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Η επιστήμη της Ψυχολογίας 
Ο όροσ Ψυχολογία χρθςιμοποιικθκε από το Γερμανό μεταρρυκμιςτι Μελάχκωνα 
(1497-1560) και διαδόκθκε μετά τθν ζκδοςθ των βιβλίων του Ch. Wolf (psychologia 
empirica, psychologia rationalis 1679-1594). Θ αυτονόμθςθ τθσ ψυχισ από τθ ωιλο-
ςοωία πραγματοποιικθκε το τελευταίο τζταρτο του 19ου αι., όταν «ο κάνατοσ», θ 
ζκλειψθ, του Κεοφ και θ κεοποίθςθ τθσ λογικισ ανάγκαςαν τον Ευρωπαίο να αντι-
μετωπίςει τον «ωκεανό» τθσ ψυχισ. φμωωνα με το βιενζηο ψυχίατρο I. Caruso ο 
20οσ αιϊν ιταν αιϊνασ ψυχολογικόσ. Ιδθ χιλιετθρίδεσ πριν ο Θράκλειτοσ ςθμείωνε: 
" ψυχῆσ πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροιο͵πᾶςαν ἐπιπορευόμενοσ ὁδόν· οὕτω βακὺν 
λόγον ἔχει (Απ. 45Δ)" 
Παρϋ όλο που «οι ψυχολογίεσ είναι τόςεσ όςοι και οι ψυχολόγοι», τρία είναι τα 
κφρια κεωρθτικά ρεφματα τθσ ψ.*1+: θ κλαςικι ψυχανάλυςθ, θ ςυμπεριωοριςτικι 
κεωρία και θ ουμανιςτικι ψυχολογία. Θ τελευταία εμωανίςτθκε ςτθν Αμερικι τθ 
δεκαετία του ϋ50 όχι μόνο ωσ θ «τρίτθ δφναμθ» αλλά ωσ μια νζα κρθςκεία. 
φνκθμά τθσ ιταν θ ανακάλυψθ των λθςμονθμζνων κεϊκϊν ιδιοτιτων και δυνατο-
τιτων του πραγματικοφ εαυτοφ: Ο Κεόσ (θ μεγενκυμζνθ πατρικι εικόνα) είναι ςφμ-
βολο των δυνάμεων του ανκρϊπου, τθσ ζμωυτθσ ανάγκθσ για τελειότθτα, για αυτο-
πραγμάτωςθ… Θ ψυχολογικι αυτι κατεφκυνςθ ωιλοδοξεί να εξελιχκεί ςε ωιλο-
ςοωία ηωισ και ςε ζνα είδοσ κρθςκείασ ζξω από τα κακιερωμζνα ςυςτιματα αξιϊν 
που τα κεωρεί αποτυχθμζνα*2+. Κφριοι εκπρόςωποί τθσ οι Fromm, Rogers, Maslow 
και R. May. 
Επειδι όμωσ τελικά διαπιςτϊκθκε ότι θ ψυχι –ωσ υπερβατικι ζννοια-είναι κάτι 
αςφλλθπτο ακόμθ και για τθν ίδια τθν ψυχολογία, ςυνικωσ ςε αυτιν (θ ψυχολογία) 
ο όροσ ψυχι υποκακίςταται από τθ ςυνείδθςθ*3+.  
Παραμζνει όμωσ ωσ πρϊτο ςυνκετικό ςτουσ όρουσ ψυχολογία, ψυχανάλυςθ/ ψυχο-
κεραπεία, ψυχιατρικι. 
Θ ψυχι ετυμολογικά ςυνδζεται με το ψφχειν που ςθμαίνει πνζω και μάλιςτα ελα-
ωρά, ωυςϊ, αναπνζω. Κατά ςυνεκδοχι ψυχι ςθμαίνει ηωι, αωοφ θ αναπνοι είναι 
λειτουργικόσ όροσ τθσ ηωισ. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα ςτον Όμθρο ο όροσ 
χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει το άτομο, τον άνκρωπο ( πολλαί ψυχαί Α3, Λ55 ). 
από τουσ Ορωικοφσ/Πυκαγόρειουσ και τον Πλάτωνα θ ψυχι ταυτίηεται με το 
πνεφμα και κακίςταται αυκφπαρκτθ αρχι που υωίςταται ανεξάρτθτα από το ςϊμα 
μζςα ςτο οποίο βρίςκεται ωυλακιςμζνθ. Μζςω του κανάτου ελευκερϊνεται από το 
ςϊμα-ςιμα (ωυλακι) και κεωρεί τισ Λδζεσ, οι οποίεσ ςτον Πλάτωνα είναι αυκφ-
παρκτεσ νοθτζσ ουςίεσ. Από τον ίδιο το ωιλόςοωο ( Πλάτωνα ) ειςάγεται θ τριμερισ 



διαίρεςθ τθσ ψυχισ: το ακάνατο και κεϊκό είδοσ τθσ, το λογιςτικό, ( ο νουσ, οι 
ωρζνεσ ) ζχει ζδρα το κεωάλι (εγκζωαλο) για να μθ μιανκεί από το κνθτό «είδοσ», το 
οποίο εδρεφει ςτο ςτικοσ, το κϊρακα. Σο τελευταίο υποδιαιρείται: α/ ςτο κυμο-
ειδζσ (ωιλόνικο). Αυτό ςχετίηεται με τα ςυναιςκιματα ( ευχάριςτα: μθτρικό ωίλτρο, 
αγάπθ, ωιλία, χαρά/δυςάρεςτα : οργι, μίςοσ, ωόβοσ, ηιλεια ), καταλαμβάνει τθν 
μιςι κωρακικι κοιλότθτα και κατοικεί ςτθν καρδιά. Β/ ςτο επικυμθτικό που 
ςχετίηεται με τα ζνςτικτα, τισ ορμζσ, τισ ανάγκεσ και εντοπίηεται είτε ςτο άλλο μιςό, 
είτε ςτθν κοιλιά και τουσ νεωροφσ, είτε ςτο ιπαρ. Θ ςχζςθ του λογιςτικοφ, το οποίο 
κατόπιν ονομάςτθκε από τουσ τωικοφσ θγεμονικό, με τα άλλα δφο μζρθ 
παρομοιάηεται με τθ ςχζςθ του θνιόχου και του άρματοσ, του κικαρωδοφ και τθσ 
κικάρασ, του κυβερνιτθ και του πλοίου, του ιππζα και του ίππου. Ο Αριςτοτζλθσ ωσ 
ζδρα τθσ ψ. κεωροφςε τθν καρδιά, άλλοι γενικότερα τα ςπλάχνα δθλ. τθν καρδιά, το 
ςυκϊτι και τισ ωρζνεσ δθλ. το διάωραγμα, το μυ που χωρίηει τουσ πνεφμονεσ και τθν 
καρδιά από τα κάτω ςπλάχνα. Οι αρχαίοι γιατροί για να εξθγιςουν πϊσ 
μεταβιβάηεται θ ενζργεια από το ςϊμα ςτθν ψυχι χρθςιμοποιοφςαν τθ κεωρία του 
Θρακλείτου για τα ηωτικά πνεφματα. Είναι λεπτότατα ςωμάτια, τα οποία περνϊνατσ 
από τα νεφρα ςτον εγκζωαλο ερεκίηουν τθν ψυχι. 
Οι Εβραίοι αποδίδουν τθν ψυχι με το νζωεσ*4+. Για τουσ θμίτεσ θ πνοι είναι 
αδιαχϊριςτθ από το ςϊμα που ηωογονεί και δθλϊνει απλϊσ τον τρόπο με τον οποίο 
θ ςυγκεκριμζνθ ηωι εκδθλϊνεται ςτον άνκρωπο, ιδίωσ με ό,τι μζςα του κινείται, 
ακόμθ κι όταν ωαινομενικά μζνει ακίνθτοσ. Πθγι τθσ ηωισ δεν είναι θ ψυχι, αλλά ο 
Κεόσ δια τθσ ηωοποιοφ ενζργειασ του Πνεφματόσ Σου : καὶ ἔπλαςεν ὁ κεὸσ τὸν 
ἄνκρωπον χοῦν ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ ἐνεωύςθςεν εἰσ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ πνοὴν ηωῆσ͵ 
καὶ ἐγένετο ὁ ἄνκρωποσ εἰσ ψυχὴν ηῶςαν. Αντίκετα προσ το πνεφμα το οποίο δεν 
πεκαίνει αλλά επιςτρζωει ςτο Γιαχβζ, θ ψ. μπορεί να πεκάνει, όπωσ ακριβϊσ τα 
οςτά και θ ςάρκα. Μςωσ εδϊ κα πρζπει να βρίςκεται ο βακφτεροσ λόγοσ ταφτιςθσ 
ψυχισ και αίματοσ (Ψ. 71 *72+, 14). Επιπλζον ο όροσ ψ. ςθμαίνει κακετί ζμβιο 
ακόμθ και το ηϊο (Γεν. 1, 20 εξ. 24. 2, 19) αν και ςυνθκζςτερα πρόκειται για τον 
άνκρωπο (ψυχάσ εβδομικοντα πζντε Γεν. 46, 27 Πρ. 7, 14) και τθν ίδια του τθ ηωι 
(ψυχιν αντί ψυχισ - ηωι αντί τθσ ηωισ Εξ. 21, 23). το Αρ. 6 ,6 γίνεται λόγοσ για 
ψυχι τελευτθκυία. υνθκζςτερα θ ψυχι αντιςτοιχεί ςτο εγϊ μασ, όπωσ και θ 
καρδιά και θ ςάρκα, αλλά με μια απόχρωςθ εςωετρικότθτασ και ηωτικισ δυνάμεωσ. 
Αυτό το εγϊ εκωράηεται και με δραςτθριότθτεσ μθ πνευματικζσ. ο πλοφςιοσ τθσ 
παραβολισ λζει :  
" καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου͵ Ψυχή͵ ἔχεισ πολλὰ ἀγακὰ κείμενα εἰσ ἔτθ πολλά· ἀναπαύου͵ 
φάγε͵ πίε͵ εὐφραίνου. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κεόσ͵ Ἄφρων͵ ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν ςου 
ἀπαιτοῦςιν ἀπὸ ςοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμαςασ͵ τίνι ἔςται; οὕτωσ ὁ κθςαυρίηων ἑαυτῷ καὶ μὴ 
εἰσ κεὸν πλουτῶν." 
Κάποτε μάλιςτα θ ψυχι κεωρείται ωσ αρχι τθσ επίγειασ ηωισ. Φοβάται κανείσ μθν 
τθ χάςει ( Λθς. 9, 24. Πρ. 27, 22). κα ικελε να τθν προωυλάξει από το κάνατο, να τθν  
αςωαλίςει ( Λουκ. 21, 19 ). Και αντίκετα δεν πρζπει κανείσ να μεριμνά υπερβολικά  
γιϋ αυτιν (Μτ. 6,25) αλλά να τθν ριψοκινδυνεφει (Φιλ. 2,30) να τθν προςωζρει, 
όπωσ ο Λθςοφσ : 
" ὃσ γὰρ ἐὰν κέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ςῶςαι ἀπολέςει αὐτήν· ὃσ δϋ ἂν ἀπολέςῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήςει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελθκήςεται ἄνκρωποσ ἐὰν τὸν 
κόςμον ὅλον κερδήςῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ηθμιωκῇ; ἢ τί δώςει ἄνκρωποσ 
ἀντάλλαγμα τῆσ ψυχῆσ αὐτοῦ; (Μτ. 16, 25-26)." 



Θ καρδιά επίςθσ δε δθλϊνει απλά τθ ςυναιςκθματικι ηωι (θ οποία περιγράωεται 
κυρίωσ με τα ςπλάχνα), αλλά το εςωτερικό του ανκρϊπου που περικλείει τισ 
αναμνιςεισ, τισ ιδζεσ, τα ςχζδια, τισ αποωάςεισ, αλλά και τθ ςυνείδθςθ (Τπερεγϊ). 
Πιο ςυγκεκριμζνα θ καρδιά είναι θ ζδρα τθσ κελιςεωσ, τθσ ςκζψεωσ και θ πθγι τθσ 
θκικισ κρίςεωσ, οπότε είναι ςυνϊνυμθ με το νου (με τον οποίο τονίηεται το ςτοιχείο 
τθσ κεωρθτικισ γνϊςεωσ ) αλλά και υποκείμενο των επικυμιϊν, των ςυναιςκθ-
μάτων. Θ καρδιά του ανκρϊπου είναι θ ίδια θ πθγι τθσ ςυνειδθτισ, ςκεπτϊμενθσ 
και ελεφκερθσ προςωπικότθτάσ του, ο τόποσ των αποωαςιςτικϊν προτμιςεϊν του, 
του άγραωου Νόμου (Ρωμ.2 ,15) και τθσ μυςτθριϊδουσ ενεργείασ του Κ. είναι το 
εγϊ του ανκρϊπου*5+, το κεντρικό όργανο, προσ το οποίο ο Κεόσ ςτρζωεται για να 
τον καλζςει ςε μετάνοια, ςε νζα κοινωνία ηωισ μαηί του.  
Διακρίνεται από τθν εξωτερικι πλευρά, το πρόςωπο, το ςτόμα και τα χείλθ. 
Κάνοντασ κάποιοσ μια αναδρομι ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ ψυχολογίασ 
διακρίνει τα εξισ ςθμεία: 
1. Πρϊτον θ ψυχολογία καλλιεργικθκε και αναπτφχκθκε ςτο δυτικοευρωπαϊκό 
κόςμο. Και αυτό γιατί ςτο Ρωμαιοκακολικιςμό ιδίωσ με τον Σερτυλιανό και τον 
Αυγουςτίνο θ αμαρτία είχε χάςει το χαρακτιρα τθσ αςκζνειασ - αςτοχίασ (error, 
aegitudo) και είχε μετατραπεί ςε κατθγορία δικανικι, ςε ζγκλθμα ( crimen ) και 
προςβολι τθσ δικαιοςφνθσ ενόσ πατριάρχθ κεοφ. Επί τθ βάςει λανκαςμζνθσ 
ερμθνείασ Ρωμ. 5, 12 κεωρικθκε ότι αυτομάτωσ θ πτϊςθ του Αδάμ και τθσ Εφασ 
επζςυρε τθν ενοχοποίθςθ και τθν τιμωρία του ανκρωπίνου γζνουσ, ενϊ θ ικανο-
ποίθςθ τισ δικαιοςφνθσ τοφ Κεοφ τελικά επετεφχκθ δια τθσ κυςίασ τοφ μονογενοφσ 
Σου Τιοφ ( Άνςελμοσ ). Ο Λοφκθροσ, ο οποίοσ ανδρϊκθκε ςε μια αυςτθρι πατρια-
ρχικι οικογζνεια ςτο Eisleben και μόναςε ςε ρωμαιο-κακολικό αυγουςτινιανό 
μοναςτιρι ςτθν Ερωοφρτθ, αντιδρϊντασ ςτθν άποψθ τθσ Ρωμαιοκακολικισ 
Εκκλθςίασ ότι θ αποκατάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ ωφςθσ πραγματοποιείται με τισ 
ιερατικζσ πράξεισ, τα καλά ζργα και τα μυςτιρια, κεϊρθςε ότι με το προπατορικό 
αμάρτθμα διαςτρεβλϊκθκε εντελϊσ θ ανκρϊπινθ ωφςθ και ο άνκρωποσ ςϊηεται 
πλζον μόνο δια τθσ πίςτεωσ ( Ρωμ. 1, 17 ). Από τουσ διαμαρτυρόμενουσ δόκθκε 
τελικά ζμωαςθ ςτο «κοινωνικό ευαγγζλιο» αωοφ τα ζργα μπορεί να μθν αποτελοφν 
μζςο δικαίωςθσ, αλλά ςυνιςτοφν τθν απόδειξθ τθσ εφνοιασ του Κεοφ. Λδίωσ οι 
Καλβινιςτζσ υπζωεραν από εςωτερικι αβεβαιότθτα για το εάν ανικουν ςτουσ 
εκλεκτοφσ. Εάν θ ςυμπεριωορά τουσ ιταν υποδειγματικι μποροφςαν να αιςκάνο-
νται βζβαιοι ότι κα πάνε ςτον Παράδειςο. Κακιερϊκθκε ζτςι μια αςκθτικι θκικι, θ 
οποία ςιμαινε αποχι από τισ απολαφςεισ τθσ ηωισ, ςε ςυνδυαςμό με αυτο-
πεικαρχία και ςκλθρι δουλειά για αυτοεπιβεβαίωςθ τθσ θκικισ κλιςθσ. Θ από-
κτθςθ χρθμάτων τα οποία δεν ζπρεπε να ξοδευτοφν αλλά να αποταμιευτοφν 
αποτελοφςαν και αυτά μια ςυνιςτϊςα In God we trust (που δεςπόηει ςτο Δολάριο). 
με τθν απαξίωςθ του μυςτθρίου τθσ εξομολογιςεωσ δθμιουργικθκε τεράςτιο 
ζλλειμμα ποιμαντικισ ωροντίδασ. 
2. Πρζπει να υπογραμμιςκεί ότι το κζντρο τθσ ψυχανάλυςθσ δεν ζγινε θ καλβινικι 
Γενεφθ (όπου είχε κακιερωκεί από το Ηβίγγλιο θ «αςτυνομία των θκϊν»), οφτε 
γενικότερα ο προτεςταντικόσ, λουκθρανικόσ βοράσ, όπου μζχρι ςιμερα τα ςυμπτϊ-
ματα κατάκλιψθσ και τάςεων αυτοκτονίασ πλεονάηουν αλλά θ «πολιτιςτικι» 
πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ, θ ρωμαιοκακολικι Βιζννθ. Θ υποχρεωτικι αγαμία του 
κλιρου, θ οποία ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν υποτίμθςθ του γάμου και τθσ φλθσ από τον 
Αυγουςτίνο (ο οποίοσ προ τθσ επιςτροωισ του ςτο Χριςτιανιςμό ζηθςε καταρχάσ 



ηωι ελευκεριάηουςα, ενϊ κατόπιν αςπάςτθκε και το Μανιχαϊςμό)*6+, θ κακιζρωςθ 
του αλάκθτου «Τπερεγϊ» του Ποντίωθκα, θ «ιθςουίτικθ» υποκριςία ιδίωσ τθσ ελίτ, 
αλλά και το γεγονόσ ότι ακόμθ και ςτο Ρωμαιοκακολικιςμό το μυςτιριο τθσ Εξομο-
λογιςεωσ αποτελοφςε μια απλι εξαγόρευςθ ανομθμάτων πίςω από ζνα παραβάν, 
ίςωσ αποτελοφν κάποιουσ από τουσ λόγουσ τθσ αρνθτικισ ψυχοπακολογίασ των 
αςτϊν τθσ Βιζννθσ. 
3. Κατά παράδοξο τρόπο, ενϊ θ ψ. άνκθςε ςτθ Δφςθ, οι περιςςότεροι και 
ςπουδαιότεροι ψυχολόγοι ιταν Εβραίοι ςτθν καταγωγι. Ιταν ςυνεπϊσ ωορείσ μιασ 
ανατολικισ αποκαλυπτικισ παραδόςεωσ, όπου κεντρικι κζςθ κατζχει θ Βίβλοσ, θ 
οποία διαιρείται ςε τρία μζρθ: ςτο Νόμο, ςτουσ Προωιτεσ και ςτα Αγιόγραωα – 
Ψαλμοφσ ( Σανάχ ). το Νόμο κυρίαρχο είναι το μοτίβο τθσ Εξόδου του λαοφ από τθ 
δαιμονικι Αίγυπτο τθσ απολυταρχίασ και των ειδϊλων αλλά και θ ςυνείδθςθ ότι θ 
παράβαςθ του κεϊκοφ Νόμου, όπου πλεόναηαν τα ου (ου κλζψεισ…), επιςφει τθν 
καταςτροωι ( Ζγκλθμα και Σιμωρία ). Ζντονθ επίςθσ ιταν θ διάκριςθ του κόςμου ςε 
κακαρό και ακάκαρτο. τουσ «κακολικϊσ Διαμαρτυρόμενουσ» Προωιτεσ οξεία και 
αμείλικτθ είναι θ κριτικι απζναντι ςτθν πολιτικι και κρθςκευτικι ολιγαρχία, αλλά 
και το όραμα, ο μεςςιανιςμόσ, θ εςχατολογία. τουσ Ψαλμοφσ αποτυπϊνεται θ 
μοναξιά και θ οδφνθ τθσ αμαρτωλισ καρδιάσ, ο ςτεναγμόσ του δικαίου, αλλά και θ 
λφτρωςθ από τον Γιαχβζ, τον απόλυτο Κφριο τθσ Λςτορίασ και του Κόςμου. Ο Δαβίδ, 
ο οποίοσ κεωρείται ποιθτισ των περιςςοτζρων Ψαλμϊν, ενϊ ςτθν παιδικι του 
θλικία κατανίκθςε το Γολιάκ και καταπράυνε τθ μελαγχολία του αοφλ με τθν 
κικάρα του, ςτθν ϊριμθ θλικία ιπιε το «πικρό ποτιρι» τθσ αμαρτίασ και ζνιωςε τον 
καταποντιςμό, τον οποίο ζηθςε υπό άλλθ μορωι και ο Λωνάσ ευριςκόμενοσ ςτθν 
«κοιλία του κιτουσ». 
4. ωσ κατεξοχιν μζςον ζκωραςθσ του δαιδαλϊδουσ ψυχικοφ κόςμου του ανκρϊπου 
( οιδιπόδειο ςφμπλεγμα, ναρκιςςιςμόσ ) χρθςιμοποιικθκε θ αρχαία ελλθνικι 
τραγωδία, θ οποία κακιερϊκθκε ςτο μεταίχμιο Ανατολισ και Δφςεωσ ςτθν Ακινα. Ο 
Αριςτοτζλθσ ςτο βιβλίο του περί Ποιθτικισ για να εκωράςει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
τραγωδίασ χρθςιμοποίθςε ζναν όρο μυςτθριακισ και ιατρικισ προζλευςθσ: κάκα-
ρςθ ( δι ελζου και ωόβου περαίνουςα τθν των τοιοφτων πακθμάτων κάκαρςιν ). Για 
τθν ζννοια τθσ αριςτοτελικισ κάκαρςθσ ζχει διατυπωκεί (εκτόσ των άλλων και) θ 
ψυχοωυςιολογικι ερμθνεία*7+: ο κεατισ νοιϊκει τθν ψυχι του να πλθμμυρίηει από 
τα ζντονα πάκθ των θρϊων. Σαυτόχρονα όμωσ θ δφναμθ τθσ τζχνθσ ςε όλα αυτά τα 
ψυχοωκαρτικά πάκθ ανοίγει ςτον άνκρωπο μια εκτονωτικι διζξοδο: με το τζλοσ, τθ 
λφςθ τθσ τραγωδίασ, τα ζντονα πάκθ ξεκυμαίνουν και χαλαρϊνουν. τθν ψυχι του 
ανκρϊπου αποκακίςταται θ θρεμία. Ζτςι θ τζχνθ τθσ τραγωδίασ λειτουργεί ςαν 
ωάρμακο που επαναωζρει τθν υγεία τθσ ψυχισ. Οι χαρακτιρεσ τθσ ωδισ των 
τράγων (τουσ οποίουσ υποδφονται πραγματικοί θκοποιοί, οι οποίοι ςε καμιά 
περίπτωςθ δεν αναπαράγουν επί ςκθνισ ςεξ και βία) δε διαιροφνται ςε καλοφσ και 
κακοφσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ χολυγουντιανζσ υπερπαραγωγζσ, αλλά εκωράηουν τισ 
ποικίλεσ ςυγκροφςεισ κάκε ανκρϊπινθσ ψυχισ, θ οποία ταυτόχρονα γίνεται Φόνις-
ςα και μάνα ( πρβλ. το ομϊνυμο ζργο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ ). 
Προϊόν τθσ γεωφρωςθσ τριϊν κλάδων τθσ κεολογίασ τθσ ψυχολογίασ και τθσ πρακτι-
κισ κλινικισ εωαρμογισ είναι θ ποιμαντικι ψυχολογία, θ οποία πρωτοεμωανίςτθκε 
ςτθν Αμερικι τθν δεκαετία του ϋ30. θ γεωφρωςθ αυτι παραπζμπει ςτθ ςυνάντθςθ 
Ελλθνιςμοφ και Λουδαϊςμοφ ςτα πρόςωπα και ςτθ κεολογία των Ελλινων Πατζρων 
του Χριςτιανιςμοφ του 4ου αι. και αυτοί ςυνδφαςαν τθν «ελλθνικι» παιδεία και 



γλϊςςα με τθν ιουδαϊκι αποκαλυπτικι παράδοςθ προκειμζνου να κεραπεφςουν, 
να ςϊςουν, δθλ. να καταςτιςουν ςϊο τον κατακερματιςμζνο άνκρωπο τθσ φςτερθσ 
ελλθνορωμαϊκισ αρχαιότθτασ. 
τθν Ελλάδα μόλισ το 1977 ιδρφεται ζδρα Ποιμαντικισ Ψυχολογίασ και Εξομολο-
γθτικισ, τθν οποία και διακόνθςε ο Λ. Κορναράκθσ και ο Α. ταυρόπουλοσ. Θ Ορκο-
δοξία ζδειξε επιωφλαξθ απζναντι ςτθν πρόςλθψθ τθσ ψυχολογίασ, αωοφ θ τελευ-
ταία καταρχάσ επιδεικτικά «αγνοοφςε» τθν φπαρξθ ενόσ προςωπικοφ τριαδικοφ 
Κεοφ, τθ δράςθ του διαβόλου, τθν πραγματικότθτα τθσ αμαρτίασ ωσ κακολικισ 
κατάςταςθσ μετά τθν πτϊςθ, τθσ ςωτθρίασ δια τθσ ενανκρωπιςεωσ του Κεοφ 
Λόγου, τθσ νίκθσ απζναντι ςτο κάνατο μζςω τθσ ςταφρωςθσ και τθσ Ανάςταςισ του, 
αλλά και τθν ανακαινιςτικι δράςθ του Αγίου Πνεφματοσ μζςα ςτθν Εκκλθςία, όπου 
και ο πιςτόσ μζςω των μυςτθρίων και τθσ άςκθςθσ κεραπεφεται από τουσ 
λογιςμοφσ και τα πάκθ. 
Θ ςυνάντθςθ τθσ Ορκοδοξίασ με τθν ψυχολογία ιδίωσ ςτθ δεκαετία του 1980, οπότε 
και θ τελευταία ζωταςε το ηενίκ τθσ ακμισ τθσ, βοικθςε καταρχάσ τθν πρϊτθ να 
αποβάλει οριςτικά από τα ςπλάχνα τθσ το ςχολαςτικιςμό και τθ μεταωυςικι και να 
ανακαλφψει μζςω τθσ Φιλοκαλίασ, τθσ νθπτικισ δθλαδι παράδοςθσ των Πατζρων 
τθσ Εριμου, θ οποία είχε κρατιςει αδοφλωτο το γζνοσ επί Σουρκοκρατίασ (πρβλ. 
Κολλυβάδεσ), τθν επιςτθμονικι-πρακτικι ψυχοκεραπευτικι τθσ διάςταςθ*8+.  
Θ Εκκλθςία δεν ταυτίηεται με ζνα ςφλλογο-«κίαςο» ευςεβϊν, αλλά αποτελεί ζνα 
κεραπευτιριο ( πανδοχείο ) – χϊρο απεξάρτθςθσ από τουσ λογιςμοφσ (τισ ζμμονεσ 
ιδζεσ) και τα πάκθ. τα μυςτιρια δε λειτουργοφν μαγικά αλλά αποτελοφν ωάρμακα 
ακαναςίασ, αντίδοτα του μθ αποκανείν ενϊ οι ιερείσ είναι οι κεραπευτζσ οι οποίοι 
κακοδθγοφν όπωσ ο Μωυςισ το λαό ςτθν κάκαρςθ, ςτο ωωτιςμό και ςτθ κζωςθ. 
Αξιοςθμείωτθ είναι θ δθμοςίευςθ άρκρου του ςκαπανζα αυτισ τθσ ςτροωισ τθσ 
Κεολογίασ, του π. Λ. Ρωμανίδθ, με τίτλο: Ι κρθςκεία ωσ νευροβιολογικι αςκζνεια, θ 
δε Ορκοδοξία θ κεραπεία τθσ '*9+. το άρκρο αυτό ο εξ Αμερικισ ορμϊμενοσ 
κακθγθτισ εντοπίηει τθν αςκζνεια ςτο βραχυκφκλωμα πνεφματοσ (νοόσ) και 
εγκεωάλου, χαρακτθρίηει τθν Εκκλθςία ωσ ψυχιατρικι-νευρολογικι κλινικι και 
εντοπίηει τθν κεραπεία ςτθν ςτροωι τθσ αγάπθσ από τθν ευδαιμονία του εαυτοφ 
(ναρκιςςιςμό) ςτθν διακονία του άλλου. 
Σα τελευταία χρόνια παρατθρείται μια προςζγγιςθ ανάμεςα ςτθν ορκόδοξθ κεο-
λογία και θ ψυχολογία. Αυτι θ ςτροωι οωείλεται ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ εκ μζρουσ 
των «ανατολικϊν» κεολόγων ότι θ άρνθςθ του Κεοφ αλλά και τθσ κρθςκείασ από 
τθν πλευρά των «δυτικϊν» ψυχιάτρων κατϋ ουςίαν αποτελοφςε μια επανάςταςθ 
απζναντι ςε ζνα παραμορωωμζνο, αλλοιωμζνο και ειδωλοποιθμζνο Χριςτιανιςμό. 
Ανακαλφωκθκαν επίςθσ αρκετά «ςπζρματα αλικειασ» τα οποία αωοροφν ςτο 
μεταπτωτικό άνκρωπο, τα οποία μποροφν να γονιμοποιθκοφν από τθν «ποιμαντικι 
επιςτιμθ». ςθμειϊνει άλλωςτε ο Μ. Βαςίλειοσ, ο οποίοσ αυτοπροςϊπωσ εωιρμοςε 
τθν ολιςτικι ιατρικι ςτθ Βαςιλειάδα ( Όροι κατά Πλάτοσ 31, 10044 Β-1052 ) :  
" Ὥςπερ ἑκάςτθ τῶν τεχνῶν βοήκεια ἡμῖν πρὸσ τὸ τῆσ φύςεωσ ἀςκενὲσ ὑπὸ τοῦ 
Θεοῦ κεχάριςται͵ οἷον γεωργία μὲν͵ ἐπειδὴ οὐκ ἐξαρκεῖ τὰ αὐτομάτωσ ἐκ τῆσ γῆσ 
φυόμενα πρὸσ τὴν τῶν χρειῶν παραμυκίαν· ὑφαντικὴ δὲ͵ ἐπειδὴ ἀναγκαία ἡ τῶν 
ςκεπαςμάτων χρεία πρόσ τε τὸ εὔςχθμον καὶ τὰσ ἀπὸ τοῦ ἀέροσ βλάβασ͵ καὶ 
οἰκοδομικὴ ὁμοίωσ· οὕτω καὶ ἰατρική… Οὔτε οὖν φευκτέον πάντθ τὴν τέχνθν͵ οὔτε 
ἐπϋ αὐτῇ πάςασ τὰσ ἐλπίδασ ἔχειν ἀκόλουκον. Οὐ τοίνυν͵ ἐπειδή τινεσ οὐ καλῶσ 
χρῶνται τῇ τέχνῃ τῇ ἰατρικῇ͵ φευκτέον ἡμῖν πᾶςαν τὴν ἀπϋ αὐτῆσ ὠφέλειαν. Οὐδὲ 



γὰρ͵ ἐπειδὴ μαγειρικῇ πρὸσ τρυφῆσ ἐπίνοιαν οἱ περὶ τὰσ ἡδονὰσ ἀκόλαςτοι 
κέχρθνται͵ ἢ τῇ ἀρτοποιίᾳ͵ ἢ τῇ ὑφαντικῇ͵ ὑπερβαίνοντεσ τὸν ὅρον τῶν ἀναγκαίων͵ 
ἤδθ ἡμᾶσ πάςασ ὁμοῦ χρὴ παραιτεῖςκαι τὰσ τέχνασ· τὸ ἐναντίον μὲν οὖν͵ ἐκ τῆσ 
ὀρκῆσ αὐτῶν χρήςεωσ τὸ ὑπϋ ἐκείνων παραφκειρόμενον διελέγχειν. Οὕτω δὲ καὶ 
ἐπὶ τῆσ ἰατρικῆσ τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ χάριν πονθρᾷ διαβάλλειν χρήςει οὐκ εὔλογον. 
Τό τε γὰρ ἐν ταῖσ χερςὶ τῶν ἰατρῶν τὴν ἐλπίδα ἔχειν τῆσ ἑαυτῶν ὑγείασ κτθνῶδεσ· 
ὅπερ πάςχοντάσ τινασ τῶν ἀκλίων ὁρῶμεν͵ οἳ καὶ ςωτῆρασ αὐτοὺσ ὀνομάηειν οὐ 
παραιτοῦνται." 
Αλλά και οι ίδιοι οι ψυχαναλυτζσ, οι οποίοι ζψαχναν ςτον ινδουιςμό και το βουδι-
ςμό τεχνικζσ αυτοςυγκζντρωςθσ και διαλογιςμοφ, άρχιςαν ςυνειδθτά ι και αςυ-
νείδθτα να προςεγγίηουν με εκτίμθςθ τθν νθπτικι κεολογία τθσ Ανατολισ, θ οποία 
μζχρι τότε κατθγοροφνταν για ομωαλοςκόπθςθ και μυςτικιςμό. θμειϊνει ο προ-
αναωερκείσ I. Caruso : Όςο εμβακφνω ςτθν επιςτιμθ τθσ ψυχισ διαπιςτϊνω ότι για 
να λφςει κανείσ τα προβλιματά τθσ πρζπει αν ανατρζξει ςτισ πθγζσ τθσ χριςτιανι-
κισ ανκρωπολογίασ, θ οποία και αυτι εξαρτάται από τθν ορκόδοξθ Χριςτολογία…. 
Κα ζπρεπε δε μια μζρα θ ηωογόνα διδαςκαλία τθσ χριςτιανικισ ανκρωπολογίασ να 
αντλιςει διδάγματα από τθ ωιλοςοωία των πατζρων τθσ Εκκλθςίασ, από τον 
Ωριγζνθ ζωσ τον άγιο Γρθγόριο τον Παλαμά, μζςω των μεγάλων διδαςκάλων τθσ 
εποχισ των χριςτολογικϊν ςυηθτιςεων*10+. 
Ο διακεκριμζνοσ Αμερικανόσ ψυχίατροσ Peck*11+ διλωςε ςε ομιλία του ςτο 
φλλογο Αμερικανϊν Ψυχιάτρων ςτίσ 4 Μαΐου 1992 ςτθν Ουάςιγκτον: Θ Ψυχιατρικι 
όχι μόνο ζχει παραμελιςει αλλά ενεργά ζχει αγνοιςει το κζμα τθσ πνευματικότθτασ 
καί τθσ κρθςκευτικότθτασ. Ο ίδιοσ ο Peck ςϋ αυτιν τθν αποκαλυπτικι ομιλία του, 
υποςτιριξε ότι οι πιο ςθμαντικζσ ςυμβολζσ ςτθ κεωρία τθσ προςωπικότθτασ καί 
ςτθν ψυχοδυναμικι κεωρία ςτθν τελευταία γενιά δεν ζγιναν από ψυχιάτρουσ. 
Ζγιναν από ποιμαντικοφσ ςυμβοφλουσ, από ςυμβοφλουσ επιχειριςεων... καί από 
κεολόγουσ καί ποιθτζσ. 
Θ Π. Κουωογιάννθ*12+ διατυπϊνει ςτο ςθμείο αυτό δφο παρατθριςεισ: ίγουρα 
υπάρχει πολφ κολό νερό μπάνιου -για να χρθςιμοποιιςουμε μία εικόνα του Peck- 
γφρω από τθν πραγματικότθτα τθσ ψυχολογίασ, ψυχιατρικισ, ψυχοκεραπείασ. Όςοι 
από τουσ κρθςκευόμενουσ ζχουν τθν τάςθ να απορρίπτουν το μωρό μαηί με τα νερά 
του λουτροφ δεν βλζπουν τί χάνουν. Σο ίδιο ςυμβαίνει και με τθ κρθςκευτικότθτα. 
Τπάρχει πολφ ακάκαρτο νερό, καί όςοι από τουσ «ψ» ( ψυχολόγουσ, ψυχιάτρουσ, 
ψυχοκεραπευτζσ ) εςτιάηουν αποκλειςτικά ς' αυτό χάνουν το υγιζσ κομμάτι τθσ 
κρθςκευτικότθτασ. Πιςτεφουμε ότι θ κφρια ςυμβολι μιασ ορκόδοξθσ Ποιμαντικισ 
Ψυχολογίασ ςυνίςταται ςτθν αποκάκαρςθ καί ανάδειξθ αυτοφ του φγιοψσ πυρινα 
τθσ κρθςκευτικότθτασ καί τθσ ψυχολογίασ. 
Σα τελευταία χρόνια όντωσ γίνονται προςπάκειεσ ηωντανισ επικοινωνίασ καί από 
κοινοφ αναηιτθςθσ τθσ αλικειασ. Σο 1985 ιδρφκθκε ςτθν Αμερικι θ Orthodox 
Christian Association of Medicine, Psychology and Religion (O.C.A.M.P.R.). Θ εταιρεία 
εκδίδει περιοδικό με το χαρακτθριςτικό ελλθνικό όνομα «Synergia». Από το 1990 
ομάδα κεολόγων, πνευματικϊν, ψυχολόγων καί ψυχιάτρων ςυνζρχεται τακτικά 
ςτθν Ακινα, με ςκοπό τθν ερευνά, τον από κοινοφ προβλθματιςμό καί τθν 
ανταλλαγι εμπειριϊν. Καρπόσ του ζργου αυτισ τθσ ομάδασ ιταν θ θμερίδα ποφ 
οργανϊκθκε ςτθν Μθτρόπολθ Κθβϊν καί Λεβαδείασ ςτισ 8 Οκτωβρίου του 1994 με 
κζμα «Κεολογία καί Ψυχιατρικι ςε διάλογο». 
------------------------------------------------ 



*1+ Ο . Κ. Σςιτςίγκοσ, Θ Ψυχι του Ανκρϊπου κατά τον Λ. Χρυςόςτομο, (Διδ. 
Διατριβι) Κεςςαλονίκθ 1998 κατονομάηει τθ ωιλοςοωικι (Πλάτωνασ), μεταωυςικι 
(Αριςτοτζλθσ), ψυχοωυςικι τωικοί), και ςτα ςφγχρονα κόςμα τθν κοινωνικι ( πρβλ. 
ομαδικι : ψυχόδραμα, κοινωνιόδραμα), βουλθςιοκρατικι, υπαρξιακι, προςωπο-
κρατικι, μορωολογικι, καταλθπτικι, περιγραωικι, πνευματοκρατικι-νοολογικι ι 
ενόρωςθ, του βάκουσ, τθσ δομισ ι των ολοτιτων ). 
*2+ Π. Κουωογιάννθ-Καρκανιά, Θ Εικόνα του Ανκρϊπου ςτον Fromm εξ επόψεωσ 
ορκοδόξου Ποιμαντικισ Ψυχολογίασ, αδθμ. Διδ. Διατριβι, Ακινα 1999, 58. 
*3+ Γ. Κ. Παίδαρου, Θ ψυχοςωματικι Τπόςταςθ του Ανκρϊπου ςτον Όμθρο, αδθμ. 
Διδ. Διατριβι Ακινα 2003 
*4+ οι ουμζριοι με το ηίντ που ςθμαίνει πνοι αζρα ενϊ οι Βαβυλϊνιοι με το ναπί-
ςτου. Θ ςναςκριτικι λζξθ άτμαν ςυνδζεται περιςςότερο με τθν ομθρικι λζξθ αχτμι 
και τθ μεταγενζςτερθ ατμόσ. 
*5+ Θ ευρφτθτα τθσ καρδίασ (Γϋ Βας. 5, 9) δθλϊνει τθν ζκταςθ τθσ γνϊςεωσ και θ 
ζκωραςθ δοσ μοι ςθν καρδίαν (Παρ. 23, 26) μπορεί να ςθμαίνει δϊςε μου τθν 
προςοχι ςου όπωσ καρδία εςκλθρυμμζνθ ζχει τθν ζννοια του ςτενοκζωαλου 
μυαλοφ. Βλ. Ν. Π. Μπρατςιϊτου, Ανκρωπολογία τθσ Παλαιάσ Διακικθσ, τ.Λ: ο 
άνκρωποσ ωσ κείον Δθμιοφργθμα, εν Ακιναισ 1976. χετικά με τθν αςκζνεια ςτθν 
Π.Δ. βλ. Δ. Καϊμάκθ, Θ Κεολογικι Διάςταςθ τθσ Αςκζνειασ ςτθν Π.Διακικθ, «Σα 
Ελοχίμ δεν κα ταραχκοφν εισ τον αιϊνα…». Ηθτιματα Παλαιοδιακθκικισ και 
Μεςοδιακθκικισ Γραμματείασ, Κεςςαλονίκθ: Βάνιασ 2006, 259-266. 
*6+ Ακοφγοντασ ωωνι ςε κιπο λάβε και διάβαςε (tolle et lege), ανζγνωςε ςτθ Γραωι 
το χωρίο Ρωμ. 13, 13 μθ κϊμοισ και μζκαισ, μθ κοίταισ και αςελγείαισ… Aυτό 
αποτζλεςε τθν απαρχι τθσ μετάνοιάσ του.  
*7+ Πρβλ. Λ. Παρίςθ-Ν.Παρίςθ, Λεξικό Λογοτεχνικϊν Όρων, Ακινα: ΟΕΔΒ χ.χ. 90. Οι 
άλλεσ δφο ερμθνείεσ είναι: α/ θ παιδαγωγικι-θκικι: Ο κεατισ εξοικειϊνεται με δφο 
επικίνδυνα πάκθ το ωόβο και το ζλεο, και μακαίνει να τα αιςκάνεται χωρίσ 
υπερβολζσ και νοςθρζσ ακρότθτεσ. Σα όςα ζντονα πάκθ ηει ο κεατισ μακαίνει να τα 
μετριάηει και να τα χειραγωγεί ο ίδιοσ ςτθ ηωι. Επομζνωσ θ τζχνθ διαπαιδαγωγεί 
τον άνκρωπο, τον βελτιϊνει, τον κάνει καλφτερο και τελικά τον θκικοποιεί και β/ θ 
θκικοαιςκθτικι όςα ςυγκλονίηουν τον κεατι είναι πάκθ κακαρμζνα, ανικουν δθλ. 
ςτθν περιοχι τθσ καλλιετχνικισ και αιςκθτικισ λειτουργίασ. Βοθκοφν το κεατι να 
ςυλλάβει το βακφτερο νόθμα τθσ ηωισ και τθσ μοίρασ του ανκρϊπου. Δεν τον 
κατεβάηουν ςτο επίπεδο των άλογων και των τυωλϊν πακϊν. Αντίκετα μζςα από 
τθν αιςκθτικι ςυγκίνθςθ, υψϊνεται ςε μια ανϊτερθ θκικι και πνευματικι ςωαίρα 
κατορκϊνοντασ ζτςι να ςυμωιλιϊςει μζςα του τα αντίμαχα ςτοιχεία τθσ ψυχισ του 
(το λόγο και το πάκοσ) και να κερδίςει τθν εςωτερικι γαλινθ. 
*8+ Πρβλ. Λ. Βλάχου (Μθτροπ. Ναυπάκτου & "Αγίου Βλαςίου), Ορκόδοξθ Ψυχο-
κεραπεία ( Πατερικι κεραπευτικι αγωγι ), Λερά Μονι Γενεκλίου τθσ Κεοτόκου 
(Πελαγίασ). Πρβλ. Ανατολικά Α, Λεβαδειά 1989, 327-349. Ανατολικά Β, 214-241. 
υηθτιςεισ για τθν «ορκόδοξθ ψυχοκεραπεία», 1992. Ψυχικι αςκζνεια καί υγεία, 
1995. Εκκλθςία καί εκκλθςιαςτικό ωρόνθμα, 1990, 244 εξ. Τπαρξιακι ψυχολογία καί 
ορκόδοξθ ψυχοκεραπεία, 1997. Σεφχθ 27,28 καί 30 τθσ φναξθσ. Επίςθσ 
Ακθναγόρου Ηακόπουλου ( Μθτροπ. Φωκίδοσ ), Ψυχανάλυςθ: Μφκοσ ι Επιςτιμθ; 
Άμωιςςα 1990. Σεφχοσ 25 τθσ φναξθσ με τίτλο: Μία ορκόδοξθ ματιά ςτθν 
ψυχολογία, π. Βαςιλείου Κζρμου, Ποιμαίνοντεσ μετ' επιςτιμθσ, 'Αρμόσ, Ακινα 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ 
Θ προζλευςθ τισ λζξθσ "ψυχή" και θ Ορκόδοξθ προςαρμογι τισ προχπάρχουςασ 
ωιλοςοωικισ ζννοιασ τισ "αθανασίας τής ψυχής" 
Θ λζξθ ψυχι «είναι από τισ πιο δφςκολεσ και ςτθν Βίβλο και ςτθν χριςτιανικι 
γραμματεία»*1+. Θ ψυχι είναι πολυςιμαντθ μζςα ςτθν Αγία Γραωι και τθν πατε-
ρικι γραμματεία. Φανερϊνει πολλά πράγματα. Όπωσ ςθμειϊνει ο κακθγθτισ 
Χρθςτόσ Γιανναράσ, «οι Εβδομικοντα μεταωραςτζσ τθσ Π.Δ. μετζωεραν ςτα 
ελλθνικά με τθν λζξθ ψυχι το εβραϊκό Νephesch που είναι ζνασ πολυςιμαντοσ 
όροσ. Ψυχι ονομάηεται κάκε τι ζμβιο, κάκε ηϊο, ςυνθκζςτατα όμωσ μζςα ςτθν 
Γραωι πρόκειται για τον άνκρωπο. Δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο θ ηωι 
εκδθλϊνεται ςτον άνκρωπο. Δεν αναωζρεται ςε ζνα μόνο τμιμα τθσ ανκρϊπινθσ 
φπαρξθσ – το πνευματικό, ςε αντίκεςθ προσ το υλικό – αλλά ςθμαίνει τον ολόκλθρο 
άνκρωπο, ωσ ενιαία ηωντανι υπόςταςθ. Θ ψυχι δεν κατοικεί απλϊσ ςτο ςϊμα, 
αλλά εκωράηεται με το ςϊμα, που και αυτό, όπωσ και θ ςάρκα ι θ καρδία 
αντιςτοιχεί ςτο εγϊ μασ, ςτον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιοφμε τθν ηωι. Ψυχι 
είναι ζνασ άνκρωποσ, είναι κάποιοσ...»*2+.  
Θ ψυχι δεν είναι θ αιτία τθσ ηωισ, αλλά είναι κυρίωσ ο ωορζασ τθσ ηωισ*3+. 
Ψυχι είναι θ ηωι που υπάρχει ςε κάκε κτίςμα, όπωσ ςτα ωυτά και τα ηϊα, ψυχι 
είναι και θ ηωι που υπάρχει μζςα ςτον άνκρωπο, είναι και ο κάκε άνκρωποσ που 
ζχει ηωι, ψυχι είναι και θ ηωι που εκωράηεται μζςα από το πνευματικό ςτοιχείο 
τθσ υπάρξεϊσ μασ, είναι αυτό το πνευματικό ςτοιχείο τθσ υπάρξεϊσ μασ.  
Επειδι είναι πολυςιμαντοσ ο όροσ ψυχι, γι’ αυτό και ςε πολλά ςθμεία δεν είναι 
ξεκακαριςμζνα τα πράγματα. 
τα επόμενα κα προςπακιςουμε να δϊςουμε μερικζσ προεκτάςεισ του όρου ψυχι 
από τα κείμενα τθσ Καινισ Διακικθσ και τα κείμενα τϊν αγίων Πατζρων τθσ 
Εκκλθςίασ. 
Θ ψυχι ωσ ηωι χρθςιμοποιείται από τον Κφριο και τουσ αγίουσ Αποςτόλουσ.  
Ο άγγελοσ Κυρίου είπε ςτον Λωςιω, τον μνιςτορα τθσ Τπεραγίασ Κεοτόκου : « 
εγερκείσ παράλαβε το παιδίον και τθν μθτζρα αυτοφ και πορεφου εισ γθν Ιςραιλ∙ 
τεκνικαςι γαρ οι ηθτοφντεσ τθν ψυχιν τοφ παιδίου » (Ματκ. β’, 20). Ο Κφριοσ, 



περιγράωοντασ τον Εαυτό Σου ωσ καλόν ποιμζνα, λζγει: «εγϊ ειμί ο ποιμιν ο καλόσ, 
ο ποιμιν ο καλόσ τθν ψυχιν αυτοφ τίκθςιν υπζρ τϊν προβάτων...» (Λω. ι’, 11). 
Επίςθσ, ο Απόςτολοσ Παφλοσ γράωοντασ για τθν Πρίςκιλλα και τον Ακφλα λζγει: 
«οίτινεσ υπζρ τθσ ψυχισ μου τον εαυτόν τράχθλον υπζκθκαν » (Ρωμ. Λςτ’, 4). Και 
ςτισ τρεισ αυτζσ περιπτϊςεισ ο όροσ ψυχι ςθμαίνει τθν ηωι. 
Θ ψυχι χρθςιμοποιείται ακόμθ, όπωσ προαναωζραμε, για τθν διλωςθ του 
πνευματικοφ ςτοιχείου τθσ υπάρξεϊσ μασ. Κα αναωζρουμε μερικά αγιογραωικά 
χωρία για να υποςτθρίξουμε αυτιν τθν άποψθ. Ο Κφριοσ είπε ςτουσ Μακθτζσ Σου : 
« μθ φοβθκιτε από των αποκτενόντων το ςϊμα, τθν δε ψυχιν μθ δυναμζνων 
αποκτείναι∙ φοβθκιτε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχιν και ςϊμα απολζςαι εν 
γεζνθ » (Ματκ. ι’, 28). Οι άνκρωποι δεν μποροφν να ωονεφουν τθν ψυχι, ενϊ ο 
διάβολοσ μπορεί να το κάνθ, με τθν ζννοια ότι θ ψυχι, εάν δεν ζχθ το Πνεφμα το 
Άγιο, είναι νεκρά. Ο διάβολοσ είναι νεκρό πνεφμα, γιατί δεν μετζχει του Κεοφ και 
μεταδίδει τθν νζκρωςθ και ς’ αυτοφσ που ςυνδζονται μαηί του. Είναι ηωντανι 
οντότθσ, αλλά δεν υπάρχει κατά Κεόν. Ο Κφριοσ ςτθν παραβολι του άωρονοσ 
πλουςίου παρουςιάηει τον Κεό να λζγει ςτον άωρονα πλοφςιο: «άφρον, ταφτθ τθ 
νυκτί τθν ψυχιν ςου απαιτοφςιν από ςου∙ α δε θτοίμαςασ τίνι ζςται;» ( Λουκ.ιβ’,20). 
Θ διαωορά μεταξφ τθσ ψυχισ, ωσ του πνευματικοφ ςτοιχείου τθσ υπάρξεωσ του 
ανκρϊπου, που είναι ωφςει κνθτι αλλά Χάριτι ακάνατθ, και τθσ ηωισ ωαίνεται και 
από μια άλλθ διδας-καλία του Χριςτοφ: «οσ γαρ αν κζλθ τθν ψυχιν αυτοφ ςϊςαι, 
απολζςει αυτιν∙ οσ δ’ αν απόλζςθ τθν ψυχιν αυτοφ ζνεκεν εμοφ, ευριςει αυτιν» 
(Ματκ. ιςτ’, 25). τθν μία περίπτωςθ με τον όρο ψυχι εννοεί ο Κφριοσ το πνευμα-
τικό ςτοιχείο τθσ υπάρξεϊσ μασ και ςτθν άλλθ περίπτωςθ εννοεί τθν ηωι. Ο Από-
ςτολοσ Παφλοσ εφχεται ςτουσ Κεςςαλονικείσ: « Αυτόσ δε ο Θεόσ τθσ ειρινθσ 
αγιάςαι υμάσ ολοτελείσ, και ολόκλθρον υμϊν το πνεφμα και θ ψυχι και το ςϊμα 
αμζμπτωσ εν τθ παρουςία του Κυρίου θμϊν Ιθςοφ Χριςτοφ τθρθκείθ » (Α’ Κες. Ε’, 
23). Δεν πρόκειται εδϊ για το λεγόμενο τριςφνκετο του ανκρϊπου, αλλά με τον όρο 
πνεφμα εννοεί τθν Χάρθ του Κεοφ που δζχεται θ ψυχι, το χάριςμα. Πάντωσ εκείνο 
που κζλουμε εδϊ να εντοπίςουμε είναι ότι υπάρχει διάκριςθ μεταξφ ψυχισ και 
ςϊματοσ. Και ο Ευαγγελιςτισ Λωάννθσ γράωει ςτθν Αποκάλυψι του: «...είδον 
υποκάτω του κυςιαςτθρίου τασ ψυχάσ των εςφαγμζνων δια τον λόγον του Θεοφ και 
δια τθν μαρτυρίαν του αρνίου» (Αποκ. ςτ’, 9). Σο ςϊμα εςωάγθ, αλλά θ ψυχι 
βρίςκεται πλθςίον του Κεοφ και μάλιςτα ςυνομιλεί με τον Κεό, όπωσ αναωζρει 
ςτθν ςυνζχεια ο Ευαγγελιςτισ. 
Ακόμθ θ λζξθ ψυχι χρθςιμοποιείται για να δθλϊςθ τον όλο άνκρωπο. Ο Απόςτολοσ 
Παφλοσ ςυνιςτά: «Πάςα ψυχι εξουςίαισ υπερεχοφςαισ υποταςςζςκω» (Ρωμ. ιγ’, 1). 
Με αυτιν τθν μικρι ανάλυςθ πιςτεφω γίνεται ωανερό ότι πολυςιμαντοσ είναι ο 
όροσ ψυχι μζςα ςτθν Αγία Γραωι. 
Με αυτόν τον όρο εννοείται και ολόκλθροσ ο άνκρωποσ και το πνευματικό ςτοιχείο 
τθσ υπάρξεϊσ του και θ ηωι που υπάρχει ςτον άνκρωπο, ςτα ωυτά και ςτα ηϊα, ς’ 
όλα εκείνα που μετζχουν τθσ ηωοποιοφ ενεργείασ του Κεοφ. 
Ο άγιοσ Γρθγόριοσ ο Παλαμάσ μιλϊντασ για το άκτιςτο Φωσ, το οποίο εγγίνεται ςτθν 
κεοωόρο ψυχι «υπό του ενοικοφντοσ Κεοφ», λζγει ότι αυτό είναι θ ενζργεια του 
Κεοφ και όχι θ ουςία του Κεοφ και όπωσ λζγεται Φωσ θ ουςία, ζτςι λζγεται Φωσ και 
θ ενζργεια. Σο ίδιο γίνεται και με τθν ψυχι. Ψυχι λζγεται και θ πνευματικι και θ 
βιολογικι (ηωι), αλλά γνωρίηουμε καλά ότι άλλο θ πνευματικι και άλλο θ βιολογικι 
(ηωι) :  



« ϊςπερ υπό τθσ ψυχισ θ ηωι εγγίνεται τω εμψφχω ςϊματι, λζγομεν δε και τθν 
ηωιν αυτιν ψυχιν, αλλ’ ίςμεν άλλο τι παρά ταφτθν οφςαν τθν εν θμίν οφςαν και 
παρεκτικιν ηωισ ψυχιν, οφτω και τθ κεοφόρω ψυχι υπό τοφ ενοικοφντοσ Θεοφ 
εγγίνεται το φωσ »*4+. 
Εντοπίςαμε αυτό το χωρίο του αγίου για να ωανεί ότι οι Πατζρεσ γνωρίηουν καλά 
ότι ο όροσ ψυχι αποδίδεται και ςτο πνευματικό ςτοιχείο τθσ υπάρξεϊσ μασ, αλλά 
και ς’ αυτιν τθν ίδια τθν ηωι και ακόμθ ότι υπάρχει μεγάλθ διαωορά μεταξφ τθσ 
πρϊτθσ και τθσ δευτζρασ. Αυτό κα το δοφμε καλφτερα πιο κάτω, όταν κα εξετά-
ςουμε τθν διαωορά μεταξφ τθσ ψυχισ των ηϊων και του ανκρϊπου. 
Προςπακϊντασ να δϊςουμε ζναν οριςμό τθσ ψυχισ με τθν πνευματικι τθσ ζννοια, 
ωσ του πνευματικοφ ςτοιχείου τθσ υπάρξεϊσ μασ, αναωερόμαςτε ςτον άγιο Λωάννθ 
τον Δαμαςκθνό, ο οποίοσ λζγει ότι θ ψυχι είναι ηϊςα, απλι, αςϊματθ, αόρατθ 
ςτουσ ςωματικοφσ οωκαλμοφσ, λογικι και νοερά, αςχθμάτιςτθ, ενϊ χρθςιμοποιεί 
ωσ όργανο το ςϊμα και του δίδει ηωι, αυτεξοφςια, κελθτικι και ενεργθτικι, τρεπτι 
δθλαδι εκελότρεπτθ, κτιςτι: « Ψυχι τοίνυν εςτίν ουςία ηϊςα, απλι, αςϊματοσ, 
ςωματικοίσ οφκαλμοίσ κατ’ οικείαν φφςιν αόρατοσ, λογικι τε και νοερά, αςχθμά-
τιςτοσ, οργανικϊ κεχρθμζνθ ςϊματι και τοφτω ηωισ αυξιςεϊσ τε και αιςκιςεωσ και 
γεννιςεωσ παρεκτικι... αυτεξοφςιοσ, κελθτικι τε και ενεργθτικι, τρεπτι ιτοι 
εκελότρεπτοσ, ότι και κτιςτι, πάντα ταφτα κατά φφςιν εκ τθσ του δθμιουργιςαντοσ 
αυτιν χάριτοσ ειλθφυία, εξ θσ και το είναι και το φφςει οφτωσ είναι είλθφεν »*5+. 
Θ ψυχι είναι απλι και αγακι « υπό του Δεςπότου αυτισ κτιςκείςα »*6+. 
Σον ίδιο ςχεδόν οριςμό με τον άγιο Λωάννθ τον Δαμαςκθνό δίδει και ο άγιοσ Γρθγό-
ριοσ ο Νφςςθσ, ο οποίοσ βεβαίωσ προθγικθκε του πρϊτου : « ψυχι εςτιν ουςία 
γεννθτι, ουςία ηϊςα, νοερά, ςϊματι οργανικϊ και αιςκθτικϊ δφναμιν ηωτικιν και 
των αιςκθτϊν αντιλθπτικιν δι’ εαυτισ ενιοφςα, ζωσ αν θ δεκτικι τοφτων ςυνζςτθκε 
φφςισ »*7+. 
Ο άγιοσ Γρθγόριοσ ο Παλαμάσ, ερμθνεφοντασ το του Αποςτόλου Παφλου «εγζνετο ο 
πρϊτοσ άνκρωποσ Αδάμ εισ ψυχιν ηϊςαν» (Α’ Κορ. ιε’, 45), λζγει ότι ψυχι ηϊςα 
ςθμαίνει «αείηωον, ακάνατον, ταυτόν δ’ ειπείν λογικιν∙ θ γαρ ακάνατοσ λογικι∙ και 
ου τοφτο μόνον, αλλά και κεχαριτωμζνθν κείωσ. Τοιαφτθν γαρ θ όντωσ ηϊςα 
ψυχιν»*8+. 
Λζγεται ότι θ ψυχι είναι ακάνατθ. Γνωρίηουμε καλά ότι αυτι θ ζννοια τθσ 
ακαναςίασ τθσ ψυχισ δεν είναι χριςτιανικισ προελεφςεωσ, αλλά οι Χριςτιανοί τθν 
δζχκθκαν με μερικοφσ όρουσ και μερικζσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. Ο κακθγθτισ 
Λωάννθσ Ηθηιοφλασ γράωει χαρακτθριςτικά: «Θ ιδζα τθσ ακαναςίασ τθσ ψυχισ, αν 
και δεν είναι χριςτιανικισ προελεφςεωσ, πζραςε μζςα ςτθν παράδοςθ τθσ Εκκλθ-
ςίασ μασ, διαποτίηοντασ και αυτιν τθν υμνογραωία μασ. Κανείσ δεν μπορεί να τθν 
αρνθκεί, χωρίσ να βρεκεί ζξω από το κλίμα τθσ ίδιασ τθσ λατρείασ τθσ Εκκλθςίασ...  
Θ Εκκλθςία δεν δζχκθκε τθν πλατωνικι αυτι ιδζα χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. 
Οι προχποκζςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τρία βαςικά πράγματα.  
Σο ζνα είναι ότι οι ψυχζσ δεν είναι αιϊνιεσ, αλλά κτιςτζσ. Σο άλλο ότι θ ψυχι επ’ 
ουδενί λόγω πρζπει να ταυτιςκεί με τον άνκρωπο ( θ ψυχι του ανκρϊπου δεν είναι 
ο άνκρωποσ .  
Άλλο ψυχι και άλλο άνκρωποσ, ο οποίοσ είναι ψυχοςωματικι οντότθτα ). 
Και το τρίτο (το ςπουδαιότατο) είναι ότι θ ακαναςία του ανκρϊπου δεν ςτθρίηεται 
ςτθν ακαναςία τθσ ψυχισ, αλλά ςτθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ και ςτθν μελλοντικι 
ανάςταςθ των ςωμάτων» *9+. 



Σονίςαμε προθγουμζνωσ ότι θ ψυχι του ανκρϊπου είναι ακάνατθ κατά Χάριν και 
όχι κατά ωφςιν και ακόμθ πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι ςτθν Ορκόδοξθ Πατερικι 
Παράδοςθ ακαναςία του ανκρϊπου δεν είναι θ ηωι τθσ ψυχισ πζραν του τάωου, 
αλλά θ υπζρβαςθ του κανάτου με τθν Χάρθ του Χριςτοφ. Θ ηωι εν Χριςτϊ είναι 
εκείνο που κάνει τον άνκρωπο ακάνατο, γιατί χωρίσ τθν εν Χριςτϊ ηωι υπάρχει 
νζκρωςθ, αωοφ θ Χάρθ του Κεοφ δίδει ηωι ςτθν ψυχι. 
Αωοφ δϊςαμε μερικά ςτοιχεία ςυνιςτϊντα τον οριςμό τθσ ψυχισ πρζπει να 
προχωριςουμε λίγο ςτο κζμα τθσ δθμιουργίασ τθσ ψυχισ. Θ ψυχι είναι κτιςτι, 
αωοφ δθμιουργικθκε από τον Κεό. Βαςικι πθγι μασ είναι θ αποκάλυψθ που 
δόκθκε ςτον Μωχςι: «και ζπλαςεν ο Θεόσ τον άνκρωπον, χουν από τθσ γθσ, και 
ενεφφςθςεν εισ το πρόςωπον αυτοφ πνοιν ηωισ, και εγζνετο ο άνκρωποσ εισ ψυχιν 
ηϊςαν» (Γεν. Β’, 7). Αυτό το χωρίο μασ περιγράωει τθν δθμιουργία τθσ ψυχισ του 
ανκρϊπου. Ερμθνεφοντασ το ο άγιοσ Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ λζγει ότι είναι 
απαραίτθτο να δθ κανείσ τα λεγόμενα με τουσ οωκαλμοφσ τθσ πίςτεωσ, και ότι 
λζγονται «μετά πολλισ τθσ ςυγκαταβάςεωσ και δια τθν αςκζνειαν τθν θμετζραν». 
Σο « ζπλαςεν ο Κεόσ τον άνκρωπον και ενεωφςθςεν » είναι «ανάξιον Θεοφ∙ αλλά δι’ 
θμάσ και το αςκενζσ το θμζτερον οφτω ταφτα διθγείται θ κεία Γραφι, θμίν 
ςυγκαταβαίνουςα, ίνα ταφτθσ αξιωκζντεσ τθσ ςυγκαταβάςεωσ, ανελκείν προσ το 
φψοσ εκείνο ιςχφςωμεν »*10+. Ο τρόποσ με τον οποίο ο Κεόσ ζπλαςε το ςϊμα του 
ανκρϊπου και το ζκανε εισ ψυχιν ηϊςαν, που περιγράωει θ κεία Γραωι, είναι 
ςυγκαταβατικόσ. Περιγράωεται ζτςι για τθν δικι μασ αςκζνεια. 
Ο άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ γράωει ότι όςα λζγονται περί του Κεοφ 
ανκρωποπακϊσ « ςυμβολικϊσ εςτί λελεγμζνα », ζχουν δε υψθλότερο νόθμα, αωοφ 
« απλοφν το κείον και αςχθμάτιςτον». Και επειδι θ Γραωι λζγει ότι ενεωφςθςεν ο 
Κεόσ ςτο πρόςωπο του ανκρϊπου, ασ δοφμε τθν ερμθνεία περί του ςτόματοσ του 
Κεοφ, που κάνει ο άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ: «τόμα δε και λαλιάν το 
ενδεικτικόν τθσ βουλιςεωσ αυτοφ εκ του παρ’ θμίν δια ςτόματοσ και λαλιάσ 
ςθμαίνεςκαι τα εγκάρδια νοιματα»*11+. Βζβαια άλλο είναι το ςτόμα και άλλο το 
εμωφςθμα, αλλά το αναωζρω ςαν ενδεικτικό, αωοφ υπάρχει μια ςχζςθ και 
ςυνάωεια. Γενικά, όπωσ λζγει ο άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ, όλα όςα ςωματικϊσ 
ζχουν διατυπωκι για τον Κεό, εκτόσ από αυτά που ζχουν λεχκεί για τθν ςωματικι 
επιδθμία του Λόγου, «κεκρυμμζνθν ζχει τινά ζννοιαν εκ των κακ’ θμάσ τα υπζρ 
θμάσ εκδιδάςκουςαν» *12+. 
Επομζνωσ θ ψυχι, όπωσ και το ςϊμα, είναι κτίςμα Κεοφ*13]. 
Ο άγιοσ Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, ερμθνεφοντασ το εμωφςθμα αυτοφ του Κεοφ, 
λζγει ότι είναι «ου μόνον ανοίασ αλλά και ατοπίασ μεςτόσ ο λόγοσ» ότι το 
εμωφςθμα ςτον Αδάμ ιταν θ ψυχι και ότι μεταδόκθκε θ ψυχι ςτο ςϊμα από τθν 
ουςία του Κεοφ. Αν αυτό ιταν αλθκινό τότε δεν κα ιταν ςε άλλον ςοωι και ςε 
άλλον μωρά και αςφνετθ, οφτε ςτον ζναν κα ιταν ψυχι δικαία και ςτον άλλον ψυχι 
άδικθ. Θ ουςία του Κεοφ «ου μερίηεται ουδζ αλλοιοφται, αλλ’ εςτίν αναλλοίωτοσ». 
Σο εμωφςθμα λοιπόν του Κεοφ ιταν θ « τοφ Αγίου Πνεφματοσ ενζργεια ». Όπωσ ο 
Χριςτόσ είπε «λάβετε Πνεφμα άγιον», ζτςι και το κείο εμωφςθμα «ανκρωπίνωσ 
ακουόμενον, Πνεφμά εςτι το προςκυνθτόν και άγιον». Κατά τον άγιον, δεν είναι 
ψυχι ζνα κομμάτι του Κεοφ, αλλά θ ενζργεια του Παναγίου Πνεφματοσ, που ζκτιςε 
και δθμιοφργθςε ψυχι, χωρίσ να γίνει αυτό ψυχι. « Τοφτο το Πνεφμα προελκόν, 
ουκ αυτό γζγονε ψυχι, αλλά ψυχιν ζκτιςεν∙ ουκ αυτό εισ ψυχιν μετεβλικθ, αλλά 
ψυχιν εδθμιοφργθςε∙ δθμιουργόν γαρ το Πνεφμα το Άγιον, κοινωνεί τθ δθμιουργία 



του ςϊματοσ και τθν δθμιουργία τθσ ψυχισ. Πατιρ γαρ και Υιόσ και Πνεφμα Άγιον τθ 
κεία δυνάμει δθμιουργεί το πλάςμα »*14+. 
Ζνα άλλο ςθμαντικό ςθμείο, που τονίηουν οι άγιοι Πατζρεσ, είναι ότι δεν ζχουμε 
φπαρξθ του ςϊματοσ άνευ ψυχισ οφτε και φπαρξθ ψυχισ άνευ του ςϊματοσ. 
Αμζςωσ μόλισ δθμιουργεί το ςϊμα ο Κεόσ, κτίηει και τθν ψυχι. Ο άγιοσ Αναςτάςιοσ 
ο ιναΐτθσ γράωει: «Οφτε γαρ ςϊμα προ τθσ ψυχισ υωίςτατο, οφτε ψυχι προ του 
ςϊματοσ»*15+. Ο δε άγιοσ Λωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ επιγραμματικά τονίηει, αντικροφ-
οντασ τθν άποψθ του Ωριγζνθ, ότι «άμα δε το ςϊμα και θ ψυχι πζπλαςται, ου το 
μεν πρϊτον, το δε φςτερον»*16+. Θ ψυχι και το ςϊμα δθμιουργοφνται ταυτόχρονα. 
Θ ψυχι δεν υωίςταται προ τθσ δθμιουργίασ του ςϊματοσ, αλλά κτίηεται μαηί με 
αυτό: «Τθν ψυχιν οφτε γαρ προχφίςταται του ςϊματοσ∙ οφτε μεκυφίςταται∙ αλλ’ 
άμα τθ τοφτου γενζςει κτίηεται και αυτι»*17+. 
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