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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα πλαίσια της µεταπτυχιακής µου εργασίας επιχειρώ την ανάδειξη της σχέσης σώµατος 

και ψυχής όπως πραγµατεύεται στο  Περί Ψυχής του Αριστοτέλη.  

Επέλεξα το Περί Ψυχής του Αριστοτέλη διότι θεωρώ ότι είναι προτρεπτικό προς τη 

φιλοσοφία και την κατάκτηση της επιστηµονικής γνώσης. Επίσης µέσα από τον 

προβληµατισµό για τη σχέση του σώµατος ψυχής µπορεί κάποιος να διακρίνει τα ανθρώπινα 

όρια ζωής και θανάτου, τα όρια της γνώσης, δηµιουργίας και ευδαιµονίας καθώς και τη 

σχέση του ανθρώπου µε τα υπόλοιπα έµψυχα της φύσης. Η σχέση σώµατος ψυχής, είναι 

θέµα συζήτησης που επιδέχεται έως σήµερα αρκετές διαφωνίες διότι αναπόφευκτα 

σχετίζεται µε τη µεταφυσική. Μία σύγχρονη οπτική της σχέσης σώµατος ψυχής εστιάζει στο 

πρόβληµα της σχέσης νου1 και σώµατος όπου εµπλέκονται στο διάλογο σε µεγάλο βαθµό 

και οι θετικές επιστήµες, όπως η βιολογία και η φυσική. 

Η έννοια της ψυχής στον Αριστοτέλη αναφέρεται στο σύνολο των ψυχικών ικανοτήτων 

του έµψυχου δυνάµει των οποίων µπορεί να ζει στο βαθµό που του επιτρέπει η ίδια του η 

ψυχή. Υπάρχουν τρία είδη ψυχής η Θρεπτική, η Ζωική και η Λογική. Η Θρεπτική ανήκει 

στα φυτά, η Ζωική στα ζώα και η Λογική στον άνθρωπο. Υπάρχει ανάµεσά τους µία 

ιεραρχία µε ανώτερο είδος τη Λογική ψυχή η οποία ανήκει στον άνθρωπο. Το προηγούµενο 

στάδιο αυτής της ιεραρχίας ποτέ δε χάνεται αλλά πάντα το προηγούµενο υπάρχει στο 

επόµενο. Το ανθρώπινο είδος ψυχής δηλαδή εκτός από τη Λογική διαθέτει και τη θρεπτική 

και τη ζωική ικανότητα της ψυχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η ανθρώπινη ψυχή να 

διακρίνεται σε δύο βασικά µέρη, το άλογο και το λογικό. Το άλογο µέρος αντιστοιχεί στην 

θρεπτική και τη ζωική ικανότητα ενώ το λογικό µέρος στην ικανότητα του ανθρώπου να 

σκέπτεται. Το λογικό και το άλογο µέρος της ανθρώπινης ψυχής συνυπάρχει όπως ακριβώς 

συνυπάρχει το κοίλο µε το κυρτό σε ένα σχήµα. 2 

Οι δυνάµεις της ψυχής από τις οποίες πηγάζουν οι ικανότητες του έµψυχου είναι το 

θρεπτικόν, το αισθητικόν, το ορεκτικόν, το κινητικόν και το νοητικόν. Τα φυτά διαθέτουν 

µόνο την θρεπτικήν δύναµη και την θρεπτική ικανότητα της ψυχής. Τα ζώα διαθέτουν και 

την θρεπτική ικανότητα των φυτών αλλά και την αισθητική, ορεκτική και κινητική 

ικανότητα. Τέλος ο άνθρωπος διαθέτει όλες τις προηγούµενες δυνάµεις και ψυχικές 

ικανότητες και επιπλέον την δύναµη του νοείν που τον τοποθετεί στην ανώτερη βαθµίδα της 

                                                 
1 Frede, M., “On Aristotle’s conception of the soul”, 94 στο Μ. Nussbaum-A. Rorty (εκδ), Εssays on Aristotle’s 
de Anima, Οξφόρδη 1992. 
2 Ηθικά Νικοµάχεια1102a27-1102b2 
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ιεραρχίας των έµψυχων. Η νοητική ικανότητα υπάρχει στον άνθρωπο έµφυτη και δια της 

µαθήσεως και της άσκησης αφυπνίζεται και δυνάµει αυτής της ικανότητας αποκτά την 

δυνατότητα να διάγει ευδαίµονα ζωή και µε αυτό τον τρόπο εκπληρώνει και πραγµατώνει 

τον σκοπό της ύπαρξής του. 

Οι ψυχικές ικανότητες του έµψυχου της θρέψης, της αίσθησης και της νόησης για να 

πραγµατωθούν θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα σε αυτές σωµατικά όργανα που 

µπορούν να πραγµατώσουν αυτές τις ικανότητες έτσι ώστε να υπάρχει η ενέργεια του 

τρέφεσθαι, του αισθάνεσθαι και του νοείν. Η ψυχική ικανότητα για να πραγµατωθεί έχει ως 

απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη του κατάλληλου αντικειµένου που σχετίζεται µε αυτήν, 

το θρεπτικό αντικείµενο ή το αισθητό ή το νοητό.  

Το πρώτο θέµα που ερευνά ο Αριστοτέλης στο Περί Ψυχής είναι το τι η είναι ψυχή για όλα 

τα έµψυχα όντα. Ο προσδιορισµός της έννοιας και της ουσίας της ψυχής προσδιορίζεται 

καλύτερα, εάν αναδειχθεί η σχέση της µε το σώµα διότι το σώµα είναι όργανο της ψυχής και 

πραγµατώνει τα της ψυχής, δυνάµει των ικανοτήτων της ψυχής. Ο Αριστοτέλης δίνει 

προτεραιότητα στη σχέση της ψυχής µε το σώµα εκ του ορισµού που δίνει για την ψυχή:  

 «Ει δή τι κοινόν επί πάσης ψυχής δει λέγειν, είη αν εντελέχεια η 

πρώτη σώµατος φυσικού οργανικού»3 

 

Όταν ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην ψυχή αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης του έµψυχου 

δυνάµει του οποίου πραγµατώνονται οι φυσικές λειτουργίες του έµψυχου. Ο άνθρωπος 

επειδή διαθέτει την έλλογη ικανότητα, την ικανότητα της νόησης, η οποία είναι µία από τις 

ικανότητες της ψυχής θεωρείται τελειότερο έµψυχο από τα φυτά και τα ζώα, ενώ τα φυτά και 

τα ζώα είναι ατελή. Εποµένως η αφηρηµένη έννοια της ψυχής για να γίνει πιο συγκεκριµένη 

µπορεί να προσδιοριστεί ως ικανότητα της θρέψης του έµψυχο, ως ικανότητα αίσθησης του 

έµψυχου, ως ικανότητα της κίνησης του έµψυχου, ως ικανότητα της νόησης και ικανότητα 

της µάθησης. Το έµψυχο για να είναι έµψυχο και ζωντανό φυσικό σώµα πρέπει να έχει 

συνοχή και ενότητα σώµατος και ψυχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι ψυχικές ικανότητες, της 

θρέψης, της αίσθησης, της κίνησης, της νόησης, της µάθησης γίνονται δυνατότητες του 

έµψυχου διότι πραγµατώνονται δυνάµει των σωµατικών οργάνων του έµψυχου δηλαδή 

δυνάµει του σώµατός του. Η θρεπτική λειτουργία για παράδειγµα του έµψυχου, η οποία 

είναι η βασική προϋπόθεση της ζωής αποδεικνύει την ενότητα σώµατος και ψυχής. Η 

λειτουργία της θρέψης δεν µπορεί να πραγµατωθεί χωρίς σώµα. Επίσης η λειτουργία της 

                                                 
3 Περί Ψυχής 412b5 
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θρέψης δεν µπορεί να πραγµατωθεί χωρίς την ικανότητα της θρέψης ή οποία είναι ικανότητα 

της ψυχής. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι δεν χρειάζεται να εξετάζουµε εάν είναι ένα η ψυχή 

µε το σώµα όπως δεν χρειάζεται να εξετάζουµε εάν είναι ένα το κερί µε το εντύπωµα του  

και όπως δεν χρειάζεται να εξετάζουµε εάν είναι ένα η ύλη κάθε πράγµατος µε εκείνο του 

οποίου είναι ύλη. Εποµένως το σώµα και η ψυχή ενός έµψυχου  αποτελεί αναµφίβολα µία 

ενότητα. Η σχέση σώµατος και ψυχής ενός έµψυχου είναι ακριβώς η ίδια µε τη σχέση 

ανάµεσα στο κερί και στο αποτύπωµά του. Η αισθητική ικανότητα της ψυχής είναι αδύνατο 

να πραγµατωθεί χωρίς τα όργανα της αίσθησης που είναι µέρος του σώµατος, ενώ τα όργανα 

της αίσθησης δεν έχουν καµία αξία και χρησιµότητα, εάν δεν υπάρχει η ψυχική ικανότητα 

της αίσθησης. Η αισθητική ικανότητα της ψυχής και τα όργανα της αίσθησης δεν έχουν 

καµία αξία, εάν δεν υπάρχει το αισθητό αντικείµενο. Ζωντανό έµψυχο σώµα είναι εκείνο το 

ον το οποίο έχει ενότητα σώµατος ψυχής και διαθέτει ψυχικές ικανότητες που αντιστοιχούν 

σε σωµατικές δυνατότητες. Το έµψυχο όν, για παράδειγµα, έχει την ικανότητα της όρασης 

δυνάµει της ψυχής του και διαθέτει το αντίστοιχο σωµατικό όργανο, το µάτι το οποίο µπορεί 

να δεχτεί το αντικείµενο της αίσθησης,  χωρίς την ύλη του. 

Η ανάδειξη της σχέσης σώµατος ψυχής επιτρέπει να δούµε της ψυχικές ικανότητες των 

έµψυχων, όταν αυτές πραγµατώνονται µέσα από τις δυνατότητες του σώµατος. Ο άνθρωπος, 

όντως τελειότερη οντότητα από τα υπόλοιπα έµψυχα, διαθέτει περισσότερες ψυχικές 

ικανότητες και τελειότερες σωµατικές δυνάµεις από αυτά, µε αποτέλεσµα συχνά να βιώνει 

σύγκρουση, αν για παράδειγµα θα πρέπει να πραγµατώσει την αισθητική του ικανότητα ή 

την νοητική του ικανότητα.. Βιώνει δηλαδή σύγκρουση ανάµεσα στην επιθυµία του να 

ικανοποιήσει την αισθητική του απόλαυση και ανάµεσα στην επιθυµία του να υπακούσει στα 

όσα του υπαγορεύει η έλλογη του φύση.4 Ο άνθρωπος βιώνει αυτή τη σύγκρουση µέσα από 

τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο σώµα του και την ψυχή του. Αυτό συµβαίνει διότι η 

αισθητική ικανότητα της ψυχής του επιθυµεί την απόλαυση ενώ η νοητική ικανότητα της 

ψυχής επιθυµεί την διανοητική ηδονή.  

«Επεί δ’ ορέξεις γίνονται εναντίαι αλλήλαις, τούτο δε συµβαίνει, όταν ο 

λόγος και αι επιθυµίαι έναντίαι ώσι, γίνεται δ’ εν τοις χρόνου αίσθησιν 

έχουσιν ( ο µέν γάρ νους δια το µέλλον ανθέλκειν κελεύει, η δ’ επιθυµία 

δια το ήδη φαίνεται γάρ το ήδη ηδύ και απλώς ηδύ και αγαθόν απλώς διά 

το µη οράν το µέλλον»5 

                                                 
4 Sorabji R., Body and Soul in Aristotle,57, στο , Articles on Aristotle, London, 1979 
5 Περί Ψυχής433b 
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Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι, επειδή το έµψυχο είναι µία αδιαχώριστη ενότητα σώµατος 

και ψυχής βιώνει τις ψυχικές και σωµατικές του λειτουργίες επίσης ως µία αδιαχώριστη 

ενότητα. Αυτό σηµαίνει ότι οι ψυχικές ικανότητες ενός εµψύχου επηρεάζουν τις δυνατότητες 

των σωµατικών οργάνων του ίδιου εµψύχου και αντίστροφα οι δυνατότητες των σωµατικών 

οργάνων ασκούν µε τη σειρά τους στο βαθµό που είναι εφικτό επίδραση στις ψυχικές 

ικανότητες.  

«Ο δε νους έοικεν εγγίνεσθαι  ουσία τις ούσα, και ου φθείρεσθαι. 

Μάλιστα γάρ εφθείρετ’ αν υπό της εν τω γήρα αµαυρώσεως, νυν δε 

ίσως όπερ επί των αισθητηρίων συµβαίνει ει γαρ λάβοι ο πρεσβύτης 

όµµα τοιονδί, βλέποι αν ώσπερ και ο νέος. Ώστε το γήρας ού τω την 

ψυχήν τι πεπονθέναι, αλλ’ εν ω, καθάπερ εν µέθοις και νόσοις.»6 

 

Αυτό επίσης σηµαίνει ότι µία καλή φυσική κατάσταση και σωµατική υγεία του έµψυχου το 

οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στον υπέρτατο δυνατό βαθµό αξιοποίησης των ψυχικών 

ικανοτήτων του και µέσω της πραγµάτωσής αυτών των ικανοτήτων το έµψυχο θα εµπνέεται 

και θα δηµιουργεί, πρακτική η οποία παρέχει την ευδαιµονία. Η ευδαιµονία είναι το 

υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και θα πρέπει να αποτελεί τον πραγµατικό στόχο 

ζωής. Eάν δεν υπάρχει καλή φυσική κατάσταση και σωµατική υγεία το έµψυχο θα οδηγηθεί 

µε την ίδια µαθηµατική ακρίβεια στον ελάχιστο δυνατό βαθµό αξιοποίησης των ψυχικών 

ικανοτήτων του µε αποτέλεσµα το έµψυχο να µαραζώνει και ψυχικά και σωµατικά, να µην 

έχει δυνατότητα έµπνευσης και δηµιουργίας και να στερείται την ευδαιµονία του. 

Τα πάθη του σώµατος είναι και πάθη της ψυχής διότι ότι συµβαίνει στο σώµα 

επηρεάζει την ψυχή, την ωθεί σε συµπεριφορά ανάλογη µε το πάθος του σώµατος και 

οτιδήποτε  επιδρά στην ψυχή ασκεί ταυτόχρονα επίδραση και στο σώµα. Εποµένως η 

ευδαιµονία του έµψυχου και η αρµονική αλληλεπίδραση ανάµεσα στις σωµατικές 

δυνατότητες και τις ψυχικές ικανότητες επιτυγχάνεται µε µία ισορροπία στην οποία 

συµβάλλει εξίσου η υγεία του σώµατος και η υγεία της ψυχής. Εποµένως συχνά 

διαπιστώνουµε σύγκρουση ανάµεσα σε εκείνα που επιθυµεί το σώµα και σε εκείνα που 

επιθυµεί η νοητική ψυχή. Το σώµα επιθυµεί για παράδειγµα την ικανοποίηση της απόλαυσης 

και της ηδονής στο επίπεδο της θρέψης και της αίσθησης, ενώ αντίθετα η νοητική ικανότητα 

της ψυχής καθώς νοεί αποτρέπει το έµψυχο να ικανοποιήσει την θρεπτική και αισθητική του 

επιθυµία αποβλέποντας σε κάτι άλλο ανώτερο από αυτά το οποίο πρόκειται λόγω επιδίωξης 

                                                 
6 Περί Ψυχή 408b18-24 
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και µεθόδευσης να έρθει. Αυτή η σύγκρουση είναι συνέπεια της αλληλεπίδρασης ανάµεσα 

στο σώµα και την ψυχή δυνάµει της οποίας το έµψυχο µπορεί να ζει, να πράττει και να 

δηµιουργεί. Η ευδαιµονία του έµψυχου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αξιοποίηση των 

µέγιστων ικανοτήτων της ψυχής και των µέγιστων δυνατοτήτων των σωµατικών οργάνων τα 

οποία βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις ικανότητες της ψυχής. Η µουσική  συµβάλει σε 

σηµαντικό βαθµό στην αρµονική συνύπαρξη σώµατος ψυχής µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η 

δυνατότητα εκπαίδευσης µε την µέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του σώµατος και των 

ικανοτήτων της ψυχής του έµψυχου. 

 

«Φαµέν δ’ ου µιας ένεκεν ωφελείας τη µουσική χρήσθαι δειν 

αλλά και πλειόνων χάριν ( και γάρ παιδείας ένεκεν και 

καθάρσεως- τι δε λέγοµεν την κάθαρσιν, νυν µέν απλώς, 

πάλιν δ’ εν τοις περί ποιητικής ερούµεν σαφέστερον- τρίτον 

δε προς διαγωγήν, προς άνεσίν τε και προς την της συντονίας 

ανάπαυσιν.»7 

 

«Ηµίν δε δήλον εκ των ειρηµένων ότι εστίν η ευδαιµονία των 

τιµίων και τελείων. Έοικε δ’  ούτως έχειν και διά το είναι 

αρχή ταύτης γάρ χάριν τα λοιπά πάντα πάντες πράττοµεν, 

την αρχήν δε και το αίτιον των αγαθών τίµιον τι και θείον 

τίθεµεν»8  

Η πραγµατεία του «Περί Ψυχής» συγχρόνως µε την αναζήτηση της µεθόδου 

διερεύνησής της αναζητά την µέθοδο µέσω της οποίας µπορεί να κατακτηθεί η γνώση. Αυτό 

ισχύει διότι ο άνθρωπος σκέφτεται, ζει, αισθάνεται, δηµιουργεί γνωρίζει και ερευνά δυνάµει 

των ικανοτήτων της ψυχής του. Όλες όµως αυτές τις δραστηριότητες ο άνθρωπος δεν τις 

βιώνει µόνο µέσω της ψυχής του αλλά και µέσω των δυνατοτήτων του σώµατός του. Ο 

άνθρωπος υλοποιεί τα όσα µπορεί να εµπνευστεί και να σκεφτεί µέσα από τις δυνατότητες 

του σώµατος. Ο πρώτος στόχος της συνεργασίας ανάµεσα στις ψυχικές ικανότητες και τις 

σωµατικές δυνατότητες είναι η επιβίωση του έµψυχου, ο δεύτερος στόχος είναι η 

επικοινωνία µε τα άλλα έµψυχα και ο τρίτος στόχος ο οποίος είναι εφικτός µόνο για τον 

άνθρωπο είναι η κατάκτηση της ευδαιµονίας του και κατάκτηση της γνώσης µε την 

αφύπνιση νοητικών ικανοτήτων του. Μέσα από την αρµονική συνύπαρξη όλων αυτών των 

                                                 
7 Πολιτικά  Ε΄1341b-1342a1 
8 Ηθικά Νικοµάχεια 1101b36-1102a1 
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ψυχικών ικανοτήτων και σωµατικών δυνατοτήτων µπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο 

µέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων του, να προσεγγίσει τη γνώση, να δηµιουργήσει, να 

εµπνευστεί και να επιτύχει το σκοπό για τον οποίο έχει έρθει στη ζωή. Μέσα από τη 

δηµιουργία ο άνθρωπος κερδίζει την απόλυτη ευδαιµονία και ικανοποίησή του.  

Πρακτικά οι επιστήµες διαχωρίζονται ανά κλάδους έτσι ώστε να επιτύχουν το 

ανώτερο δυνατό αποτέλεσµα για χάρη της γνώσης τους και της επιστήµης. Μέσα από την 

πραγµατεία του «Περί Ψυχής» αυτό ανατρέπεται. Όπως περίπλοκη και σύνθετη είναι η 

σχέση σώµατος και ψυχής στις δυνατότητες των έµψυχων έτσι σύνθετα και περίπλοκα θα 

πρέπει να συνεργάζονται οι επιστήµες για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα 

στην έρευνα και τη γνώση. Η φιλοσοφία έχει κεντρικό λόγο στο διάλογο των επιστηµών που 

επιβάλλεται να γίνεται για χάρη της έρευνας και την κατάκτηση της επιστηµονικής γνώσης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας µου θα αναζητήσω τη σχέση ανάµεσα στο σώµα και 

την ψυχή στα όρια της πρώτης και δεύτερης εντελέχειας µε οδηγό τον ορισµό της ψυχής 

όπως διατυπώνεται από τον Αριστοτέλη. Πρώτη εντελέχεια είναι η ψυχή ή οι ψυχικές 

ικανότητες του έµψυχου εν δυνάµει να πραγµατωθούν όταν συντρέξουν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις και δεύτερη εντελέχεια είναι η πραγµάτωση αυτών των ψυχικών ικανοτήτων 

δια των σωµατικών δυνατοτήτων του έµψυχου που επίσης υπάρχουν δυνάµει της ψυχής του.  

Ανάµεσα στην εν δυνάµει πραγµάτωση και στην ενεργεία πραγµάτωση µιας ικανότητας 

διαπιστώνουµε ένα είδος κίνησης και αλλαγής που πηγάζει από την κινητική αρχή την 

ενέργεια της ψυχής και προκαλεί πάθος στην ύλη µε αποτέλεσµα να προκύπτει η 

πραγµάτωση µιας ψυχικής ικανότητας πάνω στο σώµα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθώ στις ψυχικές ικανότητες ή τις δυνάµεις των 

έµψυχων όπως αποτελούν µία ενότητα και η προηγούµενη ψυχική ικανότητα ενυπάρχει στην 

επόµενη. Οι ανώτερες µορφές πραγµάτωσης της ζωής ενέχονται πάνω στις κατώτερες 

µορφές πραγµάτωσης της ζωής όπως ακριβώς βρίσκονται σε συνοχή τα γεωµετρικά 

σχήµατα, όπου για παράδειγµα η δυνατότητα ύπαρξης του τριγώνου υπάρχει µέσα στο 

τετράγωνο. 

Αυτή η ενότητα των δυνάµεων της ψυχής  αντικατοπτρίζεται  και  στα όργανα του σώµατος 

που επίσης αποτελούν µία ενότητα η οποία βρίσκεται σε συνοχή. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθώ στην αισθητική και την ψυχική ικανότητα της 

αίσθησης εστιάζοντας στη σχέση ανάµεσα στην αισθητική ικανότητα της ψυχής και στα 

όργανα της αίσθησης. Η αισθητική ικανότητα της αίσθησης είναι βασική προϋπόθεση για 

την αναζήτηση της γνώσης αλλά εάν υπάρχει µόνο αυτή δεν αρκεί, απαιτείται η νοητική 

ικανότητα και η κριτική ικανότητα. 
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       Kεφάλαιο 1       Η ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΨΥΧΗΣ – ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ 

          ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ 

 

Στην έρευνα της σχέσης σώµατος ψυχής το κεντρικό ερώτηµα που αναδύεται είναι πως 

προκύπτει η συνεργασία ανάµεσα στο σώµα και τη ψυχή µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα 

οργανωµένο ζωντανό φυσικό σώµα. Ή διαφορετικά πώς δύναται η συνύπαρξη ανάµεσα στη 

ψυχή και την ύλη του σώµατος στο αρχικό στάδιο του σπέρµατος ή του σπόρου ώστε να 

προκύπτει η ζωή ενός φυσικού οργανωµένου έµψυχου σώµατος. Η διερεύνηση της σχέσης 

σώµατος και ψυχής είναι ένα από τα πιο δύσκολα9 φιλοσοφικά προβλήµατα και επιδέχεται 

αρκετή συζήτηση χωρίς ωστόσο να φαίνεται εφικτή µία συµφωνία για µία αντικειµενικά 

αποδεκτή λύση του. Η επίλυση του προβλήµατος της σχέσης σώµατος ψυχής απαιτεί καθολική 

γνώση, µετάβαση και εποπτεία στο µεταφυσικό πεδίο, γεγονός που είναι ανέφικτο για 

παρατηρητές που αποτελούν µέρος του φυσικού κόσµου τον οποίο αποκλειστικά και µόνο 

µπορούν να παρατηρούν. Θεωρώ όµως ότι το καλύτερο σε αυτή την περίπτωση είναι να 

διατυπώνεται φιλοσοφικός στοχασµός και προβληµατισµός. Η λύση του προβλήµατος της 

σχέσης σώµατος ψυχής ισοδυναµεί µε την απάντηση σε ερωτήµατα, όπως πώς δηµιουργήθηκε 

η ζωή, πώς διαιωνίζεται η ζωή και το τί είναι ζωή. Ο Αριστοτέλης στο Περί Ψυχής δεν εξετάζει 

µόνο την ανθρώπινη ψυχή σε σχέση µε το ανθρώπινο σώµα άλλα την ψυχή όλων των ειδών 

των έµψυχων είτε πρόκειται για έντοµα, είτε για φυτά, είτε για ζώα σε σχέση µε το δικό τους 

σώµα. Επίσης στο πέµπτο κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου κάνει λόγο για την θεϊκή ψυχή10, τον 

αθάνατο ενεργητικό  νου, ο οποίος δεν ανήκει σε κανενός είδους σώµα και για το λόγο αυτό 

είναι αθάνατος.  Τα όσα διέπουν τη σχέση σώµατος και ψυχής δεν ισχύουν για τον ενεργητικό 

νου διότι δεν υπάρχει σώµα που να αντιστοιχεί σε αυτόν. Το επίπεδο της ζωής ή η ποιότητα 

ζωής κάθε έµψυχου εξαρτάται από την ποιότητα της ψυχής του ή τις δυνατότητες της ψυχής 

του. Επειδή, όπως υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, η ψυχή είναι η αρχική αιτία της ζωής, η 

διερεύνηση του τι πραγµατικά είναι η ψυχή αποτελεί παράλληλα και αναζήτηση της γνώσης.  

 

                  « Των καλών και τιµίων την είδησιν υπολαµβάνοντες, µάλλον δ’ ετέραν 

ετέρας ή κατ’ ακρίβειαν ή τω βελτιόνων τε και θαυµασιωτέρων είναι, δι’ 

αµφότερα ταύτα την περί της ψυχής ιστορίαν ευλόγως αν εν πρώτοις 

τιθείηµεν. ∆οκεί δε και προς αλήθειαν άπασαν η γνώσις αυτής µεγάλα 

                                                 
9 Περί Ψυχής 402a10-11 
10 .F. Brentano Nous Poietikos, 314,στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη 1992. 
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συµβάλλεσθαι, µάλιστα δε προς την φύσιν έστι γάρ οιον αρχήν των 

ζώων.»11 

 

Όµως πριν αναζητήσουµε τη σχέση σώµατος ψυχής να προσδιορίσουµε την έννοια της 

ψυχής. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουµε τί ανήκει στο σώµα και τί ανήκει στη ψυχή, διότι 

οι δυνατότητες του σώµατος πηγάζουν από την ψυχή του. Για παράδειγµα, στο κάθε ψυχικό 

πάθος, όπως µίσος, αγάπη, θάρρος, επιθυµία, αντιστοιχεί και το αντίστοιχο σωµατικό πάθος 

–αντίδραση µέσω του οποίου αντανακλάται η αντίστοιχη διάθεση της ψυχής. Εποµένως τα 

πάθη της ψυχής είναι και πάθη του σώµατος.  

 

«Έοικε δε και τα  της ψυχής πάθη πάντα είναι µετά σώµατος, θυµός, 

πραότης,   φόβος, έλεος, θάρσος, έτι χαρά και το φιλείν τε και µισείν άµα 

γάρ τούτοις πάσχει τι το σώµα.»12 

 

Ο Αριστοτέλης εκφράζει την πεποίθηση ότι αυτό που ανήκει αποκλειστικά και µόνο στην 

ψυχή είναι η νόηση, αλλά όσον αφορά τη νόηση υπάρχει µία δυσκολία διότι υπάρχει 

κίνδυνος η νόηση13 να συγχέεται µε τη φαντασία και θα πρέπει να εξακριβώνεται κάθε φορά 

τι είναι πραγµατικά αληθινό. Η αλήθεια θα πρέπει να προκύπτει ως συµπέρασµα ενός ορθού 

λογικού συλλογισµού ενώ το φανταστικό γεγονός είναι αποτέλεσµα µίας πλάνης ή µίας 

λανθασµένης πεποίθησης. Η φαντασία πιθανότατα προκύπτει, όταν στη νοητική λειτουργία 

παρεµβαίνει και το σώµα δυνάµει της αισθήσεως, µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται η αλήθεια, 

ενώ η νοητική λειτουργία είναι έργο αποκλειστικά και µόνο του µέρους εκείνου της ψυχής 

που ονοµάζεται νοητική ψυχή. 

 

 «Ει ουν µηθέν µεν άλλο έχοι ή τα ειρηµένα η φαντασία, τούτο δ’ έστι το 

λεχθέν, η φαντασία αν είη κίνησης υπό της αισθήσεως της κατ’ ενέργειαν 

γιγνοµένη. Επεί δ’ η όψις µάλιστα αίσθησίς εστι, και το όνοµα από του φάους 

είληφεν, ότι άνευ φωτός ουκ έστιν ιδείν.»14 

 

Εποµένως σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, εάν στην ανθρώπινη νοητική λειτουργία µετέχει και 

το σώµα µαζί µε την ψυχή τότε η ανθρώπινη νόηση αποτελεί ένα είδος φαντασίας. Ο 

                                                 
11 Περί Ψυχής 402a1-7 
12 Περί Ψυχής 403a16-19 
13 Περί Ψυχής 403a8 
14 Περί Ψυχής 428b30-429a2 
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άνθρωπος ίσως λόγω της ενεργής συµµετοχής του σώµατος του µε τα πάθη και τις αισθήσεις 

του να είναι δέσµιος της φαντασίας15 και να µην µπορεί να νοήσει πραγµατικά για να βρεθεί 

στην βάση της αλήθειας και συνεχώς να προσπαθεί να ξεφύγει από την πλάνη 

επιστρατεύοντας και αξιοποιώντας την νοητική του ικανότητα. Με άλλα λόγια ο άνθρωπος 

επιχειρεί να κατακτήσει τη γνώση και την αλήθεια αλλά αυτή η προσπάθειά του δεν φέρνει 

το επιθυµητό αποτέλεσµα διότι δεν µπορεί να νοήσει απαλλαγµένος από τα σωµατικά του 

πάθη. 

 

«Μάλιστα δ’ έοικεν ίδιον το νοείν ει δε εστί και τούτο φαντασία τις ή 

µη άνευ φαντασίας, ουκ ενδεχοιτ’ αν ουδέ τούτ’ ανευ σώµατος είναι»16 

 

Ο ορισµός της ψυχής όπως διατυπώνεται από τον Αριστοτέλη θα είναι η πυξίδα της δικής 

µου αναζήτησης για την κατανόηση της σχέσης σώµατος – ψυχής στα έµψυχα όντα. 

«Ει δη τι κοινόν επί πάσης ψυχής δει λέγειν, ειη αν εντελέχεια η πρώτη 

σώµατος φυσικού οργανικού»17, και «Αναγκαίον άρα την ψυχήν ουσίαν 

είναι ως είδος σώµατος φυσικού δυνάµει ζωήν έχοντος» 18. 

 

     Μία προσεκτική ανάγνωση του ορισµού αυτού του Αριστοτέλη και της πραγµατείας 

«Περί Ψυχής» µας επιτρέπει να διακρίνουµε τη λέξη κλειδί που, εάν καταφέρουµε να 

διατυπώσουµε µε ακρίβεια το περιεχόµενο του νοήµατός της ίσως βρεθούµε πιο κοντά στον 

στόχο ώστε να προσδιορίσουµε τη σχέση σώµατος- ψυχής. Αυτή η λέξη είναι η 

«εντελέχεια». Η λέξη «εντελέχεια» είναι σύνθετη ( -εν- τέλος- έχω- ) και περικλείει στο 

νόηµά της την τάση προς πραγµάτωση του τελικού και προδιαγεγραµµένου σκοπού. Στο 

κείµενο του Αριστοτέλη γίνεται διάκριση ανάµεσα στην α΄ εντελέχεια και β΄ εντελέχεια. Η 

πρώτη εντελέχεια είναι η ψυχή του έµψυχου ή οι κεκτηµένες ικανότητες της ψυχής του, οι 

οποίες οργανώνουν τη ζωή του καθώς βρίσκονται σε µία εν δυνάµει κατάσταση να 

πραγµατωθούν. Η δεύτερη εντελέχεια είναι η ενεργοποίηση των εν δυνάµει ικανοτήτων του 

έµψυχου όπως πραγµατώνονται δυνάµει των ικανοτήτων της ψυχής του και των 

δυνατοτήτων του σώµατος του.  

 Η ψυχή του έµψυχου είναι η αρχική αιτία της ύπαρξή του, εποµένως το σώµα εξαρτάται από 

την ψυχή. Παράλληλα όµως διαπιστώνεται µία σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα στο σώµα 

                                                 
15 Frede Dorothea, The Cognitive Role of Phantasia, 281,στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη,1992 
16 Περί Ψυχής 403a8-10 
17 Περί Ψυχής 412b4-5 
18 Περί Ψυχής 412a19-21 
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και την ψυχή διότι το σώµα αντλεί από την ψυχή για να είναι αυτό που είναι και η ψυχή 

αντλεί από τις δυνατότητες του σώµατος για να πραγµατώνει στο χώρο τις ικανότητες της 

ψυχής του. Εποµένως η πιο κατάλληλη λέξη για να αποδοθεί η αµοιβαία εξάρτηση σώµατος 

και  ψυχής και η επιρροή της ψυχής πάνω στο σώµα είναι η λέξη υλοµορφική19. Η 

υλοµορφική σχέση υπάρχει στα έµψυχα δυνάµει της ψυχής τους. 

 

              «Έστι δε η ψυχή του ζώντος σώµατος αιτία και αρχή.»20  

 

Το σώµα χωρίς την συµµετοχή της ψυχής δεν µπορεί να πραγµατώσει καµία ψυχική 

λειτουργία για παράδειγµα τη δυνατότητα της αναπαραγωγής, της θρέψης ή της κίνησης ή 

της αίσθησης ή της µάθησης αλλά παράλληλα αυτές οι ψυχικές λειτουργίες πραγµατώνονται 

µόνο µέσω των δυνατοτήτων των οργάνων του σώµατος. Εποµένως οι δυνατότητες των 

εµψύχων πηγάζουν από τις δυνάµεις της ψυχής αλλά για να πραγµατωθούν στο χώρο 

απαιτείται η µεσολάβηση των σωµατικών δυνατοτήτων, οι οποίες επίσης υπάρχουν και 

λειτουργούν χάριν και δυνάµει των δυνάµεων της ψυχής. Η ενότητα των διαφορετικών 

µερών του σώµατος οφείλονται στην ψυχή του αλλά και η ενότητα ανάµεσα στο σώµα και 

την ψυχή ενός έµψυχου οφείλεται στην ίδια την ψυχή. 

 

 «Τι ουν δή ποτε συνέχει την ψυχήν, ει µεριστή πέφυκεν; Ου γάρ δή το γε σώµα 

δοκεί γάρ τουναντίον µάλλον η ψυχή το σώµα συνέχειν εξελθούσης γουν 

διαπνείται και σήπεται.»21 

 

Ο τελικός σκοπός, η τελική µορφή που δύναται να πάρει ένα οποιοδήποτε έµψυχο ον 

ενυπάρχει ως δυνατότητα στην πρώτη εντελέχεια του δηλαδή στην ψυχή του. Η κατανόηση 

του νοητικού περιεχοµένου της έννοιας πρώτης εντελέχειας, η οποία αποτελεί την ψυχή του 

έµψυχου ισοδυναµεί µε την κατάκτηση της γνώσης, όσον αφορά τις δυνατότητες ζωής των 

έµψυχων. Εποµένως η κατανόηση της έννοιας «πρώτη εντελέχεια» των έµψυχων όντων 

ισοδυναµεί µε την θεωρητική γνώση των επιστηµών, της βιολογίας, της ιατρικής, της 

βοτανολογίας και της κτηνιατρικής.22 

                                                 
19 Stanford Enyclopedia of Philosophy, Aristotle’s Psychology, 3-4 (15-03-09) 
20 Περί Ψυχής 415b8 
21 Περί Ψυχής411b6-9 
22.Lloyd G.E R. , Aristotle’s Psychlogy and Zoology,148,  στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη. 
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Η πρώτη εντελέχεια όπως προσδιορίζεται στον ορισµό του Αριστοτέλη µπορεί να 

γίνει κατανοητή, αφαιρετικά και µόνο θεωρητικά διότι είναι αδύνατο για παράδειγµα από το 

σπόρο ή το σπέρµα να γίνει διαχωρισµός της ψυχής του σπόρου από το σώµα του σπόρου.   

 

« Τά δε εν αφαιρέσει λεγόµενα νοεί ώσπερ αν εί το σιµόν, ή µεν σιµόν, ου 

κεχωρισµένως, η δε κοίλον, ει τις ενοεί ενεργεία, ανευ της σαρκός αν ενόει 

εν η το κοίλον»23. 

 

 Εποµένως εµείς µε την νοητική ικανότητα η οποία είναι µία από τις ικανότητες της ψυχής 

µας επιχειρούµε να διακρίνουµε την πρώτη εντελέχεια από την δεύτερη αλλά πραγµατικά 

αυτός ο διαχωρισµός δεν υφίσταται. Η πρώτη εντελέχεια θα µπορούσε να περιγραφεί απλά 

ως ενεργοποίηση των ικανοτήτων του έµψυχου µε δυνατότητα πραγµάτωσης τους. Οι 

ικανότητες αυτές, εάν πραγµατοποιηθούν, θα υλοποιηθεί µε ακρίβεια το προσδοκώµενο 

αποτέλεσµα, η δεύτερη εντελέχειά του και ο σκοπός για τον οποίο το έµψυχο υπάρχει. Η 

δεύτερη εντελέχεια είναι η  πραγµάτωση αυτών των δυνατοτήτων. Στην πρώτη «εντελέχεια» 

υπάρχει σε ετοιµότητα ένας ολόκληρος µηχανισµός πραγµάτωσης, ο οποίος είναι έτοιµος να 

υλοποιηθεί, όταν συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτής της πραγµάτωσης. Στην δεύτερη 

εντελέχεια κινητοποιούνται και βρίσκονται σε ενέργεια όλες οι δυνατότητες, οι οποίες 

βρίσκονταν εν δυνάµει να πραγµατοποιηθούν. Το δεύτερο στάδιο της εντελέχειας 

πραγµατώνεται µε τη µετάβαση από το δυνάµει δυνατό στο εν ενεργεία πραγµατικό.  

Το µυστήριο της ζωής είναι πως το ‘δυνάµει’ που χαρακτηρίζει την ψυχή γίνεται 

πραγµατικό. Άραγε µπορεί να ερµηνευτεί επιστηµονικά η µετάβαση από την πρώτη 

εντελέχεια στη δεύτερη δεδοµένου ότι η δηµιουργία της ζωής όπως πραγµατώνεται µέσα 

από τη συνεργασία σώµατος και ψυχής στα όρια της δεύτερης εντελέχειας είναι γεγονός 

αξιοθαύµαστο και άξιο απορίας. 24 Άραγε πώς η ψυχή ενεργοποιεί τις δυνατότητες των 

οργάνων του σώµατος για να επιτευχθεί η ζωή των έµψυχων; Γιατί εάν δεν µπορούµε να 

ερµηνεύσουµε την κινητική αρχή που υποκινεί την συνεργασία της ψυχής µε το σώµα τότε 

θα πρέπει να δεχτούµε αξιωµατικά την ύπαρξή της και να την αποδώσουµε στην Θεϊκή 

δύναµη. Η δεύτερη εντελέχεια αντιστοιχεί στα παραδείγµατα ή στα αντικείµενα εξέτασης 

της βιολογίας, της ιατρικής, της βοτανολογίας και της κτηνιατρικής τα οποία είναι οι 

άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά. Ο Αριστοτέλης σύµφωνα µε τον αναφερόµενο ορισµό 

ταυτίζει την ψυχή µε την πρώτη εντελέχεια. Απαιτείται να διακρίνουµε και να 

                                                 
23 Περί Ψυχής  431b12-15 
24 Menn S, Aristotle’ s Definition of Soul and the De anima, στο Oxford Studies in ancient philosophy, 2002, 139 
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προσδιορίσουµε τα όρια της πρώτης εντελέχειας από τα όρια της δεύτερης εντελέχειας µε τη 

χρήση παραδειγµάτων έτσι ώστε η διάκριση αυτή να γίνει περισσότερο κατανοητή. Η ψυχή 

σύµφωνα µε τον ορισµό του Αριστοτέλη είναι η πρώτη εντελέχεια, ενώ η δεύτερη εντελέχεια 

είναι το σώµα και η ψυχή µαζί έτσι, όπως µπορεί να συνεργεί και να συνυπάρχει στα έµψυχα 

όντα. Ο Αριστοτέλης για να δώσει περιεχόµενο στην έννοια της α΄ και β΄ εντελέχειας 

παραθέτει το παράδειγµα της επιστηµονικής γνώσης25. Η επιστηµονική γνώση ως κεκτηµένη 

γνώση από την οποία ο επιστήµονας αντλεί  ικανότητες αντιστοιχεί στην πρώτη εντελέχεια.. 

Οι επιστήµονες δεν αρκεί να είναι γνώστες της επιστήµης τους αλλά να  παρατηρούν 

ερευνητικά τα αντικείµενα του ερευνητικού πεδίου τους όπως είναι οι άνθρωποι για την 

ιατρική, τα ζώα για την κτηνιατρική και τα φυτά για την βοτανολογία. Εποµένως η 

ενεργοποίηση µιας εν δυνάµει κατάστασης  αντιστοιχεί  στη β΄ εντελέχεια, ενώ α΄ εντελέχεια 

είναι η δυνατότητα µίας ψυχικής ικανότητας να ενεργοποιηθεί και να πραγµατωθεί. 

Παρατηρούµε µετάβαση από την εν δυνάµει πραγµάτωση στην εν ενεργεία πραγµάτωση και 

µε αυτό τον τρόπο η επιστήµη εφαρµόζεται πρακτικά και αποδεικνύεται έµπρακτα ο σκοπός 

της ύπαρξής της.  

 

«Επεί δε ω ζώµεν και αισθανόµεθα διχώς λέγεται, καθάπερ ω επιστάµεθα 

( λέγοµεν δε το µεν επιστήµην το δε ψυχή, εκατέρω γάρ τούτων φαµέν 

επίσταµεθα), οµοίως δε και ω υγιαίνοµεν το µεν υγιεία το δε µορίω τινί 

του σώµατος ή και όλω, τούτων δ’ η µεν επιστήµη τε και υγίεια  µορφή 

και ειδός τι και λόγος και οιόν ενέργεια του δεκτικού, η µεν του 

επιστηµονικού, η δε του υγιαστικού (δοκεί γάρ εν των πάσχοντι και 

διατιθεµένω η των ποιητικών»26 

 

Ανάλογα οι δυνατότητες πραγµατώσεις της ψυχής  πάνω στο σώµα δεν είναι πάντα σε 

ενέργεια αλλά συχνά υπολανθάνουν και εκδηλώνονται µόνο µετά από ορισµένες 

προϋποθέσεις και υπό κατάλληλες συνθήκες. Κάθε δύναµη της ψυχής ή ψυχική ενέργεια 

πραγµατώνεται στο σώµα και γίνεται ορατή και αισθητή στο φυσικό περιβάλλον αφού 

περάσει από την εν δυνάµει κατάσταση στην ενεργεία κατάσταση. Στη εν δυνάµει 

κατάσταση αντιστοιχεί η α΄ εντελέχεια και στην ενεργεία κατάσταση αντιστοιχεί η β΄ 

εντελέχεια. Υπάρχει µία κυκλική κίνηση µέσω της οποίας περνάµε από το εν δυνάµει στο εν 

ενεργεία και παρά την φθορά του εν ενεργεία σαν µέσα από τις στάχτες αυτής της φθοράς 

                                                 
25 Περί ψυχής ,412α10-11 
26 Περί Ψυχής 414a5-12 
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γεννιέται το εν δυνάµει και συνεχίζεται ο κύκλος επ’ άπειρο27 χωρίς να διακρίνεται το 

πραγµατικό τέλος αυτής της κίνησης. Η συνέχεια στη ζωή των έµψυχων και η συµµετοχή 

τους στο αιώνιο και το θείο αν και είναι θνητά εξασφαλίζεται µε τη διαδικασία της 

αναπαραγωγής και της γέννησης των απογόνων τους διότι είναι αδύνατο το ένα και το αυτό 

έµψυχο να µετέχει στο αιώνιο και το Θείο διότι είναι θνητό.  

 

«Επεί ουν κοινωνείν αδυνατεί του αεί και του Θείου τη συνεχεία, δια το 

µηδέν ενδέχεσθαι των φθαρτών ταυτό και εν αριθµω διαµένειν, η δύναται 

µετέχειν έκαστον, κοινωνεί ταύτη, το µεν µάλλον το δε ήττον και διαµένει 

ουκ αυτό αλλά οίον αυτό, αριθµώ µεν ουχ εν, είδει δε έν.» 28 

  

Ένα καλό παράδειγµα αυτού του κύκλου είναι η φθορά που επιδέχεται η φύση και µαρασµός 

µετά από την ωρίµανση για  παράδειγµα των φυτών, όταν το εν δυνάµει δυνατό έχει περάσει 

στο εν ενεργεία ή διαφορετικά η πρώτη εντελέχεια έχει γίνει δεύτερη εντελέχεια. Οι 

δυνατότητες της ψυχής ενός φυτού να ακµάσει και να ανθίσει γίνονται πραγµατικότητα 

δηλαδή ο καρπός του σιταριού βλαστάνει και γίνεται φυτώριο του σιταριού. Έπειτα, αφού ο 

καρπός του σιταριού βλαστήσει και γίνει φυτό θα δώσει µε τη σειρά του τους καρπούς που 

έχουν τη δυνατότητα να γίνουν φυτό και έτσι µε αυτό τον τρόπο συνεχίζεται  η διαιώνιση 

του είδους του σιταριού διότι το φυτό του σιταριού, όταν φτάνει στην ωριµότητά του 

υπόκειται µοιραία στη φθορά και ξεραίνεται, χάνει τη ζωή του, τη δυνατότητα δηλαδή να 

αναπνέει, να τρέφεται και να ανθίζει ή τη δυνατότητα του να βλαστάνει στους αγρούς. 

 Εποµένως, συνοψίζοντας, η ψυχή του έµψυχου είναι οι ικανότητες του έµψυχου. Αυτές 

οι ικανότητες επειδή έχουν την δυνατότητα να ενεργοποιηθούν και να πραγµατωθούν 

αποτελούν την πρώτη εντελέχεια. Οι ψυχικές ικανότητες δυνάµει του ανθρώπινου νου 

αφαιρετικά µπορούν να νοηθούν αποκοµµένες από το ανθρώπινο σώµα το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα πραγµάτωσης αυτών των ικανοτήτων. Η δεύτερη εντελέχεια αντιστοιχεί στην 

ενεργοποίηση των ψυχικών ικανοτήτων και στην πραγµάτωσή τους µέσα από τις σωµατικές 

δυνατότητες  ενός έµψυχου. Από τη λειτουργική συνύπαρξη του σώµατος και της ψυχής 

προκύπτει η ζωή των έµψυχων όντων.  Η ποιότητα της δεύτερης εντελέχειας δίνει την 

ποιότητα της ζωής του έµψυχου. Ζωή29 είναι η δυνατότητα που έχει το έµψυχο χάριν της 

ψυχής του να τρέφεται, να αυξάνεται να ακµάζει να φθείρεται και να πεθαίνει και για τα 

                                                 
27 Φυσικής ακροάσεως 206a10-206b 
28 Περί Ψυχής415 b3-7 
29 Περί ψυχής 412a13-14 



 16

φυτά να ξεραίνεται. Άρα πρακτικά χάρη στη σχέση σώµατος ψυχής ένα έµψυχο έχει τη 

δυνατότητα ζωής. 

Η δεύτερη εντελέχεια ( δηλαδή το σώµα που πραγµατώνει την εν δυνάµει κατάσταση 

της ψυχής) για να γίνει αντιληπτή απαιτούνται οι αισθήσεις µας. Κατόπιν επιστρατεύεται η 

νόηση µας για να διακρίνουµε αφαιρετικά τη θεωρία από την πράξη και την ψυχή από το 

έµψυχο ή την πρώτη εντελέχεια από την δεύτερη εντελέχεια ή τις ικανότητες της ψυχής από 

την πραγµάτωση αυτών των ικανοτήτων. 

Τα έµψυχα σώµατα που έχουν ζωή βρίσκονται στην διαδικασία πραγµάτωσης των 

δυνατοτήτων τους και χαρακτηρίζονται από τη δεύτερη εντελέχεια, διότι οι ψυχικές τους 

ικανότητες και δυνάµεις πραγµατώνονται µέσω του σώµατος, οι οποίες είναι 

προγραµµατισµένες εκ φύσεως να πραγµατωθούν, καθόσον είναι ικανότητες της ψυχής και 

αποτελούν την πρώτη εντελέχεια. Εάν η ψυχή πάψει να ενεργεί ως πρώτη εντελέχεια πάνω 

στο σώµα τότε το σώµα χάνει κάθε επαφή µε τη ζωή. Όταν το έµψυχο χάσει τη ζωή του αυτό 

σηµαίνει ότι η ψυχή του δεν οργανώνεται πλέον σε µία λειτουργική ενότητα µε το σώµα του 

µε αποτέλεσµα να αποσυντίθεται το σώµα και το έµψυχο να παύει να είναι έµψυχο. Άρα η 

ψυχή ως ενέργεια οργανώνει το σώµα και το καθιστά λειτουργικό και ζωντανό. Το έµψυχο 

γίνεται άψυχο, όταν η ψυχή αδυνατεί να συντηρήσει και να διατηρήσει οργανωµένο το 

σώµα. Το έµψυχο χάνει τη ζωή του, όταν η ψυχή ως αρχική αιτία της ύπαρξης του έµψυχου 

ή πρώτη εντελέχεια αδυνατεί να επιδρά ενεργά στο σώµα ώστε να προκύπτει σχέση 

αλληλεξάρτησης ανάµεσα στο σώµα και την ψυχή. Η παρατήρηση της µετάβασης των 

έµψυχων που παρατηρούµε από τη ζωή στο θάνατο, µας δίνει τη δυνατότητα να 

αποµονώσουµε θεωρητικά τη ψυχή από το σώµα.  

Ο διαχωρισµός της ψυχής από το σώµα στα έµψυχα γίνεται θεωρητικά, ώστε να 

καταλάβουµε καλύτερα την υλοµορφική ανάλυση των ζωντανών οργανισµών ενώ 

πραγµατικά και πρακτικά δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισµός.30 Ο διαχωρισµός της πρώτης 

εντελέχειας από τη δεύτερη ισοδυναµεί µε το θάνατο του εµψύχου διότι χάνει την αρχική 

αιτία ζωής ή στερείται την ψυχή του και τις ψυχικές ικανότητες του για να πραγµατώσει τη 

ζωή που µπορεί να πραγµατώσει δυνάµει αυτών. Η α΄ εντελέχεια, η εν δυνάµει δυνατότητα 

της ψυχής να πραγµατωθεί και συγχρόνως να πραγµατώσει µία ποιότητα ζωής πάνω σε ένα 

σώµα είναι η οργανωτική αρχή από την οποία πηγάζει η οργάνωση της ύλη του σώµατος. 

Για ερευνητικού λόγους και για να αποκτήσουµε επιστηµονική γνώση επιχειρούµε να 

διακρίνουµε και να διαχωρίσουµε το αρχικό αίτιο, την πρώτη εντελέχεια ή την ψυχή η οποία  

                                                 
30 Ηθικά Νικοµάχεια, 1102a27-32 
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διαµορφώνει και οργανώνει την ύλη µε αποτέλεσµα να προκύπτει ο λειτουργικά 

οργανωµένος και  ζωντανός έµψυχος οργανισµός. 

Η έννοια της «εντελέχειας» γίνεται περισσότερο κατανοητή, όπως την 

χρησιµοποιεί ο Αριστοτέλης στο παράδειγµα του ύπνου και της εγρήγορσης. 31 Ο ύπνος 

και η εγρήγορση είναι δύο µεταβατικές καταστάσεις του οργανισµού. Ένας ζωντανός 

οργανισµός έχει ανάγκη για να µπορέσει να συνεχίσει να επιβιώνει και να διατηρεί την 

υγεία του να περνάει από την εγρήγορση στον ύπνο και από τον ύπνο στην εγρήγορση. Ο 

ύπνος αντιστοιχεί στην πρώτη «εντελέχεια» γιατί η γνώση που έχει εκείνος που κοιµάται 

λανθάνει κατά την διάρκεια του ύπνου. Η γνώση στην ψυχή εκείνου που κοιµάται είναι 

γνώση εν δυνάµει και όχι γνώση εν ενεργεία. Η γνώση διατηρείται κατά την διάρκεια του 

ύπνου αλλά στο θεωρητικό της µόνο επίπεδο και δεν βρίσκει καµία εφαρµογή σε πρακτικό 

επίπεδο γιατί είναι υπό λανθάνουσα µορφή στην νοητική ψυχή εκείνου που κοιµάται. Η 

γνώση σε αυτή την περίπτωση είναι εν δυνάµει να πραγµατωθεί, όταν το υποκείµενο στο 

οποίο υπάρχει βρεθεί στην κατάσταση εγρήγορσης, ώστε να εφαρµόσει στην πράξη τα όσα 

γνωρίζει. Η εγρήγορση αντιστοιχεί στη δεύτερη µορφή «εντελέχειας» γιατί στη δεύτερη 

αυτή περίπτωση η γνώση που υπάρχει στη νοητική ψυχή του υποκειµένου µεταβαίνει από 

το θεωρητικό στο πρακτικό επίπεδο, όπου πράξη και θεωρία συνυπάρχουν.  

Ας υποθέσουµε ότι κάποιος γνωρίζει τη τέχνη της ζωγραφικής. Η γνώση της 

ζωγραφικής τέχνης στον χρόνο τον οποίο δεν ζωγραφίζει δεν αξιοποιείται αλλά βρίσκεται 

σε µία εν δυνάµει κατάσταση να αξιοποιηθεί και να ζωγραφίσει. Όταν αξιοποιεί την τέχνη 

της ζωγραφικής δηλαδή ζωγραφίζει τότε σε αυτή την περίπτωση η γνώση της ζωγραφικής 

του δοκιµάζεται και εφαρµόζεται στην πράξη µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ο 

ζωγραφισµένος πίνακας, δηλαδή να πραγµατώνεται η ψυχική ικανότητα του ζωγράφου, 

δηλαδή η γνώση της τέχνης της ζωγραφικής. Η δεύτερη εντελέχεια είναι η ενεργοποίηση 

των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του ζωγράφου στο χρόνο εκείνο που χρειάστηκε για να 

υλοποιηθεί δείγµα της τέχνης του ζωγράφου δηλαδή ο συγκεκριµένος πίνακας. Η τέχνη 

που ο ζωγράφος ισχυριζόταν θεωρητικά ότι γνώριζε, αποδείχτηκε πραγµατικά ότι την 

γνωρίζει διότι κατάφερε να την αποδώσει πάνω στο χαρτί. Η πρώτη εντελέχεια είναι η 

τέχνη της ζωγραφικής στη γνώση εκείνου που γνωρίζει και η εν δυνάµει ικανότητά  του να 

ζωγραφίσει και η δεύτερη εντελέχεια είναι η ενεργοποίηση της ικανότητάς του  αυτής που 

πηγάζει από τη γνώση του της τέχνης της ζωγραφικής και των σωµατικών δεξιοτήτων του 

ζωγράφου ώστε να ζωγραφίσει. Για την ενεργοποίηση της πρώτης εντελέχειας και για την 

                                                 
31 Περί ψυχής 412α24-26 
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µετάβαση στη δεύτερη εντελέχεια απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η γνώση της τέχνη της 

ζωγραφικής καθώς και οι σωµατικές δεξιότητες του ζωγράφου. Βασική προϋπόθεση 

επίσης για τη µετάβαση στην δεύτερη εντελέχεια είναι η ύπαρξη της κατάλληλης ύλης για 

να µορφοποιηθεί από τα χέρια του ζωγράφου και τη δύναµη της γνώσης του ζωγράφου 

από την οποία αντλείται η ικανότητα της µορφοποίησής της ύλης. Χωρίς την κατάλληλη 

ύλη για µορφοποίηση σύµφωνα µε την τέχνη της ζωγραφικής δεν µπορεί να υπάρξει η 

πραγµάτωση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του ζωγράφου και η δεύτερη εντελέχεια 

της ζωγραφικής του τέχνης. 

Ο Αριστοτέλης ορίζει την ψυχή ως πρώτη εντελέχεια ενός φυσικού οργανωµένου 

σώµατος που έχει τη δυνατότητα να ζει.32 Ο διαχωρισµός του σώµατος από την ψυχή σε 

ένα ζωντανό οργανισµό όσο είναι εν ζωή δεν είναι εφικτός παρά µόνο λογικά και 

θεωρητικά γιατί η ψυχή και το σώµα βρίσκονται σε οντολογική αµοιβαία εξάρτηση. 

Πρακτικά ο χωρισµός της ψυχής από το σώµα είναι αδύνατος στο χώρο. Η ζωή όπως 

βιώνεται από τα έµψυχα όντα είτε πρόκειται για απλούς οργανισµούς όπως είναι τα φυτά  

ή  για πιο περίπλοκους όπως είναι ο άνθρωπος παρουσιάζει κοινές πραγµατώσεις, όπως 

είναι η κίνηση, η αύξηση και φθορά. Η θρέψη, για παράδειγµα που αποτελεί µία κοινή 

σωµατική και ψυχική λειτουργία για όλα τα έµψυχα πραγµατώνεται µέσα από σωµατικά 

όργανα των έµψυχων όντων που ενώ είναι διαφορετικά παρουσιάζουν αναλογίες και 

εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.  

 

«Όργανα δε και τα των φυτών µέρη, αλλά παντελώς απλά οιόν το 

φύλλον περικαρπίου σκέπασµα, το δε περικάρπιον καρπού οι δε ρίζαι 

τω στόµατι ανάλογον άµφω γάρ έλκει την τροφή.»33 

 

Ανάµεσα σε όµοια είδη παρατηρούνται όµοια σωµατικά όργανα και σε διαφορετικά είδη 

παρατηρούνται διαφορετικά σωµατικά όργανα τα οποία παρά τη διαφορετικότητά τους 

υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν τους ίδιους σκοπούς των έµψυχών για παράδειγµα το 

σκοπό της θρέψης. Ο Αριστοτέλης τονίζει τα κοινά χαρακτηριστικά των οργανωµένων 

ζωντανών οργανισµών που υπάρχουν πέρα από άλλες ουσιαστικές διαφορές που µπορεί να 

παρουσιάζουν. Μια απλή µορφή ζωντανού οργανωµένου όντος είναι το φυτό, το οποίο 

παρουσιάζει αναλογίες µε τα ζώα διότι οι ρίζες για τα φυτά είναι ότι είναι το στόµα για τα 

ζώα. Τα ζώα λαµβάνουν την τροφή για τη θρέψη τους από το στόµα ενώ τα φυτά 

                                                 
32 Περί ψυχής 412α28-29, 412b4-5 
33 Περί Ψυχής 412b1-4 
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λαµβάνουν την τροφή τους από τις ρίζες τους. 34 «Εντελέχεια» λοιπόν πρώτη για όλους 

τους ζωντανούς οργανισµούς είναι η ψυχή έτσι ασώµατη όπως µπορούµε µέσω της νόησης 

να την αντιληφθούµε. Η πρώτη «εντελέχεια» λειτουργεί και ως πρωταρχική αιτία της 

ύπαρξης της δεύτερης εντελέχειας διότι το έµψυχο αντλεί την δυνατότητά της ύπαρξής του 

καθώς και την ποιότητα της ζωής του από την πρώτη εντελέχεια, την εν δυνάµει 

δυνατότητα πραγµάτωσης των ικανοτήτων της ψυχής του. Η ψυχή οργανώνει λειτουργικά 

το σώµα καθώς ενεργοποιεί τις δυνατότητες που υπάρχουν στα διάφορα όργανα του 

σώµατος µε τελικό σκοπό την πραγµάτωση αυτών των δυνατοτήτων, ώστε το έµβιο ον να 

πραγµατώνει τη ζωή του σε όλα τα δυνατά και εφικτά επίπεδα. Η ψυχή δίνει συνοχή στο 

σώµα και οι δυνάµεις της ψυχής βρίσκουν πραγµάτωση µέσα από τις δυνατότητες του 

σώµατος.  

Εποµένως, συνοψίζοντας, στην πραγµάτωση της δεύτερης «εντελέχειας» το σώµα 

και η ψυχή, η ύλη και η µορφή σχηµατίζουν µια υλοµορφική αδιαχώριστη ενότητα35. Η 

ψυχή οργανώνει λειτουργικά το σώµα, εάν όµως η ψυχή πάψει να οργανώνει το σώµα τότε 

το σώµα χάνει την ψυχή του και γίνεται ένα άψυχο σώµα. Στην δεύτερη «εντελέχεια» 

πραγµατώνεται ο υλοµορφισµός του όντος µε την ενεργοποίηση µίας συνεργασίας 

ανάµεσα στο σώµα και την ψυχή. Το σώµα και η ψυχή του σπέρµατος ή του σπόρου είναι 

ένα όπως ακριβώς είναι ένα το κερί µε το εντύπωµά του. Το εντύπωµα πάνω στο κερί 

γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις. Το σχήµα όσο υπάρχει θεωρητικά και δεν 

πραγµατώνεται στην ύλη για να µορφοποιήσει την ακατέργαστη µάζα της δεν είναι ορατό 

και αισθητό από τις αισθήσεις. Μπορεί να υπάρχει η µορφή νοητά ή φανταστικά στο 

θεωρητικό επίπεδο αλλά δεν υπάρχει πραγµατικά όταν δεν µετουσιώνεται στην ύλη. Η ύλη 

χωρίς την συµµετοχή της ψυχής θα ήταν µία ακατέργαστη και ανοργάνωτη µάζα. Η 

λειτουργικά οργανωµένη ενότητα ανάµεσα στην ύλη και τη µορφή, ανάµεσα στο σώµα και 

την ψυχή δίνει νόηµα στην ύλη και φυσική υπόσταση στην ψυχή.  

Ένα καλό παράδειγµα, για να γίνει κατανοητή η ενιαία και αµοιβαία εξάρτηση του 

σώµατος και της ψυχής, της ύλης και της µορφής είναι το παράδειγµα του κεριού που ήδη 

ανέφερα. Το κερί λόγω της εύπλαστης φύσης του µπορεί να πάρει οποιοδήποτε σχήµα, 

γίνεται οποιαδήποτε µορφή. Αφού όµως σχηµατοποιηθεί σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο 

σχήµα δεν διαχωρίζεται στη συνέχεια η ύλη του κεριού από το εντύπωµα που έχει δεχτεί. 

Κερί και εντύπωµα έχουν γίνει ένα όπως ένα είναι το σώµα και η ψυχή στα  έµψυχα. 

 

                                                 
34 Περί Ψυχής 412b3 
35 Περί Ψυχής 412b5-9 
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«∆ιό και ου δει ζητείν ει εν η ψυχή και το σώµα, ώσπερ ουδέ τον κηρόν και 

το σχήµα, ουδ΄ όλως την εκάστου ύλην και το ού η ύλη το γάρ εν και το είναι 

επεί πλεοναχώς λέγεται το κυρίως η εντελέχειά  εστιν». 36 

 

 Το κερί γίνεται αισθητό από τις αισθήσεις. Το είδωλο που αντικατοπτρίζει το κερί 

µέσω της αίσθησης της όρασης οφείλει το σχήµα του στη µορφή-φόρµα που µορφοποίησε 

το κερί. Το κερί που έχει µορφοποιηθεί σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο εντύπωµα δεν 

διαχωρίζεται από το εντύπωµα αυτό γιατί πλέον κερί και εντύπωµα έχουν γίνει ένα. Το 

κερί απέκτησε σχήµα και το σχήµα του κεριού, δηλαδή η σχέση του κεριού µε το σχήµα 

του, µπορεί να χαρακτηριστεί ως υλοµορφική. Η «εντελέχεια» η πρώτη, ή η ψυχή, 

αποτελεί την µορφή, η οποία µόνο θεωρητικά χωρίζεται από την ύλη και µόνο ο νους 

µπορεί να την αντιληφθεί λόγω της ικανότητάς του να αντιλαµβάνεται και να νοεί τις 

µορφές χωριστά από την ύλη.  

 

«Απαθές άρα δει είναι, δεκτικόν δε του είδους και δυνάµει τοιούτον 

αλλά µη τούτο, και οµοίως έχειν, ώσπερ το αισθητικόν προς τα αισθητά, ούτω 

τον νουν προς τα νοητά».37 

 

Η εντελέχεια» η δεύτερη είναι η οργάνωση της ύλης µε τη συµµετοχή της µορφής, 

δηλαδή η δεύτερη εντελέχεια του κεριού είναι η µορφοποιηµένη ύλη του κεριού. 

Εποµένως όπως δεν µπορούµε να διακρίνουµε το κερί από το εντύπωµά του έτσι ακριβώς 

δεν µπορούµε να διακρίνουµε το σώµα από την ψυχή αλλά και γενικότερα την 

οποιαδήποτε ύλη η οποία είναι ύλη κάποιας συγκεκριµένης µορφής.38 

Η ψυχή είναι η ουσία ως µορφή39. Η ποιότητα του σώµατος του έµψυχου εξαρτάται 

από την ποιότητα της ψυχής του. Ένα σώµα είναι τέτοιο ακριβώς που του επιτρέπει η 

µορφή του να είναι δηλαδή η ψυχή του. Η ψυχή ενός σώµατος είναι εκείνη που 

διαµορφώνει τις δυνατότητες του σώµατος. Η µορφή της ψυχής καθρεφτίζεται µέσα από 

τα χαρακτηριστικά του σώµατος µεταξύ των οποίων υπάρχει αντιστοιχία και αµοιβαία 

αρµονία. Όταν το σώµα φτάσει στον ανώτατο βαθµό ανάπτυξής του και της εξέλιξής του, 

έχει αγγίξει τον τελικό σκοπό της ύπαρξής του βρίσκεται σε εντελέχεια και σε απόλυτη 

ταύτιση µε τα µέρη της ψυχής που µεριµνούσαν και καθοδηγούσαν την εξέλιξη για να 

                                                 
36 Περί Ψυχής 412b5-9 
37 Περί Ψυχή ς429a15-18 
38 Περί Ψυχής 412b6-9 
39Περί Ψυχής  412b10-12 
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επιτευχθεί η «εντελέχεια» της ψυχής στις υλικές δυνατότητες του σώµατος. Στο τελικό 

στάδιο της σωµατικής ανάπτυξης και τελειοποίησης του και λόγω της αρµονικής 

οργάνωσης του σώµατος από την ψυχή µπορούµε να αντιληφθούµε την παρουσία της 

ψυχής µέσα στο υλικό σώµα. Η σχέση σώµατος ψυχής είναι µία αµοιβαία εξαρτηµένη 

σχέση ανάµεσα στο σώµα και την ψυχή όπου το σώµα γίνεται έµψυχη ύλη και η ψυχή 

γίνεται ένυλη ψυχή. Η ψυχή µετέχει στην δύναµη της ύλης40 και η ύλη στην ενέργεια της 

ψυχής. Τα έµψυχα όντα έχουν δύναµη λόγω του σώµατος και ενέργεια λόγω της ψυχής.  

 

Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ , ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ  ΚΑΙ 

ΤΗ ΖΩΗ  ΣΤΑ ΕΜΨΥΧΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΗΣ  ΚΑΙ ΤΕΙΝΕΙ  ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ 

ΤΗΝ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ  

 

Η µετάβαση από την πρώτη εντελέχεια στην δεύτερη εντελέχεια µπορεί να 

ερµηνευτεί σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη µόνο ως αποτέλεσµα της κίνησης και της αλλαγής 

που κινητοποιείται από την κινητική αρχή µέσω της οποίας προκαλείται η µεταβολή ή η 

αλλοίωση του σώµατος ώστε εν τέλει το σώµα να αντικατοπτρίζει την  ίδια του την ψυχή 

δηλαδή την εντελέχειά του. 

 

«Έτι τίνι οι αριθµοί έν ή η ψυχή και το σώµα και όλως το είδος και 

το πράγµα, ουδέν λέγει ουδείς ουδ’ ενδέχεται ειπείν, εάν µη ως ηµείς 

είπη, ως το κινούν ποιεί»41 

 

Η µετάβαση από την πρώτη εντελέχεια στην δεύτερη εντελέχεια ή διαφορετικά η 

παρέµβαση της ψυχής στο έµψυχο σώµα πιστεύω πραγµατώνεται και γίνεται αισθητή λόγω 

της ύπαρξης της σχέσης ανάµεσα στην ενέργεια και το πάθος διότι αναγκαστικά, όπου 

υπάρχει ενέργεια υπάρχει πάθος και όπου υπάρχει πάθος υπάρχει ενέργεια.  

 

«Ει ουν, όταν άµα ή το ποιητικόν και το παθητικόν, αεί το µεν ποιεί το 

δε πάσχει, αδύνατον µη µεταβάλλειν.» 42 

 

                                                 
40 Περί Ψυχής412a11-12 
41 Μετά τα Φυσικά Λ1075b40-43 
42 Μικρά Φυσικά 465b 
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Το πάθος στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι αλλαγές που δέχεται το σώµα λόγω 

της επίδρασης της ενέργειας της ψυχής. Επειδή όµως τα πάθη του σώµατος είναι και πάθη 

της ψυχής η ψυχή δέχεται  τη δική της ενέργεια παθητικά εξίσου µε το σώµα λόγω της 

υλοµορφικής σχέσης ανάµεσα στο σώµα και την ψυχή που διέπει τα έµψυχα. Εποµένως η 

σχέση σώµατος ψυχής µπορεί να αναλυθεί και να κατανοηθεί στα όρια  της 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο πάθος και την ενέργεια. Η ενέργεια της ψυχής 

πραγµατώνεται στην ύλη του σώµατος καθώς η ύλη του σώµατος δέχεται παθητικά και 

αντανακλά την ενέργεια της ψυχής. Το σώµα δηλαδή παθαίνει λόγω της ενέργειας της 

ψυχής και η ενέργεια της ψυχής δεν γίνεται αισθητή χωρίς την ύπαρξη της ύλης του 

σώµατος η οποία είναι ακριβώς τέτοια ώστε να µπορεί να δεχτεί την ενέργεια της ψυχής. 

Στα έµψυχα όντα η ενέργεια έχει ανάγκη την ύλη για να αποκτήσει υπόσταση στο χώρο 

και η ύλη έχει ανάγκη την ενέργεια για να αποκτήσει νόηµα, οργάνωση και εν τέλει σκοπό 

ύπαρξης διότι ένα σώµα οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ένα 

συγκεκριµένο σκοπό. Έµψυχο σώµα ή η ένυλη ψυχή υπάρχει, όταν προκύπτει µία ενότητα, 

όπου η ενέργεια γίνεται αισθητή µέσα από το πάθος της ύλης ή την οργάνωση των µερών 

και των οργάνων του σώµατος του έµψυχου. Η ύλη οργανώνεται παθητικά λόγω της 

ενέργειας της ψυχής που ασκείται πάνω σε αυτή. Ο Αριστοτέλης ερµηνεύει απλοϊκά τη 

σχέση ύλης και µορφής στο παράδειγµα του κεριού, όπου η εύπλαστη ύλη του κεριού 

δέχεται παθητικά οποιαδήποτε οργάνωση της ύλης του µε την οποία δύναται να πάρει 

συγκεκριµένη µορφή. Η ενέργεια της µορφής του κεριού ασκείται σε µία συγκεκριµένη 

µάζα κεριού και όταν η µάζα του κεριού αποκτήσει σχήµα η αδιαχώριστη ενότητα 

σχήµατος και κεριού ισοδυναµεί µε µία αδιαχώριστη ενότητα ανάµεσα στην ενέργεια που 

µορφοποίησε το κερί και ανάµεσα στο πάθος της ύλης του κεριού που απέκτησε σχήµα 

λόγω αυτής της ενέργειας.  

Εποµένως η σχέση σώµατος και ψυχής µπορεί να κατανοηθεί και να αναλυθεί στα όρια της 

δεύτερης εντελέχειας διότι στην πρώτη εντελέχεια δεν υπάρχει σώµα υπάρχει µόνο ψυχή 

ικανή να πραγµατώσει, ενώ στην δεύτερη εντελέχεια υπάρχει και σώµα και ψυχή όπου το 

σώµα πραγµατώνει δυνάµει των ικανοτήτων της ψυχής του. Πώς έγινε η ενεργοποίηση και η 

πραγµάτωση των ικανοτήτων της ψυχής το πέρασµα από την πρώτη εντελέχεια στη δεύτερη 

εντελέχεια στην οποία πραγµάτωση συµβάλει και  το σώµα δεδοµένου ότι η ψυχή είναι 

ακίνητη; 
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«Ότι µέν ουν ουχ οιόν τε κινείσθαι την ψυχήν, φανερόν εκ τούτων»43 

 

Η ικανότητα της ψυχής ενεργοποιείται και παράλληλα κινητοποιεί τα κατάλληλα όργανα του 

σώµατος µέσω των οποίων ασκείται πάνω στην κατάλληλη ύλη που µπορεί να δεχτεί την 

ενέργεια της ψυχής παθητικά καθώς η ψυχή ως πρώτη εντελέχεια και ενέργεια προκαλεί 

στην ύλη το πάθος, την κίνηση και την αλλαγή44 . Εποµένως η µετάβαση της ψυχής από την 

πρώτη εντελέχεια στη δεύτερη γίνεται καθώς η ενέργεια της ψυχής ασκείται σε κάποια 

συγκεκριµένη ύλη, η οποία την δέχεται παθητικά µε αποτέλεσµα εκείνη να µορφοποιείται να 

κινητοποιείται και να αλλάζει σύµφωνα µε τις εντολές της ενέργειας της ψυχής. Εποµένως η 

δεύτερη εντελέχεια προκύπτει µέσω της κίνησης της ύλης, µέσω της οποίας πραγµατώνονται 

οι αλλαγές του γίγνεσθαι στο φυσικό κόσµο.  

«Πρώτον µεν ουν ως του αυτού όντος του πάσχειν και του κινείσθαι 

και του ενεργείν λέγωµεν και γάρ έστιν η κίνησις ενέργεια τις, ατελής µέντοι, 

καθάπερ εν ετέροις είρηται. Πάντα δε πάσχει και κινείται υπό του ποητικού 

και ενέργεια όντος. ∆ιό έστι µεν ως υπό του οµοίου πάσχει, έστι δε ως υπό 

του ανοµοίου, καθάπερ είποµεν, πάσχει µέν το ανόµοιον, πεπονθός δ’ όµοιον 

εστιν.»45 

 

 «δοκεί γάρ εν των πάσχοντι και διατιθεµένω η των ποιητικών υπάρχειν 

ενέργεια»46 

 

Οι αλλαγές πάνω στην ύλη προκαλούνται µέσω της ενέργειας της ψυχής. Η ψυχή ενεργεί 

µέσω του σώµατος πάνω στην κατάλληλη σωµατική ύλη προκαλεί την κίνηση και την 

αλλαγή της ύλης χωρίς ωστόσο η ίδια η ψυχή να κινείται. 47
Η ψυχή ή η πρώτη εντελέχεια 

όµως δίνει την εντύπωση ότι κινείται διότι στο χρόνο στον οποίο προκύπτουν οι αλλαγές και 

η κίνηση της σωµατικής ύλης, το πάθος της σωµατικής ύλης και η ενέργεια της ψυχής που 

ασκείται πάνω στην ύλη αποτελούν µία αδιαχώριστη ενότητα, την δεύτερη εντελέχεια, όπως 

ακριβώς συµβαίνει µε την ενότητα στο παράδειγµα του κεριού όπου ύλη και σχήµα δεν 

διαχωρίζονται. Εποµένως η ίδια η ενέργεια της ψυχής δεν κινείται αλλά κινείται η ύλη 

καθώς παθητικά δέχεται την ενέργεια της ψυχής και αλλάζει αλλά επειδή ενέργεια και πάθος 

                                                 
43 Περί ψυχής 408b31 
44 Μετά τα φυσικά Λ1075b40-45 
45 Περί Ψυχής 417a14-21 
46 Περί Ψυχής  414a11-12 
47Witt C.,Dialectic, Motion, and Perception,171-172, στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη,1992 
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µέσα στην δίνη της αλλαγής δεν διακρίνονται, δίνεται η εντύπωση στα όρια  της δεύτερης 

εντελέχειας ότι η ψυχή κινείται µαζί µε το σώµα. Η ύλη καθώς αλλάζει δέχεται την ενέργεια 

της ψυχής και µε αυτό τον τρόπο µπορεί να πραγµατώσει όλες της τις δυνάµεις.  

Άρα η σχέση σώµατος και ψυχής ερµηνεύεται και κατανοείται µέσα από τη σχέση 

της ενέργειας και του πάθους, όπου η ενέργεια αντλείται από την  ψυχή ενώ το σώµα γίνεται 

παθητικός αποδέκτης αυτής της ενέργειας παθαίνει δηλαδή και διαµορφώνεται από αυτή την 

ενέργεια. Το µεγαλύτερο µέρος της ψυχής πάσχει µαζί µε το σώµα και γίνεται παθητικός 

δέκτης της ενέργειας διότι κάθε σωµατικό όργανο βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση και άµεση 

επικοινωνία και ενότητα µε το µέρος της ψυχής το οποίο κατά τη διάρκεια της ζωής και της 

κίνησης του γίγνεσθαι του φυσικού κόσµου το συντηρεί. Το σώµα είναι παθητικός δέκτης 

της ψυχικής ενέργειας. 

Η θεωρητική επιστηµονική γνώση για παράδειγµα ερµηνεύει τα αίτια του πάθους της 

ύλης του σώµατος τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ίδια η ενέργεια της ψυχής που 

διαµορφώνει το σώµα. Εποµένως σε µεγάλο βαθµό η θεωρητική επιστηµονική γνώση που 

αντιστοιχεί στη βιολογία, την ιατρική, την ζωολογία και τη βοτανολογία  φωτίζει τα αίτια 

ή µε άλλα λόγια την ενέργεια της ψυχής που διαµορφώνει το σώµα και τις υλοµορφικές 

λειτουργίες κάθε έµψυχου.  

 

«Το δ’ αυτό εστιν η κατ’ ενέργειαν επιστήµη τω πράγµατι.»48 

 

 Η ψυχή θεωρείται από τον Αριστοτέλη ως πρώτη αιτία ύπαρξης του έµψυχου. 

Επιστηµονική όµως γνώση για τη σχέση σώµατος και ψυχής  προκύπτει, όταν µπορεί να 

τεκµηριωθεί µε µαθηµατική απόδειξη η πρώτη αιτία ή ενέργεια εκείνη της ψυχής η οποία 

ευθύνεται για την σωµατική οργάνωση του έµψυχου και για τις ψυχοσωµατικές του 

λειτουργίες. ∆εν ξέρω, εάν ποτέ θα είναι εφικτό να εισχωρήσει ο ανθρώπινος νους µε 

επιστηµονική προσέγγιση και απόδειξη αυτής της πρώτης αιτίας που αναµφίβολα υπάρχει 

διότι η ψυχή όταν επιδρά στο σώµα γεννιέται ένας φυσικός ζωντανός οργανισµός και 

αποτελεί την ένδειξη και συγχρόνως το παράδειγµα αυτής της ψυχοσωµατικής ενότητας. 

Εποµένως η διερεύνηση της σχέση σώµατος και ψυχής στην πραγµατεία του Αριστοτέλη 

«Περί Ψυχής» ισοδυναµεί µε την αναζήτηση της πρώτης αιτίας δηµιουργίας της ζωής. Η 

αποκάλυψη αυτής της πρώτης αιτίας ισοδυναµεί µε γνώση.   

                                                 
48 Περί Ψυχής 431a1 
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Παρά την υλοµορφική ενότητα των όντων στην εµπειρική φυσική πραγµατικότητα 

υπάρχει χρονική προτεραιότητα49 της µορφής της ψυχής σε σχέση µε την ύλη του 

σώµατος. Η προτεραιότητα αυτή διακρίνεται στον ορισµό της ψυχής που διατυπώνεται 

από τον Αριστοτέλη. Η ψυχή είναι η εντελέχεια η πρώτη φυσικού σώµατος 

οργανωµένου.50 Η υλοµορφική ενότητα των ζωντανών οργανισµών, κατανοείται ως 

συνεργασία σώµατος ψυχής µε αποτέλεσµα να προκύπτει ζωή και δηµιουργία, τα έργα 

δηλαδή της ψυχής τα οποία πραγµατώνονται από τα όργανα του σώµατος της µε ενέργεια 

της ψυχής. Η δύναµη της υλοµορφικής αδιαχώριστης ενότητας των ζωντανών οργανισµών 

πιθανότατα οδήγησε τους  πρώτους φυσικούς φιλοσόφους στη διαπίστωση ότι οι αρχές 

όλων των πραγµάτων είναι αυτές που έχουν υλική µορφή.51 Η µοναδική δυνατότητα που 

έχουµε για να γνωρίσουµε την ψυχή είναι µέσα από τη µελέτη και την καταγραφή των 

έργων
52 της. Το κάθε µέρος του οργανωµένου σώµατος είναι στη προκαθορισµένη θέση 

λόγω της ενέργειας της ψυχής του µε σκοπό να επιτελεί τον ρόλο για τον οποίο υπάρχει. 

Κάθε σωµατικό µέλος είναι  οργανικά συνδεµένο µε τα υπόλοιπα µέρη του σώµατος και µε 

αυτό τον τρόπο διατηρείται στη ζωή καθώς επιβιώνει στην ολότητά του το οργανωµένο 

σώµα και διατηρεί τον βαθµό ποιότητας της δικής του ζωής. Το δάκτυλο για παράδειγµα 

από ένα χέρι ενός πτώµατος δεν είναι δυνατόν να διατηρήσει τις δυνατότητες που είχε, 

όταν ήταν λειτουργικά οργανωµένο και ενωµένο µε τα υπόλοιπα µέρη του σώµατος, ενώ 

το σώµα παρέµενε ζωντανό και οργανωµένο λόγω της ενέργειας της ψυχής του. Στην 

περίπτωση του πτώµατος η ενέργεια της ψυχής παύει λόγω κάποιου παράγοντα φυσικού ή  

βίαιου να ασκείται πάνω στο σώµα µε συνέπεια το σώµα να µη δύναται να δέχεται 

παθητικά την ενέργεια της ψυχής και για το λόγο αυτό το έµψυχο χάνει τη ζωή του. Στην 

περίπτωση του πτώµατος το δάκτυλο διατηρεί µόνο το όνοµα του δακτύλου.53 

Αντιλαµβανόµαστε από το παράδειγµα του Αριστοτέλη ότι η σχέση σώµατος και ψυχή 

αποκτά ενδιαφέρον µόνο όταν το σώµα είναι οργανωµένο και ζωντανό. Η διατήρηση της 

οργάνωσης και της ζωής ενός έµψυχου όντος διατηρείται µέσα από την εξασφάλιση της 

έρρυθµης και οµαλής λειτουργίας δύο βασικών ζωτικών οργάνων του ανθρώπινου 

οργανισµού της καρδιάς και του εγκεφάλου.54 Ο Αριστοτέλης ήταν γνώστης της ζωτικής55 

σηµασίας της καρδιάς και του εγκεφάλου για την διατήρηση της ανθρώπινης ζωής. Η 

καρδιά και ο εγκέφαλος είναι σωµατικά όργανα τα οποία συµβάλουν στην πραγµάτωση 

                                                 
49 Μετά τα φυσικά Ζ1035b14-15, 20-24 
50 Περί ψυχής412b4-5 
51 Μετά τα φυσικά Α983b 
52 Μετά τα φυσικά Ζ1035b18-20 
53 Μετά τα φυσικά Ζ1035b26-28 
54 Μετά τα φυσικά Ζ1035b28-30 
55 Μικρά Φυσικά 469a 
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των έργων της ψυχής και του σώµατος, της δηµιουργίας και της ζωής σε όλες της τις 

µορφές.  

Η µορφή υπάρχει στην ύλη. Αυτό το αµάλγαµα δίνει τη δυνατότητα στη µορφή να 

είναι αντικείµενο παρατήρησης από τα αισθητήρια όργανα, τις αισθήσεις. Έπειτα η νόηση 

συγκεντρώνει τα δεδοµένα των αισθήσεων τα επεξεργάζεται και κατηγοριοποιεί. 

Η ψυχή ενσωµατωµένη στη δική της σάρκα και οστά δίνει την δυνατότητα στο 

σώµα µέσω της ενέργειας που ασκεί πάνω στο σώµα να ακολουθήσει συγκεκριµένα στάδια 

αλλαγής και κίνησής έτσι ώστε να πραγµατώσει τις δυνατότητες που υπαγορεύει η ψυχή 

ως ενέργεια. Το σπέρµα και ο καρπός αποτελούνται από ύλη και µορφή, συµµετέχουν 

δηλαδή στη ζωή µε σώµα και ψυχή. Το σώµα τους είναι στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής και 

έχει µέσα του την δυνατότητα56 της ανάπτυξης και της εξέλιξης να γίνει τέτοιο σώµα όπως 

επιτρέπει η πρώτη «εντελέχεια» της ψυχής που ενυπάρχει µέσα τους. Το πέρασµα του 

χρόνου και η θρέψη δυνάµει της θρεπτικής ψυχής τους θα οδηγήσουν το σπέρµα και τον 

καρπό στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής τους δηλαδή στην τελειοποίηση τους,  την 

αρτιότητά τους την δεύτερη εντελέχεια. 

«Έστι δε ου το αποβεβληκός την ψυχήν το δυνάµει ον ώστε ζην, αλλά 

το έχον το δε σπέρµα και ο καρπός το δυνάµει τοιονδί σώµα».57 

 

 Η τελειοποίησή και η ωρίµανση µίας έµψυχης οντότητας σηµαίνει συγχρόνως 

δηµιουργία µίας ψυχοσωµατικής οντότητας ικανής να αναπαράγει και εκείνη µε τη σειρά 

της απογόνους του είδους της. Η αναπαραγωγή είναι µία δύναµη της ψυχής ή µία µορφή 

ενέργειας της ψυχής η οποία ανήκει σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη στην θρεπτική ψυχή και 

παράγει έµψυχα όντα όµοια της. Ο νέος λοιπόν άνθρωπος που γεννιέται είναι όµοιος ως 

προς το είδος των ανθρώπων από τους οποίους γεννιέται αλλά είναι διαφορετικός ως 

οντότητα ψυχοσωµατική διότι είναι ένας ως προς τον αριθµό και διατηρεί την δική του 

αυθυπαρξία διότι συµµετέχει µε το δικό του έµψυχο σώµα στο γίγνεσθαι της εµπειρικής 

και φυσικής πραγµατικότητας. Η ιδιαιτερότητα του έµψυχου σώµατος θα τερµατιστεί µε 

τον θάνατο της οντότητας αυτής, ενώ η οµοιότητα του ως προς το είδος του θα συνεχιστεί 

µέσα από τους απογόνους του. 

Οι δυνατότητες πραγµάτωσης που µπορεί να έχει η ζωή στο πρώτο στάδιο της 

ύπαρξής της στο στάδιο του σπέρµατος ή του σπόρου υπάρχουν δυνάµει της 

συγκεκριµένης ψυχής που αντιστοιχεί στο εκάστοτε σπέρµα ή σπόρο. Η ψυχή 

                                                 
56 Περί Ψυχής412b26-27 
57 Περί Ψυχής 412b25-27 
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διαµορφώνει τα χαρακτηριστικά του σπόρου ή του σπέρµατος και η ίδια η ψυχή θα 

µετέχει ενεργά στα διάφορα στάδια της εξέλιξής του. Αν η ψυχή ήταν διαφορετική 

διαφορετικά θα ήταν και τα στάδια της εξέλιξή τους καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. 

Οι ικανότητες ενός έµψυχου αντλούνται από τις ψυχικές του ικανότητες. Αυτή η 

δυνατότητα εξέλιξης και διαιώνιση της ζωής είναι η µαγεία της φύσης. Ψυχή είναι η 

µορφή οργάνωσης της ύλης και είναι τέτοια ακριβώς ώστε να εξυπηρετεί 

συγκεκριµένους σκοπούς, να επιτελεί δηλαδή συγκεκριµένες λειτουργίες. Ψυχή είναι ο 

τρόπος µε τον οποίο δοµούνται τα άτοµα και το σχήµα των ατόµων των κυττάρων σε ένα 

σώµα. Κάθε φορά που προκύπτει διαφορετική δόµηση και διαφορετική διάταξη των 

ατόµων στο χώρο προκύπτει και διαφορετικό σώµα γιατί η ψυχή του  δηλαδή ο τρόπος 

µε τον οποίο γίνεται η οργάνωση των ατόµων είναι διαφορετικός. 

Ο Αριστοτέλης παραθέτει επίσης ένα άλλο παράδειγµα για να δείξει τη στενή 

σχέση και εξάρτηση ανάµεσα στην ύλη και τη µορφή ή το σώµα και τη ψυχή ενός 

οργανισµού που έχει ζωή. Αποµονώνει θεωρητικά από το σύνολο ενός ζωντανού 

οργανισµού ένα µέρος και το αναλύει σαν να ήταν από µόνο του ένας ολόκληρος 

οργανισµός, ανεξάρτητος από το υπόλοιπο µέρος. Το παράδειγµα λειτουργεί εντελώς 

υποθετικά ως επιχείρηµα που επιβεβαιώνει τον ορισµό της ψυχής που έχει αναφέρει και 

έχει ισχύ για όλα τα φυσικά όντα -η ψυχή είναι εντελέχεια πρώτη ενός σώµατος φυσικού 

και οργανωµένου.58  

 

«Ει γάρ ην ο οφθαλµός ζώον ψυχή αν ην αυτού η όψις αυτή γάρ ουσία 

οφθαλµού η κατά λόγον» 59 

 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον ορισµό της ψυχής, εάν το µάτι ήταν ζωντανός οργανισµός τότε η 

όρασή του θα ήταν η ψυχή του και η πρώτη εντελέχειά του. Η όραση λοιπόν είναι η 

µορφή, η ψυχή και η πρώτη εντελέχεια του µατιού γιατί η όραση είναι η ουσία60 ή ο 

σκοπός και συγχρόνως η αιτία ύπαρξης του µατιού. Το µάτι είναι µε τέτοιο τρόπο 

δοµηµένο, ώστε να πραγµατώνει την όραση. Η όραση, η ψυχή του µατιού και πρώτη 

«εντελέχεια» ενσωµατώθηκε την κατάλληλη ύλη µορφοποιώντας την µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να σχηµατίζει το µάτι και µέσω της ύλης του µατιού να µπορεί να δει κάποιος στον 

οποίο ανήκει αυτό το µάτι. Η ύλη του µατιού έχει ζωή δηλαδή µπορεί να δει, όταν βρεθεί 

ένα αντικείµενο σε απόσταση τέτοια, ώστε να γίνει ορατό, εφόσον υπάρχει φως ανάµεσα 
                                                 
58 Περί Ψυχής 412b5 
59 Περί Ψυχής 412b17-20 
60 Περί Ψυχής 412b18-20 
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στο µάτι και το ορατό αντικείµενο. Το ενεργό µάτι βλέπει λόγω και µέσω της 

υλοµορφικότητάς του. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη της ύλης του 

µατιού για να συνεχίσει να είναι µάτι. Εάν για κάποιο λόγο το µάτι στερηθεί την ύλη του 

δεν θα είναι πια µάτι γιατί στερείται την δυναµικότητα της ύλης µέσω της οποίας 

πραγµατώνεται η πρώτη «εντελέχεια» της όρασης (της ψυχής του µατιού). Η ικανότητα 

της όρασης της ψυχής του µατιού µε την δυνατότητα της ύλης (τον οφθαλµό ) αλλά και 

την παρουσία του ορατού αντικειµένου συµβάλει στην πραγµάτωση της δεύτερης 

«εντελέχειας». Εάν λοιπόν για κάποιο λόγο πάψει να υπάρχει η δοµική και λειτουργική 

οργάνωση του µατιού τότε παύει να είναι µάτι και παραµένει µάτι µόνο ως προς το όνοµα. 

Ένα τέτοιο µάτι δεν διαφέρει καθόλου από ένα λίθινο µάτι ή ένα ζωγραφισµένο µάτι πάνω 

στο χαρτί γιατί το υλικό του λίθινου ή ζωγραφισµένου µατιού δεν έχει την δύναµη που έχει 

η ύλη ενός ζωντανού οφθαλµού που είναι µε τέτοιο τρόπο δοµηµένη δυνάµει της ψυχής 

του ώστε να  επιτελεί την λειτουργία της όρασης. Ένα ψεύτικο µάτι δεν διαθέτει την πρώτη 

εντελέχεια, την ψυχή του µατιού, δεν έχει δηλαδή την ικανότητα της όρασης και αφού δεν 

έχει την ικανότητα της όρασης δεν διαθέτει και την κατάλληλη ύλη για να πραγµατωθεί η 

ικανότητα της όρασης. Ένα ζωγραφισµένο ή λίθινο µάτι µιµείται της αναλογίες ενός 

φυσικού οφθαλµού αλλά δεν έχει την υλική σύσταση του µατιού για να δει. ∆εν βλέπει 

γιατί δεν είναι φυσικό οργανωµένο σώµα και δεν επιδρά πάνω του η ενέργεια της ψυχής 

του δηλαδή η όραση, δεν έχει την υλοµορφική ενότητα του οφθαλµού. Η ψυχή του 

οφθαλµού δίνει ζωή στο µάτι και τη δυνατότητα να βλέπει. Η στέρηση της ψυχής του 

ταυτόχρονα σηµαίνει τη στέρηση της ζωής µε συνέπεια η ύλη που σχηµατίζει το µάτι να 

αποσυνδέεται από την δύναµη που το καθιστούσε ικανό να δει. Η ψυχή του µατιού δηλαδή 

η όραση του µατιού ενυπάρχει στην ύλη του µατιού. Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι η 

υλοµορφική σχέση που παρατηρείται ανάµεσα στο µάτι και την όραση είναι αναλογικά 

ίδια µε την υλοµορφική σχέση  ανάµεσα στο σύνολο των οργάνων του σώµατος και του 

συνόλου των αισθήσεων.  

 

«∆ει δη λαβείν το επί µέρους εφ’ όλου του ζώντος σώµατος ανάλογον γαρ 

έχει ως το µέρος προς το µέρος, ούτως η όλη αίσθησις προς το όλον σώµα 

το αισθητικόν, η τοιούτον» 61 

 

                                                 
61 Περί Ψυχής 412b22-25 
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Το σύνολο των αισθήσεων είναι η ψυχή ή µέρος της ψυχής του φυσικού σώµατος και τα 

όργανα των αισθήσεων είναι η ύλη δηλαδή το σώµα. Η σχέση της αισθητικής ψυχής και 

των αισθητήριων οργάνων είναι µία σχέση σώµατος ψυχής ή µια σχέση ύλης και µορφής, 

όπου τα αισθητήρια όργανα αντιστοιχούν στο κερί και η αισθητική ψυχή αντιστοιχεί στο 

εντύπωµα που δέχτηκε το κερί. Εάν καταστραφεί η ύλη του σώµατος συγχρόνως 

καταστρέφεται και η θνητή ψυχή του. Εάν λιώσει το κερί χάνεται συγχρόνως και το σχήµα 

του. Η ψυχή ενωµένη µε το σώµα οικειοποιείται τις δυνατότητες του σώµατος των οποίων 

η ύπαρξη οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην ύπαρξη της ενέργειας της ψυχής. 

Θάνατος του έµψυχου σηµαίνει ότι η ενέργεια της ψυχής παύει να ασκείται πάνω στο 

σώµα µε συνέπεια το σώµα να µην δέχεται παθητικά αυτή την ενέργεια µέσω της οποίας 

πραγµατώνει τις αλλαγές του το σώµα καθώς  κινείται  µέσα στα χωρικά και τα χρονικά 

όρια της φύσης.  

Παράλληλα υπάρχει το αθάνατο µέρος της ψυχής το οποίο δεν βρίσκεται σε καµία 

εξάρτηση  µε το σώµα. Το αθάνατο µέρος της ψυχής δεν αποτελεί «εντελέχεια» κανενός 

σώµατος διότι δεν υπάρχει στη φύση η κατάλληλη ύλη σώµατος για να δεχτεί παθητικά 

την ενέργεια του αθανάτου µέρους της ψυχής και να δηµιουργήσει αδιαχώριστη 

υλοµορφική ενότητα ανάµεσα στο σώµα και την ψυχή. Ο ενεργητικός αθάνατος νους 

παραµένει µόνο ενέργεια, δεν ενσωµατώνεται σε κανενός είδος σώµατος διότι δεν υπάρχει 

κανενός είδους σώµα ικανό να τον δεχτεί.  ∆εν θα ήταν ποτέ δυνατόν να υπάρξει αθανασία 

της ύλης έτσι ώστε να δεχτεί το πάθος του ενεργητικού νου πραγµατώνοντας την ενέργεια 

του πάνω στην ύλη. Ο ενεργητικός νους εποµένως παραµένει στα όρια της πρώτης 

εντελέχειας είναι µόνο ενέργεια και δεν µεταβαίνει στην πραγµάτωση αυτής της ενέργειας 

µέσω σωµατικής δυνατότητας που πηγάζει από την ψυχική ικανότητα, στην πραγµάτωση 

δηλαδή της δεύτερης εντελέχειας. Εποµένως ο ενεργητικός νους ως µέρος της ψυχής ενέχει 

ψυχικές δυνάµεις αλλά αυτές οι δυνάµεις είναι αδύνατον να πραγµατωθούν µέσα στο χώρο 

και το χρόνο. ∆εν υπάρχει η κατάλληλη ύλη  ή το σώµα που να µπορεί να έχει τη δύναµη 

να τις δεχτεί και να τις υλοποιήσει. 

 

«Ότι µεν ουν ουκ έστιν η ψυχή χωριστή του σώµατος, ή µέρη τινά αυτής, ει 

µεριστή πέφυκεν, ουκ άδηλον ενίων γάρ η εντελέχεια των µερών εστίν 

αυτών. Ου µην αλλ’ ένιά γε ουθέν κωλύει, δια το µηθενός είναι σώµατος 

εντελέχειας.»62 

                                                 
62 Περί Ψυχής 413a3-8 



 30

 

Από όλα όσα έχουν αναφερθεί προκύπτει ότι µερικά τµήµατα της ψυχής εάν δεχτούµε ότι 

διακρίνεται σε µέρη είναι αχώριστα63 από το σώµα. Η ψυχή ως πρώτη «εντελέχεια» 

σώµατος φυσικού οργανωµένου είναι αχώριστη από το σώµα του οποίου είναι 

«εντελέχεια». Εποµένως η θρεπτική ψυχή ή η δυνατότητα της θρέψης ενός έµψυχου, η 

αισθητική ψυχή ή η δυνατότητα της αίσθησης ενός έµψυχου και η κινητική ψυχή ή 

δυνατότητα της κίνησης όπως και η δυνατότητα µάθησης ενός έµψυχου είναι δυνατότητες 

που χάνονται µέσα στο πέρασµα του χρόνου παράλληλα µε τη φθορά του έµψυχου διότι 

αποτελούν αχώριστη υλοµορφική ενότητα µε το µέρος εκείνο του σώµατος που 

πραγµατώνει κάθε µία από τις ψυχικές λειτουργίες, την θρεπτική λειτουργία, την 

αισθητική και κινητική λειτουργία. Το σώµα υπάρχει δυνάµει της ψυχής και η ψυχή έχει τη 

δυνατότητα να πραγµατωθεί µόνο µέσω του σώµατος. Εποµένως, όταν οι δυνάµεις της 

ψυχής αδυνατούν να διατηρούν το σώµα οργανωµένο χάνουν τη δύναµή τους και 

ταυτόχρονα µε το σώµα χάνεται και πεθαίνει το µέρος εκείνο της ψυχής που βρισκόταν σε 

αµοιβαία εξάρτηση µε το σώµα. Αυτό συµβαίνει γιατί η «εντελέχεια» µερικών µερών του 

σώµατος είναι συγχρόνως «εντελέχεια» των ίδιων µερών της ψυχής. 

Η ζωή έχει για αιτία της την ψυχή. Η δυνατότητα ζωής που έχει ένα φυσικό σώµα 

διατηρείται όσο διατηρείται η ψυχή του. Εάν στερηθεί το φυσικό σώµα την ψυχή του  

αυτόµατα στερείται την δυνατότητα της ζωής.64 Η µετάβαση από την πρώτη εντελέχεια 

στη δεύτερη εντελέχεια επεκτείνεται και στα άψυχα αντικείµενα, όπου έχουµε µορφή αντί 

για ψυχή. Υπάρχουν αναλογίες πραγµάτωσης ανάµεσα στα δηµιουργήµατα της φύσης και 

στα ανθρώπινα δηµιουργήµατα. Η βασική διαφορά τους είναι ότι τα δηµιουργήµατα της 

φύσης είναι έµψυχα ενώ τα ανθρώπινα δηµιουργήµατα  όπως είναι το τσεκούρι για 

παράδειγµα είναι άψυχα. 

Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η δηµιουργία του ανθρώπου και η 

δηµιουργία της φύσης είναι ένα δείγµα της θεϊκής ψυχικής ικανότητας όπως ακριβώς τα 

ανθρώπινα δηµιουργήµατα της τέχνης ή της τεχνολογίας είναι δείγµατα των ανθρώπινων 

ψυχικών ικανοτήτων διότι αυτές πραγµατώνουν. 

 

«Επεί δε ώσπερ εν απάση τη φύσει εστί τι το µεν ύλη εκάστω γένει 

(τούτο δε ό πάντα δυνάµει εκείνα), έτερον δε το αίτιον και ποιητικόν, τω 

                                                 
63 Περί Ψυχής 413a2-5 
64Περί Ψυχής 412b25-26 
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ποιείν πάντα, οιον η τέχνη προς την ύλην πεπονθεν, ανάγκη και εν τη 

ψυχή υπάρχειν ταύτας τας διαφοράς»65 

 

Ο Αριστοτέλης συνοψίζει66 τα παραδείγµατα που έχει αναφέρει ύλης και µορφής, 

ψυχής και σώµατος, «εντελέχειας» πρώτης και «εντελέχειας» δεύτερης τονίζοντας τις 

αναλογίες τους. Η πραγµάτωση της ικανότητας του τσεκουριού να κόβει, είναι το κόψιµο, 

η πραγµάτωση της ικανότητας του µατιού να βλέπει είναι η όραση. Όσο η ικανότητα 

παραµένει µόνο ικανότητα µιλάµε για πρώτου βαθµού «εντελέχεια», όταν όµως η 

ικανότητα αυτή πραγµατώνεται τότε µιλάµε για δεύτερου βαθµού «εντελέχεια». Όταν ένας 

ζωντανός οργανισµός βρίσκεται στην κατάσταση του ύπνου έχει µέσα του σε λανθάνουσα 

µορφή την ικανότητα της εγρήγορσης, την ενεργή δηλαδή συµµετοχή του και πραγµάτωση 

των ικανοτήτων µέσω των πράξεων του και βρίσκεται στην κατάσταση της πρώτης 

«εντελέχειας». Όταν όµως ο ίδιος αυτός ο οργανισµός αφυπνιστεί και η ικανότητά του για 

ενεργή συµµετοχή στη ζωή πραγµατωθεί τότε η ικανότητά του αυτή αποδεικνύεται 

έµπρακτα µέσα από τις πράξεις του διότι γίνεται «εντελέχεια» δευτέρου βαθµού. 

Εποµένως «εντελέχεια» πρώτη είναι η ικανότητα του τσεκουριού να κόβει, η ικανότητα 

του µατιού να βλέπει. Η ψυχή ως «εντελέχεια» πρώτη στα έµψυχα νοείται ως ικανότητα 

ζωής. Αυτή η ικανότητα ζωής πραγµατώνεται πάνω σε κάποιο σώµα. Εποµένως το σώµα 

το ίδιο αποτελεί τη δυνατότητα67 πραγµάτωσης των όσων υπάρχουν µέσα στην ψυχή του. 

Από την ψυχοσωµατική σχέση προκύπτει µία έµψυχη ύπαρξη. Από την κόρη  και την 

όραση προκύπτει το µάτι. Ο συνδυασµός του σώµατος και της ψυχής δίνει µία φυσική 

ύπαρξη, έναν ζωντανό οργανισµό, που µετέχει στη ζωή.68 

 Όταν το µάτι βλέπει και η ικανότητα της όρασης ή ψυχή του µατιού βρίσκεται σε 

εγρήγορση, τότε πραγµατώνει την δυνατότητά της να δει και τον σκοπό για τον οποίο 

υπάρχει. Ταυτόχρονα η κόρη, η ύλη του µατιού, είναι ενεργοποιηµένη και συνεργάζεται µε 

το µέρος της ψυχής για να πραγµατοποιηθεί η ικανότητα του έµψυχου σώµατος να δει. 

Συµπεραίνουµε ότι για να πραγµατοποιηθεί η όραση πρέπει να συµµετέχουν ενεργά και η 

ψυχή και το σώµα δηλαδή και η ικανότητα της όρασης και η κόρη του µατιού. Απαραίτητη 

προϋπόθεση της όρασης είναι η παρουσία του αντικειµένου της όρασης δηλαδή αυτό που 

δύναται να είναι ορατό. Η εν ενεργεία όραση, η δεύτερη «εντελέχεια» πραγµατώνεται µε την 

ενεργοποίηση της ικανότητας της όρασης και της κόρης του µατιού. Το οπτικό αποτέλεσµα 

                                                 
65 Περί Ψυχής  430a10-14 
66 Περί Ψυχής 412b27-413a1 
67 Περί Ψυχής 413a 
68 Περί Ψυχής 413a2-3 
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είναι εφικτό όταν έχει επιτευχθεί «εντελέχεια» της όρασης αλλά και  «εντελέχεια» της κόρης 

του µατιού. 69 Η όρασή µου µέσω της οποίας αντικατοπτρίζεται στη συνείδησή µου το ορατό 

αντικείµενο και βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα να βλέπω γιατί 

πραγµατώνεται η δεύτερη «εντελέχεια». Η µετάβαση της ικανότητας της όρασης από την εν 

δυνάµει στην ενεργεία κατάσταση γίνεται µε τη συµµετοχή της ύλης του µατιού καθώς 

υφίσταται κάποια µεταβολή µέσω του πάθους που δέχεται από την ενέργεια που ασκείται 

πάνω στο µάτι. Η αισθητική ψυχή δεν θα µπορούσε να πραγµατώσει την ικανότητά του 

αισθάνεσθαι, εάν δεν είχε τα κατάλληλα σωµατικά όργανα που πραγµατώνουν την αίσθηση 

καθώς δέχονται το πάθος από την ενέργεια της αισθητικής ψυχής. Αυτό το πάθος της 

αίσθησης επιφέρει κάποιες αλλαγές και αλλοιώσεις στα αισθητήρια όργανα, οι οποίες, όταν 

είναι σε ανεκτό βαθµό µεταφέρονται και αποθηκεύονται στη µνήµη του έµψυχου, ως 

εµπειρία, ενώ, όταν είναι σε υπερβολικό βαθµό µπορούν να καταστρέψουν το αισθητικό 

όργανο ή και το έµψυχο ολόκληρο.  

«Φανερόν δ’ εκ τούτων και διά τι ποτε των αισθητών αι υπερβολαί φθείρουσιν τα 

αισθητήρια»70 

 

 «Ει δή εστιν η κίνησις και η ποίησις και το πάθος εν τω ποιουµένω, ανάγκη 

και τον ψόφον και την ακοήν την κατ’ ενέργειαν εν τη κατά δύναµιν είναι  η 

γαρ του ποιητικού και κινητικού ενέργεια εν τω πάσχοντι εγγίνεται διο ουκ 

ανάγκη το κινούν κινείσθαι».71 

 

Η αισθητική ψυχή δέχεται το οπτικό ερέθισµα µέσω των σωµατικών οργάνων και 

παράλληλα καταγράφει µε τη µορφή εµπειρίας το πάθος της αίσθησης χωρίς την ύλη.  

 «Έτι δε και το ορών έστιν ως κεχρωµάτισται το γάρ αισθητήριον δεκτικόν 

του αισθητού άνευ της ύλης έκαστον. ∆ιό και απελθόντων των αισθητών 

ένεισιν αι αισθήσεις και φαντασίαι εν τοις αισθητηρίοις.»72 

 

Εποµένως ορισµένα τµήµατα της ψυχής βρίσκονται σε υλοµορφική ενότητα µε ορισµένα 

όργανα του σώµατος αλλά παράλληλα υπάρχουν κάποια µέρη της ψυχής τα οποία δεν 

πραγµατώνονται σε κανενός είδους σώµα. Ο ενεργητικός νους για παράδειγµα δεν 

αντιστοιχεί σε κανένα οργανικό µέρος του σώµατος. Αυτή η καθαρότητα του ενεργητικού 

                                                 
69 Περί Ψυχής 413a5-6 
70 Περί Ψυχής 424a28-29 
71 Περί Ψυχής 426a1-6 
72 Περί Ψυχής  425b23-25 
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νου από την ύλη και το σώµα είναι η αιτία της αθανασίας του. Ο ενεργητικός νους  είναι το 

θεϊκό στοιχείο µέσα στην ανθρώπινη ψυχή και δεν πραγµατώνεται σε κανένα σώµα γιατί δεν 

είναι εντελέχεια κανενός σώµατος.73 Ο ενεργητικός νους επειδή ακριβώς δεν είναι 

«εντελέχεια» κανενός σώµατος δηλαδή δεν πραγµατώνεται σε κανενός είδους ύλη δεν 

µπορεί να γίνει αντιληπτός από την αισθητική ψυχή. Η ύπαρξη του ενεργητικού νου στον 

άνθρωπο τεκµαίρεται µέσω της δυνατότητας του ανθρώπου να σκέπτεται και να νοεί. Ο 

Αριστοτέλης διακρίνει τον ενεργητικό νου από τον παθητικό. Ο παθητικός νους έχει την 

δυνατότητα όπως η ύλη να γίνει όλα τα νοητά.  

 

Η ∆ΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΟΠΩΣ Η ∆ΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΕΜΨΥΧΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ  ∆ΥΝΑΤΟ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ  

Η διαδικασία της µάθησης στηρίζεται στη δυνατότητα του νου να λαµβάνει παθητικά τις 

νοητικές µορφές στα πλαίσια µιας διδαχής. Εκείνος που γνωρίζει µεταδίδει τη γνώση του σε 

κάποιον που δεν γνωρίζει. Αυτό που βρίσκεται σε εντελέχεια στον γνώστη δηλαδή µία 

συγκεκριµένη γνώση τείνει να δηµιουργηθεί στην νοητική ψυχή ή τον παθητικό νου εκείνου 

που δεν γνωρίζει αλλά επιθυµεί να µάθει. Έχουµε και εδώ µία ποιητική δύναµη ενεργή, της 

γνώσης του γνώστη η οποία γίνεται παθητικά δεκτή από κάποιον άλλο  και εµφυτεύεται 

στην ψυχή του µαθητή µε σκοπό µέσα από τα διαδοχικά στάδια της µάθησης, επανάληψη 

και εφαρµογή της γνώσης αυτής, η ενεργητική δύναµη της γνώσης να εµφυτευτεί και να 

γιγαντωθεί στην νοητική ψυχή του µαθητή. Η µάθηση είναι µία κίνηση µε αφετηρία τη 

γνώση σε εντελέχεια από την ψυχή εκείνου που γνωρίζει, την ψυχή του γνώστη προς την 

ψυχή εκείνου που δεν γνωρίζει αλλά επιθυµεί και προσπαθεί να µάθει δεχόµενος παθητικά 

µέσω της αίσθησης της ακοής την ενέργεια της γνώσης του δασκάλου του κατά την διάρκεια 

της διδαχής. 

Εδώ παρατηρούµε µία αναλογία, γιατί όπως µε τις διαδοχικές γεννήσεις των ειδών 

του έµψυχου κόσµου τείνουµε προς την διαιώνιση τους το ίδιο ακριβώς µε τη διδαχή 

τείνουµε στη διαιώνιση της γνώσης µε την εµφύτευση της από νοητική ψυχή σε  νοητική 

ψυχή. 

 

«Έστι µέν γάρ ούτως επιστήµον τι ως αν είποιµεν άνθρωπον 

επιστήµονα, ότι ο άνθρωπος των επιστηµόνων και εχόντων επιστήµη    

                                                 
73 Περί Ψυχής 413a6-7 
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έστι δ’ ως ήδη λέγοµεν επιστήµονα τον έχοντα την γραµµατικήν 

εκάτερος δε τούτων ου τον  αυτόν τρόπον δυνατός εστιν, αλλ’ ο µέν ότι 

το γένος τοιούτον και η ύλη, ο δε’ ότι βουληθείς δυνατός θεωρείν,  αν 

µη τι κωλύση των έξωθεν ο δ’ ήδη θεωρών, εντελεχεία ων και κυρίως 

επιστάµενος τότε το Α. Αµφότεροι µεν ουν οι πρώτοι κατά δύναµιν 

επιστήµονες, αλλ’ ο µεν διά µαθήσεως αλλοιωθείς και πολλάκις εξ 

εναντίας µεταβαλών έξεως, ο δ’ εκ του έχειν την αίσθησιν ή την 

γραµµατικήν, µη ενεργείν δ’ εις το ενεργείν άλλον τρόπο.»74 

 

«Το µέν ουν εις εντελέχειαν άγον εκ δυνάµει όντος κατά το 

νοούν και φρονούν ου διδασκαλίαν αλλ’ ετέραν επωνυµίαν έχειν 

δίκαιον το δ’ εκ δυνάµει όντος µανθάνον και λαµβάνον επιστήµην υπό 

του εντελεχεία όντος και διαδασκαλικού ήτοι ουδέ πάσχειν φατέον ( 

ώσπερ είρηται) ή δύο τρόπους είναι αλλοιώσεως, την τε επί τας 

στερητικάς διαθέσεις µεταβολήν και την επί τας έξεις και την φύσιν»75 

 

Η δυνατότητα του παθητικού νου να δέχεται δηλαδή όλες τις νοητές µορφές πραγµατώνεται 

µε την παρουσία του ενεργητικού νου. Η παρέµβαση του ενεργητικού νου είναι απαραίτητη 

για να κατανοήσει ο παθητικός νους και να συλλάβει τις νοητές µορφές όπως ακριβώς είναι 

απαραίτητο το φως ανάµεσα στα µάτια και τα αντικείµενα.76  

 

 « Και έστιν ο µεν τοιούτος νους τω πάντα γίνεσθαι, ο δε τω πάντα ποιείν, 

ως έξις τις, οιον το φως τρόπον γάρ τινα και το φως ποιεί τα δυνάµει όντα 

χρώµατα ενεργεία χρώµατα. Και ούτος ο νους χωριστός και απαθής και 

αµιγής, τη ουσία ων ενέργεια.»77 

 

Όταν τα µάτια έχουν την δυνατότητα να δουν και δεν τα εµποδίζει κάποια οργανική βλάβη 

των µατιών ή του εγκεφάλου και το ορατό αντικείµενο βρίσκεται σε απόσταση ορατότητας 

τότε απαιτείται η συµµετοχή του φωτός, ώστε να επιτευχθεί η ορατή εικόνα. Κάτι ανάλογο 

αναφέρει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία στο έκτο κεφάλαιο.78  Επειδή ο ενεργητικός νους δεν 

                                                 
74 Περί Ψυχή 417 a423-417b1 
75 Περί Ψυχής 417b9-16 
76 Kosman L., “ What does the Maker Mind Make”, 346.στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη 1992 
77 Περί Ψυχής 430a14-18 
78Kosman L., “ What does the Maker Mind Make”, 349.στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη 1992 
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µεταβαίνει στη δεύτερη εντελέχεια δεν γίνεται δηλαδή πάθος καµίας ύλης, οι αισθήσεις µας 

και η παρατήρησή µας δεν αρκούν για να επαληθεύσουν κανενός είδους συµπέρασµα για 

αυτόν.  

Ο Αριστοτέλης δίνει ένα εµπειρικό παράδειγµα για να  αναδείξει και να ερµηνεύσει τη 

σχέση σώµατος ψυχής χωρίς ωστόσο να δίνει κάποια βεβαιότητα για το παράδειγµα αυτό. 

Ίσως η ψυχή εξαρτάται από το σώµα στον ίδιο βαθµό τον οποίο εξαρτάται το πλοίο από τον 

καπετάνιο του.79 

«Έτι δε άδηλον ει ούτως εντελέχεια του σώµατος η 

ψυχή ώσπερ πλωτήρ πλοίου».80 

Πιστεύω ότι στην υλοµορφική σχέση σώµατος και ψυχής συµµετέχουν η θρεπτική ψυχή, η 

αισθητική ψυχή, η κινητική ψυχή και ο παθητικός νους. Εποµένως στα έµψυχα η σχέση 

σώµατος ψυχής ως ένα βαθµό είναι υλοµορφική, όπου η δυνατότητα της ζωής που υπάρχει 

στην ψυχή µπορεί να πραγµατωθεί πάνω στο κατάλληλο σώµα που της αντιστοιχεί και 

δέχεται παθητικά την ενέργεια της ψυχής. Στην υλοµορφική ενότητα των έµψυχων η ψυχή 

ενεργεί και το σώµα παθαίνει από την ενέργεια αυτή. Άρα τα µέρη της ψυχής τα οποία 

πραγµατώνονται στο σώµα είναι θνητά γιατί θνητό είναι και το σώµα. Ο ενεργητικός νους το 

µέρος  της ανθρώπινης ψυχής, το οποίο δεν πραγµατώνεται σε κανένα σώµα είναι αθάνατο.  

 

 «Χωρισθείς δ’ εστί µόνον τούθ’ όπερ εστί, και τούτο µόνον αθάνατον και 

αΐδιον. Ου µνηµονεύοµεν δε, ότι τούτο µεν απαθές, ο δε παθητικός νους 

φθαρτός, και άνευ τούτου ουθέν νοεί.»81 

 

Μέσα σε αυτό το συλλογισµό περιγράφουµε µία ψυχή η οποία πρέπει να είναι ενιαία γιατί 

υπάρχει για παράδειγµα µέσα σε ένα συγκεκριµένο υπαρκτό άνθρωπο. Η ψυχή αποτελείται 

από µέρη θνητά γιατί βρίσκονται σε στενή εξάρτηση µε το σώµα το οποίο χωρίς καµία 

αµφιβολία είναι θνητό. Αφού λοιπόν τα θνητά µέρη της ψυχής µορφοποιούν το σώµα και 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους µέσα από την ύπαρξη του σώµατος, όταν το σώµα παύει 

να υπάρχει ταυτόχρονα και τα µέρη της ψυχής που αντιστοιχούν στα µέρη του σώµατος 

παύουν να υπάρχουν και να επιδρούν πάνω στο σώµα. Σύµφωνα µε τον ορισµό του 

Αριστοτέλη η ψυχή είναι η πρώτη εντελέχεια οργανωµένου φυσικού σώµατος δηλαδή η 

ύπαρξη ενός οργανωµένου φυσικού σώµατος για να υπάρχει προϋποθέτει την ύπαρξη της 

                                                 
79 Menn, S.,   Aristotle’s Definition of  the Soul and the Programme of the De anima , στο Oxford Studies in 
ancient philosophy, 2002 
80 Περί Ψυχής 413a8-9 
81 Περί Ψυχής430a22-25 
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ψυχής. Όταν το φυσικό οργανωµένο σώµα παύει να είναι οργανωµένο και να ζει, αυτή η 

απουσία οργάνωσης και η απουσία ζωής σηµαίνει ότι η ψυχή από την οποία αντλούσε ζωή 

και οργάνωση δεν ασκεί πλέον ενέργεια πάνω στο σώµα. Εποµένως ένα φυσικά 

οργανωµένο σώµα χάνει τη ζωή του, όταν πλέον δεν ασκεί επίδραση πάνω του η ψυχή που 

το οργανώνει και το συντηρεί. Η θνητή λοιπόν ψυχή είναι εκείνη που εγκαταλείπει την ύλη 

και το σώµα και την ίδια στιγµή η εγκατάλειψη αυτή σηµαίνει θάνατος και για το σώµα. 

Μία θέση για να θεωρηθεί επιστηµονική γνώση πρέπει πάντα να συνοδεύεται µε την 

ανάδειξη της σχέσης αίτιου και αποτελέσµατος διαφορετικά δεν είναι γνώση. Για τον 

εµπειρικό κόσµο που µας περιβάλει µπορούµε να διατυπώσουµε σχέσεις αιτίου και 

αποτελέσµατος µε αποτέλεσµα να προκύπτει επιστηµονική γνώση. Εποµένως γνωρίζουµε 

την ψυχή µόνο στο βαθµό που εκείνη µετέχει στην υλοµορφική διάσταση των έµψυχων. Οι 

φυσικές επιστήµες και η ιατρική εστιάζουν σε αυτή τη γνώση. Για τον ενεργητικό νου 

νοούµε υποθετικά συµπεραίνουµε αλλά δεν µπορούµε να διατυπώσουµε γνώση για αυτόν 

διότι δεν αναδεικνύουµε τη σχέση αιτίου και αποτελέσµατος στην διεξαγωγή των 

συµπερασµάτων µας. Τα πράγµατα όµως που έχουν φύση ανώτερη από εκείνη της ύλης 

και είναι αθάνατα είναι πέρα από τις δυνατότητές µας να τα γνωρίσουµε µε βεβαιότητα. 

Αρκούµαστε µόνο στις υποθέσεις.  

 Η θρεπτική ψυχή είναι θνητή γιατί, όταν επέλθει η λύση του οργανωµένου φυσικού 

σώµατος και το φυσικό σώµα χάσει τη ζωή του, αυτό συγχρόνως σηµαίνει ότι χάνει την 

ικανότητα της θρέψης του όπως και την ικανότητα της αίσθησής του. Ο Αριστοτέλης 

περιγράφει όλες τις δυνατότητες της θνητής ψυχής µέσα από τις οποίες προκύπτει ζωή. 

Περιγράφει όλες τις δυνατές σχέσεις που µπορούν να υπάρξουν ανάµεσα στη θνητή ψυχή 

και το υλικό σώµα, ώστε να προκύπτει ζωή. Κάποιες δυνάµεις της ψυχής, όπως είναι η 

αίσθηση και η θρέψη δίνουν την δυνατότητα στο έµψυχο να έχει µία απλή µορφή ζωής και 

άλλες δυνάµεις ή ικανότητες της ψυχής παρέχουν στα έµψυχα τη δυνατότητα απόλαυσης 

µιας ανώτερης ποιοτικά ζωής όπως για παράδειγµα είναι η ικανότητα της σκέψης και της 

νόησης, δυνατότητες µε τις οποίες είναι προικισµένοι οι άνθρωποι. Μία σηµαντική 

ικανότητα του ανθρώπου που τον κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα είδη εµψύχων είναι η 

ικανότητα του να επικοινωνία δια του προφορικού του λόγου. Η πραγµάτωση του 

προφορικού λόγου είναι αποτέλεσµα τις συνεργασίας του σώµατος και της ψυχής. Αυτό 

συµβαίνει διότι ο άνθρωπος σκέπτεται µε το µέρος εκείνος της ψυχής που ευθύνεται για τη 

λειτουργία της σκέψης του και παράλληλα αρθρώνει τις σκέψεις του µε τη συµµετοχή του 

έναρθρου λόγου ο οποίος για να παραχθεί θα πρέπει να συµµετέχουν και η σκέψη του αλλά 
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και τα σωµατικά όργανα µέσω των οποίων παράγεται ο έναρθρος λόγος για παράδειγµα 

στοµατική κοιλότητα, λάρυγγας, φωνητικές χορδές.  

 

«Τας δε άλλας αισθήσεις έχει το ζώον, ώσπερ είρηται, ου του είναι 

ένεκα αλλά του ευ…………….ακοήν δε όπως σηµαίνηταί τι αυτώ, 

γλώτταν δε όπως σηµαίνει τι ετέρω.»82 

 

Επειδή τα όντα είναι θνητά και υπόκεινται στις δυνάµεις της φθοράς και του θανάτου, 

υπάρχει σύµφυτη και ανάλογη µε την ψυχή του κάθε όντος η δυνατότητα της αναπαραγωγής 

δυνάµει της οποίας το ον ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει να υπάρχει και να µετέχει στην 

αιωνιότητα µέσα από το όµοιό του το οποίο έχει γεννηθεί µέσα από το δικό του σώµα και 

την δική του ψυχή. Η αρχή αυτή της αναπαραγωγής που πηγάζει από την θρεπτική ψυχή 

υπάρχει σε όλα τα όντα που έχουν ζωή και δεν έχουν στερηθεί τη δυνατότητα αυτή από 

κάποια αίτιο, ασθένεια ή αναπηρία. 

Ο άνθρωπος λοιπόν πέρα της δυνατότητας που έχει λόγω της υλοµορφικής του 

υπόστασης να τρέφεται, να αναπαράγει, να αισθάνεται και να κινείται έχει την ικανότητα να 

σκέπτεται και να νοεί πρακτική η οποία τον αίρει από το επίπεδο της απλής ζωής στο οποίο 

µετέχουν όλα τα έµψυχα σε ένα άλλο επίπεδο ανώτερης ποιοτικά ζωής. Αυτό το ανώτερο 

επίπεδο ζωής του το παρέχει η ικανότητα του σκέπτεσθαι µε την οποία  αναζητά τη γνώση 

και τις αιτίες οι οποίες διέπουν τα πράγµατα που τον περιβάλλουν. 

Θα έλεγε κανείς ότι µέσα στα πλαίσια της ανώτερης ποιοτικά ζωής που παρέχει σε ένα 

άνθρωπο η ικανότητα του σκέπτεσθαι έγκειται η επίλυση του ερωτήµατος για το είδος της 

σχέσης που προκύπτει ανάµεσα στο σώµα και την ψυχή. Όµως η ικανότητα του ανθρώπου 

να σκέφτεται και να αναζητά αιτίες αποδεικνύεται ότι δεν αρκεί για µία βέβαιη επίλυση 

του προβλήµατος στο οποίο αναζητείται το είδος της σχέσης ανάµεσα στο σώµα και την 

ψυχή.  

Εποµένως στα έµψυχα η σχέση σώµατος ψυχής είναι υλοµορφική, όπου η 

ικανότητα ζωής υπάρχει στην ψυχή αλλά αυτή δεν µπορεί να πραγµατωθεί χωρίς την 

ύπαρξη του κατάλληλου σώµατος. Άρα τα µέρη της ψυχής τα οποία πραγµατώνονται στο 

σώµα είναι θνητά γιατί θνητό είναι και το σώµα. Υπάρχει όµως ένα µέρος της ψυχής το 

οποίο δεν µετουσιώνονται στο σώµα γιατί εκείνο είναι αθάνατο και το σώµα είναι θνητό. 

Μέσα σε αυτό το συλλογισµό περιγράφουµε µία ψυχή η οποία πρέπει να είναι ενιαία γιατί 

                                                 
82
Περί Ψυχής 435b19-25  
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υπάρχει για παράδειγµα µέσα σε ένα συγκεκριµένο υπαρκτό άνθρωπο. Η ψυχή αποτελείται 

από µέρη θνητά  γιατί διαθέτει ικανότητες οι οποίες χάνονται µετά τον θάνατο και τη 

φθορά του έµψυχου και βρίσκονται σε στενή εξάρτηση µε το σώµα το οποίο χωρίς καµία 

αµφιβολία είναι θνητό. Αφού λοιπόν τα θνητά µέρη της ψυχής οργανώνουν το σώµα και 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους µέσα από την ύπαρξη του σώµατος όταν το σώµα παύει να 

υπάρχει ταυτόχρονα και τα µέρη της ψυχής που αντιστοιχούν στα µέρη του σώµατος 

παύουν να υπάρχουν. Σύµφωνα µε τον ορισµό του Αριστοτέλη η ψυχή είναι η πρώτη 

εντελέχεια οργανωµένου φυσικού σώµατος δηλαδή η ύπαρξη ενός οργανωµένου φυσικού 

σώµατος για να υπάρχει προϋποθέτει την ύπαρξη της ψυχής. Όταν το φυσικό οργανωµένο 

σώµα παύει να είναι οργανωµένο και να ζει, αυτή η απουσία οργάνωσης και η απουσία 

ζωής σηµαίνει ότι η ψυχή από την οποία αντλούσε ζωή και οργάνωση παύει να είναι 

παρούσα. Εποµένως ένα φυσικά οργανωµένο σώµα χάνει τη ζωή του, όταν πάψει να ασκεί 

επίδραση πάνω του η ψυχή που το οργανώνει και το συντηρεί. Η θνητή λοιπόν ψυχή είναι 

εκείνη που εγκαταλείπει την ύλη και το σώµα και την ίδια στιγµή η εγκατάλειψη αυτή 

σηµαίνει θάνατος και για το σώµα.  

Εποµένως στη βάση της ψυχοσωµατικής ερµηνείας µία ψυχολογική κατάσταση 

συνοδεύεται πάντα από µία φυσική κατάσταση γεγονός που αποδεικνύει την ανθρώπινη 

υπόσταση. Ο άνθρωπος αποτελείται από σώµα, είναι µία φυσική οντότητα από κύτταρα 

και άτοµα και από την άλλη διατηρεί µία ψυχοσύνθεση η οποία περιέχει πεποιθήσεις, 

σκέψεις, συνείδηση επιθυµία, προθέσεις κ.λ.π. Οι έρευνες των φυσικών επιστηµών έχουν 

ως αποτέλεσµα καλύτερη και πιο επιστηµονική περιγραφή των φυσικών λειτουργιών του 

ανθρώπινου οργανισµού. Η περιγραφή και η ανάλυση της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης 

επιχειρείται µε τις καλύτερες δυνατές ερµηνείες, ώστε το περιεχόµενο των ψυχολογικών 

ανθρώπινων καταστάσεων να γίνεται περισσότερο κατανοητό. Εποµένως για να υπάρχει 

µία ορθότερη προσέγγιση του προβλήµατος σώµατος ψυχής θα πρέπει να συµµετέχει και η 

επιστηµονική οπτική και εξήγηση των φυσικών επιστηµών αλλά και η περιγραφή των 

νοητικών φαινοµένων.83 

Ένας πλήρης ορισµός επιτυγχάνει καλύτερο γεφύρωµα ανάµεσα στο φυσικό και στο 

νοητό επίπεδο. Ένας σωστός ορισµός θα πρέπει να αποδίδει τις αιτίες και να αιτιολογεί84 και 

όχι να αποτελεί µία απλή διατύπωση ενός συµπεράσµατος. Ο Αριστοτέλης αναφέρει για 

παράδειγµα µία ψυχική κατάσταση, τον θυµό, ο οποίος για να ερµηνευτεί µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο θα πρέπει να συµµετέχει στην ερµηνευτική προσέγγιση  και ο φυσικός, ο 

                                                 
83 John Searle, Νους εγκέφαλος και Επιστήµη23-24, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1994 
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οποίος θα περιγράψει την φυσική κατάσταση του θυµού ότι δηλαδή είναι ο βρασµός85 του 

αίµατος γύρω από την καρδιά , ενώ ο διαλεκτικός που φέρει την ευθύνη της ερµηνείας θα 

αναφερθεί στο αίτιο που δηµιούργησε τον θυµό και την επιθυµία να ανταποδώσει τη λύπη 

αυτός που έχει θυµώσει.  

 

«∆ιαφερόντως δ’ αν ορίσαιντο ο φυσικός τε και διαλεκτικός έκαστον αυτών, 

οιον οργή τι εστίν ο µεν γάρ όρεξιν αντιλυπήσεως ή τι τοιούτον, ο δε ζέσιν 

του περί καρδίαν αίµατος ή θερµού. Τούτων δε ο µεν την ύλην αποδίδωσιν, ο 

δε το είδος και τον λόγον.»86 

 

Ο διαλεκτικός καλείται να αποδώσει µε τις κατάλληλες λέξεις οι οποίες φέρουν το 

καλύτερο νοηµατικό περιεχόµενο ώστε να ερµηνεύσει καλύτερα την ψυχική κατάσταση του 

θυµού η οποία αντανακλάται µέσα από συγκεκριµένη φυσική συµπεριφορά και αντίδραση 

του σώµατος. Ο διαλεκτικός καλείται να συσχετίσει τη γνώση της φυσικής µε ερµηνευτικό 

νοητικό περιεχόµενο το οποίο θα καθιστά κατανοητή και αποδεκτή τη γνώση της φυσικής ή 

οποιασδήποτε άλλης επιστήµης. Επιστρατεύεται η νόηση για να δώσει µέσω της γλώσσας 

αφενός τον ορισµό της ψυχολογικής κατάστασης του θυµού και αφετέρου τον ορισµό της 

φυσικής κατάστασης του θυµού. 

Η ερµηνεία του φυσικού δεν ταυτίζεται µε την ερµηνεία του διαλεκτικού απλά τονίζεται η 

αναγκαιότητα η µία ερµηνεία να συµπληρώνει την άλλη διότι όταν υπάρχει φυσική όψη ενός 

φαινοµένου εµφανίζεται ταυτόχρονα και παράλληλα η ψυχολογική ή νοητική πτυχή του 

ίδιου φαινοµένου γιατί η ζωή µας σε όλες τις της µορφές  είναι δέσµια της ίδιας σχέσης, της 

σχέσης σώµατος και ψυχής. 

 

 

Η ΣΧΕΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΑΨΥΧΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΣΗ ΥΛΗΣ  ΜΟΡΦΗΣ 

 

Η πρώτη εντελέχεια γίνεται δεύτερη εντελέχεια, όταν κάποια ψυχική δύναµη ή ψυχική 

ικανότητα πραγµατώνεται µέσα στο σώµα, αναπτύσσεται, τρέφεται, κινείται, αναπαράγεται, 

και στις ανώτερες µορφές ζωής έχει αίσθηση, µνήµη, αντίληψη και σκέψη και ασφαλώς 

γερνάει και πεθαίνει. Η σχέση σώµατος ψυχής γίνεται καλύτερα κατανοητή µέσα από την 

ανάλυση της σχέσης της δεύτερης εντελέχειας µε την πρώτη εντελέχεια. Η ανάλυση της 
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σχέσης αυτής επιτυγχάνεται µέσα από την αναφορά των τεσσάρων αιτίων του Αριστοτέλη.87 

Η προσέγγιση των τεσσάρων αιτιών δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας των διαφορετικών 

τοµέων γνώσης όπου αξιοποιείται εκτός από τη γνώση του φυσικού και η γνώση του 

διαλεκτικού. Εάν θέλω να κατανοήσω στην ολότητά του ένα είδος φυτού ή ένα είδος τέχνης 

θα πρέπει να ανακαλύψω τις τέσσερις αιτίες, οι οποίες το διέπουν. Η σχέση σώµατος ψυχής 

µεταφράζεται στα άψυχα αντικείµενα τα οποία είναι ανθρώπινα δηµιουργήµατα ως σχέση 

ύλης και µορφής. 

Είναι διαχρονικά σταθερή η επιθυµία του ανθρώπου να αντιγράψει88 τη δηµιουργική 

δύναµη της φύσης, η οποία µε τη δύναµη της αναπαραγωγής αναπαράγει συνεχώς 

οργανωµένα νέα έµψυχα όντα. Είναι αδύνατο να φτάσει µέσα από την δηµιουργία του τον 

βαθµό τελειότητας των δηµιουργηµάτων της φύσης. Τα δηµιουργήµατα της τέχνης και της 

τεχνολογίας πάντα θα υστερούν συγκριτικά µε τα δηµιουργήµατα της φύσης διότι το 

ποιητικό αίτιο των δηµιουργηµάτων του ανθρώπου είναι πάντα στη γνώση του δηµιουργού 

ενώ το ποιητικό αίτιο στα έµψυχα βρίσκεται µέσα στο σώµα του έµψυχου και αποτελεί τη 

δύναµη εκείνη που το κινεί για την πραγµάτωση της πρώτης εντελέχειας και τη µετάβαση 

της στη δεύτερη εντελέχεια.  

 

«Επεί δ’ ώσπερ εν απάση τη φύσει εστί τι το µεν ύλη εκάστω γένει (τούτο 

δε ο πάντα δυνάµει εκείνα), έτερον δε το αίτιον και ποιητικόν, τω ποιεί 

πάντα, οιον η τέχνη προς την ύλην πέπονθεν, ανάγκη και εν τη ψυχή 

υπάρχειν ταύτας τας διαφοράς»89 

 

Η ύλη πραγµατώνει τη µορφή ή παθαίνει από ένα συγκεκριµένο είδος ενέργειας µε 

αποτέλεσµα να προκύπτει ένα οργανωµένο σύνολο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επαληθεύει  ως 

τελικό αίτιο το αρχικό αίτιο. Η µορφή πραγµατώνεται στο δηµιούργηµα. Εποµένως για να 

προκύψει το σύµπλεγµα σώµα και ψυχή ή ύλη και µορφή, µεσολαβεί η ύλη η οποία δέχεται 

παθητικά το σχέδιο ή τη µορφή και µετατρέπεται σε δηµιούργηµα, δηλαδή  σύνθεση ύλης 

και µορφής ή σώµατος και ψυχής. Σε αυτή τη µετάβαση το σχέδιο είναι  η µορφική αιτία και 

το δηµιούργηµα είναι η τελική αιτία, η ύλη είναι το υλικό αίτιο και υπολείπεται να 

αναζητήσουµε το ποιητικό αίτιο. Στην περίπτωση της τέχνης το ποιητικό αίτιο είναι ο 

τεχνίτης ο οποίος ενεργεί σύµφωνα µε την τέχνη του, ενώ στην περίπτωση της φύσης, το 

                                                 
87Μετά τα φυσικά 983a24-983b4 
88 Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, Υπόµνηµα εις το περί ψυχής Αριστοτέλους {In Aristoteliς De Anima 
Commentaria},3.15, εκδ. Ι. Bruns, Bερολίνο 1887  
89 Περί Ψυχής 430a10-14 
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µορφικό αίτιο, το υλικό αίτιο καθώς και το ποιητικό αίτιο ταυτίζονται µε κοινό στόχο να 

εξελιχθούν σε τελικό αίτιο, και να φέρουν το αποτέλεσµα που από την αρχή της δηµιουργίας 

είχε σχεδιαστεί. Αυτή η συνεργασία των αιτίων κατά την αναπαραγωγή στη φύση συµβαίνει 

διότι η φυσική ύλη στην εµβρυική κατάσταση και στον καρπό φέρει ήδη ζωή είναι δηλαδή 

έµψυχη ύλη. Το έµβρυο για τον άνθρωπο και τα ζώα και ο καρπός για τα φυτά φέρουν µέσα 

τους ένυλη τη µορφή ή την ψυχή και οι φυσικές καταστάσεις του περιβάλλοντος είναι 

τέτοιες για να επιτρέπουν την πραγµάτωση της µορφής στην ύλη ή της ψυχής στο σώµα. Η 

τελειοποίηση και η ανάπτυξη του οργανισµού το γίγνεσθαι δηλαδή του οργανισµού 

επιτυγχάνεται σε συγκεκριµένο χώρο και µε τη µεσολάβηση του χρόνου και στο βαθµό που 

η ψυχή του επιτρέπει να πραγµατωθεί. Η τέχνη µιµείται τη φύση και ο άνθρωπος είναι 

προικισµένος από τον δηµιουργό του µε το χάρισµα να δηµιουργεί τέχνη. Ο δηµιουργός 

γνωρίζει καλά τα στάδια πραγµάτωσης της τέχνης του, το αρχικό στάδιο του προς 

δηµιουργία σχεδίου µέχρι και το τελικό της στάδιο, την υλοποίηση του σχεδίου. Η 

κατανόηση των σταδίων δηµιουργίας ενός έργου τέχνης ή ενός επιτεύγµατος της 

τεχνολογίας έχει σηµαντικές αναλογίες µε τη κατανόηση της γέννησης ή της δηµιουργίας 

µίας φυσικής οντότητας για την οποία αποκλειστική υπαιτιότητα έχει η φιλοσοφική Θεότητα 

ή το Ον εκείνο που είναι ανώτερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι αθάνατος και δεν 

µπορεί να νικήσει το θάνατο. Οι ανθρώπινες δηµιουργίες είναι αδύνατο να ξεπεράσουν το 

µεγαλείο των δηµιουργηµάτων της φύσης τα οποία ανάγονται στην αρχική αιτία του 

σύµπαντος η οποία δεν µπορεί να είναι άλλη από το Θεό.  

Γνωρίζω σηµαίνει ότι έχω τη δυνατότητα να διατυπώνω ένα σωστό ορισµό του 

αντικειµένου της γνώσης µου, όπου θα ορίζεται η αιτία90 από την οποία προκύπτει και 

αποδεικνύεται η γνώση και δεν αποτελεί µία απλή διατύπωση ενός συµπεράσµατος. Ο 

ορισµός για παράδειγµα του θυµού διατυπώνει τη µορφική αρχική αιτία ή την πρώτη 

εντελέχεια ή την ψυχή του θυµού ενώ τελικό αίτιο ή δεύτερη εντελέχεια είναι το βίωµα του 

θυµού όπως το παρατηρώ να πραγµατώνεται και να βιώνεται από τον  θυµωµένο άνθρωπο. 

Η µορφική αρχική αιτία για να µεταβεί και να πραγµατωθεί στην τελική αιτία στο βίωµα του 

θυµού έχει αξιοποιηθεί συγκεκριµένη ύλη του σώµατος κατάλληλη να πραγµατώσει και να 

δεχτεί το πάθος και την κίνηση της αρχικής αιτίας που προκαλεί το θυµό. Επειδή ο 

θυµωµένος άνθρωπος έχει σώµα και ψυχή, βιώνει το φαινόµενο του θυµού και µε σώµα και 

µε ψυχή για αυτό ακριβώς τα πάθη του σώµατος είναι συγχρόνως και πάθη της ψυχής. 

                                                 
90Περί ψυχής  413a13-20 
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Νοµίζω µέχρι τώρα έχω περιγράψει τον ρόλο των τριών91 εκ των τεσσάρων αιτιών. Η 

κατανόηση όµως της τέταρτης αιτίας είναι περισσότερη δυσνόητη γιατί κινείται ανάµεσα 

στις τρεις τις οργανώνει, ώστε να υπάρξει το τελικό αίτιο. Η ποιητική αιτία είναι η τέταρτη 

αιτία η οποία αξιοποιεί (στα παραδείγµατα της τέχνης) το υλικό αίτιο πραγµατώνοντας  το 

µορφικό αίτιο ή αρχικό σχέδιο µε σκοπό την υλοποίηση του έργου τέχνης. Ο Αριστοτέλης θα 

αποδώσει το θυµό µε δύο ορισµούς διότι ο ένας συµπληρώνει τον άλλο. Θυµός, θα πει ο 

διαλεκτικός, είναι η διάθεση να ανταποδώσει κάποιος την οργή του ενώ ο φυσικός θα πει ότι 

θυµός είναι ο βρασµός του αίµατος γύρω από την περιοχή της καρδιάς. Ο ορισµός όπως τον 

ορίζει ο διαλεκτικός είναι η ενέργεια της ψυχής η πρώτη εντελέχεια  ενώ ο ορισµός του 

φυσικού αποτελεί την δεύτερη εντελέχεια όπου το αίµα της καρδιάς έχει δεχτεί παθητικά την 

οργή του θυµού µε συνέπεια η ύλη του αίµατος και του σώµατος να µετέχει στο θυµό. Το 

ποιητικό αίτιο του θυµού είναι η κίνηση µέσω της οποίας η ενέργεια του θυµού ως ψυχική 

ενέργεια ενεργοποιήθηκε και αφοµοιώθηκε παθητικά από την ύλη του σώµατος, από το αίµα 

της καρδιάς εκείνου που έχει θυµώσει µε αποτέλεσµα να πραγµατωθεί ο θυµός. Εποµένως η 

κίνηση έχει σηµαντικό ρόλο στην ερµηνεία του τρόπου µε τον οποίο επιδρά η ψυχή στο 

σώµα µε αποτέλεσµα να αναδύονται φαινόµενα ζωής όπως εµπειρικά εµείς τα παρατηρούµε. 

Η ψυχή όπως είδαµε δεν κινείται αλλά καθώς ανήκει σε κάποιο σώµα από τη σύµπραξη 

σώµατος και ψυχής αναδύεται δυνάµει της ψυχής µία κίνηση µε τάση να πραγµατοποιήσει 

τις δυνατότητες της ψυχής πάνω στο σώµα που της αντιστοιχεί. Επίσης η έλλειψη αυτής της 

κίνησης δηλαδή η ακινησία είναι υπεύθυνη για τον τερµατισµό της ζωής και την παρουσία 

του θανάτου. Άρα η ζωή πραγµατώνεται µέσω της αλλαγής και της κίνησης, όπου η ψυχική 

ενέργεια ή η εντελέχεια πρώτη ή µορφική αιτία  γίνεται  δεύτερη εντελέχεια ή τελική αιτία 

καθώς η ενέργεια αυτή ασκείται πάνω στο σώµα. Η ενέργεια αυτή καθώς υπάρχει και 

ασκείται στο σώµα γίνεται αισθητή από την κίνηση και την αλλαγή του σώµατος διότι την 

δέχεται παθητικά. Άρα ο βασικός παράγοντας της ζωής σύµφωνα µε την φυσική εµπειρία 

µας είναι η κίνηση και η αλλαγή για παράδειγµα προς την ανάπτυξη ή την φθορά των 

έµψυχων σωµάτων. Εάν για κάποιο λόγο πάψει να υπάρχει κίνηση και αλλαγή παράλληλα 

παύει να υπάρχει ζωή. Η απουσία ζωής αυτόµατα σηµαίνει κυριαρχία του θανάτου. Στην 

περίπτωση των έµψυχων φυσικών όντων το ποιητικό αίτιο, η κίνηση βρίσκεται µέσα στην 

ίδια τους την υλοµορφική ενότητα ενώ στην περίπτωση της τέχνης το ποιητικό αίτιο και η 

κίνηση βρίσκεται έξω από το υλοµορφικό σύµπλεγµα των αντικειµένων δηµιουργίας του 

                                                 
91 Περί Φύσεως 198a20-198b 
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δηµιουργού βρίσκεται δηλαδή στο νου και τη γνώση του δηµιουργού.92 Ο δηµιουργός είναι 

το ποιητικό αίτιο και έχει συλλάβει νοητικά τη µορφή του δηµιουργήµατός του, το µορφικό 

αίτιο και µε βάσει αυτό το σχέδιο αναζητά την κατάλληλη ύλη για να το πραγµατοποιήσει. 

Σε αυτό το σηµείο έχει µείζων σηµασία η πρόθεση του δηµιουργού µέσω της οποίας ο 

δηµιουργός ενεργοποιείται να δηµιουργήσει. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το ποιητικό 

αίτιο ενεργοποιεί το σχέδιο, υπάρχει δηλαδή ως ενεργητική δύναµη η τεχνογνωσία του 

δηµιουργού, ο οποίος ξέρει ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει για να πραγµατώσει 

πάνω στην ύλη το σχέδιο. Παράλληλα απαιτείται µία ύλη κατάλληλη να δεχτεί το πάθος 

αυτής της ενέργειας. Εποµένως η σχέση σώµατος και ψυχής ερµηνεύεται και κατανοείται 

µέσα από τη σχέση του ζεύγους ενέργειας και πάθους, όπου η ενέργεια αντλείται είτε από 

την οικεία δική του ψυχή, ενώ το σώµα γίνεται παθητικός αποδέκτης αυτής της ενέργειας 

παθαίνει δηλαδή και διαµορφώνεται από  αυτή την ενέργεια. Το µεγαλύτερο µέρος της 

ψυχής πάσχει µαζί µε το σώµα και γίνεται παθητικός δέκτης της ενέργειας διότι κάθε 

σωµατικό όργανο βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση και άµεση επικοινωνία και ενότητα µε το 

µέρος της ψυχής το οποίο κατά τη διάρκεια της ζωής και της κίνησης το συντηρεί. Με άλλα 

λόγια το σώµα είναι παθητικός δέκτης της ψυχικής ενέργειας. 

 Συµπεραίνουµε ότι όλα οφείλονται στο ποιητικό αίτιο το οποίο ενεργοποιεί την 

κινητικότητα
93 η οποία επιφέρει τις αλλαγές στην ύλη σύµφωνα µε τις εντολές της µορφής. 

Το ποιητικό αίτιο ενεργοποιεί και ενώνει τη µορφή µε την κατάλληλη για την µορφή ύλη. Η 

ύλη και  η µορφή ως ενότητα συνεχίζουν το ταξίδι του γίγνεσθαι, της κίνησης και της 

αλλαγής. Η κίνηση και η αλλαγή τερµατίζεται όταν ολοκληρωθεί πάνω στην ύλη η µορφή. Η 

κίνηση κατά κάποιον τρόπο αποτελεί τη γέφυρα µέσω της οποίας µεταβαίνει η ενέργεια 

ώστε να οργανώσει λειτουργικά και προς ένα σκοπό την ύλη. Όταν η ψυχή πραγµατώνεται 

στο σώµα γεννιέται ένας φυσικός ζωντανός οργανισµός και αποτελεί την απόδειξη και 

συγχρόνως το παράδειγµα αυτής της ψυχοσωµατικής ενότητας.  

Εάν κατανοήσουµε τη µέθοδο µέσω της οποίας η τέχνη κατορθώνει να δηµιουργεί 

τότε είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποία η φύση δηµιουργεί. Η φύση 

είναι προγραµµατισµένη να λειτουργεί σύµφωνα µε κάποιο σκοπό. ∆ίνεται η εντύπωση ότι 

λειτουργεί ελεύθερη και ανεξάρτητη σύµφωνα µε την επιθυµία ή την προαίρεση των 

έµψυχων όντων της αλλά στην πραγµατικότητα όλα είναι προγραµµατισµένα και δρουν 

υλοποιώντας το µεγαλόπνοο σχέδιο του ανωτέρου θεϊκού όντος ή της δύναµης εκείνης που 

                                                 
92 Ηθικά Νικοµάχεια 1140a13-15 
93 Μετά τα φυσικά Ζ 1032b17-20 



 44

δηµιούργησε αυτό τον κόσµο.94 Τα πάντα υπάρχουν και λειτουργούν προς ένα τελικό σκοπό 

υλοποιώντας το σχέδιο της βούλησης του ανώτερου θεού, το οποίο είναι σχεδιασµένο στον 

Θεϊκό νου και όλες οι κοσµικές δυνάµεις απορρέουν από αυτό το σχέδιο µε κύριο στόχο την 

πραγµάτωση αυτής της βούλησης µέσω της υλοποίησης του Θεϊκού σχεδίου. 

Αν µπούµε στη διαδικασία να συγκρίνουµε την τέχνη µε τη φύση, θα βρούµε κοινά 

στοιχεία αλλά και διαφορές. Η τέχνη όπως και η φύση έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί 

και τα δηµιουργήµατά της να γίνονται αντιληπτά µέσω της υλικής τους υπόστασης.95 Όλα 

τα πράγµατα τα οποία έχουν υλική υπόσταση οφείλουν την ύπαρξή τους σε ένα αρχικό 

στάδιο, το µορφικό σχέδιο, το οποίο αναδεικνύει µία σχέση αιτίου αποτελέσµατος µέσω 

της οποίας πραγµατώνεται ένα είδος οργάνωσης της ύλης. Στην περίπτωση της τέχνης το 

µορφικό σχέδιο υπάρχει στο µυαλό του δηµιουργού. Στη περίπτωση της φύσης επειδή η 

φύση είναι ένας ζωντανός οργανισµός η µορφή ενυπάρχει µέσα στην ύλη και για το λόγο 

αυτό η ύλη φέρει τη µορφή και τη δυνατότητα της ζωής. Στην περίπτωση της φύσης η 

µορφή είναι η ίδια η ψυχή η οποία πραγµατώνεται σε µία συγκεκριµένη ύλη, δηλαδή το 

σώµα. 

 Εποµένως µε την επιµονή µας για την διερεύνηση της σχέσης σώµατος -ψυχής 

επιτυγχάνουµε δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να κατανοήσουµε τα όρια της ζωής γιατί 

η ζωή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ψυχή. Ο δεύτερος στόχος είναι να κατανοήσουµε τη 

µέθοδο µέσω της οποίας προσεγγίζουµε τη γνώση διότι η γνώση δηµιουργείται, ενυπάρχει 

και πραγµατώνεται στα όρια της νοητικής ψυχής. Η επιστηµονική γνώση είναι αποτέλεσµα 

µίας επιστηµονικής διαδικασίας η οποία επιχειρεί να τακτοποιήσει τα εµπειρικά δεδοµένα 

αναζητώντας τη σχέση αιτίου και αποτελέσµατος. Η γνώση υπάρχει προς διατήρηση της 

ζωής. Η ιατρική γνώση για παράδειγµα στοχεύει στην υγεία του σώµατος η οποία είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση της ζωής αλλά και στην διατήρησή της ως ιατρική γνώση ως 

ψυχική ικανότητα του γιατρού έτσι ώστε όταν πραγµατώνεται να διατηρεί και να 

προστατεύει την υγεία των ανθρώπων Η γνώση παράλληλα συµβάλει στην εξασφάλιση 

µίας ανώτερης ποιότητας ζωής. 

Ο Αριστοτέλης συγκρίνοντας το σπέρµα µε το σπίτι συγκρίνει τη φύση µε την 

τέχνη. Το σπέρµα96 έχει µέσα του το ποιητικό αίτιο για να περάσει από την εν δυνάµει 

στην ενεργεία κατάσταση, την κίνηση εκείνη που ενώνει τη µορφή µε την ύλη. Στην 

περίπτωση όµως του σπιτιού το ποιητικό αίτιο βρίσκεται στη γνώση του οικοδόµου ή του 

                                                 
94 John Searle, Νους εγκέφαλος και Επιστήµη,96, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1994 
95 Μετά τα Φυσικά Ζ 1032α14-24 
96 Μετά τα Φυσικά Ζ 1034a41 
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αρχιτέκτονα που εκπονεί και πραγµατώνει το σχέδιο της οικοδόµησης για τη δηµιουργία 

του σπιτιού.97 

Παρά την υλοµορφική ενότητα των όντων στην εµπειρική φυσική πραγµατικότητα 

υπάρχει χρονική προτεραιότητα98 της µορφής της ψυχής σε σχέση µε την ύλη του σώµατος. 

Η προτεραιότητα αυτή διακρίνεται στον ορισµό της ψυχής που διατυπώνεται από τον 

Αριστοτέλη. Η ψυχή είναι η εντελέχεια η πρώτη φυσικού σώµατος οργανωµένου.99 Η 

υλοµορφική ενότητα των ζωντανών οργανισµών, κατανοείται ως συνεργασία σώµατος 

ψυχής µε αποτέλεσµα να προκύπτει ζωή και δηµιουργία, τα έργα δηλαδή της ψυχής τα οποία 

πραγµατώνονται από τα όργανα του σώµατος της µε ενέργεια της ψυχής. 

Το παράδειγµα του τσεκουριού επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος µέσω της τέχνης του µιµείται 

τη φύση. Κατασκευάζει σύµφωνα µε την τέχνη του αντικείµενα µε σκοπό να επιτελούν µία 

συγκεκριµένη λειτουργία στο βαθµό που η οργάνωσή τους το επιτρέπει. Ο άνθρωπος µέσω 

της τέχνης του οργανώνει µε τέτοιο τρόπο την ύλη ώστε να επιτελεί ένα συγκεκριµένο 

σκοπό να ανταποκρίνεται δηλαδή σε µία συγκεκριµένη λειτουργία. Το τσεκούρι επιτελεί 

µία λειτουργία και ένα σκοπό, δηλαδή κόβει, όποτε του ασκηθεί η ανάλογη δύναµη για να 

κόψει και παράγει το έργο για το οποίο είναι κατασκευασµένο να παράγει. Ας υποθέσουµε 

ότι το τσεκούρι είναι ζωντανό φυσικό σώµα, η αιτία  της ύπαρξη του είναι ακριβώς αυτό 

που είναι δηλαδή τσεκούρι που κόβει και η µορφή του επίσης είναι το ίδιο πράγµα. 

Σύµφωνα µε την υπόθεσή µας, εάν το τσεκούρι είναι ένα φυσικό σώµα, τότε το σχήµα του 

τσεκουριού αντιστοιχεί στην ψυχή του, στην ικανότητα δηλαδή να κόβει. Η µορφή του 

τσεκουριού οργανώνει την κατάλληλη ύλη που µπορεί να αποδώσει την ενέργεια της 

µορφής του και να έχει την ικανότητα να κόβει. Αν για κάποιο λόγο αλλάξει ο τρόπος 

οργάνωσης της ύλης του τσεκουριού ή το υλικό του τσεκουριού φθαρεί τότε το τσεκούρι 

στερείται την µορφή του ή την πρώτη εντελέχειά του, χάνει δηλαδή την ικανότητά του να 

κόβει. Εάν το τσεκούρι χάσει τη δυνατότητά του να κόβει την πρώτη του δηλαδή 

εντελέχεια συγχρόνως χάνει και την δεύτερη του εντελέχεια δεν µπορεί δηλαδή να κόψει, 

όταν βρεθεί κατάλληλο αντικείµενο που θα πρέπει να κοπεί. Η απώλεια της µορφής του 

τσεκουριού, σηµαίνει απώλεια της συγκεκριµένης οργάνωσης πάνω σε συγκεκριµένη ύλη 

(του τσεκουριού) που δύναται να κόβει. Απώλεια της µορφής του τσεκουριού σηµαίνει 

απώλεια της δυνατότητας να κόβει. Έτσι αποσυνδεµένο όπως είναι διατηρεί µόνο την 

ονοµασία του και δεν επιτελεί πλέον το σκοπό για τον οποίο ήταν οργανωµένο να επιτελεί. 

                                                 
97 Μετά τα Φυσικά Ζ 1034a26-28 
98 Μετά τα φυσικά Ζ1035b14-15, 20-24 
99 Περί ψυχής412b4-5 
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     Ψυχή όµως δεν µπορούν να έχουν όλα τα σώµατα παρά µόνο εκείνα που έχουν µέσα 

τους την αρχή της κίνησης και της στάσης δηλαδή τις ενδείξεις του ότι έχουν ζωή. Η 

κατασκευή του τσεκουριού δεν στηρίζεται στην µορφή του ίδιου του τσεκουριού γιατί 

απλούστατα δεν είναι ζωντανό φυσικό σώµα. Το τσεκούρι όπως είναι κατασκευασµένο και 

επιτελεί µία λειτουργία, ουσιαστικά µιµείται την οργάνωση ενός φυσικού σώµατος, όσο 

είναι οργανωµένο και έχει την κοφτερή του βάση συνδεµένη µε τη λαβή µέσω της οποίας 

ασκείται η δύναµη (πάνω στην κοφτερή βάση) για να κόψει. Η βάση εποµένως και η λαβή 

βρίσκονται σε λειτουργική σχέση καθώς είναι σε τέτοια θέση οργανικά τοποθετηµένα, 

ώστε η συνεργασία τους να επιτελεί ένα σκοπό, όποτε τους ζητηθεί δηλαδή να κόβουν. Η 

οργάνωση που µπορεί όµως να έχει ένα τσεκούρι είναι τεχνητή και όχι φυσική. ∆ηλαδή το 

τσεκούρι δεν οφείλει την ύπαρξή του στη φύση αλλά στην επινόηση κάποιου εφευρέτη που 

εµπνεύστηκε να τοποθετήσει οργανικά τα µέρη του τσεκουριού, ώστε να επιτελεί τη 

λειτουργία που δύναται να επιτελεί. Οποιαδήποτε αιτία καταλύσει και αποδιοργανώσει 

αυτή την οργάνωση µπορεί να αποκατασταθεί δεν θα είναι µόνιµη όπως συµβαίνει µε τη 

φθορά των έµψυχων σωµάτων. Το φυσικό σώµα είναι οργανωµένο εκ φύσεως και επιτελεί 

το έργο και τη λειτουργία που η φυσική του οργάνωση του επιτρέπει. Με την πάροδο του 

χρόνου και τη φθορά όµως καταργείται αυτή η οργάνωση γιατί δεν είναι αιώνια και 

αθάνατη αλλά θνητή. Χωρίζεται το σώµα από την ψυχή και αυτόµατα ο χωρισµός αυτός 

είναι µόνιµος και αµετάβλητος. Τα σώµατα τα οποία δεν είναι φυσικά αλλά αποτέλεσµα 

της ανθρώπινης επινοητικότητας, όταν επέλθει η λύση της οργανικής τους λειτουργικής 

συνέργειας, δύναται να διορθωθεί. Η επιδιόρθωση είναι δυνατή γιατί η ίδια τεχνική ή η 

τέχνη, η οποία τα έθεσε σε οργάνωση µε σκοπό να επιτελούν κάποιο συγκεκριµένο έργο 

µπορεί να τα ξαναοργανώσει εκ νέου, όταν κάποια βλάβη τα θέσει εκτός λειτουργίας.  

Η ψυχή ενσωµατωµένη στη δική της σάρκα και στα δικά της οστά δίνει την 

δυνατότητα στο σώµα της να ακολουθήσει τα στάδια ανάπτυξης για να αποκτήσει τα 

χαρακτηριστικά της, ώστε να φτάσει την τελική της µορφή η υλοµορφική οντότητα. Το 

σπέρµα και ο καρπός αποτελούνται από ύλη και µορφή, συµµετέχουν δηλαδή στη ζωή µε 

σώµα και ψυχή. Το σώµα τους είναι στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής και έχει µέσα του την 

δυνατότητα
100 της ανάπτυξης και της εξέλιξης να γίνει τέτοιο σώµα όπως επιτρέπει η πρώτη 

«εντελέχεια» της ψυχής που ενυπάρχει µέσα τους. Το πέρασµα του χρόνου και η θρέψη που 

τους επιτρέπει η θρεπτική ψυχή τους θα οδηγήσουν το σπέρµα και τον καρπό στο τελικό 

                                                 
100 Περί Ψυχής412b26-27 
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στάδιο της ανάπτυξής τους δηλαδή στην τελειοποίησή τους,  την αρτιότητά τους την δεύτερη 

εντελέχεια. 

Είναι δεδοµένο ότι ο σπόρος για τα φυτά και το σπέρµα για τα ζώα και τους ανθρώπους 

έχουν µέσα τους τη δυνατότητα ζωής διότι έχουν µέσα τους την πρώτη εντελέχεια δηλαδή 

την ψυχή τους η οποία αποτελεί την οργανωτική αρχή τους Η έλλειψη της κίνησης στα 

φυσικά σώµατα σηµαίνει έλλειψη ψυχής και συνεπώς στέρηση ζωής. Προσδιορίζοντας τα 

έµψυχα παράλληλα προσδιορίζουµε τα άψυχα διότι η οντότητα η οποία δεν έχει τη 

δυνατότητα ζωής δεν έχει και ψυχή άρα είναι άψυχη. 
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Κεφάλαιο 2  ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ή ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΕΜΨΥΧΟΥ 

 

«Των δυνάµεων της ψυχής αι λεχθείσαι τοις µέν υπάρχουσι πάσαι, 

καθάπερ είποµεν, τοις δε τινές αυτών ενίοις δε µία µόνη. ∆υνάµεις δε’ είποµεν 

θρεπτικόν, ορεκτικόν, αισθητικό, κινητικόν κατά τόπον, διανοητικόν.»101 

 

Η σχέση ψυχής σώµατος παρουσιάζει αναλογίες µε τη σχέση αρχιτεκτονικής τέχνης και 

οικοδοµικών υλικών, όπου η αρχιτεκτονική τέχνη οργανώνει και δοµεί τα υλικά µε σκοπό το 

χτίσιµο µίας οικίας αποσκοπώντας στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να 

επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο επινοήθηκε η κατοικία, η κατοίκηση του ανθρώπου.102 

Έτσι ακριβώς η ψυχή, όπως η αρχιτεκτονική τέχνη, οργανώνει το σώµα µε σκοπό τη 

δηµιουργία ενός έµψυχου, το οποίο αποσκοπεί να επιτελέσει συγκεκριµένες ζωτικές 

λειτουργίες. 

Επίσης, όταν  χτίζεται ένα σπίτι συµµετέχουν ενεργά τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, 

όπως οι γνώστες της τέχνης της οικοδόµησης µέσω των οποίων χτίζεται το σπίτι. Αλλά µόνο 

η γνώση της οικοδοµικής τέχνης δεν αρκεί για να οικοδοµηθεί το σπίτι γιατί απαραίτητη 

προϋπόθεση της οικοδόµησης είναι η ύπαρξη των κατάλληλων υλικών. Επίσης απαιτείται να 

υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία µέσω των οποίων τα κατάλληλα υλικά θα τοποθετηθούν 

µε τον σωστό τρόπο και σύµφωνα µε την τέχνη της οικοδόµησης µε σκοπό την δηµιουργία 

της οικίας. 

Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει µε τα έµψυχα, η κάθε ικανότητα ψυχής έχει τα δικά της 

σωµατικά όργανα κατάλληλα να εκτελούν ορισµένες ζωτικές λειτουργίες και όλες µαζί 

αρµονικά συγκροτούν µία ενότητα εµψύχου. Θεωρώ ότι η ένωση της ψυχοσωµατικής 

οντότητας του έµψυχου επιτυγχάνεται λόγω κάποιας αιτίας που προκαλεί την κίνηση και την 

αλλαγή αρχικά προς την δηµιουργία και την ανάπτυξή της υλοµορφικής σχέσης του έµψυχου 

ή και στη συνέχεια πάλι κάποια αιτία οδηγεί προς την αποσύνθεση της υλοµορφικής 

ενότητας. Στην περίπτωση του σπιτιού η ενεργοποίηση προς τη δηµιουργία υποκινείται από 

τη γνώση του αρχιτέκτονα και τη γνώση του οικοδόµου βάσει των οποίων οικοδοµείται µία 

οικεία. Στην περίπτωση του έµψυχου αλόγου η ενεργοποίηση και η κινητήρια δύναµη 

                                                 
101 Περί Ψυχής 414a29-32 
102 Frede M.,On Aristotle’s Conception of the Soul,95-96,101, στο Εssays on Aristotle’s de Anima, 
Οξφόρδη1992 
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ανάπτυξης του ενυπάρχει έµφυτη µέσα στις ψυχικές ικανότητες του για θρέψη, αίσθηση και 

κίνηση. Οι ψυχικές ικανότητες συσχετίζονται και συνδέονται η µία µε την άλλη όπως 

ακριβώς συµβαίνει κατά την συνεργασία των διαφορετικών ειδών γνώσεων, για παράδειγµα 

η γνώση του οικοδόµου και η γνώση του αρχιτέκτονα, οι οποίες συνεργάζονται για την 

οικοδόµηση ενός σπιτιού. Επίσης τα υλικά της οικοδόµησης των διαφορετικών τεχνών που 

συνδράµουν στην οικοδόµηση εµπλέκονται µε τέτοιο τρόπο µε αποτέλεσµα να µην γίνεται 

εύκολα διακριτός ο διαχωρισµός τους µετά την οικοδόµηση της οικίας. Ανάλογη συνεργασία 

υπάρχει ανάµεσα στα σωµατικά όργανα ενός έµψυχου αν και δεν εκτελούν την ίδια ψυχική 

λειτουργία, ανήκουν στο ίδιο έµψυχο και υπάρχουν για να επιτελέσουν από κοινού την 

δυνατότητα ζωής του έµψυχου. Τα σωµατικά όργανα των έµψυχων αντιστοιχούν σε 

ορισµένες ψυχικές ικανότητες. Οι ψυχικές ικανότητες επίσης, θρέψης , αίσθησης, κίνησης 

αλλά και νόησης βρίσκονται σε  διαδοχική σειρά ανάλογη µε εκείνη που παρατηρούµε ότι 

υπάρχει ανάµεσα στα γεωµετρικά σχήµατα. Όλα αυτά αποδεικνύουν σε ένα βαθµό την 

ενότητα του έµψυχου. Αντίθετα η κινητική δύναµη που τελειοποιεί τα αντικείµενα που 

στερούνται ζωή, τα άψυχα, υποκινείται από την τεχνογνωσία εκείνου που τα εµπνεύστηκε. Η 

κινητική αρχή δηµιουργίας των άψυχων αντικειµένων, η γνώση του τεχνίτη, υπάρχει έξω 

από τα άψυχα αντικείµενα ενώ η κινητική αρχή της τελειοποίησης των έµψυχων υπάρχει 

µέσα στα έµψυχα.  διότι είναι η ίδια η ψυχή τους την οποία στερούνται τα άψυχα 

αντικείµενα.103 

Η ζωή είναι εκείνο που διακρίνει τα έµψυχα από τα άψυχα. Υπάρχουν πολλά 

φαινόµενα ζωής104 τα οποία αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες του σώµατος που υπάρχουν 

δυνάµει των ικανοτήτων της ψυχής του. Εάν υπάρχει έστω και ένα από αυτά τα φαινόµενα 

ζωής τότε το έµψυχο έχει ζωή. Όταν το έµψυχο ζει, σηµαίνει ότι νοεί, αισθάνεται, κινείται 

κατά τόπον, αυξάνεται ή µεταβάλλεται προς την ωριµότητα ή την φθορά. Η κίνηση ή 

αλλαγή η οποία παρατηρείται µέσω της αύξησης πραγµατοποιείται µε τη θρέψη του όντος, 

ενώ η κίνηση ή τάση προς τη φθορά περατώνεται µε την είσοδο στα γηρατειά και το 

θάνατο. Ο Αριστοτέλης χωρίζει νοητά την ψυχή σε τµήµατα, όπου το κάθε τµήµα έχει 

διαφορετική ικανότητα.105 Το θρεπτικό µέρος εξασφαλίζει τη θρέψη. Το αισθητικό µέρος 

της ψυχής ενεργοποιεί την ικανότητα της αίσθησης και αποθηκεύει µε τη µορφή εµπειρίας 

στη µνήµη το αισθητηριακό αποτέλεσµα. Η νοητική ψυχή δηλαδή ο νους αναζητά τις 

σχέσεις και τις αιτίες που διέπουν τα εµπειρικά φαινόµενα και σχηµατίζει µία νοητή 

                                                 
103 Frede M.,On Aristotle’s Conception of the Soul,100, στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη 1992 
104 Περί ψυχής 413a22-26 
105 Περί ψυχής413b11-13 



 50

παράσταση, η οποία αντικατοπτρίζει αφαιρετικά και µε τη µορφή διαγράµµατος τα 

εµπειρικά δεδοµένα. Η έλλογη ψυχή αναζητά τις αιτίες για να προσεγγίσει τη γνώση. Η 

διαδικασία της µάθησης γίνεται δυνάµει του παθητικού νου, ο οποίος αποτελεί τµήµα της 

ανθρώπινης ψυχής. Ο άνθρωπος δυνάµει της έλλογης φύσης του και του παθητικού νου 

µαθαίνει από αυτόν που έχει γνώση των όσων διδάσκει. Η διδασκαλία είναι µία διαιώνιση 

της γνώσης και αναπαραγωγή του γνώστη. Εάν αφυπνιστεί η ικανότητα της έλλογης ψυχής 

µπορούµε να γνωρίσουµε και να δηµιουργήσουµε. Η δυνατότητα της θρέψης 

επιτυγχάνεται δυνάµει της ικανότητας της θρεπτικής ψυχής που επιδρά στο σώµα που 

τρέφεται. Τα έµψυχα όντα αισθάνονται δυνάµει της ικανότητας της αισθητικής ψυχής τους 

η οποία επιδρά στο σώµα και το ενισχύει µε την δυνατότητα της αίσθησης. Ο προφορικός 

λόγος πραγµατοποιεί την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων και έχει ιδιαίτερη αξία διότι 

είναι δείγµα κάποιας ανώτερης ποιοτικά ζωής.106 Η ανθρώπινη επικοινωνία προϋποθέτει τη 

δυνατότητα της αίσθησης, της σκέψης και του έναρθρου λόγου µεταξύ των συνοµιλητών. 

Η κριτική ικανότητα του ανθρώπου και η δηµιουργική του πνοή είναι ικανότητες που 

απορρέουν από την έλλογη φύση του. Η διαλεκτική επικοινωνία έχει αφετηρία τις 

αισθήσεις και καταλήγει στη νοητική ικανότητα του ανθρώπου µέσω της οποίας 

επεξεργάζεται τα όσα ακούει, βλέπει και αισθάνεται.  

Ο Αριστοτέλης συσχετίζει απόλυτα τη γνώση µε τη διερεύνηση της ουσίας της 

ψυχής και λόγω αυτής της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στη γνώση και την ψυχή βασίζει 

την προτεραιότητα την οποία δίνει στο εγχείρηµα να µελετηθεί κα να διερευνηθεί η ψυχή. 

Ένας από τους βασικούς στόχους του Αριστοτέλη στην πραγµάτευση της έννοιας της 

ψυχής είναι η αναζήτηση του τρόπου ή της µεθόδου107 µέσω των οποίων κατακτιέται η 

γνώση. Η απόκτηση µεθόδου αναζήτησης της γνώσης είναι απαραίτητη αφενός γιατί θα 

πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι µε στόχο να διασφαλίζεται η ορθότητα κάποιας 

πεποίθησης για την ανακάλυψη της αλήθειας και αφετέρου η µέθοδος είναι χρήσιµη για να 

φέρει αποτέλεσµα η διδασκαλία. Η χρήση µεθόδου στην διερεύνηση της αλήθειας είναι 

χρήσιµη σε κάθε είδους διδασκαλία. Η ικανότητα της  διδαχής αποδεικνύει την κατοχή της 

γνώσης από το δάσκαλο ή την ύπαρξη της γνώσης µέσα στη ψυχή του δασκάλου.108 Ο 

βασικός στόχος του Αριστοτέλη είναι η αναζήτηση εκείνης της γνώσης που διέπεται από 

αλήθεια.109  Όλοι οι άνθρωποι έχουν µέσα τους έµφυτη την ανάγκη αναζήτησης της 

γνώσης. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την κατάκτηση της γνώσης είναι η 

                                                 
106 Περί ψυχής 435b20-26 
107 Περί Ψυχής 402a14,16-22 
108 Μετά τα Φυσικά Α981b5-10 
109 Μετά τα Φυσικά Β 997a15-17 
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αισθητική ικανότητα η οποία βιώνεται δυνάµει της ικανότητας της αισθητικής ψυχής διότι 

από τις αισθήσεις προκύπτει η εµπειρία.110 Η γνώση προκύπτει από τα δεδοµένα της 

εµπειρίας µε την ανάδειξη της σχέσης αιτίου και αποτελέσµατος. Η βασική προϋπόθεση 

της ζωής είναι η δυνατότητα της θρέψης.111 Οι ανώτερες µορφές πραγµάτωσης της ζωής 

ενέχονται πάνω στις κατώτερες µορφές πραγµάτωσης της ζωής όπως ακριβώς 

βρίσκονται σε συνοχή τα γεωµετρικά σχήµατα, όπου για παράδειγµα η δυνατότητα 

ύπαρξης του τριγώνου υπάρχει µέσα στο τετράγωνο. Η επόµενη ψυχική ικανότητα 

στηρίζεται στην προηγούµενη αλλά και οι σωµατικές αντίστοιχες δυνατότητες ενέχονται η 

µία στην άλλη για παράδειγµα κάποια σωµατικά όργανα της αίσθησης εµπεριέχουν και την 

δυνατότητα της θρέψης.  

 

«Παραπλησίως δ’ έχει τω περί των σχηµάτων και τα κατά ψυχήν αεί γάρ εν 

τω εφεξής υπάρχει δυνάµει το πρότερον επί τε των σχηµάτων και επί των 

εµψύχων, οιον εν τετραγώνω µεν τρίγωνον, εν αισθητικώ δε το 

θρεπτικό».112 

 

Όλα τα όντα ανεξαιρέτως έχουν τη δυνατότητα να τρέφονται και να αυξάνονται 

δυνάµει της θρεπτικής ψυχής που τα συντηρεί στη ζωή. Εάν για κάποιο λόγο κάποιο 

φυσικά οργανωµένο σώµα στερηθεί τη θρεπτική του ψυχή ταυτόχρονα στερείται και τις 

υπόλοιπες µορφές ζωής του. Η θρεπτική ικανότητα της ψυχής µπορεί να υπάρχει χωρίς τις 

άλλες ψυχικές ικανότητες σε ένα έµψυχο ον αλλά οι άλλες ικανότητες της ψυχής δεν 

µπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από την ικανότητα της θρεπτική ψυχής µέσω των 

σωµατικών οργάνων που υπάρχουν για να επιτελέσουν τον σκοπό της θρέψης του 

έµψυχου.113 Τα φυτά διαθέτουν µόνο τη θρεπτική ψυχική ικανότητα και τη δυνατότητα 

θρέψης, ενώ στερούνται τις άλλες ψυχικές ικανότητες αλλά και τα σωµατικά όργανα που 

αντιστοιχούν σε αυτές. 114 Η θρεπτική ικανότητα της ψυχής των φυτών δυνάµει της οποίας 

υπάρχουν οι ρίζες των φυτών και µέσω των οποίων τρέφονται τα φυτά εξασφαλίζεται η 

διατήρηση της δικής τους φυτικής ζωής αλλά δεν διαθέτουν τις ψυχικές ικανότητες  ούτε 

τα σωµατικά όργανα δυνάµει των οποίων βιώνεται η ανώτερη ποιοτικά ζωή. Η αίσθηση, η 

κίνηση και η νόηση βιώνεται δυνάµει των αντίστοιχων ψυχικών ικανοτήτων και δυνάµει 

των κατάλληλων σωµατικών οργάνων της αίσθησης, της κίνησης και της νόησης. Επειδή 

                                                 
110 Μετά τα φυσικά 981a 
111 Περί Ψυχής 413a29-30 
112 Περί Ψυχής 414b28-32 
113 Περί Ψυχής 413a31-32 
114 Περί Ψυχής413a32-413b1 



 52

τα φυτά έχουν µόνο µία ψυχική ικανότητα, την ικανότητα της θρέψης, πολλαπλασιάζονται 

µε σχετική ευκολία στο χώρο πρακτική την οποία στερούντα τα υπόλοιπα είδη των 

έµψυχων. Η ψυχική θρεπτική ικανότητα  όµως είναι η βασική προϋπόθεση της ζωής και 

ενώ εκείνη µπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από τις άλλες ψυχικές ικανότητες των έµψυχων, 

η αισθητική ή νοητική ψυχική ικανότητα δεν µπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από την 

θρεπτική ικανότητα Η βάση της ζωής είναι η θρέψη και όταν εξασφαλιστεί αυτή 

εξασφαλίζεται και η λειτουργία των υπόλοιπων ψυχικών δυνάµεων, όπως είναι η αίσθηση 

και η νόηση. Όλα τα έµψυχα διαθέτουν την θρεπτική ικανότητα ενώ τα φυτά έχουν µόνο 

την θρεπτική ικανότητα της ψυχής. 

Τα ζώα διαφέρουν από τα φυτά διότι διαθέτουν την αισθητική ψυχική ικανότητα 

δυνάµει της οποίας υπάρχουν τα κατάλληλα αισθητικά σωµατικά όργανα για να γίνει 

βιωµατική εµπειρία η λειτουργία της  αίσθησης115. Η αίσθηση των ανθρώπων και των 

ζώων αναλύεται στην αφή, την ακοή, την όραση, την όσφρηση και την γεύση. Βασική 

προϋπόθεση της ικανότητας της αίσθησης των έµψυχων είναι η ικανότητα της αφής. Όπως 

η θρεπτική ικανότητα διακρίνεται από τις άλλες ικανότητες της ψυχής έτσι ακριβώς και η 

δυνατότητα της αφής διακρίνεται από τις άλλες ικανότητες της αίσθησης των ζώων.116 

Αφή διαθέτουν όλα τα ζώα γιατί η αφή είναι η βασική προϋπόθεση της αίσθησης. Μπορεί 

κάποιο ζώο να µην έχει ακοή ή όραση αλλά αφή θα πρέπει απαραίτητα να έχει.117 

Οι ικανότητες της ψυχής, όπως πραγµατώνονται σε ένα ζωντανό οργανισµό είναι η 

ικανότητα της θρέψης, η ικανότητα της αίσθησης, και η ικανότητα της κίνησης.118 Επειδή οι 

δυνατότητες των σωµατικών οργάνων ενέχονται διαδοχικά η µία µέσα στην άλλη χωρίς να 

υπάρχει διακριτός διαχωρισµός καθώς πραγµατώνουν τις σωµατικές τους λειτουργίες 

αναδύεται ο προβληµατισµός µήπως και οι ψυχικές ικανότητες, οι οποίες βρίσκονται σε 

αµοιβαία αντιστοιχία µε τις σωµατικές δυνατότητες αφής, ακοής, αίσθησης, κίνησης, 

θρέψης, και νόησης ανήκουν σε ένα µόριο ψυχής ή κάθε µία ψυχική ικανότητα αντιστοιχεί 

σε διαφορετικό µόριο ψυχής. ∆ιότι η κάθε ψυχική ικανότητα ενέχεται διαδοχικά η µία µέσα 

στην άλλη κατά τρόπο αλληλένδετο όπως ακριβώς συµβαίνει µε τις σωµατικές δυνατότητες 

των σωµατικών οργάνων των έµψυχων. Επίσης ο Αριστοτέλης σηµειώνει την απορία ότι 

στην περίπτωση που η κάθε δυνατότητα έµψυχου αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό µόριο της 

                                                 
115 Περί Ψυχής 413b2 
116 Περί Ψυχής 413b5-8 
117 Περί Ψυχής 413b8-9 
118 Περί Ψυχής 413b11-13 
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ίδιας της ψυχής η διάκριση των µορίων της ψυχής είναι µόνο θεωρητική ή η διάκριση αυτή 

είναι πρακτικά εφικτή, πραγµατώνεται δηλαδή και στο χώρο.119  

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι τα όντα ανάλογα µε το είδος της ψυχή τους 

κατατάσσονται σε κατηγορίες. Η πρώτη βασική κατηγορία των όντων η οποία διαθέτει ζωή 

είναι η κατηγορία των φυτών. Η θρεπτική ψυχή είναι η πρώτη και βασική προϋπόθεση ζωής. 

Κατά την αναπαραγωγή κάποιων φυτών παρατηρούµε ότι, εάν διαιρεθούν και χωριστούν, 

διατηρείται στο κάθε νέο φυτό η θρεπτική του ικανότητα και  η δυνατότητα της θρέψης του 

από τις ρίζες του. Η ευκολία µε την οποία αναπαράγονται τα φυτά µας επιτρέπει να 

διαπιστώσουµε ότι η θρεπτική ψυχή ενός φυτού είναι µία σε εντελέχεια και πολλές σε 

δυναµικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι από την ύπαρξη ενός φυτού µπορούν να αναπαραχθούν 

πάρα πολλά φυτά όµοια µε αυτό. Η θρεπτική ψυχή των φυτών µπορεί να αναπαράγει 

συγχρόνως και άλλες θρεπτικές ψυχές όµοιες µε αυτό. Το φυτό είναι αυτό που είναι δυνάµει 

της ψυχής του, τρέφεται από τις ρίζες του, ανθίζει, δίνει καρπό, και µαραίνεται, όταν 

στερηθεί την θρέψη του ή όταν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του. Όλες αυτές οι ζωτικές 

λειτουργίες όπως βιώνονται από το φυτό αποτελούν την δεύτερη εντελέχειά του. Από ένα 

φυτό µπορούν να παραχθούν και άλλα φυτά όµοια µε αυτό µε την πρακτική της διαίρεσης 

και της µεταφύτευσης. Εποµένως στην ίδια θρεπτική ψυχή ή στην ίδια µορφή του φυτού 

υπάρχουν πολλές δυνατότητες για πραγµάτωση της ίδιας µορφής του φυτού, ενώ στο κάθε 

φυτό η πραγµάτωση ή η «εντελέχεια» της θρεπτικής ψυχής είναι µία.120 

Κάτι ανάλογο διαπιστώνεται σε µικρά όντα που έχουν ζωή δηλαδή τα έντοµα. Εάν 

τεµαχίσουµε ένα έντοµο παρατηρούµε ότι το κάθε κοµµάτι του εντόµου διατηρεί και κίνηση στο 

χώρο και αίσθηση.121 Εποµένως η θρεπτική και η αισθητική ικανότητα στα ζώα είναι µία σε 

«εντελέχεια» αλλά πολλές σε δυνατότητα. Το αξιοθαύµαστο στα έντοµα είναι ότι οι νέες µορφές 

ζωής που προκύπτον διατηρούν και την κίνηση και την αίσθηση του εντόµου από το οποίο 

προέρχονται. Με την αίσθηση σχετίζονται η ηδονή και η λύπη ενώ πραγµατοποιείται η επιθυµία 

της απόλαυσης της ηδονής κάθε φορά που κάποιος επιζητά και απολαµβάνει την ηδονή ενώ 

αποφεύγει την λύπη.122 Η δυνατότητα της αίσθησης παρέχει τη δυνατότητα της παράστασης. Το 

αντικείµενο της αίσθησης αποθηκεύεται ως αισθητή µορφή  στη µνήµη του έµψυχου µε 

αποτέλεσµα να αποκτά αισθητηριακή εµπειρία η οποία θα καθορίζει στο µέλλον την 

συµπεριφορά του καθώς θα προσανατολίζει την επιθυµία προς την αποφυγή ή την επιδίωξη 

ανάλογης αισθητικής εµπειρίας.   

                                                 
119 Περί Ψυχής 413b13-16 
120 Περί Ψυχής 413b16-19 
121 Περί Ψυχής 413b21-24 
122Περί Ψυχής 413b22-24 
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   «το δη λέγειν οργίζεσθαι την ψυχήν όµοιον καν εί τις λέγοι την ψυχήν 

υφαίνειν ή οικοδοµείν βέλτιον γάρ ίσως µη λέγειν την ψυχήν ελεείν ή 

µανθάνειν ή διανοείσθαι , αλλά τον άνθρωπο τη ψυχή.»123 

 

 «Επεί δ’ ορέξεις γίνονται εναντίαι αλλήλαις, τούτο δε συµβαίνει όταν ο 

λόγος και αι επιθυµίαι εναντίαι ωσι, γίνεται δ’ εν τοις χρόνου αίσθησιν 

έχουσιν ( ο µέν γάρ νους δια το µέλλον ανθέλκειν κελεύει, η δ’ επιθυµία δια 

το ήδη φαίνεται γάρ το ήδη ηδύ και απλώς ηδύ και αγαθόν απλώς, διά το µη 

οράν το µέλλον)…..»124 

                                                 
123 Περί Ψυχής 408b11-15 
124 Περί Ψυχής 433b5-10 
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Κεφάλαιο 3  Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ 

 

Στο «Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής» 125  έχουµε σε ελληνική 

µετάφραση το λατινικό κείµενο του  13ου αιώνα «Liber de pomo sive morte Aristotelis” .  

Ο Αριστοτέλης είναι βαριά άρρωστος. Κρατά στο χέρι του ένα µήλο και µυρίζει το µήλο 

ώστε να παρατείνει για λίγο τη ζωή του και να προλάβει να δώσει τις τελευταίες 

συµβουλές στους παρευρισκόµενους πριν φύγει από τη ζωή για να µπορέσουν να 

αναζητήσουν το πραγµατικό και αληθινό νόηµα της φιλοσοφίας. Ο τελευταίος αυτός 

λόγος του Αριστοτέλη είναι προτρεπτικός προς το φιλοσοφείν.  Πέρα από τις αµφιβολίες 

που αιωρούνται για την γνησιότητα του έργου εγώ θα επικεντρωθώ σε κάποια σηµεία τα 

οποία τα εντοπίζω παράλληλα στο Περί Ψυχής του Αριστοτέλη. 

 Στο λατινικό κείµενο συναντάµε την ίδια διάκριση των µερών της ψυχής που 

υπάρχει και στο περί ψυχής, όπου η µία δύναµη ή ψυχική ικανότητα αντιστοιχεί και σε 

µία ποιότητα ζωής και η κατώτερη βαθµίδα ζωής συνδέεται µε την ανώτερη. Η θρεπτική 

ψυχή ή η θρεπτική ικανότητα της ψυχής για παράδειγµα ενισχύει και υποστηρίζει την 

λειτουργία της θρέψης που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την παρουσία της τροφής και 

τα κατάλληλα σωµατικά όργανα µέσω των οποίων θα γίνει η λήψη της τροφής και η 

πέψη της. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η όσφρηση126 του µήλου διατηρεί την ενότητα 

ανάµεσα στο σώµα  και την ψυχή του Αριστοτέλη δηλαδή την επιβίωσή του. Παράλληλα 

µε την διατήρηση της ενότητας ανάµεσα στην ψυχή και το σώµα του Αριστοτέλη 

διατηρείται η παρουσία του ενεργητικού του νου διότι στοχάζεται και επικοινωνεί µε 

τους µαθητές του. Εποµένως ο Αριστοτέλης δυνάµει της όσφρησης του µήλου διατηρεί 

εν ενεργεία την αισθητική του ψυχή και αυτή µε τη σειρά της ενεργοποιεί τα υπόλοιπα 

µέρη της ψυχής διότι βρίσκονται σε συνάφεια και σε εγγύτητα µεταξύ τους. Παράλληλα 

η ενεργοποίηση των ψυχικών ικανοτήτων κινητοποιεί τα σωµατικά όργανα µε τα οποία 

βρίσκονται οι ψυχικές ικανότητες σε αντιστοιχία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο 

Αριστοτέλης να διατηρείται στη ζωή. Η ανώτερη ψυχή είναι η νοητική ψυχή η οποία 

εξουσιάζει όλες τις υπόλοιπες. Η νοητική ψυχή διακρίνει το καλό από το κακό. Η 

νοητική ψυχή είναι το µοναδικό τµήµα της ψυχής που έχει την ικανότητα να γνωρίσει 

µέσω της έρευνας και της διαλεκτικής µεθόδου τον δηµιουργό της.127  

                                                 
125  Κοτζιά Β.,«Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής», σελ. 39, Θεσσαλονίκη 2007 
126 Κοτζιά Β «Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής,39 (4)-5,8 σελ. σ43 
127 Βούλα Κοτζιά «Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής σελ.41,( 6) 



 56

Θάνατος σηµαίνει αναχώρηση της ψυχής από το σώµα.128 Αυτή η πεποίθηση 

περί θανάτου έχει οµοιότητες µε το πέµπτο κεφάλαιο του τρίτου βιβλίου του περί ψυχής 

του Αριστοτέλη, όπου γίνεται µνεία για την αθανασία της ψυχής. Οµοιότητες επίσης 

εντοπίζουµε στο Φαίδρο του Πλάτωνα όπου µιλάει περί Αθανασίας της Ψυχής. 

 

«Αρχή δε αποδείξεως ήδε ψυχή πάσα αθάνατος. Το γάρ 

αεικίνητον αθάνατον το δ’ άλλο κινούν και υπ’ άλλου 

κινούµενον, παύλαν έχον κινήσεως, παύλαν έχει ζωής.»129 

 

Ο Αριστοτέλης προτρέπει στην µύηση130 της φιλοσοφίας, η οποία υπόσχεται τη 

σωστή µέθοδο αναζήτησης της γνώσης και της αλήθειας. Αρχικά ως προπαιδεία 

προτείνει την ανάγνωση των πρώτων οκτώ βιβλίων του. Η µελέτη του περί ψυχής και ο 

προβληµατισµός των ερωτηµάτων που τίθενται οδηγούν στην αναζήτηση του 

δηµιουργού του φυσικού κόσµου και των όντων. Ο Αριστοτέλης εκφράζει την πεποίθηση 

ότι αυτό το στάδιο είναι το υψηλότερο στάδιο αναβαθµού αναζήτησης της γνώσης. Όταν 

κάποιος φτάσει σε αυτό τον αναβαθµό αναζήτησης της γνώσης δεν φοβάται τον θάνατο, 

αναζητεί τη γνώση µέσα από την παίδευση της ψυχής του επιδιώκει το αγαθό και 

αποφεύγει το κακό131.  

Το ανώτερο στερέωµα και τα άστρα ανήκουν σε µία άλλη φύση διαφορετική 

από την φύση του υποσελήνιου τόπου µία φύση, όπου δεν έχουµε την δυνατότητα αλλά 

ούτε την ικανότητα να γνωρίσουµε.132
Το περί ψυχής διακρίνει µέρη της ψυχής, όπου τα 

περισσότερα είναι θνητά γιατί αντιστοιχούν σε κάποιο σώµα αλλά διακρίνει και ένα 

µέρος της ψυχής το οποίο δεν αντιστοιχεί σε κανένα όργανο του σώµατος και είναι 

αθάνατο. 

Η αισθητική ψυχή είναι η ικανότητα αίσθησης των ζώων και των ανθρώπων. Η 

επιστήµη της νευρολογίας και της νευροφυσιολογίας ερευνά τη λειτουργία του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος και του εγκεφάλου µε την οποία σχετίζονται η µετάδοση των 

ερεθισµάτων από το περιβάλλον προς το κεντρικό νευρικό σύστηµα, όπου 

αποθηκεύονται µε την µορφή εµπειρίας. Οι αισθήσεις διακρίνονται στην αφή, την όραση, 

την ακοή, την όσφρηση και την γεύση. Η κάθε αισθητική λειτουργία αντιστοιχεί σε µία 

                                                 
128 Βούλα Κοτζιά «Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής 10, σελ 45, 
129 Φαίδρος 245c 
130 Βούλα Κοτζιά «Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής σελ 53, (18)  
131 Βούλα Κοτζιά «Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής σελ 53,19 
132 Βούλα Κοτζιά «Περί του Μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής σελ 57, 24 
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ψυχική ικανότητα και σε ένα σωµατικό όργανο. Η αισθητική ψυχή εφάπτεται µε την 

θρεπτική ψυχή στην αίσθηση της αφής. Η βασική αίσθηση της αισθητικής ψυχής και 

βασική προϋπόθεση των υπολοίπων αισθήσεων είναι η αφή.  Η γεύση συγχρόνως 

αποτελεί κριτήριο της θρεπτικής ψυχής διότι συνδέεται µε την τροφή. Η γεύση επίσης 

είναι ένα είδος αφής.133 Ενώ αντίθετα µπορεί κάποιος να µην έχει όραση και ακοή αλλά 

να έχει αφή. Επίσης οι πέντε αισθήσεις υπάρχουν για να εξασφαλιστεί η επιβίωση διότι 

επαγρυπνούν και ενηµερώνουν για τυχόν κινδύνους, ενώ παράλληλα συµβάλουν στην 

αναζήτηση
134 της τροφής. Συνεπώς η θρεπτική ψυχή στηρίζεται στην αισθητική ψυχή για 

την αναζήτηση της τροφής. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν οι αισθήσεις είναι αφενός η 

εξασφάλιση της επιβίωσης και αφετέρου συµβάλουν στην επίτευξη µιας ανώτερης 

ποιοτικά ζωής. 

Η υλοµορφική ενότητα του σώµατος και της ψυχής ενός έµψυχου αποδεικνύεται 

στη λειτουργία της αίσθησης διότι απαραίτητη προϋπόθεση της αίσθησης είναι η ύπαρξη 

της ψυχικής ικανότητας για αίσθηση αλλά και η ύπαρξη των οργάνων εκείνων του 

σώµατος µέσω των οποίων πραγµατώνεται η λειτουργία της αίσθησης. Τέλος για να 

ενεργοποιηθεί η ψυχική ικανότητα και η σωµατική δυνατότητα για αίσθηση θα πρέπει να 

υπάρχει το αντικείµενο της αίσθησης.135 Με άλλα λόγια η λειτουργία της αίσθησης 

πραγµατοποιείται δια του σώµατος και της ψυχής. Η λειτουργία της αίσθησης δυνάµει 

της αισθητικής ψυχής πραγµατώνεται στο έµψυχο σώµα που διαθέτει τα κατάλληλα 

σωµατικά όργανα για την αίσθηση. Η όραση για παράδειγµα πραγµατώνεται µόνο µέσω 

των οφθαλµών. Η ικανότητα της αίσθησης δίνει τη δυνατότητα πραγµάτωσης της 

επόµενης βαθµίδας ζωής ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από το επίπεδο της θρέψης. Η 

λειτουργία της όρασης είναι µία λειτουργία µέσω της οποίας  αντικατοπτρίζεται το 

είδωλό του οπτικού αντικειµένου.136 Ο εγκέφαλος και η καρδιά είναι τα βασικά ζωτικά 

όργανα
137 και µέσω της λειτουργίας του εγκεφάλου και της καρδιάς πραγµατώνεται η 

ψυχοσωµατική ή υλοµορφική σχέση και ενότητα από την οποία πηγάζει η ζωή ενός 

έµψυχου όντος. Απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίησης της ικανότητας της αίσθησης 

είναι η ύπαρξη του αισθητού αντικειµένου. Η λειτουργία της αίσθησης υπάρχει δυνάµει 

δηλαδή υπολανθάνει, όταν ο οργανισµός έχει τη δυνατότητα να αισθανθεί µέσω της 

αισθητικής του ψυχής και των αισθητηρίων οργάνων µε την παρουσία του αισθητού 

                                                 
133 Μικρά φυσικά 441a 
134 Μικρά φυσικά 463b 
135 Μικρά φυσικά 436a 
136 Μικρά Φυσικά 438a 
137 Μικρά Φυσικά 438b-439 a 
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αντικειµένου. Όταν το αισθητό αντικείµενο εµφανιστεί τότε κινητοποιείται ολόκληρος ο 

εν δυνάµει µηχανισµός και µετατρέπεται138 από υπό λανθάνουσα σε ενεργή κατάσταση. 

Με την παρουσία του αισθητικού αντικειµένου και ενώ συντρέχουν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις της αίσθησης, δηλαδή καλή ψυχική ικανότητα της αίσθησης και υγιές 

σωµατικό όργανο της αίσθησης, επιτυγχάνεται το πέρασµα από την πρώτη εντελέχεια 

στη δεύτερη εντελέχεια. Το αντικείµενο της αίσθησης είναι η αφορµή για να 

πραγµατωθεί η λειτουργία της αίσθησης ή διαφορετικά το αισθητό αντικείµενο είναι ο 

παράγοντας, ο οποίος ενεργοποιεί και πραγµατώνει την  εν δυνάµει πραγµάτωση της 

αίσθησης. Η ικανότητα της αίσθησης µπορεί να πραγµατωθεί στην περίπτωση που ο 

οργανισµός διαθέτει όλους εκείνους τους νευρώνες µέσω των οποίων µπορεί να 

αντιληφθεί το αισθητό αντικείµενο. Η λειτουργία της αίσθησης αλλοιώνεται σε 

περίπτωση που υποστούν αλλοίωση τα σωµατικά όργανα της αίσθησης. Η λειτουργία της 

όρασης για παράδειγµα δεν πραγµατοποιείται στο επιθυµητό βαθµό σε περίπτωση που 

υποστούν βλάβη τα σωµατικά όργανα µέσω των οποίων το έµψυχο µπορεί να δει. 

Η ίδια αρχή που διέπει την λειτουργία της θρέψης διέπει και την λειτουργία της 

αίσθησης. Το ενάντιο γίνεται όµοιο. Στην αίσθηση αποτυπώνεται η µορφή του αισθητού 

αντικειµένου. Υπάρχει οµοιότητα στο αποτύπωµα του αισθητού και του ίδιου του 

αισθητού αντικειµένου. Η εµπειρία, το ζύµωµα µέσα στον εµπειρικό κόσµο µέσω των 

αισθήσεων αξιοποιείται από τα έλλογα όντα επειδή παράλληλα διαθέτουν νοητικές 

λειτουργίες, όπως είναι η µνήµη, η νόηση, η ανάµνηση.139 Κάθε κίνηση στο φυσικό 

περιβάλλον συνοδεύεται από µεταβολές και αλλοιώσεις. Το εντύπωµα των αισθητών 

µορφών των αισθητών αντικειµένων εντυπώνεται στον εγκέφαλο και στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα, το οποίο αντανακλά µία µορφή συνείδησης. Ο πόνος για παράδειγµα 

που προέκυψε από την ρίψη µιας πέτρας στο κεφάλι κάποιου εντυπώνεται ως εµπειρία 

στο κέντρο της µνήµης που βρίσκεται στον εγκέφαλο. Ο πόνος που προκάλεσε το 

χτύπηµα της πέτρας αντιστοιχεί σε εντύπωµα στον εγκέφαλο και ερµηνεύεται ως 

εσωτερική τραυµατική εµπειρία εγκλωβισµένη στον ψυχισµό εκείνου που δέχτηκε το 

χτύπηµα.  

Αυτό το είδος του εντυπώµατος στη µνήµη ο Αριστοτέλης στα Μικρά Φυσικά θα 

το παροµοιάσει µε ένα είδος ζωγραφιάς. Όλη τη διαδικασία του αισθητικού αυτού 

πάθους την περιγράφει ο Αριστοτέλης ως ένα είδος κίνησης που προκαλεί αλλοίωση 

δηλαδή µεταβολή διότι εγχαράσσει στην ψυχή το αποτύπωµα του αισθήµατος.  

                                                 
138 Μικρά Φυσικά439a 
139 Μικρά Φυσικά 450a 
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«Απορήσειε δ’ αν τις πως ποτέ του µέν πάθους παρόντος του δε 

πράγµατος απόντος µνηµονεύεται το µη παρόν. ∆ήλον γάρ ότι δει νοήσαι 

τοιούτον το γιγνόµενον διά της αισθήσεως εν τη ψυχή και τω µορίω του 

σώµατος τω έχοντι αυτήν, οιον ζωγράφηµά τι το πάθος, ου φαµέν την έξιν 

µνήµην είναι η γάρ γιγνοµένη κίνησις ενσηµαίνεται οιον τύπον τινά του 

αισθήµατος; Καθάπερ οι σφραγιζόµενοι τοις δακτυλίοις.» 140 

 

Η λειτουργία των αισθήσεων στην κατάσταση του ύπνου είναι ανενεργή και ενεργοποιείται 

ξανά στην αφύπνιση, ενώ αντίθετα η θρεπτική λειτουργία είναι ενεργή και στην κατάσταση 

του ύπνου.141 Τα ζώα που µεταβαίνουν από τον ύπνο στην εγρήγορση συγχρόνως 

αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την λειτουργία της αισθήσεως. Τα αισθήµατα της λύπης και της 

χαράς υπάρχουν λόγω της αισθητικής λειτουργίας.142 Μετέχουµε στην λύπη και την ηδονή 

λόγω της ικανότητας µας για αίσθηση. Χωρίς την αίσθηση δεν µπορούµε να αντιληφθούµε 

ούτε λύπη, ούτε ηδονή.143 Η επιθυµία οριοθετείται ανάµεσα στα όρια επίτευξης της ηδονής 

και αποφυγή της λύπης. Όταν η επιθυµία επιδιώκεται στα όρια ικανοποίησης των αισθήσεών 

η επιθυµία αυτή είναι επιθυµία ορέξεων.144  

Η ικανότητα της αίσθησης φύεται αυτόµατα στον οργανισµό µε τη γέννησή 

του.145 Ο Αριστοτέλης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η πρώτη µεταβολή που υφίσταται ένας 

ζωντανός οργανισµός είναι η µεταβολή που προκύπτει µε τη γέννησή του. Η αισθητική 

ικανότητα της ψυχής µετά τη γέννηση βρίσκεται σε εντελέχεια πρώτη, σε εν δυνάµει δηλαδή 

κατάσταση να πραγµατωθεί µε την εµφάνιση µίας αφορµής από φυσικό περιβάλλον, µε την 

πρώτη αισθητή επαφή µε αισθητό αντικείµενο. Με άλλα λόγια υπάρχει αυτόµατα µετά τη 

γέννηση έµφυτη η ικανότητα για αίσθηση, ο ζωντανός οργανισµός έχει όλες τις δυνατότητες 

να µετέχει στη διαδικασία της αίσθησης αλλά η πραγµάτωσή της είναι αδύνατη χωρίς το 

αντικείµενο της αίσθησης χωρίς την αισθητική δηλαδή επικοινωνία και επαφή µε τον φυσικό 

κόσµο. 

              Η αίσθηση γεννιέται ταυτόχρονα µε την γέννηση του αισθητού. 146 Η αίσθηση χωρίς 

την ύπαρξη του αισθητού είναι αδύνατη. Στην πραγµάτωση της δυνατότητας της αίσθησης 

                                                 
140 Μικρά Φυσικά 450a 
141 Μικρά Φυσικά 454 a-b 
142 Μικρά Φυσικά 454 a-b 
143 Περί Ψυχής 413b20-23 
144 Μικρά Φυσικά 414b14-16 
145 Περί ψυχής 417 b16-18 
146 Θεαίτητος 156a-c 
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το υποκειµενικό έµψυχο ον επικοινωνεί147 µε το αντικειµενικό, το αισθητό αντικείµενο της 

εµπειρικής πραγµατικότητας. Η ικανότητα της αίσθησης βρίσκεται µέσα στο έµψυχο ως µία 

εν δυνάµει148 κατάσταση στο επίπεδο δηλαδή της πρώτης εντελέχειας και γίνεται µία εν 

ενεργεία κατάσταση όταν το αισθητό και η ικανότητα για αίσθηση ταυτιστούν στην ενέργεια 

του αισθάνεσθαι. Η αίσθηση πραγµατώνεται µέσα από την διαδικασία της κίνησης και του 

πάθους. Το αισθητικό πάθος, το εντύπωµα χωρίς την ύλη του αισθητού είναι αποτέλεσµα 

κάποιας κίνησης που πηγάζει από το αισθητό αντικείµενο. Το υποκείµενο που έχει την 

ικανότητα της αίσθησης και αισθάνεται αποθηκεύει στην αισθητική του ψυχή το αισθητικό 

πάθος. Σε µερικά πράγµατα δεν αρκεί η παρουσία της αίσθησης και του αισθητού, ώστε να 

ισχυριστούµε ότι τα γνωρίζουµε.  

Για παράδειγµα στον Θεαίτητο
149 αναφέρει ο Σωκράτης τη γλώσσα των βαρβάρων, 

όπου εάν δεν έχει προηγηθεί το εντύπωµα των ένυλων λόγων ή των αισθητών µορφών στην 

αισθητική ψυχή είτε βλέπουµε την άγνωστη γλώσσα είτε όχι, είτε ακούµε την άγνωστη 

γλώσσα είτε όχι δεν έχουµε την δυνατότητα να την κατανοήσουµε.150 Σε αυτή την 

περίπτωση δεν αρκεί η αίσθηση και το αισθητό για να ισχυριστούµε ότι γνωρίζουµε τη 

γλώσσα.  

 

ΣΩ. «Η ουν οµολογήσοµεν, α τω οράν αισθανόµεθα ή τω ακούειν, πάντα 

ταύτα άµα και επίστασθαι; Οιον των βαρβάρων πριν µαθείν την φωνήν 

πότερον ου φήσοµεν ακούειν όταν φθέγγωνται, ή ακούειν τε και επίστασθαι 

α λέγουσι; Και αυ γράµµατα µη επιστάµενοι, βλέποντες εις αυτά πότερον 

ουχ οράν ή επίστασθαι, είπερ ορώµεν, διισχυριούµεθα;»151 

 

Ο συνδυασµός των συµβόλων του αλφάβητου σχηµατίζουν λέξεις και ονόµατα. Η εκµάθηση 

µίας άγνωστης γλώσσας ισοδυναµεί µε την δυνατότητα αναγνώρισης των εικονικών και 

ηχητικών συµβόλων της γλώσσας. Η εσωτερική εµπειρία ή εσωτερικός κόσµος της 

συνείδησης αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες κάθε φορά λέξεις ενώ οι λέξεις βρίσκονται 

παράλληλα σε αντιστοιχία µε τα πράγµατα. Γνωρίζω µία γλώσσα σηµαίνει µπορώ να 

αντιστοιχήσω τις λέξεις της γλώσσας µε τα πράγµατα του εµπειρικού κόσµου. Γνωρίζω µία 

γλώσσα σηµαίνει ότι κατέχω µε ακρίβεια το νοηµατικό περιεχόµενο που ενέχουν οι λέξεις 
                                                 
147 Kahn, C., ‘Aristotle on thinking’, 364-365 στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη  
148 Περί ψυχής 417a6-7 
149 Θεαίτητος 163b-c 
150 Menn, S.,   Aristotle’s Definition of  the Soul and the Programme of the De anima , 111, στο Oxford Studies 
in ancient philosophy, 2002 
151 Θεαίτητος 156a 
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για τον εµπειρικό και πραγµατικό κόσµο. Ο σχηµατισµός των λέξεων έγινε σταδιακά µε 

σκοπό να ονοµατίσει και να ερµηνεύσει τον εµπειρικό κόσµο αλλά και τον µεταφυσικό 

κόσµο. Εκείνος που θέλει να µάθει να χρησιµοποιεί µία άγνωστη γλώσσα ως εργαλείο στην 

καθηµερινή του επικοινωνία θα πρέπει να αναζητήσει κατά το δυνατόν και εφικτό τη 

διαδροµή του παρελθόντος η οποία οδήγησε στον σχηµατισµό  και την επινόηση αυτών των 

λέξεων και των ονοµάτων. Θα πρέπει δηλαδή να αναζητήσει τα αίτια152 που οδήγησαν στην 

επιλογή ενός συγκεκριµένου συνδυασµού γραµµατικών συµβόλων. Η γνώση αυτών των 

αιτιών οδηγεί γρηγορότερα στο εντύπωµα των λέξεων και των γραµµατικών φαινοµένων της 

ανοίκειας γλώσσας ώστε να γίνει περισσότερο οικεία. Οι αισθητικές εικόνες των αισθητών 

θα πρέπει κατ’ επανάληψη να έρθουν σε αισθητηριακή επαφή µε  την αισθητική ψυχή, ώστε 

να προκύψει η αναγνώρισή τους κατά την ανάγνωσή τους ή το άκουσµά τους. Η αισθητική 

ικανότητα γεννιέται στον άνθρωπο ταυτόχρονα µε την γέννησή του αλλά αυτή η ικανότητά 

του δεν του εξασφαλίζει την πραγµατική γνώση και την γνώση για την ουσία των 

πραγµάτων. Θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει αρκετούς συλλογισµούς153 και να παιδευτεί 

αρκετά στηριζόµενος σε αυτές τις εντυπώσεις  για να φτάσει σε κάποια βεβαιότητα γνώσης 

που σχετίζεται ή κάποιες φορές µπορεί να αποδειχθεί µε αυτές τις εντυπώσεις.  

                   Συµβαίνει συχνά όταν το αισθητό είναι παρόν το νέο εντύπωµα που δηµιουργεί 

στην αισθητική ψυχή να µην µπορεί εύκολα να ταυτιστεί µε το εντύπωµα που έχει 

προκαλέσει το ίδιο αισθητό κατά το παρελθόν αλλά να συγχέεται µε το εντύπωµα ενός 

άλλου αισθητού. Σε αυτή την περίπτωση δηµιουργείται σύγχυση και σαφώς αυτός που κάνει 

λάθος αντιστοίχησης του αισθητού µε το εντύπωµά του βρίσκεται σε πλάνη.154 Αυτό το 

πάθος του υποκειµένου, η δηµιουργία δηλαδή του εντυπώµατος που αντιστοιχεί σε ένα 

αισθητό αντικείµενο επειδή επιφέρει µία αλλαγή ερµηνεύεται ως µία αλλοίωση. 155 

 

ΣΩ «Λείπεται  τοίνυν τα ψευδή δοξάσαι εν τωδε, όταν γιγνώσκων σε και 

Θεόδωρον, και έχων εν εκείνω τω κηρίνω ώσπερ δακτυλίων σφων αµφοιν 

σηµεία, διά µακρού και µη ικανώς ορών άµφω προθυµηθώ, το οικείον 

εκατέρου σηµείον αποδούς τη οικεία όψει, εµβιβάσας προσαρµόσαι εις το 

εαυτής ίχνος, ίνα γένηται αναγνώρισις, είτα τούτων αποτυχών και ώσπερ 

οι έµπαλιν υποδούµενοι παραλλάξας προσβάλω την εκατέρου όψιν προς 

το αλλότριον σηµείον, ή και οια τα εν τοις κατόπτροις της όψεως πάθη, 

                                                 
152 Θεαίτητος 203a 
153 Θεαίτητος 186 b-c 
154 Θεαίτητος 192c-193 d 
155 Περί ψυχής 416 b32-34 
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δεξιά εις αριστερά µεταρρεούσης, ταυτόν παθών διαµάρτω  τότε δή 

συµβαίνει η ετεροδοξία και το ψευδή δοξάζειν.»156 

 

Ο Αριστοτέλης τονίζει ότι ο λόγος ύπαρξης της αισθητικής ικανότητας των 

έµψυχων οργανισµών είναι η εξασφάλιση της επιβίωσής157 τους διότι οι αισθήσεις τους 

επιτρέπουν την αναγνώριση του κινδύνου που τους απειλεί ώστε να τον αποφύγουν. Επειδή 

η αίσθηση εντυπώνει ένα είδος κίνησης αυτό σηµαίνει ότι εντυπώνει το αισθητό αντικείµενο 

το οποίο είναι ατελές διότι κινείται προς την τελειοποίησή του. 

 

«Πρώτον µεν ουν ως του αυτού όντος του πάσχειν και του 

κινείσθαι και του ενεργείν λέγωµεν  και γάρ έστιν η κίνησης 

ενέργειά τις, ατελής µέντοι, καθάπερ εν ετέροις είρηται. Πάντα 

δε πάσχει και κινείται υπό του ποιητικού και ενεργεία όντος. ∆ιό 

έστι µεν ως υπό του οµοίου µέν γάρ το ανόµοιον, πεπονθός δ’ 

όµοιον εστιν."158 

 

 Η εν ενεργεία αίσθηση αντιλαµβάνεται το κάθε ένα από τα αισθητά αντικείµενα χωριστά 

ενώ η εν ενεργεία επιστήµη αντιλαµβάνεται τα αντικείµενα της στην ολότητά τους.159 Η 

κίνηση αυτή προκαλείται από το τέλειο το οποίο ως ποιητική δύναµη κινητοποιεί το ατελές 

προς ένα µηχανισµό τελειοποίησης. Μέσα από την κίνηση του πάθους, το ατελές δηλαδή το 

ανόµοιο ως προς το τέλειο γίνεται όµοιο µε το τέλειο δηλαδή τέλειο.160  

            Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη τα αισθητά είναι αισθητά µέσα από τρεις οπτικές. Με 

τις δύο από τις τρεις οπτικές  τα αισθητά µας παρουσιάζονται τα ίδια καθ’ εαυτά και µε την 

τρίτη οπτική τα αισθητά µας παρουσιάζονται  κατά περίσταση. Το λευκό για παράδειγµα 

µίας επιφάνειας µας παρουσιάζει την επιφάνεια τυχαία λευκή θα µπορούσε αντί λευκό να 

είχε κάποιο άλλο χρώµα. 161 Η κάθε αίσθηση έχει το ιδιαίτερό της αισθητό και είναι 

αδύνατον να απατηθεί από αυτό. Η όραση για παράδειγµα είναι αδύνατον να απατηθεί από 

το ιδιαίτερο αισθητό της, το οποίο είναι το χρώµα. Υπάρχουν αισθητά, τα οποία είναι κοινά 

για όλες τις αισθήσεις και γίνονται αντιληπτά από όλες τις αισθήσεις. Τα κοινά αισθητά είναι 

                                                 
156 Θεαίτητος 193b-c 
157 Περί ψυχής 435b20-25 
158 Περί ψυχής417a14-21 
159 Περί Ψυχής 417b22-24 
160 Περί ψυχής 417a18-21 
161 Περί ψυχής 418 a 
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το µέγεθος, το σχήµα, ο αριθµός, η ηρεµία, η κίνηση.162 Οι αισθήσεις δεν αποτελούν γνώση 

από µόνες τους συµµετέχουν όµως στην διαδικασία της απόκτησης της γνώσης µε την 

δυνατότητα που παρέχουν για εµπειρική εποπτεία. Οι αισθήσεις υποκινούν τον µηχανισµό 

της γνώσης µε την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της δυνατότητας για κρίση. Συµπεραίνουµε ότι 

στην περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος είναι έλλογο ον, η αισθητική ικανότητα του 

συµβάλλει στην αντιληπτική και κριτική163 του ικανότητα καθώς εποπτεύεται164 από την 

έλλογη και νοητική του ψυχή. Η αισθητική και η φανταστική ψυχή των άλογων ζώων 

αντιστοιχεί στην κριτική ικανότητα των έλλογων165. Λειτουργίες των έλλογων όντων όπως 

µνήµη, φαντασία, ηδονή, πόνος, επιθυµία, κίνηση βρίσκονται ανάµεσα στην αισθητική 

λειτουργία και τη νοητική λειτουργία166. Οι αισθήσεις µέσω της µνήµης δίνουν την 

δυνατότητα καταγραφής µίας εξωτερικής εµπειρίας µε την µετατροπή της σε εσωτερική 

εµπειρία. Ο άνθρωπος έχει αναπτύξει περισσότερο από άλλα ζώα την αίσθηση της αφής και 

λιγότερο την αίσθηση της όσφρησης.167 Η ικανότητα της αίσθησης µε το αισθητήριο όργανο 

πραγµατώνει τη σχέση σώµατος ψυχής ή ύλης µορφής. Το αισθητήριο όργανο είναι το 

σωµατικό όργανο και η ικανότητα για αίσθηση είναι η µορφή ή ψυχή του σωµατικού 

οργάνου χάριν στην οποία υπάρχει το αισθητήριο όργανο µε σκοπό να πραγµατώνει την 

ικανότητα της αίσθησης. Η αίσθηση προσλαµβάνει µέσω των αισθητηρίων οργάνων την 

αισθητή µορφή χωρίς την ύλη του αισθητού αντικειµένου.168 

 

«Καθόλου δε περί πάσης αισθήσεως δει λαβείν ότι η µέν αίσθησις εστι το 

δεκτικόν των αισθητών ειδών άνευ της ύλης, οιον ο κηρός του δακτυλίου 

άνευ του σιδήρου και του χρυσού δέχεται το σηµείον, λαµβάνει δε το 

χρυσούν ή το χαλκούν σηµείον, αλλ’ ουχ η χρυσός ή χαλκός.»169 

 

Η δυνατότητα παραµονής170 της αισθητικής εικόνας στα αισθητήρια όργανα κατά την 

αποµάκρυνση του αισθητού επιτρέπει στην αισθητική εικόνα να συγκριθεί µε τη 

                                                 
162 Περί ψυχής 418 a 
163  Menn, S.,Aristotle’s Definition of  the Soul and the Programme of the De anima , στο Oxford Studies in 
ancient philosophy 2002,130 
164 Kahn, C., ‘Aristotle on thinking’,365 στο Εssays on Aristotle’s de Anima Οξφόρδη 
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167 Περί Ψυχής 421a 20-23 
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170 Περί Ψυχής 425b25-27 
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φαντασία
171. Η εικόνα της αίσθησης στα αισθητήρια όργανα, αφού αποµακρυνθεί το αισθητό 

δεν αρκεί για να αποδείξει ότι το αισθητό ήταν παρόν και αποµακρύνθηκε. Η φανταστική 

εικόνα συγχέεται µε την αισθητική εικόνα, όταν το αισθητό δεν είναι παρόν. Η ακοή για να 

επιτευχθεί απαιτείται να βρίσκονται σε εν ενεργεία δύο δυνατότητες.172 Η µία δυνατότητα 

είναι η δυνατότητα παραγωγής ήχου και η δεύτερη δυνατότητα είναι η δυνατότητα 

πρόσληψης του ηχητικού µηνύµατος. Εάν απουσιάζει µία από τις δύο δυνατότητες είναι 

αδύνατον να υπάρξει η εν ενεργεία ακοή. Η αίσθηση αντιλαµβάνεται τη µορφή των 

αισθητών χωρίς την ύλη των αισθητών. Η αίσθηση για να είναι µία εν ενεργεία κατάσταση 

έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη του σώµατος. Είναι αδύνατον να υπάρχει 

αίσθηση χωρίς το σώµα. Η αίσθηση είναι ένα από τα κοινά πάθη του σώµατος και της 

ψυχής.173 Η αισθητική λειτουργία ερµηνεύεται ως υλοµορφική ή ψυχοσωµατική. Μέσω της 

αίσθησης επικοινωνεί η ψυχή µε το σώµα. Οι ικανότητες της ψυχής πραγµατώνουν τη 

γεφύρωση ανάµεσα στην ψυχή και το σώµα. Ο άνθρωπος ως έλλογο ον, για να σκεφτεί ή να 

κρίνει τα γεγονότα της εµπειρικής του πραγµατικότητας αξιοποιεί τις αισθητικές µορφές, οι 

οποίες έχουν καταχωρηθεί στην µνήµη του ως εµπειρική γνώση. Οι αισθητικές µορφές 

αντιπροσωπεύουν τα εµπειρικά βιώµατα. Τα πάθη, τα εντυπώµατα της αισθητικής ψυχής 

αποτελούν πυξίδα προσανατολισµού µέσα στον χώρο και τον χρόνο της εµπειρικής 

πραγµατικότητας. Τα πάθη που προκαλούν οι αισθητικές µορφές των αισθητικών 

αντικειµένων είναι σηµάδια µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αναγνώριση174 των αισθητών 

αντικειµένων, όταν θα βρεθούν ξανά παρόν και θα εκπέµπουν ερεθίσµατα στα αισθητήρια 

όργανα της αισθητικής ψυχής. Οι αισθητές µορφές αποτελούν τα θεµέλια πάνω στα οποία θα 

αναζητηθεί και θα χτιστεί η γνώση.  

Η φαντασία ακροβατεί ανάµεσα στο λόγο και την αίσθηση. Η ικανότητα της 

αίσθησης έχει σηµαντικό ρόλο για την επιβίωση του έµψυχου όντος αφενός γιατί µέσω της 

αίσθησης µπορεί να αναγνωρίσει την κατάλληλη για αυτό τροφή και να αποφύγει την 

βλαβερή και αφετέρου µέσω της αίσθησης µπορεί να αντιληφθεί τους κινδύνους που τυχόν 

το πλησιάζουν και το απειλούν, ώστε να τους αποφύγει. Εποµένως οι αισθήσεις έχουν 

σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση και παράλληλα συνεισφέρουν σε µία ποιοτική ζωή διότι 

πραγµατώνουν την συνοµιλία την επικοινωνία. 

                                                 
171 Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, Υπόµνηµα εις το περί ψυχής Αριστοτέλους {In Aristotelis De Anima 
Commentaria},22,24 εκδ. Ι. Bruns, Bερολίνο 1887 
172 Περί Ψυχής 425b27-28 
173 Περί Ψυχής 432 a1-3 
174 Menn, S., Aristotle’s Definition of  the Soul and the Programme of the De anima ,135, στο Oxford Studies 
in ancient philosophy, London 2002, 
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Η αισθητική ψυχή µέσω της αίσθησης διακρίνει το ευχάριστο από το δυσάρεστο, τη 

λύπη από την ηδονή. Η ηδονή και το ευχάριστο αποτελούν την κατάσταση στην οποία 

επιθυµεί να βρίσκεται η αισθητική ψυχή. Η αισθητική ψυχή ορέγεται να απολαµβάνει την 

ηδονή και το ευχάριστο και ταυτόχρονα αποφεύγει τη δοκιµασία της λύπης και του 

δυσάρεστου. Ένα έµψυχο ον το οποίο διαθέτει µόνο αισθητική ψυχή ή κυριαρχείται κατά 

κύριο λόγο από την αισθητική του ψυχή οι επιλογές του και οι κινήσεις του και η 

συµπεριφορά του καθορίζονται µε κίνητρο την ηδονή και το ευχάριστο και µε αντικίνητρο 

το δυσάρεστο και τη λύπη. Αυτό συµβαίνει κυρίως στα ζώα τα οποία διαθέτουν µόνο 

αισθητική ψυχή και είναι αναγκασµένα να επιβιώνουν µέσω της θρεπτικής και αισθητικής 

τους ψυχής. Η λειτουργία της αίσθησης ερµηνεύεται επιστηµονικά µέσα από τον 

µηχανισµό
175 της νευροφυσιολογίας του εγκεφάλου, αλλά η περιγραφή του µηχανισµού 

αυτού δεν αρκεί για να ερµηνευτεί η ίδια η αίσθηση, το πάθος εκείνο που αισθάνεται το 

υποκείµενο µέσα από την ενεργοποίηση του µηχανισµού της αίσθησης. 

 Η αισθητική ψυχή όταν επιδιώκει την ηδονή και το ευχάριστο και αποφεύγει τη λύπη 

και το δυσάρεστο ενεργεί ενώ είναι άµεσα εγκλωβισµένη στο παρόν και υπό την επήρεια 

των ορέξεων της.176 Τα ζώα έχουν µόνο αισθητική ψυχή ενώ οι άνθρωποι εκτός από την 

αισθητική ψυχή διαθέτουν και διανοητική ψυχή. Όµως η διανοητική ψυχή είναι µία έµφυτη 

κατάσταση για την οποία απαιτείται ιδιαίτερη µάθηση και εξάσκηση ώστε να πραγµατώνεται 

στην ελεύθερη βούληση του σκεπτόµενου υποκειµένου µε αποτέλεσµα το κριτήριο της 

επιλογής του και  της συµπεριφοράς να είναι το αγαθό και όχι το ευχάριστο και η ηδονή της 

αισθητικής ψυχής. Η διανοητική177 ψυχή απελευθερώνει το σκεπτόµενο υποκείµενο από το 

χρονικό εγκλωβισµό του στο τώρα, τον ταξιδεύει µέσω της νόησης πέρα από το παρόν και 

έτσι συνοπτικά καθώς µπορεί να συναιρέσει στη σκέψη του παρελθόν, παρόν και µέλλον 

µπορεί να δει καθαρότερα ποιο είναι το πραγµατικά ευχάριστο και η ουσιαστική ηδονή. 

Μέσα από αυτό τον διαλογισµό επιθυµεί ως πραγµατικά ελεύθερος το αληθινό αγαθό. Το 

αγαθό το οποίο σχετίζεται µε την διανοητική ηδονή η οποία για να αποκτηθεί ίσως θα πρέπει 

να γευτεί η αισθητική του ψυχή µέρος της λύπης και του δυσάρεστου. Σε αυτή την 

περίπτωση µπορούµε να ισχυριστούµε ότι κατά κάποιον τρόπο θυσιάζει την απόλαυση ή την 

ηδονή της αισθητικής του ψυχής για χάρη της µελλοντικής απόλαυσης της διανοητικής 

ηδονής από την διανοητική του ψυχή. Αλλά ξέρει µέσα από το διαλογισµό του το 

σκεπτόµενο υποκείµενο ότι αυτή η γεύση του δυσάρεστου και η δοκιµασία της λύπης είναι 

                                                 
175 Kahn, C., ‘Aristotle on thinking’, 366 στο Εssays on Aristotle’s de Anima, Οξφόρδη  
176  Περί Ψυχής 414 b1-10 
177 Περί ψυχής-431b 
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πρόσκαιρη όσο πρόσκαιρο µπορεί να είναι το τώρα στο οποίο ενυπάρχει η λύπη και η ηδονή 

της αισθητικής ψυχής.  

Η αίσθηση στα όρια της α΄εντελέχεια είναι ακριβώς όπως η επιστήµη στην 

περίπτωση του επιστήµονα που γνωρίζει επιστήµη αλλά δεν τη χρησιµοποιεί µε τη διαφορά 

ότι η επιστήµη είναι κάτι που υπάρχει µέσα στην ψυχή του σκεπτόµενου υποκειµένου ενώ η 

αίσθηση για να πραγµατωθεί χρειάζεται ένα εξωτερικό ερέθισµα. 178
Η επιστήµη αναφέρεται 

στα καθολικά ενώ η αίσθηση στα ατοµικά και τα περιστασιακά.179 Η αίσθηση είναι έµφυτη 

και δωρίζεται από τη φύση, ενώ η επιστήµη αποκτιέται µε επίπονη προσπάθεια και µε 

άσκηση του ανθρώπου που έχει έµφυτη την ικανότητα για µάθηση.  

Συγκρίνοντας την επιστήµη µε τις αισθήσεις µπορούµε να συγκρίνουµε την 

επιστήµη µε την τέχνη, καθώς η επιστήµη αναφέρεται στα καθολικά και η τέχνη  στα 

αισθητά.  Η τέχνη κατά κύριο λόγο απευθύνεται και συγκινεί τις αισθήσεις η οποία λόγω της 

φύσης της, λαµβάνει διαστάσεις χώρου και  αναφέρεται στο καθ’ έκαστο ανάλογα κάθε 

φορά τι εικονίζει. Για παράδειγµα η ζωγραφική ενός πίνακα έχει συγκεκριµένο µέγεθος, 

συγκεκριµένο χρωµατισµό και σχήµα και αναπαριστά µία συγκεκριµένη εικόνα. Η τέχνη 

εγείρει τις αισθήσεις και η αισθητική ψυχή καταγράφει τη συγκίνηση. Η επιστήµη 

αναφέρεται στα καθολικά αναζητά την απόδειξη και δεν είναι απαραίτητο το ερέθισµα, τα 

εξωτερικά αισθητά αντικείµενα, ώστε ο επιστήµονας να πραγµατώνει την επιστήµη του. 

 Στην περίπτωση της επιστήµης αρκεί ο εσωτερικός διαλογισµός εκείνου που 

αναζητά τις αιτίες, οι οποίες οδηγούν στη γνώση. Όταν ο οργανισµός έχει έµφυτη και άρτια 

την ικανότητα να αισθανθεί δεν αρκεί η θέλησή του και η επιθυµία του να ενεργοποιήσει τις 

αισθήσεις του για να πραγµατώσει την ικανότητά του για αίσθηση αλλά απαιτείται η 

παρουσία του αισθητού στη σωστή αναλογία του ψυχρού και του θερµού, ώστε να µην 

καταστρέφει τα αισθητήρια όργανα180. Το αισθητό µεταβαίνει στα αισθητήρια όργανα 

εκείνου που αισθάνεται µε τη µεσολάβηση ενός ενδιάµεσου στοιχείου για παράδειγµα η 

ακοή πραγµατώνεται µε την κίνηση του ήχου από την πηγή του ήχου και δια µέσου του 

αέρα
181 περνά στο αισθητήριο όργανο της ακοής. 

Θα µπορούσαµε κάπως περιγραφικά να δώσουµε τη διαδικασία της µάθησης. Η µάθηση 

είναι µία διαδικασία, όπως τόσες άλλες διαδικασίες που πραγµατώνονται και 

διαδραµατίζονται στον φυσικό κόσµο. Το κύριο χαρακτηριστικό µιας φυσικής διαδικασίας 

                                                 
178 Περί ψυχής 417 b 
179 Περί ψυχής 417 b22-24 
180 Περί ψυχής 417 b 
181 Περί ψυχής 421 b 
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που συµβαίνει στον φυσικό κόσµο είναι η αλλαγή. Η αλλαγή είναι αδύνατη χωρίς τη κίνηση. 

Το κύριο γνώρισµα του φυσικού κόσµου είναι η αλλαγή. Καµία φυσική κατάσταση δεν είναι 

µόνιµη κατάσταση αλλά επιδέχεται αλλαγές των ιδιοτήτων της. Η κίνηση σηµαίνει 

συγχρόνως µεταβολή και αλλαγή των ιδιοτήτων των φυσικών οργανισµών και κατά 

συνέπεια των φυσικών φαινοµένων αλλά παράλληλα µέσα από τη µεταβολή αναζητούµε τη 

σταθερότητα γιατί η σταθερότητα είναι ένας βασικός παράγοντας για να γνωρίσουµε και να 

κατανοήσουµε. Η κίνηση ως κίνηση είναι ατελής και τείνει προς την πραγµάτωση κάποιας 

τελειότητας, δηλαδή ακινησίας και σταθερότητας. Η επιστηµονική σταθερότητα η οποία 

ερµηνεύει και εξηγεί το φυσικό γίγνεσθαι µπορεί να απεικονισθεί µε µία θεωρητική 

παράσταση, όπου συνδέονται τα φυσικά γεγονότα µε σχέση αιτίου αποτελέσµατος.  

Εποµένως αναµφίβολα η επιστήµη µελετά το σύνολο των ικανοτήτων των έµψυχων 

όντων ως ψυχικές ικανότητες και λειτουργίες οι οποίες µπορεί να είναι ικανότητες θρέψης ή 

ικανότητες αίσθησης ή ικανότητες αναπαραγωγής ή νοητικές ικανότητες που έχουν την 

δυνατότητα να καταγραφούν ως γνώση. Οι αλλαγές σηµειώνονται µέσα από την κίνηση στο 

χώρο και τον χρόνο. Ο χώρος και ο χρόνος είναι φυσικά µεγέθη και πέρα από τα φυσικά 

όρια δεν υπάρχουν. Η αλλαγή ή αλλοίωση των φυσικών καταστάσεων συµβαίνει µέσα στο 

χρόνο και στο χώρο γιατί απαραίτητη προϋπόθεση της κίνησης είναι ο χρόνος182 και ο 

χώρος.  

Θεωρώ ότι η κίνηση που συµβαίνει µέσα σε ορισµένο χρόνο και χώρο είναι εκείνη που 

πραγµατώνει την ένωση της σταθερότητας µε την αλλαγή το διότι µε το ότι την ψυχή µε το 

σώµα, την οργάνωση µίας ορισµένης λειτουργίας µε την πραγµάτωση της ίδιας της 

λειτουργίας, την πρώτη εντελέχεια του θεωρητικού επιπέδου µε την δεύτερη εντελέχεια της 

εµπειρικής πραγµατικότητας. Η ψυχή φαίνεται να µην έχει δική της κίνηση, διότι το 

χαρακτηριστικό της γνώρισµα είναι η σταθερότητα, αλλά έχει τέτοια ενέργεια και επιρροή 

στον φυσικό κόσµο µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί, να γεννά, να συντηρεί ζωή, να αυξάνει  

και τρέφει, να νοεί, να σκέφτεται και να µαθαίνει, να ανακαλύπτει και να δηµιουργεί 

επιστήµη αλλά και τέχνη. Με λίγα λόγια η σταθερότητα των ψυχικών δυνάµεων κινητοποιεί 

την αλλαγή και την ροή του φυσικού κόσµου, τη γέννηση, την ανάπτυξη, το µαρασµό και το 

θάνατο. Το φυσικό και το ιστορικό γίγνεσθαι πραγµατώνεται µέσα στο χρόνο και το χώρο. 

Όλες αυτές οι αλλαγές πραγµατώνονται διότι επιδρά µία σταθερή δύναµη µέσω της κίνησης 

στον φυσικό κόσµο µε συνέπεια να σηµειώνονται οι µεταβολές και οι αλλαγές. Αυτό που 

ενώνει τη σταθερότητα µε την αλλαγή είναι η κίνηση. Η µοναδική περίπτωση κίνησης της 

                                                 
182 Φυσικά 219a1-10 
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ψυχής είναι η κίνηση που πραγµατώνεται µέσω του σώµατος καθώς είναι αναµειγµένη µε το 

σώµα. Η ψυχή εποµένως κινείται µόνο όταν είναι ενσωµατωµένη µε το σώµα γιατί το δικό 

της χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι η σταθερότητα και η ακινησία. Η φύση όµως 

χαρακτηρίζεται από κίνηση και αλλαγή άρα  η ψυχή λόγω της σταθερότητά της και της 

ακινησίας της αναγκαία δεν είναι µέρος του φυσικού γίγνεσθαι αλλά της µεταφυσικής183 

σταθερότητας. Η δική µας φυσική υπόσταση δεν επιτρέπει τη µετάβαση στο µεταφυσικό 

επίπεδο για να γνωρίσουµε τη µεταφυσική της ψυχής διότι είµαστε ως παρατηρητές 

αναπόσπαστο  τµήµα του φυσικού κόσµου. Η µοναδική πρόσβαση που έχουµε στο 

µεταφυσικό επίπεδο είναι µέσω του φυσικού µας κόσµου, διότι το γίγνεσθαι του φυσικού 

κόσµου αντανακλά σε µεγάλο βαθµό το µεταφυσικό κόσµο. Το µόνο που µπορούµε να 

αντιληφθούµε είναι ο άρτιος τρόπος ή η σοφός τρόπος µε τον οποίο είναι δοµηµένος ο 

φυσικός κόσµος.  

Υποθέτω ότι η ουσιαστική σοφία δεν εξαντλείται στον φυσικό κόσµο, διότι η σοφία στα 

µάτια ενός φυσικού παρατηρητή είναι  απροσπέλαστη και µόνο ένας Θεϊκός νους µπορεί να 

κατέχει. Οι ψυχικές δυνάµεις είναι µεταφυσικής υφής ωστόσο µετέχουν στον φυσικό κόσµο 

καθώς συµβάλλουν στην γέννηση, την πραγµάτωση και το πέρας του γίγνεσθαι µία 

διαδικασία που ως φαίνεται ανανεώνεται µε νέες γεννήσεις που διαδέχονται νέους θανάτους 

µε µία ατέλειωτη και συνεχή ροή µέσα στον φυσικό χώρο και  ταυτόχρονη µε την κίνηση 

του χρόνου. Ο φυσικός κόσµος είναι µέχρι ένα ορισµένο βαθµό ο καθρέφτης του 

µεταφυσικού κόσµου ενός µεταφυσικού που µπορεί να πλαισιωθεί µόνο µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο εννοιολογικό πλαίσιο συµβατό µε την ανθρώπινη φύση και επίσης συµβατό µε 

τον ανθρώπινο έναρθρο λόγο. Το τι υπάρχει πριν από τη γέννηση του φυσικού κόσµου και 

µετά το θάνατο του φυσικού κόσµου δυστυχώς είµαστε αδύναµοι και ανίσχυροι να 

γνωρίσουµε διότι δεν έχουµε κανενός είδους εµπειρία επειδή είµαστε έµψυχες υπάρξεις του 

φυσικού κόσµου. Η υλοµορφική σχέση του ανθρώπινου σώµατος και της ανθρώπινης ψυχής 

προάγει µία ανώτερη ποιοτική ζωή, καθώς το σώµα αποτελεί τη µοναδική διέξοδο 

πραγµάτωσης των ψυχικών δυνάµεων και τη δυνατότητα έκφρασης της ψυχής χωρίς το 

σώµα ως ύλη, να κατορθώνει να ξεπερνάει τα δικά του όρια και να πραγµατώνει την 

ενέργεια της ψυχής στην ολότητά της. Το σώµα και η ύλη είναι τα υλικά τα οποία 

µορφοποιούνται µε την επίδραση του αρχικού αιτίου µε τελικό σκοπό την πραγµάτωση ενός 

σχεδίου. Εποµένως η ψυχή είναι η αρχική αιτία δηµιουργίας του έµψυχου και το έµψυχο ως 

ψυχοσωµατική ή έµψυχη οντότητα αποτελεί τη πραγµάτωση του αρχικού αιτίου δηλαδή της 
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ψυχής του. Ο µεταφυσικός κόσµος δεν εξαντλείται στις δυνατότητες  πραγµάτωσης των 

δραστηριοτήτων και της ζωής του ανθρώπου. 

Η διαδικασία µέσω της οποίας ο άνθρωπος διατυπώνει επιστηµονική γνώση  και 

αιτιολογεί τα φυσικά φαινόµενα είναι αρκετά επίπονη και απαιτούνται αρκετές  

επαληθεύσεις ώστε να αποκτήσει τη βεβαιότητα ότι βρίσκεται πράγµατι σε γνώση και όχι σε 

πλάνη. Πολλές φορές οι αισθήσεις του ανθρώπου είναι ψευδαισθήσεις και πλανάται από 

αυτές
184.Η αίσθηση είναι η λειτουργία µέσω της οποίας επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός της 

µορφής από την ύλη. Η αίσθηση είναι ένα πάθος185 άνευ της ύλης το οποίο παθαίνει από το 

αισθητό αντικείµενο το αισθητήριο όργανο και κατ’ επέκταση το υποκείµενο στο οποίο 

ανήκει αυτό το αισθητήριο όργανο. Η αίσθηση ως λειτουργία είναι αδύνατη έξω από το 

φυσικό περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση της αίσθησης είναι να βρίσκεται το 

αισθητήριο όργανο και το αισθητό αντικείµενο στην κατάλληλη αναλογία θερµού, ψυχρού, 

υγρού και ξηρού η οποία να επιτρέπει τη µετάβαση του πάθους ώστε να µη καταστρέφει το 

αισθητήριο όργανο και το υποκείµενο στο οποίο ανήκει το αισθητήριο όργανο. Η επαφή του 

αισθητηρίου οργάνου µε το αισθητό αντικείµενο είναι µία µορφή επικοινωνίας. Το 

αισθητήριο όργανο καταγράφει την εµπειρία της αισθήσεως και µεταφέρει µέσω του 

νευρικού ιστού την πληροφορία στον εγκέφαλο, αποκοµµένη πλέον από το περιεχόµενό της, 

την υλική πηγή της. Στερηµένη ύλης η πληροφορία αποθηκεύεται στην µνήµη ως εµπειρία 

στα έµψυχα εκείνα όντα που έχουν µνήµη. Η διαδικασία της πρόσληψης και καταγραφής της 

αισθητικής εµπειρίας είναι αδύνατη χωρίς τον παθητικό νου. Ο παθητικός νους 

προσλαµβάνει µε τη µορφή πάθους όλα τα εµπειρικά δεδοµένα. Η καταγραφή της 

αισθητικής εµπειρίας αντανακλά ένα πραγµατικό φυσικό φαινόµενο αλλά η καταγραφή και 

η ερµηνεία του φυσικού αυτού φαινοµένου στηρίζεται στη λειτουργία της γλώσσας. 

 Εποµένως η ίδια η ζωή σε όλες της τις µορφές και τις δραστηριότητες διαθέτει 

πάντα δύο όψεις από τη µία µεριά συνδέεται µε το φυσικό κόσµο και από την άλλη µε το 

µεταφυσικό. Η φυσική ανθρώπινη οπτική συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τη λειτουργία του 

ανθρωπίνου σώµατος και η µεταφυσική του οπτική συνδέεται κατά κύριο λόγο µε τη 

λειτουργία του νου του. Τα αισθητηριακά δεδοµένα επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο και 

τη νόηση ενώ η έρρυθµη λειτουργία του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση του νου 

εξασφαλίζεται κάτω από ορισµένες φυσιολογικές και συµβατές συνθήκες µε την ανθρώπινη 

φύση. Εποµένως το µεταφυσικό µε το φυσικό ανθρώπινο πεδίο περιπλέκονται µε τέτοιο 

τρόπο που δεν µπορούµε να διακρίνουµε ευκρινώς τα όριά τους. 

                                                 
184 Περί Ψυχής 428a 
185 Φυσικής Ακροάσεως Η244b 
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Η θρεπτική ψυχή έχει µέσα της την δυνατότητα της αναπαραγωγής και της 

γέννησης, η αισθητική ψυχή έχει µέσα της την δυνατότητα της καταγραφής των όσων 

συµβαίνουν και προκύπτουν µέσα στο γίγνεσθαι του χώρου και του χρόνου. Η έλλογη ψυχή 

έχει την δυνατότητα να εξουσιάσει, να κατευθύνει, να ελέγχει καθώς και να ερµηνεύει  

αναζητώντας τις αιτίες ύπαρξης της θρεπτικής και αισθητικής ψυχής. Η αιτία ύπαρξης των 

δυνάµεων της ψυχής εντοπίζεται και ερµηνεύεται στη σχέση σώµατος και ψυχής. Η µία 

δύναµη βασίζεται στην άλλη µε αποτέλεσµα την δηµιουργία του τελειότερου 

δηµιουργήµατος της φύσης, δηλαδή του ανθρώπου. Ο δηµιουργός του σύµπαντος  ακόµα και 

κάτω από µία επίπονη αναζήτηση ( Τίµαιος) είναι δύσκολο να βρεθεί αλλά ακόµα και εάν 

κάποιος ανακάλυπτε τον δηµιουργό του κόσµου δύσκολα θα µπορούσε να τον φανερώσει 

στους ανθρώπους.186 Στον Τίµαιο ο Πλάτωνας θα πει ότι τα αισθητά αντικείµενα είναι 

πράγµατα που έχουν γεννηθεί και υπόκεινται στην µεταβολή.187 

 

«τον µεν ουν ποιητήν και πατέρα τούδε του παντός ευρείν τε έργον και 

ευρόντα εις πάντας αδύνατον λέγειν»188 

 

Έχω την πεποίθηση ότι η υλοµορφική ερµηνεία της ψυχής γεφυρώνει το χάσµα 

ανάµεσα στον ασώµατο νου και την ύλη του σώµατος καθώς η δοµή της ψυχής είναι τέτοια 

ώστε να µετέχει συγχρόνως και στον ασώµατο νου αλλά και στο σώµα.189 

 

 

                                                 
186 Τίµαιος 27d-28c 
187
Τίµαιος 27d-28c 

188 Τίµαιος 28c 
189 Menn, S.,   Aristotle’s Definition of  the Soul and the Programme of the De anima , 83-84, 89στο Oxford 
Studies in ancient philosophy, 2002 
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