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.. και στην αποκεκαλυµµένη αυτού βούληση. 
Καθώς και στην αθανασία της ψυχής. 

 
     Ναι αλλά η µεν αποκεκαλυµµένη βούληση είναι χαραγµένη στο 
βιβλίο του Ιερού Νόµου. 
      Η αθανασία της ψυχής ; 
      Μα είναι δόγµα , είναι πίστη και δεν αµφισβητείται ως και εκείνη 
της ύπαρξης του Μ.Α.Τ.Σ. 
      Θα επιθυµούσα όµως , όπως και όλοι µας πιστεύω  , να ορίσουµε , 
να καθορίσουµε , να πιστοποιήσουµε , τι είναι ή τι δεν είναι ή τι 
εννοούµε , όταν αναφερόµεθα στην έννοια ψυχή. 
      Έτσι ουσιαστικά και όχι γενικά να αντιληφθούµε  τι ακριβώς 
ορίζουµε µε την λέξη-έννοια   ψυχή. Πρέπει λοιπόν να κάνουµε µια 
ανάλυση –τοποθέτηση µε πολλαπλές προεκτάσεις –γνωσιολογικές –
θρησκευτικές-φιλοσοφικές αλλά και ιατρικές-βιολογικές παραµέτρους 
ερµηνείες. 
      Μην ανησυχείτε : δεν πρόκειται να παλινδροµήσουµε σε τέτοιες 
αναλύσεις . Υπάρχει ο σαφέστατος προσδιορισµός του αντικειµένου από 
τον Τρ. Ισχ..  :  Θέσεις του Αριστοτέλη . 

 
 
Ο άνθρωπος  κατέχεται από το σώµα του , ενώ έχει την 

ψευδαίσθηση πως το κατέχει . 
Τον διέπει µια συνεχής αυταπάτη , ό ,τι  υπάρχει από αυτόν  

είναι η ύλη του και είναι το µόνο από αυτόν που δεν µπορεί να δει πως 
είναι. 

Για τον εαυτόν του , και µόνον σε στιγµές δεινής αυτογνωσίας , 
είναι ον που γνωρίζει , που αισθάνεται και . µαζί , σκέπτεται. 

Αναπόδραστα ,δηλαδή, στρέφεται έξω από το σώµα του , στο  
οποίο προώρισται , να µην αναγνωρίσει ποτέ την ταυτότητά του. 



     Ανησυχεί για την µυστική πηγή του άγνωστου εαυτού του.                       
Σ΄ αυτήν  απευθύνεται όταν το εγώ του τον ξαφνιάζει , 
ευχάριστα ή δυσάρεστα . 
      Και ενώ , µερικώς έχει ερµηνευτική πρόσβαση σε 
συµπτώµατα  που καταφέρνει να αναγάγει σε συγκεκριµένες 
σωµατικές αιτίες , στέκεται µετέωρος µπροστά στα όνειρα , τη 
φαντασία , το λόγο, τη σκέψη. Μπροστά δηλαδή σε 
απροσδιόριστης υφής παρουσίες, που νιώθει να καταλαµβάνουν 
χώρο µέσα του , χωρίς να µπορεί να καταλάβει την ύλη και τον 
τόπο της. 
        Μια  « ψυχή » , έτσι , αναβλύζει εικόνες , παρέχει το υλικό 
και την πλοκή τους, υποβαστάζει νοήµατα, προειδοποιεί µε 
προαισθήµατα , δίνει τόπο στο καλό και το κακό , το «µεγάλο » 
και το « µικρό ». 
        Γίνεται µε ένα λόγο , αδιάγνωστος πυρήνας , µοναδικός για 
τον καθένα , προσωπικός, που επιβάλλει το αδιάφανο της  
παρουσίας του. 
        Κιόλας ,όµως ,επειδή η διαφάνεια εξαντλείται στην εικόνα 
µιας ύλης που τρέφει την απελπισία , µια που το µέλλον της 
αναλύεται σε ζοφερές παραστάσεις , η ψυχή , η άυλη υπόσταση 
, αναλαµβάνει να κερδίσει το παιχνίδι που ο άνθρωπος χάνει µε 
την γέννησή του :το παιχνίδι της ζωής. 
        Η ψυχή δυναµώνει , το ίδιο και η ψευδαίσθηση. Κι ένα 
µοχλό για την άρση της τελευταίας  - τύχη και µαζί, δυσάνεκτος  
οιωνός – τον οφείλουµε στον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.      
    Ο Σταγειρήτης  φιλόσοφος ,  όπως αναγνωρίζει η παγκόσµια 
ελίτ του πνεύµατος , στα τρία «περί ψυχής » βιβλία του , δεν 
ασχολείται µε την αφηρηµένη , καθολική φύση της ψυχής, αλλά 
, πρωτίστως , µε την φύση της  καθεαυτήν. Όχι µε το είναι της , 
αλλά µε τον τρόπο που δρα και τις δυνατότητες που έχει να 
ενεργεί, στην δράση της βρίσκεται το είναι και η ουσία της 
ψυχής, 
     ∆ηλαδή , στην Αριστοτελική θεώρηση της ψυχής , δεν 
πρέπει να περιµένουµε  µια µεταφυσική της ψυχής. Αφού η 
λεγόµενη µεταφυσική θεώρηση εκλαµβάνει την ψυχή ως 
πράγµα και επιχειρεί να του προσδώσει ποιότητες . 



          Το  συγκεκριµένο θεωρησιακό  πνεύµα του Αριστοτέλη 
βρίσκεται µακριά από τέτοιου είδους εννοιολογήσεις . 
          Για τον Σταγειρήτη , το οντολογικό status της ψυχής δεν 

είναι απροσδιόριστο, είναι συγκεκριµένο. Στην κριτική του της 
δοξογραφικής παράδοσης, στο πρώτο βιβλίο του ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ  
διευκρινίζει  πως η ψυχή δεν είναι ένα ή περισσότερα σωµατικά στοιχεία 
, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως πρόκειται  για πνευµατική  ή άυλη 
υπόσταση. Επίσης , δεν υπόκειται σε κίνηση, παρά µόνον κατά 
περίσταση, όταν δηλαδή κινείται ή αλλοιώνεται το έµψυχο σώµα. 
∆εν µπορούµε ,εποµένως, να αναφερθούµε στην ψυχή, χωρίς να 
λάβουµε υπόψη το ζωντανό σώµα στο οποίο ανήκει. Η ψυχή δεν 
υπάρχει χωρίς το σώµα, αλλά δεν είναι είδος σώµατος, δεν είναι σώµα, 
αλλά κάτι από το σώµα. Γι αυτό υπάρχει µέσα στο σώµα και µάλιστα σε 
συγκεκριµένο σώµα. 
Σύµφωνα µε τον Αριστοτελικό ορισµό  ψυχή είναι η πρώτη εντελέχεια 
ενός φυσικού , οργανικού σώµατος, που έχει την δυνατότητα της ζωής, 
και, επίσης , έχει µέσα του την αρχή της κίνησης και της στάσης. 
Πριν ή  προχωρήσουµε στην περαιτέρω ανάλυση του ορισµού θεωρώ 
σκόπιµο να αναφερθώ στην σηµαντική έννοια της λέξεως 
ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ και την διαφοροποίηση από τη σχεδόν όµοια λέξη 
ΕΝ∆ΕΛΕΧΕΙΑ . 
Ο Αριστοτέλης οµιλεί περί εντελέχειας  δηλώνοντας την µετάβαση της 
ύλης  από την αδράνεια στην ενεργό κατάσταση. 
Πώς ; Με την πρόσληψη µορφής ( είδους ) αλλά και την αιτία αυτής της 
µετάβασης . 
Σηµαίνει επίσης τη ζωτική δύναµη που διέπει και καθοδηγεί την υλική 
ενέργεια των οργανικών όντων. 
Τελείως διάφορος είναι η έννοιας της λέξεως ΕΝ∆ΕΛΕΧΕΙΑ : η 
συνεχής και µε ζήλο , διαρκής και ακατάπαυστη φροντίδα , επιµέλεια. 
Πάρα την σαφή διάκριση των δύο αυτών εννοιών ,εν τούτοις ,ο όρος 
ενδελέχεια συχνότατα χρησιµοποιείται και ως εντελέχεια, µε 
αποτέλεσµα , λόγω της συχνότατης άστοχης  αυτής χρήσης (της 
ενδελέχειας ως εντελέχειας ) 
Πρακτικώς οι δύο έννοιες ταυτίζονται . 
 
 
 



Η ψυχή , δηλαδή είναι , µια υπόσταση µε την έννοια της µορφής  
Η χαρακτηριστική αριστοτελική διατύπωση , είναι πως η ψυχή είναι 
αυτό που είναι ένα συγκεκριµένο σώµα ήταν να είναι. Είναι αιτία και 
αρχή του ζωντανού σώµατος , η πηγή και ο σκοπός της κίνησης του , 
είναι ως η µορφή του έµψυχου σώµατος. 
Ο µέγας Σταγειρίτης  στο έργο της ωριµότητας του « Περί ψυχής »  εκεί 
όπου προσδιορίζεται η φύση και η ουσία της ψυχής , οι ικανότητες και η 
λειτουργία της , ορίζει την 
Μεν φαντασία ως µία κίνηση που δηµιουργείται από την αίσθηση σε 
εντελέχεια την δε ψυχή ως : την πρώτη εντελέχεια ενός φυσικού 
οργανικού σώµατος που έχει την δυνατότητα της ζωής  και επίσης έχει την 
αρχή της κίνησης  και της στάσης . 
και ως εντελέχεια, µε αποτέλεσµα , λόγω της συχνότατης άστοχης  
αυτής χρήσης (της ενδελέχειας ως εντελέχειας ) 
Πρακτικώς οι δύο έννοιες ταυτίζονται . 
 
ΨΥΧΗ: η πρώτη εντελέχεια ενός φυσικού οργανικού σώµατος που έχει 
την δυνατότητα της ζωής  και επίσης έχει την αρχή της κίνησης  και της 
στάσης. 
      Με τον ορισµό αυτό της ψυχής ο Αριστοτέλης προσπερνά την 
ξεχωριστή , δυιστική  σύλληψη –γνώµη του διδασκάλου του Πλάτωνα 
για την σχέση σώµατος-ψυχής και διατείνεται ότι ψυχή και σώµα 
αποτελούν ένα αλληλοσυνδεόµενο συνδυασµό. 
    Σε αντίθεση µε την µεταφυσική Πλατωνική θεώρηση, η Αριστοτελική 
προβαίνει σε εφαρµογή βιολογικών γνώσεων και αναφέρεται σε 
δυνάµεις –ικανότητες µιας κατ εξοχή βιολογικής ψυχής. 
      Ετσι ο Αριστοτέλης περιγράφει την ψυχή ως δυνάµενη : Να κινεί  -
χωρίς να κινείται. Είναι ασώµατη και γνωρίζει .Γνωρίζει χωρίς όµως να 
θεωρείται ότι η ίδια η ψυχή αποτελείται από όµοια στοιχεία-πράγµατα 
µε αυτά τα οποία γνωρίζει. 
      Και εξηγεί : ένας οργανισµός ζει εφ όσον έχει τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά : λογικό-αντίληψη-κίνηση-στάση σε τόπο-αναπνοή-
πέψη-αύξηση και µείωση. 
     ́ Ενεκα των ανωτέρω ,ο Σταγειρήτης , αποδέχεται ότι η ψυχή περνά 
διάφορες µορφές. 
 



      Οι µορφές αυτές της ψυχής , πάντα κατά τον Αριστοτέλη , 
σχηµατίζουν µια σειρά µε καθορισµένη διάταξη . Μια σειρά-διάταξη  σε 
τέτοιο σηµείο ώστε κάθε είδος ψυχής να προϋποθέτει όλα τα 
προηγούµενα της σειράς αυτής , αλλά χωρίς όµως να συνάγεται από 
αυτά. 
      Σύµφωνα µε την διάταξη-κατάταξη –µορφή της ψυχής σε πρώτο 
στάδιο-επίπεδο  τοποθετείται η ελάχιστη η στοιχειώδης µορφή ψυχής η 
οποία είναι η θρεπτική . 
    Είναι η µορφή εκείνη της ψυχής η οποία δίδει τα βασικά σε όλα τα 
έµψυχα όντα  φυτά και ζώα. 
     Στο δεύτερο επίπεδο τοποθετείται η αισθητική µορφή της ψυχής  η 
οποία όµως συναντάται µόνον στα ζώα. 
      Και τέλος στην Τρίτη και ανώτερη µορφή είναι η νοητική , η οποία , 
προσέξτε, συναντάται ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. 
      ∆ηλαδή  η ψυχή µπορεί να καταταχθεί σε τρείς επιµέρους 
κατηγορίες: την θρεπτική-φυτική την αισθητική-ζωική  και την λογική-
ανθρώπινη. 
       Εδώ τοποθετείται η ειδοποιός διαφορά ανθρώπων-ζώων. Η λογική –
ο νους- είναι ιδιότητα που καθιστά διακριτό τον άνθρωπο έναντι όλων 
των άλλων έµβιων όντων . 
       Ο Αριστοτέλης δέχεται ότι ο άνθρωπος διακρίνεται στο σώµα –στο 
σώµα που αποτελείται-εκφράζει την ύλη –και την ψυχή, που είναι αυτή 
που είναι η µορφή του, όπως ακριβώς διακρίνοµαι, λέει ο Σταγειρήτης , , 
ότι αυτό που βλέπουµε ( δείχνοντας προφανώς έναν πέλεκυ ) είναι ένας 
πέλεκυς  και τον αναγνωρίζουµε τόσο από τα υλικά , όσο και από την 
ουσία του που τον αποτελούν . 
       ∆εν θα παραλείψουµε   να τονίσουµε ότι ο Αριστοτέλης , 
συµπληρώνει την έννοια της ψυχής  σηµειώνοντας-υποδεικνύοντας τις 
κύριες  , κατ αυτόν , λειτουργίες της , δηλαδή την θρέψη , την αίσθηση , 
την κίνηση και τον νουν . 
      Και επεξηγεί :Η θρέψη είναι η µετατροπή του ανόµοιου σε όµοιο. 
Απώτερος δε σκοπός της η διαιώνιση του είδους, αυτή δε αποτελεί και 
την κατώτερη δύναµη-ικανότητα της ψυχής. 
      Η αίσθηση µε την σειρά της είναι η µεσότητα µεταξύ  των  
αντιθέσεων , που φέρνουν τα αισθητά. 
 
 



      Η ικανότητα της νόησης, που προκαλεί υπόνοιες για την πιθανή 
ανεξαρτησία της από το σώµα δεν αποτελεί εξαίρεση , ανάµεσα στις 
υπόλοιπες ικανότητες  της ψυχής, καθώς φαίνεται πως απορροφάται στη 
παράσταση ή τουλάχιστον δεν υφίσταται χωρίς την παράσταση  Όπως 
τονίζει ο Αριστοτέλης αν η νόηση   είναι φαντασία τις ή µη άνευ 
φαντασίας , δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το σώµα. Γιατί η παράσταση 
είναι µία κίνηση που προέρχεται από την αισθητηριακή αντίληψη . Αυτή 
η υπόθεση ακριβώς φαίνεται πως υιοθετεί ο Αριστοτέλης  : « ουδέποτε 
νοεί άνευ φαντάσµατος η ψυχή » Η εξάρτηση βέβαια δεν αποκλείει 
βαθιές διαφορές ανάµεσα στη νόηση και την αίσθηση. Η λειτουργία της 
πρώτης δεν προϋποθέτει, όπως εκείνης της αίσθησης , την εξωτερική 
παρουσία ενός αντικειµένου. Το ίδιο ισχύει και για την αναπαράσταση 
και τα συναισθήµατα. 

Η διάνοια ,όµως , δεν εξαρτάται από κάποιο µέρος ή όργανο του 
σώµατος. Προκειµένου να λειτουργήσει πρέπει να είναι ελεύθερη από 
κάθε σωµατικό ή υλικό δεσµό, αντίθετα µε τις επιµέρους αισθήσεις , οι 
οποίες στηρίζονται σε κάποιο αισθητήριο όργανο , προσαρµοσµένο στο 
κατάλληλο αισθητό. 

Όσο για την φθορά της νόησης και της ερευνητικότητας, 
οφείλεται στην φθορά άλλων οργάνων µέσα στο σώµα. Η σκέψη όµως ή 
για παράδειγµα η αγάπη και το µίσος δεν είναι πάθη του νου , αλλά του 
υποκειµένου που τον κατέχει, στο βαθµό που τον κατέχει. Γι αυτό , όταν 
χαθεί το υποκείµενο , ο νους ούτε θυµάται ούτε αγαπά. Από µιαν άποψη 
λοιπόν , ο νους καθ εαυτόν είναι απαθής. 

Ακριβέστατα ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει δύο νόες., υπάρχει ο 
νους που µοιάζει µε την ύλη και γίνεται όλα τα νοητά και ό άλλος που 
λειτουργεί ως αιτία. Ο παραγωγός νους είναι ανεξάρτητος από το σώµα , 
απαθής και αµιγής , ουσία του είναι η ενέργεια , Χωρίς τον ενεργητικό 
νου τίποτα δεν µπορεί να σκεφθεί. Ο ενεργητικός νους δηλαδή 
προηγείται από τον  παθητικό νου . Ο πρώτος σκέφτεται πάντα , ο 
δεύτερος όχι.  Όταν χωριστεί από το σώµα ο ενεργητικός είναι µόνον 
αυτό που είναι . Από άλλα όσο περιέχει η ανθρώπινη φύση, το µόνον 
αιώνιο και αθάνατο είναι  η  ουσιαστική φύση του ενεργητικού του νου. 

Μετά τον θάνατο δεν διατηρούµε καµία  ανάµνηση της ζωής 
που πέρασε , επειδή ο ενεργητικός νους είναι απαθής.  

 



Ο τελευταίος δεν διατηρεί καµίαν εντύπωση από το χρόνο ή τις 
περιστάσεις της ζωής , ενώ ο παθητικός νους , ο οποίος , εκείνος είναι 
ευπαθής και µπορεί να γίνει όλα τα νοητά , υφίσταται την επίδραση των 
περιστάσεων, και, συνεπώς , χάνεται µε τον θάνατο του σώµατος. 

Πρόκειται λοιπόν για µία αφαίρεση στην οποία προχωρεί ο 
Αριστοτέλης και χωρίζεται αυτό που στην πραγµατικότητα είναι 
ενωµένο, δηλαδή ο ενεργητικός από τον παθητικό νου. Ο ενεργητικός 
νους έτσι µένει στην ουσία του και δεν µπορεί να γίνει καµία διάκριση 
ανάµεσα στα δύο. Άλλωστε στο τρίτο του βιβλίο Περί ψυχής  , γράφει 
ακριβώς : « πράγµατι υπάρχει ο νους που είναι ανάλογος µε την ύλη , µε 
το να γίνεται όλα τα νοητά και ένας άλλος  που τα παράγει όλα, και 
µοιάζει µε κάποια κατάσταση , όπως το φώς, γιατί, κατά κάποιον 
τρόπον, και το φως κάνει τα χρώµατα που υπάρχουν δυνάµει, χρώµατα 
σε ενέργεια.» 

Όπως το φως , δηλαδή , δεν είναι ανεξάρτητη υπόσταση, αλλά 
παράγοντας αναπόσπαστος από την δυναµική της σχέσης φωτός 
χρώµατος έτσι και ο ενεργητικός νους είναι όρος του αδιαίρετου 
συµπλέγµατος ενεργητικού -παθητικού νου . 

Ο Αριστοτέλης για να αναδείξει το νοητικό στοιχείο ως 
ιδιόµορφο σύµπτωµα στην τάξη των φυσικών, οργανικών λειτουργιών , 
σύµπτωµα που προσιδιάζει στην ανθρώπινη φύση, το απεµπλέκει από 
την µοίρα της αλλοίωσης και του αφανισµού, που διατρέχει την 
ανθρώπινη ύλη και το βλέπει καθαρό , στη µοναδικότητα του 
φανερώµατός του. 

Σε ότι αφορά , εξάλλου, την υπερβατικότητα και την αθανασία 
του ενεργητικού νου , δικαιολογούνται δυνάµει της υπαρκτικής του 
εµµένειας , στα πλαίσια της κατοίκησης επιµέρους  ατοµικοτήτων στο 
διηνεκές του χρόνου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Φαντασία :κίνηση που δηµιουργείται  από την αίσθηση σε εντελέχεια. 
 
Στον Πλάτωνα η φαντασία απαντά ως παράγωγο του  φαίνεσθαι 

εκφράζοντας µε την ευρύτερη σηµασία τον όρο φαινόµενο. Κατά µίαν 
έννοια συνιστά µία σύµµειξη αισθήσεως και δόξης και διακρίνεται από 
τα αληθινά όντα. 

Στην Αριστοτελική σκέψη η φαντασία παρουσιάζεται  
φιλοσοφικά και σχετίζεται ετυµολογικά µε τη λέξη φαος   που σηµαίνει 
φως και ορίζεται ως  αν ειη κινησις υπο της αισθησεως της κατ ενεργεια 
γιγνοµενη . 

Η έννοια της φαντασίας εκτιµάται από τον φιλόσοφο ως ένα 
ξεχωριστό µέρος της ψυχής , καθώς κάνει αναφορά στο επονοµαζόµενο  
φανταστικό µόριον, το οποίον δεν δύναται να υφίσταται ξεχωριστά από 
το σώµα. 

Ήδη από τον ορισµό της φαντασίας αναδύεται η σχέση 
αίσθησης και υπόληψης .(δηλ δόξας) µε την διαφορά ότι η φαντασία 
είναι το πάθος που έχουµε όταν το θέλουµε , ενώ η υπόληψη δεν 
εξαρτάται από την θέλησή µας. 

Η φαντασία εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση του κάθε 
ατόµου. Η φαντασία παρουσιάζεται ως µία ειδωλοποιητική δύναµη που 
καθιστά ικανό το άτοµο να φέρει στη µνήµη του εικόνες , όχι όµως µε 
την βοήθεια της αισθήσεως της όρασης. Αλλά µέσω της ικανότητας του 
κάθε ατόµου να ανακαλεί στο νου του κάθε αισθητό αντικείµενο , 
ακόµη κι αν δε βρίσκεται µπροστά  στο οπτικό του πεδίο. 

Ο Αριστοτέλης , εκκινούµενος από την προαναφερόµενη 
διατύπωση προβαίνει σε µια διάκριση-αντιδιαστολή της φαντασίας από 
το νοείν ( την νόηση ) . ∆υνάµει της φαντασίας κρίνουµε και ανάλογα 
ψευδόµαστε ή λέµε την αλήθεια. 

Ένα παράγωγο της φαντασίας , πάντα , κατά Αριστοτέλη , 
θεωρείται και το φάντασµα .Τι είναι όµως το φάντασµα ; Μπορεί να 
ληφθεί τόσο µε την έννοια της εικόνος , όσο και µε την έννοια της 
παράστασης, η οποία λαµβάνεται ως µία παράσταση µίας  συνθετικής 
αντιληπτικής εικόνας. Η ψυχή νοεί τις µορφές µε τη βοήθεια των 
παραστατικών εικόνων. 

Εν κατακλείδι : ο Αριστοτέλης όχι µόνον ορίζει τι είναι 
φαντασία  δηλώνει ωσαύτως και τι δεν είναι   αναφέροντας ότι   αύτη 
διαφαίρει από την αίσθηση , την επιστήµη , το νου  και την δόξα . 



Μέσα από την Αριστοτελική φιλοσοφία περί φαντασίας 
ξετυλίγονται τα στάδια της γνωσιακής διαδικασίας , που δεν είναι άλλα 
από την αίσθηση (πρώτο στάδιο ) , από την φαντασία ( δεύτερο στάδιο ) 
, από την µνήµη (τρίτο στάδιο )και το λόγο ( τέταρτο στάδιο ), που 
εξικνείται στο ανώτερο επίπεδο ενότητας της γνώσης  , µε αποτέλεσµα 
τα ζώα που στερούνται λόγου αλλά διαθέτουν φαντασία , να είναι σε 
θέση να κατορθώνουν αν όχι πολλά , αρκετά µε τη βοήθειά της ( δηλ της 
φαντασίας ) τα οποίας τελείως επιγραµµατικά θα αναφέρω τις 
λειτουργίες της καθ ότι ως ικανότητα των έµψυχων όντων διακρίνεται 
από λειτουργίες  , όπως εκείνης της µνήµης , της ανάµνησης , των 
ονείρων και των µετεικασµάτων . 
           Ο Σταγειρίτης επικαλείται την έννοια της φαντασίας  ,όταν 
πρόκειται να εξηγήσει τις αισθητηριακές παραισθήσεις και ειδικότερα 
τον σχηµατισµό των µετεικασµάτων, αναφερόµενος τόσο στο θετικό 
όσο και στο αρνητικό τους είδος  . 
             Με τον όρο µετείκασµα ή διαφορετικά µετά-εικόνα  ο 
φιλόσοφος αναφέρεται κυριολεκτικά σε ένα σύντοµο οπτικό αποτύπωµα 
στο µάτι , το οποίο εµφανίζεται µετά την παύση της διεγερτικής αιτίας , 
της αρχικής εικόνας. 
            Η µνήµη , δεύτερη βασική λειτουργία της φαντασίας , 
αναφέρεται σε γεγονότα και καταστάσεις µε αποκλειστικά αντικείµενα 
του παρελθόντος, καθ ότι το παρών σκιαγραφείται µέσω της αίσθησης.              
Η µνήµη αποτελεί µία έξη που συνδέεται µε τον χρόνο και αποτελεί 
αντικείµενο κτήσης τόσο του ανθρώπου , όσο και των ζώων, που είναι 
ικανά να αντιλαµβάνονται ή που έχουν αίσθηση του χρόνου. ∆εν κάνει 
το λάθος ο Αριστοτέλης να υποθέτει ότι η µνήµη µπορεί να διακριθεί 
από τη φαντασία απλά µε αναφορά στο χαρακτήρα των εικόνων που 
εµπλέκονται.  Για  τον άνωθεν λόγο η µνήµη  ανήκει στο ίδιο µέρος της 
ψυχής , στο οποίο ανήκει και η φαντασία .  
        Η ανάµνηση είναι µια ακόµη βασική λειτουργία της φαντασίας. Η 
λειτουργία της ανάµνησης λαµβάνει χώρα την στιγµή που η διαδικασία 
της µνήµης έχει ολοκληρωθεί . δηλαδή η ανάµνηση έπεται της µνήµης  
και ενεργοποιείται εφ όσον έχει δηµιουργηθεί µια εικόνα στη µνήµη. 
       Τέλος , τα όνειρα , η ύστατη λειτουργία της φαντασίας . Το γεγονός 
ότι το περιεχόµενο των ονείρων είναι αισθητικό , µολονότι οι αισθήσεις 
κατά τον ύπνο παραµένουν αδρανείς  (γιατί ο Αριστοτέλης δεν 
αναγνωρίζει την συµβολή των αισθήσεων  του παρόντος στη 



διαµόρφωση των ονείρων )  δείχνει ότι τα όνειρα είναι έργο ή προϊόν της 
φαντασίας, δηλαδή παραπροϊόν της προηγούµενης αίσθησης. Τα όνειρα 
ανήκουν στο ίδιο µέρος της ψυχής , στο οποίο ανήκει η  φαντασία , εφ 
όσον τα όνειρα οφείλονται στη διέγερση της φαντασίας από µόνιµες 
αισθητηριακές εντυπώσεις. 
  Ολοκληρώνοντας τόσο τα περί της φαντασίας , αλλά και το τεκτονικό 
µου  τεµάχιο , θα επιθυµούσα , επιγραµµατικά να κλείσω αναφέροντας 
τα τρία είδη φαντασίας , που δεν είναι άλλα από  την αόριστη , την 
αισθητική  και την λογιστική ή βουλευτική φαντασία . Και η µεν πρώτη 
απαντάται στα ατελή ζώα που διαθέτουν ως µοναδική αίσθηση την αφή 
,και είναι λογικό, το δεύτερο είδος , το αισθητικό  και κατ επέκταση η 
αισθητική φαντασία  αναφέρεται στις αισθήσεις που αποτελεί ίδιον κάθε 
ζώου, και σχετίζεται µε την κίνηση των ζώων , πάντα  αναφορικά µε τα 
δύο είδη φαντασίας τη βούληση  ή έλλογη επιθυµία (µελλοντικό αγαθό ) 
και την όρεξη ή άλογη επιθυµία (παρούσα ηδονή ) . Στο  τρίτο στάδιο , 
της λογιστικής ή βουλευτικής φαντασίας  ( που απαντάται µόνον στους 
ανθρώπους και ενεργοποιείται κατά την διάρκεια του  νοείν ) τονίζεται η 
ικανότητα του ανθρώπου να ενοποιεί ή να συνδυάζει το φάντασµα  ή τις 
νοητικές εικόνες  - τα νοήµατα- προκειµένου να διαµορφώσει νέες 
αισθητηριακές αντιλήψεις .     
 Τονίζεται ιδιαιτέρως η ικανότητα του ανθρώπου  να ενοποιεί ή να 
συνδυάζει το φάντασµα ή τις νοητικές εικόνες  - να εννοεί και 
αντιλαµβάνεται :την αλληλουχία των κρυφών νοηµάτων , αν µπορούσε 
να µας υπενθυµίσει ο νοµπελίστας µας ποιητής  Ο. Ελλύτης  ) για τις 
πράξεις του βίου µας . 

Για την αντιγραφή-συρραφή-προσαρµογή 
 Ιωαν. Γ. Ντούτσος   



 
 
 


