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SN ΘΕΜΑ ΜΟΥ «ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ»
εἶναι ὑπερβολικὰ γενικό- ∆ὲν εἶναι δυνατὸν νὰ µπο,

ρέσω νὰ καλύψω ἐδῶ ὅλα τὰ ζητήµατα ποὺ ἀπασχόλη,
σαν τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους σχετικὰ µὲ τὴν ψυχή- Κι
οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ µιλήσω γιὰ τὶς θέσεις ὅλων τῶν
ἀρχαίων φιλοσόφων ἔστω καὶ γιὰ µερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζη,
τήµατα- Πρόθεσή µου εἶναι ἁπλῶς νὰ σκιαγραφήσω κά,
ποιες ἀπὸ τὶς ἀπόψεις ὁρισµένων ἀρχαίων φιλοσόφων+ γιὰ
νὰ παρουσιάσω µερικὰ θέµατα ποὺ νοµίζω εἶναι ἀκόµη
ἐνδιαφέροντα- Καὶ πρόκειται νὰ παρουσιάσω τὰ θέµατα
αὐτὰ περισσότερο ὡς ἐρωτήµατα καὶ ἀπορίες ποὺ ἀξίζει
κανεὶς νὰ σκεφτεῖ+ παρὰ ὡς δογµατικὲς θεωρίες ποὺ θὰ
πρέπει εἴτε νὰ τὶς ἀποδεχτοῦµε εἴτε νὰ τὶς ἀπορρίψουµε-

Πιὸ συγκεκριµένα+ θὰ ἤθελα νὰ ἀναφερθῶ σὲ τρεῖς φιλο,
σόφους τῆς ἀρχαιότητας+ τὸν Πλάτωνα+ τὸν Ἁριστοτέλη
καὶ τὸν Στωικὸ φιλόσοφο Χρύσιππο+ γιὰ νὰ ἐξετάσω+
ἔστω καὶ πολὺ σύντοµα+ τί ἔχουν νὰ µᾶς ποῦν γιὰ τὰ ἑξῆς
ζητήµατα9 Εἶναι ἑνιαία ἡ ψυχὴ ἢ ἀποτελεῖται ἀπὸ µέρη
ποὺ ἀσκοῦν διαφορετικὲς λειτουργίες: Συνίσταται ἀπὸ
ὕλη ἡ ψυχὴ ἢ εἶναι ἄυλη: Βρίσκεται σὲ ἕνα συγκεκριµένο
σηµεῖο τοῦ ἀνθρώπινου σώµατος καὶ σὲ ποιό: Εἶναι ἀθά,
νατη ἡ ψυχή: Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἔχουν ψυχὴ καὶ τὰ
ἄλλα ζῶα: Σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήµατα+ λοιπόν+ θὰ ἤθελα νὰ
µελετήσω τὶς ἀπόψεις τοῦ Πλάτωνα+ τοῦ Ἁριστοτέλη καὶ
τοῦ Χρυσίππου+ γιὰ νὰ ἐντοπίσουµε τὰ σηµεῖα στὰ ὁποῖα
διαφωνοῦν καὶ νὰ σκεφτοῦµε τοὺς λόγους ποὺ τοὺς ὁδη,
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γοῦν σὲ διαφορετικὲς θέσεις+ ἀλλὰ καὶ τὴ σηµασία τῶν
διαφορετικῶν τους θέσεων-

∆ὲν µπορῶ ὅµως νὰ ἐξετάσω τὶς ἀπόψεις τῶν ἀρχαίων
φιλοσόφων γιὰ τὴν ψυχή+ ἔστω καὶ µερικῶν ἀπὸ αὐτούς+
χωρὶς νὰ ἀναφέρω τὸ πῶς κατανοοῦν οἱ ἀρχαῖοι τὴν ψυχή+
ποιὰ δηλαδὴ εἶναι ἡ χρήση τῆς ἔννοιας τῆς ψυχῆς+ πρὶν
ἀσχοληθοῦν µαζί της καὶ τὴν ἐνσωµατώσουν στὶς θεω,
ρίες τους οἱ φιλόσοφοι- Αὐτὸ θὰ βοηθήσει+ ἐλπίζω+ νὰ πα,
ραµερίσουµε κάπως τὸν δικό µας σύγχρονο τρόπο κατα,
νόησης αὐτῆς τῆς ἔννοιας+ ποὺ µπορεῖ νὰ εἶναι ἀρκετὰ
γενικός+ ἀσαφὴς καὶ σίγουρα ἐπηρεαµένος ἀπὸ θρησκευ,
τικὲς παραµέτρους ποὺ δὲν ταιριάζουν στὸ πλαίσιο τῆς
ἀρχαιοελληνικῆς πραγµατικότητας- Μὲ ἄλλα λόγια+ εἶ,
ναι χρήσιµο νὰ ξεκινήσουµε ὄχι µὲ τὴ δική µας ἀναχρονι,
στικὴ θεώρηση τῆς ἔννοιας τῆς ψυχῆς+ ὁποιαδήποτε κι ἂν
εἶναι αὐτή+ ἀλλὰ µὲ τὴν ἔννοια τῆς ψυχῆς στὰ ὁµηρικὰ
ἔπη+ ἔτσι ὥστε νὰ κατανοήσουµε καλύτερα τὴν ἰδιοτυπία
καὶ τὴ συµβολὴ τῶν θεωριῶν ποὺ ἀναπτύσσουν οἱ ἀρχαῖοι
φιλόσοφοι- Γιατὶ ἕνα γιὰ τὸ ὁποῖο µποροῦµε+ νοµίζω+ νὰ
εἴµαστε σίγουροι καὶ σύµφωνοι στὴ φιλοσοφία+ εἶναι τὸ
γεγονὸς ὅτι πολλὲς φιλοσοφικὲς ἔννοιες ξεκινοῦν ἀπὸ
ἔννοιες τῆς καθηµερινῆς µας γλώσσας καὶ στὴ συνέχεια
τὶς ἐπεξεργάζονται οἱ φιλόσοφοι+ προσδίδοντάς τους πιὸ
συγκεκριµένες σηµασίες+ οἱ ὁποῖες µπορεῖ νὰ διαφέρουν
ἀπὸ τὴ µία φιλοσοφικὴ σχολὴ στὴν ἄλλη+ καὶ οἱ ὁποῖες
συχνὰ ἀλλάζουν ἀπὸ τὴ µία περίοδο στὴν ἄλλη τῆς ἱστο,
ρίας τῆς φιλοσοφίας-

Στὰ ὁµηρικὰ ἔπη ἡ ψυχὴ εἶναι πνοὴ ζωῆς+ αὐτὸ ποὺ δίνει

— 8 —



ζωὴ σὲ κάτι+ αὐτὸ ποὺ κάνει κάτι ζωντανό+ αὐτὸ ποὺ χά,
νει κανεὶς µὲ τὸ θάνατο- Ὁ Ὅµηρος ποτὲ δὲν ἀποδίδει
συγκεκριµένες λειτουργίες στὴν ψυχή+ ἀλλὰ ἡ ψυχὴ συν,
δέεται γενικὰ µὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς- Ἁλλὰ ἐνῶ
γιὰ τὸν Ὅµηρο ψυχὴ ἔχουν µᾶλλον µόνο οἱ ἄνθρωποι+ καὶ
γι� αὐτὸ δὲν γίνονται ἀναφορὲς σὲ ζῶα στὸν κάτω κόσµο+
κατὰ τὸν ἕκτο καὶ πέµπτο αἰώνα ἡ ψυχὴ χαρακτηρίζει
ὅλους τους ζωντανοὺς ὀργανισµούς- Ἄρα+ ἡ πρώτη σηµα,
σία τῆς ἔννοιας τῆς ψυχῆς διακρίνει κάτι ζωντανὸ ἀπὸ
κάτι ποὺ δὲν εἶναι ζωντανό- Καὶ µὲ αὐτὴ τὴ σηµασία+
ἄλλωστε+ συνδέεται καὶ τὸ ἐπίθετο «ἔµψυχος»+ τὸ ὁποῖο
χρησιµοποιοῦµε καὶ σήµερα στὰ νεοελληνικά-

Στὰ κείµενα ὅµως τοῦ Ἡροδότου+ τοῦ Θουκυδίδη+ ἀλ,
λὰ καὶ στὰ ἱπποκρατικὰ κείµενα+ ἡ ψυχὴ σηµατοδοτεῖ ὄχι
µόνο τὴν παρουσία ζωῆς+ ἀλλὰ καὶ τὰ ἠθικὰ χαρακτηρι,
στικὰ µιᾶς ἀνθρώπινης ζωῆς+ τὸν ἠθικὸ χαρακτήρα ἑνὸς
ἀνθρώπου- Τὸ ὅτι κάποιος παρουσιάζεται ὡς γενναῖος+
συνετὸς ἢ δίκαιος ὀφείλεται στὶς ἰδιότητες τῆς ψυχῆς του-
Καὶ στὰ νεοελληνικὰ µὲ αὐτὴ τὴ σηµασία χρησιµοποι,
οῦνται οἱ ἐκφράσεις «ἔχει ψυχὴ» καὶ «εἶναι ψυχωµένος»-
Ἁλλὰ ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ ἔγινε ἡ σύνδεση ἀνάµεσα στὴν
ψυχὴ καὶ τὸν ἠθικὸ χαρακτήρα τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἀπέχει
πολὺ τὸ νὰ συνδεθεῖ ἡ ψυχὴ καὶ µὲ τὴν ἀνθρώπινη σκέψη+
καὶ γενικότερα µὲ τὶς νοητικὲς ἱκανότητες τοῦ ἀνθρώπου-
Ἄν+ γιὰ παράδειγµα+ εἶναι ἡ ψυχὴ ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὶς
γενναῖες πράξεις ἑνὸς ἀνθρώπου+ γίνεται κατανοητὸ τὸ
ὅτι εἶναι ἐπίσης ἡ ψυχὴ πού+ σὲ συγκεκριµένες συνθῆκες+
ἀντιλαµβάνεται τί θὰ πρέπει κάποιος νὰ πράξει καὶ πῶς+
ἂν θέλει νὰ πράξει γενναῖα- Εἶναι ἐνδιαφέρον+ νοµίζω+ ὅτι
αὐτὴ τὴ σύνδεση τῆς ψυχῆς µὲ τὶς νοητικὲς ἱκανότητες
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τοῦ ἀνθρώπου τὴν βρίσκουµε καὶ στὰ νεοεληνικὰ στὴν
ἔκφραση «ψυχανεµίζοµαι»- Συνεπῶς+ ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς
στὰ τέλη τοῦ πέµπτου αἰώνα+ τὴν ἐποχὴ τοῦ θανάτου τοῦ
Σωκράτη+ σχετίζεται τόσο µὲ τὰ ἠθικὰ χαρακτηριστικὰ
τοῦ ἀνθρώπου ὅσο καὶ µὲ τὶς νοητικές του ἱκανότητες ποὺ
θὰ καθορίσουν τὴ σκέψη καὶ τὴν πράξη του-

Ἂν περάσουµε τώρα στὰ κείµενα τῶν ἀρχαίων φιλοσό,
φων+ συναντοῦµε ἐκεῖ µιὰ σηµαντικὴ διεύρυνση τῆς ἔν,
νοιας τῆς ψυχῆς- Γιατὶ δὲν εἶναι µόνο ἡ ἠθικὴ συµπερι,
φορὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἱκανότητά τους νὰ σκέφτονται+
ποὺ ἀποδίδονται στὴ ψυχή+ ἀλλὰ καὶ ἡ ἱκανότητά τους νὰ
αἰσθάνονται+ νὰ ἐπιθυµοῦν+ νὰ ὀνειρεύονται καὶ νὰ πράτ,
τουν µὲ ὁποιοδήποτε τρόπο- Μὲ λίγα λόγια+ εἶναι ἡ ψυχὴ
ποὺ καθορίζει ὅλες τὶς δραστηριότητες τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς- Καὶ εἶναι ἐπίσης στὰ κείµενα τῶν ἀρχαίων φιλοσό,
φων ποὺ ἡ ψυχὴ ριζικὰ διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸ σῶµα καὶ
παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ ὡς µὴ ὑλική-

Ἂς ἀρχίσουµε+ ὅµως+ µὲ τὴ θεωρία τοῦ Πλάτωνα γιὰ
τὴν ψυχή+ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη συστηµατικὴ ψυχολο,
γία- Ὁ Πλάτων συζητᾶ θέµατα σχετικὰ µὲ τὴν ψυχὴ σὲ
ἀρκετοὺς διαλόγους+ ὅπως ὁ Φαίδων+ ἡ Πολιτεία+ ὁ Τί,
µαιος+ καὶ οἱ σύγχρονοι µελετητὲς ἀναγνωρίζουν διαφο,
ρὲς στὴν πραγµάτευση τῶν θεµάτων γιὰ τὴν ψυχή+ ὅπως
παρουσιάζονται σὲ αὐτοὺς τοὺς διαλόγους- Ἐδῶ θὰ ἤθελα
νὰ ἀναφερθῶ µόνο στὴν πλατωνικὴ ψυχολογία τῆς Πολι,
τείας+ γιατὶ µὲ ἐνδιαφέρει κυρίως τὸ ζήτηµα σχετικὰ µὲ
τὴ διαίρεση τῆς ψυχῆς σὲ µέρη ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κεν,
τρικὰ ζητήµατα σὲ αὐτὸν τὸν διάλογο- Καὶ εἶναι γνωστὸ
ὅτι στὸ τέταρτο βιβλίο τῆς Πολιτείας ὁ Πλάτων διαιρεῖ
τὴν ψυχὴ σὲ τρία µέρη+ χρησιµοποιώντας ἕνα µακροσκε,
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λὲς καὶ ἰδιαίτερα περίπλοκο ἐπιχείρηµα- Ἡ ἀρχὴ στὴν
ὁποία βασίζεται τὸ ἐπιχείρηµα τοῦ Πλάτωνα εἶναι τὸ ὅτι
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἰσχύουν γιὰ τὸ ἴδιο πράγµα ταυτό,
χρονα ἀντιτιθέµενες καταστάσεις- Πιὸ συγκεκριµένα+ ὅτι
δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρατηροῦµε στὸν ἴδιο ἄνθρωπο ἀν,
τιτιθέµενες καταστάσεις+ ὅπως νὰ θέλει κάτι καὶ νὰ τὸ
ἀρνεῖται- Ἡ Ἁρχὴ τῆς Σύγκρουσης+ ὅπως ὀνοµάζεται
ἀπὸ τοὺς σύγχρονους µελετητὲς αὐτὴ ἡ ἀρχή+ δείχνει ὅτι
ἂν ὑπάρχει τέτοια σύγκρουση+ τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι
ἑνιαῖος+ ἀλλὰ εἶναι κατὰ κάποιο τρόπο δύο ἄνθρωποι-
Γιατὶ+ σύµφωνα µὲ τὸ παράδειγµα ποὺ χρησιµοποιεῖ ὁ
ἴδιος ὁ Πλάτων+ µπορεῖ κάποιος καὶ νὰ ἐπιθυµεῖ νὰ πιεῖ
ἀλλὰ καὶ νὰ µπορεῖ νὰ ἐλέγχει αὐτή του τὴν παρόρµηση-
Προκύπτει ἑποµένως µιὰ σύγκρουση+ ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἄνθρω,
πος τὴν ἴδια στιγµὴ ἀποδέχεται καὶ ἀπορρίπτει τὸ ἴδιο
πράγµα- Ἡ µόνη δυνατὴ ἐξήγηση+ κατὰ τὸν Πλάτωνα+
εἶναι νὰ ποῦµε ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν ἀποτελεῖ ἑνό,
τητα+ καὶ εἰδικότερα ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου δὲν
ἀποτελεῖ ἑνότητα ἀλλὰ περιέχει διακριτὰ µέρη- Ἄρα+ ἡ
Ἁρχὴ τῆς Σύγκρουσης χρησιµοποιεῖται ἀπὸ τὸν Πλάτω,
να γιὰ νὰ δείξει ὅτι+ παρὰ τὴν κοινὴ παραδοχὴ ὅτι ὁ ἄν,
θρωπος ἀποτελεῖ ἑνότητα+ τὰ περιστατικὰ τῆς ἀνθρώπι,
νης συµπεριφορᾶς µᾶς ὑποχρεώνουν νὰ θεωρήσουµε ὅτι ὁ
ἄνθρωπος περιέχει περισσότερες ἀπὸ µία πηγὲς κινήτρων-
Ἔτσι ὁ Πλάτων διακρίνει τὰ δύο µέρη τῆς ψυχῆς+ τὸ λο,
γιστικὸ καὶ τὸ ἐπιθυµητικό- Στὰ δύο αὐτὰ µέρη+ χρησιµο,
ποιώντας καὶ πάλι τὴν ἴδια Ἁρχὴ τῆς Σύγκρουσης+ θὰ
προσθέσει καὶ τὸ τρίτο µέρος+ τὸ θυµοειδές-

Τὸ λογιστικὸν εἶναι τὸ µέρος τῆς ψυχῆς ποὺ λογίζεται+
τὸ µέρος ποὺ ἀγαπᾶ τὴ γνώση καὶ τὴ σοφία+ τὸ µέρος ποὺ
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ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια- Τὸ ἐπιθυµητικὸν εἶναι τὸ µέρος ποὺ
ἐπιθυµεῖ τὶς σωµατικὲς ἀπολαύσεις+ αὐτὲς δηλαδὴ ποὺ
ἐπιθυµεῖ κάποιος µόνο καὶ µόνο ἐπειδὴ ἔχει σῶµα- Τέλος+
τὸ θυµοειδὲς εἶναι τὸ µέρος ποὺ ἀντλεῖ εὐχαρίστηση ἀπὸ
τὶς τιµὲς καὶ τὴ νίκη+ ἀπὸ τὴν ἐπίτευξη ὅσων µποροῦµε νὰ
εἴµαστε περήφανοι- Ἴσως εἶναι παραπλανητικό+ ὅµως+ νὰ
µιλᾶµε γιὰ «µέρη» τῆς ψυχῆς- Ὁ Πλάτων πουθενὰ δὲν
λέει ὅτι πρόκειται γιὰ µέρη στὸ χῶρο καὶ στὸ χρόνο+ του,
λάχιστον ὄχι στὴν Πολιτεία- Στὸ διάλογο Τίµαιος τὰ µέρη
τῆς ψυχῆς ἐντοπίζονται σὲ µέρη τοῦ σώµατος+ ἀλλὰ στὴν
Πολιτεία φαίνεται ὅτι τὸ µόνο ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν Πλά,
τωνα εἶναι νὰ τονίσει τὴ συνθετότητα τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς- Γιατὶ µόνο ἂν ἀποδεχτοῦµε τὴ συνθετότητα τῆς
ἀνθρώπινης ψυχῆς+ µποροῦµε νὰ κατανοήσουµε τὴ συν,
θετότητα στὴν ἀνθρώπινη συµπεριφορά- Καὶ ἡ συνθετό,
τητα στὴν ἀνθρώπινη συµπεριφορὰ παρουσιάζεται ἐδῶ ὡς
σύγκρουση ὄχι ἀνάµεσα στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶµα+ ὅπως
στὸ διάλογο Φαίδων+ ἀλλὰ κυρίως ἀνάµεσα στὸ ἔλλογο
καὶ τὸ µὴ ἔλλογο µέρος τῆς ψυχῆς-

Παρόµοια διάκριση ἀνάµεσα στὸ ἔλλογο καὶ µὴ ἔλ,
λογο µέρος τῆς ψυχῆς βρίσκουµε καὶ στὸν Ἁριστοτέλη-
Ἁλλὰ γιὰ τὸν Ἁριστοτέλη ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς γίνεται ἀ,
κόµα πιὸ εὐρύτερη καί+ παρόλο ποὺ κατανοεῖται ὡς ἄυλη+
ὅπως καὶ στὸν Πλάτωνα+ ἡ σχέση της µὲ τὸ σῶµα πα,
ρουσιάζεται µὲ διαφορετικὸ τρόπο- Στὴν πραγµατεία τοῦ
Ἁριστοτέλη Περὶ ψυχῆς+ ἡ ψυχὴ ὁρίζεται ὡς αὐτὸ ποὺ
κάνει τοὺς ζωντανοὺς ὀργανισµοὺς ζωντανούς+ καὶ ἄρα
αὐτὸ ποὺ σχετίζεται µὲ ὅλες τὶς λειτουργίες καὶ ἱκανότη,
τές τους9 τὴν ἱκανότητά τους νὰ τρέφονται καὶ νὰ αὐξά,
νουν+ τὴν ἱκανότητά τους νὰ κινοῦνται+ τὴν ἱκανότητά
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τους νὰ αἰσθάνονται τὸν κόσµο µὲ τὶς αἰσθήσεις τους+ τὴν
ἱκανότητά τους νὰ συλλογίζονται- Εἶναι+ δηλαδή+ ἡ ψυχὴ
αὐτὸ ποὺ ὀνοµάζει ὁ Ἁριστοτέλης «µορφὴ» τῶν ζωντανῶν
ὀργανισµῶν+ σὲ ἀντιδιαστολὴ µὲ τὴ σωµατικὴ ὕλη τους+
αὐτὸ ποὺ σχετίζεται µὲ τὶς ἱκανότητές τους+ αὐτὸ ποὺ
ἐξηγεῖ τὸ γιατί αὐτὰ ἔχουν τὶς ἱκανότητες ποὺ ἔχουν-
Ἕνα παράδειγµα ἴσως βοηθήσει νὰ κατανοήσουµε καλύ,
τερα τὴν ἀριστοτελικὴ θεωρία γιὰ τὴν ψυχή- Ἡ ψυχή+
κατὰ τὸν Ἁριστοτέλη+ εἶναι ἡ µορφὴ τοῦ σώµατος µὲ τὸν
τρόπο ποὺ ἡ µορφὴ ἑνὸς σπιτιοῦ δοµεῖ τὴ λάσπη καὶ τὰ
τοῦβλα ἀπὸ τὰ ὁποία ἀποτελεῖται ἕνα σπίτι- Ἡ λάσπη καὶ
τὰ τοῦβλα εἶναι ἡ ὕλη τοῦ σπιτιοῦ+ ἡ ὁποία γίνεται σπίτι
ὅταν ἀποκτᾶ τὴ µορφὴ τοῦ σπιτιοῦ- Μὲ ἄλλα λόγια+ εἶναι
χάρη στὴ µορφὴ τοῦ σπιτιοῦ ποὺ αὐτὴ ἡ λάσπη καὶ αὐτὰ
τὰ τοῦβλα ἀποτελοῦν σπίτι καὶ ὄχι+ γιὰ παράδειγµα+ τοῖ,
χο- Ἄρα+ γιὰ τὸν Ἁριστοτέλη εἶναι ἡ µορφὴ τοῦ σπιτιοῦ
ποὺ ἐξηγεῖ τὸ γιατί αὐτὴ ἡ ὕλη ἀποτελεῖ σπίτι καὶ ὄχι µιὰ
ἄλλου εἴδους κατασκευή- Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ἡ παρου,
σία τῆς ψυχῆς ἐξηγεῖ γιατί ἡ ὕλη αὐτὴ εἶναι ἡ ὕλη ἑνὸς
ἀνθρώπου+ γιὰ παράδειγµα+ καὶ ὄχι ἑνὸς ἄλλου ζωντανοῦ
ὀργανισµοῦ-

Ἡ βιολογικὴ ἔννοια τῆς ψυχῆς ποὺ συναντᾶµε στὸν
Ἁριστοτέλη συνεπάγεται ὅτι δὲν εἶναι µόνο οἱ ἄνθρωποι
ποὺ ἔχουν ψυχή+ ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα ζῶα καὶ τὰ φυτά-
Καὶ ἀφοῦ+ λοπόν+ ἡ ψυχὴ εἶναι ἕνα σύστηµα ἱκανοτήτων
ποὺ χαρακτηρίζουν τὰ ζωντανὰ ὄντα+ δὲν µπορεῖ νὰ εἶναι
ὑλική- Αὐτό+ ὅµως+ δὲν σηµαίνει ὅτι ἡ ψυχὴ µπορεῖ νὰ
ὑπάρχει ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ σῶµα- Ὁ Ἁριστοτέλης+ σὲ
ἀντίθεση µὲ τὸν Πλάτωνα+ τονίζει ὅτι κάθε ζωντανὸς ὀρ,
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γανισµὸς ποὺ διαθέτει µιὰ ἢ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἱκανό,
τητες ποὺ σχετίζονται µὲ τὴν ψυχὴ εἶναι ὑλικὸ ὄν+ ἀνα,
γνωρίζοντας ἔτσι τὸν οὐσιαστικὸ ρόλο τῆς ὕλης στὴν ὁ,
ποία ἑδράζονται αὐτὲς οἱ ἱκανότητες- Γιὰ τὸ λόγο αὐτό+
ἄλλωστε+ ὁ Ἁριστοτέλης θὰ ἀποµακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πλα,
τωνικὴ θεωρία γιὰ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς-

Περνώντας+ τέλος+ στὴ στωικὴ θεωρία γιὰ τὴν ψυχή+
θὰ πρέπει νὰ ἐπισηµάνω ὅτι δυστυχῶς τὰ κείµενα τῶν
Στωικῶν δὲν ἔχουν διασωθεῖ+ καὶ οἱ ἀπόψεις τους βρί,
σκονται στὰ ἔργα ἄλλων φιλοσόφων σὲ ἀποσπασµατικὴ
µορφή- Παρόλα αὐτὰ µποροῦµε νὰ ποῦµε µὲ βεβαιότητα
ὅτι+ γιὰ τοὺς Στωικούς+ σὲ ἀντίθεση µὲ τὸν Πλάτωνα καὶ
τὸν Ἁριστοτέλη+ ἡ ψυχὴ εἶναι ὑλική- Ἐπίσης+ µποροῦµε
νὰ συµπεράνουµε ὅτι οἱ Στωικοί+ σὲ ἀντίθεση καὶ πάλι µὲ
τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἁριστοτέλη+ ἐπεξεργάζονται µιὰ
ἰδιαίτερα στενὴ ἔννοια τῆς ψυχῆς+ ἀφοῦ περιορίζουν τὴν
ἔννοια τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς στὶς νοητικές της λειτουρ,
γίες-

Πιὸ συγκεκριµένα+ γιὰ τοὺς Στωικούς+ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀν,
θρώπου εἶναι ἕνα µόνο µέρος τῆς ζωτικῆς+ νοήµονος+ θερ,
µῆς πνοῆς ποὺ διαπερνᾶ ὁλόκληρο τὸν κόσµο+ αὐτὸ ποὺ οἱ
Στωικοὶ ὀνοµάζουν «πνεῦµα»- Στὴν περίπτωση τοῦ ἀν,
θρώπου τὸ πνεῦµα διαπερνᾶ τὸ σῶµα τοῦ ἀνθρώπου+ καὶ
εἶναι τὸ πνεῦµα ποὺ συνέχει τὸν ἄνθρωπο καὶ στὸ ὁποῖο
ὀφείλονται οἱ ἰδιότητές του νὰ µιλᾶ+ νὰ αἰσθάνεται+ νὰ
σκέφτεται- Αὐτὸ ὅµως δὲν σηµαίνει ὅτι τὸ πνεῦµα δὲν
εἶναι ὑλικό- Σύµφωνα µὲ τοὺς Στωικούς+ τὸ πνεῦµα εἶναι
ἕνα εἶδος ἰδιαίτερα λεπτῆς ὕλης ποὺ συνίσταται ἀπὸ φω,
τιὰ καὶ ἀέρα+ µιὰ πύρινη µορφὴ ἀέρα ποὺ συνέχει τὰ
πάντα- Καὶ ὑπάρχουν διαφορετικὰ εἴδη πνεύµατος+ ποὺ
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ἄλλοτε δίνουν στὰ πράγµατα ζωὴ καὶ ἄλλοτε ὄχι- Ἁλλὰ
καὶ τὸ εἶδος ζωῆς ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ πνεύµατος-
Ἁπὸ τοὺς ζωντανοὺς ὀργανισµοὺς µόνο τὰ ζῶα καὶ οἱ ἄν,
θρωποι ἔχουν ψυχή-

ὉΧρύσιππος διαίρεσε τὴν ψυχὴ σὲ ὀκτὼ µέρη ἢ δυνά,
µεις9 οἱ πέντε αἰσθήσεις+ οἱ λειτουργίες τῆς ἀναπαρα,
γωγῆς καὶ τῆς ὁµιλίας+ καὶ τέλος αὐτὸ ποὺ οἱ Στωικοὶ
ὀνοµάζουν «τὸ ἡγεµονικόν»+ δηλαδὴ τὸ καθοδηγητικὸ µέ,
ρος τῆς ψυχῆς+ τὸ ὁποῖο οἱ περισσότεροι Στωικοὶ τοποθε,
τοῦν στὴν καρδιὰ καὶ ὄχι στὸ κεφάλι- Τὸ ἡγεµονικὸν εἶναι
ἡ ἕδρα τῆς συνείδησης καὶ σὲ αὐτὴν ἀνήκουν ὅλες οἱ λει,
τουργίες ποὺ θὰ συνδέαµε µὲ τὸν ἐγκέφαλο- Μιὰ ἀπὸ τὶς
λειτουργίες εἶναι ἡ «ὁρµή»+ δηλαδὴ ἡ παρόρµηση ὡς κί,
νηση τῆς ψυχῆς πρὸς κάτι ἢ κίνηση ἀποµάκρυνσης ἀπὸ
κάτι- Ἡ ψυχὴ ἔχει αὐτὴ τὴν παρόρµηση µόλις δεχτεῖ µιὰ
αἰσθητηριακὴ ἐντύπωση ἢ παράσταση+ µιὰ «φαντασία»-

Οἱ λειτουργίες αὐτὲς εἶναι κοινὲς στοὺς ἀνθρώπους καὶ
στὰ ὑπόλοιπα ζῶα- Ἁλλὰ ἡ παρόρµηση κατευθύνει τοὺς
ἀνθρώπους µόνο στὰ πρῶτα χρόνια τους+ ἔτσι ὥστε νὰ
εἶναι δυνατὴ ἡ αὐτοσυντήρηση- Καθὼς µεγαλώνει ἕνα
παιδί+ ὅµως+ τὸ ἡγεµονικὸν ἀλλάζει οὐσιαστικὰ µὲ τὴν
προσθήκη τοῦ λόγου- Σύµφωνα µὲ τὴ στωικὴ ἄποψη γιὰ
τὴν ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη+ οἱ παρορµήσεις τροποποιοῦνται
τόσο ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ λογικοῦ+ ὥστε παύουν νὰ ὑ,
πάρχουν ὡς ἀνεξάρτητη λειτουργία- Ἡ ἀνθρώπινη φύση
εἶναι ἔτσι συγκροτηµένη ὥστε νὰ µετατρέπεται ἀπὸ κάτι
τὸ µὴ λογικὸ καὶ τὸ ζωῶδες σὲ µιὰ δοµὴ ποὺ συνίσταται
ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ λογικό- Γιὰ τὸν Χρύσιππο+ ἄρα+ ὅλη
ἡ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου ἡγεµονικοῦ εἶναι λογική+ µὲ
τὴν ἔννοια ὅτι προϋποθέτει τὴν ἔλλογη κρίση καὶ ἀπου,
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σιάζουν ἀπὸ αὐτὸ ψυχικὲς δυνάµεις ἀντίστοιχες µὲ τὴν
πλατωνικὴ καὶ ἀριστοτελικὴ ἐπιθυµία-

Ἁκόµη καὶ τὰ συναισθήµατα+ τὰ «πάθη»+ εἶναι λογι,
κὲς κρίσεις γιὰ τοὺς Στωικούς- Ἂν ἐπιθυµήσαµε ἢ φοβη,
θήκαµε κάτι εἶναι γιατὶ εἴχαµε µιὰ ἐντύπωση ὅτι πρόκει,
ται αὐτὸ νὰ εἶναι ὠφέλιµο ἢ ἐπιβλαβὲς γιὰ µᾶς- Ἕνας
ἄνθρωπος ἔχει+ ἑποµένως+ πάθη+ ὅταν συγκατατίθεται σὲ
µία ψευδὴ ἐντύπωση καὶ δηµιουργεῖ στὸν ἑαυτό του τὴν
παρόρµηση νὰ ἐπιζητήσει ἢ νὰ ἀποφύγει πράγµατα τὰ ὁ,
ποῖα θὰ πρέπει νὰ εἶναι+ πάντα κατὰ τὸν Χρύσιππο+ ἀδιά,
φορα- Ἄρα τὰ πάθη παρουσιάζονται στὴ στωικὴ ἠθικὴ ὡς
ὑπερβολικὲς παρορµήσεις+ ὡς λανθασµένες κρίσεις+ ὡς
µὴ ἔλλογες κινήσεις τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί+ γιὰ τὸ
λόγο αὐτό+ οἱ ἄνθρωποι θὰ πρέπει νὰ ἐπικρίνονται γιὰ αὐ,
τά- Ἁφοῦ+ λοιπόν+ δὲν ὑπάρχει ξεχωριστὸ µέρος τῆς ψυχῆς
ποὺ νὰ σχετίζεται µὲ τὰ πάθη+ δὲν ὑπάρχει στὴν ἀνθρώ,
πινη ψυχὴ σύγκρουση ἀνάµεσα στὴ λογικὴ καὶ τὰ πάθη-
Οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις εἶναι+ γιὰ τὸν Χρύσιππο+ γρή,
γορες ἀµφιταλαντεύσεις τοῦ λογικοῦ µας+ τὸ ὁποῖο ἀρχι,
κὰ ἐπιλέγει µιὰ κατεύθυνση καὶ στὴ συνέχεια ἄλλη-

Σύµφωνα µὲ τοὺς Στωικούς+ ἑποµένως+ δὲν ὑπάρχει
ἐπιθυµητικὸ καὶ θυµικὸ στοιχεῖο+ γιατὶ ὅλο τὸ ἡγεµονικὸν
εἶναι λογικό- Ἡστωικὴ ψυχολογία φαίνεται νὰ ἀντιµάχε,
ται ὄχι µόνο τὴν πλατωνικὴ καὶ ἀριστοτελικὴ ψυχολογία+
ἀλλὰ καὶ νὰ περιφρονεῖ τὸν κοινὸ νοῦ- Μάλιστα ὁ Ποσει,
δώνιος+ ποὺ ἀνῆκε ἐπίσης στὴ Στοά+ ἀπέρριψε τὴ θεωρία
τοῦ Χρυσίππου µὲ κύριο ἐπιχείρηµα ὅτι δὲν ἔλαβε ὑπόψη
τὰ µὴ ἔλλογα στοιχεῖα στὴν ἀνθρώπινη ἐµπειρία- ὉΠλά,
των καὶ ὁ Ἁριστοτέλης εἶχαν προνοήσει γιὰ αὐτό+ θεω,
ρώντας τὴν ἐπιθυµία συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ψυχῆς δια,
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φορετικὸ ἀπὸ τὸ λογικό+ ἂν καὶ ἱκανὸ νὰ ὑποτάσσεται σὲ
αὐτὸ ἢ νὰ ἐπαναστατεῖ ἐναντίον του-

Ἱστορικὰ φαίνεται νὰ ἐπικράτησε ἡ πλατωνικὴ καὶ ἀ,
ριστοτελικὴ θέση- Οἱ ψυχολογικὲς θεωρίες γιὰ τὸ ἀνθρώ,
πινο ὑποσυνείδητο ἀποδέχονται ὅτι ἡ συνθετότητα στὴ
συµπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου συνδέεται µὲ τὴ συνθετότητα
τῆς ψυχῆς+ παρόλο ποὺ ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς δὲν ἔχει πιὰ
τὴν εὐρύτητα ποὺ συναντᾶµε στοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους-
Ἡ θεωρία τῶν Στωικῶν χαρακτηρίζεται συνήθως ὡς νο,
ησιαρχικὴ καὶ ἀκραία- Ἔτσι τὴν ἀντιµετωπίζουν πολλοὶ
σύγχρονοι µελετητές+ οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ τὴν ἐξηγή,
σουν συνδέοντάς την µὲ τὴ γενικότερη ἠθικὴ θεωρία τῆς
Στοᾶς ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους πλήρη ὑπευθυνό,
τητα τῶν πράξεών τους- Γιατὶ+ φυσικά+ ἂν ἡ ψυχή µας
εἶναι µόνο ἔλλογη+ δὲν µποροῦµε νὰ δικαιολογοῦµε λαν,
θασµένες ἐπιλογὲς καὶ πράξεις ἀναφερόµενοι στὸ µὴ ἔλ,
λογο µέρος της-

Ἁπὸ τὴν ἄλλη µεριά+ ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖο στὴν πλα,
τωνικὴ καὶ ἀριστοτελικὴ ψυχολογία ποὺ εἶναι περισσό,
τερο προβληµατικὸ ἀπὸ ὅ+τι ἀρχικὰ φαίνεται+ καὶ χρειάζε,
ται ἐπίσης ἐξήγηση- Ἁναφέροµαι+ πιὸ συγκεκριµένα+ στὸ
ὅτι καὶ ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἁριστοτέλης µεταφέρουν τὸ µὴ
ἔλλογο στοιχεῖο ἀπὸ τὸ σῶµα σὲ ἕνα µέρος τῆς ψυχῆς-
Μὲ ἄλλα λόγια+ εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον ὄχι µόνο τὸ ὅτι
γιὰ τοὺς Στωικοὺς ἡ ψυχὴ εἶναι ἀποκλειστικὰ ἔλλογη+
ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι γιὰ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἁριστοτέλη ἡ
ψυχὴ ἔχει καὶ ἕνα ἔλλογο καὶ ἕνα µὴ ἔλλογο µέρος+ παρὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι ὑποστηρίζουν παράλληλα µιὰ σαφὴ διά,
κριση ἀνάµεσα στὴ ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα- ∆υστυχῶς δὲν
ἔχω ἐπαρκὴ ἐξήγηση γιὰ αὐτὴν τὴν πλατωνικὴ καὶ ἀρι,



στοτελικὴ ἐπιλογή- Θὰ µπορούσαµε ἴσως νὰ θεωρήσουµε
ὅτι µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Πλάτων καὶ ὁ Ἁριστοτέλης προ,
σπαθοῦν νὰ περιγράψουν µὲ µεγαλύτερη πειστικότητα τὶς
ἀνθρώπινες ἐπιθυµίες+ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀνήκουν στὸ χῶ,
ρο τῆς ἀνθρώπινης συνείδησης κι ἂς µὴν εἶναι ἀπολύτως
ἔλλογες-

Τὸ ἐρώτηµα+ ὅµως+ ποὺ κυρίως ἀποµένει νὰ θέσουµε
εἶναι τὸ ποιὲς ἀπὸ τὶς διαφορετικὲς θεωρίες τῶν ἀρχαίων
φιλοσόφων γιὰ τὴν ψυχή+ καὶ πιὸ συγκεκριµένα γιὰ τὴ δι,
αίρεση τῆς ψυχῆς+ βρίσκονται στὰ θεµέλια ἠθικῶν συ,
στηµάτων ποὺ ἀποτελοῦν πράγµατι βοηθητικοὺς ὁδηγοὺς
γιὰ τὴν ἀνθρώπινη εὐδαιµονία καὶ ὄχι ἁπλῶς ἀνέφικτες
οὐτοπίες- Ἁλλὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα ἐνδιαφέρον ζήτηµα γιὰ
κάποια ἄλλη+ πιὸ συστηµατικὴ µελέτη-
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