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Πρόλογος

ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΗΡΘΕ η ιδέα για αυτό το βιβλίο, σκέφτηκα να το τιτλοφορήσω Ο Αριστοτέλης των παι
διών ή Ο Αριστοτέλης για παιδιά. Αυτοί οι τίτλοι,
ωστόσο, δεν θα είχαν συλλάβει με ακρίβεια το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται τούτη η απλή,
ευκολοδιάβαστη παρουσίαση της αριστοτελικής φιλοσοφίας του κοινού νου. Ένιωσα πως το κοινό ήταν
όλοι – άνθρωποι κάθε ηλικίας, από τα δώδεκα ή τα
δεκατέσσερα έτη και πάνω. Έτσι, κατέληξα σε άλλο
τίτλο, και η πρόθεσή μου είναι το βιβλίο να αποτελέ
σει μια εισαγωγή στον κοινό νου.
Όταν λέω «όλοι» εννοώ «όλοι εκτός από τους
επαγγελματίες φιλοσόφους»· με άλλα λόγια, όλοι όσοι
διαθέτουν μια καθημερινή εμπειρία και νόηση που
είναι άθικτη από την εκζήτηση και την εξειδίκευση
της ακαδημαϊκής σκέψης. Εντούτοις, έχω προσθέσει
έναν Επίλογο τον οποίο οι φοιτητές φιλοσοφίας που θα
έρθουν σε επαφή με το βιβλίο μπορεί να βρουν χρήσιμο ως οδηγό για να διαβάσουν τα έργα του ίδιου του
Αριστοτέλη πάνω στα θέματα που καλύπτει το βιβλίο.
9
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Οι δύο γιοι μου, Ντάγκλας και Φίλιπ (δεκατριών
και έντεκα, αντίστοιχα), διάβασαν τμήματα του κει
μένου που προέκυψε από τη γραφομηχανή μου το
περασμένο καλοκαίρι στο Άσπεν. Τους είμαι ευγνώμων για τον ενθουσιασμό και τις προτάσεις τους.
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
μου στη Ρόζμαρυ Μπαρνς, που εκείνη την εποχή
διάβασε και σχολίασε όλο το χειρόγραφο, καθώς και
στους συναδέλφους μου στο Ινστιτούτο Φιλοσοφικής
Έρευνας οι οποίοι με ωφέλησαν με τις συμβουλές
τους – τους Τζον Βαν Ντόρεν, Όττο Μπερντ και
Τσαρλς Βαν Ντόρεν. Αργότερα, λίγο προτού εκτυπωθεί το χειρόγραφο, η σύζυγός μου Κάρολαϊν το
διάβασε όλο και έκανε βελτιωτικές προτάσεις για
τις οποίες είμαι ευγνώμων.
Όπως πάντα, οφείλω πολλά στην επιμελήτριά μου
Μάρλις Άλλεν για τις άοκνες προσπάθειές της σε
κάθε στάδιο της παραγωγής αυτού του βιβλίου.
Μόρτιμερ Τζ. Άντλερ
Σικάγο, 28 Δεκεμβρίου 1977
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Εισαγωγή

ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ;
Γιατί το βιβλίο απευθύνεται σε όλους;
Και γιατί μια παρουσίαση της σκέψης του Αριστοτέλη για όλους αποτελεί εισαγωγή στον κοινό νου;
Μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις
καλύτερα, αφού απαντήσω πρώτα σε μια άλλη. Γιατί η φιλοσοφία; Γιατί θα πρέπει κάποιος να μάθει
πώς να σκέφτεται φιλοσοφικά – πώς να θέτει εκείνο
το είδος των διερευνητικών ερωτημάτων που θέτουν
τα παιδιά και οι φιλόσοφοι και στα οποία οι φιλόσοφοι ενίοτε δίνουν απαντήσεις;
Είμαι εδώ και πολύ καιρό της άποψης ότι η φιλοσοφία αφορά τους πάντες – όχι όμως για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για τον κόσμο, την
κοινωνία και τον εαυτό μας. Για τούτο τον σκοπό θα
ήταν καλύτερο να στραφεί κανείς στις φυσικές και
κοινωνικές επιστήμες και στην ιστορία. Η φιλοσοφία
είναι ωφέλιμη με άλλο τρόπο – μας βοηθά να κατανοούμε τα πράγματα που ήδη γνωρίζουμε, να τα
κατανοούμε καλύτερα από ό,τι τα κατανοούμε τώρα.
11
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Γι’ αυτό πιστεύω πως όλοι θα πρέπει να μάθουν πώς
να σκέφτονται φιλοσοφικά.
Για τον σκοπό αυτό δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος από τον Αριστοτέλη. Δεν διστάζω να τον
προτείνω ως τον δάσκαλο με τον οποίο πρέπει να
ξεκινήσουμε. Ο μόνος άλλος δάσκαλος που μπορεί
να διάλεγα είναι ο Πλάτωνας, αλλά κατά τη γνώμη
μου είναι ο δεύτερος καλύτερος. Ο Πλάτωνας έθεσε
όλα σχεδόν τα ερωτήματα με τα οποία θα πρέπει
όλοι να ερχόμαστε αντιμέτωποι· και ο Αριστοτέλης
τα έθεσε αλλά, επιπλέον, μας έδωσε πιο σαφείς
απαντήσεις. Ο Πλάτωνας δίδαξε τον Αριστοτέλη πώς
να σκέφτεται φιλοσοφικά, αλλά ο Αριστοτέλης έμαθε το μάθημα τόσο καλά ώστε είναι καλύτερος δάσκαλος για όλους μας.
Καθώς ενδιαφερόμαστε να μάθουμε πώς να σκεφτόμαστε με τον τρόπο του Αριστοτέλη, το τι σκεφτόταν ο Αριστοτέλης είναι σημαντικότερο από το
ποιος ήταν ή πότε και πώς έζησε. Οι αιώνες και οι
αλλαγές που μας χωρίζουν από αυτόν καθιστούν τις
συνθήκες της ζωής του και την κοινωνία όπου έζησε
παράξενες για εμάς· ωστόσο, όπως θα προσπαθήσω
να εξηγήσω, δεν καθιστούν παράξενα για εμάς ούτε
το ύφος ούτε το περιεχόμενο του στοχασμού του.
Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. στη μακεδονική πόλη Στάγειρα, στα βόρεια του Αιγαίου πελάγους. Ο πατέρας του ήταν γιατρός στην αυλή του
βασιλιά της Μακεδονίας. Ο εγγονός του βασιλιά
έμελλε να γίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, του οποίου
δάσκαλος και φίλος έγινε αργότερα ο Αριστοτέλης.
12
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Στα δεκαοκτώ του ο Αριστοτέλης μετακόμισε στην
Αθήνα και γράφτηκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα
για να σπουδάσει φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας δεν άργησε να δει στον Αριστοτέλη έναν ενοχλητικό μαθητή που αμφισβητούσε όσα εκείνος δίδασκε και διαφωνούσε ανοιχτά μαζί του. Όταν πέθανε ο Πλάτωνας
και ο Αλέξανδρος κυριάρχησε στην Ελλάδα, ο Αριστοτέλης άνοιξε τη δική του σχολή, το Λύκειο. Αυτό
έγινε το 335 π.Χ.
Το Λύκειο διέθετε μια εξαιρετική βιβλιοθήκη, μια
μεγάλη συλλογή χαρτών και έναν ζωολογικό κήπο
όπου ο Αριστοτέλης συνέλεγε είδη του ζωικού βασιλείου. Λέγεται πως ορισμένα από αυτά του τα έστελνε ο Αλέξανδρος από τις χώρες που καταλάμβανε.
Όταν ο Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ., ο Αριστοτέλης αυτοεξορίστηκε από την Αθήνα σε ένα νησί του
Αιγαίου. Πέθανε εκεί έναν χρόνο μετά, στα 63 του.
Ο Αριστοτέλης έζησε σε μια κοινωνία όπου οι
πολίτες είχαν ελεύθερο χρόνο για να απολαμβάνουν
τη σχόλη τους, αφού είχαν δούλους να φροντίζουν
την περιουσία τους και να κάνουν τις χειρωνακτικές
εργασίες. Ήταν επίσης μια κοινωνία όπου οι γυναίκες είχαν κατώτερη θέση. Ο Πλάτωνας, προβάλλοντας τους θεσμούς ενός ιδεώδους κράτους, πρότεινε
όλα τα πολιτικά αξιώματα, με εξαίρεση τον ηγέτη
του στρατού, να είναι προσβάσιμα στις γυναίκες,
καθώς θεωρούσε άνδρες και γυναίκες ουσιωδώς
ίσους· όμως ο Αριστοτέλης αποδεχόταν την πιο συμβατική άποψη της εποχής του αναφορικά με την
κατωτερότητα των γυναικών.
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Θα πω περισσότερα σε επόμενο κεφάλαιο για τις
αριστοτελικές απόψεις σχετικά με τη δουλεία και τις
γυναίκες. Εδώ θέλω να πω μια και καλή το εξής:
όταν χρησιμοποιώ το αρσενικό γένος με τη γενική
του σημασία αναφέρομαι σε ανθρώπους και των δύο
φύλων και όχι μόνο στο ανδρικό τμήμα του πληθυσμού, επομένως σε καμία περίπτωση δεν συμμερίζομαι την αριστοτελική άποψη για τις γυναίκες.
Απεναντίας, ως προς αυτό είμαι πλατωνιστής.
Κάποιοι μπορεί να θεωρούν μειονέκτημα το γεγονός πως επιλέχτηκε ο Αριστοτέλης, που έζησε στην
αρχαία εποχή. Μπορεί να νιώθουν πως θα ήταν
πολύ καλύτερο να είχε επιλεγεί ένας σύγχρονος
δάσκαλος – κάποιος εξοικειωμένος με τον κόσμο
όπου ζούμε, κάποιος που να γνωρίζει τι έχει ανακαλύψει η νεωτερική επιστήμη για τον κόσμο. Δεν
συμφωνώ μαζί τους.
Παρότι ο Αριστοτέλης ήταν ένας Έλληνας που
έζησε πριν από 25 αιώνες, ήταν αρκούντως εξοικειωμένος με τα βασικά πλαίσια του κόσμου όπου ζούμε ώστε να μιλά για αυτόν λες και είναι ακόμα
ζωντανός σήμερα. Ως αρωγός στην ικανότητά μας
να σκεφτόμαστε φιλοσοφικά, ο Αριστοτέλης δεν θα
ήταν καλύτερος δάσκαλος ακόμα και αν ήταν εξοικειωμένος με όλα όσα γνωρίζουν οι σύγχρονοι επιστήμονες.
Πασχίζοντας να κατανοήσει τη φύση, την κοινωνία και τον άνθρωπο, ο Αριστοτέλης άρχισε από εκεί
από όπου ο καθένας θα έπρεπε να αρχίσει – αυτό
που ήδη γνώριζε με βάση την καθημερινή, κοινή
14

Σ κ ε ψου

οπως ο

Αριστοτέλης

εμπειρία του. Αρχίζοντας από εκεί, ο στοχασμός του
χρησιμοποίησε έννοιες που όλοι μας κατέχουμε, όχι
επειδή τις διδαχτήκαμε στο σχολείο, αλλά επειδή
αποτελούν το κοινό απόθεμα της ανθρώπινης σκέψης
για οτιδήποτε και για τα πάντα.
Μερικές φορές αναφερόμαστε σε αυτές τις έννοιες
ως τον κοινό νου μας για τα πράγματα. Είναι έννοιες
διαμορφωμένες ως αποτέλεσμα της κοινής εμπειρίας
που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή – εμπειρίες
που έχουμε χωρίς καμία προσπάθεια έρευνας, εμπειρίες που όλοι έχουμε απλώς επειδή είμαστε ξυπνητοί
και συνειδητοί. Επιπλέον, αυτές οι κοινές έννοιες
είναι έννοιες που μπορούμε να εκφράζουμε με τις
κοινές λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ομιλία.
Ας μου συγχωρεθεί η τόσο συχνή επανάληψη της
λέξης «κοινός». Δεν μπορώ να το αποφύγω, και
πρέπει να τονίζω αυτή τη λέξη επειδή αυτό που
σημαίνει βρίσκεται στον πυρήνα του επιχειρήματός
μου. Δεν είναι τα πάντα κοινά. Υπάρχουν πολλά
πράγματα που αποκαλούμε δικά μας, αλλά υπάρχουν
άλλα πράγματα που αναγνωρίζουμε πως δεν είναι
αποκλειστικά δικά μας. Τα μοιραζόμαστε με άλλους,
όπως ένα βιβλίο που έχουν διαβάσει οι φίλοι μας, ή
μια ταινία που κάποιοι από εμάς έχουμε απολαύσει,
ή ένα σπίτι που όλα τα μέλη της οικογένειας μοιράζονται όταν συμβιώνουν εκεί.
Τα πράγματα που μοιραζόμαστε είναι κοινά.
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μοιράζονται οι δια
φορετικές ομάδες ανθρώπων. Υπάρχουν λιγότερα
15
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πράγματα που όλοι μας μοιραζόμαστε και είναι
κοινά σε όλους μας απλώς επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτή την τελευταία, περιεκτική σημασία
της λέξης «κοινός» αξιοποιώ για να αναφέρομαι στις
κοινές εμπειρίες και τις κοινές έννοιες, ή τον κοινό
νου, ως κοινά.
Οι έννοιες του κοινού νου μας εκφράζονται με
λέξεις όπως «πράγμα», «σώμα», «νους», «μεταβολή», «αίτιο», «μέρος», «σύνολο», «ένας», «πολλοί» και τα λοιπά. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε
αυτές τις λέξεις και έννοιες για πολύ καιρό – από
τότε που ήμασταν πολύ μικροί. Αρχίσαμε να τις
χρησιμοποιούμε προκειμένου να μιλάμε για εμπειρίες που όλοι έχουμε – για πράγματα που κινούνται
ή παραμένουν αδρανή, τα φυτά που αναπτύσσονται,
τα ζώα που γεννιούνται και πεθαίνουν, το ότι καθόμαστε και σηκωνόμαστε, τις ενοχλήσεις και τους
πόνους, το ότι πάμε για ύπνο, ονειρευόμαστε και
ξυπνάμε, το ότι τρεφόμαστε και γυμναζόμαστε, και
το ότι αποφασίζουμε.
Θα μπορούσα να επεκτείνω αυτό τον κατάλογο
των κοινών εμπειριών μας, όπως θα μπορούσα να
επεκτείνω τον κατάλογο των κοινών λέξεων που
χρησιμοποιούμε και των κοινών εννοιών που έχουμε.
Αλλά ακόμα και χωρίς τις προσθήκες που θα μπορούσαν να γίνουν, θα πρέπει να έχει γίνει σαφές πως
όλες οι λέξεις, οι εμπειρίες και οι έννοιες που έχω
αναφέρει είναι κοινές – δεν ανήκουν αποκλειστικά
σε εσάς, σε εμένα ή σε οποιονδήποτε άλλον.
Απεναντίας, τα πράγματα που οι επιστήμονες
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παρατηρούν στα εργαστήριά τους ή οι εξερευνητές
στις αποστολές τους είναι πολύ ειδικές εμπειρίες.
Μπορούμε να μάθουμε για αυτά από τις αναφορές
τους, αλλά κατά κανόνα δεν τα βιώνουμε εμείς οι
ίδιοι.
Οι άνθρωποι έχουν μάθει πάρα πολλά από την
εποχή του Αριστοτέλη και μετά, κυρίως με τις ανακαλύψεις της νεωτερικής επιστήμης. Η εφαρμοσμένη επιστήμη έχει δημιουργήσει έναν κόσμο και έναν
τρόπο ζωής που διαφέρει πολύ από τον αριστοτελικό
κόσμο και τρόπο ζωής. Ο Αριστοτέλης δεν είχε αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο,
δεν είδε ποτέ όσα μπορούμε να δούμε μέσα από ένα
μικροσκόπιο ή τηλεσκόπιο, δεν είδε από κοντά την
επιφάνεια της Σελήνης και δεν άκουσε ποτέ να περιγράφεται η επιφάνειά της από τους ανθρώπους που
περπάτησαν εκεί. Όμως ο Αριστοτέλης είχε τις ίδιες
κοινές εμπειρίες στην εποχή του τις οποίες έχουμε
κι εμείς στη δική μας. Ο στοχασμός του πάνω σε
αυτές του έδωσε τη δυνατότητα να τις κατανοήσει
καλύτερα από όσο τις κατανοούμε οι περισσότεροι
από εμάς.
Αυτός ο λόγος αρκεί και με το παραπάνω για να
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις
κοινές εμπειρίες και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας, καθώς επίσης
τον κόσμο και την κοινωνία όπου ζούμε, παρότι ο
τρόπος ζωής, ο κόσμος και η κοινωνία μας διαφέρουν
από του Αριστοτέλη.
Ο αριστοτελικός στοχασμός άρχισε με τον κοινό
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νου, αλλά δεν τελείωσε εκεί. Προχώρησε πολύ παραπέρα. Ο Αριστοτέλης πρόσθεσε στον κοινό νου και
τον περιστοίχισε με διορατικές ιδέες και ερμηνείες
που δεν είναι καθόλου κοινές. Η κατανόησή του για
τα πράγματα είναι βαθύτερη από τη δική μας και
καμιά φορά εκτινάσσεται στα ύψη. Πρόκειται, με
λίγα λόγια, για έναν μη κοινό κοινό νου.
Αυτή είναι η σπουδαία προσφορά του σε όλους
εμάς. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω στο βιβλίο
είναι να διευκολύνω την κατανόηση του μη κοινού
κοινού νου του. Αν γίνει πιο κατανοητός, μπορεί να
γίνει ακόμα και λιγότερο μη κοινός.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Άνθρωπος, το φιλοσοφικό ζώο
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1

Φιλοσοφικά παιχνίδια

ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

έχουμε παίξει δύο παιχνίδια
χωρίς να συνειδητοποιήσουμε πως έχουμε πάρει τον
δρόμο της φιλοσοφίας. Το ένα ονομάζεται «Ζώο,
φυτό, ορυκτό»· το άλλο, «Είκοσι ερωτήσεις».
Και τα δύο παιχνίδια βασίζονται στις ερωτήσεις.
Ωστόσο, δεν είναι φιλοσοφικά παιχνίδια για αυτό
τον λόγο, αλλά για εκείνο που βρίσκεται πίσω από
τις ερωτήσεις – ένα σύνολο κατηγοριών, ένα σχήμα
ταξινόμησης. Η ταξινόμηση των πραγμάτων, η τοποθέτησή τους στην τάδε ή τη δείνα κατηγορία, είναι
μια γνωστή διαδικασία. Όλοι την κάνουμε κάθε
τόσο – οι καταστηματάρχες όταν μετρούν το απόθεμα που βρίσκεται στα ράφια τους, οι βιβλιοθηκάριοι
όταν ταξινομούν τα βιβλία, οι γραμματείς όταν αρχειοθετούν επιστολές ή έγγραφα. Όταν όμως τα αντι
κείμενα προς ταξινόμηση είναι τα περιεχόμενα του
φυσικού κόσμου, ή το ακόμα μεγαλύτερο σύμπαν που
περιλαμβάνει τον φυσικό κόσμο, τότε εμφανίζεται η
φιλοσοφία.
21
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Τα δύο παιχνίδια –«Ζώο, φυτό, ορυκτό» και
«Είκοσι ερωτήσεις»– παίζονται καμιά φορά λες και
είναι το ίδιο παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει όταν η πρώτη
από τις είκοσι ερωτήσεις που θέτουμε είναι «Ζώο,
φυτό ή ορυκτό;» προκειμένου να βρούμε αν το αντικείμενο που αναζητούμε εμπίπτει σε μία από αυτές
τις τρεις μεγάλες κατηγορίες, ή τάξεις, φυσικών
πραγμάτων. Αλλά μόνο μερικά από τα αντικείμενα
που μπορούμε να σκεφτούμε είναι φυσικά πράγματα.
Αν, για παράδειγμα, το αντικείμενο που έχουμε
σκεφτεί είναι ένα γεωμετρικό σχήμα, όπως ο κύκλος,
ή ένας αριθμός, όπως η τετραγωνική ρίζα του μείον
ένα, ή αν τυγχάνει να είναι κάποια ελληνική θεότητα, όπως ο Δίας, ο Απόλλωνας ή η Αθηνά, τότε το
ερώτημα αν το εν λόγω αντικείμενο είναι ζώο, φυτό
ή ορυκτό δεν θα είχε –ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε
να έχει– απάντηση.
Το παιχνίδι των είκοσι ερωτήσεων, όταν δεν αρχίζει με την ερώτηση «Ζώο, φυτό ή ορυκτό;», σχετίζεται με την ανακάλυψη οποιουδήποτε αντικειμένου μπορεί να σκεφτεί ο οποιοσδήποτε. Δεν περιορίζεται σε αντικείμενα που είναι φυσικά πράγματα.
Από τα δύο παιχνίδια, αυτό είναι πιθανότερο να μας
εισαγάγει στον φιλοσοφικό στοχασμό χωρίς να το
συνειδητοποιήσουμε. Για να το συνειδητοποιήσουμε,
χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Αριστοτέλη.
Η ταξινόμηση ήταν μία από τις δεξιότητες στις
οποίες ο Αριστοτέλης αρίστευσε. Μια άλλη δεξιότητά
του ήταν το να θέτει ερωτήματα. Ο φιλοσοφικός
στοχασμός ξεκινά θέτοντας ερωτήματα – ερωτήματα
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που μπορούν να απαντώνται στη βάση της συνηθισμένης, καθημερινής εμπειρίας μας και με λίγο στοχασμό
πάνω σε αυτή την εμπειρία, ο οποίος οδηγεί στο
ακόνισμα και στην εκλέπτυνση του κοινού μας νου.
Το «ζώο, φυτό ή ορυκτό» είναι μια πρόχειρη,
τριμερής διάκριση των πραγμάτων που βρίσκουμε στον
φυσικό κόσμο. Ωστόσο χρησιμοποιούμε τη λέξη «ορυκτό» κάπως πρόχειρα όταν τη χρησιμοποιούμε για να
σημάνει όλα τα φυσικά πράγματα που εμπίπτουν στη
μία πλευρά του ορίου που χωρίζει τους έμβιους οργανισμούς από τα άψυχα πράγματα – τις τριανταφυλλιές ή τα ποντίκια από τα ξερόκλαδα ή τις πέτρες.
Δεν είναι όλα τα άψυχα πράγματα ορυκτά, όπως ο
χρυσός ή το ασήμι που εξορύσσουμε από τη γη. Κάποια είναι βραχώδεις σχηματισμοί που βρίσκονται
στην επιφάνεια της γης ή στο εσωτερικό της· κάποια
είναι άλλες μορφές ύλης σε υγρή ή αέρια κατάσταση.
Στην κατηγορία των άβιων ή άψυχων σωμάτων
την οποία καλύπτει κάπως πρόχειρα η λέξη «ορυκτό»
ο Αριστοτέλης θα μας έβαζε να διαχωρίσουμε τα
στοιχειώδη από τα σύνθετα σώματα. Ένα στοιχειώδες
σώμα, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αποτελείται από
ένα και μοναδικό είδος ύλης – ο χρυσός, για παράδειγμα, ή ο χαλκός ή ο ψευδάργυρος. Απεναντίας,
ένα σύνθετο σώμα αποτελείται από δύο ή περισσότερα διαφορετικά είδη ύλης, όπως ο ορείχαλκος, που
είναι ένα μείγμα χαλκού και ψευδαργύρου. Όμως,
για τον Αριστοτέλη, μια πιο σημαντική διάκριση
είναι αυτή που διαχωρίζει τα έμβια από τα άβια
πράγματα.
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Τι διαφοροποιεί όλους τους έμβιους οργανισμούς από
τα αδρανή σώματα, είτε αυτά είναι στοιχειώδη είτε
σύνθετα; Από την καθημερινή μας εμπειρία των
έμβιων οργανισμών γνωρίζουμε πως όλοι διαθέτουν
ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Τρέφονται, αναπτύσσονται, αναπαράγονται.
Μεταξύ των έμβιων οργανισμών, τι διαφοροποιεί
τα φυτά από τα ζώα; Και πάλι, από την καθημερινή
μας εμπειρία γνωρίζουμε πως τα ζώα διαθέτουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που λείπουν από τα φυτά. Δεν είναι ριζωμένα στη γη, όπως τα φυτά· μπορούν
να κινούνται από το ένα μέρος στο άλλο με τα δικά
τους μέσα κίνησης. Δεν λαμβάνουν την τροφή τους από
τον αέρα και το χώμα, όπως τα φυτά. Επιπλέον, τα
περισσότερα ζώα διαθέτουν αισθητήρια όργανα.
Το όριο που διαχωρίζει τα αδρανή σώματα από
τους έμβιους οργανισμούς μάς κάνει καμιά φορά να
αναρωτιόμαστε σε ποια πλευρά ανήκει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό ισχύει και για το όριο που
χωρίζει τα φυτά από τα ζώα. Για παράδειγμα, κάποια φυτά δείχνουν να αισθάνονται, παρότι δεν δια
θέτουν αισθητήρια όργανα όπως μάτια και αυτιά.
Κάποια ζώα, όπως τα οστρακοειδή, φαίνεται να μη
διαθέτουν τη δυνατότητα της κίνησης· όπως τα φυτά,
φαίνεται να είναι ριζωμένα σε ένα σημείο.
Όταν ταξινόμησε τα φυσικά πράγματα σε άψυχα
σώματα, σε φυτά και σε ζώα, ο Αριστοτέλης είχε
συνειδητοποιήσει πως ο δικός του διαχωρισμός όλων
των φυσικών πραγμάτων σε αυτές τις τρεις μεγάλες
τάξεις δεν απέκλειε τις οριακές περιπτώσεις – τα
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πράγματα που από μια ορισμένη άποψη φαίνεται να
ανήκουν στη μία πλευρά της διαχωριστικής γραμμής
και που, από μια άλλη άποψη, φαίνεται να ανήκουν
στην άλλη πλευρά. Αναγνώριζε ότι στον κόσμο των
σωμάτων η μετάβαση από τα πράγματα δίχως ζωή
στα έμβια πράγματα και από το φυτικό στο ζωικό
βασίλειο είναι σταδιακή, όχι μια ξεκάθαρη κατάσταση του τύπου «ή στη μία πλευρά ή στην άλλη».
Εντούτοις ο Αριστοτέλης επέμενε πως οι διαφορές
ανάμεσα στα έμβια και στα άβια σώματα και ανάμεσα στα φυτά και στα ζώα τα χώριζαν σε πολύ
διαφορετικά είδη πραγμάτων. Ο λόγος που υποστήριζε αυτή την άποψη έχει ως εξής.
Αν, καταρχάς, δεν αναγνωρίζαμε και δεν κατανοούσαμε την ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε μια
πέτρα και σε ένα ποντίκι, δεν θα προβληματιζόμασταν ποτέ για το αν κάτι δύσκολο στην ταξινόμηση
είναι ένα έμβιο ή άβιο πράγμα. Ομοίως, αν δεν
αναγνωρίζαμε την ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα σε
μια τριανταφυλλιά και σε ένα άλογο, δεν θα αναρωτιόμασταν ποτέ για το αν ένα ορισμένο είδος έμβιου
οργανισμού είναι φυτό ή ζώο.
Όπως ακριβώς τα ζώα είναι ένα ιδιαίτερο είδος
έμβιου οργανισμού επειδή επιτελούν λειτουργίες τις
οποίες δεν επιτελούν τα φυτά, έτσι, για έναν παρόμοιο λόγο, οι άνθρωποι είναι ένα ιδιαίτερο είδος
ζώου. Επιτελούν ορισμένες λειτουργίες τις οποίες
δεν επιτελεί κανένα άλλο ζώο, όπως το να θέτουν
γενικά ερωτήματα και να αναζητούν απαντήσεις σε
αυτά με την παρατήρηση και τη σκέψη. Γι’ αυτό ο
25
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Αριστοτέλης αποκάλεσε τους ανθρώπους ορθολογικά
ζώα – ζώα που ρωτούν και σκέφτονται, ικανά για
φιλοσοφικό στοχασμό.
Ενδέχεται να υπάρχουν ζώα που φαίνεται να
περνούν το όριο το οποίο διαχωρίζει τους ανθρώπους
από τους μη ανθρώπους. Τα κήτη και οι χιμπατζήδες, όπως μάθαμε πρόσφατα, διαθέτουν αρκετή νοημοσύνη ώστε να πραγματοποιούν στοιχειώδεις μορφές επικοινωνίας. Δεν φαίνεται όμως να θέτουν στον
εαυτό τους ή μεταξύ τους ερωτήματα για τη φύση
των πραγμάτων, και δεν φαίνεται να προσπαθούν,
με το έναν ή τον άλλο τρόπο, να ανακαλύψουν από
μόνα τους τις απαντήσεις. Μπορούμε να λέμε πως
τέτοια ζώα είναι σχεδόν ανθρώπινα, αλλά δεν τα
θεωρούμε μέλη της ανθρώπινης φυλής.
Κάθε διακριτό είδος πράγματος, πίστευε ο Αριστοτέλης, έχει μια φύση που το διακρίνει από όλα τα
άλλα. Αυτό που διαφοροποιεί μια τάξη πραγμάτων
από κάθε άλλη προσδιορίζει τη φύση που κατέχει
κάθε ατομικό πράγμα που ανήκει σε εκείνη την
τάξη. Όταν μιλάμε για την ανθρώπινη φύση, για
παράδειγμα, λέμε απλώς πως όλοι οι άνθρωποι
διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά και πως αυτά
τα χαρακτηριστικά τούς διαφοροποιούν από τα άλλα
ζώα, από τα φυτά και από τα άψυχα πράγματα.
Το αριστοτελικό σχήμα ταξινόμησης έθεσε τις
πέντε βασικές τάξεις φυσικών πραγμάτων σε μια
ανερχόμενη κλίμακα. Τοποθέτησε τα στοιχειώδη και
σύνθετα σώματα στη βάση της κλίμακας. Καθεμιά
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από τις ανώτερες τάξεις είναι ανώτερη επειδή διαθέτει τα χαρακτηριστικά της αποκάτω τάξης και,
επιπλέον, διαθέτει ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά που δεν διαθέτει η αποκάτω τάξη.
Στην κλίμακα των φυσικών πραγμάτων, τα έμψυχα αποτελούν μια ανώτερη μορφή ύπαρξης από τα
άψυχα· τα ζώα αποτελούν μια ανώτερη μορφή ζωής
από τα φυτά· και η ανθρώπινη ζωή είναι η ανώτερη
μορφή ζωής στη Γη.
Όλοι οι έμβιοι οργανισμοί, όπως όλα τα άψυχα
σώματα, καταλαμβάνουν χώρο και έχουν βάρος,
αλλά επιπλέον, όπως έχουμε επισημάνει, τρώνε,
αναπτύσσονται και αναπαράγονται. Επειδή είναι
έμβιοι οργανισμοί, τα ζώα, σαν τα φυτά, επιτελούν
αυτές τις ζωτικές λειτουργίες, αλλά επιτελούν και
ορισμένες λειτουργίες τις οποίες δεν επιτελούν τα
φυτά. Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκονται οι άνθρωποι, που επιτελούν όλες τις ζωτικές λειτουργίες
τις οποίες επιτελούν τα άλλα ζώα και, επιπλέον,
έχουν την ικανότητα να αναζητούν τη γνώση θέτοντας και απαντώντας σε ερωτήματα, καθώς και την
ικανότητα να σκέφτονται φιλοσοφικά.
Μπορεί ασφαλώς να ειπωθεί πως πολλά από τα
ανώτερα ζώα σκέφτονται, και ότι ακόμα και οι υπολογιστές σκέφτονται. Ούτε ισχύει πως μόνο οι άνθρωποι έχουν νοημοσύνη. Η νοημοσύνη εντοπίζεται
σε διάφορους βαθμούς σε ολόκληρο τον ζωικό κόσμο,
όπως εντοπίζεται σε διάφορους βαθμούς στα μέλη
της ανθρώπινης φυλής. Αλλά το ιδιαίτερο είδος στοχασμού που οδηγεί στο να τίθενται και να απαντώ27
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νται φιλοσοφικά ερωτήματα διαχωρίζει τους ανθρώπους από τα άλλα ζώα. Κανένα άλλο ζώο δεν παίζει
φιλοσοφικά παιχνίδια.
Στον κόσμο των φυσικών πραγμάτων που ο Αριστοτέλης χωρίζει σε πέντε μεγάλες τάξεις η λέξη «σώμα» κατονομάζει τη μία τάξη που τις περικλείει όλες.
Δεν υπάρχει τάξη πιο περιεκτική, στην οποία τα
σώματα να αποτελούν μια υποτάξη. Κάθε πράγμα
στον φυσικό κόσμο είναι ένα σώμα κάποιου είδους.
Μπορούμε άραγε να πάμε στο άλλο άκρο και να
βρούμε μια υποτάξη σωμάτων στην οποία πρέπει να
σταματήσουμε επειδή δεν μπορούμε να τη χωρίσουμε άλλο σε μικρότερες υποτάξεις; Είναι το ανθρώπινο είδος μια τέτοια υποτάξη ζώων;
Αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα, οι περισσότεροι
από εμάς πιθανόν θα σκεφτούμε αμέσως τις διαφορετικές φυλές ή ποικιλίες της ανθρωπότητας, που
διαφοροποιούνται με βάση το χρώμα του δέρματος,
τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το σχήμα του
κεφαλιού και τα λοιπά. Γιατί τέτοια χαρακτηριστικά
δεν διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε διαφορετικά
είδη ή υποτάξεις;
Εδώ ο Αριστοτέλης έκανε μια σημαντική διάκριση. Δεν προσδιορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός
πράγματος, είπε, τη φύση ή την ουσία του. Όπως
έχουμε ήδη δει, ο Αριστοτέλης πίστευε πως ο άνθρωπος θα πρέπει να ορίζεται ως ένα ορθολογικό –ή
φιλοσοφικό– ζώο. Η ικανότητα να θέτει ερωτήματα
για το τι, το γιατί και τον σκοπό των πραγμάτων
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είναι αυτό που καθιστά μια οντότητα άνθρωπο, όχι
το χρώμα του δέρματος, η γαλλική μύτη, τα ίσια μαλ
λιά ή το σχήμα του κεφαλιού.
Μπορούμε βέβαια να χωρίσουμε τους ανθρώπους
σε μια ατελείωτη ποικιλία υποτάξεων – σε ψηλούς
ή κοντούς, χοντρούς ή αδύνατους, λευκούς ή μαύρους, δυνατούς ή αδύναμους και τα λοιπά. Παρότι
όμως τέτοιες διαφορές μπορεί να χρησιμοποιούνται
για να διακρίνουν μια υποομάδα ανθρώπων από μιαν
άλλη, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα
με τον Αριστοτέλη, για να αποκλείουν την όποια
υποομάδα από την ανθρώπινη φυλή. Ακόμα πιο
σημαντικό: δεν μπορούμε να λέμε πως τα μέλη μιας
υποομάδας είναι περισσότερο ή λιγότερο άνθρωποι
από τα μέλη μιας άλλης.
Με άλλα λόγια, οι διαφορές ανάμεσα σε μια υποτάξη ανθρώπων και σε μια άλλη είναι επιφανειακές
ή ασήμαντες σε σύγκριση με τις βασικές ή σημαντικές διαφορές που διακρίνουν τους ανθρώπους από τα
άλλα ζώα. Ο Αριστοτέλης ονόμασε τις επιφανειακές
ή ασήμαντες διαφορές συμπτωματικές·* τις βασικές
ή σημαντικές διαφορές τις θεώρησε ουσιώδεις.
Οι άνθρωποι και τα κτήνη διαφέρουν ουσιωδώς·
οι ψηλοί και οι κοντοί, οι χοντροί και οι αδύνατοι
άνθρωποι διαφέρουν συμπτωματικά. Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο διαφέρει ένας άνθρωπος από έναν άλλο.
Είμαστε όλοι ζώα του ίδιου είδους, αλλά ένα άτομο
* Στην αριστοτελική γλώσσα, κατά σημβεβηκός. Ακολουθώ την απόδοση του Δημήτριου Λυπουρλή. (Σ.τ.Μ.)
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μπορεί να διαθέτει περισσότερο, και ένα άλλο άτομο
λιγότερο, από το τάδε ή το δείνα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Τέτοιες ατομικές διαφορές έχουν πολύ
μικρότερη σημασία από το ένα πράγμα που ενώνει
όλους τους άνδρες και τις γυναίκες: είναι η κοινή
ανθρώπινη φύση τους και, από αυτή την άποψη, όλοι
οι άνθρωποι είναι ίσοι.
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