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«Τα τέσσερα αίτια και η Ψυχή» 

Περίληψη 

Τα τέσσερα αίτια,   η Υλη, η Μορφή, Το Ποιητικό Αίτιο και το Τελικό Αίτιο, 

ζωντανεύουν προσπαθώντας να επιβεβαιώσουν την συμβολή τους στη 

δημιουργία και εξέλιξη των φυσικών όντων, αλλά και να αποδείξουν την 

προτεραιότητα τους , το ένα έναντι των άλλων. Όταν όμως εμφανίζεται ο 

Αριστοτέλης, ο εμπνευστής της θεωρίας των τεσσάρων αιτίων, για να τους 

ανακοινώσει τους ρόλους τους στη δημιουργία και εξέλιξη του ανθρώπινου 

είδους τα πράγματα σοβαρεύουν. Οι απορίες είναι πολλές και ο δάσκαλος 

Αριστοτέλης τους ζητά στενή συνεργασία  και αυστηρή πειθαρχία: το 

εγχείρημα είναι δύσκολο, γιατί απαιτεί τη σύμπραξη των τριών αιτίων και την 

λειτουργία τους ως σύνθετου ενός. Αυτό,  μαζί με την Υλη, θα αποτελούν τα δύο 

μέρη της ανθρώπινης φύσης, το Σώμα και την Ψυχή.   
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Αριστοτέλης, τα τέσσερα αίτια και η Ψυχή 

ΥΛΗ: πρώτες αρχές και πρώτες αρχές, έχουν τρελαθεί τελείως, δεν βλέπουν; Δεν 

ακούν; Η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της, επιτέλους.  Και η πραγματικότητα 

είναι υλική, αμφιβάλλει κανείς; 

ΜΟΡΦΗ: και μεταβάλλεται, η μεταβολή, η αλλαγή της μορφής είναι το μυστικό της 

φύσης . Υπάρχει πιο ισχυρή απόδειξη;  

ΥΛΗ: Αγαπητέ μου, μπορεί , αν  υπερασπίζεσαι τον πλούτο της φύσης και του 

κόσμου που είναι έργα σου , δεν θα έκανες  τίποτα όμως αν δεν είχες την πρώτη ύλη 

να διαμορφώσεις , σε τι θα έδινες μορφή;  Μου λές; 

ΜΟΡΦΗ: μη με προκαλείς υποβαθμίζοντας τη συμβολή μου, γιατί χωρίς εμένα δεν 

θα ήσουν εδώ, δεν θα είχες φωνή, ούτε καν  υπόσταση,  εγώ είμαι που σε καθορίζω 

και πουθενά δεν είσαι  αυτόνομη, πάντα και παντού υπ-άρχεις όπως εγώ το ορίζω. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: μάλλον όπως εγώ αποφασίζω, αν αντιλαμβάνεστε ότι ναι μεν 

εσύ Υλη έχεις δυνατότητες, άπειρες δυνατότητες, είσαι πλούσια και προκλητική, 

αλλά  αν δεν προκαλέσω εγώ την μεταβολή σου, δεν αρχίζει το σίριαλ. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Μην ξεχνάτε αγαπητοί μου ότι έλκεστε όλοι από εμένα, εμένα 

ψάχνετε και κυνηγάτε, αποκτάτε νόημα και αξία μόνο φτάνοντας σε μένα, ειδάλλως 

παραμένετε σκουπίδια, δείτε γύρω σας, ποια πράγματα έχουν αξία; 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Αν δεν μπει σε λειτουργία πάντως  η διαδικασία  μετάδοσης της 

κίνησης και μεταβολής , δεν δημιουργείται τίποτα, τα πάντα μένουν σε νοητή 

σφαίρα, οι δομές , τα σχήματα, η μορφοποίηση ματαιώνεται και έτσι και εσύ 

παραμένεις όραμα, άπιαστο όνειρο. Πρέπει να κινητοποιηθεί  κάποιος για να γίνει , 

για να εξελιχθεί. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: φύση και τέχνη αποβλέπουν σε μένα, σχεδιάζουν εμένα και 

επιδιώκουν να πετύχουν εμένα, αποτελώ το σχέδιο, το σχήμα που όλα τα φυσικά 

πράγματα θέλουν να αποκτήσουν από τη γέννηση τους και  κατά την εξέλιξη τους 

…. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: προϋποθέτεις εμένα, δηλαδή, για να εμφανιστείς. 

ΜΟΡΦΗ: Και όταν εμφανίζεσαι γινόμαστε ένα, γιατί καθώς ολοκληρώνεται η 

διαδικασία εξέλιξης εμφανίζομαι εγώ. Το σχέδιο που είναι στον σπόρο της μηλιάς  

είναι η μορφή της μηλιάς και του μήλου, που είναι και το τέλος της διαδικασίας, η 

αισθητή μορφή. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ:  Ναι, και στην τέχνη ο καλλιτέχνης συλλαμβάνει με τη φαντασία 

του το σχέδιο,  τη νοητή δομή που θέλει να κάνει αισθητή, να πραγματώσει, και αυτό 

τον παρακινεί  να εργαστεί. 

ΜΟΡΦΗ: το λέτε όλοι, το καθετί στη φύση και την τέχνη δημιουργείται και 

πραγματώνεται όταν δια-μορφώνεται. 

ΥΛΗ: Ακριβώς, δια- μορφώνεται, υπάρχει το δια, μην το ξεχνάτε, προκύπτεις με τη 

μεσολάβηση κι άλλων παραγόντων. Δεν θα γινόταν τίποτα απ’ όσα λέτε και 

περιγράφετε αν δεν υπήρχα κυρίως και πρωταρχικά εγώ και τα χαρακτηριστικά μου, 

οι δυνατότητές μου να μεταβληθώ σε α΄ ή β΄ ή γ΄…. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Μα, πάλι τα ίδια, δεν μπορώ να σας αφήσω μόνους σας ούτε 

στιγμή; Με την πρώτη ευκαιρία θα αρχίσετε τις κόντρες και τα « ξέρεις ποιος είμαι 
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εγώ και τι μου χρωστάτε όλοι οι υπόλοιποι;»  Αντί να επηρεάσετε με το παράδειγμά 

σας αυτόν τον λαό, επηρεάζεστε εσείς απ΄ αυτόν  και υιοθετείτε τη διαμάχη και τον 

ανταγωνισμό ως πρότυπο συμπεριφοράς;  Λοιπόν, αυτό θα αλλάξει και μάλιστα 

άμεσα. Δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου,  γιατί  θα αναλάβετε και την εξήγηση της 

δομής του πιο σύνθετου  φυσικού είδους , του ανθρώπου. 

ΥΛΗ: Σίγα, δεν είναι και τίποτα δύσκολο, μπήκα ήδη στο νόημα, για τους άλλους δεν 

ξέρω. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Μη βιάζεσαι,  γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. 

ΜΟΡΦΗ: Μπορώ να αντιληφθώ την πολυπλοκότητα, γι’ αυτό , δάσκαλε να είσαι 

σύντομος και ξεκάθαρος. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο στόχος μου είναι να αναλύσω τη δομή του ανθρώπινου είδους και 

θα χρειαστώ την προσοχή σας, αλλά και τη διάθεσή σας  για συνεργασία και αυτό 

σημαίνει ότι κανείς από μόνος του δεν είναι τίποτα και δεν μπορεί να καταφέρει 

τίποτα. Αντίθετα,  για να αποκτήσει σημασία και αξία πρέπει να συνδεθεί με τους 

υπόλοιπους , να συνεργαστεί , να προχωρήσει όπου οι άλλοι δεν μπορούν και να 

υποχωρήσει όπου οι άλλοι τα καταφέρνουν καλύτερα. Κατανοήστε το,  δεν είναι 

δύσκολο, είναι απόλυτα λογικό, σημασία και αξία μας δίνουν οι άλλοι, αποκτούμε 

πάντα σε σχέση με το πώς ανταποκρινόμαστε στο ρόλο μας μέσα στο σύνολο που 

ανήκουμε. Μόνος του κανείς δεν έχει καμία αξία. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Δάσκαλε, μην συγχύζεσαι, μας τα έχεις ξαναπεί αυτά. Και εμείς 

τώρα, μη νομίζεις, με αυτή την κουβέντα μεταξύ μας προσπαθούμε να μπούμε στο 

ρόλο μας καλύτερα, απλά ξεφύγαμε λίγο και παθιαστήκαμε, έχουμε κατανοήσει 

πλήρως   τι γίνεται εδώ. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: αν είναι έτσι , τότε πείτε μου πώς λειτουργείτε ο καθένας σας στην 

ανθρώπινη φύση. Ξεκινάς εσύ, ΥΛΗ, που έχεις μπει ήδη στο νόημα. 

ΥΛΗ: Δεν είναι δύσκολο, είμαι το σώμα  με όλα τα όργανα, εσωτερικά και εξωτερικά, 

σπουδαίο σύστημα!!! 

ΜΟΡΦΗ: το οποίο σχηματίζεται και οργανώνεται ως σύστημα με τη συμβολή μου, 

που σημαίνει λεπτοδουλειά και προσοχή μη γίνει κανένα λάθος. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Συγνώμη, αλλά εδώ, στον άνθρωπο, (χμ…..) δεν με 

προϋποθέτεις απλώς , είσαι μέσα μου, εγώ είμαι η αιτία σου, με την έννοια του πώς 

δηλαδή γίνεται κάποιος ψηλός ή κοντός, ξανθός ή μελαχρινός και ….. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: που όμως το υπαγορεύω εγώ ευθύς εξαρχής, με τη γέννηση κάθε 

ανθρώπου, αφού απ’ αυτή την αρχική στιγμή καθορίζονται πολλά χαρακτηριστικά 

του, αλλά τι γίνεται εδώ; Έχουμε ένα είδος που αποκτά την εμφάνισή του, την εικόνα 

του, τη μορφή του όπως τα φυτά και τα ζώα, με την αλλοίωση της τροφής, με την 

εξομοίωση δηλαδή της ύλης που προσλαμβάνει από τη φύση, με την ύλη του και 

αυτή η εσωτερική κίνηση είναι η αύξησή του και η μορφοποίηση του και εγώ το 

προκαθορίζω από τη στιγμή της δημιουργίας του, αλλά, ……………………………….. 

ΜΟΡΦΗ: δηλαδή υπαγορεύεις και το τι και το πώς, μα ποιος είσαι τέλος πάντων;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: όχι τέτοια τώρα, συνεχίστε να δω τι έχετε καταλάβει. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ:  Δυο λεπτά, δυο λεπτά, ο άνθρωπος δεν είναι ούτε φυτό , ούτε ζώο. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Κάπου μοιάζουν όμως!!!! 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Ναι, οι δυνατότητές τους ενεργοποιούνται  αφομοιώνοντας την 

ύλη που προσλαμβάνουν από τη φύση,  με την τροφή τους δια- μορφώνονται, 

ωριμάζουν, αναπαράγονται, για να μη χαθεί το είδος τους. 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ακριβώς, είναι το κομμάτι της θρέψης που παρατηρείται σ’ όλα τα 

έμβια όντα, των οποίων η τελική μορφή είναι προκαθορισμένη από τη στιγμή της 

γέννησής τους , βρίσκεται μέσα τους, ως  ενδελέχειά. Στην οποία φτάνουν μόνο αν 

και οι τέσσερεις σας συνεργαστείτε αρμονικά. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Με τα φυτά το καταλαβαίνω, κάπου το χάνω με τα ζώα και τον 

άνθρωπο, τι ακριβώς κάνω εγώ;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Μη βιάζεσαι, γιατί πλέον δεν λειτουργείς ανεξάρτητα. Είναι ώρα να 

αντιληφθείτε ότι αναλαμβάνετε αυξημένους ρόλους όσον αφορά τα ζώα και τον 

άνθρωπο, γιατί είναι τα πιο σύνθετα είδη, οπότε εσείς οι τρεις, για σιγουριά, θα 

δουλεύετε με κοινό στόχο και θα ονομάζεστε ΨΥΧΗ.  Και στα φυτά που η ανάπτυξή 

τους υπαγορεύεται από τη στιγμή της γέννησής τους έχετε το ρόλο της θρεπτικής 

ΨΥΧΗΣ , όπως καταλάβατε. 

ΥΛΗ: Για να καταλάβω κι εγώ, σε ποιο βαθμό συμμετέχω;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Εννοείς στα ζώα και τον άνθρωπο: γίνεσαι πολύ πιο σύνθετη, αλλά 

και ευπαθής, ενώ πλέον αποκτάς και κίνηση. Δεν είναι μόνο ο χρόνος που 

προσδιορίζει την ύπαρξη σου ως εξελισσόμενη μορφή, αλλά και ο χώρος που σε 

εμπλουτίζει με τις αισθήσεις. 

ΥΛΗ: Δηλαδή; 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Δηλαδή, γίνεσαι  και δίαυλος • εκτός από το να αφομοιώνεις και 

να αναπτύσσεσαι, αποκτάς όργανα πολύπλοκα στα ζώα και τον άνθρωπο. 

ΥΛΗ: Να τα κάνω τι;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: όχι εσύ, τα όργανα  χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται από την 

ΨΥΧΗ, την αισθητική και τη νοητική. 

ΜΟΡΦΗ: Έχω μπερδευτεί. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: και ‘γω. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ:  αμ’ εγώ!!!! 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Λοιπόν, τα ζώα και ο άνθρωπος έχουν όργανα και σύστημα 

κινητικό, πρέπει να βρουν την τροφή τους, οπότε πρέπει να κινηθούν , να 

ερευνήσουν ,να ψαύσουν, να μυρίσουν, να γευτούν. Όλα αυτά, οι αισθήσεις  δηλαδή,  

γίνονται με συγκεκριμένα σωματικά όργανα που γεννιούνται με τη δυνατότητα της 

συγκεκριμένης λειτουργίας, όμως λειτουργούν όσο χρησιμοποιούνται και 

τελειοποιούνται με τη χρήση τους. Αντιλαμβάνεστε ότι η μορφή κάθε οργάνου 

είναι η προϋπόθεση της λειτουργίας του και η λειτουργία του η προϋπόθεση της 

τελειοποίησής του;  

ΜΟΡΦΗ, ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Καταλάβαμε. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ε!!!!!!, πού πάτε; Δεν τελειώσαμε.  

ΜΟΡΦΗ, ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ, ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Τι άλλο έχουμε;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Δεν έχετε προσέξει ότι όταν λειτουργούν οι αισθήσεις αποκρίνεται 

το σώμα με το αίσθημα της ηδονής ή της λύπης;  

ΥΛΗ: Τι κάνω εγώ τώρα;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Υφίστασαι κίνηση από την αισθητική ψυχή, γεννιούνται οι 

επιθυμίες και η ψυχή θέτει σε  κίνηση  το σώμα. Και αυτή η κίνηση  εκφράζεται με 

την ενέργεια της ψυχής, που αισθάνεται, φαντάζεται, θυμάται , συλλαμβάνει και 

αντιλαμβάνεται αντικείμενα, μορφή χωρίς ύλη και τέλος  πράττει, εκφράζοντας το 

μέρος της ψυχής που λέγεται πρακτικός νους, γιατί αυτές οι λειτουργίες ανήκουν σ’ 

αυτόν. Και αυτό το μέρος της ψυχής υπάρχει μόνο στον άνθρωπο. Αυτό επίσης είναι 
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και η βάση της δημιουργικότητας του ανθρώπου, γιατί μέσω των πράξεων του ο 

άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην ολοκλήρωσή του. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Δηλαδή εγώ ακόμα δεν έχω εμφανιστεί;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Σε όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης συμμετέχεις, αφού για να 

λειτουργήσει το μάτι ή το χέρι πρέπει να φροντίσεις να προσδιορίσεις το σκοπό της 

λειτουργίας του, το έργο του δηλαδή·  όμως για την ολοκλήρωση κάθε ανθρώπου 

έχεις να μεριμνήσεις και για τον προσδιορισμό  του σκοπού κάθε ανθρώπου, οπότε 

πρέπει να παρακολουθήσεις την ανάπτυξη του πρακτικού νου ή αλλιώς της 

νοητικής ψυχής. 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Και τι μπορώ να κάνω;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Με τον πρακτικό νου ο άνθρωπος προσδιορίζει τον σκοπό κάθε 

επιμέρους πράξης του και επιλέγει τα κατάλληλα μέσα για την επίτευξή της, 

επιλέγοντας πάντα αυτό που τον εκφράζει και τον οδηγεί πλησιέστερα στην 

εντελέχειά του, στην ολοκλήρωση του, αναπτύσσει την αρετή της φρόνησης, 

δηλαδή. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Δεν είναι δύσκολο αυτό. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του ο 

άνθρωπος αποκτά μέσω των εμπειριών του γνώση, άρα αποκτά και τα κριτήρια 

των σωστών επιλογών για την ολοκλήρωσή του. 

ΜΟΡΦΗ: Εφόσον ο πρακτικός νους επεξεργάζεται τα δεδομένα των αισθήσεων είναι 

μάλλον εύκολο να επιλέξει επίσης αυτό που του είναι ωφέλιμο. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Όμως, μόνο αν,  γνωρίζει τι είναι αυτό που γνωρίζει και δεν μένει 

απλά στην εμπειρική γνώση, αλλά προχωρά και στο γιατί αυτής. Μόνο τότε μπορεί 

να επιλέξει σωστά, όταν έχει επιτύχει να καταστήσει την επιθυμία του προαίρεσή 

του, χαρακτηριστικό που συνδέεται με τον νου και τη φρόνηση.  

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Δηλαδή;  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Δηλαδή ο άνθρωπος  κάνει σωστές επιλογές,  ενεργεί έτσι ώστε να 

ολοκληρώσει την προσωπικότητά του μόνο αν το δυνάμει γνωστό, τα δεδομένα των 

εμπειριών του δηλαδή, γίνουν ενεργεία γνωστά , πραγματικά γνωστά. Αν καταφέρει 

επίσης να συνδέσει την αληθινή γνώση με τη σωστή επιθυμία, πράγμα που μπορεί 

να γίνει αν η ψυχή- με την έννοια του πρακτικού νου-  που δίνει ζωή και μορφή στο 

ατελές ον που λέγεται άνθρωπος,  δεχτεί την θύραθεν ενέργεια του ποιητικού νου 

που μπορεί να το οδηγήσει με πληρότητα στην ολοκλήρωσή του.  

ΤΕΛΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Τέλειο στη σύλληψή του, δεν ξέρω στην εφαρμογή του. 

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ: Μήπως εννοείς  πάλι το πρώτο κινούν ακίνητο;  

ΥΛΗ: σε άυλη  μορφή πέσαμε για μια ακόμα φορά!!! 

ΜΟΡΦΗ: manual  έχουμε; 
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