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Περίληψη 

 

   Τα ψυχολογικά θέματα που με την επιστημονική του διεισδυτικότητα συζητά ο Αριστοτέλης 

βρίσκονται συχνά στη γραμμή των σημερινών προβληματισμών. 

    Μια θεμελιακή θεώρησή του (γενικά παραδεκτή σήμερα) είναι η έννοια της ψυχοσωματικής 

ενότητας, αποφεύγοντας τον δυϊσμό ψυχής-σώματος προηγούμενων φιλοσόφων («τα της ψυχής 

πάθη μετά σώματος, αχώριστα της φυσικής ύλης»). Ως αποτέλεσμα της σχέσης αυτής γίνεται 

σαφής μνεία φαινομένων, που δεν είναι άλλα από τα σήμερα αποκαλούμενα Νευροφυτικά.  

    Η ταξινόμηση των ψυχικών λειτουργιών γίνεται από τον φιλόσοφο βασικά παρόμοια όπως 

στη σύγχρονη κλινική πράξη. Ενδιαφέρουσα είναι η εκτενής διάκριση λογικής «βούλησης» και 

«ορέξεων» (λέγε: ενστικτωδών ενορμήσεων), δηλ. έντονων επιθυμιών, παρορμητικών, που 

ενεργούν παρά τη λογική και απαιτούν άμεση ικανοποίηση. Συνέπεια αυτών είναι η ενδοψυχική 

σύγκρουση με ποικίλα επακόλουθα στον χαρακτήρα (εγκρατής ή ακρατής κλπ).  

    Η αντιστοιχία με τις ψυχοδυναμικές θεωρίες γίνεται έκδηλη στην πραγματεία για τις 

διεργασίες της μνήμης (εγχάραξη, καθήλωση, ανάκληση) με αναφορές στην απώθηση, ψυχικές 

παραστάσεις «λανθανούσας εν τω βάθει» (λέγε: στο υποσυνείδητο) κ.ά. Χαρακτηριστική είναι η 

περιγραφή από τον φιλόσοφο ενός παραδείγματος που ευθέως υποδεικνύει τον Φροϋδικό 

ελεύθερο συνειρμό, που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη ψυχαναλυτική θεραπεία. Ανάλογες 

έννοιες ανευρίσκονται για τα όνειρα με ερμηνείες σχετικές με το έκδηλο και το λανθάνον 

περιεχόμενο (μακριά από θεοκρατικές της εποχής), διακρίνοντας δύο είδη ονείρων: τις 

«ευθειονειρίες» (κατανοητά όνειρα) και τα «διεστραμμένα» όνειρα, ακατανόητα δηλ. με 

επικράτηση της αχρονικότητας και άλλων στοιχείων του υποσυνειδήτου. 

    Ο Αριστοτέλης αποδεικνύεται αρκετά σύγχρονος και με τον τρόπο που ακολουθεί το 

λεγόμενο Βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλλο. Κατά συνέπεια σταχυολογώντας από ποικίλα κείμενα 

του Σταγειρίτη μπορούμε να διακρίνουμε τους τρεις αυτούς παράγοντες (που θυμίζουν το Φύσει 

– λόγω – έθει) στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου: Η Φύση δίνει στον 

άνθρωπο βιολογικές λειτουργίες και ικανότητες, η λογική αναπτύσσεται και καθορίζει τις 

ψυχολογικές σχέσεις και τέλος η κοινωνία επηρεάζει με τους νόμους και την παιδεία. Έτσι 

υπάρχουν στα κείμενα του φιλοσόφου μακρές περιγραφές του χαρακτήρα των εφήβων, των 

υπερηλίκων κλπ. 

    Στα ίδια κείμενα υπάρχει πληθώρα παρατηρήσεων για θέματα, όπως ο έρωτας, η φιλία, ο 

ναρκισσισμός, η δικαιοσύνη, οι συζυγικές και άλλες ανθρώπινες σχέσεις, που δείχνουν την 

παρατηρητικότητα και ευαισθησία του Αριστοτέλη. 

 

 


