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Εισαγωγική αναφορά
Η φιλοσοφία είναι μια πνευματική - θεωρητική στάση απέναντι στα 
καίρια ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο. Είναι γέννημα: 
α. του «θαυμάζειν» («... φιλοσόφου τούτο το πάθος, το θαυμάζειν, 
ού γάρ άλλη αρχή φιλοσοφίας ή αύτη»= Πάθος του φιλοσόφου 
είναι το θαυμάζειν, δεν υπάρχει άλλη αρχή φιλοσοφίας εκτός από 
αυτή (Πλάτωνος, Θεαίτητος, 172 d) και «διά γάρ το θαυμάζειν οι 
άνθρωποι και νυν και το πρώτον ήρξαντο φιλοσοφείν»= από θαυ-
μασμό-απορία οι άνθρωποι άρχισαν το πρώτον και εξακολουθούν 
και τώρα να φιλοσοφούν (Αριστοτέλους, Μετά τα φυσικά, 982 b 
12-13 (2)), και β. της ανάγκης του γιγνώσκειν την πραγματικότητα 
που βρίσκεται επέκεινα των αισθητηριακών εντυπώσεων του αν-
θρώπου («πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει» =όλοι οι 
άνθρωποι επιδιώκουν εκ φύσεως τη γνώση (Αριστοτέλους, Μετά τα 
φυσικά, 908 α 21 (1)). Στην αληθινή έννοια της φιλοσοφίας έχουν 
αποδοθεί τα χαρακτηριστικά: της καθαρότητας, της ελευθερίας, 
της ανεξαρτησίας και της απροκατάληπτης αναζήτησης των αιτιών 
γένεσης και έκβασης των πραγμάτων. Έτσι, η φιλοσοφία προσδι-
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ορίστηκε ως «θεωρητική γνώση των πρώτων αρχών και αιτιών» 
(αριστοτελική εκδοχή) και ως «γνώση θειοτάτη και τιμιωτάτη» 
(πλατωνική εκδοχή)1.

Στοιχεία της Μεταφυσικής
Ο όρος «Μεταφυσική» υποδηλώνει τη φιλοσοφική ύλη η οποία 
τείνει να εξασφαλίσει και να οργανώσει τη γνώση των στοιχείων 
που δεν υπόκεινται στην αισθητηριακή εποπτεία του ανθρώπου. 
Είναι πρόδηλο ότι ο όρος αυτός παραπέμπει στο τμήμα της αρι-
στοτελικής ύλης που μας παραδόθηκε σ’ ένα σώμα δεκατεσσά-
ρων βιβλίων και τιτλοφορήθηκε «Μετά τα Φυσικά». Κατά την επι-
κρατέστερη άποψη, ο τίτλος αυτός προήλθε από τη θέση (σειρά) 
στην οποία ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος κατέταξε τη συγκεκριμένη ύλη 
μέσα στο αριστοτελικό corpus, ήτοι: έργα λογικά (υπό τον τίτλο 
Όργανο) - έργα φυσικά - έργα μετά τα φυσικά - έργα ηθικά και 
πολιτικά. Ανοικτό ωστόσο παρέμεινε το θέμα αν το «Μετά τα Φυ-
σικά» ονοματίστηκε έτσι λόγω της θέσης του στην αναφερόμενη 
σειρά ή για να υποδηλώσει μια πνευματική ανωτερότητα έναντι 
της κατατριβής με τα φυσικά αντικείμενα. Διερευνητικό πεδίο της 
Μεταφυσικής δεν είναι βέβαια η φυσική - υλική πραγματικότητα 
που προβάλλει απέναντί μας τον κόσμο ως αντικείμενο, αλλά η 
«ύπαρξη», στην καθολική της έννοια (όν), τουτέστιν η οντολογική 
συνθήκη, που θάλπει την συμπαρουσία των έμβιων όντων και των 
πραγμάτων. Κατά τον λόγο του Αριστοτέλη, η Μεταφυσική «... 
θεωρεί το όν η όν και τα τούτω υπάρχοντα καθ’ αυτό» (=... ερευνά 
το όν ως όν και τα ανήκοντα σ’ αυτό σύμφωνα με τη φύση του).2  Η 
Μεταφυσική, ως επιδιώκουσα τη γνώση του καθόλου, χαρακτηρί-
στηκε και ως «πρώτη φιλοσοφία», η οποία δεν μελετά απλώς το 
όν ως όν, αλλά και τις «πρώτες αρχές και αιτίες» της ύπαρξης του 
όντος ως τέτοιου.3 Επειδή δε το αντικείμενό της είναι η «ύπαρξη», 
που αποτελεί την ουσία όλων των όντων, η φιλοσοφία αυτή είναι 
τόσο πρωταρχική όσο και γενική.4 Κατά τον Πλάτωνα, το κύριο 
έργο του φιλοσόφου είναι να προσδιορίσει τα αίτια της «ύπαρ-
ξης». Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να εκφράσει την έννοια της 
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«ύπαρξης», με τις ακόλουθες τρεις σημάνσεις: α. «πρώτη ουσία» 
(=η έννοια της πρωταρχικής ύπαρξης), β. «πάσα η ουσία η πέφυκε» 
(=η φύση κάθε ουσίας), και γ. «όν η όν» (=το όν, εφόσον είναι όν).5  

Δεν υπάρχει μια γενική επιστήμη του όντος, γιατί υπάρχουν πολλά 
είδη ουσιών, ανάμεσα στις οποίες η ανώτερη είναι «το πρώτον κι-
νούν ακίνητον».6 Όλα όσα ονομάζονται όντα μπορούν να αναχθούν 
στην έννοια μιας πρωταρχικής ύπαρξης. Επομένως, «πρώτος» ή 
«μεταφυσικός» φιλόσοφος είναι εκείνος που πραγματεύεται γε-
νικά την έννοια της «ύπαρξης», στην πρωταρχική της σημασία.7  

Ως πρωταρχικές αιτίες των όντων ορίσθηκαν: η ουσία, η ύλη και το 
υποκείμενο, η πηγή της κίνησης και ο τελικός σκοπός.8

Στην έννοια της ουσίας έχουν υπαχθεί τα στοιχεία: είδος (ταυτό-
τητα), γένος (προέλευση), καθολικότητα και κατάσταση του όντος 
(το εν δυνάμει και το εν ενεργεία). Η έννοια της ουσίας υπόκειται 
στις ακόλουθες διακρίσεις: 1. την αισθητή, που διακρίνεται κατά 
συνθήκη: α. σε αιώνια και β. σε φθαρτή, και 2. την αμετάβλητη, αυτή 
που αναζητάται από τη Μεταφυσική. Έκφανση της αμετάβλητης 
ουσίας είναι, κατά την οικεία μεταφυσική παραδοχή, η αιώνια κίνη-
ση στον κόσμο. Για την ύπαρξη της κίνησης αυτής, το κινούν αίτιο 
(ουσία) πρέπει να είναι: άκτιστο, άφθαρτο, αναλλοίωτο, ακίνητο, 
άυλο και αιώνιο.9 Σαφώς τα χαρακτηριστικά αυτά στοιχειοθετούν 
την έννοια του θεού. Θεμελιώδες αίτημα της Μεταφυσικής είναι η 
σοφία, ως γνώση των πρώτων και γενικότατων αιτιών της ύπαρξης 
του όντος. Σε μια βαθειά ανάλυση της αριστοτελικής Μεταφυσικής, 
ο W.D. ROSS αναφέρει ότι η γνώση αυτή «είναι η ευρύτερη δυνατή 
γνώση, η γνώση του δυσκολότερου να γνωσθεί, αφού τα αντικείμενά 
της απέχουν το περισσότερο από την αίσθηση, η ακριβέστερη γνώση, 
αφού τα αντικείμενά της είναι από τα πιο αφηρημένα και τα λιγότερο 
σύνθετα, η διδακτικότερη, πιο αυτοτελής, ανεξάρτητη και έγκυρη 
γνώση, αφού είναι η γνώση του τελικού αιτίου όλων των πραγμά-
των». Ο ίδιος προσθέτει ότι, για τον Αριστοτέλη, η Μεταφυσική 
είναι «τόπος προβλημάτων και δυσκολιών περισσότερο από οποια-
δήποτε άλλη περιοχή της σκέψης».10
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Προβληματική και αντίθεση
Σχετικά με τη Μεταφυσική, ανακύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Με 
ποια κεκτημένη και επιστημονικά έγκυρη γνώση επιχειρούμε να 
προσπελάσουμε τις «πρώτες αρχές και αιτίες» του όντος, οι οποίες 
αποτελούν το αντικείμενο της «πρώτης φιλοσοφίας» (Μεταφυσι-
κής); Εφόσον η γνώση αυτή δεν υπάρχει, οι εκδοχές των μεταφυ-
σικών θεωρήσεων μπορούν να θεωρούνται επισφαλείς και αμφι-
σβητήσιμες. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης δέχεται, στα Αναλυτικά Ύστερα, 
ότι στις «πρώτες αρχές και αιτίες» φθάνουμε διά της επαγωγής.11

Σε πλήρη αντίθεση προς τη Μεταφυσική βρίσκεται ο υλισμός, 
σε όλες τις θεωρητικές του εκφάνσεις. Ο υλισμός συνίσταται στην 
παραδοχή της αυθυπαρξίας της ύλης και της οντολογικής προτε-
ραιότητάς της έναντι του πνεύματος. Εκκινά βέβαια από τη δια-
πίστωση ότι η νόηση έχει ως προϋπόθεση την υλική υπόσταση και 
λειτουργία του εγκεφάλου. Ως κοσμοαντίληψη, ο υλισμός υπέστη 
διαδοχικές διαμορφώσεις σε μια μακρά διαδρομή από τον αρχαίο 
μέχρι τον σύγχρονο κόσμο. Ειδικότερα, ο διαλεκτικός υλισμός συνέ-
θεσε τα πεδία: της θεωρησιακής λειτουργίας της φιλοσοφίας και της 
κοινωνικής πρακτικής.12 Τέλος, αντιπροσωπευτικοί στοχαστές της 
υλιστικής κοσμοαντίληψης διακήρυξαν το τέλος της φιλοσοφίας. 
Οπωσδήποτε, ακόμη και σήμερα, η γνώση μας σχετικά με την ύλη 
παραμένει ελλιπής, αν ληφθεί υπόψη ότι γνωρίζουμε μόνον το 5% 
των συστατικών του Σύμπαντος και ότι τα μεγάλα ερωτήματα της 
σύγχρονης κοσμολογίας: η σύσταση της σκοτεινής ύλης (27%) και η 
σύσταση της σκοτεινής ενέργειας (68%) παραμένουν αναπάντητα. 
Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν: τα ζητήματα των μαύρων οπών του 
διαστήματος, οι συναρτήσεις των στοιχείων του μεγάκοσμου (αριθ-
μός, αποστάσεις, κινήσεις, έλξεις των ουρανίων σωμάτων), η συμπε-
ριφορά των στοιχείων του μικρόκοσμου (σωματιδίων της πυρηνικής 
φυσικής), η σύσταση του σωματιδίου «μποζόνιο Χίγκς», η ύπαρξη 
των σωματιδίων που δεν έχουν μάζα (φωτόνια, γλοιόνια)13 κ,λπ.

Πάντως, σ’ ό,τι αφορά την καταγωγή της ύλης, εφόσον δεν 
υπάρχει αντίθετη πειστική απόδειξη, η αρχή του «ex nihilo nihil 
fit» (=από το τίποτε δεν γεννέται τίποτε) θα παραμένει ακλόνητη.
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Αντί επιλόγου
Σημασιολογικά, πρώτιστο αντικείμενο της φιλοσοφίας υπήρξε πά-
ντοτε ο κόσμος, ως καθολική υπόσταση (όν). Το ανθρώπινο πνεύμα, 
ως όργανο ψηλάφησης του όντος, επεξέτεινε τη σχετική διερεύ-
νηση και στα υπεραισθητά πράγματα, αναζητώντας τις «πρώτες 
αρχές και αιτίες» των όντων. Σ’ αυτό το διάγραμμα περικλείεται 
το διάβημα της Μεταφυσικής. Ήδη, στην εποχή του θριάμβου της 
επιστήμης, η Μεταφυσική εξισώθηκε με ένα σύνολο αναφορών 
στο χώρο του μη πραγματικού. Ωστόσο, τα γενικά φιλοσοφικά 
ερωτήματα, ως απορίες του ανθρώπου σχετικά με τον κόσμο, εί-
ναι διαχρονικά. Επομένως, το ανθρώπινο πνεύμα, άσχετα προς τη 
γενεσιουργό αιτία του, εφόσον λειτουργεί ανεξάρτητα από τις ιδε-
αλιστικές ή υλιστικές ορίζουσες και από τις αντίστοιχες κοινωνικές 
συναποδοχές, αναζητάει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, χωρίς 
να αναγνωρίζει απαγορευμένους ερευνητικούς χώρους.
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