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Ο πολυγραφότατος ιατρός του 2ου μ. X. αιώνα Γαληνός από την Πέργαμο (129- 
211-2171) επιθυμούσε να θεωρείται τόσο φιλόσοφος όσο ιατρός. Κατά τον Αθηναίο2, 
εξέδωσε ισάριθμες φιλοσοφικές και ιατρικές πραγματείες στο σύνολο ώστε ξεπέρασε 
όλους τους παλαιότερους που ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά (και φιλοσόφους 
και ιατρούς). Από τον Ευσέβιο Καισαρείας (265-340)3, που έζησε λίγες μόνο δε
καετίες μετά τον Γαληνό, χαρακτηρίζεται ισάξιος προς τους φιλοσόφους Αριστοτέλη 
και Θεόφραστο. Μερικοί μάλιστα υποκλίνονται στις γνώσεις του. Το λεξικό του 
Σουΐδα εξάλλου αναφέρει ότι ο Γαληνός είναι πασίγνωστος λόγω των ιατρικών, 
φιλοσοφικών, ρητορικών και γραμματικών πραγματειών του και ότι ως εκ τούτου 
κρίνεται πως δεν είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε αυτές4. Προκειμένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσον ο Γαληνός ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, αρκεί να γίνει 
αναδρομή στον κατάλογο των έργων του, όπως καταγράφεται στην πραγματεία, 
Περί των ιδίων ζιζλίων'. Αλλά και το έργο του Ό τι ό άριστος ιατρός καί φιλόσοφος 
δηλώνει την πεποίθησή του για τη σπουδαιότητα της φιλοσοφίας ως άσκησης της 
λογικής θεωρίας πριν από την άσκηση της ιατρικής τέχνης, δηλαδή ως προϋπόθεσης 
για τη σωστή διάγνωση και άρα για τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπευτικής 
αγωγής, που κατά τον Ιπποκράτη αλλά και κατά τον Γαληνό0 αποβαίνει παράγων
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1. V. Boudon-Millot, (200ft 440-466).
2. Αθηναίου, Δειπνοσοφισται, I, 2, 30-32: «...ιερός (30) τήν τέχνην καί κατά τά ήθη, τών Ακα

δημαϊκών λόγων οϋ παρέργως άπτόμενος, Γαληνός τε ό Περγαμηνός, δς τοσαϋτ’ έκδέδωκε συγ
γράμματα φιλόσοφά τε καί ιατρικά ώς πάντας ϋπερβαλείν τούς πρό αύτοΰ, καί κατά τήν ερμηνείαν 
ούδενός ών τών άρχαίων άδυνατώτερος».

3. Ευσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική 'Ιστορία 5, 28, 14, 6: «Αριστοτέλης δέ καί (5) Θεό- 
φραστος θαυμάζονται· Γαληνός γάρ ίσως υπό τινων καί προσκυνείται».

4. Λεξικό Σουΐδα, σ. 243.
5. V. Boudon-Millot, (200ft 440-466).
6. Πβ. Γαληνού,Ότι ό άριστος ιατρός χαί φιλόσοφος, 54, 7-& «Ιπποκράτει μέν εϊρηται προτρέποντι 

τήν λογικήν ήμάς έξασκεΐν θεωρίαν».
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καθοριστικής σημασίας για την ίαση του ασθενούς. Στην ίδια πραγματεία μάλιστα, 
η αναφορά του Γαληνού στις αρετές του ιατρού: «σωφροσύνης ουν φίλος ώσπερ γε 
και αλήθειας εταίρος δ γ ’ αληθής ιατρός έξεύρηται»7, παραπέμπει σαφώς στις αρετές 
του φιλοσόφου κατά τον Πλάτωνα, όπως αυτές περιγράφονται στην ΠολιτείαΛ Πολ
λά από τα φιλοσοφικά έργα του Γαληνού έχουν χαθεί, ενώ τα περισσότερα από εκεί
να που έχουν διασωθεί ευρίσκονται, ως επί το πλείστον, σε αποσπασματική μορφή9.

Η φιλοσοφική διατριβή του Γαληνού, Περί των Ίππο κράτους και Πλάτωνοζ 8ογ- 
μάτων™, αναφέρεται στο περιεχόμενο της πραγματείας του Στωικού Χρύσιππου Περί 
πα$ώνη, εκτεταμένης σε τέσσερα βιβλία, η οποία παρά τις δυσκολίες κατανόησης, 
που συχνά εμφανίζει το κείμενο του Γαληνού12, οσάκις αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πραγματεία, λόγω της γνωστής γλωσσικής δυσκολίας που παρουσιάζουν τα κείμενα 
του Χρύσιππου13, θα μας ήταν άγνωστη, χωρίς τις συνεχείς αναφορές τού ιατρού σ’ 
αυτήν. Η εν λόγω πραγματεία (και όχι μόνο) θα αποτελέσει το έναυσμα της παρούσας 
μελέτης η οποία θα εξετάσει το ζήτημα των παθών της ψυχής κατά τους Στωικούς 
και τον Γαληνό, με έμφαση στην περί παθών θεωρία του.

Περί των παθών της ψυχής κατά τους Στωικούς και τον Ιαληνό
Το κεντρικό ζήτημα της πραγματείας ΠΙΠΔ  αφορά στη θέση του ηγεμονικού μέσα 

στο ανθρώπινο σώμα14. Δια της πειραματικής οδού, δηλαδή με ανατομές και έρευνα 
στα σώματα των ζώων και των ανθρώπων, ο Γαληνός τεκμηριώνει πλέον επιστημονικά 
πως η θέση του ηγεμονικού μέρους (δηλαδή της κινητήριας δύναμης του ανθρώπινου 
οργανισμού), βρίσκεται στον εγκέφαλο. Απομένει όμως, και η θεωρητική τεκμηρίωση 
ή διαλεκτική, όπως την αποκαλεί ο Γαληνός Στην περίπτωση αυτή ο Γαληνός αναφέρει 
ότι είναι λανθασμένο να θεωρείται πως η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο του σώματος, 
όπως υποστηρίζει ο Αριστοτέλης, διότι αποδεδειγμένα βρίσκεται λίγο έκκεντρα.

7. ΙΙβ. Γαληνού, ένδ’ αν., 59, 10-11.
8. Πλάτωνος, Πολιτεία, 487 a 3-5: «... φίλος τε καί συγγενής αλήθειας, δικαιοσύνης, ανδρείας, 

σωφροσύνης».
9. V. Boudon-Millot, σσ. (2000: 457 κ. εξ.).
10. Γαληνού,, Περί τών'Ιπποχράτους καί Πλάτωνος άρεσχόντων, (εφεξής: Π ΙΠ Δ) Ph. De Lacy, 

Galeni De placitis Hippocratis et Platonis, ed. Ph. de Lacy, Berlin (CMG  V 4, 1, 2), 1978-1984.
11. Γαληνού, De locis affectis, III, 1, Κ. VIII, 138 (= S. V. F , III, 467): «Χρύσιππος ό φιλόσοφος 

Ιγραψεν περί τών πα·5ών εν μέν τό θεραπευτικόν βιβλίον, ου μάλιστα χρήζομεν εις τήν ϊασιν αύτών, 
ετερα δέ τρία λογικός εχοντα ζητήσεις». Πβ. Τ. Tielman, (:2003, 140 και σημ. 1 στην ίδια σ.)

12. Σχετικά προς το πρώτο βιβλίο της διατριβής του Γαληνού αλλά και για την πιθανή ύπαρξη 
και δέκατου βιβλίου της, πβ. Ph. de Lacy, Galen (: 1981(2), σσ. 45 κ. εξ.).

13. Πβ. Πλουτάρχου, Περί στωικών έναντιωμάτων, 28, 1047, Β: «(Ο Χρύσιππος) άσαφείας καί 
έλλείψεις καί νή Δία, σολοικισμούς, έφ’ οϊς άλλοι αίσχυνθείησαν οΰκ ολίγοι». Σχετικά με τα προβλήματα 
που παρουσιάζουν οι αναφορές του Γαληνού στα κείμενα του Χρύσιππου και οι δυσκολίες κατανόησης 
που αναφύονται από τη δυσνόητη γλώσσα του στωικού φιλοσόφου, π€. Ph. de Lacy (:σ. 57).

14. Ph. de Lacy, (:1966, σσ. 259-260 (σ. 262)).
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Πράγματι ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο του σώματος και 
κατέχει τη συγκεκριμένη τιμητική θέση στο σώμα ως ρυθμιστής (η καρδιά) των 
λειτουργιών του15. Το λάθος συμβαίνει, κατά τον Γαληνό, διότι θεωρητικά και μόνο 
γίνεται προσπάθεια να τεκμηριωθούν οι λειτουργίες του οργάνου της καρδιάς. Διότι τι 
σημασία έχει η τοποθέτηση του οργάνου για τη λειτουργία του; (η τιμητική θέση για 
παράδειγμα).'Ομως, το θέμα και η συζήτηση περί της έδρας της συνεχίστηκε και πολύ 
αργότερα, μετά τον Αριστοτέλη και τους Στωικούς της Αθήνας και από άλλους 
φιλοσόφους πριν τον Γαληνό, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, όπως συμβαίνει με τον Σενέκα, 
στην 121 επιστολή του Προς Λουχίλισ. «Τι είναι όμως έλλογη ψυχή, ποια η έδρα 
της, τι λογής είναι και ποια η προέλευσή της, δεν γνωρίζουμε»1 β. Κατά συνέπεια και 
η διαλεκτική τεκμηρίωση είναι προβληματική διότι καταλήγει σε ένα συμπέρασμα 
από μία σειρά μη αληθών προκειμένων, σχετικά με μία λειτουργία η οποία δεν 
υποστηρίζεται από αυτές τις προκείμενες, καθότι συμβαίνει να είναι μη αληθείς.Όπως 
ο Γαληνός επισημαίνει, μάλλον ειρωνικά, ως προς την πραγματεία του Χρύσιππου, 
καθένα από τα τέσσερα βιβλία της ομώνυμης πραγματείας του, είναι διπλάσιο σε έκταση, 
συγκρινόμενο προς τα δικά του επί του συγκεκριμένου θέματος17. Γνωρίζουμε πως η 
πραγματεία Περί τωνΊπποχράτουζ και Πλάτωνος δογμάτων θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα φιλοσοφικά του έργα18, καθόσον σ’ αυτό προβαίνει, ως επί το πλείστον, 
στη σύγκριση, στην τεκμηρίωση και στην ανάλυση, πλατωνικών, ιπποκρατικών 
και αριστοτελικών θεωριών, ενώ συγχρόνως άλλοτε αντλεί επιχειρήματα από τις 
θεωρίες των Στωικών, και ιδιαίτερα του Χρύσιππου19, ως προς τα πάθη της ψυχής, 
προκειμένου συχνά να τις αμφισβητήσει και άλλοτε, ενδεχομένως ασυνείδητα, να τις 
ενστερνιστεί®. Και ο ίδιος εδώ επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά προς την ψυχή, προς 
τα μέρη της και προς τις λειτουργίες των. Τα μέρη αυτά τα τοποθετεί σε συγκεκριμένα 
σημεία του σώματος^1, ενώ εκθέτει, ασκώντας συγχρόνως κριτική επ’ αυτών, θεωρίες

15. Περί ζφων μορίων, 3.4, 665b 18-20.
16. §§ 11-12.
17. Γαληνού, ΙΙΙΠ Δ, Βιβλ. 5', 6, (459-460):«... έγραψε Χρύσιππος, τεττάρων γάρ βιβλίων οΰτω 

μεγάλων αύτφ γεγραμμένων ώσθ’ έκαστον είναι διπλάσιαν των ήμετέρων...». Πβ. επίσης Galenus, 
De locis affectis, III, 1, Κ. VIII, 138 (=S.V.E, III, 457).

18. Και ο ίδιος ο Γαληνός φαίνεται ότι τη θεωρεί πολύ σημαντική αφού, όπως έχει ήδη παρα
τηρηθεί, επανειλημμένως επανέρχεται, διορθώνει και εμπλουτίζει το κείμενό της.

19.0  Γαληνός αναφερόμενος στον Χρύσιππο γράφει ότι κοσμεί την πόλη των Σόλων με τη γέννησή 
του, όπως ο Αριστοτέλης την πόλη των Σταγίρων, πβ. Προτρεπτικός έπ'ι Ιατρικήν, 7, Κ, I, 14. (Texte 
etabli et traduit par V. Boudon-Millot, Galien, Exhortation a 1’etude de la medecine-Art medical, 
Paris, Les Belles Lettres, 2002). ΙΊβ. P. Manuli, (1992: 365-375 (367).

20. Πβ. P. Moraux (1985 : 163-164). Πβ. P. Manuli (1992 : 368).
21. Πβ επίσης, Περί κυουμένων διαπλάσεως, 701,11-14 Κ. Galen, De foeuttum formatione, hrsg, 

ubers. U. erl. V. F. Nickel, CMG, V, 4, 1, 1: «τό σώμα σύμπαν έν άλω τφ βίψ διοικεΐσθαι τρισιν άρχαϊς 
αύτό κινήσεων, τής τ’ έξ εγκεφάλου διά νεύρων καί μυών, καί τής καρδίας δι’ αρτηριών, και τής έξ ήπατος 
διά φλεβών» και 701, 15: «έν πολλαΐς πραγματείαις έδήλωσα... περί τών τής ψυχής ειδών ...».
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σχετικές προς τις ψυχικές δυνάμεις, που είναι συνυφασμένες προς τη ζωή των ζώντων 
οργανισμών, και που εκδηλώνονται ως διάφορες ζωτικές ενέργειες και αντιδράσεις. Τα 
ζητήματα αυτά απασχόλησαν κατ’ εξοχήν ανά τους αιώνες τον φιλοσοφικό στοχασμό, 
επειδή σχετίζονται προς την αναπαραγωγή, την τροφή, την ανάπτυξη, τις νοητικές 
διεργασίες. Πρόκειται σαφώς περί των ενεργειών εκείνων που εκφράζονται δια των 
αισθήσεων, των συγκινήσεων (των παθών) και δια της λογικής22. Στην εν λόγω 
πραγματεία ο Γαληνός αναφέρεται στην πλατωνική θεωρία περί διαιρέσεως της ψυχής 
σε τρία μέρη και τεκμηριώνει την δική του σύμφωνη θέση, αντλώντας το υλικό του 
από τους πλατωνικούς διαλόγους23, ενώ αναφέρεται και στην αριστοτελική θεωρία περί 
της ενότητας της ψυχής που όμως, στην περίπτωση αυτή, διακρίνεται σε δυνάμεις. 
Ορίζει την έδρα της λογικής ψυχής στον εγκέφαλο και όχι στην καρδιά, αντίθετα 
από ό,τι υποστηρίζουν ο Αριστοτέλης2'* και οι Στωικοί. Η έκθεση και η ανάλυση της 
θεωρίας του Γαληνού επιτελούνται με γνώμονα την επιστημονική του κατάρτιση, που 
πηγάζει από την εμπειρία της ανατομίας25 και, ως εκ τούτου, θεμελιώνονται πιο 
αξιόπιστα επιχειρήματα26. Διαπιστώνεται εδώ συμφωνία προς τη θεωρία του Ιππο
κράτη αλλά και προς την πλατωνική θεωρία περί ψυχής, ενώ καταρρίπτεται η προανα- 
φερθείσα αριστοτελική και χρυσίππεια σχετική θεωρία περί της έδρας του ηγεμονικού 
μέρους της στην καρδιά27.

22. Πβ. P. Moraux (1985: 164).
23. Οι σημαντικές αναφορές του στους πλατωνικούς διαλόγους, ιδιαίτερα στην Πολιτεία, τον 

Σοφιστή και τον Τίμαιο στην εν λόγω πραγματεία καταδεικνύουν την βαθιά ενασχόλησή του με 
την πλατωνική φιλοσοφία,Όμως το ίδιο καταδεικνύει και ο κατάλογος των έργων του. I Ιβ. V. Boudon- 
Millot, (2 0 0 0  459 κ. εξ.).

24. Γενικώς, ο Γαληνός θαυμάζει τον Αριστοτέλη, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα της λογικής και 
της μεθόδου γραφής των έργων του, πβ. Daremberg, Du commentairedeGalien sur leTimee de Platon, 
σ. 1. Ο Αριστοτέλης τοποθετεί και τις τρεις δυνάμεις της ψυχής στην καρδιά, και εκεί τοποθετεί την 
έδρα της ψυχής. Ο Γαληνός το επαναλαμβάνει σε διάφορα βιβλία της πραγματείας του, άλλοτε ανα- 
φερόμενος μόνο στον Αριστοτέλη, άλλοτε και σε άλλους φιλοσόφους, με αντίθετη από αυτόν άποψη. Πβ. 
σχετικά, ΙΙ1ΠΔ, III, 7, 337-347· IV, 1, 363:«... καθ’όσον έν τή καρδίρ πάσας είναι φησιν (τάς δυνάμεις 
τής ψυχής), ως ό Αριστοτέλης ύπελάμβανεν· VI, 1,505: «έκ τής καρδίας μόνης όρμώνται σύμπασαι (αί 
δυνάμεις), καθάπερ Αριστοτέλης και Θεόφραστος «ύπελάμβανον»· VI, 2,515:«... ό δ* Αριστοτέλης και 
ό ΙΙοσειδώνιος... δυνάμεις δ’ είναι μιας ουσίας έκ τής καρδίας όρμωμένης... ό δέ Χρύσιππος... εις δύναμιν 
μίαν άγει και τόν θυμόν καί τήν επιθυμίαν». Ο Αριστοτέλης μάλιστα θεωρεί ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί 
ως όργανο 'ψύξεως της ζέστης της περιοχής της καρδιάς, πβ. Περί χρείας μορίων, VIII, 3,620. G. Helmreich 
(1907-1909, Nachdr., Amsterdam 1968). Σχετικά με την προσέγγιση του αριστοτελικού έργου από 
τον Γαληνό, πβ. P. Moraux, (1976: 127-146 (ιδιαίτερα 141-143).

25. Σχετικά με τις σπουδές ανατομίας του Γαληνού στην Αίγυπτο, πβ. Σ. I. Μπαλογιάννη (2006).
26. Πβ. σχετικά, ΓΙΙΠΔ, IX, 9, 793.
27. Συνεχείς αναφορές στη θεωρία και τα σφάλματα του Χρύσιππου σχετικά με τη θέση του 

ηγεμονικού μέρους της ψυχής στην καρδιά εμφανίζονται κατ’ εξοχήν στα βιβλία II- VI της εν λόγω 
πραγματείας.
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Ιδιαιτέρως στο 5ο βιβλίο της πραγματείας αυτής, ο Γαληνός αναφέρεται στα 
πάθη της ψυχής, στα νοσήματα, που εκδηλώνονται κατά τα επί μέρους τμήματά 
της και βρίσκει αντιστοιχίες προς τις σωματικές νόσους. Θεωρεί δηλαδή ότι, όπως 
όταν το λογικό μέρος της ψυχής διατελεί σε διαμάχη προς τα άλλα μέρη της, τότε 
προκαλείται ψυχική νόσος28, αντίστοιχα, τα μέρη του σώματος νοσούν όταν διατελούν 
σε διαμάχη μεταξύ τους εξ αιτίας μιας υφιστάμενης ασυμμετρίας των θερμών, των 
ψυχρών, των ξηρών και των υγρών χυμών. Κατά τον Χρύσιππο από τους Σόλους, 
από τη συμμετρία ή την ασυμμετρία των χυμών, εμφανίζεται στο σώμα αντίστοιχα, 
η υγεία -η καλή μείξη των χυμών (ευκρασία τις)- ή η νόσος (δυσκρασία τις)*'·1. 
Επίσης η υγεία ή η ασθένεια των νεύρων προσδίδουν στο σώμα τη δύναμη ή την 
αδυναμία, δηλαδή την ευτονία ή την άτονία, ενώ από την συμμετρία ή την ασυμ
μετρία των μελών εξαρτάται και το κάλλος ή το αίσχος (ασχήμια) του ανθρώπινου 
σώματος30. Κατά τη διάρκεια μιας νοητής συνομιλίας ο Γαληνός ζητάει από τον 
Χρύσιππο να προβεί στην ίδια αντιστοίχιση και ως προς την υγεία ή την ασθένεια 
της ψυχής αφού, όπως τονίζει ο Χρύσιππος και επαναλαμβάνει ο Γαληνός, «η ψυχή 
είναι πνεύμα που γεννιέται και παραμένει εντός μας, κατοικώντας συνεχώς στο 
σώμα μας μόλις εμφανιστεί στο σώμα η ζωή»31. Έχει ο ίδιος μάλιστα ήδη τονίσει 
ότι, όπως δια της ιατρικής τέχνης θεραπεύεται το σώμα, αντίστοιχα και ο ιατρός 
της ψυχής επιβάλλεται να κατέχει εις βάθος (εντός είναι) ως αυθεντία, την επιστήμη 
για τη θεραπεία της ψυχής, ώστε να την εφαρμόσει με τον καλύτερο τρόπο για την 
ίασή της3'. Ο ιατρός της ψυχής, μάλιστα, οφείλει να γνωρίζει τρόπους θεραπείας 
και για τις δύο περιπτώσεις (ψυχής και σώματος), ώστε να επιτυγχάνει το άριστο 
αποτέλεσμα, δηλαδή την ίαση33. Με τον τρόπο αυτόν δηλώνεται η σημασία της φι
λοσοφικής κατάρτισης του ιατρού34 και επισημαίνεται η ομοιότητα των θεραπειών 
σώματος και ψυχής και η αναλογία μεταξύ τους. Στο θέμα αυτό επιμένει και ο 
Χρύσιππος στο Περί πα$ών -ηβικόν35, αφού η ψυχή και το σώμα αποτελούνται από

28. Π ΙΠ Δ, V, 2, 440, 33-34:«... ή τού λογιστικού στάσις ούδενός τών άλλων έστ'ι πλήν ψυχής 
νόσος».

29. Πβ. Galenus, De morborum causis 1 Vol. VII, p. 1 K. (=S. V.F., II, 772).
30. Έ νϋ’ αν., V 3, 7-8. To θέμα της έννοιας της συμμετρίας και του μέτρου σε σχέση με το 

ανθρώπινο σώμα υπάρχει ήδη στον Πλάτωνα, πβ. Τίμαιος, 87 c: «παν δή το αγαθόν καλόν, τό δέ 
καλόν ούκ άμετρον· και ζώον οΰν τό τοιοϋτον έσόμενον σύμμετρον θετέον». Πβ. επίσης 87 e: «οιον 
ουν υπερσκελές ή και τινα έτέραν ϋπέρεξιν άμετρον έαυτφ τι σώμα δν άμα μέν αισχρόν, άμα δ’ έν τή 
κοινών ίρ τών πόνων πολλούς... κόπους...». Πβ. Κικερωνος, Tusc., IV, 28, XIII.

31. Π ΙΠΔ, III, 1 (112) σ. 251 Μϋ. (= S. V. Ε , II, 885).
32. Είναι αξιοσημείωτο πόσο ο Γαληνός συνυφαίνει συνεχώς τις δύο ιδιότητες, του ιατρού και 

του φιλοσόφου, ενδεικτικά, πβ. ΓΑΛΗΝΟΓ, Π.Ι.ΙΙ.Δ., VI, 574, 44-45.
33. Ενθ’α ν ,ν , 2 (158) 413 Mu. (= S'. V. Ε, III, 471). Πβ. Πβ. Τ. Tieleman, (2003: 147).
34. Και εδώ ο Γαληνός ακολουθεί την πλατωνική θεωρία ως προς τη διπλή ιδιότητα του ιατρού: 

Πβ. Πλάτωνος, Πολιτεία, IV, 454 d: «ιατρόν καί Ιατρικόν τής ψυχής όντα».
35. Έν·9’ αν., V, 2, 413 (= S. V. Ε , 111,471).
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στοιχεία φυσικά και ως εκ τούτου υπάρχει συνάφεια θεραπείας των36. Και ενώ οι 
Στωικοί προσπαθούν, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, να καταδείξουν τρόπους ίασης 
των παθών, ωστόσο ο Κικέρων διαφωνεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι 
προσεγγίζουν τα πάθη. Κατά τον Κικέρωνα, οι Στωικοί και ιδιαίτερα ο Χρύσιππος 
στις θεωρίες τους περί των παθών, δεν ασχολούνται τόσο με την υπόδειξη τρόπων 
για την αποφυγή τους ή τη θεραπεία τους, όσο με την κατάταξη και με το ορισμό 
τους, προβαίνοντας έτσι σε μια κατηγοριοποίηση, κατ’ αντίθεση προς τους Περι
πατητικούς, που, όπως πάλι ο Κικέρων υποστηρίζει, αδιαφορούν για τα “ακανθώδη” 
θέματα των ορισμών και αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανακούφιση της ψυχής37. 
Μάλιστα στο IV βιβλίο του έργου του Tusculanes, ο Κικέρων αναφέρεται διεξοδικά 
στην πραγματεία του Χρύσιππου Π ερί πα$ών· τόσο, που θα ήταν δυνατόν να 
θεωρηθεί πως το βιβλίο αυτό συνιστά επιτομή της χρυσίππειας πραγματείας. Εξ 
άλλου ο Κικέρων διατυπώνει την άποψη πως ο Χρύσιππος, ιδιαίτερα στο Γ  βιβλίο 
τού Περί Παδών, μάλλον θα πρότεινε λύσεις ως προς το θέμα των παθών της ψυχής 
και της θεραπείας τους' ο Γαληνός όμως φαίνεται να το αποσιωπά38. Κατά τον 
Κικέρωνα, ο φιλόσοφος από τους Σόλους, απομακρύνεται από τον τρόπο θεραπείας 
που είχε προτείνει ο δασκαλός του Κλεάνθης, που έθετε ως αντιστάθμισμα των 
παθών (ιδιαίτερα της λύπης) την αταραξία του σοφού39, η οποία τελικώς επιτυγ
χάνεται δια παραινέσεων, ότι τάχα δε συμβαίνει κάτι κακό και στη συνέχεια με 
διάφορες συμβουλές. Ο Χρύσιππος αντιθέτως, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο καθη
μερινό του πλαίσιο, θεωρεί πως η ιατρική θεραπεία για την ίαση της λύπης πρέπει 
να αρχίζει ακριβώς κατά τη στιγμή της εμφάνισής της. Η επέμβαση μάλιστα του 
ιατρού της ψυχής (του φιλόσοφου) κατά τον Χρύσιππο, είναι προτιμότερο να 
προηγείται και να εθίζει τον δυνάμει ασθενή στην αταραξία, πολύ πριν από την 
έλευση του πάθους, υποδεικνύοντάς του δια μέσου της διδασκαλίας, τρόπους, για 
την αντιμετώπισή του, διότι ο ασθενής, όταν πλέον επέλθει η λύπη, υπό το κράτος 
της ψυχικής φόρτισης στο οποίο βρίσκεται, τη θεωρεί αναπόφευκτη και επιβε
βλημένη. Άλλωστε η ένταση της στιγμής του πάθους, κατά τον Χρύσιππο, δεν 
επιδέχεται παραινέσεις και απαγορεύσεις. Έτσι, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες 
που παρουσιάζει η συγκεκριμένη θεωρία του Χρύσιππου, αποτελεί εκ των πραγμά
των σημαντικότατο μέρος της φιλοσοφίας του40. Η λύση που προτείνεται κατά 
τα παραπάνω, είναι να «παλαιώνουμε» την κρίση μας από νωρίς. Ο Ποσειδώνιος 
μάλιστα εφηύρε έναν όρο θαυμάσιο σχετικά προς αυτή τη διαδικασία: «παρενδημεϊν», 
δηλαδή να κατοικούμε (να ζούμε) από πριν μέσα στη λύπη, έτσι ώστε όταν έρχεται

38. Πβ. Τ. Tieleman, (2003: 148).
37. Πβ. Cicero, Tusculanes, IV, V, 9.
38. Πβ. Η. Chau vet, (1857: 36).
39. Πβ. Cicero, Tusculanes, III, XXXI, 76, XXXII, 77 (=S. V. F , I, B76, 577).
40. Πβ. Cicero, Tusculanes, (1962: 1284, σημ. 2, της σ. 353).
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να μη μας ταράσσει41. Η σκέψη αυτή του Ποσειδώνιου είναι μάλλον απότοκη, όπως 
προκύπτει, της προσήλωσής του στην πλατωνική φιλοσοφία. Ο Πλάτων, πράγματι, 
στο 10° βιβλίο της Π ολιτεία ςi2, αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της λύπης, 
διατυπώνει ρητά την άποψη ότι δεν αρκεί να την τιθασεύουμε με τον λόγο, αλλά 
θα πρέπει να συνηθίζουμε την ψυχή μας στη σκέψη της παροδικότητας της λύπης. 
Η τακτική αυτή της ψυχικής αυτοάμυνας, συνεπάγεται την εξαφάνιση του ψυχικού 
πόνου. Το πάθος (νόσος), προέρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο, όπως, άλλωστε, και 
η έλλογη πράξη. Είναι λάθος να αναζητάμε μια εξώλογη δύναμη δηλαδή έναν έξωθεν 
παράγοντα, που ο εαυτός μας θα πρέπει να δαμάσει ως εσωτερικός μεσολαβητής. Ο 
«εχθρός» βρίσκεται μέσα μας και αποτελεί την έκφραση και το αποτέλεσμα αυτού 
που πραγματικά είμαστε. Ως προς τον ηθικό μας βίο, δεν είμαστε θεατές μιας πάλης 
μεταξύ σε δύο αρχών (του λόγου και του εξώλογου) αλλά εμείς οι ίδιοι καλούμαστε 
να μεταστρέψουμε τα πάθη μας, δηλαδή να αλλάξουμε την κατεύθυνσή τους. Κατά 
τον Χρύσιππο, το πάθος γεννιέται «όχι όταν φέρεται κάποιος εσφαλμένα και έχοντας 
παραβλέψει κάτι που είναι σύμφωνο προς τη λογική», αλλά όταν η ορμή αποβαίνει 
απείθαρχη στη λογική43. Επομένως, η εσωτερική μας ηθική, δηλαδή η ηθική μας 
συνείδηση, πρέπει πάντα να είναι έτοιμη ώστε να αντιμετωπίσει κάθε είδους πάθος44. 
Ομοίως και ο Κικέρων, αναφερόμενος στη λύπη ως σε ένα, κατά τους Στωικούς, 
από τα τέσσερα θεμελιώδη πάθη, τονίζει πως η εμφάνισή της είναι μάταιη και 
άχρηστη, επειδή δεν προέρχεται από τη φύση, αλλά από την κρίση, δηλαδή από τη 
δόξα (opinio), αφού την προσκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος, θεωρώντας την απαραίτητη45. 
Οι Στω ικοί ορίζουν το πάθος, ως κίνηση ψυχής άνευ λόγου (και ανούσια και 
παράλογη), επομένως και αφύσικη, ή ορμή που πλεονάζει46 (άρα και πάλι βρίσκεται 
εκτός του φυσικού πλαισίου, ως πλέον, δηλαδή ως πλεόνασμα ορμής, που εναν
τιώνεται προς τη φύση, καθόσον στη φύση κυριαρχεί το μέτρον και εκεί δεν υπάρχει 
τίποτε το μάταιο)47. Κατά τον Κικέρωνα η πλεονάζουσα αυτή ορμή της ψυχής που

41. Πβ. Γαληνού, Π.Ι.Π.Δ., IV, 416. Πβ. επίσης, J. Pigeaud (20063:277).
42. Πλάτωνος, Πολιτεία, 604 c: «άεί έ$ίζειν τήν ψυχήν δτι τάχιστα γίγνεσθαι πρός τό ίάσ-'ίαί 

τε και έπανορθοϋν τό πεσόν τε καί νόσησαν, ιατρική ■'/ρηνωδίαν άφανίζοντα».
43. Πβ. Γαληνού, Π.Ι.Π.Δ., V, 457-458.
44. Πβ. έ . Brehier (1971: 258).
45. Πβ. Cicero, Tusculanes, III, XXXIII, 81.
46. Πβ. Ανδρονίκου, Περί πα·5ών, 1 (σ. 11 Kreuttner) (=5. V. F., III, 391).
47. Πβ. Αετίου, Περί άρεσχόντων, 1,6 (Πό$ενέννοιαν ίσχον ·9εών ανϋρωποι) (=S. V. F, II, 1009): 

«ούδέν γάρ τών καλών είκή καί ώς έτυχε γίνεται, αλλά μετά τίνος τέχνης δημιουργούσης». Η δέση 
ομως αυτή είναι ιδιαίτερα οικεία στον Αριστοτέλη, και τη συναντάμε πολύ συχνά σε διάφορα έργα του. 
II- χ. ενδεικτικά: «εί ούν ή φύσις μήτε ποιεί μάτην μηθέν μήτε απολείπει τι τών αναγκαίων», ΙΙερΐ

432b 21 , «εί μηθέν μάτην ποιεί ή φύσις», 434a 31. «Οδέ θεός καί ή φύσις ούδέν μάτην ποιοϋσιν», 
Περί ούρανοϋ, 271a 33, «ή δέ φύσις ούδέν ποιεϊ μάτην», Περί ζφων γεννίσεως, 741b 4. «Τήν φύσιν 
Ι̂ ηΦέν ποιεΐν μάτην», Περί πορείας ζφων, 708a 8-9, «8τι ή φύσις ούδέν δημιουργεί μάτην», 711a 18.
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προξενεί το πάθος πρέπει να θεωρείται ως «απαξίωση» της λογικής48.
Οι Στωικοί περιγράφουν εβδομήντα έξι επί μέρους πάθη, τα οποία ταράσσουν την 

ψυχή των αμυήτων στον Στωικισμό και καταγράφονται από το διεισδυτικό και κριτικό 
βλέμμα των49. Γι’ αυτό ο Κικέρων τονίζει, όπως ήδη αναφέρθηκε, πως οι Στωικοί ασχο
λήθηκαν μάλλον στην καταγραφή και τον ορισμό των παθών παρά στην προσπάθεια 
εύρεσης λύσης προς την εξάλειψή τους, όπως αντιθέτως έπραξαν οι Περιπατητικοί.

Ό τι οι Περιπατητικοί αναζήτησαν λύσεις για την αποφυγή των ψυχικών παθών 
αποδεικνύεται και από το γεγονός πως ο Θεόφραστος, σύμφωνα προς τον κατάλογο 
των έργων του, όπως αυτός παραδίδεται από τον Διογένη Λαέρτιο50, είναι ο πρώτος 
φιλόσοφος που συνέγραψε πραγματεία Περί μελαγχολίας Στον μελαγχολικό άνθρωπο 
αναφέρεται το αριστοτελικό κείμενο των Προβλημάτων XXX, 151 του αριστοτελικού 
Corpus, (το οποίο θεωρείται γενικότερα ψευδοαριστοτελικό)52.

Ο Γαληνός αναφέρει πως η ψυχή κατά τους Στωικούς είναι ένα είδος πνεύματος 
όπως ακριβώς η φύση είναι και αυτή πνεύμα· ενώ όμως το πνεύμα της φύσεως είναι 
υγρότερο και ψυχρότερο, το πνεύμα της ψυχής είναι ξηρότερο και θερμότερο, η δε 
δημιουργία του προκύπτει από τη συμμετρική κράση της αερώδους και της πυρώδους

«οΰδέν γάρ ή φύσις ποιεί μάτην», /7ερί ζφωνμορίων, 658a 9, «ούτε περίεργον ούδέν οΰτε μάτην ή φύσις 
ποιεί», 695b 19. «ούθέν γάρ, ώς φαμέν, μάτην ή φύσις ποιεί», Πολίτικά, 1253a 9. «ώστ’ έπεί μάτην 
οΰδέν όρώμεν ποιούσαν τήν φύσιν», Περί αναπνοής, 476a 12. «οΰδέν γάρ μάτην ή φύσις έποίησεν», 
Αποσπάσματα, 230 6. Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και ο Γαληνός, ο οποίος επανειλημμένως αναφέρει 
την τεχνική της αρτιότητας και του μέτρου της φύσεως, επηρεασμένος από τον Αριστοτέλη αλλά ίσως 
και από τους Στωικούς Αρκεί να αναφερθούμε ενδεικτικά σε σχετικά σημεία της πραγματείας Π.Ι.ΠΑχ 
«ή μηδέν μάτην έργαζομένη φύσις έποίησεν» (VI, 4, 533, 7-8), «ούκ αν ή μηδέν εΐκ-fj ποιούσα» (VI,
4, 552, 18) κ. α. Παραπλήσια αντίληψη όμως παραδίδεται και από τους Προσωκρατικούς, πβ. Λεύκιππος,
II, 2 D -Κ.: «(έν τώ Περ'ι νού)' ούδέν χρήμα μάτην γίνεται, άλλα πάντα έκλόγου τε και ΰπ’ ανάγκης».

48. Πβ. Cicero, Tusculanes, IV, XIV, 32. Πβ. επίσης Cicero, De nature deorum, II, 82, όπου ο 
Κικέρων προβαίνει στην περιγραφή της φύσης για να τονίσει την αρτιότητα και το μέτρο που κυριαρχεί 
εντός της και επισημαίνει ότι αυτό το διαπιστώνουμε όταν κοιτάξουμε ένα δένδρο ή ένα ζώο, όπου τίποτε 
δεν αφήνεται στην τύχη αλλά μέσα από αυτά φαίνεται ότι παντού επικρατεί τάξη και τέχνη.

49. Πβ. S. V. F., III, 394-414. Σύμφωνα με τους Στωικούς τα γενικότερα πάθη είναι τέσσερα: 
λύπη, φόβος, επιθυμία, ηδονή (πβ. Andronicus, Περί παϋών, 1 (p. 11 ) Kreuttner (= S. V. F., III, 
391)) Πβ. Μ. Δαράκη, (2001:117-141, ιδιαίτερα 117):«... αν θέλουμε πράγματι να κατανοήσουμε 
τον εκπληκτικό στωικό αφορισμό: 'το πάθος δεν διαφέρει από τον λόγο', το πιο πολύτιμο βοήθημα 
είναι η περιγραφή των εβδομήντα έξι παθών υπό το βλέμμα των στωικών της Αθήνας».

50. Πβ. Διογένους Λαερτίου, V, 44.
51. Αριστοτέλους, Προβλημάτων Λ, Α, Όσα περί φρόνησιν καί νοΰν καί σοφίαν. Πβ. R. Klibansky- 

Ε. Panofsky-F. Saxl, (1989: 11): «Οι διάφορες εκφάνσεις της μελαγχολίας παρουσιάζονται ευκρινώς 
στο Πρόβλημα XXX. 1, το άκρο*; σημαντικό δοκίμιο της ιστορίας της έννοιας αυτής και της σχέσης 
της με το πνεύμα» (μτφρ. της σ.). Πβ. Aristotle (2011: 274-275).

52. Πβ. τον κατάλογο των έργων του Αριστοτέλους στο V, 23, 14 βιβλίο των Βίων, όπου ο 
Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι έγραψε πραγματεία με τίτλο Περί προβλημάτων α. Πβ. J. Pigeaud 
(1988: 54 κ. εξ.).
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ουσίας53· Το θέμα της σύστασης της ψυχής φαίνεται πως υπήρξε ιδιαιτέρως αρεστό 
ήδη στους προγενέστερους φιλοσόφους· αρκεί μια αναδρομή στον Ηράκλειτο, ο οποίος 
θεωρεί πως η ψυχή είναι προϊόν αναθυμιάσεων54, όπου παρατηρείται να επικρατεί 
άλλοτε το ξηρό στοιχείο και άλλοτε το υγρό. Οσάκις επικρατεί το ξηρό, τότε, επειδή 
οι ψυχές αυτές βρίσκονται κοντά στο πυρ, τη θεμελιώδη κοσμική αρχή, είναι και οι 
τελειότερες. Αν πάλι επικρατήσει το υγρό, τότε η ψυχή είναι νοσηρή και επιρρεπής 
στις ηδονές και στα πάθη55. Η υγιής ψυχή είναι πύρινη. Ο Χρύσιππος την τέλεια κράση 
που προκύπτει από την ένωση του υγρού και του θερμού, την ονομάζει «εύχρατοτά- 
την»56. Ο Ανώνυμος των Σχολίων είζ'Ερμογένην, αναφέρει επίσης ότι ο Γαληνός 
θεωρεί πως η ψυχή είναι η συγκεκριμένη κράση των στοιχείων, που αν βρίσκονται σε 
ίση αναλογία, τότε δημιουργέίται ο άνθρωπος57. Πέραν αυτής της αναλογίας υφίσταται 
και μια αναλογία των μελών του σώματος προς τα κοσμικά σώματα: «αλλά τού κατά 
λόγον κρατοΰντος οί μέν ώσπερ «όμματα φωσφόρα» τώ προσώπψ τοϋ παντός «έν- 
δεδεμένοι» περιπολοΰσιν, ήλιος δέ καρδίας έχων δύναμιν ώσπερ αίμα και πνεύμα 
διαπέμπει και διασκεδάννυσιν έξ εαυτού θερμότητα και φως»58.

Ο Γαληνός προβαίνει σε πάμπολλές παρομοιώσεις που καθιστούν σαφέστερη 
την άποψή του περί του τριμερούς διαχωρισμού της ψυχής, και αντλεί πλήθος από την 
πλατωνική του παιδεία59, με ιδιαίτερα εύστοχα παραδείγματα από τον Σοφιστή, 
προκειμένου να αντιδιαστείλει την υγεία, την οποία ταυτίζει προς την καλή φυσική 
κατάσταση του σώματος από τη νόσο, που την περιγράφει ως διαφθορά (φϋορά), 
άρα και ως κατάσταση παρά φύσιν. Εν τέλει, οι δύο αυτές σωματικές καταστάσεις 
μοιάζουν με πόλη, όταν μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο80. Ο Γαληνός θεωρεί πως η 
συγκεκριμένη παρομοίωση αποδίδει σαφώς τη διαφορά μεταξύ των δύο φυσικών 
σωματικών καταστάσεων. Η υγεία του σώματος παρομοιάζεται προς την ομόνοια 
μεταξύ των πολιτών ενώ η νόσος προσβάλλει το σώμα, όπως συμβαίνει όταν ξεσπά

53. Γαληνού, ΓΙερι ψυχής ήΰών, ed. Bas. I, 346, Κ. IV, 783 (= S. V. F , II, 787). A. Μπάζου 
(2011) και (I. Miiler, Scripta Minora, II, 32-79, 18873).

54. To ίδίο λεξιλόγιο χρησιμοποιεί και ο Γαληνός: «μελαγχολικής άναθυμιάσεως».
55. Πβ. Ηρακλείτου, αποσπ. 118, 1 17 D.-K. Πβ. επίσης Β. Κύρκου-Δ. Γεωργοβασίλη, Η. 

Diels - W. Kranz, (2007:363 και σημ. 12: 922-923). Η ίδια αντίληψη επικρατεί και στον Αριστοτέλη 
(Π. Ί'υχής Α2, 405, 26) αλλά και στους Στωικούς, όπως στον Ζήνωνα και στον Κλεάνθη.

56. Γαληνού, ΤΙερΐ φυσικών δυνάμεων, 1 ,1 κεφ. 3 (Κ. Vol. I, ρ. 523 (= S. V. F , II, 770).
57. Anonymi, Scholia in Hermog, Ideas, Walz. Rh. Gr. VII, σ. 884 (= S. V. F , II, 789):«... δταν 

4ε κατά λόγον και σχεδόν έξ ίσου συνέλθη, ποιεί τόν άνθρωπον».
58. Πλουτάρχου, ΙΊερΐ τοϋ έμφαινομένου προσώπου τω κύκλω  τής σελήνης προσώπου, 928 Β.
59. Πβ. P. Ν. Singer, (2003, σ. 11).
60. Πβ. Πλάτωνος, Τίμαιος, 82 a και Β. Κάλφα, Πλάτων, Τίμαιος (2005, σημ. 530,: 485): 

«Η ασθένεια εδώ σκιαγραφείται και ως «στάσις», δηλαδή άνομη εξέγερση, αταξία, πβ. Πολιτεία, 
4 ι4 b κ. εξ. και Σοφιστής, 228 a-b. Και ο Πλάτων υιοθετεί τις πολιτικές μεταφορές και για την 
περιγραφή της υγείας και της ασθένειας, παράδοση που ξεκίνησε από τον Αλκμαίωνα, ο οποίος 
περιεγραψε την υγεία ως ‘ισονομία’ αντιθέτων δυνάμεων».
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εμφύλιος πόλεμος: «οι πόλεις νοσούν μέσα τους, όπως εκείνοι που, ενώ από τη φύση 
τους είναι συγγενείς, ωστόσο φτάνουν ακόμη και να μάχονται μεταξύ τους»61. Με αυτή 
την παρομοίωση ο Γαληνός θεωρεί πως έχει πλέον ορίσει με σαφήνεια τις δύο αυτές 
καταστάσεις62.Όπως συμβαίνει κατά τον εμφύλιο πόλεμο, όπου κυριαρχεί η επιθυμία 
επιβολής αποφάσεων και κανόνων μιας ομάδας ανθρώπων επί του συνόλου των πολιτών 
με τη χρήση οιουδήποτε μέσου, ύστερα από κυριάρχηση ζωωδών ενστίκτων επί των 
ανθρώπων της ομάδας αυτής, παρομοίως συμβαίνει και με την προσπάθεια επιβολής 
της άλογης δύναμης των επιθυμιών του επιθυμητικού επί της λογικής, δηλαδή επιβολή 
της θέλησης του ζωώδους μέρους της ψυχής επί του λογικού, του «θείου» μέρους της03. 
Ο Γαληνός ασκεί κριτική στον Χρύσιππο όχι μόνο ως προς την τριμέρεια της ψυχής, 
την οποία ο ιατρός υποστηρίζει, όπως ήδη αναφέρθηκε, αλλά και ως προς τη συνέπεια 
του Χρύσιππου σχετικά προς το μονομερές της ψυχής, η οποία άλλοτε νοσεί, όπως 
συμβαίνει με την ψυχή των φαύλων, άλλοτε συνεχώς υγιαίνει, όπως συμβαίνει με την 
ψυχή των σοφών. Ο Γαληνός, ως προς το ζήτημα αυτό, υποστηρίζει πως ο Χρύσιππος 
αντιφάσκει ενίοτε και προς τον εαυτό του.

Όμως, τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος του εαυτού του; Τι συμβαίνει 
όταν παρασύρεται και υποδουλώνεται από τα πάθη του; Ο Γαληνός στην πραγματεία 
Περ'ι τής ψυχής τταί)ών καί αμαρτημάτων αναφέρει πλήθος περιπτώσεων τιμωρίας 
με τρόπο αισχρό ορισμένων δούλων, όταν οι κύριοί τους βρίσκονται σε κατάσταση 
μανίας84. Η οργή, κατά τον Γαληνό, κάνει την ψυχή να μοιάζει με νερό που βράζει05,

61. V [442] (418) 41-42. Πβ. Πλάτωνος, Τίμαιος, 82 a-b: «Γιατί όταν κάποιο στοιχείο 
μορφοποιείται ή μετατοπίζεται αντίθετα προς τη φύση του, προκαλεί θερμότητα εκεί που πριν υπήρχε 
ψύχος, μετατροπή των ξηρών σε υγρά, των ελαφρών σε βαριά και αντιστρόφως, και κάθε άλλη 
μεταβολή. Ισχυριζόμαστε όμως ότι παραμένει αναλλοίωτο, σώο και υγιές μόνον αυτό προς το οποίο 
έρχονται και από το οποίο φεύγουν όμοια με το ίδιο συστατικά, με τον ίδιο πάντα τρόπο και αναλογία» 
(μτφρ. Β. Κάλφας, ένθ’ αν.).

62. Πβ. Πλάτωνος Τίμαιος, 82 a και σημ. 533, σ. 486, (Κάλφας ε'νί’αν.): «Ο Πλάτων προσεγγίζει 
το φαινόμενο της ασθένειας ως φυσικός φιλόσοφος και όχι σαν γιατρός. Αυτό είναι το μοναδικό 
συμπέρασμα της αναλυτικής πραγμάτευσης του θέματος από τον Η. W. Miller, (1962: 103-113). 
Ασθένεια είναι η οποιαδήποτε ανατροπή της ομαλής ισορροπίας των εισροών και των εκροών των 
τεσσάρων στοιχείων, ισορροπία που συνιστά υγεία. Πιθανή είναι επίδραση στον Πλάτωνα των 
ιατρικών θεωριών του Αλκμαίωνα και του Φιλιστίωνα, αλλά και του Διοκλή, όπως υποστηρίζει 
ο F. Μ. Conford, (1937: 332-334).

63. Π ΙΠΔ, V'[472] (452) 18-19.
64. Περί παϋών καί αμαρτημάτων, 18-20.
65. Τη συγκεκριμένη παρομοίωση τη συναντάμε σε γενικές γραμμές στο αριστοτελικό Πρόβλημα 

XXX. 1, 954a 15, όπου περιγράφεται η εν εκστάσει συμπεριφορά του ανθρώπου, δηλαδή όταν ο 
οργανισμός του βρίσκεται υπό την επίδραση της πυρώδους μελαίνης χολής, η οποία τον φέρει 
εκτός εαυτού, όπως συμβαίνει με το ζέον ύδωρ, που γίνεται θερμότερο εξ αιτίας της φλόγας, όπως 
συμβαίνει με τον λίθο και τον σίδηρο. Όμως και οι Στωικοί χρησιμοποιούν την ίδια παρομοίωση, 
όταν, με το παράδειγμα των ιδιοτήτων του λίθου και του σιδήρου περιγράφουν τους τρόπους ίασης 
της νόσου, πβ. Olympiodorus, In Plat. Alcib., Vol. II, p. 54 Creuzer (= S. V. F., Ill, 789).
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και τότε η μανία που προκαλείται από την κατάσταση αυτή είναι νόσημα (πάθος) 
που προσπαθεί να βρει κάποια διέξοδο προκειμένου να εκτονωθεί61*. Είναι φανερό ότι, 
στην περίπτωση αυτή, ένας δούλος, για παράδειγμα, μετατρέπεται σε μέσο εκτόνωσης 
ενώ ο κύριος μεταμορφώνεται σε τιμωρό. Το ζητούμενο είναι η ίαση από το πάθος, 
δηλαδή η αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Αυτή επέρχεται σταδιακά, και 
μετά την επανέλευση της λογικής και της κυριαρχίας της επί των παθών. Η αμφί- 
δρομη σχέση πλήττοντος και πληττόμενου σηματοδοτεί και τη σχέση λογικής και 
πάθους. Ο δούλος πλήττεται από τον τιμωρό του, που ήδη έχει πλήξει τον εαυτό 
του. Με άλλα λόγια ο δούλος πάσχει από τον πάσχοντα, ο οποίος διατελεί σε κατάσταση 
ψυχικής υποδούλωσης από τα ένστικτα. Κατά τον Διογένη Λαέρτιο, όταν ο Ζήνων 
είδε κάποτε έναν δούλο μωλωπισμένο, απευθυνόμενος προς τον κύριό του, που του 
ήταν γνώριμος, του επισήμανε ότι διέκρινε στον δούλο τα ίχνη του δικού του θυμού"7. 
Ο Γαληνός, που οπωσδήποτε γνωρίζει τέτοιου είδους αντιδράσεις, τονίζει πως οι 
αποφάσεις των ανθρώπων πρέπει να λαμβάνονται μόνο όταν αποκατασταθεί η ψυχική 
ηρεμία («έξω τής αλογίστου μανίας γενομένης»68).

Κατά τον Γαληνό, κάθε τι το υπέρμετρο δεν είναι δυνατόν να είναι ωραίο. Η 
φαινομενολογία των ψυχικών λειτουργιών αποκαλύπτει, λ. χ., την ασχήμια της 
ψυχής όταν έχει οργισθεί: «(οι πάσχοντες) κάνουν τα πάντα χτυπώντας με τα πόδια 
και τα χέρια, σχίζουν τα ρούχα τους, κοιτάζουν γύρω τους με μανία, σε τέτοιο βαθμό, 
που, όπως είπα, παλεύουν με τις πόρτες, τις πέτρες και τα κλειδιά, άλλα τα σπάνε, 
άλλα τα δαγκώνουν και τα χτυπούν»1*9. Στην ίδια πραγματεία ο Γαληνός θεωρεί 
πως πρέπει να χαλιναγωγούμε το θυμικό μέρος της ψυχής μας με τον λόγο αντί με 
το μαστίγωμα70 και τονίζει ότι η οργή δεν είναι μικρότερο πράγμα από την τρέλα.

Ο Χρύσιππος, επισημαίνει ο Γαληνός, τοποθετεί τα πάθη στην καρδιά, όπου 
πιστεύει πως βρίσκεται και το ηγεμονικό μέρος της ψυχής71. 0  στωικός φιλόσοφος 
δεν έχει τις ιατρικές/ανατομικές γνώσεις του Γαληνού72, και ως εκ τούτου, οι απόψεις 
του υστερούν επιστημονικώς ως προς τις λειτουργίες του εγκεφάλου και της καρδιάς, 
ενώ ο Γαληνός θεωρεί πως οι ηγεμονικές λειτουργίες βρίσκονται στον εγκέφαλο. 
Σύμφωνα τον Χρύσιππο, τα πάντα εκτυλίσσονται στο ηγεμονικό, αποτελούν το

66. Περί παϋών καί αμαρτημάτων, 22.
67. Διογένους Λαερτίου (V, 23) (εφεξής: Δ. Λ.).
68. Περί τών ίδιων έκάστω παΰών καί αμαρτημάτων τής διαγνώσεως (De propriorum animi 

cuiuslibet affectuum dignotione et curatione), Kuhn, τ. 5, σ. 22, γραμμή 4.
69. ΠΙΠΔ, IV, 6, 414. To ίδιο παράδειγμα και στην πραγματεία, Περί πα·8ών καί αμαρτημάτων, 

§22
70. Πβ. Περί παϋών καί αμαρτημάτων, § 21.
71. Γαληνού, Περί τών Ίπποκράτους καί Πλάτωνος δογμάτων, VII, 590, 8, [651] (652).
72. Ως αυθεντία στην ιατρική ο Γαληνός ασκεί κριτική στον Χρύσιππο, επισημαίνοντας ότι 

ο φιλόσοφος επανειλημμένως χρησιμοποιεί αντεπιστημονικές αποδείξεις αλλά παραδείγματα από 
μύθους, γυναίκες και ποιητές, πβ. Π.Ι.Π.Δ., VI, 583, 77-79.
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προϊόν των μηνυμάτων που τα άλλα μέρη της ψυχής εναποθέτουν προς επεξεργασία 
σ’ εκείνο73. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν μαρτυρίες εκ μέρους 
του Γαληνού πως ο Χρύσιππος στο Α ' βιβλίο της ΙΊερ'ι ψυχής πραγματείας του, 
ακολουθώντας την πλατωνική διαίρεση της ψυχής, τοποθετούσε στο κεφάλι το 
λογικό74, στην καρδιά το θυμικό και στον ομφαλό το επιθυμητικό. Παρόμοια πλη
ροφορία παραδίδεται και ως προς τον Κλεάνθη, σχετικά με την ψυχική τριμέρεια 
επειδή, κατά τον Γαληνό, ο Ποσειδώνιος στην Περί παδών πραγματεία του, απέδειξε 
πως ο άνθρωπος διοικείται από τρεις (ψυχικές) δυνάμεις, την επιθυμητική, την 
θυμοειδή και τη λογιστική και πως το ίδιο υποστήριζε και ο Κλεάνθης75.

Πώς ορίζεται το πάθος; Ποια είναι η ουσία του ποια η σχέση του προς τον πόνο και 
την ασθένεια; Πότε ο άνθρωπος υποφέρει ψυχικά και πώς αντιδρά στα εξωτερικά 
ερεθίσματα όταν αυτά στοχεύουν και πλήττουν εν τέλει το ηγεμονικό μέρος της ψυχής; 
Κατά τους Στωικούς, υπάρχουν τέσσερα είδη παθών: λύπη, φόβος, επιθυμία και ηδονή78. 
Ο Ζήνων, όπως ήδη ανεφέρθη, θεωρεί πως το πάθος είναι μία άλογος και παρά φύσιν 
κίνηση της ψυχής ή μια πλεονάζουσα ορμή77, και, προκειμένου να παραστήσει την 
ξαφνική ταχύτητα της κίνησης αυτής, την παρομοίασε προς το ευκίνητο πέταγμα του 
πουλιού ( πτοία)78. Η ορμή αυτή δημιουργεί μια αντίρροπη στροφή (διαστροφή) στον 
νου79, και μέσα από την ακαταστασία που προκαλεί, αφήνει τα πάθη να βλαστήσουν80 
στην ψυχή, επειδή, στην περίπτωση αυτή, αντίθετα από τη σταθερότητα που διασφα
λίζει η λογική, δημιουργέίται σύγχυση, αστάθεια και αταξία81. 0  Γαληνός υποστηρίζει 
πως ο Χρύσιππος θεωρεί ότι η αιτία της διαστροφής είναι διττή και οφείλεται τόσο 
στη συναναστροφή προς πολλούς ανθρώπους όσο και στην ίδια τη φύση των πραγ
μάτων82. Είναι άλλωστε γνωστή η ευαισθησία του Χρύσιππου, οις προς τη συνα
ναστροφή των παιδιών, ήδη από την πολύ μικρή τους ηλικία προς άρτιους παιδαγωγούς, 
ακόμη μάλιστα και με άρτιες τροφούς. Ο ίδιος θεωρούσε πως οι βλάβες που δη- 
μιουργούνται στις ψυχές των παιδιών από κακές τροφούς αυξάνονται σταδιακά ώστε 
στο τέλος ν’ αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια στις ψυχές τους83. Παρατηρείται εδώ η

73. ΙΙβ. Έν^’άν,ΙΙΙ, 1 (112) σ. 251 Mu (=5 . V.F.,II, 885).
7 4  Έ νΰ’αν., IV, 1, 362. 15
75. Πβ. Γαληνού, Π.Ι.Π.Δ., IX 1 (Vol. V ρ. 653 Κ. ρ. 653 Iu. Mueller) (= S. V. F , I, 571).
76. Πβ. Δ. Λ, VII, 110-111.
77. Πβ. Δ. Λ. VII, 110 (=S. V. F , I, 205). Πβ. επίσης, Πλουτάρχου, Περί τής άρετής τών

ήδών, C 3, σ. 441 c (= S. V. F , I, 202).
78. Στοβαίου, Έ χλ, II, 7, 1, σ. 39, 5, W. (= S. V. F , I, 206).
79. Πβ. Γαληνού, ΓΙ.Ι.Π.Δ., V, 462 (440) 14-14-15, όπου σύμφωνα με τον Χρύσιππο η αιτία

της διαστροφής κατά, είναι διττή.
80. Πβ. Δ. Λ. VII, 110.
81. Πβ. F. Montanari, (2013: 110).
82. ΙΙΙΠ Δ, V, 462, 14-15.
83. Πβ. A. Quintilianus, Iastit. Orat., I, 1, 4 (= S.V.F., III, 734) και ΤΟΓ ΑΥΎΟΓ, Έ νΰ’αν., 

I, 10, 32. (=S.V .F, III, 735).
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σημαντική επίδραση του Πλάτωνος στον Χρύσιππο ως προς την παιδεία των νέων.
Ο χαρακτήρας, άρα, διαμορφώνεται διότι το λογικό μέρος της ψυχής μας δεν βρί

σκεται σε κάποιο ξεχωριστό σημείο ούτε παρακολουθεί τα πάθη κατά τρόπο ώστε 
να μην τα αφήνει να προχωρήσουν πέρα από ένα συγκεκριμένο όριο. Αντιθέτως, ο 
ίδιος ο λογισμός μεταστρέφεται σε πάθος και γ ι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να καλέσει 
σε βοήθεια αυτή τη χρήσιμη δύναμη (τη λογική) που έχει ήδη προδοθεί και καταστεί 
απολύτως ανίσχυρη84. 0  άνθρωπος που διαθέτει τέτοια ψυχή απομακρύνεται εντελώς 
από τη σταθερότητα της λογικής και συνεπώς μεταβάλλεται σε ψυχικά ασθενή85. 
Στην Περί παΰών πραγματεία του ο Χρύσιππος, ορίζει τα πάθη ως κρίσεις, δηλαδή 
γνώμες (δόξαι)66 της λογικής και τις παρομοιάζει προς τις σωματικές ασθένειες, 
τις εμπυρέτους καταστάσεις, τις σοβαρές νόσους. Και ο Ζήνων τις  παρομοίαζε 
προς την αρθρίτιδα, προς τους ρευματισμούς, προς τη διάρροια. Πρόκειται, διατείνεται, 
περί φλεγμονής που χρήζει οπωσδήποτε θεραπείας87. Ο Κικέρων θεωρεί ότι ο 
όρος (ψυχικά) πάθη, που χρησιμοποιούν οιΈλληνες, θα πρέπει να μεταφράζεται 
στα Λατινικά μάλλον ως διαταραχές (perturbationes) και όχι ως ασθένειες (malum)88, 
επειδή, όπως υποστηρίζει, τα πάθη κινούνται διαρκώς και η κίνησή τους είναι αυτή 
που προξενεί τα νοσήματα. Εδώ όμως, δεν πρόκειται για «κίνηση» των παθών αλλά 
για την κίνηση της ψυχής, που επισυμβαίνει ως απόρροια του πάθους και, συνεπώς, 
θα πρέπει να αποκαλέσουμε διαταραχή τη συγκεκριμένη αυτή κίνηση, η οποία 
είναι μια δευτερογενής και επάλληλη κινητική αντίδραση της ψυχής κατά την 
έλευση του πάθους80.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ενώ ο Γαληνός ακολουθούσε, αναμφίβολα, την 
πλατωνική φιλοσοφία ως προς την διαίρεση της ψυχής, εντούτοις, και χωρίς ο ίδιος 
να το ενστερνιστεί, δια της συνεχούς κριτικής εναντίον των Στωικών και δια της 
ενδελεχούς έρευνάς του προκειμένου να ανακαλύψει πτυχές της φιλοσοφίας τους, 
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Les passions de l’ame selon les Sto'iciens et Galien 

Resume

Le traite de Galien Des dogmes d ’Hippocrate et de Platon met l’accent sur le traite 
« Des passions », de Chrysippe, dont le contenu serait inconnu, si Galien n’en faisait 
pas d’allusions continues dans son traite cite ci-dessus. II parait que le medecin de 
Pergame dialogue avec Chrysippe, conteste du point de vue de connaissance medicale 
nombre d’avis du philosophe, mais, il y a aussi des fois, oil, peut-etre a son insu, il suit 
sa pensee. Des notions telles : eutonie-atonie, εύχρατής-άχρατήζ, se rencontrent dans 
les deux textes et prouvent que le bon fonctionnement de 1’organisme, de la maladie 
ou de la sante dependent de l’equilibre des quatre humeurs fondamentaux qui se 
trouvent dans I’organisme humain. Aussi, de cet equilibre depend le bon 
fonctionnement de l’intellect humain, une these que tous les deux interlocuteurs 
partagent entierement tout en suivant des biais differents.


