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Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΜΠΡΙΑΛΟΣ 

O Αριστοτέλης γεννημένος το 384 π.Χ. στα Στάγειρα, πόλη στη 

βορειανατολική ζώνη της Χαλκιδικής, υπήρξε υιός ιατρού και μάλιστα ιατρού στην 

υπηρεσία της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον Σουίδα, ο 

πατέρας του Αριστοτέλη ήταν ο συγγραφέας 6 ιατρικών βιβλίων και ενός βιβλίου 

φυσικής γεγονός το οποίο φαίνεται να έφερε πιο κοντά τον νεαρό Αριστοτέλη στις 

φυσικές επιστήμες και τη βιολογία.  

Η απώλεια του πατέρα του σε νεαρή ηλικία και η ανάληψη της κηδεμονίας τού 

από τον φίλο του πατέρα του Πρόξενο το 367 π.Χ., ήταν οι λόγοι για τους οποίους ο 

Αριστοτέλης οδηγήθηκε να μαθητεύσει κοντά στον Πλάτωνα. Βέβαια, η επιθυμία 

αυτή φάνηκε να συμπλέει με την θεϊκή βούληση καθώς το Μαντείο των Δελφών 

υπέδειξε με χρησμό την Ακαδημία του Πλάτωνα ως το μέρος όπου θα έπρεπε ο 

Αριστοτέλης να κάνει τα πρώτα του φιλοσοφικά βήματα. (τοῦ Πυθοῖ Θεοῦ χρήσαντος 

αὐτῷ φιλοσοφεῖν Ἀθήνησι). Εκεί παρέμεινε μέχρι και το 37ο έτος της ηλικίας του, 

όπου γαλουχήθηκε και έλαβε τις αξίες του Πλατωνισμού.  

Ο ίδιος ο Πλάτωνας, βαθιά πεπεισμένος ότι οι μαθητές του θα έπρεπε να 

λαμβάνουν ενεργητικό ρόλο, προσπαθούσε να δώσει κάθε ευκαιρία ώστε να 

αναπτύξουν τις ιδέες και τα ατομικά τους προτερήματα. Υπό αυτές τις συνθήκες 

υπήρχε το γόνιμο έδαφος ώστε ο Αριστοτέλης να παρακολουθήσει την εξέλιξη 

διάφορων επιστημονικών ερευνών και ταυτόχρονα να γίνει ο ίδιος κοινωνός και 

παραγωγός γνώσεων σχετικά με την Αστρονομία, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές 

Επιστήμες, τη Λογική και την Ρητορική. Αυτό στη συνέχεια συνέβαλε στην 

δημοσίευση των διαλογικών έργων του κάτι το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στη 

διάδοση των φιλοσοφικών τάσεων της ακαδημίας. 

Μετά το θάνατο του Πλάτωνα (347) θα έπρεπε να βρεθεί ο διάδοχός του. Οι 

τρεις διακεκριμένοι μαθητές της Ακαδημίας ήταν ο Αριστοτέλης, ο Ξενοκράτης και ο 

Σπεύσιππος (γιος της αδελφής του Πλάτωνα). Απ’ αυτούς προτίμησαν τον 

Σπεύσιππο, δεδομένης της Αθηναϊκής του καταγωγής. 

Ο Αριστοτέλης μαζί με τον Ξενοκράτη εγκατέλειψαν τότε την Αθήνα και 

εγκαταστάθηκαν στην Άσσο της Μικράς Ασίας. Στην Άσσο ο Αριστοτέλης και ο 

Ξενοκράτης ίδρυσαν σχολή όπου δίδασκαν την επιστήμη και την φιλοσοφία σε 

μεγάλο κοινό. Κατά αυτήν την περίοδο νυμφεύθηκε την Πυθιάδα, την ανιψιά και θετή 

κόρη του Ερμεία, η οποία του χάρισε μία κόρη. Το 345 ταξιδεύει στη Λέσβο αφού 

προσκλήθηκε από τον Θεόφραστο και εγκαθίσταται εκεί. Το μέρος αυτό του δίνει την 

ευκαιρία να παρατηρήσει ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον και να μελετήσει τα 

χερσαία και τα θαλάσσια είδη. 

Σύμφωνα με τον Thomson d‘ Arcy, ο Αριστοτέλης πέρασε τα τρία πιο όμορφα 

χρόνια της ζωής του στη Μυτιλήνη όπου συνάντησε πληθώρα σπανίων ζώων και 

φυτών. 

Ακόμη και σήμερα η Λέσβος είναι ένας παράδεισος που φημίζεται για την 

πανίδα και τη χλωρίδα της και προσφέρει πολύτιμες γνώσεις σε επιστήμονες που 
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θέλουν να μελετήσουν τη φυσική ιστορία της νήσου. Οι κοινές εμπειρίες με τους 

ντόπιους ψαράδες, κυνηγούς και γεωργούς τον βοήθησε να συλλέξει πολλές 

πληροφορίες και υλικό. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος για τον οποίο αναφερόταν 

συχνά μέσα στα έργα του σε στοιχεία που είχε συλλέξει στην περιοχή της Μυτιλήνης, 

και ειδικά στον κόλπο της Γέρας και της Καλλονής.  

Στα έργα του επίσης συναντούμε αναφορές σε γεωγραφικά στοιχεία, όπως η 

Προποντίς, που υποδεικνύουν ότι ο Αριστοτέλης, όταν βρισκόταν στην Άσσο και στη 

Μυτιλήνη, μελέτησε από φυσικής και βιολογικής πλευράς όλες αυτές τις περιοχές. 

Κατά τα χρόνια της παραμονής του στη Μικρά Ασία και στη Μυτιλήνη, 

ενίσχυσε τις γνώσεις του και συνέγραψε πολλά από τα βιολογικά του έργα, όπως το 

«Περί τα ζώα ιστορίαι», το «Περί ζώων μορίων», το «Περί ζώων κινήσεως». 

Αποχώρησε απ’ την Λέσβο το 343, έτος κατά το οποίο προσκλήθηκε να αναλάβει 

την γαλουχία του υιού του Φίλιππου της Πέλλας, Αλέξανδρο. Ο Αριστοτέλης με 

μεγάλη προθυμία ανέλαβε τη διαπαιδαγώγησή του και φρόντισε να διδάξει στον 

νεαρό Αλέξανδρο φιλοσοφία, τα ομηρικά έπη, την τραγωδία καθώς ενώ του 

μετέδωσε την αγάπη και τον ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες και την ιατρική. 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο οι ιατρικές γνώσεις του Μ. Αλεξάνδρου ήταν 

άμεσα συνυφασμένες με την παιδεία που του είχε μεταλαμπαδεύσει ο  Αριστοτέλης, 

ο οποίος κατά την περίοδο εκείνη είχε την ευκαιρία να συστηματοποιήσει τις γνώσεις 

του και να τις ενισχύσει με νέες παρατηρήσεις πάνω στη φυσιολογία και στις φυσικές 

επιστήμες. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Πλίνιο, ο Αριστοτέλης απολάμβανε μεγάλης 

οικονομικής βοήθειας και του παρασχέθηκε ό,τι μέσο χρειαζόταν από τους 

Μακεδόνες βασιλείς. Πράγματι, ζώα, φυτά και οτιδήποτε αξιοπερίεργο εντόπιζαν οι 

στρατιώτες στην εκστρατεία της Ασίας, είχαν χρέος να τα αποθηκεύουν και να τα 

αποστείλουν στον Αριστοτέλη προς περαιτέρω μελέτη και αξιολόγηση. 

Σύμφωνα με τον Αθηναίο, για τον καταρτισμό των επιστημονικών συλλογών 

και της πρώτης βιβλιοθήκης που δημιούργησε ο Αριστοτέλης, ο Αλέξανδρος του 

χορήγησε 800 τάλαντα. Έτσι συνέγραψε το έργο «Περί τα ζώα ιστορίαι» και όλα τα 

άλλα κείμενα που είχαν σχέση με τις φυσικές επιστήμες. Τόση είναι η δύναμη και η 

αρτιότητα των έργων του φιλόσοφου συγγραφέα, ώστε δίκαια έχει ειπωθεί γι’αυτόν: 

«άλλος Αριστοτέλης ούτε εγεννήθη, ούτε θα γεννηθή, αλλά ούτε και είναι ανάγκη να 

γεννηθή». 

Ο Αριστοτέλης παρέμεινε να υπηρετεί τον μακεδονικό θρόνο ως το 335, 

οπότε επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε δική του Φιλοσοφική Σχολή στο Λύκειον, 

την οποία ονόμασαν και «Περιπατητική». Ένα χρόνο αργότερα όταν ο Μ. 

Αλέξανδρος ανήλθε στο θρόνο, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το δάσκαλο του 

ανοικοδόμησε την πατρίδα του, τα Στάγειρα, και συνέδραμε οικονομικά για την 

καλύτερη λειτουργία της Σχολής.  

Έτσι ο Αριστοτέλης οργάνωσε την πρώτη μεγάλη βιβλιοθήκη, που αργότερα 

έγινε λαμπρό παράδειγμα για τις βιβλιοθήκες της Περγάμου και της Αλεξάνδρειας. 

Τον Ιούνιο του 323, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος,  οι οπαδοί του αντιμακεδονικού 

κόμματος στην Αθήνα προσπάθησαν να εκδικηθούν τους Μακεδόνες επιτιθέμενοι 

στο πρόσωπο του Αριστοτέλη. 
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Ο Αριστοτέλης, ως Μακεδόνας, είχε πολλούς Μακεδόνες φίλους και γι’ αυτό 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη διδασκαλία του στο Λύκειο, γιατί, όπως είπε: « Δεν 

ήθελε οι Αθηναίοι να διαπράξουν και δεύτερο έγκλημα κατά της φιλοσοφίας ». (Το 

πρώτο έγκλημα κατά της Φιλοσοφίας οι Αθηναίοι το είχαν διαπράξει με την καταδίκη 

του Σωκράτη σε θάνατο). Έτσι μετακόμισε στη Χαλκίδα, όπου και θα χάσει τη ζωή 

του το 322 από σοβαρή ασθένεια του στομάχου. 

Το ερευνητικό έργο του Αριστοτέλη προσεγγίστηκε με θαυμασμό και 

ενδιαφέρον από μεγάλους βιολόγους της σύγχρονης εποχής, όπως ο Κάρολος 

Δαρβίνος ο οποίος στο βιβλίο του «Αυτοβιογραφία και Επιστολές» γράφει ότι 

«Κάποτε έβλεπε τον Λινναίο και τον Κυβιέρο σαν να ήταν θεοί. Οι δυο όμως αυτοί, 

συγκρινόμενοι με το συγγραφέα του «Περί ζώων μορίων», φαίνονται σαν να είναι 

μαθητές του». 

Ο Κυβιέρος, ο I. Χέρσελ και ο Ντε Βλανβίλ ήταν επίσης πιστοί οπαδοί των 

έργων του Αριστοτέλη ενώ ο Δάντης, ο μεγάλος Ιταλός ποιητής, του προσέδιδε τον 

τιμητικό τίτλο «Δάσκαλο των δασκάλων». Οι ιστορικές μελέτες του Αριστοτέλη είναι 

έργα τα οποία σίγουρα προκαλούν τον θαυμασμό, αλλά διαβάζοντας κανείς τα έργα 

του για τις φυσικές επιστήμες θα αισθανθεί ακόμα μεγαλύτερο δέος. 

Διατύπωσε θεωρίες και πραγματοποίησε παρατηρήσεις πάνω στην 

Αστρονομία, τη Μετεωρολογία, τη Χημεία, τη Φυσική, την Ψυχολογία. Τη μεγαλύτερη 

φήμη του όμως την απόκτησε ως ερευνητής της Ζωολογίας και της Βιολογίας.  

Ίδρυσε μια εκτεταμένη περιγραφική ζωολογία, χωρίς να περιορίζεται μόνο 

στην περιγραφή του σχήματος, ενσωματώνοντας την Ανατομία και την Εμβρυολογία 

στις παρατηρήσεις και τις θεωρίες του.  

Στο περιεχόμενο των συγγραμμάτων του περιλαμβάνεται μία σειρά από 500 

περίπου ζώα και μάλιστα από αναφορές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε κάποια 

από αυτά είχε πραγματοποιήσει και ο ίδιος ανατομές, ποτέ όμως σε ανθρώπινο 

σώμα, διότι το τελευταίο  θεωρούταν ιερό. Ωστόσο, μελετώντας τις περιγραφές του 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι είχε πραγματοποιήσει ανατομές σε ανθρώπινο 

έμβρυο. 

Στα τρία μεγάλα βιολογικά του έργα, «Περί τα ζώα ιστορίαι», «Περί ζώων 

μορίων» και «Περί ζώων γενέσεως», περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα διάφορα 

όργανα του σώματος των ζώων, τα στοιχεία που το αποτελούν, όπως το αίμα, τα 

οστά, οι τρίχες, τους διαφορετικούς τρόπους αναπαραγωγής, τις τροφικές τους 

συνήθειες, τα οικοσυστήματα και τη συμπεριφορά τους. Είχε μελετήσει αίγες, ελάφια, 

χοίρους, λιοντάρια, ελέφαντες, ύαινες, καμήλες, ποντίκια, μουλάρια, μας περιγράφει 

χελιδόνια, περιστέρια, δρυοκολάπτες, αϊτούς, κόρακες, κοτσύφια, κούκους, υδρόβια 

πουλιά καθώς επίσης χελώνες, σαύρες, κροκόδειλους, φίδια και δελφίνια. 

Αντικείμενο μελέτης του υπήρξαν και τα διάφορα γένη των εντόμων και στα 

έργα του συμπεριέλαβε πληροφορίες για τους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως τα 

ψάρια, τα καρκινοειδή, τα κεφαλόποδα κ.ά. 

Κάθε είδος ζώου που ήταν γνωστό στους Έλληνες εκείνης της εποχής 

περιήλθε κάτω από την παρατήρηση και την μελέτη του ίδιου του Αριστοτέλη και τις 

περισσότερες φορές προσέφερε ειδικές περιγραφές, εκτεταμένες και ακριβείς με 

ιδιαίτερη επιμέλεια. 
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Η Ζωολογία ήταν λοιπόν μια νέα Επιστήμη. Παρ’ όλα αυτά, ο Αριστοτέλης, 

ξεκίνησε την περιγραφή του πιο γνώριμου σε αυτόν ανθρώπινου οργανισμού και στη 

συνέχεια επεκτάθηκε στην λεπτομερή περιγραφή των λοιπών ζώων. « Πρῶτον δέ τά 

του ανθρώπου μέρη ληπτέον ὥσπερ γάρ τά νομίσματα πρός τό αὐτοῖς ἕκαστοι 

γνωριμώτατον δοκιμάζουσιν, οὕτω δή και ἐν τοῖς ἄλλοις· ὁ δ’ ανθρωπος ταῶν ζώων 

γνωριμώτατον ἡμῖν ἐξ ἀνάγκης ἐστίν, Τῇ μέν οὖν αἰσθήσει οὐκ ἄδηλα τά μόρια ὅμως 

δ’ ἕνεκεν τοῦ μή παραλιπεῖν τε τό ἐφεξῆς και τοῦ λόγου ἔχει μετά ταῆς αἰσθήσεως, 

λεκτέον τά μέρη πρῶτον μέν τά ὀργανικά, εἶτα τά ὁμοιομερῆ. Μέγιστα μέν οὖν ἐστί 

τάδε τῶν μερών εἰς ἅ διαιρεῖται τό σῶμα τό σύνολον, κεφαλή, αὐχήν, θώραξ, 

βραχίονες δύο, σκέλη δύο ». 

Όσο προχωρούσε η έρευνά του και επεκτείνονταν οι γνώσεις του, οι εργασίες 

τού γίνονταν όλο και πιο τεχνικές. Μας παρέχει πλήρη περιγραφή των τεσσάρων 

θαλάμων του στομάχου των μηρυκαστικών. Έχει αντιληφθεί λεπτομέρειες για τη 

διατροφή, την ερωτική συμπεριφορά και την αναπαραγωγή των κεφαλόποδων, οι 

οποίες ήρθαν ξανά στο προσκήνιο από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν τον 19ο 

αιώνα. «Το χταπόδι χρησιμοποιεί τα μεγάλα πλοκάμια του σαν χέρια και πόδια. Με 

τα δύο που βρίσκονται πάνω από το στόμα του μεταφέρει την τροφή, και με το 

τελευταίο, που είναι αρκετά μυτερό και είναι το μόνο υπόλευκο και διχαλωτό στην 

άκρη, γίνεται το ζευγάρωμα». Σε αυτό το σημείο ο Αριστοτέλης αρχίζει να μιλάει για 

τις διαστάσεις των πλοκαμιών, έπειτα συγκρίνει το χταπόδι με τα άλλα κεφαλόποδα 

– όπως σουπιές, καλαμάρια και άλλα.  

Η τόση λεπτομέρεια με την οποία περιγράφει τα εσωτερικά όργανα του ζώου 

μαρτυρούν ότι προχώρησε στην ανατομία του, την οποία μελέτησε με πολύ μεγάλη 

προσοχή. Περιγράφει στο «Περί τα ζώα ιστορίαι-, κεφ. 2, την εξέλιξη του νεοσσού και 

σημειώνει την εμφάνιση της καρδιάς του κατά την 4η ημέρα. «Καί ὅσον στιγμή 

αἰματίνη ἐν τῷ λευκῷ ή καρδία. Τούτο δέ τό σημεῖον πηδᾷ καϊ κινεῖται ὥσπερ 

ἔμψυχον». 

Κατατάσσει τα κήτη στα θηλαστικά. Είναι σημαντικό και αξιοσημείωτο ότι ο 

Λινναῖος μόλις στη δέκατη έκδοση του «Systema Naturae» ταξινόμησε τα κήτη στα 

θηλαστικά, ενώ προηγουμένως τα κατέτασσε στα ψάρια. Είχε μελετήσει και είχε 

συγκεντρώσει πληροφορίες για τα ερπετά και τον τρόπο αναπαραγωγής τους. 

«Ἄπουν δέ φύσει ἐστίν ἐναιμον πεζόν τό τῶν ὄφεων γένος– ἔστι δέ τοῦτο 

φολιδωτόν, ἀλλ’ οἱ μέν ἄλλοι ὠοτοκοῦσιν ὄφεις, ἡ δ’ ἔχιδνα μόνον ζωοτοκεῖ». Στο 

βιβλίο VIII, κεφ. 12, στην Ιστορία των Ζώων, αναφέρεται στις αποδημίες των ζώων 

και των πουλιών. «Όλα τα ζώα είναι ευαίσθητα στις μεταβολές του καιρού. Εκείνα 

που μπορούν να μετακινηθούν κάνουν όπως οι άνθρωποι, ένα μέρος απ’ αυτά 

καταφεύγουν στις φωλιές τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ άλλα, που έχουν 

μια μεγάλη επικράτεια, αποδημούν ώστε να περάσουν το καλοκαίρι σε δροσερές 

περιοχές και το χειμώνα σε θερμότερες. Υπάρχουν ζώα που βρίσκουν τον τρόπο να 

προφυλαχθούν από τις μεταβολές του καιρού στις περιοχές που κατοικούν, ενώ 

άλλα αλλάζουν εντελώς κατοικία. Οι γερανοί π.χ. φεύγουν από τις πεδιάδες της 

Σκυθίας και πηγαίνουν στους βάλτους της Αιγύπτου, προς τις πηγές του Νείλου… Οι 

πελεκάνοι αλλάζουν επίσης κατοικία και πηγαίνουν από το Στρυμόνα στο Δούναβη 

και εκεί γεννούν τα μικρά τους…». 
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Σύμφωνα με τις θεωρίες του Αριστοτέλη, δεν αποδημούν όλα τα πουλιά αλλά 

κάποια παραμένουν στον τόπο προέλευσής τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα και 

προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες καιρικές συνθήκες πέφτοντας σε ένα 

είδος λήθαργου. 

Υποστήριζε τη θεωρία της μεταμόρφωσης, ότι δηλαδή ο κοκκινολαίμης κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού μεταμορφώνεται σε κοκκινούρη. (Ο κοκκινολαίμης είναι 

ο γνωστός σε όλους μας χειμωνιάτικος επισκέπτης στα πάρκα και στους κήπους των 

πόλεων. Την άνοιξη αποδημεί βορειότερα ή σε ψηλά βουνά). Μ’ αυτό τον τρόπο 

προσπάθησε να εξηγήσει την εξαφάνιση ορισμένων ζώων κατά την άνοιξη ή το 

φθινόπωρο, με τις αποδημίες και τη νάρκη, αντίστοιχα κατά τις χειμερινές περιόδους. 

«Τό διχοτομεῖν τῇ μέν ἀδύνατον τῇ δέ κενόν», βαθιά πεπεισμένος ότι η 

διαίρεση δεν ήταν ευνοϊκή μέθοδος για τις ζωολογικές επιστήμες. Παρ’ όλα αυτά, 

διακρίνει τα ζώα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα «έναιμα» (με αίμα) και στα 

«άναιμα» (χωρίς αίμα). Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει : τα ζωοτόκα 

τετράποδα, τα ωοτόκα τετράποδα, τα πτηνά, τα ψάρια και τα κήτη. Στην κατηγορία 

των αναίμων κατατάσσει τα έντομα, τα μαλάκια (κεφαλόποδα), τα μαλακόστρακα 

(καρκινοειδή), και στην κορυφή της ταξινόμησης τοποθετεί τον άνθρωπο. Η διάκριση 

αυτή διατηρήθηκε ως το 18ο αιώνα, όταν ο Λινναίος επενέβη αντικαθιστώντας τα 

«άναιμα» με τον όρο ασπόνδυλα και τα «έναιμα» με τα σπονδυλωτά.  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη τα ζωοτόκα υπερισχύουν των ωοτόκων, διότι 

διαθέτουν μεγαλύτερη οργανική θερμότητα και κατορθώνουν να γεννούν ζωντανά 

μικρά και όχι αβγά. Πίστευε επίσης ότι τα ατελέστερα ζώα αναπαράγονται διά 

αυτόματης γένεσης, χωρίς να μεσολαβήσει γονιμοποίηση. Παραδείγματος χάριν 

υποστήριζε πως τα σκουλήκια που γεννιούνται μέσα από τη γη ύστερα από 

διεργασίες σήψης διαφόρων οργανικών συστατικών. Το σφάλμα αυτό του 

Αριστοτέλη είναι απόρροια της έλλειψης μέσων παρατήρησης. Δυστυχώς, τα 

πενιχρά και απαρχαιωμένα μέσα παρατήρησης που διέθετε στην εποχή του 

προκαλούσαν την γέννηση σφαλμάτων και έτσι οδηγούσαν τον μεγάλο δάσκαλο στη 

διατύπωση διαφόρων ανακριβιών.  

Στην αρχή του Β’ βιβλίου των «Φυσικών» ο Αριστοτέλης αναφέρει διάφορους 

ορισμούς για το τι είναι «Φύση». «Τῶν γάρ ὄντων τά μέν ἐστί φύσει, τά δέ δι’ ἄλλας 

αἰτίας, φύσει μέν τά τε ζῶα και τά μέρη αὐτῶν και τά φυτά και τά ἁπλᾶ τῶν σωμάτων, 

οἷον γῆ καί πῦρ και ἀήρ και ὕδωρ, ταῦτα γάρ εἶναι καί τ τοιαῦτα φύσει φαμέν». 

Τα τέσσαρα στοιχεία που αναφέρονται, πυρ, γη, ύδωρ και αήρ, σύμφωνα με 

τον Εμπεδοκλή, ήταν οι βάσεις του κόσμου. Κατά τον Αριστοτέλη τα 4 αυτά στοιχεία 

ήταν φορείς διαφόρων ιδιοτήτων, και είναι μέρος μιας και μοναδικής πρωταρχικής 

ύλης. Ο φιλόσοφος ταξινομεί με τον όρο πρώτες ποιότητες τις ιδιότητες εκείνες οι 

οποίες γίνονται αισθητές με την αφή, όπως το “ θερμό ”, το “ ψυχρό ”, το “ ξηρό ”, το “ 

υγρό ”. Καθένα από τα τέσσερα στοιχεία περιέχει μέσα του δύο από τις ανώτερες 

ιδιότητες. Συνεπώς, η φωτιά είναι ξηρή και θερμή, ο αέρας θερμός και υγρός, το νερό 

υγρό και ψυχρό, η γη ψυχρή και ξηρή. 

Επίσης ο Αριστοτέλης, στην προσπάθειά του να δώσει εξήγηση σε κάποια 

φαινόμενα που παρατηρούσε να συμβαίνουν γύρω του, αναγνώρισε την ύπαρξη και 



Σελίδα 6 από 7 

ενός πέμπτου στοιχείου, του αιθέρα. Η νέα αυτή θεωρία διαδραμάτισε σπουδαίο 

ρόλο στη διδασκαλία των αριστοτελικών κατά το Μεσαίωνα. 

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διέθεταν μια ορθολογική αντίληψη του κόσμου 

διότι μελετούσαν τα φυσικά φαινόμενα καθαρά, διά της διανοητικής οδού, και όπως 

επισήμανε και ο Γερμανός φιλόσοφος Schiller, « Οι Έλληνες παρατηρούν τη φύση 

με το μυαλό τους παρά με την καρδιά τους ». 

Ο Αριστοτέλης την απλή γνώση την ονομάζει «εμπειρία» και την 

επιστημονική,« τέχνη ». Στα Μεταφυσικά (Α1 981 α, 5 κεφ.) δηλώνει: «Τήν τέχνην 

τῆς ἐμπειρίας ἡγούμεθα μᾶλλον ἐπιστήμην εἶναι». Η ρητορική του Αριστοτέλη 

βασίστηκε στην άποψη ότι η αφετηρία και ο προορισμός της Επιστήμης είναι η 

συνεχής αναζήτηση της αλήθειας. 

Αλήθεια σημαίνει σύλληψη της απόλυτης γνώσης, δηλαδή αποκάλυψη της 

πρωταρχικής αιτίας του εκάστοτε φαινομένου ή πράγματος. «Οὐκ ἴσμεν δέ τό ἀληθές 

ἄνευ τῆς αἰτιας» (Μεταφυσικά Α. ελ. 1, 99 παρ. β, 23). Διάφοροι επιστήμονες 

αναζήτησαν τα λάθη του Αριστοτέλης δηλώνοντας πως ο Αριστοτέλης 

πραγματοποιούσε λάθη που δεν δικαιολογούνταν από ένα επιστήμονα της δικής του 

εμβέλειας. Χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα του βίσωνα. Μετά από μια 

αόριστη περιγραφή του ζώου, αναφέρει ότι τον κυνηγούσαν για το κρέας του και ότι 

«αμύνεται με κλωτσιές και πετάει με δύναμη μακριά τα περιττώματά του, σε 

απόσταση πάνω από επτά μέτρα. Αυτά καίνε τόσο πολύ, που προκαλούν εγκαύματα 

σε όλο το δέρμα των σκυλιών». Στο σημείο αυτό ο Αριστοτέλης πιθανώς 

παραπλανήθηκε από μυθομανείς κυνηγούς. Του προσάπτουν κατηγορίες ότι δεν 

απέδειξε τις θεωρίες του πειραματικά και πως οι παρατηρήσεις του πολλές φορές 

ήταν ερασιτεχνικές. Ο Αριστοτέλης όμως γνώριζε ότι κάθε επιστήμονας ακολουθεί 

μια διαφορετική μέθοδο. Αυτοί που τον κατηγορούν ότι δεν πραγματοποίησε 

πειράματα έχουν πέσει οι ίδιοι θύματα λάθους, με το να πιστεύουν ότι σε όλες τις 

επιστήμες είναι χρήσιμος ο πειραματισμός. Επίσης ο Αριστοτέλης δεν 

πραγματοποιούσε μετρήσεις. Δεν ήταν μαθηματικός και δεν είχε εφαρμόσει 

μαθηματικούς τύπους  στη ζωολογία. Έτσι δεν ζύγισε ποτέ το βάρος των ζώων που 

μελετούσε. Οφείλουμε να μην λησμονούμε την συνολική έλλειψη των μέσων για τις 

μετρήσεις όπως χρονόμετρα, θερμόμετρα, ζυγαριές ακριβείας κ.ά.  

Μετά το θάνατό του, ο φίλος και μαθητής του Θεόφραστος, από την Ερεσό της 

Λέσβου, ανέλαβε τη διεύθυνση του Λυκείου, που εξακολουθούσε να είναι ένα 

σημαντικό κέντρο επιστημονικών και φιλοσοφικών ερευνών. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. 

το φως του αριστοτελισμού άρχισε να επισκιάζεται από την εμφάνιση άλλων 

φιλοσοφικών σχολών όπως των Στωικών και του Επίκουρου. 

Εν τούτοις, ο Αριστοτέλης παρέμεινε διαχρονικός μέσα από τα έργα του. 

Άλλωστε από τον πρώτο ως τον έκτο μ.Χ. αιώνα μια σειρά από επιστήμονες 

απένειμαν φόρο τιμής και σεβασμού στα έργα και τη φιλοσοφία του. Η Φιλοσοφία 

του Αριστοτέλη επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο στο Βυζάντιο κατά τον όγδοο 

αιώνα, απ’ όπου αργότερα, περί το δωδέκατο αιώνα, οι ιδέες και οι απόψεις του 

ταξίδεψαν στη Δυτική Ευρώπη, όπου τα έργα του μεταφράστηκαν στα λατινικά και 

έτσι εξαπλώθηκαν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. 

Ο Αριστοτέλης ήταν γνωστός ως ο δάσκαλος των δασκάλων, «ο Φιλόσοφος». 
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Παρά τις προσπάθειες του κλήρου να καταπνίξει τα έργα του Αριστοτέλη, δεν το 

κατόρθωσε. Έτσι για 4 αιώνες η Φιλοσοφία και η Επιστήμη του Μεγάλου 

Διδασκάλου κυριαρχούσαν στο δυτικό τρόπο σκέψης. Τη μεγαλύτερη επιτυχία απ’ 

όλα τα έργα του γνώρισαν εκείνα αναφορικά με την  βιολογία. Αυτός ίδρυσε μια νέα 

επιστήμη που έμεινε με τη μορφή που της έδωσε μέχρι το 1800 μ.Χ. Μπορεί τα 

βιολογικά του έργα να έχουν ξεπεραστεί σήμερα, δεν παύουν όμως να είναι 

αριστουργήματα και κομβικά σημεία της εξέλιξης της σύγχρονης Βιολογίας.- 
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