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Θ προζλευςθ τισ λζξθσ "ψυχι" και θ Ορκόδοξθ προςαρμογι τισ προχπάρχουςασ 
φιλοςοφικισ ζννοιασ τισ "ακαναςίασ τισ ψυχισ" 
Θ λζξθ ψυχι «είναι από τισ πιο δφςκολεσ και ςτθ Βίβλο και ςτθ χριςτιανικι γραμ-
ματεία»*1+. Θ ψυχι είναι πολυςιμαντθ μζςα ςτθν Αγία Γραφι και τθν πατερικι 
γραμματεία. Φανερϊνει πολλά πράγματα. Όπωσ ςθμειϊνει ο κακθγθτισ Χρθςτόσ 
Γιανναράσ, «οι Εβδομικοντα μεταφραςτζσ τθσ Π.Δ. μετζφεραν ςτα ελλθνικά με τθν 
λζξθ ψυχι το εβραϊκό nephesch που είναι ζνασ πολυςιμαντοσ όροσ. Ψυχι 
ονομάηεται κάκε τι ζμβιο, κάκε ηϊο, ςυνθκζςτατα όμωσ μζςα ςτθν Γραφι πρόκειται 
για τον άνκρωπο. Δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο θ ηωι εκδθλϊνεται ςτον 
άνκρωπο. Δεν αναφζρεται ςε ζνα μόνο τμιμα τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ-το πνευμα-
τικό, ςε αντίκεςθ προσ το υλικό – αλλά ςθμαίνει τον ολόκλθρο άνκρωπο, ωσ ενιαία 
ηωντανι υπόςταςθ. Θ ψυχι δεν κατοικεί απλϊσ ςτο ςϊμα, αλλά εκφράηεται με το 
ςϊμα, που κι 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 φορζασ τθσ ηωισ*3+. 
Ψυχι είναι θ ηωι που υπάρχει ςε κάκε κτίςμα, όπωσ ςτα φυτά 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 εκφράηεται 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 ξεκακα-
ριςμζνα 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 Ιωςιφ, τον μνιςτορα τθσ Τπεραγίασ Θεοτόκου: «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, περιγράφοντασ 
τον Εαυτό Σου ωσ καλόν ποιμζνα, λζγει : « εγϊ ειμί ο ποιμιν ο καλόσ, ο ποιμιν ο 
καλόσ τθν ψυχιν αυτοφ τίκθςιν υπζρ τϊν προβάτων...» (Ιω. ι’, 11). Επίςθσ, ο 
Απόςτολοσ Παφλοσ γράφοντασ για τθν Πρίςκιλλα και τον Ακφλα λζγει : «οίτινεσ 
υπζρ τθσ ψυχισ μου τον εαυτόν τράχθλον υπζκθκαν» (Ρωμ. Ιςτ’, 4). Και ςτισ τρεισ 
αυτζσ περιπτϊςεισ ο όροσ ψυχι ςθμαίνει τθν ηωι. 



Θ ψυχι χρθςιμοποιείται ακόμθ, όπωσ προαναφζραμε, για τθν διλωςθ του πνευμα-
τικοφ ςτοιχείου τθσ υπάρξεϊσ μασ. Θα αναφζρουμε μερικά αγιογραφικά 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 αποκτεί-
ναι∙ φοβθκιτε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχιν και ςϊμα απολζςαι εν γεζνθ » 
(Ματκ. ι’, 28). Οι άνκρωποι δεν μποροφν να φονεφουν 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 Θεοφ και μεταδίδει τθν 
νζκρωςθ και ς’ αυτοφσ που ςυνδζονται μαηί του. Είναι ηωντανι οντότθσ, αλλά δεν 
υπάρχει κατά Θεόν. Ο Κφριοσ ςτθν παραβολι του άφρονοσ πλουςίου παρουςιάηει 
τον Θεό να λζγθ ςτον άφρονα πλοφςιο: «άφρον, ταφτθ τθ νυκτί τθν ψυχιν ςου 
απαιτοφςιν από ςου∙ α δε θτοίμαςασ τίνι ζςται;» (Λουκ. ιβ’, 20). 
Θ διαφορά μεταξφ τθσ ψυχισ, ωσ του πνευματικοφ ςτοιχείου τθσ υπάρξεωσ του 
ανκρϊπου, που είναι φφςει κνθτι αλλά Χάριτι ακάνατθ, και τθσ ηωισ φαίνεται και 
από μια άλλθ διδαςκαλία του Χριςτοφ: «οσ γαρ αν κζλθ τθν ψυχιν αυτοφ ςϊςαι, 
απολζςει αυτιν∙ οσ δ’ αν απωλζςθ 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 Απός-
τολοσ Παφλοσ εφχεται ςτουσ Θεςςαλονικείσ : « 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’ Θες. Ε’, 23). Δεν 
πρόκειται εδϊ για το λεγόμενο τριςφνκετο του ανκρϊπου, αλλά με τον όρο πνεφμα 
εννοεί τθν Χάρθ του Θεοφ που δζχεται θ ψυχι, το χάριςμα. Πάντωσ εκείνο που κζ-
λουμε εδϊ να εντοπίςουμε είναι ότι υπάρχει διάκριςθ μεταξφ ψυχισ και ςϊματοσ. 
Και ο Ευαγγελιςτισ Ιωάννθσ γράφει 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 εςφάγθ, αλλά θ ψυχι βρίςκεται 
πλθςίον του Θεοφ και μάλιςτα ςυνομιλεί με τον Θεό, όπωσ αναφζρει 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 φανερό ότι πολυςιμαντοσ είναι ο 
όροσ ψυχι μζςα ςτθν Αγία Γραφι. 
Με αυτόν τον όρο εννοείται και ολόκλθροσ ο άνκρωποσ και το πνευματικό ςτοιχείο 
τθσ υπάρξεϊσ του και θ ηωι που υπάρχει ςτον άνκρωπο, ςτα φυτά και ςτα ηϊα, ς’ 
όλα εκείνα που μετζχουν τθσ ηωοποιοφ ενεργείασ του Θεοφ. 
Ο άγιοσ Γρθγόριοσ ο Παλαμάσ μιλϊντασ για το άκτιςτο Φωσ, το οποίο εγγίνεται ςτθν 
κεοφόρο ψυχι «υπό του ενοικοφντοσ Θεοφ», λζγει ότι αυτό είναι θ ενζργεια του 
Θεοφ και όχι θ ουςία του Θεοφ 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 του ενοικοφντοσ Θεοφ 
εγγίνεται το φωσ»*4+. 



Εντοπίςαμε αυτό το χωρίο του αγίου για να φανεί 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 διαφορά μεταξφ τθσ 
πρϊτθσ και τθσ δευτζρασ. Αυτό κα το δοφμε καλφτερα πιο κάτω, όταν κα εξετά-
ςουμε τθν διαφορά 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, αναφερόμαςτε ςτον άγιο Ιωάννθ 
τον Δαμαςκθνό, ο οποίοσ λζγει ότι θ ψυχι είναι ηϊςα, απλι, αςϊματθ, αόρατθ 
ςτουσ ςωματικοφσ οφκαλμοφσ, 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 Ιωάννθ 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. Σοιαφτθν γαρ θ όντωσ ηϊςα 
ψυχιν»*8+. 
Λζγεται ότι θ ψυχι είναι ακάνατθ. Γνωρίηουμε καλά ότι αυτι θ ζννοια τθσ ακανα-
ςίασ τθσ ψυχισ δεν είναι χριςτιανικισ προελεφςεωσ, αλλά οι Χριςτιανοί τθν 
δζχκθκαν με μερικοφσ όρουσ και μερικζσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. Ο κακθγθτισ 
Ιωάννθσ Ηθηιοφλασ γράφει χαρακτθριςτικά: «Θ ιδζα τθσ ακαναςίασ τθσ ψυχισ, αν 
και δεν είναι χριςτιανικισ προελεφςεωσ, πζραςε μζςα ςτθν παράδοςθ τθσ 
Εκκλθςίασ μασ, διαποτίηοντασ και αυτιν τθν υμνογραφία 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 φφςιν και ακόμθ πρζπει να υπογραμμιςκι ότι ςτθν Ορκόδοξθ Πατερικι 
Παράδοςθ ακαναςία του ανκρϊπου δεν είναι θ ηωι τθσ ψυχισ πζραν του τάφου, 
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, αφοφ θ Χάρθ του Θεοφ δίδει ηωι ςτθν ψυχι. 
Αφοφ δϊςαμε μερικά ςτοιχεία ςυνιςτϊντα τον οριςμό τθσ ψυχισ πρζπει να 
προχωριςουμε λίγο ςτο κζμα τθσ δθμιουργίασ τθσ ψυχισ. Θ ψυχι είναι κτιςτι, 
αφοφ δθμιουργικθκε από τον Θεό. 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 περιγράφει τθν δθμιουργία τθσ ψυχισ του 
ανκρϊπου. Ερμθνεφοντασ το ο άγιοσ Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ λζγει ότι είναι 
απαραίτθτο να δθ κανείσ τα λεγόμενα με τουσ οφκαλμοφσ τθσ πίςτεωσ, και ότι 
λζγονται «μετά πολλισ τθσ ςυγκαταβάςεωσ και δια τθν αςκζνειαν τθν θμετζραν». 
Σο «ζπλαςεν ο Θεόσ τον άνκρωπον και ενεφφςθςεν» είναι «ανάξιον Θεοφ∙ αλλά δι’ 
θμάσ και το αςκενζσ το θμζτερον οφτω ταφτα διθγείται θ κεία Γραφι, θμίν 
ςυγκατα-βαίνουςα, ίνα ταφτθσ αξιωκζντεσ τθσ ςυγκαταβάςεωσ, ανελκείν προσ το 
φψοσ εκείνο ιςχφςωμεν» *10+. Ο τρόποσ με τον οποίο ο Θεόσ ζπλαςε το ςϊμα του 
ανκρϊπου και το ζκανε εισ ψυχιν ηϊςαν, που περιγράφει θ κεία Γραφι, είναι 
ςυγκαταβατικόσ. Περιγράφεται ζτςι για τθν δικι μασ αςκζνεια. 
Ο άγιοσ Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ γράφει ότι όςα λζγονται περί του Θεοφ 
ανκρωποπακϊσ «ςυμβολικϊσ εςτι λελεγμζνα», ζχουν δε υψθλότερο νόθμα, αφοφ « 
απλοφν το κείον και αςχθμάτιςτον ». Και επειδι θ Γραφι λζγει ότι ενεφφςθςεν ο 
Θεόσ ςτο πρόςωπο του ανκρϊπου, ασ δοφμε τθν ερμθνεία περί του ςτόματοσ του 
Θεοφ, που κάνει ο άγιοσ Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ: «τόμα δε και λαλιάν το ενδεικ-
τικόν τθσ βουλιςεωσ αυτοφ εκ του παρ’ θμίν δια ςτόματοσ και λαλιάσ ςθμαίνεςκαι 
τα εγκάρδια νοιματα» *11+. Βζβαια άλλο είναι το ςτόμα και άλλο το εμφφςθμα, 
αλλά το αναφζρω ςαν ενδεικτικό, αφοφ υπάρχει μια ςχζςθ και ςυνάφεια. Γενικά, 
όπωσ λζγει ο άγιοσ Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ, όλα όςα ςωματικϊσ ζχουν διατυπωκι 
για τον Θεό, εκτόσ από αυτά που ζχουν λεχκεί για τθν ςωματικι επιδθμία του 
Λόγου, «κεκρυμμζνθν ζχει τινά ζννοιαν εκ των κακ’ θμάσ τα υπζρ θμάσ εκδι-
δάςκουςαν» *12+. Επομζνωσ θ ψυχι, όπωσ και το ςϊμα, είναι κτίςμα Θεοφ*13+. 
Ο άγιοσ Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ, ερμθνεφοντασ το εμφφςθμα αυτοφ του Θεοφ, 
λζγει ότι είναι «ου μόνον ανοίασ αλλά και ατοπίασ μεςτόσ ο λόγοσ» ότι το 
εμφφςθμα ςτον Αδάμ ιταν θ ψυχι και ότι μεταδόκθκε θ ψυχι ςτο ςϊμα από τθν 
ουςία του Θεοφ. Αν αυτό ιταν αλθκινό τότε δεν κα ιταν ςε άλλον ςοφι και ςε 
άλλον μωρά και αςφνετθ, οφτε ςτον ζναν κα ιταν ψυχι δικαία και ςτον άλλον ψυχι 
άδικθ. Θ ουςία του Θεοφ «ου μερίηεται ουδζ αλλοιοφται, αλλ’ εςτιν αναλλοίωτοσ». 
Σο εμφφςθμα λοιπόν του Θεοφ ιταν θ «του αγίου Πνεφματοσ ενζργεια». Όπωσ ο 
Χριςτόσ είπε «λάβετε Πνεφμα άγιον», ζτςι και το κείο εμφφςθμα «ανκρωπίνωσ 
ακουόμενον, Πνεφμά εςτι το προςκυνθτόν και άγιον». Κατά τον άγιον, δεν είναι 
ψυχι ζνα κομμάτι του Θεοφ, αλλά θ ενζργεια του Παναγίου Πνεφματοσ, που ζκτιςε 
και δθμιοφργθςε ψυχι, χωρίσ να γίνει αυτό ψυχι. «Σοφτο 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 τθ δθμιουργία τθσ ψυχισ. Πατιρ γαρ και Τιόσ 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 Θεόσ, κτίηει και τθν ψυχι.  



Ο άγιοσ Αναςτάςιοσ ο ιναΐτθσ γράφει: «Οφτε γαρ ςϊμα προ τθσ ψυχισ υφίςτατο, 
οφτε ψυχι προ του ςϊματοσ»*15+. Ο δε άγιοσ Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ επιγραμ-
ματικά τονίηει, αντικροφοντασ 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 υφίςταται προ τθσ δθμιουργίασ του ςϊματοσ, αλλά κτίηεται μαηί με 
αυτό : «Σθν ψυχιν οφτε γαρ προχφίςταται του ςϊματοσ∙ οφτε μεκυφίςταται∙ αλλ’ 
άμα τθ τοφτου γενζςει κτίηεται και αυτι»*17+. 
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