
                   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΥ 
 
                                              Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
 
                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Είναι αδιαµφισβήτητο ότι την σκέψη µας την αποδίδουµε σε διεργασίες του νού 

και θα πρέπει να προσεγγίσουµε εάν αυτός περιορίζεται στον υλικό χώρο του 

εγκεφάλου, ή εάν επεκτείνεται στον επέκεινα άϋλο «χώρο». Η θεώρηση θα 

συµπεριλάβει και την έννοια της ψυχής, αν αυτή υπάρχει και πως. 

 

                                        Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΕΕΣ 

 

     Ο κάθε άνθρωπος πράττει βάσει κάποιας λογικής (άλλως Λόγου), είτε είναι  

αποδεκτή αυτή από την πλειοψηφία της κοινωνίας, είτε όχι. Η λογική, αποδεκτή ή 

παράλογη, ή είναι ενταµιευµένη στους νευρώνες του εγκεφάλου και τις απολήξεις 

τους, είτε πίσω από τους νευρώνες ρέει η λογική πλοκής των ιδεών. Εάν υποθέσουµε 

ότι είναι ενταµιευµένη στους νευρώνες, θα πρέπει να διευκρινίσουµε εάν είναι η 

λογική αυτή η δοµή των κυττάρων των νευρώνων και των απολήξεών τους, ή εάν 

εκφράζεται αυτή στην δοµή των νευρώνων. Θεωρούµε αξιωµατικά ότι η λογική, 

εκφράζεται στην δοµή των κυττάρων των νευρώνων και είναι ενταµιευµένη εκεί. 

«Υπάρχει» και λειτουργεί στον άϋλο «χώρο» και παγιδεύεται στην εγκεφαλική δοµή, 

η οποία προσδιορίζει περιορισµούς στην εκφρασή της. Η λογική του άϋλου «χώρου», 

κοινή σε όλα τα έννοα όντα, θα ειδικευτεί και εκφρασθεί σύµφωνα µε την υλική δοµή 

του εξειδικευµένου όντος και τις εµπειρίες που έχει. 

    Η υλική δοµή του εγκεφάλου προσδιορίζεται από κληρονοµικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και είναι έκφραση αυτή η δοµή, της έλλογης υλικής 

αλληλοσυσχέτισης των µορίων της ύλης. Υπάρχει η λογική της υλικής δοµής που 

προσδιορίζει και διατάσσει την ύλη. Είναι µέρος αυτή η λογική, της απείρου λογικής 

που διέπει την ύλη και τον άϋλο κόσµο. Έτσι είναι λογικό ότι ένα σύν δύο ίσον τρία 

και αυτή η λογική διέπει και τον άϋλο εκείνο «χώρο», όµως η εγκεφαλική δοµή ενός 

τρελλού και οι παραστάσεις του που είναι έκφραση µέρους της απείρου λογικής, θα 

δώσει άλλα αποτελέσµατα από το «ίσον τρία».  

     Η λογική πλέκει τις ιδέες, τις έννοιες δηλαδή και οι ιδέες  µπορεί να είναι γενικές 

και να µην αναφέρονται σε ένα αντικείµενο συγκεκριµµένο. Η έννοια «τραπέζι» είναι 



γενική και αντιστοιχεί σε πλήθος από αντικείµενα, αλλά η έννοια «ηθική» είναι 

αφηρηµένη της ύλης και προσδιορίζει τρόπους συµπεριφοράς. 

     Η λογική είναι ο τρόπος πλοκής των αϋλων ιδεών και η ιδέα έχει σαν ποϋπόθεση 

ότι δυνατόν να επενδύεται στην ύλη, η ύλη απαιτεί τις ιδέες της. 

     Οι ιδέες προϋπάρχουν του ανθρώπου αλλά επινοήθηκαν από τον Θεό, όταν ο 

Θεός, ο Λόγος, εξήγαγε µέσα από το κενό, το µηδέν δηλαδή, την ύλη. Η ύλη, το Είναι 

δηλαδή, ήταν η αφετηρία της εξέλιξης του έλλογου κενού για συνείδηση, νόηση και 

αντίληψη του Θεού, του προσώπου που έχει αυτές τις ιδιότητες. 

     Η συνείδηση, η νόηση και η αντίληψη είναι αποτέλεσµα της λογικής πλοκής των 

ιδεών, των ιδεών που επινοήθηκαν από τον Θεό. 

 

                                                       Ο ΝΟΥΣ 

 

     Σηµειώνεται ότι εµείς οι άνθρωποι δηµιουργούµε θεωρίες για να εξηγήσουµε τον 

κόσµο και το πράττουµε όπως µπορούµε. Εάν οι δυνατότητές µας είναι κατώτερες 

του προσδοκώµενου για ρεαλιστική περιγραφή του κόσµου, τότε και οι θεωρίες µας 

είναι ατελείς. Έτσι καλείστε να υιοθετήσετε ένα αξίωµα για να αποδεχτείτε µία από 

τις θεωρίες που υπάρχουν: ότι ο άνθρωπος είναι όµοιος στον Θεό, πολύ µικρός, 

µπορεί όµως να περιγράψει ρεαλιστικά την φύση. Εάν αποδεχτείτε το αξίωµα, µπορεί 

να αποδεχτείτε και την θεωρία που µελετάτε εδώ. 

     Το σύµπαν, το Είναι, έχει ιδιότητες και αυτές είναι κάτι από το  µη Είναι του. Έχει 

συνείδηση, νόηση και αντίληψη, οι οποίες είναι διαδικασίες και αποτελέσµατα της 

σκέψης και η σκέψη είναι προϊόν του νού. Ο νους του Θεού έχει το άϋλο µέρος του, 

την άϋλη λογική πλοκή των ιδεών και δεν εδράζεται πουθενά. Η λογική εκφράζεται 

µέσα από τους νόµους του σύµπαντος (ένα µέρος της). Εκφράζεται  µέσα από την 

συµπεριφορά της ύλης. 

     Ο νους του θεού είναι άϋλος, άχωρος και άχρονος και εκφράζεται χωρικά και 

χρονικά µέσα στην ύλη. Ο νους του ανθρώπου είναι µέρος του νου του θεού, είναι 

όµως φυλακισµένος στην εγκεφαλική του δοµή. Η λογική της υλικής δοµής του 

εγκεφάλου επηρεάζεται από αυτόν και είναι µέρος του νου του θεού. Έτσι το DNA 

των κυττάρων, η παιδεία και η εν γένει εµπειρία του ανθρώπου, θα προσδιορίσουν το 

είδος και την ποσότητα σκέψης που θα παραχθεί και η οποία πιθανόν να αποκλίνει 

από την αποδεκτή. Η παγίδευση της λογικής και των ιδεών που πλέκει, από την δοµή 

του εγκεφάλου, παράγει σκέψη ατοµική και ανθρώπινη που πιθανόν να αποκλείνει 



από την υπέρτατη σκέψη. Ο νους του ανθρώπου µε την διδασκαλία που δέχεται, 

λαµβάνει γνώση από την  άπειρη δεξαµενή του Θεού. 

 

                                     ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 

 

     Με µέτρο τους εαυτούς µας, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει καλό και κακό. Κακό 

είναι ένα µικρόβιο που θα µας προκαλέσει αρρώστεια, µία άσχηµη συµπεριφορά 

άλλου, ένα χτύπηµα που θα υποστούµε, κλπ. Το καλό και το κακό υπάρχουν στα 

πεπερασµένα όντα, υπάρχουν στο πεπερασµένο. Ο άνθρωπος είναι πεπερασµένος. Οι 

αδυναµίες του ανθρώπου είναι µέρος του κακού και ο άνθρωπος καλείται να 

ξεπεράσει τις αδυναµίες του και να πλησιάσει την σκέψη του Θεού. Ο άνθρωπος 

πρέπει να νικήσει το κακό και να τελειωθεί. 

 

                                                       Η ΨΥΧΗ 

 

     Η παγίδευση του νου στον εγκέφαλο, ορίζει µία ιδιαιτερότητα της ύλης που είναι 

ιδιαιτερότητα κάθε άνθρωπος. Η ιδιαιτερότητα παραγωγής της σκέψης προσδιορίζει 

και την ψυχή, η οποία πέρα από τις νοητικές διαδικασίες συναισθάνεται επίσης. Το 

συναίσθηµα είναι ίδιον του πεπερασµένου, πονά ή χαίρεται µία ψυχή που 

προσδιορίζεται από την ύλη ενός ανθρώπου. Σαν ιδιότητα του ανθρώπου που είναι 

υποσύνολο του όλου το συναίσθηµα, είναι και ίδιον του Θεού. Ο Θεός συναισθάνεται 

και έχει συνείδηση, νόηση και αντίληψη. 

 

                                              ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

 

     Τέθηκε ένα αξίωµα, ότι είµαστε όµοιοι του Θεού. Μήπως αυτό είναι εγωϊσµός και 

όχι  ρεαλισµός; Μήπως είµαστε κατώτερα όντα και δεν µπορούµε να εξηγήσουµε τον 

κόσµο;  

     Ταξιδεύοντας στις θεωρίες της Φυσικής, δεν ένοιωσα και τόσο υπερήφανος που 

άλλες ανέτρεψα,  άλλες περιόρισα. Αυτό γιατί έννοιωσα την ανασφάλεια της 

ανθρώπινης αδυναµίας, αν µπορούµε να εξηγήσουµε τον κόσµο. Ίσως τα βήµατα που 

διανύουµε είναι πρώϊµα. Ίσως είναι νωρίς και µετά από µερικά χρόνια να 

τελειοποιηθούν οι θεωρίες του ανθρώπου. Ίσως όµως ποτέ να µην προσεγγίσουν το 

απόλυτο. Ίσως ο χοϊκός άνθρωπος είναι δέσµιος του ατελούς. 



     Αν ο άνθρωπος είναι δέσµιος του ατελούς και απλώς «γεύεται» του απολύτου, 

τότε η ψυχή που προσδιορίσαµε και την οποία επηρεάζοµε εν ζωή, αν διαδέχεται την 

υλική δοµή µετά θάνατο , ίσως να έχει µεγαλύτερες δυνατότητες να πλησιάσει την 

απόλυτη σκέψη. 

     Αισθανόµενος την ανθρώπινη αδυναµία και αιώνιος εραστής της αλήθειας, 

αναµένω την εξέλιξη στην ζωή µου, την οποία και επιδιώκω, να πλησιάσω την 

απόλυτη αλήθεια που ίσως ανιχνεύσαµε εδώ. ∆ιαφορετικά ελπίζω ότι είναι διάδοχη η 

ψυχή, να πάρει την σκυτάλη στον ανήφορο της γνώσης και της επίγνωσης της 

αλήθειας. Και αλήθεια σηµαίνει αυτό που δεν ξεχάσαµε, ανάσυρση κάποιας γνώσης 

από την λήθη, γνώση του Θεού. 


