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Περίληψη 

Το πρόβλημα νου ΊCαι σώματος απασχολεί την φιλοσοφία του νου, από την 

αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, εφόσον δεν έχει δοθεί μια επαρκής εξήγηση που να μην 

παρουσιάζει ασάφειες και αντιφάσεις. Ωστόσο έχουν γίνει αξιόλογες προσεγγίσεις του 

θέματος τόσο στα παρελθόν, όσο και στην σύγχρονη εποχή. Μια σημαντική θεωρία 

του συγκεκριμένου θέματος είναι αυτή του Rickard Swinburne. Ο Swinburne είναι ένας 

σύγχρονος φιλόσοφος που έχει ασχοληθεί με την φιλοσοφία της θρησΊCείας, την 

φιλοσοφία του νου ΊCαι την φιλοσοφία της επιστήμης. Είναι υποστηρικτής του θεϊσμού, 

εφόσον παρουσιάζει ένα Θεό ως αίτιο δημιουργίας του ΊCόσμου, ο οποίος καθορίζει όλη 

την λειτουργία του σύμπαντος. Επίσης, θεωρεί ότι ο Χριστιανισμός δίνει μια πιο 

έλλογη ερμηνεία για τις θεϊστικές απόψεις σε σχέση με τις υπόλοιπες θρησΊCείες. Όσον 

αφορά την συγκρότηση του ανθρώπου ακολουθεί μια δυιστική προσέγγιση. Θεωρεί ότι 

ο άνθρωπος αποτελείται από δύο υποστάσεις, την ψυχή και το σώμα. Η ψυχή είναι 

άυλη υπόσταση, εφόσον δεν γίνεται αντιληπτή στον φυσικό κόσμο. Χρησιμοποιεί τον 

όρο ψυχή και όχι νου διότι θεωρεί ότι ο νους έχει πολύπλευρες σημασίες που δεν 

περιγράφουν πάντοτε την άυλη υπόσταση του ανθρώπου. Η ψυχή είναι ένας άκαμπτος 

πληροφοριακός δηλωτής του ανθρώπου, εφόσον οι νοητικές ιδιότητες που διαθέτει 

περιγράφουν τον συγΊCεΊCριμένο άνθρωπο σε όλους τους δυνατούς κόσμους. Το σώμα 

είναι η δεύτερη υπόσταση του ανθρώπου, η οποία τον κάνει αντιληπτό στο φυσικό 

κόσμο. Η σύνδεση των δύο ανεξάρτητων υποστάσεων γίνεται αιτιακά ΊCαι δεν 

εντοπίζεται πουθενά στο φυσικό σώμα. Όμως, η ψυχή ανταλλάσσει πληροφορίες, με 

τη μορφή του αιτίου και αποτελέσματος, μόνο με ένα σωματικό όργανο, τον εγκέφαλο, 

ο οποίος δίνει με τη σειρά του εντολές στο υπόλοιπο σώμα. Η ψυχή είναι η βασικότερη 

υπόσταση διότι διατηρεί την προσωπική ταυτότητα του ανθρώπου μετά τον θάνατο σε 

ένα μεταφυσικό επίπεδο. Η υπόσταση της ψυχής χαρακτηρίζεται από τον Swinburne 

ως μια έννοια λογικά δυνατή και μεταφυσικά αναγκαία. Η προσέγγιση του Swinburne 

είναι σημαντική για την φιλοσοφία του νου γιατί διορθώνει ορισμένα λάθη των 

δυϊστικών θεωριών του παρελθόντος και υπενθυμίζει στο αντίπαλο ρεύμα του 

φυσικαλισμού ότι η δυιστική θεωρία δεν έχει καταρριφθεί ακόμη. Παρόλο που οι 

φυσικαλιστικές θεωρίες εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους στην θεωρία αυτή, δεν 

μπορούν να την καταρρίψουν διότι μελετούν μόνο τη φυσική υπόσταση που 

αντιλαμβάνονται, χωρίς να εξετάζουν την ύπαρξη ενός μεταφυσικού και μη αντιληπτού 

κόσμου. 
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Abstract 

The mind-body problem concerns philosophy of mind from ancient times to this day, 

since ηο sufficient theoήes, without ambiguities and contradictions have been 

formulated. However, notable approaches to this problem have been made both in the 

past and the modern age. One significant theory οη the problem is the one formulated 

by Rickard Swinburne. Swinburne is a modern philosopher who has dealt with the 

philosophy of religion, the philosophy of mind and the philosophy of science. He is a 

supporter of theism, since he introduces one God as the cause of the creation of the 

world, who determines the whole function of the world. He also considers that 

Christianity gives a more rational interpretation of theistic views in compaήson to 

religions. Regarding the constitution of person, he follows the theory of dualism. He 

believes that each person consists of two substances, the soul and the body. The soul is 

an immateήal substance, since it is not perceptible in the physical world. Swinburne 

uses the term soul instead of rnind because he believes that the rnind has different 

meanings that do not always describe the immateήal substance of person. The soul is a 

ήgid informative designator of the person, since its mental properties depict that 

specifιc person in all possible worlds. The body is the second substance of the person, 

which makes them notable in the physical world. The constitution of the two separate 

substances is causal and is not perceived anywhere ίη the physical body. However, the 

soul exchanges stimuluses, in the fοπη of cause and effect with only one bodily organ, 

the brain, which in turn sets in motion the rest of the body. The soul is the most essential 

substance, since it preserves the personal identity of a person after death οη a 

metaphysical world. Swinburne defines the substance of the soul as a notion logically 

possible and metaphysically necessary. Swinbume's theory is important to the 

philosophy of mind because it resolves some issues in previous dualist theoήes and 

rerninds the supporters of physicalism that the dualist theory has not been confuted yet. 

Although physicalist theoήes cήticize this theory, they cannot confute it, since they are 

only involved with the physical substance they perceive, without consideήng the 

existence of a metaphysical and non-perceptible world. 
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Πρόλσyος 

Στηv εΡΎασία αυτή μελετάμε ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί την φιλοσοφία 

από τα αρχαία χρόνια μέχρι και την σημερινή εποχή. Το πρόβλημα αυτό αφορά την 

σύσταση του ανθρώπου και την σύνδεση του νου και του σώματος. Με αυτή την έρευνα 

ασχολείται κυρίως ο κλάδος της φtλοσοφίας του νου1. Βέβαια, στη συγκεκριμένη 

θεματική εμπλέκσvιαι και άλλοι τομείς τη.ς φW>σοφiας, όπως η σνrολογία, η 

μεταφυσucή και η φtλοσοφία της θρησκείας. 

Η συ'γΚεΚρψένη μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στην σ&yχρονη εποχή, επειδή 

το πρόβλημα για τη σύνδεση του νου και του σώματος βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, 

εφόσον δεν έχει δοθεί μια ερμηνεία που να. το επtλύει ολοκληρωτικ:ά2. Η θεματική 

αυτής της μελέτης εστιάζει στην προσέγγιση ενός σύγχρονου φ�οσόφου, του Richard 

Swinburne, ο οποίος προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση του συγκεκριμένου θέματος. Ο 

Swinburne χρησιμοποιεί μια δυιστική προσέγγιση του προβλήματος. Ο 'λ&yος που 

επt'λk:γω να αναλύσω και να εξηγήσω μια τέτοια προσέγγιση έγκειται στο γεγονός ότι 

οι δυιστικές απόψεις δεν έχουν μεγάλη ανταπόκριση στην σύγχρονη εποχή, διότι 

υπάρχει μια ιδιαίτερη ροπή προς τον φυσικαλισμό3. Έτσι, θεώρησα σκόπιμο να 

παρουσιάσω ορισμένα επιχειρήματα μιας τέτοιας δυιστικής άποψης για να τονίσω ότι 

και οι δυιστικές θεωρίες έχουν διατυπώσει ορισμένα έλ'λCΥyα επιχειρήματα στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα για το νου και το σώμα, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να 

παραβλέψουν οι φυσικαλιστικές εξηγήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την επόπτρια της συγκεκριμένης μελέτης, 

κυρία Μαρία Βενιέρη, η οποία με βοήθησε με τις χρήσιμες συμβουλές, παρατηρήσεις 

και ενστάσεις της σε συγκεκριμένα σημεία κατά την συγγραφή της εργασίας. Εmπλέον, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συνεπόπτες της εργασίας, κύριο Κωνσταντίνο 

1 Βλ. Kim 2005, 24-25. 
2 Βλ. Heil 2004, 5-7. 
3 Ο όρος "physica/ism" ερμηvεύεται στα ελληνικά άλλοτε με τοv όρο «φυσικαλισμός» και άλλοτε με 
τον όρο «φυσικοκρατία». Ωστόσο ο όρος της φυσιοκρατίας διαφέρει από τον φυσικαλισμό ή τηv 
φυσικοκρατία διότι η φυσιοκρατία παραπέμπει κυρίως στον νατουραλισμό (naturalism), ο οποίος 
ισχυρίζεται ότι η φύση μπορεί να υπάρξει από μόνη της χωρίς vα εξαρτάται από κάτι, εφόσον 
αποτελεί την ανώτερη δύναμη. Όμως, ο όρος φυσικαλισμός (physίcalism) παρουσιάζει μια πιο 
οντολογική άποψη τονίζοντας την μια και μοναδική υπόσταση ενός όντος, η οποία είναι φυσική. 
Στην συγκεκριμένη εργασία θα χρησιμοποιήσου με τον όρο φυσικαλισμός για τον αγγλικό όρο 
(physicalism), εφόσον επικεντρώνεται μόvο στην φυσική υπόσταση εvός όvτος και μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως η αντίπαλη θεωρία του δυισμού, η οποία δέχεται δύο υποστάσεις (νοητική και 
φυσική). 
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Ανδρουλιδάκη και teύριο Ιωάννη Πίσση, οι οποίοι έκαναν χρήσιμες υποδείξεις, με 

σκοπό να τεθούν σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα προς συζήτηση. 

1. Εισαγωγή 

Στην ανά χείρας εργασία θα ασχοληθούμε με ένα χρόνιο πρόβλημα που 

απασχολεί την φιλοσοφία του νου από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή. 

Αυτό το πρόβλημα αφορά την συγκρότηση ενός ανθρώπου4, δηλαδή, από ποιά στοιχεία 

αποτελείται ένα ανθρώπινο ον. Από τους περισσότερους φιλοσόφους γίνεται αντιληπτό 

το φυσικό μέρος του ανθρώπου, aJJ.i1 υπάρχει μια διάσταση απόψεων για τις νοητικές 

του ιδιότητες. Πολλοί ψιλόσοφοι ισχυρίζονται ότι τα νοητικά συμβάντα εξαρτώνται 

από τις φυσικές διεργασίες του εγκεφάλου, γεγονός που σημαίνει ότι δεν διαφέρουν σε 

τίποτα από τα φυσικά συμβάντα5. Αυτοί οι φtλόσοφοι είναι κυρίως οπαδοί του 

φυσικαλισμού (ρhysicalism), εφόσον αποδέχονται μια μονιστική άποψη για τη 

σύσταση του ανθρώπου και αυτή είναι η φυσική υπόσταση. 

Αντίθετα, μια άλλη ομάδα φιλοσόφων διαφωνεί με αυτή την άποψη που τίθεται 

παραπάνω. Αυτό συμβαίνει, γιατί θεωρούν ότι τα νοητικά συμβάντα έχουν έναν 

μεταφυσικό χαρακτήρα που δεν μπορεί να αποδειχθεί μέσα από την επιστήμη, η οποία 

μελετά τον φυσικό κόσμο6. Αυτοί οι φtλόσοφοι που αποδέχονται μια διαφορετική 

άποψη από τους φυσικαλιστές ονομάζονται δυϊστές, διότι αναγνωρίζουν ότι ο 

άνθρωπος αποτελείται από δύο υποστάσεις. Η μια υπόσταση αφορά τον νου και είναι 

άυλη, ενώ η δεύτερη το σώμα και είναι υλική. Επίσης, οι δυϊστές φtλόσοφοι 

ισχυρίζονται ότι η νοητική υπόσταση ανήκει σε έναν μεταφυσικό κόσμο, εφόσον δεν 

μπορεί να αποδειχθεί από την επιστήμη, η οποία μελετά τον φυσικό κόσμο7. Η 
επιστήμη μπορεί να ανακαλύψει μόνο ό,τι υπάρχει στη φύση, γεγονός που σημαίνει ότι 

είναι δυνατόν να παρατηρήσει μόνο τη φύση του σώματος. Μια τέτοια θεωρία 

υποστηρίζει και ο Richard Swinburne, με τον οποίο θα ασχοληθούμε στην 

συγκεκριμένη εργασία. 

4 Βλ Howard 2016. 
� Βλ Kim 2005, 87-91. 
6 Βλ Heil 2004, 190-192. 
ί Βλ. Swinburne 1986, 143-165. 
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Ο Swinburne διατυπώνει μια δυιστική προσέγγιση, στην οποία υποστηρίζει ότι 

ένα ον αποτελείται από δύο υποστάσεις, την ψυχή και το σώμα8. Στην ψυχή 

εντοπίζονται όλι:ι. τα νοητικά συμβάντα του ανθρώπου, τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

ταυτότητα και την συνέχεια του ανθρώπου. Αυτά τα νοητικά συμβάντα δεν ανήκουν 

στον φυσικό κόσμο, σΧλά σε έναν μεταφυσικό9. Η ψυχή αποτελεί την κινητήρια 

δύναμη για την φυσική υπόσταση του ανθρώπου που είναι το σώμα. Η σύνδεση μεταξύ 

των δύο ανεξάρτητων υποστάσεων που παρουσιάζει ο Swinburne είναι αιτιακή 10. Αυτή 

η διατύπωση του Swinburne αποτελεί μια σημαντική συμβολή στο πρόβλημα νου και 

σώματος που απασχολεί την φιλοσοφία. 

Αρχικά, στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε γενικά στο πρόβλημα νου και 

σώματος, το οποίο απασχολεί την φιλοσοφία από την αρχαιότητα έως σήμερα11. 

Ύστερα, θα επικεντρωθούμε στο φιλοσοφικό σύστημα τοu Richard Swinburne, στο 

οποίο μας παρουσιάζει μια προσωπική εξήγηση για τη δημιουργία του κόσμου και για 

την αιτία που την προκάλεσε. Στην συνέχεια θα μελετήσουμε διεξοδικά τα 

επιχεφήματα που χρησιμοποιεί, για να αιτιολογήσει την συγκεκριμένη δυιστική 

θεώρηση, την οποία μας προβάλλει στο φιλοσοφικό του έργο. Έπειτα, θα αναφερθούμε 

στην εξήγηση που δίνει για την σύνδεση μεταξύ των δύο υποστάσεων. Ακόμη, είναι 

σημαντικό να αναφερθούμε στην θεωρία, την οποία μας παραθέτει για την διαχρονική 

προσωπική ταυτότητα, σε σύγκριση με άλλες βασικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί 

γι' αυτή . Τέλος, αφού ολοκληρώσουμε την ανάλυση ερμηνείας του Richard Swinburne 

για το πρόβλημα νου και σώματος καθώς και για την προσωπική ταυτότητα, θα 

αναλύσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην ερμηνεία αυτή καθώς και τις 

αντφρήσεις που έχουν διατυπωθεί, τόσο από άλλους δυϊστές φιλοσόφους, όσο και από 

οπαδούς του φυσικαλισμσύ (physicalism). Έτσι, θα επιχεφήσουμε μια αποτίμηση της 

συμβολής του Swinburne στην φιλοσοφία του νου. 

8 Βλ. Swinburne 1997, 146-147. 
9 Βλ Swinburne 2019, 113-114. 
10Βλ. Swinbume 2019, 10&-111. 
11Βλ Κίm 2005, 24-25. 
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2. Μονισμός- Δυισμός: Δύο αντίπαλα ρεύματα στη φιλοσοφία του νου 

2.1� Ορισμοί 

Ο μονισμός είναι ένα ρεύμα το οποίο έχει πάρει το όνομα του από την μονάδα12. 

Από την ονομασία του συγκεκριμένου ρεύματος κατανοούμε ότι αποδέχεται μια και 

μοναδική υπόσταση, η οποία είναι απαραίτητη για την ύπαρξη των στοιχείων του 

σύμπαντος. Αυτή η μοναδική υπόσταση που συγκροτεί τον άνθρωπο μπορεί να είναι 

είτε υλική, είτε άυλη13. Οι μονιστικές θεωρίες διαφέρουν από τις αντίστοιχες 

πλουραλιστικές (pluralism) και μηδενιστικές (nihilism) θεωρίες. Αυτό είναι εμφανές 

από το γεγονός ότι ο μονισμός ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια και μοναδική υπόσταση, 

ενώ ο πλουραλισμός δέχεται πο/..λές υποστάσεις14. Ο μηδενισμός αρνείται όλες τις 

προηγούμενες θεωρίες, επειδή δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο βασικό νόημα στη ζωή 

των όντων και κάποια έλλογη εξήγηση του κόσμου. Οι μονιστικές προσεγγίσεις είναι 

ιδιαίτερα αρεστές στους φυσικαλιστές φtλοσόφους15, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τα 

πάντα μπορούν να εξηγηθούν από τους νόμους της φυσικής επιστήμης16
. Έτσι 

πιστεύουν ότι όλα τα στοιχεία είναι φυσικά και εντάσσονται στην φύση, την οποία 

αντιλαμβανόμαστε με την εμπειρία και κατανοούμε μέσω των φυσικών νόμων17. 

Ακριβώς την ίδια μονιστική άποψη αποδέχονται και για την σύσταση του ανθρώπου. 

Ισχυρίζονται, λοιπόν ότι ο άνθρωπος αποτελείται μόνο από το σώμα, εφόσον τα 

νοητικά συμβάντα (mental events) που υπάρχουν είναι αποτέλεσμα του εγκεφάλου, ο 

οποίος είναι ένα φυσικό στοιχείο του ανθρώπου. 

Στον αντίποδα των μονιστικών προσεγγίσεων βρίσκονται οι δυιστικές 

προσεγγίσεις. Ο δυισμός χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) ο δυισμός των 

ιδιοτήτων (property dualism) και β) ο δυισμός των υποστάσεων (substance dualism). 

Οι υποστηρικτές του δυισμού ισχυρίζονται ότι υπάρχουν δύο θεμελιώδη είδη ή 

καταστάσεις πραγμάτων, μια υλική και μία άυλη18. Αυτή λοιπόν την λογική 

προσπαθούν να εφαρμόσουν και για τη σύσταση του ανθρώπου. Έτσι, οι δυιστικές 

προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δύο υποστάσεις που συγκροτούν έναν 

άνθρωπο μια νοητική και μια φυσική. Η νοητική υπόσταση είναι αόρατη και δεν μπορεί 

12 Βλ. Schaffer 2018. 
13 Βλ Howard 2016. 
14Βλ. Schaffer 2018. 
15 Βλ. Swinburne 2019, 21-23 
16 Βλ. Kim 2005, 87-91. 
17 Βλ. Sto!jar 2015. 
18Βλ Howard 2016. 
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να γίνει αντιληπτή μέσα στον φυσικό κόσμο, διότι ανήκει σε ένα μεταφυσικό επiπεδο19. 

Στην υλική εντάσσεται το σώμα, το οποίο είναι ανηληπτό μέσα από τις αισθήσεις, 

εφόσον μπορούμε να εντοπίσουμε κάθε όργανο, το οποίο συμβάλει στην συγκρότηση 

του ανθρώπου20. 

Ο δυισμός των ιδιοτήτων (property dualism) πλησιάζει προς τις φυσικαλιστικές 

θέσεις. Συγκεκριμένα, ο δυισμός των ιδιοτήτων ισχυρίζεται ότι υπάρχει μέσα στον 

κόσμο μόνο η φυσική υπόσταση. Όμως, αυτή η μοναδική φυσική υπόσταση έχει δύο 

ειδών ιδιότητες τις φυσικές και τις νοητικές21. Αυτά τα δύο είδη ιδιοτήτων είναι 

αλληλεξαρτώμενα, εφόσον χρειάζονται και τα δύο είδη εξίσου για την συγκρότηση της 

φυσικής υπόστασης. Έτσι, η μοναδική φυσική υπόσταση που υπάρχει δεν είναι 

δυνατόν να διατηρηθεί μόνο με το ένα είδος ιδιοτήτων, είτε τις φυσικές είτε τις 

νοητικές, σJ.λά y,pειάζεται μια σωστή και αρμονική συνεργασία και των δύο ειδών, με 

σκοπό να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη η φυσική υπόσταση22. Ως φυσικές ιδιότητες 

χαρακτηρίζονται οι αισθήσεις, εφόσον προέρχονται από τα όργανα του σώματος, ενώ 

ως νοητικές ιδιότητες χαρακτηρίζονται οι νοητικές διεργασίες που πραγματοποιούνται 

στον εγκέφαλο. Πάντως, και τα δύο είδη ιδιοτήτων εiναι εμφανή στον φυσικό κόσμο 

και μπορούν να εξηγηθούν μέσω της επιστήμης. Όπως παρατηρούμε αυτή η μορφή του 

δυισμού έρχεται πιο κοντά ·στις φυσικαλιστικές εξηγήσεις, εφόσον δέχεται ότι ένας 

άνθρωπος διαθέτει μόνο φυσική υπόσταση23. Η μοναδική διαφορά που θα μπορούσαμε 

να εντοπίσουμε έγκειται στο γεγονός ότι ο δυισμός των ιδιοτήτων αναγνωρίζει δύο είδη 

ιδιοτήτων (νοητικές, φυσικές), σε αντίθεση με τον φυσικαλισμό που ισχυρίζεται ότι 

υπάρχουν μόνο οι φυσικές ιδιότητες24. 

Η δεύτερη κατηγορία δυισμού που διακρίνουμε είναι ο δυισμός των 

υποστάσεων (substance dua1ism). Πολλές φορές αυτή η κατηγορία δυισμσύ ονομάζεται 

και καρτεσιανός δυισμός διότι ο Καρτέσιος είναι ένας βασικός υποστηρικτής αυτής 

της θέσης25. Ο δυισμός των υποστάσεων ισχυρίζεται ότι η συγκρότηση του ανθρώπου 

αποτελείται από δύο υποστάσεις: μια νοητική και μια φυσική26. Οι δύο υποστάσεις 

19Βλ. Heil 2004, 20-22. 
20 Βλ. Κίm 2005, 90-92. 
21 Βλ. Swinburne 2019, 2:8-29. 
22 Βλ. Heil 2004, 177-179. 
23 Βλ. Howard 2016. 
24 Βλ. Swinburne 2013, 93. 
25 Βλ. Heil 2004, 44-46. 
26 Βλ. Swinburne 1986, 143-165. 
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είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, εφόσον η μια μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. 

Σύμφωνα μ' αυτό το είδος δυισμού, οι υποστάσεις δεν είναι ίσες μεταξύ τους27. Η 
νοητική υπόσταση είναι ανώτερη από τη φυσική υπόσταση διότι ο νσυς είναι αυτός 

που συνεχίζει να υπάρχει και μετά την φθορά του σώματος28. Η νοητική υπόσταση 

υπάρχει αιώνια και είναι άφθαρτη, ενώ το σώμα που ανήκει στην φυσική υπόσταση 

είναι φθαρτό, όπως ό'λα τα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης. Ακόμη, διευκρινίζεται ότι η 

νοητική υπόσταση είναι κάτι, το οποίο δεν μπορούμε να ερευνήσουμε επιστημονικά, 

εφόσον δεν είναι ένα φυσικό στοιχείο29. Αυτή η άποψη του δυισμού των υποστάσεων 

δεν βρίσκει σύμφωνους τους φυσικαλιστές και υλιστές ψιλοσόφους, επειδή αυτή η 

κατηγορία του δυισμού εντάσσει την νοητική υπόσταση έξω από τον φυσικό - αισθητό 

κόσμο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δυιστοcή προσέγγιση φαίνεται να είναι δεκτή στον 

Χριστιανισμό30. 

2.2. Ιστορική αναδρομή του προβλήματο.ς για το νου και. το σώμα 

Μια πρώτη σημαντική προσέγγιση του προβλήματος αυτού συναντάμε στον 

Πλάτωνα. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η ψυχή, πσυ περιέχει τις νοητucές λειτουργίες, 

είναι μια ξεχωριστή υπόσταση από το σώμα31. Η ψυχή θεωρείται ως ανεξάρτητη 

υπόσταση από το σώμα, διότι είναι αιώνια, αθάνατη και άφθαρτη, εφόσον δεν 

καταστρέφεται με τη φθορά του σώματος. Ακόμη, θεωρεί ότι η ψυχή εfναι η κυριότερη 

υπόσταση ενός ανθρώπου και το σώμα είναι μια δευτερεύουσα υπόσταση, η οποία είναι 

δημιουp-γημέvη με σκοπό να προστατεύσει την ψυχή. Ακόμη αναφέρει ότι η ψυχή είναι 

φυλακισμένη μέσα στο σώμα και απελευθερώνεται μετά το θάνατο του σώματος32. 

Οι απόψεις αυτές του Πλάτωνα παρουσιάζονται κυρίως μέσα από το έΡΎΟ του 

Φαiδων, στο οποίο βασικό θέμα συζήτησης είναι η αθανασία της ψυχής. Ο Πλάτων 

πιστεύει ότι η ψυχή είναι αθάνατη και προσπαθεί να το αποδείξει δια στόματος 

Σωκράτη προβάλλοντας τέσσερα βασικά επιχεφήματα, τα οποία αιτιολογούν την 

άποψή του. Στο πρώτο επιχείρημα που παρουσιάζεται στο έργο Φαίδων ο πλατωνικός 

Σωκράτης ισχυρίζεται ότι η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει και μετά το θάνατο και την 

27 Βλ Heil 2004, 46-48. 
28Βλ. Swinburne 2019, 71-73 
29 Βλ. Swinburne 2013, 141-145 
30Βλ. Howard 2016. 
31 Βλ Κim 2005, 17-18. 
32 Βλ Howard 2016. 
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πλήρη φθορά του σώματος, γιατί αυτή απελευθερώνεται από το σώμα και κατεβαίνει 

στον κάτω κόσμο και ζει εκεί μέχρι που θα επανέλθει ξανά στη ζωή ενσαρκωμένη μέσα 

σε ένα άλλο σώμα33. Στο δεύτερο επιχείρημα για την αθανασία της ψυχής ο Πλάτωνας 

προσπαθεί να αποδείξει, μέσω του Σωκράτη, ότι η ψυχή προϋπάρχει πριν από την 

γέννηση του σώματος. Θεωρεί λοmόν ότι οι αισθήσεις μας δεν μας παρέχουν την 

γνώση, γιατί η γνώση προϋπάρχει στην ψυχή πριν γεννηθεί το σώμα34. Στο τρίτο 

επιχείρημα ο Πλάτωνας αναφέρει ότι η ψυχή μοιάζει με τις υπόλοιπες πλατωνικές 

ιδέες, γιατί φαίνεται να έχει κοινά χαρακτηριστικά με αυτές. Ακόμη, τονίζει όn η ψυχή 

όπως και οι ιδέες είναι άυλα στοιχεία, διότι και τα δύο είν<1:ι πάντοτε σταθερά και δεν 

μπορούν να μεταβληθούν και να υποστούν καμία διαίρεση35. Στο τελευταίο και πιο 

σημαντικό επιχείρημα ο Πλάτωνας προσπαθεί να αποδείξει ότι η ψυχή είναι αθάνατη 

και ανώλεθρη. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι όλα τα πράγματα μέσα στον κόσμο έχουν 

τα αντίθετά τους καθώς και έχουν ορισμένες ιδιότητες και ποιότητες36. Η ψυχή μπορεί 

να μην έχει κάποιο ανnθεnκό ζεύγος, αJ..λά αποτελεί αιτία της ζωής. Όμως η ζωή έχει 

ως αντιθετικό ζεύγος το θάνατο. Έτσι, η ψυχή, η οποία αποτελεί αιτία της ζωής δεν θα 

μπορούσε και αυτή με τη σειρά της να αποδεχτεί τον θάνατο. Επομένως, η ψυχή είναι 

αθάνατη, διόn αποτελεί αιτία της ζωής37. Επίσης, η ψυχή χαρακτηρίζεται και ως 

ανώλεθρη, γιατί ακόμα και να καταστραφεί το σώμα η ψυχή θα συνεχίσει να υπάρχει, 

εφόσον απελευθερώνεται από αυτό. Μέσα από τα επιχειρήματα του Πλάτωνα 

κατανοούμε ότι παρσυσιάζει την ψυχή ως ανώτερη και τελείως ανεξάρτητη από το 

σώμα, αJ..λά για το διάστημα που ζει ο άνθρωπος παραμένει φυλακισμένη σε αυτό38. 

Όμως, δεν δίνει κάποια εξήγηση για την σύνδεση μεταξύ της ψυχής και του σώματος. 

Έτσι, αυτό το θέμα μένει ανοιχτό στον Πλάτωνα. 

Όμως ο μαθητής του Αριστοτέλης, προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση σε αυτήν 

τη σύνδεση που άφησε ανοιχτή ο δάσκαλός του39. Ο Αριστοτέλης δέχεται δύο ατελείς 

υποστάσεις την νοηnκή και την φυσική, οι οποίες είναι αλληλεξαρτώμενες μεταξύ 

τους. Θεωρεί δηλαδή όn δεν είναι ανεξάρτητες, διότι μόνο η σύνδεση και των δύο 
υποστάσεων μπορούν να συγκροτήσουν έναν άνθρωπο. Επίσης, αναφέρει όn η ψυχή 

33Βλ. Πλάτων, Φαίδων (69e- 72d). 
34 Βλ. Πλάτων, Φαίδων (73c-74d). 
35 Βλ. Πλάτων, Φαίδων {78c-78d}. 
36 Βλ. Πλάτων, Φαίδων(103σ-103c}. 
37 Βλ Πλάτων, Φαίδων (105e-107σ). 
38 Βλ. Kim 2005, 17-18. 
39Βλ. Howard 2016. 
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είναι υπεύθυνη, για να δώσει μια συγκεκριμένη μορφή στο σό)μα, η οποία βοηθά στο 

να ξεχωρίζει από τα υπόλσιπα40. Επίσης η ψυχή είναι αυτή που δίνει στα σώματα την 

κίνηση41. Έτ<>ί, όταν ένα άτομο κινείται κατανοούμε ότι είναι ένα έμψυχο ον. 

Επιπρόσθετα, ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ψυχή διακρίνεται σε δύο μέρη, το λόγον έχον 

και το άλσyο μέρος. Στο πρώτο μέρος της ψυχής εντάσσονται όλες οι νοητικές 

διεργασίες, οι οποίες διαθέτουν την λογική42. Αυτό το μέρος της ψυχής το διαθέτουν 

μόνο τα έλλογα όντα. Το άλσyο μέρος της ψυχής χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες 

το θρεπτικό και το επιθυμητικό μέρος. Το θρεπτικό άλογο μέρος το διαθέτουν όλοι οι 

οργανισμοί και όχι μόνο ο άνθρωπος43. Το επιθυμητικό μέρος το συναντάμε στα 

έλλογα όντα, διότι οι επιθυμίες του κάθε όντος εξαρτώνται από τις νοητικές διεργασίες 

του εγκεφάλου44. Στο επιθυμητικό μέρος εντάσσονται και τα πάθη. Τα πάθη ή 

επιθυμίες προέρχονται από τα ερεθίσματα που μας δίνουν τα αισθητηριακά όργανα του 

σώματος. Στη συνέχεια τα ερεθίσματα αυτά γίνονται αντιληπτά από τον νου και 

δημιουργούνται οι επιθυμίες για τα συγκεκριμένα ερεθίσματα που αντιληφθήκαμε. 

Επομένως, παρατηρούμε ότι τα πάθη τα οποία είναι μέρη της ψυχής προέρχονται από 

το σώμα45• Αυτό αποδεικνύει ότι η ψυχή και το σώμα είναι δύο υποστάσεις, που 

συνεργάζονται και η μια συμπληρώνει την άλλη, διότι, απ' τη μια αν δεν είχαμε ψυχή 

δεν θα υπήρχε ζωή στο σώμα μας και από την άλλη αν δεν είχαμε το σώμα δεν θα 

υπήρχε μια παρουσία της ψυχής μας μέσα στον φυσικό κόσμο46. Εφόσον υπάρχει μια 

εξάρτηση της μιας υπόστασης από την άλλη, σίγουρα υπάρχει και αλληλεπίδραση των 

δύο υποστάσεων. Αυτή η προσέγγιση του Αριστοτέλη μοιάζει αρκετά με τον δυισμό 

των ιδιοτήτων, διότι και οι δύο θεωρίες ισχυρίζονται ότι η ψυχή και το σώμα 

αλληλεξαρτώνται και χρειάζονται και τα δύο για να συγκροτήσουν έναν άνθρωπο. 

Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι διαφέρουν και σε ένα άλλο βασικό σημείο. Ο 

Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ψυχή και το σώμα είναι δύο αλληλεξαρτώμενες υποστάσεις, 

ενώ οι υποστηρικτές του δυισμού των ιδιοτήτων δέχονται ότι η ψυχή και το σώμα είναι 

δύο αλληλεξαρτώμενες ιδιότητες, οι οποίες εντάσσονται σε μία φυσική υπόσταση που 

αποτελεί εξ' ολοκλήρου τον άνθρωπο. Αυτή την προσέγγιση του Αριστοτέλη 

40 Βλ. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής {403b 5-101-
41 Βλ. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής {403b 20-30). 
42 6λ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια(1102b 13, 37-38). 
43 Βλ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια(1102b 13, 1-4). 
44 Βλ. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια(1102b 13, 15-19). 
45 Βλ. Αριστοτέλης, nεpi Ψυχής (403α.10-20). 
46 Βλ. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής {403α.15-33}. 
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ενστερνίστηκε σε μεγάλο βαθμό ο Θωμάς Ακινάτης, ο οποίος προσπάθησε να κάνει 

αποδεκτή την θεωρία του Αριστοτέλη στην χριστιανtλ"ή παράδοση47. 

Ο Θωμάς Ακινάτης είναι ο μέγιστος θεολόγος και φιλόσοφος της Δύσης στην 

εποχή του Μεσαίωνα. Γεννήθηκε στην νότια Ιταλία το 122448. Η φιλοσοφία του 

Αριστοτέλη ήταν αυτή που του κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον και ασχολήθηκε 

διεξοδικά μ' αυτήν. Συγκεκριμένα, μετά τις σπουδές του, δίδαξε την φιλοσοφική 

θεωρία του Αριστοτέλη σε αρκετά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Γαλλίας 

και της Γερμανίας. Μετά το τέλος των σπουδών του ο Θωμάς Ακινάτης έγινε 

Ρωμαιοκαθολικός ιερέας. Ωστόσο, συνέχισε να τον απασχολεί η φιλοσοφία, εφόσον 

συνεχίζει να μελετά τα έργα του Αριστοτέλη και προσπαθεί να συνδέσει τη φιλοσοφική 

θεωρία του Αριστοτέλη με τα κείμενα της Βίβλου49. Στην αρχή, αυτή η σύνδεση του 

Ακινάτη ήταν αρκετά ριζοσπαστική για την l\ιΙεσαιωνική εποχή, γεγονός που 

προκάλεσε αντιδράσεις από την Καθολική Εκκλησία. Αυτό συνέβη γιατί οι απόψεις 

του Αριστοτέλη δεν συμφωνούσαν με τις χριστιανικές αντιλήψεις, εφόσον βασίζονταν 

σε μια πιο ορθολογιστική μεταφυσική εξήγηση του κόσμου, σε σχέση με την 

χριστιανική εκκλησία50. Όμως, ο Ακινάτης διατυπώνει μια θεωρία, η οποία δημιουργεί 

ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αριστοτελική φιλοσοφία και την θεολαyία51. Γι' 

αυτό τον λόγο αποτελεί μια σημαντική μορφή στην ιστορία της φιλοσοφίας. 

Όσον αφορά το πρόβλημα νου και σώματος, ο Ακινάτης ακολουθεί και αυτός 

μια δυισττκή προσέγγιση με σκοπό να εξηγήσει τη σύνδεση μεταξύ τους. Οι απόψεις 

του Ακινάτη για το νου και το σώμα διακρίνονται στα σχόλια που έχει διατυπώσει πάνω 

στο έργο του Αριστοτέλη με τίτλο De Anίma52. Επίσης, διάφορες απόψεις για την ψυχή 

περιγράφονται μέσα στο έργο του Sumnιa T11eologίca. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι 

οι απόψεις του διαφέρουν από την δυιστική προσέγγιση του Πλάτωνα που 

περιγράψαμε παραπάνω. Συγκεκριμένα, ο Ακινάτης δέχεται ότι υπάρχουν δύο 

υποστάσεις, που συγκροτούν έναν άνθρωπο, οι οποίες είναι αλληλεξαρτώμενες. Αυτές 

οι δύο υποστάσεις είναι η ψυχή και το σώμα53. Η ψυχή μπορεί να βρίσκεται μέσα στο 

σώμα, aJJ.iJ. είναι άυλη, εφόσον δεν μπορούμε να την διακρίνουμε μέσω των 

47Βλ. Howard 2016. 
48Bλ.Dallh 2013, 153-154. 
49Βλ Dallh 2013, 155--156. 
50 Βλ O'Callaghan 2014. 
51Βλ Howard 2016. 
52 Βλ. O'Callaghan 2014. 
53Βλ. Aquinas, Summa Theo/ogica, Pt. 1, Q. 76-91. 
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αισθήσεων. Καταλαβαίνουμε ότι η ψυχή υπάρχει επειδή αυτή είναι υπεύθυνη για την 

κίνηση κάθε μέρους του σώματος μας, όπως και για ομlλία μας54. Για παράδειγμα, η 

αιτία για να μlλήσει κάποιος ή να περπατήσει ή να κινήσει το χέρι του είναι η ψυχή. Ο 

Ακινάτης ισχυρίζεται ότι ένα σώμα κτνείται μόνο όταν βρίσκεται στη ζωή55. Αφού, 

λοιπόν, η κίνηση δίνεται από την ψυχή σε ένα σώμα, τότε η ψυχή είναι αυτή που δίνει 

την ζωή σε έναν άνθρωπο και τον κάνει να κινείται και να μtλά. 

Ακόμη, ο Ακινάτης ισχυρίζεται ότι η ψυχή είναι υπεύθυνη για τις νοητικές λειτουργίες 

του ατόμου. Έτσι, η διαδικασία της σκέψης είναι μια νοητική λειτουργία της ψυχής, 

που συντελεί στην διαδικασία της ορθής σκέψης, βάσει της λογικής56. Σε αυτό το 

σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι ο νους εντάσσεται στην ψυχή. Βέβαια, ο Ακτνάτης 

δεν διακρίνει την ψυχή σε τρία μέρη, aMiJ.. την θεωρεί ως ένα ενιαίο σύνολο που 

περlλαμβάνει πεποιθήσεις, πάθη, σκέψεις και συναισθήματα57. Επίσης, ισχυρίζεται ότι 
ψυχή διαθέτουν και τα ζώα, aMiJ.. και κάποια φυτά, εφόσον μπορούμε να διακρίνουμε 

σε αυτά έναν ολοκληρωμένο οργανισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαθέτουν τις ίδιες 

νοητικές διεργασίες με τους ανθρώπους58. Επιπλέον, επισημαίνει ότι η ψυχή είναι ένα 

βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, διότι δίνει την μορφή και κίνηση στο σώμα59. 

Η μορφή που δίνεται σ' έναν άνθρωπο είναι αυτή που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους 

υπόλοιπους ανθρώπους. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, τότε η μορφή του χάνεται και 

το σώμα του αποσυντίθεται. Βέβαια, με την έννοαι της μορφής δεν εννοούνται μόνο 

τα φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, aMiJ.. και ό'Μι. τα νοητικά χαρακτηριστικά. 

Όμως τα αισθήματα δεν εντάσσονται μέσα στα νοητικά χαρακτηριστικά, aMiJ.. στα 

φυσικά χαρακτηριστικά του σώματος. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος κατά τον 

Ακινάτη, που χρειάζεται η αλληλεπίδραση της ψυχής και του σώματος60. Έτσι, στην 

συγκρότηση ενός ανθρώπου απαιτείται η σκέψη, που είναι ένα νοητικό 

χαρακτηριστικό, aMiJ.. και τα αισθητήρια όργανα που είναι σωματικά χαρακτηριστικά. 

Επομένως, είναι απαραίτητη η σύνδεση ψυχής και σώματος. Αυτή η προσέγγιση του 
Ακινάτη παραπέμπει στην υλομορφική προσέγγιση του Αριστοτέλη61. 

54 Βλ. Kenny 1993, 129-130. 
55 Βλ. O'Callaghan 2014. 
56 Βλ. Howard 2016. 
57 Βλ.. Aquinas, Summσ Theologίcσ, Pt. Ι, Q. 76. 

58 Βλ. Kenny 1993, 130-131. 
59 Βλ. Kenny 1993, 145-147. 
60 Βλ Aquinas, Summa Theologica, Pt. /, Q. 76. 
61 Βλ. Howard 2016. 
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Τέλος, ο Ακινάτης ισχυρίζεται ότι παρόλο που η μορφή του ανθρώπου χάνεται όταν 

πεθαίνει το σώμα, αυτό δεν σημαίνει ότι και η ψυχή εξαφανίζεται62. Η ψυχή κατά τον 

Ακινάτη συνεχίζει να υπάρχει σε μια άυλη μορφή, όπως ήταν και μέσα στο σώμα, 

καθώς μεταφέρει όλα τα νοητικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Όμως, η ψυχή 

είναι μια ατελής υπόσταση, διότι δεν μπορεί από μόνη της να συγκροτήσει τον 

άνθρωπο63. Σύμφωνα με τον Ακινάτη, ο άνθρωπος θα ανασυγκροτηθεί, όταν η ψυχή 

ενωθεί ξανά με το σώμα, κατά την Ανάσταση των σωμάτων64. Σε αυτό το σημείο ο 

Ακινάτης συνδυάζει το χριστιανικό στοιχείο με την υλομορφική θεωρία τσυ 

Αριστοτέλη65. Αυτή η ριζοσπαστική του προσέγγιση έχει σκοπό να αιτιολογήσει την 

σύνδεση του σώματος και της ψυχής και την αναγκαιότητα της ύπαρξης και των δύο 

υποστάσεων, καθώς και την χριστιανική διδασκαλία για την μετά θάνατον ζωή. 

Όπως αναφέραμε αυτή η δυιστική θεώρηση που μας παρουσίασε ο Ακινάτης 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην θεωρία του Αριστοτέλη66. Αυτό συνέβαινε σε πολλές 

θεωρίες που διατυπώθηκαν κατά το μεσαίωνα. Γι' αυτόν το λ&yο, είχαμε μια 

αναπαραγωγή των ήδη υπαρχουσών φιλοσοφικών θεωριών του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη, οι οποίες συνδυάζονταν κυρίως με το χριστιανικό στοιχείο. Αυτή η 

αντίληψη άρχιζε να αλλάζει κατά την εποχή της επιστημονικής επανάστασης τον 17° 

αιώνα. Την περίοδο αυτή, αρχίζει να παγιώνεται μια αντίληψη ότι πρέπει να θεμελιωθεί 

μία καινούργια προσέγγιση του κόσμου, η οποία δεν θα αναπαραγάγει τις ήδη 

υπάρχουσες θεωρίες του παρελθόντος. Υποστηρικτής μιας τέτοιας αντίληψης ήταν και 

ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Rene Descartes. 

Ο Ντεκάρτ σπούδασε σε ένα Ιησουιτικό Κολέγιο στη πόλη La Fleche, όπου 

διδάχθηκε τις σχολαστικές φιλοσοφικές θεωρίες καθώς και το φιλοσοφικό σύστημα 

του Αριστοτέλη67. Όμως, κανένα από αυτά τα φιλοσοφικά συστήματα που μελέτησε 

δεν τον ικανοποιούσε. Έτσι, θεώρησε ότι πρέπει να διατυπωθεί μια νέα πληρέστερη 

μεταφυσική θεώρηση του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να αφήσει στην άκρη τις 

ήδη υπάρχουσες γνώσεις και να ξεκινήσει μια καινούργια προσέγγιση από τα 

θεμέλια68. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω της μεθοδικής 

62 Βλ Aquinas, Summa Theo/ogica, Pt. /, Q. 99. 
63 Βλ Kenny 1993, 137-138. 
64 Βλ. Kenny 1993, 154-155. 
65 Βλ O'Callaghan 2014. 
66 Βλ. Howard 2016. 
67 Βλ. Descartes 2012, 25-26. 
68 Βλ Howard Robinson 2016. 
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αμφιβολίας69. Έτσι, για να απαλλαχτούμε από όλες τις προηγούμενες γνώσεις και 

πεποιθήσεις μας, οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε προκαταλήψεις, θα πρέπει να 

αμφιβάλουμε ακόμα και για τις βασικές μας ανnλήψεις. Ο Ντεκάρτ, λοmόν, 

ισχυρίζεται ότι όλλl. μπορούν να τεθούν σε αμφιβολία εκτός από ένα πράγμα, το οποίο 

είναι η σκέψη (cogitatio)7°. Θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να αμφιβάλει κανείς ότι 
σκέφτεται. Εφόσον υπάρχει η διαδικασία της σκέψης και δεν μπορούμε να 

αμφιβάλουμε γι' αυτή, είναι απαραίτητο να υπάρχει και ένα υποκείμενο που 

πραγματοποιεί την συγκεκριμένη σκέψη 71. Επομένως, η σκέψη προϋποθέτει την 

ύπαρξη ("Cogito ergo sum"). Έτσι ο Ντεκάρτ, μέσω της σκέψης, αναγνωρίζει την 

σκεπτόμενη υπόσταση (res cogitans)72. Η σκεπτόμενη υπόσταση του Ντεκάρτ 

περιλλl.μβάνει τον νου, ο οποίος δεν έχει έκταση, εφόσον δεν καταλλl.μβάνει έναν 

ορισμένο χώρο μέσα στον φυσικό κόσμο73. Ωστόσο η έκταση είναι αντtληπτή μέσω 

της σκέψης. Στην σκεπτόμενη υπόσταση υπάγονται όλες οι νοητικές λειτουργίες, όπως 

είναι η συνείδηση, η σκέψη, η αισθητηριακή αντίληψη και τα αισθήματα/ 

συναισΘήματα74. Η αισθητηριακή αντίληψη είναι μια νοητική διαδικασία κατά τον 

Ντεκάρτ, παρόλο που τα αισθητηριακά όργανα βρίσκονται στο σώμα, το οποίο ανήκει 

στην εκτατή υπόσταση. Επίσης, ο νους είναι μια διαφορετική και τελείως ανεξάρτητη 

υπόσταση από το σώμα, επειδή μπορεί να γίνει αντtληπτή και χωρίς την σωματική 

υπόσταση (res extensa)75. 

Η σκεπτόμενη υπόσταση στον Ντεκάρτ φαίνεται να είναι ανώτερη από την 

εκτατή για δύο λόγους: α) ο νους είναι αυτός που δίνει τις εντολές στο σώμα, ώστε να 

πραγματοποιηθεί μια ενέργεια και β) η σκεπτόμενη υπόσταση είναι το πρώτο πράγμα 

που αντlλαμβάνεται κανείς και δεν μπορεί να αμφιβάλλει76. Αφού πρώτα ο Ντεκάρτ 

ανακάλυψε την ύπαρξή του, μέσω της σκέψης, στην συνέχεια προσπαθεί να 

ανακαλύψει και άλλες θεμελιώδεις αρχές77. Μια από αυτές είναι ο Θεός, ο οποίος 

παρουσιάζεται ως μια αναγκαία δύναμη που δημιούργησε όλες τις σκεπτόμενες 

69 Βλ Descartes 2012, 93-95. 
70 Βλ Descartes 20U, 9μ�9. 
71 Βλ Heil 2004� 1fi-2Ω. 
72 Βλ Descartes 2003, 78-81. 
73 � KQWard 2016. 
74 βλ. Descartes 2003, 74-76. 
7� eλ. Oescartes 2012, 150-153. 
76 Βλ. Howard 2016. 
71 Βλ. Descartes 2003, 144-147. 
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υποστάσεις78. Έπειτα από την ανακάλυψη του Θεού γίνεται η ανακάλυψη του εκτατού 

κόσμου. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις γίνονται μέσω της σαφούς και διακριτής 

αντίληψης, η οποία είναι μια μέθοδος που διαθέτει ο νους. Μέσω αυτής της μεθόδου 

μπορεί να ανακαλύψει κανείς όλες τις υπόλοtπες θεμελιώδεις γνώσεις που θα τον 

οδηγήσουν στην αλήθεια 79• Έτσ1, μέσω της σαφούς και διακριτής αντίληψης, που 

διαθέτει ο νους μας μπορούμε να αvnληφθούμε την θεϊκή δύναμη καθώς και την 

εκτατή υπόσταση που συγκροτεί το σώμα μας. 

Η ε:ι-.."tατή υπόσταση (res extensa) που αναφέραμε παραπάνω περtλαμβάνει 

οτιδήποτε μπορεί να έχει έκταση, σχήμα και να παρατηρηθεί μέσα στον φυσικό 

κόσμο80. Η έκταση της φύσης κατά τον Ντεκάρτ είναι απέραντη και δεν μπ-ορεί να 

παρατηρηθεί από έναν πεπερασμένο νου. Η φύση, η οποία αποτελεί την υλική και 

εκτατή υπόσταση, μπορεί να υποστεί διαφέσεις σε άπειρα μέρη. Η διαίρεση της 

έκτασης γίνεται μέσω της κίνησης. Μέρος του εκτατού κόσμου είναι και τα ανθρώπινα 

σώματα. Τα σώματα διακρiνονται και αυτά από την υπόλοιπη έκταση μέσω της 

κίνησης81 . Την κίνηση στα ανθρώπινα σώματα την προκαλεί ο νους, ο οποίος είναι η 

κύρια υπόσταση που συγκροτεί τον άνθρωπο. Το σώμα μας μπορεί να γίνει αντιληπτό, 

μέσω των αισθήσεων μας82. Όταν έχουμε το αίσθημα του πόνου, τότε καταλαβαίνουμε 

ότι το συγκεκριμένο αίσθημα δεν προκαλείται από τον νου, άλλά από κάποιον άλλο 
ανεξάρτητο φυσικό παράγοντα. Ο πόνος είναι μια νοητική λειτουργία εφόσον 

αντιλαμβανόμαστε τον πόνο μέσα από τον νου μας. Όμως, ο πόνος συμβαίνει σε ένα 

μέρος του σώματος, το οποίο είναι εκτατό83. Αυτό μας δείχνει ότι το ανθρώπινο σώμα 

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την νοητική υπόσταση παρά με οποιοδήποτε ά/J.J:) 

εκτατό σώμα. Αυτό γίνεται αντιληπτό και στην περίπτωση των αισθημάτων. Όταν 

αισθανόμαστε σε ένα σημείο στο σώμα μας πόνο, τότε αυτό το αίσθημα γίνεται 

αντιληπτό μέσω της συνείδησης, την οποία διαθέτει η νοητική μας υπόσταση84. Έτσ1, 

σύμφωνα με τον Ντεκάρτ, οι δύο υποστάσεις, οι οποίες αποτελούν ένα ανθρώπινο ον 

βρίσκονται σε στενή επικοτνωνία μεταξύ τους, παρόλο που είναι ανεξάρτητες η μία 

78Βλ. Descartes 2012, 104-105. 
79 Βλ. Descartes 2012, 130-133. 
80 Βλ. Descartes 2012, 167. 
81 Βλ. Descartes 2012, 190-191. 
82 Βλ. Hatfield 2014. 
83 Βλ. Descartes 2012,169-170. 
84 Βλ Descartes 2003, 158-162. 
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από την άλλη85. Η νοητική υπόσταση δεν μπορεί να γίνει αντtληπτή μέσα στο σώμα, 

εφόσον είναι άυλη86. Σύμφωνα με τον Ντεκάρτ, ο νους επικοινωνεί μέσω ενός 

τμήματος του εγκεφάλου, που είναι ο κωνοειδής αδένας ή αλλιώς κωνάριο. Ύστερα 

από τον θάνατο του ανθρώπου και τη φθορά του σώματος η νοητική υπόσταση 

συνεχίζει να υπάρχει αιώνια σε άυλη μορφή87• 

Η προσέγγιση αυτή του Καρτεσίου αποτέλεσε αφορμή για την εγκαθίδρυση 

του δυισμού των υποστάσεων. Γι' αυτό το λ&yο ονομάζεται συχνό, και καρτεσιανός 

δυισμός. Η θεωρία του Ντεκάρτ διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες προσεryίσεις του 

παρελθόντος, που είχαν διατυπωθεί στη φtλοσοφία του νου. Έτσι, φαίνεται να πήρε τις 

αποστάσεις του και από την θεωρία του Αριστοτέλη και από την φtλοσοφική 

προσέγγιση του Ακινάτη, σJJ..fJ. και από τις υπόλσιπες σχολαστικές εξηγήσεις που είχαν 

υποστηριχθεί κατά τον Μεσαίωνα88. Αυτή η δυιστική θεώρηση του Καρτεσίου 

φαίνεται να επηρέασε αρκετούς φtλοσόφους κατά την περίοδο του διαφωτισμού και 

έδωσε σημαντικό έναυσμα να σJJ..fJ.ξει ο τρόπος προσέγγισης της φtλοσοφίας του νου89. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η φtλοσοφία του Καρτεσίου συνεχίζει να έχει 

υποστηρικτές μέχρι και σήμερα, οι οποίοι προσπαθούν να βελτιώσουν ορισμένες 

ασάφειες που προκύπτουν από την θεωρία του.90 Βέβαια, οι υποστηρικτές αυτοί της 

σύγχρονης εποχής είναι λίγοι, διότι κερδίζουν τις εντυπώσεις περισσότερο οι 

φυσικαλιστικές απόψεις. Ένας από αυτούς τους σύγχρονους υποστηρικτές του 

Καρτεσίου είναι και ο Richard Swinburne, τον οποίο θα μελετήσουμε διεξοδικά 

παρακάτω. 

3.. Η ζαιή και το φιλοσοφικό έργο τοu Richard Swίnburne 

3a1 Η ζ� τοο Ri�bard Swinbume 

Ο Richard Swinburne είναι ένας σύγχρονος Άγγλος φlλόσοφος και θεολ&yος. 

Γεννήθηκε στο Smethwick του Staffordshire της Αγγλίας τον Δεκέμβριο 1934. Ο 

πατέρας του ήταν καθηγητής μουσικής στο σχολείο και η μητέρα του ήταν 

85 Βλ Descartes 2003, 162-166. 
86 Βλ Howard 2016. 
37 Βλ Descartes 2012, 150-153. 
88 Βλ Howard 2016. 
89 Βλ Hatfield 2014. 
� Βλ. Kim 2005, 18-20. 
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γραμματέας91 .  Όσον αφορά στην ακαδημαϊκή του καριέρα σπούδασε στο 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης φ1λοσοφία (1954-1 957) και στη συνέχεια έκανε 

μεταπτυχιακό στον ίδιο κλάδο (1957-1959). Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην 

φ1λοσοφία, σπούδασε θεολογία (1959-1960). Στην συνέχεια, έλαβε δύο ερευνητικές 

υποτροφίες. Η πρώτη ήταν για το Κολλέγιο St John της Οξφόρδης (1958-1961)  και η 

δεύτερη ήταν για το πανεπιστήμιο του Leeds, με ειδίκευση στην Φlλοσοφία της 

επιστήμης (1961- 1963), με την οποία ασχολήθηκε τα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής 

του καριέρας92 • Για πρώτη φορά εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Hull ως λέκτορας 

της Φ1λοσοφίας το 1963. Έπειτα, έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Keele το 

1972. Από εκεί και μετά άρχισε να ασχολείται πιο διεξοδικά με την Φιλοσοφία της 

Θρησκείας. Από το 1 985 μέχρι το 2002 που συνταξιοδοτήθηκε, δίδασκε στο 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως καθηγητής Χριστιανικής Θεολογίας93 . Κατά την 

διάρκεια της ακαδημαϊκής καριέρας του, τον απασχόλησαν και όJ..λα φ1λοσοφικά 

θέματα, όπως είναι η σχέση νου και σώματος, η έννοια της προσωπικής ταυτότητας και 

το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης94. 

Ο Richard Swinburne είναι πολυγραφότατος. Τα πρώτα χρόνια που 

ασχολήθηκε με την φ1λοσοφία της επιστήμης έγραψε το πρώτο του βή3λίο Space and 

Time (1968), στο οποίο προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση για τη φύση του χώρου και 

του χρόνου. Ένα δεύτερο έργο του που αναφέρεται στην φ1λοσοφία της επιστήμης είναι 

το An lntroductίon to Confirnzatίon Theory, στο οποίο ασχολείται με τη έννοια της 

πιθανότητας. Όταν έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Keele το ενδιαφέρον τσυ 

στράφηκε προς την φ1λοσοφία της θρησκείας. Αυτός ο κλάδος της φ1λοσοφίας τον 

απασχόλησε περισσότερο κατά την ακαδημαϊκή του καριέρα. Στο πρώτο τσυ έργο με 

τίτλο The Concept ο/ Mίracle (1971), προσπαθεί να εξηγήσει με επιχειρήματα την 

φύση των θαυμάτων και την παραβίαση των φυσικών νόμων. Έπειτα, γράφει μια 

τριλογία η οποία περ1λαμβάνει τα έργα The Exίstence ο/ God (1979), Faith andReason 

( 1981)  και The Coherence ο/ Theism ( 1993 ), στα οποία προσπαθεί να αιτιολογήσει με 

ορθολογιστικά επιχειρήματα την ύπαρξη του Θεού95, με σκοπό την υπεράσπιση της 

φυσικής θρησκείας96. Ο Swinbume επιλέγει μια τέτοια υπεράσπιση, επειδή θεωρεί ότι 

91 Βλ. Chartier 2013, 522. 
92 Βλ. Swinburne, "Short lntellectual Autobiograρhy''. 
93 Βλ. Swinburne, "Short lnteilectual Autobiography". 
94 Βλ. Swinburne, "Short lntellectual Autobiography". 
95 Βλ. Chartier 2013, 525-526. 
96Bλ.Hebblethwaίte 2010, 200-201. 
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μια θεϊστική άποψη μπορεί να εξηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον φυσικό 

κόσμο97. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Swinburne δηλώνει στο θρήσκευμα 

χριστιανός ορθόδοξος, εφόσον αποτελεί μέλος της ορθόδοξης εκκλησίας από το 

199598. Πριν γίνει μέλος της ορθόδοξης εκκλησίας ήταν μέλος της Αγγλικανικής 

εκκλησίας99. 

Μετά το 1980, ο Richard Swinburne ασχολείται με την φlλοοοφία του νου. 

Συγκεκριμένα, τον απασχολεί ιδιαίτερα η σχέση νου και σώματος όπως και η έννοια 

της προσωπικής ταυτότητας. Στο πρόβλημα νου και σώματος ακολουθεί μια δυιστική 

προσέγγιση των υποστάσεων100 . Όσον αφορά την έννοια της προσωπικής ταυτότητας 

χρησιμοποιεί μια φ1λοσοφική θεωρία που συμβαδίζει με τις θρησκευτικές του 

πεποιθήσεις. Το πρώτο βιβλίο που έγραψε για το πρόβλημα νου και σώματος ήταν το 

The Evolutίon of Ιhe Soul ( 1986). Η σvyκεκριμένη θεματική συνεχίζει να τον απασχολεί 

μέrJ>ι και σήμερα, εφόσον μάλιστα δημοσίευσε πρόσφατα ένα σύγγραμμα με τίτλο Are 

\.Ye Bodies or Sοιι/s?(2019)101 , στο οποίο περιγράφει πώς είναι δυνατή η σύνδεση της 

ψυχής με το σώμα. Αυτά τα δύο βιβλία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη 

εργασία, διότι περtλαμβάνουν τα επιχεφήματα που προβάλλει για την σχέση της ψυχής 

και του σώματος. Επίσης, τις απόψεις του Swinburne για την έννοια της προσωπικής 

ταυτότητας τις διακρίνουμε στο έργο με τίτλο Personal Identity (1984),το οποίο 

έγραψε μαζί με τον Sydney Shoemaker, αλλiΙ και από διάφορα άρθρα που έχει 

δημοσιεύσει όπως είναιΗοw to Deterniine which ίs the tnιe theory of personal identity? 

και From Mental!Physίcal ldentίty to Substance Dua/ism102. Τέλος αξίζει να 

αναφερθεί η ενασχόληση του Swinburne με την έννοια της ελεύθερης βούλησης. Αυτό 

φαίνεται κυρίως στα έργα του Free Will andModern Scίence (2011) καιΜίnd, Βrαίn, 

and Free Wίll (2013), στα οποία εξηγεί την ελεύθερη βούληση που διαθέτουν οι 

άνθρωποι και το πώς συνδέεται με την αιτιοκρατία που υπάρχει στην φύση 103. 

Στα έργα του Richard Swinburne διαπιστώνουμε ότι στη φ1λοσοφική του 

σκέψη έχει επηρεαστεί σημαντικά από προγενέστερους ψιλόσοφους, όπως είναι ο 

Θωμάς Ακινάτης και ο Rene Descartes. Συγκεκριμένα, οι απόψεις του Swinburne για 

97Βλ. Hebblethwaite 2010, 196. 
98 Βλ. Chartier 2013, 522-523. 
99 BλHebblethwaite 2010, 200-201. 
100 Βλ. Chartier 2013, 523. 
101 Βλ. Swinburne, "Short lntellectual Autobiography". 
102 Βλ Chartier 2013, 525. 
1ο3 Βλ. Swinburne, "Short lntellectual Autobiography'1• 
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τον Θεό καθώς και τα επιχειρήματα, τα οποία χρησιμοποιεί μας παραπέμπουν στις 
απόψεις του Ακινάτη 104. Όμως, ο Swinburne δεν ασπάστηκε τις απόψεις του Ακινάτη 

για το πρόβλημα νου και σώματος. Οι απόψεις του σ' αυτό το θέμα διαφοροποιούνται 

αρκετά από τον μεσαιωνικό φιλόσοφο. Η θεωρία του στο πρόβλημα νου και σώματος 

πλησιάζει περισσότερο σε αυτή του Καρτεσίου, διότι ο Swinburne παρουσιάζει έναν 

δυισμό των υποστάσεων που διατύπωσε ο τελευταίος. Επομένως, κατανοούμε ότι ο 

Ντεκάρτ άσκησε εξίσου σημαντική επιρροή στον Swinburne 105. Τις απόψεις του αυτές 

για το πρόβλημα νου και σώματος θα τις αναλύσουμε παρακάτω. 

3.2. Επιστημονιιςή και προσωπιια} εξήγηση 

Ο Richard Swinburne στα έργα τσυ προσπαθεί να δώσει μια φιλοσοφική 

εξήγηση για όλα τα όντα που υπάρχουν στο σύμπαν καθώς και για το αίτιο που τα 

προκάλεσε. Αρχικά, αναφέρει δύο μεθόδους εξηγήσεων που μπορεί να επιλέξει ένας 

φιλόσοφος, για να διατυπώσει τη θεωρία του. Έπειτα συστήνει την επιλογή που 

ακολουθεί ο ίδιος και δίνει τους λόγους που επιλέγει την μέθοδο αυτή. Συγκεκριμένα, 

η μία μέθοδος εξήγησης που χρησιμοποιείται είναι η επιστημονική (scientific 

explanation), ενώ η άλλη είναι η προσωπική εξήγηση (personal explanation). Ο 

Swinburne επιλέγει την προσωπική εξήγηση για την ανάλυση της θεωρίας του. Ένας 

φιλόσοφος που δίνει μια επιστημονική εξήγηση για ένα γεγονός ή για μια κατάσταση 

που συμβαίνει μέσα στον κόσμο αναφέρεται κυρίως σε διάφορα άλλα παρόμοια 

γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν ή παραπέμπει στους αντίστοιχσυς φυσικούς 

νόμους που εξηγούν το συγκεκριμένο γεγονός, ή κατάσταση 106. Έτσι , οι υποστηρικτές 

της επιστημονικής εξήγησης θεωρούν ότι κάθε γεγονός μπορεί να εξηγηθεί μέσα από 

τους φυσικούς νόμσυς, διότι δεν έχει βρεθεί κάποιο συμβάν που να διαψεύδει τους 
συγκεκριμένους νόμους107. Παραδείγματα αυτών των νόμων είναι ο νόμος της 

παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα, η κβαντική θεωρία και η θεωρία της εξέλιξης του 

Δαρβίνου108. Οι υποστηρικτές της επιστημονικής εξήγησης θεωρούν ότι στην εξήγηση 

των πραγμάτων είναι απαραίτητο να υπάρχει μια φυσική αναγκαιότητα, η οποία 

βασίζεται στους φυσικούς νόμους, οι οποίοι έχουν παρατηρηθεί μέσω της επιστήμης. 

104 Βλ. Chartier 2013, 524. 
ιοs Βλ. Chartier 2013, 523. 
106Βλ. Swinburne 1999, 134. 
107Βλ. Swίnburne 2004, 26-28. 
108Βλ. Swinburne 1996, 35-37. 
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Οι φυσικοί νόμοι είναι αυτοί που καθορίζουν την λειτουργία όλων των φυσικών 

στοιχείων, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ένας ντετερμινισμός στη φύση, με σκοπό να 

υπάρξει αρμονία μέσα στο σύμπαν. Γι' αυτόν τον λόγο, οι κινήσεις και οι λειτουργίες 

των φυσικών στοιχείων υπακούν στους φυσικούς νόμους ώστε να διατηρηθεί μια 

αρμονία μέσα στον φυσικό κόσμο. Παρατηρούμε, λοιπόν, όn οι υποστηρικτές της 

επιστημονικής εξήγησης βασίζονται σε μία φυσική αναγκαιότητα των πραγμάτων που 

συμβαίνουν στον κόσμο. Η φυσική αναγκαιότητα έχει έναν αιτιοκραnκό χαρακτήρα, 

ο οποίος βασίζεται στην λειτουργία των φυσικών νόμων που έχει αναλύσει η φυσική 

επιστήμη. Η επιστημονική εξήγηση είναι ιδιαίτερα αρεστή στους φυσικαλιστές 

φιλοσόφους. 

Στον αντiποδα της επιστημονικής εξήγησης βρίσκεται η προσωπική εξήγηση. 

Οι υποστηρικτές της προσωπικής εξήγησης δίνουν μια διαφορετική ερμηνεία, για την 

εξήγηση ενός συμβάντος. Συγκεκριμένα, αναφέρουν όn η εμφάνιση κάποιων 

συμβάντων προέρχεται είτε από ένα έ'λλογο ον, το οποίο είχε μια πρόθεση να κάνει την 

συγκεκριμένη ενέργεια, είτε από μία ανωτέρα δύναμη, τον Θεό, ο οποίος αποτελεί την 

αιτία της δημιουργίας και της κίνησης των φυσικών στοιχείων109. Έτσι, οι φιλόσοφοι, 

που χρησιμοποιούν την προσωπική εξήγηση, θεωρούν όn ένα συμβάν προέρχεται από 

την βούληση ενός έλλογου όντος, το οποίο πραγματοποιεί μια ενέργεια που είναι 

φυσικά δυνατή110. Για παράδειγμα, η κίνηση του χεριού μου προήλθε από την βούλησή 

μου, η οποία είναι ένα νοηnκό συμβάν. Σε μια τέτοια μεταφυσική προοπτική όλα τα 

φυσικά συμβάντα και τα όντα έχουν ως απώτερη αιτία τον Θεό. Έτσι, παρατηρείται 

μια αντίθεση μεταξύ της επιστημονικής και της προσωπικής εξήγησης. Στην 

επιστημονική εξήγηση κυριαρχεί ένας ντετερμινισμός των φυσικών πραγμάτων, ενώ 

στην προσωπική εξήγηση υπάρχει ελεύθερη βούληση, είτε των ανθρώπων είτε του 

Θεού, ώστε να προκληθεί ένα συμβάν. Επομένως, στην προσωπική εξήγηση τα 

συμβάντα έχουν πάντοτε ένα αίnο που τα προκαλεί111 . Επίσης, αξίζει να αναφερθεί 

όn το υποκείμενο το οποίο προκαλεί ένα συμβάν, πρέπει πάντοτε να είναι ένα έ"λλσyο 

(rational) ον112. Κάn τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση των ανθρώπινων ενεργειών 

σΧλi1 και των φυσικών συμβάντων. Έτσι κάθε συμβάν αποτελεί μια ενέργεια ενός 

έ/J..cyyoυ όντος είτε αυτό είναι άνθρωπος, είτε είναι Θεός. Παρατηρούμε λοιπόν όn μια 

109Βλ. Swinburne 1999, 135-137. 
110Βλ. Swinburne 2004, 36-37. 
111 Βλ. Garcia 2010, 381-382. 
112Βλ. Swinbume 1999, 139-14Ό. 
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τέτοια προσωπική εξήγηση προϋποθέτει την ύπαρξη μιας έλλογης ανωτέρας δύναμης, 

τον Θεό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα φυσικά συμβάντα. Έτσι, σύμφωνα με 

τους υπερασπιστές της προσωπικής εξήγησης, για μια έλλογη ερμηνεία του σύμπαντος 

και ό'AliJv των φυσικών συμβάντων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός μεταφυσικού 

όντος, δηλαδή του Θεού. Αυτή την μεταφυσική αναγκαιότητα μπορεί κανείς να την 

ανακαλύψει μέσα από Vλογες (rational) σκέψεις οι οποίες είναι έμφυτες και 

ανεξάρτητες από τον φυσικό κόσμο της εμπειρίας. Μια προσωπική εξήγηση 

χρησιμοποιεί βάσιμα επιχεφήματα όπως και η επιστημονική, εφόσον μπορεί να 

αιτιολογήσει και αυτή με έναν διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα μέσα στο σύμπαν, 

χρησιμοποιώντας τις προθέσεις ενός έλλογου όντος και όχι μόνο τους γενικούς 

φυσικούς νόμους113. Τέτοιου είδους προσωπικές εξηγήσεις ypησιμοποιούν οι 

υποστηρικτές του θεϊσμού. 

3.3.Η ένν()ια του θεϊσμού 

Ο θεϊσμός είναι ένα ρεύμα που υποστηρίζει την ύπαρξη μιας ανωτέρας 

δύναμης, η οποία είναι υπεύθυνη για την δημιουργία του κόσμσυ. Αυτή η ανωτέρα 

δύναμη ονομάζεται Θεός. Στο ρεύμα του θεϊσμού εντάσσονται όλες οι θρησκείες που 

πιστεύουν σε κάποια ανωτέρα δύναμη με υπερφυσικές ιδιότητες, οι οποίες δεν είναι 

ορατές στον φυσικό κόσμο. Υποστηρικτής του θεϊσμού είναι και ο Richard Swinbume. 

Βέβαια, ο Swinbume δεν εντάσσει μέσα στο συγκεκριμένο ρεύμα όλες τις θρησκείες 

που πιστεύουν σε μια ανωτέρα δύναμη. Αντίθετα, θεωρεί ότι μόνο σιrγκεκριμένες 

θρησκείες εντάσσονται στο ρεύμα του θεϊσμού. Αυτές οι θρησκείες είναι ο 

Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ114. Θεωρεί ότι μόνο οι θρησκείες αυτές 

ταφιάζουν με τις θεϊστικές απόψεις, διότι παρουσιάζουν ένα θεϊκό πρόσωπο το οποίο 

είναι το αίτιο ό'λ.ου του σύμπαντος. Οι θρησκείες αυτές παρουσιάζουν τον Θεό ως ένα 

ον, το οποίο έχει σκοπούς, πεποιθήσεις και δυνάμεις να πραγματοποιεί όλες τις 

ενέργειες κατά βούληση. Οι θεϊστικές θρησκείες κατά τον Swinburne, παρουσιάζουν 

τον Θεό να διαθέτει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι ο 

Θεός είναι παντογνώστης, εφόσον έχει την δυνατότητα να γνωρίζει κάθε γεγονός που 

συμβαίνει μέσα στο σύμπαν115. Ακόμη, σύμφωνα με την θεϊστική άποψη του 

113Βλ Swinburne 2004, 38-40. 
114 Βλ Swinburne 1996, 3-4. 
115 Βλ Swinburne 1999, 167-169. 
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Swinbume, ο Θεός έχει την δυνατότητα να γνωρίζει όλες τις αλήθειες που υπάρχουν 
μέσα στο κόσμο116. Βέβαια, η γνώση του Θεού περιορίζεται σε ό,τι είναι λογικά 
δυνατόν να συμβεί στο σύμπαν καθώς δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι το οποίο είναι 
παράλσyο. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό πσυ αποδίδεται στον Θεό από τσυς θεϊστές 
είναι η παντοδυναμία. Έτσι, παρσυσιάζει τον Θεό ως ένα πρόσωπο, το οποίο μπορεί να 
κάνει τα πάντα μέσα στο σύμπαν117. Έχει λοιπόν την δυνατότητα να πραγματοποιήσει 
οποιαδήποτε ενέργεια θέλει τόσο στα φυσικά στοιχεία, όσο και στα άτομα που 
υπάρχουν μέσα στο σύμπαν, εφόσον ό'λ.α αυτά είναι δημισυργήματά του118. Ωστόσο, 
αξίζει να αναφερθεί ότι ο Θεός μπορεί να κάνει οτιδήποτε βασίζεται στη λογική και 
μπορεί να συμβεί μέσα στον φυσικό κόσμο119. Οι λογικά αδύνατες ενέργειες δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν ωtό τον Θεό, εφόσον φαίνεται και αυτός να λειτουργεί 
βάσει της λογικής. Επιπλέον, ο Θεός, σύμφωνα με το ρεύμα του θεϊσμού, διαθέτει 
ελεύθερη βούληση. Έτσι, είναι ελεύθερος να επιλέξει να πραγματοποιήσει 
οποιαδήποτε ενέργεια μέσα στο σύμπαν, καθώς και τον τρόπο που θα δημιουργήσει το 
φυσικό κόσμο120. Οπότε, έχει επιλέξει ορθά, μέσω της λογικής, να δημιουργήσει τον 
κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τέλος, ένα βασικό χαρακτηριστικό που 
ωr.οδίδεται στον Θεό είναι η αιωνιότητα. Επομένως, ο Θεός υπήρχε πριν ωtό τη 
δημιουργία τσυ κόσμου, εφόσον ο ίδιος αποτελεί την αιτία της Δημιουργίας, και θα 
συνεχίσει να υπάρχει αιώνια, διότι είναι άφθαρτος μέσα στον χρόνο σε αντίθεση με 
όλο το υπόλοιπο σύμπαν που είναι δημιούργημά του121 .  Ο Swinburne δεν δέχεται την 

αιωνιότητα (eternity) σαν μια έννοια η οποία βασίζεται στο άχρονο (timeless), αλλά 

χρησιμοποιεί την έννοια της αιωνιότητας μέσα στο χρόνο122. Οπότε θεωρεί ότι ο Θεός 
είναι αιώνιος και πάντοτε παρών ( everlasting). 

Οι υποστηρικτές του θεϊσμού, έχουν την τάση να χρησιμοποιούν μια 
προσωπική εξήγηση, για να προσεγγίσουν ένα φαινόμενο ή μια κατάσταση 
πραγμάτων123. Την ίδια μέθοδο εξήγησης rpησιμοποιεί και ο Swinburne εφόσον 
εντάσσεται και ο ίδιος στο ρεύμα του θεϊσμού. Οι θεϊστές ;ypησιμοποιούν στην θεωρία 

115 Βλ. Swinburne 1996, 8. 
117 Βλ. Garcia 2010, 3&1-� 
118Βλ. Swinburne 1999,153-154. 
119 � Swinburne 1996, 9-10. 
ιzο βλ Swίnburne 1999, 145-146. 
l:ll Sf., Swinburne 1996, 9. 
122 Βλ. Swinburne 1999, 2.1J-2Xl. 
123 Βλ. Garcia 2010, 381-382. 
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τους, την προσωπική εξήγηση, αποσκοπώντας να τεκμηριώσουν με έλλογα 

επιχειρήματα την ύπαρξη του Θεού, ως μεταφυσικού αναγκαίου όντος. Θεωρούν, 

λοmόν, ότι το κάθε συμβάν που λαμβάνει χώρα μέσα στον φυσικό κόσμο προέρχεται 

από την πρόθεση του Θεού. Ο Θεός μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ενέργεια 

θέλει μέσα στην φύση, εφόσον είναι παντοδύναμος και διαθέτει ελεύθερη βούληση124. 

Ο Θεός επιλέγει με βάση τη λογική, γι' αυτό ενεργεί μέσα στον κόσμο με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Οι θεϊστές ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί να δοθεί μια επιστημονική 

εξήγηση για την δημιουργία του κόσμου, διότι οι φυσικοί νόμοι είναι απλά γενικεύσεις 

που εξηγούν τα φαινόμενα. Θεωρούν ότι μόνο μια προσωπική εξήγηση μπορεί να 

ανακαλύψει τον Θεό και να δείξει την αιτία των φυσικών νόμων. Επομένως, εξηγούν 

ότι ο Θεός όρισε τους φυσικούς νόμους να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, με σκοπό 

να εκτελούνται οι διάφορες ενέργειες125. Έτσι, ο Θεός αποτελεί αιτία των νόμων της 

φύσης. Ο Θεός, σύμφωνα με τους θεϊστές, είναι αιτία του εαυτού του και θεωρείται η 

πρώτη δύναμη τσυ κόσμου. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Θεός μπορεί να 

δημιούργησε τους φυσικούς νόμους, ώστε να λειτουργούν ντετερμινιστικά μέσα στην 

φύση, σΧΜ δεν ισχύει το ίδιο για τα όντα, τα οποία δημιούργησε. Συγκεκριμένα, έδωσε 

στους ανθρώπους την λΟ'γική, ή τον λ&yο126 και μια περιορισμένη ελεύθερη βούληση 

για να ενεργούν με τον τρόπο που θέλουν127. Αυτό δείχνει ότι τα θνητά όντα έχουν 

ορισμένα θεϊκά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι πεποιθήσεις, οι επιθυμίες, οι σκέψεις, η 
λογική και η ελευθερία της βούλησης128. Ο Swίnbume αρχικά, προσπαθεί να 

τεκμηριώσει με επιχεφήματα την θέση του ότι υπάρχει ένας Θεός και στην συνέχεια 

στηρίζει όλη την δημιουργία του κόσμου και των ανθρώπων πάνω σε αυτόν. Όπως οι 

περισσότεροι θεϊστές φtλόσοφοι ακολουθούν μια προσωπική εξήγηση για να 

τεκμηριώσουν το σύστημά τους, έτσι και ο Swinburne ακολουθεί μια παρόμοια μέθοδο 

εξήγησης του κόσμου129. 

124 Βλ Swinburne 1999, 142. 
125 Βλ Swinburne 1999, 141. 
126 Η έννοια του Λόγου αναφέρεται κυρίως από τηv ηπειρωτική φιλοσοφική παράδοση και 
χρησιμοποιείται κυρίως με τηv έννοια της λογικής. 
127 Βλ. Swinburne 1994, 160-165. 
128 Βλ. Swinburne 1999, 143. 
129 Βλ. Garcia 2010, 381-382. 
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3.4. Το επιχείρημα του Rίebard Swinburne για την ύπαρξη του Θεού 

Ο Richard Swinburne προσπαθεί να αποδείξει με ένα επιχείρημα την ύπαρξη 
του Θεού. Θεωρεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του θεϊσμού μπορεί να αποδειχθεί μόνο 
με επαγωγικό τρόπο μέσα από τα δεδομένα που μπορούμε να παρατηρήσουμε. 
Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξήγηση έχει το θεώρημα των πιθανοτήτων του Bayes. 

Το συγκεκριμένο θεώρημα δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξήσει κάποιες πιθανότητες 
μιας υπόθεσης, εφόσον οι ενδείξεις της μπορούν να γίνουν αντιληπτές130. 
Συγκεκριμένα, το θεώρημα των πιθανοτήτων του Bayes ισχυρίζεται ό,τι αν 
παραθέσουμε μια εmπλέον παρατήρηση ( e) από τα φαινόμενα στον φυσικό κόσμο σε 
ένα σύνολο των υπόλοιπων παρατηρήσεων (k), τις οποίες γνωρίζουμε, τότε η υπόθεση 
μας (h) γίνεται πιο πιθανή και έρχεται πιο κοντά στην αλήθεια131. Όταν παραθέτουμε 
μια παραπάνω ένδειξη για να υποστηρίξουμε μια υπόθεση στο σύνολο των ήδη 
υπαρχουσών ενδείξεων, τότε η υπόθεση μας θεωρείται πιο πιθανή132. Αν 
χρησιμοποιήσουμε τα σύμβολα που παραθέσαμε παραπάνω η συγκεκριμένη εξήγηση 
παρουσιάζεται ως εξής: Ρ (h/e.k) > Ρ (h/k)133. Αυτή η προσέγγιση είναι αληθινή, εάν 
τηρεί δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, η δημιουργία της υπόθεσης (h) από τις ήδη 
υπάρχουσες ενδείξεις (k) να καθιστά την εμφάνιση της καινούργιας παρατήρησης (e) 

πιο αναμενόμενη, απ' ό,τι ήταν πριν δημιουργηθεί η αρχική υπόθεση [Ρ (e/h.k) > Ρ 

( e/k)] .  Δεύτερον, η εμφάνιση της καινούργιας ένδειξης ( e) κάνει την δεδομένη υπόθεση 
(h) να ανταποκρίνεται περισσότερο στην αλήθεια παρά στο ψεύδος [Ρ( e/h.k) > Ρ (e/

h.k)] 134. Έτσι, λοιπόν, ο παραπάνω ισχυρισμός του Bayes ισχυρίζεται ότι κάθε ένδειξη 
που προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις καθιστά μια υπόθεση πιο πιθανή, εάν 
και μόνο αν η νέα ένδειξη καθιστά την υπόθεση πιο αναμενόμενη και αν η ένδειξη αυτή 
ανταποκρίνεται στην αλήθεια 135. 

Αυτόν τον ισχυρισμό που προκύπτει από το θεώρημα του Bayes, ο Swinburne 

προσπαθεί να τον εφαρμόσει στην θεϊστική υπόθεση, δηλαδή στην υπόθεση για την 
ύπαρξη του Θεού. Αναλυτικότερα, προσπαθεί να δείξει πώς μια ένδειξη (e) που 
προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις (k) αυξάνει τις πιθανότητες, να 

130 Βλ Φιλίππου 2018, 225. 
131 Βλ. Swinburne 2001, 102-107. 
1328-λ Swinburne 2004, 66-67. 
133 Βλ. Swinburne 2004, 69-70. 
134Βλ Φιλίππου 2018, 226. 
1358λ. Swinburne 2004, 110-111. 
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επιβεβαιωθεί η θεϊστική υπόθεση (h)136. Βέβαια, αυτή η ένδειξη (e) έχει ως 

προϋπόθεση να παpοumάσει μεγαλύτερες πιθανότητες να αποδείξει αυτό ποu -θεωρεί 

αλήθεια η θεϊστική υπόθεση (h). Για παράδειγμα, αν θέσουμε ως ένδειξη (e) την 

ύπαρξη ενός πολύπΑDκου σύμπαντος ή την κανονικότητα της αλληλεπίδρασης των 

υλικών σωμάτων και θεωρήσουμε την θεϊστική υπόθεση (h), ως ψευδή Ρ( e/-h.k) , τότε 

θα μπορούσαν να υπάpξσυν δύο τρόποι ερμηνείας της υπόθεσης137. Πρώτον, ότι το 

πολύπλοκο σύστημα και οι κανονικότητες αλληλεπίδρασης των σωμάτων 

δημιουργήθηκαν από μια φυσucή κατάσταση, την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε 

σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεύτερον, δημιουργήθηκαν αυτά από ένα συμβούλιο θεϊκών 

οντοτήτων που είναι κατώτερα από αυτόν τον Θεό που .παρουσιάζει η θεϊστική 

υπόθεση 138• Όμως, βάσει του θεωρήματος του Bayes, η πιθανότητα να ισχύουν αυτές 

οι δύο εκδοχές, είναι μικρότερη από τη θεϊστική υπόθεση. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

θεϊστική υπόθεση (h) θέτει ορισμένα χαρακτηριστικά για την εμφάνιση ενός 

σύμπαντος (e), τα οποία καθιστούν τη θεϊστική υπόθεση (h) πιθανότερο να είναι 

αληθής παρά ψευδής Ρ (e/h. k) > Ρ (e/-h. k)139. Η θεϊστική υπόθεση, λοιπόν, 

παρουσιάζει το σύμπαν να δημιουργείται από τον Θεό με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο140. Ο λόγος που ο Θεός δημιούργησε μ' αυτό το τρόπο το σύμπαν ήταν για την 

ευτυχία και την εξελισσόμενη γνώση όλων των έ/..)..nyων δημιουργημάτων του141. Έτσι, 

τα έλλογα όντα μπορούν να κατανοήσουν τους νόμους της φύσης και να προοδεύσουν 

δημιουργώντας εργαλεία που θα διευκολύνουν την εmβίωση τους στο φυσικό κόσμο. 

Άρα, βάσει του θεωρήματος του Bayes, η ένδειξη (e) για την ύπαρξη του σύμπαντος, 

σε συνδυασμό με το σύνολο τον προηγούμενων ενδείξεων (k) έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να επιβεβαιώσουν την θεϊστική υπόθεση (h), για την ύπαρξη του Θεού142. 

Επομένως, ο Swinbume ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε ένδειξη χρησιμοποιείται, για να 

υπερασπιστεί την θεϊστική υπόθεση και προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις 

καθιστά την θεϊστική υπόθεση πιθανότερη Ρ (h/e.k) > P(h/k). 

Βέβαια, το παραπάνω επιχείρημα του Swinburne, για την ύπαρξη του Θεού, δεν 

πραγματοποιεί την ύπαρξη του Θεού απόλυτα πιθανή. Μια υπόθεση σαν αυτή που μας 

136Βλ. Φιλίππου 2018, 227. 
137Βλ. Swinburne 2004, 149-150 
138 Βλ. Φιλίππου 2018,. 228. 
139 Βλ. Swinburne 2004, 149-150 
140 Βλ Swinburne 1999, 167-169. 
141 Βλ Φιλίππου 2018, 228. 
142 Βλ. Swinburne 2004, 151-152. 
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παρέθεσε το μόνο που καταφέρνει είναι να αυξήσει τις πιθανότητες, της ύπαρξης του 

Θεού, με έναν αρκετά έλλσyο τρόπο, από μηδαμινές σε ελάχιστες. Αυτό είναι ένα 

σημαντικό βήμα, γιατί υπενθυμίζει στις αντίπαλες θεωρίες του φυσικαλισμού, οι οποίες 

έχουν μεγάλη απήχηση στους σύγχρονους στοχαστές, ότι η ύπαρξη του Θεού δεν είναι 

απίθανη, όπως την παρουσιάζουν. Έτσι, παρατηρούμε ότι στο συγκεκριμένο 

επιχείρημα οι πιθανότητες, για την ύπαρξη του Θεού έχουν αυξηθεί από μηδαμινές, 

που ήταν πριν την ανακάλυψη των ενδείξεων, σε ελάχιστες143. Όμως, αυτός ο 

ισχυρισμός δεν είναι ικανός για να μετατρέψει την υπόθεση από απίθανη σε απολύτως 

πιθανή, εφόσον οι ενδείξεις συνεχίζουν να εiναι ελάχιστες. Έτσι, ο Swinbume 

προσπαθεί να διατυπώσει ένα επmλέον τεκμήριο, το οποίο θα μετατρέψει την θεϊστική 

υπόθεση από ελάχιστα πιθανή σε απολύτως πιθανή . Θεωρεί ότι το κριτήριο, το οποίο 

θα αυξήσει τις πιθανότητες, για την ύπαρξη του Θεού, είναι οι μαρτυρίες που έχουν 

διατυπωθεί στο παρελθόν, τις οποίες δεν μπορεί κανείς να τις διαψεύσει144. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα βιβλία της Αγίας Γραφής, τα οποία 

περιγράφουν γεγονότα για την ύπαρξη του Θεού καθώς και μαρτυρίες ανθρώπων οι 

οποίοι αντίκρυσαν το θεϊκό πρόσωπο. Ο Swinbume θεωρεί ότι οι ενδείξεις για την 

ύπαρξη του Θεού έχσυν τεκμηριωθεί από πο'λλiι πρόσωπα εκείνης της περιόδου. 

Επομένως, οι ενδείξεις είναι πάρα πολλές και αρκούν ώστε να αυξήσουν τις 

πιθανότητες της υπόθεσης από ελάχιστες που ήταν προηγουμένως145. Έτσι θεωρεί ότι 

η θεϊστική υπόθεση είναι απόλυτα πιθανή, εφόσον οι μαρτυρίες είναι ακράδαντες 

ενδείξεις που αύξησαν τις πιθανότητες για την ύπαρξη του Θεού από ελάχιστες σε 

αρκετές. 

Ο Swinbume ισχυρίζεται πως η αρχική πιθανότητα μιας υπόθεσης (h) πρέπει 

να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά: α) η αρχική υπόθεση (h) να είναι αρκετά 

απλή146. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποτελείται από απλούς και κατανοητούς 

μαθηματικούς νόμους, οι οποίοι να εξηγούν τη φύση και την αλληλεπίδραση των 

φυσικών σωμάτων, β) την εναρμόνιση όλων των επιχειρημάτων που είναι ήδη γνωστά 

(k), με την νέα ένδειξη ( e ), που προστίθεται για την επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης 

(h). Αυτή η εναρμόνιση θα επιτευχθεί αν όλοι οι νόμοι και εκδοχές που έχοuν 

διατυπωθεί από όλες τις ενδείξεις είναι παρόμοιες και ισχύουν σε κάθε περίπτωση, γ) 

143 Βλ. Swinburne 2004, 341-342, 
144 Βλ Φιλίππου 2018, 229-230. 
145Βλ. Swinburne 2004, 341-342. 
�46 Βλ. Swinburne 2001, 85-89. 
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τέλος, πρέπει να διαθέτει ένα μεγάλο εύρος φαινομένων, στα οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί. Για να μπορέσει να εξηγήσει ένα μεγάλο μέρος φαινομένων, θα πρέπει να 

είναι αρκετά γενική 147. 

Ο S.winburne αναφέρει ότι, για να μπορέσουμε να διακρίνουμε αν μια θεωρία 

είναι αληθής, θα πρέπει να εισαγάγουμε μια εγγενή πιθανότητα, η οποία θα ε'λλγχει 

όλες τις υπόλοtπες πιθανότητες που παρουσιάζονται για την εξήγηση ενός 

φαινομένου148. Αυτή η εγγενής πιθανότητα (intrinsic probability) θα πρέπει να 

βασίζεται μόνο σε γνώσεις που να ανταποκρίνονται σε αλήθειες, τις οποίες κατέχουμε 

a pήοή149. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εγγενούς πιθανότητας είναι η έννοια του Θεού, 

διότι είναι μια έννοια που την διαθέτουμε a pήοή. Ο Θεός είναι μια έμφυτη έννοια, την 

οποία κατανοούμε μέσω της λογικής ως κάτι το οποίο είναι μεταφυσικά αναγκαίο για 

να υπάρξει το σύμπαν. Αυτή η εγγενής πιθανότητα του Θεού είναι απαλλαγμένη από 

οποιοδήποτε εμπειρικό στοιχείο, διότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Θεό μέσα 

στον αισθητό μας κόσμο. Έτσι για να συλλάβουμε οποιαδήποτε εγγενή πιθανότητα 

όπως αυτή του Θεού, είναι απαραίτητο να απαλλαγούμε από οποιεσδήποτε γνώσεις 

προέρχονται από την εμπειρία. Εφόσον έχουν αφαιρεθεί όλες οι εμπειρικές γνώσεις 

και έχουν παραμείνει οι a ρήοή γνώσεις, η εγγενής πιθανότητα έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά για να διατυπώσει μια θεωρία όσο το δυνατόν πιο απλή, γεγονός που 

αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για μια θεωρία. 

Στη συνέχεια, ο Swinburne προσπαθεί να εφαρμόσει την θεϊστική υπόθεση 

στην εγγενή πιθανότητα που διατύπωσε προηγουμένως. Συγκεκριμένα, η υπόθεση των 

θεϊστών ότι υπάρχει ένα πνεύμα, το οποίο είναι πανάγαθο, παντοδύναμο, αιώνιο και 

δεν διαθέτει σώμα150, θεωρείται μια υπόθεση με αρκετά γενικό χαρακτήρα, η οποία 

προσπαθεί να εξηγήσει κάθε φαινόμενο που διακρίνουμε μέσω της εμπειρίας μας151 .  

Επίσης, θεωρεί ότι η θεϊστική υπόθεση είναι μια αρκετά απλή υπόθεση, αν την 

συγκρίνουμε με άλλες αθεϊστικές προσεγγίσεις, οι οποίες ισχυρίζονται ότι η 

δημιουργία του κόσμου είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε152. Η 
θεϊστική υπόθεση είναι αρκετά απλή για τρείς λόγους: α) δεν περιέχει πολλές 

147 Βλ. Φιλίππου 2018, 231-232. 
148 Βλ. Swinburne 2001, 110-115. 
149Βλ. Swinburne 2004, 93. 
150 Βλ. Swinburne 1999, 99. 
151 Βλ. Swinburne 2004, 93-96. 
152 Βλ. Swinburne 2004, 96-99. 
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πληροφορίες παρά μόνο ένα πρόσωπο που διαθέτει ορισμένες ικανότητες, πεποιθήσεις 

και προθέσεις, β) θέτει έναν περιορισμό στην εξήγηση των φαινομένων, ο οποίος 

παραπέμπει σε ένα πρόσωπο. Έτσι, χρησιμοποιεί μια προσωπική εξήγηση των 

φαινομένων του κόσμου. γ) η θεϊστική υπόθεση έχει την τάση να ενσωματώνει ό'kς τις 

υπόλο1Πες εξηγήσεις που δίνει η επιστήμη (πχ. φυσική, χημεία, βιολογία, 

κοινωνιολογία) κάτω από μια θεϊκή αυθεντία, η οποία είναι η αιτία των υπόλοιπων 

εξηγήσεων153. Έτσι, ο Θεός είναι η αιτία ό'Μ:Jυ του σύμπαντος στην θεϊστι1'.'"ή υπόθεση, 

πέρα από λογικά δυνατός είναι και μεταφυσικά αναγκαίος, εφόσον το σύμπαν είναι 

υπαρκτό154. 

Μια παρόμοια θεϊστική άποψη έχει εκφράσει και ο Leibniz. Ο Γερμανός 

φ1λόσοφος είχε εκφράσει την άποψη ότι για ό'Μι.. τα φαινόμενα υπάρχει ένα αίτιο. Έτσι, 

το σύμπαν που είναι ένα φαινόμενο πρέπει αναγκαστικά να είναι αποτέλεσμα ενός 

αιτίου. 155. Αυτό το αίτιο δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε στον κόσμο της εμπειρίας 

α'J.λά μόνο μέσω της 'Μ:Jγικής. Άρα, κατά τον Leibniz, η αιτία αυτή πρέπει να θεωρείται 

ως μεταφυσικά αναγκαία α'J.λά και λογικά δυνατή, ώστε να τεκμηριώνει το υπόw1Πο 

φαινόμενο σύμπαν. Η αιτία αυτή που ονομάζεται Θεός, έχει κάποια χαρακτηριστικά 

όπως εiναι η παντοδυναμία, η παντσyνωσία, το πανάγαθο, η αιωνιότητα και η ελεύθερη 

βούληση, τα οποία δεν διαθέτει κανένα όJ.λο ενσώματο ον156. Έτσι, και ο θεϊσμός 

ισχυρίζεται ότι όλα τα υπό'ΜJ1Πα όντα έχουν πεπερασμένες ιδιότητες και δεν μπορούν 

να συλλάβουν ό'Μι.. αυτά τα χαρακτηριστικά των θεϊκών ιδιοτήτων. Ο '}.jyyoς που ο Θεός 

διαθέτει αυτά τα μη πεπερασμένα χαρακτηριστικά, βασίζεται στο ότι δεν είναι ένα 

ενσώματο ον, σΧΑά είναι πνεύμα, γεγονός που κατά τους θεϊστές σημαίνει ότι πράττει 

πάντοτε ελεύθερα και ορθά, βάσει της λσyικής, χωρίς να επηρεάζεται από εξωτερικούς 

παράγοντες, σε αντίθεση με τα υπόw1Πα όντα που επηρεάζονται από το σώμα τους157. 

Έτσι η θεϊκή υπόσταση είναι η μοναδική που κατέχει μόνο τις a pήοή αναγκαίες 

αλήθειες, οι οποίες εiναι απομακρυσμένες από την εμπειρία. 

153Βλ Φιλiππου 2018, 234-235. 
154 Βλ. Swinburne 1999, 264-265. 
i:>s Βλ Leibnίz 2006, 55. 
156 Βλ. Leibniz 2006, 6L 
157 Βλ Swinburne 1994, 160-16§. 
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3.5. Η ένταξη το Χριστιανισμού στη φιλοσοφία του Ricbard Swίnburne 

Ο Swinbume ισχυρίζεται ότι από όΝ:.ς τις θεϊσnκές θρησκείες, ο Χρισnανισμός 
είναι αυτή, η οποία δίνει μια πιο ορθολογική (rational) ερμηνεία για την ύπαρξη του 
Θεού, γιατί ο τρισυπόστατος Θεός του Χριστιανισμού διαθέτει ό'ΝJ.. τα απαραίτητα 
χαρακτηριστικά που έθεσαν οι θεϊστές158. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο 
χρισnανισμός δεν διαθέτει και ορισμένα δογματικά στοιχεία, αΧλά ότι τα δογματικά 
στοιχεία που οδηγούν σε παράλογα επιχεφήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τις άλλες 
θρησκείες. Έτσι, κατά τον Swinbume, πρώτα, ο θεϊσμός απέδειξε την ύπαρξη του 
Θεού, και στην πορεία το χρισnανικό θρήσκευμα προσπαθεί να δώσει μια ερμηνεία, 
στο ποιό είναι αυτό το θεϊκό πρόσωπο που ανέλυσαν οι θεϊστrκές απόψεις159. Κάτι 
τέτοιο φαίνεται μέσα από τις περιγραφές της Βίβλου, οι οποίες περιέχουν αρκετές 
μαρτυρίες, που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του Θεού160. Τέτοιες μαρτυρίες για την 
εμφάνιση του Θεού γίνονται αντιληπτές και στα δύο μέρη της Βίβλου161 .  
Συγκεκριμένα, στην Παλαιά Διαθήκη περιγράφεται η Γένεση του κόσμου μέχρι την 
εμφάνιση του Χριστού στην Γη. Σε αυτό το μέρος ο Θεός παρεμβαίνει μέσα στη φύση 
και στους ανθρώπους, χωρίς να γίνεται αντtληπτός από τα έμβια όντα. Αντίθετα, στην 
Καινή περιγράφεται η γέννηση και η δράση του Θεανθρώπου πάνω στη γη έως τον 
θάνατό του. Ο Χριστιανισμός, μέσα από την Βίβλο, παρουσιάζει έναν Θεό, ο οποίος 
είναι μια υπόσταση που έχει τρία πρόσωπα: α) Πατέρας, β)Υιός και γ) Άγιο Πνεύμα. 
Τα τρία πρόσωπα είναι ομοούσια και αδιαίρετα. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Πατέρας, 
ο οποίος είναι αόρατος, εφόσον δεν έχει γίνει ανττληπτός άμεσα στο φυσικό κόσμο. 
Γίνεται αντιληπτός μόνο με την επέμβαση του στα φυσικά φαινόμενα, χωρίς να 
παρουσιάζεται ο ίδιος. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Υιός , ο οποίος ενσαρκώθηκε μέσα 
στον φυσικό κόσμο, για να συγχωρέσει τις αμαρτίες των υπόλοιπων θνητών όντων. 
Αυτό το πρόσωπο πέρα από τις φυσικές είχε και θεϊκές ιδιότητες. Η παρουσία του Υιού 
αποδεικνύεται στην Αγία Γραφή, καθώς και σε μαρτυρίες των χριστιανικών κειμένων 
από ανθρώπους που έζησαν την ίδια εποχή. Το γεγονός ότι υπάρχει και ο Πατέρας και 

158 Βλ Swinburne 2008, 22-23. 
159 Βλ Garcia 2010, 381-382. 
160 Ο Swinburne βασίζεται στις γραπτές μαρτυρίες άλλων ανθρώπων εκείνης της εποχής, οι οποίες 
δεν εντάσσονται στην Βίβλο. Ο Swinburne, με αυτές τις μαρτυρίες θέλει να αποδείξει ότι ο Χριστός 
έζησε πράγματι στο παρελθόν. Αυτό το επιβεβαιώνουν και άλλες ιστορικές μαρτυρίες ανεξάρτητα 
της Βίβλου. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει σύμφωνα με τον Swinburne, ότι η Βίβλος δεν αποτελεί μια 
μυθολογία, εφόσον τα γεγονότα που περιγράφει στην Καινή Διαθήκη, έχουν συμβεί στην 
πραγματικότητα. 
161 Βλ. Swinburne 2005, 106-109. 
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ο Υιός μέσα στον Τριαδικό Θεό δείχνει ότι η δημιουργία του κόσμου αποτελεί μια 

σχέση μεταξύ του αιτίου και του αποτελέσματος. Η σύνδεση και η επικοινωνία αυτών 

των δύο προσώπων γίνονται μέσω του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αποτελεί το τρίτο 

πρόσωπο162. Έτσι, το Άγιο Πνεύμα είναι αόρατο και διευκολύνει την επικοτνωνία της 

θεϊκού μέρους του Θεού με την φυσική του υπόσταση163. 

Ακόμη, σύμφωνα με τον Χριστιανισμό, η επικοινωνία που προσφέρει το Άγιο 

Πνεύμα δεν αφορά μόνο των δύο προσώπων μεταξύ Πατέρα και Υιού, αλλά 
διευκολύνει την επικοινωνία ολόκληρου του Τριαδuωύ Θεού με τα υπόλοιπα 

πεπερασμένα όντα. Αυτός ο Τριαδικός Θεός που μας περιγράφει ο Χριστιανισμός 

διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά (π.χ παντοδυναμία, παντογνωσία, αιωνιότητα, 

ελεύθερη βούληση), που αποδέχεται μια θεϊστική υπόθεση. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

τα διαθέτει το κάθε θεϊκό πρόσωπο ξεχωριστά, εφόσον και τα τρία πρόσωπα της Αγίας 

Τριάδος είναι θεϊκά, ομοούσια και αδιαίpετα164. Το πρώτο πρόσωπο του, ο Πατέρας 

έχει μόνο θεϊκή υπόσταση και δεν μπορεί κανένα πεπερασμένο ον να την αντιληφθεί 

άμεσα. Η κατανόηση αυτής της υπόστασης γίνεται έμμεσα από τις ενέργειες του μέσα 

στην φύση και την επικοτνωνία μέσω του Αγίου Πνεύματος. Το δεύτερο πρόσωπο της 

Αγίας Τριάδος έχει και θεϊκή, αλλά και φυσική υπόσταση. Η θεϊκή υπόσταση φαίνεται 

από το γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιήσει της ίδιες ενέργειες με το πρώτο 

πρόσωπο. Η φυσική υπόσταση έγινε αντιληπτή άμεσα από τους ανθρώπους, εφόσον ο 

Χριστός γεννήθηκε, έζησε μαζί με τους ανθρώπους, θανατώθηκε και αναστήθηκε165. 

Για την παρουσία του Χριστού στην Γη διαθέτουμε και μαρτυρίες, οι οποίες υπάρχουν 

μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Τέλος, το τρίτο πρόσωπο που είναι το Άγιο 
Πνεύμα διαθέτει μόνο θεϊκή υπόσταση και γίνεται αντιληπτή από τα υπόλοιπα όντα, 

μέσω της επικοινωνίας που μας προσφέρει με την Αγία Τριάδα. 

Επίσης, τα τρία πρόσωπα του Θεού είναι μεταφυσικά αναγκαία, εφόσον το κάθε 

ένα από αυτά έχει την δική του χρησιμότητα στον κόσμο166. Αυτό φαίνεται από το 

γεγονός ότι το κάθε πρόσωπο του Τριαδικού Θεού έχει διαφορετικές ενέργειες και 

δt.rm"Jεtς. Σύμφωνα με τον Swinburne, ο Χριστιανισμός δίνει μια πιο έλλογη εξήγηση 

για τον μεταφυσικό κόσμο σε σχέση με τις άλλες θρησκεiες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν 

162 &λ.. Swinburne 2008, 29-31. 
163 �\. Swinburne 1994; 180-184. 
lιί4 βλ.. $winburne 1994, 182-183. 
165 Βλ Swinburne 2008-, 33. 
166 Βλ Swinburne 2005, 106-109. 
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διαθέτει δογματικά στοιχεία167_ Αυτό συμβαίνει, γιατί ο Χριστιανισμός παρουσιάζει 

μια εξήγηση για τον Θεό, η οποία διαθέτει ό'λ.α τα χαρακτηριστικά που θα απέδιδε ο 

Θεϊσμός σε μία ανωτέρα δύναμη (πανάγαθος, παντοδύναμος, παντογνώστης, αιώνιος, 

ελεύθερος), ενώ σε ό'Ν:.ς τις άλλ.ες θρησκευτικές ερμηνείες παραλείπεται κάποιο από 

αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Η άποψη του Swinbume, για τον Χριστιανισμό, προέρχεται από τον Θωμά τον 

Ακινάτη, ο οποίος άσκησε σημαντική επίδραση στο έργο του. Ο Ακινάτης όπως και ο 

Swinburne μας παρουσιάζει τον Θεό ως ένα σπ"λ1J ον, το οποίο μπορούμε να το 

διακρίνουμε ως μια μεταφυσικά αναγκαία ύπαρξη168_ Ο Θεός στον Ακινάτη φαίνεται 

να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν μπορεί να διαθέτει ένα πεπερασμένο ον. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ελευθερία, η παντογνωσία, η παντοδυναμία και η 

αιωνιότητα169. Τέλος, ο Ακινάτης ισχυρίστηκε ότι μόνο ένας Θεός, όπως τον 

παρουσιάζει ο Χριστιανισμός, θα μπορούσε να διαθέτει όλα αυτά τα θεϊκά 

χαρακτηριστικά170 και να αποτελεί αιτία της δημιουργίας ολόκληρου του 

σύμπαντος171 _ Αυτό σημαίνει για τον Ακινάτη ότι ο Χριστιανισμός είναι πιο κοντά στην 

κατάκτηση της μεταφυσικής αλήθειας από ότι υπόλοtπες θρησκείες, διότι προσπαθεί 

να ανακαλύψει τον Θεό και να αιτιολογήσει την ύπαρξή του και να την εξηγήσει172_ 

Βέβαια, αναφέρει ότι όλο αυτό το μεγαλείο του Θεού δεν μπορεί να το συλλάβει ο 

άνθρωπος μέσα στον νου του διότι είναι ένα θνητό ον και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση 

στον μεταφυσικό κόσμο, όπου ανήκει ο Θεός. Αυτήν την άποψη του Ακινάτη για την 

χριστιανική θρησκεία ενστερνίζεται και ο Swinburne173. Βάσει, λοιπόν, αυτής της 

αντίληψής του για τον Θεό, προχωράει στην συνέχεια στις θέσεις του, για την 

δημιουργία του υπόλοmου κόσμου. 

167 Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η άποψη του Swinburne για τον Χριστιανισμό, ως την 
θρησκεία, που δίνει την πιο εύλογη εξήγηση σε σχέση με τις άλλες, δεν είναι αποδεκτή από όλους. 
Αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν ότι ο Χριστιανισμός, όπως και οι υπόλοιπες θρησκείες, βασίζονται 
στην Αγία Γραφή, χωρίς να υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις μέσα στην ερμηνεία τους. 
168 Βλ Aquinas, Summa Theo/ogica, Pt. 1, Q. 3. 
169 Βλ Aquinas, Summa Theo/ogica, Pt. 1, Q. 6-25. 
170 Βλ Aquinas, Summa Theo/ogica, Pt. 1, Q. 27-43 
171 Βλ O'Callaghan 2014. 
172 Βλ Aquinas, Summa Theologica, Pt. 1, Q. 3. 
173 Βλ Swinburne 2005, 106-109. 
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3.6. Η Δημιουργία τοο κόσμσ'D 

Αφού ο Swinburne παρουσίασε το επιχείρημά του, για την ύπαρξη του Θεού, 

προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος174. Ο Swinburne 

ακολουθεί μια προσωπική εξήγηση για την δημιουργία του κόσμου, η οποία 

παραπέμπει στις θεϊστικές απόψεις που αναλύσαμε παραπάνω. Στην αρχή περιγράφει 

από τι αποτελείται το σύμπαν και τα έμβια όντα που δίνουν ζωή σε αυτό. Έπειτα, 

αναφέρει το αίτιο της Δημιουργίας αυτής, το οποίο προνόησε για τα πάντα με τον 

καλύτερο τρόπο175. Αυτό το αίτιο είναι ο Θεός, για την ύπαρξη του οποίου μας εξέθεσε 

τις αποδείξεις του. 

Αρχικά, θεωρεί ότι υπάρχει ένα σύμπαν, το οποίο αποτελείται από άπειρα μέρη 

ύλης176. Αυτά τα μέρη της ύλης δημιουργήθηκαν από την μεγάλη έκρηξη (Big Bang), 

από την οποία προήλθε το σύμπαν177. Έπειτα από αυτή την μεγάλη έκρηξη το σύμπαν 

λειτουργεί με μια κανονικότητα, εφόσον όλα τα μέρη της ύλης υπακούν στους 

φυσικούς νόμους και υπάρχει μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στη φύση. Από τέτοια 

μέρη ύλης αποτελούνται και οι πλανήτες και τα δισεκατομμύρια άστρα που υπάρχουν 

μέσα στον γαλαξία μας. Μέσα στους πλανήτες αυτούς εντάσσεται και ο πλανήτης Γη, 

στον οποίο ζει το ανθρώπινο είδος. Όμως, πέρα από τον δικό μας γαλαξία υπάρχουν 

και άλλοt, γεγονός που αποδεικνύει ότι το σύμπαν διαθέτει τεράστιο αριθμό φυσικών 

στοιχείων, χωρίς να μπορούμε να ερευνήσουμε τα πάντα. Ωστόσο, στον δικό μας 

γαλαξία η κίνηση της Γης και των υπόλοιπων πλανητών γtvεται με έναν ορισμένο 

τρόπο. Αυτό συμβαίνει, διότι υπάρχει μια αρμονία σε ολόκληρο το σύμπαν. Η αρμονία 

αυτή μέσα στον δικό μας γαλαξία, όπως και στους υπόλοιπους, οφείλεται στους 

φυσικούς νόμους. Γι' αυτόν τον λόγο, υπάρχουν ορισμένοι νόμοι της φύσης που 

μπορούν να εξηγήσουν τέτοιου είδους κτvήσεις. Αυτοί οι νόμοι ανακαλύπτονται από 

την επιστήμη178. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων νόμων είναι: ο νόμος της 

αιτιότητας, με τον οποίο αποδεικνύεται ότι όλα τα στοιχεία έχουν ένα αίτιο που τα 

προκαλεί και ο νόμος της βαρύτητας. Επίσης υπάρχουν και άλλες θεωρίες, όπως είναι 
η θεωρία της Σχετικότητας και η κβαντική θεωρία, οι οποίες περιέχουν και αυτές 

ορισμένες αρχές και νόμους. 

174 Βλ. Garcia 2010, 381-382. 
175 Βλ. Swinburne 2004, 219-220. 
176 Βλ. Swinburne 1996, 48. 
177 Βλ. Swinburne 1996, 62. 
178 Βλ. Swinburne 1996, 49-50. 
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Η επιστήμη με την ανακάλυψη αυτών των νόμων εξηγεί επίσης τα υπόλοιπα 
φαινόμενα και καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος, λοιπόν, 
αποτελείται από υποστάσεις. Η κάθε υπόσταση διαθέτει ορισμένες ιδιότητες, οι οποίες 
την κάνουν να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες179. Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν μια 
υπόσταση έχουν να κάνουν με το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, την υφή κ.α. Η κάθε 
ιδιότητα έχει καθολικό χαρακτήρα, εφόσον μπορεί να εμφανιστεί και σε διαφορετucές 
υποστάσεις. Τέτοιες υποστάσεις θεωρούνται και τα σωματίδια της ύλης όπως είναι τα 
ηλεκτρόνια τα πρωτόνια, φωτόνια και νετρόνια, τα οποία έχουν κάποιες φυσικές 
ιδιότητες180. Η κάθε υπόσταση υπακούει στους νόμους της φύσης και εκτελεί 
ορισμένες λειτουργίες, με σκοπό να μην διαταραχθεί η αρμονία μέσα στσν κόσμο. 
Αυτές οι κινήσεις των φυσικών στοιχείων είναι πάντοτε οι ίδιες, εφόσον εκτελούν 
συγκεκριμένες λειτουργίες. Οι υποστάσεις μπορούν να ενώνονται μεταξύ τους και να 
σχηματίσουν άλλες, πιο σύνθετες υποστάσεις, οι οποίες συγκροτούν ένα υλικό 
αντικείμενο. Η συγκρότηση αυτή γίνεται από την αιτιακή αλληλεπίδραση μεταξύ των 
υποστάσεων. Οι ιδιότητες της κάθε υπόστασης δίνουν στο κάθε υλικό στοιχείο μια 
συγκεκρψ.ένη μορφή 181. Υλικά αντικείμενα, που έχουν συγκροτηθεί από υποστάσεις, 
είναι οτιδήποτε γίνεται ανηληπτό από τις αισθήσεις μέσα στον φυσικό κόσμο. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το νερό, ο αέρας, οι πέτρες κ.α. Βέβαια, αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι φυσικές υποστάσεις που δεν έχουν ενωθεί με όΧΝ:.ς για να 
συγκροτήσουν ένα υλικό αντικείμενο, μπορεί να είναι αρκετά μικρά στοιχεf.α, τα οποία 
δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε εύκολα με γυμνό μάτι. Οι υποστάσεις αυτές 
ονομάζονται καθαρές, διότι δεν έχουν συνδεθεί με άλλες υποστάσεις, ώστε να 
συγκροτήσουν ένα υλικό αντικείμενο182. 

Οι έμβιοι οργανισμοί στον Swinburne έχουν μια πιο περίπλοκη συγκρότηση, 
την οποία θα μελετήσουμε διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. Οι άνθρωποι και τα ζώα 
αποτελούνται από ένα υλικό συστατικό που είναι το σώμα. Το σώμα, όπως και τα 
υπόλοιπα υλικά αντικείμενα αποτελείται από τον συνδυασμό διάφορων στοιχείων. 
Όμως, οι έμβιοι οργανισμοί δεν λειτουργούν πάντοτε ντετερμινιστικά, υπακούοντας 
στους νόμους της φύσης, όπως κάνουν τα υπόλοιπα υλικά στοιχεία που περιγράψαμε 
παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι και τα ανώτερα ζώα διαθέτουν και κάποια 

179 Βλ. Swinburne 1994, 7-9. 
180 Βλ. Swinburne 1996, 50-51. 
181 Βλ. Swinburne 1994, 10-11. 
182 Βλ. Swinbume 1994, 15-16. 
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επιπλέον υπόσταση πέρα από αυτά τα στοιχεία που καθορίζουν το υλικό τους σώμα183. 

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι μπορούν να κινήσουν κάποιο μέρος τσυ σώματός 

τους όποτε εκείνοι θελήσουν, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να συμβεί από τα 

υπόλοιπα υλncά στοιχεία της φύσης. Αυτή η υπόσταση είναι η ψυχή, η οποία δίνει ζωή 

στους οργανισμούς184. Αυτή η υπόσταση βρίσκεται έξω από τον φυσικό κόσμο, εφόσον 

δεν μπορούμε να την ανακαλύψουμε μέσω της επιστήμης. Επομένως η ψυχή είναι μια 

υπόσταση, η οποία ανήκει στον μεταφυσικό κόσμο. Η υπόσταση της ψυχής κάνει τους 

έμβιους οργανισμούς να είναι ανεξάρτητοι από την υπόλοιπη φύση, εφόσον δρουν 

ανεξάρτητα από τους φυσικούς νόμους που ακολουθούν οι υπόλοιπες υλικές 

υποστάσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι θεωρούνται συνειδητά όντα και 

διαθέτουν σκέψεις και συναισθήματα185. Η συνείδηση, λοιπόν, τους επιτρέπει να 

δρουν ως ανεξάρτητοι οργανισμοί και πιο ελεύθεροι από τα υπόλοιπα υλncό, στοιχεία, 

διότι επιλέγουν οι ίδιοι τις πράξεις, με τις οποίες θα ενεργήσει το σώμα τους186. Ακόμη, 

η αναπαραγωγή ενός νέου ανθρώπινου οργανισμού βασίζεται στην βούληση δύο 

{i).λαιν ανθρώπων187. Έτσι, οι ανθρώπινοι οργανισμοί είναι ανεξάρτητοι από την 

αιτιοκρατία που υπάρχει στα φυσικά στοιχεία τα οποία καθορίζονται από τους 

φυσικούς νόμους188. Τέλος, οι άνθρωποι είναι ανώτεροι από όλα τα υπόλοιπα ζώα. 

Κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί οι άνθρωποι έχσυν πιο ανεπτυγμένη συνείδηση, επειδή 

διαθέτουν την ορθολογικότητα και την ηθική υπευθυνότητα, την οποία δεν κατέχουν 

οι υπόλοιποι ζωικοί οργανισμοί189. Γι' αυτόν τον 'λiηο ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη 

ελευθερία από ό,τι τα ζώα. Βέβαια, οι άνθρωποι και τα ζώα δεν είχαν απ' την αρχή της 

δημιουργίας τους τον ίδιο βαθμό συνείδησης. Σ' ένα πρώτο στάδιο ήταν σ:πλά σώματα 

ύλης. Στην πορεία, οι ανθρώπινοι και οι ζωικοί οργανισμοί εξελίσσονταν σταδιακά, 
μέχρι που έφτασαν σήμερα σ' αυτό το επίπεδο συνείδησης190. Αυτή την διαδικασία της 

εξέλιξης, περιγράφει ο Δαρβίνος στην θεωρία του. 

Ωστόσο, προκύπτει το ερώτημα, πώς δημιουργήΘηκαν αυτοί οι πολύπλοκοι 

οργανισμοί και τα υπόλοιπα υλικά σώματα στην αρχή. Κατά τον Swinburne, η 

183Βλ. Swinburne 1996, 56-58. 
184Βλ. Swinbume 1994, 16-17. 
ιzsΒλ. Swinburne 1996, 69-70. 
186 Βλ Swinburne 2004,220-222. 
187 Βλ. Swinburne 1996, 57-58. 
188 Βλ Swinburne 2004, 222-223. 
189 Βλ Swinburne 2004, 231-233. 
190 Βλ Swinburne 1996, 59-60. 
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επιστήμη είναι ικαΎή να εξηγήσει τους φυσικούς νόμους, που παρατηρούνται στα 

φαινόμενα και να οδηγηθεί στην ανακάλυψη της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang). Όμως, 

θεωρεί ότι η επιστήμη δεν δύναται να εξηγήσει άλλα βαθύτερα στοιχεία, όπως το αίτιο 

που προκάλεσε αυτή την έκρηξη ή το αίτιο που ευθύνεται γι' αυτήν την συντονισμένη 

λειτουργία των φυσικών νόμων. Επομένως, σ' αυτή τη περίπτωση είναι απαραίτητη 

μια προσωπική εξήγηση, όπως αυτή του θεϊσμού, που ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα 

μεταφυσικά αναγκαίο όν, το οποίο ονομάζεται Θεός και διαθέτει ορισμένα 

χαρακτηριστικά που δεν έχει κανένα άλλο ον μέσα στο σύμπαν191. Ο Θεός είναι 

αυταίτιος και αιώνιος, εφόσον υπάρχει πριν από την ύπαρξη του σύμπαντος και την 

Μεγάλη Έκρηξη και θα συνεχίσει να υπάρχει αιώνια. Αυτός προκάλεσε την Μεγάλη 

Έκρηξη, με σκοπό την Δημιουργία του σύμπαντος. Επίσης, ο Θεός θεωρείται 

υπεύθυνος για την αρμονική λειτουργία των φυσικών νόμων μέσα στο σύμπαν και την 

αιτιακή κίνηση των υλικών σωμάτων. Τέλος, η θεϊκή δύναμη παρουσιάζεται στον 

Swinburne και ως το αίτιο δημιουργίας των περίπλοκων έμβιων όντων192. Ο λόγος που 

δημιούργησε τα έμβια όντα είναι για να δώσει ζωή μέσα στο σύμπαν. Ο Θεός προίκισε 

τον άνθρωπο με την συνείδηση, για να ανακαλύψει την πολυπλοκότητα του σύμπαντος 

καθώς και να κατανοήσει τη Θεία Δύναμη. Η Θεία Δύναμη έδωσε και μια περιορισμένη 

ελευθερία στους ανθρώπους, σΧλά και στα ανώτερα θηλαστικά, η οποία είναι ένα θεϊκό 

χαρακτηριστικό, για την πραγματοποίηση ελεύθερων ενεργειών, που διαφέρουν από 

την αιτιότητα των φυσικών νόμων193. Βέβαια, ο Θεός έδωσε μεγαλύτερη ελευθερία 

στους ανθρώπους από ότι στα ανώτερα θηλαστικά, διότι οι άνθρωποι έχουν και την 

συνείδηση194. Έτσι, κατά τον Swinburne υπάρχει απόλυτη αρμονία και στα έμβια όντα, 

όπως και σε όλα τα υπόλο1Πα στοιχεία, διότι ο Θεός έχει δημιουργήσει τα πάντα με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, προνοώντας για όλο το σύμπαν. 

Όμως, κάποιες φορές συναντάμε και το κακό μέσα στον κόσμο. Ο Swinburne 

ισχυρίζεται ότι για το κακό δεν ευθύνεται ο Θεός. Το κακό προκύπτει τις περισσότερες 

φορές από τον άνθρωπο, επειδή είναι ένα πεπερασμένο ον και πο'λλές φορές υποκύπτει 

σε λάθη, κάνοντας κακές πράξεις (ηθικό κακό)195. Αυτές οι πράξεις γίνονται από τον 

άνθρωπο, επειδή διαθέτει σε μεγάλο βαθμό την ελευθερία της βούλησης. Ωστόσο, 

191 Βλ Swinburne 1999, 264-265. 
192 Βλ. Swinburne 2004, 222-223. 
193 Βλ Swinburne 1996, 60-70. 
194 Βλ. Swinburne 2004, 231-233. 
195 Βλ. Swinburne 1998, 125-127. 
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υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, όπου το κακό δεν προκύπτει από τον άνθρωπο, 

α).λά από τη φύση (φυσικό κακό )196. Σ' αυτές nς περtπτώσεις ο Θεός επιτρέπει το κακό 

για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί μέσα από ένα φυσικό κακό προκύπτει ένα μεγαλύτερο 

καλό, που είναι η αλληλεπίδραση και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων197. 

Δεύτερον, το φυσικό κακό γivεται με σκοπό να δώσει στους ανθρώπους την γνώση198. 

Μ' αυτό τον τρόπο, τους βοηθά να μαθαίνουν όn οι καλές πράξεις θα έχουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ οι κακές πράξεις θα έχουν δυσάρεστες συνέπειες. 

Επομένως, οτιδήποτε έχει δημιουργήσει ο Θεός μέσα στο σύμπαν γίνεται με πρόνοια 

προς τους έμβιους οργανισμούς και ειδικά τον άνθρωπο ιτου έχει την τάση να 

εξελίσσεται. 

4. Η δυιστική θεωρία του Riεhard Swinburne για τη σχέση νου και 

σώματος 

Ο Richard Swinbume διατυπώνει μια δυισnκή θεωρία για τη συγκρότηση του 

ανθρώπου. Συγκεκριμένα, θεωρεί όn ένας άνθρωπος αποτελείται από δύο υποστάσεις. 

Η πρώτη υπόσταση είναι η ψυχή, η οποία αποτελεί το άυλο μέρος του ανθρώπου, 

καθώς υπάρχουν κάποια συμβάντα που δεν εντοπίζονται στα υλικά μέρη του φυσικού 

κόσμου199. Παραδείγματα τέτοιων συμβάντων είναι τα νοηnκά γεγονότα, τα οποία δεν 

μπορούν να εξηγηθούν επαρκώς μέσα από την παρατήρηση του φυσικού κόσμου. Η 
δεύτερη είναι η φυσική υπόσταση του ανθρώπου, στην οποία εντάσσεται το σώμα. Το 

σώμα είναι μια υλική υπόσταση, η οποία γίνεται ανnληπτή μέσα στη φύση, καθώς κάθε 

μέρος τσυ σώματος μπορεί να αναλυθεί από την φυσική επιστήμη. Στην πορεία, αφού 

αναλύσουμε διεξοδικά nς δύο υποστάσεις, θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά που 

διαθέτουν αυτές, καθώς και τη σύνδεσή τους. 

196 Βλ Swinburne 1996, 107-108. 
197 Βλ Swinburne 1998, 160-163. 
198Βλ Swinburne 1998, 183-185. 
199 Βλ Swjnburne 1997, 146-147. 
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4.1. Νους 

Οι περισσότερες δυιστικές προσεγγίσεις δέχονται δύο υποστάσεις, για την 
συγκρότηση του ατόμου. Συνήθως την άυλη υπόσταση την ονομάζουν νου (mind) και 
την υλική, σώμα (body)200. Ο λi:ryoς, που δίνεται η ονομασία του νου στην άυλη 
υπόσταση, είναι, επειδή σ' αυτόν περιλαμβάνονται ό'ΝJ.. τα νοητικά συμβάντα, όπως 
σκέψεις, συναισθήματα, προθέσεις, σκοποί κ.α., τα οποία δεν είναι αντlληπτά μέσα 
στον φυσικό μας κόσμο. Ο όρος «νους» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την άυλη 
υπόσταση του ανθρώπου κυρίως α.ιϊ:ό την περίοδο της Αναγέννησης και του 
Διαφωτισμού. Συνήθως οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας και του μεσαίωνα δεν 
χρησιμοποιούσαν την έννοια του νου, για να εκφράσουν nς νοητικές λειτουργίες, άλλά 

την έννοια της ψυχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, 

οι οποίοι αναφέρουν ότι κάθε ον διαθέτει ψυχή201. Σιryκεκρψένα, ο Πλάτων στο έργο 
του Φαί,δων αναφέρει ότι η ψυχή είναι ένας βασικό μέρος ενός όντος επ.ειδή δίνει ζωή 
σ' αυτό202. Επίσης, ο Αριστοτέλης στο έργο του Περί Ψυχι/ς, αναφέρει ότι η ψυχή είναι 
απαραίτητη για ένα ον, επειδή δίνει μια μορφή στο σώμα203. Ακόμη, η έννοια της ψυχής 
φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στην μεσαιωνική φιλοσοφία, διότι την εποχή αυτή 
συναντάμε μεγάλη επίδραση της θεολογίας σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, ο 
Θωμάς Ακινάτης χρησιμοποιεί την έννοια της ψυχής αντί του νου και την θεωρεί, ως 
βασική μορφή του ατόμου204. Η έννοια της ψυχής φαίνεται να διευκολύνει τον Θωμά 
Ακινάτη, για να εντάξει την άποψη του Αριστοτέλη στον Χριστιανισμό. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί η ψυχή είναι ένας όρος αποδεκτός στον Χριστιανισμό, σε αντίθεση με 
τον νου, που αφορά μια πιο επιστημονική προσέγγιση. Ο όρος <<νους» (intellectus) 

χρησιμοποιείται από τη δυιστική θεωρία του Καρτεσίου205. Συγκεκριμένα, ο 
Καρτέσιος αναφέρει ότι για ένα πράγμα δεν μπορεί να αμφιβάλλει και αυτό είναι η 
σκέψη. Η σκέψη είναι ένα νοητικό συμβάν, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τις 
αισθήσεις, άλλά μέσα από τον νου206. Ο νους λοιπόν για τον Καρτέσιο είναι μια άυλη 
υπόσταση, άλλά η πιο απαραίτητη για την συγκρότηση ενός ανθρώπου207. Αυτό 
συμβαίνει γιατί αναγνωρίζει τον εαυτό του, ως ένα σκεπτόμενο ον. Κατά τον Καρτέσιο 

200Βλ Heil 2004,16-18. 
201 Βλ Howard 2016. 
202 Βλ Πλάτων, Φαίδων (105e-107o}. 

203 Βλ Αριστοτέλης, Περί Ψυχής (403b 5-10). 
204 Βλ Aquinas, Sumrna Theologica, Pt. 1, Q. 76. 
205 Βλ Descartes 2003, 273. 
206Βλ. Descartes 2003, 78-81. 
207 Βλ Descartes 2012, 150-152. 
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η σκέψη είναι μια διαδικασία του νου208. Οπότε είναι απαραίτητο να διαθέτει νου, όταν 

σκέφτεται. Ωστόσο, μέχρι την περίοδο του Καρτεσίου ο νους δεν ήταν μια αρκετά 

διαδεδομένη έννοια, εφόσον χρησιμοποιούσαν την έννοια της ψυχής. 

Στη σύγχρονη εποχή, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από την πλειονότητα 

των φιλοσόφων ο όρος «νους», με απώτερο σκοπό να περιγράψουν την άυλη ή υλική 

υπόσταση του ανθρώπου, η οποία εμπεριέχει τα νοητικά συμβάντα. Όμως ο Richard 

Swinbume χρησιμοποιεί την έννοια της ψυχής αντί τον νου για την περιγραφή της 

άυλης υπόστασης του ατόμου209. Παρόλο που ο Swinburne επηρεάστηκε αρκετά από 
τον Ντεκάρτ, στην διαμόρφωση της θεωρίας του για τη σύσταση του ανθρώπου, δεν 

υιοθετεί όλη την ορολογία του Ντεκάρτ, γιατί χρησιμοποιεί ά'λλ.ον όρο, για να 

αναφερθεί στην άυλη υπόσταση του ανθρώπου. Έτσι, ο Ντεκάρτ κάνει λάyο για νου210, 

ενώ ο Swinburne χρησιμοποιεί την έννοια της ψυχής για την περιγραφή του άυλου 

μέρους του ατόμου, ακολουθώντας την παράδοση των αρχαίων και του Ακινάτη211. 

Βέβαια, ο Swinburne δεν ακολουθεί την θεωρία του Ακινάτη για τη σύσταση του 

ανθρώπου, παρόλο που χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία για να αναφερθεί στην άυλη 

υπόσταση. 

Επίσης, ο Richard Swinburne εξηγεί τους λάyους που διαφοροποιεί την θέση 

του, ως προς την ορολογία, από τον Ντεκάρτ και τους υπόλοιπους σύγχρονους 

φlλοσόφους. Αρχικά, θεωρεί ότι ο όρος <<νου9> δεν έχει μόνο αυτή τη σημασία, την 

οποία περιγράφουν οι φιλόσοφοι. Έτσι, νους δεν είναι μόνο ένα μέρος του ανθρώπου 

ξεχωριστό από το σώμα, στο οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία της σκέψης. Ο νους 

μπορεί να έχει και ά'λ'λες, μη φtλοσοφικές σημασίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να 

πούμε ότι ένας άνθρωπος έχει πολύ καλό νου (good mind)212. Ο νους σ' αυτή την 

περίπτωση έχει την έννοια ότι ένα άτομο είναι πολύ έξυπνο, ή έχει πολύ καλή μνήμη 

και μπορεί να θυμάται και την παραμικρή λεπτομέρεια. Όμως, αυτή η σημασία του νου 

δεν παραπέμπει κατά ανάγκην στην φιλοσοφική έννοια της άυλης υπόστασης. 

Επιπλέον, ο Swinburne τονίζει ότι είναι πιο κατάλληλη η έννοια της ψυχής αντί 

για τον νου, διότι η άυλη υπόσταση του ανθρώπου δεν περ1λαμβάνει μόνο τα νοητικά 

208 βλ.Descartes 2012, 99-100. 
209 Βλ. Swinburne 2019, 2-3. 
nό βλ, ()escartes 2012, 150-152. 
211 Βλ Aquinas, Summa Theologίca, Pt. 1, Q.. 76. 
212 Βλ Swinburne 2019, 2-3. 
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συμβάντα. Μέσα στην άυλη υπόσταση εντάσσονται και όΧλα συμβάντα, τα οποία δεν 

αφορούν μόνο την νόηση213. Αναλυτικότερα, θεωρεί ότι η σκέψη είναι ένα νοητικό 

συμβάν, το οποίο παρατηρείται μέσα στην ψυχή. Όμως η ψυχή, πέρα από την σκέψη 

διαθέτει και τα αισθήματα, τις προθέσεις, τις επιθυμίες και τις πεποιθήσεις214. Για να 

υπάρξουν τα παραπάνω συμβάντα είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ 

των δύο υποστάσεων που <rογκροτούν τον άνθρωπο. Για παράδειγμα το αίσθημα του 

πόνου είναι ένα συμβάν, το οποίο προκαλείται στο υλικό μέρος του ανθρώπου που 

είναι το σώμα. Έτσι ένας άνθρωπος καταλαβαίνει, μέσω του εγκεφάλου, ότι αισθάνεται 

ένα πόνο σε κάποιο μέρος του σώματός του215. Επίσης, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και 

με τις αισθήσεις μας, όπως όραση, ακοή, όσφρηση και γεύση. Όλα τα ερεθίσματα που 

βρίσκονται στον φυσικό κόσμο, εισέρχονται στο νοητικό μέρος μέσω των 

αισθητηριακών οργάνων του υλικού σώματος, όπου προσλαμβάνονται από τον 

εγκέφαλο. Έτσι, αφού ο εγκέφαλος προσλάβει αυτά τα καινούργια ερεθίσματα του 

φυσικού κόσμου, θα μπορέσει να τα αναγνωρίζει, με αποτέλεσμα το κάθε ερέθισμα να 

δημιουργεί στον κάθε άνθρωπο το ανάλογο αίσθημα, το οποίο αποτελεί ένα νοητικό 

συμβάν της ψυχής που εξαρτάται από υλικά ερεθίσματα. Επομένως, ο Swinburne 

θεωρεί ότι όλα τα νοητικά συμβάντα δεν είναι απόλυτα συμβάντα του νου, υπό τη 

στενή έννοια της σκέψης, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί την έννοια της ψυχής και όχι 

του νου216. Βέβαια, αυτή η διαφοροποίηση του Swinburne, ως προς την χρήση της 

έννοιας της ψυχής αντί για τον νου, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από τις 

αντίπαλες θεωρίες και κυρίως από τους φυσικαλιστές φtλοσόφους. Θεωρούν ότι ο 

Swinburne δεν χρησιμοποιεί στην θεωρία του φιλοσοφική και επιστημονική ορολογία, 

όπως είναι ο νους, αλλά προτιμά την έννοια της ψυχής, η οποία είναι ένας θρησκευτικός 

όρος217. Βέβαια, αυτή η κατηγορία που προσάπτουν στον Swinburne δεν ισχύ.ει διότι η 

έννοια της ψυχής έχει χρησιμοποιηθεί εκτός από θεολόγους και από τους αρχαίους 

φtλοσόφους. Συγκεκρψένα, ο Πλάτων στο έργο του Φαίδων κάνει wγο για την ψυχή 

ως το βασικό μέρος του ανθρώπου, επειδή του δίνει ζωή218. Επιπλέον και ο μαθητής 

213 Βλ. Swίnburne 2019, 34-35. 
214 Βλ. Swίnburne 1997, 17-20. 
215 Βλ. Swinburne 2013, 91- 93. 
216 Βλ. Swinburne 2019, 33. 
217 Βλ. Swinburne 2019, 2. 
218 Βλ. Πλάτων, Φαίδων (105e-107a). 
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του Αριστοτέλης μtλάει για την ψυχή ως ένα βασικό μέρος του ανθρώπου, το οποίο 

δίνει μορφή στο σώμα219. 

4.2. Ψυχή 
Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Richard Swinburne χρησιμοποιεί μια δυιστική 

προσέγγιση, για να περιγράψει τη σύσταση του ανθρώπου. Η θεωρία του έχει 

ομοιότητες με εκείνη του Καρτεσίου. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι ένας άνθρωπος 

αποτελείται από μια άυλη υπόσταση, που είναι η ψυχή χαι μια υλτιcή, στην οποία 

εντάσσεται το σώμα220. Η ψυχή θεωρεί ότι είναι η ουσιαστικότερη υπόσταση του 

ανθρώπου221 . Με την ψυχή εννοεί αυτό που χαρακτηρίζουμε, ως εαυτό. Έτσι, η ψυχή 

είναι ένας άκαμπτος πληροφοριακός δηλωτής (ήgid informative designator)222, ο 

οποίος δίνει ταυτότητα στο κάθε άτομο, εφόσον στην ψυχή εντάσσονται ορισμένες 

ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον κάθε άνθρωπο223. Ακόμη, θεωρεί ότι στην ψυχή 

υπάρχουν ορισμένες νοητικές ιδιότητες, που μας πληροφορούν για την ταυτότητα ενός 

ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο ονομάζει την ψυχή πληροφοριακό δηλωτή. Για 

παράδειγμα, ο Γιώργος είναι ευαίσθητος και ντροπαλός. Η ευαισθησία και η 

ντροπαλότητα είναι νοητικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο συγκεκριμένο 

υποκείμενο. Όμως, τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί να τα έχουν και άλλα υποκείμενα 

εκτός από τον Γιώργο. Έτσι, τα ίδια χαρακτηριστικά (ευαισθησία και ντροπαλότητα) 

πέρα από το Γιώργο τα έχει και ο Νίκος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα δύο 

υποκείμενα είναι όμοια, επειδή έχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά κοινά. Τα δύο αυτά 

υποκείμενα δεν είναι όμοια, επειδή διαθέτουν και κάποια άΧλα νοητικά 

χαρακτηριστικά, στα οποία διαφέρουν. Έτσι, ο Γιώργος διαθέτει ένα χαρακτηριστικό, 

το οποίο δεν έχει ο Νίκος. Αυτό κάνει τα δύο υποκείμενα να ξεχωρίζουν. Για 

παράδειγμα, ο Γιώργος είναι οξύθυμος, ενώ ο Νίκος όχι. Έτσι αυτό το χαρακτηριστικό 

είναι που κάνει τους δύο ανθρώπους να ξεχωρίζουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

υπάρχουν στην υπόσταση της ψυχής και δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε στον 

219 Βλ. Αριστοτέλης, Περί Ψυχής (403b 5-10). 
220 Βλ. Swinburne 1997, 146-147. 
221 Honnacker et al. 2008, 114-116. 
2220 Swinburne ορίζει ως άκαμπτο πληροφοριακό δηλωτή μια λέξη, η οπο(α περιγράφει ένα 
αντικείμενο σε όλους τους δυνατούς κόσμους. Χρησιμοποιεί δηλαδή την έννοια του πληροφοριακού 
δηλωτή με τη σημασία της αναφορικής έκφρασης (referring expression), η οποία συνοδεύει το 
αντικείμενο σε όλους τους δυνατούς κόσμους. Βλ Swinburne 2019, 86-88. 
223 Βλ. Swinburne 2019, 2. 
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φυσικό κόσμο, όπως συμβαίνει με το σώμα, διότι ανήκουν σε έναν μεταφυσικό κόσμο, 

όπου δεν έχουμε πρόσβαση. Επίσης,. αναφέρει ότι τα νοητικά χαρακτηριστικά 

περιγράφουν συνέχεια τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο η ψυχή του ανθρώπου 

θεωρείται ως ένας άκαμπτος δηλωτής, επειδή έχa την δυνατότητα να περιγράφει κάθε 

στιγμή το συγκεκριμένο άτομο μέσω των νοητικών χαρακτηριστικών που διαθέτεL 

Για να κατανοήσουμε τις ιδιότητες του εαυτού μας, σ).λά και των υπόλο1Πων 
ανθρώπων πρέπει να διαθέτουμε συνείδηση (consciousness). Ο Swinburne θεωρεί ως 

συνείδηση μια vοητucή κατάσταση, με την οποία ένα υποκείμενο μπορεί να κατανοήσει 

και να αναγνωρίσει όλες τις εμπεφίες του και τις επιδιώξεις του, σε μια συγκεκριμένη 

χροντκή στιγμή. Επομένως, η συνείδηση βοηθά ένα υποκείμενο να αναγνωρίσει τον 

εαυτό του και όλες τις ιδιότητες που το χαρακτηρίζουν224. Για να διαθέτει ένα άτομο 

συνείδηση, χρειάζεται και η λογική, εφόσον μέσω αυτής μπορούμε να σκεφτούμε ορθά 

και να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Έτσι, ο Swinburne ισχυρίζεται ότι η ψυχή είναι 

μια λογικά δυνατή έννοια, εφόσον μπορούμε να την συλλάβουμε με τον νου μας και 

να την εκφράσουμε μέσω της γλώσσας μας225. Επίσης, αναφέρει ο Swinbume, ότι μια 

λογικά δυνατή έννοια, είναι και μεταφυσικά αναγκαία έννοια, εάν διαθέτει ορισμένους 

άκαμπτους πληροφοριακούς δηλωτές που την χαρακτηρίζουν226• Έτσι, και η έννοια της 

ψυχής είναι μια λογικά και μεταφυσικά δυνατή έννοια, γιατί μέσα σ' αυτήν 

αναγνωρίζουμε διάφορους πληροφοριακούς δηλαιτές, που την χαρακτηρίζουν. Τέτοιοι 

πληροφοριακοί δηλωτές ενός ανθρώπου είναι οι νοητικές ιδιότητες, τις οποίες 

ανττλαμβανόμαστε μέσω της συνείδη:σης. 

Όμως, για να υπάρξει συνείδηση σε έναν άνθρωπο, είναι απαραίτητο να 

δια.θέτει και .εγκέφαΜJ227. Έτσι, για να υπάρξουν ορισμένα νοητικά συμβάντα ή 

νοητικές ιδιότητες228 χρειάζεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου. Ο εγκέφαΜJς είναι ένα 

φυσικό μέρος του σώματος, στο οποίο δίνονται οι εντολές με σκοπό να 

πραγματοποιηθούν όλες οι κινήσεις του σώματος. Η σύνδεση της ψυχής και του 

σώματος γίνονται μέσω του εγκεφάλου, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη λειτουργία της 

συνείδησης. Χωρίς τον εγκέφαλο δεν μπορεί να υπάρξουν τα νοητικά συμβάντα που 

224 Βλ Swinburne 1997, 17-18. 
225 Βλ. Gordon, Jan, and Bernd 2008, 99-103. 
226 Βλ. Gordon, Jan, and Bernd 2008, 108-110. 
227 Βλ. Swinburne 1997, 274-276. 
228 Βλ. Swinburne 2019, 33. 
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εντάσσονται στην υπόσταση της ψυχής229. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν 

και κάποιες συνθήκες, στις οποίες δεν έχουμε συνείδηση και δεν κατανοούμε τα 

νοητικά μας συμβάντα. Για παράδειγμα, όταν κοιμόμαστε δεν καταλαβαίνουμε τα 

χαρακτηριστικά του εαυτού μας που είναι αποθηκευμένα στην υπόσταση της ψυχής. 

Όμως, σ' αυτή τη περίπτωση δεν σημαiνει ότι δεν διαθέτουμε εγκέφαλο, ο).λά ότι ο 

εγκέφαλός μας βρίσκεται σε αδράνεια. 

Ο Swinburne θεωρεί ότι η ψυχή υπάρχει σε έναν άνθρωπο, πριν από την 

γέννηση και μάλιστα πιστεύει ότι η ψυχή υπάρχει σ' ένα έμβρυο είκοσι μέρες μετά την 

σύλληψή του. Ο λόγος που ξεκινά από εκείνο το χρονικό σημείο η ύπαρξη της ψυχής 

είναι η εμφάνιση ορισμένων νοητικών χαρακτηριστικών στο γονιμοποιημένο ωάριο230. 

Οι νοητικές ιδιότητες ή συμβάντα, τα οποία συναντάμε στην άυλη υπόσταση της ψυχής 

του ανθρώπου είναι τα αισθήματα, σκέψεις, σκοποί, επιθυμίες και πεποιθήσεις231 .  

Αυτά τα νοητικά συμβάντα γίνονται κατανοητά μόνο μέσω της συνείδησης, εφόσον 

δεν γίνονται αντιληπτά στον φυσικό κόσμο232. 

Αναλυτικότερα, ο Swinburne θεωρεί ότι τα αισθήματα (sensations) εiναι 

νοητικά συμβάντα, εφόσον εντάσσονται στην άυλη υπόσταση της ψυχής. Ο Swinburne 

χαρακτηρίζει τα αισθήματα ως νοηπκές ιδιότητες, εφόσον γίνονται αντιληπτές μέσω 

της συνείδησης, η οποία είναι μια νοητική διεργασία. Επίσης, πιστεύει ότι τα 

αισθήματα προέρχονται από τις εμπειρίες που αποκτά ένας άνθρωπος, μέσω των 

αισθήσεων, από τα ερεθίσματα του φυσικού κόσμου. Γι' αυτό το λόγο, ο καθένας 

διαθέτει ορισμένα αισθητηριακά όργανα, τα οποία τον διευκολύνουν να κατανοήσει τα 

ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου233. Έτσι, μπορούμε να δούμε, να ακούσουμε, να 

γευτούμε και να μυρίσουμε τα στοιχεία του φυσικού κόσμου. Έπειτα από την επαφή 

μας με κάθε φυσικό στοιχείο, μέσω των αισθητηριακών οργάνων, αποκτούμε ορισμένα 

αισθήματα για τα υλικά στοιχεία. Αυτό γίνεται μέσω της συνείδησης, η οποία είναι μια 

νοητική διεργασία που βοηθά τον άνθρωπο να αναγνωρίσει τα αισθήματα, τα οποία 

του προκαλεί ένα ερέθισμα234. Επομένως, ένα στοιχείο μέσα στη φύση μας προκαλεί 

ένα αίσθημα που διαμορφώνεται από τη σκέψη, η οποία προέρχεται από τις διεργασίες 

229 Βλ Swίnburne 2013, 170-172. 
230 βί\. Swίnburne 1997, 179-180. 
231 Βλ. Swinburne 1997, 17-18. 
232 Honnacker et al. 2008, 117-118. 
233 Βλ Swinburne 1997, 21-24. 
234 Βλ Swinburne 1997, 21-2.2. 
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του εγκέφαλου που αποτελεί ένα φυσικό μέρος του σώματός μας. Στην πορεία αυτό το 

αίσθημα βγαίνει στο προσκήνιο ξανά, όταν γίνεται αντιληπτό το ανάλσγο υλικό 

στοιχείο. Αυτό συμβαίνει, γιατί το ερέθισμα αποθηκεύεται στην μνήμη του εγκεφάλου, 

η οποία διευκολύνει τον άνθρωπο να το αναγνωρίζει, και να αντιδρά με το ανάλογο 

αίσθημα απέναντί του.235. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά στο κάθε ερέθισμα με 

ανάλαγα αισθήματα. Όμως, τα αισθήματα, ανήκουν στα νοητικά συμβάντα του 

ανθρώπου, παρόλο που οι λειτουργίες του εγκεφάλου είναι φυσικές διαδικασίες. Αυτό 

συμβαίνει, γιατί τα αισθήματα που προκαλεί το κάθε ερέθισμα αποθηκεύονται στη 

μνήμη, μετά την επεξεργασία των υλικών οργάνων του εγκεφάλου. Η μνήμη ανήκει 

στην ψυχή, η οποία συνδέεται αιτιακά με τον εγκέφαλο διότι αποθηκεύει όλες τις 

πληροφορίες που έχει αντιληφθεί ο εγκέφαλος προηγουμένως236. Έτσι, το κάθε 

αίσθημα επανέρχεται στο υποκείμενο, μέσω της μνήμης, όταν έρχεται ξανά σε επαφή 

με το ίδιο ερέθισμα_ 

Επίσης, ένα ανθρώπινο ον έχει την δυνατότητα να εξωτερικεύσει τα αισθήματα 

που του προκαλεί ένα φυσικό ερέθισμα, μέσω της ομιλίας. Για παράδειγμα, ένας 

άνθρωπος, όταν γεύεται το λεμόνι και του προκαλεί το αίσθημα του ξινού, έχει την 

δυνατότητα να το μοιραστεί με τους υπόλο1Πους ανθρώπους λέγοντας ότι το λεμόνι 

είναι ξινό. Βέβαια, πριν να εξωτερικεύσει αυτό το αίσθημά του, πρώτα αισθάνεται ο 

ίδιος, μέσω της συνείδησης που διαθέτει, ότι το λεμόνι είναι ξινό, με σκοπό να 

αποθηκευτεί αυτή η εμπειρία μέσα στην υπόσταση της ψυχής του και να γνωρίζει 

αργότερα το τί αίσθημα του προκαλεί το ερέθισμα του λεμονιού_ 

Οι σκέψεις (thoughts), όπως και τα αισθήματα, είναι νοητικά συμβάντα και 

υπάρχουν στην υπόσταση της ψυχής. Και τα δύο μπορούν να κάνουν την εμφάνισή 

τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όπως αναφέραμε οι αισθήσεις παρουσιάζουν το 

φυσικό κόσμο με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Στη συνέχεια, η σκέψη επεξεργάζεται αυτά 

τα στοιχεία που παρουσίασαν στον άνθρωπο οι αισθήσεις του237_ Αυτό μας δείχνει ότι 

οι σκέψεις προέρχονται κυρίως από τις αισθήσεις, όπου προβάλλονται τα ερεθίσματα 

του εξωτερικού κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος αποκτά μια αίσθηση για ένα φυσικό 

στοιχείο, η σκέψη το επεξεργάζεται και κρίνει την αντίδραση που πρέπει να 

διαμορφώσει το υποκείμενο απέναντι σ' αυτό το στοιχείο. Πολλές φορές ορισμένα 

235 Βλ. Swinburne 2013, 163-166. 
236 Βλ. Swinburne 2019, 153-156. 
237 Βλ. Swinburne 1997, 62-65. 
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ερεθίσματα που υπάρχουν στο φυσικό κόσμο μπορεί να μην παρουσιάζονται σε ένα -

υποκείμενο άμεσα από τις αισθήσεις του, α'λλiJ. να γίνονται κατανοητά από την 

περιγραφή ενός άλλου υποκειμένου, το οποίο έχει έρθει σε άμεση επαφή με το 

συγκεκριμένο ερέθισμα. Τέτοιου είδους αισθήσεις είναι έμμεσες και προέρχονται 

κυρίως από την αίσθηση της ακοής. Αυτές οι αισθήσεις που μας περιγράφουν άλλοι 

άνθρωποι, χαρακτηρίζονται ως κρίσεις, διότι παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της σκέψης 

ενός υποκειμένου. Η κάθε σκέψη μπορεί να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα υποκείμενα, 

μέσω της γραφής, ή της προφορικής εmκοινωνίας. Αυτή την δυνατότητα την διαθέτουν 

μόνο οι άνθρωποι, διότι είναι το μοναδικό ον που διαθέτει μια δ9μημένη γλώσσα. Έτσι, 

στην ανθρώmνη σκέψη υπάρχει επτκοινωνία μεταξύ των υποκειμένων, εφόσον 

εξωτερικεύουν, μέσω της γλώσσας, τη σκέψη τους238. Όμως, μια σκέψη μπορεί να 

προκύψει και από τον ίδιο τον άνθρωπο, χωρίς να του παρουσιαστεί κάποια αίσθηση 

εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να επεξεργαστεί ερεθίσματα του παρελθόντος ή ένα 

υποθεττκό θέμα που τον απασχολεί σε ιδιωττκό επίπεδο239. Οι σκέψεις ενός 

ενσυνείδητου υποκειμένου, οι οποίες βασίζονται σε λογικά εmχειρήματα, δεν 

περιέχουν κάποιο είδος αντίφασης. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι οι σκέψεις που 

βασίζονται στην λογική δεν έχουν κανένα περιθώριο λάθους. Στις αισθήσεις δεν 

συμβαίνει το ίδιο, γιατί κάποιες φορές παραπλανούν έναν άνθρωπο, γεγονός που 

μπορεί να το οδηγήσει σε λανθασμένες πεποιθήσεις. Επομένως, οποιαδήποτε 

πεποίθηση φιλτράρεται από τη διαδικασία της σκέψης είναι πάντοτε σωστή, γιατί 

γίνεται μια λογική ανάλυση της πεποίθησης, με σκοπό να την εmβεβαιώσει ή να την 

καταρρίψει. Τέλος, ο Swinburne διευκρινίζει ότι οι σκέψεις είναι νοητικά συμβάντα 

και βρίσκονται στη ψυχή καθώς δεν είναι απ'λά ένα αποτέλεσμα των φυσικών 

διεργασιών του εγκεφάλου240. Οι σκέψεις συνδέονται αιτιακά με τις πεποιθήσεις που 

έχουν διαμορφωθεί από τις αισθήσεις και τις απόψεις που έχουν προηγηθεί. Έτσι οι 

σκέψεις συνδέονται αιτιακά με ό).λα νοητικά συμβάντα της ψυχής, όπως τις αισθήσεις, 

τις πεποιθήσεις και τις προηγούμενες σκέψεις. Επίσης, οι σκέψεις μπορεί να 

προέρχονται από άλλες προηγούμενες σκέψεις του ανθρώπου, με τις οποίες υπάρχει 

πάλι αιτιακή σύνδεση, οπότε οι σκέψεις έχουν μια σχέση αιτίου και αποτελέσματος με 

τα υπόλοιπα νοητικά συμβάντα. Επιπρόσθετα, οι σκέψεις παρόλο που είναι νοητικά 

συμβάντα της ψυχής, συνδέονται αιτιακά και με το φυσικό μέρος του ανθρώmνου 

23S Βλ. Swinburne 1997, 66-69. 
239 Βλ. S\ινinburne 1997, 77-79. 
2ΑΟ Βλ. Swinburne 1997, 80-81. 
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εγκέφαλου. Αυτό φαίνεται από το γεyονός ότι μια σκέψη μπορεί να δώσει εντολή στην 

επεξεργασία του εγκεφάλου- για να πραγματοποιήσει μια κίνηση. Ακόμη, μπορεί να 

συμβεί και το αντίστροφο. Όταν ένας εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα από τον 

φυσικό κόσμο, το μεταφέρει αιτιακά στην υπόσταση της ψυχής, με σκοπό να 

διαμορφωθεί η σκέψη. Έτσι, η σκέψη, σαν ένα νοητικό συμβάν, έχει την δυνατότητα 

να συνδεθεί είτε με άΧλα νοητucά συμβάντα, είτε με την φυσική υπόσταση του 

εγκεφάλου. 

Ένα ακόμη νοητucό συμβάν της ψυχής, κατά τον Swinbume, είναι ο σκοπός 

(purpose). Με την έννοια μιας σκόπιμης ενέργειας εννοεί την εκ προθέσεως δράση ενός 

υποκειμένου. Συνήθως μια σκόπιμη δράση έχει πάντοτε στόχο να επιτύχει κάτι. Για 

παράδειγμα σηκώνω το χέρι μου με σκοπό να χαιρετήσω κάποιον (Α). Όμως, ο 

χαιρετισμός μου μπορεί να έχει και έναν δεύτερο σκοπό. Ο δεύτερος σκοπός της 

κίτησης του χεριού μου είναι να ευχηθώ σε κάποιον για τη γιορτή του (Β). Αυτό το 

παράδειγμα μας δείχνει ότι ένας σκοπός μπορεί να θωρηθεί, ως αιτία κάποιου όJ.λοο 

σκοπού, δηλαδή ένας σκοπός (Α) αποτελεί αιτία για τον σκοπό (8)241. Παρατηρούμε, 

λοmόν ότι, όπως και στα υπόλοmα νοητικά συμβάντα, έτσι και στον σκοπό υπάρχει 

μια διαδικασία του αιτίου και του αποτελέσματος. Το αίτιο που προκαλεί ένα σκόπιμο 

αποτέλεσμα είναι συνήθως μια πρόθεση του υποκείμενου που πραγματοποιεί την 

ενέργεια. Η πρόθεση του κάθε ατόμου δεν είναι να πραγματοποιήσει μια ενέργεια, 

σJ.λά να εκπληρώσει τον σκοπό που αποσκοπεί αυτή η ενέργεια που 

πραγματοποιείται242. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες προθέσεις που λειτουργούν 

παρορμητικά, χωρίς να έχουν κάποιον ιδιαίτερο σκοπό. Για παράδειγμα, μια ενέργεια 

μπορεί να συμβεί απλά για την ικανοποίηση μιας επιθυμίας. Ο Swinburne ισχυρίζεται 

πως τέτοιου είδους παρορμητικές προθέσεις, που δεν αποβλέπουν σε έναν σκοπό, δεν 

είναι σωστές μορφές δράσης. Θεωρεί ότι κάθε άτομο πρέπει να χρησιμοποιεί και τα 

υπόλοιπα νοητικά συμβάντα της ψυχής, όπως την σκέψη, ώστε να αποκτήσει μια κρίση 

για τα πράγματα και στη συνέχεια να πράξει μια ενέργεια που να αποσκοπεί κάπου. Γι' 

αυτό υπάρχει και η ελεύθερη βούληση σε κάθε άνθρωπο, ώστε να επιλέγει τις ενέργειές 

του και τους σκοπούς που έχει η κάθε πράξη, με την οποία ενεργει'243. Ακόμη, θεωρεί 

ότι ο σκοπός είναι ένα νοητικό συμβάν, το οποίο βασίζεται στην συνείδηση. Για 

241 Βλ. Swinburne 1997, 85-89. 
242 Βλ Swinburne 1997, 98-99. 
243 Βλ. Swίnburne 1997, 85-86. 
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παράδειγμα, ένα υποκείμενο, έχει συνείδηση του εαυτού του και της πράξης, την οποία 

θα πραγματοποιήσει, εφόσον αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα έναν σκοπό που θα επιθυμεί 

το υποκείμενο να επιτευχθεί. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι πριν από κάθε σκόπιμη δράση 

πpόήγείται η σκέψη. Έτσι κατανοούμε ότι και ο σκοπός είναι ένα νοητικό συμβάν, διότι 

συνδέεται αιτιακά είτε με άλλους σκοπούς, είτε με πεποιθήσεις που έχουν διαμορφωθεί 

από αντίστοιχα νοητικά συμβάντα της σκέψης και των αισθημάτων. Τέλος, ένας 

σκοπός μπορεί να συνδεθεί αιτιακά και με την φυσική υπόσταση. Κάτι τέτοιο μπορεί 

να συμβεί, διότι ένας σκοπός μπορεί να θέσει σε λειτουργία τον εγκέφαλο, ώστε να 

πραγματοποιήσει μια κίνηση στο σώμα, η οποία θα επιτύχει τον εν λόγω σκοπό244• 

Σύμφωνα με τον Swinburne, ένα επιπλέον νοητικό συμβάν της ψυχής είναι η 

επιθυμία ( desire ). Με την επιθυμία εννοεί την φυσική τάση ενός υποκειμένου, το οποίο 

αναγνωρίζει ότι ωθείται από τον εαυτό του να πραγματοποιήσει μια ενέργεια245• Η 

επιθυμία του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται πολλές φορές από τις πεποιθήσεις του. 

Όμως, υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που οι επιθυμίες ενός υποκειμένου 

καταπιέζονται, διότι αντιβαίνουν στις πεποιθήσεις του. Η επιθυμία διαφέρει από όλα 

τα υπόλοtπα νοητικά συμβάντα, διότι δεν συνεργάζεται με τα υπόλοιπα246. Συνήθως, 

όταν πραγματοποιείται μια ενέργεια που αποσκοπεί κάπου πρώτα περνάει από τη 

διαδικασία της σκέψης και στη συνέχεια γίνεται η δράση για να επιτευχθεί ο αρχικός 

σκοπός. Στην περίπτωση της επιθυμίας δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Η επιθυμία είναι 

ένα νοητικό συμβάν που οδηγεί κατευθείαν στη δράση, χωρίς να συνεργάζεται με τα 

υπόλοιπα νοητικά συμβάντα. Η επιθυμία είναι μια τάση, η οποία ενεργεί παρορμητικά, 

χωρίς να φιλτράρεται από την διαδικασία της σκέψης, αJ.J.iJ. λειτουργεί με ένα φυσικό 

ένστικτο247• Έτσι, ο άνθρωπος δεν ακολουθεί τα νοητικά συμβάντα, και ενεργεί όπως 

τον προστάζει το σώμα του. Ένα υποκείμενο που υποκύπτει στις επιθυμίες του δρα 

παθητικά, διότι καθοδηγείται από αυτές και δεν επιλέγει μέσω της σκέψης και της 

κρίσης του. Παρόλο που οι επιθυμίες επηρεάζονται από τα φυσικά στοιχεία, 

θεωρούνται νοητικά συμβάντα. Αυτό συμβαίνει, γιατί στις επιθυμίες, όπως και στα 

υπόλοιπα νοητικά συμβάντα, υπάρχει συνείδηση, δηλαδή το υποκείμενο κατανοεί ότι 

έχει μια φυσική επιθυμία να πραγματοποιήσει κάτι. Επίσης, μπορεί το υποκείμενο να 

κατανοήσει ότι υποκύπτει αρκετές φορές στις επιθυμίες του σώματος. Όμως, αν αυτές 

244 Βλ. Swinburne 1997, 98-101. 
245 Βλ. Swinburne 1997, 103-106. 
246 Βλ. Swinburne 1997, 111-113. 
247 Βλ. Swinburne 1997, 115-118. 
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οι επιθυμίες δεν κατευθύνουν το υποκείμενο σε σωστές δράσεις, τόσο για τους 

υπολοίπους, όσο και για τον ίδιο του τον εαυτό, τότε ο άνθρωπος έχει επίγνωση ότι θα 

πρέπει να τις μετριάσει ή να τις τροποποιήσει248• Αυτή την επίγνωση την αποκτά μόνο, 

μέσω της συνείδησης, που διαθέτει. Η συνείδηση είναι μια διαδικασία που την 

συναντάμε και στην επιθυμία, όπως και στα υπόλοιπα νοητικά συμβάντα. Η συνείδηση 

της επιθυμίας είναι να αναγνωρίζουμε τις παρορμήσεις που διαθέτει το σώμα μας, οι 

οποίες δεν διαμορφώνονται από την σκέψη. Έτσι, το κάθε υποκείμενο μπορεί να βάλει 

όρια στις επιθυμίες του, με σκοπό να τις μετριάσει, αν αυτές δεν κάνουν καλό στο ίδιο. 

Ακόμη, η συνείδηση βοηθά το υποκείμενο να αναθεωρήσει κάποιες από τις επιθυμίες 

του και να τις αντικαταστήσει από άλλες, που πιθανόν να ταιριάζουν καλύτερα στον 

εαυτό του249• Στην συνέχεια, αφού τροποποιηθούν οι επιθυμίες μπορούν να 

διαφοροποιηθούν και οι προθέσεις του κάθε ανθρώπου. Μ' αυτό τον τρόπο μπορεί ένα 

υποκείμενο να αναθεωρήσει ορισμένα πράγματα στο μέλλον, βάσει της συνείδησης, 

και να αλλάξει τις επιθυμίες του, τις προθέσεις και τον τρόπο συμπεριφοράς. Το 

νοητικό συμβάν της επιθυμίας διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα νοητικά συμβάντα, αλλά 

έχουν μόνο ένα κοινό χαρακτηριστικό, την συνείδηση, που τα τοποθετεί στην άυλη 

υπόσταση της ψυχής. Έτσι, αφού μπορούμε να έχουμε συνείδηση των επιθυμιών, 

υπάρχει δυνατότητα να τις εντάξουμε και αυτές στα νοητικά συμβάντα. 

Ένα τελευταίο νοητικό συμβάν που παρουσιάζει ο Swinburne είναι η 

πεποίθηση (beliet). Οι άνθρωποι έχουν πολλές πεποιθήσεις, άλλοτε αληθινές και 

άλλοτε ψευδείς. Ορισμένες πεποιθήσεις είναι πιο σιηκεκριμένες, ενώ κάποιες άλλες 

έχουν πιο γενικό χαρακτήρα. Ένας άνθρωπος, μέσω των πεποιθήσεων, διαμορφώνει 

μια άποψη για τον κόσμο250• Οι πεποιθήσεις ενός ατόμου, μπορούν να αλλάξουν σε 

βάθος χρόνου και να αναθεωρηθούν κάποιες απόψεις του παρελθόντος. Πολλές 

φορές, οι πεποιθήσεις είναι αυτές που καθοδηγούν την δράση ενός ανθρώπου. Όταν, 

ένα υποκείμενο έχει μια πεποίθηση για κάτι, προχωρά σε μια ενέpyεια, για να επιτύχει 

έναν στόχο, ο οποίος έχει προκύψει μέσω αυτής της πεποίθησης. Οι πεποιθήσεις, 

λοιπόν, έχουν ένα θεωρητικό χαρακτήρα, εφόσον υπάρχουν πριν από τη δράση του 

υποκειμένου251• Η πεποίθηση είναι ένα νοητικό συμβάν, το οποίο δημιουpyείται 

έπειτα από την διαμόρφωση μιας αιτιολογημένης άποψης. Συγκεκριμένα, όταν ένα 

248 Βλ. Swinburne 1997, 118-119. 
249 Βλ. Swinburne 1997, 120-121. 
250 Βλ. Swinburne 1997, 122-124 
251 Βλ. Swinburne 1997, 129-130. 
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υποκείμενο έρχεται σε επαφή με ένα ερέθισμα, μέσω της αίσθησης, επεξεργάζεται 

αυτό το ερέθισμα, μέσω της σκέψης, και δημιουργεί μια άποψη. Η άποψη του 

υποκειμένου γι' αυτό το ερέθισμα, όταν αιτιολογηθεί, γίνεται μια πεποίθηση, την 

οποία έχει διαμορφώσει το υποκείμενο. Στην πορεία αυτή η πεποίθηση οδηγεί στην 

δράση του υποκειμένου, για την επίτευξη του αρχικού στόχου252. Ωστόσο, ένα 

υποκείμενο δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι πεποιθήσεις του είναι αληθτνές, αλλά 

θεωρεί ότι η πεποίθησή του έχει περισσότερες πιθανότητες να ανταποκρίνεται στην 

αλήθεια. Οι πεποιθήσεις είναι παθητικές καταστάσεις, εφόσον ένας άνθρωπος δεν 

μπορεί να τις αλλάξει κατά βούληση253. Βέβαια, είναι πιο δύσκολο να αντιληφθούμε 

τις πεποιθήσεις του εαυτού μας από τις πεποιθήσεις των υπόλοιπων ανθρώπων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι δράσεις των υπολοίπων φανερώνουν τους σκοπούς τους και κατ' 

επέκταση τις πεποιθήσεις τους, οι οποίες αποτελούν αιτία αυτών των σκοπών. Τέλος, 

παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αιτιακή σύνδεση μεταξύ των πεποιθήσεων και των 

υπόλοιπων νοητικών συμβάντων, δηλαδή, της αίσθησης, της σκέψης και των 

σκοπών254. Οι πεποιθήσεις όπως και τα υπόλοtπα νοητικά συμβάντα χρειάζονται την 

συνείδηση. Η συνείδηση είναι απαραίτητη κυρίως για τις πεποιθήσεις, διότι 

διευκολύνει ένα άτομο να κρατήσει μια στάση απέναντι στα πράγματα. Η συνείδηση 

είναι αυτή που παρουσιάζει στο ίδιο το υποκείμενο τις πεποιθήσεις του και τις 

επιθυμίες του. Έτσι, το υποκείμενο κατανοεί τον ίδιο του τον χαρακτήρα και την 

συμπεριφορά του μέσα στον φυσικό κόσμο. 

Όλα τα νοητικά συμβάντα συνδέονται με τις διεργασίες του εγκεφάλου255. Η 

επιστήμη μπορεί να εξηγήσει μέσω των φυσικών νόμων ό'λες τις διεργασίες του 

εγκεφάλου. Όμως δεν δύναται να εξηγήσει τη σύνδεση του εγκεφάλου με τα νοητικά 

συμβάντα της ψυχής που συγκροτούν τον κάθε άνθρωπο. Η επιστήμη δεν μπορεί να 

ανακαλύψει κανένα από αυτά τα νοητικά συμβάντα, διότι βασίζεται μόνο σε 

εμπειρικά δεδομένα τα οποία συναντάμε στον φυσικό κόσμο. Αυτά τα νοητικά 

συμβάντα είναι άυλα και υπάρχουν σε ένα μεταφυσικό επίπεδο, έξω από τον φυσικό 

κόσμο. Η επιστήμη αναγνωρίζει ότι υπάρχει συνείδηση, α}.)JJ. δεν μπορεί να εξηγήσει 

πώς αυτή προκύπτει από τις εγκεφαλικές λειτουργίες, γιατί και αυτή είναι άυλη256. 

252 Βλ Swiηburne 1997, 130-133. 
253 Βλ. Swinburne 1997, 126-128. 
254 Βλ. Swinburne 1997, 134-136. 
255 Βλ. Honnacker et al. 2008, 116-117. 
a�ι; Βλ Swinburπe 1997, 138-141. 
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Αυτή την λειτουργία της συνείδησης μπορεί να την διαθέτει μόνο ένας ανεπτυγμένος 

εγκέφαλος, χωρίς να εντοπίζεται σαν ένα υλικό στοιχείο μέσα σ' αυτόν. 

Τέλος, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τον πιο ανεπτυγμένο εγκέφαλο που 

διαθέτει συνείδηση, τον διαθέτουν τα ανθρώπινα όντα257. Η ανάπτυξη αυτή του 

ανθρώπινου εγκεφάλου προήλθε από την εξέλιξη που μας παρουσίασε στην θεωρία 

του ο Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος αναφέρει στην θεωρiα του ότι ο άνθρωπος αποτελεί ένα 

διαφορετικό είδος από όλους τους υπόλοιπους ανθρωπίδες. Η δημιουργία του 

ανθρώπινου είδους αποτελεί μαι εξέλιξη και εγκεφαλική, αΧλfJ.. και σωματική από 

κάποιες προγονικές μορφές των μεγάλων πιθήκαιν, οι οποίοι ήταν θηλαστικά, όπως 

είναι ο άνθρωπος. Έτσι, σε βάθος χρόνου, τα θηλαστικά αυτά εξελίχθηκαν 

εγκεφαλικά, μέχρι που προέκυψε το ανθρώπινο είδος258. Ακόμη, παρατηρούμε ότι η 

εξέλιξη του ανθρώπινου είδους συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, εφόσον m σύγχρονοι 

άνθρωποι έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο, σε σχέση με την εμφάνιση των πρώτων 

ανθρώπων. Ο Swinbume ισχυρίζεται ότι η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου καθώς 

και οι υπόλοtπ.ες επιστημονικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί, εξηγούν το πώς 

προέκυψε ο ανθρώπινος εγκέφαλος, άλλi1 και όλες τις λειτουργίες του. Όμως, δεν 

έχουν διατυπώσει μια ολοκληρωμένη θεωρία, η οποία να εξηγεί το πώς τα νοητικά 

συμβάντα των αισθημάτων, σκέψης, σκοπού, επιθυμίας και πεποιθήσεων συνδέονται 

με την εγκεφαλική λειτουργία του ανθρώπου259. Ο Swinburne θεωρεί ότι αυτή η 

σύνδεση μπορεί να ερμηνευθεί μόνο με μια προσωπική εξήγηση, η οποία δεν θα 

βασίζεται στην αιτιοκρατία της φύσης. 

Επmλέον, σύμφωνα με τον Swinburne, τα νοητικά συμβάντα που αναφέραμε 

(αισθήσεις, σκέψεις, σκοποί, επιθυμίες και πεποιθήσεις) δεν τα διαθέτει μόνο ο 

άνθρωπος, αλ'λά και ορισμένα ζώα, τα οποία έχουν ανεπτυγμένο εγκέφαλο260. 

Συγκεκριμένα, ο Swinbume θεωρεί ότι και τα ζώα διαθέτουν τα ίδια νοητικά 

συμβάντα που αναφέραμε παραπάνω. Όμως, το ανθρώπινο είδος διαθέτει και κάποια 

παραπάνω νοητικά χαρακτηριστικά που εντάσσονται στην άυλη υπόσταση της ψυχής 

και την κάνουν να ξεχωρίζει από αυτή που διαθέτουν τα ανώτερα θηλαστικά. Τα 

νοητικά συμβάντα των ζώων βασίζονται κυρίως σης σωματικές ανάγκες και στο 

257 Βλ Swίnburne 2013, 168-169. 
258 Βλ Swinburne 1997, 183-185 
259 Βλ Swίnburne 2019,169-171. 
260 Βλ Swinburne 2013, 171-173. 
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ένστικτο της επιβίωσης μέσα στον φυσικό κόσμο261. Αυτό δείχνει ότι τα ζώα δρουν 

σύμφωνα με όσες ανάγκες τους προστάζει η φυσική υπόσταση του σώματός τους. 

Αντίθετα οι άνθρωποι διαθέτουν την ορθολογικότητα, την οποία δεν έχει κανένα 

ω.λο ζωικό ον. Η ορθολογικότητα κάνει τους ανθρώπους να στέκονται κριτικά 

απέναντι στα πράγματα που τους παρουσιάζονται και να μη δρουν αυθόρμητα, όπως 

συμβαίνει με τα ζώα. Μέσω της ορθολογικότητας, οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να 

αναπτύξουν την γλώσσα, με απώτερο σκοπό την επικοινωνία262. Τα ζώα διαθέτουν 

τις άναρθρες κραυγές, οι οποίες δεν διευκολύνουν στην επικοινωνία μεταξύ τους, 

διότι μέσω άναρθρων κραυγών δεν εξωτερικεύονται τα αισθήματα ή η σκέψη τους. 

Οι άνθρωποι, μέσω της γλώσσας, μπορούν να κατανοήσουν την συμπεριφορά και 

τον χαρακτήρα των υπόλοιπων ανθρώπων, με σκοπό να καταλάβουν τα προβλήματα 

των υπολοίπων και να τους βοηθήσουν, όπου χρειαστεί. Έτσι, οι άνθρωποι δείχνουν 

ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπό τους και κυριαρχεί ένα κλίμα αλληλοβοήθειας 

μεταξύ των ανθρώπων263. Γι' αυτόν τον αλτρουισμό μέσα στο ανθρώπινο είδος 

βοήθησε αρκετά η γ/..ii)σσα. Αντίθετα, τα ζώα που δεν διαθέτουν την γλώσσα που 

αποσκοπεί στην επικοινωνία δρουν εγωιστικά προσπαθώντας να ικανοποιήσουν 

μόνο την προσωπική τους ικανοποίηση. Ακόμη, οι άνθρωποι διαθέτουν την ηθική 

αντίληψη (moral awareness)264. Η ηθική αντίληψη είναι ένα νοητικό χαρακτηριστικό, 

το οποίο χρειάζεται την ορθολογικότητα, για να εφαρμοστεί. Οι άνθρωποι που 

διαθέτουν την ορθολσγικότητα, έχουν την δυνατότητα να κρίνουν αν μια πράξη τους 

είναι ηθικά καλή ή κακή265. Βέβαια, οι ηθικές αντιλήψεις μπορεί να διαφέρουν από 

άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως, μέσω της επικοινωνίας που προσφέρει η γλώσσα, έχουν 

διαμορφωθεί κάποιες παγιωμένες ηθικές αντιλήψεις, οι οποίες έχουν καθολικό 

χαρακτήρα. Παραδείγματα καθολικών ηθικών αντιλήψεων είναι η αλληλοβοήθεια 

και η rοyένεια. Αντίθετα, ο εγωισμός και η δόλια συμπεριφορά του ανθρώπου, η 

οποία αποσκοπεί στο να βλάψει τους συνανθρώπους του, είναι ανήθικες πράξεις266. 

Τέλος, οι άνθρωποι διαθέτουν ελεύθερη βούληση (free will). Αυτό σημαίνει ότι 
μπορούν να δράσουν ελεύθερα μέσα στην φύση267. Η ελεύθερη βούληση είναι ένα 

261 Βλ. Swinburne 2019, 164-168. 
262 Βλ. Swinburne 1997, 208-210. 
263 Βλ. Swinburne 1997, 215-217. 
264 Βλ. Swinburne 2013, 210-214. 
265 Βλ. Swinburne 1997, 220-224. 
266 Βλ. Swinburne 2013, 219-221. 
267Βλ. Swinburne 1997, 231-233. 
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νοητικό χαρακτηριστικό, το οποίο έχει δοθεί μόνο στον άνθρωπο, διότι διαθέτει την 

ορθολογικότητα και μπορεί να κρίνει, μέσω των πεποιθήσεών του, αν η δράση του 

αποσκοπεί, σε μια ηθικά καλή πράξη. Εφόσον ο άνθρωπος έχει την ηθική 

υπευθυνότητα που επηρεάζει την κάθε του πεποίθηση και την ορθολογικότητα, 

μπορεί να δράσει σωστά268. Γι' αυτό το λ&γο ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την 

δυνατότητα της ελευθερίας της βούλησης. Όλα τα υπόλοtπα φυσικά στοιχεία μέσα 

στο σύμπαν λειτουργούν με έναν ντετερμινιστικό τρόπο, που βασίζεται στους 

φυσικούς νόμους. Έτσι, κάθε κίνηση του σύμπαντος είναι προβλεπόμενη, διότι όλα 

τα στοιχεία λειτουργούν με την μορφή αιτίου και αποτελέσματος. Μόνο ο άνθρωπος 

μπορεί να αλλάξει τις πεποιθήσεις του και να μεταβάλλει την δράση του. Όμως, αυτή 

η θέση του Swinburne, δημιουργεί ένα εύλαyο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να 

υπάρχει ένας ντετερμινισμός μέσα στη φύση, αφού οι άνθρωποι πράττουν όπως 

επιθυμούν; Ο Swinburne ισχυρίζεται ότι μπορεί να συνυπάρχει και ο ντετερμινισμός 

και η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων269. Αυτό συμβαίνει, γιατi οι φυσικοί νόμοι 

του σύμπαντος μπορούν να αντιμετωπίσουν και να προβλέψουν οποιαδήποτε 

ανθρώπινη δράση και αν εmλέξουν οι άνθρωποι, ώστε να μην χαλάσει η αιτιοκρατική 

αρμονία του σύμπαντος270. Συγκεκριμένα, οι φυσικοί νόμοι μπορούν να 

αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε επιλογή των ανθρώπων, ώστε να μην χαλάσει η 

αρμονία του σύμπαντος. Έτσι, όποια ενέργεια και αν επιλέξουν οι άνθρωποι να 

πραγματοποιήσουν, οι φυσικοί νόμοι έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτή 

την επtλαyή και θα ενεργήσουν κατάλληλα ώστε να μην χαλάσει η αρμονία της 

φύσης. Αίτιο αυτών των φυσικών νόμων είναι ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος 

και πανταyνώστης και έχει προνοήσει για όλες τις επtλογές των ανθρώπων. 

Επομένως, όλες οι πράξεις, οι πεποιθήσεις και οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι 

προβλεπόμενες και μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά μέσα στο σύμπαν, εφόσον 

οι φυσικοί νόμοι μπορούν να αντιμετωπίσοuν οποιαδήποτε ανθρώπινη επtλαyή. 

4.3. Σώμα 

Κατά τον Swinburne, η δεύτερη υπόσταση, η οποία συγκροτεί έναν άνθρωπο 

είναι το σώμα. Το σώμα είναι μέρος του φυσικού κόσμου διότι γίνεται αντtληπτό μέσω 

των αισθήσεων, όπως κάθε άλλο φυσικό στοr..(είο271. Το σώμα είναι ένα υλικό στοιχείο, 

268 Βλ. Swinburne 2013, 174-177. 
269 Βλ Swinburne 1997, 259-261. 
270 Βλ. Swinburne 2013, 201-204. 
271 Honnacker et al. 2008, 114-115. 
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όπως τα περισσότερα στοιχεία της φύσης. Έτσι, γίνεται αντιληπτό εύκολα μέσω των 

αισθητηριακών οργάνων, όπως κάθε ά'λλο υλικό στοιχείο272. Ακόμη, κάθε μέρος τσυ 

σώματος μπορεί να αναλυθεί από την επιστήμη, η οποία μας περιγράφει με επάρκεια 

κάθε λειτουργία του σώματος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, βασικό μέρος του 

σώματος εtναι ο εγκέφαλος, επειδή είναι υπεύWνος για την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε κίνησης του σώματος, μέσω του νευρικού συστήματος. Έτσι, οι 

διεργασίες τσυ εγκεφάλου διαμορφώνσυν τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει το 

σώμα. Ο εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια, το δεξί και το αριστερό273. Το 

δεξί είναι υπεύθυνο για την κίνηση της αριστερής πλευράς του σώματος, ενώ το 

αριστερό είναι υπεύθυνο για τη δεξιά πλευρά του. Τα δύο ημισφαίρια αποτελούνται 

από νευρώνες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τα αντίστοιχα όργανα του σώματος, τα 

οποία παίρνουν τις εντολές του εγκεφάλου, μέσω του νευρικού συστήματος και τις 

πραγματοποιούν ανόΝΥγα. Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση όλων των οργάνων, με σκοπό 

την ομαλή λειτουργία του σώματος. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι το σώμα λειτουργεί όπως 

μια άψυχη υπόσταση που πραγματοποιεί διάφορες ενέργειες μέσα στην φύση274. Όμως, 

κατά τον Swinburne το σώμα δεν είναι μια άψυχη υπόσταση, a)J...fJ. μια υπόσταση, η 

οποία αποκτά συνείδηση και ζωή, εφόσον ενώνεται με την ψυχή275. Γι' αυτό το λ&yο 

θεωρεί ότι υπάρχει μια σύνδεση δύο υποστάσεων, της ψυχής και του σώματος, οι 

οποίες συγκροτούν έναν οργανισμό. Η σύνδεση των δύο υποστάσεων είναι αιτιακή, 

εφόσον υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των υποστάσεων276. Επομένως, η μία 

αντα)J...fι.σσει πληροφορίες με την άλλη, με τη μορφή του αιτίου και του 

αποτελέσματος. Για παράδειγμα, μια ενέργεια, η οποία εφαρμόζεται από το σώμα είναι 

το αποτέλεσμα κάποιου νοητικού συμβάντος (σκέψης, σκοπού, επιθυμίας, 

πεποίθησης). Αυτός που καθορίζει την αιτιακή σύνδεση μεταξύ της ψυχής και του 

σώματος είναι ο Θεός. Ο Θεός, λοtπόν, είναι υπεύWνος για την ζωή όλων των όντων, 

εφόσον πραγματοποιεί την ένωση των ψυχών με τα φυσικά σώματα277. Αυτή η 

σύνδεση των δύο υποστάσεων που πραγματοποιεί ο Θεός είναι αιτιακή, εφόσον η μία 

αποτελεί αιτία της άλλης. 

272 Βλ. Swinburne 2019, 156-158. 
273 Βλ. Swinburne 1997, 1�, 
274 Βλ. Honnacker et al. 2008, 119-122. 
275 Βλ. Swinburne 2013, 141-143. 
276 Βλ Swinburne 1997, 146-147. 
'277 Βλ. Swinburne 1996, 69-70. 
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Αναλυτικότερα, ο Swinburne ισχυρίζεται ότι οι εγκεφαλικές διεργασίες ενός 

ανθρώπου αποτελούν αιτία για ορισμένα νοητικά συμβάντα. Έτσι, κάποια φυσικά 

στοιχεία του σώματος προκαλούν την δημιουργία καινούργιων νοητικών συμβάντων 

που καθορίζουν την προσωπικότητα του ατόμου278. Για π.αράδειγμα, ένας άνθρωπος 

αποκτά μια εμπειρία για ένα νέο φυσικό στοιχείο μέσω των αισθήσεων, το οποίο δεν 

γνώριζε προηγουμένως. Αυτό το νέο ερέθισμα της φύσης εισέρχεται στον εγκέφαλο, ο 

οποίος είναι ένα φυσικό στοιχείο του σώματός μας, ώστε να γίνει αντtληπτό και 

αναγνωρίσιμο από τον άνθρωπο. Έπειτα, ο εγκέφαλος του ανθρώπου δημιουργεί μια 

πεποίθηση γι' αυτό το ερέθισμα, με το οποίο το ανθρώπινο σώμα ήρθε για πρώτη φορά 

σε επαφή279. Η πεποίθηση, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι ένα νοητικό συμβάν. 

Επομένως, τα σωματικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος μπορεί 

να προκαλέσουν ένα νοητικό συμβάν, σε έναν άνθρωπο. Επίσης, αυτό το νέο φυσικό 

ερέθισμα, το οποίο προέρχεται από μέρη του εγκεφάλου, έχει την δυνατότητα να 

καταρρίψει μια προηγούμενη πεποίθηση που υπήρχε στην ψυχή για ένα φυσικό 

φαινόμενο. Επομένως, η καινούργια πεποίθηση που δημιουργήθηκε από τον εγκέφαλο, 

μπορεί να διαψεύδει μια προηγούμενη πεποίθηση που είχε αποθηκεύσει το υποκείμενο 

στην ψυχή του και την επανάφερε στη μνήμη του εκείνη τη στιγμή. Αν η προηγούμενη 

πεποίθηση είναι αποτέλεσμα μιας απλής υπόθεσης, τότε η καινούργια πεποίθηση είναι 

αληθής, διότι αυτή η πεποίθηση επιβεβαιώνεται από τα φυσικά στοιχεία που μας 

δημιουργούν μια αληθή εμπειρία για τον τρόπο που συμβαίνουν τα πράγματα μέσα 

στον κόσμο280. Αντίθετα, στην προηγούμενη πεποίθηση, υπάρχει το ενδεχόμενο να 

είναι αποτέλεσμα μιας ψευδαίσθησης, χωρίς να περιέχει κάποιο ερέθισμα από τον 

φυσικό κόσμο. Ο τρόπος που μια εγκεφαλική διεργασία δημιουργεί ένα καινούργιο 

νοητικό συμβάν έχει τη μορφή του αιτίου και του αποτελέσματος. Έτσι, ο εγκέφαλος 

που επεξεργάζεται μια καινούργια πληροφορία αποτελεί αιτία για την δημιουργία ενός 

νέου νοητικού συμβάντος, το οποίο είναι η πεποίθηση281. Η πεποίθηση που 

δημιουργείται είναι το αποτέλεσμα της δράσης των φυσικών διεργασιών του 

εγκεφάλου. 

Ακόμη, ο Swinburne ισχυρίζεται ότι διάφορα νοητικά συμβάντα είναι δυνατόν 

να προκαλέσουν άJJlλJ. νοητικά συμβάντα. Συγκεκριμένα, μια πεποίθηση μπορεί να 

278 Βλ Swinburne 2019, 115-116. 
279 Βλ Swinburne 1997, 136-138 
220 Βλ Swinburne 1997, 134-136. 
281Βλ Swinburne 2019, 116-118. 
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δημιουργήσει μια άλλη πεποίθηση. Η πρώτη πεποίθηση εf:ναι η βασική και αποτελεί 

αιτία της δεύτερης. Η δεύτερη πεποίθηση είναι αποτέλεσμα της πρώτης282. Ο 

Swinbume θεωρεί ότι το ένα νοητικό συμβάν μπορεί να προκαλέσει το δεύτερο άμεσα. 

Για παράδειγμα, μια πεποίθηση μπορεί να προκαλέσει μια δεύτερη πεποίθηση, διότι η 

δεύτερη ακολουθεί την πρώτη, εφόσον εξαρτάται από αυτήν. Όμως υπάρχει η 

πιθανότητα η δεύτερη πεποίθηση να μην είναι πάντοτε σωστή, αν δεν βασίζεται σε 

λογικά επιχειρήματα. Έτσι, η δεύτερη πεποίθηση πιθανόν να προκύπτει από μια 

λανθασμένη γενίκευση, η οποία δεν έχει τη βάση της στην λαyική. Επομένως, αυτή η 

δεύτερη πεποίθηση μπορεί να είναι εσφαλμένη. Όμως, αυτό δεν συμβαίνει συχνά, διότι 

η λσyική δεν επιτρέπει στο υποκείμενο να πέφτει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Έτσι, 

ο Swinburne καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα νοητικό συμβάν μπορεί να συνδέεται 

αιτιακά με ένα άλλο νοητικό συμβάν, χωρίς να υπάρξει καμία εμπλοκή της φυσικής 

υπόστασης, εφόσον διαμεσολαβητικό ρόλο γι' αυτά τα δύο νοητικά συμβάντα έχει η 

λογική, η οποία είναι μια νοητική λειτουργία. Έτσι, σε αυτή την εκδοχή του Swinbume 

δεν επεμβαίνει καθόλσυ ο εγκέφαλος, ciλλfι. ούτε και κανένα &J.λο σωματικό όργανο. 

Με αυτή τη θέση διαφωνούν αρκετοί επιστήμονες, διότι θεωρούν ότι ο εγκέφαλος 

επεμβαίνει στην δημιουργία ενός νοητικού συμβάντος από ένα άλλο28:.'. Γι' αυτό το 

')..fyyo αναφέρουν ότι μια π.εποίθηση επανέρχεται στην μνήμη του υποκειμένου. Έπειτα 

αυτή η πεποίθηση περνά από την διαδτκασία της σκέψης, μέσω των φυσικών 

διεργασιών του εγκεφάλου284. Ακολούθως από την διεργασία της σκέψης που λαμβάνει 

χώρα στον εγκέφαλο προκύπτει μια καινούργια πεποίθηση, η οποία αποθηκεύεται στην 
ψυχή. Επομένως, θεωρούν ότι για την αιτιακή σύνδεση δύο νοητικών συμβάντων είναι 

απαραίτητη και η διαμεσολάβηση του εγκεφάλου, ο οποίος εf:ναι ένα φυσικό 

στοιχείο285. Ο Swinburne διαφωνεί μ' αυτή την εξήγηση, διότι δεν θεωρεί ότι 

μεσολαβούν οι φυσικές διεργασίες του εyκεφά.λου για την σύνδεση δύο νοητικών 

συμβάντων. Αντίθετα, ισχυρίζεται ότι υπεύθυνη για την διαμεσολάβηση των δύο 

νοητικών συμβάντων είναι η λσytκή, η οποία είναι μια νοητική λειτουργία. Έτσι, μια 

πεποίθηση, η οποία προϋπάρχει, αποτελεί την αιτία για μια δεύτερη πεποίθηση. Αυτή 

η δεύτερη πεποίθηση θα είναι σωστή, μόνο αν προκύπτει λαyτκά από την πρώτη 

πεποίθηση. Επομένως, η λσyτκή είναι αυτή που συνδέει τις δύο πεποιθήσεις και ης 

zsz Βλ Swinburne 2019, 124-125 
zta � Honnacker et al. 2008, 122-123. 
284 Βλ. Swinburne 1997, 138.. 
.;;ιs Βλ. Swiηbume 2019, 125-126. 
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κάνει να έχουν μια αιτιακή σχέση. Η λσyική είναι και αυτή ένα χαρακτηριστικό της 

άυλης υπόστασης, διότι δεν εντοπίζεται πσυθενά ούτε στο ανθρώπινο σώμ-α, riλλά ούτε 

στον εγκέφαλο. 

Επtπλέον, ο Swinburne πιστεύει ότι υπάρχει η δυνατότητα και τα νοηττκά 

συμβάντα να αποτελέσουν αιτία για ορισμένες φυσικές διεργασίες του εγκεφάλου και 

κατ' επέκταση του σώματος286. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι ένας σκοπός, ο οποίος είναι 

ένα νοητικό συμβάν, μπορεί να κινήσει τις διεργασίες του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος 

με τη σειρά του θα θέσει σε λειτουργία ορισμένα όργανα του σώματος που θα δράσουν 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να υλοποιηθεί ο αρχικός σκοπός287. Επομένως, η πρόθεση ή ο 

σκοπός ενός ανθρώπου θέτει σε λειτουργία τους νευρώνες του εγκεφάλου, οι οποίοι 

στην πορεία στέλνουν εντολές στα υπόλοιπα μέρη του σώματος, με σκοπό να 

πραγματοποιήσουν μια κίνηση, που θα υλοποιήσει το νοητικό συμβάν της πρόθεσης 

που θέσαμε στην αρχή288. Το ρεύμα του φυσικαλισμού διαφωνεί με τον ισχυρισμό ότι 
ένα νοητικό συμβάν μπορεί να προκαλέσει αιτία για την λειτουργία του εγκεφάλου. 
Έτσι, θεωρεί ότι οι προθέ·σεις προκύπτουν από την ήδη υπάρχουσα λειτουργία του 

εγκεφάλου289. Η ανάλυση του εγκεφάλου και η λειτουργία των οργάνων του μπορεί να 

μελετηθεί από την επιστήμη, εφόσον εiναι φυσικά στοιχεία. Επομένως, θεωρούν ότι οι 

διεργασίες του εγκεφάλου, που είναι υλικές, μπορούν να προκαλέσουν τις προθέσεις, 

χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή της ψυχής290. Έτσι πιστεύουν ότι όποια 

εξήγηση μπορεί να δοθεί μόνο από την φαινόμενη εμπειρία και από τις εμφανείς 

λειτουργίες του εγκεφάλου. Επίσης, ισχυρίζονται ότι η άποψη του Swinburne, ότι τα 

νοητικά συμβάντα προκαλούν εγκεφαλικά συμβάντα, είναι ψευδής291. Ο Swinburne 

απαντά σε αυτούς τους επιστήμονες και φιλοσόφους, λέγοντας ότι δεν μπορούν να 

κατανοήσουν την αιτιακή σύνδεση μεταξύ των δύο υποστάσεων. Θεωρεί ότι οι 

ιδιότητες της ψυχής είναι μια αιτία που. προκαλεί το αποτέλεσμα μιας δράσης του 

σώματος. Αυτή η σύνδεση δεν μπορεί να γίνει κατανοητή μέσω της εμπειρίας, α).λά 
είναι έλλσyη. Επομένως, ο ισχυρισμός, όn ένα νοητικό συμβάν, όπως ο σκοπός ή η 

σκέψη, αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση του εγκεφάλου, είναι λογικά δυνατός292. 

286 Βλ. Swinburne 2019, 127-128. 
287 Βλ. Swinburne 1997, 98-102. 
288 Βλ. Swinburne 2019, 129-130. 
289 Βλ. Honnacker et al. 2008, 122-123. 
290 Βλ. Swinburne 2019, 131-132. 
291 Βλ Honnacker et al. 2008, 122-123. 
292 Βλ. Swinburne 2019, 90-91. 
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Επομένως, θεωρεί ότι η ψυχή μπορεί να αποτελεί αιτία των φυσικών διεργασιών του 

εγκεφάλου. 

Ωστόσο, η ψυχή δεν μπορεί να ανιχνευθεί πουθενά μέσα στο ανθρώπινο σώμα, 

παρόλο που υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ τους. Ο Swinbume θεωρεί ότι η ψυχή 

είναι άυλη, γι' αυτό το λ&yο δεν διακρίνεται σε κανένα σωματικό μέρος293. Αν θα 

μπορούσε να υπάρχει κάπου σε άυλη μορφή θα ήταν στον εγκέφαλο, διότι μόνο με το 

συγκεκριμένο σωματικό όργανο συνεργάζεται άμεσα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός 

ότι αν αφαιρέσουμε από έναν άνθρωπο οποιοδήποτε μέλος του σώματός του, τότε αυτό 

θα συνεχίσει να ζει. Όμως, αν αφαιρέσουμε τον εγκέφαλό του, τότε ο άνθρωπος θα 

πεθάνει. Ο θάνατος του κάθε ανθρώπου είναι η αποσύνθεση της υλικής υπόστασης, 

δηλαδή του σώματός του. Η ψυχή δεν πεθαίνει, απλώς απελευθερώνεται από το φυσικό 

σώμα294. Η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει και μετά τον θάνατο του σώματος, εφόσον 

μεταφέρει ό'λα τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, όσο βρίσκεται εν ζωή. Η 
ύπαρξη της άυλης ψυχής ως μιας υπόστασης ανεξάρτητης από το σώμα, κατά τον 

Swinburne, είναι η μόνη έλλοτη εξήγηση που μπορεί να δοθεί για την ύπαρξη του 

ανθρώπου μετά το θάνατο του σώματος295. 

Τέλος, ο Swinburne δέχεται ότι είναι μεταφυσικά αναγκαία η ύπαρξη της ψυχής 

για να διατηρήσει ο άνθρωπος τα χαρακτηριστικά του, έπειτα από τον σωματικό του 

θάνατο296. Αυτή η άποψη του Swinburne έχει γίνει αποδεκτή κυρίως από τις θεϊστικές 

θεωρίες και τις θρησκείες, που υποστηρίζουν την μετά θάνατον ζωή297. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Χριστιανισμός, ο οποίος ακολουθεί μια 

θεϊστική προσέγγιση και αναγνωρίζει μια μετά θάνατον ζωή, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί μετά την ανάσταση των ψυχών. Όμως, διαφωνούν αρκετές 

επιστημονικές εξηγήσεις, σύμφωνα με τις οποίες τα πάντα είναι φυσικά στοιχεία και 

μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνο μέσω της εμπειρίας. Έτσι, πιστεύουν ότι αν κάτι 

δεν μπορεί να εξηγηθεί από την επιστήμη απλά δεν υφίσταται. 

293 Βλ. Swinburne 2013, 142-144. 
294 Βλ. Swίnburne 1997, 146-147. 
295 Βλ. Swίnburne 2013, 163-165. 
296 Βλ. Swinburne 2019, 112-114. 
297 Βλ. Swinburne 1997, 308-310. 
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4.4. Αντιρρήσεις του Swinburne σε άλλες θεωρίες για την ψυχή και το σώμα 

Όπως αναφέραμε παραπάνω ο Richard Swinbume διατύπωσε μια δυιστική 

άποψη για τη σύσταση ενός ανθρώπου. Συγκεκριμένα, μας περιέγραψε ότι ο άνθρωπος 

αποτελείται από δύο υποστάσεις, την ψυχή που αποτελεί το πιο ουσιαστικό μέρος του 

ανθρό)που και το σώμα, το οποίο δεν είναι τόσο βασικό, όσο η προηγούμενη υπόσταση. 

Η επtλογή του να διατυπώσει μια νέα προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός ότι δεν έχει 

διατυπωθεί κάποια θεωρία στο παρελ-eόν που να μην παρουσιάζει κάποια αντίφαση ή 

να δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι, θεώρησε σκόπιμο 

να εκφράσει τις αντιρρήσεις του σε παλαιότερες ή σύγχρονες θεωρίες που δεν έχουν 

επεξηγήσει το θέμα κατάλληλα. Οι αντιρρήσεις του αφορούν τόσο τις δυιστικές 

θεωρίες, όσο και τις φυσικαλιστικές. 

Αρχικά, ο Swinbume ασκεί κριτική στην προγενέστερη δυιστική θεωρία του 

Ακινάτη. Ο Ακινάτης έχει επηρεάσει σημαντικά τον Swinbume σε διάφορα 

φιλοσοφικά θέματα, όπως στην απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Όμως, δεν ισχύει 

το ίδιο για το θέμα ψυχής και σώματος, διότι ο Swinburne εκφράζει τις αντφρήσεις 

του στην συγκεκριμένη προσέγγιση του Ακινάτη. Αναλυτικότερα, ο Ακινάτης, όπως 

και ο Swinbume, εκφράζει μια δυιστική άποψη, υποστηρίζοντας ότι ένας άνθρωπος 

αποτελείται από δύο υποστάσεις, την ψυχή και το σώμα298. Όμως, ο Ακινάτης 

ισχυρίζεται ότι η ψυχή και το σώμα είναι δύο ατελείς και αλληλεξαρτώμενες 

υποστάσεις, εφόσον δεν μπορούν να συγκροτήσουν έναν άνθρωπο, η μία ανεξάρτητα 

από την άλλη299. Επίσης, θεωρεί ότι η ψυχή απλώς δίνει την μορφή στο σώμα γεγονός 

που κάνει έναν άνθρωπο να ξεχωρίζει από τους υπόλοmους3°0. Αυτή η θέση του 

Ακινάτη προέρχεται από τον Αριστοτέλη. Ο Swinburne δεν συμφωνεί με αυτή την 

άποψη που εκφράζει ο Θωμάς Ακινάτης και ο Αριστοτέλης, αJλά φαίνεται να δέχεται 

μια άποψη εγγύτερη στην πλατωνική. Γι' αυτόν τον λόγο εκφράζει την αντίρρησή του 

στον Ακινάτη. Θεωρεί ότι οι δύο υποστάσεις δεν έχουν την ίδια ισχύ, διότι η ψυχή είναι 

ανώτερη από το σώμα, εφόσον μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από αυτό301• Κατά τον 

Swinburne, είναι έλλογο να υπάρξει η ψυχή ανεξάρτητα από το σώμα. Αυτό συμβαίνει, 

γιατί η ψυχή διαθέτει την συνείδηση του ανθρώπου, η οποία βοηθά ένα άτομο να 

298 Βλ. Aquinas, Summσ Theologicσ, Pt. l, Q. 76-91. 
299 Βλ. O'Callaghan 2014. 
300 Βλ. Kenny 1993, 129-130. 
301 Βλ. Swinburne 2019, 83-85. 
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επικοινωνεί με τις υπόλοtπες ψυχές και να κατανοεί τον κόσμο, χωρίς να υπάρχει 

διαμεσολάβηση του σό)ματος. Επίσης, ο Swinburne θεωρεί ότι ορισμένα 

αμφισβητούμενα σημεία στην θεωρία του Ακινάτη για την ψυχή και το σώμα 

προκύπτουν από την λανθασμένη χρήση των όρων. Η ψυχή δεν είναι απλά μια μορφή 

του σώματος, riλλά είναι και η βασική υπόσταση του ανθρώπου302. Έτσι, όταν 

αναφερόμαστε στον εαυτό μας με τη λέξη «εγώ», η οποία τον προσδιορίζει, δεν 

αναφερόμαστε στο σώμα μας και στο τρόπο που αυτό έχει διαμορφωθεί, riλλά 

αναφερόμαστε σε όλα τα νοητικά χαρακτηριστικά, τα οποία μας προσδιορίζουν. Αυτά 

τα νοητικά χαρακτηριστικά δεν εντοπίζονται μέσα στο σώμα μας, riλλά είναι 

χαρακτηριστικά, τα οποία φυλάσσονται μέσα στην ψυχή μας. Έτσι, αυτά τα 

χαρακτηριστικά του ανθρώπου συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και αν το σώμα μας 

καταστραφεί, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ψυχή μπορεί να υπάρξει και ανεξάρτητα 

από το σώμα. Επομένως, η άποψη του Ακινάτη ότι οι δύο υποστάσεις είναι ατελείς και 

αλληλεξαρτώμενες είναι λανθασμένη, εφόσον η άυλη υπόσταση που χαρακτηρίζεται 

ως ψυχή, είναι το ουσιαστικό μέρος του ατόμου και μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από 

το σώμα. Ο Swinburne ισχυρίζεται ότι αυτή η εκδοχή που παρουσιάζει δεν περιέχει 

κάποια αντίφαση, γεγονός που καθιστά την άποψή του έλλογη303. Άρα, η ψυχή είναι 

αυτή που προσδιορίζει το κάθε άνθρωπο και όχι ο συνδυασμός και των δύο, όπως είχε 

παρουσιάσει ο Ακινάτης. 

Η άποψη που μας παρουσίασε ο Swinburne για την ψυχή και το σώμα 

παρουσιάζει ομοιότητες με τη θεωρία του Καρτέσιου, από τον οποίο έχει επηρεαστεί 

σε μεγάλο βαθμό. Όμως, ο Swinburne ισχυρίζεται ότι η θεωρία του Καρτεσίου δεν 

διευκρινίζει όσο χρειάζεται τις θέσεις της, γι' αυτό εγείρει κάποιες ενστάσεις. Ο 

Swinburne διατυπώνει αυτές τις ενστάσεις στα επιχεψήματα του Καρτεσίου και στη 

συνέχεια προσπαθεί να τα ενισχύσει, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για νέες. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η πεποίθηση που μας παρουσιάζει ο Καρτέσιος, ότι μπορεί 

να υπάρχει μια υπόσταση (ψυχή) ανεξάρτητη από το σώμα, είναι έλλσyη, εφόσον δεν 

περιέχει κάποια αντίφαση304. Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Καρτέσιος περιέχει 

τρεις προκείμενες, ένα λήμμα και το τελικό συμπέρασμα. Το λήμμα είναι ένα 

δευτερεύον συμπέρασμα, το οποίο προκύπτει από τις τρεις προκείμενες και θεωρείται 

3ό2 Βλ. Swinburne 2019, 80-83. 
303 Βλ. Swinburne 2019, 85. 
304 Βλ. Swinburne 2019, 70-72. 
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βοηθητικό για την εξαγωγή του τελικού συμπεράσματος. Η πρώτη προκείμενη του 

Καρτεσίου αναφέρει: είμαι μια υπόσταση που σκέφτεται305. Η δεύτερη διευκρινίζει ότι: 

είναι λογικό να είμαι μια υπόσταση που σκέφτομαι και δεν έχω σώμα306. Η τρίτη 

προκείμενη τονίζει ότι: δεν είναι λογικό να σκέφτομαι και να μην υπάρχω307. Το λήμμα 

που προκύπτει από τις παραπάνω προκείμενες είναι το εξής: είμαι μια σκεπτόμενη 

υπόσταση, η οποία είναι λογικά δυνατόν να υπάρξει χωρίς το σώμα308. Έτσι, το τελικό 

συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω διαμορφώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

είμαι μια ψυχική υπόσταση, η οποία έχει ως ουσιαστική ιδιότητα την σκέψη309. Ο 

Ντεκάρτ χρησιμοποιεί την σκέψη με μια ευρεία έννοια. Έτσι, στην σκέψη εντάσσει την 

συνείδηση, τις αισθήσεις και όλες τις υπόλοιπες νοητικές εκδηλώσεις ενός 

ανθρώπου310. 

Στην πρώτη ανάγνωση του επιχειρήματος του Ντεκάρτ δεν διακρίνουμε καμία 

αντίφαση. Όμως, αν επεξεργαστούμε καλύτερα το επιχείρημα, θα δούμε ότι στη τρίτη 

προκείμενη, στην οποία μας αναφέρει ότι «δεν μπορεί να συλλάβει ότι σκέφτεται πως 

δεν υπάρχει», διακρίνουμε μια αντίφαση. Έτσι, βάσει του επιχειρήματος, το 

«σκέφτομαι» συνεπάγεται το «υπάρχω», άρα το «σκέφτομαι ότι δεν υπάρχω» μας 

οδηγεί στην αντίφαση ότι υπάρχω και δεν υπάρχω ταυτόχρονα, γεγονός που δεν είναι 

λογικό να συμβεί311. Ο Καρτέσιος, λοιπόν, για να διορθώσει αυτή την αντίφαση που 

δημιουργήθηκε, εντάσσει στο επιχείρημά του το βοηθητικό συμπέρασμα, το οποίο 

αναφέρει ότι «είμαι μια νοητική υπόσταση, της οποίας η ουσιαστική ιδιότητα είναι να 

σκέφτεται>>312. Με αυτήν την προκείμενη, εννοεί ότι υπάρχουν δύο υποστάσεις που 

συγκροτούν έναν άνθρωπο, αλλά μόνο η μία είναι η ουσιαστική και αυτή που είναι 

υπεύθυνη για την ύπαρξη του ανθρώπου313. Αυτή η υπόσταση είναι η ψυχή, η οποία 

μπορεί να υπάρξει και χωρίς το σώμα. Αυτή η υπόθεση, την οποία παρουσιάζει στο 

λήμμα του, διορθώνει την αντίφαση που δημιουργήθηκε στη προηγούμενη 

προϋπόθεση και είναι αληθής, εφόσον συμβαδίζει με την λογική, χωρίς να υπάρχει 

305 Βλ. Hatfield 2014. 
306 Βλ. Descartes 2003, 78-81. 
307 Βλ. Descartes 2003, 97-98. 
308 Βλ. Descartes 2012, 101-103. 
309 Βλ. Descartes 2003, 78-81. 
310 Βλ. Descartes 2012, 99-100. 
311 Βλ. Swinburne 2019, 73-75. 
312 Βλ. Descartes 2012, 139-141. 
313 8λ. Descartes 2003, 78-81. 
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κάποια αντίφαση314. Το σημείο στο οποίο συναντάμε ορισμένα λάθη μέσα στο 

επιχείρημα είναι από το λήμμα έως το συμπέρασμα. Μία πρώτη ένσταση που 

εντοπίζουμε στο επιχείρημα είναι στο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα αναφέρει ότι 
είμαι μια άυλη υπόσταση, η οποία έχει ως ουσιαστική ιδιότητα την σκέψη315. Αυτό το 

συμπέρασμα μας δείχνει ότι η ύπαρξη ενός ανθρώπου εξαρτάται από τη σκέψη. Έτσι, 

αν ένας άνθρωπος δεν σκέφτεται, τότε πιθανόν να μην υπάρχει. Επομένως, ο Καρτέσιος 

δεν εξηγεί, τι συμβαίνει σε περίπτωση πσυ κάποιος δεν σκέφτεται, διότι στην 

πραγματικότητα ένας άνθρωπος υπάρχει και χωρίς να σκέφτεται316. Το δεύτερο και πιο 

βασικό πρόβλημα στο επιχείρημά του, το συναντάμε πάλι στο iδτο σημείο. Μέσα από 

αυτή τη θέση, το μοναδικό που δείχνει από το λήμμα του είναι ότι εκείνη τη στιγμή 

που σκέφτεται διατυπώνοντας το επιχείρημα θα μπορούσε να υπάρχει μόνο με τη ψυχή, 

χωρίς το σώμα του. Όμως, αυτό το λήμμα δεν μας δείχνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς την ψυχή. Έτσι αναφέρει ότι αρκεί μόνο η υπόσταση της ψυχής για να υπάρξει 

το άτομο, χωρίς να μας τονίζει ότι είναι πιο αναγκαία για την συγκρότηση του 

ανθρώπου σε σχέση με το σώμα317. Όμως, στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα που 

σκέφτεται δεν είναι μόνο ψυχή, άλλ.ά διαθέτει και σώμα. Εφόσον δεν διευκρινίζει ότι 

η ψυχή του είναι αναγκαία υπόσταση για την ύπαρξή του, σε συνδυασμό με τη 

πραγματικότητα που δείχνει ότι έχει σώμα την συγκεκριμένη rpονική στιγμή, το 

συμπέρασμά του ότι είναι μια νοητική υπόσταση κρίνεται λανθασμένο. Επομένως, το 

επιχείρημά του καταρρίπτεται. 

Έτσι, ο Richard Swinburne τροποποιεί το επιχείρημα του Ντεκάρτ, με σκοπό 

να διορθώσει τα λάθη, τα οποία εντόπισε προηγουμένως. Η δομή που χρησιμοποιεί ο 

Swinburne είναι παρόμοια με αυτή που έθεσε παραπάνω ο Ντεκάρτ318. Συγκεκριμένα, 

διατηρεί στο επιχείρημά του την πρώτη προκείμενη ακριβώς την ίδια319. Έτσι, 

αναφέρει ως πρώτη προκείμενη ότι «είμαι μια υπόσταση που σκέφτεται». Η δεύτερη 

προκείμενη του Swinburne τροποποιείται από αυτή του Ντεκάρτ. Σε αυτήν την 

προκείμενη αναφέρει ότι «μπορώ να συλλάβω ότι ενώ σκέφτομαι το σώμα μου ξαφνικά 

καταστρέφεται>>320. Ο λόγος που τροποποιεί αυτή την προκείμενη ο Swinburne είνω, 

314 Βλ Swίnburne 2019, 74-75. 
315 Βλ Hatfield 2014. 
316Βλ. Swίnburne 2019, 75. 
317 Βλ Swinburne 2019, 75. 
318 Βλ Swinburne 2019, 78-79. 
319Βλ. Swinburne 2019, 72-73. 
�&.0Βλ Swinbume 2019, 76-77. 
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επειδή θέλει να τονίσει την υπεροχή της άυλης υπόστασης της ψυχής σε σχέση με το 

σώμα και να δείξει ότι είναι απαραίτητη για την ύπαρξη του ανθρώπου. Η τρίτη 

προκείμενη που θέτει ο Swinburne δεν τροποποιείται σε σχέση με αυτή του Ντεκάρτ. 

Αναφέρει λο1Πόν όn «δεν είναι λογικό να σκέφτομαι και να μην υπάρχω». Στη 

συνέχεια, αφού ο Swinburne τροποποίησε την δεύτερη από τις τρείς προκείμενες του 

επιχεφήματος του Ντεκάρτ, θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να αλλάξει και το λήμμα που 

έθεσε ο Ντεκάρτ, εφόσον αποτελεί ένα συμπέρασμα των τριών προκείμενων. Έτσι, το 

λήμμα του Swinburne διαμορφώνεται ως εξής: Είμαι μια υπόσταση, η οποία είναι 

δυνατόν να συνεχίζει να υπάρχει, ενώ το σώμα μου ξαφνικά καταστρέφεται321 . Όμως, 

πώς μπορώ να υπάρξω αν καταστρέφεται το σώμα μου; Έτσι, ο Swinburne θεωρεί 

σκόπιμο να προσθέσουμε μια τέταρτη προκείμενη μετά το λήμμα, ώστε να 

αποφευχθούν τέτοιου είδους ασάφειες που προκύπτουν από το λήμμα έως το τελικό 

συμπέρασμα στη θεωρία του Καρτέσιου. Η τέταρτη προκείμενη που προσθέτει στο 

επιχείρημά του είναι η εξής: είναι αδιανόητο ότι οποιαδήποτε υπόσταση μπορεί να 

χάσει όλα τα μέρη της και να συνεχίζει να υπάρχει322. Άρα αυτή η προκείμενη μας 
κατευθύνει στο τελικό συμπέρασμα, το οποίο έχει σκοπό να αποδείξει ότι ένα μέρος 

μιας υπόστασης συνεχίζει να υπάρχει, χωρίς να επηρεάζεται από την καταστροφή του 

σώματος. Οπότε ένας άνθρωπος συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και αν καταστραφεί το 

σώμα του, εφόσον διαθέτει την άλλη υπόσταση που δεν μπορεί να καταστραφεί και 

αυτή είναι η ψυχή. Έτσι, το τελικό συμπέρασμα, μας αναφέρει όn «είμαι μια άυλη 

υπόσταση, μια ψυχή, της οποίας η μοναδική ουσιασnκή ιδιότητα είναι η ικανότητα 

για σκέψη»323. Επομένως, ο Swinburne θεωρεί ότι αυτό το τροποποιημένο συμπέρασμα 

που έθεσε για λογαριασμό του Ντεκάρτ είναι έλλ<Υyο και δεν υπόκειται σε κανένα 

σφάλμα. Το τελευταίο συμπέρασμα δείχνει, λο1Πόν, ότι δεν είναι ωτλά επαρκής 

συνθήκη η ψυχή για την ύπαρξη του ανθρό)που, αλλά δείχνει ότι είναι μια απαραίτητη 

προϋπόθεση για να υπάρξει ένας άνθρωπος324. Έτσι, με τις αλλαγές αυτές στο 

επιχείρημα του Ντεκάρτ αποφεύγουμε τις αντφρήσεις που διαμορφώθηκαν 

προηγουμένως. Επομένως, η θέση όn ο Ντεκάρτ είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος 

αποτελείται από δύο υποστάσεις, την ψυχή που είναι αναγκαία, για την ύπαρξη του 

321Βλ. Swinburne 2019, 77-78. 
322 Βλ. Swinburne 2019, 78. 
323 Βλ. Swinburne 2019, 79. 
324 Βλ. Swinburne 2019, 79-80. 
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ανθρώπου και το σώμα που είναι η δεύτερη, σJJ..ά όχι τόσο ουσιαστική υπόσταση, είναι 

έλλσyη_ 

Επίσης, ο Swinburne μας αναφέρει ότι ένα άτομο υπάρχει ακόμη και σε μια 

χρονική στιγμή που δεν σκέφτεται κάτι σιryκεκριμένο. Το γεyονόι; όn δεν σκέφτεται 

κάτι δεν σημαίνει ότι σταματά να λειτουργεί ο εγκέφαλος και ότι σταματούν όλες οι 

νοητικές διεργασίες325. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να λειτουργεί για τις υπόλο1Πεςνοητικές 

διεργασίες, όπως είναι η συνείδηση. Η συνείδηση, η οποία βοηθά έναν άνθρωπο να 

αναγνωρίζει τον εαυτό του, είναι μια νοητική διεργασία, η οποία δεν λειτουργεί πάντα. 

Για παράδειγμα, η συνείδηση δεν λειτουργεί, όταν είμαστε αναίσθητοι. Όμως υπάρχει 

πάντοτε η ικανότητα της συνείδησης326. Επομένως, όσο υπάρχει η συνείδηση για την 

αναγνώριση του εαυτού, υπάρχει και η ύπαρξη. Γι' αυτό τον λ&yο ο Ντεκάρτ θέτει τις 

νοητικές διεργασίες ως απαραίτητες προϋποθέσεις της ύπαρξης. Ωστόσο, η συνείδηση 

δεν αφορά μόνο τις νοητικές διεργασίες της ψυχής, ααι αφορά και το σώμα. Έτσι, ο 

κάθε άνθρωπος πέρα από το ότι αντtλαμβάνεται ότι διαθέτει όλες τις νοητικές 

ιδιότητες, οι οποίες εντάσσονται μέσα στην ψυχή του, αντιλαμβάνεται ότι έχει και ένα 

σώμα. Βέβαια, αν καταστραφεί το σώμα του, τότε θα πάψει να έχει συνείδηση γι' αυτό, 

σJ..λά για τα νοητικά χαρακτηριστικά, που συνοδεύουν τον εαυτό τσυ, δεν θα 

σταματήσει ποτέ να έχει συνείδηση_ Επομένως, ο Swinbume ισχυρίζεται ότι ένας 

άνθρωπος πρώτα από ό'λι:J.. έχει ψυχή, εφόσον έχει συνείδηση για τον εαυτό του. Η 

σωματική υπόσταση είναι μια δευτερεύουσα υπόσταση που την διαθέτει ένας 

άνθρωπος, μόνο αν έχει συνείδηση γι' αυτήν. Αν δεν έχει συνείδηση για το σώμα του, 

επειδή έχει καταστραφεί, τότε έχει μόνο συνείδηση για την ψυχή, την οποία θα την 

αντιλαμβάνεται συνέχεια. 

Τέλος, ο Swinburne εκφράζει ορισμένες αντιρρήσεις στις αντiπαλες 

φυσικαλιστικές θεωρίες, οι οποίες έχουν μεγάλη ανταπόκριση στην σύγχρονη εποχή. 

Οι φυσικαλισττκές θεωρίες ισχυρίζονται ότι κάθε στοιχείο υπάρχει στο κόσμο μόνο αν 

μπορεί να γίνει ανηληπτό και να ερμηνευθεί από την επιστήμη της φυσικής327. Έτσι 

υπάρχουν τα στοιχεία, τα οποία είναι ανηληπτά μέσω της εμπειρίας, εφόσον μπορεί 

κανείς να τα ανηληφθεί μέσω των αισθήσεων328. Μια αντίστοιχη άποψη ακολουθούν 

325 βλ, Swinburne 2019, 80. 
32& βλ. Swinburne 2019, 79-80 
327 Βλ Swinburne 2019, 22.. 
3ΖΞ Βλ Kim 2005, 27-31. 
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αυτές οι θεωρίες για το πρόβλημα της ψυχής και του σό)ματος. Αναλυτικότερα, 

υποστηρίζουν έναν μονισμό, ο οποίος βασίζεται στις φυσικές διεργασίες του 

ανθρώπινου σώματος, δηλαδή θεωρούν ότι ένας άνθρωπος συγκροτείται μόνο από το 

σώμα, το οποίο μπορεί να αναλυθεί μέσα από την επιστήμη329. Παρουσιάζουν το σώμα 

σαν ένα πολύπλοκο οργανισμό, με κέντρο ελέγχου τον εγκέφαλο. Οι διεργασίες του 

εγκεφάλου είναι φυσικές, εφόσον η επιστήμη έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τους 

νευρώνες του εγκεφάλου και τις λειτουργίες που πραγματοποιούν330. Ο εγκέφαλος 

θέτει σε λειτουργία την κίνηση ό'λmν των μερών του σώματος, με σκοπό την εκτέλεση 

οποιασδήποτε λειτουργίας. Ακόμη, θεωρούν ότι από τις διεργασίες των νευρώνων του 

εγκεφάλου331 δημιουργείται και η συνείδηση σε έναν άνθρωπο, πράγμα που 

διευκολύνει την αντίληψη του σώματος και του υπόλοιπου φυσικού κόσμου332. Αφού 

πρώτα από τις διεργασίες του εγκεφάλου δημιουργείται η συνείδηση, στην πορεία ο 

εγκέφαλος δίνει εντολές στο υπόλοιπο σώμα για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε 

ενέργειας. Έτσι, θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας δεύτερης υπόστασης, 

όπως είναι η ψυχή, εφόσον όλα μπορούν να ερμηνευθούν από την σωματική υπόσταση 

του ανθρώπου. 

Ο Swinburne διαφωνεί με τις φυσικαλιστικές θεωρίες. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος 

είναι απαραίτητο να έχει μια νοητική υπόσταση, διότι αυτή διαθέτει όλα τα 

χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Υποστηρίζει, λο1Πόν, ότι όλες οι πεποιθήσεις, οι 

επιθυμίες, τα συναισθήματα, οι σκοποί και οι σκέψεις είναι διεργασίες, οι οποίες 

εντάσσονται στην υπόσταση της ψυχής, έπειτα από επεξεργασία του εγκεφάλου. Αυτά 

τα νοητικά συμβάντα είναι απαραίτητα για την ύπαρξη του ανθρώπου, διότι φαίνεται 

να διαμορφώνουν το χαρακτήρα του333. Επίσης, ο Swinburne ισχυρίζεται ότι, αν 

υπήρχαν μόνο φυσικές διεργασίες, δεν θα υπήρχε ιστορία στον κόσμο, επειδή όλες οι 

κινήσεις των ανθρώπινων σωμάτων θα ήταν αναμενόμενες, εφόσον θα κατευθύνονταν 

α."tό τους νόμους της φύσης. Όμως, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, 

γιατί οι άνθρωποι πράττουν ελεύθερα, βάσει των νοητικών χαρακτηριστικών που 

διαθέτουν στην υπόσταση της ψυχής και διαμορφώνουν την ιστορία όπως επιλέξουν334. 

Επιπλέον, ο Swinbume αναφέρει ότι η ύπαρξη των νοητικών συμβάντων που 

329 Βλ Swίnburne 2019, 21. 
330 Βλ Swinburne 2019, 23-24. 
331 Βλ Κim 2005, 87-91 
332Βλ. Swίnburne 2019, 25-26. 
333 Βλ. Swinburne 2019, 26-27 
334 Βλ Swinburne 2019, 27-28. 
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επηρεάζονται και επηρεάζουν τα υπόλοιπα φυσικά και εyκεφαλικά γεγονότα είναι η 

πιο έλλογη και απλή εξήγηση που μπορεί να δοθεί για τη σύσταση του ανθρώπου. 

Θεωρεί ότι η δυιστική προσέγγιση που μας παρουσιάζει εiναι πιο πιθανή, διότι δεν 

περιέχει αντιφάσεις που να καταρρίπτουν την συγκεκριμένη θεωρία. Αντίθετα, όkς οι 

υπόλοιπες θεωρίες του φυσικαλισμού έχουν μια αρκετά σύνθετη δομή, ως προς την 

ανάλυσή τους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κάποιες αντιφάσεις. Τέλος, 

ισχυρίζεται ότι, αν κάποιος που δεν ήξερε τον γήινο κόσμο και παρατηρούσε για πρώτη 

φορά τους ανθρώπους, τότε θα κατανοούσε ότι δεν είναι απλά φυσικές μηχανές που 

mτουργούν βάσει των νόμων τις φύσης, αΜ.ά διαθέτουν ορισμ�α νοητικά συμβάντα, 

τα οποία δεν γίνονται αντtληπτά στο φυσικό κόσμο, εφόσον είναι ανεξάρτητα από 

αυτόv'35. Επομένως, η ύπαρξη της ψυχής είναι η πιο έλλογη και απλή υπόθεση που έχει 
διατυπωθεί, σε σχέση με τις υπόλοιπες θεωρίες. 

4.5. Β έννοια της προσωπικής ταυτότητας. 

Το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας εξακολουθεί να απασχολεί τους 

φ1λοσόφους από την εποχή του Διαφωτισμσύ. Το πρόβλημα αυτό εiναι διττό και αφορά 

είτε την συγχρονική ταυτότητα, είτε την διαχρονική. Στην συγχρονική οι φιλόσοφοι 

ερευνούν a:v είναι δυνατόν δύο διαφορετικοί άνθρωποι να μοιράζονται την ίδια 

προσωπική ταυτότητα μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, η διαχρονική 

ταυτότητα αναζητά αν υπάρχει ταυτότητα του ανθρώπινου ατόμου, σε βάθος 

χρόνου336. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα εστιάσουμε κυρίως στην διαχρονική 

προσωπική ταυτότητα, διότι μ' αυτή ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο ο Swinburne. Οι 

φιλόσοφοι που ασχολούνται με το θέμα της διαχρονικής προσωπικής ταυτότητας 

ερευνούν, αν ένας άνθρωπος Ρ2 σε ypόνο t2 εiναι ο ίδιος με το P l  σε χρόνο tl337. Σε 

αυτό το θέμα διακρίνουμε αρκετές θεωρίες που διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά οι 

περισσότερες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα που αποδεικνύει την ταυτότητα του 

ανθρώπου σε χρόνο t 1 και t2. Ορισμένες από αυτές επιλέγουν μια εξήγηση, η οποία 

βασίζεται στην σωματική ταυτότητα, ενώ κάποιες όJιλες βασίζονται στην ομοιότητα 

του εγκεφάλου ενός ανθρώπινου ατόμου338. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες 

335 Βλ. Swinburne 2019, 28 
336Βλ. Nooman 2003. 95-97. 
337 Βλ Shoemaker and Swinburne 1984,. 3-5. 
�� Βλ. Swinburne 2019, 42-44. 
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μικτές θεωρίες που ισχυρίζονται ότι χρειάζονται και οι δύο προϋποθέσεις, ώστε να 

αναγνωριστεί η ταυτότητα του ανθρώπου. 

Μια πρώτη εξήγηση της προσωπικής ταυτότητας που συναντάμε είναι μια 

ισχυρή φυσική θεωρία (strong physical theory)339, η οποία θεωρεί ότι το σώμα είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της προσωπικής ταυτότητας. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση ισχυρίζεται όn ένας άνθρωπος Ρ2 σε χρόνο t2 είναι ο ίδιος με το Ρ 1 σε 

χρόνο tl, με τη προϋπόθεση το Ρ2 να έχει το ίδιο σώμα με το Pl,  σε ypόνο t2 και tl  

αντίστοιχα340. Όμως, παρατηρούμε όn στο σώμα μας υπάρχει μια ανnκατάσταση των 

νεκρών κυττάρων με νέα κύτταρα341. Επίσης, μπορεί να γίνει αντικατάσταση 

ορισμένων οργάνων του σώματος, όπως είναι η καρδιά, το συκώτι, ο πνεύμονας κ.α., 

από έναν εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο σε έναν άλλο ζωντανό άνθρωπο, μέσω μιας 

μεταμόσχευσης. Σε αυτές τις περtπτώσεις δεν μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει η 

προσωπική ταυτότητα του ανθρώπου επειδή αλλάζουν ορισμένα σωμαnκά κύτταρα ή 

όργανα, διότι το σώμα στο σύνολο του παραμένει το ίδιο342. Έτσι, η συγκεκριμένη 

θεωρία είναι μια περίπλοκη θεωρία της προσωπικής ταυτότητας, η οποία βασίζεται 

στην ομοιότητα του σώματος, εφόσον ισχυρίζεται ότι ένας άνθρωπος είναι ο ίδιος, όταν 

έχει ορισμένες σωματικές ιδιότητες ίδιες343. Τέτοιες ιδιότητες είναι το σχήμα του 

σώματος, το μέγεθος, η πλειονότητα των μερών του και ο τρόπος σύνδεσης όλων 

αυτών των μερών του σώματος344. Επίσης, διευκρινίζουν όn η αντικατάσταση των 

οργάνων ή των κυττάρων δεν αλλάζει τη σωματική ταυτότητα, με την προϋπόθεση η 

αλλαγή αυτή να είναι σταδιακή σε βάθος χρόνου345. Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα 

πρόβλημα στην εξήγηση της προσωπικής ταυτότητας. Αν σ' έναν άνθρωπο γίνει 

πολλαπλή μεταμόσχευση οργάνων, τότε υπάρχει κάποιο λάθος για τον συγκεκριμένο 

ισχυρισμό, εφόσον η αντικατάσταση των οργάνων δεν έγινε σταδιακά σε βάθος 

χρόνου346, οπότε, σύμφωνα με την συγκεκριμένη προσέγγιση, παύει η σωματική 

ταυτότητα να θεωρείται κριτήριο για την προσωπική ταυτότητα. Επίσης, ένα άΧλ.ο 
πρόβλημα που προκύπτει από την συγκεκριμένη θεωρία αφορά την μεταμόσχευση του 

339Βλ Swinburne 2019, 45. 
340 Βλ Swinburne 2019, 45-46. 
341 Βλ Zimmerman 1995, 58-59. 
342 Βλ Swinburne 1997, 161. 
343 Βλ. Van lnwagen 1993,684-686. 
344 Βλ Zimmerman 1995, 61-62. 
345 Βλ. Swinburne 1998, 318-319. 
346 Βλ Shoemaker and Swinburne 1984, 6-7. 
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εγκεφάλου. Τί θα συμβεί, δηλαδή, σε περίπτωση που ο εγκέφαλος ενός σώματος 

τοποθετηθεί σε ένα αλλΛ> σώμα; Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πρόβλημα, διότι ο 

εγκέφαλος είναι αυτός που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των υπόλο1Πων μερών του 

σώματος. Επομένως δημιουργείται ένα δiλλημα, αν η ταυτότητα του ανθρώπου 

καθορίζεται από το σώμα ή τον εγκέφαλο. Έτσι, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν 

τα σωματικά μέρη του ανθρώπου είναι αυτά τα οποία καθορίζουν την προσωπική 

ταυτότητα ή ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κίνηση των σωματικών 

μερών. 

Γι' αυτόν τον λόγο διατυπώθηκε μια δεύτερη ισχυρή φυσική θεωρία της 

προσωπικής ταυτότητας, η οποία προσπαθεί να εmλύσει τα προβλήματα της 

προηγούμενης θεωρίας. Αυτή η προσέγγιση θεωρεί ότι μόνο ο εγκέφαλος αποτελεί 

κριτήριο για την προσωπική ταυτότητα347. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ένα 

πρόσωπο Ρ2 σε χρόνο t2 είναι το ίδιο με το πρόσωπο Ρ 1 σε χρόνο t1, μόνο αν το Ρ2 

και Pl διαθέτει τον ίδιο εγκέφαλο σε χρόνο t2 και tl αντίστοιχα 348.Ακόμη, στον 

εγκέφαλο παρατηρούμε δύο ημισφαίρια, το δεξί και το αριστερό, τα οποία 

αποτελούνται από τους νευρώνες349. Αυτοί οι νευρώνες δεν μπορούν να αλλάξουν, 

όπως συμβαίνει με τα υπόλο1Πα σωματικά κύτταρα, αλλά ούτε αντικαθίστανται από 

νέα κύτταρα350. Όμως, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει κάποια 

δυσλειτουργία σε ένα τμήμα του ημισφαιρίου, ή σε ολόκληρο το ημισφαίριο. Σ' αυτές 

τις περιπτώσεις θα μπορούσε να αντικατασταθεί ένα μέρος του εγκεφάλου, μέσω της 

μεταμόσχευσης, που θα διορθώσει το πρόβλημα, αλλά δεν θα αλλάξει το χαρακτήρα 

και τον τρόπο συμπεριφοράς του ανθρώπου. Όμως, θα ήταν εμπειρικά δυνατόν να 

αντικατασταθεί ολόκληρο το ημισφαίριο του ανθρώπου με εκείνο του δίδυμου 

αδερφού του. Σ' αυτό το σημείο συναντάμε ένα πρόβλημα στην συγκεκριμένη εξήγηση 

για την προσωπική ταυτότητα του ανθρώπου. Εφόσον ο μισός εγκέφαλος δεν είναι του 

ίδιου ανθρώπου, αλλά κάποιου άλλου (πχ. του δίδυμού του), δεν υπάρχει προσωπική 

ταυτότητα ενός ανθρώπου, αλλά δύο ανθρώπων, αφού ο εγκέφαλος αποτελεί μίξη δύο 

εγκεφάλων351. Επομένως, δεν μπορεί ο εγκέφαλος να καθορίσει την προσωπική 

ταυτότητα, γιατί η μεταμόσχευση ενός ημισφαιρίου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα 

347 Βλ. Nooman 2003, 95-97. 
348 Βλ. Swinburne 2019, 47. 
349 Βλ. Shoemaker and Swinburne 1984, 7-8. 
350 Βλ Swinburne 1998, 319-320. 
351 Βλ. Swίnburne 2019, 48. 
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στιγμή την ταυτότητα του ανθρώπσυ. Οπότε, για να διατυπωθεί μια ολοκληρωμένη 

εξήγηση για την προσωπική ταυτότητα, πιθανόν να χρειάζεται μια μικτή θεωρία, στην 

οποία θα είναι απαραίτητες κάποιες φυσικές, αΧλ.ά και κάποιες νοητικές ιδιότητες τσυ 

ανθρώπου. 

Μια μικτή θεωρία της προσωπικής ταυτότητας ισχυρίζεται ότι ένας άνθρωπος 

Ρ2 είναι ο ίδιος άνθρωπος Pl, μόνο αν υπάρχει μια νοητική, α).λά και φυσική συνέχεια 

ή σύνδεση μεταξύ τους, η οποία θα βασίζεται σε γεγονότα που εντοπίζονται στον 

εγκέφαλο352. Αυτή η θεωρία ονομάζεται μικτή, διότι διαθέτει και νοητικά 

χαρακτηριστικά, σJ.λά και φυσικά. Τα νοητικά χαρακτηριστικά είναι η μνήμη, μέσω 

της οποίας μπορούμε να διακρίνουμε μια συνέχεια του ανθρώπου353. Έτσι, αν ένας 

άνθρωπος έχει μια ανάμνηση για έναν προγενέστερο χρόνο, τότε αποτελεί ένα μέρος 

απόδειξης ότι υπάρχει μια ταυτότητα τσυ ανθρώπινου ατόμου. Όμως, αυτό δεν 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη απόδειξη, διότι σε βάθος γpόνου πολλ.ές φορές οι μνήμες 

φθείρονται. Επομένως, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια μεμονωμένη ανάμνηση, 

αλλ.ά χρειάζεται μια συνεχής μνήμη που θα καταγράφει όλες τις εμπειρίες του κάθε 

ατόμου. Αν ένα άτομο θυμάται τις περισσότερες εμπεφίες που βιώσει σε ένα χρονικό 

διάστημα, τότε διαθέτουμε ενδείξεις ότι υπάρχει ταυτότητα354. Βέβαια, αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι εμπειρίες, οι οποίες καταγράφονται στην μνήμη, για να δείξουν την 

ταυτότητα, προέρχονται από τον φυσικό κόσμο και από τα γεγονότα που 

επεξεργάζονται οι φυσικές διεργασίες του εγκεφάλου355. Επομένως, αν υπάρχει μια 

συνέχεια στην μνήμη ενός ατόμου για διάφορες εμπειρίες του φυσικού κόσμου, τις 

οποίες έχει βιώσει, τότε υπάρχει προσωπική ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται 

και οι λειτουργίες των νευρώνων τσυ εγκεφάλου για την μνήμη, αλλά και το σωματικό 

μέρος, το οποίο είναι υπεύθυνο για την απόκτηση των εμπειριών στο φυσικό κόσμο356. 

Ακόμη, είναι απαραίτητο να συνδέονται όλες οι μνήμες μεταξύ τους, σαν μια αλυσίδα 

και να μην βασιζόμαστε μόνο σε αποσπασματικές μνήμες, γιατί με τις μεμονωμένες 

αναμνήσεις δεν μπορεί να υπάρξει συνοχή μεταξύ των αναμνήσεων, γεγονός που 

καταρρίπτει την θεωρία της προσωπικής ταυτότητας357. 

352 Βλ. Swinburne 2019, 48-50. 
353 Βλ Shoemaker and Swinburne 1984, 8-9. 
354 Βλ. Swinburne 1997, 163-164. 
355 Βλ. lewis 1983, 1-3. 
356 Βλ Lewis 1983, 1-3. 
357 Βλ. Swinburne 1998, 320-321. 
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Ο Richard Swinburne ισχυρίζεται ότι όλες αυτές οι πολύπλοκες θεωρίες που 

έχουν διατυπωθεί για την προσωπτιcή ταυτότητα εγείρουν ορισμένες αντιρρήσεις. 

Αρχικά, ο Swinburne χαρακτηρίζει αυτές τις θεωρίες ως αυθαίρετες. Η αυθαφεσία 

έγκειται στο γεγονός όn σε οποιαδήποτε περίπλοκη εξήγηση είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ορισμένων χαρακτηρισnκών που βασίζονται είτε στη φύση, είτε στον 

εγκέφαλο358. Επίσης, στις θεωρίες αυτές περιγράφεται μια ορισμένη ποσότητα των 

συγκεκριμένων χαρακτηρισnκών359. Παρατηρεί ότι σε αυτές nς θεωρίες θέτονται 

ορισμένα όρια του εγκεφάλου ή του σώματος, τα οποία είναι επιτρεπτά, για να 

επιβεβαιώσουν την προσωπική ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Για παράδειγμα, ένας 

άνθρωπος πρέπει να διαθέτει το 56% του δτκού του εγκεφάλου μετά από μια 

μεταμόσχευση, ώστε να παραμείνει το ίδιο άτομο. Βέβαια, αυτή η αυστηρή 

συγκεκριμενοποίηση των στοιχείων δεν είναι πάντοτε ακριβής, δtότι μπορεί να 

συναντήσουμε ταυτότητα και με μικρότερα ποσοστά εγκεφάλου ή του σώματος. Άρα 

είναι αυθαίρετο να θέτουμε ακριβή ποσοστά σ' αυτές nς περtπτώσεις360. Εmπλέον, το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί η αλλαγή του ανθρώπου δεν προσδιορίζεται με 

ακρίβεια. Σύμφωνα με τον Swinburne, ο χρόνος χρειάζεται περισσότερες διευκρινίσεις, 

παρά η σύσταση των χαρακτηρισnκών που συγκροτούν τον άνθρωπο. Οι θεωρίες που 

αναλύσαμε κάνουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην σύσταση 

των σωματικών στοιχείων που συγκροτούν τον άνθρωπο παρά στην περίοδο που 

συμβαίνει αυτή η αλλαγή των στοιχείων. Επομένως, αυτή η απροσδιοριστία του 

χρόνου σε συνδυασμό με την υπερβολική σημασία που δίνεται από τις πολύπλοκες 

θεωρίες στην ποσότητα των φυστκών και νοητικών στοιχείων, έχουν ως αποτέλεσμα 

να καθιστούν τέτοιου είδους εξηγήσεις κάπως αυθαίρετες361. 

Όμως, πέρα απ' την αυθαφεσία ο Swinburne θεωρεί ότι υπάρχει και μία άλλη 

αντίρρηση σ' αυτές τις θεωρίες. Τέτοιου είδους σύνθετες θεωρίες δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στην ποσότητα των φυσικών και των σωματικών στοιχείων, χωρίς να 

αναλύουν το ενδεχόμενο ότι αυτά τα χαρακτηριστικά του εγκεφάλου ή του σώματος 

είναι φυσικά δυνατόν να τα συναντήσουμε και σε ένα WJ..o ανεξάρτητο άτομο στο 

μέλλον, το οποίο δεν θα έχει καμία συνέχεια μνήμης με το WJ..o άτομο362. Έτσι, τα 

358 Βλ Swinburne 2019, 52-53. 
359 Βλ. Shoemaker and Swinburne 1984, 12-13. 
�66 Βλ Swinburne 2019, 53. 
361 Βλ. Swinburne 19981 326-327. 
362 Βλ. Swinburne 2019, 53-55. 
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ποσοστά του σώματος ή του εγκεφάλσυ που δίνουν οι σύνθετες θεωρίες για την 

ταυτότητα ενός ατόμοο με το άλλο, μπορεί να τα συναwήσσuμε και σε ένα άλλο άτομο, 

στο οποίο δεν υπάρχει καμία κοινή ιδιότητςt, οvτε κάποια συνέχεια της μνήμης με το 

πρώτο363. Άρα τα χαpαιcrηpισnκά. αυτά στην ίδια ποσότητα μπορεί ν� τα διαθέτει και 

ένα άλλο άτομο, χωρίς να είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποtου είδους ταυτότητα ή 

σχέση μεταξύ τους_ 

Όλες οι θεωρίες της διαχρονικής προσωπικής ταυτότητας που μελετήσαμε 

υποστηpiζουν ότι υπάρχει ένα είδος σmιέχειας ή σύνδεσης του νέου ατόμου με το 

προγενέστερο. Αυτό το είδος συνέχειας είναι είτε του φυσικού μέρους του ατόμου, 

όπως ένα μέρος του σώματος, εiτε του εγκεφάλου. Βέβαια, έχονν διατυπωθεί και 

κάποιες άλλες πολύπλοκες θεωρίες της προσωπικής ταυτότητας, οι οποίες είναι πιο 

αδύναμες σε επιχειρηματολογία, σε σχέση με τις προηγού.μενες. Ωστόσο, και αυτές οι 

θεωρίες, όπως και οι προηγούμενες, παρουσιάζουν ένα είδος συνέχειας, η οποία 

εδράζεται σε ορισμένες συνθήκες του φυσucοο κόσμου. Η συνέχεια που προβάλλουν 

αυτές οι θεωρίες δεν είναι ούτε σωματική, ούτε εγκεφαλική, α/.λά μια συνέχεια της 

μνήμης, στην οποία θέτονται ορισμένα όρια. Επομένως, τέτοιου είδους θεωρίες 

ισχυρίζονται ότι αν ένα άτομο Ρ2 ταυτίζεται με ένα προγενέστερο άτομο Pl είναι 

αναγκαίο να υπάρχει ένας συ-yκεκpιμένο ποσοστό συνέχειας της μνήμης μεταξύ των 

δύο ατόμων364. Αν αυτό το ποσοστό συνέχειας της μνήμης είναι χαμηλότερο από αυτό 

που έχει οριστεί, τότε δεν κάνουμε 'λiJγο για πλήρη ταυτότητα του ανθρώπου, α/.λά για 

μερική ταυτότητα. Σε αυτή τη θεωρία, όπως και στις υπόλοιπες, μπορεί να αντιταχθεί 

ότι είναι αυθαίρετες. Ο Swinbume -ισχυρίζεται ότι είναι αυθαίρετο να θέτουμε έναν 

βαθμό στη μνήμη, στο σώμα ή στον εγκέφαλο και βάσει αυτού να καθορίζουμε αν ένα 

άτομο είναι περισσότερο ή λιγότερο ταυτόσημο με έν.α. όJ.:MJ365. Αυτό συμβαίνει γιατί 

δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πολλή ή λίγη συνέχεια σε έναν άνθρωπο. Η 

συνέχεια δεν μπορεί να μετρηθεί ως μια ποσότητ� σ)Jιf:ι το μόνο που μπορούμε να 

θέσουμε είναι την ύπαρξή της. Επομένως και αυτές οι θεωρίες, όπως και οι 

προηγούμενες, δεν προσφέρουν μία ολοκληρωμένη εξήγηση για την προσωπική 

ταυτότητα. 

363 Βλ. Shoemaker and Swinburne 1984, 15-18. 
364 Βλ. Swinburne 2019, 62-63. 
365 Βλ. Swinburne 2019, 63-64. 

[70} 



Ο Swinburne θεωρεί ότι όλες αυτές οι πολύπλοκες φυσικαλιστικές θεωρίες που 
βασίζονται στην εμπειρία δεν έχουν δώσει μια ικανοποιηnκ:ή εξήγηση που να δίνει 
λύση στο πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας. Έτσι, πιστεύει όn είναι απαραίτητο 
να ακολουθήσουμε μια απλή θεωρία, η οποία θα είναι έλλογη και θα μπορεί να εmλύσει 
το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η απλή θεωρία της προσωπικής ταυτότητας ισχυρίζεται 
ότι δεν είναι απαραίτητο να αναζητάμε ένα είδος σωματικής ή νοηnκ:ής συνέχειας, 
μέσω του εγκεφάλου, ώστε να αποδείξουμε την προσωπική ταυτότητα ενός 
ανθρώπου366. Η ταυτότητα ενός ανθρώπου θα μπορούσε να αποδειχθεί, αν σκεφτούμε 
ότι υπάρχει μtα ανεξάρτητη υπόσταση από το σώμα. Έτσι, η απλή θεωρία ισχυρίζεται 
ότι το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας λύνεται, μόνο αν θέσουμε ως υπόθεση 
ότι υπάρχει μια υπόσταση ανεξάρτητη από τη φύση που καθορίζει τον χαρακτήρα του 
κάθε ανθρώπου367. Αυτή η υπόσταση που διαφέρει από το σώμα και καθορίζει την 
προσωπική ταυτότητα είναι η υπόσταση της ψυχής368. Η ψυχή είναι η βασική 

υπόσταση που καθορίζει την ταυτότητα του ανθρώπου, διότι στην ψυχή αποθηκεύονται 
όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που καθορίζουν την προσωπικότητά του369. 
Έτσι, στην ψυχή εντάσσονται όλες οι εμπειρίες που βιώνουμε στον φυσucό κόσμο. Η 

ανάμνηση από μία σειρά εμπειριών που βιώνει ένας άνθρωπος, αποτελεί ένα είδος 
συνέχειας και σύνδεσης του νέου ανθρώπινου ατόμου με το πρσγενέστερό του. 
Επομένως, η ψυχή είναι υπεύθυνη για την μνήμη, η οποία αποτελεί την απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ταυτότητα του ανθρώπου370. 

Η ύπαρξη της ψυχής που μας προβάλλει η απλή θεωρία είναι μια έλλογη 
υπόθεση, εφόσον δεν έχει καταρριφθεί ακόμη371. Έτσι, ένας ισχυρισμός θεωρείται 
έλλσγος, αν δεν κρύβει στα επιχειρήματά του κάποια αντίφαση. Για να αποφύγουμε nς 
αντιφάσεις σε έναν ισχυρισμό είναι απαραίτητο να θέτουμε μια λέξη για ένα 
αντικείμενο, η οποία ονομάζεται πληροφοριακός άκαμπτος δηλωτής, διότι 
χαρακτηρίζει το κάθε πράγμα κατάλληλα.372. Αυτή η λέξη που θέτουμε ως 
πληροφοριακό άκαμπτο δηλωτή αναφέρεται στο ίδιο αντικείμενο σε όλους τους 

366Βλ. Shoemaker and Swinburne 1984, 22-25. 
367 Βλ Βενιέρη 2018, 434-435. 
368 ΒΛ. Swinburne 1997, 174-176. 
369 Βλ. Swinburne 1986, 142-145. 
:πό βλ. Swίnburne 1997, 170-173. 
;.17ι Βλ. Swinburne 2012, 108 -115. 
::ϊ72 Βλ Swίnburne 1986, 156-158. 
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δυνατούς κόσμσυς373. Γι' αυτό το λάyο ο πληροφοριακός δηλωτής ενός αντικειμένου 

είναι και -άκαμπτος374. Για παράδειγμα, το κάλιο είναι ένα χημικό στοιχείο, το οποίο 

βάσει των ιδιοτήτων του εντάσσεται στην κατηγορία των μετάλλων. Επομένως η λέξη 

κάλιο είναι ένας άκαμπτος πληροφοριακός προσδιοριστής που χαρακτηρίζει ένα 

συγκεκριμένο χημικό στοιχείο σε όλους τους δυνατούς κόσμους. Με αυτόν τον τρόπο 

και η έννοια της ψυχής, ανάλογα με τα νοητικά χαρακτηριστικά που διαθέτει, 

περιγράφει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Έτσι, η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ο 

άκαμπτος πληροφοριακός προσδιοριστής του, επειδή περιγράφει τα χαραι-.-τηριστικά 

του, τα οποία δεν WJ.JJ.ζoυν σε βάθος χρόvου375. Αυτή η προσέγγιση είναι έλλογη, διότι 

δεν περιέχει καμία αντίφαση σε όλη την πορεία της ανάλυσής της. Ακόμη, κατά τον 

Swinburne, ένας ισχυρισμός, ο οποίος είναι λογικά δυνατός θα μπορούσε να είναι και 

μεταφυσικά δυνατός376. Επομένως, αν μια θεωρία έχει λο-yική ανάλυση., η οποία δεν 

εφαρμόζεται στο φυσικό κόσμο, τότε θα μπορούσε να συμβεί και σε έναν μεταφυσικό 

κόσμο377, ο οποίος είναι έξω από τον φυσικό378. Αυτόν τον μεταφυσικό κόσμο 

μπορούμε να το ανακαλύψουμε μόνο μέσα από την λογική και όχι από την εμπειρία 

του φυσικού κόσμου που μας προβάλλουν τα αισθητηριακά μας όργανα379 _ Σε αυτόν 

τον μεταφυσικό κόσμο εντάσσεται και η άυλη υπόσταση της ψυχής, η οποία είναι 

μεταφυσικά αναγκαία για την συνέχιση του ανθρώπου μετά τον θάνατο του φυσικού 

μέρους του. Αυτή η υπόθεση για την συνέχιση της άυλης υπόστασης της ψυχής σε 

έναν μεταφυσικό κόσμο αποτελεί μια έλλογη εξήγηση, η οποία δεν περιέχει 

αντιφάσεις. 

Η απλή θεωρί-α που περιγράψαμε είναι ιδιαίτερα αρεστή στους δυϊστές 

φtλοσόφους και πιο συγκεκριμένα τους οπαδούς του κλασσικού δυισμού380. Ένας από 

αυτούς τους υποστηρικτές είναι και ο Swinbume. Επίσης, ο Swinbume ισχυρίζεται ότι 

μια τέτοια άποψη είναι αποδεκτή και από τις θεϊστικές προσεγγίσεις, εφόσον η απλή 

373 Βλ. Kripke, 1971, 135-164. 
374 Βλ Gordon, Jan, and Bernd 2008, 99-103. 
375 Βλ Swinburne 2019, 105-107. 
376 Βλ Swinburne 2012, 116-120. 
377 Ο Swinburne χρησιμοποιεί κυρίως τον όρο «μεταφυσικός» με μια αριστοτελική σημασία. Έτσι με 
την έννοια του μεταφυσικού κόσμου, εννοεί έναν κόσμο που υπερβαίνει τον φυσικό. Επίσης 
αναφέρει ότι η φυχή είναι μια μεταφυσικά αναγκαία υπόσταση για την ψυχή, γιατί δεν εντοπίζεται 
πουθενά στον φυσικό κόσμο. Έτσι, δίνει στην μεταφυσική αναγκαιότητα της ψυχής μια οντολογική 
σημασία, εφόσον είναι η βασική υπόσταση του ανθρώπου, η οποία ανήκει σε ένα κόσμο πέρα του 
φυσικού. 
378 Βλ. Gordon, Jan, and Bernd 2008, 108-110. 
379 Βλ. Swinburne 2019, 65-67. 
380 Βλ. Swinburne 1998, 329-331. 
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θεωρία της προσωπικής ταυτότητας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην μετά 

θάνατον ζωή, μετά την φθορά του σώματος381. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η 

ψυχή του ανθρώπου, στην οποία διακρίνονται όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικής 

ταυτότητας, συνεχίζει να υπάρχει και μετά την σωματικό θάνατο και την φθορά του 

σώματος. 

5. Κριτική στηv δυιστική προσέγy.ιση του Rίchard Swίnburne 

Η θεωρία που παρουσιάζει ο Swinburne, για τη σύσταση του ανθρώπου, 

αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με την οποία προσπαθεί να δώσει μια 

εξήγηση στο πρόβλημα νου και σώματος. Η θεωρία αυτή προκαλεί αντιδράσεις που 

προέρχονται είτε από άλλους δυϊστές φιλοσόφους, είτε από οπαδούς του 

φυσικαλισμού. Οι δυϊστές φlλόσοφοι που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους στη θεωρία 

του Swinburne είναι κυρίως υπερασπιστές του θεϊσμού382. Οι φυσικαλιστές εκφράζουν 

πιο έντονα τη διαφωνία τους στη θεωρία του Swinburne, εφόσον δεν αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη δύο υποστάσεων, αΧλiJ. την ύπαρξη μιας και μοναδικής υπόστασης, της 

φυσικής, η οποία γίνεται γνωστή μέσα από τους φυσικούς νόμους. 

5.1 Αντψρήσεις δυιστών φιλο:σόφωv στην θεωρία το1> Richard Swίnburne 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, με τη δυιστική προσέγγιση του Swinburne 

διαφωνούν κυρίως ορισμένοι δυϊστές φιλόσοφοι, παρόλο που υποστηρίζουν και αυτοί 

μια θεϊστucή προσέγγιση. Για παράδειγμα, ορισμένοι νεοθωμιστές φιλόσοφοι 

ισχυρίζονται ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο υποστάσεις, την ψυχή και το 

σώμα383. Αυτές οι δύο υποστάσεις είναι ατελείς και αλληλεξαρτώμενες, εφόσον η μια 

δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη384. Επομένως, χρειάζονται και οι δύο 

υποστάσεις, για να συγκροτήσουν έναν άνθρωπο. Αυτοί οι φιλόσοφοι εκφράζουν 

κάποιες αντιρρήσεις στην θεωρία του Swinburne. 

Η πρώτη αντίρρηση αυτών των υποστηρικτών του δυισμού, έγκειται στο 

γεγονός ότι ο Swinburne αποδέχεται πως οι υποστάσεις είναι ανεξάρτητες και ότι το 

381 Βλ. Βεvιέρη 2018, 421-422. 
382. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και ορισμένοι υποσrηρικτές του θεϊσμού, οι οποίοι δεν 
επιλέγουν απαραίτητα μια δυιστική προσέγγιση για vα εξηγήσουν τοv κόσμο, αλλά ακολουθούν μια 
υλιστική θεωρία. 
383 Βλ Βεvιέρη 2018, 435-436. 
384 Βλ. Howard 2016. 
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βασικό μέρος του ανθρώπου μπορεί να υπάρξει μόνο στην άυλη υπόσταση της ψυχής. 

Έτσι, πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να βασίζουμε την ύπαρξη του εαυτού μας σε μια 

άυλη υπόσταση, για την οποία δεν έχουμε απολύτως κανένα στοιχείο που να 

αποδεικνύει την ύπαρξή της, εφόσον δεν γίνεται αντιληπτή στο φυσικό κόσμο. 

Επομένως, για την υπόσταση της ψυχής δεν διαθέτουμε στοιχεία μέσα από την 

εμπεφία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξή της385. Το μοναδικό που μπορεί να 

επαληθεύσει την ύπαρξη μέσα στο φυσικό κόσμο είναι το σώμα μας, το οποίο ανήκει 

στην υλική υπόσταση. Βέβαια, το σώμα μπορεί να επιβεβαιώνει την ύπαρξή μας, σ:Αλά 
χρειάζεται και η υπόσταση της ψυχής, η οποία καθορίζει την κίνηση του σώματος. 

Άρα, χρειάζονται και οι δύο υποστάσεις εξίσου για την συγκρότηση του ανθρώπου386. 

Θεωρούν, λοtπόν, ότι μόνο με την συνεργασία των δύο υποστάσεων μπορεί να 

συγκροτηθεί ένας άνθρωπος, εφόσον υπάρχει εξάρτηση της μιας υπόστασης από την 

άλλη387. 

Επίσης, ο Swinburne ισχυρίζεται πως η άυλη υπόσταση της ψυχής, ως η 

βασικότερη για την συγκρότηση του ανθρώπου, αποτελεί την μόνη λογική εξήγηση, η 

οποία επιτρέπει την δυνατότητα ύπαρξης του ανθρώπου μετά τον θάνατο του σώματός 

του388. Με αυτή την άποψη του Swinburne διαφωνούν ορισμένοι δυϊστές φιλόσοφοι 

διότι υπάρχουν και κάποια άf.λα ενδεχόμενα που ερμηνεύουν με έλλογο τρόπο την 

μεταθανάτια ζωή του ανθρώπου389. Μια πρώτη υπόθεση που διαφέρει από αυτή του 

Swinburne βασίζεται στο γεγονός ότι μετά τον βιολογικό θάνατο, η ατελής υπόσταση 

της ψυχής μεταφέρει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που συγκροτούν τον άνθρωπο. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται πάλι όταν η ψυχή ενωθεί με το σώμα, έπειτα 

από την ανάσταση του σώματος κατά την Δευτέρα παρουσία, με σκοπό την δημιουργία 

ενός ολοκληρωμένου ανθρώπινου όντος390. Μια άλλη έλλογη υπόθεση που ερμηνεύει 

την συνέχεια του ανθρώπου μετά το σωματικό θάνατο, βασίζεται στην ατελή υπόσταση 

της ψυχής η οποία μένει ως κατάλοtπο του ανθρώπου μετά το σωματικό θάνατο391 .  Η 

ψυχή θα πάψει να είναι κατάλοmο του σώματος όταν συμβεί η ανάσταση των σωμάτων 

385 Bλ.Feser 2020, 1-3. 
386 Βλ. Geach 1969, 27-29. 
387 Βλ. Βεvιέρη 2018, 435-436. 
388 Βλ. Feser 2020, 2. 
389 Βλ Davis 2006, 241 
390 Βλ. Davis 2006, 241 
391 Βλ. Geach 1969, σελ 27-29. 
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και ενωθεί ξανά με το αντίστοιχο σώμα392. Αυτές οι υποθέσεις δείχνουν ότι η ύπαρξη 

της ψυχής δεν είναι η μόνη έλλογη εξήγηση για τη συνέχιση του ανθρώπου. Έτσί, η 

άποψη του Swinburne για την ύπαρξη της ψυχής είναι μια έλλογη υπόθεση, η οποία 

δεν αποτελεί την μοναδική εξήγηση, εφόσον υπάρχουν αρκετές παρόμοιες υποθέσεις 

πσυ δεν έχουν καταρριφθεί. Επομένως, ο Swinburne πιθανόν να ακολουθεί έναν 

δογματικό χαρακτήρα στην θεωρία του, γιατί παρουσιάζει την ψυχή ως μια υπόσταση, 

η οποία είναι μεταφυσικά αναγκαία, για την συνέχιση του ατόμου σε έναν μεταφυσικό 

κόσμο. Αυτό μας δείχνει ότι η υπόθεση του δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, εφόσον δεν 

έχουμε άμεση πρόσβαση σ' αυτόν τον μεταφυσικό κόσμο. 

Η δεύτερη αντίρρηση πσυ διατυπώνουν οι δυϊστές φιλόσοφοι στον Swinburne 

βασίζεται στην αλληλεπίδραση των δύο υποστάσεων πσυ συγκροτούν τον άνθρωπο. 

Συγκεκριμένα, ο Swinburne ισχυρίζεται ότι η σύνδεση των δύο υποστάσεων γίνεται 

αιτιακά. Όμως, αυτή η αιτιακή σύνδεση της ψυχής και του σώματος δεν αναλύεται 

περαιτέρω στον Swinburne, γεγονός που την καθιστά ελλιπή393. Αυτό συμβαίνει, γιατί 

δεν επεξηγεί, πώς είναι δυνατόν δύο τελείως ανεξάρτητες υποστάσεις, οι οποίες δεν 

έχουν άμεση σχέση, να συνδέονται αιτιακά394. 

Τέλος, κάποιοι δυϊστές φιλόσοφοι ισχυρίζονται ότι οι κατηγορίες του 

Swinburne ενάντια στην δυιστική θεωρία του Ακινάτη είναι αβάσιμες395. Ο Ακινάτης 

ισχυρίζεται ότι ένας άνθρωπος παύει να υπάρχει μετά την καταστροφή τσυ σώματός 

του, εφόσον οι δύο υποστάσεις είναι αλληλεξαρτώμενες396. Όμως, αυτό δεν σημαίνει 

ότι δεν συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένα νοητικά συμβάντα μετά την καταστροφή του 

σώματος397. Ο Ακινάτης θεωρεί ότι τα νοητικά συμβάντα συνεχίζουν να υπάρχουν 

στην υπόσταση της ψυχής, αλλά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από μόνα τσυς. Για να 

ενεργήσουν τα νοητικά συμβάντα χρειάζεται να ενσαρκωθεί η ψυχική υπόσταση μέσα 

σε ένα σώμα398. Ο Swinburne παρερμηνεύει τον Ακινάτη, εφόσον κατανοεί από τη 

θεωρία του ότι η ψυχή καταστρέφεται μαζί με το σώμα, γεγονός πσυ δεν ισχύει στην 

392 Βλ. Geach 1969, σελ 27-29. 
393 Βλ. Feser 2020, 3-4. 
394 Αυτό το πρόβλημα υπάρχει γεvικά στοv δυϊσμό τωv υποσrάσεωv και δεν έχει επιλυθεί από τηv 
εποχή του Καρτεσίου μέχρι και σήμερα. Ακόμη, ο Swinburne δεv επεξηγεί αρκετά τηv αιτιακή 
σύνδεση της ψυχής και του σώματος, όπως κάνει ο Καρτέσιος με το κωνάριο, γιατί δεν θέλει να 
πέσει η θεωρία του σης ίδιες αντιφάσεις με αυτές του Καρτεσίου. 
395 Βλ. Feser 2020, 4-5. 
395 Βλ. Βεvιέρη 2018, 435-436. 
397 Βλ Davis 2006, 241. 
398 Βλ Feser 2020, 5-6. 
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θεωρία του Ακινάτη. Γι' αυτόν τον λ&yο, οι επικρίσεις του Swinburne προς τον 

Ακινάτη κρίνονται ως λανθασμένες. 

S.2. Α ντφρήσεις φυσ�αλιστών φU..Οσdφων στη:ν θεωρία τοu Richard Swinburne 
Οι οπαδοί του φυσικαλισ:μού αποδέχονται μια μονιστική προσέηιση ως προς 

την συγκρότηση τσυ ανθρώπου. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι υπάρχει μια υπόσταση, η 

οποία σvγκροτεί τον άνθρωπο και γίνεται αντιληπτή μέσα στον φυσικό κόσμο. Αυτή η 

υπόσταση είναι το σώμα διότι ό'Ν:ι. τα μέρη και τα όργανα του σώματος μπορούν να 

εξηγηθσύν μέσα από τοος φυσικούς νόμους, τους οποίοος μας παρέχει η επιστήμη399• 

Επομένως πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν μόνο τα φυσικά στοιχεία, επειδή μπορούν 

να γίνουν αντtληπτά και να αποδειχτεί η ύπαρξή τοος από τους φυσικούς νόμους. 

Βέβαια, τα περισσότερα στοιχεία, τα οποία ανακαλύπτει η επιστήμη, είναι υλικά, 

γεγονός που φανερώνει όn οι φuσικα.λιστές ψ1λόσοφο1 δεν θα αναγνώριζαν κάτι, το 

οποίο είναι άυλο και δεν ανήκει στον φυσικό κόσμο400. Έτσι, δεν αποδέχονται την 

δυισττκή θεωρία τσυ Swinbume, επειδή χpησιμοποtεί στην θεωρία του την ψυχή ως 

μια άυλη υπόσταση, η οποία είναι πω βασική από το σώμα εφόσον διατηρεί όλα τα 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου ατόμου401. Σε αυτό το σημείο εκφράζουν και οι 

φυσικαλιστές την πρώτη αντίρρησή τους. Θεωρούν ότι τίποτα το άυλο δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξει. Έτσι, αναφέρουν όn η σύσταση τσυ ανθρώπου καθορίζεται από 

την φυσική επίλογή, η οποία βασίζεται στην αιτιοκρατία των φυσικών νόμων. 

Επομένως, ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει φυmκές ιδιότητες, οι οποίες αναλύονται 

από τους φυσικούς νόμους402. Η ψυχή δεν εντοπίζεται πουθενά μέσα στον φυσικό 

κόσμο κατ δεν μ,"tορεί να αποδειχθεί με κάποτον τρόπο. Άρα, η άυλη υπόσταση που 

δέχεται ο Swinburne δεν υπάρχει, εφόσον δεν εντοπίζεται πουθενά μέσα στο σώμα, το 

οποίο εξηγείται επαρκώς από τους φυσικούς νόμους403• Ακόμη, οι φυσικαλιστές 

ισχυρίζονται ότι στην θεωρία του Swinburne δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος που 

να καθορίζει τί θα συμβεί με την ψυχή μετά το θάνατο του ανθρώπινου σώματος και 

εγκεφάλου404. Κάτι τέτοιο αποδεικνύει ότι η ψυχή δεν μπορεί να υπάρξει διότι δεν 

399 Βλ Howard 2016. 
400 Βλ Zimmerman 2012, 218-220. 
401 Βλ. Carl 1987, 358-359. 
402 Βλ Kitcher 1989, 708-709. 
403 Βλ Κitcher 1989, 708-710. 
404 Βλ. Car! 1987, 358-359. 
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διαθέτει κάποια δική της ανεξάρτητη φύση, αλλά εξαρτάται από τον εγκέφαλο. Έτσι 

κατανοούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μετά την καταστροφή του εγκεφάλου. 

Εmπλέον, ορισμένοι φυσικαλιστές φιλόσοφοι εκφράζουν την ένστασή τους 

στην θεωρία του Swinburne για τα αισθήματα ως νοητικά συμβάντα. Αναλυτικότερα, 

θεωρούν ότι τα αισθήματα δεν είναι δυνατόν να εντάσσονται στην υπόσταση της 

ψυχής, με τη μόνη αιτιολογία ότι είναι συνειδητές καταστάσεις. Αντίθετα, οι 

φυσικαλιστές πιστεύουν ότι τα αισθήματα προέρχονται από την παρατήρηση του 

φυσικού κόσμου405. Η πρόσβαση στον φυσικό κόσμο δεν γίνεται άμεσα από τον 

εγκέφαλο, αΧΑά. από τα αισθητήρια όργανα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τις πέντε 

αισθήσεις406. Αυτά τα αισθητήρια όργανα είναι μέρη του σώματος, τα οποία μπορούν 

να αναλυθούν μέσα από τους νόμους που έχει διαμορφώσει η επιστήμη. Άρα τα 

αισθητηριακά όργανα είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση των ερεθισμάτων του 

φυσικού κόσμου και για την δημιουργία αντίστοιχων αισθημάτων. Έτσι, οι 

φυσικαλιστές θεωρούν ότι τα αισθήματα είναι ένα φυσικό χαρακτηριστικό και όχι 

νοητικό, εφόσον τα αισθητήρια όργανα εντοπίζονται μέσα στο φυσικό σώμα και 

αποτελούν πρόσβαση για την ανακάλυψη του φυσικού κόσμου, όπου δημιουργούνται 

διάφορα αισθήματα γι' αυτόν407. Επομένως, κάθε ερέθισμα γίνεται αισθητό, μέσω των 

αισθητήριων οργάνων, και έπειτα μέσω των διεργασιών του εγκεφάλου, γίνεται 

αναγνωρίσιμο από τον άνθρωπο. Σύμφωνα λοtπόν με τους φυσικαλιστές, κάτι τέτοιο 

δείχνει ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη της υπόστασης της ψυχής, εφόσον μπορούμε 

να εντοπίσουμε τα περισσότερα στοιχεία μέσα από τις διεργασίες του εγκεφάλου που 

εντάσσονται στον φυσικό κόσμο408. 

Εν συνεχεία, οι φυσικαλιστές εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους στον Swinburne 

για το γεγονός ότι συνδυάζει στην θεωρία του τον ντετερμΜσμό της φύσης με την 

ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Οι φυσικαλιστές θεωρούν ότι στη φύση υπάρχει μια 

απόλυτη αιτιοκρατία των φυσικών νόμων, οι οποίοι καθορίζουν όλα τα φυσικά 

στοιχεία409. Μέσα σε αυτά τα φυσικά στοιχεία εντάσσονται και οι άνθρωποι διότι 

διαθέτουν μια και μοναδική φυσική υπόσταση, το σώμα. Έτσι, θεωρούν ότι και οι 

κινήσεις που πραγματοποιεί ένας άνθρωπος είναι εντελώς αιτιοκρατικές γιατί ο 

405 Βλ. Knox 1989, 738-739. 
406 Βλ. Honnacker et al. 2008, 117-119. 
4ό1 Βλ.Κnοχ 1989, 740-741. 
408 Βλ. Zimmerman 2012, 218-220. 
409 Βλ Κitcher 1989, 709-710. 
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άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα να επιβληθεί μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν και να 

αλλάξει την αιτιοκρατία της φύσης410. Οι άνθρωποι γνωρίζουν την αιτία τwν 

πραγμάτων και αναγνωρίζουν τις συνέπειες που έχει η κάθε τους ενέργεια. Οι 

φυσικαλιστές διαφωνούν με την ελεύθερη βούληση που προβάλλει ο Richard 

Swinburne στη θεωρία του διότι η ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης δεν μπορεί να 

αποδειχθεί πουθενά μέσα στον φυσucό κόσμο. Επίσης, θεωρούν ότι η ελεύθερη 

βούληση δεν εντοπίζεται ούτε στις διεργασίες του εγκεφάλου. Όμως, ο Swinburne 

εντάσσει την ελεύθερη βούληση στην άυλη υπόσταση της ψυχής. Κάτι τέτοιο δεν 

μπορούν να κατανοήσουν οι οπαδοί του φυσικαλισμού, εφόσον δεν αποδέχονται 

τίποτα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αντtληπτό στον φυσικό κόσμο. Έτσι, 

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και την ψυχή, όπως και όλα τα νοητικά συμβάντα. 

Επομένως, θεωρούν ότι και η ελεύθερη βούληση αποτελεί μια υπόθεση στην θεωρία 

του Swinburne, όπως και η άυλη υπόσταση της ψυχής. Επίσης, κατακρίνουν τον 

Swinburne, επειδή είναι έντονα επηρεασμένος από τη θρησκεία, γι' αυτό το λόγο 

αρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα που του προβάλλουν οι εμπεφίες του φυσικού 

κόσμου411. Έτσι, αναζητά κάποιες άλλες υποθέσεις ενός μεταφυσικού κόσμου, οι 

οποίες πιθανόν να είναι εσφαλμένες412. 

Ακόμη, οι υποστηρικτές του φυσικαλισμού εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους 

στην θεωρία του Swinbume για την προσωπική ταυτότητα. Αναλυτικότερα, θεωρούν 

ότι δεν αρκεί μια απλή θεωρία, που υποστηρίζει μια άυλη υπόσταση, για να αποδείξει 

την ταυτότητα του ανθρώπου σε βάθος χρόνου413. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν υπάρχουν 

ενδείξεις μέσα στον φυσικό κόσμο που να μπορεί να τις μελετήσει η επιστήμη μέσω 

της εμπεφίας414. Επομένως, θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πιο σύνθετη 

θεωρία για την ταυτότητα του ανθρώπου, η οποία θα βασίζεται σε υλικά κριτήρια που 

θα εντοπίζονται μέσα στον φυσικό κόσμο415. Ο Swinburne βασίζει όλη την θεωρία του 

για την ταυτότητα του ανθρώπου σε μια άυλη υπόσταση, η οποία δεν μπορεί να γίνει 

αντιληπτή μέσα στον φυσικό κόσμο. Αυτή η άυλη υπόσταση της ψυχής, που μεταφέρει 

την ταυτότητα του ανθρώπου, αποτελεί σ:πλά μια υπόθεση διότι δεν μπορεί να 

410 Βλ Κηοχ 1989, 741-742. 
411 Βλ Kitcher 1989, 710. 
412 Βλ. Honnacker et al. 2008, 122-123. 
413 Βλ Baker 2012, 183- 185. 
414 Βλ Κηοχ 1989, 741-742. 
415 Βλ. Zimmerman 2012, 218-220. 
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αποδειχτεί ή να επαληθευτεί μέσα στον εμπεφικό κόσμο416. Το μοναδικό κριτήριο 

επαλήθευσης που τίθεται για την ύπαρξη της ψυχής είναι η μνήμη. Έτσι, αν ένας 

άνθρωπος διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά και θυμάται ορισμένες ενέργειές του στο 

παρελθόν, τότε αυτό αποτελεί απόδειξη ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος417. Όμως, αυτό το 

κριτήριο δεν αρκεί διότι απαιτείται και ένα είδος υλικής συνέχειας418. Για να υπάρξει 

και ένα είδος υλικής συνέχειας χρειάζεται να αποδειχτεί ότι υπάρχουν τα ίδια σωματικά 

μέρη σε βάθος χρόνου. Επομένως, ένας άνθρωπος είναι το ίδιο άτομο σε βάθος χρόνου, 

όταν έχει τα ίδια σωματικά μέρη που είχε και στο παρελθόν. Αυτή η περiπλοκη θεωρία 

για την προσωπική ταυτότητα που στηρίζουν οι φυσικαλιστές, έχει μια έλλογη 

εξήγηση, η οποία επιβεβαιώνεται από την εμπειρία του φυσικού κόσμου419. Αντίθετα, 

η απλή άποψη της θεωρίας του Richard Swinbume είναι μια ορθολογική εξήγηση που 

βασίζεται σε μια υπόθεση, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη μέσα στον φυσικό 

κόσμο που να την επιβεβαιώνει διότι βασίζεται σε μια άυλη και μη αντιληπτή 

υπόσταση, την ψυχή. 

Επίσης, οι φυσικαλιστές φιλόσοφοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ένας λογικά 

δυνατός κόσμος είναι απαραίτητα και μεταφυστκά δυνατός. Θεωρούν ότι ένα τέτοιο 

συμπέρασμα είναι λανθασμένο, διότι διαπιστώνονται και ορισμένα λάθη κατά την 

διατύπωση του συλλσyισμού. Ένα τέτοιο λάθος εντοπίζεται στην άποψή του για τους 

άκαμπτους πληροφοριακούς δηλωτές420. Ο Swinburne στην θεωρία του ισχυρίζεται ότι 

ένας πληροφοριακός δηλωτής είναι και άκαμπτος, αλλά όλοι οι άκαμπτοι δεν είναι 

πάντοτε πληροφοριακοί421 .  Για παράδειγμα η λέξη νερό είναι μια γενική έννοια που 

μπορεί να περιγράφει είτε το νερό της θάλασσας, είτε της λίμνης, είτε το πόσιμο νερό. 

Αυτοί οι τύποι νερού διαφέρουν ως προς τα χημικά τους στοιχεία. Το πόσιμο νερό 

περιέχει υδραyόνο και οξυγόνο. Αν λοmόν θέλαμε να ορίσουμε το πόσιμο νερό με μία 

έννοια που να το περιγράφει και να μας πληροφορεί γι' αυτό θα έπρεπε να αναφέραμε 

την χημική του ένωση, δηλαδή Η2Ο. Όμως, στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε την 

λέξη «νερό» και όχι Η2Ο που το περιγράφει πλήρως. Έτσι, παρατηρούμε ότι η λέξη 

«νερό» δεν είναι πληροφοριακός δηλωτής της συγκεκριμένης χημικής ένωσης. Παρ' 

όλα αυτά η λέξη «νερό» είναι ένας άκαμπτος δηλωτής, επειδή η λέξη αυτή περιγράφει 

416 Βλ. Shoemaker and Swinburne 1984, 139-141. 
417 βί\. Shoemaker and Swinburne 1984, 149-151. 
418 BλγBaker 2012, 191. 
419 Bλ.Shoemaker and Swinburne 1984, 151-152. 
420 Βλ. Gordon, Jan, and Bernd 2008, 100-103. 
421 Βλ Swinburne 2019, 113-114. 
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τα χαρακτηριστικά του νερού σε όλους τους δυνατούς κόσμους422. Οι φυσικαλιστές 
θεωρούν λοιπόν ότι ο Swinburne κάνει ένα μεγάλο λάθος στο να διαχωρίζει τους 
άκαμπτους δηλωτές σε πληροφοριακούς και μη πληροφοριακούς, γιατί όλοι οι δηλωτές 
περιγράφουν μια έννοια, είτε σε μικρότερο βαθμό, είτε σε μεyαλύτερο423. Αυτό 
συμβαίνει επειδή η διαφορά μεταξύ του πληροφοριακού και μη πληροφοριακού 
δηλωτή εξαρτάται από το περιεχόμενο που περιγράφει424. Όμως στην περιγραφή του 
κάθε περιεχομένου δεν μπορούμε να θέσουμε όρια, ώστε να χαρακτηρίσουμε ένα 
δηλωτή ως πληροφοριακό ή μη, διότι η κάθε περιγραφή του περιεχομένου είναι αρκετά 
ρευστή425, εφόσον κάποιες φορές ypησιμοποιούνται πολύ συγκεκριμένα 
χαρακτηρισnκά ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναφέρονται κάποια γενικά 
χαρακτηριστικά. Αφού, λο1Πόν, αυτή η σχέση μεταξύ του πληροφοριακού και μη 
πληροφοριακού δηλωτή παραμένει ρευστή, τότε δεν μπορούμε να θέσουμε ως κριτήριο 
του άκαμπτου δηλωτή τον πληροφοριακό, εφόσον δεν μπορούμε να ορίσουμε ακριβώς 
τις ιδιότητες που καθορίζουν έναν πληροφοριακό δηλωτή426. Επίσης, ισχυρίζονται ότι 
η υπόσταση της ψυχής είναι ένας πληροφοριακός δηλωτής για να περιγράψει έναν 
άνθρωπο, σ)).fJ. δεν μπορούν να δεχτούν ότι είναι και άκαμπτος δηλωτής, ώστε να 
υπάρχει και σε έναν μεταφυσικό κόσμο427. Αυτό συμβαίνει γιατί η επιστήμη δεν μπορεί 
ούτε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός μεταφυσικού κόσμου, σΧλiJ. ούτε και να την 
καταρρίψεί, εφόσον το μοναδικό που μπορεί να ανακαλύψει μέσω της εμπεφίας είναι 
ο φυσικός κόσμος. 

Τέλος, ορισμένοι φυσικαλιστές φtλόσοφοι, οι οποίοι πιστεύουν σε μια μετά 
θάνατον ζωή, εκφράζουν τις αντφρήσεις τους στην άποψη του Swinburne ότι μόνο μια 
δυιστική προσέγγιση μπορεί να δώσει μια επαρκή εξήγηση για την συνέχιση του 
ανθρώπου μετά τον βιολογικό θάνατο του σώματος428. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι η 
ύπαρξη της ψυχής δεν είναι απαραίτητη και μεταφυσικά αναγκαία, για να υπάρξει 
ταυτότητα του ανθρώπου μετά τον φυσικό θάνατο. Ένα πρώτο ενδεχόμενο που 
προβάλλουν οι φυσικαλιστές φtλόσοφοι βασίζεται σε μια σωματική ανάσταση του 

422 Βλ. Kripke, 1971, 135-164. 
423 Βλ. Gordon, Jan, and Bernd, 2008, 103-105. 
424 Βλ Baker 2012, 188- 189. 
425 Βλ. Gordon, Jan, and Bernd 2008, 106-108. 
426 Βλ Baker 2012, 188- 189. 
427 Βλ. Gordon, Jan, and Bernd 2008, 106-108. 
428 Βλ. Βεvιέρη 2018, 422-425. 
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ανθρώπου429. Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, τότε το σώμα βρίσκεται για λίγο καιρό σε 

αδράνεια και θα επαναλειτουργήσει έπειτα από την ανάσταση των σωμάτων. Έτσι ο 

άνθρωπος θα ήταν όπως πριν. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο είναι η ύπαρξη ενός 

αναστάσιμου σώματος430. Έτσι, μια άποψη ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα δεύτερο σώμα, 

πέρα από το φυσικό, το οποίο ξεκινά να δραστηριοποιείται μετά το θάνατο του φυσικού 

σώματος. Αυτό συμβαίνει με την αναδημιουργία και των νοητικών και τσν σωματικών 

συμβάντων του ανθρώπου αμέσως μετά τον βιολογικό θάνατο431 .  Επομένως, ένας 

άνθρωπος συνεχίζει να υπάρχει όπως ήταν προηγουμένως, χωρίς να υπάρχει κάποια 

μεσολάβηση από την άυλη υπόσταση της ψυχής. Μία τρίτη άπpψη που παρουσιάζουν 

οι φυσικαλιστές φtλόσοφοι για την μετά θάνατον ζωή βασίζεται σε μία διπλή 

δημιουργία των σωμάτων432. Έτσι, θεωρούν ότι ταυτόχρονα με τη δημιουργία του 

φυσικού σώματος δημιουργείται και ένα ά'λλο σώμα σ' ένα μεταφυσικό επίπεδο, το 

οποίο θα τεθεί σε λειτουργία όταν επέλθει ο βιολογικός θάνατος του ανθρώπου433.  Το 

άτομο θα συνεχίσει να ζει μετά τσν θάνατο στσν φυσικό κόσμο, σε ένα μεταφυσικό 

επίπεδο με το αντίστοιχο σώμα. Επίσης, σε μια άλλη έλλογη υπόθεση αναφέρεται ότι 

η ταυτότητα του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει στο σώμα ακόμα και μετά τον θάνατό 

του, εφόσον οι νοητικές ιδιότητες είναι μέρος του σώματος. Έτσι, μετά τον θάνατο του 

σώματος συνεχίζει να υπάρχει νοητική συνέχεια των μερών του σώματος434. Τέλος, 

ένα ακόμη ενδεχόμενο που παρουσιάζουν οι φυσικαλιστές ψtλόσοφοι βασίζεται στην 

προοπτική του πρώτου προσώπου (first-person perspective)435.  Έτσι, θεωρούν ότι 

υπάρχει μια ταυτότητα του ανθρώπου και βασίζεται σε φυσικά στοιχεία. Όμως, ο 

άνθρωπος διαθέτει μια προοπτική τσυ πρώτσυ προσώπου, η οποία τον βοηθά στο να 

αναγνωρίσει το σώμα του και όλα τα υπόλοιπα φυσικά στοιχεία που διαθέτει436. Αυτή 

η προοπτική του πρώτου προσώπου παραμένει και μετά τον θάνατο και διατηρεί την 

ταυτότητα του ανθρώπου437. 

429 Βλ. Van lnwagen 1993, 685-686. 
430 Βλ. Hick 1987, 596-597. 
431 Βλ. Hick 1994, 279-285 
432 Βλ. Βεvιέρη 2018, 428-429. 
433 Βλ Zimmerman 2012, 215-216. 
434 Βλ Hick 1987, 596-597. 
435 Βλ Baker 2005, 381-382. 
436 Βλ Baker 2012, 180- 182. 
437 Βλ Baker 2005, 383-385. 
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6. Επίλογος 

Μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη, αναγνωρίζουμε ότι το πρόβλημα που 

απασχολεί την φιλοσοφία για το νου, την ψυχή και το σώμα δεν έχει επιλυθεί από την 

αρχαιότητα έως την σύγχpονη εποχή, εφόσον δεν έχει διατυπωθεί μια ικανοποιητική 

θεωρία, η οποία να δίνει μια επαρκή απάντηση, παρόλο που έχουν διατυπωθεί αρκετές 

θεωρίες για το συγκεκριμένο θέμα. Ορισμένες από αυτές τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις 

ερμηνεύουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, με βάση τα όσα γίνονται αντιληπτά στον 

φυσικό κόσμο και μπορούμε να τα συλλάβουμε, μέσω της εμπειρίας438. Αντίθετα, 

κάποιες θεωρίες ισχυρίζονται ότι δεν αρκεί η παρατήρηση του φυσικού κόσμου, για να 

δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα νου και σώματος, σ)J.iJ. είναι απαραίτητο να 

υπάρξουν και ορισμένοι μεταφυσικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν καθοριστικό ρόλο, 

τόσο για την συνέχιση της ταυτότητας ενός ανθρώπου, όσο και για την σύνδεση μεταξύ 

της ψυχής ή του νου και του σώματος439. 

Μια τέτοια προσέγγιση υποστήριξε ο Swinburne για να επιλύσει το πρόβλημα 

νου και σώματος. Ο εν λόγω φιλόσοφος ακολούθησε μια δυιστική προσέγγιση για τη 

σύσταση του ανθρώπου, δέχτηκε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και 

σώμα440. Στην πορεία της προσέγγισής του μας επισημαίνει ότι οι δύο υποστάσεις είναι 

ανεξάρτητες και συνδέονται μεταξύ τους αιτιακά, για να συγκροτήσουν την τελική 

μορφή ενός όντος. Η ψυχή στον Swinburne έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο επειδή αυτή 

αποτελεί την βασικότερη υπόσταση του ανθρώπου, εφόσον μέσα σε αυτήν 

εντοπίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο 

άνθρωπο441. Τέλος, ο Swinburne αναφέρει ότι η υπόσταση της ψυχής υπάρχει σε έναν 

μεταφυσικό κόσμο, ο οποίος δεν βρίσκεται μέσα στον φυσικό. 

Αυτή η άποψη του Swinburne για την ένταξη της ψυχής σε ένα μεταφυσικό 

επίπεδο, είναι επηρεασμένη από τη χpιστιανική φιλοσοφία, η οποία τον έχει 

απασχολήσει συστηματικά, κατά την διάρκεια της καριέρας του. Αυτό φαίνεται από 

την επίμονη ενασχόλησή του με την χpιστιανική θρησκεία, με την οποία προσπαθεί να 

ερμηνεύσει ένα μεταφυσικό σύστημα, αφού πρώτα απομακρύνει από αυτήν όλα τα 

δογματικά στοιχεία. Ο Swinbume λοιπόν ξεχωρiζει μόνο τα έ'λλ.ογα στοιχεία του 

438Βλ Swinburne 2019, 21-23. 
439 Bλ.Swinburne 1986, 143-165. 
440 Βλ. Swinburne 1997, 146-147. 
441 Βλ Swinburne 2019, 169-171. 
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χριστιανισμού για να εξηγήσει τον μεταφυσικό κόσμο και αποφεύγει ό'λtJ. τα πέραν του 

λσyσυ στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Ο 'λhγος που η προσέγγιση τσυ Swinburne 

βασίζεται στον Χριστιανισμό είναι επειδή ο Χριστιανισμός δίνει μια πιο έλλογη 

εξήγηση του μεταφυσικού κόσμου σε σχέση με τις υπόλοιπες θρησκείες, οι οποίες 

έχουν μεγαλύτερη ροπή προς τον δογματισμό442. Επίσης, ο Swinburne προσπαθεί με 

έλλογα επιχειρήματα να αποδείξει την ύπαρξη τσυ Θεού ως μια μεταφυσικά αναγκαία 

δύναμη, η οποία καθορίζει ό'λtJ. τα φυσικά στοιχεία και δημιουργεί τους φυσικούς 

οργανισμούς443. Επίσης, ο Swinburne έχει επηρεαστεί από την χριστιανική θρησκεία 

και στην ανάλυσή του για τη σύσταση του ανθρώπου. Αυτό φαίνεται από το γεγονός 

ότι χρησιμοποιεί την έννοια της ψυχής για να περιγράψει ό'λε.ς τις νοητικές ιδιότητες, 

τις οποίες τις εντάσσει σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο. Πολλοί φlλόσοφοι χρησιμοποιούν 

τον νου αντί για την ψυχή, σΧλά ο Swinburne προτιμά τον όρο της ψυχής επειδή είναι 

πιο οικεία έννοια στον χριστιανισμό. Βέβαια, αυτή η ορολογία έχει γεννήσει αρκετές 

αντιδράσεις στην φιλοσοφία διότι δεν χρησιμοποιούνται από τον Swinburne 

φιλοσοφικοί όροι, αΙJ..ά θεολογικοί444. Έτσι του καταμαρτυρείται ότι παρεκκλίνει από 

μια έλλογη εξήγηση που αναζητά για να ακολουθήσει μια δογματική προσέγγιση, η 

οποία παρουσιάζει μια θεϊστική θρησκεία. 

Ωστόσο, αυτή η κατηγορία κατά της θεωρίας του Swinburne δεν ευσταθεί, διότι 

ο Swinburne, όχι μόνο δεν παρεκκλίνει από τον δρόμο της φιλοσοφίας, σJJ.iJ. βασίζει 

την θεωρία του σε μια έλλογη ανάλυση, την οποία συνδυάζει με την μεταφυσική 

αναγκαιότητα. Κατανοούμε ότι η θεωρία του Swinburne είναι μια φιλοσοφική 

προσέγγιση επειδή η δυιστική άποψη για το πρόβλημα νου και του σώματος, που μας 

παρουσιάζει έχει την βάση της σε προγενέστερους φιλοσόφους, όπως τον Πλάτωνα 

και τον Ντεκάρτ445. Ακόμη, ο Swinburne δέχεται ότι η δυισττκή προσέγγιση πσυ 

επιλέγει είχε στο παρελθόν αρκετά προβλήματα και αντιφάσεις446. Ο Swinburne 

προσπαθεί να επtλύσει αυτά τα προβλήματα των δυϊστucών θέσεων και να τα ενισχύσει 

περαιτέρω, με σκοπό να δώσει μια ορθολογική εξήγηση στο πρόβλημα νου και 

σώματος. Αυτή η δυιστική προσέγγιση του Swinburne αποτελεί μια υπόθεση, η οποία 

είναι βάσιμη, εφόσον δεν μπορεί να καταρριφθεί εξ ολοκλήρου από κάποιον. Αυτό 

442 Βλ. Swinburne 2005, 106-109. 
443 Βλ. Swinburne 1994, 160-165. 
444 Βλ Kitcher 1989, 710. 
445 Βλ Howard 2016. 
446 Βλ Swinburne 2019, 68-85. 
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συμβαίνει γιατί κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον μεταφυσικό κόσμο 

ποv μας παρουσιάζει ο Swinburne, για να ανακαλύψει τα νοητικά συμβάντα, τα οποία 

δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά στον φυσικό κ:όσμο447. Έτσι, δεν μπορεί να 

καταρρίψει τη συγκεκριμένη θεωρία για την ψυχή ως μια άυλη υπόσταση του 

ανθρώπου. Αυτή η άποψη για την ψυχή ως μια μεταφυσική έννοια είναι μια υπόθεση, 

η οποία δεν αντιβαίνει στην λΟ'yική, εφόσον δεν περιέχει κάποιο είδος αντίφασης. 

Επομένως, είναι μια θεωρία και μεταφυσικά αναγκαία, riλλά και λογικά δυνατή448. 

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί και κάποιες εύλογες αντφρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν 

ορισμένα κενά στην θεωρία του Swinburne, με αποτέλεσμα να την καθιστούν μια 

ανεπαρκή θεωρία για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Βέβαια, αξίζει να 

αναφερθεί ότι ούτε και οι θεωρίες των υπόλοιπων φιλοσόφων που έχουν διατυπωθεί, 

για το πρόβλημα νου και σώματος, δίνουν μια επαρκή επίλυση του ζητήματος. Έτσι, 

το πρόβλημα νου και σώματος παραμένει ανοιχτό μέχρι και σήμερα. 

Όμως, η δυιστική θεωρία του Swinburne βοηθά στην εξήγηση του 

προβλήματος για το νου και το σώμα, παρόλο που δεν το επιλύει ολοκληρωτικά. Αυ-rό 

φαίνεται από το γεγονός ότι ενισχύει την δυιστική προσέγγιση, την οποία είχε 

παραμελήσει η πλειονότητα των σύγχρονων φιλοσόφων επειδή έστρεφαν το 

ενδιαφέρον τους προς τις φυσικαλιστικές θεωρίες449. Ο Swinburne επαναφέρει στο 

προσκήνιο την δυιστική προσέγγιση ενισχύοντας τα επιχειρήματα των προγενέστερων 

δυιστών φιλοσόφων. Έτσι, διατυπώνει την άποψη ότι υπάρχει μια άυλη υπόσταση της 

ψυχής, η οποία είναι μεταφυσικά αναγκαία και λογικά δυνατή450. Αυτήν την άποψη 

δεν μπορεί κανείς ούτε να την επιβεβαιώσει, riλλά ούτε και να την καταρρίψει,, εφόσον 

είναι δύσκολο έως αδύνατο να αποκτήσουμε πρόσβαση σε έναν μεταφυσucό κόσμο� 

μακριά από τον εμπεφικό451 .  Αυτή λοιπόν η αδυναμία μας, να εντοπίσουμε τα άυλα 

στοιχεία, δεν συνεπάγεται ότι αυτά δεν υπάρχουν. Άρα η πιθανότητα ύπαρξης της 

ψυχής σε ένα μεταφυσικό επίπεδο είναι λογικά δυνατή, εφόσον δεν έχει καταρριφθεί 

αυτή η άποψη. Έτσι, ο Swinburne υπενθυμίζει στους υπόλοιπους σύγχρονους 

φιλοσόφους, οι οποίοι προτιμούν μια φυσικαλιστική εξήγηση, ότι η δυιστικιΊ 

προσέγγιση για τη σύσταση του ανθρώπου είναι βασισμένη σε έ'λλογα επιχειρήματα. 

447 Βλ. Swinburne 2019, 141-143. 
448 Βλ. Swinburne 2019, 116-124. 
449 Βλ Swinburne 2019, 21-23 
450 Βλ. Swinburne 2019, 116-124. 
451 Βλ Kitcher 1989, 710. 
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Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η θεωρία του Swinbume είναι 

σημαντική για την σύγχρονη εποχή, κατά την οποία οι φυσικαλιστικές προσεγγίσεις 

έχουν μεγαλύτερη απήχηση έναντι των δυϊστικών eέσεων452. Ο Swinbume με τη 

θεωρία του αποδεικνύει ότι η θεωρία της ύπαρξης των νοητικών συμβάντων της ψυχής 

είναι παρούσα, εφόσον δεν έχει αποδειχτεί ακόμη το αντίθετο. Μπορεί το σύστημα του 

Swinbume να είναι ελλιπές και να περιέχει ορισμένες αδυναμίες, αλλ.ά τα σφάλματα 

αυτά δεν επηρεάζουν άμεσα την άποψη της ψυχικής υπόστασης σε ένα μεταφυσικό 

επiπεδο453. Άρα αυτή η υπόθεση, είναι ενεργή, παρόλο που την αποφεύγουν αρκετοί 

φυσικαλιστές φtλόσοφοι. Έτσι, η θεωρία του Richard Swinbume για το πρόβλημα του 

νου και του σώματος είναι μια από τις πιο σημαντικές θεωρίες του δυισμού, εφόσον οι 

σύγχρονοι φtλόσοφοι αναγνωρίζουν ότι τα επιχειρήματα του Swinburne είναι καλά 

δομημένα και έχουν μια έλλογη εξήγηση. Γι' αυτόν τον λόγο η θεωρία του Swinbume 

θεωρείται ως μια σημαντική δυιστική προσέγγιση που έχει διατυπωθεί στην σύγχρονη 

εποχή, εφόσον κατόρθωσε να επαναφέρει στο προσκήνιο το επιχείρημα των 

προγενέστερων δυιστών φιλοσόφων, επιλύοντας ορισμένες αδυναμίες του. Έτσι, 

υπενθύμισε στο ρεύμα του φυσικαλισμού, το οποίο έχει σημαντική απήχηση στην 

σύγχρονη εποχή, ότι η δυιστική άποψη δεν έχει καταρριφθεί ακόμη, εφόσον είναι μια 

θεωρία λογικά δυνατή και μεταφυσικά αναγκαία. 

452 Βλ Knox 1989, 741. 
453 Βλ. Swinburne 1997, 146-147. 
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