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Η σχέση σώμα-νους 
ερευνάται έντονα
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Επιστημονικά:

Γνωσιακή επιστήμη
(διεπιστημονικός τομέας)

• Νευροεπιστήμες

• Ψυχολογία

• Γλωσσολογία

• Πληροφορική (ΑΙ)

Φιλοσοφικά:

Φιλοσοφία του Νου

• Δυισμός (σώμα-

νους)

• Πανψυχισμός

• Φυσικαλισμός 

(υλισμός)



Υλισμός

Φιλοσοφία που υποστηρίζει την 

πρωταρχικότητα της ύλης. 

 Ο υλικός κόσμος είναι αυθύπαρκτος, 

μετασχηματίζεται από ιδέες όταν αυτές 

γίνονται πράξη

 Χωρίς αυτόν δεν μπορούν να γεννηθούν 

ιδέες. 

 Στις ιδέες συγκαταλέγονται οι θρησκείες, οι 

πολιτικές αντιλήψεις, οι επιστήμες, οι 

τέχνες.
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Τι πιστεύουν πολλοί 
σύγχρονοι ερευνητές;
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«Εσύ, οι χαρές και οι λύπες σου, οι αναμνήσεις και οι 

φιλοδοξίες σου, η αίσθηση της προσωπικής σου ταυτότητας 

και της ελεύθερης βούλησής σου, δεν είσαι στην 

πραγματικότητα παρά η συμπεριφορά μιας τεράστιας 

συνάθροισης νευρικών κυττάρων και των σχετικών μορίων 

τους. Όπως θα μπορούσε να το διατυπώσει ο Lewis Carroll: 

‘Δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένα πακέτο νευρώνων’»

Sir Francis Crick, 

βραβείο Νόμπελ 1962, 

στο βιβλίο του 

„The Astonishing Hypothesis“



Πανψυχισμός

Φιλοσοφία που θεωρεί ότι συνείδηση/νους/ψυχή 

είναι παγκόσμιο και αρχέγονο χαρακτηριστικό όλων 

των πραγμάτων.

 Από παλιότερες φιλοσοφίες, φιλοσόφων όπως οι 

Θαλής, Παρμενίδης, Πλάτωνας, Αβερρόης, Σπινόζα, 

Λάιμπνιτς και Γουίλιαμ Τζέιμς. 

 Επίσης και σε αρχαίες φιλοσοφίες όπως ο Στωικισμός, 

ο Ταοϊσμός, Βεδάντα, και Μαχαγιάνα. 

 Κατά τον 19ο αιώνα ήταν η κοινή θεωρία στη 

φιλοσοφία του νου.
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Δυισμός

Φιλοσοφία κατά την οποία η πραγματικότητα 

βασίζεται στην ύπαρξη δύο αρχών με ριζική διάκριση 

και ανομοιότητα, π.χ.:

 αισθητό-νοητό, ή 

 πνευματικό-υλικό.

Θεωρία που χωρίζει τον κόσμο σε δύο σφαίρες και 

αρνείται την ενότητά του. Ο ανθρωπολογικός δυισμός 

διχάζει τον άνθρωπο σε δύο στοιχεία, 

 σώμα-ψυχή.
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J. P. Moreland #5

4 ενδείξεις για την ύπαρξη της ψυχής

1. Η ενδοσκόπιση που ερευνά τον εσωτερικό άνθρωπο

2. Επιθανάτιες εμπειρίες

Ο εαυτός μας υπάρχει σε κατάσταση αδυναμίας 

(ύπνος/αφασίας), καθώς και σε ασώματη κατάσταση

3. H επιστήμη ερευνά και περιγράφει τον αντικειμενικό 

κόσμο, η ψυχή τον υποκειμενικό κόσμο

των αισθήσεων, επιθυμιών, σκέψεων, πεποιθήσεων και 

της βούλησης 

4. Η ταυτότητα ενός ατόμου παραμένει η ίδια και 

«φυλάσσεται» στην ψυχή

και επιβεβαιώνεται από την ικανότητα ζωντανής 

επικοινωνίας



Κατευθύνσεις #5

Όποιος καθορίζει τι είναι νους καθορίζει την ίδια 
την ανθρωπότητα.

-- Marilynne Robinson
“Absence of Mind”, 2010



Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)
και Ρομποτική
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Αναφέρονται στον κλάδο της πληροφορικής που ασχολείται 

με τη σχεδίαση και την υλοποίηση υπολογιστικών 

συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και τα οποία υπονοούν έστω στοιχειώδη 

ευφυΐα: μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση 

προβλημάτων κλπ.

Τα έργα επιστημονικής φαντασίας έχουν 

επηρεάσει τους περισσότερους στον 

τρόπο με τον οποίο φαντάζονται 

τα ρομπότ. Εκείνα παρουσιάζονται σαν 

ανθρωποειδή τα οποία μπορούν να 

περπατούν, να μιλούν, να βλέπουν, να 

ακούν και, σε μερικές περιπτώσεις, να 

είναι προικισμένα με αισθήματα.



Μεταθρωπισμός
(Transhumanism)
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Μετασχηματισμός της 

ανθρώπινης κατά-

στασης μέσω διαθέ-

σιμων εξελιγμένων 

τεχνολογιών, ενισχύ-

οντας σημαντικά την 

ανθρώπινη διάνοια και 

φυσιολογία

Ο άνθρωπος που περπατά στο δρόμο και μιλά μέσω earbud που 

έχει στο αυτί του και του κινητού που έχει στην τσάντα του είναι 

cyborg, δηλ. μετάνθρωπος με την δυνατότητα να επικοινωνεί, να 

εργάζεται ή να διασκεδάζει περπατώντας στο δρόμο ή 

οδηγώντας. Η τεχνολογία ως προέκταση του ανθρώπινου 

σώματος.



Ο Ιησούς προειδοποιεί

Τί γὰρ ὠφελεῖ τὸν ἄνθρωπον
κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον
καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν

αὐτοῦ;
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Ενδιαφέρον ανάγνωσμα #5

“Με το συνδυασμό επιστήμης, 

ιστορίας, φιλοσοφίας που τον 

χαρακτηρίζει, ο Χαράρι

εξετάζει το μέλλον, 

παρουσιάζοντας μια εικόνα του 

αύριο που αρχικά μοιάζει 

ακατανόητη, αλλά μετά από 

λίγο γίνεται αναντίρρητη: 

σύντομα η ανθρωπότητα δεν 

πρόκειται να χάσει μόνο την 

κυριαρχία της, μα και το ίδιο το 

νόημά της.”



Απολογητικό βοήθημα 1 #5

Η Sharon Dirckx είναι καθηγήτρια 
στο Oxford Centre for Christian 
Apologetics (OCCA). 

Με διδακτορικό από 
το Πανεπιστήμιο του 
Κέιμπριτζ στην 
απεικόνιση του 
εγκεφάλου,
κατείχε ερευνητικές 
θέσεις στο 
Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, και στο 
Ιατρικό Κολλέγιο 
του Ουισκόνσιν, ΗΠΑ.



Ενημέρωση
Παρακολουθείστε το 
ιστολόγιό μου

Δείτε και την ιστοσελίδα της 
«Νέας Ζωής». Εκεί θα βρείτε 
κείμενα και χρήσιμες 
πληροφορίες

https://newlifechurch.gr/
apologetics/
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Areopagus Briefs –

Απολογητική Ενημέρωση

https://areopagusbriefs.org


