂ eÀneka, kaiì h( a)rxh\ a)po\ tou= o(ri-
smou= kaiì tou= lo/gou, wÐsper e)n toiÍj kata\ te/xnhn, e)peiì h(
oi¹ki¿a toio/nde, ta/de deiÍ gene/sqai kaiì u(pa/rxein e)c a)na/g-
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êáé óôá üíôá ðïõ ãßíïíôáé ãéá êÜðïéï óêïðü èá åßíáé á-
íýðáñêôï ôï ôÝëïò êáé ï óêïðüò. Äéüôé êáé ôï ôÝëïò åß-
íáé Ýíá åßäïò áñ÷Þò, ü÷é ôçò ðñÜîåùò áëëÜ ôïõ õðïëï-
ãéóìïý (óôçí ðåñßðôùóç ôùí ìáèçìáôéêþí åßíáé ðïõ
ìéëÜìå ãéá õðïëïãéóìü, áöïý ó’ áõôÜ äåí õðÜñ÷åé
ðñÜôôåéí)440. ¢ñá, áí åßíáé íá ãßíåé Ýíá óðßôé, åßíáé áíá-
ãêáßï íá ãßíïõí Þ íá õðÜñ÷ïõí óõãêåêñéìÝíá õëéêÜ| êáé
ãåíéêåõôéêÜ ìéëþíôáò åßíáé áíáãêáßá ç ýëç ç óõíäåäå-
ìÝíç ìå êÜðïéï óêïðü, óôçí ðåñßðôùóç ôïõ óðéôéïý ïé
ðëßíèïé êáé ïé ðÝôñåò. Óßãïõñá, üìùò, ôï ôÝëïò ôïõ óðé-
ôéïý äåí õðÜñ÷åé ïýôå êáé èá õðÜñîåé åîáéôßáò áõôþí,
ðáñÜ ìüíï óôï âáèìü ðïõ ëåéôïõñãïýí ùò õëéêÜ áßôéá.
ÐÜíôùò, êáé ÷ùñßò áõôÜ ïýôå óðßôé ïýôå ðñéüíé èá õ-
ðÜñîåé| ôï óðßôé èÝëåé ðÝôñåò, êáé ôï ðñéüíé èÝëåé óßäåñï|
êáé óôá ìáèçìáôéêÜ, åîÜëëïõ, ðáýïõí íá éó÷ýïõí ïé áñ-
÷Ýò, áí ïé ãùíßåò ôïõ ôñéãþíïõ äåí éóïýíôáé ìå äýï ïñ-
èÝò.

Åßíáé, ëïéðüí, öáíåñü üôé óôá üíôá ôçò öýóçò ôï áíá-
ãêáßï åßíáé ç ëåãüìåíç ýëç êáèþò êáé ïé êéíÞóåéò ôçò.
Êáé âÝâáéá ï öõóéêüò ðñÝðåé íá áíáöÝñåôáé êáé óôá äýï
áßôéá, êáôåîï÷Þí üìùò óôï ôåëéêü áßôéï441| äéüôé ôï ôå-
ëéêü áßôéï åßíáé áßôéï ôçò ýëçò442, êáé ü÷é ôï áíôßóôñïöï|
êé üôáí ëÝìå ôåëéêü áßôéï, åííïïýìå ôïí óêïðü ãéá ôïí
ïðïßï ãßíåôáé êÜôé| êáé ç áñ÷Þ åßíáé áõôÞ ðïõ îåêéíÜ á-
ðü ôïí ïñéóìü êáé ôïí ëüãï. ¼ðùò áêñéâþò óõìâáßíåé
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khj, kaiì e)peiì h( u(gi¿eia todi¿, ta/de deiÍ gene/sqai e)c a)na/gkhj
kaiì u(pa/rxein-ouÀtwj kaiì ei¹ aÃnqrwpoj todi¿, tadi¿: ei¹ de\
tadi¿, tadi¿. iãswj de\ kaiì e)n t%½ lo/g% eÃstin to\ a)nagkaiÍon.
o(risame/n% ga\r to\ eÃrgon tou= pri¿ein oÀti diai¿resij toiadi¿,
auÀth g' ou)k eÃstai, ei¹ mh\ eÀcei o)do/ntaj toiousdi¿: ouÂtoi d'
ouÃ, ei¹ mh\ sidhrou=j. eÃsti ga\r kaiì e)n t%½ lo/g% eÃnia mo/ria
w¨j uÀlh tou= lo/gou. 
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óôá Ýñãá ôçò ôÝ÷íçò –åðåéäÞ ç õãåßá åßíáé áõôÞ ðïõ åß-
íáé, ðñÝðåé êáô’ áíÜãêç íá ãßíïõí êáé íá õðÜñ÷ïõí óõ-
ãêåêñéìÝíá ðñÜãìáôá– Ýôóé êé áí ï Üíèñùðïò åßíáé áõ-
ôüò ðïõ åßíáé, Üëëá óõãêåêñéìÝíá ðñÜãìáôá.

Ôï áíáãêáßï, ôþñá, ßóùò íá åíõðÜñ÷åé êáé óôïí ïñé-
óìü. ÅÜí ôï Ýñãï ôïõ ðñéïíéïý ïñéóôåß ùò ìßá ìïñöÞ ôå-
ìá÷éóìïý, ï ôåìá÷éóìüò áõôüò èá õðÜñîåé áí êáé ìüíï
áí ôï ðñéüíé áðïêôÞóåé óõãêåêñéìÝíá äüíôéá| êé áõôÜ ôá
äüíôéá, ìå ôç óåéñÜ ôïõò, áí êáé ìüíï áí åßíáé óéäåñÝíéá.
Ìå Üëëá ëüãéá: õðÜñ÷ïõí êáé ìÝóá óôïí ïñéóìü ôïõ ôé
åßíáé êÜôé êáé ïñéóìÝíá ìÝñç ðïõ ìïéÜæïõí ìå ýëç ôïõ
ëüãïõ443.
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ΣΧΟΛΙΑ

1. Συχνά ο Αριστοτέλης ξεκινά τις πραγµατείες του µε γε -
νικές ρήσεις· χαρακτηριστική είναι η αρχή των Αναλυ τι κών
Υστέρων, 71a 1-2: Πᾶσα διδασκαλία καὶ πᾶσα µάθησις δια νο -
ητικὴ ἐκ προϋπαρχούσης γίνεται γνώσεως. Στα Φυσικά ο φι -
λό σοφος προκρίνει ένα γνωσιολογικό αξίωµα: επι στη µο νι κή
γνώση σηµαίνει γνώση σε βάθος, γνώση των αρχών, των αι -
τίων και των στοιχείων (θα ασχοληθούµε µε τους ό ρους αυ -
τούς σε επόµενα σχόλια).
2. Το εἰδέναι και το ἐπίστασθαι δεν είναι για τον Αρι στο -

τέλη ταυτόσηµοι όροι. Ο πρώτος είναι ευρύτερος όρος· περι -
λαµβάνει την αισθητηριακή και αντιληπτική γνώση (αἴ σθη -
σις και νοῦς), αλλά και την αποδεδειγµένη γνώση (ἀπόδει-
ξις), ενώ ο δεύτερος έχει µόνο τη σηµασία της τεκµη ρι ω µέ -
νης γνώ σης, αυτής που προκύπτει από την αξιοποί ηση προ -
ϋπαρ χουσών γνώσεων. Βλ. και Αναλυτικά Ύστερα, Α2· ενδει -
κτι κό το ακόλουθο χωρίο (72a 37 - 72b 4): τὸν δὲ µέλ λον τα
ἕξειν τὴν ἐπιστήµην τὴν δι΄ ἀποδείξεως οὐ µόνον δεῖ τὰς ἀρχὰς
µᾶλλον γνωρίζειν καὶ µᾶλλον αὐταῖς πιστεύειν ἢ τῷ δεικνυ -
µένῳ͵ ἀλλὰ µηδ΄ ἄλλο αὐτῷ πιστότερον εἶναι µηδὲ γνω ρι µώ -
τερον τῶν ἀντικειµένων ταῖς ἀρχαῖς ἐξ ὧν ἔσται συλλογισµὸς
ὁ τῆς ἐναντίας ἀπάτης͵ εἴπερ δεῖ τὸν ἐπιστάµενον ἁ πλῶς ἀµε -
τά πειστον εἶναι.

Ο Σιµπλίκιος (Ὑπόµνηµα εἰς τὰ Φυσικά, C.A.G. IX, ed. H.
Diels, Βερολίνο 1892-1895) ορίζει ως εξής την ἐπιστήµην (14.27
-28): ἐπιστήµη γάρ ἐστιν ἡ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν γνῶσις.
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3. µέθοδος· βλ. σελ. 29-30.
4. ἀρχαί, αἴτια, στοιχεῖα· οι όροι επεξηγούνται στα Μετά

τα Φυσικά V, κεφ. 1-3. Βλ. και J. Moreau, «Arche et Aitia chez
Aristote», L’ Attualità della problematica Aristotelica, Padoue 1970,
133-152. 

5. ἀρχαί· βλ. σελ. 31-35.
6. αἴτια· τα αἴτια είναι για τον Αριστοτέλη διεπιστηµονική

οντότητα και «εργαλείο»· η αποδεικτική, επιστηµονική
γνώση είναι γνώση των αιτίων. Βλ. Αναλυτικά ‘Υστερα, 85b
23-24: ...ἡ ἀπόδειξις µέν ἐστι συλλογισµὸς δεικτικὸς αἰτίας καὶ
τοῦ διὰ τι...και 94a 20-24: Ἐπεὶ δὲ ἐπίστασθαι οἰόµεθα ὅταν εἰ -
δῶµεν τὴν αἰτίαν͵ αἰτίαι δὲ τέτταρες͵ µία µὲν τὸ τί ἦν εἶναι͵ µία
δὲ τὸ τίνων ὄντων ἀνάγκη τοῦτ΄ εἶναι͵ ἑτέρα δὲ ἡ τί πρῶτον
ἐκίνησε͵ τετάρτη δὲ τὸ τίνος ἕνεκα͵ πᾶσαι αὗται διὰ τοῦ µέσου
δείκνυνται. Το θέµα των τεσσάρων αιτίων αναλύει ο Αριστο-
τέλης στο Β΄ βιβλίο. Στα σχόλια εκείνου του βιβλίου θα ανα-
φερθούµε διεξοδικότερα στα αριστοτελικά αίτια.

7. στοιχεῖον λέγεται ἐξ οὗ σύγκειται πρώτου ἐνυπάρχοντος
ἀδιαιρέτου τῷ εἴδει εἰς ἕτερον εἶδος (Μετά τα Φυσικά, 1014a
26-27). Στοιχείο είναι αυτό από το οποίο ένα πράγµα συντί -
θεται, που εµπεριέχεται σε αυτό ως πρωταρχικό συστατικό
υλικό, και που στέκεται αδύνατο να αναλυθεί περισσότερο
σε κάτι διαφορετικό κατά το είδος. Βλ. και Περί ουρανού,
302a 14-19: Τοῦτο δ΄ ἔσται φανερὸν ὑποθεµένοις τίς ἐστιν ἡ τοῦ
στοιχείου φύσις. Ἔστω δὴ στοιχεῖον τῶν σωµάτων͵ εἰς ὃ τἆλλα
σώµατα διαιρεῖται͵ ἐνυπάρχον δυνάµει ἢ ἐνεργείᾳ (τοῦτο γὰρ
ποτέρως͵ ἔτι ἀµφισβητήσιµον)͵ αὐτὸ δ΄ ἐστὶν ἀδιαίρετον εἰς ἕ -
τε ρα τῷ εἴδει· τοιοῦτον γάρ τι τὸ στοιχεῖον ἅπαντες καὶ ἐν ἅ -
πα σι βούλονται λέγειν.
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Ο Αριστοτέλης αποδέχεται σε γενικές γραµµές τη διαδε-
δοµένη στην εποχή του θεωρία για τα τέσσερα πρωταρχικά
στοιχεῖα, τη γῆ, το ὕδωρ, το πῦρ και τον ἀέρα. Γνωρίζει τις α -
πό ψεις που είχαν διατυπώσει γι’ αυτά διάφοροι προσωκρατι-
κοί, φυσικοί φιλόσοφοι (από τα πολλά χωρία στα οποία ο φι -
λόσοφος σχολιάζει σχετικές διδασκαλίες των προσωκρατι -
κών βλ. ενδεικτικά Περί ουρανού, 302a 28 - b 5: Ἀναξαγόρας
δ΄ ἐναντίως Ἐµπεδοκλεῖ λέγει περὶ τῶν στοιχείων. Ὁ µὲν γὰρ
πῦρ καὶ γῆν καὶ τὰ σύστοιχα τούτοις στοιχεῖά φησιν εἶναι τῶν
σωµάτων καὶ συγκεῖσθαι πάντ΄ ἐκ τούτων͵ Ἀναξαγόρας δὲ
τοὐ  ναντίον· τὰ γὰρ ὁµοιοµερῆ στοιχεῖα λέγω δ΄ οἷον σάρκα καὶ
ὀστοῦν καὶ τῶν τοιούτων ἕκαστον͵ ἀέρα δὲ καὶ πῦρ µίγµατα
τούτων καὶ τῶν ἄλλων σπερµάτων πάντων· εἶναι γὰρ ἑκάτε -
ρον αὐτῶν ἐξ ἀοράτων τῶν ὁµοιοµερῶν πάντων ἠθροισµένον.
Διὸ καὶ γίγνεσθαι πάντ΄ ἐκ τούτων· τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸν αἰθέρα
προσαγορεύει ταὐτό).

Φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης δεν πίστευε ότι τα τέσσερα
πρωταρχικά φυσικά στοιχεία ταυτίζονται µε το πραγµατικό
χώµα, νερό, αέρα και φωτιά (Περί γενέσεως και φθοράς,
330b 23: τὰ δ’ ἁπλᾶ τοιαῦτα µὲν ἐστιν οὐ µέντοι ταυτά), αλλά
απλώς ονοµάζονται συµβατικά έτσι. Βλ. C. H. Kahn, (Anaxi -
m an der and the Origins of Greek Cosmology, N. York-London 1959)
Ο Αναξίµανδρος και οι απαρχές της ελληνικής κοσµολογίας,
µετ. Ν. Γιανναδάκης, Αθήνα 1982, σελ. 167-168: «Όταν ο Αρι-
στοτέλης µιλάει για “τα λεγόµενα στοι χεία”, έχει κατά νουν
την κλασική τετράδα της γης, του νερού, του αέρα και της
φωτιάς. Μια και αυτά δεν είναι, κατά τη γνώ µη του, αληθινά
στοιχεία, χρησιµοποιεί τη λέξη µε κάποια επι φύλαξη: τα κα -
λούµενα (ή λεγόµενα) στοιχεῖα. Αυτό που ο Α ριστοτέλης χα -
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ρα κτηρίζει ακριβώς ως “στοιχείο” είναι το πρω ταρχικό, απλό
συστατικό υλικό ενός σύνθετου πράγµατος (Μ.τ.Φ. 1014a 26
κ.ε.). Κατά την άποψή του, τα αληθινά στοιχεία του φυσικού
κόσµου δεν είναι αυτά τα συγκεκριµένα σώµατα της γης, του
νερού κ.τ.λ., αλλά τα τέσσερα κύρια “αν τίθετα”: το Θερµό, το
Ψυχρό, το Ξηρό και το Υγρό. Από το συνδυασµό αυτών των
αντιτιθέµενων µεταξύ τους αρχών γεν νιούνται τα τέσσερα
στοιχειακά σώµατα. Κατά τον Αριστοτέ λη, λοιπόν, πρέπει
να διακρίνουµε τρία πράγµατα: (1) την τε τράδα της γης, του
νερού, του αέρα και της φωτιάς, που ορίζεται µε την έκφρα-
ση “τα λεγόµενα στοι χεία”· (2) την ιδέα του στοι χείου καθε-
αυτού· και (3) τα πρωταρχικά αντίθετα, που τους αξίζει τε -
λείως αυτό το όνοµα». 

Κατά τον Σταγειρίτη, µε την αµοιβαία µετατροπή των
τεσ σάρων στοιχείων δηµιουργούνται όλα τα σώµατα· τα
στοιχεία ονοµάζονται ἁπλᾶ (βλ. Φυσικά, Β1 192b 10-11:...τὰ ἁ -
πλᾶ τῶν σωµάτων, οἷον γῆ καὶ πῦρ καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ...), ενώ τα
σώµατα µεικτά (Περί γενέσεως και φθοράς, 334b 31: ἅπαντα
δὲ τὰ µεικτὰ σώµατα ἐξ ἁπάντων σύγκειται τῶν ἁπλῶν). 

Για την αριστοτελική διδασκαλία σχετικά µε τα στοιχεῖα
βλ. την ανάλυση του I. Düring (Aristoteles, Darstellung und
Inter pretation seines Denkens, 1966, Ὁ Ἀριστοτέλης, Παρουσίαση
καὶ ἑρµηνεία τῆς σκέψης του, Β΄ τόµ., µετ. Α. Γεωργίου-Κατσι-
βέλα, Αθήνα 1999, κεφ. «Η διδασκαλία για τα στοιχεία», σελ.
118-138), ο οποίος συγκεντρώνει τις σχετικές αναφορές του
φιλοσόφου σε πολλές από τις πραγµατείες του.

8. Ο Φιλόπονος χαρακτηρίζει αξιωµατική τη συγκεκριµέ -
νη επισήµανση (3.21-23): ἔστι δὲ τὸ ἀξίωµα τοιοῦτον· πᾶσα
ἐπιστήµη ἔχουσα ἀρχὰς ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα γινώσκεται γνω -
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σθει σῶν τῶν ἀρχῶν καὶ αἰτίων καὶ στοιχείων.
9. Το αντικείµενο της φυσικής επιστήµης ορίζεται µε συ -

νο πτι κό τρόπο στο προοίµιο του Περί ουρανού (268a 1-6): Ἡ
περὶ φύσεως ἐπιστήµη σχεδὸν ἡ πλείστη φαίνεται περί τε σώ -
µατα καὶ µεγέθη καὶ τὰ τούτων οὖσα πάθη καὶ τὰς κινήσεις͵
ἔτι δὲ περὶ τὰς ἀρχάς͵ ὅσαι τῆς τοιαύτης οὐσίας εἰσίν· τῶν γὰρ
φύσει συνεστώτων τὰ µέν ἐστι σώµατα καὶ µεγέθη͵ τὰ δ΄ ἔχει
σῶµα καὶ µέγεθος͵ τὰ δ΄ ἀρχαὶ τῶν ἐχόντων εἰσίν.

10. Βλ. Σιάσος, ό.π., σελ. 78: «Ολόκληρο το πρόγραµµα των
Φυσικών είναι όδευση και κίνηση. Είναι πορεία από συγκε-
κριµένη αφετηρία σε καθορισµένο τέλος. Είναι έργο δυναµι-
κής και σχεδιασµένης προοπτικής όχι όµως µε τη συµβατική
και καθιερωµένη έννοια της έρευνας. Η υπό εξέταση πραγ-
µατεία δεν διαθέτει ένα δεδοµένο θεµατικό κέντρο γύρω από
το οποίο εξυφαίνεται το περίγραµµά της. Για τον ίδιο λόγο η
συγκρότηση της φυσικής δεν αποτελεί σταδιακή εφάπλωση
και εκδίπλωση οµόκεντρων περιγραµµάτων, αλλά προεικο -
νίζεται ως ευθύγραµµη ή γραµ µική όδευση από κάποια συµ -
βατικά γνωσιολογικά δεδοµένα προς την εύρεση και διασά-
φηση των αρχικών της πυρήνων, των περὶ τὰς ἀρχάς. Κα τά
συνέπεια, ο αναγνώστης της πραγ µατείας οφείλει να α κυ -
ρώ σει τις σηµερινές εκδοχές του επι στηµονικού λόγου, αν
προ τίθεται να παρακολουθήσει εκείνον του φυσικού Αριστο-
τέλη. Οφείλει να αποσπαστεί οπωσδήποτε από τη λογική
της ενδοεπιστηµονικής προσέγγισης, της προσέγγισης εκ
των έσω. Θα λέγαµε ότι ο µελετητής της πραγµατείας θα
πρέπει να γυµνωθεί από όλα τα επιστηµονικά εξαρτήµατά
του και να φτάσει να λειτουργεί µε την πρωτογενή λογική
και τον απέριττο νοητικό εξοπλισµό του µικρού παιδιού, µε
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αυτά που µόλις του επιτρέπουν να προσαγορεύει πατέρα και
µητέρα όλους τους άνδρες και όλες τις γυναίκες αντίστοιχα.
Αυτή είναι µεταφορικά η γνωστική αφετηρία του Αριστοτέ -
λη των Φυσικών. Αυτή είναι και η υπο χρέωση που επιβάλλει
στον αναγνώστη του!».

11. Η κύρια ερευνητική πρόθεση που καταθέτει ο φιλόσο-
φος στη φράση «καὶ τῆς περὶ φύσεως ἐπιστήµης πειρατέον
διορίσασθαι πρῶτον τὰ περὶ τὰς ἀρχάς», το διορίσασθαι, γί -
νεται καθ’ όλο το µήκος της πραγµατείας καίριο εργαλείο
των γνωστικών προσεγγίσεων. Μια µεγάλη ποικιλία επι-
στηµονικών αναλύσεων εγκαινιάζεται ακριβώς µε τη µέθο-
δο και την πρακτική του διορίζεσθαι (βλ. ενδεικτικά: Φυσικά,
Β5 196 b 31-32· Γ4 204a 2-3· 229a 7· Θ3 254a 16-17· Θ10 266a 11-
12). Με την πρακτική του διορίζεσθαι ο φιλόσοφος επιτυγχά-
νει µέσα από µια διαιρετική διαδικασία να αποµονώσει, να
περιγράψει και να ορίσει το εκάστοτε αντικείµενό του. Έτσι,
διορίζοµαι µπορεί να σηµαίνει «αποσαφηνίζω κάτι που είναι
µαζί µε άλλα, και το ορίζω» ή «επιλέγω µια εκδοχή ενός θέ -
µατος ή όρου ανάµεσα από πολλές άλλες παρόµοιες». Συ -
νοψίζοντας θα λέγαµε ότι δύο είναι οι κεντρικές λειτουργίες
της διαιρετικής µεθόδου που περιγράφεται µε το διορίζεσθαι:

α) η λειτουργία της ταξινόµησης και διάκρισης των πολ-
λών και αδιόριστων,

β) η λειτουργία του ορισµού.
12. O Αριστοτέλης διαφοροποιείται από τους προκατό χους

του ερευνητές της φύσης, τους προσωκρατικούς φυσικούς
φιλοσόφους. Δεν αναζητά κατ’ ευθείαν τη στοιχειακή ύλη ή
δοµή, δεν ισχυρίζεται ότι όλα γεννήθηκαν από τον αέρα ή το
νερό ή όλα είναι ένα ή άπειρο ή αριθµοί· θεωρεί ότι από τα
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ίδια τα πράγµατα επιβάλλεται ως υποχρεωτική εκείνη η
ερευνητική πορεία (ἡ ὁδός πέφυκε) που αφορµάται από τη
µελέτη όσων είναι προφανή και µε αµεσότητα γνώριµα, και
άγεται σταδιακά στις αρχές της φύσης, στις αιτιακές εξηγή-
σεις, στα συστατικά στοιχεία των φύσει όντων· µπορεί οι
αρχές, τα αίτια και τα στοιχεία να είναι από τη φύση τους
απλά και σαφή, όµως είναι δυσπρόσιτα στην ανθρώπινη
γνώση. Ασφαλώς και ο ίδιος ο Σταγειρίτης δεν τεκµηριώνει
επιστηµολογικά ή έστω λογικά την προηγούµενη ερευνητι-
κή του πρόταση· αυτή συστήνεται απλώς ως γνωσιολογικό
αξίωµα (βλ. Σιµπλίκιος, 9. 27-29: ὅτι δὲ τὰ ἔχοντα ἀρχὰς τότε
συµβαίνει ἐπίστασθαι ὅταν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν γνωσθῶσι͵ τέθεικε
µὲν καὶ ὡς ἀξίωµα).

Με τον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνει ο Σιάσος (ό.π., σελ.
77) τη δοµή του γνωσιολογικού αξιώµατος µε τις τέσσερις
επαναδιατυπώσεις του (1-4) και τις δύο παραδειγµατικές ε -
πε ξηγήσεις του (5-6):
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Την ίδια γνωσιολογική πορεία που προτείνεται στο Α1

των Φυσικών καταθέτει ο Αριστοτέλης και σε άλλα χωρία.
Βλ. Φυσικά, 189b 31-32: ἔστι γὰρ κατὰ φύσιν τὰ κοινὰ πρῶτον
εἰπόντας οὕτω τὰ περὶ ἕκαστον ἴδια θεωρεῖν. 

Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια, 1095a 30 - b 4: µὴ λανθανέτω δ΄
ἡµᾶς ὅτι διαφέρουσιν οἱ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν λόγοι καὶ οἱ ἐπὶ τὰς
ἀρχάς. εὖ γὰρ καὶ ὁ Πλάτων ἠπόρει τοῦτο καὶ ἐζήτει͵ πότερον
ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἢ ἐπὶ τὰς ἀρχάς ἐστιν ἡ ὁδός͵ ὥσπερ ἐν τῷ
σταδίῳ ἀπὸ τῶν ἀθλοθετῶν ἐπὶ τὸ πέρας ἢ ἀνάπαλιν. ἀρκτέον
µὲν γὰρ ἀπὸ τῶν γνωρίµων͵ ταῦτα δὲ διττῶς· τὰ µὲν γὰρ ἡµῖν
τὰ δ΄ ἁπλῶς. ἴσως οὖν ἡµῖν γε ἀρκτέον ἀπὸ τῶν ἡµῖν γνωρίµων.
[Λυπουρλής: Να µη ξεχνούµε, πάντως, ότι ο συλλογισµός
και η ε πιχειρηµατολογία που ξεκινάει από τις πρώτες αρχές
διαφέρει από τον συλλογισµό και την επιχειρηµατολο γία
που καταλήγει σ’ αυτές. Πολύ σωστά αντιµετώπι ζε το πρό -
βληµα αυτό και ο Πλάτωνας, που έθετε το ε ρώτηµα αν ο δρό-
µος ήταν από ή προς τις πρώτες αρ χές -ακριβώς όπως στο
στάδιο: από τους κριτές προς το σηµείο της στροφής ή ανά-
ποδα; Είναι φανερό ότι πρέ πει να ξεκινούµε από τα γνωστά,
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µόνο που αυτά τα “γνωστά” λέγονται µε διπλό νόηµα: “γνω-
στά σε µας” και “γνωστά γενικά”. Εµείς ίσως πρέπει να ξεκι-
νούµε από τα γνωστά σε µας»].

Περί ψυχής, 413a 11-16: Ἐπεὶ δ΄ ἐκ τῶν ἀσαφῶν µὲν φανε ρω -
τέ ρων δὲ γίνεται τὸ σαφὲς καὶ κατὰ τὸν λόγον γνωριµώτερον͵
πειρατέον πάλιν οὕτω γ΄ ἐπελθεῖν περὶ αὐτῆς· οὐ γὰρ µόνον τὸ
ὅτι δεῖ τὸν ὁριστικὸν λόγον δηλοῦν͵ ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν
ὅρων λέγουσιν͵ ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν ἐνυπάρχειν καὶ ἐµφαίνε-
σθαι. [Τατάκης: Επειδή από τα πιο ασαφή, που είναι όµως
πιο φα νερά για µας, γίνεται το σαφές και λογικά πιο γνώρι-
µο, ας προσπαθήσωµε πάλι να ασχοληθούµε µε την ψυχή µε
τούτον τουλάχιστο τον τρόπο· γιατί ο λόγος που περιέχει τον
ορισµό δεν πρέπει να φανερώνει µόνο το ότι, όπως κάνουν οι
περισσότεροι ορισµοί, αλλά να περιέχει και την αιτία και να
την αποσαφηνίζει].

Το θέµα της γνωστικής πορείας από την υποκειµενική
τάξη του όντος στο αντικειµενικό ισοδύναµό της διερευνά µε
ιδιαίτερη προσοχή ο Wieland (ό.π., σελ. 69-85), συγκρίνοντας
µάλιστα την αριστοτελική πρόταση µε την πλατωνική θεω-
ρία της ανάµνησης. Για τον Wieland, που διαβλέπει στην αρι-
στοτελική φιλοσοφία την ταύτιση φαινοµενολογίας και
οντολογίας, οι «αρχές» για τις οποίες γίνεται λόγος στο Α1

των Φυσικών δεν είναι οντότητες του κόσµου αλλά γλωσσι-
κές-γνωστικές κατασκευές, εργαλεία εκλογίκευσης του υ παρ -
κτού. H ερµηνεία του Wieland δεν ταυτίζεται µε την κρα-
τούσα άποψη της έρευνας. Ο T. H. Irwin (Aristotle’s Principles,
Oxford 19902, σελ. 4) διατυπώνει την -πειστική το κατ’ εµέ-
θέση, ότι οι αριστοτελικές «αρχές» άπτονται τόσο του κό -
σµου των πραγµάτων όσο και του κόσµου της ανθρώπινης

275



ΣΧΟΛΙΑ

γλώσσας-γνώσης, κόσµων σαφώς διακριτών µεταξύ τους:
«The first principles we find will include beliefs and pro -
positions. But Aristotle also regards things -non-linguistic, non-
psychological, non-propositional entities- as first principles. We
come to know, e.g., that there are four elements, and this
proposition that we know is a first principle; but the four
elements themselves are also first principles and are prior and
better known by nature. Actually existing things are first
principles because they explain other things, and our know -
ledge of the world requires us to know the explanatory relations
in it. To have scientific knowledge (episteme) about birds is to be
able to explain why birds are as they are and behave as they do.
The things and processes that explain others are basic and
fundamental; when we have found them, we have found the
first principles of birds. What is prior and better known by
nature is both the propositional principle about, e.g., atoms, and
the real principle mentioned in the proposition -the atoms
themselves. We grasp both sorts of principles at the same time
and in the same way. It is intelligible that when Aristotle speaks
of first principles, he speaks indifferently of propositions and of
the things they refer to».

13. συγκεχυµένα· λέξη που ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί
κυ ρίως σε βιολογικά έργα δίνοντάς της τη σηµασία των ασα-
φών (µη διακεκριµένων µεταξύ τους) βιολογικών χαρακτηρι -
στικών ή σωµατικών γνωρισµάτων (Περί τα ζώα ιστορίαι,
494a 26 – b 1, και 515a 21-26, Περί ζώων γενέσεως, 721b 30-34,
747a 11-13). Στο Περί ακουστών (802a 2-5) το επίθετο συγ -
κεχυµένος αντιτίθεται προς το ἐκφανής. Στα Ηθικά Ευδήµια
τονίζεται ότι η αναλυτική και αδιάλειπτη έρευνα των συγ -
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κεχυµένων µπορεί να οδηγήσει σε σαφέστερη γνώση (1216b
32-35): ἐκ γὰρ τῶν ἀληθῶς µὲν λεγοµένων οὐ σαφῶς δέ͵ προ-
ϊοῦσιν ἔσται καὶ τὸ σαφῶς͵ µεταλαµβάνουσιν ἀεὶ τὰ γνωρι -
µώτερα τῶν εἰωθότων λέγεσθαι συγκεχυµένως. Βλ. και R.
Bolton, «Aristotle’s Method in Natural Science: Physics I», Jud -
son L. (ed.) Aristotle Physics. A Collection of Essays, Oxford 1991,
1-30, ειδικ. σελ. 3 και 6): «συγκεχυµένα = things which are
jumpled up or compounded».

14. Φιλόπονος, 19.12-13: Τὰ γὰρ κοινότερα καὶ συγκεχυ µέ -
να διαιροῦντες καταντῶµεν εἰς τὰ ἰδικώτερά τε καὶ διηρ θρω -
µέ να.

15. καθόλου· οι µελετητές διαφωνούν για τη σηµασία που
έχει η λέξη. Σύµφωνα µε την επικρατούσα άποψη, η λέξη κα -
θόλου δεν έχει εδώ τη συνηθισµένη της σηµασία (Μετά τα
Φυσικά, 1038b 11-12: τοῦτο γὰρ λέγεται καθόλου ὃ πλείοσιν
ὑπάρχειν πέφυκεν), αλλά απλώς δηλώνει κάτι το γενικό,
αδια φοροποίητο. Με αυτή την ερµηνεία αποφεύγεται η αντί -
φαση προς όσα λέγονται στα Αναλυτικά για τη γνώση των
καθόλου ως γνώση καταληκτική και όχι αφετηριακή. Ο
Bolton (ό.π., σελ. 5-11) δεν δέχεται ότι υπάρχει κάποια αντί -
φαση, και προσπαθεί να συµβιβάσει τη διδασκαλία των Φυ -
σικών µε τα περίφηµα κεφ. Β8 και Β11 των Αναλυτικών Υ -
στέρων, στα οποία επίσης ο Αριστοτέλης θίγει θέµατα µεθό -
δου και επιστηµολογίας· ο µελετητής καταλήγει να µετα -
φρά σει τη λέξη µε το επίθετο «comprehensive» (περιεκτικός,
ευρύς). Επιλέγω την, οπωσδήποτε εξεζητηµένη, απόδοση µε
τη λέξη «οµοείδειες» εκτιµώντας ότι το χωρίο θέλει να πει το
εξής: είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο να εντοπίσει το
γένος ή το είδος ενός επιµέρους όντος (να πεί π.χ. αυτό είναι
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ζώο ή άλογο), παρά να ερευνήσει την ίδια την ιδιαίτερη φύση
ενός εκάστου ως τοιούτου (να περιγράψει ένα άλογο και να
διερευνήσει τις λειτουργίες του ή τη συµπεριφορά του κλπ.).

16. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Σιµπλικίου, ο Θεόφρα-
στος εκλαµβάνει ως ιδιαιτέρας σηµασίας την αριστοτελική
αναφορά στον ρόλο που παίζουν οι αισθήσεις προκειµένου
να γίνουν γνωστές οι αρχές (20.17-26): ὅλως δὲ ὡς κοινῶς
εἰπεῖν ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν αἰσθητῶν τὴν περὶ τῶν
φυσικῶν ἀρχῶν ἀλήθειαν ἀνιχνευτέον καὶ Θεοφράστῳ πειθο -
µένοις͵ ὃς περὶ τούτου ζητῶν ἐν πρώτῳ Φυσικῶν τάδε γέγρα-
φεν· «ἐπεὶ δὲ [οὐκ] ἄνευ µὲν κινήσεως οὐδὲ περὶ ἑνὸς λεκτέον
(πάντα γὰρ ἐν κινήσει τὰ τῆς φύσεως)͵ ἄνευ δὲ ἀλλοιωτικῆς
καὶ παθητικῆς οὐχ ὑπὲρ τῶν περὶ τὸ µέσον͵ εἰς ταῦτά τε καὶ
περὶ τούτων λέγοντας οὐχ οἷόν τε καταλιπεῖν τὴν αἴσθησιν͵
ἀλλ΄ ἀπὸ ταύτης ἀρχοµένους πειρᾶσθαι χρὴ θεωρεῖν͵ ἢ τὰ
φαινόµενα λαµβάνοντας καθ΄ αὑτὰ ἢ ἀπὸ τούτων εἴ τινες ἄρα
κυριώτεραι καὶ πρότεραι τούτων ἀρχαί.

17. Το παράδειγµα του κύκλου: η λέξη «κύκλος» ικανοποιεί
τη σηµαντική λειτουργία της γλώσσας· µέσω αυτής σηµαίνε-
ται µια πραγµατικότητα στην οποία όλοι οι φορείς της συγ -
κεκριµένης γλώσσας έχουν πρόσβαση. Ο ορισµός, όµως, του
κύκλου επιτελεί µια ευρύτερη, και δη γνωστική, λειτουρ γία·
διακρίνει µε αυστηρότητα τον κύκλο από άλλες έννοιες
(σχή µατα) που εντάσσονται στο ίδιο γένος αναδεικνύοντας
τα ουσιώδη και παραµόνιµα στοιχεία του. Αν η λέξη σηµαίνει
ἀδιορίστως ὅλον τι, ο ορισµός διαιρεῖ εἰς τὰ καθ’ ἕκαστα.

18. Στα Αναλυτικά Ύστερα καθορίζει ο Αριστοτέλης τα
ερευνητικά ζητούµενα ενός τοµέα επιστηµονικής γνώσης,
καθώς και τη σειρά µε την οποία πρέπει αυτά να εξετάζον-
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ται (89b 23-25): Τὰ ζητούµενά ἐστιν ἴσα τὸν ἀριθµὸν ὅσαπερ
ἐπιστάµεθα. ζητοῦµεν δὲ τέτταρα͵ τὸ ὅτι͵ τὸ διότι͵ εἰ ἔστι͵ τί
ἐστιν. Έτσι, στο Α2 ο Αριστοτέλης προβαίνει αρχικά σε διε -
ρεύ νηση του ερωτήµατος για την ύπαρξη αρχών στη φύση. Η
διαιρετική µέθοδος ταξινόµησης των (πιθανών) αρχών θα ε -
πι  τρέψει στο φιλόσοφο να προοικονοµήσει τα επόµενα επτά
κεφάλαια του Α΄ βιβλίου. Καταρχήν θα ασχοληθεί, κατά πά -
για συνήθειά του, µε την καταγραφή, ταξινόµηση και κριτι-
κή αποτίµηση των απόψεων που διατύπωσαν προηγούµενοί
του στοχαστές (δόξαι). 

Η δοξογραφία εντάσσεται στη διαλεκτική µέθοδο προ-
σέγγισης ενός επιστηµονικού θέµατος. Μπορεί η µέθοδος
που κατεξοχήν αρµόζει σε επιστηµονικά ζητήµατα να είναι
η ἀποδεικτική (όπως την εκθέτει ο φιλόσοφος στα Αναλυτι-
κά), όµως και η διαλεκτική µπορεί να συνδράµει µε τον τρό -
πο της στην επιστηµονική αναζήτηση. Ο ρόλος της διαλεκτι-
κής µεθόδου καθορίζεται µε σαφήνεια στα Τοπικά (101a 34 -
b 4).

19. Παρµενίδης ο Ελεάτης. Έφτασε στην ακµή του περί
την 69η Ολυµπιάδα (το 500 π.Χ.). Ήταν µαθητής του Ξενο φά -
νη. Έγραψε, κατά τον Διογένη τον Λαέρτιο, ένα µόνο σύγ -
γραµµα, ένα εξάµετρο ποίηµα. Μας το διέσωσαν, σε ικανο-
ποιητικό βαθµό, ο Σέξτος Εµπειρικός και ο Σιµπλίκιος. Βλ. G.
S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, (The Presocratic Philosophers,
Cambridge 19832) Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι (µετ. Δ. Κούρ-
τοβικ), Αθήνα 1988, σελ. 248: «Μετά το προοίµιο, το ποίηµα
δι αιρείται σε δύο µέρη. Το πρώτο ανατέµνει την “ήσυχη καρ-
διά της στρογγυλής Αλήθειας» (288, 29). Εδώ η επιχειρη µα -
τολογία του Παρµενίδη είναι ριζοσπαστική και ρωµαλέα. Υ -
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ποστηρίζει ότι σε κάθε ερευνητικό εγχείρηµα του νου υ πάρ -
χουν δύο και µόνο δύο λογικά ευ σταθείς περιπτώσεις, που
αποκλείονται αµοιβαία: είτε το αντικείµενο της έρευ νας υ -
πάρ χει είτε δεν υπάρχει. Για επιστηµολογικούς λόγους ο
Παρ µενίδης απο κλείει τη δεύτερη περίπτωση, θεωρώντας
την αδιανόητη. Κατόπιν καταφέρεται εναντίον των κοινών
θνητών, γιατί µε τις αντιλήψεις τους αποδεικνύουν ότι ποτέ
δεν κάνουν επιλογή ανάµεσα στις δύο εκδοχές (το «είναι»
και το «µη είναι»), παρά ακολουθούν αδιάκριτα και τις δύο.
Στο τελευταίο κοµµάτι του πρώ του µέρους ο Παρµενίδης ε -
ξε  ρευνά το µόνο σίγουρο µονοπάτι, το µονοπάτι του «εί ναι»,
και µε µια σειρά εκπληκτικά λεπτούς παραγωγικούς συλλο-
γισµούς α ποδεικνύει ότι αν κάτι υπάρχει, δεν µπορεί ούτε να
γεννηθεί ούτε να καταστρα φεί, ούτε να αλλάξει ού τε να µε -
τα κινηθεί, ούτε επίσης να έχει οποιαδήποτε ατέ λεια. Τα επι -
χε ιρήµατα του Παρµενίδη και τα παράδοξα συµ πε ράσµατά
του ά σκησαν κολοσσιαία επίδραση στη µεταγενέστερη
ελληνική φιλοσοφία· δικαιολο γηµένα η µέθοδός του και ο α -
ντί κτυπος της σκέψης του παραλληλίστηκαν µε τη µέθοδο
και την επίδραση του Καρτέσιου». Βλ. περισσότερα στις µε -
λέ τες: Γ. Τζαβάρας, Το ποίηµα του Παρµενίδη, Αθήνα 1980 και
Π. Θανασάς, Είναι και κόσµος στο ποίηµα του Παρµενίδη, Η -
ρά κλειο 1998.

Στη συγκεκριµένη συνάφεια ο Αριστοτέλης αναφέρεται
στη διδασκαλία του Παρµενίδη για την ενότητα και αµετα -
βλη σία του «ενός». Βλ. D.K., Απόσπασµα 8, 22-31, (Σιµπλίκιος,
144.29 και 145.27):

οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν͵ ἐπεὶ πᾶν ἐστιν ὁµοῖον· 
οὐδέ τι τῆι µᾶλλον͵ τό κεν εἴργοι µιν συνέχεσθαι͵ 
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οὐδέ τι χειρότερον͵ πᾶν δ΄ ἔµπλεόν ἐστιν ἐόντος. 
τῶι ξυνεχὲς πᾶν ἐστιν· ἐὸν γὰρ ἐόντι πελάζει.
αὐτὰρ ἀκίνητον µεγάλων ἐν πείρασι δεσµῶν 
ἔστιν ἄναρχον ἄπαυστον͵ ἐπεὶ γένεσις καὶ ὄλεθρος 
τῆλε µάλ΄ ἐπλάχθησαν͵ ἀπῶσε δὲ πίστις ἀληθής. 
ταὐτόν τ΄ ἐν ταὐτῶι τε µένον καθ΄ ἑαυτό τε κεῖται 
χοὔτως ἔµπεδον αὖθι µένει· κρατερὴ γὰρ Ἀνάγκη 
πείρατος ἐν δεσµοῖσιν ἔχει͵ τό µιν ἀµφὶς ἐέργει.

Μετάφραση (Kirk-Raven, ό.π., σελ. 256-258): «Ούτε είναι διαι-
ρετό, γιατί είναι όλο όµοιο· ούτε είναι πιο πολύ εδώ παρά
εκεί, πράγµα που θα έβλαπτε τη συνοχή του· ούτε αλλού
αραιότερο, παρά είν’ ολόκληρο γεµάτο από το είναι. Αλλ’ α -
κίνητο, από δεσµά γερά σφιχτοδεµένο, υπάρχει χωρίς αρχή
ούτε τέλος, γιατί γένεση κι αφανισµός εξορίστηκαν µακριά
κι η πίστη η αληθινή τ’ απόδιωξε. Μένοντας ίδιο, στο ίδιο
µέρος, κείτεται µόνο του κι έτσι στεριωµένο θα µείνει. Γιατί
η τρανή Ανάγκη το κρατάει στα δεσµά του ορίου, που γύρω-
γύρω το στριµώχνει».

20. Μέλισσος ο Σάµιος. Άκµασε κατά την 84η Ολυµπιάδα
(444-441 π.Χ.). Ο Σιµπλίκιος δίνει την πληροφορία ότι ο Μέ -
λισσος συνέγραψε ένα έργο µε τον τίτλο Περί φύσεως ἤ περί
τοῦ ὄντος. Ο Αριστοτέλης δεν εκτιµά ιδιαιτέρως τη διδασκα -
λία του. 

Παραθέτω από τους Kirk-Raven (ό.π., σελ. 396) το από-
σπασµα στο οποίο πιθανώς αναφέρεται ο Αριστοτέλης, τη
µετάφρασή του και τον σχετικό σχολιασµό: 

Μέλισσος, Απόσπασµα 1: ἀεὶ ἦν ὅ τι ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται. εἰ γὰρ
ἐγένετο͵ ἀναγκαῖόν ἐστι πρὶν γενέσθαι εἶναι µηδέν· εἰ τοίνυν
µηδὲν ἦν͵ οὐδαµὰ ἂν γένοιτο οὐδὲν ἐκ µηδενός. 
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Μετάφραση: «Πάντα υπήρχε, ό,τι και αν ήταν, και πάντα
θα υπάρχει. Γιατί αν γεννήθηκε, πρέπει αναγκαία να µην
ήταν τίποτα πριν γεννηθεί. Αν όµως δεν ήταν τίποτα, δεν θα
µπορούσε µε κανένα τρόπο να γεννηθεί κάτι από το µηδέν». 

Σχόλια: Όπως ο Παρµενίδης, έτσι και ο Μέλισσος αρχίζει
τη συναγωγή των ιδιοτή των που συνεπάγεται η ύπαρξη µε
την απόδειξη της πρότασης ότι αν κάτι υπάρ χει, δεν είναι
δυνατό να γεννήθηκε. Όπως εκείνος, έτσι και αυτός επικα -
λεί ται το επιχείρηµα ότι η γένεση συνεπάγεται την προη-
γούµενη ανυπαρξία και ότι τίποτα δεν είναι δυνατό να γεν-
νηθεί από κάτι που δεν υπάρχει. Και µας αφήνει και αυτός
να συνθέσουµε µια ισόµορφη απόδειξη εναντίον της πρότα-
σης ότι το ον µπορεί να φθαρεί. Ο Παρµενίδης όµως είχε
βγάλει το παράδοξο συµπέρασµα ότι αυτό που υπάρχει δεν
υπήρχε ποτέ ούτε θα υπάρξει, παρά υπάρχει σε ένα αιώνιο
παρόν. Ο Μέλισσος απορρίπτει κατηγορηµατικά αυτό το συ -
µπέρασµα: δέχεται το “ήταν” και το “θα είναι” και απο δίδει
στο ον µια πιο εύληπτη µορφή αιωνιότητας». 

Για την κριτική του Αριστοτέλη στη διδασκαλία του Με -
λίσσου βλ. την εξαιρετικά προσεκτική ανάλυση των D. E.
Gers henson και D. A. Greenberg, «Melissus of Samos in a New
Light: Aristotle’s Physics 186a 10-16», Phronesis 6 (1962) 1-9.

21. φυσικοὶ φιλόσοφοι (ή φυσιολόγοι ή περὶ φύσεως λέγον-
τες)· έτσι ονοµάζει συνήθως ο Αριστοτέλης τους Ίωνες, τον
Εµπεδοκλή, τον Αναξαγόρα, τον Λεύκιππο, τον Δηµόκριτο
κ.ά. Συνήθως τους διακρίνει από τους Ελεάτες και τους Πυ -
θα  γορείους. Ο αέρας είναι η πρώτη αρχή σύµφωνα µε τη δι -
δα σκαλία του Αναξιµένη και του Διογένη του Απολλωνιάτη,
ενώ το νερό σύµφωνα µε τον Θαλή. 
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22. Η έννοια του ἀπείρου έχει δύο σηµασίες: α) απειρία
πλήθους, β) απειρία µεγέθους. Σιµπλίκιος, 22.9-13: Ἐπι στῆ -
σαι δὲ χρή͵ ὅτι ἄλλο µέν ἐστι τὸ κατὰ πλῆθος ἄπειρον καὶ
πεπερασµένον͵ ὃ τοῖς πολλὰς λέγουσι τὰς ἀρχὰς οἰκεῖον ἦν͵
ἄλλο δὲ τὸ κατὰ µέγεθος ἄπειρον ἢ πεπερασµένον͵ ὅπερ καὶ
ἐξετάζει ἐν τοῖς πρὸς Μέλισσον καὶ Παρµενίδην λόγοις καὶ
πρὸς Ἀναξίµανδρον καὶ Ἀναξιµένην ἁρµόζει͵ ἓν µὲν ἄπειρον δὲ
τῷ µεγέθει τὸ στοιχεῖον ὑποθεµένους.

23. Εάν ο Αριστοτέλης έχει πράγµατι κατά νου συγκεκρι-
µένους στοχαστές των οποίων η διδασκαλία αναφερόταν σε
αρχές σταθερού αριθµού, τότε ίσως οι δύο αρχές να συ σχε -
τίζονται µε πυθαγόρειες διδασκαλίες, οι τρεις αρχές µε την
πλατωνική διδασκαλία του Τιµαίου, ενώ οι τέσσερις αρ χές µε
τη διδασκαλία του Εµπεδοκλή και του Ιπποκράτη για τα τέσ-
σερα στοιχεία.

24. Δηµόκριτος ο Αβδηρίτης. Σύµφωνα µε τον Διογένη
τον Λαέρτιο γεννήθηκε είτε κατά την 80η είτε κατά την 77η
Ολυµπιάδα (µε πιθανότερη τη δεύτερη εκδοχή, δηλ. γύρω
στο 460 π.Χ.), και έγραψε φυσιογνωστικά έργα υπό τους τί -
τλους Μεγάλος διάκοσµος (που αποδιδόταν επίσης στον Λεύ -
κιππο), Μικρὸς διάκοσµος, Κοσµογραφία, Περί των Πλα νη  -
τών. Μας σώζονται αποσπάσµατα κυρίως από τα ηθικά του
έργα. Ο Αριστοτέλης έχει µελετήσει µε ιδιαίτερη προσο χή τη
διδασκαλία του (βλ. ενδεικτικά Περί γενέσεως και φθοράς,
315a 34 κ.ε.) 

Σχετικά µε την αποδιδόµενη από τον Αριστοτέλη θέση
στο Δηµόκριτο περί απείρων αρχών βλ. ενδεικτικά την ακό-
λουθη µαρτυρία του Διογένη του Λαέρτιου (9.44.1-7): Δοκεῖ δ΄
αὐτῷ τάδε· ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων ἀτόµους καὶ κενόν͵ τὰ δ΄
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ἄλλα πάντα νενοµίσθαι [δοξάζεσθαι]· ἀπείρους τε εἶναι κό -
σµους καὶ γενητοὺς καὶ φθαρτούς. µηδέν τε ἐκ τοῦ µὴ ὄντος γί -
νεσθαι µηδὲ εἰς τὸ µὴ ὂν φθείρεσθαι. καὶ τὰς ἀτόµους δὲ ἀ -
πείρους εἶναι κατὰ µέγεθος καὶ πλῆθος͵ φέρεσθαι δ΄ ἐν τῷ ὅ -
λῳ δινουµένας. καὶ οὕτω πάντα τὰ συγκρίµατα γεννᾶν͵ πῦρ͵
ὕδωρ͵ ἀέρα͵ γῆν· εἶναι γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ἀτόµων τινῶν συ στή -
µατα.

Ως υποστηρικτές απείρων αρχών αναφέρονται στο Περί
ουρανού και ο Αναξαγόρας (302b 14 ) και ο Λεύκιππος (303a
4).

25. Φιλόπονος, 25.14-18: «Γένος» φησὶ τὸ ὑποκείµενον καὶ
τὴν οὐσίαν τῶν ἀτόµων· ἔλεγε γὰρ µιᾶς µὲν οὐσίας εἶναι πά -
σας τὰς ἀτόµους͵ διαφέρειν δὲ ἀλλήλων τοῖς σχήµασι͵ τῷ τὰς
µὲν εἶναι σφαιρικάς͵ τὰς δὲ κυβικὰς ἢ πυραµοειδεῖς͵ ἢ ἕτερόν
τι τῶν σχηµάτων ἔχειν. οὕτω δὲ πολλάκις καὶ ἐν τοῖς Ἀπο -
δεικτικοῖς τὸ ὑποκείµενον «γένος» ὠνόµασε.

26. Εφόσον γίνει δεκτό το αριστοτελικό κείµενο όπως το
εκδίδει ο W. D. Ross (η παράδοση του κειµένου είναι σε τούτο
το χωρίο προβληµατική), το διαιρετικό σχήµα που προτείνει
ο Αριστοτέλης έχει ως εξής: 
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Όπως τονίζει ο W. D. Ross (Aristotle’s Physics. A revised text
with introduction and commentary, Oxford 1936, σελ. 458), ο Αρι-
στοτέλης δεν προβαίνει σε διαίρεση και των πλειόνων αρχών
βάσει του κριτηρίου της κίνησης-µεταβολής, διότι δεν υπήρ -
χαν στοχαστές που να δέχονταν πολλές αρχές αµετάβλητες.
Οι Ελεάτες, οι οποίοι οπωσδήποτε πρέσβευαν την ακινησία,
ήταν µονιστές (δεν αποδέχονταν πολλές αρχές). Για τους ό -
ρους ἀκίνητος και κινητὸς οι D. E. Gershenson και D. A. Green -
berg («Aristotle Confronts the Eleatics: Two Arguments on the
“One”», Phronesis 7 (1962) σελ. 137-151) προτείνουν την από -
δο ση µε τα επίθετα static και dynamic.

27. Σιµπλίκιος, 45.15-19: Ὥσπερ ἡµεῖς͵ φησί͵ πρὸ τοῦ περὶ
αὐτῶν τῶν φυσικῶν φιλοσοφεῖν ἠναγκάσθηµεν τὰς ἀρχὰς τῶν
φυσικῶν ζητεῖν πόσαι τε καὶ τίνες͵ οὕτω καὶ οἱ φυσικοί͵ καίτοι
περὶ τῶν ὄντων προθέµενοι ζητεῖν πόσα ταῦτα͵ ἠναγκάσθησαν
πρότερον περὶ τῶν ἀρχῶν τῶν ὄντων ζητεῖν͵ ὡς ἀπὸ τούτων
τῆς γνώσεως τῶν ὄντων ἠρτηµένης.

28. Για το ακριβές νοήµα της φράσης βλ. Σιµπλίκιος, 47.7-
8: οὐδεµία γὰρ τέχνη οὐδὲ ἐπιστήµη πρὸς τὸν ἀναιροῦντα τὰς
ἀρχὰς αὐτῆς καὶ τὴν ὅλην σύστασιν ἐπιστηµονικῶς ὑπαντᾶν
δύναται τῷ ἑαυτῆς λόγῳ. Και Φιλόπονος, 27.4-9: οὐδεµιᾶς γάρ
ἐστι τῶν κατὰ µέρος ἐπιστηµῶν πρὸς τὸν ἀναιροῦντα τὰς
οἰκείας ἀρχὰς αὐτῆς διαλέγεσθαι͵ διότι οὐδὲ τὸ ἀποδεικνύναι
τὰς οἰκείας ἀρχὰς τῶν κατὰ µέρος ἐπιστηµῶν͵ ἀλλὰ µόνης τῆς
πρώτης καὶ ἀνυποθέτου φιλοσοφίας· αὕτη γὰρ τὰς πασῶν ἀρ -
χὰς ἀπο δείκνυσιν͵ αἱ δὲ κατὰ µέρος ἐπιστῆµαι ἐξ ὑπο θέσεως
τὰς οἰκείας ἀρχὰς λαµβάνουσι.

Οπωσδήποτε, µε την επιστηµολογική περιχαράκωση του
«αντικειµένου» της φυσικής εισάγει ο Αριστοτέλης την κριτι-
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κή του στις µονιστικές θέσεις των Ελεατών, του Μέλισσου
και του Παρµενίδη. Ο Bolton (ό.π., σελ. 13) θεωρεί ότι ο Αρι -
στο τέλης επιλέγει να ξεκινήσει την δοξογραφική έρευνα µε
την κριτική του στους Ελεάτες, διότι αυτοί αναιρούσαν εν
γένει τις αρχές της φύσης, αναιρούσαν τον ίδιο τον φυσικό
κόσµο, τον κόσµο της µεταβολής.

29. Η ἐπιστήµη µε καθολικό περιεχόµενο είναι η αριστοτε-
λική πρώτη φιλοσοφία, η λεγόµενη σήµερα µεταφυσική ή
οντολογία. 

Μετά τα Φυσικά, 1026a 10-16: εἰ δέ τί ἐστιν ἀΐδιον καὶ
ἀκίνητον καὶ χωριστόν͵ φανερὸν ὅτι θεωρητικῆς τὸ γνῶναι͵ οὐ
µέντοι φυσικῆς γε (περὶ κινητῶν γάρ τινων ἡ φυσική) οὐδὲ µα -
θηµατικῆς͵ ἀλλὰ προτέρας ἀµφοῖν. ἡ µὲν γὰρ φυσικὴ περὶ
χωριστὰ µὲν ἀλλ΄ οὐκ ἀκίνητα͵ τῆς δὲ µαθηµατικῆς ἔνια περὶ
ἀκίνητα µὲν οὐ χωριστὰ δὲ ἴσως ἀλλ΄ ὡς ἐν ὕλῃ· ἡ δὲ πρώτη
καὶ περὶ χωριστὰ καὶ ἀκίνητα. 

Μετά τα Φυσικά, 1026a 23-32: ἀπορήσειε γὰρ ἄν τις πότε-
ρόν ποθ’ ἡ πρώτη φιλοσοφία καθόλου ἐστὶν ἢ περί τι γένος καὶ
φύσιν τινὰ µίαν (οὐ γὰρ ὁ αὐτὸς τρόπος οὐδ΄ ἐν ταῖς µαθηµατι-
καῖς͵ ἀλλ΄ ἡ µὲν γεωµετρία καὶ ἀστρολογία περί τινα φύσιν
εἰσίν͵ ἡ δὲ καθόλου πασῶν κοινή)· εἰ µὲν οὖν µὴ ἔστι τις ἑτέρα
οὐσία παρὰ τὰς φύσει συνεστηκυίας͵ ἡ φυσικὴ ἂν εἴη πρώτη ἐ -
πιστήµη· εἰ δ΄ ἔστι τις οὐσία ἀκίνητος͵ αὕτη προτέρα καὶ φιλο-
σοφία πρώτη͵ καὶ καθόλου οὕτως ὅτι πρώτη· καὶ περὶ τοῦ
ὄντος ᾗ ὂν ταύτης ἂν εἴη θεωρῆσαι͵ καὶ τί ἐστι καὶ τὰ ὑπάρχον-
τα ᾗ ὄν. Βλ. περισσότερα για τη διάκριση των επιστηµών στη
σχολιασµένη µετάφρασή µου των Γ’ και Δ’ βιβλίων. 

Ο Wagner (Aristoteles. Physikvorlesung, Berlin 1979, σελ. 397-
398) διευρύνει τον προβληµατισµό για το ποια µπορεί να εί -
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ναι η καθολική επιστήµη που αναφέρει ο Αριστοτέλης· συζη -
τά, αξιοποιώντας και τις ερµηνείες αρχαίων υποµνηµατι-
στών, την πιθανότητα να πρόκειται για τη διαλεκτική (ο Σιµ-
πλίκιος µας πληροφορεί ότι αυτή ήταν η θέση των Περιπατη -
τικών). 

30. Στα Μετά τα Φυσικά ο Αριστοτέλης δίνει την πληρο -
φο ρία ότι αποδιδόταν στον Ηράκλειτο µια ρήση που ταύτιζε
το είναι µε το µη-είναι (1005 b 23-25): ἀδύνατον γὰρ ὁντινοῦν
ταὐτὸν ὑπολαµβάνειν εἶναι καὶ µὴ εἶναι͵ καθάπερ τινὲς οἴον-
ται λέγειν Ἡράκλειτον (βλ. και Τοπικά, 159b 30-35). Ίσως,
λοιπόν, και εδώ ο Αριστοτέλης να αναφέρεται σε αυτή τη ρή -
ση. Ίσως, πάλι, η αναφορά να γίνεται στη γνωστή ρήση του
Ηρακλείτου σύµφωνα µε την οποία ταυτίζονται µεταξύ τους
διάφορα αντίθετα πράγµατα· D.K., Αποσπάσµατα, 60.1-62.2:
ὁδὸς ἄνω κάτω µία καὶ ὡυτή. θάλασσα ὕδωρ καθαρώτατον καὶ
µιαρώτατον͵ ἰχθύσι µὲν πότιµον καὶ σωτήριον͵ ἀνθρώποις δὲ
ἄποτον καὶ ὀλέθριον. ἀθάνατοι θνητοί͵ θνητοὶ ἀθάνατοι͵ ζῶν -
τες τὸν ἐκείνων θάνατον͵ τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες. Ο
Σιµπλίκιος αναφέρει και τα παραδείγµατα της λύρας και του
τόξου τα οποία είχε χρησιµοποιήσει ο Ηράκλειτος (50.10-11):
τοιαῦται γὰρ αἱ θέσεις͵ ὡς Ἡράκλειτος ἐδό κει͵ τὸ ἀγαθὸν καὶ
τὸ κακὸν εἰς ταὐτὸν λέγων συνιέναι δίκην τόξου καὶ λύρας. Η
ηρακλείτεια θέση συζητείται και στον Θεαίτητο του Πλάτω-
να (172 a-b και 177 c-d).

31. Ο W. Charlton (Aristotle’s Physics Books I and II. Translated
with Introduction an Notes, Oxford 1970, σελ. 54) πιθανολογεί
ότι η ρήση αυτή θυµίζει το ύφος του Πρωταγόρα. Οι Gershen -
son-Greenberg («Τhe Eleatics…, σελ. 138) εκτιµούν ότι ο επιθε -
τικός τόνος του φιλοσόφου οφείλεται στο ότι οι Ελεάτες α -

287



ΣΧΟΛΙΑ

πέρριπταν προφανείς φυσικές συνθήκες.
32. Στην πραγµατεία του Σοφιστικοί έλεγχοι (165a 38-39) ο

Αριστοτέλης διακρίνει τέσσερα είδη διαλογικών λόγων: Ἔστι
δὴ τῶν ἐν τῷ διαλέγεσθαι λόγων τέτταρα γένη͵ διδασκαλικοὶ
καὶ διαλεκτικοὶ καὶ πειραστικοὶ καὶ ἐριστικοί. Ἐριστικοί χαρα -
κτηρίζονται οι λόγοι που (φαίνεται να) αποτελούν συλλογι-
σµούς, αλλά βασίζονται σε κρίσεις µόνον παραπλανητικά
και όχι πραγµατικά αυτονόητες (165b 7-8): ἐριστικοὶ δ΄ οἱ ἐκ
τῶν φαινοµένων ἐνδόξων͵ µὴ ὄντων δέ͵ συλλογιστικοὶ ἢ φαι -
νόµενοι συλλογιστικοί. Οι εριστικοί λόγοι -το τονίζει ο φι λό -
σοφος- αποκλείονται από κάθε συσχετισµό µε την επιστη µο -
νι κή µέθοδο.

33. Οι Gershenson-Greenberg («Τhe Eleatics…, σελ. 138) εν -
το πίζουν δύο κεντρικά επιχειρήµατα στην αριστοτελική α -
ναίρεση των µονιστικών θέσεων του Μελίσσου και του Παρ-
µενίδη. Το πρώτο και εκτενέστερο επιχείρηµα (184b 25 - 186a
32) είναι ένα τυπικό αριστοτελικό επιχείρηµα, βασισµένο
στη διδασκαλία του φιλοσόφου για τις κατηγορίες (δηλ. τους
τρόπους ύπαρξης). Το δεύτερο επιχείρηµα (186a 32 – 187a 11)
είναι βασισµένο στη λογική των ίδιων των Ελεατών· χρησι-
µοποιεί µάλιστα και την ορολογία τους. Οι προαναφερ θέ -
ντες µελετητές εκτιµούν πως το σύνολο της κριτικής του Αρι-
στοτέλη στους Ελεάτες αποτελεί µία καλά οργανωµένη διά-
λεξη µε διάφανη ρητορική υφή και δοµή, διάλεξη µάλιστα
διανθισµένη µε επιθέσεις εντυπωσιασµού. 

34. φορτικὸς (φόρτος) σηµαίνει ενοχλητικός, µτφ. βαρύς,
χυδαίος, αγροίκος. Το µεταφράζω «αφιλοσόφητος –και µάλι-
στα σε ενοχλητικό βαθµό– εντοπίζοντας κάποια χωρία στα
οποία το επίθετο φορτικὸς αντιπαρατίθεται προς το επίθετο
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φιλόσοφος (βλ. Πλάτων, Φαίδρος, 256 b-c: ἐὰν δὲ δὴ διαίτῃ
φορτικωτέρᾳ τε καὶ ἀφιλοσόφῳ͵ φιλοτίµῳ δὲ χρήσωνται…·
Πλούταρχος, Σόλων 1.1-4: Τὸ δ΄ οὖν εὐδάπανον τῷ Σόλωνι καὶ
ὑγρὸν πρὸς τὴν δίαιταν καὶ τὸ φορτικώτερον ἢ φιλοσοφώτε ρον
ἐν τοῖς ποιήµασι διαλέγεσθαι περὶ τῶν ἡδονῶν τὸν ἐµπορικὸν
οἴονται βίον προστετρῖφθαι). Ο Αριστοτέλης αποδίδει το γνώ -
ρισµα της «φορτικότητας» σε θέσεις που έχουν µεν δια τυ -
πωθεί από φιλοσόφους, πλην όµως µε τον τρόπο που τις δια -
τυπώνουν άνθρωποι απαίδευτοι και αγροίκοι (βλ. ενδει κτι κά
Μετά τα Φυσικά, 1001b 7-18 και Περί ζώων µορίων, 652b 7-9).
Αντίστοιχα, το ίδιο µπορεί να συµβαίνει µε καλλιτέχνες
(Ποιητική, 1461b 26-32), πολιτικούς (Πολιτικά, 1333 b 5-10) και
άκριτους πολίτες (Ρητορική, 1395b 1-3). Οπωσδήποτε, η εκ
µέ ρους του Αριστοτέλη απόδοση του επιθέτου φορτικὸς στον
Μέλισσο αποτελεί άµεση παραποµπή στον σωκρατικό λόγο
(Πλάτων, Θεαίτητος, 183 e): -ΣΩ. Μέλισσον µὲν καὶ τοὺς ἄλ -
λους͵ οἳ ἓν ἑστὸς λέγουσι τὸ πᾶν͵ αἰσχυνόµενος µὴ φορτικῶς
σκοπῶµεν͵ ἧττον αἰσχύνοµαι ἢ ἕνα ὄντα Παρµενίδην. Παρµε -
νίδης δέ µοι φαίνεται͵ τὸ τοῦ Ὁµήρου͵ «αἰδοῖός τέ µοι» εἶναι
ἅµα «δεινός τε». Στα Μετά τα Φυσικά, 986b 25 ο Αριστοτέ λης
χαρακτηρίζει τον Μέλισσο ἀγροῖκον.

35. Ο Αριστοτέλης εννοεί µάλλον τη βασική θέση του Με -
λίσ σου πως τα πάντα είναι ένα. Από αυτή τη θέση προ -
κύπτουν ως πορίσµατα η ανυπαρξία της κίνησης, η απουσία
συµπαντικών ορίων κ.ά. Ο Φιλόπονος (50.30-51.6), που
–σηµειωτέον– αµφιβάλλει αν ο Αριστοτέλης ορθά αποδίδει
στον Μέλισσο τις συγκεκριµένες θέσεις, τονίζει ότι η αριστο-
τελική ερµηνεία των λόγων του Μελίσσου είναι µια ερµη -
νεία υπό την οπτική της φυσικής επιστήµης· αλλά ο λόγος
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του Μελίσσου –επισηµαίνει ο Φιλόπονος– είναι µάλλον λό -
γος θεολογικός. Βλ. και Σιµπλίκιος, 52.8-10: «Μᾶλλον δὲ φορ-
τικὸν» εἶναι τὸν Μελίσσου φησί͵ διότι µὴ µόνον ἓν οὗτος καὶ
ἀκίνητον τὸ ὂν ἔλεγεν͵ ὥσπερ Παρµενίδης͵ ἀλλὰ πρὸς τούτῳ
καὶ ἄπειρον αὐτὸ ἐτίθετο. Επίσης, M. Offner, «Zur Beurteilung
des Melissos», Archiv für Geschichte der Philosophie 4 (1891), σελ.
12-33.

36. Στο Β1 (Φυσικά, 192b 8 - 193a 9) ο Αριστοτέλης διακρίνει
τα ὄντα (υπαρκτά) σε αυτά που οφείλουν την ύπαρξή τους
στη φύση και σε αυτά που την οφείλουν σε άλλες αιτίες (π.χ.
την τέχνη). Φύσει όντα είναι τά τε ζῷα καὶ τὰ µέρη αὐτῶν καὶ
τὰ φυτὰ καὶ τὰ ἁπλᾶ τῶν σωµάτων͵ οἷον γῆ καὶ πῦρ καὶ ἀὴρ
καὶ ὕδωρ, µε ένα λόγο οτιδήποτε ἔχει ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν κι -
νήσεως καὶ στάσεως, εν αντιθέσει προς οτιδήποτε οὐδεµίαν
ὁρµὴν ἔχει µεταβολῆς ἔµφυτον. Η σύνδεση των όντων της
φύσης µε τη µεταβολή και την κίνηση είναι, βέβαια, χαρα -
κτη ριστική για την αρχαιοελληνική φιλοσοφία εν γένει. Βλ.
περισσότερα για την αριστοτελική έννοια της κινήσεως στο
Β. Μπετσάκος, Στάσις ἀεικίνητος. Η ανακαίνιση της αριστο-
τελικής κινήσεως στη θεολογία Μαξίµου του Οµολογητού,
Αθήνα 2006, κεφ. «Ορισµός της κινήσεως. Εντελέχεια, Είδος,
Ύλη», σελ. 38-45.

37. Για την αριστοτελική έννοια της ἐπαγωγῆς βλ. Τοπικά,
105a 13, ἐπαγωγή: ἡ ἀπὸ τῶν καθ’ ἕκαστον ἐπὶ τὰ καθόλου
ἔφοδος. Επίσης, Αναλυτικά ‘Υστερα, 81a 38 - b 9. Μέσω της
επαγωγής ο επιστήµονας γνωρίζει τις πρώτες αρχές της επι-
στήµης του· αυτή η γνώση δεν προϋποθέτει κανενός είδους
συλλογισµό. 

Ο Σιµπλίκιος (53.14-19) δίνει έµφαση στον αισθητηριακό
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χαρακτήρα της επαγωγικής γνώσης: καὶ γὰρ ὁρῶµεν πολλὰ
κινούµενα τῶν φύσει. κινεῖται µὲν γὰρ πάντα τὰ φύσει͵ εἴπερ
ἡ φύσις ἀρχὴ κινήσεώς ἐστι· πλὴν τὸ ἀναµφίλεκτον ὑποκεί -
σθω͵ ὅτι ἔνια τῶν φύσει κινεῖται. καὶ γὰρ ζῷα καὶ φυτὰ πάντα
κινούµενα φαίνεται καὶ τὰ ἁπλᾶ στοιχεῖα καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ τὰ
ἐν οὐρανῷ ἄστρα· εἰκὸς δὲ αὐτὸν τὸ «πάντα ἢ ἔνια» εἰπεῖν͵
διότι οἱ πόλοι καὶ τὰ κέντρα τοῦ παντὸς καὶ οἱ ἄξονες φύσει
ὄντες καὶ οὗτοι ἀκίνητοί εἰσι.

Βλ. και K. v. Fritz, «Die ἐπαγωγὴ bei Aristoteles», Grund pro -
bleme der Geschichte der antiken Wissenchaft, Berlin 1971· Τ. End -
berg-Pedersen, «More on Aristotelian Epagoge», Phronesis 24
(1979), σελ. 310-319· Δ. Ζ. Ανδριόπουλος, «Ο εµπειρισµός του
Αριστοτέλη» στο Αριστοτέλης. Οντολογία, Γνωσιοθεωρία,
Ηθική, Πολιτική φιλοσοφία, αφιερ. στον J. P. Anton, Θεσσαλο -
νίκη 2004, ιδιαίτερα τις σελ. 213-217.

38. Οι αρχαίοι υποµνηµατιστές αποδίδουν τη συγκεκριµέ -
νη µέθοδο στον Ιπποκράτη τον Χίο. Και ο ίδιος ο Αριστοτέ λης
αναφέρεται στον µεγάλο αυτό γεωµέτρη· Σοφιστικοί
έλεγχοι, 171b 12-16: τὰ γὰρ ψευδογραφήµατα οὐκ ἐριστικά
(κατὰ γὰρ τὰ ὑπὸ τὴν τέχνην οἱ παραλογισµοί)͵ οὐδέ γ΄ εἴ τί ἐ -
στι ψευδογράφηµα περὶ ἀληθές͵ οἷον τὸ Ἱπποκράτους ἢ ὁ τε -
τρα γωνισµὸς ὁ διὰ τῶν µηνίσκων. 

Βλ. αναλυτική αναφορά στη συγκεκριµένη γεωµετρική
µέ θοδο τετραγωνισµού του κύκλου στον Ross, ό.π., σελ. 463-
466, στον Heath, Α History of Greek Mathematics, τόµ. I., σελ. 183
-200, repr. N. York 1981 και στον Α. Wasserstein, «Some early
Greek attempts to square the circle», Phronesis 4 (1959), 92-100.

39. Αντιφών. Σοφιστής, σύγχρονος του Σωκράτη (µάλλον
διαφορετικό πρόσωπο από τον ρήτορα Αντιφώντα). Ο Σιµ-
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πλίκιος αναφέρεται διεξοδικά στη µέθοδο τετραγωνισµού
του κύκλου, την οποία είχε προτείνει ο Αντιφών. Επρόκειτο
για µία µέθοδο εγγραφής αλλεπάλληλων πολυγώνων εντός
κύκλου, εις τρόπον ώστε τελικά η επιφάνεια του εσχάτου
πολυγώνου να ταυτιστεί µε την επιφάνεια του κύκλου. Αυτή
τη µέθοδο του Αντιφώντος ο υποµνηµατιστής την αποδίδει
µε το ακόλουθο γράφηµα:

Ο Σιµπλίκιος παραθέτει, επίσης, την ένσταση του Ευδή-
µου για τη µέθοδο του Αντιφώντα. Ο Εύδηµος διείδε ευφυώς
πως µε τη µέθοδο του Αντιφώντα παραβιάζεται µία αρχή
που γίνεται αποδεκτή από τη γεωµετρία χωρίς να εναπόκει-
ται στο δικό της επιστητό, η µετα-φυσική αρχή της επ’ άπει-
ρον διαιρετότητας του χώρου. Σιµπλίκιος, 55.22-23: ἀνῄρηταί
τις ἀρχὴ γεωµετρικὴ ἡ λέγουσα ἐπ΄ ἄπειρον εἶναι τὰ µεγέθη
διαιρετά (βλ. και Ross, ό.π., σελ. 466). Ο Αριστοτέλης, λοιπόν,
κατά τρόπο ανάλογο καταλογίζει στον Παρµενίδη και τον
Μέλισσο ότι αναιρούν µία αρχή της φυσικής επιστήµης, την
αρχή σύµφωνα µε την οποία τα «αντικείµενά» της, τα φύσει
όντα, είναι εξ ορισµού µεταβαλλόµενα.
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40. Δεδοµένου ότι οι στοχαστές στους οποίους αναφέρεται
ο Αριστοτέλης είχαν ρητά ασχοληθεί περὶ φύσεως, (ίσως µά -
λιστα να έδωσαν αυτό τον τίτλο στα βιβλία τους, αν βέβαια
εκείνη την εποχή δίνονταν τίτλοι στα βιβλία) η ρήση του Αρι-
στοτέλη σηµατοδοτεί µία απόρριψη των ελεατικών θέσεων
ριζικού και ολιστικού χαρακτήρα. Οπωσδήποτε, η φράση «οὐ
περὶ φύσεως» έχει έναν σαφέστατα επιθετικό χαρακτήρα.

41. Σιµπλίκιος, 71.15-16: ἡ γὰρ περὶ τοῦ ὄντος ὅλως ζήτησις
καὶ ἡ περὶ φύσεως ἢ τῶν φυσικῶν ἀποριῶν οὐδενὸς ἄλλου
ἐστὶν ἢ φιλοσόφου.

42. τὸ ὄν λέγεται πολλαχῶς· η φράση αναφέρεται στον
εντοπισµό από τον άνθρωπο πολλών τρόπων ύπαρξης. Βλ.
και Μετά τα Φυσικά, 1028a 10-20: Τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς͵
καθάπερ διειλόµεθα πρότερον ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποσαχῶς· ση -
µαίνει γὰρ τὸ µὲν τί ἐστι καὶ τόδε τι͵ τὸ δὲ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ τῶν
ἄλλων ἕκαστον τῶν οὕτω κατηγορουµένων. τοσαυταχῶς δὲ
λε γοµένου τοῦ ὄντος φανερὸν ὅτι τούτων πρῶτον ὂν τὸ τί ἐ -
στιν͵ ὅπερ σηµαίνει τὴν οὐσίαν ὅταν µὲν γὰρ εἴπωµεν ποῖόν τι
τόδε͵ ἢ ἀγαθὸν λέγοµεν ἢ κακόν͵ ἀλλ΄ οὐ τρίπηχυ ἢ ἄνθρωπον·
ὅταν δὲ τί ἐστιν͵ οὐ λευκὸν οὐδὲ θερµὸν οὐδὲ τρίπηχυ͵ ἀλλὰ
ἄν θρωπον ἢ θεόν͵ τὰ δ΄ ἄλλα λέγεται ὄντα τῷ τοῦ οὕτως ὄντος
τὰ µὲν ποσότητες εἶναι͵ τὰ δὲ ποιότητες͵ τὰ δὲ πάθη͵ τὰ δὲ ἄλ -
λο τι.

Για την ερµηνεία και απόδοση που προέκρινα (ανάµεσα
σε πάµπολλες που έχουν κατά καιρούς προταθεί) έλαβα
υπόψη µου και την χαϊντεγγεριανή ερµηνεία της φράσης. Ως
γνωστόν, η περιώνυµη αριστοτελική φράση «τὸ ὄν λέγεται
πολλαχῶς» συµπυκνώνει την εναρκτήρια µύηση του Hei deg -
ger στη φιλοσοφία. Μελετώντας ο φιλόσοφος το βιβλίο του F.
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Brentano «Περί της πολλαπλής σηµασίας του όντος στον Αρι-
στοτέλη» (1862) οδηγήθηκε στο κεντρικό και βαρυσήµαντο
φιλοσοφικό του ερώτηµα, το ερώτηµα για το νόηµα και την
αλήθεια του Είναι. 

Αξίζει να παραθέσω αυτούσιο τον εξαιρετικό υποµνηµα-
τισµό της χαϊντεγγεριανής ερµηνείας της φράσης «τὸ ὄν
λέγεται πολλαχῶς» από τη σχετική εργασία του Β. Μπι-
τσιώρη (M. Heidegger, Was ist das –die Philosophie?, 1956, Τι εί -
ναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια: Β. Μπι-
τσιώρης), Αθήνα 1986, σελ. 264-265). [Μέσα σε εισαγωγικά
το ποθετούνται τα αποσπάσµατα φιλοσοφικών έργων του
Heidegger. Με πλάγια γράµµατα και σε πολυτονική γραφή
τίθενται οι αρχαιοελληνικές λέξεις στο πρωτότυπο χαϊντεγ-
γεριανό κείµενο]: Η λέξη ὂν έχει δύο σηµασίες που προ -
κύπτουν —φαι νοµενικά, όχι όµως ουσιαστικά— από το γε -
γο νός ότι τη θεωρούµε ως µετοχή: «Είναι και τα δύο το αυτό;
Το ον και το Είναι του; Η διάκριση! Ποιο είναι, για παράδειγ-
µα, το ον σ’ αυτή την κιµωλία; Ήδη η ερώτηση αυτή είναι
δισήµαντη, γιατί η λέξη “το ον” [das Seiende] µπορεί να κα -
τανοηθεί σύµ φωνα µε δύο απόψεις, ακριβώς όπως η ελ λη νι -
κή το ὄν. Το ον [das Seiende] εννοεί καταρχήν ό,τι εκάστοτε
είναι ον [seiend], ειδικότερα αυτή τη λευκή-γκρίζα, καθορι-
σµένης µορφής, ελαφριά, εύθραυστη µάζα. Στη συνέχεια το
ον εννοεί ό,τι κατά κάποιον τρόπο “κάνει” αυτά που ονοµά-
σαµε να είναι ένα ον και όχι βέβαια µη-ον, ό,τι συνιστά στο
ον, αν αυτό είναι ον, το Είναι. [...] Η πρώτη σηµασία για το ον
εννοεί τα όντα (entia), η δεύτερη εννοεί το Είναι (esse)» (G.A.
40, σσ. 33-34).

Στο ον λοιπόν συνυπάρχουν δύο σηµασίες· στην πρώτη
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δηλώνεται το εκάστοτε ον που είναι -που µπορεί να προσ-
διοριστεί κατά κάποιον τρόπο από ένα όνοµα, το ρόδο λόγου
χάρη- ή ακόµη το σύνολο των όντων που εγγρά φονται σε µια
γενική ονοµασία· στη δεύτερη προσδιορίζεται η ουσία, η
οντό τητα, το Είναι των όντων. Είναι πρόδηλο ότι η πρώτη εί -
ναι η ονοµατική και η δεύτερη η ρηµατική σηµασία της
µετοχής ον: «Το ον στην ονοµατική σηµασία, σύµφωνα µε
την οποία εννοείται το ον και µάλιστα στο σύνολό του, µπο-
ρούµε να το διασαφήσουµε, αν το µεταγρά ψουµε στον πλη -
θυντικό: τα όντα. Η ρηµατική σηµασία µεταγράφεται ως ε -
ξής: το είναι. Το καθοδηγητικό ερώτηµα: τι το ον; εννοεί
σύµφωνα µε την αναπτυγµένη σηµασία: τι το είναι των όν -
των;» (GA 55, σελ. 77).

Όταν λοιπόν οι Έλληνες στοχαστές και φιλόσοφοι χρησι-
µοποιούν τον όρο το ὄν, αναγνωρίζουν οπωσδήποτε τη συνύ -
παρξη των δύο σηµασιών, αλλά ταυτόχρονα τις ιεραρχούν,
προτάσσουν δηλαδή τη ρηµατική σηµασία. Στο ερώτηµα: τι
το ον; — ή στη φράση Τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς αναζητείται
και τονίζεται το Είναι των όντων: «Όταν οι στοχαστές στοχά-
ζονται το ον ενόψει του είναι, τότε κατανοούν τη µετοχή “ρη -
µα τικά”. Το oν, αν το στοχαστούµε φιλοσοφικά, εννοεί πάν-
τοτε το oν στο Εί ναι του» (αυτ., σελ. 76). [...]

«Σύµφωνα µε τη διττή σηµασία της λέξης “το oν” [das
Seiende], η ελληνική λέξη το ὂν εννοεί συχνά τη δεύτερη
σηµασία, συνεπώς όχι το ίδιο το ον [das Seiende], ό,τι είναι ον
[seiend], αλλά “το [όντως] oν” [das Seiend], την οντότητα
[Seiendheit], το Όντως είναι [das Seiendsein], το Είναι. Αντί -
θε τα, “το oν” [das Seiende] στην πρώτη σηµασία ονοµάζει
κα  θαυτά όλα, ή καθένα χωριστά, τα όντα πράγµατα [seiende
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Dinge], καθετί που σχετίζεται µε αυτά και όχι µε την οντότη -
τά τους, την ουσίαν» (G.A. 40, σελ. 34).

Για την ερµηνεία της φράσης «τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς»
βλ. επίσης Μ. de Rijk, The place of the Categories of Being in
Aristotle’s Philosophy, Assen 1952· H. Wagner, «Über das aristo -
telische πολλαχῶς λέγεται τὸ ὄν», Kantstudien 53 (1961-62), 75-
91.

43. οἰκειωτάτη πασῶν· ο Αριστοτέλης προτείνει τη χρήση
µιας µεθοδολογικής αρχής που είναι –έτσι τουλάχιστον πι -
στεύει ο ίδιος— γενικά αποδεκτή: πρόκειται για την προσπά -
θεια να καθοριστούν οι πολλαπλές σηµασίες των προς συ ζή -
τηση όρων. Αυτό, όµως, που οπωσδήποτε δεν αποτελεί αρχή
γενικώς αποδεκτή είναι η χρήση, πρώτον, του σχήµατος των
αριστοτελικών κατηγοριών (οὐσία, ποσόν, ποιόν...) προκειµέ-
νου να ταξινοµηθούν οι πολλαπλές σηµασίες, και δεύτερον
η χρήση των κριτηρίων της συνέχειας και της διαιρετότητας
προκειµένου να ερευνηθεί σηµασιολογικά ο όρος ἕν.

44. Εφόσον οι Ελεάτες ισχυρίζονται ότι «τα πάντα είναι
ένα», ο Αριστοτέλης θα ερευνήσει µε ποια σηµασία απο -
δίδουν οι Ελεάτες το γνώρισµα «είναι» στα πάντα, καθώς και
το τι µπορεί να σηµαίνει «ἕν». Βασίζει την ανάλυσή του στην
προσωπική του θεωρία των κατηγοριών. Βλ. Κατηγορίαι, 1b
25 - 2a 4: Τῶν κατὰ µηδεµίαν συµπλοκὴν λεγοµένων ἕκαστον
ἤτοι οὐσίαν σηµαίνει ἢ ποσὸν ἢ ποιὸν ἢ πρός τι ἢ ποὺ ἢ ποτὲ ἢ
κεῖσθαι ἢ ἔχειν ἢ ποιεῖν ἢ πάσχειν. ἔστι δὲ οὐσία µὲν ὡς τύπῳ
εἰπεῖν οἷον ἄνθρωπος, ἵππος· ποσὸν δὲ οἷον δίπηχυ, τρίπηχυ·
ποιὸν δὲ οἷον λευκόν, γραµµατικόν· πρός τι δὲ οἷον διπλάσιον,
ἥµισυ, µεῖζον· ποὺ δὲ οἷον ἐν Λυκείῳ, ἐν ἀγορᾷ· ποτὲ δὲ οἷον
χθές, πέρυσιν· κεῖσθαι δὲ οἷον ἀνάκειται, κάθηται· ἔχειν δὲ
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οἷον ὑποδέδεται, ὥπλισται· ποιεῖν δὲ οἷον τέµνειν, καίειν·
πάσχειν δὲ οἷον τέµνεσθαι, καίεσθαι. [Λυπουρλής: Κάθε λέξη
ή έκφραση που λέγεται δίχως σύνδεση µε µιαν άλλη δηλώνει
ή ουσία ή ποσό ή ποιόν ή σχέση ή τόπο ή χρόνο ή στάση ή
κατάσταση ή ε νέργεια ή πάθηµα. Ας το πούµε διαγραµµατι-
κά: παραδείγµατα για την ου σία είναι: “άνθρωπος”, “άλο -
γο”· για το ποσό: “δύο πήχεις”, “τρεις πήχεις”· για το ποιόν:
“άσπρο”, “γραµµατικό”· για τη σχέση: “διπλάσιο”, “µισό”,
“µε γαλύτερο”· για τον τόπο: “στο Λύκειο”, “στην αγορά”·
για τον χρόνο: “χτες”, “πέρυσι”· για τη στάση: “βρίσκεται”,
“κά θεται”· για την κατάστα ση: “φοράει παπούτσια”, “είναι
οπλισµένος”· για την ενέργεια: “κόβει”, “καίει”· για το πά θη -
µα: “είναι κοµµένος “, “είναι καµµένος].

45. Το ουσιαστικό οὐσία, παραγόµενο από το θηλυκό γέ -
νος της µετοχής του εἰµί (οὖσα), δηλώνει πρωτίστως τη µε -
τοχή στο εἶναι, την ύπαρξη. Η ουσία δεν είναι, καταρχήν του-
λάχιστον, καθολικό γνώρισµα· είναι, πρώτ’ απ’ όλα, αυτό
που εµείς θα λέγαµε ατοµική οντότητα. Ο Αριστοτέλης δια-
κρίνει πρώτες και δεύτερες ουσίες: πρώτες ουσίες είναι οι
ατοµικές οντότητες (Σωκράτης, Καλλίας), ενώ δεύτερες είναι
οι καθολικές οντότητες, οι οµοείδειες (άνθρωπος, ζωντανό
ον)· η πρώτη ουσία αντιστοιχεί στο τόδε τι, ενώ η δεύτερη στο
τί ἐστι. Βλ. Κατηγορίαι, 2a 11-19: Οὐσία δέ ἐστιν ἡ κυριώτατά
τε καὶ πρώτως καὶ µάλιστα λεγοµένη͵ ἣ µήτε καθ΄ ὑποκει -
µένου τινὸς λέγεται µήτε ἐν ὑποκειµένῳ τινί ἐστιν͵ οἷον ὁ τὶς
ἄνθρωπος ἢ ὁ τὶς ἵππος. δεύτεραι δὲ οὐσίαι λέγονται͵ ἐν οἷς
εἴδεσιν αἱ πρώτως οὐσίαι λεγόµεναι ὑπάρχουσιν͵ ταῦτά τε καὶ
τὰ τῶν εἰδῶν τούτων γένη· οἷον ὁ τὶς ἄνθρωπος ἐν εἴδει µὲν
ὑπάρχει τῷ ἀνθρώπῳ͵ γένος δὲ τοῦ εἴδους ἐστὶ τὸ ζῷον· δεύτε-
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ραι οὖν αὗται λέγονται οὐσίαι͵ οἷον ὅ τε ἄνθρωπος καὶ τὸ ζῷον. 
Προσθέτω στη µετάφραση το επίθετο «πραγµατική», διότι

θέλω να δείξω ότι η λέξη οὐσία δεν σηµαίνει εδώ κάποια α -
φη ρηµένη ιδέα, αλλά την πραγµατική ύπαρξη. Με τη χρή ση
του επιθέτου «πραγµατική» προσπαθώ, επίσης, να αποφύγω
τις σχολαστικιστικές-νοησιαρχικές συνδηλώσεις της λατινι-
κής λέξης substantia, χρησιµοποιηµένης, ως γνωστόν, προ-
κειµένου να αποδοθεί η ελληνική λέξη οὐσία. Βλ. και Μ.
Heidegger, (Einführung in die Metaphysik, 1953) Εἰσαγωγὴ στὴ
Μεταφυσική, µετ. Χρ. Μαλεβίτσης, Αθήνα 1973, σελ. 91: «Ό -
λα αυτά που αναφέραµε ως καθορισµούς του Είναι θεµε-
λιώνονται πανω σ’ αυτό µε το οποίο οι Έλληνες ανερώτητα
αποκτούν την εµπειρία του νοήµατος του Είναι και που το
ονοµάζουν οὐσία ή πληρέστερα παρουσία. Η συνηθισµένη,
απερίσκεπτη µετάφραση αυτής της λέξης ως “Substanz”, κά -
νει να χάσει ο όρος παντελώς το νοήµά του».

46. Φιλόπονος, 37.18-22: ἐπίτασις δέ ἐστι τοῦ ἀτόπου τὸ ἀ -
δύνατον· τὸ µὲν γὰρ ἄτοπον ἴσως ἄν ποτε καὶ γένοιτο οἷον
οὐδεὶς ὑπονοήσειε πάντας ἀνθρώπους λούεσθαι· τὸ οὖν τοῦτο
ὑπονοεῖν ἔστι µὲν ψεῦδος͵ οὐκ ἀδύνατον δέ͵ τὸ δὲ ἀδύνατον καὶ
ψεῦδός ἐστι καὶ ἀδύνατον͵ οἷον εἴ τις εἴποι τὸν ἄνθρωπον πτε-
ρωτὸν εἶναι.

47. ὑποκείµενον· η ουσία ως ὑποκείµενον σηµαίνει: η ουσία
ως το αµετάβλητο στοιχείο ενός όντος. Ουσία είναι το ὑπο-
µένον, αυτό που µέσα στην αλλαγή µένει σταθερό (Φυσικά,
190a 9 - b 1), αυτό που δέχεται και υφίσταται τις αλλαγές. Η
ουσία µπορεί να υπάρχει χωριστή, αλλά τα κατηγορήµατα
που της αποδίδονται (ποιότητες, ποσότητες, κ.λ.π.) δεν µπο-
ρούν να υπάρχουν χωριστά, δεν έχουν αυθυπαρξία.
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48. Συνοψίζω την αριστοτελική επιχειρηµατολογία, αυτήν
που βασίζεται στα πολλαχῶς λεγόµενα του ὄντος (δηλ. της
ύπαρξης). Οι Ελεάτες, λέει ο Αριστοτέλης, δεν αντιλαµβά-
νονται ότι το ὄν, η ύπαρξη, λέγεται µε τρεις τουλάχιστον τρό-
πους, ως ουσία, ως ποιότητα και ως ποσότητα. Κανένας από
τους τρεις τούτους τρόπους δεν ικανοποιεί την ελεατική
θέση ότι τα πάντα είναι ένα. Αν η ύπαρξη σηµαίνει την ου -
σία, τότε δεν µπορεί να αποτελεί κάτι το ένα γιατί στην ου -
σία υπάρχουν επίσης ποσοτικές, ποιοτικές κ.ά. ιδιότητες. Αν
η ύπαρξη σηµαίνει την ποιότητα ή την ποσότητα, πάλι δεν
µπορεί να αποτελεί κάτι το ένα, διότι αυτοµάτως προϋ-
ποτίθεται ως υποκείµενη στην ποιότητα ή την ποσότητα
κάποια ουσία. O F. Solmsen (Aristotle’s System of the Physical
World. A Comparison with his Predecessors, Ithaca-N.York 1960,
σελ. 74) τονίζει ότι η αριστοτελική αναίρεση των ελεατικών
θέ σεων, πρωτίστως της διδασκαλίας του Παρµενίδη, πραγ -
µα τοποιείται µε επιχειρήµατα όχι τόσο φυσικής όσο λογικής
και µεταφυσικής τάξεως.

49. Βλ. Μέλισσος, D.K., Απόσπασµα 2 (το χωρίο διασώζει ο
Σιµπλίκιος): ὅτε τοίνυν οὐκ ἐγένετο͵ ἔστι τε καὶ ἀεὶ ἦν καὶ ἀεὶ
ἔσται καὶ ἀρχὴν οὐκ ἔχει οὐδὲ τελευτήν͵ ἀλλ΄ ἄπειρόν ἐστιν. εἰ
µὲν γὰρ ἐγένετο͵ ἀρχὴν ἂν εἶχεν (ἤρξατο γὰρ ἄν ποτε γενόµε-
νον) καὶ τελευτήν (ἐτελεύτησε γὰρ ἄν ποτε γενόµενον)· ὅτε δὲ
µήτε ἤρξατο µήτε ἐτελεύτησεν͵ ἀεί τε ἦν καὶ ἀεὶ ἔσται καὶ οὐκ
ἔχει ἀρχὴν οὐδὲ τελευτήν· οὐ γὰρ ἀεὶ εἶναι ἀνυστόν͵ ὅ τι µὴ
πᾶν ἔστι. Σε τούτο ακριβώς το θέµα οι δύο Ελεάτες διαφω-
νούν: ο Μέλισσος υποστηρίζει ότι το ένα ον είναι άπειρο, ενώ
ο Παρµενίδης ότι είναι πεπερασµένο.

50. ἄπειρον· ο Αριστοτέλης εξετάζει αναλυτικά το ἄπει -
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ρον, την ύπαρξη ή ανυπαρξία του, τον τρόπο ύπαρξης, και
την ουσία του, στα κεφ. 4-8 του Γ΄ βιβλίου των Φυσικών. Βλ.
και το κεφ. για το ἄπειρον στο Β. Μπετσάκος, Φυσικά Γ’-Δ’,
Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Σύνθεση, εκδ. Ζήτρος, Θεσ -
σα λο  νίκη 2008.

51. Η λέξη πάθος εδώ έχει την σηµασία που αντιστοιχεί
στην κατηγορία πάσχειν, δηλώνει δηλαδή όλα εκείνα τα συµ -
βεβηκότα που αποδίδονται σε κάποια ουσία ως εξωτερικές
δράσεις πάνω της.

52. Το συµβεβηκὸς ενός συγκεκριµένου πράγµατος αποτε-
λεί γνώρισµα που δεν συνδέεται µε την ουσιαστική φύση του
πράγµατος, είναι τυχαίο και επιµέρους σύµπτωµά του. Μετά
τα Φυσικά, Δ30 1025a 14-21: Συµβεβηκὸς λέγεται ὃ ὑπάρχει
µέν τινι καὶ ἀληθὲς εἰπεῖν͵ οὐ µέντοι οὔτ΄ ἐξ ἀνάγκης οὔτε ὡς
ἐπὶ τὸ πολύ͵ οἷον εἴ τις ὀρύττων φυτῷ βόθρον εὗρε θησαυρόν.
τοῦτο τοίνυν συµβεβηκὸς τῷ ὀρύττοντι τὸν βόθρον͵ τὸ εὑρεῖν
θησαυρόν· οὔτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης τοῦτο ἐκ τούτου ἢ µετὰ τοῦτο͵
οὔθ΄ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄν τις φυτεύῃ θησαυρὸν εὑρίσκει. καὶ µου-
σικός γ΄ ἄν τις εἴη λευκός· ἀλλ΄ ἐπεὶ οὔτε ἐξ ἀνάγκης οὔθ΄ ὡς
ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτο γίγνεται͵ συµβεβηκὸς αὐτὸ λέγοµεν. 

Βλ. και Φιλόπονος, 535.4-10: κατὰ συµβεβηκὸς τοίνυν λέγε-
ται ἔχειν τι͵ ὅπερ αὐτὸ ἄλλῳ συµβέβηκε͵ καὶ ἐκεῖνο ὅπερ λέγε-
ται ἔχειν κατὰ συµβεβηκὸς καθ΄ αὑτὸ ὑπάρχει ᾧ ἐκεῖνο συµ -
βέβηκεν. οἷον λέγεται τὸ λευκὸν κατὰ συµβεβηκὸς κινεῖσθαι͵
διότι ἡ κίνησις ὑπάρχει καθ΄ αὑτὸ τῷ Σωκράτει͵ συµβέβηκε δὲ
καὶ τὸ λευκὸν τῷ Σωκράτει· διὰ γὰρ τοῦτο κατὰ συµβεβηκὸς
ὑπάρχει τῷ λευκῷ ἡ κίνησις͵ ἐπειδὴ ᾧ τὸ λευκὸν συµβέβηκε͵
λέ γω δὴ τῷ Σωκράτει͵ καθ΄ αὑτὸ ὑπάρχει.

53. Το επιχείρηµα του Αριστοτέλη κατά της θέσης του Με -
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λίσσου για την απειρία του όντος (υπαρκτού): Η έννοια του
απείρου είναι µια έννοια ποσότητας. Εφόσον δίπλα στο ον
υπάρχει και η ποσότητα, τότε µιλούµε για δύο τουλάχιστον
όντα (υπαρκτά). Είναι σαφής ο γλωσσικός πυρήνας του επι -
χει ρήµατος· είτε για το ίδιο το ον θέλουµε να µιλήσουµε, είτε
για κάποια ποσοτική ιδιότητά του, θα πρέπει να χρησιµοποι-
ήσουµε το ἐστί (στην υπαρκτική ή τη συνδετική του χρήση).
Χρήσιµο για την κατανόηση του επιχειρήµατος είναι το άρ -
θρο του L. Addis, «Aristotle and the Independence of Sub -
stances», Philosophy and Phenomenological Research 54 (1972),
699-708.

54. Τις διάφορες σηµασίες του «ἑνός» καταγράφει ο Α ρι -
στοτέλης στο Δ6 των Μετά τα Φυσικά (1015b 16 - 1017a 6).
Αρχικά διακρίνει δύο κύριες σηµασίες, την κατὰ συµβεβηκὸς
και την καθ’ αὑτό. Ύστερα διαχωρίζει όσα καθ’ αὑτὰ λέγον-
ται «ἕν» σε: 

α) συνεχή, π.χ. η γραµµή· αυτά µε τη σειρά τους δια-
κρίνονται σε φύσει και τέχνῃ συνεχή.

β) αδιαίρετα, π.χ. οι χυµοί, το λάδι ή το κρασί.
γ) οµογενή (ὧν τὸ γένος ἕν), π.χ. ο άνθρωπος και ο ίππος

αποτελούν ένα γένος, το γένος ζώο.
δ) αυτά που έχουν τον ίδιο ορισµό (ὅσων ὁ λόγος ὁ τὸ τί ἦν

εἶναι λέγων ἀδιαίρετος πρὸς ἄλλον τὸν δηλοῦντα τὸ πρᾶγµα),
π.χ. το αυξανόµενο και το φθίνον.

Και ο φιλόσοφος καταλήγει γενικεύοντας (1016b 3-9):
καθόλου γὰρ ὅσα µὴ ἔχει διαίρεσιν͵ ᾗ µὴ ἔχει͵ ταύτῃ ἓν λέγε-
ται͵ οἷον εἰ ᾗ ἄνθρωπος µὴ ἔχει διαίρεσιν͵ εἷς ἄνθρωπος͵ εἰ δ΄ ᾗ
ζῷον͵ ἓν ζῷον͵ εἰ δὲ ᾗ µέγεθος͵ ἓν µέγεθος. τὰ µὲν οὖν πλεῖστα
ἓν λέγεται τῷ ἕτερόν τι ἢ ποιεῖν ἢ ἔχειν ἢ πάσχειν ἢ πρός τι
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εἶναι ἕν͵ τὰ δὲ πρώτως λεγόµενα ἓν ὧν ἡ οὐσία µία͵ µία δὲ ἢ
συνεχείᾳ ἢ εἴδει ἢ λόγῳ.

Το θέµα της ενότητας και πολλαπλότητας συζητείται διε-
ξοδικά στα κεφ. Κ1-6 των Μετά τα Φυσικά.

55. Η άπειρη διαιρετότητα του συνεχοῦς αποτελεί κεντρι-
κή θέση της αριστοτελικής φυσικής. Ο αριστοτελικός ορι-
σµός του συνεχοῦς έχει ως εξής (Περί ουρανού, 268a 6-7):
Συνεχὲς µὲν οὖν ἐστι τὸ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά͵ σῶµα δὲ τὸ
πάντῃ διαιρετόν. Η έννοια του συνεχοῦς αποτελεί κεντρικό
θέµα της Φυσικής Ακροάσεως. Στα συνεχή ανήκουν τόσο η
κί νηση όσο και τα συνακόλουθά της, ο χώρος και ο χρόνος:
Φυσικά, Δ11 219a 10-14: ἐπεὶ δὲ τὸ κινούµενον κινεῖται ἔκ τινος
εἴς τι καὶ πᾶν µέγεθος συνεχές͵ ἀκολουθεῖ τῷ µεγέθει ἡ
κίνησις· διὰ γὰρ τὸ τὸ µέγεθος εἶναι συνεχὲς καὶ ἡ κίνησίς
ἐστιν συνεχής͵ διὰ δὲ τὴν κίνησιν ὁ χρόνος· ὅση γὰρ ἡ κίνησις͵
τοσοῦτος καὶ ὁ χρόνος αἰεὶ δοκεῖ γεγονέναι. [Μπετσάκος: Με
δεδοµένα ότι κάθε κινούµενο κινείται από ένα σηµείο προς
άλλο και ότι το συνολικό διάστηµα είναι συνεχές, η κίνηση
είναι συνακόλουθη αυτού του διαστήµατος· για τον λόγο,
τώρα, ότι το διάστηµα είναι συνεχές, και η κίνηση είναι
συνεχής· και για τον λόγο ότι η κίνηση είναι συνεχής, και ο
χρόνος είναι συνεχής· διότι όσο διαρκεί η εκάστοτε κίνηση,
τόσος θεωρείται πως είναι κάθε φορά και ο χρόνος που έχει
περάσει]. Το θέµα του συνεχοῦς εξετάζεται διεξοδικά στο Ζ΄.

Όπως τονίζει ο Wieland (ό.π., σελ. 279), η ύπαρξη της
κίνησης, στην αριστοτελική της έννοια, προϋποθέτει εξ α -
νάγ κης τη συνέχειά της, τον συνεχή της χαρακτήρα. Και στο
κεφ. «Das Kontinuum» (ό.π., σελ. 278-316) εξηγεί ότι η αρι-
στοτελική συνέχεια µπορεί να κατανοηθεί αν αποκλείσουµε
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τρεις πιθανές παρερµηνείες: α) Ένα συνεχὲς δεν είναι
άτµητο· ίσα-ίσα, το συνεχὲς είναι επ’ άπειρον διαιρετό (Φυσι-
κά, Ζ1 231b 16: πᾶν συνεχὲς διαιρετὸν εἰς αἰεὶ διαιρετά). Το
συνεχὲς δεν αποτελείται από πραγµατικά µέρη· η διαίρεση
του συνεχούς δίνει πάντα συνεχή· η διαίρεση του χρόνου
δίνει χρόνους. β) Τα «µέρη» στα οποία διαιρείται ένα συνεχές
δεν βρίσκονται µεταξύ τους σε σχέση συνάφειας· το κάθε
«µέρος» θα άπτεται αναγκαστικά του συνόλου (Φυσικά, Ζ1

231b 3-4: ἐπεὶ δ΄ ἀµερὲς τὸ ἀδιαίρετον͵ ἀνάγκη ὅλον ὅλου ἅπτε-
σθαι. ὅλον δ΄ ὅλου ἁπτόµενον οὐκ ἔσται συνεχές. γ) Τα «µέρη»
στα οποία διαιρείται ένα συνεχές δεν βρίσκονται µεταξύ
τους σε σχέση ακολουθίας. Για το συνεχές βλ. επίσης Μετά
τα Φυσικά, Δ6 1016a 1-17.

56. Ο Φιλόπονος δίνει τα ακόλουθα παραδείγµατα (45.18-
20): Τὸ καθ΄ ἕκαστα ἕν͵ φησίν͵ τριχῶς λέγεται [λέγεται] καὶ ὡς
συνεχὲς ἕν͵ ὡς λέγοµεν ἓν τὸ ξύλον͵ καὶ ὡς τὸ ἀδιαίρετον͵ οἷον
τὸ σηµεῖον͵ καὶ ὡς τὰ πολυώνυµα͵ οἷον ἄορ ξίφος µάχαιρα.

57. Η οµηρική λέξη µέθυ, ουδετέρου γένους, σηµαίνει
κρασί. Βλ. Ιλιάς, 9.469: πολλὸν δ΄ ἐκ κεράµων µέθυ πίνετο τοῖο
γέροντος· Οδύσσεια, 7.264-265: πέµπε δ΄ ἐπὶ σχεδίης πολυδέ -
σµου͵ πολλὰ δ΄ ἔδωκε͵ σῖτον καὶ µέθυ ἡδύ͵ καὶ ἄµβροτα εἵµατα
ἕσσεν. Ο Αισχύλος (Ικέτιδες, 953) αναφέρει και το ἐκ κριθῶν
µέθυ (=µπύρα).

58. Η παρένθεση για το όλον και τα µέρη αποτελεί χαρα -
κτηριστικό δείγµα αριστοτελικής απορητικής.

59. Σιµπλίκιος, 114.25-115.1: Καὶ ἐν τῇ δόξῃ καὶ ἐν τῇ τῆς δό -
ξης κατασκευῇ τὰ µέν ἐστι κοινὰ Παρµενίδῃ καὶ Μελίσσῳ͵ τὰ
δὲ ἴδια· κοινὰ µὲν ἐν τῇ δόξῃ τὸ ἓν εἶναι τὸ ὂν καὶ ἀκίνητον͵ ἴδια
δὲ τὸ Μέλισσον µὲν ἄπειρον λέγειν τὸ ὄν͵ Παρµενίδην δὲ πεπε-
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ρασµένον· κατὰ δὲ τὴν κατασκευὴν κοινὸν µὲν πάλιν αὐτοῖς τό
τε ἀσυλλογίστως ἐρωτᾶν καὶ τὸ ψευδεῖς λαµβάνειν προ τά -
σεις· ἴδιον δὲ αὐταὶ αἱ προτάσεις͵ αἷς ἑκάτερος αὐτῶν ἐχρήσα-
το· οὐ γὰρ διὰ τῶν αὐτῶν ἄµφω τὰς ἀποδείξεις πε ποί ηνται.

60. λώπη και υποκοριστικό λώπιον (λέπω=ξεφλουδίζω, εξ
ου και λεπίς, λεπτός, λοβός) είναι το ρούχο, ίσως το πανω φό -
ρι (λωποδύτης σηµαίνει κλέπτης ρούχων). Για το νόηµα του
χωρίου βλ. και Μετά τα Φυσικά, 1006b 25-26: τοῦτο γὰρ ση -
µαίνει τὸ εἶναι ἕν͵ τὸ ὡς λώπιον καὶ ἱµάτιον... Πρόκειται για
τυπικά αριστοτελικό παράδειγµα (βλ. επίσης Σοφιστικοί
Έλεγχοι, 168a 30, Τοπικά, 103a 10, Φυσικά, 202b 13), προκει-
µένου να γίνει αναφορά στην ταυτότητα του πράγµατος σε
α ντιδιαστολή προς την πιθανή πολλότητα των ονοµάτων.

61. τρόπος ύπαρξης· πρόκειται, κατά τη γνώµη µου, για
οντολογική κατηγορία απαραίτητη προκειµένου να κατανο-
ηθούν και να αποδοθούν όσα διδάσκει ο Αριστοτέλης. Πρω -
τίστως πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν ο φιλοσοφος αναφέ -
ρεται σε ὄντα, δεν εννοεί οπωσδήποτε και αποκλειστικά
πραγµατωµένες ουσίες, συγκεκριµένα υπαρκτά πράγµατα·
εννοεί, επίσης, ποσότητες, ποσότητες, τόπους, σχέσεις κ.ά..
Έτσι, ὂν εκτός από το τόδε τι (τις πρώτες ουσίες) είναι και το
θερµό και το µεγάλο και το µεγαλύτερο και το εδώ και το
τώρα. Με άλλα λόγια, οι περίφηµες δέκα κατηγορίες δεν α -
ποδίδουν ούτε πράγµατα ούτε έννοιες, αλλά τρόπους ύπαρ -
ξης.

62. Δεν γνωρίζουµε σε ποιους στοχαστές αναφέρεται ο Α -
ριστοτέλης. Με βάση µια συγκριτική ανάλυση όσων λέγον-
ται στον πλατωνικό Παρµενίδη (142 Α 2-6) έχει διατυπωθεί η
υπόθεση ότι πρόκειται για ύστερους Ελεάτες· βλ. D. E. Ger -
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shen son και D. A. Greenberg («Τhe Eleatics…, σελ. 141, υπο-
σηµ. 1). Σιµπλίκιος, 91.4-8: κἂν γὰρ µὴ ἔλεγον ἓν τὸ ὂν οὗτοι͵
ἀλλὰ τιθέµενοι ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν ἓν εἶναι οἷον τὸν Σω -
κράτην͵ ἔπειτα διὰ τὰς κατηγορίας τῶν συµβεβηκότων πολλὰ
αὐτὸν λέγοντες εἶναι (καὶ γὰρ ὅτι σιµός ἐστι καὶ ὅτι φιλόσο φος
καὶ λευκὸς εἰ τύχοι)͵ ἐθορυβοῦντο πῶς ἂν εἴη δυνατὸν τὸ αὐτὸ
ἓν ἅµα καὶ πολλὰ εἶναι.

63. Λυκόφρων· βλ. W. Guthrie (The Sophists, Cambridge
1971, Οι Σοφιστές, µετ. Δ. Τσεκουράκης, Αθήνα 1989, σελ.
379): «Λυκόφρων: Πολύ ενδιαφέρουσα µορφή, και είναι µε -
γάλη ατυχία που δεν γνω ρίζουµε σχεδόν τίποτε άλλο γι’ αυ -
τόν. Ο Αριστοτέλης τον αναφέρ ει ως Σοφιστή· κατά κοινή
οµολογία υπήρξε µαθητής του Γοργία, κάτι που, µολονότι
που θενά δεν αναφέρε ται ρητά, µπορούµε να το θεωρήσουµε
εξαιρετικά πιθανό. Για τον τόπο και το χρόνο γέννησης και
για την ιστορία της ζωής του Λυκόφρονα δεν υπάρχει καµιά
απο λύτως µαρτυρία». Και ό.π., σελ. 266-267: «Ο Συµπλίκιος
(Φυσ. 91) εξηγεί ότι ο Λυκόφρων απλώς παρέ λειπε το ρήµα
“είναι”, λέγοντας “λευκός Σωκράτης” για το “o Σωκράτης
είναι λευκός”, µε την ιδέα ότι µια τέτοια διατύ πωση του κα -
τη γορουµένου δεν ήταν απαραίτητο να προσθέτει κά τι το
πραγµατικό. [...] Αν ο Λυκόφρων το θεώρησε επιτρεπτό να
πει “λευκός Σω κράτης”, δεν µπορεί να ήταν ένας από ε κεί -
νους που επικρίνει ο Πλάτων στον Σοφιστή (251 b). Tο µόνο
που είναι γνωστό για τη δική του θεωρία της γνώσης είναι
ότι περιέγραψε τη γνώση ως “συνουσίαν της ψυχής µε τη
γνωστική πράξη”. Έτσι το δια τυπώνει o Αριστοτέλης
(Μ.τ.Φ., 1045b 9 κ.ε.)».

64. Οι αρχαίοι υποµνηµατιστές πιθανολογούν πως πρό-
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κειται για κάποιους στοχαστές από την Ερέτρια, όπως ο Με -
νέ δηµος.

65. Ένα παράδειγµα τέτοιου σοφιστικού παραλογισµού δί -
νει ο Αριστοτέλης στους Σοφιστικούς Ελέγχους, 166b 28-36:
Οἱ µὲν οὖν παρὰ τὸ συµβεβηκὸς παραλογισµοί εἰσιν ὅταν ὁ -
µοίως ὁτιοῦν ἀξιωθῇ τῷ πράγµατι καὶ τῷ συµβεβηκότι ὑ πάρ -
χειν. ἐπεὶ γὰρ τῷ αὐτῷ πολλὰ συµβέβηκεν͵ οὐκ ἀνάγκη πᾶσι
τοῖς κατηγορουµένοις καὶ καθ΄ οὗ κατηγορεῖται ταὐτὰ πάντα
ὑπάρχειν. οἷον εἰ ὁ Κορίσκος ἕτερον ἀνθρώπου͵ αὐτὸς αὑτοῦ
ἕτερος· ἔστι γὰρ ἄνθρωπος. ἢ εἰ Σωκράτους ἕτερος͵ ὁ δὲ Σω -
κράτης ἄνθρωπος͵ ἕτερον ἀνθρώπου φασὶν ὡµολογηκέναι διὰ
τὸ συµβεβηκέναι οὗ ἔφησεν ἕτερον εἶναι͵ τοῦτον εἶναι ἄνθρω-
πον.

66. Ο Αριστοτέλης εξηγεί στο Γ1 των Φυσικών πώς γίνεται
να υπάρχει κάτι και µε τον τρόπο της δυνατότητας και µε
τον τρόπο της πραγµάτωσης, δυνάµει και ἐντελεχείᾳ (201b 7-
13): ἐνδέχεται γὰρ ἕκαστον ὁτὲ µὲν ἐνεργεῖν ὁτὲ δὲ µή͵ οἷον τὸ
οἰκοδοµητόν͵ καὶ ἡ τοῦ οἰκοδοµητοῦ ἐνέργεια͵ ᾗ οἰκοδοµητόν͵
οἰκοδόµησίς ἐστιν ἢ γὰρ οἰκοδόµησις ἡ ἐνέργεια [τοῦ οἰκοδοµη -
τοῦ] ἢ ἡ οἰκία· ἀλλ΄ ὅταν οἰκία ᾖ͵ οὐκέτ΄ οἰκοδοµητὸν ἔστιν·
οἰκοδοµεῖται δὲ τὸ οἰκοδοµητόν· ἀνάγκη οὖν οἰκοδόµησιν τὴν
ἐνέργειαν εἶναι· ἡ δ΄ οἰκοδόµησις κίνησίς τις. [Μπετσάκος: Διό -
τι ενδέχεται το καθετί άλλοτε να υπάρχει ενεργητικά και
άλλοτε όχι, π.χ. αυτό που έχει τη δυνατότητα να οικοδοµη -
θεί, και η ενεργοποίηση της οικοδόµησής του: οικοδόµηση
είναι η ενεργοποίηση αυτού που µπορεί να οικοδοµηθεί, για
το χρονικό διάστηµα που αυτό ακόµα υπάρχει ως δυνατό τη -
τα να οικοδοµηθεί (ενεργητική ύπαρξη είναι είτε η οικοδό µη -
ση είτε η οικία· αλλά όταν πια έχει γίνει οικία, έχει ήδη πάψει
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η δυνατότητα να µπορεί να οικοδοµηθεί· οικοδοµείται αυτό
που έχει τη δυνατότητα να οικοδοµηθεί· άρα οικοδόµηση εί -
ναι η ενέργεια και τίποτε άλλο]. Μια ποσότητα οικοδοµι κών
υλικών µπορεί να υπάρχει µε περισσότερους του ενός τρό-
πους (ως δυνατότητα ή ως πραγµατωση): α) ως ύλες: αµµο -
χά λικο, τσιµέντα, σίδερα, ξύλα..., β) ως ένα µελλοντικά
πραγµατοποιηµένο σπίτι, γ) ως υλικό που µέσω της ερ γα -
σίας κάποιων ανθρώπων µεταµορφώνεται σταδιακά σε ένα
µελλοντικά πραγµατοποιηµένο σπίτι. Η πληρέστερη ανά-
πτυξη της τυπικά αριστοτελικής αντίστιξης δυνάµει-ἐνερ-
γείᾳ γίνεται στα Μετά τα Φυσικά, Ι1-9.

Η Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά (Προβολές στον Αριστοτέλη,
Θεσσαλονίκη, 1998, σελ. 222-223) σχολιάζει τη φράση του
Αριστοτέλη σχετικά µε τη δυνατότητα ένα και το αυτό πράγ-
µα να είναι ταυτόχρονα και ένα και πολλά: «Εκείνο που θε -
µελιώνει τα πολ λά δεν πρέπει, θα µας πει ο Αριστοτέλης, να
αναζητηθεί έξω από αυτά, σε κάτι ξεχωριστό από το ίδιο το
πράγµα στο οποίο αποδίδουµε πολλούς προσδιορισµούς,
αλλά πρέπει να αναζητηθεί στον τρόπο που µιλούµε γι’ αυτό
το πράγµα. Η αριστοτελική οντολογία περνά µέσα από τον
ανθρώπινο λόγο και, στην απορία πώς µπορεί ένα πράγµα
να είναι πολλά, δηλαδή πώς µπορεί το ένα ον να είναι πολ -
λαπλό, ο φιλόσοφος θα απαντήσει σκεπτόµενος τις πολλές
σηµα σίες του όντος: ὁσαχῶς γὰρ λέγεται͵ τοσαυταχῶς τὸ
εἶναι σηµαίνει (Μετά τα Φυσικά, 1017a 23-24). [...] Ο Αριστο-
τέλης, διαχωρίζοντας σ’ αυτό το σηµείο τελείως τις θέσεις
του από τις πλατωνικές, θα πει πρώτον ότι το ον δεν έχει µό -
νο µία σηµασία αλλά πολλές και ότι το µη ον δεν είναι έξω
από το ον αλλά µέσα στο ον. Η τελευταία απάντηση θεµε-
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λιώνεται στην σύλληψη του ενεργεία και δυνάµει όντος.
Στην ερώτηση λοιπόν πώς µπορεί το ένα να είναι πολλαπλό,
ερώτηση που οριοθετεί και την αριστοτελική οντολογία, την
απάντηση την δίδει όχι µόνο στα Μετά τα Φυσικά αλλά και
στο πρώτο βιβλίο της Φυσικής. Όσοι αντιµετώπισαν αυτό το
ερώτηµα, µας λέγει, αναζήτησαν την απάντηση στηριγµένοι
σε µία προϋπό θεση, ότι δηλαδή το ένα ή το ον λέγεται µε µία
µόνη σηµασία. Αν όµως ξεκινήσουµε από διαφορετικές προ -
ϋ ποθέσεις, τότε έχουµε µία θεωρία για το ον που έχει ξε -
περάσει τα ανυπέρβλητα εµπόδια που συνάντησαν οι προη-
γούµενοι. Ποιοι είναι αυτοί οι προηγού µενοι; Τους σοφιστές
και τους Ελεάτες έχει κυρίως υπ’ όψη του ο Αριστοτέλης. Οι
πρώτοι µε την παραδοχή της πολλαπλότητας των προσδιο -
ρισµών, που κάνει να νοείται το ον οµωνύµως, οδηγούνται
στην άπειρη πολλαπλότητα των κατά συµβεβηκός, χάνο -
ντας οποιαδήποτε δυνατότητα ενότητας, δηλαδή επιστήµης
και γνώσης. Οι Ελεάτες, πάλι, αφαιρώντας από το ον κάθε
δυνατότητα πολλαπλότητας, πέφτουν στο άλλο λάθος, της
απόλυτης ενότητας. Το δίληµµα του Αριστοτέλη διατυπώνε-
ται σχηµατικά ως εξής: αν δεχθεί την οµωνυµία του όντος
που εκφράζεται µέσα από την πολ λαπλότητα των κατά
συµβεβηκός, θα δεχθεί έναν κόσµο όπου κυριαρχεί το κατά
συµβεβηκός. Αυτό καταλύει κάθε έννοια επιστή µης. Αν πάλι
δεχθεί ότι το ον λέγεται συνωνύµως, όπως δηλώνε ται µε την
γνωστή παρµενίδειο έκφραση «ἕν-πᾶν», θα δεχόταν έναν
κόσµο χωρίς καµία πολλαπλότητα ουσιών. Η αριστοτελική
οντο λογία ξεφεύγει από το δίληµµα, γιατί τοποθετείται σε
ίση απόστα ση από τους σοφιστές και τους Ελεάτες. Ανάγε-
ται, στο βάθος, σε µια ανάλυση των σηµασιών του όντος και
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συνδέεται αποφασιστι κά µε τον ανθρώπινο λόγο».
67. Το Α3 συνεχίζει την προβληµατική του προηγουµένου

κεφαλαίου, βάσει του εκεί κατατεθειµένου διαιρετικού σχή-
µατος, µε το οποίο ο Αριστοτέλης οργανώνει τη δοξογραφι-
κή του έρευνα και αποτίµηση.

68. Τα χειρόγραφα παραδίδουν αυτούσιο το χωρίο τόσο
στο σηµείο αυτό όσο και σε προηγούµενο (186a 7-10). Οι
µελετητές διαφωνούν για την πραγµατική θέση του χωρίου.
Βλ. Wagner, Aristoteles. Physikvorlesung, Berlin 1979, σελ. 398.

69. παραλογισµός· η µη έγκυρη συναγωγή συµπεράσµα-
τος· άρα πρόκειται για το αντίθετο του συλλογισµοῦ, της
έγκυρης συναγωγής ενός συµπεράσµατος βάσει συγκεκρι -
µέ νων προκειµένων. Σοφιστικοί έλεγχοι, 164a 20-24, Μετά τα
Φυσικά, 1022a 20-22. 

70. Ακριβώς την ίδια διατύπωση παρουσιάζει ο Αριστοτέ -
λης στους Σοφιστικούς ελέγχους, 181a 27 κ.ε. ως δείγµα παρ-
αλογισµού. Πρόκειται για µία λανθασµένη αντιστροφή, την
οποία καταλαβαίνω ως εξής: Από την θέση Α ⇒ Β προκύπτει
µόνο η θέση –Β ⇒ –Α, και όχι βέβαια η θέση –Α ⇒ –Β. Παρά-
δειγµα: από τη θέση «ο κύκλος είναι σχήµα» προκύπτει σω -
στά η θέση «αυτό που δεν είναι σχήµα δεν είναι και κύκλος»·
είναι, όµως, λανθασµένη η θέση «αυτό που δεν είναι κύκλος
δεν είναι και σχήµα».

71. ἀλλοίωσις· η ποιοτική µεταβολή. Η κίνησις ως προς
την ουσία είναι γένεση-φθορά· ως προς την ποιότητα είναι
ἀλλοίωσις· ως προς την ποσότητα είναι αύξηση-µείωση· ως
προς τον χώρο είναι φορά, τοπική κίνηση. Η ἀλλοίωσις προϋ-
ποθέτει ένα υποκείµενο· όταν αυτό υποστεί τροπὴν κα τὰ τὴν
ὕλην, αλλοιούται, οἷον εἰ ἐξ ὕδατος γίγνοιτο ἀήρ. Πρόκειται,
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δηλαδή, για ποιοτική µετα βολή. Όπως ισχύει και για κάθε εί -
δους µεταβολή, δεν υπάρχει άπειρη ἀλλοίωσις· έχει και αυτή
τα πέρατά της, διότι ἐξ ἐναντίων γάρ τινων ἡ ἀλλοίωσις και
ἀνάγκη οὖν ἀλλοίωσιν εἶναι τὴν εἰς τἀναντία µεταβολήν. Κάθε
ἀλλοίωσις προκαλείται πάντα από κάτι το αισθητό. Για την
ἀλλοίωσιν βλ. Φυσικά, Α7 190b 5-9· Δ7 214b 3· Ζ10 241a 32· Η3

245b 3-5· Θ7 260a 33.
72. Ακριβώς επειδή δεν µας σώζεται η σχετική διδασκαλία

του Μέλισσου, το χωρίο στο οποίο ο Αριστοτέλης εκφράζει
τη διαφωνία του προς αυτήν µας είναι εξαιρετικά δυσνόητο,
και έχει δεχτεί ποικίλες ή και αντιφατικές ερµηνείες ήδη από
την αρχαιότητα (βλ. την εκτεταµένη ανάλυση του Σιµπλι -
κίου, αλλά και τον σχολιασµό διαφόρων αγγλόφωνων και
γερµανόφωνων µεταφράσεων του χωρίου στους Gershenson
και Greenberg («Melissus…, σελ. 3-7). Αξιοσηµείωτη η επισή-
µανση του Wagner, ό.π., σελ. 406: «Was Ar. unhaltbar findet, ist
dies, daß Melissos für jedwede Veränderung eine solche
Anfangstelle am Ding fordert, von der also der Prozeß seinen
Ausgang nehmen müsse, um anschließend Stück für Stück am
Prozeßgegenstand aufzubauen oder zu verändern. Gibt es
doch, sagt Ar., Pro zesse, in welchen sich der Gesamtgegenstand
gleichzeitig in allen seinen Teilen verändert —so daß von einer
Anfangstelle nicht gesprochen werden kann».

73. Σιµπλίκιος, 112.16-24: Ὁ δὲ Ἀριστοτέλης αἰτιᾶται πρῶ -
τον µὲν διὰ τί ἀνάγκη͵ εἰ ἕν ἐστι µὴ κινεῖσθαι κατὰ τόπον͵ εἴ -
περ δύναται καὶ ὅλα ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ τόπῳ µένοντα κι -
νεῖσθαι τῇ τῶν µορίων ἀντιπεριστάσει͵ κενοῦ τινος µὴ δεόµε-
να͵ καθάπερ καὶ τόδε τὸ ὕδωρ ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ µένον ἀγγείῳ
δονούµενον. τί οὖν κωλύει καὶ τὸ πᾶν µήτε ἀπο λιµ πάνον τὸν

310



ΣΧΟΛΙΑ

τό πον µήτε ἐπιλαµβάνον κινεῖσθαι͵ τῶν ἐν αὐτῷ µο ρίων κινου -
µένων τῇ ἀντιπεριστάσει τῇ πρὸς ἄλληλα͵ καθάπερ καὶ ἡ ὅλη
σφαῖρα περὶ µένοντας τοὺς πόλους καὶ τὸν ἄξονα κινουµένη
φαίνεται͵ καὶ πᾶσα σφαῖρα καὶ κῶνος καὶ κύλιν δρος; δύναται
γὰρ κινεῖσθαί τι κατὰ τόπον καὶ µὴ ἀµεῖβον τό πον ἐκ τόπου.

74. Πρόκειται για τους προαναφερθέντες φυσικούς (184b
17), δηλ. τους Ίωνες φιλοσόφους. 

75. Συνοψίζω την αριστοτελική κριτική στον προσωκρατι -
κό φιλόσοφο Μέλισσο. Ο φιλόσοφος του καταλογίζει: α) ότι
αδυνατεί να καταστρώσει έναν ορθό συλλογισµό, β) ότι δεν
λαµβάνει υπόψη του το προφανές δεδοµένο της φυσικής µε -
ταβολής, γ) ότι σφάλλει στην πίστη του πως το ἓν οφείλει
υποχρεωτικά να είναι ακίνητο· υπάρχει και η ποιοτική µετα-
βολή, δ) ότι κακώς απορρίπτει τη δυνατότητα της ποιοτικής
µεταβολής µε προκείµενη του συλλογισµού του την άρνηση
της γένεσης· άρνηση της γενέσεως δεν συνεπάγεται και άρ -
νη ση της ἀλλοιώσεως.

76. Αποδίδω ελεύθερα τη δυσνόητη έκφραση «καὶ εἴ τινες
ἄλ λοι εἰσιν ἴδιοι», υποθέτοντας ότι αυτή ανταποκρίνεται
στην αρχική επισήµανση του Αριστοτέλη ότι µερικοί στοχα-
στές, µολονότι αρνούνται την ύπαρξη της φυσικής µεταβο-
λής, θέτουν κάποιες απορίες φυσικής (185a 17-20). Βλ. µια
δια φορετική µετάφραση, από τους Hardie-Gaye: «besides any
that may apply specially to his view». 

77. Η αναίρεση/λύσις που ακολουθεί, αναφερόµενη στον
Παρµενίδη, συνιστά το κύριο αντεπιχείρηµα του Αριστοτέλη
ενάντια στον ελεατικό µονισµό. Θεωρείται εξαιρετικής ση -
µα σίας τόσο για την κατανόηση της διδασκαλίας του Παρµε -
νίδη, όσο και κυρίως για την κατανόηση της προσωκρατικής

311



ΣΧΟΛΙΑ

φιλοσοφίας στο σύνολό της. 
Ο φιλόσοφος υιοθετεί ένα φιλοσοφικό λεξιλόγιο οικείο

στους ίδιους τους Ελεάτες· ίσως έτσι εξηγείται ότι λείπουν
πλέον από το αριστοτελικό κείµενο οι ονοµαστικές αναφο-
ρές σε άλλους φιλοσόφους. Βλ. στον Charlton (ό.π., σελ. 59-
60) συσχετισµό του αριστοτελικού επιχειρήµατος µε την α -
ντίστοιχη πλατωνική θέση απέναντι στη µονιστική διδασκα -
λία των Ελεατών (Σοφιστής, 244b-245d). 

Ο όρος λύειν/λύσις χρησιµοποιείται από τον Αριστοτέλη
σε αναφορά προς κάποια συγκροτηµένη αποδεικτική διαδι-
κασία (λόγος), την οποία και αποπειράται να καταρ ρί ψει/α -
ναι ρέσει, και όχι σε αναφορά προς κάποια απλή άποψη (δό -
ξα)· βλ. Σιάσος, ό.π., σελ. 149.

78. Τόσο στην περίπτωση του Μελίσσου όσο και στην περί -
πτω ση του Παρµενίδη ο Αριστοτέλης θέτει καταρχήν υπό
κρι τική αµφισβήτηση τις θεµελιώδεις προκείµενες των επι -
χει ρηµάτων που είχαν διατυπώσει οι δύο προσωκρατικοί
φιλόσοφοι. Όσον αφορά τον Παρµενίδη, ο Σιµπλίκιος µάς
πα ραθέτει την βασική του θέση, όπως παραδίδεται µέσω του
Αλεξάνδρου, ο οποίος είχε υπόψη του σχόλια του Θεοφρά-
στου και του Ευδήµου: Σιµπλίκιος, 115.11-14: Τὸν Παρµενίδου
λόγον͵ ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἱστορεῖ͵ ὁ µὲν Θεόφραστος οὕτως ἐκ -
τίθεται ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσικῆς ἱστορίας «τὸ παρὰ τὸ ὂν οὐκ
ὄν· τὸ οὐκ ὂν οὐδέν· ἓν ἄρα τὸ ὄν»͵ Εὔδηµος δὲ οὕτως «τὸ παρὰ
τὸ ὂν οὐκ ὄν͵ ἀλλὰ καὶ µοναχῶς λέγεται τὸ ὄν· ἓν ἄρα τὸ ὄν».

79. Το γνώρισµα του λευκού, η λευκότης, αποτελεί αγαπη -
µέ νο παράδειγµα του Αριστοτέλη, προκειµένου να αναφερ-
θεί σε ένα τυχαίο σύµπτωµα-γνώρισµα (συµβεβηκός) ενός
πράγµατος. Στη συγκεκριµένη ενότητα ο Αριστοτέλης χρη-
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σιµοποιεί τη λέξη «λευκόν» µε τρόπο που δεν είναι ξεκάθα-
ρο αν η λέξη είναι ουσιαστικό ή επίθετο. Η σύγχυση που προ -
κύ πτει αντανακλά προβλήµατα που δηµιουργούνται από
την πάγια ελεατική θέση ότι οι λέξεις είναι µονοσήµαντες,
πράγµα που ασφαλώς δεν δέχεται ο Αριστοτέλης, και σπεύ -
δει να το υπονοµεύσει.

80. Το επιχείρηµα: Ακόµα και αν υπάρχει µόνο µία δυνα -
τό τητα ύπαρξης, ένας πιθανός τρόπος ύπαρξης, αυτό δεν
συν επάγεται ότι θα καταργούνταν η πολλότητα των υπαρ -
κτών.

81. Χρήσιµες οι διευκρινίσεις του Irwin (ό.π., σελ. 54): «The
homonymy of being, therefore, implies not primarily a
difference of sense in the verb “to be”, but a real distinction
among beings. Aristotle argues that predication does not always
express the same relation, and that the items it introduces are of
different types. We might agree that “The dog is tall” introduces
two different things signified by “dog” and “tall”, without
seeing the importance of the difference; for we might think
“dog” is a name for a certain kind of animal in the way “Rover”
is a name for this animal, and that “tall” is a name for some
other sort of object. But we would be wrong; for whereas Rover
has dimensions and is in a particular place, we apparently can-
not say the same about the objects named by “dog” and “tall”».

82. Για την έννοια του χωριστοῦ βλ. Chung-Hwan Chen,
Das Chorismos-Problem bei Aristoteles, Berlin 1940.

83. Κατά τον Φιλόπονο ο Αριστοτέλης µε τη συγκεκριµένη
φράση σπεύδει να διαφοροποιηθεί από µία πλατωνική ερ µη -
νεία των λεγοµένων του (67.20-24): Ἐπειδὴ εἶπεν ὅτι ἕτερόν
ἐστι τὸ λευκὸν τοῦ ὑποκειµένου͵ ἵνα µή τις ὑπονοήσῃ ὅτι τῷ εἶ -
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ναι ἰδέαν τινὰ τοῦ λευκοῦ χωριστὴν καὶ οὐκ ἐν ὑποκειµένῳ
τινί͵ ταύτῃ ἕτερός ἐστιν ὁ τοῦ λευκοῦ λόγος παρὰ τὸ ὑποκεί -
µενον͵ διὰ τοῦτό φησιν ὅτι οὐκ ἔστι χωριστόν τι εἶδος ἕτερον
παρὰ τὸ λευκὸν τὸ ἐν ὑποκειµένῳ τῷ σώµατι τὸ εἶναι ἔχον͵
ὥσπερ τυχὸν ὑποτίθεται Πλάτων.

84. Βλ. και Αναλυτικά Ύστερα, 83a 24-35: Ἔτι τὰ µὲν οὐσίαν
σηµαίνοντα ὅπερ ἐκεῖνο ἢ ὅπερ ἐκεῖνό τι σηµαίνει καθ΄ οὗ κατ-
ηγορεῖται· ὅσα δὲ µὴ οὐσίαν σηµαίνει͵ ἀλλὰ κατ΄ ἄλλου ὑποκει -
µένου λέγεται ὃ µὴ ἔστι µήτε ὅπερ ἐκεῖνο µήτε ὅπερ ἐκεῖνό τι͵
συµβεβηκότα͵ οἷον κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τὸ λευκόν. οὐ γάρ ἐστιν
ὁ ἄνθρωπος οὔτε ὅπερ λευκὸν οὔτε ὅπερ λευκόν τι͵ ἀλλὰ ζῷον
ἴ σως· ὅπερ γὰρ ζῷόν ἐστιν ὁ ἄνθρωπος. ὅσα δὲ µὴ οὐσίαν ση -
µαίνει͵ δεῖ κατά τινος ὑποκειµένου κατηγορεῖσθαι͵ καὶ µὴ εἶ -
ναί τι λευκὸν ὃ οὐχ ἕτερόν τι ὂν λευκόν ἐστιν. τὰ γὰρ εἴδη χαι-
ρέτω· τερετίσµατά τε γάρ ἐστι͵ καὶ εἰ ἔστιν͵ οὐδὲν πρὸς τὸν
λό γον ἐστίν· αἱ γὰρ ἀποδείξεις περὶ τῶν τοιούτων εἰσίν. 

Και Σιµπλίκιος, 119.19-25: ἕκαστον γὰρ τῶν λευκῶν ἰδίᾳ
λαµ βανόµενον διαιρεῖται εἴς τε τὸ ὑποκείµενον ὃ µετέχον λευ-
κότητος λευκὸν λέγεται͵ καὶ εἰς αὐτὸ τὸ χρῶµα τὸ µετεχόµε-
νον. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο λευκὸν λέγεται καὶ λευκὸν εἶναι καὶ
εἶδος λευκότητος. καὶ ἔσται ἑκατέρου ἴδιος ὁ λόγος͵ τοῦ µὲν ὡς
ὑποκειµένου͵ οἷον τοῦ κύκνου ὅτι ἐστὶ ζῷον τοιόνδε λελευ-
κωµένον͵ τοῦ δὲ ὡς καθ΄ ὑποκειµένου ἢ ἐν ὑποκειµένῳ͵ ἑκα τέ -
ρως γὰρ ὑπ΄ αὐτοῦ λέγεται τὸ συµβεβηκός͵ ὅτι ἐστὶ χρῶµα δια-
κριτικὸν ὄψεως.

85. ὅπερ ὄν· η σηµασία της έκφρασης έχει προξενήσει α -
τέρ µονες και ίσως αδιέξοδες συζητήσεις µεταξύ των µελε τη -
τών, αρχαίων, παλαιοτέρων και συγχρόνων· βλ. ενδεικτικά
τον Σιµπλίκιο που συζητά τις ερµηνείες πλειάδας αρχαίων
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σχολιαστών και τον M. S. Mansion, «Aristote, critique des
Élea tes», Revue philosophique de Louvain 1953. Δεν είναι, ως εκ
τούτου, δυνατό να παραθέσω εδώ τις διάφορες αντικρουόµε-
νες απόψεις, αλλά θα αρκεστώ να τονίσω ότι, σε γενικές
γραµµές, η έκφραση ὅπερ ὂν έχει την ακόλουθη σηµασία: το
ον ακριβώς ως τέτοιο, το ον χωρίς ιδιότητες, το απλώς υπαρ -
κτό, αυτό-που-έχει-τη-σκέτη-ύπαρξη. Οι Hardie-Gaye αποδί -
δουν το ὅπερ ὄν ως «just is» και το ὅπερ ἓν ως «just one».

86. Μετά τα Φυσικά, 1003a 33 – b 10: Τὸ δὲ ὂν λέγεται µὲν
πολλαχῶς͵ ἀλλὰ πρὸς ἓν καὶ µίαν τινὰ φύσιν καὶ οὐχ ὁµω νύ -
µως [...] καὶ τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς µὲν ἀλλ΄ ἅπαν πρὸς µίαν
ἀρχήν· τὰ µὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι͵ ὄντα λέγεται͵ τὰ δ΄ ὅτι πάθη
οὐσίας͵ τὰ δ΄ ὅτι ὁδὸς εἰς οὐσίαν ἢ φθοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιό τη -
τες ἢ ποιητικὰ ἢ γεννητικὰ οὐσίας ἢ τῶν πρὸς τὴν οὐσίαν λε -
γο µένων͵ ἢ τούτων τινὸς ἀποφάσεις ἢ οὐσίας. Βλ. τον ελεύθε-
ρο σχολιασµό του χωρίου από τον Κ. Παπαγιώργη (Η οντο-
λογία του Μάρτιν Χάιντεγγερ, Αθήνα 1983, σελ. 38) : «Παρά
τη διαφορά τους, όλες οι κατηγορίες έχουν κάτι το κοινό,
γιατί, εξ ορισµού, µιλούν όλες για ένα χαρακτηριστικό του ό -
ντος, καταφάσκουν σ’ αυτό, και όλες οι εκφάνσεις τους λέ γο -
νται προς εν. Κάθε κατηγορία κατηγορεί περί του όντος.
Υπάρχει δηλαδή µια σχέση του όντος µε τις κατηγορίες που
δεν ξέρουµε τι σηµαίνει: εξάρτηση, συγγένεια, συνάφεια, ο -
µοιότητα, σύνδεση, κηδεµονία; Μολονότι αυτή η σχέση θέτει
τις κατηγορίες σε κατάσταση πλήρους συνενοχής µε το ον,
δεν τους επιτρέπει να το θέσουν ως γένος και το κρατούν σε
µιαν εκκρεµή ανωνυµία που σταµατάει τη σκέψη και τη βά -
ζει σε πλατωνικούς πειρασµούς.

»Για να βγει από το αδιέξοδο ο Αριστοτέλης θα ορίσει αυ -
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τή τη σχέση σαν αναλογική ενότητα, θέλοντας να πει ότι η
δεκάδα των κατη γοριών διαφεντεύεται από την πρωτοκαθε-
δρία της ουσίας, δηλαδή του όντος. Αν βιαστούµε όµως να
καταλάβουµε αυτή τη δεσποτεία σαν τη σχέση του πατέρα-
ουσία µε τα παιδιά-κατηγορίες, σαν δέκα κλαδιά που ξεφυ-
τρώνουν από τον ίδιο κορµό ή σαν εννέα δάχτυλα µιας παρά
φύ σιν παλάµης, γρήγορα θα αναγκαστούµε να οµολογή -
σου µε τη συνενοχή µας µε το κλασικό σχήµα γένος-είδος.
Εδώ το παιχνίδι παίζεται µε διαφορετικούς κανόνες. Οπωσ-
δήποτε το ον αποδίδεται απολύτως µόνο στην ουσία, ενώ
αντίθετα οι κατηγορίες είναι ο χορός, το πολλαχώς του όν -
τος. Μια πολυωνυµία δηλαδή που de facto συνεπάγεται µιαν
άναρχη διασπορά. Και ασφαλώς αυτό θα συνέβαινε αν κάθε
γένος δεν αναφερόταν αναγκαία στην ουσία. Το ον λέ γεται
κυρίως, ἁπλῶς για την ουσία. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις
δεν µπορεί παρά να υποδηλώνει δευτερογενείς ιδιό τητες
(παραφυάδι γὰρ τοῦτο ἔοικε καὶ συµβεβηκότι τοῦ ὄντος, Ηθι -
κά Νικοµάχεια, 1096a 22)».

Ο Σιµπλίκιος παρατηρεί ότι το συγκεκριµένο επιχείρηµα
δεν αφορά αποκλειστικά τη διδασκαλία του Παρµενίδη αλλά
και του Μελίσσου.

87. Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλά (ό.π., σελ. 223-224): «Πώς
πρέ πει να κατανοήσουµε την σχέση του όντος µε τις ση µα -
σίες του; Πώς πρέπει να συλλάβουµε το γεγονός ότι η οντο -
λογία, ως επιστήµη του ὄντος ᾗ ὄν, της πιο αφηρηµένης δηλα-
δή εννοίας, στηρίζεται στον ανθρώπινο λόγο; Ας πάρουµε έ -
να απλό παράδειγµα, δικό µας. Λέµε την πρόταση: ο Σωκρά -
της είναι άνθρωπος· µπορούµε όµως ακόµη να πούµε: ο Σω -
κρά της είναι ψηλός. Στις δύο αυτές προτάσεις το “είναι”, το
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ἐστί δηλώνει δύο διαφορετικές σχέσεις, παρ’ όλο που η λέξη
είναι µία. Όταν λέµε ότι ο Σωκράτης είναι άνθρωπος, έχουµε
µία σχέση ταυτότητας ανάµεσα στο ον, τον Σωκράτη, και
την ουσία του, το ότι δηλαδή είναι άνθρωπος. Όταν λέµε ο
Σωκράτης είναι ψηλός, έχουµε µια συνθετική σχέση ανάµε-
σα στο ον, τον Σωκράτη, και σε ένα χαρα κτηριστικό του, ένα
κατά συµβεβηκός, που είναι το γεγονός ότι είναι ψηλός. Εδώ
υπάρχει δυσκολία: στην δεύτερη σχέση έχουµε ένα ον και
ένα κατά συµβεβηκός. Τα κατηγορήµατα (ψηλός, λ.χ., λευ-
κός, κλπ.) που δεν δηλώνουν ουσία πρέπει να αποδίδονται σε
ένα υποκείµενο, γιατί δεν µπορούµε να οµιλούµε για λευκό
χωρίς να δεχόµαστε ότι υπάρχει αυτό που είναι λευκό. Το ον
κατά συµβεβηκός (το ψηλός) διακρίνεται από το κυρίως ον,
είναι όµως και αυτό ον. Δεν υπάρχει παρά µέσα από κάτι άλ -
λο. Και αυτό είναι το παράδοξο ενός όντος που είναι, στο µέ -
τρο που κάτι άλλο είναι. Τι σηµαίνει τούτο; Σηµαίνει ότι ένα
πράγµα δεν µπορεί να έχει πολ λές σηµασίες παρά µόνο στο
µέτρο που αυτές παρουσιάζονται ως προσδιορισµοί του
πράγµατος που αυτό καθεαυτό (στην περίπτω ση αυτή ο Σω -
κράτης) έχει µία και µόνη σηµασία· του πράγµατος δηλαδή
που λειτουργεί ως υποκείµενο όλων των προσδιορισµών. Ο
προσδιορισµός ανήκει στον χώρο του ενδεχοµένου και του
συµπτωµατικού. Ένα πράγµα όµως που είναι αυτό που είναι
και δεν µπορεί να µην είναι, ταυτίζεται µε την ουσία του που
είναι ακριβώς ότι είναι αυτό που είναι. Όταν οµιλούµε λοι -
πόν για την ουσία, εννοούµε ότι τίποτε άλλο δεν µπορεί να
είναι η ουσία από αυτό ακριβώς που είναι. Την ενότητα του
όντος την εξασφαλίζει η ουσία· την πολλαπλότητα οι πολ-
λές σηµασίες του όντος, της ουσίας. Τὸ δ΄ οὐσίαν σηµαίνειν ἐ -
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στὶν ὅτι οὐκ ἄλλο τι τὸ εἶναι αὐτῷ (Μετά τα Φυσικά, 1007a 26-
27). Το συµπέρασµα είναι ότι το κατά συµβεβηκός δεν µπο -
ρεί να υπάρξει χωρίς την ουσία, και η ουσία δεν ανάγεται στο
σύνολο των κατά συµβεβηκός».

88. Ευφυές το σχόλιο του Σιµπλικίου, 126.3-7: καί µοι δοκεῖ
διὰ τούτων ὁ Ἀριστοτέλης ἐνδείκνυσθαι τῷ Παρµενίδῃ͵ ὅτι
βου λόµενος τὸ µὴ ὂν ἀνελεῖν καὶ διὰ τοῦτο ἓν τὸ ὂν ὑποτιθέµε-
νος͵ ἐπειδὴ τὸ παρὰ τὸ ὂν οὐδέν ἐστιν͵ οὐ µόνον εἰσάγει τι µὴ
ὂν διὰ τῆς ὑποθέσεως͵ ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ὂν µὴ ὂν εἶναι δεί κνυ -
σι.

89. Εύστοχα παραφράζει την προηγηθείσα ενότητα (186b
4-12) o Ross (ό.π., σελ. 474): «“If, then, that which is just existent
is not an attribute of anything, but other things are attributes of
it, how will “the just-existent” mean something that exists and
not rather something that does not exist? For if the just-existent
is to be also white, but the quality white is not just-existent
(indeed “existent” cannot even be an attribute of it, since ex
hypothesi nothing is existent that is not just-existent), then what
is white is not existent (not merely not red or yellow, but not
existent at all): therefore the just-existent is not existent; for it
was ex hypothesi true to say of it that it is white, and this has been
seen to mean something non-existent. To escape this difficulty
we must say that even “white” indicates something just
existent; but then we are forced to conclude that, contrary to
Parmenides’ fundamental hypothesis, “existent” stands for
more than one kind of thing, viz. for attributes as well as their
subject”».

90. Ως εξής ανασυνθέτει το επιχείρηµα ο Φιλόπονος (71.3-
7): εἰ µόνως͵ φησίν͵ ὅπερ ὂν ἡ οὐσία͵ ἀνάγκη µηδὲ µέγεθος ἔ -
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χειν τὸ ὅπερ ὄν τὸ γὰρ µέγεθος ποσόν͵ τὸ δὲ ποσὸν συµβεβη -
κός͵ τὸ δὲ συµβεβηκὸς µὴ ὄν͵ εἰ δὲ τὸ ὅπερ ὂν οὐχ ἕξει µέγε θος͵
οὐδὲ πεπερασµένον οὐδὲ ἄπειρον ἔσται. ὥστε καὶ τὰς ἑαυτῶν
ἀναιρήσουσιν ὑποθέσεις͵ ἓν ὑποτιθέµενοι σηµαίνειν τὸ ὄν͵ τὴν
οὐσίαν.

91. Διαιρετότητα του όντος σε πλήρη αντίθεση προς το
παρ µενίδειο (Απόσπασµα 8.22): οὐδὲ διαιρετόν ἐστιν͵ ἐπεὶ πᾶν
ἐστιν ὁµοῖον. Βλ. και Gershenson-Greenberg («Τhe Eleatics…,
σελ. 148: «The method of division is applied to the definition of
“man”, because the Eleatic system of philosophy cannot
dispense with the existence of man. The answer, then, to the
Eleatics’ last position that being is indi visible is to show that an
Existent (“that which exists”) can be divided into other
Existents, according to the method of logical definition devel-
oped by the Eleatic school. Again, Aristotle chooses a particular
example: If man is an Existent, then, necessarily, animal and
biped, which enter into the definition of man, are both Existents.
Aristotle’s demonstration consists of proving that animal and
biped cannot be advenients».

92. Πρβλ. όσα λέγονται για το δεύτερο είδος των καθ’ αὑ -
τά στα Αναλυτικά Ύστερα, 73a 37 – b 3: ...ὅσοις τῶν ὑπαρ -
χόντων αὐτοῖς αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ ἐνυπάρχουσι τῷ τί ἐστι δη -
λοῦντι͵ οἷον τὸ εὐθὺ ὑπάρχει γραµµῇ καὶ τὸ περιφερές͵ καὶ τὸ
περιττὸν καὶ ἄρτιον ἀριθµῷ͵ καὶ τὸ πρῶτον καὶ σύνθετον͵ καὶ
ἰσόπλευρον καὶ ἑτερόµηκες· καὶ πᾶσι τούτοις ἐνυπάρχουσιν ἐν
τῷ λόγῳ τῷ τί ἐστι λέγοντι ἔνθα µὲν γραµµὴ ἔνθα δ΄ ἀριθµός.

93. χωριζόµενον είναι το γνώρισµα που µπορεί να υπάρ -
χει, µπορεί και όχι. Το να κάθεται κανείς δεν είναι υποχρεω-
τικό (δηλαδή ουσιώδες) γνώρισµά του, αλλά µόνο κάτι δυ νη -
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τικό.
94. σιµόν· κλασικό αριστοτελικό παράδειγµα για τα γνω -

ρίσµατα (συµβεβηκότα) που προσιδιάζουν σε συγκεκριµένα
και µη εναλλάξιµα πράγµατα, προϋποθέτοντάς τα και µη α -
ναφέροντάς τα. Πρόκειται για ἀχώριστα συµβεβηκότα. Το ε -
πίθετο σιµὸς προσιάζει αποκλειστικά στη µύτη, η σιµότης εί -
ναι εκείνη η καµπυλότης που συναντάται µόνο σε µύτες· γι’
αυτό και στον ορισµό του σιµοῦ εµεπεριέχεται ο ορισµός της
µύτης (Μετά τα Φυσικά, 1030b 30-31: ἀδύνατον εἶναι εἰπεῖν τὸ
σιµὸν ἄνευ τοῦ πράγµατος οὗ ἐστὶ πάθος καθ΄ αὑτό). Στα Με -
τά τα Φυσικά εξηγεί ο Αριστοτέλης ότι όπως η σιµότης προ -
ϋ ποθέτει τη µύτη, έτσι και κάθε φυσικό πράγµα προϋποθέ-
τει την ύλη, γεγονός καθοριστικό για τον τρόπο της φυσικής
έρευνας (1025b 30 - 1026a 5): ἔστι δὲ τῶν ὁριζοµένων καὶ τῶν τί
ἐστι τὰ µὲν ὡς τὸ σιµὸν τὰ δ΄ ὡς τὸ κοῖλον. διαφέρει δὲ ταῦτα
ὅτι τὸ µὲν σιµὸν συνειληµµένον ἐστὶ µετὰ τῆς ὕλης (ἔστι γὰρ
τὸ σιµὸν κοίλη ῥίς)͵ ἡ δὲ κοιλότης ἄνευ ὕλης αἰσθητῆς. εἰ δὴ
πάντα τὰ φυσικὰ ὁµοίως τῷ σιµῷ λέγονται͵ οἷον ῥὶς ὀφθαλµὸς
πρόσωπον σὰρξ ὀστοῦν͵ ὅλως ζῷον͵ φύλλον ῥίζα φλοιός͵ ὅλως
φυτόν (οὐθενὸς γὰρ ἄνευ κινήσεως ὁ λόγος αὐτῶν͵ ἀλλ΄ ἀεὶ
ἔχει ὕλην)͵ δῆλον πῶς δεῖ ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ τί ἐστι ζητεῖν καὶ
ὁρίζεσθαι.

95. Μπορούµε να ορίσουµε το δίποδο χωρίς καν να ανα -
φερ θούµε στον άνθρωπο· το αντίστροφο, όµως, δεν µπορεί
να συµβεί. Σιµπλίκιος, 128.18-24: εἰ οὖν ἐν τῷ λόγῳ τοῦ ζῴου
καὶ τοῦ πεζοῦ καὶ τοῦ δίποδος καὶ ὅλων τῶν συµπληρούντων
τὸν ὁρισµὸν µὴ παραλαµβάνεται ὁ ἄνθρωπος (ὁριζόµενοι γὰρ
τὸ ζῷον οὐ παραλαµβάνοµεν τὸν ἄνθρωπον͵ ἀλλ΄ ἀνάπαλιν
τὸν ἄνθρωπον ὁριζόµενοι τὸ ζῷον παραλαµβάνοµεν) δῆλον ὅτι
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οὐδὲ ὡς ἀχώριστα συµβεβηκότα τοῦ ἀνθρώπου ἔσται ταῦτα. εἰ
δὲ ἄλλῳ τινὶ συµβήσεται ταῦτα͵ ἤδη µὲν πλείω τὰ ὄντα. καὶ
γὰρ ἐκεῖνο ᾧ συµβέβηκεν οὐσία ἔσται καὶ ὅπερ ὄν.

96. Το γνώρισµα «δίποδο» και το γνώρισµα «ζωντανό ον».
97. Τα ἀδιαίρετα πρέπει να ταυτιστούν µε τις ουσίες· οπό -

τε αποδεικνύεται η πολλότητα των υπαρκτών. Βλ. Φιλόπο-
νος, 79.13-17: «ἐξ ἀδιαιρέτων» ἀντὶ τοῦ ἐξ οὐσιῶν. ἐπεὶ γὰρ ἔ -
δει ξεν ὅτι ἀδύνατον τὸν τοῦ ἀνθρώπου ἤτοι τὸν τοῦ ὄντος λό -
γον εἰς συµβεβηκότα διαιρεῖσθαι͵ ἕπεται τὸ εἰς οὐσίας εἶναι
αὐ τοῦ τὴν διαίρεσιν͵ ἐπειδὴ ἀνάγκη πάντως πολλά τινα ση µαί -
νειν τὸν ὁρισµόν· ὥστε συγκέοιτο ἂν τὸ ὂν ἐξ ὄντων µόνον͵ του-
τέστιν ἐξ οὐσιῶν µόνον.

Οι αρχαίοι υποµνηµατιστές δεν σχολιάζουν το συγκεκρι-
µένο χωρίο ως ερώτηση· θεωρούν πως πρόκειται για µία κα -
τα  φατική δήλωση του φιλοσόφου. Νοµίζω πως το συµπερα -
σµα τικό ἄρα δύσκολα συµβιβάζεται µε µία ερωτηµατική
πρό ταση, και ίσως θα έπρεπε να προκρίνουµε τη γραφή ἆρα. 

Η αριστοτελική απόδειξη ότι το «ζωντανό ον» και το «δί -
πο δο» δεν αποτελούν τυχαία συµπτώµατα (συµβεβηκότα)
του ανθρώπου αναπτύσσεται µε τριπλό βηµατισµό: α) Το
«ζω ντανό ον» και το «δίποδο» δεν µπορούν να υπάρξουν
χωριστά από τον άνθρωπο, β) Το «ζωντανό ον» και το «δίπο-
δο» δεν εµπεριέχουν στον ορισµό τους την οντότητα στην
οποία αποδίδονται, δεν εµπεριέχουν δηλαδή τον ορισµό του
αν θρώπου (όπως π.χ. το σιµὸν εµεπεριέχει τον ορισµό της
µύ της, και γ) Το «ζωντανό ον» και το «δίποδο» δεν αποτε-
λούν τυχαία συµπτώµατα κάποιας άλλης οντότητας, διότι
τότε ο άνθρωπος, ως ζωντανό ον και δίποδο, θα αποτελούσε
τυχαίο σύµπτωµα µιας άλλης οντότητας. Βλ. αναλυτική ερ -
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µη νεία του χωρίου στον Ross, ό.π., σελ. 447-479.
98. Ο λόγος είναι για τους ατοµικούς φιλοσόφους, Λεύκιπ-

πο και Δηµόκριτο (ίσως και κάποιους πλατωνικούς).
99. διχοτοµία· δεν έχει προηγηθεί κάποια αναφορά σε

επιχείρηµα σχετικό µε διχοτοµία· σε ποια θέση, λοιπόν, ανα -
φέ ρεται εδώ ο Αριστοτέλης; Ο Σιµπλίκιος και ο Φιλόπονος
εξηγούν ότι πρόκειται είτε για τη µονιστική θέση του Ζήνω-
να (και την άπειρη διαιρετότητα του χώρου και του χρόνου
στην οποία βασίζονται τα παράδοξά του), είτε για την πλα-
τωνική θεωρία των ατόµων γραµµών, την οποία πρέσβευε
και ο Ξενοκράτης.

100. Ως γνωστόν η θεωρία για τα ἄτοµα µεγέθη ανάγεται
στους ατοµικούς φιλοσόφους. Στο Περί γενέσεως και φθο-
ράς ο Αριστοτέλης εξηγεί πώς συνδέεται η ατοµική θεωρία
του Λευκίππου µε την ελεατική θέση περί ενότητας και ακι -
νησίας του υπαρκτού (325a 23-32): Λεύκιππος δ΄ ἔχειν ᾠήθη
λόγους οἵ τινες πρὸς τὴν αἴσθησιν ὁµολογούµενα λέγοντες οὐκ
ἀναιρήσουσιν οὔτε γένεσιν οὔτε φθορὰν οὔτε κίνησιν καὶ τὸ
πλῆ θος τῶν ὄντων. ὁµολογήσας δὲ ταῦτα µὲν τοῖς φαινο -
µένοις͵ τοῖς δὲ τὸ ἓν κατασκευάζουσιν ὡς οὐκ ἂν κίνησιν οὖσαν
ἄνευ κενοῦ τό τε κενὸν µὴ ὄν͵ καὶ τοῦ ὄντος οὐθὲν µὴ ὄν φησιν
εἶναι. τὸ γὰρ κυρίως ὂν παµπλῆρες ὄν· ἀλλ΄ εἶναι τὸ τοιοῦτον
οὐχ ἕν͵ ἀλλ΄ ἄπειρα τὸ πλῆθος καὶ ἀόρατα διὰ σµικρότητα τῶν
ὄγκων. ταῦτα δ΄ ἐν τῷ κενῷ φέρεσθαι (κενὸν γὰρ εἶναι)͵ καὶ
συνιστάµενα µὲν γένεσιν ποιεῖν͵ διαλυόµενα δὲ φθοράν.

101. Ακολουθώ την ερµηνεία του Φιλοπόνου (85.16-19): οὐ
τοῦτο λέγω τὸ µὴ ὂν τὸ ἁπλῶς µὴ ὄν͵ ὅπερ παντελῶς ἕτερόν
ἐστι τοῦ ὄντος͵ ἀλλὰ τὸ τὶ µὴ ὄν͵ ὅπερ ἐν τῷ ὄντι ἐστί͵ τουτέστι
τὸ κατὰ τὴν ἑτερότητα µὴ ὄν.
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102. Φυσικά, 184b 14-33.
103. Ο Αριστοτέλης προχωρεί βάσει του ερευνητικού προ-

γράµµατος που ο ίδιος είχε θέσει στην αρχή του Α2. Έτσι,
αφού στο Α3 ο πραγµατεύτηκε και αναίρεσε τη θεωρία ότι το
παν είναι ένα και αµετάβλητο, την οποία πρέσβευαν οι Ελε-
άτες, στο Α4 θα διερευνήσει τη θεωρία περί εναδικότητας (ή
ενότητας) του υπαρκτού (ή των υπαρκτών) όχι πλέον ως α -
µε τάβλητου αλλά ως µεταβαλλόµενου. 

Δεδοµένου αφενός ότι το κριτήριο µέσω του οποίου ο Αρι-
στοτέλης οµαδοποιεί και διαφοροποιεί τις επιµέρους δόξες
των προσωκρατικών προκατόχων του είναι διπλό, και αφε-
τέρου ότι αναφέρεται συχνά µε αντωνυµικό (και όχι ονοµα-
στικό) τρόπο στους διάφορους φυσικούς φιλοσόφους, θεω-
ρώντας ότι το προϊδεασµένο κοινό του κατανοεί µε βεβαιό -
τητα για ποιον είναι κάθε φορά ο λόγος, η όλη παράγραφος
έχει γίνει ήδη από την αρχαιότητα αντικείµενο σφοδρών ερ -
µη νευτικών συγκρούσεων. Ως εκ τούτου, ο σχολιασµός µου
δεν µπορεί να επεκταθεί σε εξαντλητική παράθεση των ποι -
κίλων ερµηνειών, αλλά θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις
όποιες ερευνητικές συµφωνίες, εξηγώντας κάθε φορά σε
ποιον φυσικό φιλόσοφο αναφέρεται ο Σταγειρίτης και ποια
θέση του σχολιάζει.

104. Όσον αφορά το κριτήριο της εναδικότητας-ενότητας
του παντός, µια πρώτη οµάδα φυσικών φιλοσόφων συγκρο-
τείται βάσει του ότι τα µέλη της ανάγουν την εναδικότητα
είτε σε κάποιο από τα τρία φυσικά στοιχεία (πῦρ, ὕδωρ, ἀήρ),
είτε σε κάποιο άλλο σώµα ενδιάµεσο. Σε άλλη συνάφεια ο
Αριστοτέλης είχε επισηµάνει ότι µόνο ένα από τα τέσσερα
στοιχεῖα δεν είχε θεωρηθεί πρωταρχικό από κανένα φυσικό
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φιλόσοφο· και αυτό ήταν η γῆ! Μετά τα Φυσικά, 989a 5-12:
οὐ θεὶς γοῦν ἠξίωσε τῶν ἓν λεγόντων γῆν εἶναι στοιχεῖον͵ δη λο -
νότι διὰ τὴν µεγαλοµέρειαν͵ τῶν δὲ τριῶν ἕκαστον στοιχείων
εἴληφέ τινα κριτήν͵ οἱ µὲν γὰρ πῦρ οἱ δ΄ ὕδωρ οἱ δ΄ ἀέρα τοῦτ΄
εἶναί φασιν· καίτοι διὰ τί ποτ΄ οὐ καὶ τὴν γῆν λέγουσιν͵ ὥσπερ
οἱ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων; πάντα γὰρ εἶναί φασι γῆν͵ φησὶ δὲ
καὶ Ἡσίοδος τὴν γῆν πρώτην γενέσθαι τῶν σωµάτων· οὕτως
ἀρχαίαν καὶ δηµοτικὴν συµβέβηκεν εἶναι τὴν ὑπόληψιν [Κάλ -
φας: Έτσι, κανείς από τους µονιστές δεν εξέλαβε τη γη ως
στοιχείο -προφανώς εξ αιτίας των µεγάλων µορίων της-, τα
υπόλοιπα όµως τρία στοι χεία βρήκαν υποστηρικτές: άλλοι
ονοµάζουν στοιχείο τη φωτιά, άλλοι το νερό και άλλοι τον
αέρα. Παραµένει ωστόσο το ερώτη µα γιατί δεν λένε ποτέ το
ίδιο και για τη γη, σαν τους περισσό τερους ανθρώπους που
θεωρούν ότι τα πάντα είναι γη, και τον ίδιο τον Ησίοδο που
είπε ότι η γη γεννήθηκε πρώτη από τα σώµατα -τόσο παλιά
και δηµοφιλής είναι αυτή η αντίληψη)].

Οι φιλόσοφοι που συγκροτούν την πρώτη οµάδα δεν κατο-
νοµάζονται, διότι η διδασκαλία τους είναι πολύ γνωστή και
ο αρχαίος αναγνώστης µπορεί εύκολα να τους ταυτίσει. Ο
Θαλής θεωρεί πρωταρχικό στοιχείο το νερό, ο Ηράκλειτος
και ο Ίππασος ο Μεταποντίνος τη φωτιά, ο Αναξιµένης και
ο Διογένης ο Απολλωνιάτης τον αέρα (βλ. Μετά τα Φυσικά,
984a 2-8). Το άλλο σώµα στο οποίο αναφέρεται ο Αριστοτέ -
λης είναι το ενδιάµεσο των στοιχείων, ίσως εκείνο το οποίο
θεωρούσε ως πρωταρχικό ο Αναξίµανδρος (βλ. Περί γενέ-
σεως και φθοράς, 332a 18-25: Ὁ δ΄ αὐτὸς λόγος περὶ ἁπάντων͵
ὅτι οὐκ ἔστιν ἓν τούτων ἐξ οὗ τὰ πάντα. Οὐ µὴν οὐδ΄ ἄλλο τί γε
παρὰ ταῦτα͵ οἷον µέσον τι ἀέρος καὶ ὕδατος ἢ ἀέρος καὶ πυρός͵
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ἀέρος µὲν παχύτερον καὶ πυρός͵ τῶν δὲ λεπτότερον· ἔσται
γὰρ ἀὴρ καὶ πῦρ ἐκεῖνο µετ΄ ἐναντιότητος· ἀλλὰ στέρησις τὸ
ἕτερον τῶν ἐναντίων· ὥστ΄ οὐκ ἐνδέχεται µονοῦσθαι ἐκεῖνο οὐ -
δέποτε͵ ὥσπερ φασί τινες τὸ ἄπειρον καὶ τὸ περιέχον)· βλ. και
τον σχολιασµό του χωρίου από τον H. H. Joachim (Aristotle,
On Coming-to-be and Passing-away. A revised text with introduction
and commentary, Oxford 1922, σελ. 224-226). Ο Ross (ό.π., σελ.
482) συγκεντρώνει το σύνολο των αριστοτελικών χωρίων
που αναφέρονται στο ενδιάµεσο των στοιχείων και καταλή-
γει πως πρόκειται για µια διδασκαλία παλαιότερη του Ανα-
ξιµάνδρου· πάντως, δεν είµαστε βέβαιοι ποιοι φιλόσοφοι
αναφέρονταν σε ενδιάµεσο σώµα (βλ. Wagner, ό.π., σελ. 412).

105. Για την αξιοποίηση του κριτηρίου της κοσµικής µετα -
βλη τότητας βλ. σελ. 44-45.

106. Στην πρώτη οµάδα (φυσικών) φιλοσόφων εντάσσει ο
Αριστοτέλης και τον Πλάτωνα· η θεωρία του τελευταίου για
το µέγα-µικρό ερµηνεύεται από τον Αριστοτέλη ως µία θεω-
ρία ενότητας του παντός βάσει ενός πρωταρχικού παράγο -
ντα. Αυτό, όµως που διαφοροποιεί τον Πλάτωνα από τους
φυ σικούς είναι η πρωταρχικότητα της µορφής και όχι της
ύλης όπως δέχονταν αυτοί. Βλ. και Μετά τα Φυσικά, 1083b
23-34. Βλ. και Σιµπλίκιος, 150.7-12: ὁ µὲν Πλάτων µέγα καὶ µι -
κρὸν τὴν ὕλην ἔλεγεν͵ ἐκ µιᾶς ἀντιθέσεως πάσας αὐτῇ δυνά -
µει τὰς ἀντιθέσεις προσεῖναι µαρτυρῶν͵ οἱ δὲ ἄλλοι ἓν µὲν ἔ -
λεγον τὸ ὑποκείµενον τὴν ὕλην͵ τὴν δὲ µάνωσιν καὶ πύκνωσιν
ἐναντία ὄντα διαφορὰς καὶ εἴδη. ὥστε πάντες οὗτοι τρεῖς ἔλε-
γον τὰς ἀρχὰς τά τε ἐναντία καὶ ἄλλο τι ἕν.

107. Η δεύτερη οµάδα φυσικών φιλοσόφων αποτελείται
πρω τίστως από τον Αναξίµανδρο, τον Εµπεδοκλή και τον
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Αναξαγόρα, στους οποίους ο Αριστοτέλης αναφέρεται ονο-
µαστικά. Οι φιλόσοφοι αυτοί οµαδοποιούνται αφενός διότι
οµιλούν για ενότητα του παντός, όχι όµως και εναδικότητα
(εφόσον αναφέρονται είτε σε πολλότητα αρχικών στοιχείων
είτε σε απειρία οµοειδών ατόµων)· αφετέρου διότι παράγουν
την πολλότητα των όντων ως απορροή από ένα αρχικό
µίγµα (ποικίλων εκδοχών).

108. Οι φυσικοί φιλόσοφοι της δεύτερης οµάδας διαφορο -
ποι ούνται µεταξύ τους ως προς το πώς εννοούν τη γένεση
και τη φθορά. Βλ. και Περί γενέσεως και φθοράς, 314b 1-6:
Τοῖς µὲν οὖν ἐξ ἑνὸς πάντα κατασκευάζουσιν ἀναγκαῖον
λέγειν τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθορὰν ἀλλοίωσιν· ἀεὶ γὰρ µένειν
τὸ ὑποκείµενον ταὐτὸ καὶ ἕν· τὸ δὲ τοιοῦτον ἀλλοιοῦσθαί
φαµεν· τοῖς δὲ τὰ γένη πλείω ποιοῦσι διαφέρειν τὴν ἀλλοίωσιν
τῆς γενέσεως· συνιόντων γὰρ καὶ διαλυοµένων ἡ γένεσις συµ -
βαίνει καὶ ἡ φθορά. Βλ. ανάλυση του χωρίου στον Charlton,
ό.π., σελ. 64.

109. Αναξίµανδρος ο Μιλήσιος. Σύµφωνα µε τον Διο γέ -
νη τον Λαέρτιο ήταν 64 χρονών το δεύτερο έτος της 58ης
Ολυµπιάδας. Άρα γεννήθηκε γύρω στο 610 π.Χ. Η Σούδα τού
αποδίδει ένα βιβλίο µε τον συνήθη για τους φυσικούς φιλο -
σό φους τίτλο Περὶ φύσεως, αλλά και κάποια άλλα: Γῆς πε -
ρίοδος, Περὶ τῶν ἀπλανῶν, Σφαῖρα. Ο Σιµπλίκιος διασώζει
ένα σηµαντικό απόσπασµα από το έργο του (βλ. F. Dirlmeier,
«Der Satz der Anaximandros», Rheinische Museum 87 (1938),
σελ. 376-382).

Ο Φιλόπονος παρουσιάζει ως εξής τη διδασκαλία του Α -
να ξιµάνδρου την οποία ελέγχει ο Αριστοτέλης (88.24-29): Ὃν
τρόπον οὖν͵ φησίν͵ οἱ περὶ Ἀναξαγόραν καὶ Ἐµπεδοκλέα ἐκ
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κρίσει τὴν γένεσιν γίνεσθαι λέγουσιν͵ οὕτω καὶ ὁ Ἀνα ξί µαν -
δρος ἐκ τοῦ κατ΄ αὐτὸν στοιχείου ὅπερ ἐστὶ τὸ µεταξὺ πυ ρὸς
καὶ ἀέρος ἢ ἀέρος καὶ ὕδατος͵ ἀπείρου ὄντος καὶ πάντα ἐν
ἑαυτῷ περιέχοντος͵ τὰ ἄλλα γίνεσθαι͵ µᾶλλον δὲ ἐκκρίνε -
σθαι· τὴν γὰρ γένεσιν οὐδὲν εἶναι ἄλλο ἢ ἔκκρισιν καὶ ἔκφαν-
σιν. 

Σχετικά µε τη διδασκαλία των φυσικών φιλοσόφων (και
του Αναξιµάνδρου) περί των αντιθέτων βλ. C. H. Kahn, (Ana -
xim ander and the Origins of Greek Cosmology, N. York-London
1959) Ο Αναξίµανδρος και οι απαρχές της ελληνικής κοσµο-
λογίας, µετ. Ν. Γιανναδάκης, Αθήνα 1982, κεφ. «Στοιχεία και
αντίθετα: Τα µέλη του κόσµου», σελ. 165-227.

110. Εµπεδοκλής ο Ακραγαντίνος. Σύµφωνα µε τον Διο-
γένη τον Λαέρτιο βρισκόταν στην ακµή του κατά το διάστη -
µα της 84ης Ολυµπιάδας. Θα πρέπει να έζησε περίπου µε τα -
ξύ του 495 και του 435 π.Χ. Του αποδίδονταν έργα µε τίτλους
Περὶ Φύσεως, Ἰατρικός λόγος (Ἰατρικά), Καθαρµοί. Τα σωζό-
µενα αποσπάσµατα του έργου του είναι εκτενέστερα από ο -
ποιουδήποτε άλλου προσωκρατικού φιλοσόφου, οπότε µπο-
ρούµε να οδηγηθούµε σε σχετικά ασφαλή κατανόηση της
διδασκαλίας του. Είναι ο εισηγητής της περίφηµης (και αν -
θεκ τικότατης µέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας) θεωρίας
για τα τέσσερα στοιχεία (ῥιζώµατα)· βλ. D.K.,  Fragmenta 38.3-
6: 

εἰ δ΄ ἄγε τοι λέξω πρῶθ΄ ἥλιον ἀρχήν͵ 
ἐξ ὧν δῆλ΄ ἐγένοντο τὰ νῦν ἐσορῶµεν ἅπαντα͵ 
γαῖά τε καὶ πόντος πολυκύµων ἠδ΄ ὑγρὸς ἀήρ
Τιτὰν ἠδ΄ αἰθὴρ σφίγγων περὶ κύκλον ἅπαντα.

Για τη διδασκαλία του Εµπεδοκλή περί ενός και πολλών
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στην οποία (πιθανώς) αναφέρεται ο Αριστοτέλης βλ. D.K.,
Lehre, 32.1-6: <Ἐµπεδοκλῆς σφαιροειδὲς καὶ ἀίδιον καὶ ἀκίνητον
τὸ ἓν> καὶ τὸ µὲν ἓν τὴν ἀνάγκην͵ ὕλην δὲ αὐτῆς τὰ τέτταρα
στοιχεῖα͵ εἴδη δὲ τὸ Νεῖκος καὶ τὴν Φιλίαν. λέγει δὲ καὶ τὰ
στοι  χεῖα θεοὺς καὶ τὸ µῖγµα τούτων τὸν κόσµον καὶ πρὸς
τούτοις τὸν Σφαῖρον͵ εἰς ὃν πάντα ταῦτ΄ ἀναλυθήσεται͵ τὸ µο -
νοειδές. καὶ θείας µὲν οἴεται τὰς ψυχάς͵ θείους δὲ καὶ τοὺς
µετέχοντας αὐτῶν καθαροὺς καθαρῶς.

111. Για τη διδασκαλία του Αναξαγόρα περί ενός και πολ-
λών στην οποία (πιθανώς) αναφέρεται ο Αριστοτέλης βλ.
Σιµ πλίκιος, 27.2-23: Ἀναξαγόρας µὲν γὰρ Ἡγησιβούλου Κλα-
ζοµένιος͵ κοινωνήσας τῆς Ἀναξιµένους φιλοσοφίας͵ πρῶτος
µετέστησε τὰς περὶ τῶν ἀρχῶν δόξας καὶ τὴν ἐλλείπουσαν αἰ -
τίαν ἀνεπλήρωσε͵ τὰς µὲν σωµατικὰς ἀπείρους ποιήσας· πάν -
τα γὰρ τὰ ὁµοιοµερῆ͵ οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ χρυσόν͵ ἀγένητα µὲν
εἶναι καὶ ἄφθαρτα͵ φαίνεσθαι δὲ γινόµενα καὶ ἀπολλύµενα
συγκρίσει καὶ διακρίσει µόνον͵ πάντων µὲν ἐν πᾶσιν ὄντων͵ ἑ -
κάστου δὲ κατὰ τὸ ἐπικρατοῦν ἐν αὐτῷ χαρακτηριζοµένου.
χρυ σὸς γὰρ φαίνεται ἐκεῖνο͵ ἐν ᾧ πολὺ χρυσίον ἐστὶ καίτοι
πάν  των ἐνόντων. λέγει γοῦν Ἀναξαγόρας ὅτι ἐν παντὶ παν-
τὸς µοῖρα ἔνεστι καὶ ὅτῳ πλεῖστα ἔνι͵ ταῦτα ἐνδηλότατα ἓν
ἕκαστόν ἐστι καὶ ἦν. καὶ ταῦτά φησιν ὁ Θεόφραστος παρα -
πλησίως τῷ Ἀναξιµάνδρῳ λέγειν τὸν Ἀναξαγόραν· ἐκεῖνος
γάρ φησιν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ ἀπείρου τὰ συγγενῆ φέρεσθαι
πρὸς ἄλληλα͵ καὶ ὅτι µὲν ἐν τῷ παντὶ χρυσὸς ἦν͵ γίνεσθαι
χρυ σόν͵ ὅτι δὲ γῆ͵ γῆν· ὁµοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον͵ ὡς
οὐ γινο µένων ἀλλ΄ ἐνυπαρχόντων πρότερον. τῆς δὲ κινήσεως
καὶ τῆς γενέσεως αἴτιον ἐπέστησε τὸν νοῦν ὁ Ἀναξαγόρας͵ ὑφ΄
οὗ διακρινόµενα τούς τε κόσµους καὶ τὴν τῶν ἄλλων φύσιν
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ἐγέν νη σαν. καὶ οὕτω µέν͵ φησί͵ λαµβανόντων δόξειεν ἂν ὁ Ἀνα -
ξα γό ρας τὰς µὲν ὑλικὰς ἀρχὰς ἀπείρους ποιεῖν͵ τὴν δὲ τῆς
κι νήσεως καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν µίαν τὸν νοῦν· εἰ δέ τις τὴν
µῖξιν τῶν ἁπάντων ὑπολάβοι µίαν εἶναι φύσιν ἀόριστον καὶ
κατ΄ εἶδος καὶ κατὰ µέγεθος͵ συµβαίνει δύο τὰς ἀρχὰς αὐτὸν
λέγειν τήν τε τοῦ ἀπείρου φύσιν καὶ τὸν νοῦν· ὥστε φαίνεται
τὰ σωµατικὰ στοιχεῖα παραπλησίως ποιῶν Ἀναξιµάνδρῳ.

Ο Αριστοτέλης συσχετίζει τη διδασκαλία του Αναξαγόρα
για τα σπέρµατα µε τη διδασκαλία για τα ὁµοιοµερῆ, στα
οποία αναφέρεται αµέσως παρακάτω (βλ. σχετικό σχόλιο).

112. Βλ. περισσότερα στο Περί γενέσεως και φθοράς Β1-3.
113. Ο Εµπεδοκλής κάνει λόγο για κυκλική εναλλαγή

Νείκους και Φιλίας· βλ. ενδεικτικά D.K., Fragmenta 26, 3-14: 
ἐν δὲ µέρει κρατέουσι περιπλοµένοιο κύκλοιο͵ 
καὶ φθίνει εἰς ἄλληλα καὶ αὔξεται ἐν µέρει αἴσης. 
αὐτὰ γὰρ ἔστιν ταῦτα͵ δι΄ ἀλλήλων δὲ θέοντα
γίνονται ἄνθρωποί τε καὶ ἄλλων ἔθνεα θηρῶν
ἄλλοτε µὲν Φιλότητι συνερχόµεν΄ εἰς ἕνα κόσµον͵
ἄλλοτε δ΄ αὖ δίχ΄ ἕκαστα φορούµενα Νείκεος ἔχθει͵
εἰσόκεν ἓν συµφύντα τὸ πᾶν ὑπένερθε γένηται.
οὕτως ἧι µὲν ἓν ἐκ πλεόνων µεµάθηκε φύεσθαι
ἠδὲ πάλιν διαφύντος ἑνὸς πλέον΄ ἐκτελέθουσι͵
τῆι µὲν γίγνονταί τε καὶ οὔ σφισιν ἔµπεδος αἰών·
ἧι δὲ τάδ΄ ἀλλάσσοντα διαµπερὲς οὐδαµὰ λήγει͵
ταύτηι δ΄ αἰὲν ἔασιν ἀκίνητοι κατὰ κύκλον.

Ο Φιλόπονος συνοψίζει τη διδασκαλία του Εµπεδοκλή
(95.3-10): καὶ Ἐµπεδοκλῆς δὲ ἐνυπάρχειν φησὶν ἐν ἀλλήλοις τὰ
στοιχεῖα͵ ἅπερ καὶ ἀρχὰς καὶ ῥιζώµατα πάντων ἔλεγε͵ καὶ
ὅταν ἐξ ὕδατος δὲ γίνηταί τι τῶν ἄλλων͵ οὐ µεταβάλλειν τὸ
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ὕδωρ εἰς ἐκεῖνο͵ ἀλλ΄ ἐκκρίνεσθαι ἐξ αὐτοῦ ἐνυπάρχον͵ καὶ ἐ -
πὶ τῶν λοιπῶν ὁµοίως. καὶ ἐν τῷ σφαίρῳ πάντα͵ φησίν͵ ἐνυ -
πῆρ χεν οὐ µόνον τὰ στοιχεῖα ἅπερ καὶ νῦν ἐν ἀλλήλοις ἐνυ -
πάρ χειν͵ ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν συνθέτων εἴδη ἐν τῷ σφαίρῳ ἐνυ -
πῆρ χε͵ τοῦ νείκους δὲ ἐπικρατήσαντος ἐξεκρίθησαν ἐκ τοῦ
σφαί ρου τά τε στοιχεῖα καὶ τὰ τῶν συνθέτων εἴδη.

114. ὁµοιοµερῆ· ο Αριστοτέλης ονοµάζει έτσι σώµατα (ή
τµή µατα σωµάτων) που είναι εκ φύσεως οµογενή, απαρτι-
σµένα και από τα τέσσερα στοιχεία. Ανάλογα µε το ποιο από
αυτά υπερτερεί κάθε φορά (και ανάλογα επίσης µε το ποια
από τις φυσικές αντιθέσεις κυριαρχεί) προκύπτουν τα διά φο -
ρα συστατικά του κόσµου. Ο φιλόσοφος συναριθµεί στα ο -
µοι οµερή τόσο ανόργανα συστατικά (µέταλλα, ξύλο κλπ.),
όσο και οργανικά (αίµα). Εκτός από τα ὁµοιοµερῆ υπάρχουν
και τα ἀνοµοιοµερῆ, τα οποία αποτελούνται από διαφορετικά
οµοιοµερή σε ποικίλες συνθέσεις και αναλογίες (χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα τα όργανα των ζωντανών οργανισµών).
Τη σχετική διδασκαλία ανάγει ο Αριστοτέλης στον Αναξα -
γόρα, µολονότι δεν έχουµε καµία αναφορά ότι αυτός χρησι-
µοποίησε πράγµατι τη λέξη ὁµοιοµερῆ (βλ. Wagner, ό.π., σελ.
413).

115. Ο Αναξαγόρας ταυτίζει τη γένεση µε την αλλοίωση.
Βλ. και Περί γενέσεως και φθοράς, 314a 13-16: [Ἀναξαγόρας]
λέγει γοῦν ὡς τὸ γίνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι ταὐτὸν καθέστηκε
τῷ ἀλλοιοῦσθαι͵ πολλὰ δὲ λέγει τὰ στοιχεῖα͵ καθάπερ καὶ ἕ -
τεροι.

116. περὶ φύσεως· αφήνω τη φράση αµετάφραστη, διότι α -
πο τελεί σαφή αναφορά στα οµότιτλα έργα των προσωκρα-
τικών. Για την πάγια διδασκαλία των φυσικών φιλοσόφων
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σύµφωνα µε την οποία τίποτε δεν γίνεται από το µη-ον, κα -
θώς και τις ποικίλες σηµασιοδοτήσεις της από αυτούς βλ.
Solmsen, ό.π. κεφ. «Genesis», σελ. 74-91. Για τον τρόπο µε τον
οποίο αναφέρεται ο Αριστοτέλης στους «προκατόχους» του
φυσικούς φιλοσόφους βλ. C. Collobert, «Aristotle’s Review of
the Presocratics: Is Aristotle Finally a Historian of Philosophy?»,
Journal of the History of Phi losophy 40 (2002), 281-295. 

117. ὄγκος· όπως εξηγεί ο Wagner (ό.π., σελ. 414), δεν πρό-
κειται για τη µάζα αλλά για µια πραγµατικότητα στην ιδιό -
τη τά της να καταλαµβάνει κάποιο τόπο (πρόκειται για το α -
ντίθετο του κενού). Λέξη συχνά συνώνυµη µε το µέγεθος.
Για τη σχετική διδασκαλία του Αναξαγόρα βλ. Fragmenta
3.11-15: οὔτε γὰρ τοῦ σµικροῦ ἐστι τό γε ἐλάχιστον͵ ἀλλ΄ ἔλασ-
σον ἀεί (τὸ γὰρ ἐὸν οὐκ ἔστι τὸ µὴ οὐκ εἶναι) ἀλλὰ καὶ τοῦ
µεγάλου ἀεί ἐστι µεῖζον. καὶ ἴσον ἐστὶ τῶι σµικρῶι πλῆθος͵
πρὸς ἑαυτὸ δὲ ἕκαστόν ἐστι καὶ µέγα καὶ σµικρόν.

118. Αναξαγόρας, D.K., Fragmenta 6.1-5: καὶ ἀλλαχοῦ δὲ
οὕτως φησί· καὶ ὅτε δὲ ἴσαι µοῖραί εἰσι τοῦ τε µεγάλου καὶ τοῦ
σµικροῦ πλῆθος͵ καὶ οὕτως ἂν εἴη ἐν παντὶ πάντα· οὐδὲ χωρὶς
ἔστιν εἶναι͵ ἀλλὰ πάντα παντὸς µοῖραν µετέχει.

119. Όπως έχει τονίσει ο Αριστοτέλης στην αρχή της πραγ-
µατείας, η ολοκληρωµένη γνώση είναι γνώση των αρ χών. Το
άπειρο λοιπόν, στερούµενο αρχών, δεν επιδέχεται ολοκλη -
ρω µένη γνώση.

120. Ο Σιµπλίκιος διασώζει τη θέση του Πορφυρίου ότι
στην παράγραφο αυτή ο Αριστοτέλης δεν στρέφεται µόνο ε -
νά ντια στον Αναξαγόρα αλλά και σε όλους όσους θεω ρού -
σαν άπειρα τα στοιχεία (τους ατοµικούς Λεύκιππο και Δη µό -
κρι το αλ λά και τον Μητρόδωρο).
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121. Σιµπλίκιος, 165.15-21: εἰ τοίνυν πᾶν τὸ ἄπειρον καθὸ ἄ -
πει ρον ἀπερίληπτόν ἐστι͵ τὸ δὲ ἀπερίληπτον ἄγνωστον͵ ἄγνω-
στοι ἂν εἶεν αἱ ἀρχαὶ καὶ τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν σύγκειται τὰ πάν -
τα· ὥστε καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν ἄγνωστα. «τότε γὰρ οἰόµεθα
γινώσκειν ἕκαστον͵ ὅταν τὰ αἴτια γνωρίσωµεν καὶ τὰς ἀρχὰς
τὰς πρώτας». ὥστε συµβαίνει τούτοις βουλοµένοις ἐπιστήµην
τινὰ τῶν ὄντων ἐκ τῶν τοιούτων ὑποθέσεων λαβεῖν͵ τοὐναν-
τίον ἀγνωσίαν περιποιήσασθαι.

122. Στην παράγραφο αυτή ο Αριστοτέλης φαίνεται να α -
πορ ρίπτει τη διδασκαλία του Αναξαγόρα ότι για κάτι το µι -
κρό υπάρχει πάντα κάτι µικρότερο, και για κάτι µεγάλο κάτι
µεγαλύτερο· βλ. Αναξαγόρας, Testimonia 41.22-24: εἰπόντος
τοῦ Ἀναξαγόρου ὅτι «οὔτε τοῦ σµικροῦ ἐστι τοὐλάχιστον ἀλλὰ
ἔλασσον ἀεί» οὔτε τὸ µέγιστον ὡς καὶ αὐτὴ ἡ λέξις τοῦ Ἀ να ξα -
γόρου δηλοῖ…

123. Βλ. και την αναδιατύπωση του επιχειρήµατος όπως
την επιχειρεί ο Σιµπλίκιος (171.18-21): εἰ ἐκ τῆς ἐλαχίστης
σαρ κὸς ἐκκρίνεταί τι͵ ἔσται τις σὰρξ ἀφ΄ ἧς ἐξεκρίθη ἐλάττων
τῆς ἐλαχίστης· ἀλλὰ µὴν τοῦτο ἀδύνατον· ἐλαχίστη γὰρ ἦν ἧς
ἐλάττων οὐκ ἔστι σάρξ· οὐκ ἄρα ἐκ τῆς ἐλαχίστης σαρκὸς ἐκ -
κριθήσεταί τι σῶµα ὁποιονοῦν.

124. Ο Σιµπλίκιος θεωρεί το επιχείρηµα της παραγράφου
αυτής (το αριθµεί ως πέµπτο) ως το ισχυρότερο στην προ-
σπάθεια του Αριστοτέλη να αναιρέσει τη διδασκαλία του Α -
ναξαγόρα περί απείρου σώµατος.

125. Για το επιχείρηµα βλ. την ανάλυση του Φιλοπόνου βλ.
106.21 - 107.2: Ὅτι ἀνόητος ὁ κατὰ Ἀναξαγόραν νοῦς τοῖς ἀδυ -
νά τοις ἐπιχειρῶν͵ εἴπερ θέλει µὲν αὐτὸς διακρῖναι πάντα͵
τοῦτο δὲ γενέσθαι ἀδύνατον. ἀλλὰ τὸ «µηδέποτε διακριθήσε-
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σθαι» πάντα͵ εἰ καὶ ἀγνοῶν ἔλεγεν ὁ Ἀναξαγόρας͵ ἀλλ΄ οὖν
ὀρθῶς ἔλεγεν· αὐτὸς µὲν γὰρ τὰ σώµατα ἔλεγε µηδέ ποτε ἀπ΄
ἀλλήλων διακριθήσεσθαι͵ ἤτοι καὶ τὰ πάθη καὶ τὰς ἕξεις͵ οὐ
διὰ τὸ µὴ φύσιν ἔχειν καθ΄ αὑτὰς ὑποστῆναι͵ ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν
µῖξιν µὴ δύνασθαι εἰλικρινῶς χωρίσαι τὰ µιχθέντα͵ ὥσπερ εἴ
τις καὶ τοῦ οἰνοµέ λιτος εἴποι µὴ ἐνδέχεσθαι τὸν οἶνον καὶ τὸ
µέλι χωρισθῆναι. εἰ οὖν εἰσὶν ἐν τοῖς πᾶσι καὶ τὰ πάθη καὶ αἱ
ἕξεις ἅπερ καθ΄ αὑτὰ ὑποστῆναι οὐ πέφυκε͵ ζητεῖ δὲ καὶ ταῦτα
χωρίσαι ὁ νοῦς͵ ἐπειδὴ πάντα βούλεται διακρῖναι͵ ἀνόητος ἂν
εἴη τοῖς ἀδυνάτοις ἐπιχειρῶν.

126. Πρβλ. Περί γενέσεως και φθοράς, 334a 16-30: Περὶ δὲ
τῶν στοιχείων ἐξ ὧν τὰ σώµατα συνέστηκεν͵ ὅσοις µὲν δοκεῖ τι
εἶναι κοινὸν ἢ µεταβάλλειν εἰς ἄλληλα͵ ἀνάγκη εἰ θάτερον
τού των͵ καὶ θάτερον συµβαίνειν· ὅσοι δὲ µὴ ποιοῦσιν ἐξ ἀλ λή -
λων γένεσιν µηδ΄ ὡς ἐξ ἑκάστου͵ πλὴν ὡς ἐκ τοίχου πλίνθους͵
ἄτοπον πῶς ἐξ ἐκείνων ἔσονται σάρκες καὶ ὀστᾶ καὶ τῶν ἄλ -
λων ὁτιοῦν. Ἔχει δὲ τὸ λεγόµενον ἀπορίαν καὶ τοῖς ἐξ ἀλ λή -
λων γεννῶσιν͵ τίνα τρόπον γίνεται ἐξ αὐτῶν ἕτερόν τι παρ΄
αὐτά. Λέγω δ΄ οἷον ἔστιν ἐκ πυρὸς ὕδωρ καὶ ἐκ τούτου γίνε σθαι
πῦρ· ἔστι γάρ τι κοινὸν ὑποκείµενον. Ἀλλὰ δὴ καὶ σὰρξ ἐξ αὐ -
τῶν γίνεται καὶ µυελός· ταῦτα δὴ γίνεται πῶς; ἐκείνοις τε γὰρ
τοῖς λέγουσιν ὡς Ἐµπεδοκλῆς τίς ἔσται τρόπος; ἀνάγκη γὰρ
σύνθεσιν εἶναι καθάπερ ἐξ πλίνθων καὶ λίθων τοῖχος· καὶ τὸ
µίγµα δὲ τοῦτο ἐκ σωζοµένων µὲν ἔσται τῶν στοιχείων͵ κατὰ
µικρὰ δὲ παρ΄ ἄλληλα συγκειµένων.

127. Για την τελευταία φράση του Α4 βλ. σχολιασµό στην
Εισαγωγή, σελ. 46-47.

128. Λ. Σιάσος, Η διαλεκτική στη φανέρωση της φύσης. Με -
λέ τη στα Φυσικά του Αριστοτέλη, Θεσσαλονίκη 1989, σελ.
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186: «Η κύρια συµβολή της πέµπτης παραγράφου συνίστα-
ται στη λογική επιβεβαίωση της εναντιότητας των αρ χών.
Τούτο κρίνεται αναγκαίο ύστερα από την ε πισήµανση ότι η
σχετική θέση των προγενεστέρων δεν είναι καρπός σχε -
διασµένης λογικής διαδικασίας (ἄνευ λόγου). Οι αρχαίοι έ -
φτασαν σ’ αυτήν σαν να είχαν αναγκαστεί από την αλήθεια.
Η λογική επικύρωση της θέσης τους κοµίζει στον Αριστοτέ -
λη την πρώτη ουσιαστική και φανερή αλήθεια για τις αρ -
χές». Πολύτιµο για την αξιοποίηση από τον Αριστοτέλη των
προηγούµενων θεωριών περί στοιχείων ενάντιων µεταξύ
τους παραµένει το έργο του J. P. Anton, Aristotle‘s Theory of
Con trariety, London 1957.

129. Για τη διδασκαλία του Παρµενίδη βλ. και Μετά τα
Φυ σι κά, 986b 28-34: παρὰ γὰρ τὸ ὂν τὸ µὴ ὂν οὐθὲν ἀξιῶν [ο
Παρµενίδης] εἶναι͵ ἐξ ἀνάγκης ἓν οἴεται εἶναι͵ τὸ ὄν͵ καὶ ἄλλο
οὐ  θέν περὶ οὗ σαφέστερον ἐν τοῖς περὶ φύσεως εἰρήκαµεν͵ ἀ -
ναγ καζόµενος δ΄ ἀκολουθεῖν τοῖς φαινοµένοις͵ καὶ τὸ ἓν µὲν κα -
τὰ τὸν λόγον πλείω δὲ κατὰ τὴν αἴσθησιν ὑπολαµβάνων εἶναι͵
δύο τὰς αἰτίας καὶ δύο τὰς ἀρχὰς πάλιν τίθησι͵ θερµὸν καὶ ψυ -
χρόν͵ οἷον πῦρ καὶ γῆν λέγων [Κάλφας: Γιατί εφόσον ο Παρ -
µενίδης επιµένει ότι, πέρα από το ον, το µη ον δεν είναι τίπο-
τε, κατ’ ανάγκην θεωρει ότι το ον είναι ένα και τίποτε άλλο
δεν υπάρχει (αυτό το σηµείο το αναλύσαµε µε µεγαλύτερη
σαφήνεια στα Φυσικά). Υποχρεωµένος ωστόσο να σεβαστεί
τα φαινόµενα, και θεωρώντας ότι το ον είναι ένα µε βάση τον
λόγο αλλά περισσότερα από ένα µε βάση την αίσθηση, κά νει
κι αυτός πάλι δύο τις αιτίες και δύο τις αρχές, µιλώντας για
θερµό και ψυχρό, δηλαδή για φωτιά και γη].

130. Πρβλ. Περί γενέσεως και φθοράς, 318b 2-7: Διαφέρει
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γὰρ εἰς ἃ µεταβάλλει τὸ µεταβάλλον͵ οἷον ἴσως ἡ µὲν εἰς πῦρ
ὁδὸς γένεσις µὲν ἁπλῆ͵ φθορὰ δέ τίς τινός ἐστιν͵ οἷον γῆς͵ ἡ δὲ
γῆς γένεσις τὶς γένεσις͵ γένεσις δ΄ οὐχ ἁπλῶς͵ φθορὰ δ΄ ἁ -
πλῶς͵ οἷον πυρός͵ ὥσπερ Παρµενίδης λέγει δύο͵ τὸ ὂν καὶ τὸ
µὴ ὂν εἶναι φάσκων πῦρ καὶ γῆν.

131. Για τη διδασκαλία του Δηµοκρίτου πρβλ. Μετά τα Φυ -
σι κά, 985b 4-16: Λεύκιππος δὲ καὶ ὁ ἑταῖρος αὐτοῦ Δηµόκριτος
στοιχεῖα µὲν τὸ πλῆρες καὶ τὸ κενὸν εἶναί φασι͵ λέγοντες τὸ
µὲν ὂν τὸ δὲ µὴ ὄν͵ τούτων δὲ τὸ µὲν πλῆρες καὶ στερεὸν τὸ ὄν͵
τὸ δὲ κενὸν τὸ µὴ ὄν διὸ καὶ οὐθὲν µᾶλλον τὸ ὂν τοῦ µὴ ὄντος
εἶναί φασιν͵ ὅτι οὐδὲ τοῦ κενοῦ τὸ σῶµα͵ αἴτια δὲ τῶν ὄντων
ταῦτα ὡς ὕλην. καὶ καθάπερ οἱ ἓν ποιοῦντες τὴν ὑποκειµένην
οὐσίαν τἆλλα τοῖς πάθεσιν αὐτῆς γεννῶσι͵ τὸ µανὸν καὶ τὸ
πυκνὸν ἀρχὰς τιθέµενοι τῶν παθηµάτων͵ τὸν αὐτὸν τρόπον
καὶ οὗτοι τὰς διαφορὰς αἰτίας τῶν ἄλλων εἶναί φασιν. ταύτας
µέντοι τρεῖς εἶναι λέγουσι͵ σχῆµά τε καὶ τάξιν καὶ θέσιν· δια-
φέρειν γάρ φασι τὸ ὂν ῥυσµῷ καὶ διαθιγῇ καὶ τροπῇ µόνον
[Κάλφας: Ο Λεύκιππος τώρα και ο σύντροφός του ο Δηµό κρι -
τος ισχυ ρίζονται ότι στοιχεία των όντων είναι το πλήρες και
το κενό, λέγοντας ότι το ένα είναι ον και το άλλο µη ον -το
πλήρες ή στερεό είναι το ον, και το κενό το µη ον (γι’ αυτό δεν
θεωρούν ότι το ον είναι πιο υπαρκτό από το µη ον, όπως δεν
είναι πιο υπαρ κτό το σώµα από το κενό). Και υποστηρίζουν
ότι αυτά είναι υλικά αίτια των όντων. Και όπως εκείνοι που
έχοντας αποδεχθεί µόνο µία υποκείµενη ουσία παράγουν
όλα τα άλλα από τις µε ταλλαγές αυτής της ουσίας, θέτοντας
ως αρχές των µεταβολών το αραιό και το πυκνό, έτσι και
αυτοί µε τον ίδιο τρόπο θεωρούν υπεύθυνες για όλα τα άλλα
τις “διαφορές”. Ισχυρί ζονται ότι αυτές οι διαφορές είναι
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τρεις: το σχήµα, η διάταξη και η θέση].
132. Ο Σιµπλίκιος παραθέτει την ίδια τη δηµοκρίτεια ορο -

λο γία (180.18-21): ἀλλὰ καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς ἀτόµοις ἐναντίωσιν
θεωρεῖ. διαφέρειν γὰρ αὐτὰς τρισὶ ταῖς ἀνωτάτω διαφοραῖς ἔ -
λεγεν͵ ῥυσµῷ διαθιγῇ τροπῇ͵ ῥυσµὸν µὲν τὸ σχῆµα λέγων͵ δια -
θιγὴν δὲ τὴν τάξιν͵ τροπὴν δὲ τὴν θέσιν.

133. Οι τελευταίες δύο περίοδοι συνιστούν ήδη χαρακτηρι -
στικό δείγµα λογικο-θεωρητικής µεθόδου, την οποία ρητά
δη  λώνει ότι θα εφαρµόσει ο Αριστοτέλης από την επόµενη
παράγραφο. Για την αριστοτελική θεώρηση των εναντίων
αρ χών βλ. Bolton, ό.π., κεφ. ΧΙΙ «Aristotle’s Proof that the
Principles are Contraries: Physics I.5», σελ. 23-26.

134. Από το σηµείο αυτό εισάγεται ένα δεύτερο επιχείρη -
µα για την ύπαρξη των εναντίων. Αν το πρώτο ήταν ένα ε πι -
χεί ρη µα ex consensu sapientium (βασισµένο στην οµοφωνία
των σοφών), το δεύτερο είναι ένα επιχείρηµα διαλεκτικό (βα -
σισµένο σε λογική έρευνα). Για το είδος αυτού του επιχειρή-
µατος πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1029b 11-13: Ἐπεὶ δ΄ ἐν ἀρχῇ δι -
ει λόµεθα πόσοις ὁρίζοµεν τὴν οὐσίαν͵ καὶ τούτων ἕν τι ἐδόκει
εἶναι τὸ τί ἦν εἶναι͵ θεωρητέον περὶ αὐτοῦ. καὶ πρῶτον εἴπω-
µεν ἔνια περὶ αὐτοῦ λογικῶς...

135. Στο πλαίσιο της θεωρητικής-λογικής έρευνας που διε-
ξάγει στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης, είναι αναγκαία η
λήψη κάποιων αξιωµατικών θέσεων. Βλ. και Σιµπλίκιος, 184.
14-20: προλαµβάνει ὡς ἀξιώµατα καθολικὰ ἐπὶ πάσης γε νέ -
σεως τεχνικῆς τε καὶ φυσικῆς ἐκ τῆς ἐναργείας δοκοῦντα πι -
στά͵ ὅτι τὸ γινόµενον καὶ φθειρόµενον καθ΄ αὑτὸ πᾶν ὑπὸ ποι-
οῦντος γίνεται καὶ φθείρεται καὶ οὐχ ὑπὸ τοῦ τυχόντος τὸ
τυχὸν ἀλλ΄ ὑπὸ τοῦ ἀντικειµένου ποιη τικοῦ αἰτίου καὶ εἰς τὸ
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ἀντικείµενον. δρᾷ γὰρ οὐ πᾶν εἰς ἅπαν͵ ἀλλὰ τὸ ἀντικείµενον
εἰς τὸ ἀντικείµενον οἷον τὸ θερµὸν εἰς τὸ ψυχρὸν µεταβάλλον
αὐτὸ ἀπὸ τῆς ἀντικειµένης ἑαυτῷ ἕξεως εἰς τὴν ἑαυτοῦ.

136. Για το θέµα των κατὰ συµβεβηκὸς µεταβολών βλ. την
εκ τεταµένη ανάλυση του Wagner, ό.π., σελ., 418-422.

137. Ο Ross (ό.π., σελ. 489) τονίζει ότι η επιχειρηµατολογία
της παραγράφου επικεντρώνεται στα ἐναντία, ακόµα και αυ -
τά που δεν µαρτυρούνται από τα ονόµατά τους ως τέτοια. O
Charlton (ό.π., σελ. 66-67) επισηµαίνει αφενός την πρωτο τυ -
πία της διδασκαλίας του Αριστοτέλη (δεν προκύπτει οτιδή-
ποτε από οτιδήποτε αλλά από το αντίθετό του ή από κάτι το
ενδιάµεσο), και αφετέρου το γεγονός ότι µέσω αυτής διαφο-
ροποιείται τόσο από τους Προσωκρατικούς όσο και από τον
Πλάτωνα. 

138. Για τη «γένεση» χρωµάτων από το λευκό και το µέλαν
βλ. Περί αισθήσεως και αισθητών Α3. 

Ο Φιλόπονος εξηγεί πώς και το µεταξὺ λειτουργεί ως ενά -
ντιο (119.6-11): Οἷον ἐκ τοῦ φαιοῦ γίνεταί τι λευκὸν ἢ µέλαν͵
µεταξὺ δὲ τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ µέλανος τὸ φαιόν. κἂν γὰρ γί νη -
ταί τι ἐκ τοῦ µεταξύ͵ οὐχ ᾗ µεταξύ ἐστι γίνεται ἐξ αὐτοῦ͵ ἀλλ΄
ᾗ τοῦ ἐναντίου µετέχει· γίνεται γὰρ ἐκ τοῦ φαιοῦ τὸ µέλαν οὐχ
ᾗ µῖγµά ἐστι τὸ φαιὸν τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ µέλανος͵ ἀλλ΄ ᾗ
µετέχει τοῦ λευκοῦ. ὥστε καὶ ταῦτα ἐκ τῶν ἐναντίων γίνεται.

139. Το χωρίο δεν αναφέρεται στην απόλυτη γένεση και
φθο  ρά, αλλά στη γένεση-φθορά ως συνένωση και διάκριση·
βλ. Περί γενέσεως και φθοράς, 317a 20-22: Ἔστι γὰρ γένεσις
ἁ πλῆ καὶ φθορὰ οὐ συγκρίσει καὶ διακρίσει͵ ἀλλ΄ ὅταν µε τα -
βάλλῃ ἐκ τοῦδε εἰς τόδε ὅλον. 

140. Βλ. Περί ερµηνείας, 16a 29-32: τὸ δ΄ οὐκ ἄνθρωπος οὐκ
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ὄ νο µα· οὐ µὴν οὐδὲ κεῖται ὄνοµα ὅ τι δεῖ καλεῖν αὐτό͵ οὔτε γὰρ
λό γος οὔτε ἀπόφασίς ἐστιν· ἀλλ΄ ἔστω ὄνοµα ἀόριστον.

141. Βλ. Φιλόπονος, 121.6-11: Ἡ µὲν οἰκία σύνθεσίς τις͵ ὁ δὲ
ἀν δριὰς τάξις µᾶλλον τῶν µορίων· σύνθεσις γὰρ µᾶλλον ἐπὶ
τῶν ἀνοµογενῶν κυριώτερον λέγεται͵ οἷον ξύλων καὶ λίθων
καὶ πλίνθων ἐξ ὧν ἡ οἰκία. µᾶλλον δὲ καὶ ἐπὶ οἰκίας ἡ τάξις καὶ
ἐπὶ ἀνδριάντος ἡ σύνθεσις· ἔστι γάρ τι πρῶτον ἐν τῇ οἰκίᾳ͵ οἷον
θεµέλιοι͵ εἶτα δεύτερον οἱ τοῖχοι͵ εἶτα ἡ ὀρφή͵ καὶ ἄλλως ἀδύ -
νατον. ἔστι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος οὐ µόνον τάξις µορίων͵
ἀλλὰ καὶ σύνθεσις.

Ο Charlton (ό.π., σελ. 67) διαβλέπει µια ασυνέπεια στη
χρή ση του συγκεκριµένου παραδείγµατος (σπίτι-ασχηµάτι -
στα υλικά)· πρόκειται για αντίθεση πολύ διαφορετικού τύ -
που από τις πολυχρησιµοποιηµένες από τον Αριστοτέλη α -
ντι θέσεις (και φιλοσοφικά κλασικές στην εποχή του) ανάµε-
σα στο λευκό και το µαύρο, το θερµό και το ψυχρό κ.ά.

142. Βλ. και τη συγκεφαλαίωση του Σιµπλικίου (186.8-14):
ὥστε συγκεφαλαιωθείσης τῆς ἐπαγωγῆς ἀληθὲς εἰπεῖν͵ ὅτι
πᾶν ἂν γίνοιτο τὸ γινόµενον καὶ φθείροιτο τὸ φθειρόµενον ἢ ἐξ
ἐναντίων ἢ εἰς ἐναντία καὶ τὰ τούτων µεταξύ. µεταξὺ δὲ οὐ τὰ
κεχωρισµένα ἀµφοῖν͵ ἀλλὰ τὰ ἐξ ἀµφοῖν συνεστῶτα͵ ἵνα συγ -
γενῆ ὄντα τῶν ἐναντίων πρὸς ἑκάτερον ἔχῃ λόγον. καὶ τὰ φύ -
σει οὖν πάντα οἷον ζῷον ἐκ µὴ ζῴου τὴν γένεσιν ἔχει͵ µὴ ζῴου
δὲ τοιούτου ὃ πέφυκε πρὸς ζῴου γένεσιν.

143. Βλ. Φυσικά, 188a 19-30.
144. Λίγο διαφορετική η ερµηνεία του Φιλοπόνου (125.19-

20): Οὐχ ὅτι οὐδενὶ λόγῳ ἐχρῶντο εἰς τὸ κατασκευάσαι ἃς ὑ πε -
τί  θεντο ἀρχάς͵ ἀλλ΄ ὅτι οὐδενὶ πιθανῷ͵ ὥστε καὶ πείθειν δύνα -
σθαι.
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145. Πιθανώς υπονοείται ο Ξενοφάνης (βλ. Fragmenta 29.1-
2: γῆ καὶ ὕδωρ πάντ΄ ἐσθ΄ ὅσα γίνονται ἠδὲ φύονται).

146. Η αντίθεση ανάµεσα στο περιττό και το άρτιο είναι
χαρακτηριστική διδασκαλία των Πυθαγορείων. Βλ. Μετά τα
Φυσικά, 986a 15-21: φαίνονται δὴ καὶ οὗτοι τὸν ἀριθµὸν νο µί -
ζοντες ἀρχὴν εἶναι καὶ ὡς ὕλην τοῖς οὖσι καὶ ὡς πάθη τε καὶ
ἕξεις͵ τοῦ δὲ ἀριθµοῦ στοιχεῖα τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν͵
τούτων δὲ τὸ µὲν πεπερασµένον τὸ δὲ ἄπειρον͵ τὸ δ΄ ἓν ἐξ ἀµ -
φο τέρων εἶναι τούτων (καὶ γὰρ ἄρτιον εἶναι καὶ περιττόν)͵ τὸν
δ΄ ἀριθµὸν ἐκ τοῦ ἑνός͵ ἀριθµοὺς δέ͵ καθάπερ εἴρηται͵ τὸν ὅ -
λον οὐρανόν [Κάλφας: Φαίνεται λοιπόν ότι και αυτοί πι -
στεύουν ότι ο αριθµός είναι αρχή µε δύο τρόπους: ως ύλη των
όντων και ως αυτό που καθορίζει ιδιότητες και έξεις στα ό -
ντα. Στοιχεία του αριθµού είναι το άρτιο και το περιττό, όπου
το περιττό είναι πεπερασµένο και το άρτιο είναι άπειρο. Το
Έ να συνίσταται και από τα δύο, καθώς είναι και άρτιο και
περιττό. Ο αριθµός προέρχεται από το Ένα, ενώ, όπως είπα -
µε, αριθµοί συνιστούν την ολότητα του ουρανού]. 

147. Η διδασκαλία για το µονό και το ζυγό ως ενάντια
είναι πυθαγόρειας προέλευσης, ενώ εισηγητής της θεωρίας
για τη φιλία και το νείκος είναι ο Εµπεδοκλής.

148. Όπως σηµειώνει ο Wagner (ό.π., σελ. 416) υπήρχαν
στις φιλοσοφικές σχολές πίνακες µε στήλες αντιθέτων
εννοιών ανά ζεύγος, οι οποίες ονοµάζονταν συστοιχίαι. Ο Α -
ρι στοτέ λης αναφέρεται συχνά σε αυτές· βλ. ενδεικτικά Περί
γενέσεως και φθοράς, 319a 14-17: Οὐ µὴν ἀλλ΄ ὁµοίως ἐν πᾶσι
γέ νε σις µὲν κατὰ τὰ ἐν τῇ ἑτέρᾳ συστοιχίᾳ λέγεται͵ οἷον ἐν
µὲν οὐσίᾳ ἐὰν πῦρ ἀλλ΄ οὐκ ἐὰν γῆ͵ ἐν δὲ τῷ ποιῷ ἐὰν ἐπι-
στῆµον ἀλλ΄ οὐχ ὅταν ἀνεπιστῆµον. 
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149. Για πλατωνικό ζεύγος αντιθέτων µέγα-µικρόν βλ.
σηµ. 106.

150. Η θέση ότι οι αρχές των όντων πρέπει να είναι ενά -
ντιες αποτελεί το πρώτο θετικό πόρισµα του Β΄ Βιβλίου. Θα
ακολουθήσει η έρευνα για τον αριθµό και τη φύση των αρ -
χών.

151. Στο έκτο κεφάλαιο ο Αριστοτέλης επανέρχεται στο
αρ χι κό διαιρετικό πρόγραµµα έρευνας των αρχών και θέτει
το ερώτηµα αν αυτές είναι δύο, τρεις ή περισσότερες. Οι λο -
γικά δυ νατές εκδοχές της µίας ή των απείρων αρχών τί -
θενται εξ αρχής υπό ερώτηση και απορρίπτονται µε καινούρ -
για επι χει ρήµατα. Η δεύτερη εκδοχή αποκλείεται µε συνο -
πτι κές ε λεγ κτικές διαδικασίες: επι σηµαίνεται η αδυναµία να
συγ κρο τηθεί επιστηµονική γνώση για το υπαρκτό στην πε ρί -
πτωση κατά την οποία οι αρχές είναι άπει ρες. Στη συνέχεια
της παραγράφου ο Αριστοτέλης τείνει να α ποκλείσει και την
εκδοχή ότι οι αρχές είναι µόνο δύο, χωρίς ό µως και να το
συµπεραίνει ρητά. Η άντληση πληροφοριών α πό τους λό -
γους των προγενεστέρων και η ανάλογη αξιοποίησή τους
ωθεί σταδιακά την αναζήτηση στην εκδοχή των τριών αρ -
χών. Η τελευταία εκ δοχή των περισσότερων από τρεις αρ -
χών δεν φαίνεται, κατά τον Αριστοτέλη, να βρίσκει κάποιο
λογικό έρεισµα και γι’ αυτό αποκλείεται. Βλ. και την εξαιρε-
τική ανάλυση του Α6 από τον Charlton, ό.π., σελ. 67-69.

152. Εδώ το γένος δεν έχει τη σηµασία της καθολικής έν -
νοιας αλλά δηλώνει µία ουσία, αυτό που θα λέγαµε εµείς εί -
δος· βλ. Φιλόπονος, 129.14-18: γένος µὲν οὖν ἐνθαῦτά φασιν
αὐ τὸν οἱ ἐξηγηταὶ λέγειν οὐ τὸ κατὰ πλειόνων καὶ δια φε ρόν -
των τῷ εἴ δει ἐν τῷ τί ἐστι κατηγορούµενον͵ ἀλλὰ τὸ ὑποκείµε-
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νον͵ ἓν δέ ἐστι καὶ τοῦτο τῶν τοῦ γένους σηµαινοµένων τῷ Ἀρι -
στο τέ λει. πολλαχοῦ γὰρ τὸ ὑποκείµενον γένος ἐκάλεσε καὶ ἐν
τοῖς προ λαβοῦσιν.

153. Για τη θέση αυτή βλ. Περί ψυχής, 422b 23-31.
154. Η ουσία είναι ένα γένος σηµαίνει: η ουσία είναι µία α -

πό τις κατηγορίες, τους τρόπους ύπαρξης του όντος.
155. Το χωρίο είναι ιδιαίτερα σκοτεινό, κυρίως ως προς το

πώς εντάσσεται στην ευρύτερη συνάφεια (επίσης, προβλη -
µα τική είναι και η παράδοση του κειµένου). Ακολου θώ την
ερ µηνεία του Ross, ό.π., σελ. 490. Βλ. και Wagner, ό.π., σελ.
424. 

156. Ο Σιµπλίκιος διασώζει την εξήγηση του περίφηµου υ -
πο µνηµατιστή του Αριστοτέλη, του Αλεξάνδρου Αφροδι σι -
έως (197.23-27): ὁ µὲν οὖν Ἀλέξανδρος ἀιδίους φησὶν εἶναι τὰς
ἀρ χάς· εἰ γὰρ γίνοιντο πᾶν δὲ γινόµενον φθείρεται͵ φθείροιν-
το ἂν αἱ ἀρχαί͵ ὥστε καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀρχῶν. οὕτω δὲ καὶ ἐπι-
λείψει ποτὲ ἡ γένεσις µηδενὸς ὄντος͵ ἐξ οὗ τι γενήσεται· εἰ δὲ
ἄτοπον τοῦτο͵ δεῖ τὰς ἀρχὰς ἀεὶ εἶναι.

157. Το µεγαλύτερο µέρος του υπολοίπου κεφ. θα αφιερω -
θεί στη συζήτηση της πιθανότητας να είναι οι αρχές δύο. Τε -
λι κά η θέση περί δύο αρχών απορρίπτεται µε τριπλή επιχει -
ρηµατολογία: α) αν τα ενάντια συνιστούν ποιότητες, τότε
προϋποθέτουν κάτι τρίτο το οποίο να τις υποδέχεται, β) τα
ενάντια δεν µπορούν να απαρτίσουν ουσίες κανενός είδους,
αλλά αυτές πρέπει να υποτεθούν κατά άλλο τρόπο υπαρ -
κτές· έτσι, όµως, εισάγεται µια «τρίτη» πραγµατικότητα, γ) οι
υπαρκτές οντότητες δεν έχουν κάτι αντίθετο σ’ αυτές· τα
ενάντια έχουν κάτι το αντίθετο· άρα τα ενάντια δεν συνι-
στούν υπαρκτές οντότητες και πρέπει πάλι να υποτεθεί (ως
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τρίτη) κάποια τέτοια.
158. Το νόηµα: Πρέπει να υπάρχει κάτι τρίτο και παρα µό -

νι µο (ὑποµένον) στο οποίο να επενεργούν οι ενάντιες αρχές.
Αν δεν υπήρχε αυτό, τα ενάντια αυτά καθ’ εαυτά δεν θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν ως αρχές. Φιλόπονος, 140.6-8:
Κατὰ κοινοῦ τὸ «συνάγει»· οὔτε γάρ͵ φησίν͵ ἡ φιλία τὸ νεῖκος
συνάγει͵ οὔτε τὸ νεῖκος τὴν φιλίαν͵ ἀλλ΄ ἄµφω τό τε νεῖκος καὶ
ἡ φιλία ἕτερόν τι τρίτον συνάγουσιν ἢ διακρίνουσιν.

159. Για παράδειγµα, ο Δηµόκριτος εισάγει τα άπειρα ά το -
µα, ενώ ο Εµπεδοκλής τα τέσσερα στοιχεία.

160. Ο Σιµπλίκιος ανασυνθέτει ως εξής το επιχείρηµα του
Α ριστοτέλη για το ότι τα ενάντια δεν µπορούν από µόνα
τους να αποτελέσουν αρχές (200.9-16): ὁ δὲ συλλογισµὸς οἶµαι
τοιοῦτος· τὰ ἐναντία ἐν ὑποκειµένῳ καὶ συµβεβηκότα͵ αἱ ἀρχαὶ
οὐ συµβεβηκότα͵ τὰ ἄρα ἐναντία οὐκ ἀρχαί. καὶ ὅτι µὲν τὰ
ἐναντία συµβεβηκότα͵ προέλαβεν ἐκ τοῦ «µηδενὸς τῶν ὄντων»
ὁρᾶσθαι «οὐσίαν τὰ ἐναντία»· εἰ δὲ µὴ οὐσίαν͵ δῆλον ὅτι συµ βε -
βηκός. τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τοῦ τὰ ἐναντία µὴ καθ΄ αὑτὰ εἶναι͵
ἀλλ΄ ἐν ὑποκειµένῳ τὸ εἶναι ἔχειν. διαφοραὶ γάρ τινές εἰσι τὰ
ἐναντία. αἱ δὲ διαφοραὶ τινὸς διαφοραί. διὸ καὶ «οὐδενὸς ὁ ρῶ -
µεν»͵ φησίν͵ «0οὐσίαν τὰ ἐναντία»͵ ὡς ὀφείλοντα πάντως ὅτι
ἂν ᾖ ἄλλου εἶναι. Βλ. και O’ Donoghue D., «Aristotle’s Doctrine
of “the underlying matter”. A study of the first book of the
Physics» Philosophical Studies 3 (1953), 16-39. 

161. Κατηγορίαι, 3b 24-27: Ὑπάρχει δὲ ταῖς οὐσίαις καὶ τὸ
µη  δὲν αὐταῖς ἐναντίον εἶναι. τῇ γὰρ πρώτῃ οὐσίᾳ τί ἂν εἴη
ἐναν τίον; οἷον τῷ τινὶ ἀνθρώπῳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον͵ οὐδέ γε
τῷ ἀνθρώπῳ ἢ τῷ ζῴῳ οὐδέν ἐστιν ἐναντίον.

162. Η προς απόδειξη θέση: τα ενάντια δεν συνιστούν αφ’
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ε αυτά αρχή. Το επιχείρηµα µε άλλα λόγια: η ουσία δεν έχει
κάτι το ενάντιο (αντίθετο µιας ουσίας είναι µόνον η στέ -
ρηση)· το ενάντιο έχει κάτι το ενάντιο· άρα το ενάντιο δεν
είναι ου σία.

163. Σιµπλίκιος, 202.23-32: Δείξας πρότερον ὅτι τῶν φυσι -
κῶν ἀρχαὶ τὰ ἐναντία ἐκ τοῦ τὸ γινόµενον µὴ ἐκ τοῦ τυχόντος
ἀλλ΄ ἐξ ἐναντίου γίνεσθαι καὶ φθείρεσθαι µὴ εἰς τὸ τυχὸν ἀλλ΄
εἰς ἐναντίον͵ εἶτα ἄλλους ἐπαγαγὼν λόγους ἀποροῦντας πρὸς
τοῦτο καὶ τοὐναντίον δεικνύναι δοκοῦντας͵ ὅτι οὐκ εἰσὶν ἀρχαὶ
τὰ ἐναντία καὶ δεικνύντας γε κατὰ συλλογιστικὴν ἀκρίβειαν͵
ἀλλ΄ οὐ σοφιζοµένους͵ εὑρίσκει µηχανήν͵ πῶς καὶ οἱ πρότερον
λόγοι καὶ οἱ προσεχεῖς καίτοι τἀναντία λέγειν δοκοῦντες εἰς
ταὐ τὸ συµφωνήσουσιν. αὕτη δ΄ ἐστὶ τὸ ἀρχὰς µὲν εἶναι τὰ ἐναν-
τία (τοῦτο γὰρ ἀληθῶς δέδεικται πρότερον)͵ µὴ µέντοι καθ΄
αὑτὰ ληφθέντα (καὶ γὰρ οἱ τοῦτο ἀναιροῦντες λόγοι ἀληθεῖς
εἰσιν)͵ ἀλλὰ µετά τινος ἄλλου τρίτου τοῦ τοῖς ἐναντίοις ὑπο-
κειµένου.

164. Για την αναγωγή κάποιων εναντιοτήτων στην υπερ -
βο λή και την έλλειψη, πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 992b 1-7: ἔτι δὲ
τὴν ὑποκειµένην οὐσίαν ὡς ὕλην µαθηµατικωτέραν ἄν τις
ὑπολάβοι͵ καὶ µᾶλλον κατηγορεῖσθαι καὶ διαφορὰν εἶναι τῆς
οὐσίας καὶ τῆς ὕλης ἢ ὕλην͵ οἷον τὸ µέγα καὶ τὸ µικρόν͵ ὥσπερ
καὶ οἱ φυσιολόγοι φασὶ τὸ µανὸν καὶ τὸ πυκνόν͵ πρώτας τοῦ
ὑποκειµένου φάσκοντες εἶναι διαφορὰς ταύτας· ταῦτα γάρ ἐ -
στιν ὑπεροχή τις καὶ ἔλλειψις [Κάλφας: Επιπλέον, η υποκεί -
µενη ουσία που λειτουργεί ως ύλη των πραγµάτων θα έλεγε
κανείς ότι παραείναι µαθηµατική. Εννοώ το «Μέγα και το
Μικρό», που µάλλον αποδίδεται ως κατηγόρη µα στην ουσία
και στην ύλη, και έτσι συνιστά µάλλον τη δια φορά τους πα -
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ρά την ίδια την ύλη. Το «Μέγα και το Μικρό» είναι σαν το
αραιό και το πυκνό των φυσιολόγων, τα οποία ορίζονται ως
πρω ταρχικές διαφορές της υποκείµενης ουσίας -δεν είναι
παρά µια µορφή υπεροχής και έλλειψης]. 

165. Βλ. Φυσικά, 187a 16.
166. Γράφω το Εν µε κεφαλαίο µόνο για λόγους ευκολότε -

ρης ανάγνωσης του κειµένου. Δεν θα πρέπει, όµως, να προ -
κύ ψουν συγχύσεις µε το Ἓν των νεοπλατωνικών.

167. Ο Ross (ό.π., σελ. 491) σηµειώνει ότι πρόκειται για τη
σχολή του Αναξιµένη.

168. Ο Wagner (ό.π., σελ. 424) πιστεύει ότι η αναφορά γί -
νεται στον Πλάτωνα και την Ακαδηµία, και ότι το αναφε ρό -
µενο Εν είναι οι Ιδέες. Βλ. και Φιλόπονος, 142.15-20: οἱ µὲν γὰρ
Πυθαγόρειοι͵ οἷς καὶ ὁ Πλάτων ἠκολούθησε͵ τὰ δύο ὡς ὕλην
ὑποτιθέντες πάσχειν ἔλεγον ταύτην ὑπὸ τοῦ ἑνὸς τοῦ εἴδους͵
καὶ οὕτως ποιεῖν τὴν γένεσιν͵ οἱ δὲ τοῦ Πλάτωνος παλαιότε ροι
φυσικοὶ τὸ ἓν ὕλην ποιοῦντες ἢ τὸ µεταξὺ ἢ ἕν τι τῶν τεσσά -
ρων͵ πάσχειν τοῦτο ἔλεγον ὑπὸ τῆς δυάδος καὶ οὕτως ποιεῖν
τὴν γένεσιν καὶ τὴν φθοράν͵ οἷς καὶ ὁ Ἀριστοτέλης κατὰ τοῦτο
ἠκολούθηκε. Επίσης, Μετά τα Φυσικά, 987b 18-27. Ο Charlton
(ό.π., σελ. 69) διαβλέπει έναν αµυδρό ειρωνικό τόνο στην πα -
ρά γραφο αυτή.

169. Εδώ η λέξη στοιχεῖον χρησιµοποιείται ως συνώνυµη
της λέξεως ἀρχή.

170. Ο µετριοπαθής χαρακτήρας της συγκεκριµένης δια -
τύ  πω σης συνάδει µε το γενικότερο πνεύµα του κεφ. Α6, το
οποίο διακρίνεται για τον µη δογµατικό του χαρακτήρα (βλ.
Charlton, ό.π., σελ. 67).

171. Με εξαιρετική µεθοδικότητα θα αποκλειστεί στην τε -
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λευ ταία παράγραφο του κεφ. Α6 και η τελευταία εκδοχή στο
ερώτηµα του αριθµού των αρχών: οι αρχές των φύσει όντων
δεν µπορεί να είναι ούτε περισσότερες των τριών (π.χ. τέσ -
σερις -δύο ζεύγη εναντιοτήτων).

172. Εάν η µία εναντίωση επαρκεί για τη γένεση των ό -
ντων, δεν θα ήταν λογικά δικαιολογηµένη (= περίεργος) η ύ -
παρξη της δεύτερης. Ασφαλώς στη βάση του επιχειρήµατος
αυτού βρίσκεται η πάγια αριστοτελική αρχή ότι τίποτε στη
φύση δεν γίνεται µάταια, δεν υπάρχει άνευ λόγου.

173. Σιµπλίκιος, 208.8-10: εἰ µὲν ὡς µία ἀρχὴ τὰ ἐναντία
λαµβάνοιτο͵ δύο ἂν εἶεν ἀρχαὶ ἥ τε ὕλη καὶ τὰ ἐναντία· εἰ δὲ ὡς
δύο τὰ ἐναντία͵ τρεῖς εἰσιν αἱ ἀρχαί.

Ως εξής αποτιµά ο Σιάσος τη συµβολή των κεφ. Α2-6 στην
έρευνα του Αριστοτέλη γύρω από το ζήτηµα των αρχών (ό.π.,
σελ. 188-189): «Σ’ αυτό το σηµείο κλείνει η τυπική ενασχό λη -
ση µε τις δυ νατές εκδοχές που προσκόµισε το διαιρετικό σχή -
µα του Α2. Όπως και το πρώτο ήµισυ του σχήµατος (µία
αρχή), έτσι και το δεύτερο (πολλές, δύο ή τρεις αρχές) τρο φο -
δοτήθηκε εξ ολοκλήρου, από τίς δόξες και τους λόγους των
προγενεστέρων. Οι πρώτες εκδοχές, αν και αποκλείστηκαν,
δεν παρέµειναν στο προσκή νιο της αναζήτησης ως κύρια
αρνητικά συµπεράσµατα, αλλά συντέλεσαν στο να εντοπι -
στεί η εναντιότητα των αρχών. Από τις άλλες εκδοχές δύο α -
ποκλείστηκαν απερίφραστα (άπειρες ή περισσότερες από
τρεις αρχές) και οι υπόλοιπες (δύο ή τρεις αρχές) έτυχαν
εµπεριστατωµένης ανάλυσης και κέρδισαν κά ποιες πι θα νό -
τη τες λογικής πρόκρισης. Συνολικά το ένδοξο υλικό του Α’
δεν έδωσε οριστική και τελική απάντηση στο κύριο ζητούµε-
νο του βιβλίου (πόσες οι αρχές). Αντίθετα, η τελι κή έκβαση
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της χρήσης τους προσµετρήθηκε ουσιαστικά στη συγκρότη -
ση ενός απορηµατικού λόγου. Το ερώτηµα αν είναι δύο ή
τρεις οι αρχές βρήκε κάποιες λογικές επιβεβαιώσεις κα τά
την ανάλυση των σχετικών δόξων, αλλά δεν παύει από τη
φύ ση της διατύπωσής του να εµποιεί ἀπορίαν πολλήν».

174. Στα Φυσικά δεν συναντάται κάποια άλλη ρητή δια τύ -
πω ση σχετικά µε τη δυσκολία του προβλήµατος πόσες είναι
οι αρχές. Έχουν υπάρξει, όµως, πολλές απορητικές διατυ πώ -
σεις για το πρόβληµα αυτό.

175. Στο έβδοµο κεφάλαιο ο φιλόσοφος προσπερνά οριστι-
κά την έρευνα του δοξογραφικού υλικού και καταθέτει τη δι -
κή του ερευνητική εκδοχή βασισµένος σε ερµηνευτικά σχή-
µατα αποκλειστικά δικής του κατασκευής. Τη σπουδαιότητα
του Α7 µαρτυρούν και οι εσωτερικές στο αριστοτελικό corpus
παραποµπές προς το κεφ. αυτό (βλ. Περί γενέσεως και φθο-
ράς, 317b 13 και 329a 27, Μετά τα Φυσικά, 1076a 8-9). 

Κατά τον Σιµπλίκιο, βασικός στόχος του φιλοσόφου στο
Α7 είναι ο προσδιορισµός του ὑποκειµένου, του παραµόνιµου
παράγοντα-ἀρχῆς της ύπαρξης ο οποίος επιδέχεται όλες τις
µεταβολές. O Wagner (ό.π., σελ. 425) τονίζει τον απορητικό
χα ρακτήρα του κεφαλαίου. Ο Αριστοτέλης ενδιαφέρεται κυ -
ρίως να θέσει µε ακρίβεια τα προβλήµατα που τον ενδιαφέ -
ρουν, ώστε στη συνέχεια να ερευνήσει αντίστοιχα ακριβείς
απαντήσεις.

176. Η λέξη γένεσις δεν έχει εδώ µόνο τη συνηθισµένη στα
Φυ σικὰ τεχνική της σηµασία ως µία συγκεκριµένη από τις
µορφές κινήσεως-µεταβολῆς (η µετάβαση από την ανυπα-
ρξία στην ύπαρξη, εν αντιθέσει προς την φθοράν, που δη -
λώνει το αντίστροφο)· η γένεσις είναι το ουσιαστικό που α -
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ντιστοιχεί στο ρήµα γίγνοµαι (στις σηµασιολογικές λειτουρ -
γίες του οποίου γίνεται στο κεφ. Α7 εκτενής αναφορά), οπότε
δηλώνει τόσο ότι ένα α γίνεται β, όσο και ότι κάτι γίνεται, έρ -
χεται δηλαδή στην ύπαρξη. Ουσιαστικά, πάντως, υπό τον
όρο γένεσις στοιχίζεται το σύνολο του επιστητού της φυσι-
κής επιστήµης, η φυσική µεταβολή. Στη συνέχεια του κειµέ-
νου αποδίδω συµβατικά το ουσιαστικό γένεσις είτε αµετά -
φρα στο είτε µε τη λέξη «γίγνεσθαι».

177. Σιάσος, ό.π., σελ. 193: «Το πρώτο που παρατηρούµε
στην ερευνητική αφετηρία του Α7 είναι οι ρηµατικοί τύποι
φα µέν και λέγοντες. Ο Αριστοτέλης θέτει ως βάση αλλά ταυ-
τόχρονα και ως πεδίο άντλησης ερευνητι κών παρατηρήσεων
την κοινή λεκτική πρακτική. Το πώς µιλάµε για το γίγνε σθαι
και το τι εννοούµε κάθε φορά συνιστούν για τον Φιλόσοφο
αφορµές για σύνθετη και επιστηµονική ανα γωγή. Με τη συ -
γ κεκριµένη πρόταση, αφού ορίσει ο Αριστοτέ λης το κύριο και
γενικό ζητούµενο, το γίγνεσθαι, και αφού ε ξειδικεύσει τη δι -
φυή υπόσταση της γένεσης (από άλλο γίνεται άλλο) θα εν -
το πίσει στη λεκτική χρήση δύο ειδών εφαρµογές. Η γένεση
λέγεται για τα απλά ή για τα συγκείµενα».

178. Η ερευνητική αυτή εξαγγελία δεν θα εκπληρωθεί ε -
ντός των ορίων της Φυσικῆς Άκροάσεως· αφορά στο σύνολο
των φυσιογνωστικών έργων του Αριστοτέλη.

179. Για τη σηµασιολογική διαφορά ανάµεσα στο ἕτερον
και το ἄλλο βλ. Μετά τα Φυσικά, 1087b 26-30: οἱ δὲ τὸ ἕτερον
καὶ τὸ ἄλλο πρὸς τὸ ἓν ἀντιτιθέασιν͵ οἱ δὲ πλῆθος καὶ τὸ ἕν. εἰ
δέ ἐστιν͵ ὥσπερ βούλονται͵ τὰ ὄντα ἐξ ἐναντίων͵ τῷ δὲ ἑνὶ ἢ
οὐθὲν ἐναντίον ἢ εἴπερ ἄρα µέλλει͵ τὸ πλῆθος͵ τὸ δ΄ ἄνισον τῷ
ἴσῳ καὶ τὸ ἕτερον τῷ ταὐτῷ καὶ τὸ ἄλλο αὐτῷ… Με το ἕτερον
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δη λώνεται µια ποιοτική διαφοροποίηση, ενώ µε το άλλο δια-
κρίνονται δύο διάφορες οντότητες.

180. Πρόκειται για τρεις τύπους φυσικής µεταβολής.
181. Φιλόπονος, 153.1-4: «γινόµενον» νῦν λέγει τὸ ὑποκείµε -

νον͵ ἐφεξῆς δὲ γινόµενον λέγει τὸ εἰς ὃ γίνεται ἡ µεταβολή· ὃ
δὲ «γίνεται» τὸ εἶδος͵ ὡς δηλοῖ καὶ τὰ παραδείγµατα.

182. Φιλόπονος, 153.18-21: Διακρίνας ἀπὸ τῆς κοινῆς χρή -
σεως τὴν ὕλην καὶ τὴν στέρησιν͵ διακρίνει νῦν αὐτὰ καὶ ἀπ΄
αὐτῆς αὐτῶν τῆς φύσεως͵ ἥπερ ἐστὶ πραγµατικὴ διάκρισις͵ ὅτι
ἡ µὲν ὕλη ἐν τῇ γενέσει ὑποµένει καὶ οὐκ ἐξίσταται τῷ εἴδει͵ ἡ
δὲ στέρησις οὐχ ὑποµένει ἀλλ΄ ὑπεξίσταται τοῦ εἴδους ἐπιγι -
νο µένου.

183. Αξιοσηµείωτος είναι ο θετικός τόνος της συγκεκριµέ -
νης διατύπωσης· ο φιλόσοφος θέλει να κατοχυρώσει ως απο -
δεδειγµένη και δεδοµένη πλέον τη διδασκαλία περί ενός ὑπο-
κειµένου που υποδέχεται το σύνολο γίγνεσθαι της φύ σεως.
Για τη λειτουργία του ὑποκειµένου-ὕλης βλ. την ανάλυση του
Wagner, ό.π., σελ. 426-427 και του Bolton, ό.π., κεφ. ΧΙΙΙ «Ari -
sto tle’s Proof of the Third Principle: Physics I.7», σελ. 26-29.

184. Η ίδια θέση συναντάται και στο Περί ψυχής, 427a κ.ε. 
185. Πρόκειται για διαφορά δύο τρόπων ύπαρξης· αλλιώς

υπάρχει µία ουσία, ένα συγκεκριµένο δηλαδή υπαρκτό, και
αλλιώς µία ιδιότητα της ουσίας.

186. Πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1033b 5-10: φανερὸν ἄρα ὅτι
οὐ δὲ τὸ εἶδος͵ ἢ ὁτιδήποτε χρὴ καλεῖν τὴν ἐν τῷ αἰσθητῷ µορ -
φήν͵ οὐ γίγνεται͵ οὐδ΄ ἔστιν αὐτοῦ γένεσις͵ οὐδὲ τὸ τί ἦν εἶναι
(τοῦτο γάρ ἐστιν ὃ ἐν ἄλλῳ γίγνεται ἢ ὑπὸ τέχνης ἢ ὑπὸ φύ -
σεως ἢ δυ νάµεως). τὸ δὲ χαλκῆν σφαῖραν εἶναι ποιεῖ· ποιεῖ γὰρ
ἐκ χαλκοῦ καὶ σφαίρας· εἰς τοδὶ γὰρ τὸ εἶδος ποιεῖ͵ καὶ ἔστι
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τοῦ το σφαῖρα χαλκῆ.
187. Έρχονται στην ύπαρξη.
188. Σιµπλίκιος, 212.25-31: ἐπὶ µὲν τῶν ἐννέα κατηγοριῶν

οὐ γί νεσθαι ἁπλῶς λέγοµεν͵ «ἀλλὰ τόδε τι γίνεσθαι». τὴν γὰρ
ὑποκειµένην οὐσίαν οὐ γίνεσθαι ἁπλῶς͵ ἀλλὰ λευκὸν γίνε σθαι
ἢ τρίπηχυ ἢ δεξιὸν λέγοµεν͵ ἐπὶ δὲ τῆς οὐσίας οἷον τοῦ ἀν θρώ -
που͵ ὅτι γίνεται ἄνθρωπος λέγοµεν͵ ἀλλ΄ οὐ τόδε τι γίνεται.
τού  του δὲ αἴτιον τὸ τὴν οὐσίαν µὲν αὐτὴν καθ΄ αὑτὴν ὑφε-
στῶσαν καθ΄ ἑαυτὴν γίνεσθαι. τῶν δὲ ἄλλων ἐν τῇ οὐσίᾳ τὸ
εἶναι ἐχόντων ἡ οὐσία κατ΄ αὐτὰ λέγεται γίνεσθαι͵ ἀλλ΄ οὐχ ἁ -
πλῶς οὐδὲ καθ΄ ἑαυτήν.

189. Ο Wagner (ό.π., σελ. 428) τονίζει τη βαρύτητα της φρά -
σης, λέγοντας ότι πλέον ο Αριστοτέλης εµβαθύνει στην προ-
σέγγιση της ὑποκειµένης ύλης.

190. Εύστοχη η επιγραµµατική διατύπωση του Φιλοπόνου
(157.22-23): Κατὰ πέντε οὖν τρόπους γινοµένης τῆς γενέσεως͵
ἐν πᾶσι τούτοις εὑρίσκεται τὸ ὑποκείµενον͵ περὶ ὃ ἡ µεταβολὴ
γίνεται σῳζόµενον. Θυµίζω ότι ὑποκείµενον είναι η ύλη. Βλ.
και A. Code, «The Persistence of Aristotelian Matter», Philo -
sophi cal Studies 29 (1976), 357-367· S. M. Cohen, «Aristotle’s
Doctrine of the Material Substrate», Philosophical Review 93
(1984), 171-194. 

191. Ίσως το ακόλουθο χωρίο από τα Μετά τα Φυσικά µας
βο ηθά να καταλάβουµε το νόηµα της παρένθεσης (1048b 37
- 1049a 12): Πότε δὲ δυνάµει ἔστιν ἕκαστον καὶ πότε οὔ͵ διο ρι -
στέον· οὐ γὰρ ὁποτεοῦν. οἷον ἡ γῆ ἆρ΄ ἐστὶ δυνάµει ἄνθρωπος;
ἢ οὔ͵ ἀλλὰ µᾶλλον ὅταν ἤδη γένηται σπέρµα͵ καὶ οὐδὲ τότε
ἴσως; ὥσπερ οὖν οὐδ΄ ὑπὸ ἰατρικῆς ἅπαν ἂν ὑγιασθείη οὐδ΄ ἀπὸ
τύχης͵ ἀλλ΄ ἔστι τι ὃ δυνατόν ἐστι͵ καὶ τοῦτ΄ ἔστιν ὑγιαῖνον
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δυνάµει. ὅρος δὲ τοῦ µὲν ἀπὸ διανοίας ἐντελεχείᾳ γιγνοµένου
ἐκ τοῦ δυνάµει ὄντος͵ ὅταν βουληθέντος γίγνηται µηθενὸς κω -
λύ οντος τῶν ἐκτός͵ ἐκεῖ δ΄ ἐν τῷ ὑγιαζοµένῳ͵ ὅταν µηθὲν
κωλύῃ τῶν ἐν αὐτῷ· ὁµοίως δὲ δυνάµει καὶ οἰκία· εἰ µηθὲν
κωλύει τῶν ἐν τούτῳ καὶ τῇ ὕλῃ τοῦ γίγνεσθαι οἰκίαν͵ οὐδ΄
ἔστιν ὃ δεῖ προσγενέσθαι ἢ ἀπογενέσθαι ἢ µεταβαλεῖν͵ τοῦτο
δυνάµει οἰκία· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ὅσων ἔξωθεν ἡ
ἀρχὴ τῆς γενέσεως.

192. Φιλόπονος, 160.6-7: ἐξ ὧν γὰρ ἕκαστον σύγκειται͵ εἰς
ταῦ τα καὶ διαλύεται.

193. Η αυθυπαρξία του µεµονωµένου υπαρκτού όντος ο -
φεί  λε ται κατά µείζονα λόγο στην ύλη του και όχι στο είδος.
Και τούτο, διότι η αυθυπαρξία προσιδιάζει στο σύνθετο ον,
το απηρτισµένο απαραιτήτως από ύλη και είδος. Αν διαλυ θεί
όµως το σύνθετο ον στα εξ ων συνετέθη, το είδος εξαφα νί ζε -
ται, ενώ η υποκείµενη ύλη παραµένει. Άρα η ύλη είναι αυτή
η οποία προσεγγίζει περισσότερο την πραγµατικότητα του
υπαρκτού όντος.

194. Οι κυρίως αρχές των όντων είναι δύο, η ύλη και το εί -
δος. Αν συνυπολογιστεί και η στέρηση, η οποία καθ’ εαυτήν
δεν έχει την παραµικρή συµβολή στην πραγµάτωση του ό -
ντος αλλά λειτουργεί σαν αρχή µόνο ως περιθωριακό σύµ -
πτω µά του, τότε οι αρχές είναι τρεις.

Σιµπλίκιος, 215.32-216.4 ἐπειδὴ δὲ τὸ ὑποκείµενον ἀριθµῷ
µέν ἐστιν ἓν εἴδει δὲ καὶ λόγῳ δύο͵ καὶ τὸ µὲν καθ΄ αὑτό ἐστιν
ἡ ὕλη τὸ δὲ κατὰ συµβεβηκὸς ἡ στέρησις͵ συνάγεται ὅτι κατὰ
µέν τινα τρόπον δύο εἰσὶν αἱ ἀρχαὶ εἴ τις τὰ ἀριθµητὰ καὶ καθ΄
αὑτὸ ἐνυπάρχοντα τῷ συνθέτῳ στοιχεῖα λαµβάνοι͵ ἐξ ὧν πρώ -
των ἐστὶ καθ΄ αὑτὸ καὶ µὴ κατὰ συµβεβηκός͵ κατὰ δέ τινα τρό -
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πον τρεῖς εἴ τις καὶ τὴν στέρησιν ὡς ἀρχὴν καὶ στοιχεῖον λαµ-
βάνοι͵ διότι ἦν ἐν τῷ ὑποκειµένῳ πρὶν γένηται τὸ σύν θετον.

195. Με τη φράση αυτή υπονοείται ότι υπάρχουν και φυ σι -
κά όντα που δεν υπόκεινται σε µεταβολή (π.χ. τα ουράνια
σώµατα). Ενώ αυτά διαθέτουν µια εσωτερική αρχή κινήσεως,
παραµένουν αϊδίως αµετάβλητα.

196. Δηλαδή το είδος.
197. Δηλαδή η ύλη. Βλ. Σιµπλίκιος, 227.33: τὸ ὑποµένον ἐν

πάσῃ µεταβολῇ τοῦτο ὕλην εἶναί φαµεν.
198. Θυµίζω ότι η στέρηση δεν αποτελεί, κατά τον Αριστο -

τέλη, φύση (όπως η ύλη και το είδος).
199. Με τη φράση αυτή γίνεται κατανοητή η θεµατολογία

των τελευταίων παραγράφων του Α7. Η έµφαση πέφτει στα
ε ξής ζητήµατα: α) µε ποια έννοια είναι ενάντια τα ενάντια,
β) ποια σχέση έχουν οι αρχές µεταξύ τους και γ) τι ακρι -
βώςείναι η υποκείµενη αρχή.

200. Ο Φιλόπονος θυµίζει ότι το ζήτηµα αυτό συζητείται
στα Μετά τα Φυσικά και συνοψίζει όσα λέγονται εκεί, σύµ -
φω να µε τα οποία κατά ένα τρόπο η ύλη προσεγγίζει µάλλον
την ουσία, κατά έναν άλλο όµως τρόπο το είδος είναι πλησιέ -
στερο προς την ουσία (168.11-23): Τὴν περὶ τούτων θεωρίαν ἐν
τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ ὑπερτίθεται͵ ἔνθα ζητεῖ εἴτε οὐσία ἐστὶ τὸ
εἶδος εἴτε µή͵ καὶ ὅπως τὸ εἶδος ἀρχή͵ καὶ εἴτε πᾶν ἄφθαρτον
εἴτε ἔστι τι καὶ φθαρτόν͵ καὶ εἰ µὴ ἅπαν εἶδος ἄφθαρτον͵ πῶς
ἅπαν ἀρχή. καὶ ἵνα συντόµως εἴπωµεν τὰ ἐκεῖσε αὐτῷ περὶ
τού του εἰρηµένα͵ φησὶν ὅτι ἑκάτερον ἔχει τι πλεονέκτηµα κα -
τὰ τοῦ λοιποῦ εἰς τὸ εἶναι µᾶλλον οὐσία· µᾶλλον µὲν γὰρ οὐσία
τοῦ εἴδους ἡ ὕλη͵ διότι ἡ µὲν ὕλη αὐθυπόστατόν τι πρᾶγµά ἐ -
στι͵ τὸ δ΄ εἶδος ἄνευ ὕλης εἶναι οὐ δύναται͵ τῆς ὕλης µηδὲν δε -
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ο µένης τοῦ εἴδους εἰς τὸ εἶναι· µᾶλλον δὲ πάλιν τὸ εἶδος οὐσία
ἤπερ ἡ ὕλη͵ διότι ἡ µὲν κοσµεῖται καὶ τάττεται καὶ ὁρίζεται τῇ
παρουσίᾳ τοῦ εἴδος͵ τὸ δ΄ ὁρίζει καὶ κοσµεῖ͵ καὶ ὅτι ἕκαστον
τῶν ὄντων οὐ κατὰ τὴν ὕλην ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶδος χαρακτη ρί ζε -
ται. ὥστε κατά τι µὲν µᾶλλον οὐσία ἡ ὕλη ἤπερ τὸ εἶδος͵ κατά
τι δὲ πάλιν µᾶλλον οὐσία τὸ εἶδος ἤπερ ἡ ὕλη.

201. Ενδιαφέρουσα η αποτίµηση του κεφ. Α7 από τον
Charl ton (ό.π., σελ. 79). Ο µελετητής διαβλέπει την αδυναµία
του φιλοσόφου να απεικονίσει µε απόλυτο τρόπο την πραγ -
µα τι κό τητα µέσα στη γλώσσα. Μπορεί ο Αριστοτέλης να
εντο  πίζει τη λειτουργία εναντιοτήτων µέσα στην πραγ µα τι -
κό τη τα, αλλά δεν µπορεί να αναγάγει σε λίγες και διακριτές
µορφές αυτές τις εναντιότητες· τις µελετά βάσει της αρχής
της αναλογίας-οµοιότητας. Και µπορεί να αναγνωρίζει την
ύ παρ ξη ενός τρίτου παράγοντα που υπόκειται στις µεταβο-
λές και επιδέχεται τις εναντιότητες, αλλά αυτός δεν είναι
κάτι α πό λυτα διακριτό από τις εναντιότητες· µπορεί να είναι
η µία από αυτές, απλώς µε διαφορετική µορφή. Και ο Charl -
ton καταλήγει: «η αριστοτελική θεώρηση τοποθετεί τον επι-
στήµονα, τον µελετητή της φύσης ακριβέστερα, απέναντι σε
έ ναν κόσµο του οποίου η ποικιλία και η δόµηση δεν επι -
δέχεται τους περιορισµούς µιας µεταφυσικής προσέγγισης».

202. Στο κεφ. Α7 ο φιλόσοφος αποπειράθηκε να απαντή -
σει σε προβλήµατα που είχαν τεθεί στο Α6· η κύρια πρότασή
του είχε ως πυρήνα της την ύπαρξη µίας και ενιαίας φυσικής
πραγµατικότητας που υπόκειται σε όλες τις µεταβολές και
υποδέχεται τις εναντιότητες χωρίς να είναι κάτι το απόλυτα
διακριτό από αυτές. Στο προκείµενο κεφάλαιο Α8 ο φιλόσο-
φος διατείνεται ότι η θεωρία του σχετίζεται µε τον προβλη -
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µα τισµό προηγουµένων φιλοσόφων (µονιστών κατά κύριο
λόγο) σχετικά µε τη γένεση και τη φθορά-εξαφάνιση των
όντων. Αλλά ενώ αυτοί αποδείχτηκαν άπειροι και οδηγήθη-
καν σε λανθασµένα συµπεράσµατα (α. κανένα ον δεν γίνε-
ται ούτε φθείρεται, β. δεν υπάρχουν πολλά αλλά µόνο ένα
ον), ο Αριστοτέλης υπεραµύνεται τη διαρκή λειτουργία του
γίγνεσθαι στα όρια της φυσικής πραγµατικότητας και τη συ -
να κόλουθη πολλότητα των όντων. Μπορεί να αποδέχεται
και αυτός τη γενικά αποδεκτή αρχή ότι τίποτε δεν γίνεται α -
πό το απόλυτο τίποτε (ἁπλῶς µὴ ὄν), τονίζει όµως ότι από το
µη ον, θεωρηµένο ως τρόπο ύπαρξης (πὼς ὄν), µπορεί να
υπάρξει γένεση: από τη στέρηση γίνονται τα όντα.

203. Εννοεί όσους απέρριπταν συλλήβδην το γίγνεσθαι, τη
φυσική µεταβολή. Σιµπλίκιος 235.18-23: διῄρηνται δὲ οὗτοι δι -
χῇ͵ µᾶλλον δὲ τριχῇ. οἱ µὲν γὰρ αὐτῶν ἓν τὸ ὂν ἔλεγον καὶ
ἀγένητον τοῦτο͵ οἱ δὲ πολλὰ µέν͵ ἐνυπάρχοντα δὲ ἐκκρίνε σθαι
ἔ λεγον͵ τὴν γένεσιν ἀναιροῦντες ὡς Ἀναξίµανδρος καὶ Ἀ να ξα -
γόρας͵ οἱ δὲ συγκρίσει καὶ διακρίσει τῶν πρώτων στοιχείων
τὴν γένεσιν ἐποίουν͵ ὡς Δηµόκριτος καὶ Ἐµπεδοκλῆς. οὐ γάρ ἐ -
στι γένεσις͵ φησίν͵ ἀλλὰ µόνον µῖξίς τε διάλλαξίς τε µι γέν -
των. Βλ. µια διαφορετική ερµηνεία στον Wagner, (ό.π., σελ.
438)· ο µελετητής εκτιµά ότι το λάθος που καταλογίζει ο Α ρι -
στο τέλης στους προκατόχους του είναι ότι δεν διέκριναν µε -
ταξύ απόλυτης ύπαρξης ή ανυπαρξίας ή γενέσεως και σχε -
τικής ύπαρξης, ανυπαρξίας και γενέσεως.

204. Ο Φιλόπονος µας θυµίζει ποιο ήταν το σφάλµα των
«πρώτων» φιλοσόφων (174.19-22): εἰ γὰρ ᾔδεισαν διαστείλα -
σθαι τὸ ὂν ποσαχῶς λέγεται καὶ τὸ µὴ ὄν͵ καὶ ἔτι τὸ καθ΄ αὑτὸ
καὶ τὸ κατὰ συµβεβηκός͵ καὶ τὸ δυνάµει καὶ τὸ ἐνεργείᾳ͵ οὐκ
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ἂν ἐνόµισαν ἀδύνατον εἶναι γενέσθαι τι καὶ ἐξ ὄντος καὶ ἐκ µὴ
ὄντος.

205. Βλ. Μετά τα Φυσικά, Ζ’-Θ’.
206. Η παράγραφος είναι εξαιρετικά δυσνόητη· βλ. µια

διαφορετική ερµηνεία της στον Charlton, ό.π., σελ. 80.
207. λευκὸς γίνεται· η έκφραση δηλώνει είτε ότι ασπρίζουν

τα µαλλιά κάποιου είτε ότι χάνει το µαύρισµα από τον ήλιο
(Ross).

208. Ακολουθώ την ερµηνεία του Wagner (ό.π., σελ. 439), ο
ο ποίος συντάσσει το ἁπλῶς µε το ἐκ µὴ ὄντος και όχι µε το
γίγνεσθαι.

209. Πρβλ. Περί γενέσεως και φθοράς, 329a 28-36: Οὐ µὴν
ἀλλ΄ ἐπειδὴ καὶ τὸν τρόπον τοῦτόν ἐστιν ἐκ τῆς ὕλης τὰ σώ µα -
τα τὰ πρῶτα͵ διοριστέον καὶ περὶ τούτων͵ ἀρχὴν µὲν καὶ πρώ  -
την οἰοµένοις εἶναι τὴν ὕλην τὴν ἀχώριστον µέν͵ ὑποκει µέ νην
δὲ τοῖς ἐναντίοις· οὔτε γὰρ τὸ θερµὸν ὕλη τῷ ψυχρῷ οὔτε τοῦ -
το τῷ θερµῷ͵ ἀλλὰ τὸ ὑποκείµενον ἀµφοῖν. Ὥστε πρῶτον µὲν
τὸ δυνάµει σῶµα αἰσθητὸν ἀρχή͵ δεύτερον δ΄ αἱ ἐναντι ώ σεις͵
λέγω δ΄ οἷον θερµότης καὶ ψυχρότης͵ τρίτον δ΄ ἤδη πῦρ καὶ ὕ -
δωρ καὶ τὰ τοιαῦτα.

210. Φιλόπονος, 178.3-7: Λέγοµεν͵ φησί͵ καὶ ἡµεῖς ἐκ τοῦ µὴ
ὄν τος γίνεσθαι͵ ἀλλ΄ οὐ καθ΄ αὑτὸ ἐκ µὴ ὄντος͵ ἀλλὰ κατὰ
συµβεβηκός· γίνεται γὰρ ἐκ τῆς στερήσεως͵ ἥτις ἐστὶ καθ΄
αὑτὸ µὴ ὄν͵ ἀλλ΄ οὐ καθ΄ αὑτὸ ἐκ τῆς στερήσεως γίνεται (οὐκ
ἐνυ πάρχει γὰρ ἐν τῷ γινοµένῳ ἡ στέρησις)͵ ἀλλὰ κατὰ συµβε-
βηκός. Σιµπλίκιος, 238.4-5: ἐκ γὰρ τῆς ὕλης͵ καθόσον ἐνυ πάρ -
χει αὐτῇ στέρησις͵ ἥτις ἐστὶ καθ΄ αὑτὸ µὴ ὄν͵ γίνεταί τι.

211. Το κείµενο στο συγκεκριµένο παράδειγµα έχει δεχτεί
την αποφασιστική παρέµβαση του εκδότη W. D. Ross. Ως εκ
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τού του η µετάφρασή µου πρέπει να αντιµετωπιστεί µε κάθε
δυνατή επιφύλαξη. Βλ. και το σχολιασµό της παραγράφου α -
πό τον Charlton, ό.π., σελ. 80-81 (και αυτός αποδέχεται ε πι φυ -
λα κτικά τη διόρθωση του Ross, µε το επιχείρηµα ότι το παρα -
δεδοµένο κείµενο δεν δίνει κανένα ικανοποιητικό νόηµα).

212. Το θέµα εξακολουθεί να είναι η αναίρεση της διδα -
σκα λίας των φιλοσόφων που απορρίπτουν εξ ολοκλήρου το
γί γνεσθαι, τη φυσική µεταβολή. Ακολουθεί η δεύτερη
απόδει ξη µε την οποία δείχνεται ότι πρόκειται για λανθα -
σµέ  νη δι δα σκαλία. Αν στην πρώτη απόδειξη ο φιλόσοφος
είχε αξιοποιήσει τη θεµελιώδη θέση του για τη διάκριση ου -
σίας και συµβεβηκότων, τώρα θα βασιστεί σε µία άλλη θεµε -
λι ώδη διά κρι ση, τη διάκριση ανάµεσα σε δύο τρόπους ύπαρ -
ξης, δυνάµει και ἐνεργείᾳ.

213. Η γένεση εκ µη όντος µπορεί να εξηγηθεί και µε βάση
την αριστοτελική διαίρεση δυνάµει και ἐνεργείᾳ. Κάτι µπο ρεί
να υπάρξει από το δυνάµει ον (το δυνάµει ον δεν συνιστά
πραγµατωµένο, ἐνεργείᾳ ον και άρα είναι –τρόπον τινα– µη
ον).

214. Φιλόπονος, 181.25-26: Ἐν τῷ Θ τῆς Μετὰ τὰ φυσικά· ὅ -
λον γὰρ τὸ βιβλίον ἐκεῖνο εἰς τοῦτο ἀνάλωσε͵ λέγων τί ποτέ
ἐστι τὸ δυνάµει καὶ τὸ ἐνεργείᾳ. O Ross (ό.π., σελ., 496) θεω ρεί
εξίσου πιθανό η παραποµπή να γίνεται είτε στο Α είτε στο Η
των Μετά τα Φυσικά.

215. Δηλαδή τις αρχές που έχει προσδιορίσει ο Αριστο τέ -
λης (την ύλη και τη στέρηση, κατά τους αρχαίους υπο µνη µα -
τιστές).

216. Οι αρχαίοι υποµνηµατιστές (αλλά και οι Ross, Charl -
ton) θεωρούν ότι µε τον όρο φύσις υπονοείται εδώ η ὑπο κει -
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µένη ὕ λη. Νοµίζω ότι η ανάγνωση του Σιάσου, ο οποίος δια -
βλέ πει στην έκφραση ἡ φύσις ὀφθεῖσα µία έµµεση παρα πο -
µπή στο η ρακλείτειο φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ είναι ορθότερη·
στο χωρίο προσωποποιείται η φύση ως µία σύνολη πραγµα -
τι  κό τη τα και όχι ως τεχνικός όρος. Με παρόµοιο τρόπο φαί -
νε ται να έχει προσωποποιήσει αλλού ο Αριστοτέλης την ἀ -
λή θεια· Φυσικά, 188b 27-30: πάντες γὰρ τὰ στοιχεῖα καὶ τὰς
ὑπ΄ αὐτῶν καλουµένας ἀρχάς͵ καίπερ ἄνευ λόγου τιθέντες͵
ὅµως τἀναντία λέγουσιν͵ ὥσπερ ὑπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἀναγ-
κασθέντες. Βλ. και Μετά τα Φυσικά, 984b 8-11: µετὰ δὲ τού -
τους καὶ τὰς τοιαύτας ἀρχάς͵ ὡς οὐχ ἱκανῶν οὐσῶν γεννῆσαι
τὴν τῶν ὄντων φύσιν͵ πάλιν ὑπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας͵ ὥσπερ
εἴποµεν͵ ἀναγκαζόµενοι τὴν ἐχοµένην ἐζήτησαν ἀρχήν.

217. Ανάµεσα σε όσους έχουν «αγγίξει» τη φύση περιλαµ -
βά νεται, κατά τον Σιµπλίκιο και τον Φιλόπονο, πρωτίστως ο
Πλάτων (βλ. και Ross, ό.π., σελ. 497). Η αντιπαράθεση προς
την πλατωνική διδασκαλία αποτελεί κατά τον Charlton (ό.π.,
σελ. 81) κεντρικό ζητούµενο του Α9. Βλ. και Cherniss, ό.π.,
σελ. 84-86. Για το πολυσυζητηµένο θέµα της κριτικής του Α -
ρι στοτέλη προς την πλατωνική θεωρία των ιδεών βλ. την
σχε  τικά πρόσφατη µελέτη του G. Fine, On Ideas. Aristotle’s
Criticism of Plato’s Theory of Forms, Oxford 1993.

218. Πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1088b 35 - 1089a 5: πολλὰ µὲν
οὖν τὰ αἴτια τῆς ἐπὶ ταύτας τὰς αἰτίας ἐκτροπῆς͵ µάλιστα δὲ
τὸ ἀπορῆσαι ἀρχαϊκῶς. ἔδοξε γὰρ αὐτοῖς πάντ΄ ἔσεσθαι ἓν τὰ
ὄντα͵ αὐτὸ τὸ ὄν͵ εἰ µή τις λύσει καὶ ὁµόσε βαδιεῖται τῷ Παρ -
µε νίδου λόγῳ «οὐ γὰρ µήποτε τοῦτο δαµῇ͵ εἶναι µὴ ἐόντα»͵
ἀλλ΄ ἀνάγκη εἶναι τὸ µὴ ὂν δεῖξαι ὅτι ἔστιν.

219. Ο Σιµπλίκιος θεωρεί ότι υπό τον όρο φύση εννοείται
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ε δώ η ύλη µαζί µε τη στέρηση (245.3-4): περὶ τῆς ὑποκειµένης
ἀκούειν φύσεως͵ ἐξ ἧς ἡ γένεσις͵ ἥτις ἐστὶν ἡ ὕλη µετὰ τῆς
στερήσεως.

220. Κατά τον Wagner (ό.π., σελ. 441) ο όρος δύναµις δεν
έχει στο συγκεκριµένο χωρίο την έννοια της δυνατότητας
(δυ νάµει).

221. Ο Αριστοτέλης εµφανίζει ως αυτονόητο ότι η ύλη εί -
ναι πε ρισσότερο ουσία από τη στέρηση. Ο Σιµπλίκιος δίνει τη
δική του εξήγηση (246.25-28): ἡ µὲν ὕλη ἐπειδὴ µέρος τῆς οὐ -
σίας ἐνυπάρχον ἐστίν͵ ἐγγὺς ἂν εἴη οὐσία καθ΄ αὑτήν͵ ὅτι συµ -
πληρωτικὴ τῆς κυρίως οὐσίας ἐστίν· ἡ δὲ στέρησις ἀπουσία µό -
νον οὖσα͵ πόρρω τῆς οὐσίας ἐστίν.

222. Η αναφορά στο µέγα-µικρό αποτελεί σίγουρη ένδειξη
ότι στην ενότητα αυτή ο Αριστοτέλης υποβάλλει σε κριτική
πλατωνικές διδασκαλίες (µη σωζόµενες σήµερα στους γνω-
στούς µας πλατωνικούς διαλόγους). Πρβλ. Μετά τα Φυ σικά,
987b 18-21: ἐπεὶ δ΄ αἴτια τὰ εἴδη τοῖς ἄλλοις͵ τἀκείνων στοιχεῖα
πάντων ᾠήθη [Πλάτων] τῶν ὄντων εἶναι στοιχεῖα. ὡς µὲν οὖν
ὕλην τὸ µέγα καὶ τὸ µικρὸν εἶναι ἀρχάς͵ ὡς δ΄ οὐσίαν τὸ ἕν. 

Βλ. και Φιλόπονος, 182.26-183.2: ὁ δὲ Πλάτων εἰ καὶ φαίνε-
ται λέγων καὶ αὐτὸς τρεῖς ἀρχὰς τό τε µέγα καὶ τὸ µικρὸν καὶ
ἔτι τὸ ἕν͵ ὅπερ τὸ εἶδος ἔλεγεν͵ ἀλλ΄ οὖν τὸ µέγα καὶ τὸ µικρὸν
ἐ πὶ τῆς ὕλης ἄµφω ἔφερεν (ὀνόµατα γὰρ δύο καθ΄ ἑνὸς πράγ -
µατος κατηγορεῖ)· τὴν γὰρ ὕλην µέγα καὶ µικρὸν ἐκάλει. ὥστε
οὐχ ὁµοίως ἡµῖν τὴν τριάδα τῶν ἀρχῶν εἰσέφερεν.

Στο θέµα εµβαθύνει ο Charlton (ό.π., σελ. 84-85) εξετάζο -
ντας συγκριτικά την πλατωνική διδασκαλία για την ύλη
στον Τίµαιον και την αντίστοιχη αριστοτελική στα Φυσικά.

223. Η χρήση του τεχνικού όρου συναίτιον αλλά και η πα -
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ρο µοίωση της ύλης µε µητέρα λειτουργούν ως ξεκάθαρη πα -
ραποµπή στον Πλάτωνα και ειδικότερα στον Τίµαιον (50d 3,
51a 4-5). Βλ. και Φιλόπονος, 186.18-24: Καλῶς καὶ πλατωνικῶς
τὸ «συναιτία»· τὸ γὰρ κυρίως αἴτιον ἐξῃρῆσθαι δεῖ τοῦ ἀπο-
τελέσµατος͵ ὥσπερ τὸ ποιητικὸν καὶ τὸ παραδειγµατικόν͵
συναίτιον δ΄ ἡ ὕλη͵ ὡς συντελοῦσα εἰς τὴν γένεσιν καὶ µέρος
γι νοµένη τοῦ πράγµατος. «µήτηρ» δέ͵ διότι ὥσπερ ἡ µήτηρ
δέχεται τὸ σπέρµα καὶ φυλάττει καὶ τελεσφορεῖ͵ οὕτω καὶ ἡ
ὕλη δέχεται τὰ εἴδη καὶ φυλάττει καὶ εἰς τὸ τέλειον ἄγει τῇ ἑ -
αυ τῆς χορηγίᾳ͵ ἀεὶ τῇ παρ΄ ἑαυτῆς προσθήκῃ ὑποβάθραν τῷ
εἴδει ποιοῦσα τῆς τελείας παρουσίας.

224. Η δεύτερη αρχή στην οποία αναφέρεται εδώ ο Αρι στο -
τέλης είναι η στέρηση· βλ. την ανάλυση του Wagner, ό.π., σελ.
442.

225. Σιµπλίκιος, 250.10-12: θεῖον γὰρ καὶ ἀγαθὸν καὶ ἐφετόν
ἐστι τὸ εἶδος͵ καὶ τούτου ἐφίεται µὲν ἡ ὕλη κατὰ τὴν αὑτῆς
φύσιν· ὑπεναντίον δέ ἐστιν ἡ στέρησις καὶ οὐκ ἂν ἐφίοιτο τῆς
ἑαυτοῦ φθορᾶς.

226. Πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1091b 35 - 1092a 3: συµβαίνει
δὴ πάντα τὰ ὄντα µετέχειν τοῦ κακοῦ ἔξω ἑνὸς αὐτοῦ τοῦ ἑνός͵
καὶ µᾶλλον ἀκράτου µετέχειν τοὺς ἀριθµοὺς ἢ τὰ µεγέθη͵ καὶ
τὸ κακὸν τοῦ ἀγαθοῦ χώραν εἶναι͵ καὶ µετέχειν καὶ ὀρέγεσθαι
τοῦ φθαρτικοῦ· φθαρτικὸν γὰρ τοῦ ἐναντίου τὸ ἐναντίον. 

227. Άλλες δύο φορές χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης µια α -
ντί  στοιχη παροµοίωση (αρσενικό-είδος, θηλυκό-ύλη)· Μετά
τα Φυσικά, 988a 2-7: οἱ µὲν γὰρ ἐκ τῆς ὕλης πολλὰ ποιοῦσιν͵
τὸ δ΄ εἶδος ἅπαξ γεννᾷ µόνον͵ φαίνεται δ΄ ἐκ µιᾶς ὕλης µία τρά -
πεζα͵ ὁ δὲ τὸ εἶδος ἐπιφέρων εἷς ὢν πολλὰς ποιεῖ. ὁµοίως δ΄
ἔχει καὶ τὸ ἄρρεν πρὸς τὸ θῆλυ· τὸ µὲν γὰρ ὑπὸ µιᾶς πλη ροῦ -
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ται ὀχείας͵ τὸ δ΄ ἄρρεν πολλὰ πληροῖ· καίτοι ταῦτα µιµήµατα
τῶν ἀρχῶν ἐκείνων ἐστίν [Κάλφας: Γιατί οι Πλατωνικοί υπο-
στηρίζουν ότι από την ύλη γεννιούνται πολλά όντα, ενώ το
είδος γεννά µόνο µια φορά. Είναι όµως φανερό ότι από µια
ύλη γεννιέται ένα τραπέζι· και αυτός που επιβάλλει το είδος
στο κατα σκεύασµα, αν και είναι ένας, κατασκευάζει πολλά
τραπέ ζια. Ίδια σχέση υπάρχει ανάµεσα στο αρσενικό και στο
θηλυκό: το θηλυκό εγκυµονεί µε µία επαφή, ενώ το αρσενικό
πραγµατο ποιεί πολλές επαφές. Σ’ αυτά βέβαια τα παρα-
δείγµατα δεν έχουµε παρά αποµιµήσεις της δράσης εκείνων
των αρ χών]· και Περί ζώων γενέσεως, 729a 28-33: εἰ οὖν τὸ
ἄρρεν ἐστὶν ὡς κινοῦν καὶ ποιοῦν͵ τὸ δὲ θῆλυ [ᾗ θῆλυ] ὡς
παθητικόν͵ εἰς τὴν τοῦ ἄρρενος γονὴν τὸ θῆλυ ἂν συµβάλλοι-
το οὐ γονὴν ἀλλ΄ ὕλην. ὅπερ καὶ φαίνεται συµβαῖνον· κατὰ γὰρ
τὴν πρώτην ὕλην ἐστὶν ἡ τῶν καταµηνίων φύσις.

228. Το θηλυκό και το άσχηµο επιθυµούν αντίστοιχα το
αρ σε νικό και το ωραίο, µε την έννοια ότι επιθυµούν κάτι που
τους λείπει. Βλ. Περί ζώων γενέσεως, 775a 14-16: ἀσθε νέ στε -
ρα γάρ ἐστι καὶ ψυχρότερα τὰ θήλεα τὴν φύσιν͵ καὶ δεῖ ὑπο-
λαµβάνειν ὥσπερ ἀναπηρίαν εἶναι τὴν θηλύτητα φυσικήν. Ο
Wagner θεωρεί (ό.π., σελ. 442) ότι στην παράγραφο αναµει -
γνύ ονται ορθολογικά µε µυθικά στοιχεία.

229. Πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1089b 15-16: ἀνάγκη µὲν οὖν͵
ὥσπερ λέγοµεν͵ ὑποθεῖναι τὸ δυνάµει ὂν ἑκάστῳ. Ιδιαίτερα το -
νίζει τον χαρακτήρα της αριστοτελικής ύλης ως δυνατότητας
(και τελικά ως πολύ ευρύτερης έννοιας από την ύλη µε τη
σύγ χρονη σηµασία της) ο J. M. Moravcsik, «What Makes
Reality Intelligible? Reflections on Aristotle’s Theory of Aitia»,
L. Judson (ed.) Aristotle’s Physics. A Collection of Essays, Oxford
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1991, σελ. 31-47· βλ. κυρίως το κεφ. V «Form and Matter as
Aitiai», σελ. 43-46.

230. Η ύλη προσλαµβάνει το είδος χωρίς να υφίσταται η ί -
δια καµία µεταβολή-αλλοίωση. Για τον Αριστοτέλη η ύλη εί -
ναι αγένητη και άφθαρτη. Στην απόδειξη αυτών των δύο
ιδιοτήτων της ύλης αφιερώνονται οι επόµενες παράγραφοι.

231. Δεν συµφωνώ µε τον Ross που διαβλέπει µια αναφο -
ρά στην έσχατη, «πρώτη ύλη». Εδώ εννοείται η ύλη από την
οποία άµεσα αποτελείται το εκάστοτε συγκεκριµένο υπαρ -
κτό, ο χαλκός π.χ. ως η ύλη του ανδριάντος.

232. Σιµπλίκιος, 254.27-28: καὶ τὸ ἄφθαρτον δὲ τῆς ὕλης ἀπὸ
τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν Πυθαγορείων ὁ Ἀριστοτέλης παρέ λα -
βε.

233. Βλ. το Ζ’ και το Λ7-9 των Μετά τα Φυσικά. Για την κα -
τα ληκτική παράγραφο του Α9 βλ. Σιάσος, ό.π., σελ. 205: «Το
εδάφιο προσφέρει καταρχήν µια επιστηµολογική διατοµή
ευρύτερου ενδιαφέροντος. Ορίζει µε σαφήνεια τι ανήκει στις
ερευνητικές αρµοδιότητες της πρώτης και της φυσικής φι -
λοσοφίας αντίστοιχα. Η απόδοση όµως του ειδικότε ρου περι -
ε χο µένου της συγκεκριµένης συνάφειας (είδος-αρχή) απαι-
τεί περαιτέρω αποσαφήνιση. Ο όρος εἶδος εµφανίστηκε στις
προηγούµενες παραγράφους (στο Α7 κυρίως και στο Α8-9

δευ  τερευόντως) ως συνώνυµος µε εκείνον της µορφής και
πλαισίωσε την δυάδα/τριάδα των αρχών. Εδώ έχουµε µιαν α -
κόµη διακρίβωση των αρχών σ’ ό,τι αφορά την αρχή-είδος.
Τα δύο τµήµατα του εδαφίου που παραθέσαµε υποχρεώνουν
να αντιστοιχήσουµε τους σχετικούς όρους κατά τον ακόλου -
θο τρόπο:

πρώτη φιλοσοφία: περὶ τῆς κατὰ τὸ εἶδος ἀρχῆς
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ἐν τοῖς ὕστερον: περὶ τῶν φυσικῶν καὶ φθαρτῶν εἰδῶν
[φυ  σι κή φιλοσοφία]

Κλίνουµε να δεχτούµε ότι τα φυσικά και φθαρτά είδη της
φυ σικής φιλοσοφίας συνιστούν και αυτά αρχές. Αυτές όµως
ισχύουν και λειτουργούν ως αρχές µόνο στα όρια του φυσι-
κού γίγνεσθαι. Και εδώ τίθεται το ερώτηµα· η κατά το είδος
αρχή, η οποία ανήκει στη δικαιοδοσία της πρώτης φιλοσο-
φίας, σχετίζεται ή όχι µε το φυσικό γίγνεσθαι; Εδώ δεν λέγε-
ται βέβαια τίποτε, αλλά από µόνη της η υπόµνηση στα εισα-
γωγικά των Φυ σικών συνηγορεί υπέρ της καταφατικής
απάντησης. Τούτο θα βεβαιωθεί έµµεσα, πλην όµως µε σα -
φή νεια, από τη συνέχεια της πραγµατείας σε δύο τουλάχι-
στον συνάφειες, στο Β7 και στο Θ’ βιβλίο. Εκείνο που επι-
βάλλεται να συγκρατήσουµε από εδώ είναι η ειδική µέριµνα
του Φιλοσόφου να οριοθετηθεί µε κάθε δυνατή ακρίβεια το
επιστητό της φυσικής έρευνας. Η φροντίδα αυτή, η οποία, ό -
πως δείχνουν και άλλες παρόµοιες αναφορές, διατρέχει ο λό -
κληρο το κείµενο των Φυσικών, δεν επιτρέπει στον ανα γνώ -
στη να βγει από τη φυσική προοπτική της πραγµατείας και
πολύ περισσό τερο του απαγορεύει να διαισθανθεί ή και να
εντο πίσει στο εσωτερικό της τµήµατα µη φυσικά. Ό,τι ο φυ -
σι κός Αριστοτέλης χαρακτηρίζει ως αντικεί µενο άλλης επι-
στήµης και συνεπώς άλλης πραγµατείας, το παραπέµπει ευ -
σχήµως εἰς ἐκεῖνον τὸν καιρόν». 

234. Ο Ross (ό.π., σελ. 498-499) θεωρεί ότι η συγκεκριµένη
προαναγγελία δεν αφορά µόνο τα επόµενα βιβλία των Φυ σι -
κών αλλά και τις υπόλοιπες αριστοτελικές φυσικές πραγ µα -
τείες (Περί ουρανού, Περί γενέσεως και φθοράς, Μετεωρο λο -
γικά και Περί ψυχής).
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235. Στο Β΄ βιβλίο των Φυσικών ο Αριστοτέλης κάνει µια
και  νούργια αρχή στην έρευνα της φύσεως. Έχοντας ως δεδο-
µένο το κύριο συµπέρασµα του Α΄ βιβλίου, την ύπαρξη αρ -
χών (ὕλη, εἶδος,[στέρησις]), θα διερευνήσει τη φύση καθ’ εαυ-
τήν και τα φύσει όντα ως τέτοια. Παράλληλα, θα προσπαθή-
σει να διαπιστώσει τι κυρίως δικαιούται τον χαρακτηρισµό
φύση ενός όντος, η ύλη ή το είδος του.

236. Όπως φαίνεται από τις αναλύσεις εποµένων κεφα -
λαίων, η κυριότερη –εκτός της φύσεως- αιτία στην οποία ο -
φείλουν την ύπαρξή τους ποικίλα όντα και γεγονότα είναι η
τέχνη. Βλ. και Σιµπλίκιος, Ὑπόµνηµα εἰς τὰ Φυσικά, C.A.G.
IX, ed. H. Diels, Βερολίνο 1892-1895, 261.12-17: καὶ γὰρ νοῦς
καὶ λόγος πρακτικὸς ἢ ποιητικός͵ ὃς µετὰ µὲν ὀρέξεως προ-
αίρεσις γινόµενος τὰ κατὰ ἀρετὴν καὶ κακίαν ἀποδίδωσιν οἷον
δικαίαν πρᾶξιν καὶ ἄδικον͵ χωρὶς δὲ ὀρέξεως τὰ κατὰ τέχνην
οἷον κλίνην οἰκίαν αὔλησιν. γίνεται δέ τινα καὶ διὰ τύχην ὥσ -
περ θησαυροῦ περίπτωσις͵ καὶ ἐκ ταὐτοµάτου ὡς τέρατος γέ -
νε σις ἢ λίθου κατάπτωσις εἰς καθέδρας θέσιν. O Wagner (ό.π.,
σελ. 446) αναφέρει (εκτός της τέχνης) και άλλες αιτίες στις
οποίες ενδέχεται –κατά τον Αριστοτέλη– να οφείλουν ορι-
σµένα όντα την ύπαρξή τους: νοῡς, διάνοια, προαίρεσις, τύχη,
αὐ τόµατον.

237. Τα παραδείγµατα όντων της φύσης που αναφέρει ο
Στα γειρίτης παρατίθενται σε µια κατιούσα κλίµακα (από τα
πιο σύνθετα στα πιο απλά). Απαριθµώνται κατά σειρά οι ζω -
ντανοί οργανισµοί, τα µέρη τους, τα φυτά και τέλος τα τέσ-
σερα στοιχεία.

238. Είναι πολύ χαρακτηριστική η συχνή αναφορά του Α -
ριστοτέλη στις λεκτικές χρήσεις. Εκτµώ ότι δεν πρόκειται α -
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πλά για άντληση ἐνδόξου υλικού από τις τρέχουσες αντιλή-
ψεις της εποχής του όπως αυτές αποτυπώνονται στον γλωσ-
σικό κώδικα, αλλά και για έµµεση αλλά διαρκή υπενθύµιση
του σχετικού και συµβατικού χαρακτήρα των αναλύσεων
στις οποίες προβαίνει ο φιλόσοφος. Η φανέρωση της φύσης
στα όρια της ανθρώπινης γλώσσας και γνώσης έχει οπωσδή-
ποτε περιορισµένη εµβέλεια. Με την πυκνή χρήση των ρηµα-
τικών τύπων φαµεν, λέγεται, λεγόµενα ο φιλόσοφος δεν µας
επιτρέπει να ολισθήσουµε σε µία ταύτιση των λεκτικών δια -
τυπώσεων µε τις ίδιες τις φυσικές πραγµατικότητες.

239. Σιµπλίκιος, 264.10: ἀρχὴν δὲ τὴν ὡς ποιητικὴν αἰτίαν
λέ γει.

240. Φιλόπονος, 195.24-29: τὰ µὲν φυσικὰ φαίνονται τῆς κι -
νή  σεως ἑαυτῶν καὶ τῆς ἠρεµίας τὴν ἀρχὴν ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα·
τά τε γὰρ ζῷα ὅταν κινῆται οὐκ ἔξωθεν ὑπό τινος κινεῖται͵
ἀλλ΄ ἐν ἑαυτοῖς ἔχει τὸ κινοῦν͵ καὶ τὰ ἄψυχα δέ· οἷον οἱ λίθοι
ἀ φιέ µε νοι οὐχ ὑπὸ τοῦ ἀφιέντος ἐπὶ τὸ κάτω κινοῦνται (ἐ -
κεῖνος γὰρ µόνον ἀφῆκεν)͵ ἀλλ΄ ἡ ἐν αὐτοῖς φυσικὴ ῥοπὴ κα τή -
νεγκεν αὐ τούς. Σιµπλίκιος, 264.26: οὐ πᾶσα στάσις ἠρεµία ἐ -
στίν͵ ἀλλ΄ ἡ µετὰ κίνησιν.

241. Ο Αριστοτέλης διακρίνει στο Γ΄ βιβλίο τέσσερα είδη
κι νή σεως-µεταβολής. Είναι η φορά (τοπική κίνηση), η αὔ ξη -
σις και φθίσις (ποσοτική µεταβολή), η ἀλλοίωσις (ποιοτική
µε ταβολή), η γένεσις και φθορά (µετάβαση από την ανυπα-
ρξία στην ύπαρξη και αντίστροφα). Η καθεµιά τους µπορεί
να α πο τελεί κριτήριο θεώρησης κάποιων όντων ως φύσει
όντων.

242. Οι µελετητές δεν οµοφωνούν ως προς τη σηµασία της
έκ φρασης ᾗ µὲν τετύχηκε τῆς κατηγορίας ἑκάστης. Νοµίζω
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ότι η έκφραση παρεµβάλλεται για να περιοριστεί η αναφορά
σε έναν και µόνο έναν τρόπο ύπαρξης των όντων, στην ύ -
παρ ξη των όντων ως ουσιών και όχι ως ποικίλων συµβεβηκό-
των (=περιθωριακών συµπτωµάτων) (όπως αυτά περιγρά -
φονται στις αριστοτελικές κατηγορίες). Το κρεβάτι και το
ρού χο στερούνται κινήσεως µόνο στο βαθµό που υπάρχουν
ως κρεβάτι και ρούχο, και θεωρούνται ως τέτοια. Ειδάλλως,
ένα κρεβάτι και ένα ρούχο µπορεί να κινούνται συµ πτω µα -
τικά (αν ταξιδεύουν, π.χ. πάνω σε ένα πλοίο) ή εν γένει να
µε ταβάλλονται (αν παθαίνουν κάτι, π.χ. να καίγονται).

243. ὁρµή· η εσωτερική αφετηρία της κινήσεως-µεταβολής.
Σιµ πλίκιος, 265.15: ὁρµὴν δὲ κυρίως τὴν ἔνδοθεν ἀρχὴν ἐκά-
λεσε τῆς κινήσεως. Η ὁρµή, η έµφυτη τάση µεταβολής πι θα -
νώς σχετίζεται µε την ύλη που είναι αναγκαίο και ουσιώδες
συστατικό κάθε φυσικού όντος, ενώ αποτελεί κάτι το δευτε-
ρεύον στην περίπτωση των όντων της τέχνης. Βλ. Περί ζώων
µορίων, 640a 31-32: Ἡ δὲ τέχνη λόγος τοῦ ἔργου ὁ ἄνευ τῆς
ὕλης ἐστίν.

244. Και ένα κρεβάτι έχει εσώτερη αρχή κινήσεως: αν α -
φεθεί από ψηλά κινείται πάντα προς τα κάτω. Αλλά η συγ -
κεκριµένη αρχή κινήσεως δεν ανάγεται στο κρεβάτι ως κρε-
βάτι αλλά στο κρεβάτι ως ξύλο. Πρόκειται, εποµένως, για
αρ χή κινήσεως που προσιδιάζει ουσιωδώς στην ύλη και όχι
στο είδος. Όµως η ύλη δεν συνιστά καθ’ αυτό γνώρισµα του
κρεβατιού (βλ. Περί ουρανού, 278a 2-4: τὸ γὰρ τί ἦν εἶναι λέ -
γοντες σφαίρᾳ ἢ κύκλῳ οὐκ ἐροῦµεν ἐν τῷ λόγῳ χρυσὸν ἢ
χαλ κόν͵ ὡς οὐκ ὄντα ταῦτα τῆς οὐσίας). Φυσικά (φύσει), λοι -
πόν, είναι εκείνα τα όντα στα οποία η αρχή κινήσεως προσι-
διάζει απευθείας (πρώτως) στην ουσία τους.
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245. Ο Αριστοτέλης, βασισµένος στο επαγωγικό συµπέ ρα -
σµα ότι τα φυσικά όντα κινούνται-µεταβάλλονται (εν αντι -
θέσει κυρίως προς τα έργα της ανθρώπινης τέχνης που ως
τέ τοια παραµένουν ακίνητα), καταθέτει έναν δοκιµαστικό ο -
ρισµό της φύσης· η φύση δεν είναι το σύνολο των υπαρκτών,
αλλά είναι αιτία και αρχή της κίνησης-µεταβολής µιας ορι-
σµένης τάξης όντων, στην ουσία των οποίων αυτή ενυ πάρ -
χει. Στη συνέχεια του κεφαλαίου ο ορισµός αυτός θα επανα-
κατατεθεί µε πιο ολοκληρωµένη και ακριβή διατύπωση.

246. συµβεβηκός· βλ. τη σηµασία της λέξης στο Α΄ βιβλίο.
247. Το νόηµα του παραδείγµατος µε τον γιατρό: Το γε γο -

νός ότι κάποιος γιάτρεψε τον εαυτό του (επειδή συνέβη να
είναι ο ίδιος γιατρός) δεν µαρτυρεί ένα ουσιώδες γνώρισµα
του ανθρώπου αλλά αποτελεί απλώς ένα συµβεβηκός (ένα
περιθωριακό σύµπτωµα, ένα τυχαίο γνώρισµα). Την ίδια διά -
κριση ανάµεσα σε ουσιώδες γνώρισµα και περιθωριακό σύµ -
πτωµα πρέπει να κάνουµε και όταν αναφερόµαστε στην
κίνηση ενός όντος προκειµένου να το θεωρήσουµε φυσικό ον
ή όχι· αν η κίνηση –σε µία τουλάχιστον από όλες τις µορφές
της-αποτελεί ουσιώδες γνώρισµά του, τότε όντως πρόκειται
για φύσει ον.

248. Φιλόπονος, 204.13: «Ποιουµένων» φησὶν ἀντὶ τοῦ δηµι -
ουρ γουµένων ἀπὸ τέχνης.

249. Πρόκειται για τρεις σηµαντικές ορολογικές διευκρι νί -
σεις· φύση είναι η εσώτερη αρχή κινήσεως-µεταβολής· «έ -
χουν φύση» τα όντα που ως ουσίες διαθέτουν την εσώτερη
τάση προς κίνηση-µεταβολή, και «είναι σύµφωνα µε τη φύ -
ση» τόσο τα όντα που «έχουν φύση» όσο και οι ουσιώδεις ιδι -
ό τητές τους.
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250. Μολονότι αποτελεί βασική διδασκαλία του Αριστοτέ -
λη η έναρξη µιας έρευνας µε το ερώτηµα της ίδιας της ύ παρ -
ξης του γνωστικού αντικειµένου, στην περίπτωση της φύ -
σεως δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα· η ύπαρξή της είναι προφα -
νής. Στα Μετά τα Φυσικά τονίζεται ότι είναι ἀπαιδευσία να
επιδιώκει κανείς την απόδειξη των πάντων (1006a 6-9): ἔστι
γὰρ ἀπαιδευσία τὸ µὴ γιγνώσκειν τίνων δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν
καὶ τίνων οὐ δεῖ· ὅλως µὲν γὰρ ἁπάντων ἀδύνατον ἀπόδειξιν
εἶναι· εἰς ἄπειρον γὰρ ἂν βαδίζοι. 

Βλ. και Φιλόπονος, 206.8-11: ὡς γὰρ αὐτὸς ἔδειξεν ἐν τοῖς
Ἀ ποδεικτικοῖς͵ ἀδύνατον πάντων εἶναι ἀπόδειξιν· εἰ γὰρ ἦν
πάντων ἀπόδειξις͵ οὐδενὸς ἂν ἦν ἀπόδειξις· ἀεὶ γὰρ τὰς ἀρχὰς
δι΄ ὧν ἀπεδείξαµεν ἀποδεικνύναι σπουδάζοντες ἐπ΄ ἄπειρον
ἥξοµεν. Σιµπλίκιος, 271.30-31: τὰ γὰρ ἐναργῆ τὴν ὑπόστασιν
ἔχοντα οὐ δεῖται τῆς τοῦ ὅτι ἔστιν ἀποδείξεως.

251. δι’ αὑτὸ γνώριµον· η καθιερωµένη ερµηνεία του χω -
ρίου θεωρεί ότι µε τη φράση αυτή ο Αριστοτέλης παραπέ -
µπει σε µία αξιωµατική γνώση, µια γνώση αυταπόδεικτη.
Με την ερµηνεία αυτή διαφωνεί ο Bolton, που πιστεύει ότι η
έκ  φραση προϋποθέτει τη γνωστική εφαρµογή της επαγω-
γής.

252. Για το παράδειγµα µε τον εκ γενετής τυφλό: Σιµ πλί -
κιος, 272.15-22: φανερῶν γὰρ ὄντων καὶ αὐτοπίστων τῶν χρω -
µάτων τοῖς δυναµένοις ὁρᾶν ὁ τὴν ὁρατικὴν δύναµιν ἀπολέσας
τὴν τὸ φανερὸν τῶν χρωµάτων κρίνουσαν͵ εἶτα συλλο γι ζό µε -
νος περὶ χρωµάτων͵ καὶ ἀγνωστοτέροις χρήσεται πρὸς πίστιν
ἅτε τὸ φανερὸν ἀγνοῶν καὶ περὶ ὀνοµάτων ποιήσεται τὸν λό -
γον µηδὲν νοῶν. ἐξ ὧν γὰρ ἀκούει͵ ἀλλ΄ οὐκ ἐξ ὧν συναισθάνε-
ται͵ ποιεῖται τὸν συλλογισµὸν ἅτε τὴν σύστοιχον τῶν αἰσθη-
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τῶν γνῶσιν ἀπολέσας͵ ἧς χωρὶς οὐδὲ ὁ λογισµός τι περὶ χρω -
µάτων νοεῖν δυνήσεται. Βλ. και Bolton, ό.π., σελ. 20.

253. Στη συνέχεια του Β1 ο φιλόσοφος προσπαθεί να εντο -
πί σει και να απαριθµήσει τις σηµασίες µε τις οποίες χρησι-
µοποιείται ο όρος φύση. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής
θα αξιοποιήσει για µία ακόµη φορά ἔνδοξο υλικό, δηλαδή
αφενός διάφορες διαδοµένες αντιλήψεις και αντίστοιχα λε -
γό µενα συνηθισµένα στην καθηµερινή πρακτική, αφετέ ρου
ο ρισµένες αντιλήψεις µεµονωµένων στοχαστών. 

Αξιοσηµείωτη είναι η συµπαράθεση των όρων φύσις και
ου σία· είναι προφανές ότι για τον φιλόσοφο το ερώτηµα για
τη φύση των όντων ταυτίζεται µε το ερώτηµα για το ίδιο το
Είναι.

254. Ακολουθώ την ερµηνεία του Ross (ό.π., σελ. 502), που
θε ωρεί ότι το πρῶτον εδώ δεν αναφέρεται στην έσχατη ύλη
από την οποία αποτελούνται όλα τα πράγµατα (αυτή είναι η
ερµηνεία του Σιµπλικίου), αλλά στην ύλη από την οποία α -
πο  τελείται άµεσα ένα πράγµα (π.χ. ύλη του ανδριάντα είναι
ο χαλκός). Διαφορετική είναι η ερµηνεία του Wagner (ό.π.,
σελ. 449-450), που θεωρεί ότι στο συγκεκριµένο χωρίο ο Α ρι -
στο τέλης αναφέρεται στη λεγόµενη πρώτη ὕλη, την έσχατη
και αδιαφοροποίητη ύλη των πάντων (βλ. επ’ αυτού Μετά τα
Φυσικά, 1015a 7-10 και Δ. Σφενδόνη-Μέντζου, «Α ρι στο τελική
πρώτη ὕλη και σύγχρονη Φυσική», Ο Αριστοτέλης και η σύγ -
χρονη εποχή, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Χαλκιδικής,
Πρακτικά του Έκτου Πανελλήνιου Συνεδρίου, επιµ. Ι. Καλογε -
ράκος, 357-372).

255. Αντιφών (βλ. σηµείωση 39 στο Α΄ Βιβλίο). Τη διδα -
σκα λία του Αντιφώντα για την ταύτιση της ουσίας ενός ό -

367



ΣΧΟΛΙΑ

ντος µε την ύλη του (καθώς και το σχετικό παράδειγµα µε
την κλίνη) τη γνωρίζουµε µόνο από τον Αριστοτέλη και δεν
µας σώζεται επ’ αυτού κάποια άλλη παλαιότερη πηγή. Βλ.
και την ερµη νεία του Φιλοπόνου, 207.25 - 208.1: κατεσκεύαζε
γοῦν Ἀν τι φῶν τοῦτο τοῦτον τὸν τρόπον͵ ὅτι τὸ ἐν ἑκάστῳ ὑπο-
κείµενον καὶ µὴ ἄλλοτε εἰς ἄλλο µεταβάλλον τοῦτό ἐστιν ἡ
ἑκάστου φύσις͵ τὰ δὲ ἄλλα καθ΄ ἃ µεταβάλλει γινόµενα καὶ
φθειρόµενα πάθη τούτου εἰσὶ καὶ οὐ φύσις. οὕτως οὖν τοῦ µὲν
ἀνδριάντος φύσις οὐ τὸ σχῆµα͵ ἀλλ΄ ὁ χαλκός͵ καὶ τῆς κλίνης
τὸ ξύλον͵ διότι τὸ µὲν σχῆµα πάθος τί ἐστι γινόµενον καὶ ἀ -
πογι νό µενον͵ ὁ δὲ χαλκὸς καὶ τὸ ξύλον ἀεὶ µένει. 

256. Σιµπλίκιος, 274.8: οὐσίας γὰρ ἴδιον τὸ ἐπιµένειν.
257. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι ορισµένα µέταλλα έχουν

υδατική ουσία – µάλλον επειδή τήκονται. Βλ. Μετά τα Φυσι -
κά, 1015a 7-11: φύσις δὲ ἥ τε πρώτη ὕλη καὶ αὕτη διχῶς͵ ἢ ἡ
πρὸς αὐτὸ πρώτη ἢ ἡ ὅλως πρώτη͵ οἷον τῶν χαλκῶν ἔργων
πρὸς αὐτὰ µὲν πρῶτος ὁ χαλκός͵ ὅλως δ΄ ἴσως ὕδωρ͵ εἰ πάντα
τὰ τηκτὰ ὕδωρ καὶ τὸ εἶδος καὶ ἡ οὐσία.

258. Όπως σηµειώνουν οι αρχαίοι υποµνηµατιστές, φύση
των όντων θεωρούσαν ο Θαλής το νερό, ο Αναξιµένης τον α -
έρα͵ ο Ηράκλειτος τη φωτιά͵ ο Παρµενίδης τη φωτιά και τη
γη, ο Εµπεδοκλής τα τέσσερα ῥιζώµατα ή στοιχεία. Φιλόπο-
νος, 214.3-10: Ὅπερ ἄν τις ἐνόµισεν ὑποκεῖσθαι ὡς ὕλην τοῖς
ἄλλοις͵ τοῦτο καὶ ἀίδιον εἶναι ὑπέθετο ἐξ ἀνάγκης· δεῖ γὰρ τὴν
πρώτην ἀρχὴν ἀίδιον εἶναι καὶ ἀµετάβλητον͵ τὰ δὲ ἄλλα πάν -
τα τὰ ἐκ ταύτης γενητὰ εἶναι καὶ φθαρτά. καὶ οἱ πλείους δὲ
τὰς ὑλικὰς ἀρχὰς ὑποτιθέµενοι͵ ἀιδίους καὶ αὐτοὶ ταύτας ὑπέ -
θεντο· καὶ µεταβάλλειν µὲν καὶ τὰ πάθη καὶ τὰς διαθέσεις εἰς
τὰ ἐξ αὐτῶν συγκείµενα͵ αὐτὰ µέντοι ἀµετάβλητα εἶναι εἰς
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ἄλ ληλα. οὐδὲν γὰρ τῶν τεσσάρων στοιχείων Ἐµπεδοκλῆς͵ ἅ -
περ πρώτας ἀρχὰς ὑπετίθετο͵ µεταβάλλειν ἔλεγεν εἰς ἄλ λη -
λα· ἀµετάβλητα γὰρ εἶναι. 

259. ἀίδιος· το επίθετο αναφέρεται σε µία πραγµατικότη -
τα που υπάρχει έξω από τη χρονικότητα, δεν έχει αρχή και
τέ λος· δεν γεννήθηκε από κάτι άλλο και δεν µεταβάλλεται
σε κάτι άλλο, αλλά παραµένει πάντα ταυτόσηµη µε τον εαυ -
τό της.

260. Το εἶδος ενός όντος είναι, υπό µία έννοια, η φύση του.
Αλ λά βέβαια το εἶδος δεν µπορεί να διαχωριστεί από το ον
αυ τό και να υπάρξει αυτοδύναµο· αν συνέβαινε κάτι τέτοιο,
η φύση του όντος θα βρισκόταν εκτός του όντος, πράγµα που
εξαρχής απέκλεισε ο Αριστοτέλης τονίζοντας ότι τα όντα έ -
χουν τη φύση µέσα τους, στον εαυτό τους. Άρα µόνο στη λε -
κτική-λογική της χρήση (στο πλαίσιο ενός ορισµού) η σηµα -
ντική εκδοχή της φύσεως ως εἴδους είναι δυνατό να χωριστεί
α πό το αντίστοιχο ον. Περισσότερα στον G. Patzig, «Bemerk -
un gen über den Begriff der Form», Archiv für Philosophie 9
(1960), 93-111.

261. Όπως επισηµαίνει ο Wagner (ό.π., σελ. 452), η αναφο -
ρά του Αριστοτέλη στην µη-αυθυπαρξία του είδους (παρά
µόνο στο επίπεδο της λογικής προσέγγισής του) αποτελεί υ -
παι νιγµό για τον πλατωνικό χωρισµόν (αυθυπαρξία) των
Ιδεών.

262. Κατά την ερµηνεία του Σιµπλικίου το ολοκληρωµένο
ον που αποτελείται από ύλη και είδος δεν µπορεί να θεωρη -
θεί φύση αλλά είναι οπωσδήποτε σύµφωνο µε τη φύση.

263. Είναι δεδοµένη η οντολογική προτεραιότητα που α -
πο δίδει ο Αριστοτέλης στο εἶδος. Το εἶδος αποδίδει το είναι ε -
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νός όντος, σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ό,τι η ύλη του. Στη
συνέχεια του κειµένου ο φιλόσοφος παραθέτει τρία επιχει-
ρήµατα που αποδεικνύουν την κεντρική αυτή θέση· τα επι -
χει ρήµατα αυτά εισάγονται µε το ἔτι (στη µετάφραση τα δια-
κρίνω µε χρήση αριθµητικών). 

Ο Φιλόπονος θεωρεί ότι µε τα ἔτι-ἔτι παρατίθενται περαι-
τέρω σηµασίες του όρου φύση, πέραν των δύο κεντρικών ση -
µα σιών (φύση-ύλη, φύση-είδος) που ρητά έχουν επισηµανθ-
εί από τον Αριστοτέλη. Ο Σιµπλίκιος, όµως, διαβλέπει στην
αναφορά στη φύση-οδό µια τρίτη απόδειξη του ότι η φύση
ταυτίζεται µε το είδος, 278.35-279.8: Τρίτον τοῦτο τίθησιν ἐπι -
χείρηµα δεικτικὸν τοῦ τὴν φύσιν τὸ εἶδος εἶναι πάνυ ἐντρεχῶς
προαχθέν. ἡ γὰρ φύσις ἡ ὡς ἔκφυσις καὶ γένεσις λεγοµένη
φύσις ὁδός ἐστιν εἰς τὴν φύσιν προϊοῦσα τοῦ γινοµένου καὶ εἰς
αὐτὴν τελευτῶσα· ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν τεχνητῶν πᾶν τὸ γινόµε-
νον τοῦτο λέγεται γίνεσθαι τὸ ἐφ΄ ὃ ἡ πρόοδος καὶ οὐχὶ τὸ ἀφ΄
οὗ (ὅταν γὰρ ἐκ ξύλου βάθρον ὁ τέκτων ποιῇ͵ γίνεσθαι λέγε-
ται οὐ τὸ ξύλον͵ ἀλλὰ τὸ βάθρον ὑπὸ τοῦ τέκτονος)͵ ὁµοίως δὲ
καὶ ἐπὶ τῶν φυσικῶν· ὅταν γὰρ ὕδωρ εἰς ἀέρα µεταβάλλῃ͵ οὐχ
ὕδωρ λέγοµεν γίνεσθαι ἀλλ΄ ἀέρα͵ οὕτως οὖν καὶ τὸ φυόµενον
ἐπειδὴ εἰς φύσιν ἔρχεται͵ λέγεται φύεσθαι͵ ἀλλ΄ οὐχ ὅτι ἀπὸ
φύσεως. ἔρχεται δὲ ἐπὶ τὸ εἶδος· τὸ εἶδος ἄρα ἡ φύσις.

264. ἐντελέχεια: εδώ έχει τη σηµασία της ολοκλήρωσης,
της πραγµάτωσης ως κατάστασης και όχι ως διαδικα σίας/ε -
νέρ γειας. 

265. Ο Σιµπλίκιος αναπτύσσει το επιχείρηµα (για το ότι το
είδος µάλλον παρά η ύλη δικαιούται την ταύτιση µε τη φύση)
ως εξής: 277.27-31: ἔστι δὲ τὸ πρῶτον ἐπιχείρηµα τοιοῦτον· ἡ
φύσις αἰτία ἐστὶν ἑκάστῳ τῶν φυσικῶν τοῦ εἶναι τοῦτο ὅπερ
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λέγεται͵ τὸ δὲ αἴτιον τοῦ εἶναι ὅπερ λέγεταί ἐστι τὸ αἴτιον τοῦ
ἐντελεχείᾳ εἶναι καὶ µὴ µόνον δυνάµει͵ τὸ δὲ αἴτιον τοῦ ἐνερ-
γείᾳ εἶναι τοῦτο ὅπερ λέγεται τὸ εἶδός ἐστιν· ἡ φύσις ἄρα τὸ
εἶδός ἐστιν.

266. φύσις· διόρθωση του Hamelin, την οποία αποδέχεται ο
Ross. Τα χειρόγραφα παραδίδουν τη γραφή τέχνη. Ο Κάλφας
(ό.π., σελ. 78, σηµ. 36) αποδέχεται τη διόρθωση, µε το επιχεί -
ρη µα ότι µόνο έτσι αποκτά νόηµα το επιχείρηµα «άνθρωπος
γεννά άνθρωπο» το οποίο έχει οπωσδήποτε να κάνει µε τη
φύ ση και όχι µε την τέχνη. Βλ. και Kl. Oehler, Ein Mensch zeugt
einen Menschen. Über den Missbrauch der Sprachanalyse in der
Aristotelesforschung, Frankfurt 1963. 

267. Πρόκειται για ένα επιχείρηµα βασισµένο στην ετυµο -
λο γία της λέξης φύσις, η οποία παράγεται από το ρήµα φύο-
µαι και έτσι µπορεί να έχει τη σηµασία γένεσις. Περισ σότερα
στην S. Waterlow, Nature, Change, and Agency in Aristotle’s
Physics, Oxford 1982, σελ. 63-66.

268. Η παροµοίωση της φύσεως µε οδό τονίζει την ενεργη -
τι κή, εξελικτική αντίληψη της φύσεως από τον Αριστοτέλη.

269. Δεν συµφωνώ µε τον Σιάσο (ό.π., σελ. 219-220) που ε -
ντο πίζει στην αναφορά του φιλοσόφου στη στέρηση µια τρί -
τη σηµασιολογική εκδοχή του όρου φύση. Εκτός του ότι είναι
απίθανο να υπάρχει λεκτική χρήση (λέγεται, λεγόµενα) που
να ταυτίζει τη φύση µε τη στέρηση (πράγµα ασφαλώς εύκο -
λο και προφανές στην περίπτωση της ύλης και του είδους), η
µάλλον παρενθετική αναφορά στη στέρηση εντάσσεται στις
δι ευκρινίσεις για τον όρο εἶδος, και συνδέεται αποκλειστικά
µε αυτόν.

270. Το θέµα συζητείται στο Ε1. Ο Φιλόπονος σηµειώνει:
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(218.13-18) καὶ ὑπερτίθεται τοῦτο ἐν τῷ Περὶ γενέσεως καὶ
φθορᾶς βιβλίῳ͵ ἐν ᾧ δείκνυσιν ὅτι πάντως πᾶσα γένεσις ἐξ
ἐναν τίων͵ καὶ τίνα τὰ ἐναντία καὶ πόσα ἐξ ὧν αἱ γενέσεις. ὡς
οὖν ἢ µὴ ἀποδείξας ἐν τούτοις ὅτι ἐξ ἐναντίων͵ ἀλλὰ µόνον ἐξ
ἀντικειµένων͵ ἢ µὴ ἱκανῶς ἀποδείξας͵ ὑπερτίθεται τοῦτο ἐν
τῷ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς βιβλίῳ· βλ. Περί γενέσεως και
φθοράς, Α3.

271. Αφού στο Β1 δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις για το
περιεχόµενο του όρου φύσις, η οποία εκτός των άλλων απο -
τελεί και το γνωστικό αντικείµενο του επιστήµονα φυσικού,
στο Β2 ο φιλόσοφος θα περιχαρακώσει µε ακρίβεια το ερευ-
νητικό πεδίο της αντίστοιχης επιστήµης, διαστέλ λο ντάς το
από το πεδίο των µαθηµατικών και των συναφών τους επι -
στη µών. Κεντρική του θέση: στον πυρήνα της φυσικής βρί -
σκεται πάντα η κίνηση· τα αντικείµενα του φυσικού εξετά-
ζονται πάντα µαζί µε την κίνησή τους. Ό   πως εύκολα µπορεί
να συµπεράνει κανείς, στο Β2 ο φιλόσοφος δεν επεκτεί νεται
σε κάποια καινούργια προβληµατική, αλλά προσπα θεί να
εµ βαθύνει στην έννοια και το περιεχόµενο του όρου φύσις
δίνοντας συνέχεια στo κεντρικό ζητούµενο του B1.

272. καθ’ αὑτὸ συµβεβηκός: βλ. σηµ. 52 στο Α΄ Βι βλίο.
273. Τα δύο ερωτήµατα που θέτει ο Αριστοτέλης στην ει -

σα γωγική παράγραφο του κεφαλαίου (α. διάκριση φυσικής
και µαθηµατικών, β. επιστηµολογική ένταξη της αστρονο µί -
ας) θα απαντηθούν στη συνέχεια του κεφ. από κοινού. 

274. Σιµπλίκιος, 290.27-29: Διαφέρει δὲ ὁ µαθηµατικὸς τοῦ
φυ σικοῦ πρῶτον µὲν ὅτι ὁ φυσικὸς οὐ περὶ τῶν συµβεβηκότων
µόνον τοῖς φυσικοῖς σώµασι λέγει͵ ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς ὕλης͵ τοῦ
µαθηµατικοῦ µηδὲν περὶ ὕλης πολυπραγµονοῦντος. 
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Φιλόπονος, 219.28-33: ὁ µὲν µαθηµατικὸς διαλέγεται περὶ
τῶν σχηµάτων καὶ τῶν συµβαινόντων αὐτοῖς µηδὲν προσεπι-
νοῶν ἐν ὁποιᾳδηποτοῦν ὕλῃ ταῦτα ὑπάρχει͵ ἀλλὰ χωρίσας
αὐτὰ πάσης ὕλης τῇ διανοίᾳ οὕτω τὰ συµβαίνοντα αὐτοῖς θεω-
ρεῖ͵ ὁ µέντοι φυσικὸς ἐπινοῶν τὸ σχῆµα καὶ τὰ λοιπὰ τῶν πα -
θῶν͵ ὡς ἐν ὕλῃ αὐτὰ θεωρεῖ. Βλ. και D. K. Modrak, «Aristotle
on the difference between Mathematics and Physics and First
Philosophy», Apeiron 22 (1989), 121-139. 

275. Ο Πλάτων αλλά και οι σύγχρονοι του Αριστοτέλη α -
κα   δη µικοί φιλόσοφοι. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι αυτοί λει -
τουρ γούν αντίστοιχα προς τους µαθηµατικούς. Οι µαθηµα-
τικοί µελετούν τα αντικείµενά τους προβαίνοντας καταρχήν
σε µία νοητική αφαίρεση (χωρισµός): τα αποσυνδέουν από
την ύλη και την κίνηση· µια ευθεία µελετάται ως ευθεία, ανε-
ξάρτητα από το ον στο οποίο συναντάται. Το ίδιο κάνουν και
οι πλατωνικοί: µελετούν αφαιρετικά τα είδη αποσυνδεµένα
(χωριστά) από την ύλη. 

Για τον Αριστοτέλη αυτή η αφαιρετική θεώρηση των ει -
δών δεν συνιστά καθ’ εαυτήν πρόβληµα. Προβληµατική και
απορριπτέα είναι η απόδοση αυτοδύναµης και ολοκληρω -
µένης ύπαρξης στα προϊόντα της νοητικής αφαιρέσεως· για
τον Σταγειρίτη δεν υπάρχουν αυθύπαρκτα είδη διαχωρισµέ-
να από την ένυλη (και κινούµενη-µεταβαλλόµενη) πραγµά-
τωσή τους. Βλ. και Φιλόπονος, 224.8-11: οὐ µόνον κατ΄ ἐπίνοι-
αν χωρίζουσι τὰ εἴδη͵ ὥσπερ τὰ σχήµατα καὶ τὰ πάθη οἱ µα θη -
µατικοί͵ ἀλλὰ καὶ ὕπαρξιν αὐτοῖς καθ΄ αὑτὰ διδόασι τοῖς µηδὲ
κατ΄ ἐπίνοιαν χωρίζεσθαι πεφυκόσιν. 

276. Σιµπλίκιος, 293.28-29: τὸ δὲ «ἧττον» δοκεῖ δι΄ εὐλάβειαν
λέγειν φιλόσοφον͵ καίτοι βουλόµενος αὐτὰ µηδαµῶς εἶναι µη -
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δὲ τῇ ἐπινοίᾳ χωριστά.
277. σιµότης· η καµπυλότητα της µύτης. Πολυχρησιµοποι-

ηµένο παράδειγµα, το οποίο ο Αριστοτέλης επικαλείται όταν
θέλει να αναφερθεί σε µία οντότητα υποχρεωτικώς συν δε µέ -
νη µε την ύλη, και µάλιστα µία συγκεκριµένη ύλη· βλ. ση µεί -
ωση 94 στο Α΄ βιβλίο.

278. Πολύ διαφωτιστικό για το νόηµα της παραγράφου εί -
ναι το ακόλουθο χωρίο από τα Μετά τα Φυσικά, 1025b 30 -
1026a 5: ἔστι δὲ τῶν ὁριζοµένων καὶ τῶν τί ἐστι τὰ µὲν ὡς τὸ
σιµὸν τὰ δ΄ ὡς τὸ κοῖλον. διαφέρει δὲ ταῦτα ὅτι τὸ µὲν σιµὸν
συν ειληµµένον ἐστὶ µετὰ τῆς ὕλης ἔστι γὰρ τὸ σιµὸν κοίλη ῥίς͵
ἡ δὲ κοιλότης ἄνευ ὕλης αἰσθητῆς. εἰ δὴ πάντα τὰ φυσικὰ ὁ -
µοίως τῷ σιµῷ λέγονται͵ οἷον ῥὶς ὀφθαλµὸς πρόσωπον σὰρξ
ὀστοῦν͵ ὅλως ζῷον͵ φύλλον ῥίζα φλοιός͵ ὅλως φυτόν (οὐθενὸς
γὰρ ἄνευ κινήσεως ὁ λόγος αὐτῶν͵ ἀλλ΄ ἀεὶ ἔχει ὕλην)͵ δῆλον
πῶς δεῖ ἐν τοῖς φυσικοῖς τὸ τί ἐστι ζητεῖν καὶ ὁρίζεσθαι.

279. ἀστρολογία = αστρονοµία· βλ. Φιλόπονος, 222.17-19:
«ἀ στρολογίαν» φησὶν ἣν ἰδίως νῦν ἀστρονοµίαν καλοῦµεν· οὐ
διεκέκριτο γὰρ παρὰ τοῖς παλαιοῖς τὰ ὀνόµατα͵ ἀλλ΄ ἐπὶ τῶν
αὐτῶν ἄµφω ἐφέροντο.

Την επιστηµολογική ένταξη των επιστηµών αυτών (ανά -
µε σα στα µαθηµατικά και τη φυσική) εξετάζει ο Αριστοτέ -
λης και σε άλλες πραγµατείες του· βλ. ενδεικτικά Αναλυτικά
Ύστερα, 76a 24. Περισσότερα στον W. Guthrie, «Notes on
some passages in the Second Book of Aristotle’s Physics»,
Classical Quarterly 40 (1946), σελ. 70-76.

280. Κάλφας, ό.π., σελ. 83, σηµ. 55: «Η γεωµετρία αδιαφο -
ρεί για το γεγονός ότι οι γραµµές µπορούν να είναι όρια φυ -
σι κών αντικειµένων. Η οπτική όµως, ως εφαρµοσµένη γεω -
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µετρία, ασχολείται µε τις γεω µετρικές ιδιότητες των γραµ-
µών που εµφανίζονται αποκλειστικά στα φυσικά σώµατα.
Εµµέσως το επιχείρηµα αυτό δίνει και µια απάντηση στο
δεύ τερο ερώτηµα αυτού του κε φαλαίου, αν η αστρονοµία α -
νή κει στα µαθηµατικά ή στη φυσική. Αν η αστρονοµία µε -
λετά ένα µα θηµατικό σχήµα όχι ως µαθηµατική αφαίρεση
αλλά ως όριο φυ σικού αντικειµένου, τότε κατά τον Αριστο-
τέλη είναι κλάδος της φυσικής».

281. Με τη χρήση του «µαζί και» προσπαθώ να αποδώσω
τη συµπλεκτική σύνδεση «τε… καί», η οποία χρησιµοποιεί -
ται όταν συνδέονται όχι δύο και διακριτές οντότητες αλλά οι
δύο τροπικές εκφάνσεις µίας και µοναδικής πραγµατικότη -
τας.

282. Η ύλη του κάθε φυσικού όντος δεν µπορεί να είναι ο -
ποιαδήποτε· το κάθε φυσικό ον απαιτεί τη δική του ιδιαίτερη
ύλη· βλ. Περί ψυχής, 414a 25-27: ἑκάστου γὰρ ἡ ἐντελέχεια ἐν
τῷ δυνάµει ὑπάρχοντι καὶ τῇ οἰκείᾳ ὕλῃ πέφυκεν ἐγγίνεσθαι. 

283. Πρβλ. Περί ζώων µορίων, 642a 13-17: Ὅτι µὲν οὖν δύο
τρόποι τῆς αἰτίας͵ καὶ δεῖ λέγοντας τυγχάνειν µάλιστα µὲν
ἀµφοῖν͵ εἰ δὲ µή͵ δῆλόν γε πειρᾶσθαι ποιεῖν͵ καὶ ὅτι πάντες οἱ
τοῦτο µὴ λέγοντες οὐδὲν ὡς εἰπεῖν περὶ φύσεως λέγουσιν.

284. Πρβλ. και το Α3 των Μετά τα Φυσικά, όπου επίσης
πα  ρουσιάζεται η άποψη ότι το υλικό αίτιο ανακαλύφθηκε α -
πό τους παλαιούς φιλοσόφους πρώτο.

285. Κατά τον Αριστοτέλη ο Εµπεδοκλής ξεπερνά σε κά -
ποιο βαθµό την παραδοσιακή αντίληψη της ταύτισης ύλης
και φύσης, αφού διαγιγνώσκει (πιεσµένος και αναγκασµέ-
νος από την ίδια την αλήθεια!) τη βαρύτητα που έχει ο λόγος
τῆς µίξεως των στοιχείων· βλ. Περί ζώων µορίων, 642a 17-22:
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ἀρχὴ γὰρ ἡ φύσις µᾶλλον τῆς ὕλης. ἐνιαχοῦ δέ που αὐτῇ καὶ
Ἐµπεδοκλῆς περιπίπτει͵ ἀγόµενος ὑπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας͵
καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν ἀναγκάζεται φάναι τὸν λόγον
εἶναι͵ οἷον ὀστοῦν ἀποδιδοὺς τί ἐστιν· οὔτε γὰρ ἕν τι τῶν στοι -
χείων λέγει αὐτὸ οὔτε δύο ἢ τρία οὔτε πάντα͵ ἀλλὰ λόγον τῆς
µίξεως αὐτῶν. Επίσης, Περί ψυχής, 410a 1-3: οὐ γὰρ ὁπωσοῦν
ἔχοντα τὰ στοιχεῖα τούτων ἕκαστον͵ ἀλλὰ λόγῳ τινὶ καὶ συν -
θέσει͵ καθάπερ φησὶ καὶ Ἐµπεδοκλῆς τὸ ὀστοῦν.

286. Στο Δηµόκριτο ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ότι δεν αρ -
κέ στηκε στη φυσική θεωρία αλλά «άγγιξε» κάπως και τον ο -
ρι σµό, την ουσία των φυσικών φαινοµένων· βλ. Περί ζώων
µορίων, 642a 24-28: Αἴτιον δὲ τοῦ µὴ ἐλθεῖν τοὺς προγενεστέ -
ρους ἐπὶ τὸν τρόπον τοῦτον͵ ὅτι τὸ τί ἦν εἶναι καὶ τὸ ὁρίσασθαι
τὴν οὐσίαν οὐκ ἦν͵ ἀλλ΄ ἥψατο µὲν Δηµόκριτος πρῶτος͵ ὡς οὐκ
ἀναγκαίου δὲ τῇ φυσικῇ θεωρίᾳ͵ ἀλλ΄ ἐκφερόµενος ὑπ΄ αὐτοῦ
τοῦ πράγµατος. 

287. Πάγια θέση του Αριστοτέλη· βλ. ανάλυση του θέµα -
τος στον Wagner (ό.π., σελ. 456), όπου και τα σχετικά παράλ-
ληλα χωρία. Βλ. ακόµη Κάλφας, ό.π., σελ. 67-68, όπου και η
άποψη ότι η αριστοτελική θέση «η τέχνη µιµείται τη φύση»
κρίνεται ως αυθαίρετη και αναπόδεικτη (εντός του πλαισίου
σκέψης του Σταγειρίτη). Για τη γενικότερη συσχέτιση φύσης
και τέ χνης στον Αριστοτέλη βλ. K. Ulmer, Wahrheit, Kunst und
Natur bei Aristoteles, Tübin gen 1953.

288. Η ιατρική αποτελεί για τον Αριστοτέλη τυπικό παρά -
δειγ µα φυσικής επιστήµης. Στο συγκεκριµένο χωρίο ο φιλό-
σοφος παραπέµπει στην ιατρική, για να δείξει ότι µια φυσι-
κή επιστήµη µελετά αφενός τον τελικό στόχο (στην περί -
πτω ση της ιατρικής την υγεία), αφετέρου το υλικό υπόβαθρο
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στο οποίο πραγµατώνεται αυτός ο τελικός στόχος (εδώ αυ -
τός είναι η χολή και το φλέγµα).

Η χολή και το φλέγµα αναφέρονται συχνά από τον Αρι-
στοτέλη ως δείγµατα του θερµού και του υγρού· βλ. Προβλή-
µατα, 862b 25-31: Διὰ τί τοῦ µὲν φθινοπώρου καὶ τοῦ χειµῶνος
οἱ καῦσοι µᾶλλον γίνονται ἐν ταῖς ψυχραῖς ὥραις͵ τοῦ δὲ θέρ-
ους τὰ ῥίγη ἐνοχλεῖ καυµάτων ὄντων; ἢ ὅτι τῶν κατὰ τὸν ἄν -
θρω πον ἡ χολὴ µέν ἐστι θερµόν͵ τὸ δὲ φλέγµα ψυχρόν; ἐν µὲν
οὖν τῷ θέρει τὸ ψυχρὸν ἀναλύεται͵ καὶ διαχυθὲν ῥίγη καὶ
τρόµους παρασκευάζει· ἐν δὲ τῷ χειµῶνι τὸ θερµὸν ὑπὸ τῆς ὥ -
ρας κρατεῖται κατεψυγµένον.

289. Αποτελεί κεντρική διδασκαλία του Β΄ Βιβλίου ότι ο
φυ  σι κός οφείλει να γνωρίζει και τις δύο εκφάνσεις της φύ -
σης, την ύλη και το είδος.

290. Συνεχίζεται η επιχειρηµατολογία σχετικά µε την υ -
πο  χρέωση του φυσικού να µελετήσει τόσο το είδος όσο και
την ύλη. Βλ. και Σιµπλίκιος, 301.30-31: Ὁ δὲ ὅλος σκοπὸς τῶν
λε γο µένων ἔοικε τείνειν εἰς τὸ καὶ τοῦ εἴδους καὶ τῆς ὕλης εἶ -
ναι γνωστικὴν τὴν φυσικήν.

291. Φιλόπονος, 236.7-18: «Ποιητὴν» τὸν Εὐριπίδην λέγει.
ὅτι͵ φησί͵ καλῶς ὡρισάµεθα τὸ τέλος καὶ τὸ οὗ ἕνεκα τὸ ἔσχα-
τον τῆς συνεχοῦς καὶ ἀδιακόπου κινήσεως͵ πιστοῦται καὶ Εὐρι -
πί δης ἐκ κοινῆς µὲν ἐννοίας τοῦτο λαβὼν ὅτι τῆς συνεχοῦς κι -
νή σεως τὸ ἔσχατον τέλος οὗ ἕνεκά ἐστι͵ γελοίως δὲ τὴν κοινὴν
ταύτην ἔννοιαν καὶ καθολικὴν ἐφαρµόσας τοῖς κατὰ µέρος.
ἐπεὶ γὰρ συνεχοῦς τινος τῆς ζωῆς τέλος ἐστὶν ὁ θάνατος͵ ἐνό -
µι σε τοῦτο τέλος καὶ οὗ ἕνεκα εἶναι· ὅθεν ἐπειδὴ τὰ πρὸ τοῦ
τέ λους πρὸς τὸ τέλος ἀναφέρεται πάντα͵ ὑπενόησε διὰ τοῦτο
γίνεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἵνα ἀποθάνῃ. τὸ δέ͵ φησίν͵ οὐχ οὕτως
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ἔχει· οὐ γὰρ πᾶν ἁπλῶς τέλος καὶ οὗ ἕνεκά ἐστιν͵ ἀλλὰ τὸ µὲν
οὗ ἕνεκα πᾶν τέλος͵ τὸ δὲ τέλος οὐ πάντως οὗ ἕνεκα͵ ἀλλὰ τὸ
βέλτιστον τέλος τοῦτο οὗ ἕνεκα· βέλτιον δὲ τὸ εἶναι τοῦ µὴ
εἶναι· οὐκ ἄρα οὗ ἕνεκα ὁ θάνατος. 

292. Η αριστοτελική ύλη είναι συσχετική έννοια. Κάτι α -
ποτελεί ύλη για κάτι άλλο (βλ. Μετά τα Φυσικά, 1049a 19-24)·
δεν νοείται αυθύπαρκτη ύλη. Στην περίπτωση της τέχνης η
ε πιλογή της ύλης ανήκει στον άνθρωπο· στην περίπτωση, ό -
µως, της φύσης η επιλογή της ύλης ενός φυσικού όντος α νή -
κει στο ίδιο το ον.

293. Περί φιλοσοφίας· αριστοτελικός διάλογος µη σωζόµε -
νος (βλ. M. Untersteiner, «Aristotele Phys. I, 8-9, frammenti del
περί φιλοσοφίας», Rivista di Filologia 37 (1959), 1-23.

Για τη διπλή έννοια του σκοπού βλ. Περί ψυχής, 415b 20-
21: διττῶς δὲ τὸ οὗ ἕνεκα͵ τό τε οὗ καὶ τὸ ᾧ. Μετά τα Φυσικά,
1072b 1-2: ὅτι δ΄ ἔστι τὸ οὗ ἕνεκα ἐν τοῖς ἀκινήτοις͵ ἡ διαίρεσις
δηλοῖ· ἔστι γὰρ τινὶ τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τινός.

294. Λέγεται ότι η τέχνη ἄρχει, εξουσιάζει την ύλη µε την
έν νοια ότι η τέχνη επιβάλλει ποια ύλη θα χρησιµοποιηθεί
κατά την κατασκευή ενός τεχνικού προϊόντος. Η ναυπηγική,
π.χ. επιβάλλει την κατασκευή του πηδαλίου από ξύλο κυ πα -
ρισσιού, έχει δηλαδή τον απόλυτο έλεγχο της ύλης. Αλλά,
ενώ στην περίπτωση της τέχνης το τεχνικό προϊόν λαµβάνει
την ύλη του ύστερα από την έλλογη απόφαση του τεχνίτη,
στην περίπτωση της φύσης τα φύσει όντα επιλέγουν τα ίδια
την ύλη τους· τα µέρη των ζώων απαρτίζονται από ύλη που
επέβαλε το ίδιο το ζώο, και όχι µια έλλογη πηγή αποφάσεων
έξω από αυτό.

295. ἀρχιτεκτονική πως· ο Ross (ό.π., σελ. 509) εξηγεί: Η τέ -

378



ΣΧΟΛΙΑ

χνη που χρησιµοποιεί την ύλη µπορεί να ονοµαστεί ἀρχιτε -
κτονική πως διότι ἄρχεται τῆς ὕλης, αλλά δεν είναι ἀρχιτε -
κτο νικὴ µε τη στενή έννοια της λέξης, αφού οὐ τεκταίνεται
την ύλη.

296. Σιµπλίκιος, 305.28-29: ἥδε ἂν ἡ ὕλη τοῦδε τοῦ εἴδους εἴη
ὕλη καὶ τόδε τὸ εἶδος τῆσδε τῆς ὕλης εἶδος. Πρόκειται για ένα
ένα ακόµη επιχείρηµα µε το οποίο υποστηρίζεται η θέση ότι
ο φυσικός οφείλει να γνωρίζει και τις δύο εκφάνσεις της φύ -
σεως, την ύλη και το είδος.

297. Για τα πολλά προβλήµατα παράδοσης του κειµένου
σ’ αυτήν την τελευταία παράγραφο του Β2 βλ. Ross, ό.π., σελ.
510- 511 και Wagner, ό.π., σελ. 458. 

298. Φιλόπονος, 239.25: Ἐντεῦθεν διακρίνει τοῦ θεολόγου
τὸν φυσικόν. 

299. Ο ήλιος αναφέρεται ως έσχατη απαρχή των φυσικών
µε ταβολών. Το νόηµα του παραδείγµατος: Αίτια των φυ σι -
κών όντων είναι πάντα άλλα ένυλα φυσικά όντα· άρα αυτά
α ποτελούν αντικείµενο έρευνας του φυσικού και όχι τα χω -
ρι στά είδη.

Η αριστοτελική απάντηση στο ερώτηµα µέχρι ποιο σηµείο
οφείλει ο φυσικός να γνωρίζει το είδος και την ουσία ενός
όντος: ο φυσικός γνωρίζει το είδος όχι καθ’ εαυτό (αυτό α πο -
τελεί αντικείµενο της πρώτης φιλοσοφίας), αλλά στο βαθµό
που το είδος λειτουργεί ως το τελικό αίτιο ενός ένυλου όντος
(και έτσι έχει καθοριστικό ρόλο στη επιλογή της ύλης αυτού
του όντος). Το χωρίο σχολιάζει αναλυτικά ο O. Hamelin,
Aristotle, Physique II, Paris 1907, σελ. 78-82.

300. χωριστόν· πρόκειται για το πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον,
το οποίο µελετά η Πρώτη Φιλοσοφία (βλ. τα Λ6-10 των Μετά
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τα Φυσικά).
Ως εξής αποτιµά ο Σιάσος (ό.π., σελ. 222-223) τη συµβολή

του κεφ. Β2 στην προώθηση της αριστοτελικής έρευνας της
φύ σης: «Στο Β2 ο Αριστοτέλης αυτονόµησε το µέγε θος της κί -
νη σης και το καθιέρωσε ως διακριτικό σηµείο του φυσικού,
για να φθάσει να απαριθµήσει ονοµαστικά τρεις φύ σεις -
τρεις εκδοχές της φύσης (ύλη, είδος, τέλος), και σιω πηρά και
την κίνηση, ως αντικείµενα του φυσικού. Δεν χρειάζεται να
παιδευτεί κάποιος ιδιαίτερα για να αναγνωρίσει σ’ αυτά, τα
τέσ σερα γνωστά αριστοτελικά αίτια. Στη συ νέχεια άλλωστε
του Β’ βιβλίου αυτά αναλύονται διεξοδικά. Το ερώτη µα που
προβάλλει από αυτή την αναπροσαρµογή είναι το ακόλου -
θο: ποιο είναι τελικά το ζητούµενο του Β’, ο ορισµός ή διο ρι -
σµός της φύσης, τα αντικείµενα του φυσικού ή ο καθορισµός
των φυσικών αιτίων; Πιστεύουµε ότι κανένα από τα τρία δεν
µπορεί να διεκδικήσει και να αποσπάσει θεµατική αυ τοτέ -
λεια. Θεωρούµε επίσης ότι και τα τρία αποζητούν ερευνητι-
κή αποσαφήνιση. Η δυσκολία ίσως έγκειται στο γε γο νός ότι
για τη µελέτη του ενός απαιτείται η αποσαφήνιση των άλ -
λων. Βρι σκόµαστε, µε άλλα λόγια, µπροστά σ’ ένα α κό µη
δείγ µα πυκνού αριστοτελικού λόγου, στο οποίο περι χω ρού -
νται και συ νεξετάζονται περισσότερες από µία θεµα τι κές
ενότητες».

301. Θυµίζω ότι στο εισαγωγικό κεφάλαιο της πραγµα -
τείας (Α1) η επιστηµονική γνώση εν γένει είχε αναχθεί σε
γνώση των αρχών, των αιτίων και των στοιχείων. Με το ζήτ-
ηµα των αρχών της φυσικής επιστήµης ειδικότερα, ο Αριστο -
τέλης α σχο λήθηκε διεξοδικά στο πρώτο βιβλίο των Φυσικών.
Έτσι, στο προκείµενο κεφ. Β3, καθώς και στα επόµενα κεφ.
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του Β΄ βιβλίου, ο φιλόσοφος επικεντρώνεται στη σηµασία της
σφαιρικής γνώσης των (πρώτων) αιτίων, δηλαδή της ύλης,
του εί δους, της αρχής της κίνησης και του τέλους. Χωρίς τη
γνώση των αιτίων δεν νοείται φυσική επιστήµη. 

Είναι προφανές ότι η αριστοτελική θεωρία των τεσσάρων
αιτίων δεν είναι τόσο µια θεωρία της αιτιότητας όπως τη νο -
ούµε σήµερα, όσο µια ολοκληρωµένη ερµηνευτική θεωρία.
Kύριος υποστηρικτής της θέσης αυτής είναι ο J. M. Moravcsik·
βλ. ενδεικτικά το άρθρο του «What Makes Reality Intelligible?
Reflections on Aristotle’s Theory of Aitia», L. Judson (ed.) Aristo -
tle’s Physics. A Collection of Essays, Oxford 1991, σελ. 31-47.
Επίσης, M. Scriven, «Causation as Explanation», Nous 9 (1975),
3-16, και J. Annas, «Aristotle on Inefficient Causes», Philo soph i -
cal Quarterly 32 (1982), σελ. 311-326, ειδικ. σελ. 319. 

Από επιστηµολογική άποψη η θεωρία των τεσσάρων αι -
τίων διακρίνεται για την ευελιξία και την ευρετικότητά της.
Δεν είναι τυχαίο ότι αποτέλεσε εργαλείο σκέψης για την αν -
θρω πότητα (τουλάχιστον αυτήν που σήµερα εντάσσεται στο
δυτικό πολιτισµό) επί πολλούς αιώνες.

Όσον αφορά τη γνώση των στοιχείων, τέλος, πρέπει να ε -
πι σηµάνω ότι στα όρια των Φυσικών δεν επιχειρείται αυτο-
τελής πραγµάτευση του θέµατος· το ζήτηµα των στοιχείων
δι ερευνάται στο Γ΄ βιβλίο της επόµενης φυσικής πραγµα -
τείας, της Περί ουρανού.

302. πρώτη αἰτία· όχι η πιο άµεση αιτία, αλλά η α πώτερη
από τις αιτίες στις οποίες µπορούµε να αναχθούµε. 

303. Βλ. Σιάσος (ό.π., σελ. 227): «Η λήψη του διὰ τί (ή της
πρώτης αιτίας) για κάθε ένα από τα ερευνώµενα του φυσι -
κού επιστητού από τη µία ορίζει την εγκυρότητα της φυσικής
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γνώσης (τοῦτο ποιητέον καἰ περί γενέσεως…), από την άλλη
όµως το διὰ τί συνοψίζει και ανακεφαλαιώνει την ειδική λει-
τουργία και σκοπιµότητα της αιτιακής έρευνας. Όπως θα λε -
χθεί σε επόµενο κεφάλαιο (Β7), η έρευνα η σχετική µε τα αί -
τια αποδίδει και αποδίδεται φυσικώς, όταν αποδώσει το διὰ
τί, όταν δηλαδή αναχθεί και στις τέσσερεις αιτίες». 

Η αναγωγή κάθε επιµέρους ζητουµένου στις αρχές, ως
κατάληξη της έρευνας των τεσσάρων αιτίων, δείχνει ότι οι
αρ χές και τα αίτια δεν απαρτίζουν για τον φυσικό δύο δια-
κριτά ερευνητικά σύνολα, αλλά ότι τα αίτια και οι αρχές συ -
στή νουν ένα και ενιαίο ερευνητικό πεδίο· οι αρχές και τα αί -
τια δεν ταυτίζονται, πλην όµως δεν λειτουργούν και ως δύο
ετερογενείς και ασύµβατες πραγµατικότητες. Βλ. και J. M.
Mo ravcsik, «Aitia as Generative Factor in Aristotle’s Philo -
sophy», Dialogue 14 (1975), 622-638.

304. Όπως κατ’ επανάληψη τονίζει ο Wieland (βλ. εν δει κτι -
κά, ό.π., σελ. 262), η αριστοτελική θεωρία των τεσσάρων αι -
τίων έχει λεκτικές ρίζες· πηγάζει από τους τρόπους µε τους
ο ποίους οι αρχαίοι Έλληνες µπορούσαν να απαντήσουν στο
ερώτηµα «διὰ τί;». Ο Αριστοτέλης στέκεται πάντα µε προ-
σοχή στις λεκτικές χρήσεις· πιστεύει ότι ο γλωσσικός κώδι -
κας εγκιβωτίζει λανθάνουσες θεωρήσεις ενδεχοµένως αλη  -
θείς και οπωσδήποτε άξιες περαιτέρω έρευνας. Βλ. επίσης M.
Hocutt, «Aristotle’s Four Becauses», Philosophy 49 (1974), 385-
399. 

305. παράδειγµα· βλ. Κάλφας, ό.π., σελ. 90, σηµ. 84: «Ο
όρος πα ράδειγµα είναι πλατωνικός, πράγµα που, κατά τον
Ross ([1946] 512), ση µαίνει ότι το κείµενο γράφεται στην πρώ -
ι µη αριστοτελική περίοδο. Η χρησιµοποίηση του όρου παρά-
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δειγµα ως ισοδυνάµου του είδους δεν δηµιουργεί προβλήµα-
τα στην εξήγηση της λειτουργίας της τέχνης, θα µπορούσε
ωσ τό σο να δώσει την εντύπωση ότι η φύση λειτουργεί µε
συν ει δητή σκοπιµότητα. Το ζήτηµα αναλύεται διεξοδικά από
τον Σιµπλίκιο (310.23 κ.ε.), ο οποίος υιοθετεί την άποψη του
Αλεξάνδρου Αφροδισιέα ότι η αριστοτελική φύση ακολουθεί
υ ποδείγµατα µολονότι η ίδια είναι ἄλογος δύναµις. Βλ.
Hamelin [1907], 84-90».

Βλ. και Φιλόπονος, 244.14-23: «παράδειγµα» δὲ εἶπεν͵ οὐχ
ὡς οἱ τὰς ἰδέας ὑποτιθέµενοι͵ οὐδ΄ ὡς οἰόµενος φυσικοῦ εἶναι
παραδειγµατικὸν ἀποδιδόναι αἴτιον (οὐ γὰρ πρὸς παράδειγµα
ὁρῶσα ἡ φύσις ποιεῖ͵ ἐπειδὴ µὴ γινώσκουσα ποιεῖ͵ ἀλλ΄ ἀνεπι-
στάτως τοὺς λόγους τῶν γινοµένων ἔχουσα)͵ ἀλλ΄ ἐπειδὴ οἱ
πρὸς παράδειγµα ποιοῦντες ὡρισµένα ποιοῦσι µήτε ὑπερ πί -
πτον τες µήτε ἐνδεέστερον τοῦ παραδείγµατος ἐργαζόµενοι τὸ
ἀποτέλεσµα͵ καὶ τὰ ὑπὸ φύσεως δὲ γινόµενα ὡρισµένα ἐστίν
(ὥρισται γὰρ τὸ ἀνθρώπου εἶδος τὸ βοὸς τὸ συκῆς τὸ ἀµπέλου
καὶ τῶν λοιπῶν͵ καὶ µέχρι τοσούτου κινεῖ ἡ φύσις τὴν ὕλην µέ -
χρις ἂν εἰς τὸ εἶδος ἔλθῃ)͵ διὰ τοῦτο τὸ εἶδος «παράδειγµα»
εἶπε. 

306. Συχνά ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί τον όρο λόγος ως
συνώνυµο του εἴδους· βλ. ενδεικτικά Περί ψυχής, 412b 15-17:
οὐ γὰρ τοιούτου σώµατος τὸ τί ἦν εἶναι καὶ ὁ λόγος ἡ ψυχή͵
ἀλλὰ φυσικοῦ τοιουδί͵ ἔχοντος ἀρχὴν κινήσεως καὶ στάσεως
ἐν ἑαυτῷ. Μετά τα Φυσικά, 1042a 26-29: ἔστι δ΄ οὐσία τὸ ὑ -
ποκείµενον͵ ἄλλως µὲν ἡ ὕλη (ὕλην δὲ λέγω ἣ µὴ τόδε τι οὖσα
ἐνεργείᾳ δυνάµει ἐστὶ τόδε τι)͵ ἄλλως δ΄ ὁ λόγος καὶ ἡ µορφή͵
ὃ τόδε τι ὂν τῷ λόγῳ χωριστόν ἐστιν.

307. Πρόκειται για παράδειγµα που επίσης παραπέµπει
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στην πλατωνική Ακαδηµία.
308. Φιλόπονος, 245.24-27: τὴν «πρώτην» δὲ εἶπεν͵ ὅτι δο -

κοῦσι καὶ τὰ ὄργανα κινεῖν͵ ἀλλ΄ οὐ πρῶτα κινεῖ. οὐκ οὖν ποιη -
τι κὰ αἴτια ταῦτα· τὸ γὰρ ποιητικὸν τὸ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κι νή -
σεως ἡ πρώτη. 

309. Το ίδιο παράδειγµα παρατίθεται αναλυτικότερα και
µε απαρίθµηση των επιµέρους συστατικών της αιτιότητας
στα Αναλυτικά Ύστερα, 94b 8 κ.ε.

310. Μολονότι όλα τα παραδείγµατα τελικών αιτίων που
α  να φέρονται στην παράγραφο αφορούν σε διαδικασίες, ο Α -
ριστοτέλης πιστεύει ότι και τα µεµονωµένα όντα έχουν τέ -
λος, υπάρχουν δηλαδή για κάποιο σκοπό, που δεν είναι
άλλος α πό το έργο ή τη λειτουργία τους· βλ. Ηθικά Ευδήµια,
1218b 35 - 1219a 5: τῶν δὲ ἐν ψυχῇ τὰ µὲν ἕξεις ἢ δυνάµεις εἰσί͵
τὰ δ΄ ἐνέργειαι καὶ κινήσεις. ταῦτα δὴ οὕτως ὑποκείσθω καὶ
περὶ ἀ ρετῆς͵ ὅτι ἐστὶν ἡ βελτίστη διάθεσις ἢ ἕξις ἢ δύναµις
ἑκάστων͵ ὅσων ἐστί τις χρῆσις ἢ ἔργον. δῆλον δ΄ ἐκ τῆς ἐπαγω -
γῆς. ἐπὶ πάντων γὰρ οὕτω τίθεµεν. οἷον ἱµατίου ἀρετὴ ἐστίν·
καὶ γὰρ ἔργον τι καὶ χρῆσις ἐστίν· καὶ ἡ βελτίστη ἕξις τοῦ
ἱµατίου ἀ ρε τὴ ἐστίν. ὁµοίως δὲ καὶ πλοίου καὶ οἰκίας καὶ τῶν
ἄλλων. ὥστε καὶ ψυχῆς· ἔστι γάρ τι ἔργον αὐτῆς. 

311. Η µετριοπαθής διατύπωση στη συµπερασµατική πα -
ρά γραφο µε την οποία κλείνει η αναφορά στα τέσσερα αίτια
στο κεφ. Β3 δεν πρέπει να ερµηνευτεί µόνο ως τυπικό δείγµα
του αποφατικού χαρακτήρα της αριστοτελικής επιστήµης
(εί χαµε αλλού την ευκαιρία να αναφερθούµε διεξοδικά στο
θέµα). Όπως θα γίνει σαφέστερο στο επόµενο κεφ. Β4, τα
τέσσερα αίτια (α. η ύλη, β. το είδος, γ. η αρχής της κινήσεως-
µεταβολής, δ. το τέλος) συνιστούν µάλλον τύπους αιτίων και
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όχι κατ’ ανάγκην «εξατοµικευµένα», διακριτά αίτια. Ο φιλό-
σοφος επικεντρώνεται στην κατάρτιση µιας ανοικτής τυπο-
λογίας της αιτιότητας, πολύτιµης για την ανάπτυξη και εµ -
βά θυνση της φυσικής επιστήµης. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Α -
ρι στοτέλης πιστεύει πως η θεωρία του καλύπτει κάθε µορφή
αιτιότητας (Μετά τα Φυσικά 988b16-19: ὅτι µὲν οὖν ὀρθῶς δι -
ώρισται περὶ τῶν αἰτίων καὶ πόσα καὶ ποῖα͵ µαρτυρεῖν ἐοίκα-
σιν ἡµῖν καὶ οὗτοι πάντες͵ οὐ δυνάµενοι θιγεῖν ἄλλης αἰτίας͵
πρὸς δὲ τούτοις ὅτι ζητητέαι αἱ ἀρχαὶ ἢ οὕτως ἅπασαι ἢ τινὰ
τρόπον τοιοῦτον͵ δῆλον) δεν οδηγεί σε ταύτιση της προσω πι -
κής του διδασκαλίας µε την ίδια την αλήθεια.

312. Βλ. µια αντίστοιχη παρουσίαση της θεωρίας των τεσ-
σάρων αιτίων στα Μετά τα Φυσικά, 983a 26-32: τὰ δ΄ αἴτια
λέγεται τετραχῶς͵ ὧν µίαν µὲν αἰτίαν φαµὲν εἶναι τὴν οὐσίαν
καὶ τὸ τί ἦν εἶναι (ἀνάγεται γὰρ τὸ διὰ τί εἰς τὸν λόγον ἔσχα-
τον͵ αἴτιον δὲ καὶ ἀρχὴ τὸ διὰ τί πρῶτον)͵ ἑτέραν δὲ τὴν ὕλην
καὶ τὸ ὑποκείµενον͵ τρίτην δὲ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως͵
τετάρτην δὲ τὴν ἀντικειµένην αἰτίαν ταύτῃ͵ τὸ οὗ ἕνεκα καὶ
τἀγαθόν (τέλος γὰρ γενέσεως καὶ κινήσεως πάσης τοῦτ΄ ἐστίν)
Κάλφας: Τα αίτια τώρα λέγονται µε τέσσερεις τρόπους: Μία
αιτία λέµε ότι είναι η ουσία ή το «τι ήταν να είναι» (αφού η ε -
ρώτηση «γιατί είναι κάτι» ανάγεται τελικά στον ορισµό, και
το πρωταρχικό «γιατί» είναι αίτιο και αρχή)· δεύτερη αιτία εί -
ναι η ύλη ή το υποκείµενο· τρίτη η προέλευση της κίνησης·
και τέταρτη η αντί θετη από την τρίτη αιτία, το «χάριν του ο -
ποίου» ή το αγαθό (γιατί αυτός είναι ο σκοπός κάθε µετα βο -
λής και κάθε κίνησης)].

313. εὐεξία· η καλή σωµατική κατάσταση, το δυνατό σώ -
µα, η πυκνότης σαρκός. Βλ. και Τοπικά, 113b 34-36: ἀνάπαλιν
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δὲ ἡ ἀκολούθησις͵ οἷον εὐεξίᾳ µὲν ὑγίεια ἀκολουθεῖ͵ καχεξίᾳ
δὲ νό σος οὔ͵ ἀλλὰ νόσῳ καχεξία. Ηθικά Νικοµάχεια, 1129a 17-
23: πολλάκις µὲν οὖν γνωρίζεται ἡ ἐναντία ἕξις ἀπὸ τῆς ἐναν-
τίας͵ πολλάκις δὲ αἱ ἕξεις ἀπὸ τῶν ὑποκειµένων· ἐάν τε γὰρ ἡ
εὐ ε ξία ᾖ φανερά͵ καὶ ἡ καχεξία φανερὰ γίνεται͵ καὶ ἐκ τῶν
εὐε κτι κῶν ἡ εὐεξία καὶ ἐκ ταύτης τὰ εὐεκτικά. εἰ γάρ ἐστιν ἡ
εὐ  ε ξία πυκνότης σαρκός͵ ἀνάγκη καὶ τὴν καχεξίαν εἶναι µα νό -
τη τα σαρκὸς καὶ τὸ εὐεκτικὸν τὸ ποιητικὸν πυκνότητος ἐν σαρ -
κί.

314. Κάλφας, ό.π., σελ. 92, σηµ. 92: «Το παράδειγµα µου
φαίνεται αδύναµο. Αν αίτιο της σωτηρίας του πλοίου είναι η
παρουσία του κυβερνήτη, τότε αίτιο της ανατροπής του είναι
το αντίθετο: η απουσία του κυβερνήτη. Έχουµε δηλαδή δύο
αντίθετα αίτια που προκαλούν δύο αντίθετα αποτελέσµατα,
οπότε ο στόχος του Αριστοτέλη δεν επιτυγχάνεται. Μόνο αν
θεωρήσουµε τον κυβερνήτη (δηλαδή την καλή και την κακή
του κατά περίσταση «παρουσία») αίτιο των αντιθέτων κατα -
στάσεων, το παράδειγµα λειτουργεί».

315. Με τη φράση αυτή γίνεται ξεκάθαρο ότι µε τη θεωρία
των τεσσάρων αιτίων ο Αριστοτέλης δεν προχωρά στην ανά -
πτυ ξη ενός κλειστού αιτιακού και αιτιολογικού συστήµατος.
Η σχετική θεωρία αφορά αφενός σε µια τυπολογία των αι -
τίων, αφετέρου δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα, καθώς ε -
κτός από τα γνωστά και προφανή τέσσερα αίτια υάρχουν και
άλλα, λιγότερο φανερά και προσιτά στην ανθρώπινη έρευ-
να. Αυτό που έχει σηµασία είναι ο ανοικτός, δηµιουργικός
χα ρακτήρας της θεωρίας. Βλ. και J. Moravcsik, «Aitia as
Generative Factor in Aristotle’s Philosophy», Dialogue 14 (1975),
622-638.
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316. Στην έννοια του ὑποκειµένου, ως κάτι που προϋπο τί -
θε  ται και επιδέχεται αλλαγές, έχει αναφερθεί ο Αριστοτέλης
εκτενέστερα στο Α7.

317. Ο Wagner (ό.π., σελ. 464) επισηµαίνει ότι το σπέρµα σε
προηγούµενο σηµείο της πραγµατείας (190b 3-5) είχε χρη σι -
µοποιηθεί ως παράδειγµα υλικού αιτίου, ενώ τώρα αναφέ ρε -
ται ως παράδειγµα αιτίου του τύπου «ὅθεν ἡ κίνησις». Ο µε -
λε  τητής εξετάζει κάποια παράλληλα χωρία από άλλες αρι -
στο τελικές πραγµατείες, αλλά δεν καταλήγει σε οριστικά
συ µπεράσµατα σχετικά µε το πώς αντιλαµβάνεται ο Αριστο -
τέλης την αιτιακή λειτουργία του σπέρµατος.

318. Σιµπλίκιος, 321.20-23: τὸ γὰρ τελικὸν αἴτιον οἷον ἡ ὑ -
γίεια ὡς ἔστι τέλος τῶν ἄλλων τῶν ἕνεκα αὐτοῦ λαµβανο -
µένων οἷον περιπάτου καὶ φαρµακοποσίας καὶ τῶν τοιούτων͵
οὕτως καὶ ἀγαθὸν ἐκείνων ἐστί. Ο D. M. Balme («Teleology and
Necessity», A. Gotthelf και G. Lennox (ed.), Philosophical Issues
in Aristotle’s Biology, Cambridge 1987, σελ. 275-284) τονίζει πό -
σο σηµαντική παράµετρος της αριστοτελικής έννοιας του
τέλους είναι το αγαθό, και µάλιστα µε την έννοια του χρησί -
µου, αυτού που συντελεί ώστε το ον να πραγµατώσει το έργο
του.

319. Κάλφας, ό.π., σελ. 93, σηµ. 97: «Δεν είναι σαφές αν το
τῶν ἄλλων αναφέρεται σε όλες τις προηγούµενες διαδικα -
σίες αλλαγής ή αν αναφέρεται µόνο ως η αντίστροφη άποψη
του ποιητικού αιτίου. Η επόµενη πρόταση, που µοιάζει συµ -
πε ρασµατική, συνηγορεί προς την κατεύθυνση της υπότα -
ξης των τριών άλλων αιτίων στο τελικό αίτιο – και έτσι ερ µη -
νεύ τηκε ιστορικά από όσους τόνισαν την καθολική τελεολο -
γία της αριστοτελικής φυσικής, όπως ο Θωµάς Ακινάτης. Βλ.
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παρακάτω, “γιατί το τέλος είναι αίτιο της ύλης, ενώ η ύλη
δεν είναι αίτιο του τέλους” (200a 33-34). Ο Αριστοτέλης ωστό-
σο συχνά ταυτίζει το τέλος µε το ἀγαθόν ή το βέλτιστον,
αφού το τέλος είναι η ορθή ολοκλήρωση µιας συγκεκριµένης
διαδικασίας (βλ. προηγουµένως 194a 32). Θα µπορούσε λοι -
πόν να διαβαστεί το χωρίο χωρίς ιεραρχική αναφορά στα
άλλα αίτια, αλλά µε άξονα την υπόταξη όλων των µέσων
(τῶν ἄλλων) στον τελικό σκοπό. Πρβ. Wieland [1970], 263-64».

320. Διατυπώσεις σαν κι αυτήν (και ας µην πιστέψουµε
πως έχει κάποια διαφορά το αν θα πούµε το τέλος πραγ µα -
τικό ή φαινοµενικό αγαθό) οδήγησαν πολλούς µελετητές να
υπερτιµήσουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της αριστο-
τελικής τελεολογίας. Δεν πρέπει, όµως, να παραγνωρίζουµε
τον ρε αλιστικό χαρακτήρα της αιτιότητας, όπως την νοεί ο
Αριστοτέλης: τα αίτια λειτουργούν καταρχήν στο πεδίο των
πραγ µάτων και εξ υστέρου ανάγονται στο γνωστικό και
γλωσσικό επίπεδο, στο επίπεδο της ανθρώπινης πρόσληψης.
Βλ. P. Sedley, «Is Aristotle’s Teleology Anthropocentric?», Phro -
nesis 36 (1991), 179-96.

321. Ο φιλόσοφος αναφέρεται σε υποκατηγορίες αιτίων ε -
ντός του γενικότερου πλαισίου της τετραπλής διαίρεσης των
αιτίων. Μέσα στο καθένα από τα τέσσερα αίτια εντοπίζονται
ποικίλες µορφές αιτιότητας. Σιµπλίκιος, 322.18-24: Πρότερον
µὲν ὅτε ἔλεγεν ἕνα µὲν οὖν τρόπον αἴτιον λέγεται τὸ ἐξ οὗ
γίνεταί τι ἐνυπάρχοντος͵ τρόπους ἔλεγε τὰς πρὸς ἄλληλα
τῶν πρώτων αἰτίων διαφοράς͵ νῦν δὲ τρόπους λέγει τὰς καθ΄
ἕκαστον τῶν αἰτίων διαφορὰς οἷον τὰς τῆς ὕλης µόνης καὶ τοῦ
εἴδους µόνου καὶ τῶν ἄλλων αἰτίων͵ αἵτινες τῶν ὁµοειδῶν εἰσι.
καὶ λέγει͵ ὅτι καὶ οἱ καθ΄ ἕκαστον τῶν αἰτίων τρόποι ἀριθµῷ
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µέν εἰσι πολλοί͵ συγκεφαλαιοῦνται δὲ καὶ οὗτοι εἰς ἓξ τὰς καθ΄
ἕκαστον αἴτιον διαφοράς. Βλ. και Charlton, ό.π., σελ. 103.

322. Το παράδειγµα µε τον Πολύκλειτο αναλύει µε µεθό -
δους της σύγχρονης λογικής ο O J. M. Moravcsik, «What
Makes Reality Intelligible? Reflections on Aristotle’s Theory of
Aitia», L. Judson (ed.) Aristotle’s Physics. A Collection of Essays,
Oxford 1991, σελ. 36-38. Βλ. και C. A. Freeland, «Accidental
Causes and Real Explanations», Judson L. (ed.) Aristotle’s Phy -
sics. A Collection of Essays, Oxford 1991, 49-72. 

323. Πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1014a 4-6: ἔστι δὲ καὶ τῶν συµ -
βεβηκότων ἄλλα ἄλλων πορρώτερον καὶ ἐγγύτερον͵ οἷον εἰ ὁ
λευκὸς καὶ ὁ µουσικὸς αἴτιος λέγοιτο τοῦ ἀνδριάντος͵ ἀλλὰ µὴ
µόνον Πολύκλειτος ἢ ἄνθρωπος.

324. Δηλαδή τόσο στα αίτια που είναι περιθωριακά συµ -
πτώ µατα όσο και στα ουσιώδη αίτια.

325. Κάλφας, ό.π., σελ. 96, σηµ. 108: «Για το άγαλµα, τα δυ -
να τά ποιητικά αίτια θα ήταν: 1. Ένας αγαλµατοποιός (το ε -
πι  µέρους). 2. Ένας καλλιτέχνης (το γένος). 3. Ο Πολύκλειτος
(το «συµβεβηκός»). 4. Ένας άνθρωπος (το γένος του «συµ βε -
βη κότος»). 5. Ο αγαλµατοποιός Πολύκλειτος ή ο καλλιτέχνης
Πολύκλειτος κ.ο.κ. (ο συνδυασµός). 6. Ένα από τα τέσσερα
πρώτα. Στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται για έξι κατη γο -
ρίες, αλλά µάλλον για τέσσερεις κατηγορίες (οι τέσσερεις
πρώ τες) και για δύο τρόπους (συµπλεκόµενα - ξεχωριστά)».

326. Διαφορετικά ερµηνεύει το ἀκρότατον ο Σιµπλίκιος
(326.15-16): Ἀκρότατον µὲν λέγει αἴτιον τὸ κυριώτατον λε γό -
µε νον͵ ὃ ἄλλοι συνεκτικὸν ὀνοµάζουσιν. Βλ. όµως Μετά τα
Φυ σικά,  1003a 26-28: ἐπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἀκροτάτας
αἰτίας ζητοῦµεν͵ δῆλον ὡς φύσεώς τινος αὐτὰς ἀναγκαῖον
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εἶναι καθ΄ αὑτήν. Και Περί ουρανού, 279a 30-33: Καὶ γάρ͵ κα -
θάπερ ἐν τοῖς ἐγκυκλίοις φιλοσοφήµασι περὶ τὰ θεῖα͵ πολ-
λάκις προφαίνεται τοῖς λόγοις ὅτι τὸ θεῖον ἀµετάβλητον ἀναγ-
καῖον εἶναι πᾶν τὸ πρῶτον καὶ ἀκρότατον.

327. Ο Αριστοτέλης αφιερώνει τα τρία επόµενα κεφ. (Β4-6)
στην εξέταση της τύχης και του αὐτοµάτου (οι όροι θα χρη -
σιµοποιηθούν και θα µελετηθούν ως ταυτόσηµοι, µέχρι το
Β6, οπότε και θα διακριθούν οι σηµασίες τους). Ο Σταγειρίτης
είναι ο πρώτος φιλόσοφος που επιχειρεί µια σχετικά αυτοτε-
λή και ολοκληρωµένη πραγµάτευση του θέµατος. Μολονότι
τα κεφ. Β4-6 συνιστούν µια εκτεταµένη παρένθεση, εντάσσο -
νται οργανικά στη θεµατολογία του Β’ βιβλίου, αφού η όλη
α νάπτυξη βασίζεται στη θεωρία των τεσσάρων αιτίων. 

Ο Φιλόπονος θεωρεί την αναφορά στην τύχη και το αυτό-
µατο ως συνέχεια της ανάλυσης των «κατὰ συµβεβηκὸς» αι -
τίων· 259.9-12: Διαλεχθεὶς περὶ τῶν καθ΄ αὑτὸ αἰτίων καὶ τῶν
κατὰ συµβεβηκός͵ καὶ διαστειλάµενος αὐτὰ ἀπ΄ ἀλλήλων καὶ
ἀκριβῶς τὸν περὶ αὐτῶν διεξελθὼν λόγον͵ ἐπειδὴ τῶν κατὰ
συµβεβηκὸς αἰτίων ἐστὶ καὶ ἡ τύχη καὶ τὸ αὐτόµατον͵ βούλεται
καὶ περὶ αὐτῶν διαλεχθῆναι.

328. Το Β4 έχει εισαγωγικό χαρακτήρα· η έρευνα αφορ µά -
ται από το ερώτηµα της ύπαρξης της τύχης και από µια χα -
λα ρή δοξογραφική καταγραφή. Η δοξογραφική καταγραφή
του Β4 δεν καταλήγει σε κάποιο θετικό συµπέρασµα σχετικά
µε την ύπαρξη ή την ουσία της τύχης και του αὐτοµάτου, και
έτσι το ζήτηµα παραπέµπεται στο επόµενο κεφάλαιο.

329. Ο Ross (ό.π., σελ. 514) θεωρεί ότι ο Αριστοτέλης υπο -
νοεί τον Δηµόκριτο. Είναι, όµως, εξίσου πιθανό να αναφέρε-
ται ο φιλόσοφος σε µία διαδεδοµένη αντίληψη της εποχής
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του· η άποψη ότι δεν υπάρχει τύχη αλλά όλα έχουν κάποια ε -
ξή γηση, είχε πάντα τους υποστηρικτές της.

330. Ο Σιµπλίκιος, επικαλούµενος µαρτυρία του Ευδήµου,
αποδίδει τον παλαιὸν λόγον στον Δηµόκριτο (330.14-20): τὸ δὲ
«καθάπερ ὁ παλαιὸς λόγος ὁ ἀναιρῶν τὴν τύχην» πρὸς Δηµό -
κρι τον ἔοικεν εἰρῆσθαι· ἐκεῖνος γὰρ κἂν ἐν τῇ κοσµοποιίᾳ ἐ δό -
κει τῇ τύχῃ κεχρῆσθαι͵ ἀλλ΄ ἐν τοῖς µερικωτέροις οὐδενός φη -
σιν εἶναι τὴν τύχην αἰτίαν ἀναφέρων εἰς ἄλλας αἰτίας͵ οἷον τοῦ
θησαυρὸν εὑρεῖν τὸ σκάπτειν ἢ τὴν φυτείαν τῆς ἐλαίας͵ τοῦ δὲ
καταγῆναι τοῦ φαλακροῦ τὸ κρανίον τὸν ἀετὸν ῥίψαντα τὴν
χε λώνην͵ ὅπως τὸ χελώνιον ῥαγῇ. οὕτως γὰρ ὁ Εὔδηµος ἱστο -
ρεῖ.

331. Για την έννοια και τη σηµασία που έχει η τύχη στους
προ σωκρατικούς (ιδιαίτερα στους ύστερους) βλ. W. K. C.
Guthrie., A History of Greek Philosophy, Cambridge, 1965.

332. Βλ. Εµπεδοκλής, DK, Fragmentum 53.
333. αἰθήρ· εδώ συνώνυµο του ἀήρ· βλ. Wagner, ό.π., σελ.

467.
334. Στην ίδια φράση του Εµπεδοκλή ο Αριστοτέλης ανα -

φέ  ρε ται και στο Περί γενέσεως και φθοράς, 334a 1-8.
335. Βλ. στο Β8 εκτενέστερη αναφορά στη διδασκαλία του

Ε µπεδοκλή για την ανάπτυξη των ζωικών µορίων.
336. τῶν κόσµων πάντων· Κάλφας, ό.π., σελ. 100, σηµ. 122:

«Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις θεωρίες των ατοµικών, ό -
πως µαρτυρεί ο πλη θυντικός “τῶν κόσµων”. Πρβ. Σιµπλί κιος
331.16-19. Κατά τον Λεύκιππο και τον Δηµόκρι το, αρχικά
υπήρχαν τα κινούµενα άτοµα και το κενό. Τα άτοµα κάποια
στιγµή, και µε έναν τρόπο που δεν προσδιορίζεται ακριβώς,
σχηµατίζουν µια δίνη που διαχωρίζει τα όµοια από τα ανό-
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µοια και συγκεντρώνει στο κέντρο τα µεγαλύτερα άτοµα
δηµιουργώντας τη Γη. “Οὐρανὸς” και “κόσµος” χρησιµοποι -
ού νται εδώ, όπως και στον Τίµαιο του Πλάτωνα, ως συνώ νυ -
µα».

337. Δηµόκριτος, Testimonia 1.97-102: ... ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅ -
λων ἀτόµους καὶ κενόν͵ τὰ δ΄ ἄλλα πάντα νενοµίσθαι. ἀπεί -
ρους τε εἶναι κόσµους καὶ γενητοὺς καὶ φθαρτούς. µηδέν τε ἐκ
τοῦ µὴ ὄντος γίνεσθαι µηδὲ εἰς τὸ µὴ ὂν φθείρεσθαι. καὶ τὰς ἀ -
τόµους δὲ ἀπείρους εἶναι κατὰ µέγεθος καὶ πλῆθος͵ φέρε σθαι
δ΄ ἐν τῶι ὅλωι δινουµένας͵ καὶ οὕτω πάντα τὰ συγκρίµατα γεν-
νᾶν͵ πῦρ͵ ὕδωρ͵ ἀέρα͵ γῆν· εἶναι γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ἀτόµων τι -
νῶν συστήµατα. 

338. Ο Αριστοτέλης εντοπίζει µία λογική αντίφαση στη
στά ση των ατοµικών φιλοσόφων απέναντι στην τύχη: ενώ
από τη µία στο επίπεδο των ζώων και των φυτών απο κλεί -
ουν οποιαδήποτε δράση της τύχης, από την άλλη ανάγουν σε
αυτήν τη γένεση του σύµπαντος κόσµου. Βλ. και F. D. Miller,
«Aristotle Against the Atomists», Kretzmann Ν. (ed.), Infinity
and Continuity in Ancient and Medieval Thought, Ithaca-New
York-London 1982, 87-111.

339. τα θειότατα τῶν φανερῶν· οτιδήποτε απαρτίζει αυτό
που λέµε σήµερα διάστηµα ή στερέωµα.

340. Βλ. και Περί ζώων µορίων, 641b 20-23: Οἱ δὲ τῶν µὲν
ζῴων ἕκαστον φύσει φασὶν εἶναι καὶ γενέσθαι͵ τὸν δ΄ οὐρανὸν
ἀπὸ τύχης καὶ τοῦ αὐτοµάτου τοιοῦτον συστῆναι͵ ἐν ᾧ ἀπὸ τύ -
χης καὶ ἀταξίας οὐδ΄ ὁτιοῦν φαίνεται. 

341. Περί ζώων µορίων, 641b 18-19: τὸ γοῦν τεταγµένον καὶ
τὸ ὡρισµένον πολὺ µᾶλλον φαίνεται ἐν τοῖς οὐρανίοις ἢ περὶ
ἡµᾶς. 
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Περί ουρανού, 289b 15-27: Τοὺς µὲν γὰρ κύκλους οὐθὲν
ἄτοπον ἀλλ΄ ἀναγκαῖον ἀνάλογον ἔχειν τὰ τάχη τοῖς µεγέθε-
σι͵ τῶν δ΄ ἄστρων ἕκαστον τῶν ἐν τούτοις οὐθαµῶς εὔλογον·
εἴτε γὰρ ἐξ ἀνάγκης τὸ τὸν µείζω κύκλον φερόµενον θᾶττον
ἔσται͵ δῆλον ὅτι κἂν µετατεθῇ τὰ ἄστρα εἰς τοὺς ἀλλήλων
κύκλους͵ τὸ µὲν ἔσται θᾶττον τὸ δὲ βραδύτερον (οὕτω δ΄ οὐκ ἂν
ἔχοιεν οἰκείαν κίνησιν͵ ἀλλὰ φέροιντ΄ ἂν ὑπὸ τῶν κύκλων)͵
εἴτε ἀπὸ ταὐτοµάτου συνέπεσεν͵ οὐδ΄ οὕτως εὔλογον ὥστ΄ ἐν ἅ -
πασιν ἅµα τόν τε κύκλον εἶναι µείζω καὶ τὴν φορὰν θάττω τοῦ
ἐν αὐτῷ ἄστρου· τὸ µὲν γὰρ ἓν ἢ δύο τοῦτον τὸν τρόπον ἔχειν
οὐθὲν ἄτοπον͵ τὸ δὲ πάνθ΄ ὁµοίως πλάσµατι ἔοικεν. Ἅµα δὲ καὶ
οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς φύσει τὸ ὡς ἔτυχεν͵ οὐδὲ τὸ πανταχοῦ καὶ
πᾶσιν ὑπάρχον τὸ ἀπὸ τύχης. 

342. Ο Σιµπλίκιος φέρνει τους Στωικούς ως παράδειγµα
φιλοσόφων οι οποίοι πρέσβευαν το αδιάγνωστο των αιτίων
που αποδίδονται στην τύχη. Επισηµαίνει όµως ότι και προ
του Αριστοτέλη οι Έλληνες λάτρευαν την Τύχη ως θεά. Το
πιθανότερο είναι ότι η συγκεκριµένη δόξα δεν αποτελεί δι -
δασκαλία κάποιου συγκεκριµένου φιλοσόφου, αλλά είναι
µια άποψη των καθηµερινών ανθρώπων της εποχής του Αρι -
στο τέλη.

343. Στο Β5 ο φιλόσοφος αναπτύσσει την προσωπική του
δι δασκαλία σχετικά µε την τύχη. Καταρχήν προσπαθεί να
απαντήσει στο ερώτηµα ποιου είδους συµβάντα αποδίδονται
στην τύχη (το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι αποδίδουν κά -
ποια συµβάντα στην τύχη, λαµβάνεται ως τεκµήριο της ύ -
παρ ξής της). Η προσεκτική διαιρετική µέθοδος στην αρχή
του κεφ. Β5 µαρτυρά ότι ο φιλόσοφος αποσκοπεί στην κατάρ-
τιση ενός ορισµού για την τύχη και το αὐτόµατον.
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344. Για τα πράγµατα που συµβαίνουν πάντα µε τον ίδιο
τρόπο (και συνεπώς αποκλείεται να αναχθούν στην τύχη)
βλ. το παράδειγµα του Σιµπλικίου (334.13-14): τὸ ἀνατέλλειν
καὶ δύνειν τὸν ἥλιον. Ένα παράδειγµα καθαρά αριστοτελικό:
τα βαριά κινούνται πάντα προς τα κάτω, ενώ τα ελαφρά
προς τα πάνω. Βλ. και L. Judson, «Chance and “Always or For
the Most Part” in Aristotle», Judson L. (ed.), Aristotle’s Physics. A
Collection of Essays, Oxford 1991, 73-99.

345. Υπάρχουν και τα πράγµατα που δεν συµβαίνουν µε
τον ίδιο τρόπο πάντα αλλά τις περισσότερες φορές· και αυτά
επίσης αποκλείεται να αναχθούν στην τύχη. Κατά τον Σιµ-
πλίκιο πρόκειται για όσα περιλαµβάνονται στον υποσε λήνιο
κόσµο (334.14-16): τὰ κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην γι νο -
µένοις τὸ ἄνθρωπον ἐξ ἀνθρώπου καὶ ἵππον ἐξ ἵππου… Στη
συνέχεια του κειµένου ο Αριστοτέλης δίνει και ένα δικό του
παράδειγµα: το να πέσει χιόνι τον χειµώνα.

346. Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για µια τρίτη κατηγορία
φαινοµένων (όπως την ερµηνεύει ο Κάλφας), αλλά για εξαι-
ρέσεις του κανόνα της µίας ουσιαστικά προηγούµενης κα τη -
γορίας, αναιρέσεις της επαναληψιµότητας (µια τρίτη κατη -
γο ρία φαινοµένων θα ήταν αυτά που γίνονται πότε έτσι,
πότε αλλιώς). Ένα παράδειγµα: Τον Σεπτέµβριο η βροχή εί -
ναι κανόνας (είτε κάθε Σεπτέµβριο βρέχει είτε τους περισσό-
τερους Σεπτέµβριους). Το να µη βρέξει τον Σεπτέµβριο απο-
τελεί γεγονός που παραβαίνει τον κανόνα, και όχι µια τρίτη
κατηγορία του φαινοµένου.

347. Η προαίρεσις δεν ταυτίζεται µε το ἑκούσιον· όλες οι
πράξεις που πράττονται µε προαίρεση είναι εκούσιες, αλλά
όχι και το αντίστροφο· και αυτό, διότι η προαίρεση προϋπο -
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θέτει την συνδροµή του λόγου, είναι επιλογή συνειδητή και
θεµελιώνεται στη λογική αποτίµηση του σκοπού των πρά -
ξεων ως εφικτού. Ἠθικὰ Μεγάλα, 1.17.6-7: Εἰ τοίνυν ἡ προαί -
ρεσις ὄρεξίς τις βουλευτικὴ µετὰ διανοίας, οὐκ ἔστιν τὸ ἑ -
κούσιον προαιρετόν. ἑκόντες γὰρ πολλὰ πράττοµεν πρὸ τοῦ
διανοηθῆναι καὶ βουλεύσασθαι, οἷον καθίζοµεν καὶ ἀνιστάµε-
θα καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα ἑκόντες µὲν ἄνευ δὲ τοῦ διανο-
ηθῆναι, τὸ δὲ κατὰ προαίρεσιν πᾶν ἦν µετὰ διανοίας. οὐκ ἄρα
τὸ ἑκούσιον προαιρετόν, ἀλλὰ τὸ προαιρετὸν ἑκούσιον· ἄν τι
γὰρ προαιρώµεθα πράττειν βουλευσάµενοι, ἑκόντες πράττο-
µεν.

348. Στη δεύτερη παράγραφο του Β5 ο Αριστοτέλης προ -
βαί νει σε µια δεύτερη διάκριση: γεγονότα-πράξεις που απο-
βαίνουν στην επίτευξη κάποιου σκοπού και γεγονότα-πρά-
ξεις που δεν αποβαίνουν σε κάτι τέτοιο. Η τύχη και το αὐτό-
µατον θα ενταχθούν στην πρώτη κατηγορία.

Φιλόπονος, 271.17-18: σηµείωσαι δὲ ὅτι͵ διελὼν τὸ ἕνεκά
του εἰς τὰ κατὰ προαίρεσιν καὶ µή͵ οὐκ ἀνήγαγεν ὑπὸ ταῦτα
τὴν τύχην καὶ τὸ αὐτόµατον͵ ἀλλ΄ εἰς τὸ γένος.

349. Θέση κεντρικής σηµασίας: η σκοπιµότητα συναντά -
ται είτε στο πεδίο δράσης της φύσης είτε στο πεδίο δράσης
του νου. Στα δύο αυτά πεδία θα περιοριστεί (και θα ανα ζη τη -
θεί) και η λειτουργία της τύχης.

350. Το νόηµα της τελευταίας παραγράφου: Τα γεγονότα
που συµβαίνουν ως παράβαση ενός κανόνα ενδέχεται να
λειτουργήσουν στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης ενός σκο-
πού (αυτό είναι ένα ενδεχόµενο κοινό για όλα τα γεγονότα:
άλλα γίνονται για κάποιο σκοπό άλλα όχι, ανεξάρτητα από
το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει συνειδητή προαίρεση για την
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εκ πλήρωση αυτού του σκοπού). Στην περίπτωση, λοιπόν, ε -
κεί νων των κατ’ εξαίρεσιν γεγονότων που λειτουργούν στην
κα τεύθυνση της εκπλήρωσης ενός σκοπού, µιλούµε για τύ -
χη. Επανέρχοµαι στο παράδειγµα του προηγούµενου σχο -
λίου: αν το γεγονός ότι δεν έβρεξε έναν Σεπτέµβριο εξυ πη -
ρέ τησε τις τότε καθυστερηµένες µας διακοπές (ανεξάρτητα
από το αν τις θέλαµε καθυστερηµένες ή όχι), αυτό είναι
τύχη.

Βλ. Φιλόπονος, 272.23-29: Ὅταν͵ φησί͵ τὰ ἀπὸ διανοίας ἢ
ἀπὸ φύσεως ἂν γεγενηµένα µὴ ἐκ διανοίας ἢ ἀπὸ φύσεως προη-
γουµένως πράττηται͵ ἀλλὰ τὴν γένεσιν ἔχοι κατὰ συµβεβη -
κός͵ τὰ τοιαῦτά φαµεν εἶναι ἀπὸ τύχης καὶ ἀπὸ ταὐτοµάτου.
οἷον τὸ περιτυχεῖν φίλῳ ἢ κοµίσασθαι τὸ ἀργύριον παρὰ τοῦ
χρεωστοῦντος διανοίας ἔργον ἐστίν· ὅταν οὖν τοῦτο͵ ὅπερ δια-
νοίας ἔργον ἐστί͵ µὴ ἐκ διανοίας γένηται καθ΄ αὑτὸ ἀλλὰ κατὰ
συµβεβηκὸς ἔχοι τὴν ἔκβασιν͵ ἀπὸ τύχης λέγεται γεγενῆσθαι. 

351. Ένα άλλο παράδειγµα προσφέρει ο Σιµπλίκιος (337.
20-22): τὸ γὰρ ὀρύξαι τοῦ µὲν φυτεῦσαι καθ΄ αὑτὸ αἴτιον͵ τοῦ
δὲ τὸν θησαυρὸν εὑρεῖν κατὰ συµβεβηκός ἐστιν αἴτιον.

352. Η διαφορά τύχης και αυτοµάτου αναλύεται στο επό -
µενο κεφάλαιο, το Β6.

353. Το παράδειγµα σχολιάζει φιλοσοφικά ο J. Lennox, «A -
risto tle on Chance», Archiv für Geschichte der Philosophie 46
(1984), σελ. 52-60 (βλ. ειδικ. σελ. 57-58). Επίσης, τη λειτουργία
του παραδείγµατος εξετάζει προσεκτικά ο Charlton (ό.π.,
σελ. 107-108), ο οποίος προσπαθεί να διευκρινίσει τι τελικά
αποδίδει στην τύχη ο Αριστοτέλης: το ότι ο δανειστής πήρε
τα χρήµατα που του οφείλονταν ή το ότι πήγε την κρίσιµη
στιγµή στην αγορά. Ο µελετητής καταλήγει στη δεύτερη εκ -
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δο χή. 
Προσωπικά δεν θα διαχώριζα-διέσπαζα τα συµβάντα:

Στην τύχη αποδίδει ο Αριστοτέλης το ένα και ενιαίο συµβάν:
ο δανειστής πήγε κατά τύχη εκεί που δεν συνήθιζε να πη -
γαίνει, συνάντησε τον οφειλέτη και πήρε τα χρήµατα. Δεν
θα µπορούσαµε να πούµε «κατά τύχη» για την πρώτη ενέρ-
γεια αποµονωµένη: λέµε ότι πήγε στην αγορά «κατά τύχη»,
ακριβώς επειδή εκεί εκπληρώθηκε ένας σκοπός: η είσπραξη
των δανεικών. Τύχη για τον Αριστοτέλη είναι η εκπλήρωση
ενός σκοπού µέσω ασυνήθιστων, µη σκόπιµων ενεργειών.

354. Είναι πολύ πιθανό να αντλεί ο Αριστοτέλης το συγ -
κεκριµένο παράδειγµα από µια ιστορία πολύ γνωστή στην ε -
ποχή του. Ίσως πρόκειται για την υπόθεση κάποιου δράµα-
τος, αλλά στη σωζόµενη γραµµατεία δεν εντοπίζεται κάποια
σχετική πληροφορία.

355. Βλ. ένα αντίστοιχο παράδειγµα στα Μετά τα Φυσικά,
1025a 24-30: οὐδὲ δὴ αἴτιον ὡρισµένον οὐδὲν τοῦ συµβεβηκότος
ἀλλὰ τὸ τυχόν· τοῦτο δ΄ ἀόριστον. συνέβη τῳ εἰς Αἴγιναν ἐλ -
θεῖν͵ εἰ µὴ διὰ τοῦτο ἀφίκετο ὅπως ἐκεῖ ἔλθῃ͵ ἀλλ΄ ὑπὸ χει µῶ -
νος ἐξωσθεὶς ἢ ὑπὸ λῃστῶν ληφθείς. γέγονε µὲν δὴ ἢ ἔστι τὸ
συµβεβηκός͵ ἀλλ΄ οὐχ ᾗ αὐτὸ ἀλλ΄ ᾗ ἕτερον· ὁ γὰρ χειµὼν αἴ -
τιος τοῦ µὴ ὅπου ἔπλει ἐλθεῖν͵ τοῦτο δ΄ ἦν Αἴγινα. 

356. Οι διαφορετικές γραφές που παραδίδονται στα χειρό -
γρα φα επηρεάζουν την ερµηνεία του παραδείγµατος. Ακο-
λουθώ το κείµενο του Ross. Για τα προβλήµατα παράδοσης
του κειµένου στην περίοδο αυτή, τον οβελισµό της λέξης κο -
µι ζόµενος και τις δυνατές ερµηνείες της ιστορίας που αφη -
γείται ο Αριστοτέλης βλ. Wagner, ό.π., σελ. 469. 

357. Φιλόπονος, 273.26-31: ἔστι δέ͵ φησί͵ τὰ κατὰ συµβε βη -
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κὸς αἴτια ἀόριστα· δύναται γὰρ καὶ ὁ λευκὸς καὶ ὁ σιµὸς καὶ ὁ
µουσικὸς καὶ µυρία ἄλλα͵ τὸ δὲ καθ΄ αὑτὸ αἴτιον ὥρισται· ἀεὶ
γὰρ τῆς οἰκίας ὁ οἰκοδόµος αἴτιος καὶ τοῦ πλοίου ὁ ναυπηγός.
ὅ ταν οὖν͵ φησί͵ τὰ κατὰ συµβεβηκὸς αἴτια τοῖς ἕνεκά του αἰ -
τίοις πα ρα κολουθήσῃ͵ τότε λέγεται τὸ κατὰ τύχην καὶ τὸ ἐκ
ταὐ  το µά του. 

Σιµπλίκιος, 340.24-25: τοῦ γὰρ κοµίσασθαι τὸ ἀργύριον ἐλ -
θόν τα µὴ τούτου ἕνεκεν͵ ὅπερ ἀπὸ τύχης φαµέν͵ ἄπειρα τὰ αἴ -
τια δύναται εἶναι.

358. Στην παράγραφο αυτή ο Αριστοτέλης θα προσπαθή -
σει να δείξει ότι η προτεινόµενη από τον ίδιο θεωρία για την
τύ χη είναι συµβατή προς τις τρέχουσες αντιλήψεις της
εποχής του. Τέτοιες αντιλήψεις είναι οι ακόλουθες: α) η τύχη
είναι κάτι το αόριστο-ακαθόριστο, β) η τύχη είναι κάτι το
δυσπρόσιτο στην ανθρώπινη διάνοια, γ) τίποτε δεν γίνεται
κατά τύ χη, δ) η τύχη είναι κάτι πέρα από τη λογική.

359. διώκων καὶ φεύγων· οι λέξεις δεν χρησιµοποιούνται
ε δώ µε τη συνήθη δικανική τους σηµασία.

360. Σιµπλίκιος, 342.19-22: Καὶ τὸ «παράλογον εἶναι τὴν τύ -
χην ὀρθῶς» φησι λέγεσθαι περὶ αὐτῆς. ὁ γὰρ λόγος τῶν ὡρι -
σµένων ἐστίν͵ ὥστε τὰ ἀόριστα παράλογα. εἰ οὖν ἡ τύχη ἀόρι-
στος͵ τὸ δὲ ἀόριστον παράλογον͵ ἡ τύχη παράλογος εἰκότως
λέγεται.

361. εἵλησις (µε δασεία)· η θερµότητα του ήλιου. Παραδίδε -
ται και η γραφή εἴλησις (µε ψιλή, =περιστροφή, στρόβιλος).

362. Φιλόπονος, 279.17-20: Ὅταν τοιοῦτον τέλος ἀπαντήσῃ
µὴ προελοµένῳ͵ οἷον ἂν προείλετο͵ ἀγαθὴ τύχη τὸ τοιοῦτον τέ -
λος λέγεται͵ κακὴ δὲ τύχη τὸ ἐναντίον· εὐτυχὴς δὲ καὶ δυσ τυ -
χής͵ ὅταν ἢ µέγα κακὸν ἢ µέγα ἀγαθὸν κατὰ συµβεβηκὸς ἀπαν-
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τήσῃ τέλος. 
363. Κάλφας, ό.π., σελ. 109, σηµ. 155: «Αν γλυτώσουµε από

έ ναν µεγάλο κίνδυνο, που έφτασε πολύ κοντά µας, λέµε ότι
είχαµε τύχη, σκεφτόµενοι τι θα συνέβαινε αν το κακό µας έ -
βρι σκε. Το αντίθετο ισχύει όταν αποτύχουµε κατά έναν α -
ριθ  µό να κερδίσουµε τον πρώτο λαχνό».

364. Στο B6 o Αριστοτέλης διακρίνει τις έννοιες τύχη και
αὐτόµατον. Το αὐτόµατον ορίζεται ως η ευρύτερη έννοια, ενώ
η τύχη θεωρείται υποκατηγορία του αὐτοµάτου. Έτσι το αὐ -
τό µατον είναι αυτό που εµείς θα ονοµάζαµε τύχη, και το πε -
δίο δράσης του αποτελούν κάθε είδους συµβάντα (στο πλαί -
σιο που έχει ορίσει ο Αριστοτέλης στα Β4-5 από κοινού για
την τύχη και το αὐτόµατον), ενώ η τύχη αφορά µόνο σε γε γο -
νό τα που συνδέονται µε την ανθρώπινη προαίρεση. Άρα τύ -
χην µπορούν να έχουν µόνο τα έλλογα όντα (τυχαίο είναι
αυ τό που θα µπορούσε να είχε συµβεί και ως αποτέλεσµα
έλλογου σχεδιασµού).

365. πρᾶξις· η ενσυνείδητη δράση, αποκλειστικό γνώρι -
σµα του ανθρώπου. Μεταφράζω τη λέξη ως «το πράττειν»,
για να υποδηλώσω αυτήν ακριβώς την παρουσία ενός έλ -
λογου υποκειµένου.

366. Κάλφας, ό.π., σελ. 110, σηµ. 161: «Η αµφίβολη συνε -
πα γω  γή του Αριστοτέλη πρέπει να ακολουθεί την εξής σει -
ρά: Η τύχη συνδέεται µε την ευτυχία, η ευτυχία ταυτίζεται µε
την ευδαιµονία, η ευδαιµονία µε τη σωστή πρακτική, άρα η
τύχη συνδέεται µε την πράξη». Βλ. και Σιµπλίκιος, 345.27-32:
ὅτι δὲ ἐν προαιρέσει καὶ πράξει ἡ τύχη͵ δείκνυσιν ἐκ τοῦ ἐν
τούτοις εἶναι τὴν τύχην͵ ἐν οἷς καὶ ἡ εὐτυχία͵ καὶ τὴν εὐτυχίαν
ἐν τοῖς πρακτικοῖς καὶ περὶ πρᾶξιν λαµβάνεσθαι. καὶ τοῦτο δὲ
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πάλιν δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὴν εὐτυχίαν εἰς ταὐτὸν ἰέναι τῇ εὐδαι-
µονίᾳ ἢ ἐγγύς͵ τὴν δὲ εὐδαιµονίαν πρᾶξίν τινα καὶ εὐπραξίαν
εἶναι.

367. Πρώταρχος. Κατά τον Ross (ό.π., σελ. 522) πρόκειται
πιθανώς για τον ρήτορα Πρώταρχο, µαθητή του Γοργία (ο
Πλάτων του αναθέτει κεντρικό ρόλο στον Φίληβο). Φιλόπο-
νος, 286.25- 287.4: Οὐ λέγεται͵ φησίν͵ ἐπὶ παίδων καὶ ἀψύχων
καὶ ἀλόγων εὐτυχία͵ εἰ µὴ καθ΄ ὁµοιότητά τινα καὶ ἀναλογίαν.
τὸ δὲ «ὥσπερ φησὶ Πρώταρχος» οὐ πρὸς τὸ «εἰ µὴ καθ΄ ὁµοιό -
τη τα»· οὐδὲ γὰρ καθ΄ ὁµοιότητα ἔλεγε Πρώταρχος εὐτυχεῖς
εἶναι τοὺς λίθους͵ ἀλλ΄ ἁπλῶς εὐτυχεῖς. οὕτως οὖν ἀναγνω-
στέον «οὐδέ͵ ὥσπερ φησὶ Πρώταρχος͵ εὐτυχία ἢ δυστυχία ὑ -
πάρχει τούτοις»͵ εἶτα τὸ «εἰ µὴ καθ΄ ὁµοιότητα» αὐτοῦ ἐστιν
ἐπίκρισις͵ πῶς δυνατὸν καὶ ἐπὶ ἀψύχων εὐτυχίαν εἰπεῖν καὶ
δυστυχίαν. Πρώταρχον δὲ ἤτοι τὸν ἐν Φιλήβῳ φησὶν ἢ ἕτερόν
τινα. 

368. Τη σηµασία της λέξης αὐτόµατον στην αρχαία γραµ -
µα τεία µελετά ο L. Judson, «Chance and “Always or For the
Most Part” in Aristotle», L. Judson (ed.) Aristotle’s Physics. A
Collection of Essays, Oxford 1991, σελ. 73-99 (βλ. σελ. 73-74, σηµ.
2).

369. Μια πιθανή ερµηνεία του παραδείγµατος µε το άλο -
γο: Πρόκειται για άλογο που, χωρίς τον αναβάτη του, έφυγε
από το πεδίο της µάχης, επέστρεψε από µόνο του (αὐτόµα-
τον) στο στάβλο του, και έτσι σώθηκε. Δεν θα λειτουργούσε
το αὐτόµατον, αν βάσει σχεδίου φρόντιζε κάποιο έλλογο ον
για την επιστροφή και τη σωτηρία του αλόγου.

370. ἔστη· στα χειρόγραφα παραδίδεται και η γραφή ἔστι,
µε την οποία αλλάζει τελείως το νόηµα του παραδείγµατος·
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βλ. Wagner, ό.π., σελ. 471.
371. Οι µελετητές έχουν καταλήξει στις πιο διαφορετικές

ερ µηνείες του παραδείγµατος µε τον τρίποδα. Μια πιθανή
ερ µηνεία: Πρόκειται για έναν τρίποδα που συνέβη να πέσει
µε τέτοιο τρόπο ώστε αὐτόµατος (από µόνος του) να λει τουρ -
γήσει ως κάθισµα. Μπορούµε να µιλάµε για το αὐτόµατον,
διότι θα µπορούσε να είχε επέλθει το συγκεκριµένο αποτέ-
λεσµα ως προϊόν έλλογου σχεδιασµού πλην όµως κάτι τέ -
τοιο δεν συνέβη.

372. Υπάρχει, όντως, κάποιος ετυµολογικός συσχετισµός
ανάµεσα στο αὐτόµατον και το µάτην· παράγονται (χωρίς να
είµαστε απολύτως βέβαιοι γι’ αυτό), παράγονται και τα δύο
από το µάοµαι (αναζητώ, ψάχνω). Βλ. περισσότερα στον
Ross, ό.π., σελ. 523, και στον Charlton, ό.π., σελ. 110-111.

373. Φιλόπονος, 290.2-5: «µάτην» δὲ ἐκεῖνα λέγονται εἶναι͵
οἷς οὐκ ἀπαντᾷ τὸ τέλος οὗ ἕνεκα γίνεται. ὅταν γὰρ βαδίσῃ µέν
τις ὑπὲρ τοῦ τὴν γαστέρα λαπάξαι καὶ διαχωρῆσαι͵ τοῦτο δὲ
µὴ συµβῇ͵ µάτην φαµὲν αὐτὸν βεβαδικέναι.

Ο Σιµπλίκιος διακρίνει τρεις περιπτώσεις για τις οποίες
λέγεται το µάτην (348.27-31): διττὸν δὲ τὸ µάτην͵ µᾶλλον δὲ
τριττόν. ἢ γὰρ οὐδὲν ἕτερον ἀκολουθεῖ τῷ µάτην γινοµένῳ͵
ἀλλὰ µόνον τοῦ οἰκείου τέλους ἡµάρτηκεν ὡς ἡ βάδισις τοῦ τὴν
γαστέρα λαπαχθῆναι· ἢ ἕτερόν τι ἀκολουθεῖ τέλος παρ΄ ἐκεῖ -
νο͵ οὗ ἕνεκεν ἐγένετο τὸ προγεγονός· ἢ καὶ ἐκεῖνο ἀκολουθεῖ
τὸ οὗ ἕνεκα καὶ ἄλλο τι παρ΄ ἐκεῖνο.

374. Για τον Αριστοτέλη παρά φύσιν είναι, για παράδειγ -
µα, οι αυτόµατες γενέσεις, όσες δηλαδή γίνονται άνευ σπέρ-
µατος. Πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1032a 27-32: πᾶσαι δὲ εἰσὶν αἱ
ποι ήσεις ἢ ἀπὸ τέχνης ἢ ἀπὸ δυνάµεως ἢ ἀπὸ διανοίας. τούτων
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δέ τινες γίγνονται καὶ ἀπὸ ταὐτοµάτου καὶ ἀπὸ τύχης παρα -
πλη σίως ὥσπερ ἐν τοῖς ἀπὸ φύσεως γιγνοµένοις· ἔνια γὰρ κἀ -
κεῖ ταὐτὰ καὶ ἐκ σπέρµατος γίγνεται καὶ ἄνευ σπέρµατος. Για
το θέµα βλ. περισσότερα στο Περί γενέσεως και φθοράς Γ2.
Δεν συµφωνούν, όµως, όλοι οι µελετητές ότι ο Αριστοτέλης
στο συγκεκριµένο χωρίο αναφέρεται σίγουρα στις αυτό µα -
τες γε νέ σεις (βλ. Wagner, ό.π., σελ. 472-473). Ακολουθώ την
ερ µη νεία του Ross.

375. Βλ. Σιάσος, ό.π., σελ. 237: «Για να κατανοηθεί σωστά
το εδάφιο, πρέπει να διαστείλουµε τις δύο χρήσεις του όρου
φύσις. Η πρώτη µε τα συµφραζόµενά της έχει την απλή τε -
χνική σηµασία του Β1 και αποδίδει συνολικά τα γιγνόµενα
του φυσικού επιστητού. Από αυτά αποσπάται το γιγνόµενο
από την τύχη. Όταν λοιπόν αυτό δεν γίνεται σύµφωνα µε τα
γνωστά φυσικά αίτια, αλλά παρά φύσιν (ειδική σηµασία), τό -
τε είναι προτιµό τερο να µιλάµε για γιγνόµενο από το αυ τό -
µα το. Κρίνουµε ότι µε αυτές τις διευκρινίσεις από τη µία
συµ πληρώνεται και εξει δικεύεται ο γενικός (κοινός) ορισµός
του Β5 και από την άλλη δικαιολογείται ως φυσική, και ίσως
ηθεληµένη, η σχετική α σάφεια των διαιρέσεων της ίδιας πα -
ρα γράφου». 

376. Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι κατά τη στοχοθεσία των
–τρόπον τινα παρενθετικών– κεφαλαίων Β4-6 είχε περιλάβει
ο Αριστοτέλης και την ένταξη της τύχης και του αὐτοµάτου
στην τυπολογία των τεσσάρων αιτίων.

377. Ακόµα και η ύλη µπορεί µπορεί να λειτουργήσει ως
αὐτόµατον αίτιο· βλ. Μετά τα Φυσικά, 1034b 4-6: ὅσα δὲ ἀπὸ
ταὐτοµάτου ὥσπερ ἐκεῖ γίγνεται͵ ὅσων ἡ ὕλη δύναται καὶ ὑφ΄
αὑτῆς κινεῖσθαι ταύτην τὴν κίνησιν ἣν τὸ σπέρµα κινεῖ.
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378. Σιµπλίκιος, 354.6-8: οὐδὲν τῶν κατὰ συµβεβηκὸς πρό τε -
ρόν ἐστι τοῦ καθ΄ αὑτὸ καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ τὸ αἴτιον τὸ κατὰ
συµβεβηκὸς πρότερόν ἐστι τοῦ καθ΄ αὑτὸ αἰτίου.

379. Για το νόηµα της τελευταίας παραγράφου βλ. Εισα -
γω γή, σελ. 76 . 

380. Ο Αριστοτέλης επανέρχεται στη θεµατολογία των
τεσ σάρων αιτίων και προσφέρει παραδείγµατα για το καθέ-
να από τα τέσσερα αίτια. Επιβεβαιώνει, επίσης, την αρµοδι-
ότητα του φυσικού να µελετήσει συνολικά τα αίτια (και στην
περίπτωση που κάποια από αυτά ταυτίζονται µεταξύ τους).
Παράλληλα, όµως, ελέγχει και τα όρια της αρµοδιότητας
αυτής. Και τούτο, διότι ο φιλόσοφος στο B7 προβαίνει και σε
µια βαρυσήµαντη διδασκαλία: στη φύση επενεργεί (= προκα-
λεί τη φυσική κίνηση και µεταβολή) και µια δεύτερη αρχή µη
φυσικής τάξεως (ακίνητη). Αρµόδια επιστήµη για να µελετή-
σει την αρχή αυτή είναι η Πρώτη Φιλοσοφία· αλλά αποτελεί
αντικείµενο και της φυσικής, στο βαθµό που κινεί φυσικῶς.

381. Σιµπλίκιος, 361.25-26: ταῦτα γὰρ «ἀκίνητα» καλεῖ πρὸς
ἀντιδιαστολὴν τῶν φυσικῶν͵ οἷς ἐν κινήσει τὸ εἶναι. Βλ. και G.
Patzig, «Bemerkungen über den Begriff der Form», Archiv für
Philosophie 9 (1960), σελ. 93-111. Συγκριτική µελέτη των πλα-
τωνικών και αριστοτελικών απόψεων σχετικά µε το εί δος ως
αι τία επιχειρεί ο G. Fine, «Forms as Causes: Plato and Aristo -
tle», A. Graeser (ed.) Mathematics and Metaphysics in Aristotle,
Bern 1987, σελ. 66-112.

382. Σε µία αντίστοιχη ανάλυση ο Αριστοτέλης χρησιµο -
ποί  ησε ως οµόλογο παράδειγµα την αφορµή της περσικής
εκστρατείας κατά της Ελλάδας, τη λεηλασία των Σάρδεων α -
πό τους Αθηναίους και τους Ερετριείς· Αναλυτικά Ύστερα,
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94a 36 - b 8: Τὸ δὲ διὰ τί ὁ Μηδικὸς πόλεµος ἐγένετο Ἀθηναίοις;
τίς αἰτία τοῦ πολεµεῖσθαι Ἀθηναίους; ὅτι εἰς Σάρδεις µετ΄ Ἐρε -
τρι έων ἐνέβαλον· τοῦτο γὰρ ἐκίνησε πρῶτον. πόλεµος ἐφ΄ οὗ
Α͵ προτέρους εἰσβαλεῖν Β͵ Ἀθηναῖοι τὸ Γ. ὑπάρχει δὴ τὸ Β τῷ Γ͵
τὸ προτέροις ἐµβαλεῖν τοῖς Ἀθηναίοις͵ τὸ δὲ Α τῷ Β· πολεµοῦσι
γὰρ τοῖς πρότερον ἀδικήσασιν. ὑπάρχει ἄρα τῷ µὲν Β τὸ Α͵ τὸ
πο λεµεῖσθαι τοῖς προτέροις ἄρξασι· τοῦτο δὲ τὸ Β τοῖς Ἀ θη ναί -
οις· πρότεροι γὰρ ἦρξαν. µέσον ἄρα καὶ ἐνταῦθα τὸ αἴτιον͵ τὸ
πρῶ τον κινῆσαν. 

383. Ο Charlton (ό.π., σελ. 111) εκτιµά ότι η ανάπτυξη των
τεσσάρων αιτίων στο B7 φέρνει κάτι καινούργιο εν σχέσει µε
ό σα ειπώθηκαν στο Β3· και ότι αυτό είναι η διεύρυνση του
πεδίου εφαρµογής της σχετικής θεωρίας από το επίπεδο των
ό ντων στο επίπεδο των διεργασιών και διαδικασιών.

O J. M. Moravcsik, «What Makes Reality Intelligible? Reflect -
ions on Aristotle’s Theory of Aitia», L. Judson (ed.) Aristotle’s
Phy sics. A Collection of Essays, Oxford 1991, σελ. 33 τονίζει τον
ρεαλισµό των παραδειγµάτων που φέρνει ο Αριστοτέλης για
το καθένα από τα τέσσερα αίτια. Ο µελετητής συνάγει το
συµπέρασµα ότι κατά την αριστοτελική θεωρία η αιτιότητα
δεν εντοπίζεται σε διανοητικό ή γλωσσικό επίπεδο, αλλά
αποτελεί στοιχείο δοµής της ίδιας της πραγµατικότητας.

384. Πρβλ. Μετά τα Φυσικά, 1044a 32 – b 1: ὅταν δή τις ζητῇ
τὸ αἴτιον͵ ἐπεὶ πλεοναχῶς τὰ αἴτια λέγεται͵ πάσας δεῖ λέγειν
τὰς ἐνδεχοµένας αἰτίας. οἷον ἀνθρώπου τίς αἰτία ὡς ὕλη; ἆρα
τὰ καταµήνια; τί δ΄ ὡς κινοῦν; ἆρα τὸ σπέρµα; τί δ΄ ὡς τὸ εἶδος;
τὸ τί ἦν εἶναι. τί δ΄ ὡς οὗ ἕνεκα; τὸ τέλος. Βέβαια, ο Αριστοτέ -
λης δεν πιστεύει πως σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά µπο-
ρούν να υπάρχουν και να λειτουργούν και τα τέσσερα αίτια.
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Αυτός είναι µάλλον ο κανόνας, που όµως έχει και τις εξαιρέ-
σεις του· βλ. Μετά τα Φυσικά, 1044b 7-12: ἴσως γὰρ ἔνια οὐκ
ἔχει ὕλην͵ ἢ οὐ τοιαύτην ἀλλὰ µόνον κατὰ τόπον κινητήν. οὐδ΄
ὅσα δὴ φύσει µέν͵ µὴ οὐσίαι δέ͵ οὐκ ἔστι τούτοις ὕλη͵ ἀλλὰ τὸ
ὑποκείµενον ἡ οὐσία. οἷον τί αἴτιον ἐκλείψεως͵ τίς ὕλη; οὐ γὰρ
ἔστιν͵ ἀλλ΄ ἡ σελήνη τὸ πάσχον. τί δ΄ αἴτιον ὡς κινῆσαν καὶ
φθεῖραν τὸ φῶς; ἡ γῆ. τὸ δ΄ οὗ ἕνεκα ἴσως οὐκ ἔστιν. Επίσης, M.
Schofield, «Explanatory Projects in Physics II, 3 and 7», Oxford
Studies in Ancient Philosophy, suppl. vol. 1991, 29-40. 

385. Βλ. και Περί ψυχής, 403b 2-9: ὁ µὲν γὰρ λόγος ὅδε τοῦ
πράγµατος͵ ἀνάγκη δ΄ εἶναι τοῦτον ἐν ὕλῃ τοιᾳδί͵ εἰ ἔσται· ὥσ -
περ οἰκίας ὁ µὲν λόγος τοιοῦτος͵ ὅτι σκέπασµα κωλυτικὸν
φθο  ρᾶς ὑπ΄ ἀνέµων καὶ ὄµβρων καὶ καυµάτων͵ ὁ δὲ φήσει λί -
θους καὶ πλίνθους καὶ ξύλα͵ ἕτερος δ΄ ἐν τούτοις τὸ εἶδος οὗ
ἕνεκα τωνδί. τίς οὖν ὁ φυσικὸς τούτων; πότερον ὁ περὶ τὴν ὕ -
λην͵ τὸν δὲ λόγον ἀγνοῶν͵ ἢ ὁ περὶ τὸν λόγον µόνον; ἢ µᾶλλον
ὁ ἐξ ἀµφοῖν; 

Σιάσος, ό.π., σελ. 238: «Το κύριο θέµα του Β7 φαίνεται να
εί ναι ο καθορισµός της επιστηµολογικής αρµοδιότητας του
φυ σικού να γνωρίζει τα τέσσερα αίτια. Όσα όµως χρη σιµο -
ποιούνται για να στηρίξουν την άποψη αυτή ξεπερνούν το
ζητούµενο του Β7 σε σηµείο που να µεταβάλλουν την πα ρού -
σα παράγραφο σε αναβαθµό της κύριας πορείας του Β’ βι -
βλίου προς τον καθορισµό της φύσης, όπως αυτή άρχισε να
πα ρουσιάζεται στο Β1».

386. Πρβλ. Περί ζώων γενέσεως, 715a 4-9: ὑπόκεινται γὰρ
αἰτίαι τέτταρες͵ τό τε οὗ ἕνεκα ὡς τέλος καὶ ὁ λόγος τῆς οὐ -
σίας (ταῦτα µὲν οὖν ὡς ἕν τι σχεδὸν ὑπολαβεῖν δεῖ)͵ τρίτον δὲ
καὶ τέταρτον ἡ ὕλη καὶ ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς κινήσεως -περὶ µὲν οὖν
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τῶν ἄλλων εἴρηται· ὁ τε γὰρ λόγος καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ὡς τέ λος
ταὐτὸν καὶ ἡ ὕλη τοῖς ζῴοις τὰ µέρη.

387. Τρεις πραγµατείες: α) η πρώτη φιλοσοφία· µελετά α -
κί  νη τα όντα, π.χ. τα πρῶτα κινοῦντα ἀκίνητα, β) η αστρονο -
µία· µελετά όντα κινούµενα πλην όµως άφθαρτα, π.χ. τα ου -
ράνια σώµατα, γ) η φυσική· µελετά όντα κινούµενα και
φθαρ  τά. 

Για την τριµερή διαίρεση των αριστοτελικών πραγµα -
τειών βλ. και Σιµπλίκιος, 365.6-13: ἡ µέν ἐστι περὶ τοῦ κινητι-
κοῦ µὲν αἰτίου ἀκινήτου δέ͵ οἵα ἐστὶν ἡ µετὰ τὰ φυσικὰ πραγ-
µατεία͵ ἡ δὲ περὶ τῶν κινουµένων µὲν αἰτίων ἀφθάρτων δέ͵ οἵα
ἡ περὶ οὐρανοῦ͵ ἡ δὲ περὶ τῶν ἐν γενέσει καὶ φθορᾷ πάντως
καὶ αὐτῶν κινουµένων͵ ἃ καὶ προσεχῆ ἐστιν αἴτια· τοιαύτη δὲ
ἥ τε περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς καὶ ἡ τῶν µετεώρων πραγµα-
τεία καὶ ἡ περὶ ζῴων καὶ φυτῶν τὰς τοιαύτας αἰτίας ζητοῦσαι.
δῆλον δὲ ὅτι ἡ προκειµένη πραγµατεία τὰς ἀρχὰς τῶν φυ σι -
κῶν ζητοῦσα περὶ κινουµένων αἰτίων κοινῶς ποιεῖται τὴν
ζήτησιν. Επίσης, P. Pellegrin, Aristotle, Physique, Livre II, Paris
1993, σελ. 45-46.

388. Ο Κάλφας θεωρεί ότι στο χωρίο λανθάνει κριτική του
Α ριστοτέλη στις µηχανιστικές αντιλήψεις των τελευταίων
προσωκρατικών φυσιολόγων. Πρβλ. το χωρίο των Μετά τα
Φυ σικά, 985a 10-13: οὗτοι µὲν οὖν͵ ὥσπερ λέγοµεν͵ καὶ µέχρι
τούτου δυοῖν αἰτίαιν ὧν ἡµεῖς διωρίσαµεν ἐν τοῖς περὶ φύσεως
ἡµµένοι φαίνονται͵ τῆς τε ὕλης καὶ τοῦ ὅθεν ἡ κίνησις͵ ἀµυ -
δρῶς µέντοι καὶ οὐθὲν σαφῶς…, στο οποίο ο Αριστοτέλης
µέµ  φεται τις θέσεις του Αναξαγόρα και του Εµπεδοκλή, διό -
τι αναγνωρίζουν µόνο δύο αίτια στη φύση.

389. Μάλλον συρρικνώνει την εµβέλεια του φυσικῶς ο
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Σιµ πλίκιος, που το ερµηνεύει απλώς σε αντιδιαστολή προς
την τέχνη και την προαίρεση (366.34-35: τὸ «φυσικῶς» προσθ-
εὶς πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν γινοµένων κατὰ τέχνην ἢ προαίρ-
εσιν). 

390. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί το εἶδος
καθ’ εαυτό κάτι το µη φυσικό, κάτι δηλαδή το οποίο δεν εµ -
πί πτει άµεσα στην αρµοδιότητα της φυσικής επιστήµης. Ό -
µως –πρέπει να το σηµειώσουµε– ο φιλόσοφος παραµένει µε
τη θέση του αυτή συνεπής στον ορισµό των φύσει όντων που
ο ίδιος είχε εξαρχής θέσει: όντα της φύσης είναι µόνον όσα έ -
χουν µέσα τους µιαν αρχή κινήσεως και µεταβολής· και σί -
γου ρα το αριστοτελικό εἶδος δεν εµπεριέχει µια τέτοια αρχή.

391. Σιάσος, ό.π., σελ. 239: «Εκτιµούµε ότι το παραπάνω
εδάφιο µπορεί βάσιµα να χαρακτηριστεί ως ένα από τα κεν-
τρικότερα των Φυσικών, ίσως το ουσιωδέστερο. Υποστηρί -
ζου µε τη µοναδική σπουδαιότητά του όχι τόσο για το βάρος
της τελικής θέσης καθεαυτήν που εκπροσωπεί, όσο για την
α νε κτί µητη τεχνική ευκολία που προσφέρει στον αναγνώ -
στη της πραγµατείας. Στο εδάφιο αυτό περιέχονται, κατά
την ά πο ψή µας, κάποιες πληροφορίες που χρησιµεύουν για
να διαβαστούν µε σωστό τρόπο τρία βιβλία των Φυσικών, το
Α΄, το Β΄ και το Θ’, και µέσω αυτών ολόκληρη η πραγµατεία».

392. Αποτελεί πάγια αριστοτελική διδασκαλία η σύνδεση
της φύσης µε τη σκοπιµότητα. Στη φύση τα πάντα έχουν κά -
ποιο σκοπό και τίποτε δεν γίνεται µάταια. Βλ. και Περί ψυ -
χής, 434a 31-32: εἰ µηθὲν µάτην ποιεῖ ἡ φύσις. ἕνεκά του γὰρ
πάντα ὑπάρχει τὰ φύσει͵ ἢ συµπτώµατα ἔσται τῶν ἕνεκά του.
Πολιτικά, 1252b 32 : ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν.

393. Όπως έχει διευκρινιστεί σε προηγούµενο χωρίο, στα
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ό  ρια του φυσικού επιστητού λειτουργούν δύο αρχές που προ-
καλούν τη φυσική κίνηση. Η µία από αυτές είναι ασφαλώς η
φύση· προκαλεί τη φυσική κίνηση κινούµενη συγχρόνως και
η ίδια. Η άλλη αρχή δεν είναι φυσική αρχή, εφόσον κινεί πα -
ρα µένοντας η ίδια ακίνητη· πρόκειται, βεβαίως, για την αρχή
που εµπίπτει στο γνωστικό πεδίο της Πρώτης Φιλοσοφίας,
αρχή που είναι ταυτόχρονα είδος και τέλος.

394. Κάλφας, ό.π., σελ. 119-120, σηµ. 196: «Το παράδειγµα
του συλλογισµού δείχνει ότι ο Αριστοτέλης έχει στο µυαλό
του το υλικό αίτιο µε τη γενικότερη µορφή του. Βλ. προηγου -
µένως 195a 18-19. H παρουσία ωστό σο του µέλλει δυσκολεύει
τα πράγµατα. Ο Ross [1946] µεταφράζει “ότι, αν πρόκειται
αυ   τό να είναι, εκείνο πρέπει να είναι πρώτα παρόν”, και
στην ίδια γραµµή ερµηνείας ο Bostock ([1996] 244) θεωρεί ότι
γί νεται µνεία της υποθετικής αναγκαιότητας, που θα ανα -
λυ θεί στο 9ο κεφάλαιο. Ο Charlton ([1980] 113) δηλώνει ότι θα
προτιµούσε η παρένθεση για τον συλλογισµό να είχε µετα-
φερθεί λίγο πιο πάνω ως επεξηγηµατική του ἐκ τοῦδε ἀνάγ-
κη τόδε, δηλαδή, κατά τη γνώµη του, του υλικού αιτίου. Ωσ -
τό σο θα µπορούσε κανείς να πει ότι ο Αρι στοτέλης αναζητεί
το υποκείµενο, αυτό που και µετά τη µεταβολή µένει το ίδιο,
δηλαδή την ύλη. Ίσως τελικά ο Pellegrin ([1993] 46) να έχει δί -
κιο, όταν ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να ανα ζητούµε σ’ αυτήν
την ανάλυση πάση θυσία και τα τέσσερα αίτια, και ότι σκο -
πός του Αρι στοτέλη ήταν να διαφοροποιηθεί απλώς από
τους µηχανιστές που έµεναν στην ποιητική και υλική αιτιό -
τη τα (κάτι προκαλείται κατ’ ανάγκην από κάτι άλλο στο
παρόν και στο µέλλον), προσθέτοντας το είδος και το τέλος.
Ή, για να προ χωρήσουµε ένα ακόµη βήµα, θα µπορού σαµε
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να διαβάσουµε όλο το χωρίο ως µια αναφορά µόνο στο τε λι -
κό αίτιο και τις ποικίλες διαστάσεις του».

395. Η τελευταία παράγραφος του κεφ. B7 διατυπώνεται
µε µία ιδιαιτέρως κρυπτική γραφή και παρουσιάζει σπάνια
ερ µη νευτική δυσκολία. Ως εκ τούτου η µετάφραση πρέπει να
προσληφθεί µε εξαιρετική προσοχή· βλ. περισσότερα στον
Charlton, ό.π., σελ. 113.

396. Ο πρώτος από τους δύο ερευνητικούς στόχους (η φύ -
ση ως τελικό αίτιο) θα υλοποιηθεί στο B8, ενώ ο δεύτερος ( η
α να γκαιότητα στη φύση) θα υλοποιηθεί στο επόµενο κεφά-
λαιο, το Β9. Στο B8 έχει κεντρική θέση η τελεολογική διδα -
σκα λία του φιλοσόφου· παρατίθενται πολλά παραδείγµατα
που αναφέρονται στην αναγωγή πολλών φυσικών διεργα -
σιών στην επίτευξη ενός τέλους. Βλ. περισσότερα στον R. Ca -
meron, «The Ontology of Aristotle’s Final Cause», Apeiron 35
(2002), 153-179.

397. πάντες· µάλλον υπερβολική διατύπωση εκ µέρους
του Α ριστοτέλη· δεν είναι όλοι οι προκάτοχοί του οπαδοί των
µη χανιστικών αιτιακών ερµηνειών· οι τελεολογικές ερµη -
νείες είναι ασφαλώς κυρίαρχες στην αριστοτελική φιλοσο -
φία, συναντώνται όµως και σε ορισµένους προσωκρατικούς
και οπωσδήποτε στον Πλάτωνα.

398. Στα Αναλυτικά Ύστερα ο Αριστοτέλης ορίζει δύο τύ -
πους ἀνάγκης (94b 37 - 95a 3): ἡ δ΄ ἀνάγκη διττή· ἡ µὲν γὰρ
κατὰ φύσιν καὶ τὴν ὁρµήν͵ ἡ δὲ βίᾳ ἡ παρὰ τὴν ὁρµήν͵ ὥσπερ
λί θος ἐξ ἀνάγκης καὶ ἄνω καὶ κάτω φέρεται͵ ἀλλ΄ οὐ διὰ τὴν
αὐτὴν ἀνάγκην. Βλ. R. Sorabji, Necessity, Cause and Blame; Per -
spect ives on Aristotle’s Theory, London and Ithaca, NY, 1980.

399. Ο Εµπεδοκλής και ο Αναξαγόρας αντίστοιχα. Ανα λυ -

409



ΣΧΟΛΙΑ

τι κότερη πραγµάτευση του θέµατος (η ανεπαρκής θεώρηση
της αιτιότητας και η αποκλειστική εµµονή στο αναγκαστικό
αίτιο εκ µέρους των προαναφερθέντων προσωκρατικών φι -
λο  σόφων) επιχειρεί ο Αριστοτέλης στα Μετά τα Φυσικά,
985a 10-23 και 988a 6-16.

400. Ο Κάλφας σχολιάζει την αριστοτελική προσέγγιση
της διδασκαλίας των προκατόχων του φιλοσόφου (ό.π., σελ.
34-35): «Εκείνο που µου φαίνεται αναχρονιστικό στην αρι -
στο τελική ανα συγκρότηση είναι το γεγονός ότι παρουσιάζει
τους ύστερους προ σωκρατικούς ως συνειδητούς µηχανιστές.
Πα ρουσιάζονται κατά κά ποιον τρόπο σαν να είχαν συλλάβει
την αιτιότητα ως κρίσιµο ζήτηµα και σαν να είχαν προκρίνει
τη µηχανιστική εξήγηση έναντι κάποιας άλλης εναλλακτι-
κής – και συγκεκριµένα της τελεολογικής υπόταξης. Όταν ο
Αρι στο τέλης λ.χ. λέει “ο Αναξαγόρας ισχυρίζεται ότι ο άν -
θρω πος είναι το πιο έξυπνο ζώο επειδή έχει χέρια· το σωστό
ό µως είναι να πει κανείς ότι απέκτησε χέρια επειδή είναι το
πιο έξυπνο ζώ ο”, αντιπαραθέτει µια τελεολογική σε µια µη -
χα νιστική εξήγηση, σαν να είχε σκεφτεί αυτήν την επιλογή
και ο ίδιος ο Αναξαγόρας».

401. Η ίδια θεωρία στα Μετεωρολογικά, 369a 24-29: ἡ µὲν
οὖν ἐκκρινοµένη θερµότης εἰς τὸν ἄνω διασπείρεται τόπον·
ὅση δ΄ ἐµπεριλαµβάνεται τῆς ξηρᾶς ἀναθυµιάσεως ἐν τῇ µε τα -
βολῇ ψυχοµένου τοῦ ἀέρος͵ αὕτη συνιόντων τῶν νεφῶν ἐκ -
κρίνεται͵ βίᾳ δὲ φεροµένη καὶ προσπίπτουσα τοῖς περιε χο µέ -
νοις νέφεσι ποιεῖ πληγήν͵ ἧς ὁ ψόφος καλεῖται βροντή. 

402. Όπως και στην αµέσως προηγούµενη περίοδο,ο Α ρι -
στο τέλης παραθέτει εδώ πιθανά επιχειρήµατα των υποστη -
ρικτών της φυσικής αναγκαιότητας.
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403. Βλ. και Περί ζῴων µορίων, 661b 6-13: Ὁ δ΄ ἄνθρωπος
πρός τε τὴν κοινὴν χρῆσιν καλῶς ἔχει πεφυκότας͵ τοὺς µὲν
προσθίους ὀξεῖς͵ ἵνα διαιρῶσι͵ τοὺς δὲ γοµφίους πλατεῖς͵ ἵνα
λεαίνωσιν. Ὁρίζουσι δ΄ ἑκατέρους οἱ κυνόδοντες͵ µέσοι τὴν φύ -
σιν ἀµφοτέρων ὄντες· τό τε γὰρ µέσον ἀµφοτέρων µετέχει τῶν
ἄκρων͵ οἵ τε κυνόδοντες τῇ µὲν ὀξεῖς τῇ δὲ πλατεῖς εἰσιν. Ὁ -
µοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῳων͵ ὅσα µὴ πάντας ἔχουσιν ὀ -
ξεῖς. Και λίγο παρακάτω Περί ζῴων µορίων, 661b 22-24:
Οὐδὲν δὲ τῶν ζῳων ἐστὶν ἅµα καρχαρόδουν καὶ χαυλιόδουν͵
διὰ τὸ µηδὲν µάτην ποιεῖν τὴν φύσιν µηδὲ περίεργον.

404. Εµπεδοκλής, D.K., Fragmentum 61 (βλ. ανάλυση στον
Wagner, ό.π., σελ. 479). Η διδασκαλία του Εµπεδοκλή έχει θε -
ω ρηθεί προδροµική εµφάνιση της θεωρίας του Δαρβίνου για
την εξέλιξη των ειδών µέσω της φυσικής επιλογής. 

Με την αναφορά στον Εµπεδοκλή ο Αριστοτέλης ολοκλη -
ρώνει την παράθεση των επιχειρηµάτων όσων υποστηρίζουν
τη φυσική αναγκαιότητα, και στην επόµενη παράγραφο θα
παρουσιάσει και θα τεκµηριώσει τη δική του θέση, τη φυσική
τελεολογία.

405. Ο Σιµπλίκιος ανασυνθέτει ως εξής το επιχείρηµα
(372.30-373.2): τὰ φύσει ἢ ἀεὶ οὕτως γίνεται ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ
(ἄνθρωπος γὰρ ἐξ ἀνθρώπου καὶ ἵππος ἐξ ἵππου͵ καὶ τῶν ὀ δόν -
των ἡ φύσις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὁµοίως καὶ τῶν ἄλλων µερῶν)·
τὰ δὲ ἀπὸ τύχης καὶ ταὐτοµάτου ἢ ὅλως κατὰ συµβεβηκὸς οὔτε
ἀεὶ οὔτε ὡς ἐπὶ τὸ πολύ (ἐν γὰρ τοῖς ἐπ΄ ἔλαττον ἐδείχθη ταῦ -
τα γινόµενα)· οὐκ ἄρα τὰ φύσει ἀπὸ τύχης ἢ ἐκ ταὐτοµάτου ἢ
ὅ λως κατὰ συµβεβηκός.

406. ὑπὸ κύνα· µε την έκφραση αυτή δηλώνεται η θερµό -
τερη εποχή του έτους, διάρκειας περίπου ενός µηνός. Ο Αρι -
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στο τέλης χρησιµοποιεί συχνά την έκφραση στα βιολογικά
του έργα· βλ. Περί τα ζώα ιστορίαι, 566b 20-22: Τίκτει δ΄ ὁ δελ -
φὶς ἐν τῷ θέρει͵ ἐν ἄλλῃ δ΄ ὥρᾳ οὐδεµιᾷ· συµβαίνει δὲ καὶ ἀ φα -
νίζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ κύνα περὶ τριάκονθ΄ ἡµέρας. Βλ. D. Furley,
κεφ. «The Rainfall Example in Physics ii. 8», Cosmic Problems,
σελ. 114-118.

407. Κάλφας, ό.π., σελ. 123, σηµ. 211: «Το επιχείρηµα του
Α ριστοτέλη στηρίζεται στη δική του παραδοχή (βλ. παρα πά -
νω 5ο κεφ.) ότι η τύχη και το αυτόµατο δεν έχουν σχέση µε
γε γο νότα που συµβαίνουν πάντοτε ή συνήθως µε τον ίδιο
τρόπο. Όλα τα φυσικά γεγονότα είναι, κατά τη γνώµη του,
τακτικά. Οι αντίπαλοί του σίγουρα παραδέχονται ότι γεγο -
νότα όπως η βροχή και τα µπροστινά µυτερά δόντια είναι
φυσικά γεγονότα. Άρα θα έπρεπε και να παραδέχονται ότι
αυτά τα γεγονότα είναι τακτικά, άρα όχι συµπτωµατικά αλ -
λά σκόπιµα». 

408. Ο Charlton (ό.π., σελ. 121) µελετά το υπόβαθρο της
αριστοτελικής τελεολογίας και συγκρίνει σχετικές πλατωνι -
κές και αριστοτελικές θέσεις. Εκτιµά ότι ο Αριστοτέλης δεν
επεκτείνει την τελεολογική του θεώρηση σε όλα τα φυσικά
φαι νό µενα αλλά σε πολύ συγκεκριµένους τοµείς, όπως η
βιο λογία.

409. Δεύτερο επιχείρηµα για την ύπαρξη σκοπιµότητας
στη φύση.

410. τέλος τι· ακολουθώ την ερµηνεία του Wagner (ό.π.,
σελ. 479), ο οποίος βασίζεται στο Περί ζώων µορίων 641b 11
κ.ε.

411. Η πρᾶξις έχει πάντα έναν έλλογο χαρακτήρα, µαρτυ -
ρεί συνειδητότητα εκ µέρους του υποκειµένου της.
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412. Στο Θ4 ο Αριστοτέλης αναφέρεται διεξοδικότερα στην
πιθανότητα να ακυρωθεί λόγω κάποιου εµποδίου η ολοκλή -
ρωση µιας διαδικασίας που αποβλέπει στην επίτευξη ενός
τέλους. Μολονότι η φιλοσοφική του διδασκαλία είναι ξεκά -
θα ρα τελεολογική, δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί και
ως τελεοκρατική. Βλ. G. Striker, «Notwendigkeit mit Lücken:
Aristoteles über die Kontingenz der Naturvorgänge», Neu Hefte
für Philosophie 24-5 (1985), 146-164. 

413. Για πολλοστή φορά ο Αριστοτέλης στρέφεται στην τέ -
χνη για να αντλήσει ένα παράδειγµα για το τι ισχύει στη φύ -
ση. Και εντοπίζει την αναλογικότητα που του επιτρέπει να
αντλεί παραδείγµατα από την τέχνη στο πολυχρησι µο ποι η -
µένο από τον ίδιο αξίωµα ότι η τέχνη µιµείται τη φύση. 

Για την αναλογία ανάµεσα στη φύση και την τέχνη βλ.
Μετεωρολογικά, 381b 3-7: ὄπτησις µὲν οὖν καὶ ἕψησις γί γνον -
ται µὲν τέχνῃ͵ ἔστιν δ΄͵ ὥσπερ λέγοµεν͵ τὰ εἴδη καθόλου ταὐτὰ
καὶ φύσει· ὅµοια γὰρ τὰ γιγνόµενα πάθη͵ ἀλλ΄ ἀνώνυµα·
µιµεῖται γὰρ ἡ τέχνη τὴν φύσιν͵ ἐπεὶ καὶ ἡ τῆς τροφῆς ἐν τῷ
σώµατι πέψις ὁµοία ἑψήσει ἐστίν. Περί ζῴων µορίων, 639b 15-
16: ἀρχὴ δ΄ ὁ λόγος ὁµοίως ἔν τε τοῖς κατὰ τέχνην καὶ ἐν τοῖς
φύσει συνεστηκόσιν.

414. Ο J. Owens (Aristotle. The Collected Pappers of Joseph
Owens, Albany 1981, σελ. 139) διαβλέπει έναν ανθρωπο µορ φι -
σµό στην αριστοτελική θεώρηση της φύσης· ο φιλόσοφος θε -
ω ρεί ότι η φυσική τελεολογία υπακούει στα πρότυπα λει -
τουρ γίας του ανθρωπίνου νου.

415. Η συγκεκριµένη παράγραφος αξιολογείται ως εξαι -
ρε  τι κό δείγµα της αριστοτελικής τελεολογίας. Προνοµιακός
της χώρος είναι ασφαλώς η βιολογία. Σ’ αυτήν βασίζεται ο
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Α ριστοτέλης και επεκτείνει την ερµηνεία του και σε άλλα
πεδία των φυσικών επιστηµών. Βλ. περισσότερα στον M.
Boylan, «The Place of Nature in Aristotle’s Teleology», Apeiron
18 (1984), 126-140.

416. Αν για την περίπτωση των προαναφερθέντων ζώων
(α  ρά χνες, µυρµήγκια) µπορεί να προβληµατίζεται κανείς
για το ενδεχόµενο να ενεργούν διαθέτοντας µία µορφή νόη -
σης, κά τι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για την περίπτωση των
φυ τών. Δεν αποµένει παρά να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη σκο-
πιµότητας στη φύση· η φύση και τα όντα που την απαρ τί -
ζουν κινούνται προς την επίτευξη κάποιου τέλους.

417. Ως εξής συνοψίζει την παράγραφο ο Σιµπλίκιος (379.
23-27): Καὶ εἴη ἂν ἡ συναγωγὴ τοῦ λόγου τοιαύτη· τὰ ἐν τοῖς
ἀλόγοις ζῴοις καὶ µάλιστα τὰ ἐν τοῖς φυτοῖς κατὰ φύσιν
γινόµενα ὁµοίως γίνεται τοῖς κατὰ νοῦν καὶ τέχνην γινοµένοις·
τὰ κατὰ νοῦν καὶ τέχνην γινόµενα ἕνεκά του γίνεται· τὰ δὲ ἐν
τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ἄρα καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς γινόµενα ἕνεκά του
γίνεται· ἡ φύσις ἄρα ἕνεκά του ποιεῖ.

418. Πρβλ. Τοπικά, 142b 30-35: Ἔτι εἰ πρὸς πλείω λεγοµένου
τοῦ ὁριζοµένου µὴ πρὸς πάντα ἀποδέδωκεν͵ οἷον εἰ τὴν γραµ -
µα  τικὴν ἐπιστήµην τοῦ γράψαι τὸ ὑπαγορευθέν· προσδεῖται
γὰρ ὅτι καὶ τοῦ ἀναγνῶναι. οὐδὲν γὰρ µᾶλλον ὁ τοῦ γράψαι ἢ
ὁ τοῦ ἀναγνῶναι ἀποδοὺς ὥρισται͵ ὥστ΄ οὐδέτερος͵ ἀλλ΄ ὁ ἄµ -
φω ταῦτ΄ εἰπών͵ ἐπειδὴ πλείους οὐκ ἐνδέχεται ταὐτοῦ ὁρι -
σµοὺς εἶναι.

419. Ο Αριστοτέλης σπεύδει να απαντήσει σε µία ένσταση
που θα προέβαλαν όσοι αµφισβητούσαν την φυσική τελεο -
λογία: τις τερατογενέσεις ως ένδειξη µιας φυσικής διερ-
γασίας που δεν οδηγεί στην επίτευξη κάποιου τέλους. Στο ε -
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πιχείρηµα αυτό ο φιλόσοφος απαντά επισηµαίνοντας ότι
δεν είναι υποχρεωτικό κάθε φυσική διεργασία να οδηγεί α -
να πόδραστα στην επίτευξη κάποιου σκοπού· υπάρχει και η
πιθανότητα του σφάλµατος, της αποτυχίας· αυτό, όµως, δεν
συνεπάγεται την αναίρεση της ίδιας της ύπαρξης του σκο-
πού και της φοράς της φύσης προς την επίτευξή του. Η θεω-
ρητική αυτή διατύπωση συγκεκριµενοποιείται µε ένα παρά-
δειγµα παρµένο, για µια ακόµη φορά, από τον χώρο της αν -
θρώ πινης τέχνης· το να δώσει ο γιατρός λάθος φάρµακα και
να µην επιτύχει τη θεραπεία δεν αναιρεί ούτε την ύπαρξη
της υγείας ως τελικού στόχου ούτε και το ότι πράγµατι ο για-
τρός κινήθηκε προς την επίτευξή της. 

Για τη θέση του Αριστοτέλη απέναντι στις τερατογενέσεις
βλ. Περί ζώων γενέσεως, 767a 36 – b 15 και 770b -17.

420. Το θέµα συζητά η J. Annas, «Aristotle on Inefficient
Causes», Philosophical Quarterly 32 (1982), σελ. 311-326.

421. Βλ. παραπάνω σηµ. 374.
422. Συνεχίζεται η κριτική στις διδασκαλίες του Εµπεδο -

κλή.
423. Άλλη µία αναφορά στον Εµπεδοκλή (βλ. D.K, Frag -

men t um 62· διασώζεται από τον Σιµπλίκιο). Πρβλ. και Περί
ζώων µορίων, 640a 18-26: Ἡ γὰρ γένεσις ἕνεκα τῆς οὐσίας ἐ -
στίν͵ ἀλλ΄ οὐχ ἡ οὐσία ἕνεκα τῆς γενέσεως. Διόπερ Ἐµπε δο -
κλῆς οὐκ ὀρθῶς εἴρηκε λέγων ὑπάρχειν πολλὰ τοῖς ζῴοις διὰ
τὸ συµ βῆ ναι οὕτως ἐν τῇ γενέσει͵ οἷον καὶ τὴν ῥάχιν τοιαύτην
ἔχειν͵ ὅτι στραφέντος καταχθῆναι συνέβη͵ ἀγνοῶν πρῶτον
µὲν ὅτι δεῖ τὸ σπέρµα τὸ συνιστὰν ὑπάρχειν τοιαύτην ἔχον
δύναµιν͵ εἶτα ὅτι τὸ ποιῆσαν πρότερον ὑπῆρχεν οὐ µόνον τῷ
λό γῳ ἀλλὰ καὶ τῷ χρόνῳ· γεννᾷ γὰρ ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπον͵
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ὥστε διὰ τὸ ἐκεῖνον τοιόνδ΄ εἶναι ἡ γένεσις τοιάδε συµβαίνει
τῳ δί. 

424. Ο Ross (ό.π., σελ. 530) δεν θεωρεί ότι εισάγεται ένα
και  νούρ γιο επιχείρηµα αλλά ότι συνεχίζεται το προηγού µε -
νο. Ακολουθώ τη διαφορετική ερµηνεία του Σιµπλικίου και
του Φιλοπόνου.

425. Αξιοσηµείωτος ο πυκνός και αφαιρετικός χαρακτή -
ρας της φράσης. Οι αναλύσεις που έχουν προηγηθεί σε ολό -
κλη ρο το Β΄ βιβλίο επιτρέπουν πλέον στον Αριστοτέλη να ο -
ρίσει µε λιτό τρόπο τα φυσικά όντα.

426. Κάλφας, ό.π., σελ. 128, σηµ. 231: «Αν η αρχή εδώ είναι
το σπέρµα, τότε το νόηµα της πρότασης θα πρέπει να είναι
ότι από το κάθε σπέρµα (ενός φυσικού Είδους) δεν γεννιέται
το ίδιο επιµέρους ον, ούτε το τυχαίο ον, αλλά διάφορα όντα
που ωστόσο ανήκουν στον ίδιο τύπο (στο ίδιο Είδος, έχουν το
ίδιο τέλος). Ίσως όµως ο Αριστοτέλης να αναφέρεται σε όλη
τη φυσική τελεολογία: στη φύση τα είδη τείνουν κατά κανό-
να να αναπαραχθούν διατηρώντας αναλλοίωτη τη µορφή
τους, που είναι ένα τέλος. Η γενίκευση είναι λογική, αν
σκεφθεί κα νείς ότι για τον Αριστοτέλη φυ σικές ουσίες είναι
κατ’ εξο χήν τα έµβια όντα». 

427. Ο Φιλόπονος θεωρεί ότι η φράση παραπέµπει στην α -
πελευθέρωση του Πλάτωνα στην Αίγινα από έναν ξένο· ήδη
στην αρχαιότητα η απελευθέρωση αυτή είχε αποδοθεί στην
τύχη· βλ. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, 3.20.1-5: Λυ -
τροῦ ται δὴ αὐτὸν κατὰ τύχην παρὼν Ἀννίκερις ὁ Κυρηναῖος
εἴκοσι µνῶν -οἱ δὲ τριάκοντα- καὶ ἀναπέµπει Ἀθήναζε πρὸς
τοὺς ἑταίρους. οἱ δ΄ εὐθὺς τἀργύριον ἐξέπεµψαν· ὅπερ οὐ
προσ ή κατο εἰπὼν µὴ µόνους ἐκείνους ἀξίους εἶναι Πλάτωνος
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κή δεσθαι.
Ο Σιµπλίκιος αναφέρει µια αντίστοιχη περίπτωση από

τον Μένανδρο (384.12-14): Ἐπειδὴ καὶ ἐν τοῖς ἀπὸ τύχης εἶναι
δοκεῖ τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ ἕνεκά του͵ ὅταν λέγωµεν «ὅτι ἀπὸ
τύχης ἦλθεν ὁ ξένος καὶ λυτρωσάµενος» τὸν αἰχµάλωτον͵ ὡς
ὁ παρὰ Μενάνδρῳ Δηµέας τὴν Κράτειαν.

428. Φυσικά, 196b 23-27.
429. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια, 1112a 34 – b 2: καὶ περὶ µὲν

τὰς ἀκριβεῖς καὶ αὐτάρκεις τῶν ἐπιστηµῶν οὐκ ἔστι βουλή͵
οἷον περὶ γραµµάτων (οὐ γὰρ διστάζοµεν πῶς γραπτέον). Για
τη λειτουργία του βουλεύεσθαι βλ. περισσότερα στον Wag ner,
ό.π., σελ. 483.

430. Βλ. και Μετά τα Φυσικά, 1070a 7-8: ἡ µὲν οὖν τέχνη ἀρ -
χὴ ἐν ἄλλῳ͵ ἡ δὲ φύσις ἀρχὴ ἐν αὐτῷ.

431. Η αναφορά του Αριστοτέλη στην ανάγκη εξυπηρετεί
τη βαθύτερη στόχευση του Β9, την ιεράρχηση ύλης και τέ -
λους. Ο φυσικός οφείλει να ερευνά τόσο την ύλη όσο και το
τέ λος, περισσότερο όµως το τέλος· και η έρευνα της ύλης δεν
θα γίνει καθ’ εαυτήν, αλλά υπό την προοπτική συγκεκριµέ -
νου τέλους, το οποίο προδιαγράφει την επιλογή ή και κα τα -
σκευή της αντίστοιχα προαπαιτούµενης ύλης. Οι µε λετητές
υ πογραµµίζουν τον πολεµικό χαρακτήρα του κεφ. Β9. Ο Αρι-
στοτέλης στρέφεται ενάντια στους οπαδούς των µηχανιστι -
κών θεωριών που παράγουν κάθε φυσικό ον και διεργασία
από τη λειτουργία της ανάγκης. Βλ. σφαιρική προσέγγιση
του θέµατος στον Κάλφα, ό.π., «Το αναγκαίο στη φύση», σελ.
224-233. Επίσης, R. Friedman, «Matter and Necessity in Physics
B 9, 200a 15-30», Ancient Philosophy 1 (1983), 8-12..

432. Ο Ross (ό.π., σελ. 531) πιθανολογεί ότι πρόκειται για
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τον Εµπεδοκλή και τον Αναξαγόρα και παραπέµπει σε προ -
η  γούµενο σχετικό χωρίο (198b 11).

433. Σύµφωνα µε τον Ross, το χωρίο 200a 1-5 (το παρά δειγ -
µα µε τον τοίχο και τα βαριά και ελαφρά υλικά) εκτιµά ότι
πρό κειται για παρωδία µιας διδασκαλίας του Αναξαγόρα·
βλ. D.K., Fragmenta 15.3-6: τὸ µὲν πυκνὸν καὶ διερὸν καὶ ψυχρὸν
καὶ τὸ ζοφερὸν ἐνθάδε συνεχώρησεν͵ ἔνθα νῦν <ἡ γῆ>͵ τὸ δὲ ἀ -
ραιὸν καὶ τὸ θερµὸν καὶ τὸ ξηρὸν ἐξεχώρησεν εἰς τὸ πρόσω τοῦ
αἰθέρος. Ο Wagner όµως τονίζει (ό.π., σελ. 484-485) ότι µέσα
στην παρώδηση της διδασκαλίας του Αναξαγόρα υ πάρ χει έ -
νας πυρήνας τον οποίο ο Αριστοτέλης αποδέχεται, και γι’ αυ -
τό προβαίνει και στη σχετική συζήτηση.

434. Βλ. J. Cooper, «Hypothetical Necessity and Natural Te -
leo  logy», Got thelf Α. και Lennox G. (eds.), Philosophical Issues in
Aristotle’s Biology, Cambridge 1987, 243-274.

435. Πρβλ. Μετά τα φυσικά, 1044a 27-29: ἐνίων δ΄ ἑτέρα ἡ ὕ -
λη ἐξ ἀνάγκης ἑτέρων ὄντων͵ οἷον πρίων οὐκ ἂν γένοιτο ἐκ
ξύλου͵ οὐδ΄ ἐπὶ τῇ κινούσῃ αἰτίᾳ τοῦτο· οὐ γὰρ ποιήσει πρίονα
ἐξ ἐρίου ἢ ξύλου. 

436. Πρβλ. Περί ζώων µορίων, 642a 3-13: Ἴσως δ΄ ἄν τις ἀ -
πο ρήσειε ποίαν λέγουσιν ἀνάγκην οἱ λέγοντες ἐξ ἀνάγκης·
τῶν µὲν γὰρ δύο τρόπων οὐδέτερον οἷόν τε ὑπάρχειν͵ τῶν δι -
ωρισµένων ἐν τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν. Ἔστι δ΄ ἔν γε τοῖς ἔχουσι
γένεσιν ἡ τρίτη· λέγοµεν γὰρ τὴν τροφὴν ἀναγκαῖόν τι κατ΄
οὐδέτερον τούτων τῶν τρόπων͵ ἀλλ΄ ὅτι οὐχ οἷόν τ΄ ἄνευ ταύ -
της εἶναι. Τοῦτο δ΄ ἐστὶν ὥσπερ ἐξ ὑποθέσεως· ὥσπερ γὰρ ἐπεὶ
δεῖ σχίζειν τῷ πελέκει͵ ἀνάγκη σκληρὸν εἶναι͵ εἰ δὲ σκληρόν͵
χαλ κοῦν ἢ σιδηροῦν͵ οὕτως καὶ ἐπεὶ τὸ σῶµα ὄργανον (ἕνεκά
τινος γὰρ ἕκαστον τῶν µορίων͵ ὁµοίως δὲ καὶ τὸ ὅλον)͵ ἀνάγκη
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ἄρα τοιονδὶ εἶναι καὶ ἐκ τοιωνδί͵ εἰ ἐκεῖνο ἔσται. 
437. Για την υπό προϋποθέσεις αναγκαιότητα βλ. Wagner,

ό.π., σελ. 483-484. Ο µελετητής συγκεντρώνει και µελετά όλα
τα χωρία στα οποία ο Αριστοτέλης ερευνά την ἀνάγκην (στα
Μετά τα Φυσικά ο Αριστοτέλης διακρίνει τρεις τύπους ἀνάγ -
κης, ενώ σε άλλες πραγµατείες η διαίρεση είναι διµερής). Ε -
πί σης, S. Broadie, «Nature, Craft and Phronesis in Aristotle»,
Philosophical Topics 15 (1987), 35-50. Και C. Byrne, «Aristotle on
Physical Necessity and the Limits of Teleological Explanation»,
Apeiron 35 (2002), 20-46.

438. Κάλφας, ό.π., σελ. 128, σηµ. 231: «Η υπόθεση είναι ότι
το πριόνι πρέπει να κόβει -ο σκοπός της κατασκευής του. Για
να κόβει το πριόνι πρέπει κατ’ ανάγκην να έχει τη συγ κε κρι -
µένη ύλη: να είναι σιδερένιο. Η σιδερένια σύσταση του πριο-
νιού δεν µπορεί όµως να πάρει τη θέση του σκοπού – ο σκο  -
πός είναι πάντοτε άλλος. Η ύλη είναι απλώς προϋπόθεση·
χωρίς την ύπαρξη ορισµένου σκοπού τίποτε δεν προκύπτει
από αυτήν. Αναγκαίο δεν είναι το τέλος, αλλά οι υλικές συν -
θήκες που πρέπει να πληρούνται εν όψει αυτού του τέλους.
Πρβ. Mansion [1945], 285».

Στην απαρίθµηση των τεσσάρων αιτίων που επιχειρεί ο
Αριστοτέλης στα Αναλυτικά Ύστερα αντί να αναφερθεί στο
υλικό αίτιο αναφέρεται στην ανάγκη δείχνοντας ότι ύλη και
ανάγκη ταυτίζονται (94a 20-24): Ἐπεὶ δὲ ἐπίστασθαι οἰόµεθα
ὅταν εἰδῶµεν τὴν αἰτίαν͵ αἰτίαι δὲ τέτταρες͵ µία µὲν τὸ τί ἦν
εἶναι͵ µία δὲ τὸ τίνων ὄντων ἀνάγκη τοῦτ΄ εἶναι͵ ἑτέρα δὲ ἡ τί
πρῶτον ἐκίνησε͵ τετάρτη δὲ τὸ τίνος ἕνεκα͵ πᾶσαι αὗται διὰ
τοῦ µέσου δεί κνυνται. 

439. Βλ. και Μετά τα Φυσικά, 1051a 24-25: διὰ τί δύο ὀρθαὶ
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τὸ τρίγωνον; ὅτι αἱ περὶ µίαν στιγµὴν γωνίαι ἴσαι δύο ὀρθαῖς.
Για την απόδειξη του θεωρήµατος βλ. και Ευκλείδης,  Στοι -
χεῖα, 1.32.1-4: Παντὸς τριγώνου µιᾶς τῶν πλευρῶν προσεκβλη -
θείσης ἡ ἐκτὸς γωνία δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση ἐστίν͵
καὶ αἱ ἐντὸς τοῦ τριγώνου τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.

440. Το νόηµα της παραγράφου: Υπάρχει µια αναλογική
ο µοι ότητα ανάµεσα στη φυσική λειτουργικότητα του α να γ -
καίου και στις µαθηµατικές αναγκαίες ακολουθίες. Στα µα -
θη µατικά: επειδή υπάρχει η ευθεία (υπόθεση), είναι ανάγκη
το τρίγωνο να έχει άθροισµα γωνιών ίσο µε δύο ορθές (συµ -
πέ ρασµα)· αν το τρίγωνο δεν έχει άθροισµα γωνιών ίσο µε
δύο ορθές, τότε ούτε το ευθύ υπάρχει ή είναι αυτό που είναι.
Στη φυσική ισχύει, εν σχέσει προς την αναγκαιότητα, το α -
ντί στροφο: Αν πρόκειται να υπάρξει ή αν υπάρχει το τέλος,
τότε και ό,τι προηγείται θα υπάρχει ή υ πάρχει. Το συµπέρα-
σµα: Η ύλη που προορίζεται για κάποιο σκοπό είναι ανάγκη
να προϋπάρχει, αλλά το τέλος δεν υπάρχει κατ’ ανάγκην
εξαιτίας της ύλης· η ύλη υπάρχει χάριν του τέλους. Βλ. γε νι -
κό τερη πραγµάτευση του θέµατος στον K. v. Fritz, «Die Ἀρ -
χαί in der griechischen Mathematik», Archiv für Begriffs -
geschichte 1 (1955), 13-103.

441. Κάλφας, ό.π., σελ. 135, σηµ. 254: «Για να µελετήσει ο
φυσικός ένα φυσικό ον όπως ο άνθρωπος, πρέπει να αρχίσει
από τη µορφή του (που είναι και το τέλος του). Αφού προσ δι -
ορίσει τη µορφή του ανθρώπου, θα δει ποιες αναγκαίες προ -
ϋ ποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να εκδηλωθεί αυτή η
µορφή (εἰ ἄνθρωπος τοδί, ταδί), και έτσι θα φθάσει τελικά
στην ύλη του (εἰ δὲ ταδί, ταδί)».

442. Σιµπλίκιος, 391.11-13: ᾧ γὰρ τεθέντι ἐξ ἀνάγκης τὸ
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λοι  πὸν ἕπεται͵ τοῦτο αἴτιον ἐκείνῳ. εἰ οὖν τῇ µὲν ὕλῃ τεθείσῃ
οὐκ ἐξ ἀνάγκης τὸ τέλος ἀκολουθεῖ͵ τῷ δὲ τέλει τεθέντι ἐξ
ἀνάγκης ἡ ὕλη ἀκολουθεῖ͵ τὸ τέλος αἴτιον ἂν εἴη τῆς ὕλης.

443. Σιάσος, ό.π., σελ. 245-246: «Τα κυριότερα συµπε ρά -
σµατα που προέκυψαν από την ανάγνωση του Β΄ βιβλίου εί -
ναι δυνατόν να συνοψιστούν ως εξής: α) Η φύση είναι αρχή
κινήσεως και ηρεµίας για τα φύσει συνεστώτα όντα. Η φύση
λέγεται είδος (µορφή), ύλη και στέρηση· β) Η τυπολογία του
Α’ βιβλίου βρίσκει στο Β΄ την αναµφίλεκτη εφαρµογή της· γ)
Ο φυσικός καθορισµός των τεσσάρων αιτίων αποσαφηνίζει
την αρχική θέση της φύσης στην υπό συγκρότηση επιστήµη·
η σύνθετη αιτιακή αναγωγή εκβάλλει στο χώρο των αρχών·
δ) Στο φυσικό επιστητό υπάρχει µία µόνο φυσική αρχή που
κινεί φυσικώς (η φύση) και µία άλλη µη φυσική αρχή (της
πρώτης φιλοσοφίας), η οποία κινεί οµοίως φυσικώς. Κατά
συνέπεια, οι αναφορές των Φυσικών στην άλλη αρχή γίνο -
νται για λογαριασµό της φυσικής επιστήµης».
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αριθµός/ἀριθµός 28, 273

447



ἄρτιον 339

ἀστρολογία/αστρονοµία 62, 89, 372, 374, 375, 405
ἄτοµα 391
αὔξησις 68, 363
αὐτόµατον 50, 70-76, 96-98, 362, 390, 393, 395-403, 410
βιολογία 18, 80, 276, 410, 413
γένεσις 33, 41, 48, 52, 55, 56, 62, 67, 68, 76, 85, 309, 319, 326, 337,
345-349, 353-355, 363, 371, 392, 401

γένος 340, 341
γεωµετρία 87, 89, 292, 374
γῆ 66, 269, 290, 324, 368
γίγνεσθαι 48, 51, 52, 54, 55, 81, 348, 355
γνώριµον 27-29
γνωσιολογία 26, 27, 267, 271-274
διαίρεση/διαίρεσις 20, 28, 35, 36, 51, 59, 60, 69, 70, 73, 75, 272,
279, 284, 393

διαλεκτική 21, 34, 35, 46, 78, 90, 91, 95, 279, 287
διορίζεσθαι 272
δόξαι/δοξογραφία 25, 35-37, 40, 43, 44, 47, 51, 52, 71-72, 279,
286, 346, 390

δύναµη/δυνάµει 40, 56, 66, 67, 69, 93, 268, 306, 307, 355, 359
δυστυχία 75

εµπειρία-εµπειρικός 19, 21, 27, 32, 33, 35, 92, 291
εναδικότητα 39, 42, 43, 45, 324
ἐναντία/εναντιότητες 25, 43-54, 334, 336, 340, 342, 351
ἔνδοξα 35, 52, 87, 345, 367
ενέργεια/ἐνεργείᾳ 40, 56, 67, 69, 268, 306, 307, 355
επαγωγή 32, 34, 35, 40, 42, 48, 61, 92, 290, 291, 364, 366
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επιστηµολογία 17, 29, 34, 35, 46, 47, 50, 56, 58, 65, 78, 273, 275,
285, 360, 374, 381, 405

ἐριστικὸς συλλογισµός 37

ευθεία 62, 76
εὐτυχία 75

ἠρεµία 59

θεωρία/θεωρία 23, 32, 53, 56, 65, 70, 76, 83, 84, 87, 386
καθόλου 277
κατηγορίαι 38-40, 288, 296, 304, 315, 341, 363
κενό 59
κοσµολογία 18
κύκλος 278, 292
λόγος 383
µαθηµατικά/µαθηµατικοί 17, 21, 24, 62, 76, 82, 83, 85, 89, 95,
343, 372, 374, 375, 419, 420

µάτην 401
µέγα-µικρόν 44, 344, 357
µέθοδος/µέθοδος 19, 22, 25-30, 35, 36, 70, 83-88, 268, 296
µεταφυσική 17, 286
µετεωρολογία 18
µηχανισµός-µηχανιστές 76-81, 99, 406, 410, 417
µίγµα, µίξις 46, 29, 326, 375
µονισµός-µονιστές 37, 40, 43, 285, 286, 288, 324, 353
όγκος 321
ὁµοιοµερῆ 269, 329, 330
οντολογία-οντολογικός 20, 34, 38, 39, 61, 62, 63, 96, 275, 286,
307, 308, 369

οπτική 374
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ορθός λόγος-ορθολογικός 21, 23, 47, 50, 53, 359
ορισµός 67, 75, 94, 272, 278
ὁρµή 365
ουσία/οὐσία 39, 41, 56, 60-62, 83, 296, 297, 298, 314, 316, 335, 341,
351, 355, 376

πάθη/πάσχειν 300, 315
παράδειγµα 382, 383
πεπερασµένος 46, 304
περιττόν 339
ποιότητα/ποιόν 39, 41, 45, 66, 296, 297, 298, 309, 341
πολλότητα 41-46, 55, 313, 326
ποσότητα/ποσόν 39, 41, 45, 66, 296, 297, 298, 309
πρᾶξις 399
προαίρεσις 75, 394
πρώτη ὕλη 360, 367
πρώτη φιλοσοφία 17, 37, 57, 60, 77, 286, 360, 379, 403, 405, 407,
421

πύκνωση 45
πῦρ 66, 269, 290, 323, 368
σιµόν 320, 321, 373
σπέρµα/σπέρµατα 329, 381, 401, 416
στέρησις 25, 52-59, 350, 355-358, 371
στοιχεῖα 2, 26-29, 44, 58, 64, 66, 85, 267-271, 327, 333, 342, 344,
362, 368, 381

συγκεχυµένον 276
συµβεβηκός 41, 56, 57, 69, 98, 300, 312, 317, 320, 350, 355, 364,
365, 389

συµµετρία 76
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συνέχεια/συνεχές 20, 59, 302, 303
σχέση/σχέσις 20, 38
σχήµατα 17
τελεολογία 76-80, 99-100, 388, 409-416
τέλος 63-70, 77-82, 96, 100, 379-387, 409, 412-420
τέχνη 80, 94, 362-365, 371, 376-377, 382, 413
τρίγωνο 82, 419, 420
τρόπος ύπαρξης 38, 39, 41, 56, 57,60, 61, 66, 67, 288, 304, 313,
341, 348, 364

τύχη 50, 70-76, 79, 96, 98, 362, 390, 392, 393, 395-403, 410
ὕδωρ/νερό 28, 66, 269, 272, 290, 323, 368
ὑποκείµενον/υποκείµενο 20, 25, 34, 38, 45, 50, 51, 53, 82, 298,
314, 326, 344, 346, 348, 349, 386, 352, 355, 408

φαίνεσθαι/φαινόµενο 19, 33, 65, 73
φθίσις 68, 363
φθορά 55, 57, 68, 309, 326, 337, 346, 353, 363
φλέγµα 376
φορά 68, 309, 363
χηµεία 18
χολή 376
χρόνος 20, 59, 302, 322
χωριστός/κεχωρισµένος
χώρος 20, 59, 302, 322
ψυχολογία 18
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