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   ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ 

    ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ 

 

 Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία 

ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, 

είναι µη υλικές, είναι µη ουσίες της πρωταρχής. Η παραγωγή του ίδιον από την 

ταλάντωση της υπερβατικής ουσίας, οδήγησε σε κράµα αυτών, την ενωσία, η οποία 

περιέκλεισε σαν σε φυσαλίδα υπερβατική ουσία. Μέσα στην φυσαλίδα αιωρούνται 

και συγκρούονται απειροστικοί κόκκοι ίδιον και οι συγκρούσεις αντιστοιχούν στην 

σκέψη του Θεού.  

 Ερωτάται, η θεωρία του πρώτου ποιούντος (ποιώ-ποιούν αυτό που 

δηµιουργεί), είναι σωστή και αντιτίθεται στις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι 

φιλόσοφοι, ή συνδιάζονται ώστε να πλησιασθεί περισσότερο η αλήθεια; Ο Πύρρων 

πρώτος θα θέσει την θεωρία του πρώτου ποιούντος και θα αντιπαρατεθεί προς 

εκείνους που έθεσαν αρχές. Αλλά να δούµε γύρω από τις αρχές. 

 

     ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

  

 Ο Αριστοτέλης θα ορίσει στο «περί ψυχής»:  

 

« επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συµβαίνει περί πάσας τας µεθόδους, ών 

εισίν αρχαί ή αίτια ή στοιχεία, εκ του ταύτα γνωρίζειν (τότε γαρ οιόµεθα γιγνώσκειν 

έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσωµεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και µέχρι των 

στοιχείων), δήλον και της περί φύσεως επιστήµης πειρατέον διορίσασθαι πρώτον τα 

περί τας αρχάς.».        

 

     « επειδή η γνώση και η επιστήµη γίνονται µε όλες τις µεθόδους, σύµφωνα και στις 

οποίες γίνεται επένδυση των αρχών, των αιτίων ή των στοιχείων της ύλης, και από το 

να γνωρίζουµε αυτά (διότι τότε νοµίζουµε ότι γνωρίζουµε το καθένα, όταν 

γνωρίσουµε τα αίτια τα πρώτα και τις πρώτες αρχές και µέχρι τα στοιχεία), είναι 

φανερό ότι πρέπει να προσπαθήσουµε να ορίσουµε πρώτα τα περί τις αρχές, για την 

επιστήµη περί την φύση.». 

 

 Και όπως αναφέρει ο Πλούταρχος: 
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     « Σωκράτης  Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος Αθηναίος (αι γαρ 

αυταί περί παντός εκατέρου δόξαι) τρεις αρχάς, τον θεόν την ύλην την ιδέαν. Έστι δε ο 

θεός ο νους, ύλη δε το υποκείµενον πρώτον γενέσει και φθορά, ιδέα δ’ ουσία ασώµατος 

εν τοις νοήµασι και ταις φαντασίαις του θεού. 

     Αριστοτέλης δε Νικοµάχου Σταγειρίτης αρχάς µεν εντελέχειαν ήτοι είδος  ύλην 

στέρησιν. Στοιχεία δε τέτταρα, πέµπτον δε τι σώµα αιθέριον αµετάβλητον.».         

 

     « Ο Σωκράτης του Σωφρονίσκου ο Αθηναίος και ο Πλάτων του Αρίστωνος ο 

Αθηναίος (επειδή είναι οι ίδιες οι θεωρίες τους γύρω από κάθε τι), τρεις θεωρούσαν 

ότι είναι οι αρχές, ο θεός, η ύλη και η ιδέα. Είναι δε ο θεός ο νους , ύλη αυτό που 

υπόκειται πρώτα σε γένεση και φθορά, ιδέα δε είναι ουσία ασώµατος και βρίσκεται 

στην νόηση και στην φαντασία του θεού. 

     Αριστοτέλης δε του Νικοµάχου ο Σταγειρίτης έθεσε σαν αρχές την εντελέχεια, 

δηλαδή είδος (ιδέα) που στερείται ύλη και τέσσερα στοιχεία, πέµπτο κάποιο αιθέριο 

και αµετάβλητο σώµα.». 

 

     Όλοι οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι έθεσαν αρχές και προφανώς πολλοί, ότι το 

άϋλο παράγει την ύλη , αλλά η παρεµβολή του Πύρρωνα του Ηλιείου θα µας 

οδηγήσει να διευκρινίσουµε τα πράγµατα. 

 

                                         Ο ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΙΕΙΟΣ 

 

     Όπως αναφέρει ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος στους βίους των ευδοκιµησάντων στην  

Φιλοσοφία (ένατο βιβλίο, 97), ο Πύρρων ο Ηλίειος υποστήριξε: 

 

     «Αναιρούσιν δε το αίτιον ώδε. Το αίτιον των προς τι έστι. Προς το αιτιατόν έστι. Τα 

δε προς τι επινοείται µόνον, υπάρχει δ’ ού. Και το αίτιον ούν επινοείτο αν µόνον, επεί 

είπερ εστίν αίτιον, οφείλει έχειν το ού λέγεται αίτιον, επεί ουκ έσται αίτιον. Και ώσπερ ο 

πατήρ, µη παρόντος του προς ό λέγεται πατήρ, ουκ αν είη πατήρ, ουτωσί και το αίτιον. 

Ούτε γαρ γένεσις ούτε φθορά ούτ’ άλλο τι. Ουκ άρ’ εστίν αίτιον, ήτοι σώµα σώµατός  

εστιν αίτιον, ή ασώµατον ασωµάτου. Ουδέν δε τούτων. Ουκ άρ’ εστίν αίτιον. Σώµα µεν 

ουν σώµατος ουκ αν είη αίτιον, επείπερ αµφότερα την αυτήν έχειν φύσιν. Και ει το έτερον 

αίτιον λέγεται παρ’ όσον εστί σώµα, και το λοιπόν σώµα όν αίτιον γενήσεται. Κοινώς δ’ 

αµφοτέρων αιτίων όντων, ουδέν έσται το πάσχον. Ασώµατον δε σώµατος ουκ έστιν 
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αίτιον, επεί ουδέν ασώµατον ποιεί σώµα. Σώµα δ’ ασωµάτου ουκ αν είη αίτιον, ότι το 

γενόµενον της πασχούσης ύλης οφείλει είναι. Μηδέν δε πάσχον διά το ασώµατον είναι 

ουδ’ αν υπό τινός γένοιτο. Ουκ έστι τοίνυν αίτιον. Ώ συνάγεται το ανυποστάτους είναι 

τας των όλων αρχάς. ∆ει γαρ είναί τι το ποιούν και δρων.»  

 

     «Αναιρούν δε το αίτιο ως εξής. Το αίτιο αναφέρεται προς κάτι. Προς το αιτιατό 

αναφέρεται (σχετίζεται).  Το δε ότι προς  κάτι αναφέρεται, επινοείται µόνο, δεν 

υπάρχει . Και το αίτιο λοιπόν µπορεί να επινοηθεί µόνο, επειδή εάν ακριβώς υπάρχει 

αίτιο, οφείλει να έχει εκείνο προς το οποίο λέγεται αίτιο, συνεπώς δεν µπορεί να 

υπάρχει αίτιο . Και όπως ακριβώς ο πατέρας, όταν δεν είναι παρόν εκείνο προς το 

οποίο λέγεται πατέρας , δεν µπορούσε να είναι πατέρας, έτσι ακριβώς και το αίτιο. 

Γιατί ούτε η γένεση ούτε η φθορά, ούτε κάτι άλλο (µπορεί να είναι αίτιο). Άρα δεν 

υπάρχει αίτιο σώµα σώµατος, ή ασώµατο ασωµάτου. Τίποτε από αυτά. Άρα δεν µπορεί 

να υπάρχει αίτιο. Σώµα δεν µπορεί να είναι αίτιο σώµατος, επειδή έχουν την ίδια φύση. 

Και αν το άλλο  λέγεται αίτιο σώµατος παρά το ότι είναι σώµα, και το άλλο σώµα θα 

γίνει αίτιο. Κοινώς δε και τα δύο τα οποία είναι αίτια, κανένα δεν µπορεί να πάσχει. 

Και ασώµατο ασωµάτου δεν µπορεί να γίνει αίτιο για τον ίδιο λόγο. Ασώµατο δε, δεν 

υπάρχει αίτιο σώµατος, επειδή κανένα ασώµατο ποιεί σώµα. Σώµα δε, δεν µπορεί να 

γίνει αίτιο ασωµάτου, γιατί αυτό που µπορεί να γίνει αίτιο προς αυτό που γίνεται , 

οφείλει να προέρχεται από την πάσχουσα ύλη. Τίποτε που πάσχει όταν είναι ασώµατο, 

δεν µπορεί να γίνει από κάτι. ∆εν υπάρχει λοιπόν το αίτιο. Από το οποίο συνάγεται ότι 

ανυπόστατες είναι οι αρχές των όλων (των φιλοσόφων που έθεσαν τις αρχές). Πρέπει 

λοιπόν να υπάρχει κάτι που ποιεί και δρα.». 

 

     Εµείς σηµειώνουµε, ότι ο Πύρρων δεν είχε εντελώς δίκηο. Αυτό γιατί παρόντος του 

υιού, είναι αίτιο ο πατέρας (και η µητέρα) και παρούσης της ύλης που ζούµε, υπάρχει 

αίτιο αυτής. Αιτιατό του αιτίου των γονέων, είναι η γενετήσια πράξη και αποτέλεσµα ο 

υιός. Στην περίπτωση αυτή, σώµα είναι αίτιο σώµατος, αλλά και η γενετήσια πράξη µε 

την κύηση που ακολουθεί, διέπεται από νόµους που εκφράζουν τον Λόγο που είναι το 

αιτιατό.  

     Αλλά και το σώµα είναι αίτιο ασωµάτου. Η παρατήρηση του µήλου που πέφτει, 

οδήγησε στην διατύπωση φυσικού νόµου. Ο νόµος είναι άϋλος και τα σώµατα που 

παρατηρούµε είναι υλικά. Αιτιατό είναι πάλι ο Λόγος, µε την λογική δηλαδή 
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συλλαµβάνουµε τον νόµο, αιτία τα σώµατα που πέφτουν και αποτέλεσµα η διατύπωση 

της αρχής F=ma. 

     Αλλά και ασώµατο είναι αιτία υλικού. Η θεωρία που θα πιστέψουν άνθρωποι, είναι 

άϋλη, αλλά παράγει τις πράξεις των ανθρώπων, που πολλές φορές είναι υλικές. 

     Αρνείται ο Πύρρων τις αρχές των φιλοσόφων, αλλά εµείς επιλέξαµε εσκεµµένα τις 

αρχές του Πλάτωνα  και του Σωκράτη. Ο Θεός είναι αρχή σύµφωνα µε αυτούς και 

επισηµαίνουµε ότι η παραδοχή του Πύρρωνα ότι υπάρχει κάτι που ποιεί και δρα, τι 

άλλο υπονοεί; Συνεπώς ή ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος δεν κατενόησε τις Πυρρώνειες 

υποτυπώσεις, ή ο Πύρρων είχε ατέλειες.  

 

                                       ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΙΑΤΟ 

 

     Θα προσέξατε παραπάνω ότι κατά τον Πύρρωνα, υπάρχει το αιτιατό  και επινοείται 

το αίτιο. Υπάρχει αναµφισβήτητα ο τρόπος που υπάρχουν τα πράγµατα, η φύση . 

Υπάρχει δηλαδή ο τρόπος, ο τρόπος είναι. Αυτός ο τρόπος είναι ο Λόγος που διέπει τα 

πάντα κατά τον Ηράκλειτο και κατά τον Ιωάννη τον Θεολόγο ο Λόγος είναι υιός Θεός, 

είναι µία υπόσταση του Θεού. ∆εν υπάρχει λοιπόν αίτιο αυτού του αιτιατού; Θυµηθείτε 

για να µην µπερδευτείτε: Το αίτιο παράγει αποτέλεσµα διά µέσου του αιτιατού. Έχουµε 

τον κόσµο, έχουµε τον τρόπο που υπάρχει ο κόσµος, δεν υπάρχει αίτιο; ∆εν υπάρχει 

αυτό το αίτιο, διά µέσου του οποίου Λόγου, παράχθηκε ο κόσµος; 

     ∆είτε λοιπόν τι γράφει ο Άγιος +Νεκτάριος µητροπολίτης Πενταπόλεως, στην 

διένεξη µεταξύ Αθανασίου και Αρείου (ο Άρειος είχε υποστηρίξει ότι οι τρεις 

υποστάσεις του Τριαδικού Θεού είναι ανόµοιες και ότι ο Υιός είναι κτίσµα του 

Πατρός), στο «Αι Οικουµενικοί Σύνοδοι» σελ 90: 

 

     «Επειδή δε ι Θεός εν εαυτώ είναι παραγωγική ζωή, είναι και δηµιουργός εκτός 

εαυτού, κατά πρώτον δέ παράγει αϊδίως εαυτόν. ∆ιότι ο Θεός είναι αΐδιος αιτιότης 

εαυτού, καθ’  όσον είναι αίτιον και αιτιατόν. Συγχρόνως δε, καθ’ όσον ο Θεός είναι εν 

εαυτώ η αΐδιος κίνησις και ζωή, δύναται να παράγει τον κόσµον. Ταύτην την εν τω θεώ 

αιτιότητα εαυτού, ης ένεκα ο Θεός είναι αίτιον και αιτιατόν, εφαρµόζει ο Αθανάσιος εις 

τας εν τω Θεώ υποστατικάς διακρίσεις. Το µεν εν τη θεότητι αίτιον η Εκκλησία ονοµάζει 

Πατέρα, το δε αιτιατόν εν αυτή η Εκκλησία ονοµάζει Υιόν, αµφότερα δε είναι της αυτής 

ουσίας.». 
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     «Επειδή δε ο Θεός είναι η παραγωγική ζωή στον εαυτό του, είναι και δηµιουργός 

έξω από τον εαυτό του, και κατά πρώτο παράγει αιώνια τον εαυτό του. Επειδή ο Θεός 

είναι η αιώνια αιτιότητα του εαυτού του, αφού είναι αίτιο και αιτιατό. Συγχρόνως δε, 

αφού ο Θεός είναι στον εαυτό του η αιώνια κίνηση και ζωή, µπορεί να παράγει τον 

κόσµο. Αυτή την µέσα στο Θεό αιτιότητα του εαυτού του, µε την οποία ένεκα είναι 

αίτιο και αιτιατό, εφαρµόζει ο Αθανάσιος στις υποστατικές διακρίσεις του Θεού. Το 

µεν αίτιο στην θεότητα η Εκκλησία ονοµάζει Πατέρα, το δε αιτιατό µέσα στην 

Εκκλησία ονοµάζει Υιό, και τα δύο είναι της ίδιας ουσίας.». 

 

     ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν, ότι παρόντος του αιτιατού που είναι ο Υιός Λόγος, δηλαδή 

του τρόπου που υπάρχουν και διέπονται τα πάντα, υπάρχει το αίτιο που δεν είναι άλλο 

από τον Θεό Πατέρα, το αρχέγονο κενό από το οποίο παράχθηκε ο κόσµος, η ύλη. 

 

                                Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΙΟ 

 

     Ο Pasteur (Παστέρ), µε σειρά πειραµάτων απέδειξε ότι δεν υπάρχει αυτόµατη 

γένεση, αλλά κάθε σώµα έχει το αίτιό του («Απολογητικαί Μελέται», Π. Τεµπέλα, 

τόµος Β’ ). Κάθε οργανισµός, κάθε σώµα έχει υλικό αίτιο και αυτό αντίκειται προς την 

θεωρία του Πύρρωνα, ότι δεν υπάρχει σώµα αίτιο σώµατος. Βέβαια η παραγωγή του 

κόσµου προήλθε από το κενό, αφού «γεννήθηκε ο Λόγος, εκπορεύτηκαν οι ιδέες και 

µετά το απόλυτο κενό µετέπεσε σε Υπερβατική ουσία. Για όλα υπάρχει αίτιο, αίτιο του 

κόσµου ο Θεός και έκτοτε αίτιο των σωµάτων και µάλιστα των οργανισµών, άλλα 

τέτοια. 


