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Όμοτ. Καθηγητής-'Ακαδημαϊκός 

Ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

"Αν σήμερα ή ανθρώπινη δραστηριότης δεν περιορίζεται πια στην γήινη 
σφαίρα, άλλα τείνει να έπεκταθή σ' ολόκληρο το σύμπαν, τούτο προϋποθέτει την 
ΰπαρξιν κάποιας συνεχείας στο εσωτερικό του κοσμοχώρου, ή οποία επιτρέπει 
στον ανθρωπον, υπό ώρισμένους ορούς, να μετακινηθή από τον πλανήτη του προς 
άλλα σημεία του σύμπαντος. Δίχως να είναι κανείς σε θέση να υποστήριξη πώς 
παρόμοιες θεωρήσεις προεβλήθησαν άπό τον 'Αριστοτέλη, ή αριστοτελική άντίλη-
ψις περί της επιστημονικής γνώσεως του κόσμου εμφανίζει κάποιαν όμολογίαν 
προς τις σύγχρονες μας ιδέες περί τής προνομιούχου χρησιμοποιήσεως του σύμ
παντος προς αγαθόν του άνθρωπου. Ή περί του σύμπαντος άντίληψις του Στα-
γειρίτου επεβλήθη πολλαχώς κατά τήν διαμόρφωσιν νεωτέρων προτύπων του κό
σμου. Εφεξής θά έπιχειρηθή ή έπισήμανσις ώρισμένου άριθμοϋ ιδιοτήτων τις 
οποίες ό "Αριστοτέλης αποδίδει στον κοσμοχώρον. 

1. Το αΐώνιον του κόσμου. 

Έν αντιθέσει προς τήν πλατωνικήν θεωρίαν πού εκτίθεται στον Τίμαιον, 
κατά τήν οποίαν ô κόσμος πρέπει να έδημιουργήθη και στην οποίαν ó 'Αριστοτέ
λης αναφέρεται1 ανατρέχοντας στον χρόνον καθ' δν ó κόσμος δέν εΐχεν ακόμη έπι-
βεβαιωθή2, ó ίδιος υποστηρίζει πώς ó κόσμος ύπήρξεν ανέκαθεν και πώς ουδέπο
τε υπεβλήθη σε κάποιο γίγνεσθαι3, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει εντός του4. Ό 
κόσμος συνιστά μιαν θεότητα καθ' έαυτήν5. Ή άντίληψις αυτή στηρίζεται επί τής 
εννοίας του αναλλοίωτου, δηλαδή τού άϊδίου χαρακτήρος τής κοσμικής τάξεως6. 

2. Ή πολλαπλότης των κόσμων. 

Κατά τον 'Αριστοτέλη, ή μοναδικότης τής πραγματικότητος δέν αποκλείει τήν 

1. Πρβλ. Πλατ. Τίμ. 29 d κ.έξ. 

2. Περί ούρανοϋ Γ 2, 300 b 18. 

3. Πρβλ. Άριστ. Άπ. 17, 1477 a 10. 

4. Πρβλ. το σύνολον του αριστοτελικού κειμένου Περί γενέσεως και φθοράς και Κ. Γ. 

Νιάρχου, Ό 'Αριστοτέλης περί γενέσεως και φθοράς, 'Αθήναι, Καρδαμίτσα, 1991. 

5. Άριστ. Άπ. 21, 1477 b 22 «mundum ipsum deum dici esse Aristoteles». Πρβλ. κατωτ. 

και σημ. 19 και 20. 

6. Πρβλ. Περί ούρανοϋ Β 14, 296 a 33: «ή τού κόσμου τάξις άΐδιός έστιν». 
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πολλαπλότητα των κόσμων: από τους πολλούς κόσμους πού υπάρχουν ένας μο

νάχα μας εΐναι γνωστός. Την πιθανότητα αυτήν είχεν ήδη αντιμετωπίσει ó Πλάτων 

για να τήν άποκλείση εν συνεχεία αιτιολογώντας τήν απόρριψίν της δια της θεω

ρήσεως οτι ó δημιουργός εΐχεν εμπεδώσει έναν μονάχα κόσμον, τον τελειότερον 

πάντων7. "Αργότερα, επί της θέσεως αυτής έπανήλθεν ó Leibniz8, ενώ ô Fontenelle9 

επέλεξε τήν αποψιν του 'Αριστοτέλους. Σήμερα ή έννοια της πολλαπλότητος του 

κόσμου γίνεται αντιληπτή δια τής αναγνωρίσεως του οτι ή τέχνη μας αποκαλύπτει 

άλλους κόσμους πού άδυνατούμεν να γνωρίσωμεν άλλως, παρά αίσθητικώς10. Ό 

'Αριστοτέλης υποστηρίζει πώς ó μοναδικός εκείνος κόσμος πού υποπίπτει στην 

εμπειρία μας συντίθεται από πολλούς επί μέρους κόσμους". Πρόκειται περί θεω

ρίας πού ευρίσκει έφαρμογήν όχι μόνον επί τής κοσμικής πραγματικότητος, άλλα 

κι επί τού ανθρωπίνου καταστατικού, συγκεκριμένως επί τής πολιτικής υποστά

σεως τού ανθρώπου12. Δίχως ν ' άντιφάσκη, ó 'Αριστοτέλης αντιλαμβάνεται τήν 

πολλαπλότητα τών κόσμων ώς αληθή άπειρίαν κόσμων13. 

3. Ώστόσον, οι κόσμοι εξελίσσονται. 

Ή θεμελιώδης αντίφασις, αν ύπάρχη εν προκειμένω, είναι διατυπώσιμος ώς 

εξής: ενώ ó 'Αριστοτέλης διαπιστώνει πώς ó κόσμος είναι άΐδιος14, θεωρεί δυνα

τόν, οσάκις πρόκειται περί κόσμων τών οποίων ή πραγματικότης είναι σύνθετος, 

μερικοί εξ αυτών να διατελούν εισέτι εν τφ γίγνεσθαι, ενώ άλλοι αποθνήσκουν. Ή 

άντίφασις αυτή εΐναι τόσον προφανής, ώστε νά χρήζη θεραπείας. Ό 'Αριστοτέλης 

υποβάλλει ô Ιδιος μιαν λύσιν: ή έννοια τού κόσμου είναι εφαρμόσιμη επί τής 

7. Πρβλ. Πλατ. Τίμ. 33 b : «πάντων τελειότατον συνεστήσατο»· πρβλ. 30 d : «... καλλίστω 
καΐ κατά πάντα τελείω». 

8. Πρβλ. G. W. Leibniz, Essai de théodicée 41 b (γαλλ. εκδ. υπό J. Jalabert, Paris, Aubier -
Montaigne 1962). 

9. Πρβλ. Bernard le Bovier de Fontenelle, «Entretiens sur la pluralité des mondes», Oeuvres 
complètes (1758, 11 τόμ.· 1790, 8 τόμ.· 1825, 5 τόμ.). Tò πρόβλημα τής πολλαπλότητος τών κό
σμων ετέθη διαφορετικά άπο τον Έπίκουρον, Έπιστ. προς Ήρόδοτον 73-74 (Usener, Epicurea, 
Stuttgart, Teubner, 1956, σσ. 25, 11-26, 6)· πρβλ. Διογ. Ααέρτ. Χ 45· πρβλ. J. Brun, L'épicurisme, 
Paris, P.U.F., 1956, σσ. 51-52: «les atomes, étant un nombre infini, ne peuvent pas être épuisés par 
la création d'un monde, ni par la création de plusieurs; il est donc nécessaire qu'il existe une 
infinité de mondes semblables au nôtre ou différents de lui». 

10. Πρβλ. Ε. Μουτσοπούλου, «Ή μορφοποιός φαντασία», Χρονικά Αισθητικής 2 (1963) 
64-71, και Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τ. 1, Συνείδησις και δημιουργία, 'Αθήναι 1971, σσ. 
389-403. 

11. Περί ουρανού, Α 6, 271 a 27-28: «ó περί ημάς κόσμος, κόσμοι πλείους». 
12. Πρβλ. Πολιτ. Β 10, 1272 a 6· 10· 12· 28· 34· 41· b 4: «κόσμοι» (έπί τοϋ ανωτάτου 

Κρητός άρχοντος). 
13. Πρβλ. Φυσ. άκρ. Γ 4, 203 b 26: «κόσμοι άπειροι». Πρβλ. Ά. Άραβαντινοϋ, 

«Anaxagoras' Many Worlds», Diotima 21 (1993) 98-99. 
14. Πρβλ. άνωτ., και σημ. 3-6. 
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αδιαμφισβήτητα μοναδικής και άϊδίου πραγματικότητος, ή οποία όμως συνίσταται 
από πολλά μέρη πού, μέ την σειρά τους, επιδέχονται κάποιαν εξέλιξη15. 

4. Ή δομή τοϋ σύμπαντος 

Το σύμπαν συνίσταται από πολλά μέρη16 φύσεως θείας, θειοτέρας κι από την 
άνθρωπίνην φύσιν17. Επιτρέπεται νά θεωρηθή πώς το σύμπαν είναι σύνθετον, πιο 
συγκεκριμένα, διττόν, καθ' ο μέτρον ο Αριστοτέλης προτείνει μιαν διάκρισιν με
ταξύ κόσμου και ουρανού18, διάκρισιν πού δείχνει περίεργη άν δεν νοηθή ώς 
άφορώσα την αντίθεσιν μεταξύ παρατηρησίμου και μή υποκειμένου σέ παρατήρη-
σιν. Κατά μιαν παρομοίαν όπτικήν θά έπρεπε να κατανοηθή ή διαβεβαίωσις τοΰ 
Αριστοτέλους στα Πολιτικά, κατά την οποίαν ή θεότης, ταυτιζομένη προς το σύ
νολον σύμπαν19, δέν ενεργεί έξωτερικώς20 και συνεπώς δέν είναι παρατηρήσιμη. 
Μόνον το στερέωμα είναι ευθέως παρατηρήσιμον. Τελικώς, το σύμπαν αντιμετω
πίζεται ώς μακρόκοσμος τού οποίου ή ομόλογος πραγματικότης ενυπάρχει στον 
μικρόκοσμο τής ζωής στην οποίαν ο ίδιος ανακλάται21. 

5. Ή μορφή τοϋ κόσμου. , 

"Ηδη κατά τον Πλάτωνα ô κόσμος εθεωρείτο σφαιρικός22. Ό Αριστοτέλης 
υιοθετεί την ιδίαν άντίληψιν θεωρώντας τον κόσμον υπό μορφήν σφαίρας23. Ώστό-
σον, αποδίδοντας τήν ιδιότητα αυτήν στον κόσμον δέν ικανοποιείται πλήρως ô 
ίδιος, αφού αναγκάζεται νά χωρήση σέ μιαν λεπτομερέστερη περιγραφήν ενός κό
σμου μάλλον καμπυλωτού, ωσάν τορνευμένου24, επιδεχομένου περιστροφήν περί 
άξονα25. Ή μορφή τοϋ κόσμου συνδέεται όχι μονάχα προς τήν δομή του, άλλα καί 
προς τήν λειτουργία του, αφού ή λειτουργία αυτή συμπίπτει προς τήν περιστρο-

15. Πρβλ. Φνσ. άκρ. Θ 1, 250 b 18: «τους μεν γίγνεσθαι τους δέ φθείρεσθαι των κόσμων». 

16. Πρβλ. Περί ούρανοΰ Γ 2, 301 b 19: «εκ διακεκριμένων συνέστηκεν ô κόσμος». 

17. Πρβλ. Ήθ. Νικομ. Ζ 7, 1141 b 1: «θειότερα άνθρωπου εξ ών ó κόσμος συνέστηκεν». 

18. Πρβλ. Περί ουρανού Α 10, 280 a 21: «ή τοΰ δλου σύστασίς έστι κόσμος καί ουρα

νός»· πρβλ. Περί κόσμου 2, 391 b 22: «τοϋ σύμπαντος ουρανού τε και κόσμου». 

19. Πρβλ. άνωτ., καί σημ. 5. 

20. Πρβλ. Πολιτ. Η 3, 1325 b 29: «ô θεός καί πας ô κόσμος ουκ έχει έξωτερικάς πράξεις». 

21. Πρβλ. Φυσ. άκρ. Θ 2, 252 b 26: «μέγας κόσμος» (κατ' άντ. προς «μικρός κόσμος», δη

λαδή τό ζώο ν). 

22. Πρβλ. Τιμ. 33 b : «όμοιότατόν τε αυτό έαυτω», ύποδηλουμένου οτι όλα τα σημεία τής 

επιφανείας του ευρίσκονται σ' άπόστασιν ϊσην προς τό κέντρον του. 

23. Πρβλ. Περί ούρανοΰ Β 4, 287 b 25: «σφαιροειδές»· Περί κόσμου 2, 391 b 22: «τοΰ σύμ

παντος σφαιροειδοΰς οντος». 

24. Πρβλ. Περί ούρανοΰ Β 4, 287 b 25: «κατ' άκρίβειαν έντορνος». 

25. Πρβλ. Περί κόσμου Ζ 391 b 22: «δύο ακίνητα εξ ανάγκης εστί σημεία καταντικρύ 
αλλήλων, καθάπερ τής εν τόρνω κυκλοφορουμένης σφαίρας στερεά μένοντα καί συνέχοντα τήν 
σφαιραν». 
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φικήν του κίνησιν. Δια της λειτουργίας του κόσμου επιτυγχάνεται πληρεστέρα 

γνώσις της δομής του. Ά ν ή δομή αύτη αποτελείται άπό δύο μέρη, ενα παρατη-

ρήσιμο κι ενα οχι26, συνδέεται ωστόσο στενά προς την μορφή του κόσμου, όπως 

αυτή περιεγράφη ήδη. 

6. Ή λειτουργία των μερών του κόσμου. 

Τα δύο σημεία από τα όποια ó άξων του κόσμου διέρχεται υποδεικνύουν 

αντιστοίχως τό ανώτερο και το κατώτερο μέρος του, αφήνοντας αδιάφορα τα πλά

για μέρη του27. Ό κόσμος κινείται διαφορετικά, αναλόγως των μερών του. Τό πρό

τυπο της δομής του σύμπαντος προϋποθέτει πώς ô κόσμος περιβάλλει κι εμπεριέ

χει τήν γη28. Ά ν κι ευρισκομένη όμως στο κέντρο του κόσμου, ή γη κατέχει θέσιν 

μάλλον προσεχή ώς προς το κατώτερο μέρος του* πιο συγκεκριμένα, τοποθετείται 

μεταξύ τοΰ κέντρου και του κατωτέρου μέρους του κόσμου29. Ή ερμηνεία αυτή πα

ραμερίζει κι απορρίπτει κάθε άντίφασιν μεταξύ τών δύο προηγουμένων αντιλήψε

ων: ή γή είναι δυνατόν να τοποθετηθή στο πλησιέστερο προς τό κέντρο του κό

σμου τμήμα του, συγκρινόμενον προς τό ύποχθόνιον μέρος του. Παρέχει έξήγησιν 

τής περιστροφής του ουρανίου θόλου30, ανωτέρου τμήματος του κόσμου, πού πε

ριέχει τα ουράνια σώματα, τους αστέρας31. Ή ΐδια εικόνα προκύπτει άπό τήν αντι

στοιχία και τήν αντίθεσιν μεταξύ μακρόκοσμου και μικρόκοσμου, όπως αυτοί έθε-

ωρήθησαν ήδη32. 

7. Ό άνθρωπος και ô κοσμικός χώρος. 

'Υπό τις συνθήκες αυτές, ó άνθρωπος είναι κατά τον 'Αριστοτέλη σέ θέση να 

χωρήση στην έρευνα τού κόσμου εξετάζοντας ο,τι εν αύτω είναι παρατηρήσιμον 

και να έξαγάγη έστω και μερικά συμπεράσματα ώς προς ο,τι δέν είναι αμέσως πα

ρατηρήσιμον. Ή σχέσις μεταξύ ανθρώπου και κόσμου, σύμπαντος και συγχρόνως 

κοσμικού χώρου, δέν φαίνεται, συνεπώς, εκ πρώτης όψεως, παρά μόνον θεωρητι

κή33. Ούδαμοϋ ώστόσον τοΰ αριστοτελικού έργου ανευρίσκεται ή παραμικρή ενδει-

ξις περί τού οτι μια θεωρητική προσέγγιση δέν δύναται να έχη πρακτικές συνέ

πειες ή περί τού οτι ó άνθρωπος δέν θα έπρεπε νά διερεύνηση τον κόσμο άπό θέ

σιν καλυτέραν ή και περί τού οτι ή διείσδυσίς του εντός τού κοσμικού χώρου θα 

26. Πρβλ. ανωτ., και σημ. 18-21. 
27. Πρβλ. Περί ουρανού Β 2, 285 b 12: «τα πλάγια, το άνω και το κάτω τοΰ κόσμου». 
28. Πρβλ. Μετεωρ. Α 2, 339 a 20: «ó περί τήν γην κόσμος, ό περιέχων κόσμος τήν γην»· 

πρβλ. αυτόθι Α 2, 335 a 23· 3, 339 b 4· 340 b 10· 7, 344 a 9· 8, 346 b 11. 
29. Πρβλ. αυτόθι, Α 3, 340 b 12: «τό προσεχές αεί τοΰ κάτω κόσμου». 
30. Πρβλ. αυτόθι, Α 3, 339 b 18: «ó περί τάς άνω φοράς». 
31. Πρβλ. Μ.τ.φ., Κ 6, 1063 a 15: «Τα κατά τον κόσμον». 
32. Πρβλ. ανωτ., και σημ. 21. 
33. Πρβλ. Μ.τ.φ., Α 2, 982 b 12: «δια το θαυμάζειν». 
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ισοδυναμούσε προς μιαν διείσδυσιν εντός των θείων δραστηριοτήτων καί, συ
νεπώς, προς μιαν ϋβριν. 

8. Μετά τήν ανωτέρω άνάλυσιν διαφαίνεται πώς ή αριστοτελική άντίληψις 
περί κοσμικού χώρου είναι εξόχως ανοικτή. Παρά το γεγονός ότι ó 'Αριστοτέλης 
ακολουθεί, σε πολλούς τομείς, θεωρίες περί του κόσμου, οι όποιες, όπως εκείνη 
του Πλάτωνος, προηγήθησαν της ιδικής του, αντιτάσσει προς αυτές μία νέαν άντί-
ληψιν κατά τήν οποίαν ó κόσμος ουδέποτε ύπετάγη σέ οιανδήποτε διαδικασίαν δη
μιουργίας καί ή ένότης του κόσμου ουδαμώς δύναται κατά συνέπειαν να υπόκει
ται εις άντίρρησιν. Έξ άλλου ó γνωστός κόσμος εμφανίζει δομήν, μορφήν καί λει-
τουργίαν ευρισκόμενες εις στενήν προς άλλήλας συνάφειαν. Τέλος, ή στάσις τού 
ανθρώπου έναντι του σύμπαντος όχι μόνον είναι στάσις θαυμασμού (σύμφωνα 
προς τήν στάση τών πρώτων φιλοσοφησάντων)34, αλλά καί στάσις διεισδύσεως στα 
μυστικά τού σύμπαντος αυτού, μέ τήν (άσεβη;) πρόθεσιν να έπιβληθή επ' αυτού34. 
Ό άνθρωπος δέν αποκτά μονάχα εντελή γνώσιν τού κοσμικού χώρου, άλλα καί, 
διαθέτοντας τα κατάλληλα μέσα, τήν δυνατότητα να έπεμβαίνη έπ' αυτού προς 
ίδιον όφελος35. 

34. Πρβλ. αυτόθι, Α 1, 980 b 25. 

35. Πρβλ. αυτόθι, Α 1, 981 a 4· Πλατ. Γοργ. 448 e καί 462 b-c. 


