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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο 

Οι στόχοι 
του ΝεοπΑατωνισμού 

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς ΕΙΝΑΙ ΈΝΑς ΌΡΟς που επινοήθηκε στα 

νεότερα χρόνια για να διακρίνει εκείνη τη μορφή της πλατωνικής 

παράδοσης η οποία εγκαινιάστηκε από τον Πλωτίνο (204-270 

μ.Χ.) και διατηρήθηκε στην παγανιστική της μορφή μέχρι τον 

έκτο αιώνα μ.Χ. από τη διδασκαλία των άμεσων διαδόχων του 

Πλάτωνα (την «Παλιά Ακαδημία») και τον Πλατωνισμό της 

πρώιμης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (το «Μεσοπλατωνισμό»). 

Ανάμεσα στις μεταπλωτινικές εξελίξεις του ρεύματος μπορούμε 

να διακρίνουμε τρεις περιόδους: πρώτον, τη διδασκαλία των μα

θητών του Πλωτίνου Πορφύριου (περ. 232-περ. 305) και Αμέλι-

ου- δεύτερον, τις σχολές της Συρίας και της Περγάμου προερχό

μενες από τη διδασκαλία του Ιάμβλιχου (πέσανε περ. το 326) και 

τέλος, τις σχολές της Αθήνας και της Αλεξάνδρειας του πέμπτου 

και έκτου αιώνα μ.Χ. Η τελευταία σχολή, σημαντική κυρίως για 

τα ερμηνευτικά της σχόλια στον Αριστοτέλη, πέρασε τον έκτο αι

ώνα στα χέρια των χριστιανών διδασκάλων και ήταν ακόμα ενερ

γή μέχρι την άλωση της Πόλης από τους Μουσουλμάνους το 641 • 

οι κυριότερες θέσεις της ενσωματώθηκαν μεταγενέστερα στην 

ισλαμική φιλοσοφία. Η Σχολή των Αθηνών, από την άλλη μεριά, 

παραμένοντας αποφασιστικότερα παγανιστική, έκλεισε από τον 
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αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 529· ηγετικά μέλη της υπήρξαν ο 

Πλούταρχος ο Αθηναίος (πέθανε το 432).1 ο Συριανός (πέθανε 

περ. το 437), ο Πρόκλος (412-485), ο Δαμάσκιος. διευθυντής της 

Ακαδημίας μέχρι το κλείσιμο της, και ο νεότερος σύγχρονος του 

Δαμάσκιου Σιμπλίκιος, ο σημαντικότερος αριστοτελικός σχολια

στής της Αθηναϊκής Σχολής. Σύγχρονοι χριστιανοί στοχαστές, 

όπως οι Καππαδόκες, ο Αυγουστίνος και ο ψευδο-Διονύσιος, επη

ρεάστηκαν έντονα από τη σχολή και ο όρος Νεοπλατωνισμός συ

χνά απευθύνεται τόσο στη διδασκαλία τους όσο και στις μετέ

πειτα προσπάθειες αναβίωσης των βασικών ιδεών της σχολής, 

όπως αυτές του Ficino και του Pico στην Αναγέννηση και του 

Thomas Taylor το δέκατο ένατο αιώνα. Μερική έκθεση της με

τέπειτα επιρροής της σχολής πρόκειται να παρουσιαστεί στο τε

λευταίο κεφάλαιο, το κύριο όμως μέρος του βιβλίου θα περιορι

στεί στους αρχαίους Νεοπλατωνικούς και κυρίως ανάμεσα στους 

παγανιστές. Αυτοί οι περιορισμοί οφείλονται τόσο στα όρια του 

χώρου όσο και στη δική μου επάρκεια* εξάλλου, είναι το λιγότε

ρο σημαντικό, αφού η θετική χριστιανική επιρροή στο Νεοπλα-

τωνισμό ήταν ελάχιστη, παρά το γεγονός ότι η αντίδραση ενάντια 

στους δεδηλωμένους χριστιανούς Γνωστικούς βοήθησε τον Πλω

τίνο στη διαμόρφωση της σκέψης του, με τον ίδιο τρόπο που οι 

διάδοχοι του ένιωσαν την ανάγκη να σχεδιάσουν ένα θρησκευτι

κό σύστημα για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή του 

Χριστιανισμού. Πρέπει συνεπώς να παρουσιάσουμε μια σύντομη 

σύγκριση των νεοπλατωνικών και των χριστιανικών αντιλήψεων 

(πρβλ. σελ. 168-74). Θα είναι επίσης απαραίτητο να συμπληρώ

σουμε την έκθεση μας για τους Νεοπλατωνικούς με μια συςήτη-

ση σχετικά με την πραγμάτευση του Πλάτωνα και του Αριστοτέ

λη εκ μέρους τους και να ασχοληθούμε με τους πιο σημαντικούς 

από τους μεσοπλατωνικούς προκατόχους τους. 

Οι στόχοι του Νεοπλατωνισμού, έτσι όπως ορίστηκαν, μπο

ρούν να ιδωθούν καλύτερα από την πραγματεία του Πλωτίνου 

1. Δεν πρέπει να συγχέεται με τον γνωστότερο Πλούταρχο από τη Χαιρώνεια, τον ερα
σιτέχνη πλατωνιστή φιλόσοφο του δεύτερου αιώνα και συγγραφέα των έργων Ηθικά 
και Παράλληλοι Βίοι. 
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Περί των τριών αρχικών υποστάσεων (Ενν. V. 1). Το πρώτο μέρος 

αυτής της πραγματείας (κεφάλαια 2-7) μεταβαίνει από την ανά

λυση των συστατικών στοιχείων του κόσμου στο αξίωμα τριών 

διαδοχικών, περισσότερο ενοποιημένων, επιπέδων της αληθινής ή 

θεϊκής πραγματικότητας (των τριών πλωτινικών «Υποστάσεων»), 

αυτών της Ψυχής, του Νου και του Ενός. Τα κεφάλαια 8 και 9 

προσπαθούν στη συνέχεια να δείξουν ότι αυτές οι αρχές προϋ

ποθέτονται από τη διδασκαλία των κλασικών Ελλήνων φιλοσό

φων, αν και διασαφηνίζονται πλήρως από τον Πλάτωνα, ενώ τα 

κεφάλαια 10-12 αποδεικνύουν την ύπαρξη των Υποστάσεων όχι 

μόνο στην εξωτερική φύση, αλλά και μέσα στον ανθρώπινο νου 

(πρβλ. V. 1. 10. 5-6). Ανάλογα με τους τρεις τομείς στους οποί

ους διαιρέσαμε την πραγματεία μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 

όψεις του Νεοπλατωνισμού, τις οποίες είναι δυνατό να ορίσουμε 

αντίστοιχα ως τις μεταφυσικές, τις εξηγητικές Kat τις θρησκευτι

κές ή εμπειρικές του όψεις. Η τελευταία από αυτές θα χρειαστεί 

ιδιαίτερη επεξήγηση αφού, όπως θα δούμε, οι διάφοροι Νεοπλα

τωνικοί την αντιλαμβάνονταν με διαφορετική σημασία. Εντούτοις 

ήταν ομόφωνοι ότι η θεωρητική γνώση που προσέφεραν οι δύο 

πρώτες προσεγγίσεις ήταν κατά πολύ κατώτερη από την άμεση 

εμπειρία της πραγματικότητας μέσα στον ανθρώπινο νου. 

Οι μεταφυσικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο Νεοπλα-

τωνισμός περιγράφονται καταλληλότερα στο έργο του Πρόκλου 

Στοιχείωσις Θεολογική, εκεί όπου ολόκληρη η νεοπλατωνική κλί

μακα του όντος προκύπτει συστηματικά από αυτές. Θεμελιώδης 

μεταξύ τους αρχή ήταν ότι η τάξη. και στην πραγματικότητα η 

ίδια η ύπαρξη, του παντός βασίζεται στην ενότητα του (θεώρημα 

1-6, πρβλ. Πλωτίνος VI. 9. 1. 1-17) και ότι η αιτία ενός πράγματος 

είναι πάντοτε τελειότερη του αποτελέσματος της (θεώρημα 7). 

Αλλες αρχές πρόκειται να ανακαλύψουμε στην πορεία. Αυτές οι 

αρχές στο μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από την πρώιμη ελ

ληνική σκέψη· για παράδειγμα, τα αξιώματα που αφορούν την ενό

τητα ήταν θεμελιώδη στους Πυθαγορείους και στον Πλατωνισμό. 

όπως αργότερα στο Στωικισμό. Άρα, η μεταφυσική της σχολής 

συνδέεται στενά με την εξήγηση των προηγούμενων φιλοσόφων. 
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Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, οι Νεοπλατωνικοί θεω

ρούσαν τους εαυτούς τους απλά και καθαρά Πλατωνικούς, υπό 

την έννοια πως δεν ανέπτυξαν τίποτα που δεν είχε ήδη ειπωθεί, 

τουλάχιστον συμπερασματικά, στη διδασκαλία του ίδιου του 

Πλάτωνα. Οι μεταγενέστεροι Νεοπλατωνικοί προσπάθησαν επι

πλέον να δείξουν την παρουσία των ίδιων αληθειών όχι απλώς 

στον Αριστοτέλη και στους πρώιμους Έλληνες φιλοσόφους, αλ

λά και στον Όμηρο, τον Ησίοδο και γενικά στην ελληνική μυθο

λογία. Δύο πηγές υπήρξαν εδώ αξιοσημείωτης σημασίας: τα ποι

ήματα που αποδίδονται στον Ορφέα και τα Χαλδαϊκά Λόγια, μια 

υποτιθέμενη θεϊκή αποκάλυψη η οποία περιλάμβανε επίσης μια 

θεολογία και ένα δρόμο προς τη σωτηρία. Αυτό το έργο είναι που 

μας φέρνει κοντά στους θρησκευτικούς στόχους της σχολής. 

Ακόμα και εκείνοι που δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο για το Νεο-

πλατωνισμό, γνωρίζουν ότι ο Πλωτίνος ήταν ένας μυστικιστής. Ο 

όρος μυστικιστής, πρέπει να τονιστεί, χρησιμοποιείται σε αυτό το 

σημείο όχι με την έννοια του «ανορθολογιστή», του «αποκρυφι-

στή» ή του «διδασκάλου κάποιου εσωτερικοί) δόγματος», αλλά 

στην ακριβέστερη του μορφή, ενός ανθρώπου που πιστεύει πως 

έχει βιώσει την ένωση του με το Θεό ή την Υπέρτατη Πραγματι

κότητα. Η εμπειρία του Πλωτίνου για την ένωση του με το Εν εί

ναι αντίστοιχη με την εμπειρία που ο W. Τ. Stace2 ονομάζει 

«αδιαφοροποίητη ενότητα», μια κατάσταση κατά την οποία αι

σθητικές παραστάσεις και εννοιακή σκέψη υπερβαίνονται, ο νους 

καθίσταται πλήρως ενοποιημένος και βιώνεται η κατάργηση των 

ατομικών ορίων. Ο Πορφύριος δηλώνει ότι ο Πλωτίνος βίωσε αυ

τήν την κατάσταση τέσσερις φορές στη διάρκεια των έξι χρόνων 

της γνωριμίας τους και πως ο ίδιος ο Πορφύριος την είχε επιτύ

χει μία φορά σε προχωρημένη ηλικία (Β. Πλ. 23. 12-18), ενώ ο 

Πλωτίνος, σε μια πραγματεία του γραμμένη πριν γνωρίσει τον 

Πορφύριο περιγράφει πως είχε συχνά βιώσει αυτήν την εμπειρία 

(IV 8. 1. 1. κ.ε.). Εκεί όπου ο Πλωτίνος διαφέρει από τους πε

ρισσότερους μυστικιστές είναι ότι γι' αυτόν, όπως και για τον 

2. Πρβλ. το έργο του Mysticism and Philosophy (Λονδίνο 1961) και The Teachings of the 
Mystics (Νέα Υόρκη 1960) passim. 
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Πλάτωνα, η κάθαρση της ψυχής επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της 

φιλοσοφίας (πρβλ. Ενν. Ι. 3 passim), μολονότι, όπως άλλοι μυ

στικιστές, θεωρεί την ηθική αυτοπειθαρχία ουσιώδη (Ενν. Ι. 3. 6. 

16 κ.ε., II. 9. 15 κ.λπ.) και αντιμετωπίζει την αφηρημένη λογική 

ως περιορισμένης σημασίας, εκτός εάν αποκορυφώνεται στη δι

αισθητική ενόραση και τελικά στη μυστική ένωση (πρβλ. π.χ. VI. 

7. 36). Ωστόσο, ενώ ο Πορφύριος συνέχιζε να θεωρεί τη φιλοσο

φία αναγκαία για την τελική σωτηρία της ψυχής, υποστήριζε την 

όχι αδικαιολόγητη άποψη ότι αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο για 

το μέσο άνθρωπο. Ως ένα πρώτο ευκολότερο βήμα συνιστούσε 

την πρακτική της θεουργίας, ένα σύστημα τελετουργικής κάθαρ

σης βασιζόμενο στη μαγική θεώρηση του σύμπαντος και προερ

χόμενο από τα Χαλδάίκά Λόγια (Αυγουστίνος CD x. 9). Για τον 

Ιάμβλιχο και τη Σχολή της Αθήνας ήταν επίσης η θεουργία εκεί

νη που θεωρούνταν η υψηλότερη αξία και μποροι>σε αποκλειστι

κά να προσφέρει την πλήρη σωτηρία1 (εντούτοις τελικός στόχος 

παρέμενε, τουλάχιστον θεωρητικά, η μυστική ένωση). Γι' αυτό 

και ο ύστερος Νεοπλατωνισμός τονίζει τη δικαίωση της παραδο

σιακής τελετουργίας και την εξήγηση της παραδοσιακής μυθο

λογίας, όπως κορυφώνεται στην προσπάθεια του Ιουλιανού του 

Παραβάτη (ανεξάρτητος αυτοκράτορας 361-3) να αντικαταστή

σει το Χριστιανισμό με έναν αναγεννημένο παγανισμό ο οποίος 

είχε ως φιλοσοφική του βάση το Νεοπλατωνισμό. 

Το γεγονός ότι ο Νεοπλατωνισμός φαίνεται να συνδυάζει 

αποκλίνοντες στόχους, αν όχι ασύμβατους μεταξύ τους, δεν θα 

πρέπει να μας εκπλήσσει, αφού το ίδιο συνέβαινε σε πολλές 

από τις μεγαλύτερες φιλοσοφίες και όχι μόνο σε αυτές του ελ

ληνικού κόσμου. Η θεωρία των Ιδεών του Πλάτωνα, για παρά

δειγμα. δίνει μια απάντηση τόσο στο λογικό πρόβλημα των κα

θολικών εννοιών όσο και στην ηθική αναζήτηση των βασικών 

κριτηρίων της απόλυτης αξίας, ενώ η θεωρία του Αριστοτέλη 

περί της ουσίας έχει τις ρίζες της τόσο στη σχέση υποκειμέ-

νου-κατηγορήματος όσο και στη βιολογική μελέτη της δομής 

3. Ιάμβλιχος Μυστ. II. II, Πρόκλος ΠΘ Ι. 25. σ. 113. 6-10, Ολυμπιόδωρος Εις Φαίδ. 123. 3-6. 
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των ζώντων οργανισμών. Το να οικοδομήσουμε όμως πάνω σε 

αυτήν τη βάση μια φιλοσοφία με απόλυτη συνοχή δεν είναι, 

προφανώς, καθόλου εύκολο. Οι δογματικές αντιπαραθέσεις 

μεταξύ των Νεοπλατωνικών ήταν στην πραγματικότητα το 

αποτέλεσμα είτε διαφορετικών προσεγγίσεων σε καθέναν από 

τους τρεις στόχους που έχουμε διακρίνει, είτε αποκλινουσών 

απόψεων σχετικά με το ποιος στόχος θα έπρεπε να προτιμηθεί 

όταν αυτοί συγκρούονται. Συχνά εμπλέκονταν ταυτόχρονα 

πολλά διαφορετικά ζητήματα- ας πάρουμε για παράδειγμα τις 

σύνθετες πηγές, μεταφυσικές, εξηγητικές και εμπειρικές, των 

περιγραφών που έδινε ο Πλωτίνος για το Νοητό κόσμο, ένα 

από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό 

του Νεοπλατωνισμού (πρβλ. σελ. 99-101). Αν μας εκπλήσσει το 

γεγονός ότι οι Νεοπλατωνικοί ποτέ δεν συνειδητοποίησαν την 

ασυμβατότητα των στόχων τους, θα πρέπει να θυμηθούμε δύο 

σημεία. Πρώτον, όπως έχουμε σημειώσει, οι περισσότερες από 

τις φιλοσοφικές αρχές της σχολής ήταν τουλάχιστον υπονοού

μενες ήδη στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη· κατά συνέπεια, 

παρά τον εξεζητημένο χαρακτήρα της νεοπλατωνικής εξήγη

σης των κειμένων, η νεοπλατωνική μεταφυσική μπορεί κάλλι

στα να ισχυριστεί ότι μας προσφέρει μια λογική ανάπτυξη και 

συστηματοποίηση ορισμένων θεμελιωδών ιδεών τους. Δεύτε

ρον, η εναρμόνιση των μεταφυσικών και θρησκευτικών σκοπών 

της σχολής είχε διευκολυνθεί από τη σύνδεση, τόσο μέσα στην 

πυθαγόρεια-πλατωνική παράδοση όσο και στη μυστική πρα

κτική, βαθμίδων ενότητας και βαθμίδων τελειότητας. Κατά συ

νέπεια, το Εν της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης θα μπο

ρούσε να εξισωθεί με την «αδιαφοροποίητη ενότητα» των μυ

στικών και με την «αναγωγή» του φιλοσόφου, είτε μέσω της 

ενατένισης του εξωτερικού κόσμου είτε στρέφοντας την προ

σοχή του εντός. Και οι δύο τρόποι μπορούν να θεωρηθούν ότι 

περνούν από κοινά στάδια. 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα της θρησκευτικής εμπειρίας του 

Πλωτίνου μετατόπισε την ελληνική φιλοσοφία σε ένα νέο κλει

δί. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στην εισαγωγή αυτής καθαυτής της 
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μυστικής εμπειρίας, η οποία, αν δεν μπορεί με βεβαιότητα να 

βρεθεί στους κλασικούς Έλληνες διανοητές, είναι οπωσδήποτε 

παρούσα στα θρησκευτικά κείμενα της προ-νεοπλατωνικής πε

ριόδου, ιδιαίτερα σε μερικά από τα Ερμητικά (π.χ. CH χ. 4-6) 

και ίσως (αν και αμφισβητείται) στον Ελληνοϊουδαίο φιλόσοφο 

Φίλωνα τον Αλεξανδρέα. Το αποφασιστικό βήμα έγινε μάλλον 

από την πλωτινική ταύτιση μεταξύ μεταφυσικών πραγματικοτή

των και καταστάσεων συνείδησης. Από ψυχολογική άποψη, η θε

ωρία του Πλωτίνου για τη συνείδηση παρουσιάζει μια αξιοση

μείωτη αντίθεση τόσο προς την κλασική ελληνική φιλοσοφία, η 

οποία, πλην λίγων αποσπασμάτων του Αριστοτέλη (77. Ψυχ. III. 

2. 425b 12 κ.ε., III. 4. 429b 26 κ.ε.. Μεταφ. Λ. 9. 1074b 33 κ.ε.). 

είχε ελάχιστα αναγνωρίσει την έννοια, όσο και προς την καρτε

σιανή ταύτιση της «συνείδησης» με τη «σκέψη» ή τη «νοητική 

δραστηριότητα» (πρβλ. σελ. 270). Για τον Πλωτίνο, όπως θα 

δούμε, δεν είναι όλες οι σκέψεις συνειδητές- ακριβέστερα, η 

επιφανειακή μας συνείδηση είναι μόνο ένα από τα διαφορετικά 

επίπεδα αντίληψης, και πολλά στοιχεία της πνευματικής μας ζω

ής διαφεύγουν φυσιολογικά από την προσοχή μας. Στην πραγ

ματικότητα, οι παρατηρήσεις του Πλωτίνου σχετικά με τις ασυ

νείδητες καταστάσεις του πνεύματος αποτελούν μερικά από τα 

συναρπαστικότερα και οιονεί σύγχρονα αποσπάσματα του έρ

γου του. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ όμως είναι ότι, κατά την 

άποψη του Πλωτίνου, οι καταστάσεις συνείδησης είναι εκείνες 

που συνθέτουν τις πρωταρχικές πραγματικότητες· τα υλικά 

πράγματα είναι αμυδρότατες αναπαραστάσεις αυτών των πραγ

ματικοτήτων. Κατά συνέπεια, οι τρεις Υποστάσεις του Πλωτίνου 

μπορούν να θεωρηθούν είτε στατικά, ως αντικειμενικές υπαρ

κτές πραγματικότητες, είτε δυναμικά, από την άποψη της εσω

τερικής ζωής του ατόμου. Η πρώτη τάση. που έχει οριστεί ως 

«gegenständlich» από τους Γερμανούς μελετητές, αντιστοιχεί 

σε αυτό που ονομάσαμε μεταφυσική προσέγγιση της πραγματι

κότητας· η τελευταία, εμπειρική τάση από την άλλη μεριά (στα 

Γερμανικά «aktuell») εκφράζεται καλύτερα στις ζωηρές περι

γραφές του Πλωτίνου για την ενατένιση πάνω στον κόσμο των 
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Ιδεών και τη μυστική ένωση.4 Ακόμη και στον Πλωτίνο εντούτοις 

οι δύο προσεγγίσεις δεν μπορούν ξεκάθαρα να διαχωριστούν, έτσι 

το στοιχείο «aktuell» στην πλωτινική του μορφή εξαφανίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στη φιλοσοφία των διαδόχων του- ιδίως οι περι

γραφές της μυστικής ένωσης γίνονται στερεότυπες και στερούνται 

την αμεσότητα που είχαν στον Πλωτίνο. Η εξίσωση όμως πνευμα

τικών καταστάσεων με μεταφυσικές οντότητες παραμένει βασική 

για τους ύστερους Νεοπλατωνικούς και δημιουργεί το βαθύτερο 

δίλημμα του Νεοπλατωνισμού. Κάθε επίπεδο συνείδησης, ιδωμέ

νο ως μεταφυσική πραγματικότητα, είναι αφ' εαυτού του πραγ

ματικό· από την άλλη μεριά, ως καταστάσεις συνείδησης, τα κα

τώτερα επίπεδα γίνονται ατελείς τρόποι θέασης των αληθινών 

πραγματικοτήτων που συλλαμβάνει η νόηση στις ανώτερες κατα

στάσεις συνείδησης. Η αντίληψη αυτή των κατώτερων αρχών ως 

«ψευδαισθήσεων» μπορεί να στηριχτεί περαιτέρω από την περι

γραφή τους ως «αντιγράφων» των ανώτερων αρχών που μας προ

σφέρει η πλατωνική παράδοση. Εδώ λοιπόν τίθεται το πρόβλημα 

της πραγματικότητας τους και το πώς αυτή η πραγματικότητα 

συνδέεται με το πρόβλημα της αξίας τους. Κάθε επίπεδο, ως αντί

γραφο του ανώτερου του επιπέδου, και άρα μιμούμενο εκείνο όσο 

καλύτερα μπορεί, είναι καλό και πολύτιμο· από την άλλη μεριά, 

ως απλό αντίγραφο, είναι αναμφισβήτητα κατώτερο εκείνου και 

συνεπώς πρέπει τελικά να επιτευχθεί η υπέρβαση του. Το πρό

βλημα αυτό είχε τεθεί από τη διφορούμενη στάση του Πλάτωνα 

απέναντι στον αισθητό κόσμο- έμεινε στους Νεοπλατωνικούς να 

το επεκτείνουν σε όλη την ιεραρχία των Υποστάσεων. 

Αρα ο Νεοπλατωνισμός δεν εγκαταλείπει τον ελληνικό ορθο

λογισμό, αλλά αντιπροσωπεύει μια αναπροσαρμογή των κατηγο

ριών της ελληνικής σκέψης στον κόσμο της εσωτερικής εμπει

ρίας. Ήταν ωστόσο αναπόφευκτο το ότι μια τέτοια αναπροσαρμο

γή θα οδτιγούοε στην τροποποίηση, σε μερικά σημεία, του ελληνι

κού παραδοσιακού εννοιολογικού σχήματος, με καταφανέστερο 

4. Οι αναφερόμενοι όροι επινοήθηκαν στο έργο του Ρ. Ο. Kristeller Der Begriff der Seele in 
der Ethik des Plotin (Tübingen, 1929)' πρβλ. επίσης H.-R. Schwyzer, -Die Zweifache Sicht in 
der Philosophie Plotins», Museum Helveticum I (1944) 87-99. 
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παράδειγμα αυτό της θέσης του απείρου (πρβλ. σελ. 101-2, 237-8). 

Εδώ το πρόβλημα που ανακύπτει για τους Νεοπλατωνικούς είναι 

να εναρμονίσουν τη μυστική επιθυμία για την υπέρβαση της μορ

φής και του ορίου με την κλασική ελληνική αντίληχμη των δύο αυ

τών στοιχείων ως ουσίας της τελειότητας. Τέτοιου είδους αντι

κρουόμενες τάσεις εξηγούν τέτοια παράδοξα, όπως ότι ένα κίνημα 

το οποίο ουσιαστικά διαμόρφωσε την αναγεννησιακή έννοια του 

κλασικισμού θα εντυπωσίαζε τους σύγχρονους μελετητές λόγω της 

συγγένειας του με την εξ ολοκλήρου μη κλασική σκέψη της Ινδίας. 

Μέχρι στιγμής έχουμε παρουσιάσει τις αντιφάσεις μέσα στη 

νεοπλατωνική σκέψη όπως αυτές ανακύπτουν από την ιστορική 

της κατάσταση και ως εκ τούτου έχουν ίσως συγκαλυφτεί, ύστε

ρα από προσεκτικότερη σκέψη, από τους υποστηρικτές της. Εδώ 

όμως αγγίζουμε ένα βαθύτερο πρόβλημα. Οι πραγματικότητες 

με τις οποίες ασχολείται ο Νεοπλατωνισμός ήταν ατελέστατα 

εκφράσιμες, αν ήταν καν, με εννοιακούς όρους και κατά συνέ

πεια εναλλακτικές, φαινομενικά αντικρουόμενες διατυπώσεις 

μπορεί να φαίνονταν εξίσου σωστές, και σε τελευταία ανάλυση 

εξίσου ανεπαρκείς. Η πραγματικότητα, εν ολίγοις, είναι αδύνα

το να περιοριστεί μέσα σε αυστηρές διατυπώσεις· όμως το μόνο 

που δεν ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν οι Νεοπλατωνικοί ήταν η 

ελληνική έμφαση στην εννοιακή ακρίβεια. Μια περαιτέρω δυ

σκολία ανέκοπτε από την ανάγκη οποιαδήποτε ανάλυση διανοη

τικών καταστάσεων να χρησιμοποιεί μια γλώσσα η οποία να πη

γάζει από τον κόσμο των φυσικών πραγμάτων και καταρχάς να 

προορίζεται για εφαρμογή σε αυτόν. Έτσι, ενώ το πρόβλημα 

ήταν καταφανέστερο στα ανώτερα οντολογικά επίπεδα του νεο

πλατωνικού σύμπαντος, ιδιαίτερα στο επίπεδο του Ενός, είναι 

επίσης ορατό, για παράδειγμα, στις διαδοχικές προσπάθειες του 

Πλωτίνου να διαιρέσει την Ψυχή σε «επίπεδα» (πρβλ. σελ. 126-

8). Εν ολίγοις, υπήρχε η ανάγκη για διατυπώσεις οι οποίες θα 

ήταν ακριβείς και ωστόσο όχι τόσο αυστηρές ώστε να εμφανίζο

νται αναληθείς απέναντι στη ζώσα εμπειρία. Εδώ ο Νεοπλατω-

νισμός αγγίζει ένα πρόβλημα που παραμένει ανεπίλυτο και το 

οποίο κανένα μεταφυσικό σύστημα δεν μπορεί να αγνοήσει. 
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Εφόσον η ιστορική κατάσταση των Νεοπλατωνικών τους έθεσε 

αντιμέτωπους με αυτό το δίλημμα σε εξαιρετικά έντονη μορφή, 

αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις λύσεις τους. 

Ο Νεοπλατωνισμός στην προσπάθεια του να ανακαλύψει ξα

νά την πραγματικότητα μέσα από μια προς τα ένδον στροφή, 

μακριά από τον αισθητό κόσμο, εκδηλώνει με το δικό του ξεχω

ριστό τρόπο την αυξανόμενη αδιαφορία για τα εγκόσμια η οποία 

επηρέαζε όλες τις σύγχρονες του φιλοσοφίες και τα θρησκευτι

κά κινήματα. Θα ήταν σίγουρα λάθος να αποδώσουμε γενικά μια 

τέτοια διάθεση σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως πάντα, οι ελ

πίδες, οι φόβοι και οι επιθυμίες τόσο των μαζών όσο και της αρι

στοκρατίας επικεντρώνονται σταθερά στην υλική σφαίρα. Η πε

ρίοδος αυτή έχει ορθά χαρακτηριστεί ως «εποχή αγωνίας» ή 

ανασφάλειας, της οποίας οι συνέπειες φανερώνονται αφενός 

στην εξάπλωση σωτηριακών λατρειών, όπως της Ίσιδος και του 

Μίθρα, και σε υποτιθέμενες θεϊκές αποκαλύψεις οι οποίες πε

ριλάμβαναν τη γνώση που ήταν αναγκαία στη σωτηρία (παρα

δείγματος χάριν, τα γνωστικά συστήματα και τα γραπτά που 

αποδίδονταν στον Ερμή τον Τρισμέγιστο), αφετέρου στην άνθη

ση των μαγικών πρακτικών και της πίστης στη μαγεία, ένα με

γάλο μέρος της οποίας στρεφόταν αναμφισβήτητα προς τους 

σκοπούς αυτού του κόσμου. Και οι δύο αυτές δυνάμεις, όπως θα 

δούμε, πρόκειται να επηρεάσουν το Νεοπλατωνισμό. Για να 

αποτιμήσουμε όμως τις επιδράσεις τους, είναι ουσιώδες και να 

διακρίνουμε τη νεοπλατωνική στάση συνολικά από εκείνη των 

άλλων κινημάτων και να εκτιμήσουμε τις αποκλίνουσες απόψεις 

που υπήρχαν μέσα στην ίδια τη σχολή. Ένα άλλο σύμπτωμα των 

καιρών, το οποίο αντανακλάται στη στάση των Νεοπλατωνικών 

απέναντι στις φιλοσοφικές και θρησκευτικές τους πηγές, ήταν 

μια υπερβολικά αυξανόμενη εκτίμηση για τους σοφούς της Ανα

τολής και της αρχαιότητας. Το να αντιμετωπίζουμε όμως αυτήν 

την περίοδο απλώς ως μια εποχή διανοητικής παρακμής είναι 

μια υπεραπλουστευμένη θέση· ενώ η επιστήμη και η λογοτεχνία 

ήταν σχεδόν νεκρές, η τέχνη και η αρχιτεκτονική σίγουρα δεν 

ήταν, και τόσο οι Νεοπλατωνικοί όσο και οι σημαντικότεροι από 
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τους σύγχρονους τους Χριστιανούς έδειχναν πως η δύναμη του 

σκέπτεσθαι δεν είχε χαθεί. Είναι ασφαλέστερο να θεωρήσουμε 

αυτήν την περίοδο μια εποχή κατά την οποία οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες στρέφονταν προς νέους στόχους· το κατά πόσο 

αυτοί οι στόχοι ήταν καλύτεροι ή χειρότεροι από τους προηγού-

μενο\>ς ή απλώς διαφορετικοί μένει να καθοριστεί από τις προ

σωπικές προϊδεάσεις του αναγνώστη. 

Ούτε μπορούμε εδώ να κάνουμε υποθέσεις για τις κοινωνιο

λογικές αιτίες αυτής της νέας συμπεριφοράς. Μερικές είναι αρ

κετά προφανείς · για παράδειγμα, η έλλειψη ενδιαφέροντος του 

Νεοπλατωνισμού για την πολιτική σκέψη προκύπτει ξεκάθαρα 

από την έλλειψη του ελεύθερου διαλόγου όπως επιβαλλόταν 

από τη δομή της αυτοκρατορίας. Άλλες υποτιθέμενες αιτίες θα 

έπρεπε να εξεταστούν με μεγαλύτερη προσοχή. Συνεπώς το να 

επιρρίπτουμε τη νέα ροπή προς το υπερκόσμιο απλώς στις 

ασταθείς πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν 

από τον τρίτο αιώνα και μετά. παραβλέπει το γεγονός ότι η πιο 

έντονη αδιαφορία για τα εγκόσμια είχε εμφανιστεί στα συστή

ματα του Γνωστικισμού κατά τον προηγούμενο σχετικά ειρηνικό 

αιώνα.5 Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι ο Πλωτίνος έζησε κατά 

την πλέον ταραγμένη περίοδο της παγανιστικής αυτοκρατορικής 

ιστορίας, εκείνη μεταξύ του θανάτου του Μάρκου Αυρήλιου το 

180 και της ανόδου του Διοκλητιανού το 284. Επίσης, τα συ

στήματα του ύστερου Νεοπλατωνισμού με την αυστηρή ιεραρ

χική τους δομή συνέπεσαν με την ανάπτυξη, α π ό τον Διοκλη-

τιανό και μετά, μιας αντίστοιχα αυστηρής ιεράρχησης μεταξύ 

των πολιτών της αυτοκρατορίας. Κατά τα άλλα. οι Νεοπλατω

νικοί ήταν αρκετά έξω από τα μέτρα της εποχής τους· και τα 

εξωτερικά γεγονότα, π έ ρ α από τη διαμάχη τους με το Χριστια

νισμό, δεν άφησαν ουσιαστικά κανένα σημάδι στα γραπτά τους 

και ως εκ τούτου μπορούμε να το αγνοήσουμε εδώ. 

Εντούτοις, ενώ η αδιαφορία των Νεοπλατωνικών για τα εγκό

σμια ήταν π ι ο ολοκληρωτική από εκείνη των προδρόμων τους, η 

5. Πρβλ. E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational, σελ. 250-1, και Pagan and Christian in an 
Age of Anxiety, σελ. 4. 
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έννοια της φιλοσοφίας ως τρόπου ζωής που αφορά τον άνθρω

πο στο σύνολο του ήταν καίρια στην ελληνική σκέψη και από τις 

παλαιότερες εποχές. Η ιδέα των Νεοπλατωνικών σχετικά με την 

ιδεώδη φιλοσοφική ζωή μπορεί να επιβεβαιωθεί τόσο από τα ηθι

κά τους γραπτά (για παράδειγμα, μερικά από εκείνα που συ

γκροτούν την πρώτη Εννεάδα του Πλωτίνου ή την επιστολή του 

Πορφύριου στη σύζυγο του Μαρκέλλα) όσο και από τις βιογρα

φίες τους εκ μέρους των μαθητών τους. Οι σωζόμενες βιογραφι

κές πηγές είναι τέσσερις στον αριθμό. Η πιο γνωστή είναι το 77ε-

ρί του Πλωτίνου Βίου του Πορφύριου και η βιογραφία του Πρό

κλου από το μαθητή και διάδοχο του Μαρίνο. Το Βίοι Φιλοσό

φων και Σοφιστών του ρήτορα Ευνάπιου από τις Σάρδεις ασχο

λείται με τον Πορφύριο, τον Ιάμβλιχο και τους μαθητές των 

ύστερων Νεοπλατωνικών, ενώ η βιογραφία του Δαμάσκιου για 

το δάσκαλο του Ισίδωρο (δυστυχώς σωζόμενη μόνο σε αποσπά

σματα) απομακρύνεται εντυπωσιακά από το θέμα του και ασχο

λείται με τις κυρίαρχες προσωπικότητες της Αθηναϊκής και της 

Αλεξανδρινής Σχολής. Όλες αυτές οι πηγές βρίσκονται χρονικά 

κοντά στο αντικείμενο τους (ακόμη και ο Ευνάπιος είχε επαφή με 

τους μαθητές του Ιάμβλιχου) και δεν φαίνεται να υπάρχει σοβα

ρός λόγος αμφισβήτησης της ορθότητας τους στα περισσότερα 

ζητήματα. Δυστυχώς όλοι τους, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθ

μό, πάσχουν από τρεις ελλείψεις. Πρώτον, όπως γνωρίζει καλά 

κάθε αναγνώστης τού Περί του Πλωτίνου Βίου του Πορφύριου 

(πρβλ. σελ. 73-4), εμφανίζονται ενοχλητικές αποσιωπήσεις σε 

κρίσιμα σημεία· δεύτερον, εκδηλώνουν μια προτίμηση για το 

θαυμαστό και το υπερφυσικό· τρίτον, στοχεύουν λιγότερο σε μια 

ιστορική εικόνα του φιλοσόφου απ' ό,τι στην απεικόνιση του ως 

μοντέλου όλων των φιλοσοφικών αρετών. Αυτή η αγιογραφική τά

ση είναι ιδιαίτερα εμφανής, και σχεδόν απερίφραστα ομολογη

μένη, στον Μαρίνο (73. 77ρ. 2 κ.λπ.), του οποίου οι περιγραφές για 

το δάσκαλο του καπηλεύονται απροκάλυπτα φράσεις από τις 

Εννεάδες και από το Περί του Πλωτίνου Βίου του Πορφύριου-

ενώ το «εγκώμιο» του Δαμάσκιου για τον Ισίδωρο συγκρίνεται 

διασκεδαστικά με τις ζωηρές απεικονίσεις των ελαττωμάτων και 
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των ιδιορρυθμιών άλλων ύστερων Νεοπλατωνικών." Εντούτοις, 

κάποιες στιγμές, οι ιδιοσυγκρασίες των ηρώων τους αναδύονται 

ενάντια στη θέληση τους· ο Μαρίνος, για παράδειγμα, ήταν υπο

χρεωμένος να παραδεχτεί πως ο Πρόκλος ήταν ευέξαπτος (73. 77ρ. 

16). Το υπερφυσικό στοιχείο τονίζεται περισσότερο στο έργο του 

Ευνάπιου, όπου συσκοτίζει εντελώς το ρόλο των ανθρώπων για 

τους οποίους μιλάει ως θεωρητικών φιλοσόφων πρέπει να θυμό

μαστε ότι ο Ευνάπιος ήταν ο μόνος από τους τέσσερις ο οποίος 

δεν ήταν φιλόσοφος. Αντίθετα, ο Πορφύριος στο Περί του Πλωτί

νου Βίου είναι πολύ πιο συγκρατημένος και δίνει μια έντονη, αν 

και σε κάποιο βαθμό εξιδανικευμένη, εικόνα της εντύπωσης που 

έκανε ένας μεγάλος φιλόσοφος στους συγχρόνους του. Εδώ όμως 

ενδιαφερόμαστε για τη γενικότερη εικόνα της νεοπλατωνικής φι

λοσοφικής ζωής την οποία μας προσφέρουν αυτές οι πηγές. 

Η θεωρητική βάση αυτής της ζωής καθορίστηκε από τον Πλω

τίνο και θα συζητηθεί σε σχέση με τη φιλοσοφία του. Σε αυτό το 

σημείο χρειάζεται απλώς να διορθώσουμε τις λανθασμένες εντυ

πώσεις που μπορεί να ανακύψουν από μια απρόσεκτη ανάγνωση 

των πηγών μας· μπορούμε να είμαστε σύντομοι εφόσον η εργα

σία αυτή έχει πρόσφατα παρουσιαστεί θαυμάσια από τον Ρ. 

Hadot, ο οποίος παρατηρεί, για παράδειγμα, πως η φράση του 

Πορφύριου ότι ο Πλωτίνος «απέφευγε τα λουτρά» (73. 77Â. 2. 5-
6) εννοεί όχι ότι δεν είχε ποτέ πλυθεί, αλλά ότι απέφευγε να δια

σκεδάζει στους οίκους των δημόσιων λουτρών.7 Αυτό που πρέπει 

να τονιστεί απέναντι σε εκείνους οι οποίοι ενοχλούνται από την 

αναφορά του Πορφύριου πως ο δάσκαλος του «έμοιαζε να ντρέ

πεται που βρισκόταν μέσα σε σώμα» (73. 77Λ. 1. 1-2) είναι πως αυ

τή είναι από τις ηπιότερες, σε σχέση με τα δεδομένα των Μανι-

χαϊστών και ακόμη μερικών χριστιανών συγχρόνων, του νεοπλα

τωνικού ασκητισμού. Το γιατί αυτό συνέβαινε θα δειχτεί μέσα 

6. Πρβλ. τα επιγραμματικά του σχόλια στην Υπατία (παραθέτονται πιο κάτω, σελ. 227) και 
στον Ιεροκλή (πρβλ. σελ. 229)· επίσης Β. Ισ. 62 και απ. 115 (Θέων), 74 (Ερμείας), 144 (Μα
ρίνος), 221 (Ηγίας), απ. 227 (Δομνινος), απ 316 (Αμμώνιος). 

7. Plotin, σελ. 105-116. Γενικά για το σύγχρονο ασκητισμό βλ. E. R. Dodds, Pagan and 

Christian in an Age of Anxiety, σελ. 29-36. 

31 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

από την έκθεση μας για τον Πλωτίνο- έχουμε ήδη υπαινιχτεί τη 

βασική του αιτία, δηλαδή την πλατωνική άποψη για τον υλικό 

κόσμο ως είδωλο του ιδεώδους του αρχέτυπου. Άρα, το σώμα 

δεν θεωρείται εχθρός. Δεσπόζουσα ιδέα παραμένει η ελληνική 

μετριοπάθεια και η αυτοπειθαρχία σπάνια μετατρέπεται σε αυ-

τοβασανισμό. Φυσικά συνέβαιναν υπερβολές- είναι αρκετά αμ

φίβολο κατά πόσο η σχολή μπορεί να κατηγορηθεί για την περι

βόητη αδιαφορία του Ιουλιανού στην υγιεινή (Μισοπώγων 338C), 

όμως ο Δαμάσκιος μας προσφέρει μια σειρά παραδειγμάτων, 

όπως αυτό των ελάχιστα γυναικείων επιθετικών τακτικών που 

χρησιμοποιούσε η Αλεξανδρινή φιλόσοφος-μάρτυρας Υπατία 

για να αποθαρρύνει τους επίδοξους μνηστήρες της (73. 7σ. απ. 

102). Ενώ όμως η γενική νεοπλατωνική στάση απέναντι στο σαρ

κικό έρωτα ήταν, το λιγότερο που θα μπορούσε να ειπωθεί, πο

λύ διαφορετική από αυτήν των ημερών μας, παρ' όλα αυτά ήταν 

εξίσου αντίθετη με εκείνη του Μανιχαϊσμού. Το γεγονός ότι οι 

σεξουαλικές σχέσεις είχαν αξία μόνο για την αναπαραγωγική 

διαδικασία ήταν αναμφίβολο στον Πλάτωνα και ήταν επίσης κοι

νός τόπος για τους περισσότερους ηθικολόγους της ύστερης αρ

χαιότητας. Και η θεωρία του έργου Συμπόσιο ότι η σεξουαλική 

ενέργεια αποβαίνει επωφελέστερη όταν στρέφεται απευθείας 

στον κόσμο των Ιδεών προσέφερε ένα ισχυρό κίνητρο για πλήρη 

σεξουαλική αποχή. Ο Πλωτίνος δεν παντρεύτηκε ποτέ, μολονό

τι στον κύκλο του περιλαμβάνονταν παντρεμένοι άντρες και χή

ρες. Ο Πορφύριος παντρεύτηκε σε προχωρημένη ηλικία τη χή

ρα ενός φίλου του, και άρα μόνο για να φροντίζει αυτήν και τα 

παιδιά της (77. Μαρκ. 111, Ευνάπιος 73. Φιλ. 457). Αργότερα στη 

σχολή, από την άλλη μεριά, ο γάμος ήταν πιο συνηθισμένος, με 

αξιοσημείωτη εξαίρεση τον Πρόκλο (73. Πρ. 17). Επίσης αξιοση

μείωτη ήταν η απόρριψη της σχολής απέναντι στην ομοφυλοφι

λία της κλασικής Ελλάδας- ο Πλωτίνος είχε ταραχτεί από μια 

υπεράσπιση του πλατωνικού Αλκιβιάδη (73. 77Λ. 15. 16-7) και σιω

πηρά παρέλειψε ακόμη και την ιδέα του Πλάτωνα περί μη σω

ματικής σχέσης μεταξύ των φιλοσόφων (πρβλ. σελ. 146), ενώ ο 

Πρόκλος στην ερμηνεία του για τον έρωτα του Σωκράτη προς 
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τον Αλκιβιάδη εμφανίζεται πιο κοντά στη χριστιανική αγάπη πα

ρά στον πλατωνικό έρωτα (πρβλ. σελ. 244-5). 

Μια παρόμοια στάση είχε υιοθετηθεί και στο ζήτημα της χορ-

τοφαγίας. Ο ίδιος ο Πλωτίνος απείχε από το κρέας (73. 77λ. 2.1-5). 

αλλά στις Εννεάδες ποτέ δεν θίγεται το θέμα, ενώ ο Πορφύριος 

συνέγραψε μια πραγματεία σχετικά με αυτό το ζήτημα (Περί απο

χής εμψύχων). Οι ύστεροι Νεοπλατωνικοί είχαν μεγαλύτερη δυ

σκολία, μιας και η θυσία του ζώου, η οποία περιλάμβανε κατανά

λωση ενός μέρους του, ήταν χαρακτηριστικό πολλών παραδοσια

κών τελετουργικών τα οποία ήθελαν να υπερασπιστούν. Σε αυτό 

το θέμα η στάση του Πρόκλου ήταν και πάλι αυστηρότερη από 

εκείνη των περισσότερων σύγχρονων του Νεοπλατωνικών και προ

κάλεσε ανησυχία από την πλευρά του δασκάλου του για την υγεία 

του (73. 77ρ. 12). Κατά τις θυσίες, εντούτοις, ο Πρόκλος συναινού

σε στο να δοκιμάσει λίγο κρέας χάριν της τελετουργίας (ό.π. 19). 

Συνεπώς, η νεοπλατωνική στάση σε τέτοια ζητήματα παρέμενε 

ελαστική και τελείως απόμακρη από τον ακραίο ασκητισμό. 

Μια προσεκτικότερη εξέταση των πηγών μας είναι ικανή, στην 

πραγματικότητα, να εγείρει αμφιβολίες του αντίθετου είδους. 

Όταν μαθαίνουμε ότι ο Πλωτίνος είχε εξ ολοκλήρου στη διάθεση 

του το μεγάλο αρχοντικό μιας πλούσιας χήρας (73. 77Λ. 9) ή ανα

λογιζόμαστε τα έσοδα που μπορούσε να αποκομίζει στα τελευ

ταία της χρόνια η Ακαδημία της Αθήνας (73. 7σ. 158, απ. 265, 

Ολυμπιόδωρος Εις Αλκ. 141. 1-3), αναρωτιόμαστε αν αυτές οι 

εχθρικές προς αυτόν τον κόσμο διακηρύξεις των Νεοπλατωνικών 

δεν περιέχουν έναν τόνο υποκρισίας. Έναντι αυτού, μπορούμε να 

θυμηθούμε ότι οι αποφασιστικότερες διαβεβαιώσεις του Πλωτί

νου για τη γαλήνη του φιλοσόφου εμφανίζονται στις πραγματεί

ες των δύο τελευταίων χρόνων της ζωής του, όταν οι μαθητές του 

τον είχαν εγκαταλείψει και πέθαινε από μια οδυνηρή ασθένεια. 

Ούτε με το διωγμό εκ μέρους των Χριστιανών ως μια μονίμως πα

ρούσα απειλή η ζωή δεν ήταν χωρίς προβλήματα για τους όψι

μους οπαδούς του. Και αφού φυσικά η σχολή δεν είχε κανένα 

δόγμα περί κοινωνικής υπηρεσίας, όλοι περίμεναν από το φιλό

σοφο να εκπληρώνει τέτοια καθήκοντα όταν παρουσιάζονταν 
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καθ' οδόν και να δείχνει καλοσύνη σε εκείνους που συναντούσε. 

Ακόμα μία φορά ο Πλωτίνος μάς δίνει το γνωστότερο παράδειγ

μα, με την καλοσύνη που έδειχνε (συχνά περιλάμβανε πολύ πρα

κτικές συμβουλές) στους φίλους του και ιδιαίτερα με τη φροντί

δα του για την ευτυχία των παιδιών τα οποία ανέθεταν υπό την 

επίβλεψη του οι συγκλητικοί λόγω θανάτου των γονιών τους και 

εντυπωσιασμένοι από την ευθύτητα του (73. 77λ. 9. 5 κ.ε.). Από 

την ύστερη περίοδο μπορούμε να αναφέρουμε περιπτώσεις όπως 

την επιμονή του Αλεξανδρινού Ερμεία να καλοπληρώνει τους 

πωλητές βιβλίων οι οποίοι αγνοούσαν την αξία του εμπορεύμα

τος τους (73. 7σ. 74, απ. 122). Όμως η καλύτερη ίσως απόδειξη εί

ναι το γεγονός ότι σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι είχαν την τά

ση να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να επιρρίψουν σκαν

δαλώδεις κατηγορίες στους αντιπάλους τους, οι Χριστιανοί που 

εχθρεύονταν τους Νεοπλατωνικούς δεν μπορούσαν να βρουν γε

νικά τίποτα χειρότερο για το οποίο να τους κατηγορήσουν πέρα 

από «ασέβεια» και «αλαζονεία».8 Υπάρχουν και εξαιρέσεις: για 

παράδειγμα, ο Μάξιμος Εφέσιος, ο πνευματικός καθοδηγητής 

του Ιουλιανού, έγινε περιβόητος για τη χλιδή και τις φιλοδοξίες 

του (Ευνάπιος 73. Φιλ. 476-80). Μπορούμε ωστόσο γενικά να συ

μπεράνουμε ότι. όπως οι περισσότεροι αρχαίοι φιλόσοφοι, έτσι 

και οι Νεοπλατωνικοί ενδιαφέρονταν να εφαρμόσουν στην πρά

ξη αυτά που δίδασκαν και κατόρθωναν επίσης όπως οι περισσό

τεροι τόσο να χρησιμοποιούν σωστά τους πόρους τους όσο και να 

αντιμετωπίζουν τις αντιξοότητες με σθένος. 

Τα αποτελέσματα της νέας φυγής από τα εγκόσμια στη θεο

λογία ήταν ομοίως βαθιά. Σκοπός αυτής της αντίληψης ήταν 

πρώτα και κύρια να προσφέρει στον άνθρωπο ασφάλεια μέσα 

από τη γνώση της αληθινής του φύσης και του πεπρωμένου, ενός 

πεπρωμένου που δεν περιοριζόταν πλέον, όπως στο Στωικισμό 

και στον Επικουρισμό, στον αισθητό κόσμο. Από αυτό προκύ

πτει και η αναβίωση στα νέα συστήματα του πλατωνικού δυϊ

σμού σώματος-νμυχής Kat η έμφαση τους στην απροσμέτρητη 

8. Εντούτοις ο Πορφύριος είχε να αντιμετωπίσει την κατηγορία ότι ο γάμος του είχε παρα
κινηθεί από ιδιοτελή κίνητρα (Π. Μαρκ. Ι). 
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απόσταση του υπέρτατου Θεού από αυτόν τον κόσμο, με την 

οποία πολλοί από αυτούς ζητούσαν να συνδυάσουν την κοσμική 

συμπάθεια του Στωικισμού. Αλλά ήταν η γνώση του υπέρτατου 

Θεού εκείνη που τώρα θεωρούνταν ότι συνιστούσε τη σωτηρία, 

γνώση η οποία μόνο ανεπαρκώς μπορούσε να εκφραστεί, αν εκ

φραζόταν. μέσα από εννοιολογικούς όρους. Αποτέλεσμα ήταν η 

άνοδος της αποφατικής θεολογίας, το δόγμα -κοινό στα μυστικά 

συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο- ότι οι λέξεις μπορούν να 

μας πουν μόνο τι δεν είναι ο Θεός. ποτέ το τι είναι. Μία ακόμη 

συνέπεια ήταν η εισαγωγή δευτερευουσών μεσολαβητικών δυνά

μεων για να γεφυρώσουν το τεράστιο χάσμα μεταξύ Θεού και κό

σμου. Στον Αλεξανδρινό Ιουδαίο φιλόσοφο Φίλωνα αυτή η απο

στολή εκτελούνταν από το Λόγο και τις θείες ενέργειες, στους 

Πλατωνικούς από την κοσμική ψυχή του πλατωνικού έργου Τί

μαιος· και σε δημοφιλείς συγγραφείς από τους δαίμονες, ημι-θεϊ-

κά πνεύματα που μπορούσαν να είναι είτε αγαθά είτε μοχθηρά 

και τα οποία ο Πλάτωνας είχε περιγράψει ως ενδιαμέσους μετα

ξύ θεών και ανθρώπων (Συμπ. 202Ε, Επιν. 984Ε). Ο πολλαπλα

σιασμός των ενδιάμεσων υποστάσεων διατηρήθηκε σε μεγαλύτε

ρη έκταση σε μερικά από τα συστήματα των Γνωστικών και επί

σης, όπως θα δούμε, στο μετα-ιαμβλίχειο Νεοπλατωνισμό. 

Οι επιδράσεις αυτών των τάσεων στους φιλοσοφικούς προ

δρόμους των Νεοπλατωνικών θα συζητηθούν με συντομία στο 

επόμενο μας κεφάλαιο. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται απλώς να 

προειδοποιήσουμε ενάντια στους γενικευτικούς όρους με τους 

οποίους χαρακτηρίζονται οι παραπάνω εξελίξεις αγνοώντας τις 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των θεολογικών σχολών της ύστε

ρης αρχαιότητας. Ένας τέτοιας μορφής όρος, δημοφιλής κατά το 

δέκατο ένατο αιώνα, ήταν ο όρος Σχολή της Αλεξάνδρειας, ετικέ

τα η οποία ομαδοποιούσε τους Νεοπλατωνικούς με τους Ιουδαί

ους και τους Χριστιανούς διανοητές που κατοικούσαν στην Αλε

ξάνδρεια και παρουσίαζαν παρόμοιες τάσεις - ιδιαίτερα ο Φί

λων. ο Κλήμης και ο Ωριγένης. Η χρήση αυτών των όρων θολώ

νει τα γεγονότα επειδή, πρώτον, οι υπό συζήτησιν διανοητές δεν 

ήταν ποτέ μέλη μιας συγκεκριμένης κοινής σχολής και, δεύτερον, 
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επειδή οι μόνοι Νεοπλατωνικοί που διέμεναν στην Αλεξάνδρεια 

μετά τον ίδιο τον Πλωτίνο ήταν λόγιοι μελετητές του πέμπτου και 

έκτου αιώνα στους οποίους έχουμε αναφερθεί, οι οποίοι από 

όλους τους Νεοπλατωνικούς ήταν οι λιγότερο επηρεασμένοι από 

τέτοιες πέραν των εγκόσμιων θρησκευτικές τάσεις. Γι' αυτούς 

τους λόγους ο όρος σήμερα γενικά εγκαταλείπεται, και ορθά. 

Ένας ακόμη πιο επικίνδυνος όρος, ο οποίος συνήθως χρησι

μοποιείται ακόμη, είναι Γνωστικισμός. Το πρόβλημα αυτού του 

όρου είναι ότι έχει δύο σημασίες, μια γενικότερη και μια άλλη 

περιορισμένη και πιο ακριβή. Η εφαρμογή του όρου στην πρώ

τη περίπτωση είναι παρόμοια, αν και μάλλον ευρύτερη από εκεί

νη του Σχολή της Αλεξάνδρειας, περιλαμβάνοντας στην πραγμα

τικότητα όλα τα θρησκευτικά συστήματα των πρώτων μ.Χ. αιώ

νων τα οποία αναζητούσαν τη «σωτηρία» μέσω της «γνώσης». 

Στην αυστηρότερη του σημασία, εντούτοις, ο όρος δηλώνει μια 

ομάδα συστημάτων τα οποία στην πλειονότητα τους υποστηρί

χτηκαν από χριστιανούς αιρετικούς και όλοι τους αντιτίθονταν 

στο Νεοπλατωνισμό κατά το ότι η «γνώση» που αναζητούσαν 

δεν ήταν προϊόν φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας αλλά αποκά

λυψης εκ μέρους ενός θεϊκού σωτήρα. Ενώ από δογματική άπο

ψη οι ομοιότητες μεταξύ Νεοπλατωνισμού και Γνωστικισμού 

μπορεί να εντυπωσιάζουν το σύγχρονο αναγνώστη, τα πράγμα

τα εμφανίζονται πολύ διαφορετικά στον Πλωτίνο, όπως μπορού

με να δούμε από την πολεμική πραγματεία που συνέγραψε ο 

ίδιος ενάντια σε κάποιους Γνωστικούς που είχαν εισδύσει στη 

σχολή του (75Vv. II. 9- πρβλ. 73. 77λ. 16). Περισσότερο σημαντική 

ήταν η άποψη των Γνωστικών για τον υλικό κόσμο ως το έργο 

ενός κακού ή, στην καλύτερη περίπτωση, αδαούς δημιουργού, 

που είχε ο ίδιος εκπέσει μέσα στην πνευματική ιεραρχία (II. 9. 

κεφ. 4, 10-12). Η άρνηση των Γνωστικών να σεβαστούν τον υλικό 

κόσμο ως θείο δημιούργημα και οι υπερβολικές τους αντιρρήσεις 

κατά του σώματος ήταν σε μεγάλο βαθμό μη αποδεκτές (πρβλ. 

ό.π. κεφ. 8, 16-18)· ακόμη χειρότερη ήταν η ύβρις προς το δημι

ουργό τους και η άρνηση του θείου χαρακτήρα της κοσμικής ψυ

χής και των ουράνιων σωμάτων (πρβλ. ό.π. κεφ. 5. 1-16 κ.λπ.). Το 
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ίδιο δυσάρεστη ήταν η δυσφήμηση του Πλάτωνα εκ μέρους των 

Γνωστικών, από τον οποίο, κατά την άποψη του Πλωτίνου, είχαν 

αντλήσει ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε στο δόγμα τους, και η άρνη

ση τους να διατυπώσουν τις απόψεις τους με λογικά επιχειρήμα

τα αντί με τη μορφή ανθρωπομορφικών και μελοδραματικών μύ

θων (ό.π. κεφ. 6 passim. 10. 5-14. 73. 77λ. 16. 8-9). Τέλος, ήταν η 

άποψη ότι είχαν εκ φύσεως σωθεί η οποία τους οδηγούσε να αμε

λούν την ηθική πειθαρχία και ακόμη (στις αντινομικές γνωστικές 

σχολές) να ξεπερνούν τους πειρασμούς (II. 9. 15 passim. 17. 27-

9). Ο Πλωτίνος παραδέχεται την ύπαρξη σημαντικών ομοιοτήτων 

ανάμεσα στα δύο συστήματα εξηγώντας την (ορθά σε γενικές 

γραμμές) ως το αποτέλεσμα δανεισμού από τον Πλάτωνα (II. 9. 

6. 6 κ.ε.). Πρέπει επίσης να θυμηθούμε ότι τόσο ο Πλατωνισμός 

όσο και ο Γνωστικισμός ήταν ετερογενή κινήματα- ο δυϊσμός του 

Νουμήνιου από την Απάμεια. για παράδειγμα, ήταν σε πολλά ση

μεία πολύ κοντά στο Γνωστικισμό (πρβλ. σελ. 68-71), ενώ από την 

άλλη μεριά δεν είχαν όλοι οι Γνωστικοί την ίδια αρνητική άποψη 

για το δημιουργό όπως οι αντίπαλοι του Πλωτίνου.9 Παρ' όλα αυ

τά, υπό το φως αποκλίσεων όπως αυτές τις οποίες αποκαλύπτει 

η πολεμική του Πλωτίνου, και ιδιαίτερα των διαμετρικών αποτι

μήσεων της φιλοσοφίας και της αποκάλυψης εκ μέρους των δύο 

κινημάτων, ακόμα και αν υποστηρίζεται μια γενική «γνωστική τά

ση», η ταξινόμηση του Νεοπλατωνισμού ως μιας μορφής Γνώσης 

φαίνεται να προκαλεί περισσότερη σύγχυση απ' ό,τι αξίζει. 

Εν κατακλείδι, πρέπει να μελετήσουμε το επίμαχο θέμα της 

«ανατολικής επίδρασης». Η άποψη, κοινή κατά το δέκατο ένα

το αιώνα και ακόμη συχνά υποστηριζόμενη, ότι ο Νεοπλατωνι-

σμός σηματοδοτεί τη συνθηκολόγηση της ελληνικής φιλοσοφίας 

με τις ανατολικές επιδράσεις, κερδίζει σε αληθοφάνεια όταν 

εξετάζουμε τις εθνικότητες των ηγετικών μελών της σχολής. Για 

παράδειγμα, στους επτά «Έλληνες φιλοσόφους» που πήγαν 

στην Περσία μετά το κλείσιμο της Ακαδημίας περιλαμβάνονταν 

ένας Σύριος, δύο από τη Φοινίκη, ένας από τη Γάζα και τρεις 

9. Πρβλ. J. Zandee, The Terminology of Plotinus and of Some Gnostic Writings, Mainly the 
Fourth Treatise of the Jung Codex, Κωνσταντινούπολη 1961, ιδιαίτερα σελ. 24-6. 
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προερχόμενοι από τη Μικρά Ασία (ένας από την Κιλικία, ένας 

Φρύγιος και ένας Λυδός) (Αγαθίας, Ιστορία, II. 30). Η υποτιθέ

μενη αιγυπτιακή καταγωγή του Πλωτίνου μπορεί να είναι αμφι

σβητήσιμη, αλλά τα ίδια τα ονόματα του Ιάμβλιχου και του Δα

μάσκιου φανερώνουν τη συριακή τους καταγωγή,10 ενώ ο Πορφύ

ριος ήταν φοινικικής καταγωγής από την Τύρο και το ελληνικό του 

όνομα ήταν μετάφραση του σημιτικού ονόματος Μάλχος (73. 77λ. 

17. 6 κ.ε., Ευνάπιος 73. Φιλ. 456). Ακόμη και ο Πρόκλος, αν και εί

χε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχε καταγωγή από την πόλη 

Ξάνθο της Λυκίας (73. 77ρ. 6), ενώ ο βιογράφος και διάδοχος του 

Μαρίνος ήταν Σαμαρείτης από τη Νεάπολη (σημερινή Να-

μπλούς) της Παλαιστίνης (73. 7σ. 141). Αλλά πριν αυτά τα στοιχεία 

εκληφθούν ως απόδειξη ενός «ανατολικού εκφυλισμού», πρέπει 

πρώτα να θυμηθούμε ότι οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλέξαν

δρου είχαν από καιρό εδραιώσει τον ελληνισμό ως κουλτούρα των 

μορφωμένων τάξεων σε κάθε σημείο της Εγγύς Ανατολής- δεύτε

ρον. ότι η αναλογία μεταξύ ελληνικού και ανατολικού αίματος 

στους κατοίκους αυτών των περιοχών την περίοδο την οποία με

λετάμε είναι αδύνατον να καθοριστεί- και τρίτον, ότι οι εν λόγω 

περιοχές (Μικρά Ασία, Συρία και Αίγυπτος) ήταν εκείνες που συ

νιστούσαν τα πλέον πολιτισμένα τμήματα της Ρωμαϊκής Αυτο

κρατορίας — η οποία, μαζί με την Ινδία και την Κίνα, ήταν μία από 

τις τρεις μεγαλύτερες πολιτισμένες περιοχές της υδρογείου. 

Το πρόβλημα της ανατολικής επίδρασης αναλύεται κατά την 

εξέταση σε τρία ερωτήματα. Πρώτον, εγκαταλείπει ο Νεοπλατω-

νισμός την ελληνική παράδοση της ορθολογικής κριτικής σκέ

ψης; Δεύτερον, ήταν κάποιες από τις κύριες θεωρίες ή πρακτικές 

του ανατολικής προέλευσης; Τρίτον, μπορεί το διακριτό ύφος 

του Νεοπλατωνισμού ως αντιτιθέμενο στην προηγούμενη σκέψη, 

το οποίο ήδη σχολιάσαμε, να αποδοθεί σε ανατολική επιρροή; 

Μόνο στην πρώτη ερώτηση η απάντηση φαίνεται ξεκάθαρη και 

αυτή η απάντηση, εφόσον η ανάλυση μας είναι σωστή, είναι 

«όχι». Έχουμε μόλις σημειώσει την κριτική του Πλωτίνου στην 

10. Ο Συριανός εντούτοις, παρά το όνομα του, είχε γενέθλιο τόπο την Αλεξάνδρεια. 
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άρνηση των Γνωστικών να διατυπώσουν τη θέση τους ορθολογι

κά και θα δούμε και άλλους Νεοπλατωνικούς να παίρνουν πα

ρόμοια θέση ενάντια στη χριστιανική έκκληση για πίστη (πρβλ. 

σελ. 169). Η θέση είναι λιγότερο ευκρινής όσον αφορά τον Ιάμ-

βλιχο και τους διαδόχους του- αλλά, ακόμη και όταν η φιλοσο

φία είχε αποκτήσει στα χέρια των ύστερων Νεοπλατωνικών έναν 

πιο απερίφραστα θεολογικό σκοπό, ο φιλόσοφος ήταν ακόμα 

υποχρεωμένος, όπως δείχνει το έργο Στοιχείωσις Θεολογική του 

Πρόκλου, να παρουσιάζει την αλήθεια πάνω σε ορθολογικές βά

σεις. Η αξίωση του Ιάμβλιχου σύμφωνα με την οποία τα φιλο

σοφικά και τα θεουργικά ζητήματα δεν πρέπει να αναμιγνύονται 

(Λίυστ. Ι. 2, II. 11 σελ. 96. 6-10) απέτρεψε την αποτελμάτωση της 

φιλοσοφίας στη θρησκεία, ενώ στο 77ερι' Μυστηρίων προσέφερε 

μια ορθολογική δικαιολόγηση ακόμη και του θεουργικού τελε

τουργικού. Ούτε η αναγνώριση από τους Νεοπλατωνικούς μιας 

περιοχής που υπερβαίνει την εννοιακή σκέψη -άποψη την οποία 

μοιράζονται με τον Πλάτωνα, τον Καντ και τον Wittgenstein-

περιλαμβάνει κάποια χαλάρωση της κριτικής ακρίβειας μέσα 

στα όρια της επιχειρηματολογίας ή αναφορικά με τον προσδιο

ρισμό αυτών των ορίων. Ως απόδειξη της αντίθεσης των Νεο

πλατωνικών στη χρησιμοποίηση του μυστικισμού ως δικαιολο

γίας για τον ιρασιοναλισμό. η δήλωση του Πλωτίνου ότι «το να 

θέσει κάποιος τον εαυτό του υπεράνω του Νου σημαίνει ότι εκ

πίπτει από αυτόν» (II. 9. 9. 51-2) απηχείται σε εκείνη τη δήλω

ση του Ισιδώρου ότι «αυτοί που πρόκειται να γίνουν θεοί πρέ

πει πρώτα να γίνουν άνθρωποι» (73. 7σ. 227). Η κατάδειξη αυτής 

της θέσης είναι ένας από τους σκοπούς της εργασίας μας. 

Το δεύτερο και τρίτο ερώτημα μας είναι δυσκολότερο να 

απαντηθούν. Από την πρώιμη τους εποχή η ελληνική φιλοσοφία 

και επιστήμη είχαν τροφοδοτηθεί με ιδέες της Εγγύς Ανατολής, 

στις οποίες συνήθως προσέδιναν νέα στημαοία οργανώνοντας τες 

μέσα σε εννοιακό σύστημα το οποίο ως τότε έλειπε, και είναι 

αναμενόμενο ότι ο Νεοπλατωνισμός θα έκανε το ίδιο. Κατά πό

σο μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς αυτό που είχε συμβεί, 

είναι ένα άλλο ερώτημα- υποτιθέμενα ανατολικά δόγματα έχει 

39 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

αποδειχτεί ότι μπορούν γενικά να εξηγηθούν με τους όρους της 

πρώιμης ελληνικής σκέψης και είναι μόνο αυτοί οι όροι που ρητά 

συγκρούονται με τις παραδοσιακές ελληνιστικές ιδέες, όπως, για 

παράδειγμα, η άποψη του Νουμήνιου από την Απάμεια σύμφω

να με την οποία το κακό είναι παρόν στις ουράνιες σφαίρες," 

στην οποία μπορεί εύλογα να αποδοθεί ανατολική επιρροή. Οι 

ισχυρισμοί των ίδιων των Νεοπλατωνικών περί ανατολικής κατα

γωγής των ιδεών τους εξηγούνται συχνά ως πυθαγόρειες ή πλα

τωνικές αναγνώσεις των σοφών της Ανατολής. Η υπόθεση γίνεται 

πιο εύκολη όσον αφορά μερικές από τις θεουργικές πρακτικές 

των ύστερων Νεοπλατωνικών για παράδειγμα, η αιγυπτιακή κα

ταγωγή της «τελεστικής», της μαγικής εμψύχωσης ενός θεϊκού 

αγάλματος, φαίνεται με βεβαιότητα εδραιωμένη.12 Όμως, οι φι

λοσοφικές έννοιες μέσω των οποίων δικαιολογείται η θεουργία 

εμφανίζονται να είναι κυρίως ελληνικές· ο Πτολεμαίος και άλλοι 

είχαν με παρόμοιο τρόπο δικαιολογήσει τη χαλδάι'κή αστρολογία 

με τους όρους της ελληνικής επιστημονικής θεωρίας. 

Η εικόνα είναι ακόμη πιο σκοτεινή σε ό,τι αφορά το τρίτο 

μας ερώτημα. Φαίνεται εντούτοις σίγουρο ότι μόνο η ινδική 

σκέψη παρουσιάζει σαφή ομοιότητα με τον ενδοσκοπικό μυστι

κισμό του Πλωτίνου έτσι ώστε να θεωρηθεί σοβαρά ως ενδεχό

μενη πηγή. Έχουμε δείξει αφενός ότι οι πολιτιστικές επαφές 

ήταν σχεδόν βέβαιες τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της 

περιόδου μας και αφετέρου ότι οι απόψεις του Πλωτίνου θα 

μπορούσαν να έχουν απλώς ανακύνμει κατόπιν αναστοχασμού 

των παλαιότερων ιδεών, ιδίως της αριστοτελικής θεωρίας του 

Νου, υπό το φως της δικής του εμπειρίας. Η τάση της μυστικής 

εμπειρίας να εκφράζεται με όμοιους τρόπους σε όλες τις επο

χές και σε όλους τους πολιτισμούς πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη. Είναι όμως αμφίβολο κατά πόσο όλες οι ομοιότητες των 

παρομοιώσεων που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες και οι Ινδοί 

11. Πρβλ. σελ. 70-1 και Α. Η. Armstrong, Entretiens Hardt V, σελ. 53. 

12. Πρβλ. E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational, 293-4. Για μια προσπάθεια διάκρισης 
μεταξύ πλατωνικών και ανατολικών στοιχείων στα Χαλδαϊκά Λόγια βλ. Η. Lewy, Chaldaean 
Oracles and Theurgy, κεφ. 6-7, 311-441. 
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συγγραφείς μπορούν να εξηγηθούν με αυτόν τον τρόπο- για πα

ράδειγμα, η νεοπλατωνική σύγκριση της θεϊκής δράσης με την 

αβίαστη και απρομελέτητη ακτινοβολία του φωτός από τον 

ήλιο είναι επίσης ευρέως διαδεδομένη στα ινδικά κείμενα.13 Η 

τελική όμως κρίση τέτοιων θεμάτων πρέπει να περιμένει τη 

μελλοντική έρευνα και δεν μπορεί μέχρι τότε, βέβαια, να θεω

ρηθεί ότι κάποιος δανεισμός έχει γίνει από την ελληνική πλευ

ρά. Εν τω μεταξύ, μολονότι οι παραλληλισμοί μεταξύ ελληνικής 

και ινδικής σκέψης αξίζει να μελετηθούν σοβαρά, ο Νεοπλατω-

νισμός πρέπει να μελετηθεί ως εξέλιξη της προηγούμενης ελ

ληνικής παράδοσης. Είναι αυτή ακριβώς η παράδοση, και η 

χρήση της από τους Νεοπλατωνικούς, η οποία θα αποτελέσει 

το αντικείμενο του δεύτερου κεφαλαίου μας. 

13. Πρβλ. π.χ. το πώς χρησιμοποιεί αυτήν και άλλες παρομοιώσεις για να διευκρινίσει την απρο
μελέτητη φύση της δράσης του Βούδα ο Θιβετιανός συγγραφέας Gampopa (Jewel Ornament of 
Liberation, κεφ. 21, μετάφραση Guenther, 271-4), ακολουθώντας τον Ινδό βουδιστή φιλόσοφο 
Asanga (Uttaratantra IV, 58-60). Η παρομοίωση του ήλιου επανεμφανίζεται στο σύγχρονο Ινδου
ιστή μυστικιστή Ramana Maharshi {Collected Works, σελ. 46). Για έναν ακόμα παραλληλισμό βλ. 
Ε. Bréhier, «Les Analogies de la Création chez Çankara et chez Proclus», Budes de Philosophie 
Antique, σελ. 284-8. Για μια ανασκόπηση των μελετητών πάνω στις πιθανές διασυνδέσεις μετα
ξύ της ινδικής σκέψης και του Πλωτίνου, με πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές, βλ. J. F. Steal, 
Advaita and Neoplatonism (Madras 1961), σελ. 235-49. 
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Οι πηγές 
του Νεοπλατωνισμού 

ΠΡΙΝ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ τις φιλοσοφικές πηγές του Νεοπλατωνι

σμού. θα ήταν ίσως σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες 

τόσο τις θεωρίες των οποίων τις πηγές αναζητούμε όσο και να δι

ευκρινίσουμε με ποια έννοια χρησιμοποιείται ο όρος πηγές. Στην 

πραγματικότητα οι προσεκτικοί αναγνώστες θα παρατηρήσουν ότι 

η προσέγγιση μας κατά κάποιο τρόπο διαφέρει από το ένα σημείο 

αυτού του κεφαλαίου στο άλλο. Στο πρώτο μέρος, το ενδιαφέρον 

μας επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι Νεοπλατωνικοί 

χρησιμοποιούν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και, σε μικρότε

ρη έκταση, τους Στωικούς, έχοντας στόχο να επισημάνουμε τόσο 

τις θεωρίες που πράγματι άντλησαν από αυτές τις πηγές όσο και 

τις θεωρίες που οι ίδιοι οι Νεοπλατωνικοί πίστευαν ότι συνάγο

νται από αυτές. Το γεγονός όμως ότι ελάχιστα κείμενα έχουν δια

σωθεί από τους άμεσους προκατόχους των Νεοπλατωνικών μάς 

εμποδίζει να κάνουμε το ίδιο και στη δική τους περίπτωση. Το τε

λευταίο μέρος του κεφαλαίου συνεπώς ασχολείται κυρίως με τις 

σημαντικές προαναγγελίες των νεοπλατωνικών ιδεών στο έργο αυ

τών των συγγραφέων, χωρίς στις περισσότερες περιπτώσεις να 

προσπαθούμε να αποφασίσουμε ποιες ακριβώς από τις νεοπλα

τωνικές ιδέες προέρχονται ξεχωριστά από τον κάθε στοχαστή. 
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Οι κύριες θεωρίες των οποίων τις πηγές αναζητούμε έχουν 

ήδη συνοψιστεί στη θεωρία του Πλωτίνου σχετικά με τα τρία 

επίπεδα πραγματικότητας ή αλλιώς «Υποστάσεις» (πρβλ. σελ. 

20-1). Η πρώτη και ύψιστη ανάμεσα τους είναι η αδιαμόρφωτη 

και άρρητη αρχή. γνωστή ως Εν ή Αγαθόν επόμενη στη σειρά 

έρχεται αυτή του Νου, ενός άχρονου, θεϊκού νου ο οποίος θεά-

ται τον εαυτό του εμπεριέχοντας μέσα του όλες τις πλατωνικές 

Μορφές (ή τις Ιδέες)- τέλος, ενδιάμεση μεταξύ αιωνιότητας και 

χρόνου είναι η Ψυχή, δημιουργός και ρυθμιστής της τάξης του 

αισθητού κόσμου, ο οποίος με τη σειρά του αποτελεί απεικόνι

ση των Μορφών οι οποίες προβάλλονται από την Ψυχή πάνω 

στο άμορφο υπόστρωμα της Πρώτης Ύλης. Μια ολοκληρωμένη 

εξήγηση των παραπάνω όρων θα παραμείνει προς ανάλυση στο 

κεφάλαιο μας για τον Πλωτίνο- προς το παρόν το ενδιαφέρον 

μας θα στραφεί στην ανεύρεση της καταγωγής αυτών των ιδεών 

στους παλαιότερους στοχαστές. 

Το ότι οι σύγχρονοι του Πλωτίνου, ιδιαίτερα ο φιλόσοφος 

Λογγίνος, είχαν εντυπωσιαστεί από την πρωτοτυπία του φαίνε

ται ξεκάθαρα στο Περί του Πλωτίνου Βίου του Πορφύριου (κεφ. 

17,19-20). Ομοίως, ο Πρόκλος αναγνωρίζει ότι ο Πλωτίνος εγκαι

νίασε μια νέα εξέλιξη στην πλατωνική παράδοση (77Θ Ι. 1 σελ. 

6. 16 κ.ε.). Ωστόσο ο ίδιος ο Πλωτίνος δεν θεωρούσε αυτήν την 

πρωτοτυπία ένα εκ του μηδενός ξεκίνημα αλλά μια αποκατά

σταση των θεωριών του Πλάτωνα, οι οποίες είχαν διαστρεβλωθεί 

από τους προηγούμενους ερμηνευτές. Σχετικά με αυτό θα μπο

ρούσαμε αφενός να παραπέμψουμε στον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιεί ο Πλωτίνος την ελληνική λέξη φύσις («όπως αυτός 

-δηλαδή ο δάσκαλος- είπε») παραθέτοντας τα λόγια του Πλά

τωνα, αφετέρου στην επίπληξη του Πλωτίνου προς τους Γνωστι

κούς για την εγκατάλειψη της πλατωνικής διδασκαλίας (Ενν. II. 

9. 6. 24-8, 73. 77Λ. 16. 8-9).1 Σε μια μεταγενέστερη εποχή, είναι 

γνωστός ο έπαινος του Αυγουστίνου για τον Πλωτίνο ως τον «άν

θρωπο μέσα από τον οποίο αναβίωσε ο Πλάτωνας» (C. Acad. 3. 

1. Πρβλ. επίσης III. 7. 1. 13-16, V. 1. 8. 10-14, VI. 2.1. 4-5, VI. 4.16. 4-7. 
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18). Και μολονότι οι ύστεροι Νεοπλατωνικοί απέρριπταν μερικές 

από τις ερμηνείες του, κανείς τους δεν αμφέβαλλε για την ειλι

κρίνεια των προθέσεων του. Τέτοιος ήταν ο σεβασμός τους προς 

τον Πλάτωνα ώστε οδήγησε τον Πρόκλο να περιγράψει τη φιλο

σοφία του ως θεϊκή αποκάλυψη η οποία δόθηκε στον άνθρωπο 

(77Θ Ι. 1. σελ. 5. 6. κ.ε.)- ως τέτοια, φυσικά, έπρεπε να συμφω

νεί με άλλες αντίστοιχες αποκαλύψεις, ιδιαίτερα με τα Χαλδάί-

κά Λόγια. Τα Χαλδαϊκά Λόγια πρόκειται να συζητηθούν σε ένα 

προσεχές κεφάλαιο- αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι οι φι

λοσοφικές πηγές των Νεοπλατωνικών. Αναπόφευκτα η στάση 

των Νεοπλατωνικών απέναντι σε αυτές τις πηγές θα παρουσια

στεί περισσότερο μονολιθική απ' ό,τι πραγματικά ήταν, όμως θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή τουλάχιστον 

στις μείζονες διαφορές μεταξύ της προσέγγισης του Πλωτίνου 

και αυτής των διαδόχων του. 

Ότι πολλές από τις νεοπλατωνικές θεωρίες δεν είχαν διατυ

πωθεί ρητά στους πλατωνικούς διάλογους, αλλά προέρχονταν 

από τον Αριστοτέλη και τους Στωικούς, οι Νεοπλατωνικοί το 

γνώριζαν πολύ καλά. Ο Πορφύριος, για παράδειγμα, αναφέρει 

την παρουσία «κρυμμένων στωικών και περιπατητικών (δηλ. 

αριστοτελικών) θεωριών» στις Εννεάδες και συγκεκριμένα ισχυ

ρίζεται ÓTt περιέχουν μια συμπύκνωση του Μετά τα Φυσικά του 

Αριστοτέλη (73. 77Λ. 14. 4-7). Όμως, πεπεισμένοι καθώς ήταν οι 

Νεοπλατωνικοί ότι όλες οι σημαντικές αλήθειες είχαν αποκαλυ

φτεί από τον Πλάτωνα, προσπάθησαν, όπου ήταν δυνατό, να 

αντλήσουν αυτές τις θεωρίες είτε από νύξεις σε ασαφή απο

σπάσματα των πλατωνικών διαλόγων είτε από τα σχόλια του 

Αριστοτέλη σχετικά με την προφορική διδασκαλία του Πλάτω

να. Μια τέτοια στάση ήταν ισχυρά επικυρωμένη από την παρά

δοση, πράγμα που θα διαπιστώσουμε και κατά τη μελέτη περι

πτώσεων όπως αυτής του Αντίοχου Ασκαλιωνίτη (σελ. 60) και 

του Αλβίνου (σελ. 64) μεταξύ των προδρόμων των Νεοπλατωνι

κών. Φαινομενικές αντιφάσεις μεταξύ των διαλόγων, όπως για 

παράδειγμα σχετικά με το πρόβλημα της καθόδου της ψυχής 

στο σώμα (Ενν. IV. 8. 1. 27 κ.ε.), πρέπει ομοίως να εξηγηθούν 
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προσεκτικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πλωτίνος, όπως φαίνεται. 

θεωρεί τον Πλάτωνα υπό το ίδιο φως που θεωρεί και τον Ηρά

κλειτο τον Εφέσιο, τον περίφημο «σκοτεινό» της αρχαιότητας, 

δηλαδή ως ένα φιλόσοφο ο οποίος σκόπιμα παραθέτει αινίγμα

τα για να μας οδηγήσει να αναζητήσουμε την αλήθεια μόνοι μας. 

Αυτό τουλάχιστον υπονοείται τόσο από τα περιστασιακά σχόλια 

του Πλωτίνου στους δύο στοχαστές όσο και από τον τρόπο με 

τον οποίο πραγματεύεται γενικά τον Πλάτωνα.2 

Ότι ο νεοπλατωνικός Πλάτωνας απέχει πολύ από τον ίδιο τον 

Πλάτωνα συνολικά είναι εμφανές ακόμα και μέσα από μια πρό

χειρη σύγκριση. Ο Πλάτωνας του Πλωτίνου αμελεί τα μαθημα

τικά και πολιτικά ενδιαφέροντα του (μολονότι ο Πλωτίνος συνι

στά την άσκηση των μαθηματικών και ο ίδιος είχε πλήρη γνώση 

του θέματος, Ew. Ι. 3. 3. 5-10. 73. 77λ. 14. 7-10) και αδιαφορεί για 

την ατελέσφορη αναζήτηση των ηθικών ορισμών στους πρώιμους 

σωκρατικούς διάλογους. Το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά επι

στρέφει στον ύστερο Νεοπλατωνισμό, σε κάποιες περιπτώσεις 

υπό τη μορφή αριθμητικού μυστικισμού, περιλαμβάνοντας όμως 

επίσης σοβαρή έρευνα των θεμελίων και των επιστημονικών 

εφαρμογών των μαθηματικών ένα καλό παράδειγμα είναι η 

υποστήριξη από τον Πρόκλο της γεωμετρικής σύλληψης της 

πλατωνικής ύλης.' Παρέμεναν όμως οι δύο παραπάνω περιορι

σμοί. Οι Νεοπλατωνικοί ήταν ομοίως επιλεκτικοί σε ό,τι αφορά 

τις δοξασίες που διατηρούσαν μέσα στη διδασκαλία τους. Έτσι. 

η θεωρία των Ιδεών, όπως έχουμε παρατηρήσει (σελ. 23-4), είχε 

σχεδιαστεί για να απαντά τόσο στο λογικό πρόβλημα των καθο

λικών εννοιών -δικαιολογώντας, για παράδειγμα, την κοινή χρή

ση του όρου καλός με την υπόθεση ότι όλα τα επιμέρους όντα 

που δικαιολογούνται να φέρουν αυτό το επίθετο καθορίζονται 

από τη «μίμηση» ή τη «μέθεξη» τους στην αιώνια Ιδέα του 

2. Πρβλ. π.χ. IV. 8. 1.11-17 (γιατον Ηράκλειτο) και V. 8. 4. 51-4 (γιατον Πλάτωνα). 

3. Σχολιάζεται από τον S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquity, σελ. 44-61' πρβλ. 
επίσης T. Whittaker, The Neoplatonists, παράρτημα 3, σελ. 225-8, και S. Breton, Philosophie 
et mathématiques chez Proclus (Παρίσι 1969, ασχολείται κυρίως με το σωζόμενο σχόλιο στο 
πρώτο βιβλίο από τα Στοιχεία του Ευκλείδη και περιλαμβάνει μια γαλλική μετάφραση ενός 
δοκιμίου σχετικά με το ίδιο Θέμα από τον Ν. Hartmann). 
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Κάλλους— όσο και στην ανάγκη ιδεωδών κριτηρίων για την ηθι

κή και την αισθητική- τέλος, στο έργο Τίμαιος είχαν προσδιορί

σει το μοντέλο με βάση το οποίο ο μυστηριώδης Θείος Τεχνίτης 

(ή «δημιουργός») μορφοποιεί τον αισθητό κόσμο.4 Το γεγονός 

ότι οι απαιτήσεις οι οποίες εγείρουν διαφορετικές όψεις της θε

ωρίας συγκρούονται μεταξύ τους είχε διαπιστωθεί και από τον 

ίδιο τον Πλάτωνα- έτσι. η λογική θεωρία απαιτεί Ιδέες οπουδή

ποτε χρησιμοποιείται ένας κοινός όρος (Πολιτεία 596Α), κατά 

συνέπεια και για πράγματα όπως οι τρίχες, η λάσπη και ο ρύ

πος, που είναι γελοία για την αισθητική θεωρία (Παρμ. 130C-D). 

Η απάντηση των Νεοπλατωνικών ήταν ότι πρέπει να επικε

ντρωθούμε στις αισθητικές και κοσμολογικές λειτουργίες των 

Ιδεών εις βάρος του ρόλου τους ως καθολικών εννοιών και να 

εγκαταλείψουμε τις Ιδέες οι οποίες συγκρούονται με αυτές τις 

όψεις της θεωρίας.5 Έτσι οι Νεοπλατωνικοί πέτυχαν ένα διαχω

ρισμό μεταξύ λογικής και οντολογίας, διαχωρισμό ο οποίος, σε 

τελευταία ανάλυση, αποδείχτηκε ωφέλιμος και για τις δύο- ενώ 

ο Πλωτίνος εκτιμούσε ελάχιστα την αριστοτελική λογική σε σχέ

ση με τη διαλεκτική του Πλάτωνα (Ενν. Ι. 3. 5. 10 κ.ε.), οι ύστε

ροι Νεοπλατωνικοί μπόρεσαν με αυτόν τον τρόπο να παραγά

γουν μια λογική εντυπωσιακά λιγότερο περιορισμένη σε οντολο

γικές δεσμεύσεις απ' ό,τι εκείνη του Αριστοτέλη. 

Για να δούμε τι απέμεινε από τον Πλάτωνα, θα μας βοηθού

σε να αναφερθούμε σε δύο καταλόγους πλατωνικών διαλόγων, 

αρχικά αυτόν που μας δίνει ο Henry για τα έργα που παραθέ

τονται συχνότερα από τον Πλωτίνο6 και στη συνέχεια τον επί

σημο κατάλογο της διδασκόμενης ύλης στην ύστερη σχολή που 

έδινε ο Ιάμβλιχος. Ο πρώτος κατάλογος περιέχει τους διάλογους: 

4. Για διαφορετικές απόψεις της θεωρίας πρβλ. R. C. Cross και Α. D. Woozley, Plato's 

Republic: a Philosophical Commentary, σελ. 180-95. 

5. Πρβλ. Αλβίνος Επιτ. IX. 2, Πλωτίνος Ew. V. 9.10-14, ιδιαίτερα 14. 7 κ.ε., Συριανός Εις Με-

ταφ. 105-8, Πρόκλος Εις Παρμ. 730-2,815-38. Για τη νεοπλατωνική λογική πρβλ. Α. C. Lloyd, 

«Neoplatonic and Aristotelian Logic», Phronesis I (1955-6) 58-72, 146-59, και Cambridge 

History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, σελ. 319-22. 

6. Εισαγωγή στη μετάφραση του MacKenna σελ. xxxix σημ. 2' πρβλ. Schwyzer RE, όρθρο 
«Plotinos», στήλη 551. 
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Τίμαιος, Πολιτεία, Φαίδων. Φαιδρός, Συμπόσιο, Θεαίτητος, Φίληβος, 

Σοφιστής, Παρμενίδης. Ο δεύτερος, κατά την προτεινόμενη σειρά 

ανάγνωσης, είναι όπως ακολουθεί: Αλκιβιάδης Ι, Γοργίας, Φαίδων. 

Κρατύλος. Θεαίτητος. Σοφιστής, Πολιτικός, Φαιδρός, Συμπόσιο, Φί

ληβος. Τίμαιος, Παρμενίδης (Αν. Προλ. 26). Ο μαθητής ήταν συ

νεπώς υποχρεωμένος να προχωρεί από τους ευκολότερους στους 

δυσκολότερους διάλογους μέχρι να φτάσει σε εκείνους τους δύο 

διάλογους τους οποίους θεωρούσε ο Ιάμβλιχος ότι περιείχαν το 

σύνολο της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, δηλαδή στο Τίμαιος, ο 

οποίος ασχολείται με τη φυσική επιστήμη, και στο Παρμενίδης, ο 

οποίος ασχολείται, όπως θα δούμε, με τη θεολογία (Αν. Προλ. 26. 

13-16, Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 13. 77Θ Ι. 8. σελ. 32. 14-18). Η Πολιτεία 

και οι Νόμοι είχαν εξαιρεθεί από τον Πρόκλο από το πρόγραμμα 

της διδασκόμενης ύλης λόγω της έκτασης τους, οι Επιστολές λό

γω του ύφους τους (Αν. Προλ. 26. 6-8). μολονότι αναγνώριζε τη 

σημασία κάποιων χωρίων τους, όπως για παράδειγμα των θεολο

γικών συζητήσεων στο δέκατο βιβλίο του Νόμοι και στο δεύτερο 

του Πολιτεία (ΠΘ Ι. 5. σελ. 24. 20-3, πρβλ. ό.π. Ι. κεφ. 13-21). Ο 

Αλκιβιάδης και ο Γοργίας εισάγονταν με στόχο να προσφέρουν τις 

αναγκαίες ηθικές βάσεις του προγράμματος- ο Πλωτίνος είχε 

πολλές φορές αναφερθεί στο πλέον σημαντικό απόσπασμα του 

διαλόγου Αλκιβιάδης (129-30), το σημείο δηλαδή όπου εξισώνεται 

ο άνθρωπος με την ψυχή του. Μια αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ 

των δύο καταλόγων είναι στη σημασία που δίνεται από τους ύστε

ρους Νεοπλατωνικούς στο διάλογο Κρατύλος, του οποίου η συ

ζήτηση για τη γλώσσα συμφωνούσε με τα ενδιαφέροντα τους για 

τη λογική και η εξήγηση των θείων ονομάτων -ως προς το οποίο 

η σχολή επιδείκνυε τη γνωστή τυφλότητα της απέναντι στην ει

ρωνεία του Πλάτωνα- ήταν ζωτικής σημασίας για τη θεουργία. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους διάλογους (εκτός από το διάλογο 

Πολιτικός) οι δύο κατάλογοι είναι οι ίδιοι ακριβώς. 

Εξέχουσα θέση και στους δύο καταλόγους, όπως ήταν ανα

μενόμενο, έχουν οι μεταφυσικοί διάλογοι της μέσης και ύστερης 

περιόδου του Πλάτωνα: ο Φαίδων, ο Φαιδρός, το Συμπόσιο και 

ιδιαίτερα ο Τίμαιος. Είναι οι διάλογοι που συγκροτούν το γνήσια 

47 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

πλατωνικό υπόβαθρο του Νεοπλατωνισμού μέσα από τις συζη

τήσεις για τη θεωρία των Ιδεών, την αθανασία και τον προορισμό 

της ψυχής, την αναγωγή μέσω του Έρωτα στο Νοητό κόσμο και 

την περιγραφή από το διάλογο Τίμαιος της θεϊκής δημιουργίας 

του αισθητού κόσμου και της ζωοποίησής του από την Ψυχή. Η 

Πολιτεία προσφέρει μια περαιτέρω σημαντική ιδέα, σύμφωνα με 

την οποία η ύπαρξη των Ιδεών εξαρτάται από μια ακόμη πιο υψη

λή αρχή, την Ιδέα του Αγαθού. Η σύνθεση όμως μιας συστημα

τικής φιλοσοφίας βασισμένης σε αυτούς τους διάλογους αντιμε

τωπίζει τη δυσκολία, την οποία αναγνώριζαν οι Νεοπλατωνικοί, 

ότι για πολλά πράγματα ο Πλάτωνας έμενε σιωπηλός, ενώ για 

άλλα οι παρατηρήσεις του έμοιαζαν αντιφατικές. Δύο προβλή

ματα είναι εξαιρετικής σημασίας. Πρώτον, πώς η Ψυχή σχετίζε

ται με τις Ιδέες και, πιο συγκεκριμένα, πώς ο Θείος Τεχνίτης (ή 

«δημιουργός») στο διάλογο Τίμαιος σχετίζεται με το ιδεώδες του 

μοντέλο και με την Ιδέα του Αγαθού στην Πολιτεία; Εφόσον η 

πλειοψηφία των Νεοπλατωνικών συμφωνούσε με την ταύτιση του 

Δημιουργού με το Νου-Θεό του Αριστοτέλη (πρβλ. Πρόκλος Εις 

Τίμ. Ι. 299-319), το πρόβλημα για αυτούς αφορούσε αφενός το 

συσχετισμό αυτής της αρχής με τις Ιδέες, αφετέρου το συσχετι

σμό της με το Εν. Δεύτερον, με ποιο τρόπο η θεωρία του διαλό

γου Τίμαιος για την αγαθότητα του αισθητού κόσμου εναρμονίζε

ται με την επιμονή του διαλόγου Φαίδων στις ολέθριες επιδράσεις 

του σώματος, και είναι άραγε η παρουσία της ψυχής σε αυτόν τον 

κόσμο προϊόν θεϊκής αποστολής (Τίμαιος) ή ηθικής πτώσης (Φαι

δρός); Οι Νεοπλατωνικοί δεν είχαν φυσικά την παραμικρή αντί

ληψη περί εξελίξεως στη σκέψη του Πλάτωνα, ούτε κάτι τέτοιο 

θα εξάλειφε, μολονότι θα μετρίαζε, την αμέσως προηγούμενη δυ

σκολία- όπως έχουμε παρατηρήσει (σελ. 25-6), ο αμφίσημος χα

ρακτήρας του αισθητού κόσμου αποτελεί πρόβλημα εγγενές στον 

Πλατωνισμό. Δύο ακόμη προβλήματα που τέθηκαν στο διάλογο 

Τίμαιος, τα οποία σώθηκαν επίμαχα στους μεσοπλατωνικούς δια

δόχους του Πλωτίνου και αφορούσαν το αν η Ύλη αποτελεί αρ

χή ανεξάρτητη του Θεού και κατά πόσο ο κόσμος είχε χρονική 

αρχή, είχαν ομόφωνα δεχτεί αρνητική απάντηση από τη σχολή. 

48 



Ol ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ 

Όσο οι σύγχρονοι μελετητές προσπαθούν να καλύψουν τέ

τοια κενά. τόσο αναγκάζονται να επιστρέψουν στο σχολιασμό 

της προφορικής διδασκαλίας του Πλάτωνα στα Μετά τα Φυσικά 

του Αριστοτέλη. Αυτοί οι σχολιασμοί δεν άφησαν ανεπηρέαστο 

το Νεοπλατωνισμό, όπως για παράδειγμα στη διαμόρφωση της 

θεωρίας του Πλωτίνου σχετικά με τη Νοητή Ύλη (πρβλ. σελ. 

116-7) και στην πραγμάτευση του Ορίου και του Απείρου από τις 

ύστερες σχολές (σελ. 236-8). Βασίστηκαν όμως σε πηγές που οι 

σύγχρονοι ερευνητές θεωρούν τις πλέον αμφίβολες, με σημαντι

κότερη μεταξύ αυτών το διάλογο Παρμενίδης. Το πρώτο μέρος 

του διαλόγου, το οποίο έχει συζητηθεί εξαντλητικά τα τελευταία 

χρόνια, εγείρει μια σειρά αντιρρήσεων στη θεωρία των Ιδεών. 

Πρώτον, υπάρχει το πρόβλημα, στο οποίο έχουμε αναφερθεί, 

του εύρους του κόσμου των Ιδεών. Το επόμενο πρόβλημα είναι 

το πώς να κατανοήσουμε τον ισχυρισμό του Πλάτωνα ότι τα επι

μέρους πράγματα «μετέχουν» στις Ιδέες- διότι φαίνεται εξίσου 

παράλογο να πιστέψουμε είτε ότι μία Ιδέα εμφανίζεται την ίδια 

στιγμή ολοκληρωμένα σε κάθε επιμέρους πράγμα είτε ότι η εν 

λόγω Ιδέα τεμαχίζεται σε μέρη και διανέμεται μεταξύ αυτών των 

επιμέρους (Παρμ. 131Α-Ε). Τρίτον, πρέπει να θεωρούμε τις Ιδέ

ες τέλεια επιμέρους - για παράδειγμα, θα ήταν η Ιδέα του 

Ανθρώπου ένας τέλειος άνθρωπος; Μια καταφατική απάντηση. 

για μία ακόμη φορά, δημιουργεί παράδοξα- πώς γίνεται, για πα

ράδειγμα, η Ιδέα του Μεγέθους να έχει μέγεθος, εφόσον οι Ιδέ

ες δεν έχουν τη διάσταση του χώρου (πρβλ. 131C-E); Ακόμη, ποι

ες άλλες εξηγήσεις μπορούν να δοθούν για την υποτιθέμενη 

ομοιότητα των επιμέρους πραγμάτων με τις Ιδέες (132D-133A); 

Οι Νεοπλατωνικοί αφιέρωσαν πολύ χώρο σε αυτούς τους προ

βληματισμούς- για παράδειγμα, η απάντηση τους στο δεύτερο 

ερώτημα βασίστηκε στην ασαφή δήλωση του Πλάτωνα ότι οι 

Ιδέες ενδέχεται να υπάρχουν ταυτόχρονα σε πολλά πράγματα 

(131Β), σκέψη η οποία αναπτύχθηκε εκτεταμένα σε μια από τις 

εντυπωσιακότερες πραγματείες του Πλωτίνου (Ενν. VI. 4-5).7 

7. Για την ομοιότητα των επιμέρους στις Ιδέες πρβλ. Ew. Ι. 2 κεφ. 1-3' για την Ιδέα του Με
γέθους πρβλ. παρακάτω σελ. 91-2. 
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Ήταν όμως το δεύτερο, πιο προβληματικό, μέρος του διαλόγου 

εκείνο το οποίο θεωρούσαν οι Νεοπλατωνικοί ότι περιείχε τη βα

θύτερη διδασκαλία του Πλάτωνα (Ενν. V. 1. 8. 23-7, 77Θ Ι. 7-12). 

Σε αυτό το σημείο του έργου ο Παρμενίδης, ξεκινώντας από 

την υπόθεση πως «το Εν υπάρχει», αρχικά «αποδεικνύει» ότι, 

αν υποστηριχτεί η απόλυτη ενότητα του, τότε τίποτα, ούτε καν 

η ίδια η ύπαρξη, μπορεί να προκύψει από αυτό. και στη συνέ

χεια, ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία, ότι αν το Εν υπάρ

χει (δηλαδή μετέχει στην ύπαρξη), τότε καθετί υπαρκτό πρέπει 

να αποδοθεί σε αυτό. Η τρίτη και η τέταρτη υπόθεση (ή, όπως 

οι Νεοπλατωνικοί τις υπολόγιζαν, τέταρτη και πέμπτη) συνάγουν 

επίσης από την ύπαρξη του Ενός αντιφατικά συμπεράσματα για 

τα πράγματα που αινιγματικά καλούνται «τα άλλα». Οι υποθέ

σεις πέντε έως οκτώ εξάγουν παρόμοιες αντιφάσεις από τη μη 

ύπαρξη του Ενός, αρχικά για το ίδιο το Εν και στη συνέχεια για 

«τα άλλα». Στη διάρκεια της προπλωτινικής περιόδου υπήρξε 

μεγάλη διαφωνία σχετικά με το κατά πόσο οι παραπάνω υποθέ

σεις περιλάμβαναν κάποια μεταφυσική διδασκαλία ή ήταν απλώς 

μια λογική άσκηση (Πρόκλος Εις Παρμ. 630 κ.ε., 77Θ Ι. 8> ανά

μεσα σε εκείνους οι οποίοι ασπάστηκαν τη δεύτερη εκδοχή ήταν 

και ο σημαντικός μεσοπλατωνικός φιλόσοφος Αλβίνος (Εισαγ. 

κεφ. 3). Ήταν μόνο η αυθεντία του Πλωτίνου εκείνη που εξα

σφάλισε τη νίκη στην πρώτη εκδοχή, αν και η ερμηνεία που μας 

έδωσε ήταν. όπως θα δούμε, η παραδοσιακή. Στην πρώτη υπό

θεση του διαλόγου Παρμενίδης (137C-142A) ο Πλωτίνος ανακά

λυψε το υπέρτατο Εν. το οποίο μπορεί να περιγραφτεί μόνο με 

αποφατικούς όρους- την άρνηση της ύπαρξης του Ενός ο Πλωτί

νος τη συνέδεσε με την περιγραφή του Αγαθού ως «επέκεινα της 

ουσίας» στην Πολιτεία (509Β). Ο Πλωτίνος αναγνώρισε τη Δεύ

τερη του Υπόσταση, το Νου, στη δεύτερη καταφατική υπόθεση 

του έργου Παρμενίδης (142Β-155Ε), ενώ το τελευταίο μέρος αυ

τής της υπόθεσης, το οποίο σχετιζόταν με το έγχρονο γίγνεσθαι 

(155Ε-157Β), αποκόπηκε και προήχθη σε μια ξεχωριστή υπόθεση 

σχετιζόμενη με την Τρίτη Υπόσταση ή την Ψυχή. Στην ίδια τριά

δα οντοτήτων θεωρούσε όμοια ο Πλωτίνος ότι έκανε νύξη ένα 
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σκοτεινό απόσπασμα από τη Δεύτερη Πλατωνική Επιστολή (312 D-

313Α). ενώ τη Δεύτερη του Υπόσταση, που συνδύαζε το Νοητό 

Κόσμο του Πλάτωνα και τον αυτονόητο Νου του Αριστοτέλη, εί

δε να προεικονίζεται στην αναφορά του διαλόγου Τίμαιος (30C 

κ.ε.) για το Τέλειο Υπόδειγμα του κόσμου ως «νοητό ζώον» και 

στην απόδοση της κίνησης, της ζωής και της νόησης στο Παντε

λώς Όν του έργου Σοφιστής (248E-249D). Ο Σοφιστής (254D 

κ.ε.) ήταν επίσης πηγή υπεράσπισης για τον Πλωτίνο των πέντε 

πλατωνικών «κατηγοριών» (Ον. Στάση, Κίνηση, Ταυτόν. Έτερον) 

ως των μόνων που μπορούν να εφαρμοστούν στο Νοητό κόσμο 

αντί των δέκα κατηγοριών του Αριστοτέλη, σημείο στο οποίο. 

όπως θα δούμε αργότερα, διαφώνησαν οι ύστεροι Νεοπλατωνικοί. 

Οι διάδοχοι του Πλωτίνου ήρθαν αντιμέτωποι με το θέμα της 

επέκτασης της νεοπλατωνικής ερμηνείας του διαλόγου Παρμενίδης 

σε όλες τις βαθμίδες των υποστάσεων, ένα θέμα που ο Πλωτίνος 

δεν είχε επιχειρήσει να πραγματευτεί. Ο Πρόκλος καταγράφει τις 

εξηγήσεις του Αμέλιου. του Πορφύριου. του Ιάμβλιχου και ενός 

άλλου άγνωστου «φιλοσόφου από τη Ρόδο» (Εις Παρμ. 1052-8),'** 

αλλά μόνο την εποχή του Πλούταρχου και του Συριανού, των ιδρυ

τών της Σχολής της Αθήνας, θεμελιώθηκε μια γενικά αποδεκτή ερ

μηνεία (ό.π. 1058-64) και αποκαταστάθηκε ο ρόλος του έργου 

Παρμενίδης ως συστηματικής θεολογικής πραγματείας του Πλάτω

να. Σχετικά με αυτό θα πούμε περισσότερα στο κατάλληλο σημείο. 

Μέσα από την ανάλυση μας για το διάλογο Παρμενίδης έχει 

ήδη αναδειχτεί η κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στην πραγμάτευση των 

διαλόγων από τον Πλωτίνο και σε εκείνη από τους διαδόχους του: 

ο Πλωτίνος εδώ δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να ερμηνεύσει 

συνολικά το κείμενο του Πλάτωνα, απεναντίας η προσοχή του πε

ριορίζεται σε ένα μικρό αριθμό γνωστών αποσπασμάτων από το 

πλατωνικό έργο. Με τον ίδιο τρόπο, οι πραγματεύσεις του πάνω 

στην Πολιτεία ασχολούνται αποκλειστικά σχεδόν με τα κεντρικά, 

μεταφυσικά βιβλία και το μύθο του Ηρός και, ακόμη και μέσα σε 

αυτά τα όρια. οι παραπομπές του είναι πολύ περιορισμένες. Μια 

8. Για τους συγγραφείς των ερμηνειών που σχολιάζονται από τον Πρόκλο πρβλ. Saffrey και 
Westerink, Théologie platonicienne Ι, σελ. Ixxx κ.ε. 
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πιο ακραία περίπτωση είναι αυτή του διαλόγου Θεαίτητος, ο οποί

ος εκπροσωπείται σχεδόν αποκλειστικά από τη γνωστή θέση του 

Πλάτωνα για την αναγκαιότητα του κακού και την ανάγκη της 

απόδρασης της ψυχής μέσα από την ομοίωση με το Θεό (176Α-Β). 

Ανθολογίες τέτοιων αποσπασμάτων ήταν αρκετά συχνές και άφη

σαν ξεκάθαρα τη σφραγίδα τους στον Πλωτίνο. Εντούτοις, είναι 

δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο Πλωτίνος δεν είχε διαβάσει όλο 

τον Πλάτωνα, ιδιαίτερα στο φως της προσεκτικής μελέτης του 

Αριστοτέλη την οποία επιδεικνύουν οι Εννεάδες. Εξίσου αυθαί

ρετη είναι η πραγμάτευση του Πλωτίνου εκεί όπου ανακύπτουν 

δυσκολίες από τα πλατωνικά κείμενα. Έτσι, όταν αντιμετώπιζε 

φανερά αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το κατά πόσο η γη δια

θέτει ψυχή, αφιέρωνε όλη του την προσοχή στο να διατυπώσει τη 

«λογική άποψη» του θέματος (IV. 4. 22. 5-13), υποθέτοντας ότι 

η άποψη του Πλάτωνα δεν θα αντέφασκε με αυτήν τη λογική 

άποιμη. Τυπικά, έχοντας ανακαλύψει αυτήν τη λογική άποψη, 

εναρμονιζόταν με το κείμενο του Πλάτωνα μέσα από μια παρα-

τραβηγμένη ερμηνεία του τελευταίου- ας πάρουμε για παράδειγ

μα την εξήγηση του Πλωτίνου σχετικά με το γεγονός ότι στο διά

λογο Φίληβος περιλαμβάνεται η ηδονή στον ενάρετο βίο (Φίλ. 

21D-E. πρβλ. Ενν. VI. 7. κεφ. 25. 1-16, 30 passim). Με τη στάση 

του Πλωτίνου οι διάδοχοι του, αφιερωμένοι όπως ήταν από την 

πιο σχολαστική τους ιδιοσυγκρασία στον ολοκληρωμένο σχολια

σμό τουλάχιστον των «επιλεγμένων» διαλόγων, δεν μπορούσαν 

να μείνουν ικανοποιημένοι. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να αγνοή

σουν το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί οι διάλογοι περιείχαν εκ 

πρώτης όψεως πολλές αντιφάσεις με τη νεοπλατωνική ερμηνεία 

και πολλά χωρία που πραγματευόντουσαν θέματα όπως η πολι

τική για τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η εξήγηση αυ

τών των χωρίων από τον Πορφύριο δεν έμοιαζε αρκετά συστημα

τική και απέμεινε στον Ιάμβλιχο να διατυπώσει λεπτομερείς ερ

μηνευτικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες οι παραπάνω δυσκολίες 

θα μπορούσαν να παρακαμφθούν. Εφόσον αυτές οι αρχές εξαρ

τώνται από τις μεταφυσικές αντιλήψεις του Ιάμβλιχου, θα συζη

τηθούν σε συσχετισμό με αυτές τις αντιλήψεις. 
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Εντούτοις, θα ήταν χρήσιμο να προειδοποιήσουμε απέναντι σε 

οποιαδήποτε συνολική απαξίωση της ερμηνείας του Πλάτωνα 

από τους Νεοπλατωνικούς. Ήταν ο Πρόκλος, στο κάτω κάτω. 

εκείνος ο οποίος έδωσε στους σύγχρονους μελετητές τη σωστή 

ερμηνεία του Τίμαιος 35Α σχετικά με τη σύνθεση της Ψυχής του 

Κόσμου και υπάρχουν αναρίθμητα άλλα σημεία στα οποία ένας 

τόσο σύγχρονος νεοπλατωνικός σχολιαστής όπως ο Cornford 

αναγκάστηκε να επικαλεστεί την αυθεντία του. Με βάση τις 

Εννεάδες μπορούμε να μιλήσουμε για αναίρεση της ερμηνείας 

των Στωικών στο Φίληβος 30Α-Β από τον Πλωτίνο, σύμφωνα με 

την οποία οι ατομικές ψυχές αποτελούν μέρη της Ψυχής του Κό

σμου (Ενν. IV. 3. 7). Επίσης, αν η νεοπλατωνική ερμηνεία του 

διαλόγου Παρμενίδης δεν γίνεται δεκτή, η αναίρεση της οπτικής 

του δεύτερου μέρους του διαλόγου από τον Πρόκλο ως απλής 

λογικής άσκησης είναι αποστομωτική (77Θ Ι. 9). Κατά τα άλλα, 

αν η ερμηνεία που έκαναν οι Νεοπλατωνικοί στις πηγές τους φα

ντάζει ανιαρή και συχνά παιδαριώδης. θα πρέπει να θυμηθούμε 

ότι οι συνέπειες αυτής της ερμηνείας στάθηκαν εξαιρετικά ευερ

γετικές καθώς απέτρεψαν τους Νεοπλατωνικούς, όπως απέτρε

ψαν άλλωστε και τους σχολιαστές του Μεσαίωνα ύστερα από αυ

τούς, από το να παραμείνουν απλώς ένα ακριβές αντίγραφο είτε 

των κλασικών φιλοσόφων είτε ο ένας του άλλου. Εν συντομία, σε 

μια εποχή όπου πρυτάνευαν οι αυθεντίες, μόνο σε μια τέτοια βά

ση ήταν εφικτή μια πραγματικά πρωτότυπη σκέψη. 

Το μέχρι ποιο σημείο ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μπορού

σαν να παρουσιαστούν σε συμφωνία ήταν ένα πολυσυζητημένο 

πρόβλημα τόσο πριν όσο και πολύ αργότερα από τον Πλωτίνο. 

Ότι μεταξύ τους δεν υπήρχε κάποια ουσιαστική διαφορά ήταν μια 

ευλογοφανής άποψη, εφόσον ο Αριστοτέλης ήταν γνωστός κυρίως 

μέσα από τα πρώιμα, περισσότερο πλατωνικά του έργα. και μια 

άποψη η οποία δέχτηκε αξιοσημείωτη υποστήριξη ακόμη και 

αφότου το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στα πιο «ώριμα» έργα της 

σχολής, όπως συνέβαινε για τους περισσότερους (μολονότι όχι 

για όλους) τους Νεοπλατωνικούς. Ενόψει, όπως θα δούμε, αντι

κρουόμενων απόψεων της μεσοπλατωνικής περιόδου, ο Πλωτίνος 
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προσπάθησε να ακολουθήσει μια μέση οδό. Αφενός αποδεχόταν 

μερικές από τις βασικές αρχές του Αριστοτέλη, ιδιαίτερα την ιδέα 

του για το Νου, μεγάλο μέρος του ψυχολογικού του λεξιλογίου και 

της ανάλυσης του για την πραγματικότητα με όρους αντιθέσεων, 

όπως ύλη-μορφή, δύναμις-ενέργεια, μολονότι ακόμη και αυτά τα 

σημεία δεν παρέμειναν σε γενικές γραμμές αναλλοίωτα. Έτσι, για 

τον Πλωτίνο η έννοια της «δύναμης» είχε συνηθέστερα την ενερ

γητική έννοια της «ισχύος» παρά την πιο παθητική της «επιδε

κτικότητας σε μεταβολή», χρήση που ήταν συνηθέστερη στον Αρι

στοτέλη (πρβλ. II. 5. 3.19-22, V. 3. 15. 33-5 και πιο κάτω, σελ. 108). 

Αφετέρου θεωρούσε πως ο Αριστοτέλης είχε υποπέσει σε σοβαρό

τατα σφάλματα. Στο πεδίο της λογικής οι κατηγορίες του Αριστο

τέλη ήταν ανεφάρμοστες στο Νοητό κόσμο (VI. Ι. 1-24) και ακόμη 

και στον αισθητό κόσμο οι δέκα κατηγορίες του μπορούσαν να συρ

ρικνωθούν σε πέντε (VI. 3. 3)- η ψυχολογία του έκανε την ψυχή 

αχώριστη από το σώμα (IV 7. 85), η ηθική του έκανε την ευτυχία να 

εξαρτάται από την εξωτερική ευημερία (Ι. 4. 5 κ.ε.) και η θεολογία 

δεν κατόρθωσε να αναγνωρίσει την ανάγκη μιας αρχής πέρα από 

το Νου (V. 6. 2-6, VI. 7. 37-42 κ.λπ.). Η διαφορά όμως ανάμεσα 

στη στάση του Πλωτίνου απέναντι στον Αριστοτέλη και σε εκείνη 

απέναντι στον Πλάτωνα μπορεί καλύτερα να αναδειχτεί μέσα από 

την πραγμάτευση δύο προβλημάτων της φυσικής φιλοσοφίας. Η 

πραγματεία II. 1 είναι μια υπεράσπιση της θεωρίας σύμφωνα με 

την οποία οι ουρανοί συνθέτονται από καθαρό πυρ, θεωρία που 

συγκρούεται εξίσου με τη θεωρία του Αριστοτέλη για τη σύνθεση 

των ουρανών από το πέμπτο στοιχείο, αλλά και με το συμπέρασμα 

του διαλόγου Τίμαιος σύμφωνα με το οποίο το πυρ των ουρανών εί

ναι αναμεμιγμένο με γη (Τίμ., 31Β, 40Α). Ενώ όμως ο Πλωτίνος 

αφιερώνει δύο κεφάλαια (Π. 1. 6-7) προκειμένου να εναρμονίσει το 

διάλογο Τίμαιος με τη δική του θέση. η θεωρία του Αριστοτέλη 

απορρίπτεται σε τρεις γραμμές (ό.π. 2. 12-14). Παρόμοια διαφορά 

χαρακτηρίζει τη συζήτηση του Πλωτίνου σχετικά με τον ορισμό του 

χρόνου από τους δύο φιλοσόφους (III. 7. κεφ. 9,12-13. ιδιαίτερα 13. 

9. κ.ε.). Ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα είναι πως η συζήτηση του 

Πλωτίνου για τον Αριστοτέλη δείχνει μεγαλύτερη εξοικείωση με το 
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κείμενο του και καλύτερη κατανόηση της αριστοτελικής σκέψης 

απ' ό.τι της πλατωνικής. Πράγματι, μερικές από τις επικρίσεις 

του Πλωτίνου στον Αριστοτέλη, ιδιαίτερα της υποτιθέμενης πολ

λαπλότητας των Νόων (V. Ι. 9. 7-27) και της διάκρισης μεταξύ κι

νήσεως και ενέργειας (VI. 1.16), προλαμβάνουν τα συμπεράσματα 

της σύγχρονης επιστημονικής σκέιμης. 

Ωστόσο, για τους ύστερους Νεοπλατωνικούς η στάση του 

Πλωτίνου απέναντι στον Αριστοτέλη φαινόταν υπερβολικά αυ

στηρή. Ο Πορφύριος έγραψε ένα έργο (σήμερα χαμένο) που πα

ρουσιάζει τη συμφωνία Αριστοτέλη και Πλάτωνα (Ηλίας Εισαγ. 

39. 6 κ.ε.) και υπερασπίζεται τις κατηγορίες του Αριστοτέλη ενά

ντια στην επίθεση του δασκάλου του, μια υπεράσπιση που έμελ

λε να σταθεί καθοριστική για τις ύστερες σχολές (Σιμπλίκιος Εις 

Κατ. 2. 5. κ.ε.). Η στάση του Ιάμβλιχου φαίνεται πως υπήρξε 

ακόμη πιο συμβιβαστική (Ηλίας Εις τας Κατηγορίας 123. 1-3). Ο 

Αριστοτέλης θεωρούνταν συνολικά ο υπέρτατος δάσκαλος της 

λογικής και (μαζί με το διάλογο Τίμαιος) της φυσικής φιλοσοφίας, 

και στο πρόγραμμα των σπουδών της σχολής η μελέτη των έργων 

του αποτελούσε προαπαιτούμενο για την ανάγνωση των πλατω

νικών διαλόγων, της υπέρτατης αυθεντίας στη μεταφυσική 

(Ηλίας Εις τας Κατηγορίας 123. 7-11). Κάποιες θέσεις που προ

καλούσαν αμηχανία, όπως η πολεμική του Αριστοτέλη ενάντια 

στις Ιδέες, μπορούσαν να αποφευχθούν με επιδεξιότητα χάρη 

στην υπόθεση ότι αυτές οι θέσεις αφορούσαν μόνο τον αισθητό 

κόσμο ή οφείλονταν σε παρεξήγηση της θεωρίας (πρβλ. π.χ. 

Ασκληπιός, Εις Μεταφ. 69. 17 κ.ε.. 166. 24 κ.ε.)- ο αναγνώστης 

θα έχει παρατηρήσει την απουσία τους από τον κατάλογο των 

επικρίσεων του Πλωτίνου. Ωστόσο το κατά πόσο οι δύο φιλόσο

φοι βρίσκονταν σε πλήρη συμφωνία παρέμενε θέμα υπό συζή

τηση. Όπως θα δείξουμε σε ένα επόμενο κεφάλαιο, η Σχολή της 

Αθήνας έτεινε να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή στάση απέναντι 

στον Αριστοτέλη από εκείνη των σύγχρονων της Αλεξανδρινών." 

Στην πραγματικότητα, η κριτική του Αριστοτέλη στη θεωρία των 

9. Πρβλ. Δαμάσκιος Β. Ιο. 35-6, Πρόκλος Εις Παρμ. VII. 73. 10 κ,ε., και παρακάτω σελ. 230-
1. Από μια ύστερη περίοδο πρβλ. Ιουλιανός Or. V. 162C. 
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Ιδεών είχε δεχτεί δριμύτατη επίθεση τόσο από τον Συριανό (Εις 

Μεταφ. 80. 4. κ.ε.) όσο και από τον Πρόκλο (πρβλ. Φιλόπονος 

77. Αίδ. II. 2. 31. 7. κ.ε.), ο οποίος μάλιστα συνέγραψε μια απα

ντητική πραγματεία σχετικά με τις ενστάσεις του Αριστοτέλη στο 

διάλογο Τίμαιος (Εις Τίμ. Ι. 278-9, Σιμπλίκιος Εις Κατ. 640. 20 

κ.ε.). Γενικά μπορούμε να πούμε ότι, παρά τον πλατωνίζοντα 

προϊδεασμό της σχολής, τα σωζόμενα σχόλια της στον Αριστοτέ

λη είναι ανώτερα, ως ερμηνεία του πραγματικού νοήματος των πη

γών της, από τα σχόλια της στον Πλάτωνα. Η μεγαλύτερη όμως 

προσφορά της σχολής για τους σύγχρονους μελετητές σε ιστορι

κό επίπεδο είναι βέβαια η διάσωση, μέσα από τα σχόλια του Σι-

μπλίκιου, πολυάριθμων αποσπασμάτων των Προσωκρατικών, τα 

οποία υπό άλλες συνθήκες θα είχαν οπωσδήποτε χαθεί. 

Τους Στωικούς πρέπει να τους πραγματευτούμε με μεγαλύτε

ρη συντομία. Η επιρροή τους στον Πλωτίνο είναι εμφανέστερη 

στην αντίληψη του για τον αισθητό κόσμο ως ζωντανό οργανισμό 

ο οποίος αναπτύσσεται από τους ενδιάθετους Σπερματικούς Λό

γους της Ψυχής του Κόσμου και με μια οργανική αρμονία (ή «κο

σμική συμπάθεια») να συνδέει όλα τα μέρη της. Η θεοδικία του 

(Ew. III. 2-3) δανείζεται ομοίως πολλά από τα επιχειρήματα 

τους. Εντούτοις, οι Στωικοί έκαναν λάθος σε δύο θεμελιώδη ση

μεία: πρώτον, στη θεώρηση της Ψυχής του Κόσμου ως της υψη

λότερης οντότητας και, δεύτερον, στο ότι αντιλαμβάνονταν την 

Ψυχή με υλικούς και χωρικούς όρους (πρβλ. σελ. 93). Στην πραγ

ματικότητα, με το να αντιμετωπίζουν οι Στωικοί το Θεό και την 

Ψυχή ως καταστάσεις της ύλης, διαπράττουν το θεμελιώδες 

σφάλμα να θεωρούν το οντολογικά τελειότερο ύστερο από το 

οντολογικά υποδεέστερο (Ενν. II. 4. 1. 11-13, IV. 7. 4. 83, VI. 1. 26-

27- πρβλ. V. 9. 4. 3-12). Ομοίως στην ηθική, μολονότι η έννοια 

του σοφού στους Στωικούς είχε μεγάλη βαρύτητα, ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά την επίτευξη της ευτυχίας ανεξάρτητα από τα υλικά 

αγαθά, η στωική σχολή εσφαλμένα έβλεπε τον ύψιστο σκοπό του 

ανθρώπου κατά την ηθική του δράση μέσα από την υποταγή του 

στην Ειμαρμένη που κυβερνά τον αισθητό κόσμο, αντί στην ενα

τένιση της νοητής τάξης στην οποία ανήκει ο αληθινός εαυτός 
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(πρβλ. σελ. 140 κ.ε.). Η βιταλιστική αντίληψη του Πλωτίνου για 

το Νοητό κόσμο φαίνεται να οφείλει πολλά στους Στωικούς- οι 

μελετητές διαφωνούν ως προς το βαθμό (πρβλ. σελ. 100). Οπωσ

δήποτε όμως μια επιρροή των Στωικών διαποτίζει τη συνηγορία 

του Πλωτίνου, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. 

υπέρ της ύπαρξης επιμέρους Ιδεών (πρβλ. σελ. 98-9). 

Η επικούρεια επιρροή στο Νεοπλατωνισμό είναι απεναντίας 

ελάχιστη. Είναι περισσότερο αποφασιστική στο θεολογικό πεδίο. 

εκεί όπου οι Νεοπλατωνικοί όφειλαν να απαντήσουν στην αντίρ

ρηση του Επίκουρου σύμφωνα με την οποία η άσκηση πρόνοιας 

έπρεπε να είναι βάρος για τους θεούς (Ενν. IV. 4. 12. 39 κ.ε., 

Σαλούστιος 77. Θεών IX. 3. Πρόκλος 77Θ Ι. 15 σελ. 74. 17 κ.ε.) 

και εκεί όπου ο Πλωτίνος στρέφει το επικούρειο ερώτημα από 

πού ο Θεός μπορεί να συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας του 

κόσμου (Λουκρήτιος V. 181-6) ενάντια στο δόγμα της σκόπιμης 

δημιουργίας (Ενν. V. 8. 7. 1-12). Η κριτική όμως των Σκεπτικών, 

διατυπωμένη κυρίως από το δάσκαλο της Ακαδημίας Καρνεάδη 

(213-129 π.Χ.), ήταν περισσότερο σημαντική. Η επιρροή τους 

στο Νεοπλατωνισμό είναι θεμελιώδης τουλάχιστον σε τρία ση

μεία, στη σχέση γνώσης και αντικειμένου της, στη θεωρία της 

απάθειας και στη διάκριση μεταξύ θεϊκής και ανθρώπινης σο

φίας. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, οι Σκεπτικοί βασίστηκαν 

στη θεμελιώδη δυσκολία που αντιμετωπίζει κάθε εμπειρική επι

στημολογία. Σύμφωνα με την τυπική ελληνική θεωρία της αί

σθησης, η ψυχή λαμβάνει «εντυπώσεις» από τα εξωτερικά αντι

κείμενα και αυτές οι εντυπώσεις είναι που διαμορφώνουν το 

αντικείμενο της γνώσης της. Συνεπώς, η γνώση της ψυχής πε

ριορίζεται στις εικόνες των εξωτερικών αντικειμένων. Σε ποιο 

βαθμό αυτές οι εικόνες μοιάζουν με τα πρωτότυπα τους παρα

μένει άγνωστο (Σέξτος Εμπειρικός 77Υ II. 72-5, Προς Mad. VII. 

191-8, 357-8 κ.λπ.). Κάθε γνώση είναι κατ' ανάγκη εξωτερική. 

αφού η αυτογνωσία στην αυστηρή της έννοια είναι αδύνατη- το 

μόνο που είναι δυνατό είναι η γνώση ενός μέρους του εαυτού 

από ένα άλλο (Προς Mad. VII. 310-312). Από αυτό προκύπτει 

και το ενδιαφέρον του Πλωτίνου να απαντήσει στην πρώτη 

57 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

αντίρρηση τοποθετώντας τις Ιδέες μέσα στο Νου (V. 5. 1-2). κα

θώς και η υπεράσπιση του. ως απάντηση στη δεύτερη, της αυ

τογνωσίας με την έννοια που υποστηρίχτηκε από τον Αριστοτέ

λη (V. 3. 1. 1-14, 5 passim). 

Το πρόβλημα της απάθειας μας φέρνει στις θεολογικές κριτι

κές του Καρνεάδη. Όλα τα ζωντανά όντα, ισχυρίζεται ο Καρνεά

δης. συμπεριλαμβανομένου του Θεού, πρέπει να υπόκεινται σε 

ουσιαστική μεταβολή (για παράδειγμα, η τροποποίηση των αι

σθητήριων οργάνων που συνδέεται με την αισθητηριακή πρόσλη

ψη) και σε συγκινησιακή διατάραξη- όμως η επιδεκτικότητα στη 

μεταβολή συνεπάγεται επιδεκτικότητα στη φθορά (Σέξτος 

Εμπειρικός 77ρος· Mad. IX. 138-47, Κικέρωνας ND III. 29-34). 

Ασχέτως με το αν το επιχείρημα μπορεί να εφαρμοστεί στο Θεό 

ή όχι, η εφαρμογή του στην ανθρώπινη ψυχή είναι φανερή και 

έπεισε το στωικό φιλόσοφο Παναίτιο για τη θνητότητα της τε

λευταίας (Κικέρωνας Tusc. Ι. 79). Συνεπώς, αντικείμενο της θεω

ρίας του Πλωτίνου για την απάθεια των ασώματων όντων ήταν να 

υπερασπίσει την αθανασία τους απαλλάσσοντας τα από τη με

ταβολή κατά οποιαδήποτε από τις δύο έννοιες που την έθεταν 

υπό αμφισβήτηση (πρβλ. Ew. 1.1. 2. 9-13, III. 6.1. 28-30). Ο Καρ

νεάδης τράβηξε μακρύτερα την επιχειρηματολογία του Αριστο

τέλη, εξαίρεσε δηλαδή τους θεούς από την ηθική αρετή με το επι

χείρημα ότι μια τέτοια αρετή προϋποθέτει είτε μια ανθρώπινου 

τύπου κοινωνία είτε την ύπαρξη ελαττωμάτων που είναι ασύμβα

τα με τη θεϊκή τελειότητα (777V Χ. 8. 1178b- πρβλ. Σέξτος Εμπει

ρικός Προς Mad. IX. 152-77. Κικέρωνας ND III. 38-9). Η συνει

σφορά του Καρνεάδη έγκειται στο ότι εξέτεινε το επιχείρημα στο 

επίπεδο της πρακτικής σοφίας. Η τελευταία περιλαμβάνει την 

ικανότητα της περίσκεψης- όμως η περίσκεψη είναι αναζήτηση 

πληροφορίας την οποία κάποιος αρχικά αγνοεί και ως εκ τούτου 

δεν μπορεί να αποδοθεί στο Θεό (Προς Mad. IX. 167-73. ND III. 

38). Στην ένσταση ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη περίσκεψης αφού 

από τη φύση του γνωρίζει τα πάντα, ο Καρνεάδης απαντά ότι σε 

αυτήν την περίπτωση οι λειτουργίες του Θεού θα πρέπει να μη 

διακρίνονται από εκείνες της Φύσης, της ασυνείδητης σκόπιμης 
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δύναμης στην οποία ο Αριστοτέλης είχε προσαρτήσει τον υποσε-

λήνιο κόσμο και της οποίας το καθαρότερο παράδειγμα έβλεπε 

στις τελεολογικές λειτουργίες των κατώτερων ζώων και φυτών 

(Φυσ. II. 8. 199α 20-30). Η τάξη που για έναν Στωικό αποδείκνυε 

τη θεϊκότητα του κόσμου μπορούσε να αποδοθεί εξίσου στη Φύ

ση, υποστήριζε ο Καρνεάδης, όσο και σε ένα νοήμονα Θεό. διότι 

το να 9εωροι>με την τελειότητα του κόσμου απόδειξη της ορθο

λογικότητας του είναι τόσο ανθρωπομορφικό όσο και να του απο

δίδουμε γνώση της γραμματικής (Κικέρωνας ND III. 21-8, Ac. Pr. 

121. Σέξτος Εμπειρικός Προς Mad. IX. 108). Από αυτό προκύπτει 

και το ενδιαφέρον του Πλωτίνου να διατυπώσει μια έννοια της 

θεϊκής σοφίας η οποία θα αποφύγει και τις δύο πλευρές του δι

λήμματος (IV. 4. 12-13· πρβλ. πιο κάτω σελ. 111-2). 

Από τις συνέπειες της σκεπτικιστικής πρόκλησης, δύο θα μας 

απασχολήσουν εδώ. Εφόσον ο Στωικισμός του Χρυσίππου αποδεί

χτηκε πάρα πολύ τρωτός απέναντι στη σκεπτικιστική επίθεση. 

πρώτη συνέπεια ήταν η αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον Πλά

τωνα και τον Αριστοτέλη, διαδικασία η οποία στη συνέχεια ενι

σχύθηκε ακόμα περισσότερο χάρη στην έκδοση των διδακτικών 

έργων της σχολής του Αριστοτέλη από τον Ανδρόνικο τον πρώτο 

αιώνα π.Χ. Δεύτερη συνέπεια αποτελεί η σύγκλιση των αντίπαλων 

σχολών (εκτός μόνο αυτής των Επικούρειων) ενόψει ενός κοινού 

εχθρού, με την πεποίθηση ότι αυτό που τους ένωνε ήταν πιο ση

μαντικό από εκείνα που τους χώριζαν. Η στάση αυτή ενισχύθηκε 

από την αυξανόμενη πίεση που άρχισε να ασκείται στη φιλοσοφία 

να διδάξει μια δογματική οδό σωτηρίας και η οποία θα μπορούσε 

να εκδηλωθεί σε μία από τις δύο μορφές. Φημισμένοι φιλόσοφοι 

είχαν την τάση να προτείνουν μια εκλεκτική φιλοσοφία που συν

δύαζε τα κατά κοινή ομολογία καλύτερα στοιχεία του Πλατωνι-

σμού και του Στωικισμού (μαζί με τα λιγότερο σημαντικά αριστο

τελικά στοιχεία), συνδυασμός ο οποίος συναντάται από κοινού με 

ιουδαϊκές, αιγυπτιακές και γνωστικιστικές ιδέες στον Ερμητικό 

κώδικα, μια σειρά πραγματειών που είχαν συντεθεί στη διάρκεια 

του πρώτου μ.Χ. αιώνα από Έλληνες της Αιγύπτου με τη μορφή 

μιας αποκάλυψης του Αιγυπτίου θεού Θωθ, υπό την ελληνική του 
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προσωνυμία Ερμής ο Τρισμέγιστος. Μια παρόμοια εκλεκτική σύν

θεση εφαρμόστηκε από τον Ιουδαίο συγγραφέα Φίλωνα τον Αλε-

ξανδρέα (περ. 25 π.Χ.-περ. 50 μ.Χ.) στην ερμηνεία της Παλαιάς 

Διααήκης και από τον Μάρτυρα Ιουστίνο (περ. 100-65) και τον 

Κλήμη τον Αλεξανδρέα (περ. 150-215) στη διαμόρφωση της χρι

στιανικής θεολογίας. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς αποτελούν σημα

ντική μαρτυρία των ιδεών που κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή, 

στο βαθμό όμως που η επίδραση τους ασκήθηκε στους χριστιανι

κούς κύκλους ή, στην περίπτωση των Ερμητικών, κατά την Ανα

γέννηση, ξεφεύγουν από το αντικείμενο αυτού του βιβλίου. 

Η δεύτερη αντίδραση, η οποία εκδηλώθηκε από επαγγελμα

τίες φιλοσόφους προσκείμενους στη μία ή στην άλλη σχολή, 

ήταν ο δανεισμός ιδεών από τους αντιπάλους τους προκειμένου 

να στηρίξουν τα αδύνατα σημεία του δικού τους συστήματος. 

Τέτοια δάνεια παρέμεναν συχνά ανομολόγητα χάρη στην πεποί

θηση ότι, αν οι φιλόσοφοι συμφωνούσαν μεταξύ τους, ot εν λό

γω ιδέες έπρεπε ήδη να υπονοούνταν στη σχολή του καθενός. Το 

πιο ακραίο παράδειγμα ήταν αυτό του Αντίοχου Ασκαλωνίτη 

(περ. 130-68 π.Χ.). ο οποίος επανέφερε τη δογματική διδασκα

λία στην πλατωνική Ακαδημία έπειτα από μια περίοδο κατά την 

οποία ο Στωικισμός υπήρξε κυρίαρχος. Υποστηρίζοντας ότι ο 

Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Στωικισμός, αν κατανοούνταν 

σωστά, βρίσκονταν σε ουσιαστική συμφωνία, δίδασκε τον Πλά

τωνα μέσα από μια περισσότερο στωική παρά πλατωνική θεο')-

ρηση.10 Γενικότερα, ο Πλατωνικοί ενσωμάτωναν την αριστοτελι

κή λογική και τη θεωρία τους για το Νου, οι Στωικοί στρέφονταν 

σε μια περισσότερο πλατωνική ψυχολογία και οι Περιπατητικοί 

(η Αριστοτελική σχολή) προσπαθούσαν να βρουν στον Αριστο

τέλη κάποια αναγνώριση της θείας πρόνοιας. Η επισκόπηση μας 

θα δείξει παραδείγματα και από τις τρεις διαδικασίες. 

Μεταξύ των Στωικών τέτοιες τάσεις διατυπώθηκαν ιδιαίτερα 

από τον Ποσειδώνιο από την Απάμεια (περ. 130-46 π.Χ.). Γνω

ρίζουμε ότι η εκτίμηση του για τον Πλάτωνα τον οδήγησε να 

10. Πρβλ. Σέξτος Εμπειρικός ΠΥ Ι. 235, Κικέρωνας Ac. Ρτ. 69-70, Ac. Post. 1.43, WD 1.16 κ.λπ. 
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εξηγήσει μερικά αποσπάσματα από το διάλογο Τίμαιος (Σέξτος 

Εμπειρικός Προς Mad. VII. 93, Πλούταρχος Emd. 22.1023Β), ενώ 

ο Πλωτίνος αντέταξε την ερμηνεία του στο διάλογο Φαίδρος 245-

6. σύμφωνα με την οποία μόνο η Ψυχή του Κόσμου είναι αθάνατη 

(Ερμείας ΕιςΦαίδρ. 102. Ew. IV. 3. 1. 33-7, 7. 12-20). Πρέπει αυ

τός να ήταν υπεύθυνος για μεγάλο μέρος του πλατωνίζοντος Στω

ικισμού του Κικέρωνα και των ύστερων στωικών συγγραφέων, ιδι

αίτερα του Σενέκα, ο οποίος επίσης διαποτίζει πολλά χωρία του 

Πλωτίνου. Η ανασύσταση όμως της σκέψης του μπορεί μόνο υπο

θετικά να γίνει και η άποψη ότι έστρεψε το Στωικισμό σε μια κα

τεύθυνση πέρα από τα εγκόσμια βρίσκει μικρή υποστήριξη στα 

κείμενα που τον αναφέρουν ονομαστικά (εντούτοις πρβλ. Σενέκα 

Ερ. 92. 10). Το μόνο μέρος της φιλοσοφίας του για το οποίο είμα

στε καλά πληροφορημένοι είναι η ψυχολογία του. χάρη στις πα

ραπομπές στο έργο του οι οποίες εμπεριέχονται στο έργο De 

Placitis του Γαληνού. Στη θέση της στωικής παραδοσιακής αντί

ληψης περί μιας ενιαίας ορθολογικής ψυχής, όπου η συγκινησιακή 

διαταραχή ταυτιζόταν με την ψευδή κρίση, ο Ποσειδώνιος επέ

στρεφε στην άποψη του Πλάτωνα για την ψυχή ως διαιρετή σε λο

γικό, δνμοειδές και επιδυμητικό μέρος (Γαληνός ό.π. 405. 9. κ.ε.). 

Σε αυτό το σημείο ακολούθησε στενότερα τον Πλάτιυνα απ' ό,τι οι 

Νεοπλατωνικοί, οι οποίοι αντιμετώπιζαν την τριμερή διαίρεση της 

ψυχής ως μια απλή ταξινόμηση των κινήτρων για τις ανάγκες της 

ηθικής φιλοσοφίας και συνεπώς περιορισμένης εφαρμογής." Πολύ 

πιο σημαντική για τον Πλωτίνο ήταν η έμφαση του Ποσειδωνίου, ο 

οποίος ακολουθούσε τον Αριστοτέλη (77. Ψυχ. Ι. 1. 403a-b), στην 

επίδραση της σωματικής κράσης στον άνθρωπο και των κλιματι

κών ή άλλων δυνάμεων οι οποίες τη διαμορφώνουν και επηρεάζουν 

το άλογο μέρος της ανθρώπινης ψυχής (Γαληνός ό.π. 422. 7 κ.ε., 

Πλούταρχος Ψυχ. κεφ. 6). Στα ψυχολογικά του έργα ο Πλωτίνος 

χρησιμοποιεί συχνά αυτές τις θεωρίες (πρβλ. σελ. 128-9). 

Πρέπει τώρα να στραφούμε στους πλατωνικούς και αρι

στοτελικούς σχολιαστές του 2ου αιώνα μ.Χ., για τους οποίους 

11. Πορφύριος, σημειώνεται από τον Στοβαίο Εκλ. Ι. 350. 19-25, Ιάμβλιχος, σημειώνεται ό.π. 

369. 9-12, Πρόκλος Εις ΠοΚ. Ι. 233. 25-8' για τον Πλωτίνο πρβλ. παρακάτω σελ. 127-8. 

61 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

γνωρίζουμε ότι διαβάζονταν στη σχολή του Πλωτίνου. Ο Πορφύ

ριος μας δίνει έναν κατάλογο αυτών των στοχαστών, ο οποίος σί

γουρα δεν πρέπει να ήταν διεξοδικός (73. 77Λ. 14. 10-14). Είναι επί

σης αντιπροσωπευτική η επιλογή των σχολιαστών που αναφέρο

νταν από τους ύστερους Νεοπλατωνικούς, περιλαμβάνοντας τα 

ονόματα —μεταξύ των Πλατωνικών- του Σεβήρου, του Κρονίου, 

του Νουμήνιου, του Γαίου και του Αττικού και -μεταξύ των Περι

πατητικών— του Ασπάσιου, του Αλέξανδρου του Αφροδισιέως και 

του Αδράστου. Από την τελευταία ομάδα, ο Αλέξανδρος είναι κα

τά πολύ ο πιο σημαντικός και ο μόνος του οποίου τις θεωρίες γνω

ρίζουμε σχετικά καλά. Πρώτον, υπάρχει μια συστηματοποίηση της 

ψυχολογίας του Αριστοτέλη μέσα από την πραγματεία του Περί 

Ψυχής και από τη συλλογή δοκιμίων με τον τίτλο Περί Ψυχής II. 

Εδώ ο Αλέξανδρος αντιπαρατίθεται σταο'ερά στη στωική σωματο-

μορφική αντίληψη της ψυχής, παράλληλα με την έντονη κριτική 

της Στοάς σε άλλες πραγματείες* και μερικά από τα επιχειρήμα

τα του, όπως για παράδειγμα η άρνηση της ιδέας να καταλαμβά

νει χώρο η ενσώματη ψυχή, απηχούνται στον Πλωτίνο (πρβλ. 77. 

Ψυχ. 13. 9 κ.ε., Ew. IV. 3. 20). Ο Αλέξανδρος όμως επιμένει εξί

σου, απέναντι στους Πλατωνικούς, ότι η ψυχή ως «μορφή» ή 

«ενέργεια» του σώματος είναι αχώριστη από το σώμα (77. Ψυχ. 17-

21). Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ερμηνεία του στη θεωρία του Αρι

στοτέλη για τον Ενεργητικό Νου. Ο Ενεργητικός Νους. τον οποίο 

ταυτίζει με το Θεό, θεωρεί ότι επενεργεί στο ανθρώπινο πνεύμα 

με το ρόλο του ως υπέρτατου Νοητού αντικειμένου. Συμφωνεί με 

τον Αριστοτέλη ότι πρέπει να έχει μια μορφή ανεξάρτητη από την 

ύλη- και εφόσον κατά την αριστοτελική θεώρηση η σκέψη και το 

αντικείμενο της ταυτίζονται, έπεται ότι διαλογιζόμενοι πάνω στο 

Θεό επιτυγχάνουμε ταύτιση μαζί του και άρα μετέχουμε στην αθα

νασία του (77. Ψυχ. 87-91, 77. Ψυχ. II106-10). Εδώ. η ξεκάθαρη δια

τύπωση από τον Αλέξανδρο της θεωρίας για την ταυτότητα Νου 

και αντικειμένου του επηρέασε σημαντικά τη θεώρηση του Πλω

τίνου για το Νοητό κόσμο. Επίσης, σημαντική είναι η πραγμάτευ-

ση της Θείας Πρόνοιας από τον Αλέξανδρο, η οποία σήμερα απο

καθίσταται από έργα που σώζονται μόνο στα Αραβικά. Όπως ο 
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Αριστοτέλης, έτσι και ο Αλέξανδρος θεωρεί μόνη επενέργεια του 

Θεού στον κόσμο εκείνη της εμφύσησης έρωτα για τον ίδιο στις ου

ράνιες σφαίρες. Αντίθετα όμως με τον Αριστοτέλη, θεωρεί ότι ο 

Θεός γνωρίζει και εγκρίνει τα γενικά χαρακτηριστικά της κοσμικής 

τάξης επειδή οφείλονται σε αυτόν. Συνεπώς, η Θεία Πρόνοια δεν 

είναι ούτε σκόπιμη επινόηση του Θεού ούτε απλώς μια δευτερεύ

ουσα συνέπεια της αυτοθέασής του (Απορ. II. 21). Όμως το ότι ο 

Θεός έπρεπε να γνωρίζει όλες τις άπειρες λεπτομέρειες του κό

σμου είναι αδύνατο σύμφωνα με την άποψη του Αλέξανδρου, εφό-

οον ούτε το άπειρο ούτε το τυχαίο, την ύπαρξη των οποίων υπε

ρασπίζεται ενάντια στο στωικό ντετερμινισμό, είναι ένα δυνατό 

αντικείμενο γνώσης (Π. Ειμ. 200. 12 κ.ε.. Εις Μεταφ. απ. 36 

Freudenthal). Εδώ ο Αλέξανδρος έθεσε ένα τεράστιο πρόβλημα 

στους μεταγενέστερους θεολόγους (πρβλ. σελ. 101-2. 237-8, 259). 

Η αποτίμηση των μεσοπλατωνικών πηγών του Πλωτίνου 

καθίσταται δύσκολη επειδή δεν διασώθηκε ούτε ένα ολοκλη

ρωμένο έργο από τους πλατωνικούς φιλοσόφους του καταλό

γου του Πορφύριου. Η κατάσταση δεν θα άλλαζε πολύ αν ο 

κατάλογος αυτός ήταν πλήρης, εφόσον τα μοναδικά σχεδόν 

μεσοπλατωνικά κείμενα που διασώθηκαν είναι αυτά φημισμέ

νων φιλοσόφων, όπως του Πλούταρχου από τη Χαιρώνεια και 

του Μάξιμου Τύριου από τους Έλληνες και του Απουλήιου 

-περισσότερο γνωστού από το έργο του Ο Χρυσός Όνος- από 

τους Λατίνους. Από αυτούς, μόνο ο Πλούταρχος αναφέρεται 

από τους νεοπλατωνικούς παγανιστές και ιδιαίτερα λόγω της 

περίφημης αντίληψης του για την εν χρόνω δημιουργία του 

σύμπαντος. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς είναι, ωστόσο, ιδιαίτε

ρης σημασίας γιατί μας επιτρέπουν τη γενική ανασύσταση της 

μεσοπλατωνικής κοσμοεικόνας. Σε αυτούς θα πρέπει επίσης 

να προστεθεί και ο πολέμιος των Χριστιανών Κέλσος, του 

οποίου η πραγματεία διασώθηκε κυρίως μέσα από την αντί

κρουση του από τον Ωριγένη. Εντούτοις, εδώ φαίνεται καλύ

τερο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο σε λίγα από 

τα μεσοπλατωνικά συστήματα τα οποία ο Πλωτίνος και οι διά

δοχοι του είναι γνωστό ότι είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους. 
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Από τους συγγραφείς που αναφέρονται στον κατάλογο του 

Πορφύριου. δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τις θεωρίες του 

Γαίου. Παρ' όλα αυτά, δύο μικρές πραγματείες διασώθηκαν από 

τον μαθητή του Αλβίνο, ο οποίος δίδαξε στη Σμύρνη το δεύτερο 

αιώνα μ.Χ. και είχε μεταξύ των μαθητών του τον ευρέως γνωστό 

γιατρό Γαληνό από την Πέργαμο. Αυτές οι πραγματείες είναι η 

Εισαγωγή, μια εισαγωγή στους διάλογους του Πλάτωνα, και η 

Επιτομή ή Διδασκαλικός, μια περίληψη της ερμηνείας του Αλβί-

νου στην πλατωνική θεωρία. Η κύρια επιρροή του Αλβίνου είναι 

αριστοτελική- αυτή τον οδηγεί να αποδώσει στον Πλάτωνα (ανο

μολόγητα) το σύνολο της λογικής αυτού του φιλοσόφου (Επιτ. 

κεφ. VI). Βρίσκεται επίσης στη βάση της ταύτισης που έθεσε ο 

Αλβίνος ανάμεσα στη δική του Υπέρτατη Θεότητα και τον αυτο-

συνείδητο αριστοτελικό Νου (ο οποίος στη συνέχεια ταυτίζεται 

με το Θείο Δημιουργό του Πλάτωνα και με την Ιδέα του Αγα

θού). Υπαινίσσεται επίσης ότι ο Θεός ενδέχεται πράγματι να 

υπερβαίνει το Νου. ενώ η έμφαση του στο άρρητο της Υπέρτα

της Θεότητας (περί της οποίας, ωστόσο, παραμένει για μία ακό

μη φορά διφορούμενος) μάλλον προεικονίζει το πλωτινικό Εν 

(Επιτ. κεφ. Χ). Ότι ο Θεός υπερβαίνει το Νου διακηρυσσόταν με 

περισσότερη έμφαση από τον Κέλσο (Ωριγένης Κ. Κέλσ. VII. 45). 

Από τη θεωρία των Ιδεών, ο Αλβίνος δέχεται την κοινή μεσο-

πλατωνική ερμηνεία η οποία πρωτοσυναντάται, μεταξύ των σω

ζόμενων συγγραφέων, στον Φίλωνα τον Αλεξανδρέα (Μ. Κοσμ. 

5). Ο Φίλων εξισώνει τις Ιδέες με τις σκέψεις του Θεού, και άρα 

μερικώς προλαμβάνει την ένωση που έκανε ο Πλωτίνος, στη Δεύ

τερη του Υπόσταση, των Ιδεών του Πλάτωνα με το Νου του Αρι

στοτέλη (Επιτ. κεφ. IX). Ο Αλβίνος περιγράφει την Υπέρτατη 

Θεότητα ως αυτήν που ρυθμίζει την Ψυχή του Κόσμου εγείρο

ντας την να θεαθεί τη δική της τελειότητα (Επιτ. Χ. 3). Όπως και 

οι περισσότεροι Μεσοπλατωνικοί, αρνείται ότι ο Θεός δημιουργεί 

την Ύλη και την Ψυχή του Κόσμου, όμως προλαμβάνει το Νεο

πλατωνισμό όταν αρνείται ότι ο κόσμος έχει μια έναρξη στο χρό

νο (Επιτ. XIV. 3). Η στωική επιρροή στη σκέψη του, μολονότι δευ

τερεύουσα, εκφράζεται για παράδειγμα στη στωικίζουσα γλώσσα 
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με την οποία παρουσιάζει την πλατωνική θεώρηση της γνώσης ως 

Ανάμνησης (Επιτ. IV. 6). Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

η μυστική πλευρά του Πλατωνισμού λείπει σχεδόν εξ ολοκλήρου 

από τον Αλβίνο. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ερμηνεία του 

στο έργο Θεαίτητος 176Β όπου ο Πλάτωνας προτρέπει στην ανα

ζήτηση της ομοίωσης με το Θεό μέσω της αρετής. Αυτό δεν ση

μαίνει την Υπέρτατη Θεότητα, υποστηρίζει ο Αλβίνος, επειδή 

αυτή υπερβαίνει την αρετή. Ο στόχος της ομοίωσης μας πρέπει 

να είναι η Ψυχή του Κόσμου (Επιτ. XXVIII. 3). άποψη στην 

οποία αντιτάχθηκε ο Πλωτίνος, ο οποίος με τη σειρά του αρνεί

ται ακόμη και στην Ψυχή του Κόσμου τη δυνατότητα να ασκεί 

ηθικές αρετές και υποστηρίζει ότι η αρετή μπορεί να μας κάνει 

όμοιους με ένα Θεό επέκεινα της αρετής (Ew. Ι. 2. 1. 5 κ.ε.). 

Σε αντίθεση με τον Αλβίνο. ο Αττικός είναι ο κύριος αντιαρι-

στοτελικός εκπρόσωπος των Μεσοπλατωνικών. Εξέχουσα σημασία 

μεταξύ των αντιρρήσεων έχει η επίθεση κατά του υποτιθέμενου 

περιορισμού της Θείας Πρόνοιας από τον Αριστοτέλη στις συ

μπαντικές σφαίρες, θεωρία την οποία ο Αττικός θεωρούσε χειρό

τερη και από εκείνη του Επίκουρου. Εναντίον της άποψης του Apt-

στοτέλη ότι ο υποσελήνιος κόσμος κυβερνάται από μια άλογη Φύ

ση, ο Αττικός προσυπογράφει την εμμονή του Πλάτωνα στο ότι ο 

κόσμος είναι σχεδιασμένος σύμφωνα με τη θεία λογική και στην 

ταύτιση της «Φύσης» με την «έλλογη ψυχή» (Ευσέβιος £77 XV. 

5. 798C κ.ε., XV. 12. 814Α κ.ε., πρβλ. Νόμοι Χ. 892A-C). Άλλες 

επικρίσεις του αφορούν την αριστοτελική άρνηση της επάρκειας 

της αρετής για την επίτευξη της ευδαιμονίας (Ευσέβιος XV. 4. 794 

C κ.ε.), την αριστοτελική άποψη περί της σύνθεσης των ουρανών 

από το πέμπτο στοιχείο (ό.π. XV. 7. 804Β κ.ε.), την ιμυχολογία 

του. η οποία αρνείται την αθανασία της ψυχής και, κατηγορεί ο 

Αττικός, έρχεται εγγύτερα στην άρνηση της ύπαρξης της (ό.π. XV. 

9. 808D κ.ε.). και την άρνηση των Ιδεών (ό.π. XV. 13. 8Γ5Α κ.ε.). 

τις οποίες ο Αττικός, αντίθετα με τον Αλβίνο, τοποθετεί σε ένα κα

τώτερο επίπεδο από εκείνο του Θείου Δημιουργού (Πρόκλος Εις 

Τίμ. Ι. 431. 14-20), μολονότι συμφωνεί με τον Αλβίνο ως προς την 

ταύτιση του Δημιουργού με την Ιδέα του Αγαθού στον Πλάτωνα 
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(ό.π. Ι. 305. 6-16). Εν κατακλείδι, ο Αλβίνος επικρίνει την αντίρ

ρηση του Αριστοτέλη στην εν χρόνω δημιουργία του σύμπαντος 

(Ευσέβιος XV. 6. 801C κ.ε.). Η κυριολεκτική ερμηνεία του διαλό

γου Τίμαιος από τον Αττικό ως διδασκαλία μιας τέτοιας εν χρόνω 

δημιουργίας και ο εντοπισμός της πηγής του κακού σε μια προϋ

πάρχουσα χαώδη Ψυχή του Κόσμου είναι σημεία στα οποία συμ

φωνεί με τον Πλούταρχο, του οποίου το όνομα συνδέεται συχνά με 

τις νεοπλατωνικές κριτικές (πρβλ. Ιάμβλιχος όπως αναφέρεται από 

τον Στοβαίο Ι. 374. 21 κ.ε., Πρόκλος ΕιςΤίμ. Ι. 276. 30 κ.ε., 381. 26 

κ.ε. κ.λπ.). Μερικές από τις επικρίσεις του Αττικού στον Αριστο

τέλη ταυτίζονται με αυτές που έχουμε ήδη επισημάνει στον Πλωτί

νο, όμως ο ακατάσχετος αντιαριστοτελισμός του και η κυριολεκτι

κά ανθρωπομορφική ερμηνεία του της θεολογίας του Πλάτωνα εί

ναι σημεία στα οποία αυτός και οι Νεοπλατωνικοί παραμένουν 

ασυμβίβαστα αντιτιθέμενοι. Παρά τη «φονταμενταλιστική» του 

προσέγγιση στον Πλάτωνα, ο Αττικός παρουσιάζει μια ιδιαίτερα 

ισχυρή στωική επιρροή, κυρίως στην έμφαση που έδινε στον ηθικό 

χαρακτήρα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα. Μια άλλης μορφής στω

ική επιρροή φαίνεται ότι κυριαρχούσε στον Σεβήρο, όσο μπορούμε 

να κρίνουμε από τις λιγοστές πληροφορίες γύρω από τη διδασκα

λία του- για παράδειγμα, ερμήνευε κυριολεκτικά το διάλογο 77σλι-

τικός του Πλάτωνα διδάσκοντας τη στωική θεωρία των κοσμικών 

περιόδων (ή «κοσμικών κύκλων»), σύμφωνα με την οποία σε κάθε 

κοσμική περίοδο επαναλαμβάνονται τα ίδια γεγονότα στην ίδια 

ακριβώς μορφή (Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 289. 6 κ.ε.). Το ότι οι στωικί-

ζοντες φιλόσοφοι αποτελούσαν μια ισχυρή ομάδα μεταξύ των Νε

οπλατωνικών γίνεται φανερό από τις Εννεάδες, εφόσον οι στωικές 

επιρροές στον Πλωτίνο προέρχονται από τα κείμενα τους, μολονό

τι ο ίδιος ο Πλωτίνος συχνά επικρίνει τους Πλατωνικούς κατηγο

ρώντας τους ότι επηρεάστηκαν πολύ από το στωικό υλισμό. Η 

απώλεια των γραπτών τους είναι ως εκ τούτου ιδιαίτερα λυπηρή. 

Μια άλλη σημαντική σχολή που έδρασε την περίοδο των πρώ

των μ. Χ. αιώνων ήταν αυτή των Νεοπυθαγορείων (οι οποίοι φυσι

κά θα αρνούνταν το πρόθεμα «νεο-» τόσο έντονα όσο και οι Νεο

πλατωνικοί). Μερικοί από τους εκπρόσωπους της πυθαγόρειας 

66 



ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ 

αναβίωσης ήταν κυρίως ασκητές και θαυματοποιοί που δεν προ

σέφεραν τίποτα στη θεωρητική φιλοσοφία- γνωστότερος εκπρόσω

πος αυτής της ομάδας ήταν ο Απολλώνιος ο Τυανέας, τον οποίο η 

ύστερη γενιά των παγανιστών προσπάθησε να τοποθετήσει σε μια 

θέση εφάμιλλη του Χριστού. Άλλοι, όπως ο Νικόμαχος από τη Γέ

ρασα (περ. 150 μ.Χ.), ενδιαφέρθηκαν κυρίως για τα μαθηματικά 

και τον αριθμητικό μυστικισμό- στα Θεολογούμενα της Αριάμητικής 

του Νικόμαχου (μερικώς διασωζόμενα στον Φώτιο Βιβλ. 187 και 

αντικείμενο μίμησης από τον Ιάμβλιχο) οι αριθμοί ταυτίζονταν με 

τους Έλληνες θεούς της παράδοσης. Τα έργα του Νικόμαχου έχαι

ραν μεγάλης προσοχής στις ύστερες νεοπλατωνικές σχολές και 

ακόμη και ο ίδιος ο Πρόκλος πίστευε πως ήταν μετενσάρκωση του 

(73. 77ρ. κεφ. 28). Τα μεταφυσικά δόγματα του Νεοπυθαγορισμού 

δεν μπορούν εύκολα να διακριθούν από εκείνα του Μεσοπλατωνι-

σμού και μερικοί από τους εκπροσώπους του, όπως ο Νουμήνιος 

από την Απάμεια, προσγράφονται αδιάφορα από τις πηγές μας και 

στις δύο σχολές (Μ. 4-5). Είναι ωστόσο ενδιαφέρον, αν δεν είναι 

συμπτωματικό, ότι οι εγγύτερες προαναγγελίες των θεωριών του 

Πλωτίνου ανάμεσα στους προκατόχους του προτείνονται από Νεο-

πυθαγορείους ή Πλατωνικούς με έντονη την πυθαγόρεια επιρροή. 

Μια από τις εγγύτερες αποτελεί το σύστημα που αποδίδεται από 

τον Πορφύριο (παραθέτεται από τον Σιμπλίκιο Εις Φυσ. 230. 34 

κ.ε.) στο νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο του πρώτου αιώνα μ.Χ. Μοντε-

ράτο από τα Γάδειρα. Αυτό προλαμβάνει τον Πλωτίνο, πρώτον, σε 

ό,τι αφορά την Ύλη ως δημιούργημα του Θεού, δεύτερον, στη δι

δασκαλία του δόγματος των τριών θεϊκών Υποστάσεων (ταυτίζονται 

αντίστοιχα με το Εν επέκεινα της Ουσίας, το Νοητό κόσμο και την 

Ψυχή) και, τρίτον, στο ότι κατάγονται φανερά από το διάλογο 77αρ-

μενίδης του Πλάτωνα. Στην πραγματικότητα η ερμηνεία του διαλό

γου από τον Μοντεράτο μοιάζει περισσότερο επεξεργασμένη από 

εκείνη του Πλωτίνου κατά το ότι καλύπτει τις πέντε πρώτες (κα

ταφατικές) υποθέσεις, ταυτίζοντας το αντικείμενο των τεσσάρων με 

τις εντός της Ύλης και την πέμπτη με την ίδια την Ύλη (πρβλ. σελ. 

232). Το ότι η Ύλη δημιουργείται από το Εν είχε υποστηριχτεί νω

ρίτερα από τους Πυθαγορείους πριν από τον πρώτο αιώνα π.Χ. 
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(πρβλ Διογένης Λαέρτιος VIII. 25) και ήταν αποδεκτό από τον 

πυθαγορίζοντα πλατωνικό Εύδωρο τον Αλεξανδρινό (περ. 25 π.Χ.) 

(Σιμπλίκιος ΕιςΦυσ. 181. 10 κ.ε.). Σημαντικότερος όμως από όλους 

ήταν ο Νουμήνιος από την Απάμεια, τις θεωρίες του οποίου κα

τηγορήθηκε ότι υπέκλεπτε ο Πλωτίνος, με αποτέλεσμα οι μαθητές 

του να συγγράιμουν μια υπεράσπιση του (73. 77λ. 17 κ.ε.). ΓΓ αυτόν 

το λόγο. και επειδή ο Νουμήνιος αναγνωρίζεται από όλους σήμερα 

ως ο σημαντικότερος και με τη μεγαλύτερη επιρροή στοχαστής του 

δεύτερου αιώνα μ.Χ., αξίζει ιδιαίτερη προσοχή.12 

Η πιο εντυπωσιακή προαναγγελία του Νουμήνιου όσον αφορά 

τον Πλωτίνο έγκειται καταρχάς στη διατήρηση της ύπαρξης τριών 

θεϊκών αρχών (Μ. 24 = Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 303. 27 κ.ε.), εν συνε

χεία στο συσχετισμό της δεύτερης και της τρίτης αρχής με διακρι

τά επίπεδα νοητικής δραστηριότητας, αντιστοίχως αυτά της ενορα-

τικής και εννοιακής σκέψης (Μ. 25 = Πρόκλος Εις Τίμ. III. 103. 28-

32). Όπως θα δούμε, διαφέρει από τον Πλωτίνο κατά το ότι δεν το

ποθετεί τον πρώτο Θεό επέκεινα του Νου, όμως ο τόνος της περι

γραφής του οράματος αυτού του Θεού (απ. 11 = Ευσέβιος 7Ϊ77 XI. 

22. 543Β κ.ε.) προαναγγέλλει τις περιγραφές της μυστικής ένωσης 

του Πλωτίνου." Ακόμη πιο σημαντικό είναι ένα απόσπασμα του 

Ιάμβλιχου, το οποίο, όπως θα δούμε, αποδεικνύεται θεμελιώδες για 

την κατανόηση του Νεοπλατωνισμού (Μ. 33 = Ιάμβλιχος 77. Ψυχ., 

παραθέτεται από τον Στοβαίο Εκλ Ι. 365. 5 κ.ε.). Εδώ ο Νουμήνιος 

περιγράφεται ως υποστηρικτής της θεμελιώδους για το Νεοπλατω

νισμό θεωρίας σύμφωνα με την οποία μεταξύ υλικών πραγματικο

τήτων «τα πάντα είναι μέσα στα πάντα, αλλά στο καθένα ανάλο

γα με τη φύση του», το οποίο ερμήνευε ως παρουσία ολόκληρου 

του Νοητού κόσμου μέσα σε κάθε ατομική ψυχή. Αυτή η τελευταία 

ερμηνεία της θεωρίας, όπως θα δούμε, γινόταν δεκτή από τον Πλω

τίνο και τους μαθητές του, απορρίφτηκε όμως από τον Ιάμβλιχο, 

12. Οι λιγοστές πληροφορίες που έχουμε για τον Κρόνιο, τον πέμπτο Πλατωνικό στον κατά
λογο του Πορφύριου, δείχνουν πως οι θεωρίες του ήταν κατά πολύ παρόμοιες με αυτές του 
Νουμήνιου. 

13. Όμως, η χρήση της φράσης του Νουμήνιου «μόνου προς μόνον» (πρβλ. Ew. VI. 9.11. 50-
1 κ.λπ.) είναι πιθανότατα χωρίς σημασία, αφού μια τέτοια φράση ήταν κοινός τόπος μεταξύ 
των αρχαίων θρησκευτικών συγγραφέων. 
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ο οποίος θεώρησε ότι αρνείται κάθε θεμελιώδη διαφορά επιπέδου 

μεταξύ διαφορετικών τάξεων ψυχών (πρβλ. σελ. 194-5). Ομοίως ο 

Ιάμβλιχος αντιτάχθηκε στην περαιτέρω συναγωγή του Νουμήνιου 

ότι κάθε ψυχή στην καθαρή της κατάσταση δεν είναι διακριτή από 

τις Νοητές αρχές από τις οποίες προέρχεται (Μ. 34 = Στοβαίος Ι. 

458. 3-4). Και πάλι εδώ ο Πλωτίνος και ο Πορφύριος, παρά τις εν

στάσεις τους, κρίθηκε από τους διαδόχους τους ότι είχαν ακολου

θήσει υπερβολικά στενά τον Νουμήνιο. 

Ο Πλωτίνος ωστόσο απομακρύνθηκε από την αντίληψη του 

Νουμήνιου για τον πρώτο Θεό ως Νου, ακριβέστερα ως «Νου εν 

στάσει» (δεδομένου ότι ο δεύτερος Θεός είναι «Νους εν κινήσει»). 

Με φανερή ασυνέπεια, αυτός ο Θεός ταυτίζεται με το «τέλειο ζώ-

ον» του διαλόγου Τίμαιος (το νοητό υπόδειγμα του αισθητού κό

σμου) και ονομάζεται «Ον καθεαυτό», περιγράφεται ωστόσο πρό

τερο του Όντος και της Ιδέας (πρβλ Μ. 25, απ. 24-6). Η λύση 

ίσως να βρίσκεται στο ότι ο Νουμήνιος, όπως και κάποιοι από τους 

ύστερους Νεοπλατωνικούς, θεωρούσε πως οι Ιδέες προϋπήρχαν 

σε ανεκδήλωτη κατάσταση μέσα στην Πρώτη Υπόσταση, απ' όπου 

και αναδύονται μέσα από το Νου (Πρόκλος Εις Παρμ. 1106-8). Στη 

συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επισημάνουμε την επιρροή 

αυτής της πλευράς της θεολογίας του Νουμήνιου στη σχολή του 

Πορφύριου (πρβλ. σελ 191-2). Αντίθετα προς τον Αλβίνο και τον 

Αττικό, ο Νουμήνιος διακρίνει το Αγαθόν του Πλάτωνα (το οποίο 

ταυτίζει με τον πρώτο Θεό) από το Δημιουργό (ο οποίος ταυτίζε

ται με το δεύτερο Θεό) (απ. 25, 28-9). Η ενατένιση του Αγαθού 

πραγματοποιείται μέσω του Δημιουργού (Μ. 25)- έτσι, αν και κατ' 

ουσία ανενεργό (απ. 21 = Ευσέβιος £77 XI. 17. 573C), είναι έμμεσα 

ικανό να συμμετέχει στη διαμόρφωση του κόσμου. Κατά συνέπεια, 

μολονότι ο Νουμήνιος προαναγγέλλει τη θεωρία του Πλωτίνου πε

ρί της «ανεξάντλητης πηγής», σύμφωνα με την οποία η δημιουρ

γία δεν εξαντλεί το απόθεμα της ουσίας των θείων Υποστάσεων 

(απ. 23 = Ευσέβιος XI. 18. 538C κ.ε.). δεν τη χρησιμοποιεί όπως ο 

Πλωτίνος για να απαλλάξει τους θεούς από τη φροντίδα των δη

μιουργημάτων τους (πρβλ. σελ 110-1). Αυτό φαίνεται ακόμη κα

θαρότερα στις απόψεις του για τους δεύτερους και τρίτους Θεούς. 
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Στην πραγματικότητα, για τον Νουμήνιο εδώ δεν πρόκειται τό

σο για δύο Θεούς όσο για δύο όψεις του ίδιου Θεού (απ. 20 = Ευ

σέβιος XI. 17. 536D κ.ε.), από τις οποίες η ανώτερη παραμένει σε 

διαρκή ενατένιση, ενώ η δεύτερη προβαίνει στη ρύθμιση του αι

σθητού κόσμου. Έτσι, ενώ ο πρώτος Θεός ασχολείται αποκλειστι

κά με το Νοητό κόσμο, ο δεύτερος αναπτύσσει διττή δραστηριό

τητα, ενδιαφερόμενος τόσο για τα αισθητά όσο και για τα Νοητά. 

Αυτό όμως με τη σειρά του φαίνεται να ισχύει μόνο σε μια φάση 

της εξέλιξης του κόσμου- σε μια επόμενη φέρεται να επαναστρέ-

φεται πλήρως στην ενατένιση (απ. 21, 24-5). Όπως ακριβώς ο 

πρώτος Θεός μπορεί να γίνει αντικείμενο ενατένισης μόνο μέσω 

του δεύτερου, έτσι και ο δεύτερος χρησιμοποιεί τον τρίτο Θεό (την 

τρίτη όψη του ιδίου) για να μορφοποιήσει τον αισθητό κόσμο. Και, 

μολονότι ενοποιείται με την Ύλη, ο τελευταίος Θεός με τη σειρά 

του «τον διαχωρίζει» (προφανώς κατά τις δύο φάσεις που ανα

φέρθηκαν)- και, ενώ η υπερβατική ενατένιση της ανώτερης όψης 

του περιγράφεται με όρους που ο Πλωτίνος δεν μπορούσε να βρει 

καλύτερους (απ. 27 = Ευσέβιος XI. 18. 539C-D), η κατώτερη όψη 

δεν λέγεται απλώς ότι στρέφει σκόπιμα την προσοχή της στον αι

σθητό κόσμο (απ. 21 = Ευσέβιος XI. 17. 537C-D), αλλά ότι ως απο

τέλεσμα φτάνει να «ξεχάσει τον εαυτό της» και να πάψει να 

εδράζεται στο Νοητό κόσμο (απ. 20 = Ευσέβιος XI. 17. 537a-b). 

Το συμπέρασμα ότι η Ύλη μπορεί να επηρεάσει προς το χειρότε

ρο ένα θεϊκό ον και να το αποστερήσει από τη Νοητική ενατένιση 

ήταν απαράδεκτα γνωστικής έμπνευσης για τον Πλωτίνο, ο οποί

ος ωστόσο χρησιμοποιεί κατά εντυπωσιακό τρόπο παρόμοια γλώσ

σα όταν περιγράφει την πτώση της ανθρώπινης ψυχής, τη σχέση 

της οποίας με το σώμα προσεκτικά αντιπαραθέτει σε εκείνη της 

Ψυχής του Κόσμου (IV. 3. 17. 21-31. πρβλ. σελ. 135-6). 

Η άποψη του Νουμήνιου για τον αισθητό κόσμο επίσης απο

δοκιμαζόταν από τους Νεοπλατωνικούς. Αντιτασσόμενος τους 

μονιστές της νεοπυθαγόρειας σχολής, θεωρούσε ότι η Ύλη υπήρ

χε ανεξάρτητα από το Θεό και (αντίθετα με τον Πλούταρχο και 

τον Αττικό) την ταύτιζε με το Απόλυτο Κακό (Μ. 30 = Χαλκίδιος 

Εις Τίμ. CCXCV κ.ε.). Από τις δύο αυτές αντίθετες δυνάμεις, των 
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οποίων η διαμάχη είναι ακατάπαυστη και οδηγεί, όπως στον 

Πλούταρχο και στον Αττικό, σε τελική εναρμόνιση, πηγάζουν οι 

δύο αντίθετες δυνάμεις της ψυχής, η λογική και η άλογη, στον 

άνθρωπο (Μ. 35-6 = Ιάμβλιχος 77. Ψυχ. 350. 25 κ.ε., 374. 24-5). 

Ο Νουμήνιος είναι συνεπώς ο πιο ακραίος δυϊστής μεταξύ των 

Μεσοπλατωνικών και είναι φυσική συνέπεια να θεωρεί πάντοτε 

την ενσάρκωση κακό για την ψυχή (Μ. 40 = Ιάμβλιχος 77. Ψυχ. 

380. 14-19 κ.ε.). Υιοθετεί την άποψη, που ήταν κοινή μεταξύ των 

ύστερων Στωικών και Πλατωνικών, ότι η ψυχή κατέρχεται σε αυ

τόν τον κόσμο μέσω των πλανητικών σφαιρών, στις οποίες απο

κτά διαδοχικά μεγαλύτερους βαθμούς υλικότητας και ένα άλλο 

πυκνότερο «αστρικό σώμα». Ένα χωρίο από τον Λατίνο νεο

πλατωνικό Μακρόβιο, το οποίο πιθανότατα βασίζεται στον Νου-

μήνιο, λέει για τις καθαρές ψυχές ότι κατοικούν στον ουρανό 

των απλανών αστέρων και αποδίδει την κάθοδο τους εδώ στην 

υποσυνείδητη έλξη αυτού του κόσμου - μια προαναγγελία των 

στοχασμών του Πλωτίνου γύρω από το ασυνείδητο (7n Somn. Sc 

I. II. 10 κ.ε. = M. 47- πρβλ. Ew. IV. 4. 3-4). Η θεωρία του Νου

μήνιου για την κάθοδο της ψυχής χρησιμοποιήθηκε από τον 

Πορφύριο στο δοκίμιο του 77ερι' του εν Οδύσσεια των Νυμφών 

Άντρου και σε άλλα έργα που έχουν σήμερα χαθεί, ενώ αργότε

ρα επηρέασε το ερμηνευτικό σχόλιο του Πρόκλου στην Πολιτεία 

και αυτό του Μακρόβιου στο Somnium Scipionis του Κικέρωνα 

(πρβλ. Μ. 42-7). Κανένας όμως από αυτούς δεν μπορούσε να 

δεχτεί την άποψη του Νουμήνιου ότι η ύλη των πλανητικών 

σφαιρών, άρα και της ψυχής η οποία προέρχεται από αυτές. 

ήταν κακή (Μ. 30 = Χαλκίδιος CCXCIX- σε αντίθεση με 75νν. Ι. 

8. 5. 30-4. II. 9. 8. 34-6). Εδώ η ανατολική επιρροή είναι δύ

σκολο να αμφισβητηθεί. Οπωσδήποτε ο Νουμήνιος. όπως πολ

λοί σύγχρονοι του φιλόσοφοι, πίστευε στην ανατολική προέλευ

ση της ελληνικής φιλοσοφίας- ιδιαίτερα ο Νουμήνιος είχε κά

ποια γνώση από την Παλαιά Διαδήκη και σε αυτόν οφείλουμε 

την περιγραφή του Πλάτωνα ως «αττικίζοντος Μωϋσέως».14 

14. Μ. Ι, απ. 10 (= Κλήμης Στρ. Ι. 22, Ευσέβιος ΕΠIX. 6.411Α)· πρβλ Μ. 46, απ. 9,18-19, 32. 
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Είναι λοιπόν προφανές ότι η σκέψη του Νουμήνιου αποτέλεσε 

μείζον κίνητρο για τον Πλωτίνο, τόσο εκεί όπου ο τελευταίος δέ

χτηκε το δόγμα του όσο και εκεί όπου αντέδρασε ενάντια του. Στον 

Πορφύριο και στη σχολή του η επιρροή του Νουμήνιου είναι ακό

μη βαθύτερη, ενώ πολλές από τις θεωρίες του Ιάμβλιχου χαρακτη

ρίζονται από μια αντίδραση εναντίον της διδασκαλίας του. Χάρη 

στον Μακρόβιο και στη σύνοψη της θεωρίας του Νουμήνιου περί 

της Ύλης στο λατινικό σχόλιο του Χαλκίδιου σχετικά με το έργο Τί

μαιος, η επιρροή του διάρκεσε μέχρι τους μεσαιωνικούς χρόνους. 

Ο θάνατος του φιλόσοφου-αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου το 

180 σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για την αρχαία φιλοσοφία, 

όπως επίσης και για την αρχαία ιστορία. Έδρες φιλοσοφίας και για 

τις τέσσερις παραδοσιακές σχολές (Πλατωνικοί, Περιπατητικοί, 

Στωικοί, Επικούρειοι) είχαν ιδρυθεί από τον Μάρκο στην Αθήνα, 

όμως στα τέλη του δεύτερου αιώνα μόνο ο Πλατωνισμός επιβίωνε. 

Οι λίγοι Στωικοί που ακούγονται τον επόμενο αιώνα δεν είναι τί

ποτε άλλο παρά απλά ονόματα και ο Επικουρισμός χάνεται ομοί

ως στην αφάνεια. Τον τέταρτο αιώνα βρίσκουμε την Περιπατητική 

σχολή να αντιπροσωπεύεται από τις αριστοτελικές παραφράσεις 

του ρήτορα Θεμίστιου, στις οποίες η νεοπλατωνική επιρροή είναι 

σχετικά μικρή. Όπως φαίνεται, μόνο ο Πλατωνισμός διέθετε αρ

κετό βάθος για να αντιμετωπίσει τις πνευματικές ανάγκες της επο

χής και, αφότου ο Πλωτίνος τού εξασφάλισε μια στέρεη πνευμα

τική βάση, η καταδίκη των υπόλοιπων σχολών ήταν προδιαγεγραμ

μένη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η πλωτινική έκδοση του Πλα-

τωνισμού ήταν καθολικά αποδεκτή- πιο συγκεκριμένα η Ακαδημία 

της Αθήνας, πατρίδα των επίσημων «διαδόχων» του Πλάτωνα, 

δεν συνθηκολόγησε με την επιρροή του πέρα από τον πέμπτο αι

ώνα. Ωστόσο, ελάχιστα γνωρίζουμε τις αντίπαλες εκδοχές του 

Πλατωνισμού. Το χρονικό της ελληνικής φιλοσοφίας από τον τρί

το έως τον έκτο αιώνα μ.Χ. είναι το χρονικό του Νεοπλατωνισμού 

και είναι σε αυτόν που τώρα πρόκειται να στραφούμε. 
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ΠΑωτίνος 

Ι 
Έ ρ γ α και 6ioç 

ΕΚΤΟς ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΑΊΡΕΣΗ, όλες οι τεκμηριωμέ

νες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του Πλωτίνου προέρχονται 

από τη βιογραφία του Πορφύριου, η οποία περιλαμβάνεται σε 

όλες τις σύγχρονες εκδόσεις και μεταφράσεις του έργου Εννεά-

δες. Δυστυχώς, αν και οι πηγές του Πορφύριου είναι από πρώτο 

χέρι, η επιφυλακτικότητα του σε πολλά σημεία, και ειδικά όσον 

αφορά την περίοδο πριν ο ίδιος συνδεθεί με τη σχολή του Πλω

τίνου, φαίνεται στο σύγχρονο αναγνώστη εξαιρετικά ενοχλητική. 

Σύμφωνα με τον Πορφύριο. το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

αδιαφορία του Πλωτίνου για τα εγκόσμια, μια αδιαφορία που τον 

έκανε να παραμένει γι' αυτά σιωπηλός (73. 77λ. Ι. 1-4, 2. 37-40). 

Όμως και οι ασάφειες των αναφορών του Πορφύριου, ακόμα και 

για τα γεγονότα που περιγράφει, δεν είναι λιγότερο ενοχλητικές-

ωστόσο, δεδομένου ότι γι' αυτά τα ζητήματα είναι προσιτές κά

ποιες σύγχρονες συζητήσεις, ιδιαίτερα στις δύο πιο πρόσφατες 

αγγλικές πραγματείες σχετικά με τον Πλωτίνο, μπορούμε να 

ασχοληθούμε συνοπτικά με αυτά. Η μοναδική αναφορά για τον 

Πλωτίνο στις αρχαίες μας πηγές που ενδέχεται να είναι αληθινή 

και η οποία συναντάται και στον Πορφύριο αφορά τη γενέτειρα 
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του, που σύμφωνα με τον Πορφύριο ο Πλωτίνος δεν ανέφερε 

ποτέ και η οποία κατονομάζεται από τους ύστερους συγγραφείς 

ως Λυκόπολη (η σημερινή πόλη Ασιούτ) της βόρειας Αιγύπτου 

(Ευνάπιος 73. Φιλ. 455, Δαβίδ Εισαγ. 91. 23 κ.ε.- πρβλ. Πρόκλος 

77Θ Ι. 1 σελ. 6. 19-20). Η πηγή αυτής της πληροφορίας δεν απο

καλύπτεται από κανέναν από τους παραπάνω συγγραφείς, συ

νεπώς η αξιοπιστία της παραμένει αμφισβητούμενη. Ούτε απο

τελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας, εφόσον, όποια και αν ήταν η 

γενέτειρα ή η φυλετική του καταγωγή —και αυτά συνιστούν, φυ

σικά, δύο διαφορετικά προβλήματα- η κουλτούρα του Πλωτίνου 

είναι ξεκάθαρα ελληνική και η φιλοσοφία του ανεξάρτητη από 

οποιαδήποτε σημαντική αιγυπτιακή επιρροή. Σε θέματα αιγυ

πτιακής θρησκείας δείχνει μάλιστα λιγότερο εξοικειωμένος από 

τον Πλούταρχο, και μάλιστα σε ένα περίφημο απόσπασμα από 

τις Εννεάδες φαίνεται να παρερμηνεύει τον ιερογλυφικό συμβο

λισμό (V. 8. 6. 1 κ.ε.). Από τις πληροφορίες του Πορφύριου μπο

ρούμε να προσδιορίσουμε τη γέννηση του Πλωτίνου στο 204 ή 

205 μ.Χ. και το θάνατο του στο 270 (73. 77λ. 2. 29-31). Όσον αφο

ρά τα υπόλοιπα γεγονότα, ο Πορφύριος καταγράφει μόνο ένα πε

ριστατικό από τη ζωή του δασκάλου του μέχρι τη σχετικά μεγά

λη ηλικία των 28 χρόνων τότε ο Πλωτίνος αποφάσισε να ακο

λουθήσει τη φιλοσοφία, έχοντας δοκιμάσει τον ένα μετά τον άλ

λο τους διδασκάλους της Αλεξάνδρειας και επιστρέφοντας απο

γοητευμένος από όλους, μέχρις ότου κάποιος τον οδήγησε σε 

έναν πλατωνικό φιλόσοφο με το όνομα Αμμώνιος, στον οποίο δί

νεται από τους ύστερους συγγραφείς το ψευδώνυμο «Σακκάς», 

αβέβαιης ερμηνείας. Όταν ο Πλωτίνος άκουσε την ομιλία του, 

αναφώνησε «Αυτόν ζητούσα!» και παρέμεινε μαζί του για τα 

επόμενα έντεκα χρόνια (73. 77Λ. 3. 6-21). 

Από τη διδασκαλία του Αμμώνιου, ο οποίος δεν έγραψε τί

ποτα (πρβλ. 73. 77Λ. 20), λίγα πράγματα γνωρίζουμε, αν και πολ

λές φανταστικές εικασίες έχουν γίνει γΓ αυτόν, και επομένως 

δεν είμαστε σε θέση να βρούμε για ποιο λόγο εντυπωσίασε τον 

Πλωτίνο. Εντούτοις μπορούμε να υποθέσουμε ότι ξεπερνούσε 

τους αντιπάλους του τόσο σε πνευματική δύναμη όσο και στην 
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έμπρακτη εφαρμογή της φιλοσοφίας.1 Σε ένα εδάφιο του εκκλη

σιαστικού ιστορικού Ευσέβιου παρμένο από τον Πορφύριο (ΕΙ 

VI. 19) αναφέρεται ότι ο Αμμώνιος ξεκίνησε ως Χριστιανός, αρ

γότερα όμως εγκατέλειψε το Χριστιανισμό, και ότι ο χριστιανός 

ϋεολόγος Ωριγένης (185-254 μ.Χ.) υπήρξε ένας από τους μαθη

τές του. Αμφιβολίες και ανακρίβειες, ωστόσο, ανακύπτουν σχε

τικά με αυτήν την πληροφορία λόγω της ανακρίβειας τόσο του 

αρχικού εδαφίου όσο και του σχολίου του Ευσέβιου. όπως επί

σης από την παρουσία ενός παγανιστή Ωριγένη ανάμεσα στους 

μαθητές του Αμμώνιου, ο οποίος, όπως φαίνεται, μαζί με τον 

Πλωτίνο και κάποιον άλλο εν ονόματι Ερέννιο ανήκαν στον εσω

τερικό κύκλο της σχολής (73. 77λ. 3. 24-35). Το μόνο που φαίνε

ται βέβαιο είναι ότι ο παγανιστής και ο χριστιανός Ωριγένης 

ήταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι, ωστόσο παραμένουν διισταμέ

νες οι απόψεις για τα υπόλοιπα στοιχεία της πληροφορίας. Ού

τε είναι δυνατόν να ανασυγκροτήσουμε τη φιλοσοφία του Αμμώ

νιου συγκρίνοντας τη διδασκαλία του Πλωτίνου με εκείνη του 

χριστιανού Ωριγένη, ακόμη και αν ο τελευταίος ήταν πράγματι 

μαθητής του Αμμώνιου. Πλωτίνος και Ωριγένης έχουν λίγα κοι

νά σημεία μεταξύ τους, τα οποία επίσης δεν παρατηρούνται 

στους Μεσοπλατωνικούς. Αν δεχτούμε όμως την (αμφίβολη) 

υπόθεση ότι ο ισχυρισμός του νεοπλατωνικού Ιεροκλή σύμφωνα 

με τον οποίο ο Αμμώνιος κατάφερε να φέρει σε συμφωνία τον 

Πλάτωνα με τον Αριστοτέλη (Φώτιος Βιβλ. 461Α- πρβλ. σελ. 

229) είναι σωστός, τότε ο Αμμώνιος τουλάχιστον σε αυτό το ση

μείο διαφωνούσε με τον Πλωτίνο, του οποίου την κριτική στον 

Αριστοτέλη έχουμε ήδη παρατηρήσει. Γνωρίζουμε σε κάθε περί

πτωση τις διαφωνίες μεταξύ των παγανιστών μαθητών του 

Αμμώνιου. Ο παγανιστής Ωριγένης θεωρούσε το Νου την υψη

λότερη αρχή και απέρριπτε το Εν του Πλωτίνου (Πρόκλος 77Θ 

II. 4. 90), ενώ ο τίτλος ενός έργου του. Ότι ο μόνος Δημιουργός 

είναι ο Βασιλεύς (73. 77Λ. 3. 32), πιθανότατα ερμηνεύεται ως μια 

πολεμική ενάντια στην πλωτινική ιεράρχηση των Υποστάσεων. 

1. Πρβλ. περαιτέρω τη συζήτηση του Dodds στο Entretiens Hardt V, σελ. 24-32, όπου οι πα
λαιότερες Θεωρίες εξετάζονται με κριτικό τρόπο. 
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Δογματικές διαφωνίες πιστοποιούνται, επίσης, μεταξύ του Πλω

τίνου και ενός άλλου παγανιστή μαθητή του Αμμώνιου, για τη 

διδασκαλία του οποίου δεν γνωρίζουμε τίποτε. Αυτός ήταν ο 

Λογγίνος, ο λόγιος και κριτικός ο οποίος αργότερα στη ζωή του 

έγινε ακόλουθος της βασίλισσας Ζηνοβίας από την Παλμύρα και 

στον οποίο μια λανθασμένη παράδοση αποδίδει την πραγματεία 

Περί Ύψους. Ο Πλωτίνος παρουσίαζε τον Λογγίνο ως «φιλόλο

γο και όχι φιλόσοφο» (73. 77λ. 14. 18-20). ενώ ο Λογγίνος. μολο

νότι στο τέλος απέκτησε έναν ιδιαίτερο σεβασμό για τον Πλωτί

νο (73. 77Λ. κεφ. 19-20), επέμενε να απορρίπτει την τακτική του 

Πλωτίνου που εντόπιζε τις Ιδέες μέσα στο Νου, διατυπώνοντας 

σε αντίθεση την (επίσης μη πλατωνική) άποψη ότι οι Ιδέες βρί

σκονται σε ένα επίπεδο κατώτερο του Νου (Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 

322. 24). Ο Πορφύριος, ο οποίος είχε σπουδάσει υπό την επί

βλεψη του Λογγίνου στην Αθήνα (Ευνάπιος 73. Φιλ. 455-6), μας 

λέει ότι και ο ίδιος είχε υποστηρίξει τη θεωρία του Λογγίνου 

όταν είχε μπει στη σχολή του Πλωτίνου και ότι εκείνος, αφού χα

μογέλασε, ανέθεσε στον κυριότερο μαθητή του, τον Αμέλιο Γε-

ντιλιανό από την Τοσκάνη, να εξηγήσει τη δική του άποψη. Ο 

Αμέλιος πράγματι το έκανε- ο Πορφύριος έγραψε την ανταπά

ντηση του και. ύστερα από τρεις επαναλήψεις της ίδιας διαδι

κασίας, ο Πορφύριος μεταστράφηκε στην άποψη του Πλωτίνου, 

συνέγραψε την αποκήρυξη του και έγινε αποδεκτός στον εσωτε

ρικό κύκλο της σχολής (73. 77/1. 18. 8-23- πρβλ. 20, 86 κ.ε.). 

Αφήνοντας τον Αμμώνιο το 243. ο Πλωτίνος έλαβε μέρος 

στην εκστρατεία του αυτοκράτορα Γορδιανού εναντίον των Περ

σών, πιθανότατα ως μέλος της επιστημονικής ομάδας η οποία 

συχνά συνόδευε τους στρατούς στα αρχαία χρόνια, ελπίζοντας 

να έρθει σε επαφή με τους σοφούς της Περσίας και της Ινδίας. 

(Η παρουσία του θρησκευτικού διδάσκαλου Μάνη στο αντίθετο 

περσικό στρατόπεδο έχει σχολιαστεί.) Η προσπάθεια, ωστόσο, 

του Πλωτίνου απέτυχε- ο Γορδιανός δολοφονήθηκε στη Μεσο

ποταμία και ο Πλωτίνος διέφυγε μετά δυσκολίας στην Αντιόχεια 

και ποτέ δεν ξαναπροσπάθησε έκτοτε να προσεγγίσει την Ανα

τολή (73. 77Λ. 3. 15-22). Ούτε επέστρεψε στον Αμμώνιο, τον οποίο 
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οι πηγές δεν αναφέρουν ξανά. Αντίθετα, πήγε στη Ρώμη, όπου 

και παρέμεινε τα επόμενα δέκα χρόνια, παραδίδοντας μόνο 

προφορική διδασκαλία μέχρι το 253. οπότε ύστερα από προ

τροπή των μαθητών του άρχισε να διατυπώνει τις σκέψεις του 

γραπτώς (73. 77λ. 3. 22-35, 4. 9-11). 

Ο Πορφύριος δεν ήρθε στη σχολή παρά δέκα χρόνια αργό

τερα (73. 77Λ. 4. 1-3). Ήταν λίγο μόνο μετά την άφιξη του όταν 

ξέσπασε η διαμάχη του Πλωτίνου με τους Γνωστικούς (πρβλ. 

σελ. 36-7). Ενάντια στις θεωρίες τους συνέγραψε μια πραγμα

τεία χωρισμένη σε τέσσερα μέρη (Ενν. III. 8, V. 8, V. 5 και II. 

9), αναθέτοντας στον Πορφύριο και στον Αμέλιο τη λεπτομερή 

φιλοσοφική κριτική των βιβλίων μέσω των οποίων οι Γνωστικοί 

θεμελίωναν την υποτιθέμενη αποκάλυψη τους (73. 77Λ. 16). Ο 

Πορφύριος περιέγραφε τους Γνωστικούς ως Χριστιανούς και η 

σύγχρονη έρευνα προτείνει πως πρέπει να ταυτίζονται με τους 

Σηθιανούς, αίρεση της οποίας η διδασκαλία βρίσκεται πολύ κο

ντά σε εκείνη του χριστιανού αιρετικού Βαλεντίνου. Η μεταπο

λεμική ανακάλυψη μιας σηθιανής βιβλιοθήκης στο Ναγκ Χαμ-

μάντι (αρχαίο Χηνοβόσκιον) στη βόρεια Αίγυπτο αποκάλυψε 

πραγματείες με τίτλους πανομοιότυπους με εκείνους που ανα

φέρει ο Πορφύριος και η μελλοντική έρευνα πιθανότατα θα επι

βεβαιώσει ότι σήμερα διαθέτουμε αρκετές από τις πραγματείες 

των αντιπάλων του Πλωτίνου σε μια διαμάχη που αποδείχτηκε 

πολύ σημαντικό ερέθισμα για τη σκέψη του. 

Διακεκριμένος προστάτης του Πλωτίνου κατά τη διάρκεια 

αυτών των χρόνων υπήρξε ο Γαλλιηνός, ανεξάρτητος αυτοκρά

τορας από το 260 έως το 268, και η σύζυγος του Σαλωνίνα. 

Παρότι η εύνοια τους προς τον Πλωτίνο φαίνεται πως έχει 

υπερεκτιμηθεί, ήταν τόση που του επέτρεπε να ελπίζει ότι θα 

τους έπειθε να ανοικοδομήσουν μια αρχαία πόλη φιλοσόφων 

στην Καμπάνια, την οποία θα ονόμαζαν Πλατωνόπολη και θα 

κυβερνιόταν σύμφωνα με το έργο Νόμοι του Πλάτωνα (73. 77Λ. 

12). Ο Πλωτίνος και η σχολή του ήταν έτοιμοι να μετακομίσουν 

και, μολονότι η πρόθεση τους φαινόταν να είναι μια πόλη και 

όχι μια μοναστική κοινότητα, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για 
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το ποια θα ήταν τα επιφανέστερα μέλη της πολιτείας, ενώ οι 

υπόλοιποι πολίτες θα τους παρείχαν απλώς οικονομική υπο

στήριξη. Είναι βέβαιο ότι έτσι αντιλαμβανόταν ο Πλωτίνος 

—κατακριτέο οπωσδήποτε για τη σύγχρονη αντίληψη— τη με

γάλη μάζα των ανθρώπων (πρβλ. II. 9. 9. 6-11)- ως εκ τούτου 

το επεισόδιο δεν αντιβαίνει στη συνήθη αποστροφή των Νεο

πλατωνικών για την πολιτική, όπως αντανακλάται χαρακτηρι

στικά στην πράξη του συγκλητικού Ρογατιανού. ο οποίος 

απαρνήθηκε αξίωμα, οικογένεια και περιουσία και αυτοθερα-

πεύτηκε από την ποδάγρα με ασκητική πειθαρχία (73. Πλ. 7. 31-

46).2 Εντέλει, η αντίδραση της αυτοκρατορικής σχολής απέ

τρεψε την πραγματοποίηση του σχεδίου. 

Ο Πορφύριος έμεινε κοντά στον Πλωτίνο μόνο έξι χρόνια, από 

το 263 μέχρι το 268, και είναι σε αυτά τα χρόνια που η βιογρα

φία του Πλωτίνου παρουσιάζει την πιο ζωντανή εικόνα. Στο τέ

λος αυτής της περιόδου ο Πορφύριος κατεβλήθη από μελαγχο

λία και σκεφτόταν την αυτοκτονία. Ο Πλωτίνος, επιδεικνύοντας 

ψυχολογική διορατικότητα, πράγμα που είχε κάνει και άλλες φο

ρές, προέβλεψε τι δεν πήγαινε καλά και (επίσης πολύ τυπικά) 

έδωσε στον Πορφύριο την πρακτική συμβουλή να φύγει διακο

πές. Ο Πορφύριος πήγε στη Σικελία και παρέμεινε εκεί μέχρι και 

το σάνατο του Πλωτίνου δύο χρόνια αργότερα (73. 77λ. 11. 11-19). 

Ένα άλλο ατυχές γεγονός συνέβη στον Πλωτίνο το 268, ύστε

ρα από τη δολοφονία του Γαλλιηνού, όταν οι διάδοχοι του αυτο

κράτορα ήταν στρατιωτικοί χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τον ελ

ληνικό πολιτισμό. Την ίδια στιγμή μια ασθένεια από την οποία 

έπασχε από παλιά (πιθανότατα κάποια μορφή λέπρας) επιδει

νώθηκε και ο φόβος της μετάδοσης της ανάγκασε τους περισσό

τερους από τους μαθητές του να αποσυρθούν (73. 77λ. 2. 1-17). 

Έτσι ο Πλωτίνος έφυγε από την πόλη και πήγε στο κτήμα ενός 

παλιού του φίλου στην Καμπάνια, όπου και πέθανε το 270. Από 

όλους τους μαθητές του μόνο ο γιατρός Ευστόχιος (πρβλ. 73. 77λ. 

7. 8-12) ήταν παρών στο θάνατο του. Σε αυτόν ο Πλωτίνος είπε 

2. Πρβλ. επίσης Ενν. Ι. 5. 10. 15-18, VI. 9. 7. 26-8 κλπ. 
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τα τελευταία του λόγια: «Προσπαθήστε να αναγάγετε το θεό μέ

σα σας στο θείο που ενυπάρχει στο Ό?ιο»3 (73. 77λ. 2. 17-31). Οι 

μαθητές του παρηγορήθηκαν από ένα χρησμό του Απόλλωνα που 

περιέγραφε τον Πλωτίνο να απολαμβάνει την ουράνια ευδαιμονία 

μαζί με τους θεούς και τους παλαιούς φιλοσόφους (73. 77Λ. 22). 

Από τις γοητευτικές λεπτομέρειες που μας αφηγείται η βιο

γραφία του Πορφύριου μπορούμε να συζητήσουμε μόνο εκείνες 

που σχετίζονται με την κατανόηση του έργου Εννεάδες. Αφού αυ

τές δεν έχουν κανένα προηγούμενο στη φιλοσοφική βιβλιογρα

φία. συμπεριλαμβανομένων και των νεοπλατωνικών συγγραμμά

των, και εφόσον οι ιδιαιτερότητες τους απηχούν τα χαρακτηρι

στικά γνωρίσματα της προφορικής διδασκαλίας του Πλωτίνου 

όπως αυτά περιγράφονται από τον Πορφύριο, μια έκθεση αυτής 

της διδασκαλίας δεν θα ήταν άσκοπη. Υπάρχει ωστόσο η διαφο

ρά ότι τα προφορικά μαθήματα του Πλωτίνου ήταν ανοικτά σε 

μεγαλύτερο κοινό απ' ό,τι τα γραπτά του. τα οποία προορίζονταν 

αυστηρά για έναν εσωτερικό κύκλο μαθητών (73. 77λ. 4. 14-16, 7. 

1. κ.ε.). Τα σημαντικότερα μέλη αυτού του εσωτερικού κύκλου 

ήταν ο Αμέλιος, ο Ευστόχιος και ο Πορφύριος, για καθέναν από 

τους οποίους θα πούμε κάτι περισσότερο. Ο ευρύτερος κύκλος 

αποτελούνταν κυρίως από συγκλητικούς και, όπως σε πολλές άλ

λες φιλοσοφικές σχολές, συμμετείχαν και γυναίκες (73. 77λ. 7. 29 

κ.ε., 9. 1-5). Ήταν το σπίτι μιας τέτοιας γυναίκας, της χήρας Γε-

μίνας, στο οποίο ο Πλωτίνος ζούσε, δίδασκε και φρόντιζε τα ορ

φανά τα οποία είχαν εμπιστευτεί στη φροντίδα του οι συγκλητι

κοί (73. 77Λ. 9. 5-16). Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι που ο Πορ

φύριος σημειώνει την αξιοσημείωτη ικανότητα του Πλωτίνου να 

συνδυάζει τον εσωτερικό διαλογισμό με την εξωτερική δραστη

ριότητα, μια ικανότητα που θα διαπιστώσουμε και στον τρόπο 

γραφής του (73. 77λ. 8. 19-23, 9. 16-22). 

Τρία είναι τα κοινά σημεία των προφορικών διδασκαλιών και 

των γραπτών του Πλωτίνου. Πρώτον, προτιμά να ασχολείται με 

μεμονωμένα φιλοσοφικά προβλήματα παρά να εκθέτει τη σκέψη 

3. Σχετικά με τα τελευταία λόγια του Πλωτίνου βλ. P. Henry, «La Dernière Parole de Plotin», 
Studi Classici e Orientali II (Pisa 1953) 113-30. 
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του σε ένα τυπικό σύστημα (πρβλ. 73. 77λ. 4.10-11) και είναι οπωσ

δήποτε αδύνατο να τον φανταστούμε να γράφει ένα έργο όπως 

το Στοιχείωσις Θεολογική του Πρόκλου. Κατά παρόμοιο τρόπο 

στα μαθήματα του, μας λέει ο Πορφύριος, επέτρεπε στους ακρο

ατές του να θέτουν οποιαδήποτε προβλήματα επιθυμούσαν (73. 

77Λ. 3. 35-8). Όταν κάποτε ο Πορφύριος συνέχιζε να υποβάλλει 

ερωτήσεις ακατάπαυστα επί τρεις ολόκληρες ημέρες σχετικά με 

το πρόβλημα της ένωσης του σώματος με την ψυχή, ένας ακροα

τής συγκλητικός, ο οποίος προτιμούσε τις τυπικές διαλέξεις, δυ

σανασχέτησε. Ο Πλωτίνος απάντησε ότι, αν οι απορίες του Πορ

φύριου δεν επιλυθούν, δεν θα μπορούσε να ειπωθεί τίποτα πε

ρισσότερο σε αυτό το μάθημα (73. 77λ. 13. 10-17). Η αντιπάθεια 

του Πλωτίνου στα τυπικά συστήματα οφείλεται εξίσου στην πε

ποίθηση, την οποία είχε κοινή με τον Πλάτωνα, ότι μας διαφεύ

γει η σύλληψη της Πραγματικότητας μέσα από αυστηρές φόρ

μουλες. Η πεποίθηση αυτή διαφαίνεται καθαρότερα στους συνε

χείς μετριασμούς των εκφράσεων που χρησιμοποιούσε για να πε

ριγράψει το νοητό ον με λέξεις όπως οίον και ώσπερ (τέτοιο, 

όπως). Σε αντίθεση όμως με τον Πλάτωνα, οι πραγματείες του 

Πλωτίνου εξαντλούν τα γλωσσικά τους αποθέματα πασχίζοντας 

να επιτύχουν όσο το δυνατόν εγγύτερες προσεγγίσεις εκείνου 

που τελικά παραμένει ανέκφραστο. ΓΓ αυτό έχει την τάση να πα

ντρεύει εδάφια ξερής διαλεκτικής επιχειρηματολογίας με ζωντα

νές περιγραφές ενατένισης μυστικών εμπειριών και να τονίζει ότι 

μόνο υπό το φως τέτοιων εμπειριών μπορούν να επιλυθούν όλες 

οι δυσκολίες. Με αυτό το πλαίσιο σχετίζεται και η χρήση της ει-

κονοποιίας από τον Πλωτίνο, ιδιαίτερα των λεγόμενων «δυναμι

κών εικόνων», μέσω των οποίων οι διαδικασίες που αντλούνται 

από τον υλικό κόσμο χρησιμοποιούνται ως ζωντανές μεταφορές 

της Νοητής τάξης. Πρέπει ιδιαίτερα να σημειώσουμε την επιμονή 

του Πλωτίνου στην ανάγκη κάθαρσης τέτοιων εικόνων από τους 

υλικούς τους περιορισμούς πριν αυτές εφαρμοστούν στο Νοητό 

κόσμο- συχνά αναφερόμενα παραδείγματα είναι εκείνα που πε

ριγράφονται στην Ewεάδa VI. 4. 7. -ένα χέρι που χειρίζεται ένα 

ξύλο και ένα μικρό φωτεινό σώμα το οποίο φωτίζει μια μεγάλη 
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σφαίρα- προκειμένου να δειχτεί πως η Νοητή τάξη είναι ταυτό

χρονα παρούσα σε κάθε σημείο του υλικού κόσμου. Περισσότερα 

παραδείγματα δεν χρειάζεται εδώ να παρουσιαστούν εφόσον τα 

πιο σημαντικά, όπως αυτά της απορροής, θα αναλυθούν εκτετα

μένα αργότερα (πρβλ. σελ 108 κ.ε.) και θα δείξουμε πόσο κεντρι

κής σημασίας είναι μερικές από αυτές τις εικόνες στη σκέψη του 

Πλωτίνου. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η ομοιότητα των υποδείξεων 

του Πλωτίνου σχετικά με την «κάθαρση» των εικόνων με τις πνευ

ματικές ασκήσεις διαλογισμού από άλλες παραδόσεις- ας δούμε, 

για παράδειγμα, τις οδηγίες από την Εννεάδα V. 8. 9: να φαντα

στούμε νοερά μια εικόνα από τον αισθητό κόσμο και στη συνέχεια 

να εξαλείψουμε (και όχι απλώς να εξασθενίσουμε) τους χωρικούς 

και υλικούς της περιορισμούς. Μολαταύτα, εφόσον στον Πλωτίνο 

η πνευματική άσκηση ταυτίζεται με τη φιλοσοφία, τέτοιες εικόνες 

αποτελούν εξίσου αναπόσπαστο μέρος της τελευταίας. 

Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο οι πραγματείες του Πλωτίνου 

μοιάζουν με τα μαού,ματά του είναι το ότι ξεκινάει από ένα εδά

φιο του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη όπως έχει ερμηνευτεί από 

τους σχολιαστές που εξετάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

ωστόσο, όπως προσθέτει ο Πορφύριος και επιβεβαιώνει ο ίδιος 

ο Πλωτίνος, δεν ακολουθεί τυφλά τις παραδοσιακές ερμηνείες 

(73. 77λ. 14. 10-16· πρβλ. Ew. IV. 8. 8. 1 κ.ε.). Ένα καλό παρά

δειγμα είναι η κατάδειξη από τον Henry ότι η Εννεάδα IV. 7. 6. 

8-19 επιστρέφει διαμέσου του Αλέξανδρου (77. Ψυχ. 61-3) στο 

πρωτότυπο αριστοτελικό κείμενο (77. Ψυχ. III. 2. 426b-7a).4 Η 

εξιχνίαση τέτοιων περιπτώσεων είναι, ωστόσο, εξαιρετικά δύ

σκολη λόγω της απώλειας των έργων των συγκεκριμένων σχο

λιαστών, καθώς και λόγω της άρνησης του Πλωτίνου να κατονο

μάσει οποιονδήποτε φιλόσοφο μετά τον Επίκουρο. 

Ένα τρίτο σημείο στο οποίο οι Ewεάδες απηχούν τις προφο

ρικές συζητήσεις του Πλωτίνου είναι το ότι συχνά παίρνουν τη 

μορφή διαλόγου με ένα φανταστικό συνομιλητή. Πιο αξιοσημεί

ωτη είναι η αίσθηση ταχύτατης εναλλαγής ανάμεσα σε ερωτώντα 

4. «Les Sources de Plotin», Entretiens Hardt V, σελ. 429-49. 
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και ερωτώμενο, την οποία αναδεικνύει πολύ καλά η έκδοση του 

MacKenna, σε χωρία όπως αυτά των συζητήσεων περί του Ενός 

στην Εννεάδα III. 8. 9 και τα τελευταία κεφάλαια της VI. 7. 

Άλλες φορές, ο αντίπαλος του Πλωτίνου εκτυλίσσει ένα λόγο 

που καταλαμβάνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, στον οποίο εν συνε

χεία ο δάσκαλος απαντά σε πρώτο πρόσωπο. Σύγχυση μπορεί να 

ανακύψει από τη συνήθεια του Πλωτίνου να μπαίνει σε τέτοια 

χωρία χωρίς τίποτα να δηλώνει ότι δεν αναφέρονται δικές του 

ιδέες- ούτε είναι πάντοτε εύκολο να διαβλέψουμε σε ποιο ακρι

βώς σημείο ξεκινά η απάντηση του ή σε ποιο βαθμό θέλει να 

αναιρέσει την άποψη του συνομιλητή. Και αυτό μας φέρνει στις 

γενικότερες υφολογικές δυσκολίες του έργου Εννεάδες. 

Αυτά συνοψίζονται καλύτερα στο σχόλιο του Πορφύριου ότι 

ο Πλωτίνος «ήταν βραχύλογος και πλούσιος περισσότερο σε 

νοήματα παρά σε λόγια» (73. 77Λ. 14. 1-2). Δυστυχώς η αδιαφο

ρία του για υφολογικούς καλλωπισμούς δεν περιοριζόταν στην 

αποφυγή της πομπώδους ρητορικής που στους κύκλους της επο

χής του περνούσε για κομψότητα- έφτανε ως την παραμέληση 

των κανόνων καλλιγραφίας και ορθογραφίας, έλλειψη που στη 

συνέχεια επιδεινώθηκε λόγω της ασθενούς του όρασης, η οποία 

δεν του επέτρεπε να διορθώνει εκείνα που είχε γράψει (73. 77Λ. 

8. 1-8). Αυτές όμως οι ατέλειες απαλείφτηκαν από το κείμενο 

μας χάρη στην εκδοτική επιμέλεια του Πορφύριου. Πολύ πιο σο

βαρές είναι οι γενικότερες υφολογικές ερμηνείες του Πλωτίνου. 

Εδώ αναδεικνύεται η ικανότητα του να συνδυάζει την εσωτερική 

ενατένιση με την εξωτερική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον 

Πορφύριο, ο Πλωτίνος επεξεργαζόταν εκ των προτέρων διανοη

τικά το σχέδιο της πραγματείας του και στη συνέχεια την έγρα

φε αμέσως σαν να αντέγραφε από ένα βιβλίο. Ακόμη πιο εντυ

πωσιακή ήταν η ικανότητα του να διακόπτει το γράψιμο και να 

εμπλέκεται σε συζήτηση, συνεχίζοντας μετά να γράφει από εκεί 

ακριβώς όπου είχε σταματήσει και διατηρώντας εν τω μεταξύ 

αδιάσπαστο τον ειρμό της σκέψης του (73. 77λ. 8. 8-19). 

Οι θετικές συνέπειες αυτής της διαδικασίας δεν πρέπει να 

αγνοηθούν. Αρχικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε 
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ένα γενικότερο σχέδιο στις πραγματείες του Πλωτίνου, ακόμη 

και σε εκείνες όπου είναι λιγότερο φανερό- στην πραγματικότη

τα, ακόμα και οι φαινομενικά «αποσπασματικές» του πραγμα

τείες, όπως το Περί ψυχής αποριών (Ew. IV. 3-4). δείχνουν έπει

τα από ανάλυση ότι διατρέχονται από έναν καλά καθορισμένο 

ειρμό σκέψεων. Δεύτερον, προσφέρει στο έργο του τη ζωντάνια 

ενός πνεύματος που είναι στραμμένο με όλες του τις δυνάμεις 

στην αναζήτηση και τη μετάδοση της αλήθειας. Όμως, οι αρνη

τικές συνέπειες είναι περισσότερο εμφανείς σε πρώτη ανάγνωση. 

Πρώτον, οι προτάσεις του Πλωτίνου ρέουν ασταμάτητα σε 

μια ταχύτατη διαδοχή χωρίς καμία ένδειξη λογικής δομής και 

διακλάδωσης των επιχειρημάτων του ούτε της βαρύτητας που 

έχει κάθε ξεχωριστό κομμάτι του επιχειρήματος για το σύνολο 

της πραγματείας. Όλα αυτά πέρα από τη δυσκολία που ήδη ση

μειώσαμε στη διάκριση των απόψεων του Πλωτίνου από αυτές 

των αντιπάλων του. Δεύτερον, οι Εννεάδες είναι γραμμένες υπό 

μορφή φιλοσοφικής στενογραφίας, σε σύγκριση με την οποία 

ακόμη και ο Αριστοτέλης είναι υπόδειγμα μακρηγορίας. Μερι

κές φορές χρειάζεται να προστεθούν λέξεις (όπως, ας πούμε, 

ρήματα) για να συμπληρωθούν οι προτάσεις του Πλωτίνου, άλ

λες φορές να συμπληρωθούν κάποιοι λακωνικοί φιλοσοφικοί 

υπαινιγμοί των οποίων το θέμα δεν είναι πλέον εμφανές. Είναι 

γνωστό ότι ο Πλωτίνος δεν δεσμευόταν από τους κανόνες της ελ

ληνικής γραμματικής- κατά πόσο αγνοούσε πράγματι τη γραμ

ματική είναι ένα διαμφισβητούμενο ζήτημα, το οποίο εξαρτάται 

πολύ από το ποια σύγχρονη έκδοση του χρησιμοποιεί ο καθένας. 

Ευτυχώς, είναι λίγα μόνο τα χωρία στα οποία η γραμματική του 

Πλωτίνου σκιάζει την κατανόηση των σκέψεων του. 

Ακόμα και οι σύγχρονοι του Πλωτίνου έβρισκαν το ύφος του 

συγκεχυμένο. Ο Πορφύριος αφηγείται πώς ο Λογγίνος πίστευε ότι 

οι πραγματείες που του έφερνε ο Αμέλιος ήταν γεμάτες από αντι-

γραφικά λάθη. ενώ στην πραγματικότητα ήταν τα πιο ακριβή αντί

γραφα των χειρογράφων του ίδιου του Πλωτίνου (73. 77λ. 19. 19 κ.ε., 

20. 5-9). Επίσης, ο μη συστηματικός τρόπος έκθεσης των ιδεών 

του συσκότιζε ακόμη περισσότερο τους λογικούς συσχετισμούς της 
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σκέψης του (73. 77λ. 18. 6-8). Στην πραγματικότητα, ένα μεγάλο 

μέρος της εργασίας των διαδόχων του έγκειται στη διασάφηση 

της λογικής δομής του Νεοπλατωνισμού. Για το σύγχρονο ανα

γνώστη, ο οποίος βρίσκεται στην ίδια θέση με έναν δυτικοευρω

παίο που προσπαθεί να διαβάσει Αριστοτέλη όχι μόνο πριν από 

τον Ross, αλλά και πριν από τον Ακινάτη, τα πράγματα είναι φυ

σικά ακόμη χειρότερα. Όποιος όμως μπει στον πειρασμό από αυ

τές τις δυσκολίες να αμφισβητήσει τη σπουδαιότητα του Πλωτί

νου θα πρέπει καλύτερα να ακολουθήσει τη συμβουλή του 

Dodds να συγκρίνει τον Πλωτίνο με τους συγχρόνους του5 ή την 

πιο συγκεκριμένη υπόδειξη του Armstrong να συγκρίνει τις 

Εννεάδες με τα Ερμητικά." Είναι φανερή η υπεροχή του Πλωτίνου 

στη σύνθεση της πρώιμης ελληνικής σκέψης σε σύγκριση με τους 

προκατόχους του. Ίσως ακόμη εντυπωσιακότερη είναι η ανελέη

τη κατάδειξη της ανεπάρκειας των ανθρωπομορφικών συλλήψε

ων του Θεού ή της έμφυτης τάσης του ανθρώπου να αντιλαμβά

νεται τη νοητή πραγματικότητα με χωρικούς όρους (πρβλ. Ew. 

VI. 4-5, παρ. VI. 4. 2. 27 κ.ε.). Ή μπορούμε να δούμε για παρά

δειγμα το σημαντικότατο κεφάλαιο από την Ewεάδa VI. 8. 11. στο 

πλαίσιο μιας συζήτησης για το αν η φύση του Ενός πηγάζει από 

τη βούληση, την ανάγκη ή την τύχη. Τέτοια προβλήματα, δηλώνει 

ο Πλωτίνος, ανακύπτουν από την εσφαλμένη εφαρμογή περιορι

στικών συνθηκών στο Απόλυτο- είναι σαν να δημιουργούμε έναν 

κενό χώρο, να εισάγουμε το Θεό μέσα σε αυτόν και μετά να ανα

ρωτιόμαστε πώς βρέθηκε εκεί. Μέσα από τέτοια χωρία ο σύγ

χρονος αναγνώστης καταλαβαίνει καλύτερα την αναφορά που κά

νει ο Πορφύριος στην ικανότητα του Πλωτίνου να «διαβάζει και 

να συλλαμβάνει το ουσιώδες» (73. 77λ. 13. 1-2) και να «εξηγεί το 

νόημα ενός βαθύτατου ζητήματος με λίγες λέξεις» (73. 77λ. 14.17). 

Ενόψει των παραπάνω δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σπουδα

στής του Πλωτίνου, είναι ανταμοιβή γι' αυτόν το γεγονός ότι έχει 

στην κατοχή του ένα πλεονέκτημα που δεν διαθέτουν οι μελετητές 

κανενός άλλου μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου, το πλεονέκτημα ότι 

5. CO XX (1928), 142. 

6. Εισαγωγή των εκδόσεων Loeb στο Πλωτίνος, τόμος Ι., σελ. xiv-xv. 
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η βιογραφία του Πορφύριου μας παρέχει δύο πλήρεις καταλό

γους των έργων του Πλωτίνου, τον ένα διατεταγμένο κατά χρο

νολογική σειρά συγγραφής (73. 77Λ. 4. 16-6.25) και τον άλλο δι

ευθετημένο κατά τη σειρά έκδοσης του Πορφύριου (73. 77λ. 24. 

16-26. 27). Έτσι, μπορούμε με ασφάλεια να θεωρήσουμε εξαρ

χής ότι έχουμε στην κατοχή μας καθετί που έγραψε ο Πλωτίνος 

αλλά και, αντιστρόφως, ότι όλα τα κείμενα του Πλωτίνου που 

έχουμε στη διάθεση μας είναι αυθεντικά.7 Είναι αλήθεια ότι, από 

τη στιγμή που τα κείμενα του Πλωτίνου γράφτηκαν στη διάρκεια 

των τελευταίων δεκαεπτά χρόνων της ζωής του, δεν επιδεικνύ

ουν κάποια καθοριστική εξέλιξη όπως εκείνη των έργων του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμο να 

συσχετίσουμε τα θέματα των ατομικών του πραγματειών ή ομά

δων πραγματειών με εξωτερικά γεγονότα της ζωής του. Και το 

ότι η χρονολογική ταξινόμηση του Πορφύριου είναι στο σύνολο 

της σωστή επιβεβαιώνεται από διασταυρούμενες αναφορές με

ταξύ των πραγματειών, μολονότι παραμένουν κάποιες αμφιβο

λίες, ιδίως όσον αφορά την πραγματεία III. 9 (αριθμός 13 στον 

κατάλογο του Πορφύριου), μια συλλογή η οποία στην πραγμα

τικότητα αποτελείται από σύντομες σημειώσεις του Πλωτίνου σε 

διάφορα ζητήματα. Ούτε υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε πλαστό 

οποιοδήποτε ουσιώδες μέρος κάποιας πραγματείας (το μεγαλύ

τερο σε έκταση αμφίβολο απόσπασμα είναι το II. 3. 12. 12-32).κ 

Ο χρονολογικός κατάλογος του Πορφύριου διαιρεί τις πραγ

ματείες του Πλωτίνου σε τρεις ομάδες, σε εκείνες που γράφτη

καν πριν από την άφιξη του στη Ρώμη (253-63, είκοσι μία στον 

αριθμό), εκείνες που χρονολογούνται κατά τη διαμονή του εκεί 

(263-8, συνολικά είκοσι τέσσερις) και εννέα που γράφτηκαν τα 

7. Το έργο Επιστολή στον Flaccus, το οποίο αποδίδεται από τους σύγχρονους μελετητές του 

μυστικισμού στον Πλωτίνο, δεν είναι στην πραγματικότητα έργο του ίδιου του Πλωτίνου αλλά 

ένα έργο που συντίθεται από φράσεις σταχυολογημένες από τις Εννεάδες από το συγγρα

φέα του 19ου αιώνα R. Α. Vaughan και έχει δημοσιευτεί στο έργο του Hours with the Mystics. 

8. Η προσπάθεια του F. Heinemann (στο έργο του Plotin, Λειψία 1919) να αποδείξει πως αρ

κετές πραγματείες είναι αμφίβολες και να επαναπροσδιορίσει τη σειρά όσων απέμειναν έτσι 

ώστε να παρουσιαστεί η αληθινή ανάπτυξη της σκέψης του Πλωτίνου έχει γενικά απορρι-

φτεί πρβλ. την εισαγωγή του Bréhier στο Plotinus των εκδόσεων Bude, σελ. xviii-xxvi. 
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δύο τελευταία χρόνια της ζωής του Πλωτίνου (268-70). Γενικά μι

λώντας, οι πραγματείες της πρώτης ομάδας προσφέρουν την κα

λύτερη εισαγωγή στη σκέψη του Πλωτίνου, εφόσον η εικόνα της 

πραγματικότητας που παρουσιάζουν είναι απλούστερη και μεθοδι

κότερη, αν και σε μερικά σημεία λιγότερο περιπετειώδης, από εκεί

νες της δεύτερης ομάδας. Τέτοιου είδους πραγματείες είναι η Ι. 6 

για το Ωραίο, IV. 8 για την Κάθοδο της Ψυχής, VI. 9 για το Εν και 

V. 1 για τις Τρεις Υποστάσεις. Αρκετές πραγματείες της ομάδας, 

ιδιαίτερα η IV. 7 για την Αθανασία της Ψυχής, η III. 1 για την Ει

μαρμένη και η V. 9 για τις Ιδέες, αναδεικνύουν μια έντονη επιρροή 

από τον παραδοσιακό σχολαστικό Πλατωνισμό, ωστόσο ακόμη και 

σε αυτές εισβάλλει καταλυτικά το ιδιαίτερο πνεύμα του Πλωτίνου. 

Έτσι, τα παραδοσιακά επιχειρήματα της IV. 7 σχετικά με την αθα

νασία στεφανώνονται από μια έκκληση στην εμπειρία της ενατένι

σης ως εκείνης που μπορεί να προσφέρει την καλύτερη απόδειξη 

αθανασίας (IV. 7. 10. 3-11. 2). Οι πρώτες πραγματείες της δεύτε

ρης ομάδας ασχολούνται με τη μάστιγα των Γνωστικών και ιδιαίτε

ρα με το πρόβλημα της εξάλειψης του υλισμού και του ανθρωπι

σμού από τη σύλληιμη του Θεού και του Νοητού κόσμου. Μεταξύ 

αυτών των πραγματειών είναι οι VI. 4-5 για την Πανταχού Παρου

σία του Αληθινού Όντος, III. 6 για την Απάθεια των ασωμάτων, 

IV. 3-5 για την Ψυχή και το αντι-γνωστικιστικό κουαρτέτο III. 8, V. 

8, V. 5 και II. 9. Οι πραγματείες VI. 7 και VI. 8 για το Εν σημα

τοδοτούν μια μετάβαση μεταξύ της αντι-γνωστικής ομάδας και των 

τελευταίων έργων της δεύτερης περιόδου, η οποία ασχολείται με 

την αντι-αριστοτελική πολεμική- μεταξύ αυτών, πιο σημαντικές εί

ναι οι VI. 1-3 για τις Κατηγορίες και III. 7 για την Αιωνιότητα και 

το Χρόνο. Από την αρχή μέχρι το τέλος της δεύτερης περιόδου, η 

ανάγκη προσδιορισμού της θέσης του Πλωτίνου σε αντιπαράθεση 

με ανταγωνιστικά συστήματα γεννά μερικές από τις λαμπρότερες 

κριτικές του ενοράσεις, και σε αυτόν το βαθμό έχει κάποια εγκυ

ρότητα η κρίση του Πορφύριου ότι αυτές περιέχουν το σπουδαιό

τερο έργο του (73. 77λ. 32-4). Μερικές από αυτές τις πραγματείες 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνοχή κατά την επανεξέταση θεμάτων 

με τα οποία είχε και παλαιότερα ο φιλόσοφος καταπιαστεί στα 
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πρώτα του έργα- ένα καλό παράδειγμα είναι η ανωτερότητα της 

πραγματείας IV. 3. 9-17 για την κάθοδο της ψυχής σε σχέση με ό.τι-

είχε αναφερθεί νωρίτερα στην IV. 8. Εν κατακλείδι, οι πραγματεί

ες που έγραιμε ο Πλωτίνος τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του 

ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με ηθικά ζητήματα, όπως με το κα

κό και τη θεοδικία. με την επίδραση των άστρων, με τη γαλήνη του 

φιλοσόφου και την ψυχολογική της βάση- αυτό πιστοποιεί την ανά

γκη του Πλωτίνου για την αναζήτηση της γαλήνης πριν από το θά

νατο. Μόνο η πραγματεία V. 3 από την τελευταία ομάδα ασχολεί

ται κυρίως με τις τρεις Υποστάσεις, ενώ η III. 5, ασυνήθιστη με

τάβαση για τον Πλωτίνο, επιχειρεί μια αλληγορική ερμηνεία του 

μύθου στο έργου Συμπόσιο για τη γέννηση της Αφροδίτης. 

Η έκδοση των έργων του Πλωτίνου από τον Πορφύριο δεν είχε 

εμφανιστεί μέχρι και την πρώτη δεκαετία του τέταρτου αιώνα -

περισσότερο από τριάντα χρόνια μετά το θάνατο του Πλωτίνου. 

Στο μεταξύ διάστημα ο Ευστόχιος είχε κυκλοφορήσει μια δική του 

έκδοση, βασισμένη σε διαφορετικές αρχές από εκείνες που επρό

κειτο να ακολουθήσει ο Πορφύριος. μια έκδοση που σήμερα έχει 

χαθεί, μολονότι ενδέχεται να αποτελεί πηγή των εδαφίων του Πλω

τίνου που βρίσκονται στην Ευαγγελική Προπαρασκευή του Ευσέβι

ου. Ένα κοινό χαρακτηριστικό και των δύο εκδόσεων αποτελεί η δι

αίρεση των μεγαλύτερων πραγματειών σε δύο ή και περισσότερα 

μέρη, ωστόσο όχι πάντοτε των ίδιων αυτές που διαιρούνται από 

τον Πορφύριο είναι οι πραγματείες III. 2-3. IV. 3-5, VI. 1-3 και VI. 

4-5, ενώ τα τέσσερα μέρη του αντι-γνωστικιστικού έργου (III. 8, V. 

8, V. 5 και Π. 9) τοποθετούνται από τον Πορφύριο σε διαφορετι

κές Εννεάδες. Με βάση αυτήν την κατανομή ο Πορφύριος διαμόρ

φωσε μια σειρά πενήντα τεσσάρων πραγματειών, τις οποίες διαί

ρεσε σε έξι ομάδες των εννέα («Εννεάδες»), ένας συνδυασμός μυ

στικών αριθμών που τον ευχαρίστησε ιδιαίτερα. Θεωρούσε ότι αυ

τή η κατανομή των πραγματειών παρήγε συστηματική ταξινόμηση 

τους σύμφωνα με το θέμα. προχωρώντας από τα ευκολότερα ερω

τήματα στα πιο δύσκολα (73. 77Λ. 24. 11-16)- μπορούμε να τη συ

γκρίνουμε με την προσπάθεια του Ιάμβλιχου να ταξινομήσει συ

στηματικά τους πλατωνικούς διάλογους (πρβλ σελ. 46-7). Στην 
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πρώτη Εννεάδα ο Πορφύριος ενέταξε τις πραγματείες που ο ίδιος 

θεωρούσε ότι αφορούσαν την Ηθική, στη δεύτερη και (με μεγαλύ

τερη αμφιβολία) στην τρίτη εκείνες που αφορούσαν τη Φυσική, 

στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη αυτές που αφορούσαν αντίστοιχα 

την Ψυχή. τις τρεις Υποστάσεις και το Νου, τις Κατηγορίες και το 

Εν. Όμως, ο μη συστηματικός τρόπος της φιλοσοφίας του Πλωτί

νου καθιστά αδύνατη κάθε αυστηρή διάκριση μεταξύ των πραγ

ματειών του- στην πραγματικότητα οι περισσότερες πραγματείες 

ασχολούνται με περισσότερα του ενός από τα παραπάνω ζητήμα

τα και ο Πορφύριος οφείλει να παραδεχτεί πως η τρίτη του Εννε

άδα δεν έχει συνοχή (73. 77λ. 25. 2-9). Συνεπώς, θα συμβουλεύαμε 

τους αναγνώστες να ακολουθήσουν καλύτερα τη χρονολογική διά

ταξη των έργων του Πλωτίνου, όπως έχει γίνει από τη σύγχρονη 

γερμανική έκδοση και μετάφραση του Harder. Για παρόμοιους λό

γους, οι τίτλοι των διάφορων πραγματειών (που έχουν προστεθεί 

από τους μαθητές του Πλωτίνου, 73. 77Λ. 4. 16-19) είναι μόνο ένας 

αδρός οδηγός των περιεχομένων τους. 

Στην έκδοση του ο Πορφύριος συμπεριέλαβε πρόσθετο δικό 

του επεξηγηματικό υλικό (73. 77λ. 26. 29-37) από το οποίο σήμε

ρα δεν διασώζεται τίποτα, εκτός από ένα μέρος του πίνακα των 

περιεχομένων του έργου Εννεάδα IV. 4, το οποίο διασώθηκε στην 

αρχή της αραβικής έκδοσης του έργου Αριστοτέλους Θεολογία!' 

Επίσης ο Πορφύριος διόρθωνε τα ορθογραφικά λάθη του Πλωτί

νου και άλλες επιφανειακές ατέλειες (73. 77λ. 26. 37-40- πρβλ. 

ό.π. 7. 49-51), δεν έχουμε όμως κανένα λόγο να πιστέψουμε ότι 

έκανε περαιτέρω αλλοιώσεις στα λόγια του δασκάλου του και το 

αποτέλεσμα της εργασίας των πρόσφατων εκδοτών, ιδιαίτερα 

των Henry και Schwyzer, μας προσέφερε μια τόσο ακριβή ανα

παράσταση των κειμένων της έκδοσης του Πορφύριου, ώστε εί

μαστε τώρα σε θέση να διαπιστώσουμε και να βεβαιώσουμε ότι 

ελάχιστα από τα προβλήματα του κειμένου που απέμειναν επη

ρεάζουν την κατανόηση της σκέψης του Πλωτίνου. Είναι τώρα σε 

αυτήν τη σκέψη που πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. 

9. Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι το υπόμνημα του Πορφύριου αποτελεί επίσης πηγή του 
μη πλωτινικού υλικού που διασώζεται στην ίδια τη Θεολογία (πρβλ. σελ. 257). 
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II 
Οι τρεις Υποστάσεις 

Η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας ερμηνευτής του συ

στήματος του Πλωτίνου σχετίζεται με τη σειρά της έκθεσης την 

οποία θα ακολουθήσει. Μια λογική πρόταση θα ήταν να ξεκινήσει 

από την κορυφή της μεταφυσικής ιεραρχίας με το Εν. να κατέβει 

προοδευτικά μέσω των διαδοχικών επιπέδων του πλωτινικού σύ

μπαντος στον υλικό κόσμο και από εκεί να επιστρέψει ακολουθώ

ντας την Ψυχή πίσω στο Εν. Η διαδικασία όμως αυτή ταιριάζει πε

ρισσότερο στον Πρόκλο, του οποίου το σύστημα παρουσιάζεται 

ως μια λογική παραγωγή από την αφηρημένη αρχή της ενότητας. 

παρά στον Πλωτίνο, ο οποίος συνήθως ξεκινά από τον κόσμο της 

καθημερινής εμπειρίας, είτε από την εξωτερική πραγματικότητα 

είτε από την εσωτερική ζωή του ανθρώπου, και ανάγεται πίσω στο 

Εν. Αυτή όμως η προσέγγιση συναντά εγγενείς δυσκολίες. Σημει

ωτέον. οι κατώτερες πραγματικότητες που προκύπτουν από το Εν 

δύσκολα μπορεί να γίνουν νοητές χωρίς κάποια προηγούμενη 

αντίληψη του ίδιου του Ενός- στην πραγματικότητα, όσες πραγ

ματείες ασχολούνται με αυτό το θέμα ακολουθούν κυρίως την 

«καθοδική» σειρά ανάπτυξης. Η παρούσα έκθεση μας είναι ένας 

συγκερασμός των δύο αυτών προσεγγίσεων θα ξεκινήσει με μια 

σκιαγράφηση του πλωτινικού συστήματος ακολουθώντας την ανο

δική τάξη και ειδικότερα θα ασχοληθεί κάπως συνοπτικά με το 

επίπεδο της Ψυχής. Στη συνέχεια, έπειτα από μια διεξοδική έκ

θεση του Ενός. όσο φυσικά ο χώρος μάς το επιτρέπει, θα κατε

βούμε ξανά. ακολουθώντας την προοδευτική ανάπτυξη της Πραγ

ματικότητας. από το Εν στον αισθητό κόσμο. Τέλος, έπειτα από 

μια λεπτομερή συζήτηση των απόψεων του Πλωτίνου για την 

ατομική ψυχή, θα ασχοληθούμε με την αντίληψη του για την ανα

γωγή του φιλοσόφου και θα τελειώσουμε με την περιγραφή της 

μυστικής του εμπειρίας. Η ανεπάρκεια μιας τέτοιας προσέγγισης 

είναι φανερή- συγκεκριμένα απαιτεί να διαιρέσουμε την περιγρα

φή του Νοητού κόσμου σε τρία μέρη (σελ. 96-104. 114-8, 144-8). 

Από την άλλη, έχει τουλάχιστον δύο θετικά στοιχεία. Πρώτον, ο 
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αναγνώστης μπορεί να ωφεληθεί από την απόκτηση μιας σφαιρι

κότερης αντίληψης κάθε επιπέδου πριν εντρυφήσει λεπτομερέ

στερα σε αυτό- δεύτερον, θα αναπαραγάγουμε τη μη συστηματι

κή μορφή των ίδιων των πραγματειών του Πλωτίνου. 

Η θεμελιώδης αρχή του Νεοπλατωνισμού, ότι η πραγματικό

τητα έγκειται στην ιεράρχηση βαθμίδων ενότητας, αποτελεί συ

στηματοποίηση της πυθαγορειοπλατωνικής παραδοσιακής ταύτι

σης της αγαθότητας και της τάξης με τη μορφή, του μέτρου με το 

όριο. Αυτά με τη σειρά τους παραπέμπουν στον αριθμό και στη 

μαθηματική αναλογία και, σε τελευταία ανάλυση, υπονοούν την 

παρουσία μιας οργανικής ενότητας (πρβλ. Ew. Ι. 6. 2)- στην προ

φορική διδασκαλία του Πλάτωνα, όπως την αναφέρει ο Αριστο

τέλης, οι Ιδέες συλλαμβάνονταν ως απορρέουσες από την επιβο

λή της Ενότητας στην Αόριστη Δυάδα (Μεταφ. Α. 6. 987b 18 κ.ε. 

κ.λπ.). Ο Πλωτίνος υποστηρίζει, ακολουθώντας ένα επιχείρημα 

των Στωικών, ότι αναγκαία συνθήκη ενός πράγματος είναι η ενό

τητα της ύπαρξης του (VI. 9. 1. 1. κ.ε.). Γιατί κάθε πολλαπλότη

τα, οσοδήποτε αόριστη είναι, αποτελεί πάντα μια πολλαπλότητα 

πραγμάτων, καθένα από τα οποία είναι ένα. εφόσον πολλαπλό

τητα χωρίς ενότητα μπορεί να ισχύει μόνο για την έσχατη απροσ

διοριστία της Ύλης. Από την εξέταση του υλικού κόσμου γίνεται 

προφανές ότι η ενότητα του είναι μια ενότητα εξαιρετικά ατελής. 

Εκτεινόμενα αρχικά τα σώματα στον τρισδιάστατο χώρο, υπό

κεινται σε διαιρέσεις, περιορισμούς και αμοιβαίους αποκλεισμούς 

που επιβάλλονται ειδικά λόγω της κατάληψης χώρου. Δεύτερον, 

και εδώ οι Πλατωνικοί αποδέχονται την αριστοτελική «υλομορφι-

κή» ανάλυση των υλικών πραγμάτων, τα σώματα συγκροτούνται 

από δύο στοιχεία, την ύλη και τη μορφή (πρβλ. IV. 7. 1. 8-19, V. 9. 

3. 9-20). Άρα, στην περίπτωση ενός χρυσού ποτηριού, το χρυσό 

αποτελεί την ύλη πάνω στην οποία ο τεχνίτης επιβάλλει τη μορφή 

του ποτηριού. Ενώ κατά τη μεταβολή το βαθύτερο υλικό υπό

στρωμα λαμβάνει διάφορες μορφές, αυτό καθαυτό το υπόστρωμα 

παραμένει αμετάβλητο. Όμως, εφόσον ακόμη και τα απλούστερα 

σώματα, τα στοιχεία της γης, του αέρα, της φωτιάς και του νερού, 

έχουν το καθένα τη δική του μορφή και μεταβάλλονται από το ένα 
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στο άλλο, πρέπει να συνεχίσουμε την ανάλυση μας ακόμη πιο 

πέρα και να αναζητήσουμε ένα υπόστρωμα στο οποίο οι μορφές 

των στοιχείων θα θεμελιώνονται, ενώ το ίδιο θα παραμένει τελι

κά κατά τη μεταβολή των στοιχείων αμετάβλητο (II. 4. 6). Αυτό 

το υπόστρωμα είναι η Πρώτη Ύλη, μια ύλη χωρίς δική της μορ

φή και ποιότητα και σαφώς πολύ διαφορετική από την ύλη της 

μετακαρτεσιανής σκέψης (II. 4. 8. 1 κ.ε.. πρβλ. Αριστοτέλης Με-

ταφ. Ζ. 3. 1029a 20-6). Πράγματι, η Ύλη μοιάζει να είναι τελεί

ως ανύπαρκτη, όμως ο Πλωτίνος, μολονότι τη χαρακτηρίζει «μη 

ον» ενόψει του άμορφου και παντελώς μη ουσιώδους χαρακτήρα 

της (II. 5. 4-5, III. 6. 7. 7 κ.ε.), αρνείται ότι αυτό σημαίνει από

λυτη ανυπαρξία (Ι. 8. 3. 6 κ.ε.. II. 4. 16. 3). Η συνακόλουθη πα

ραδοξότητα αυτής της έννοιας τονίζεται στην πραγματεία III. 6 

για την Απάθεια. Πιο συγκεκριμένα, ο Πλωτίνος ισχυρίζεται ότι 

δεν μπορεί να υπάρξει α?ιηθινή ενότητα μεταξύ μορφής και μιας 

τέτοιας μη ουσιώδους οντότητας όπως παρουσιάζει η ανάλυση 

την Ύλη- εναλλακτικά πρέπει να σκεφτούμε την αντανάκλαση 

εικόνων σε καθρέφτη (ωστόσο, αφού ο καθρέφτης έχει τη δική 

του μορφή, η σύγκριση παραμένει ατελής) (III. 6. 7. 23-43. 9. 16-

19. 13. 18-55). «Η Ύλη σε όλες τις εξαγγελίες της ψεύδεται» και 

η φαινομενική σταθερότητα του υλικού κόσμου βασίζεται σε μια 

ψευδαίσθηση (ό.π. 7. 21 κ.ε.). Στην πραγματικότητα, εκείνο που 

οι άνθρωποι θεωρούν το πιο πραγματικό είναι εντέλει το λιγότε

ρο πραγματικό- απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι τα πιο βαριά 

αντικείμενα και φαινομενικά τα πιο σταθερά είναι τελικά και τα 

πιο εύθραυστα (ό.π. 6. 33-64- πρβλ. V. 8. 9. 28-37). Μια παρό

μοια ανατροπή των απόψεων της αβασάνιστης κοινής λογικής 

συναντάται σε κάθε επίπεδο του πλωτινικού σύμπαντος (πρβλ. 

V. 5. 11. 5-10. VI. 1. 28. 1 κ.ε.. VI. 4. 2. 27 κ.ε. κ.λπ.). 

Φυσικά, η αντίληψη του Πλωτίνου για το μη ουσιώδες της 

Ύλης δεν οφείλεται πρωταρχικά στο στοχασμό του Αριστοτέλη. 

Στην πραγματικότητα, η αντίληψη του απηχεί πλήρως τη μυστη

ριώδη «Υποδοχή του Πγνεσθαι». την οποία ο Τίμαιος (48E-52D) 

έχει αξιωματικά θεωρήσει ότι αποτελεί θεμέλιο της μη ουσιώ

δους ροής του αισθητού κόσμου. Όπως και άλλοι παλαιότεροι 
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Πλατωνικοί, ο Πλωτίνος ταυτίζει την Υποδοχή με την Ύλη του 

Αριστοτέλη και κατά συνέπεια απορρίπτει τη φυσική ερμηνεία του 

έργου Τίμαιος σύμφωνα με την οποία η Υποδοχή ταυτίζεται με το 

χώρο. Ο Πλωτίνος αρνείται ότι η Ύλη εκτείνεται στο χώρο βασιζό

μενος στο γεγονός ότι ο χώρος έχει μια συγκεκριμένη ιδιότητα (II. 

4. 8-12, III. 6. 16-18)- το γεγονός ότι ο όγκος δημιουργείται από τη 

μορφή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η μορφή κάθε φυσικού 

είδους συνεπάγεται ένα ορισμένο μέγεθος (II. 4. 8. 25-27, III. 6. 

16.1-11). Ο όγκος συνεπώς δημιουργείται από την αντανάκλαση της 

μορφής πάνω στην Ύλη χωρίς να ανήκει αποκλειστικά ούτε στην 

Ύλη ούτε στη μορφή. Άρα, η πλατωνική Ιδέα του Μεγέθους δεν 

είναι καθαυτή ένα μεγάλο αντικείμενο (II. 4. 9. 5-7- πρβλ παρα

πάνω σελ 49)- αντίθετα, το πραγματικό Μέγεθος είναι ελεύθερο 

από χωρικούς περιορισμούς και η τρισδιάστατη έκταση είναι 

απλώς η καλύτερη μίμηση που η αισθητή ύλη μπορεί να επιτύχει 

του αληθινού αδιάστατου Μεγέθους του Νοητού κόσμου (III. 6. 17-

18). Όπως θα δούμε, το αληθινό μεγαλείο για τους Νεοπλατωνι

κούς ήταν ζήτημα δυναμικότητας, όχι μεγέθους, και κάθε επίπεδο 

πραγματικότητας διασπάται και έτσι εξασθενίζει εκείνο που η δη

μιουργική του αρχή περιείχε σε μια πιο συμπυκνωμένη, άρα δυνα

μικότερη, μορφή (VI. 4. 5. VI. 6. 1. VI. 7. 32. 14-21). 

Οι Μεσοπλατωνικοί είχαν διαφωνήσει στο κατά πόσο η Ύλη 

αποτελούσε μια αδρανή, άμορφη και συνεπώς ηθικά ουδέτερη 

φύση ή αποτελούσε μια ενεργή αρχή του κακού. Ο Πλωτίνος 

προσφέρει χαρακτηριστικά έναν παράδοξο συνδυασμό και των 

δύο απόψεων. Ισχυρίζεται πως, εφόσον η αγαθότητα έγκειται 

στη μορφή, είναι ακριβώς η έλλειψη κάθε μορφής στην Ύλη που 

αποδεικνύει την ταύτιση της με το Απόλυτο Κακό (Ι. 8. 10 κ.λπ., 

II. 4. 16. 16-25, III. 6. 11. 15-45). Ο Πλωτίνος ωστόσο δεν είναι δυ-

ϊστής- η Ύλη του δεν είναι μια αρχή ύπαρξης που παραμένει 

ανεξάρτητη αλλά το σημείο στο οποίο η απορρέουσα πραγματι

κότητα του Ενός εξασθενεί σταδιακά στο απόλυτο σκότος.'" Το 

κακό της Ύλης δεν είναι άρα μια θετική δύναμη (μολονότι ο 

10. Ι. 8. 7. 17-23, II. 5. 5. 17-19, III. 4. 1. 8-17, IV. 3. 9. 23-6. 
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Πλωτίνος μιλά μερικές φορές σαν να ήταν)- είναι περισσότερο 

πλήρης στέρηση ή «πενία» (πρβλ. Ι. 8. 3. 16, II. 4. 16.19-24. III. 

6. 14. 5-15). η οποία κοινωνεί την έλλειψη της στα σώματα που 

στηρίζονται σε αυτήν και έτσι γίνεται πηγή κάθε ατέλειας στον 

αισθητό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης, όπως θα δούμε, και της 

κακίας των ατομικών ψυχών (Ι. 8. 4, κλπ., πρβλ. σελ. 130-1). 

Το πρόβλημα το οποίο συνεπώς ανακύπτει είναι από πού ο αι

σθητός κόσμος αντλεί την παρούσα τάξη και τι τον αποτρέπει 

από το να διαλυθεί στην παντελή αμορφία της Ύλης. Εδώ είναι 

αναγκαία μια πιο σταθερή και πιο ενοποιημένη αρχή και ο Πλω

τίνος σε αυτό το σημείο ακολουθεί το επιχείρημα των σχέσεων μι

κρόκοσμου και μακρόκοσμου που είχε διατυπωθεί από τους πρώ

τους Έλληνες φιλοσόφους και είχε κυριαρχήσει τόσο στην πλα

τωνική όσο και στη στωική παράδοση. Σύμφωνα με αυτό, η ορ

γάνωση και η εύτακτη κίνηση του κόσμου, όπως και εκείνη του 

σώματος ενός ζώου. εξαρτάται από την παρουσία μιας ρυθμίζου

σας ψυχής (IV. 7. 2. 20-5, V. 1. 2)." Πρέπει εντούτοις να αποφύ

γουμε το λάθος των Στωικών και να συλλάβουμε την Ψυχή μέσα 

από υλικούς και χωρικούς όρους- γιατί με αυτόν τον τρόπο προ

σθέτουμε απλώς ακόμα μια υλική οντότητα σε εκείνες που απαι

τούν εξήγηση αντί να προχωρήσουμε στην ανώτερη ενότητα που 

χρειαζόμαστε (IV. 7. 3.19-35). Η υλική αντίληψη των Στωικών για 

την Ψυχή δεν είναι μόνο ασύμβατη με το ρόλο της ως οργανωτι

κής αρχής του κόσμου- υπάρχουν επίσης πολλές άλλες ψυχολο

γικές διεργασίες που αποδεικνύουν το λάθος της. 

Ας θεωρήσουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση της αίσθη

σης. Ο Πλωτίνος υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια κεντρική 

αντιληπτική λειτουργία που λαμβάνει πληροφορίες και από τις 

11. Είναι ευρέως γνωστό ότι η αρχαιοελληνική λέξη ψυχή μεταφράζεται ακριβέστερα ως 

«ζωτική αρχή»· συγκεκριμένα ο αρχαιοελληνικός όρος δεν φέρει τη σημασία της αθανασίας 

ή κάποιας οντότητας ικανής να υπάρχει ξεχωριστά από το σώμα. Η νεοπλατωνική ιδέα της 

ψυχής είναι εντούτοις αρκετά κοντά στην έννοια που προσέλαβε η ψυχή στη χριστιανική και 

μετα-χριστιανική σκέψη (σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένες από την πλατωνική παράδοση), 

έτσι ώστε η απόδοση της λέξης ψυχή να μην είναι σοβαρά παραπλανητική' ο αναγνώστης 

όμως πρέπει να σημειώσει ότι η νεοπλατωνική «ψυχή» περιλαμβάνει τόσο ψυχολογικές όσο 

και φυσιολογικές διεργασίες. 
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πέντε αισθήσεις και από όλα τα μέρη του σώματος- αλλιώς δεν θα 

υπήρχε στενότερη σχέση ανάμεσα στις αντιλήψεις δύο διαφορετι

κών αισθήσεων απ' ό,τι στις αντιλήψεις δύο διαφορετικών ζωντα

νών όντων (IV. 7. 6. 1-19, πρβλ. VI. 4. 1. 24-6, 6. 5-13). Πώς όμως, 

σύμφωνα με τη στωική άποψη, μπορεί η κεντρική λειτουργία να 

αντιληφθεί έναν πόνο ταυτόχρονα από το δάκτυλο και από τη 

γλώσσα; Οι Στωικοί απαντούν ότι οι αισθήσεις μεταδίδονται από 

το ένα μέρος του σώματος στο άλλο μέχρις ότου φτάσουν στην 

ηγετική αρχή της ψυχής, η οποία εντοπίζεται στην καρδιά. Σε αυ

τήν την περίπτωση, απαντά ο Πλωτίνος, ή ο πόνος θα ήταν αντι

ληπτός αποκλειστικά από την καρδιά ή θα υπήρχε μια διαδοχή αι

σθήσεων πόνου από το πάσχον μέλος μέχρι την καρδιά- όμως σε 

καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αρ

χική θέση του πόνου (IV. 2. 2, IV. 7. 7). Η μόνη εναλλακτική λύ

ση είναι ότι η ψυχή βρίσκεται στο σύνολο της παρούσα σε κάθε 

σημείο του σώματος και αυτό είναι δυνατό να συμβεί μόνο αν η ψυ

χή είναι ασώματη και ελεύθερη από χωρικούς περιορισμούς. 

Εξίσου απορρίπτονται απόψεις όπως του Αριστοτέλη, οι οποί

ες ομολογούν μεν το ασώματο της Ψυχής, αρνούνται όμως τη δια

φοροποίηση της Ψυχής από το σώμα (IV. 7. 85). Αντίθετα, η πλα

τωνική αντίληψη της ψυχής ως μιας ενδιάμεσης οντότητας μετα

ξύ αισθητού και Νοητού κόσμου συνοψίζεται στην αινιγματική πε

ριγραφή από το διάλογο Τίμαιος ως «αναμεμιγμένης από την αδι

αίρετη ουσία και από την ουσία που γίνεται (και είναι) διαιρετή 

στα σώματα» (35Α), απόσπασμα του οποίου το νόημα έγινε αντι

κείμενο πολλών συζητήσεων στο Μεσοπλατωνισμό. Το «αδιαίρε

το» της Ψυχής ερμηνεύεται από τον Πλωτίνο ως έλλειψη έκτασης 

στο χώρο και όχι όπως το αδιαίρετο ενός γεωμετρικού σημείου 

(VI. 4. 13. 18-26- πρβλ. VI. 9. 5. 41-6). Αυτή είναι η πραγματική 

φύση της Ψυχής. Αφού όμως τα σώματα που η Ψυχή δημιουργεί 

και ρυθμίζει εκτείνονται στο χώρο, η δράση της σε αυτά την πα

ρουσιάζει σαν να υπόκειται σε χωρικούς κερματισμούς (IV. 2. ΐ).12 

Αυτό, όμως, δεν πρέπει να μας κάνει να προσάπτουμε στην ψυχή 

12. Στον Τίμ. 35Α, πρβλ. επίσης Ι. 1. 8 10 κ.ε., III. 4. 6. 30 κ.ε., IV. 1. passim, IV. 3. 19, 
IV. 9. 3. 10 κ.ε. 
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καθεαυτή τους χωρικούς περιορισμούς του σώματος- το πρόβλη

μα έγκειται στο ότι οι άνθρωποι εσφαλμένα πιστεύουν πως οι αρ

χές της υλικής ύπαρξης ισχύουν για το σύνολο της Πραγματικό

τητας (VI. 4. 2. 27-34, VI. 5. 2). Στην πραγματικότητα, είναι απο

κλειστικά η μη έκταση της Ψυχής στο χώρο που την καθιστά ικα

νή να είναι συνολικά παρούσα σε κάθε σημείο του σώματος, όπως 

απαιτούν φαινόμενα σαν την αισθητηριακή αντίληψη (VI. 4. 3. 17-

31). Το ότι δεν εμφανίζονται όλες οι δυνάμεις της Ψυχής παρού

σες σε κάθε σημείο του σώματος οφείλεται στην αδυναμία του φυ

σικού κόσμου να συλλάβει την πλήρη δύναμη της ασώματης 

Πραγματικότητας (VI. 4. 3. 6-11, 11. 1-10. VI. 5. 11. 28-38)- πιο συ

γκεκριμένα, όπως θα δούμε, δεν προσαρμόζεται κάθε μέρος του 

σώματος σε κάθε λειτουργία της ψυχής (IV. 3. 23, IV. 9. 3. 19-23-

πρβλ. σελ. 132). Συνεπώς, μπορούμε να περιγράψουμε τα άυλα 

όντα ως «πανταχού και πουθενά» παρόντα (III. 9. 4, VI. 4. 3. 17-

19). Και εφόσον ασχολούμαστε με μη χωρικές οντότητες, η μόνη 

έννοια που μπορούμε να δώσουμε στην πρόθεση «εις» είναι αυ

τή του «εξαρτάται από»: πρέπει να περιγράψουμε τις ασθενέ

στερες αρχές ως «μέσα σε» ή «εξαρτώμενες από» άλλες δυνα

μικότερες- άρα η ψυχή δεν ανήκει στο σώμα, αλλά το αντίστρο

φο, εφόσον η Ψυχή καθεαυτή ανήκει στο Νου και ο Νους ανήκει 

στο Εν (IV. 3. 20. 41-51. V. 5. 9. 29-38, VI. 4. 2. 2-12). 

Ωστόσο, αυστηρά μιλώντας, το κατώτερο επίπεδο της Ψυχής 

είναι το μόνο που έρχεται σε άμεση επαφή με τα σώματα (IV. 3. 

19, IV. 8. 2. 30-3 κ.λπ.). Το μέρος αυτό της Ψυχής του Κόσμου 

είναι ταυτόσημο με την αριστοτελική Φύση.15 ενώ στον άνθρωπο, 

ανάλογα με την πολυπλοκότητα του σώματος που ρυθμίζει, οι 

λειτουργίες της είναι πολύ περισσότερο διαφοροποιημένες-

όπως θα δείξουμε σε ένα προσεχές μέρος του βιβλίου, εμπερι

κλείει τις δυνάμεις της ανάπτυξης και της θρέψης, τις σωματι

κές επιθυμίες και τα συναισθήματα και (σε μερικά χωρία) την 

αισθητηριακή αντίληψη, με άλλα λόγια όλες τις λειτουργίες που 

έχουν τις ρίζες τους στο ζωντανό σώμα (πρβλ. σελ. 127 κ.ε.). 

13. Πρβλ. σελ. 58-9, 118 και Ew. III. 8. 2-4, IV. 4. 12-13, 20-1, V. 2.1.18-28. 
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Ωστόσο επί του παρόντος, εφόσον παρακολουθούμε την αναζή

τηση του φιλοσόφου για ενότητα, μπορούμε να περιοριστούμε 

στο υψηλότερο επίπεδο της ψυχής, αυτό της εννοιακής λογικής, 

η οποία σύμφωνα με την αντίληψη του Πλωτίνου δεν έχει υλικές 

ρίζες (πρβλ. σελ. 136). Ότι η Ψυχή δεν μπορεί να είναι η Από

λυτη Ενότητα που αναζητούμε είναι φανερό από το γεγονός ότι 

η έννοια της «Ψυχής» διακρίνεται από την έννοια της «Ενότη

τας», ενώ αυτό που αναζητούμε δεν είναι μια αρχή που απλώς 

«μετέχει στην» Ενότητα (για να χρησιμοποιήσουμε την ορολο

γία του Πλάτωνα) αλλά μια αρχή που δεν είναι τίποτε άλλο πα

ρά «Ενότητα» (VI. 9. 1. 17-43. πρβλ. III. 8. 20-3, V. 5. 4. 1 κ.ε.). 

Αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από την εμπειρική ανάλυση της 

συνείδησης που διαθέτει η Ψυχή. Η συνείδηση δεν πρέπει να 

εκτείνεται στο χώρο, γιατί είναι αφελές να θεωρούμε ότι ακόμη 

και οι εικόνες που λαμβάνονται μέσω της αίσθησης εκτείνονται 

σε όλο το μήκος της κεντρικής αντιληπτικής λειτουργίας (σύμ

φωνα με την απαίτηση της στωικής θεωρίας) (IV. 7. 6. 19 κ.ε., 

V. 8. 2. 26-28). Και η στωική άποψη είναι αδύνατο να εφαρμο

στεί στην ενατένιση των ασώματων όντων από την έλλογη ψυχή 

(όπως η δικαιοσύνη ή οι άλλες αρετές) (IV. 7. 8. 1-26). Όμως το 

ότι η ενότητα ακόμη και αυτού του επιπέδου ενατένισης είναι 

ατελής αποκαλύπτεται εάν τη συγκρίνουμε με το αμέσως προη

γούμενο επίπεδο, εκείνο του Νου, της Δεύτερης Υπόστασης. 

Η ανάγκη να αποτελέσει προϋπόθεση μια αιώνια ενεργητική 

αρχή που θα υποστηρίζει την ασυνεχή ενατένιση της ανθρώπι

νης σκέψης είχε συζητηθεί στο περίφημο κεφάλαιο του Αριστο

τέλη περί του Ενεργητικού Νου (77. Ψυχ. III. 5- πρβλ. Ew. V. 9. 

2. 20-2, 3. 21 κ.ε. κ.λπ.) και η αριστοτελική επιρροή είναι κατα

φανέστερη στις περιγραφές της Δεύτερης Υπόστασης του Πλω

τίνου. Από εμπειρική σκοπιά, η διάκριση μεταξύ Ψυχής και Νου 

αντιστοιχεί στη διάκριση μεταξύ εννοιακής και ενορατικής σκέ

ψης. Όπως ο Ακινάτης παρατηρεί (ST la. 14. 7). η σκέψη μπο

ρεί να θεωρηθεί «εννοιακή» υπό δύο όρους, είτε όταν συνάγε

ται συλλογισμός από προκείμενες προτάσεις που οδηγεί σε λο

γικό συμπέρασμα είτε όταν σημειώνεται απλή μετάβαση από το 
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ένα αντικείμενο στο άλλο. Η ανθρώπινη σκέψη είναι ξεκάθαρα 

εννοιακή και με τις δύο σημασίες. Οι θεϊκές ψυχές, από την άλ-

λη μεριά, δεν μπορούν να κατανοηθούν σαν να ασκούν εννοια

κή σκέψη σύμφωνα με τον πρώτο όρο. αφού ένας τέτοιος συλ

λογισμός πρέπει να ξεκινά από μια θεμελιώδη προϋπόθεση 

άγνοιας (IV. 3. 18, IV. 4. 12) και συνεπώς αυτός ο συλλογισμός 

είναι ασύμβατος με τη θεϊκή παντογνωσία (πρβλ. παραπάνω 

σελ. 58). Αφετέρου, η σκέψη των ψυχών συλλαμβάνεται συνή

θως από τον Πλωτίνο σαν να συνεπάγεται μεταβολή και άρα 

υπόκειται στο χρόνο (αν και πρβλ. IV. 4. 15-16, συζητείται πα

ρακάτω σελ. 139). Απεναντίας ο Νους είναι το επίπεδο της ενό

ρασης, εκεί όπου παρακάμπτονται οι κοπιώδεις διαδικασίες της 

εννοιακής σκέψης και ο Νους πετυχαίνει μια άμεση και στιγμι

αία ενατένιση της αλήθειας (πρβλ. Πλάτωνας Επ. VII. 341 C-D). 

Στην πρώιμη ελληνική σκέψη ο νους είχε χρησιμοποιηθεί τόσο 

για μια τέτοια ενορατική θέα όσο και με την ευρύτερη έννοια 

της «λογικής» εν γένει- ούτε είναι πάντοτε εύκολο στους ανα

γνώστες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη να σιγουρευτούν για 

το ποια από τις δύο έννοιες έχουν στο μυαλό τους οι δύο φιλό

σοφοι. Ο Πλωτίνος, από την άλλη μεριά, είναι προσεκτικός να 

διακρίνει την αληθινή Νόηση από την εννοιακή λογική, στην 

οποία κακώς εφαρμόζεται ο προηγούμενος όρος.14 Όμως, εφόσον 

η ενορατική θέα παραμένει για τον Πλωτίνο το αποκορύφωμα 

της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, είναι προτιμότερο να με

ταφράζουμε τη λέξη νους ως «Διάνοια» παρά ως «Πνεύμα». 

όρο τον οποίο χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ο Inge. 

Οι βασικές διακρίσεις ανάμεσα στην ενατένιση της Ψυχής και 

του Νου είναι δύο. Πρώτον, ενώ ο Νους αγκαλιάζει το σύνολο 

του Νοητού κόσμου μέσα από μια μοναδική άχρονη ενατένιση, η 

Ψυχή κατά την ενατένιση της. όπως έχουμε δει, αναγκάζεται να 

μετακινείται από το ένα πράγμα στο άλλο (V. 1. 4. 10-25). Άρα, 

για μία ακόμη φορά, η κατώτερη αρχή κερματίζει τη ζωή της ανώ

τερης της (Ι. 5. 7. 14-20, III. 7. 11. 20 κ.ε.). Αποτέλεσμα αυτού 

14.1. 8. 2. 9 κ.ε., πρβλ. επίσης Ι. 1. 8. 1 κ.ε., V. 1. 10. 12-13, VI. 2. 21. 27 κ.ε., VI. 9. 5. 7 κ.ε. 
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του κερματισμού είναι η γέννηση του χρόνου, ο οποίος ορίζεται 

από τον Πλωτίνο ως «η μετάβαση της ζωής της Ψυχής από μια 

κατάσταση βίου σε άλλη» (III. 7. 11. 43-5), ενώ η αιωνιότητα είναι 

η ζωή του Νοητού κόσμου, η οποία με τα λόγια του Πλάτωνα (Τί

μαιος 37D) «ενοικεί στην ενότητα», χωρίς χρονική διαδοχή, αφού 

ο Νους περιέχει κάθε δυνατό ον και άρα δεν έχει ανάγκη τίποτα 

περισσότερο να αναζητήσει.15 Είναι μέσω της αέναης ακούραστης 

αναζήτησης νέων αντικειμένων ενατένισης που η Ψυχή επιτυγχά

νει την εγγύτερη δυνατή προσέγγιση στη Νοητή ζωή και είναι με 

αυτήν την έννοια που ο Πλωτίνος ερμηνεύει την περιγραφή του 

χρόνου στο έργο Τίμαιος ως «κινητής εικόνας της αιωνιότητας» 

(Τίμαιος ό.π., Ew. III. 7.11. V. I. 4. 18-21). Η δεύτερη διάκριση με

ταξύ των Δύο Υποστάσεων έγκειται στο γεγονός ότι η τέλεια αυ

τογνωσία του Νου, η οποία βασίζεται στην πλήρη ταύτιση υπο

κειμένου και αντικειμένου, είναι αδύνατη στο επίπεδο της Ψυχής 

(III. 8. 8. 1-30, V. 3. 2-4). Συμπέρασμα αυτού είναι ότι η ενατένι

ση της Ψυχής περιορίζεται σε εικόνες ή λεκτικές διατυπώσεις στις 

οποίες αντανακλώνται οι Ιδέες (IV. 3. 30 κ.λπ., πρβλ. σελ. 137), 

ενώ τα αντικείμενα που θεάται ο Νους είναι οι πλατωνικές Ιδέες 

καθαυτές, η πλατωνική Πραγματικότητα του Αληθούς Όντος. 

Έχουμε ήδη αναφέρει τη γενικότερη στάση του Νεοπλατωνι

σμού απέναντι στη θεωρία των Ιδεών (σελ. 45-6). Σε αυτό το ση

μείο χρειάζεται να σημειώσουμε μια κατηγορία Ιδεών που ανα

γνωρίζεται από τον Πλωτίνο, μολονότι δεν αναγνωρίζεται συνολι

κά από τους διαδόχους του (πρβλ. Συριανός Εις Μεταφ. 39. 8-

28, Πρόκλος Εις Παρμ. 824). αυτήν των Επιμέρους Ιδεών. Δυ

στυχώς, δεν είναι σαφές με πόση συνέπεια ο Πλωτίνος διατηρεί 

αυτήν τη θεωρία του και μέχρι ποιο σημείο προτίθεται να την 

εφαρμόσει-16 η πραγματεία στην οποία υποστηρίζονται αυτές οι 

Ιδέες (V. 7) ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις Ιδέες των επιμέ

ρους ανθρώπων και άλλων έμβιων όντων (πρβλ. V. 9. 12), ενώ σε 

ένα άλλο σημείο ο Πλωτίνος καταδεικνύει τον παραλογισμό της 

15. III. 7. 3-6, ιδιαίτερα 3. 37-9,4.37-43,5,25-8· πρβλ. V. 1. 4. 1-25, V. 9. 7. 1-12, VI. 7. 1. 45-58. 

16. Πρβλ. τις συζητήσεις των Η. Blumenthal, Phronesis II (1966) 61-80, J. M. Rist, «Forms of 
Individuals in Plotinus», CQ 13 (1963) 223-31. 
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υπόθεσης μιας ξεχωριστής Ιδέας της Φωτιάς για κάθε επιμέρους 

φωτιά (VI. 5. 8. 39-46). Όμως ο βασικός του σκοπός είναι ξεκά

θαρος: να προσδώσει στην ατομική προσωπικότητα ένα μόνιμο 

τόπο στον κόσμο του Νου. Η ατομικότητα σύμφωνα με την άπο

ψη του οφείλεται εμφατικά στη Μορφή, όχι στην Ύλη, και κάθε 

ατομική ψυχή είναι με τη σειρά της αθάνατη και εξαρτώμενη από 

ένα δικό της ξεχωριστό αρχέτυπο (IV. 3. 5. VI. 4. 4. 34-46). 

Η θεώρηση του Πλωτίνου για το Νοητό κόσμο έχει τις ρίζες 

της στη μεσοπλατωνική αντίληψη των Ιδεών ως σκέιμεων του Θε

ού. τις οποίες ωστόσο ερμηνεύει και πάλι υπό το φως του αρι

στοτελικού δόγματος της ταύτισης της σκέψης με το αντικείμενο 

της, με σκοπό να καταλήξει σε μια θεμελιωδώς καινούργια και 

αναπάντεχη σύλληψη. Επιμένει επίσης ότι οι Ιδέες δεν είναι σκέ

ψεις με τη σημασία αυθαίρετων εννοιών χωρίς κανένα δικό τους 

ουσιώδες περιεχόμενο. Ο Νομιναλισμός πρέπει να αποφευχθεί- η 

ύπαρξη των Ιδεών δεν εξαρτάται από το ότι είναι σκέψεις (V. 9. 

7. 11-18. VI. 6. 6- πρβλ. 77αρμ. 132B-C). Ωστόσο, όπως οι συνεχι

στές του Πλωτίνου επρόκειτο να αντιτείνουν, τέτοιες προτάσεις 

είναι δύσκολο να συμφιλιωθούν με κάποιες άλλες του θέσεις 

(πρβλ. σελ. 117-8). Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους νόμους που 

διέπουν το Νοητό κόσμο εξετάζοντας την ενατένιση του από τους 

επιμέρους νόες. Αφενός ο επιμέρους νους διατηρεί την ταυτότη

τα του- αφετέρου η ενατένιση του αγκαλιάζει το σύνολο του 

Νοητού κόσμου και ό,τι περιέχεται σε αυτόν. Άρα, εφόσον σε αυ

τό το επίπεδο υποκείμενο και αντικείμενο ταυτίζονται, κάθε 

στοιχείο της Νοητής τάξης ταυτίζεται με το σύνολο της τάξης αυ

τής και με κάθε άλλο στοιχείο προερχόμενο από αυτήν (IV. 4. 2. 

3-14, VI. 5. 7). Εδώ συναντάμε την πλωτινική έκδοση της νεο

πλατωνικής αρχής σύμφωνα με την οποία «τα πάντα ενυπάρ

χουν στα πάντα», την οποία συναντήσαμε σε σχέση με τον Νου-

μήνιο (III. 8. 8. 40-5, πρβλ. σελ. 68). Ακριβέστερα, κάθε νους εκ

φράζει ολόκληρη τη Νοητή τάξη μέσα από τη δική του συγκε

κριμένη οπτική (V. 8. 4. 4-11)- ή, σύμφωνα με την ορολογία του 

Πλωτίνου, καθετί είναι «ενεργεία» ο εαυτός του, αλλά «δυνά

μει» όλα τα άλλα (VI. 2. 20- πρβλ. IV. 8. 3.14-16, VI. 7. 9. 31-8). 
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Η αναλογία που προτείνει ο Πλωτίνος είναι μιας κλειστής επα

γωγικής επιστήμης, όπως της Ευκλείδειας γεωμετρίας, στην οποία 

μολονότι κάθε θεώρημα έχει το δικό του συγκεκριμένο περιεχό

μενο, περικλείει επαγωγικά το σύνολο της εν λόγω επιστήμης.17 Η 

ενότητα που συγκροτεί το Νου είναι ωστόσο εγγύτερη από αυτήν 

που η αναλογία υπονοεί, εφόσον οι οικείες προς εμάς επιστήμες 

ανήκουν στο επίπεδο της εννοιακής σκέψης- παρ' όλα αυτά έχει 

το πλεονέκτημα ότι τονίζει πως η Νοητή τάξη δεν είναι απλώς 

ένα συγκεχυμένο αμάλγαμα. Ακόμη και αν μέσα στο Νου «τα πά

ντα βρίσκονται σε ταυτότητα», τα περιεχόμενα του διακρίνονται 

καθαρά χωρίς να διαχωρίζονται.18 

Άρα. ο Καθολικός Νους αναδύεται ως μια ενότητα-σε-πολλα-

πλότητα, ένας πολλαπλός οργανισμός που εμπεριέχει μια πολλα

πλότητα Νόων και Ιδεών ο Πλωτίνος εξισώνει τον Καθολικό Νου 

με το «Έμβιο Ον» του διαλόγου Τίμαιος 30c κ.ε.'" Επιπλέον, θεω

ρεί τις Ιδέες αφ' εαυτού ζωντανούς, ενσυνείδητους νόες (V. 1. 4. 26, 

V. 9. 8. 2-4, VI. 7. 9. 20 κ.ε.). Στο σύγχρονο αναγνώστη αυτή η 

αντίληψη του Νοητού κόσμου ως «υπερζέουσας ζωής» (VI. 5. 12. 

9, VI. 7. 12. 23) και των Ιδεών ως ενεργών δυνάμεων φαίνεται ως η 

κύρια διαφοροποίηση του Πλωτίνου από τον Πλάτωνα. Εντούτοις 

ο Πλωτίνος πίστευε ότι η θέση του αυτή απέρρεε από το χωρίο του 

διαλόγου Τίμαιος και από την περιγραφή του Καθολικού Όντος στο 

Σοφιστής (248Ε κ.ε.) ως προικισμένου με ζωή και νόηση (πρβλ π.χ. 

II. 5. 3. 22-40, III. 6. 6. 10-32). Μια υποστηρικτική άποψη ήταν ότι, 

όπως το αρχέτυπο του αισθητού κόσμου, το οποίο ο Πλωτίνος κα

θώς και οι Στωικοί θεωρούσαν ζωντανό οργανισμό, ο Νοητός κό

σμος πρέπει επίσης να είναι ζωντανός (πρβλ. VI. 7. 11-12). Ακόμα 

πιο σημαντική ήταν η θεωρία του Αριστοτέλη για την ταύτιση της 

ενορατικής σκέψης με το αντικείμενο της. ενισχυμένη από την 

κριτική των Σκεπτικών για τη γνώση των εξωτερικών αντικειμένων 

ως κατ' ανάγκη ατελών (πρβλ σελ 57). Ο Νους, υποστηρίζει ο 

Πλωτίνος, πρέπει να διαφέρει από την Ψυχή κατά το ότι διαθέτει 

17. V. 9. 6. 3-10· πρβλ. III. 9. 2, IV. 9. 5, VI. 4. 4. 34-6. 

18. V. 9. 6. ό.π., Ι. 8. 2. 17-19, III. 8. 9. 35-7, VI. 6. 7. 1-10, VI. 7. 14. 18-23, VI. 9. 5. 16-20. 

19. Πρβλ. Ew. V. 9. 9. 3-8, VI. 2. 21. 53-9, VI. 6. 7. 14-19, VI. 7. 8. 27-32. 

100 



ΠΛΩΤΙΝΟΣ 

τέλεια αυτογνωσία- ούτε μπορεί να συγκριθεί με την ανεπαρκή 

ενατένιση των εικόνων των Ιδεών από την Ψυχή αντί των Ιδεών 

καθαυτών. Αυτές όμως οι προϋποθέσεις μπορούν να επιτευχθούν 

μόνο αν υπάρχει μια τέλεια ταύτιση μεταξύ του Νου και των πε

ριεχομένων του. και άρα μόνο αν οι Ιδέες είναι οι ίδιες Νόες.20 Κά

θε άλλη υπόθεση, για παράδειγμα ότι οι Ιδέες είναι λεκτικές φόρ

μουλες. είναι ασυνεπής προς τον εαυτό της και αποτυγχάνει να 

εκπληρώσει τα παραπάνω κριτήρια (V. 5. 1. 37-50). Η ιδέα όμως 

του Πλωτίνου για το Νου. όπως και η ιδέα του για το Εν, έχει 

εμπειρικές όσο και μεταφυσικές και παραδοσιακές καταβολές. 

Ότι βασίζεται σε μια δραστική οιονεί-μυστική εμπειρία διαφαίνε

ται έντονα από τη γλαφυρότητα μερικών περιγραφών του, ιδιαί

τερα της πραγματείας V. 8 για το Νοητό Κάλλος, και επιβεβαιώ

νεται από τις προτροπές προς τους αναγνώστες να επιτύχουν μό

νοι τους αυτήν την εμπειρία (V. 8.10. 39-43. VI. 7. 15. 30-2).21 Στον 

Ιάμβλιχο, από την άλλη μεριά, η απεριόριστη πλωτινική ταύτιση 

Νόων και Ιδεών φαινόταν ότι υπερτόνιζε την ενότητα του Νοητού 

κόσμου εις βάρος των διακρίσεων εντός του (πρβλ. σελ. 202). 

Η ένταση μεταξύ στατικών και δυναμικών όψεων της πλωτινι-

κής σκέψης φαίνεται καθαρά στις περιγραφές του Νου. Θα τις πα

ρατηρήσουμε στην αισθητική φιλοσοφία του Πλωτίνου (πρβλ σελ. 

147-8) και έχει ήδη σημειωθεί η επιρροή τους στην κρίση του για 

το άπειρο (πρβλ. σελ. 26-7).22 Σε χαρακτηριστική αντιπαράθεση 

20. V. 3.15.18-48, V. 5.1.19-2.24' πρβλ. V. 4. 2.43-8, V. 9. 5.1-34. Για τις πηγές των θεωριών 
πρβλ. Ρ. Hadot, «Être, vie, pensée chez Plotin et avant Plotin», Entretiens Hardt V, σελ. 107-57. 

21. Μπορούμε περαιτέρω να σημειώσουμε τις ομοιότητες μεταξύ του πλωτινικού Νοητού κό
σμου και των περιγραφών μοντέρνων εμπειριών που δημιουργούνται από τη χρήση ψυχεδε
λικών ναρκωτικών κοινά χαρακτηριστικά είναι η κατάργηση της διάκρισης υποκειμένου-ανπ-
κειμένου και των περιορισμών χώρου και χρόνου, καθώς και η αντίληψη μιας διάχυτης κινη
τικότητας ακόμη και στα αντικείμενα τα οποία κατά την κοινή αίσθηση θεωρούνται άψυχα 
(ωστόσο ο Πλωτίνος, φυσικά, ξεκαθαρίζει ότι η εμπειρία του επιτυγχάνεται μέσω της φιλο
σοφικής θέασης και μόνο' για τις «πνευματικές ασκήσεις» που περιλαμβάνονταν πρβλ. πα
ραπάνω σελ 81). Η εμπειρία του Πλωτίνου πρέπει επίσης να διαφοροποιηθεί από αυτό που 
ονομάζεται «εξωστρεφής μυστικισμός», ο οποίος περιλαμβάνει την αίσθηση μιας ενότητας 
που διαχέει τον εξωτερικό κόσμο· ο Πλωτίνος τονίζει ότι η δική του θέαση επιτυγχάνεται μέ
σα από την απόσυρση ένδον (πρβλ. V. 8. 11. 10-12). 

22. Πρβλ. Α. Η. Armstrong, «Plotinus' doctrine of the Infinite and its significance for Christian 
thought», Downside Review 73 (1955) 47-58. 
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με το χριστιανό σύγχρονο του Ωριγένη, ο οποίος υπό την επιρροή 

της παραδοσιακής ελληνικής ταύτισης του πεπερασμένου με την 

τελειότητα και ιδιαίτερα του γνωστού επιχειρήματος ότι το άπει

ρο είναι άγνωστο ακόμα και στο Θεό (πρβλ. σελ. 63. 238) είχε 

υποστηρίξει το πεπερασμένο της θείας δύναμης (77. Αρχ. απ. 24, 

38), ο Πλωτίνος υποστηρίζει πως η δύναμη των Υποστάσεων είναι 

άπειρη (IV. 3. 8. 35 κ.ε.- πρβλ. VI. 9. 6. 10-12) και ότι δεν πρέπει 

να φοβόμαστε να εισαγάγουμε την απειρία στο Νοητό κόσμο (V. 

7.1. 25-6, 3. 20-3). Αυτό ωστόσο δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί και

νοτομία- ο Αριστοτέλης έχει ήδη υποστηρίξει το άπειρο της θεί

ας δύναμης (Φυσ. VIII. 10) και ο Πλωτίνος αρνείται την ύπαρξη 

είτε της άπειρης χωρικής μάζας είτε του άπειρου αριθμού, θεω

ρώντας τον τελευταίο λογική αντίφαση (VI. 6. κεφ. 2, 17. 1-3, 18. 1 

κ.ε.). Η απειρία του Νοητού κόσμου πρέπει, φυσικά, σε κάθε πε

ρίπτωση να συνίσταται όχι από άπειρη χωρική έκταση, αλλά από 

πλήρη μη χωρικότητα.23 Όμως, οι Ιδέες έχουν ειδικά οριστεί ως πε

περασμένες στον αριθμό και, μο?ωνότι ο Νους είναι ελεύθερος 

από κάθε εξωτερικό περιορισμό, εξακολουθεί να ισχύει ότι παίρ

νοντας μορφή επιβάλλεται ένα όριο στον εαυτό του (VI. 6.18, VI. 

7. 17. 14-26, 33. 7 κ.ε.). Ο Νους, ιδωμένος υπό αυτό το πρίσμα, ως 

ένα κλειστό, τέλεια οργανωμένο σύστημα το οποίο περικλείει 

έναν πεπερασμένο αριθμό Ιδεών, εμφανίζεται ως η αποθέωση της 

παραδοσιακής ελληνικής ιδέας της τελειότητας (πρβλ. παρ. III. 

6. 6. 10 κ.ε.)- στην πραγματικότητα ο Πλωτίνος ισχυρίζεται ότι αυ

τό ήταν το αληθινό νόημα της πεπερασμένης, αιώνιας σφαίρας 

του Παρμενίδη και της πρότασης του ότι (όπως ο Πλωτίνος την 

ερμηνεύει) «Νόηση και Είναι είναι ένα και το αυτό» (απ. 3, Ew. 

V. 1. 8. 14-23). Εκεί όπου ο Πλωτίνος αποδεσμεύεται αποφασιστι

κά από τις παραδοσιακές ελληνικές ιδέες είναι κατά το ότι θεω

ρεί το ίδιο το γεγονός πως ο Νους έχει όρια ως απόρριψη της 

αξίωσης του να αποτελεί την ύψιστη πραγματικότητα. 

Πρώτον, είναι φανερό ότι ο Νους, περιέχοντας ως έχει μια 

πολλαπλότητα Ιδεών, δεν μπορεί να είναι η Απόλυτη Ενότητα 

23. V. 5. 10. 19-23, VI. 5. 11, VI. β. 17. 11-14, VI. 7. 32. 15-24. 
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που ψάχνουμε. Ούτε έχει απόλυτη αυτάρκεια, εφόσον εξαρτά

ται από τα συστατικά του στοιχεία και οποιαδήποτε αποστέρη

ση αυτών των στοιχείων θα τον καθιστούσε ελλιπή (II. 9. 1. 8-11. 

V. 4. 1. 12-15. VI. 9. 2, 6. 16 κ.ε.)- πάνω απ' όλα. όπως θα δού

με. είναι ελλιπής λόγω της ανάγκης να ασκεί τη σκέψη. Ο Παρ

μενίδης είχε υποστηρίξει ότι μια άπειρη οντότητα έπρεπε να εί

ναι ελλιπής (απ. 8. 30-3)- ο Πλωτίνος το θεωρεί αυτό σωστό μό

νο για τα όντα που έχουν ανάγκη του ορίου σε πρώτο βαθμό. 

Και, όσον αφορά τη γενική αρχή που διέπει τις σχέσεις μεταξύ 

των οντολογικών επιπέδων, το Εν δεν πρέπει να είναι ένας 

απλός αναδιπλασιασμός του Νοητού κόσμου αλλά η υπερβατή 

πηγή πέραν αυτού. Έτσι. και ο Πλωτίνος υποστηρίζει με όρους 

σκανδαλιστικούς για τους παραδοσιακούς Έλληνες διανοητές 

ότι το Εν, η πηγή της Μορφής, του Μέτρου και του Ορίου, πρέ

πει να είναι καθεαυτό Άμορφο, Απροσμέτρητο και Άπειρο.24 

Η ιδέα του Πλωτίνου για το Εν μπορεί να γίνει καλύτερα κα

τανοητή αν θυμηθούμε ότι κατά την άποψη του η πολλαπλότητα 

δεν αποτελεί ποτέ σημαντική προσθήκη σε μια αρχική ενότητα, 

αλλά μάλλον υποδηλώνει τον κερματισμό αυτής της ενότητας 

(VI. 6. 1. VI. 7. 8. 19-22). Έτσι σε κάθε βαθμίδα του πλωτινικού 

σύμπαντος η κάθοδος σε μεγαλύτερη πολλαπλότητα επιβάλλει 

καινούργια όρια και περιορισμούς, διασκορπίζει και εξασθενίζει 

τη δύναμη των προηγούμενων βαθμίδων και δημιουργεί νέες ανά

γκες ot οποίες απαιτούν την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων που πριν 

ήταν περιττές. Αντίστροφα, το γεγονός ότι το Απόλυτο Εν πρέ

πει να συμπίπτει με το Απόλυτο Αγαθό αποτελεί παράδειγμα 

του παραδόξου του μυστικού ότι η Αδιαφοροποίητη Ενότητα που 

βιώνει είναι την ίδια στιγμή, λόγω της ελευθερίας της από όλους 

τους περιορισμούς, η πιο ουσιώδης και ικανοποιητική από όλες 

τις πραγματικότητες. Οι αρνήσεις τις οποίες ο Πλωτίνος, ακο

λουθώντας την πρώτη υπόθεση στο Παρμενίδης, εφαρμόζει στο 

Εν πρέπει συνεπώς να γίνουν κατανοητές όχι με την ίδια έννοια 

που χρησιμοποιούνται για άλλες οντότητες, αλλά ως αρνήσεις 

24. V. 5. 4. 12-16, 6. 1-11, II. 1-5, VI. 7. 17. 39-43, 32. 5-10, VI. 9. 3. 37-40. 
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τού οτιδήποτε είναι ασύμβατο με την τελειότητα του Ενός και 

συγκεκριμένα κάθε πολλαπλότητας και κάθε ορίου. 

Εξυπακούεται πάνω απ' όλα ότι δεν πρέπει να παρανοήσου

με αυτές τις αρνήσεις και ιδιαίτερα την άρνηση του Πλωτίνου 

ότι το Εν μετέχει στο Είναι, πιστεύοντας ότι το Εν είναι ανύ

παρκτο (πρβλ. III. 8. 10. 26-32). Πρέπει να θυμηθούμε ότι για 

έναν Πλατωνικό ο κόσμος του Όντος είναι ο κόσμος της σταθε

ρής και καθορισμένης Μορφής- κύριο σημείο στον Πλάτωνα 

ήταν η εναντίωσή του στην ασταθή ροή του Πγνεσθαι, δηλαδή 

του αισθητού κόσμου- είναι όμως φανερό ότι το Πγνεσθαι είναι 

εξίσου αντίθετο προς το Εν (V. 6. 6. 13 κ.ε., VI. 9. 3. 38-40). Μια 

απλή κατάφαση της ύπαρξης του Ενός είναι άρα επιτρεπτή, 

υπό τον όρο ÓTt το Είναι δεν θα θεωρείται κατηγόρημα του 

Ενός.25 Πρώτον, επειδή υποκείμενο και κατηγόρημα συνιστούν 

δυαδικότητα- δεύτερον, επειδή ό,τι επιδέχεται προσδιορισμό εί

ναι πάντοτε ορισμένης μορφής και η μορφή υποδηλώνει όριο (V. 

1. 7. 23-6, V. 5. 6. 1 κ.ε.). Με άλλα λόγια, ένα ουσιώδες κατηγό

ρημα συνεπάγεται άρνηση του οτιδήποτε είναι ασύμβατο με αυ

τό και άρα περιορίζει την πραγματικότητα στην οποία το κατη

γόρημα εφαρμόζεται. Από αυτό απορρέει η θεμελιώδης αρχή 

της αποφατικής θεολογίας, σύμφωνα με την οποία οι λέξεις 

μπορούν να μας πουν μόνο τι δεν είναι το Εν, ποτέ το τι είναι 

(V. 3. 14. 6-7). Απόρροια αυτού είναι ότι η άρνηση ενός συγκε

κριμένου κατηγορήματος του Ενός δεν συνεπάγεται και βεβαίω

ση του αντιθέτου του- άρα, η άρνηση ότι το Εν είναι σε κίνηση 

δεν βεβαιώνει ότι είναι σε στάση, αλλά τοποθετεί το Εν σε ένα 

επίπεδο όπου δεν ισχύει η αντίθεση κίνησης-στάσης (III. 9. 7. 1-

2, V. 5. 10. 14-18, VI. 9. 3. 41-9). Τέλος πρέπει, φυσικά, να απο

φύγουμε τη σύγχυση των αρνητικών χαρακτηρισμών του Ενός με 

εκείνες που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό της Ύλης 

στο άλλο άκρο της κλίμακας της πραγματικότητας, μολονότι τα 

25. V. 3. 10.34-9, 13. 24-31, V. 5. 13. 11-13, VI. 7.38. 1-9. Το επιχείρημα του Πλωτίνου χρει
άζεται βέβαια να αναδιατυπωθεί στο φως της άρνησης εκ μέρους της σύγχρονης λογικής 
όπ η ύπαρξη είναι κατηγόρημα· ωστόσο, πιθανότατα ήθελε να υποστηρίξει πως η φύση του 
Ενός αποκλείει την πιθανότητα οποιουδήποτε ουσιώδους κατηγορήματος. 
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δύο άκρα είναι επιφανειακά όμοια ως προς την απόλυτη τους 

απλότητα (VI. 7. 13. 3-4). Γιατί ενώ η αρνητικότητα της Ύλης 

οφείλεται στην πλήρη στέρηση μορφής, το Εν αντίθετα βρίσκε

ται σε υψηλότερη θέση από το Νοητό κόσμο (V. 3. 14. 16-19) και 

μέσα στην τέλεια αυτάρκεια του δεν έχει την ανάγκη καμίας 

μορφής (VI. 7. 32. 9-10). Το να αρνηθούμε αντίστοιχα τον ισχυ

ρισμό του Αριστοτέλη ότι η Υπέρτατη Θεότητα εξασκεί τη Νόη

ση δεν σημαίνει ότι το Εν είναι αδαές ή ασυνείδητο, αλλά ότι εί

ναι τόσο τέλειο ώστε δεν χρειάζεται τη Νόηση.26 

Σε αυτό το σημείο έχουμε το ψυχολογικό σύστοιχο των απόψε

ων του Πλωτίνου για την ενότητα και την πολλαπλότητα, σύμφω

να με το οποίο οι ψυχολογικές λειτουργίες ανακύπτουν μόνο όπου 

χρειάζονται και είναι περιττές στα όντα τα οποία μπορούν να κά

νουν χωρίς αυτές (πρβλ. VI. 7. 9. 38-46). Άρα, κατά την άποψη 

του η αισθητηριακή αντίληψη έχει αξία μόνο για πρακτικούς λό

γους ως βοήθεια στην επιβίωση ενός ζώου ή ως πηγή γνώσης των 

όντων τα οποία έχουν λησμονήσει την ενατένιση του Νοητού (IV. 

4. 24. 1-12). Αντίστοιχα, ακόμη και η Νόηση είναι μόνο ένα «μάτι 

για τον τυφλό», απαραίτητη όπου είναι παρούσα η πολλαπλότη

τα, περιττή όμως για το Εν (V. 6. 5. 1-5, VI. 7. 41). Το να θεωρή

σουμε τη Νόηση, όπως ο Αριστοτέλης, απαραίτητη στη θεία τε

λειότητα είναι για τον Πλωτίνο σαν να αρνούμαστε ότι ο Θεός εί

ναι τέλειος από την ίδια τη φύση του. Γιατί η Νόηση συνεπάγε

ται τη λογική δυαδικότητα ουσίας και δραστηριότητας, υποκει

μένου και αντικειμένου, η οποία είναι ασύμβατη με την απόλυτη 

απλότητα του Ενός (VI. 7. 37. 1-16). Και ενώ στη νοητική ενατέ

νιση υποκείμενο και αντικείμενο δεν διακρίνονται, τα περιεχόμε

να αυτής της ενατένισης παραμένουν σε πολλαπλότητα (V. 3. 13. 

9-36). Μπορούμε εντούτοις να αποδώσουμε στο Εν μια απολύτως 

απλή επιβολή (VI. 7. 38. 25-6), που μπορεί επίσης να χαρακτηρι

στεί ως «εγρήγορση» ή «υπερνόηση» (VI. 8. 16. 32-5- πρβλ. επί

σης V. 4. 2. 15-19). Εναλλακτικά μπορούμε να περιγράψουμε το 

Εν όχι ως περιέχον Νόηση, αλλά σαν να ήταν η καθαρή νοητική 

26. 111. 9. 9, V. 3. 13, V. 6. 6. 29-35, VI. 7. 37. 24-31, VI. 9. 6. 44-55. 
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δραστηριότητα πρότερη της εμφάνισης υποκειμένου και αντικει

μένου (VI. 7. 37. 15-16, VI. 9. 6. 50-5). Είναι υπό το φως αυτών των 

αντιλήψεων που πρέπει να μελετήσουμε τους δύο κύριους θετι

κούς όρους τους οποίους χρησιμοποιούσε ο Πλωτίνος για την 

Υπέρτατη του Θεότητα, τους όρους Εν και Αγαδόν. 

Ο Πλωτίνος τονίζει ότι κανένας από αυτούς τους όρους δεν 

αποτείνεται ως κατηγόρημα του Ενός (II. 9. 1. 1-8, VI. 7. 38. 4-9, 

VI. 9. 5. 29-34 κ.λπ.). Στην πραγματικότητα ο όρος Εν υποδηλώ

νει αυστηρά και μόνο την άρνηση της πολλαπλότητας- γι' αυτό 

και οι Πυθαγόρειοι είχαν δίκιο να ονομάζουν το Εν ως Απόλλωνα 

(βάσει της ετυμολογίας α + πολλά) (V. 5. 6. 26-8). Εναλλακτικά, 

ο όρος μπορεί να θεωρηθεί με εκείνη τη σημασία που δηλώνει ότι 

η Υπέρτατη Αρχή επιτυγχάνεται μέσα από την ενοποίηση του δι

κού μας νου (VI. 9. 5. 38-41). Ο όρος Αγαάόν από την άλλη μεριά 

ταιριάζει στο ρόλο του Ενός ως υπέρτατου αντικειμένου της επι

θυμίας όλων των κατώτερων πραγματικοτήτων, πράγμα που με τη 

σειρά του οφείλεται στην απόλυτη ελευθερία από κάθε περιορι

σμό και συνεπώς από κάθε επιθυμία (Ι. 7. 1, VI. 7. 23. 7-9. VI. 9. 

6. 16-39). Το κριτήριο μας για το Αγαθόν δεν είναι λοιπόν απλώς 

υποκειμενικό- το Εν επιθυμείται επειδή είναι Αγαθόν, δεν είναι 

Αγαθόν επειδή επιθυμείται (VI. 7.19. 1-9, 25.16-18). Εφόσον όμως 

το Εν δεν έχει καμία ανάγκη, είναι αγαθό μόνο για τα άλλα όντα, 

όχι για τον εαυτό του (VI. 7. 24. 13-16, 41. 28-31, VI. 9. 6. 39-42).27 

Εν κατακλείδι, το «Αγαθόν» δεν δηλώνει μια συγκεκριμένη μορ

φή ή ποιότητα- αντίθετα, είναι ακριβώς η υπέρβαση του ορίου κά

θε μορφής που κάνει το Εν να είναι το Αγαθόν (V. 5. 13. 1-9-

πρβλ. V. 3. 11. 23-5). Η παράδοξη ομοιότητα, αλλά και απόλυτη 

αντίθεση του με την Ύλη είναι εδώ καταφανής. Ο Πλωτίνος λοι

πόν καταδικάζει τον παράλογο εκθειασμό του Ενός μέσα από την 

ανταπόδοση σε αυτό ενός πλήθους κατηγορημάτων, εφόσον τέ

τοιες προσθήκες υποβιβάζουν την τελειότητα του (III. 8. 11. 12-

13, V. 5. 13. 9-16). Πρέπει μάλλον να φοβόμαστε μήπως υπάρχει 

27. Έτσι, παρότι ο Πλωτίνος συνήθως περιγράφει το Εν ως τη μοναδική τέλεια και αυτάρκη 
αρχή, μερικές φορές το τοποθετεί επέκεινα της αυτάρκειας και συνεπώς επέκεινα του Αγα
θού (V. 3. 17. 12-14, VI. 9. 6. 55-7). 
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κάτι ακόμα που θα έπρεπε να αφαιρέσουμε από την ιδέα μας για 

το Εν (VI. 8. 21. 25-8). δήλωση η οποία, όπως θα δούμε αργότε

ρα. έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές εφαρμογές. Γιατί όλες 

οι θεωρητικές συζητήσεις για το Εν αποδεικνύονται εντέλει ανε

παρκείς, αφού η πραγματική του φύση αποκαλύπτεται μόνο μέ

σα από τη μυστική ένωση (VI. 7. 36). 

Μια άλλη σημαντική πλευρά της σκέψης του Πλωτίνου σχετι

κά με το Εν παρουσιάζεται στις συζητήσεις της δημιουργίας των 

κατώτερων πραγματικοτήτων από αυτό. Στο ερώτημα πώς η πολ

λαπλότητα ανακύπτει από την ενότητα, η απάντηση του Πλωτί

νου είναι ότι, εφόσον το δημιούργημα είναι πάντοτε κατώτερο του 

δημιουργού του, τα δημιουργήματα του Ενός μπορούν να είναι μό

νο πολλαπλότητα (V. 3. 15. 1-11, VI. 7. 8. 17-32). Γιατί το δημιούρ

γημα πρέπει να είναι κατώτερο του δημιουργού του οι Νεοπλα

τωνικοί ποτέ δεν το εξήγησαν ήταν ένα αξίωμα που έπρεπε να 

αποδεχτούν προκειμένου να περιγράψουν τις έκδηλες ανισότητες 

του σύμπαντος (πρβλ. Πρόκλος ΣΘ π. 7). Η πολλαπλότητα για 

μία ακόμη φορά εξισώνεται με τον κατακερματισμό- και αυτό με 

τη σειρά του σημαίνει ότι τα περιεχόμενα του Νοητού κόσμου 

πρέπει να είναι ήδη παρόντα σε «αδιάσπαστη» ή τέλεια ενοποι

ημένη μορφή μέσα στο Εν. Ο Πλωτίνος στην πραγματικότητα δη

λώνει ότι το Εν είναι όλα τα πράγματα κατά έναν υπερβατικό τρό

πο (εκείνως V. 2. 1. 2- πρβλ. VI. 8. 18. 32-41). Συνέπεια αυτού εί

ναι ένα δόγμα που παρουσιάστηκε στο Χριστιανισμό από τον ψευ-

δο-Διονύσιο και είναι θεμελιώδες στο Θωμισμό. σύμφωνα με το 

οποίο μπορούμε να σχηματίσουμε την ιδέα μιας οντότητας κατ' 

αναλογίαν προς τα δημιουργήματα της, δυνατότητα την οποία 

επίσης υπαινίσσεται ο Πλωτίνος (V. 3. 14. 7-8. VI. 7. 36. 6-8. VI. 

8. 8.1 κ.ε.).28 Για παράδειγμα, δικαιολογεί την περιγραφή τού Ενός 

ως καθαρής Ενέργειας της Σκέψης βάσει της υπόθεσης ότι το Εν, 

μολονότι το ίδιο δεν σκέφτεται, είναι η αιτία της σκέψης των 

28. Για τους τρεις δρόμους της γνώσης του Θεού όπως διακρίνονται στην VI. 7. 36 και στο 
Μεσοπλατωνισμό (Αλβίνος Επιτ. Χ. 5-6, Ωριγένης Κ. Κέλσ. VII. 42), της άρνησης, της αναλο
γίας και της διάκρισης, πρβλ. Η. Α. Wolfson, «The Divine Attributes in Albinus and Plotinus», 
Harvard Theological Review, 45 (1952) 115-34. 
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υπόλοιπων όντων (VI. 9. 6. 52-5). (Ομοίως, μπορούμε να θυμη

θούμε, η Ιδέα του Μεγέθους δεν είναι μέγεθος αλλά η υπερβατι

κή αιτία του μεγέθους- πρβλ. σελ. 92). Το παράδειγμα αυτό δεί

χνει ότι ο Πλωτίνος δεν θεωρούσε αυτές τις δηλώσεις αντιφατικές 

με τους ισχυρισμούς του ότι το Εν δεν μπορεί να εξισώνεται με κα

νένα από τα δημιουργήματα του ή και με όλα τα δημιουργήματα 

του μαζί (III. 8. 9. 39-54, V. 5. 13. 17-38 κ.λπ.) και ως εκ τούτου δη

μιουργεί ό,τι το ίδιο δεν έχει (V. 3. 15, VI. 7. 15. 18-20. 17. 1-6). Η 

αλήθεια είναι ότι το Εν είναι «τα πάντα και τίποτε από αυτά» (V. 

2. 1. 1-3, VI. 7. 32. 12-14), τίποτε στο βαθμό που μέσα στο Εν τα 

πράγματα δεν είναι ακόμη διακριτά, τα πάντα στο βαθμό που το 

Εν είναι η αιτία τους και πρέπει συνεπώς -τουλάχιστον αυτό υπο

δηλώνουν μερικά αποσπάσματα— να τα περιέχει σε σπερματική 

μορφή- εξ ου και η περιγραφή του Ενός από τον Πλωτίνο ως 

(σπερματικής) δύναμης των πάντων.29 Ένα τελικό σημείο που πρέ

πει να σημειώσουμε είναι ότι η περιγραφή του Ενός ως «αιτίας» 

δεν αποδίδει τίποτε στο Εν καθεαυτό, απλώς χαρακτηρίζει τη δι

κή μας σχέση με αυτό (VI. 9. 3. 49-51). Εδώ συναντάμε μια αρχή 

σύμφωνα με την οποία οι ουσιώδεις σχέσεις μεταξύ του Ενός και 

των δημιουργημάτων του (και μεταξύ αυτών και των δικών τους δη

μιουργημάτων) είναι μη αντιστρεπτές, αρχή η οποία θα δούμε πως 

είναι θεμελιώδους σημασίας στο νεοπλατωνικό σύμπαν. 

III 
Απορροή, Λόγος, Συμπάθεια 

Η δημιουργία της πραγματικότητας από το Εν περιγράφεται 

από τους Νεοπλατωνικούς μέσα από την περίφημη εικόνα της 

Απορροής. Η λανθάνουσα αρχή αυτής της εικόνας συνοψίζεται 

στο σχολαστικό απόφθεγμα ότι το «αγαθό διαχέει τον εαυτό 

29. III. 8. 10. 1, V. 1. 7. 9-10, V. 3. 15. 33, V. 4. 1. 36' η απόδοση «δυνατότητα των πάντων» 
πρέπει να αποφευχθεί, εφόσον υποδηλώνει εσφαλμένα (αποδίδοντας τη «δυνατότητα» στην 
αριστοτελική της σημασία) ότι τα δημιουργήματα του Ενός είναι μια τελειότερη εξέλιξη του 
ίδιου του Ενός· πρβλ. σελ. 54 και 120. 
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του» («boTium dif'fusivum sui»). Με άλλα λόγια, οντότητες οι 

οποίες έχουν επιτύχει την τελειότητα της ίδιας τους της ύπαρξης 

δεν κρατούν αυτήν την τελειότητα για τον εαυτό τους. αλλά τη 

διαχέουν έξω από αυτές δημιουργώντας μια εξωτερική «εικόνα» 

της εσωτερικής τους δραστηριότητας. Τα παραδείγματα που δίνει 

ο Πλωτίνος είναι αυτά της θερμικής ακτινοβολίας από τη φωτιά ή 

του ψύχους από το χιόνι ή —το παράδειγμα που δίνει το όνομα του 

στη συγκεκριμένη αρχή- της απορροής του φωτός από τον ήλιο 

(παρ. V. 1. 6. 28-40, V. 3. 12. 39-44, V. 4. 1. 23-41). Όμως, όπως 

πάντοτε, η εικόνα απαιτεί διόρθωση και «αποϋλοποίηση». Συ

γκεκριμένα πρέπει να αποφευχθεί η κατανόηση του φωτός, όπως 

στους Στωικούς, ως μιας υλικής εκροής από τον ήλιο- αντίθετα, η 

συχνή χρήση αυτής της εικόνας από τον Πλωτίνο πηγάζει σε με

γάλο βαθμό από το γεγονός ότι αυτός θεωρεί το φως όχι σώμα ή 

(όπως ο Αριστοτέλης) μετατροπή του αέρα, αλλά μια πραγματι

κή. άυλη δύναμη (IV. 5. 6-7. πρβλ. II. 1. 7. 26-30).30 Στην πραγ

ματικότητα, συνιστά την ορατή εκδήλωση στο φυσικό κόσμο της 

ζωής της Νοητής τάξης - ή, πιο συγκεκριμένα, της λαμπρότητας 

με την οποία φωτίζει αυτήν την τάξη το Αγαθόν (πρβλ. V. 5. 7, 

βασισμένο στην Πολιτεία του Πλάτωνα VI. 507-9, και παρακάτω 

σελ. 148). Εντούτοις, η εικόνα της απορροής έχει ορισμένες ελ

λείψεις, ιδιαίτερα στο ότι ο ήλιος από τον οποίο ακτινοβολεί το 

φως αποτελεί ένα φυσικό σώμα σε καθορισμένο τόπο και με κα

θορισμένες διαστάσεις (VI. 4. 7. 45-8. 12, πρβλ. V. 3. 9. 7-20). 

Όπως πάντα, η αποϋλοποίηση των εικόνων μας πρέπει να συνο

δεύεται και από την αντίστοιχη χωρική αφαίρεση. 

Εφόσον οι κατώτερες πραγματικότητες τείνουν εκ φύσεως να 

αναπαράγονται, δεν μπορούμε, υποστηρίζει ο Πλωτίνος, να υπο

θέσουμε ότι το Εν. το τελειότερο των όντων, θα αρνιόταν να μοι

ραστεί με τα υπόλοιπα όντα την τελειότητα του (V. 4. 1. 23 κ.ε.). 

30. Για άλλες χρήσεις της αναλογίας του φωτός πρβλ. Ι. 1. 4. 12-18 και IV. 3. 22. 1-7 (εικο
νογραφώντας την ένωση της ψυχής με το σώμα, συζητούνται παρακάτω σελ 183-4) και VI. 
4. 7. 22 κ.ε., ακολουθώντας το Παρμενίδης 131Β (πρβλ. παραπάνω σελ. 50 και 80-1). Πρβλ. 
περαιτέρω Α. Η. Armstrong, The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of 
Plotinus, σελ. 54-8 και W. Beierwaltes, «Die Metaphysik des Lichtes in der Philosophie 
Plotins», Zeitschrift fur philosophische Forschung 15 (1961) 334-62. 
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Άρα, η υπεράφθονη δύναμη του Ενός υπερεκχειλίζει (V. 2. 1. 7-

9) και το αποτέλεσμα αυτής της υπερεκχείλισης, εφόσον πρέπει 

να είναι κατώτερο του Ενός, είναι το επόμενο τελειότερο των 

όντων, η ενότητα-σε-πολλαπλότητα του Νοητού κόσμου (V. 1. 6. 

39 κ.ε., V. 3. 15. 1-11). Συνεπής με τη γενική του εξίσωση της με

γαλύτερης ενότητας με την υψηλότερη πραγματικότητα και δύ

ναμη, ο Πλωτίνος θεωρεί ότι η καθαρότερη ενέργεια παράγεται 

από όντα που δεν διαχέουν τη δύναμη τους σε εξωτερικές δρα

στηριότητες, αλλά τη διατηρούν συγκεντρωμένη μέσα στον εαυ

τό τους (πρβλ. VI. 6. 1. 4-14). αρχή η οποία εξηγείται πλήρως μέ

σα από το παράδειγμα της σιωπηρής αυτοθέασης των θεϊκών 

Υποστάσεων. Είδαμε με ποιο τρόπο η άποψη αυτή είχε οδηγήσει 

τον Πλωτίνο στο να θεωρεί τις νοητικές καταστάσεις αληθέστερες 

των υλικών πραγμάτων αντίστροφα, όταν καταργούνται οι χωρι

κοί και οι υλικοί περιορισμοί, αυτό που μας μένει, υποστηρίζει ο 

Πλωτίνος, μπορεί να είναι μόνο μια μορφή ενατένισης ή τουλάχι

στον κάτι ανάλογο αυτής (πρβλ III. 8. 3. 1 κ.ε.. 8. 12-26). Πρέπει 

ωστόσο να τονιστεί ότι μια τέτοια ενατένιση δεν χρειάζεται να εί

ναι «συνειδητή», τουλάχιστον με τη συνηθισμένη έννοια του 

όρου (πρβλ. σελ. 137-8)- γι' αυτό ακόμη και η Φύση ως μη συνει

δητή οντότητα εμφορείται από μια «υπνώττουσα ενατένιση», τε

λευταίο ίχνος της ενατένισης που χαρακτηρίζει τις ανώτερες 

πραγματικότητες (III. 8. 4. 15-29). ενώ το Εν, δυνάμει της «υπερ-

θέασής» του, μπορεί ομοίως να λεχθεί ότι «παραμένει στραμμέ

νο στον εαυτό του» (V. 1. 6. 18). Σε κάθε οντολογικό επίπεδο η 

δημιουργία είναι συνεπώς το αποτέλεσμα της ενέργειας που πα

ράγεται μέσω αυτής της ενατένισης (III. 8. 3-4). Ακόμη και στην 

καλλιτεχνική δημιουργία, η κινητήρια δύναμη δεν είναι τα εργα

λεία του καλλιτέχνη, αλλά το σχέδιο μέσα στο νου του, και με

ταξύ των Υποστάσεων δεν τίθεται βέβαια ζήτημα εργαλείων (III. 

8. 2. 1 κ.ε., V. 9. 6. 20-4)- η εκροή ενέργειας από την ενατένιση 

στη δημιουργία είναι εντελώς αυθόρμητη (πρβλ. III. 8. 4. 9-10). 

Ερχόμαστε τώρα στο σημείο όπου η ανάγκη να «αποϋλο-

ποιηθεί» η παρομοίωση της απορροής είναι ακόμη μεγαλύτερη, 

στη νεοπλατωνική θεωρία της «ανεξάντλητης προσφοράς». 
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Αποτέλεσμα της άπειρης δύναμης των θεϊκών Υποστάσεων είναι 

ότι η δημιουργία δεν συνεπάγεται καμία εξάντληση της δύναμης 

αυτής μέσα στα δημιουργήματα της ούτε οποιαδήποτε μείωση της 

ουσίας της (III. 8. 8. 46-8. 10. 1-19). Εδώ και πάλι η άποψη του 

Πλωτίνου για τα ουράνια σώματα συνιστά μια εικόνα πιο εύστο

χη απ' όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Γι' αυτόν, όπως και για άλ

λους Έλληνες στοχαστές, ο ήλιος και τα αστέρια είναι αιώνια και 

θα συνεχίσουν αέναα να ακτινοβολούν θερμότητα και φως σε ολό

κληρο το σύμπαν χωρίς ποτέ να εξαντλήσουν την ενέργεια τους 

(II. 3. 18. 19-22, VI. 4. 10. 22-30, VI. 9. 9. 1-11). Από αυτό συνάγε

ται ότι οι θεϊκές Υποστάσεις, παραμένοντας ανεπηρέαστες από 

τα δημιουργήματα τους. δεν χρειάζεται να τους δείξουν κανένα 

ενδιαφέρον ή προσοχή. Όπως θα δούμε, είναι μόνο η ατελής φύ

ση του ανθρώπου και του σώματος του εκείνη η οποία απαιτεί μια 

τέτοια προσοχή εκ μέρους του (II. 9. 2. 4-15, IV. 3. 4. 21-37). «Για 

τα απολύτως μακάρια όντα», απεναντίας, «αρκεί μόνο να μένουν 

σταθερά στον εαυτό τους και να είναι αυτά που είναι» (III. 2. 1. 

40-2)- γι' αυτό και το Εν. όπως και οι υπόλοιπες Υποστάσεις, δη

μιουργεί «χωρίς ροπή. χωρίς βούληση ή κίνηση» (V. 1. 6. 25-7· 

πρβλ. V. 3. 12. 20-39)- παραμένει αναδιπλωμένο στον εαυτό του. 

ενώ η δημιουργία του πηγάζει από αυτό και λαμβάνει τάξη από 

αυτό. αυτόματα. Ούτε έχουν οι θεϊκές Υποστάσεις καμία γνώση 

των δημιουργημάτων τους. Το Εν, βέβαια, υπερβαίνει εξ ολοκλή

ρου τη «γνώση» (VI. 7. 39. 19-33), ενώ οι κατώτερες Υποστάσεις 

γνωρίζουν μόνο τις αιτιώδεις αρχές τις οποίες οι ίδιες περιέχουν 

και όχι τα δημιουργήματα τα οποία απορρέουν από αυτές- για πα

ράδειγμα, η Ψυχή του Κόσμου γνωρίζει τη δραστηριότητα της 

στον κόσμο μόνο μέσα από την ενότητα της, όχι από την άμεση 

δραστηριότητα της στον κόσμο (IV. 4. 9. 16-18, πρβλ. V. 8. 3. 26-

7). Αυτό όμως δεν υπονοεί καμία ατέλεια στη γνώση τους, εφόσον 

είναι περιττό για κάποιον ο οποίος γνωρίζει τις αρχέτυπες πραγ

ματικότητες να αναζητεί την πρόσθετη γνώση των αισθητών τους 

ειδώλων (III. 8. 4. 43-4, IV. 4. 8. 3-7). 

Η δημιουργία δεν είναι συνεπώς το αποτέλεσμα εσκεμμένης 

απόφασης εκ μέρους των θεϊκών Υποστάσεων (III. 2. 2. 8-15, V. 
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8. 7. 1-16 κ.λπ.). Ένας πρόσθετος λόγος για να αποκλείσουμε την 

περίσκεψη και την απόφαση είναι η συνδήλωση που αυτές κου

βαλούν του δισταγμού ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πορείες και, 

ως εκ τούτου, της άγνοιας και της αμφιβολίας. Απεναντίας, για 

τις Υποστάσεις όλα συμβαίνουν αυτόματα με τον καλύτερο, και 

στην πραγματικότητα με το μοναδικό, δυνατό τρόπο (IV. 4. 12, 

VI. 7. 1. 21 κ.ε.). Η δραστηριότητα τους συνεπώς, μέχρι εκείνη 

της Ψυχής του Κόσμου, μοιάζει από αυτήν την άποψη περισσό

τερο με την αυθόρμητη λειτουργία της Ψυχής παρά με τους κο

πιώδεις υπολογισμούς του τεχνίτη (IV. 3. 10. 13-19, IV. 4. 11) -

εντούτοις δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα των Σκεπτικών και 

να μπερδέψουμε το υπο-λογικό με το υπερ-λογικό- (πρβλ. IV. 4. 

13 και παραπάνω σελ. 58-9). Έτσι, οι αναφορές του έργου Τίμαι

ος στις θεϊκές σκέψεις μπορούν μόνο να σημαίνουν ότι ο κόσμος 

είναι τόσο καλός όσο και ο καλύτερος δυνατός λογισμός που θα 

μπορούσε να τον σχεδιάσει.31 Συνάγεται εξίσου ότι η απορροή εί

ναι αναγκαία με την έννοια ότι ούτε θα μπορούσε να μη συμβεί 

ούτε ήταν δυνατό να συμβεί με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό μας 

φέρνει στην πλωτινική άποψη για την ελεύθερη βούληση. 

Σε συνέπεια με αυτήν την άποψη, ο Πλωτίνος, όπως και πολ

λοί μεταγενέστεροι φιλόσοφοι, αρνείται την ύπαρξη της ελεύθε

ρης βούλησης κατά οποιαδήποτε έννοια που θα ήταν ασύμβατη 

με τον ντετερμινισμό. Είναι αλήθεια ότι αντιτίθεται στη στωική 

υποταγή του ανθρώπου στην Ειμαρμένη που ελέγχει τον αισθη

τό κόσμο (II. 3. 9. 14 κ.ε., III. 1. 8-10 κ.λπ.), όμως ενώ η ανώτε

ρη ψυχή του ανθρώπου είναι ανεξάρτητη από την Ειμαρμένη, ο 

χαρακτήρας του και όλη η μοίρα του παραμένουν έκφραση ενός 

Νοητού αρχετύπου και ως τέτοια ορίζονται από το αρχέτυπο αυ

τό (IV. 3. 12. 12-30.15. 10-23" πρβλ. III. 2. 18. 5-29). Από την άλ

λη μεριά, δεν είναι ακριβέστερο να υποστηρίζουμε ότι τα ασώ

ματα όντα καθορίζονται από τη φύση παρά ότι δημιουργούν τη 

φύση τους αυτοβούλως (VI. 8. 4. 22-32, 7. 46-53, 13. 5. 11). Το 

μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέσα στο Νοητό κόσμο 

31. III. 2. 14. 1-6, VI. 2. 21. 32-8, VI. 7. 1. 28-32, VI. 8. 17. 1-12. 
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βούληση και τάξη υποδηλώνουν η μία την άλλη- το να διακρί

νουμε ποιο είναι πρότερο του άλλου είναι δυνατό μόνο σε ένα 

επίπεδο μεγαλύτερης πολλαπλότητας. Η ελευθερία για τον Πλω

τίνο συνίσταται στην αυθόρμητη και με πλήρη επίγνωση ροπή 

ενός ανθρώπου στην πραγμάτωση του αληθινού του αγαθού και 

συνεπώς αντιτίθεται στις πράξεις που εκτελούνται με κατανα

γκασμό ή κάτω από την παρώθηση της άλογης φύσης του (III. Ι. 

9. VI. 8. 4.11 κ.ε.). Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντίθετων κα

ταστάσεων - ή , πιο αυστηρά, η ψευδαίσθηση μιας τέτοιας επιλο

γής- είναι συνεπώς κατά παράδοξο τρόπο σημάδι έλλειψης ελευ

θερίας- σε τέτοιες περιπτώσεις η άλογη φύση μας θολώνει την 

κρίση μας και μας εμποδίζει τόσο να δούμε καθαρά όσο και να 

ακολουθήσοι>με αυτόματα τη σωστή επιλογή. Η αληθινή ελευθε

ρία αντίθετα συνίσταται στην απουσία οποιασδήποτε πιθανότη

τας αλλαγής προς το χειρότερο (VI. 8. 10. 25-35, 21. 1-7). Έχο

ντας αυτές τις παρατηρήσεις στο μυαλό μας. πρέπει να προσεγ

γίσουμε τις αναφορές του Πλωτίνου στη δημιουργία ως υποκι

νούμενη από τη θεϊκή αφθονία (IV. 8. 6.12-13, V. 4.1. 34-6 κ.λπ.) 

ή. για να χρησιμοποιούμε μια λιγότερο προϊδεασμένη μετάφραση 

του υπό συζήτησιν όρου (αφδονία). τη θεία «γενναιοδωρία». 

Πηγή τέτοιων ισχυρισμών είναι φυσικά η περιγραφή στο έργο 

Τίμαιος για το θεϊκό κίνητρο της δημιουργίας (29Ε-30Α). Το πόσο 

κοντά έρχονται είτε ο Πλάτωνας είτε ο Πλωτίνος στο χριστιανικό 

δόγμα της θείας αγάπης έχει προκαλέσει, και ακόμη προκαλεί. 

έντονες αντιπαραθέσεις. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Πλωτίνος 

οραματίζεται κάτι τουλάχιστον ανάλογο με μια δράση της αγάπης 

ή της ελεύθερης βούλησης52 αναφέρονται στην πραγματεία VI. 8, 

η οποία περιγράφει το Εν ως βούληση, και ως έρωτα, προς τον 

εαυτό του (VI. 8. 13. 5. κ.ε., 15. 1). Πρέπει ωστόσο να υπενθυμί

σουμε ότι ο Πλωτίνος τονίζει την ανεπάρκεια τέτοιων όρων (VI. 8. 

13. 1-5, 18. 52-3)- για παράδειγμα, ο έρωτας (με την έννοια του 

έρως στην κλασική περίοδο) υποδηλώνει ανάγκη (πρβλ. III. 5. 7. 

9-15), ενώ το Εν δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Χρησιμοποιώντας 

32. Πρβλ. J. Trouillard, La Procession plotinienne, passim- J. M. Rist, Eros and Psyche, σελ. 
76 κ.ε. και Plotinus: the Road to Reality, σελ. 66-83. 
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αυτούς τους όρους, σκοπός του Πλωτίνου είναι να αναιρέσει κά

θε υπόθεση ότι το Εν, πηγή ελευθερίας και τάξης για τα υπό

λοιπα όντα, οφείλει τη φύση του στην ανάγκη ή -η χειρότερη 

από όλες τις ύβρεις- στην τύχη (VI. 8. 10. 1-18· πρβλ. παραπά

νω σελ. 84). Και ούτε καν εδώ αναφέρεται ότι το Εν ερωτεύεται 

κάτι πέραν του εαυτού του. Η διαφορά με το Χριστιανισμό φαί

νεται καλύτερα από ένα άλλο απόσπασμα στο οποίο η αναφο

ρά στη θεία «γενναιοδωρία» εξισορροπείται από τη δήλωση ότι 

το Εν δεν έχει καμία ανάγκη των δημιουργημάτων του και ούτε 

θα το ενδιέφερε αν δεν είχε κανένα απολύτως δημιούργημα (V. 

5. 12. 40-9). Από την άλλη μεριά, η πραγματεία VI. 8 μας προ

ειδοποιεί να μη θεωρήσουμε ότι το Εν αναγκάζεται να δημιουρ

γήσει- η αλήθεια είναι ότι τόσο η βούληση όσο και η ανάγκη εί

ναι όροι ανεπαρκείς για να περιγράψουν μια διαδικασία που πη

γάζει αυθόρμητα από τη θεϊκή δύναμη, η οποία όμως αφήνει το 

Εν εντελώς ανεπηρέαστο και αδιάφορο. 

Συνέπεια της άπειρης δύναμης του Ενός είναι ότι η απορροή 

αποτελεί τυπικό παράδειγμα αυτού που ο Arthur Lovejoy, στο 

βιβλίο του 77ie Great Chain of Being, ονομάζει «Αρχή της Πλη

ρότητας». Πρώτον, από τη στιγμή που μια διαδικασία συνεχίζεται 

όσο η πηγή της υπάρχει, τότε αυτή είναι χωρίς τέλος ή αρχή στο 

χρόνο (II. 9. 3 κ.λπ.). Ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει για τον άχρο

νο Νοητό κόσμο είναι πέρα από κάθε αμφιβολία (II. 4. 5. 24-8, V. 

1. 6. 19-22)- κατά παρόμοιο τρόπο ο Πλωτίνος αρνείται ότι η από

δοση μιας συγκεκριμένης χρονικής αρχής στον αισθητό κόσμο που 

γίνεται στο έργο Τίμαιος πρέπει να εκληφθεί κυριολεκτικά (III. 2. 

1. 20-6, IV. 3. 9. 12-20, VI. 7. 3. 1-9 κ.λπ.). Δεύτερον, η αυθόρμη

τη εκροή της Πραγματικότητας από το Εν δεν μπορεί να σταμα

τήσει μέχρις ότου οτιδήποτε είναι δυνατό να υπάρξει κατ' αυτόν 

τον τρόπο να υπάρξει πραγματικά. Γι' αυτόν το λόγο και η δημι

ουργία δεν μπορεί να σταματήσει στο Νου, αλλά πρέπει να συ

νεχίσει προς τα κάτω μέχρι όλα τα δυνατά επίπεδα πραγματικό

τητας και ατέλειας, έως ότου φτάσει το σκότος της Ύλης (IV. 8. 

6, V. 2. 2. 1 κ.ε.). Και καθένα από αυτά τα επίπεδα πρέπει με τη 

σειρά του να είναι πλήρες, καθώς ο Νους περιέχει το σύνολο του 
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Όντος σε μια άχρονη αιωνιότητα (πρβλ. V. 1. 7. 27 κ.ε., και πα

ραπάνω σελ. 97-8), την Ψυχή υπό όρους χρονικής διαδοχής και 

τον αισθητό κόσμο υπό όρους χωρικής έκτασης (III. 2. 3. 19-41)." 

Στο έργο Τίμαιος είχε ήδη υποστηριχτεί ότι ο αισθητός κόσμος θα 

ήταν ατελής αν δεν περιείχε όλα τα ζωντανά πλάσματα που μπο

ρούν να δημιουργηθούν (30C-D. 39Ε). Έτσι, αφού η Αρχή της 

Πληρότητας επιβάλλει τη δημιουργία όχι μόνο όλων των όντων 

που μπορούν να υπάρχουν αλλά και κάθε είδους όντος, τότε όλα 

τα πράγματα δεν μπορούν να είναι εξίσου καλά (II. 9. 13. 1-5, 25-

33, III. 2. 14. 6 κ.ε., III. 3. 3 κ.λπ.). Στην πραγματικότητα το σύ

μπαν θα ήταν λιγότερο τέλειο αν όλα τα όντα ήταν εξίσου τέλεια, 

με τον ίδιο τρόπο που σε ένα ωραίο έργο τέχνης είναι απαραίτη

το να μην είναι ωραία όλα τα μέρη του μεμονωμένα (III. 2. 11). 

Όπως έχει δείξει ο Lovejoy. αυτή η δικαιολόγηση των ατελειών 

του κόσμου έμελλε να έχει τεράστια επιρροή. 

Παρ' όλα αυτά, εφόσον η Αρχή της Πληρότητας συνδεόταν 

στο Νεοπλατωνισμό με την αντίληψη της δημιουργίας ως μιας 

φυσικής και όχι εσκεμμένης πράξης, η οποία κατά συνέπεια 

ήταν αδιανόητο να μη συμβεί, ήταν πολύ δύσκολο για τους χρι

στιανούς διανοητές να τη δεχτούν χωρίς επιφυλάξεις. Μια πα

ρόμοια αντίθεση με τις χριστιανικές ιδέες μπορεί να παρατηρη

θεί σε ό,τι αφορά τα όντα που δημιουργούνται μέσω της απορ

ροής, αντίθεση η οποία συνοψίζεται στην περιγραφή τους από 

τους ύστερους Νεοπλατωνικούς ως «αυθυπόστατων» (πρβλ. 

σελ. 208-210). Στη νεοπλατωνική σκέψη τα πνευματικά όντα δεν 

ρίχνονται στην ύπαρξη από έναν εξωτερικό δημιουργό χωρίς κα

μία επιλογή από μέρους τους. Αντίθετα, πηγάζουν αυθόρμητα 

από την πηγή τους και μορφοποιούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Εί

ναι όμως αδύνατον γι' αυτά τα όντα να προσλάβουν την οποια

δήποτε μορφή εφόσον η κάθοδος τους στην απεριόριστη πολ

λαπλότητα συνεχίζεται ανεξέλεγκτα- πρέπει επομένως να επι

στρέψουν στους εαυτούς τους και να μιμηθούν την τελειότητα 

της πηγής τους στο μέγιστο των δυνάμεων τους. Με τον τρόπο 

33. Πρβλ. επίσης III. 2. 4. 18-20, IV. 3. 10. 38-42, VI. 2. 22. 42-6, VI. 6. 7. 15-19, VI. 7. 11. 1-4. 
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αυτόν ανακύπτουν δύο βασικοί νόμοι τόσο της νεοπλατωνικής 

μεταφυσικής όσο και του νεοπλατωνικού μυστικισμού. Πρώτον, 

κάθε ον επιζητεί να επιστρέψει στην αιτία του (III. 8. 7. 17-18)· 

δεύτερον, αφού αυτό επιτυγχάνεται μέσω της στροφής προς τα 

ένδον, η αναγωγή στην αιτία ενός όντος συμπίπτει με την επι

στροφή στον εαυτό του (VI. 9. 2. 33-43. πρβλ. ό.π. 7. 29 κ.ε.). 

Συνεπώς, δύο φάσεις μπορούμε να διακρίνουμε κατά την αυτο-

δημιουργία του Νου (και. σε ένα κατώτερο επίπεδο, της Ψυχής): 

την πρώτη φάση, εκείνη της Προόδου, κατά την οποία μια άμορ

φη, άπειρη ακτίνα ζωής διαχέεται από το Εν και τη δεύτερη, 

εκείνη της Επιστροφής, κατά την οποία επιστρέφει πίσω, ενατε

νίζει το Εν και έτσι λαμβάνει μορφή και τάξη. Οι δύο αυτές φά

σεις αναλύονται περαιτέρω από τον Πλωτίνο με τους όρους της 

αριστοτελικής περιγραφής της γνωστικής λειτουργίας. Άρα η 

Πρόοδος αντιστοιχεί στη δύναμη της εσωτερικής όρασης κατά 

τη φάση που «αναζητεί την ενατένιση», την Επιστροφή στην 

ίδια δύναμη όταν αυτή ενεργοποιείται από την ενατένιση ενός 

αντικειμένου (V. 3. 11. 1-16, V. 4. 2. 4-8. VI. 7. 16. 10-22). Για τον 

Αριστοτέλη αυτό οδηγούσε στην εισδοχή της μορφής τού υπό 

ενατένιση αντικειμένου- στην παρούσα περίπτωση, ωστόσο, αυ

τό είναι σαφώς αδύνατον, εφόσον το Εν δεν έχει καμία μορφή. 

Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι ο Νους δεν είναι σε θέση να 

προσλάβει την ενατένιση του Ενός στην απόλυτη πληρότητα 

της- έτσι την «κερματίζει» και το αποτέλεσμα είναι η ενότητα-

σε-πολλαπλότητα του Κόσμου των Ιδεών (VI. 7. 15. 10-24). 

Η ίδια αναλογία εξηγεί μια άλλη φαινομενικά παράδοξη 

πλωτινική θεωρία, την εφαρμογή του όρου Νοητή Ύλη στη φά

ση της Προόδου (Π. 4. 5. 24-37, III. 8. 11. 1-8). Η δικαιολόγηση 

του βασίζεται στην αριστοτελική περιγραφή των γνωστικών δυ

νάμεων της ψυχής ως «ύλης» για τις μορφές που λαμβάνει (αν 

και ο όρος νοητή ύλη είχε χρησιμοποιηθεί από τον Αριστοτέλη 

με κάπως διαφορετικό τρόπο- πρβλ. Μεταφ. Ζ. 10. 1036a 9-10, 

Ζ. 11. 1037a 4-5, 77. 6. 1045a 34-6). Για ποιο λόγο η ύλη πρέπει 

να θεωρηθεί στοιχείο του Νοητού κόσμου εξηγείται στα πρώτα 

κεφάλαια της πραγματείας Π. 4, στα οποία ο Πλωτίνος τονίζει 
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προσεκτικά ότι η Νοητή Ύλη είναι ελεύθερη από τις ατέλειες 

της αντίστοιχης της αισθητής- ενώ και ot δύο συγκροτούν την 

αρχή της απροσδιοριστίας μέσα στους αντίστοιχους κόσμους 

τους. η Νοητή Ύλη δεν συμμετέχει στο μη ουσιώδες της αισθη

τής ύλης και. φυσικά, δεν πρέπει να θεωρηθεί κακό (II. 4. 5. 12-

23, 15. 17-28, II. 5. 3. 8-19). Μία ακόμη ξεκάθαρη συνέπεια είναι 

η ταύτιση της με την «Αόριστη Δυάδα» που τίθεται ως αξιωμα

τική αρχή των Ιδεών στην προφορική διδασκαλία του Πλάτωνα 

(V. 1. 5. 6 κ.ε.. V. 4. 2. 7-8- πρβλ. παραπάνω σελ. 90). Σημαντι

κή επίσης σε αυτήν τη σχέση είναι η ερμηνεία του Πλωτίνου για 

τις πέντε πλατωνικές «κατηγορίες» (μέγιστα γένη) οι οποίες 

αναγνωρίζονται στο έργο Σοφιστής (Ον, Στάση, Κίνηση. Ταυτό

τητα και Διαφορά). Για τον Πλωτίνο αυτές οι κατηγορίες εκ

φράζουν διαφορετικές όψεις της αιώνιας ζωής του Νου- συγκε

κριμένα η Κίνηση και η Διαφορά συνδέονται με την κάθοδο στην 

πολλαπλότητα η οποία λαμβάνει χώρα κατά τη φάση της Προ

όδου, οι άλλες με τη σταθερότητα η οποία επιτυγχάνεται μέσω 

της Επιστροφής.Η Έχουμε επομένως εδώ πολλά εντυπωσιακά 

παραδείγματα ελεύθερης προσαρμογής των πλατωνικών και 

αριστοτελικών ιδεών στην προσωπική διδασκαλία του Πλωτίνου. 

Η παραπάνω επισκόπηση, όπως θα έχει παρατηρήσει ο ανα

γνώστης. περιέγραφε το Νου ως δημιουργό των Ιδεών μέσω της 

ενατένισης του Ενός, πρόταση η οποία μοιάζει αντιφατική με 

την άρνηση του Πλωτίνου, σε άλλο σημείο, ότι η ύπαρξη των 

Ιδεών συνίσταται στο ότι αποτελούν σκέψεις (σελ. 99). Η υπο

τιθέμενη απάντηση του Πλωτίνου φαίνεται παρόμοια με τη στά

ση που είδαμε ότι κράτησε στο πρόβλημα της σχετικής προτε

ραιότητας βούλησης και ανάγκης στο Νοητό κόσμο, σύμφωνα με 

την οποία σε αυτόν τον κόσμο Είναι και Σκέψη είναι τόσο στενά 

αλληλοεξαρτώμενα ώστε, μολονότι για τους σκοπούς της ανά

λυσης μπορούμε να πούμε πως η μία είναι αιτία της άλλης, στην 

πραγματικότητα τα προβλήματα λογικής προτεραιότητας είναι 

34. Περί των πλατωνικών Κατηγοριών πρβλ. περαιτέρω II. 4. 5. 28-35, III. 7. 3. 8-11, V. 1. 4. 

30-43, VI. 2. 7-8. Η Θεωρία του Πλωτίνου συζητείται ενδελεχώς από τον Hadot, Porphyre et 

Victorinus Ι, σελ. 215-22. 
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χωρίς σημασία (V. 1. 4. 26-33. V. 9. 8. 8-22). Στον Ιάμβλιχο 

ωστόσο μια τέτοια στάση φαινόταν διφορούμενη και η διαφορο

ποίηση του στο συγκεκριμένο σημείο από την πλωτινική διδα

σκαλία έμελλε να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες τρο

ποποιήσεις του στο νεοπλατωνικό δόγμα (πρβλ. σελ. 202). 

Μια άλλη θεμελιώδης θεωρία του ύστερου Νεοπλατωνισμού 

ήταν η αναγνώριση μιας τρίτης ενδιάμεσης αρχής, μεταξύ του 

Είναι και της Νόησης: της Ζωής. Μια παρόμοια τριαδική ομα

δοποίηση απαντάται σε μερικά χωρία του έργου Εννεάδες, ιδιαί

τερα στην πραγματεία VI. 6 για τους Αριθμούς -πρβλ. επίσης 

V. 6. 6. 20-1— όμως δύσκολα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε 

ότι ο Πλωτίνος είχε αναπτύξει μια συνεκτική θεωρία σχετικά με 

το θέμα. Στην πραγματικότητα προτείνει την ταξινόμηση των 

τριών αρχών με τη σειρά Είναι, Νους, Ζωή, τοποθετώντας στην 

κατώτερη θέση τη Ζωή λόγω του συσχετισμού της με την Ψυχή 

(VI. 6. 8. 17-22, 17. 35-43). Μια εγγύτερη προσέγγιση στην ύστε

ρη νεοπλατωνική διδασκαλία είναι η υπόδειξη του ότι η Ζωή θα 

έπρεπε να εξισωθεί με τη Δεύτερη Υπόσταση στο αμορφοποίη-

το στάδιο (π.χ. στην Πρόοδο) και με τη Νόηση στη φάση της 

Επιστροφής, όταν λαμβάνει όριο και μορφή (VI. 7. 17. 14-26, 21. 

2-6). Σε αυτό όμως το σημείο, όπως και σε πολλά άλλα, έμεινε 

στους διαδόχους του Πλωτίνου να μεταγράψουν τους υπαινιγ

μούς του σε ολοκληρωμένη θεωρία. 

Τα κατώτερα επίπεδα της διαδικασίας προκύπτουν με τον 

ίδιο τρόπο. Μερικές φορές ο Πλωτίνος αντιμετωπίζει τη δημι

ουργία της Ψυχής ως μια μοναδική διαδικασία, συχνά όμως απο

δίδει στο κατώτατο επίπεδο της Ψυχής τη θέση μιας ξεχωριστής 

οντότητας την οποία, όπως έχουμε δει. εξισώνει με την αριστο

τελική Φύση (III. 8. 2-4, IV. 4. 12-13. V. 2. 1. 18-28· πρβλ. σελ. 

58-9 και 95). Είναι αυτή η Φύση που μεταφέρει αυτόματα στην 

Ύλη το μόνο ίχνος μορφής που μπορεί να προσλάβει. Σε σχέση 

με τη δημιουργία της Ψυχής εμφανίζεται μια άλλη επίσης ση

μαντική αρχή, ο Λόγος. Ο όρος αυτός είναι ο πιο θεμελιώδης και 

ο περιπλοκότερος στην ελληνική φιλοσοφία- προερχόμενος από 

το ρηματικό ουσιαστικό τού λέγειν, σημαίνει άλλοτε «λέξη» ή 
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«ομιλία», άλλοτε «λογική», «σκέψη» ή «αρχή» εκφραζόμενη 

μέσα σε αυτήν, αλλού, μέσα από μια φυσική μετάβαση, τη «λο

γική αιτία» ή τη «ρυθμίζουσα αρχή» ενός πράγματος και άλλα 

πολλά ακόμα. Στον Πλωτίνο όλες αυτές οι σημασίες συγκλίνουν 

σε μια εξαιρετικά πλούσια και πολύσημη έννοια η οποία θα πα

ραμείνει, συνεπώς, αμετάφραστη εδώ. Αυτό γίνεται απαραίτητο 

επειδή ο Πλωτίνος, όπως και άλλοι συγγραφείς, έχει συχνά στο 

μυαλό του ταυτόχρονα πολλές από τις παραπάνω σημασίες. 

Εδώ, ωστόσο, μπορούμε να πραγματευτούμε το Αόγο μόνο ως 

μεταφυσική αρχή. Υπό αυτήν, όπως και με τις περισσότερες από 

τις άλλες έννοιες, η κανονική του εφαρμογή είναι στο επίπεδο 

της Ψυχής, το οποίο είναι φυσικό σύμφωνα με το ψυχολογικό 

νόημα της εννοιακής. σε αντίθεση προς την ενορατική. σκέψης. 

Επίσης όμως εφαρμόζεται και στη σχέση της Νόησης με το Εν 

(V. 1. 6. 44-8- πρβλ. ωστόσο VI. 7. 17. 41-3), όπου ανακύπτει μια 

περαιτέρω επιπλοκή από το γεγονός ότι η αναγνώριση δύο η πε

ρισσότερων επιπέδων της Ψυχής οδηγεί μερικές φορές τον Πλω

τίνο να διακρίνει αντίστοιχα δύο ή περισσότερα επίπεδα Λόγων 

(π.χ. III. 8. 2. 25-3. 10). Είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο που δια

κρίνει τον Πλωτίνο από τον Φίλωνα και τους Πατέρες της 

Εκκλησίας: κατά την άποψη του ο Λόγος δεν αποτελεί μια ξε

χωριστή Υπόσταση (II. 9. Ι. 57-63). αλλά εκφράζει τη σχέση της 

Υπόστασης με την πηγή της, με τα δημιουργήματα της ή ταυτό

χρονα και με τα δύο (πρβλ. π.χ. III. 2. 2. 15 κ.ε.). Ωστόσο, πέ

ραν αυτής της σύγκλισης, η έννοια, και πιθανότατα και η πηγή. 

των δύο εφαρμογών είναι διαφορετική. 

Ο Λόγος, όταν εφαρμόζεται στη σχέση Υπόστασης και δημι

ουργήματος της, υποδηλώνει συνήθως το «έλλογο σχέδιο» ή τη 

«διαμορφωτική αρχή» από την οποία αναπτύσσονται οι κατώτερες 

πραγματικότητες και η οποία στη συνέχεια ρυθμίζει την ανάπτυξη 

τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο Λόγος έχει κεντρική σημασία στη 

θεώρηση του Πλωτίνου σχετικά με τη διακυβέρνηση του αισθητού 

κόσμου από την Ψυχή (II. 3. 16-17, III. 2-3. IV. 3. 9-16 κ.λπ.), θεώ

ρηση η οποία προέρχεται από τη στωική σκέψη. Σύμφωνα με τους 

Στωικούς, όπως ο σπόρος ενός ζωντανού οργανισμού περιέχει σε 

119 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

μικροσκοπική κλίμακα τις αιτιώδεις αρχές οι οποίες αργότερα θα 

αναπτυχθούν σε ένα πλήρως μορφοποιημένο ον, έτσι και ο κό

σμος αναπτύσσεται από τις αιτιώδεις αρχές του που ενδημούν 

στο θεϊκό νου, οι οποίες κατά συνέπεια ονομάζονται «σπερματι

κοί λόγοι» (III. 2. 2. 18-31, V. 9. 6. 10-24). Στο βαθμό που ο κό

σμος, τόσο για τον Πλωτίνο όσο και για τους Στωικούς, είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός, η παρομοίωση είναι κάτι περισσότερο από 

μια απλή μεταφορά (πρβλ. IV. 3. 10. 10 κ.ε., IV. 4. 11). Έτσι, μο

λονότι το Εν δεν αποκαλείται ποτέ Λόγος, η παρομοίωση του 

σπόρου χαρακτηρίζει το ρόλο τους ως «δύναμης των πάντων» 

(IV. 8. 6. 7-10, πρβλ. παραπάνω σελ. 108). Η εικόνα όμως του 

σπόρου, όπως και άλλες ανάλογες, χρειάζεται διασάφηση. Πρώ

τον, δεν είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε ότι το αδιαίρετο των 

θεϊκών Υποστάσεων δεν είναι αυτό της μικροσκοπικής μάζας-

δεύτερον, εφόσον η δημιουργία είναι μια αιώνια διαδικασία, η 

προτεραιότητα των Υποστάσεων είναι λογική και οντολογική, όχι 

χρονική (III. 2. 1. 20-6, V. 5. 12. 37-8). Ούτε πρέπει η αναλογία 

του σπόρου να μας οδηγήσει στο εσφαλμένο συμπέρασμα μιας 

εξελικτικής άποψης της απορροής, κάνοντας το τελικό δημιούρ

γημα ανώτερο της αιτίας του (πρβλ. III. 7. 11. 23-7, III. 8. 8. 32-

40). Το ότι η Αρχή της Πληρότητας βεβαιώνει πως είναι καλό να 

υπάρχουν και άλλα πράγματα δίπλα στις θεϊκές υποστάσεις, δεν 

πρέπει να παρερμηνευτεί με την έννοια ότι αυτά προσθέτουν κά

τι παραπάνω στη μακαριότητα των Υποστάσεων, πόσο μάλλον 

ότι είναι περισσότερο τέλεια από τις Υποστάσεις. Στην πραγμα

τικότητα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως θα δούμε αρ

γότερα, ο Πλωτίνος υιοθετεί μερικές φορές μια πιο πεσιμιστική 

αντίληψη για την προέλευση των κατώτερων πραγματικοτήτων.3' 

Η πηγή της άλλης σημασίας του Λόγου, εκείνης που δηλώνει τη 

σχέση μιας οντότητας με το δημιουργό της, μπορεί να εντοπιστεί 

στην πλατωνική και στωική ψυχολογία. Το κρίσιμο σημείο αυτής 

της αναλογίας είναι ÓTt, όπως ο εξωτερικευμένος λόγος (λόγος προ

φορικός) αποτελεί την εξωτερική έκφραση της εσώτερης σκέψης 

35. Πρβλ. III. 7. 11. 15 κ.ε., III. 8. 8. 32-40, V. 2. 1. 18-28, VI. 9. 5. 29, συζητείται παρακά
τω σελ. 140. 
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(λόγος ενδιάδετος), έτσι μια Υπόσταση απορρέει από την πρότε

ρη της και την «εκδηλώνει» υπό συνθήκες μεγαλύτερης πολλα

πλότητας. αποκαλύπτοντας την με αυτόν τον τρόπο στον εξωτε

ρικό κόσμο (Ι. 2. 3. 27-30- πρβλ. Θεαίτητος 189Ε, Σοφιστής 263Ε). 

Έτσι η Καθολική Ψυχή αποτελεί ένα Λόγο του Νου (V. 1. 3. 6-10. 

6. 44-5) και οι ατομικές ψυχές είναι Λόγοι των δικών τους ατομι

κών νόων (IV. 3. 5. 8-14). Οι αρχές που δρουν μέσα στον υλικό κό

σμο είναι συνεπούς Λόγοι και με τις δύο έννοιες (και με πολλές άλ

λες)- γι' αυτό και ο όρος είναι κατάλληλος να περιγράψει το ρό

λο της Ψυχής ως ενδιάμεσης αρχής μεταξύ του Νου και του αι

σθητού κόσμου, μεταφέροντας στην Ύλη τα απεικάσματα των 

Ιδεών που λαμβάνει η Ψυχή από το Νου (πρβλ. III. 2. 2. 15 κ.ε.). 

Ως απείκασμα του Νοητού κόσμου, ο φυσικός κόσμος είναι 

μια ενότητα-σε-πολλαπλότητα καθεαυτός, ένας πολλαπλός Λό

γος ο οποίος περιέχει μια πολλαπλότητα ατομικών Λόγων (III. 

3. 1, IV. 3. 8. 17-22) και εκφράζει στο επίπεδο του την καλύτερη 

δυνατή απεικόνιση του Νοητού κόσμου. Όμως. παρότι όλες οι 

Ψυχές είναι μία (IV. 9 passim- πρβλ. VI. 4.14.1-16), δεν θα πρέ

πει να ακολουθήσουμε τους Στωικούς στο χαρακτηρισμό των 

ατομικών ψυχών ως «μερών» της Ψυχής του Κόσμου, εφόσον 

για μία ακόμη φορά αυτός ο χαρακτηρισμός μάς οδηγεί στην 

εσφαλμένη κατανόηση των ασώματων όντων με ποσοτικούς 

όρους (IV. 3. 2-3). Επιπλέον η Ψυχή του Κόσμου, έχοντας ως έρ

γο να χειρίζεται το δικό της ιδιαίτερο σώμα. είναι και η ίδια μια 

ατομική ψυχή (εντούτοις η ισχυρότερη όλων)- στην πραγματικό

τητα τόσο αυτή όσο και οι άλλες ατομικές ψυχές αποτελούν εκ

δηλώσεις της Καθολικής Ψυχής - της Αμέθεκτης Ψυχής του 

ύστερου Νεοπλατωνισμού (IV. 3. 2. 1-10. 54-9, 4. 14-21· πρβλ. 

σελ. 205). Εν κατακλείδι, το να περιγράψουμε τις ψυχές ως μέ

ρη της Ψυχής του Κόσμου περιορίζει τις ψυχές στον αισθητό κό

σμο, αν και το υψηλότερο μέρος της ψυχής μας, όπως το υψη

λότερο επίπεδο της Ψυχής του Κόσμου καθεαυτής, ανήκει στη 

Νοητή τάξη (IV. 3. 4. 14-37, 7. 20-30- IV. 7. 12. 2-11). Και η Ψυ

χή του Κόσμου υπάρχει εκεί ως ατομική ψυχή- οποιαδήποτε άλ

λη υπόθεση θα οδηγούσε στο παράλογο συμπέρασμα ότι θα 

121 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

έπαυε να υπάρχει όταν θα επιτύγχανε την πλήρη μακαριότητα 

(IV. 3. 5., πρβλ. VI. 4. 4. 34-46). 

Από την ενότητα όλων των ψυχών συνάγονται δύο σημα

ντικά συμπεράσματα, τα οποία απηχούν αργότερα στη φιλο

σοφία του Leibniz. Πρώτον, με τον ίδιο τρόπο που ο Νους πε

ριέχει το σύνολο του Νοητού κόσμου, έτσι και κάθε ψυχή πε

ριέχει όλες τις λογικές αρχές της φυσικής τάξης (V. 7. 1. 7 

κ.ε.)- γι' αυτό και «καθένας μας είναι ένας νοητός κόσμος» 

(III. 4. 3. 22., IV. 7. 10. 32-7, πρβλ. III. 8. 6. 40) και ορίζου

με τη μοίρα μας διαλέγοντας ποιες από αυτές τις αρχές θα κυ

βερνούν τη ζωή μας (πρβλ. σελ. 125). Δεύτερον, υπάρχει μια 

προεγκατεστημένη αρμονία που συνδέει τις μοίρες όλων των 

ψυχών. Εδώ βασίζεται η άποψη του Πλωτίνου σχετικά με τη 

θεία δίκη. Το ότι αυτή λειτουργεί αυτόματα είχε ήδη υποστη

ριχτεί στο έργο Νόμοι του Πλάτωνα, όπου ο Θεός γινόταν 

αντιληπτός ως εκείνος που απλώς ρύθμιζε το νόμο σύμφωνα 

με τον οποίο κάθε άτομο τείνει προς την κατάλληλη θέση του 

και άφηνε στην ελεύθερη βούληση του ατόμου να φροντίσει 

για τα υπόλοιπα (904Α κ.ε.). Ο Πλωτίνος τώρα κάνει το επό

μενο βήμα εξαλείφοντας την αρχική απόφαση του Θεού 

(πρβλ. IV. 8. 4. 38-42) και καθιστώντας το νόμο αυτόματη συ

νέπεια της προεγκατεστημένης αρμονίας. Είναι αυτός που 

εξασφαλίζει ότι, ενόσω οι επιθυμίες δεσμεύουν το άτομο σε 

αυτόν τον κόσμο, ο άνθρωπος θα ελκύεται αυθόρμητα από το 

περιβάλλον που δημιούργησε γι' αυτόν η Ψυχή του Κόσμου 

(III. 2. 13, IV. 3. 24, IV. 4. 45). Η ίδια αρχή διαπνέει την άπο

ψη του Πλωτίνου για τα παραφυσικά φαινόμενα. 

Σε αυτά τα φαινόμενα, όπως ουσιαστικά και όλοι οι σύγχρονοι' 

του εκτός από τους αποφασισμένους αθεϊστές και υλιστές -σπά

νιο είδος τον τρίτο αιώνα μ.Χ.— πίστευε ακλόνητα. Εκεί όπου δια-

φοροποιόταν από πολλούς ήταν στην προσπάθεια του να προ

σαρμόσει τέτοια φαινόμενα σε μια έλλογη, οργανωμένη ιδέα του 

κόσμου (IV. 4. 31. 29-32). Η εξήγηση του βασίζεται στη στωική 

θεωρία της «κοσμικής συμπάθειας», άποψη σύμφωνα με την 

οποία, αφού ο κόσμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, καθετί 
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που συμβαίνει σε ένα μέρος του πρέπει να δημιουργεί μια αντί

δραση «ανταπόκρισης» σε όλα τα υπόλοιπα μέρη (II. 3. 7. IV. 

4. 32 κ.ε.). Είναι μέσα από τη μελέτη και την εφαρμογή των συγ

γενικών δυνάμεων του κόσμου που οι μάγοι επιτυγχάνουν τις 

επιδράσεις τους (IV. 4. 40). Με παρόμοιο τρόπο ο Πλωτίνος 

εξηγεί τα αποτελέσματα της προσευχής. Η προσευχή στους ου

ράνιους θεούς δεν μπορεί να αγγίξει το ανώτερο μέρος των ψυ

χών τους. οι οποίες είναι απορροφημένες στην ενατένιση και 

αγνοούν οτιδήποτε συμβαίνει στον αισθητό κόσμο- αυτό που κά

νει ωστόσο είναι να προκαλεί την αυτόματη ανταπόκριση του 

κατώτερου μέρους της ψυχής τους, το οποίο ικανοποιεί την ευ

χή του προσευχόμενου (IV. 4. 40. 27 κ.ε.). Ομοίως, όπως είναι 

δυνατό να διακρίνουμε το χαρακτήρα ενός ανθροίιπου από τα 

μάτια του, έτσι και η ανθρώπινη μοίρα μπορεί να διαβαστεί στα 

άστρα (II. 3. 7. 4-10). Ούτε είναι τα άστρα απλά σημάδια, χωρίς 

καμία αιτιώδη δράση (IV. 4. 34. 23-6), μολονότι η αιτιότητα 

τους είναι αυστηρά περιορισμένη: εκτείνεται μόνο στο σώμα του 

ανθρώπου και στο κατώτερο μέρος της ψυχής του (II. 3. 9-10. 

III. 3. 6., IV. 3. 7. 20-30). Τις ενέργειες του ανώτερου μέρους 

της ψυχής του μπορούν όντως να τις υποδείξουν δυνάμει της 

προεγκατεστημένης αρμονίας- όμως. εφόσον η ανώτερη ψυχή εί

ναι μια ανεξάρτητη αρχή. όσοι ζουν σύμφωνα με αυτήν δεν υπό

κεινται στον αστρικό ντετερμινισμό (II. 3. 9. 14-30. IV. 4. 39. 1-

5). Εν κατακλείδι, όπως πάντα, δεν πρέπει να αντιληφτούμε την 

αστρική αιτιότητα ούτε με υλικούς όρους ούτε ως βουλητική 

δράση εκ μέρους τους (II. 3. 1-6, IV. 4. 31. 32-57)· μόνο η νεο

πλατωνική αντίληψη μιας κοσμικής συμπάθειας μπορεί να είναι 

ικανοποιητική (πρβλ. IV. 4. 39. 17-32). 

Γι' αυτόν το λόγο ο Π?\ωτίνος τονίζει ότι η μαγεία δεν επιδρά 

στις ανώτερες ψυχές ούτε των ανθρώπων ούτε των θεών (πρβλ. 

II. 9. 14. 1-11). Συνεπώς δεν μπορεί να βοηθήσει την επιστροφή 

της ψυχής στη Νοητή τάξη· πράγματι, η ενατένιση τοποθετεί το 

φιλόσοφο πέρα από τη δύναμη της (IV. 4. 43-4). Στην πραγμα

τικότητα, για τον Πλωτίνο ο σοφός είναι ικανός να αντισταθεί σε 

οποιαδήποτε μαγική προσβολή στον ψυχοφυσικό του οργανισμό 
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με τη δική του ισχυρότερη δραστηριότητα (IV. 4. 43. 1-11) και 

είναι πιθανό να το έκανε αυτό και ο ίδιος σε μία περίπτωση (73. 

77λ. 10. 1-13). Μια τέτοια όμως εφαρμογή της μαγείας μπορεί να 

έχει μόνο άμεσα πρακτικούς σκοπούς και οπωσδήποτε δεν δι

καιολογεί σε καμία περίπτωση τα θεουργικά τελετουργικά του 

ύστερου Νεοπλατωνισμού. Σε ένα εδάφιο του ο Πλωτίνος ανα

φέρεται με φανερή συμπάθεια στη θεουργική πρακτική εμψύ

χωσης ενός θεϊκού αγάλματος (IV. 3. 11), αλλά ούτε εδώ υπαι

νίσσεται ότι αυτό είναι αναγκαίο για το φιλόσοφο. Πράγματι, 

όταν ο Αμέλιος προσπάθησε να τον πείσει να πάει μαζί του σε 

μια τελετουργική λατρεία των θεών, ο Πλωτίνος αρνήθηκε με 

την περήφανη και κάπως αινιγματική απάντηση: «Εκείνοι πρέ

πει να έρθουν σ' εμένα, όχι εγώ σ' εκείνους» (73. 77Λ. 10. 33-8). 

Ωστόσο, μία φορά πείστηκε να προσφύγει σε επίκληση του οι

κείου του δαίμονα, ο οποίος φάνηκε ότι δεν ήταν απλός δαίμο

νας αλλά θεός· σύμφωνα με τον Πορφύριο ήταν αυτή η αφορ

μή που τον ώθησε να γράψει την πραγματεία III. 4. Περίτου Ει-

ληχότος ημάς Δαίμονος (Β. Πλ. 10. 14-33). Αν όμως η τελευταία 

πληροφορία είναι σωστή, αποκαλύπτει τη στάση του Πλωτίνου 

ακόμη καθαρότερα. Ο «ειληχώς δαίμων» της εν λόγω πραγμα

τείας δεν είναι ένας ανθρωπόμορφος δαίμονας.*" αυτός με τον 

οποίο συνειδητά ζούμε, και ως εκ τούτου είναι τόσο μέσα μας 

όσο και υπερβατικός (III. 4. 3-6, ιδιαίτερα 3. 3-8, 5. 19-24). Ο 

Πλωτίνος είχε συνεπώς εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να πάρει 

τους μαθητές του από την παραδοσιακή θρησκεία και να τους 

οδηγήσει προς τη φιλοσοφία. 

Μπορούμε ως εκ τούτου να πούμε ότι η μαγεία, μολονότι είναι 

μια πραγματική δύναμη για τον Πλωτίνο, παραμένει περιορισμέ

νης εφαρμογής και χωρίς καμία θέση στην εκπαίδευση του φιλο

σόφου. Συνεπώς έθεσε μια πρόκληση σε φιλοσόφους όπως ο Ιάμ-

βλιχος, οι οποίοι είχαν μια υψηλότερη εκτίμηση για τη θεουργία.37 

36. Ο Πλωτίνος ωστόσο πίστευε σε τέτοιους δαίμονες· πρβλ. II. 1. 6. 54, III. 5. 6-7, IV. 3. 18. 
22-4, IV. 4. 43. 12-16. 

37. Πρβλ. περαιτέρω Α. Η. Armstrong, «Was Plotinus a magician?», Phronesis 11 (1955) 73-
9, αντιτιθέμενος στον P. Merlan, «Plotinus and magic», Isis XLIV (1953) 341-8. 
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IV 
Η Ατομική Ψυχή 

Συνεπώς, εφόσον η εμπειρία μάς δείχνει ότι η ανθρώπινη ψυχή 

περιέχει μέσα της όλες τις θεϊκές Υποστάσεις, το λογικό ερώτη

μα το οποίο ανακύπτει είναι γιατί η ψυχή παραμένει χωρίς συ

νείδηση αυτού του γεγονότος και πώς εξέπεσε σε αυτήν την 

άθλια κατάσταση (IV. 8. 1. 1-11, V. 1. 12). Για να απαντήσουμε σε 

αυτό το ερώτημα είναι πρώτα απαραίτητο να ανακαλύψουμε 

ποιοι είμαστε «εμείς» που ρωτάμε.™ Και αυτό το ερώτημα, όπως 

και άλλα, μπορεί να τεθεί είτε «στατικά» είτε «δυναμικά». Εφό

σον η ψυχή, ως ένας «νοητός κόσμος», περιέχει όχι απλώς όλους 

τους Λόγους που επενεργούν στο επίπεδο της Ψυχής, αλλά και 

στα υψηλότερα επίπεδα του Νου και του Ενός (III. 4. 3. 21-27), 

τότε η ψυχή μπορεί να επιλέξει σύμφωνα με ποιες από αυτές τις 

αρχές προτίθεται να ζήσει και είναι το αποτέλεσμα της δικής της 

στάσης εκείνο που καθορίζει τη μελλοντική της επαναγέννηση. 

Έτσι η ψυχή που επιλέγει το επίπεδο του λόγου θα ξαναγεννηθεί 

ως άνθρωπος, ενώ η ψυχή η οποία ενδίδει στην κατώτερη άλογη 

φύση της θα γεννηθεί ως ζώο ή ακόμη και ως φυτό-1" μπορούμε 

επίσης να υπερβούμε το ανθρώπινο επίπεδο και να ταυτιστούμε 

με το Νου (V. 3. 4, V. 8. 7. 31-5, 11. 1-24, VI. 5. 7. και 12), έτσι 

ώστε να διαφύγουμε τελείως την επαναγέννηση.40 Έτσι από δυ

ναμική άποψη «ταυτιζόμαστε» με το επίπεδο εκείνο στο οποίο 

επικεντρώνουμε εντονότερα την προσοχή μας. Από την άλλη με

ριά, εάν θέσουμε το ερώτημα από στατική άποψη και ρωτήσουμε 

ποιο από αυτά τα επίπεδα είναι ο «πραγματικός μας εαυτός». 

τότε με αυτή μας την ερώτηση ενδέχεται να εννοούμε είτε (α) τι 

είναι αυτό που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο επίπεδο; ή (β) ποιον 

εαυτό ανακαλύπτουμε μετά την κάθαρση των προσμίξεων που 

αποκτήσαμε κατά την κάθοδο μας στον κόσμο αυτό — από τον 

38. Πρβλ. Ι. 1. 13, IV. 3. 1. 1-12, V. 1. 1. 30-5, VI. 4. 14. 16 κ.ε. κ.λπ. 

39. III. 4. 2., IV. 3. 12. 35-9, V. 2. 2. 1-10, VI. 7. 6-7. 

40. Πρβλ. III. 2. 4. 8-11, III. 4. 6. 30 κ.ε., IV. 3. 24. 21-8, VI. 4. 16. 3647. 
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«εισβολέα» που «τυλίχτηκε γύρω μας» (VI. 4. 14. 16-15. 40-

πρβλ. Ι. 6. 5. 22-58. IV. 7. 10. 27-52); Στο πρώτο ερώτημα η 

απάντηση είναι ξεκάθαρα η «Λογική Ψυχή» (Ι. 1. 7-8, 13, V. 3. 

3. 23-45)· στο δεύτερο φαίνεται πως η απάντηση είναι ο Νους, 

ο οποίος θεωρήθηκε υπερβατικός στην πρώτη απάντηση (πρβλ. 

Ι. 4. 9. 28-30, III. 4. 6. 1-5, IV. 7. 10. 30-40). Η ασυμφωνία με

ταξύ των δύο απαντήσεων αίρεται αν θεωρήσουμε ότι ο «Νους» 

στα τελευταία αυτά χωρία αποτελεί τη συντομογραφία της «Ψυ

χής που συμμορφώνεται με το Νου»,41 αφού, όπως θα δούμε, η 

ψυχή στην καθαρή της κατάσταση ταυτίζεται ουσιαστικά με το 

Νου (πρβλ. σελ. 139-40). Η αποδοχή όμως αυτής της απάντησης 

εγείρει μια ακόμη σοβαρότερη δυσκολία: ποια βάση παραμένει 

για να διακρίνουμε ανάμεσα στην καθαρή Ψυχή και το Νου και 

συνεπώς ανάμεσα στη Δεύτερη και την Τρίτη Υπόσταση; Εντού

τοις μπορούμε τουλάχιστον να παρατηρήσουμε πως ούτε κατά 

τη στατική ούτε κατά τη δυναμική άποψη παύουμε να είμαστε 

Ψυχή.42 Είναι λοιπόν η φύση της Ψυχής εκείνη στην οποία πρέ

πει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. 

Έχουμε ήδη μιλήσει σχετικά με την αντίληψη του Πλωτίνου 

για την Ψυχή ως μεταφυσική οντότητα. Αξίζει ωστόσο να δώ

σουμε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες της ψυχολογίας 

του, αφού κατά κοινή ομολογία αυτή περιλαμβάνει μερικές από 

τις οξύτερες και προσφιλέστερες στο μοντέρνο αυτί παρατη

ρήσεις. Το ενδιαφέρον του Πλωτίνου δεν είναι, ωστόσο, να δη

μιουργήσει μια συστηματική και συνεκτική ψυχολογία η οποία 

θα καλύπτει όλες τις όψεις των ψυχικών δραστηριοτήτων. Αντ' 

αυτού προσεγγίζει μεμονωμένα τα διάφορα προβλήματα, έχο

ντας γενικά στο νου του τις ανάγκες της πνευματικής ζωής του 

ανθρώπου- είναι αυτό ακριβώς, για παράδειγμα, που υποκινεί το 

ενδιαφέρον να ανακαλύπτει ποιες ψυχικές λειτουργίες ανήκουν 

στην καθαρή κατάσταση της ψυχής και ποιες εμφανίζονται ως 

συνέπεια της ενσάρκωσης της. Έτσι οι αμφιταλαντεύσεις και 

41. Πρβλ. Ι. 6. 6. 13-21, IV. 4. 1-2, V. 3. 6. 12-15, VI. 4. 14. 17-21. 

42. Η πιο λεπτομερής προσπάθεια να εναρμονίσει στατικές και δυναμικές αντιλήψεις γίνεται 
στην πραγματεία VI. 7. 4-7' πρβλ. επίσης Ι. 1. 12 και VI. 4. 16. 
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μερικές φορές οι ασυνέπειες που ανακύπτουν ως προβλήματα 

θεωρούνται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ένα παράδειγμα 

έχουμε μόλις δει. Ένα άλλο εμφανίζεται κατά την πλωτινική δι

αίρεση της ψυχής σε «λειτουργίες» ή «επίπεδα». 

Εφόσον κατά την άποψη του Πλωτίνου η Ψυχή αποτελεί ένα 

μοναδικό έμβιο συνεχές, κανένας κάθετος διαχωρισμός δεν μπο

ρεί προφανώς να γίνει μεταξύ τέτοιων επιπέδων και κάθε διαί

ρεση πρέπει ως εκ τούτου να είναι κάπως αυθαίρετη. Γι' αυτό. 

ενώ ο Πλωτίνος είναι συχνά ικανοποιημένος με μια διμερή διά

κριση των ψυχών σε ανώτερες και κατώτερες ή λογικές και άλο

γες (οι τελευταίες εγκολπώνονται όλες τις λειτουργίες που απα

ριθμήθηκαν παραπάνω στη σελ. 95), σε άλλα σημεία διαιρεί την 

ψυχή σε τρία ή και περισσότερα επίπεδα. Κατά τρόπο συγκεχυ

μένο μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να χρησιμοποιεί εναλλα

κτικά δύο διαφορετικές τριμερείς διαιρέσεις. Η πρώτη από αυ

τές αναγνωρίζει την αισθητηριακή αντίληψη ως αυτόνομο επί

πεδο, ενδιάμεσο μεταξύ εννοιακής σκέψης και «φυτικής ψυχής» 

- η οποία ονομάζεται έτσι λόγω της ευθύνης της για τη θρέψη 

και την αύξηση, περιλαμβάνει όμως επίσης τις σωματικές επι

θυμίες και τα συναισθήματα.45 Η δεύτερη αναγνωρίζει στην κο

ρυφή της Ψυχής ένα «άπτωτο» επίπεδο, το οποίο παραμένει σε 

αιώνια ενατένιση του Νου χωρίς ποτέ να κατεβαίνει σε αυτόν τον 

κόσμο. Ο Πλωτίνος δέχεται ότι η αναγνώριση ενός τέτοιου επι

πέδου αποτελεί καινοτομία (IV. 8. 8. 1-6), μια καινοτομία την 

οποία λίγοι από τους διαδόχους του θέλησαν να ακολουθήσουν. 

Σύγχυση πιθανότατα προκύπτει από το γεγονός ότι το «ενδιάμε

σο» επίπεδο της Ψυχής ταυτίζεται κατά την πρώτη ταξινόμηση 

με την αισθητηριακή αντίληψη και κατά τη δεύτερη με την εν

νοιακή σκέψη (II. 9. 2. 4. κ.ε.. IV. 3. 12. 1-8) και το πρόβλημα γί

νεται ακόμη χειρότερο από τις συχνές προσπάθειες του Πλωτί

νου να υποστηρίξει τον «άπτωτο» χαρακτήρα της έλλογης ψυ

χής στο σύνολο της (πρβλ. σελ. 130-1). Είναι συνεπώς αναγκαίο 

43. Γα τη διμερή διαίρεση πρβλ. π.χ. IV. 3 κεφ. 4 και 27-32' για την τριμερή διαίρεση πρβλ. 

III. 4. 2, IV. 9. 3. 10-29, V. 2. 2. 4-10, VI. 7. 5-6' ακόμη πιο λεπτομερής ανάπτυξη της τελευ

ταίας παραδίδονται στις Ι. 1. 8. 18-23, IV. 4. 27. 11-17, V. 3. 9. 28-35. 
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να στρέψουμε την προσοχή μας στα συμφραζόμενα ώστε να δια

κρίνουμε ποια ταξινόμηση τίθεται ως προϋπόθεση σε κάθε δεδο

μένο χωρίο. Μια τριμερής ταξινόμηση την οποία απεναντίας ο 

Πλωτίνος πολύ δύσκολα χρησιμοποιεί είναι η πλατωνική τριμε

ρής διάκριση της ψυχής σε λογικό, «θυμοειδές» (δυμός) και επι-

θυμητικόν (εντούτοις πρβλ. III. 6. 2. 22 κ.ε.). Προσδιορίζοντας 

το «θυμοειδές μέρος» της ψυχής αποκλειστικά βάσει του θυμού 

(σε αντίθεση με τα ετερογενή φαινόμενα που ο Πλάτωνας περι

λαμβάνει σε αυτόν τον όρο), ο Πλωτίνος αρνείται συμπερασμα

τικά να του προσδώσει υψηλότερη θέση από εκείνη του επιθυ-

μητικού. Τόσο ο θυμός όσο και η επιθυμία είναι κατά την άποψη 

του εκδηλώσεις της «φυτικής» ψυχής του ανθρώπου και αμφό

τερες έχουν τις ρίζες τους στο φυσικό σώμα (IV. 4. 28).44 

Οι λεπτομερέστερες συζητήσεις του Πλωτίνου για τη σχέση 

σώματος και ψυχής εκτυλίσσονται σε σχέση με το πρόβλημα της 

Απάθειας. Στόχος του εδώ είναι να προφυλάξει την ψυχή από την 

ουσιαστική μεταβολή και τη συγκινησιακή διατάραξη, με σκοπό 

να απαντήσει τόσο στην κατηγορία των Σκεπτικών ότι ένα ον υπο

κείμενο σε αυτές δεν μπορεί να είναι αθάνατο (Ι. 1. 2. 9-13, III. 6. 

1. 28-30- πρβλ. σελ. 58) όσο και στην παραδοχή των Γνωστικών 

ότι υφίσταται αμαρτία και άγνοια στον πνευματικό κόσμο. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα κυριαρχεί στις πρώιμες πραγ

ματείες της δεύτερης περιόδου του, όταν τον απασχολούσε η 

γνωστικιστική απειλή- εμφανίζεται τόσο στην πραγματεία του για 

την Απάθεια (III. 6. 1-5) όσο και στην πραγματεία για την Ψυχή 

(IV. 4. 18-29), ενώ μια τρίτη συζήτηση του γίνεται στη μεταγενέ

στερη πραγματεία Ι. 1. Θεμελιώδης σε όλες αυτές τις πραγματεί

ες είναι η θεωρία του Πλωτίνου σύμφωνα με την οποία η ψυχή δί

νει στο σώμα μέρος της δικής της ζωής (ή, με νεοπλατωνικούς 

όρους, μια «εικόνα» αυτής της ζωής, Ι. 1. 7. 1-6, IV. 4. 14, 18 κ.ε.. 

VI. 4. 15. 8-18) και ότι σε αυτό το ζωοποιημένο σώμα είναι που 

εδρεύουν τα συναισθήματα ή τα παδη. όρος ο οποίος περιλαμ

βάνει φαινόμενα όπως η ηδονή, ο πόνος, η επιθυμία και ο θυμός. 

44. Για τη στάση των Νεοπλατωνικών απέναντι στον πλατωνικό τριμερισμό της ψυχής πρβλ. 
παραπάνω σελ. 61 και σημ. 11. 
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Η οπτική των πραγματειών είναι ωστόσο κάπως διαφορετική και 

τις λεπτομέρειες τους δεν θα τις παρακολουθήσουμε εδώ. Η κύ

ρια απόκλιση τους έγκειται στο γεγονός ότι η πραγματεία για την 

Ψυχή προσφέρει μια λεπτομερέστερη ανάλυση από τις άλλες 

δύο, διακρίνοντας δύο βαθμίδες στη διαμόρφωση των συγκινήσε

ων, την καταγωγή τους στο ζωοποιημένο σώμα και την ολοκλήρω

ση τους στο κατώτερο μέρος της ψυχής (πρβλ. IV. 4. 20-1). Η 

πραγματεία Ι. 1, από την άλλη μεριά, απλώς διακρίνει τις δρα

στηριότητες της καθαρής ψυχής από εκείνες που βρίσκονται στη 

σύνθετη οντότητα η οποία αποτελείται από το σώμα και το κα

τώτερο μέρος της ψυχής (το «ζώιον» του τίτλου της πραγματεί

ας). Γιατί η ανάλυση δείχνει ότι τα «πάθη» δεν μπορούν να απο

δοθούν μεμονωμένα ούτε στο σώμα ούτε στην ψυχή. 

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την επιθυμία για τροφή και πο

τό. Είναι σαφές αφενός ότι δεν είναι η ψυχή αλλά το σώμα εκεί

νο το οποίο χρειάζεται ανανέωση- αφετέρου τα άψυχα σώματα 

δεν νιώθουν επιθυμία.45 Η αμφιταλάντευση του Πλάτωνα επί του 

θέματος είναι ευρέως γνωστή: ο Φαίδων αποδίδει τέτοιες επιθυ

μίες στο σώμα, ο Φίληβος στην ψυχή. Ακόμη είναι σαφέστερο 

ότι τόσο η φυσική ευχαρίστηση και ο πόνος (IV. 4. 18. 19-36) 

όσο και η αισθητηριακή αντίληψη (IV. 4. 23) προϋποθέτουν την 

από κοινού δράση σώματος και ψυχής. Το τελικό συμπέρασμα 

της πλωτινικής συζήτησης είναι συνεπώς σαφές: η μεταβολή 

και η συναισθηματική διαταραχή εδρεύουν στο ζωντανό σώμα 

και δεν αγγίζουν την ψυχή καθαυτή. Οι λεπτομέρειες αυτού του 

συμπεράσματος συχνά αντλούνται από τις παρατηρήσεις 

προηγούμενων στοχαστών, ιδιαίτερα από την έρευνα του Πο

σειδωνίου και του Γαληνού, στη γραμμή του Αριστοτέλη (77. 

Ψυχ. Ι. 1. 403a-b- πρβλ. παραπάνω σελ. 60-1), για τις σχέσεις 

μεταξύ των συναισθημάτων του ανθρώπου και της φυσικής του 

σύστασης (πρβλ. Ενν. IV. 4. 21. 1-14, 28. 28 κ.ε.). Εξίσου σημα

ντική είναι η αριστοτελική άρνηση (που αναπτύχθηκε, όπως ο 

45.1. 1. 2. 16-18,4. 1-10, IV. 4. 20. 1-10, 21. 14-21. Αυτό είναι αλήθεια, ωστόσο, μόνο για τη 

φυσική επιθυμία· οι επιθυμίες της ανώτερης ψυχής (όπως η λαχτάρα της προς το Αγαθόν) 

δεν έχουν σωματικές ρίζες (πρβλ. Ι. 1. 5. 26-8,1. 8. 15. 21-3, IV. 7. 8s. 23-5). 
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Πλωτίνος αποτυγχάνει να εντοπίσει, ως αντίρρηση στον Πλά

τωνα) ότι η ψυχή, προκειμένου να κινήσει το σώμα, πρέπει η ίδια 

να κινείται (77. Ψυχ. Ι. 3-4. 405b-409a- πρβλ. Ew. Ι. 1. 4. 25-7, 

III. 6. 4. 34-52) και η προσέγγιση του, εκεί όπου συζητά την αι

σθητηριακή αντίληψη στη διάκριση διανοητικών και σωματικών 

πράξεων (77. Ψυχ. Π. 5. 417b 2 κ.ε.). Ο Πλωτίνος παραπονιέται 

ωστόσο, και όχι αδικαιολόγητα, ότι ο Αριστοτέλης αποτυγχάνει 

να στηρίξει επαρκώς αυτήν τη διάκριση και ότι η θεωρία του για 

τη μνήμη, συγκεκριμένα, τείνει επικίνδυνα προς το στωικό υλι

σμό (IV. 6. 3). Ενάντια στους Στωικούς, τον κύριο στόχο της επί

θεσης του, επιχειρηματολογεί ότι στη γνώση δεν περιλαμβάνε

ται η αποδοχή μιας παθητικής «εντύπωσης» από την ψυχή-

στην αίσθηση, όπως και σε άλλα ψυχολογικά φαινόμενα, όλες οι 

παθητικές μεταβολές λαμβάνουν χώρα στο έμψυχο σώμα και ο 

ρόλος της ιμυχής είναι η εξ ολοκλήρου ενεργητική παρατήρηση 

των εντυπώσεων που εγγράφονται στο σώμα. Και εδώ δεν μπο

ρεί να υπάρξει ζήτημα εντυπώσεων οποιουδήποτε είδους σε 

σχέση με τη σκέψη και τη μνήμη οι οποίες είναι εντελώς ανε

ξάρτητες από το σώμα.46 Γι' αυτό, αν λέμε ότι η ψυχή «μετα

βάλλεται» όταν ασκεί ή όταν σταματά να ασκεί αυτές τις δρα

στηριότητες, θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε ότι τέτοιες «μεταβο

λές» δεν έχουν τίποτε κοινό με τις παθητικές μεταβολές των 

υλικών αντικειμένων και συνεπώς δεν αποτελούν την παραμικρή 

απειλή για την αθανασία της (III. 6. 2. 34-54). 

Μέχρι στιγμής οι στόχοι του Πλωτίνου είναι λογικά ξεκάθα

ροι. Η δυσκολία της θεωρίας του πηγάζει από την αμφισημία 

του όρου απάδεια, η οποία τον οδηγεί να υποστηρίξει όχι μόνο 

ότι η πλάνη και η κακία δεν προκαλούν καμία ουσιώδη μεταβο

λή στην ψυχή (III. 6. 2), αλλά και ότι η ψυχή στην πραγματικό

τητα δεν υπόκειται με κανέναν τρόπο σε αυτές. Το πρόβλημα θα 

αποσαφηνιστεί αν πάρουμε ξεχωριστά τα διάφορα ψυχικά επί

πεδα. Έτσι ο Πλωτίνος δεν αντιφάσκει πουθενά με τον ισχυρι

σμό του ότι το ύψιστο, άπτωτο επίπεδο της ψυχής παραμένει 

46. Ι. 1. 7. 6-17, III. 6. 1. 8-11, IV. 3. 26. 1-34, IV. 6 passim, IV. 7. 6. 37-48. 
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ανεπισκίαστο από την πλάνη και ποτέ δεν κατεβαίνει σε αυτόν 

τον κόσμο. Από την άλλη μεριά, γενικά παραδέχεται ότι η άλο

γη ψυχή μπορεί να αμαρτήσει, τουλάχιστον υπό την έννοια ότι 

αποτυγχάνει να ακολουθήσει τις εντολές της λογικής, αν και 

ακόμη και εδώ προτείνει ότι η κακία μπορεί να είναι μόνο μια 

ανθυγιεινή κατάσταση του σώματος (III. 6. 2. 65-7). Η πραγμα

τική δυσκολία όμως ανακύπτει πάνω από το ενδιάμεσο, το λογι

κό μέρος της ψυχής. Γιατί, ενώ ο Πλωτίνος σε μερικές περιπτώ

σεις παραδέχεται ότι μπορεί να αποτύχει να ακολουθήσει τις 

εντολές του Νου ή ότι μπορεί να υποστεί ζημία από την προσή

λωση της στην ύλη (Ι. 8. 4. 17-22), σε άλλες περιπτώσεις αρνεί

ται ότι ο λόγος υπόκειται σε σφάλμα. Στην πραγματικότητα. 

υποστηρίζει, η αιτία του σφάλματος οφείλεται στην αποτυχία 

της άλογης φύσης μας να ακούσει το λόγο- ομοίως, ένας ηλι

κιωμένος σοφός μπορεί να αποτύχει να επιβληθεί σε μια άτακτη 

συνάθροιση αν ο ίδιος δεν τιθασεύσει την αταξία στον εαυτό του 

(Ι. 1. 9. IV. 4. 17.19-27. VI. 4. 15.18 κ.ε.). Οι δυσκολίες που εμπε

ριέχονται σε μια τέτοια οπτική είναι προφανείς, και ακόμη και 

με την καλύτερη προαίρεση στον κόσμο -την οποία ομολογου

μένως δεν επιδείκνυαν πάντα οι χριστιανοί επικριτές- είναι δύ

σκολο να δούμε πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Για τον 

ίδιο τον Πλωτίνο είναι δύσκολο να εξηγήσει για ποιο λόγο χρειά

ζεται η ηθική πειθαρχία προκειμένου να γίνει η ψυχή απαθής αν 

είναι ήδη απαθής από τη φύση της (III. 6. 5- πρβλ. Ι. 1. 12, VI. 

4. 16). Εκεί όπου είναι πάντα εμφατικός, ωστόσο, είναι στο ότι 

απώτατη πηγή του κακού δεν είναι η ψυχή αλλά η Ύλη. η οποία 

κοινωνεί τη δική της αδυναμία στα σώματα που βασίζονται σε αυ

τήν και ως εκ τούτου, χάρη στην αμοιβαία σύνδεση σώματος και 

άλογης \[>\>χτις, στην τελευταία- τελικά, η αναταραχή που με αυ

τόν τον τρόπο δημιουργείται αποσπά τη λογική ψυχή από την 

ενατένιση (Ι. 8. κεφ. 4-5. 8,13-15). Συνάγεται λοιπόν ότι δεν μπο

ρεί να υπάρχει καμία αμαρτία ή πλάνη σε μια ψυχή ελεύθερη 

από τη σωματική επιρροή (Ι. 8. 15. 12-23· πρβλ. Ι. 1. 2). Ακόμη 

όμως και αυτόν τον ισχυρισμό βρίσκουμε δυσκολίες να τον εναρ

μονίσουμε με την πλωτινική θεωρία της πτώσης της ψυχής. 
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Η αποδοχή της ψυχικής παθητικότητας ήταν ένα σημείο για 

το οποίο ο Πλωτίνος θεωρούσε πως οι σύγχρονοι του Πλατωνι

κοί ήταν υπερβολικά επηρεασμένοι από το στωικό υλισμό. Ένα 

άλλο σημείο αφορούσε ένα κλασικό ζήτημα διαμάχης από την 

εποχή του Αριστοτέλη, την ερμηνεία της αναφοράς του Πλάτω

να στην ψυχή ως αποτελούμενη από «μέρη», τα οποία ο Τίμαι

ος τοποθετούσε σε διαφορετικές περιοχές του σώματος. Για τον 

Πλωτίνο ήταν απολύτως απαραίτητο να ερμηνεύσει αυτούς τους 

ισχυρισμούς σύμφωνα με τη δική του μη χωρική σύλληψη της 

Ψυχής. Η απάντηση του ήταν, πρώτον, ότι οι διάφορες λειτουρ

γίες της ψυχής είναι «παρούσες» στα κατάλληλα όργανα, υπό 

την έννοια ότι η λειτουργία τους λαμβάνει χώρα εκεί, και ότι αυ

τό με τη σειρά του απορρέει από το γεγονός ότι κάθε μέρος του 

σώματος είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να υπηρετεί ως όργα

νο κάθε δύναμη της ψυχής (πρβλ. παραπάνω σελ. 95)· για πα

ράδειγμα, μόνο το αίμα γύρω από την καρδιά αποτελεί κατάλ

ληλο όχημα για το θυμό. Με αυτόν τον τρόπο εξηγεί τον εντο

πισμό του θυμού στο στήθος και της επιθυμίας στην κοιλιά από 

τον Πλάτωνα (IV. 3. 23, IV. 4. 28. 1-18). Ο λόγος, κατά την άπο

ψη του, δεν διαθέτει κανένα ιδιαίτερο σωματικό όργανο (IV. 3. 

19. 24-7, V. 1. 10. 13 κ.ε.), κατά συνέπεια εδράζεται στο κεφάλι 

μόνο κατά την έννοια ότι ο λειτουργικός ρόλος της ψυχής είναι 

να εποπτεύει την αίσθηση και την κίνηση, η οποίες είναι «πα

ρούσες» στον εγκέφαλο στο βαθμό που τα όργανα τους, τα νεύ

ρα, έχουν εκεί την απόληξη τους (IV. 3. 23. 21-35). Παρόμοιοι 

λόγοι εξηγούν για ποιο λόγο η ατομική ψυχή, μολονότι ελεύθερη 

από χωρικούς περιορισμούς, εντούτοις περιορίζεται στη διακυ

βέρνηση ενός συγκεκριμένου σώματος (IV. 9. 3. 18 κ.ε.)· για μία 

ακόμη φορά, μόνο αυτό το σώμα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυ

τήν τη συγκεκριμένη ψυχή (και ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο 

σώμα, όπως έχουμε δει, διασφαλίζεται από το νόμο της θείας δί

κης· πρβλ. IV. 3. 13. 1-5, 24 passim). Ενώ όμως οι χωρικοί πε

ριορισμοί στους οποίους φαίνεται να εμπίπτει η ατομική ψυχή 

είναι άρα μόνο φαινομενικοί, παρ' όλα αυτά δηλώνουν ότι η δύ

ναμη της ατομικής ψυχής, αντίθετα προς την Ψυχή του Κόσμου, 
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δεν αρκεί για να κυβερνήσει ολόκληρο το σύμπαν (IV. 3. 6). 

Επιπλέον η σχέση της ανθρώπινης ψυχής με το σώμα της (μο

λονότι όχι και η σχέση μεταξύ των ουράνιων ψυχών με τα σώμα

τα τους, II. 9. 8. 30-9, IV. 3. 11. 23-7, IV. 8. 2. 38-53) εμπεριέχει 

μια ανεπιθύμητη συναισθηματική προσκόλληση σε αυτό το σώ

μα, πράγμα που την οδηγεί να επικεντρώνει την προσοχή της 

στο σώμα αντί σε ολόκληρο το σύμπαν. Και αυτό εγείρει το πρό

βλημα του πώς η ψυχή αρχικά εισέρχεται σε αυτόν τον κόσμο. 

Όπως και οι περισσότεροι διάδοχοι' του, ωστόσο λιγότερο κα

τηγορηματικά, ο Πλωτίνος δέχεται τη στωικής έμπνευσης θεω

ρία των διαδοχικών κοσμικών κύκλων, στον καθένα από τους 

οποίους επαναλαμβάνονται ατέρμονα τα ίδια γεγονότα (IV. 3. 

12.12-19, V. 7. 3. 13-18)- αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η ιμυχή πρέ

πει να κατέβει σε αυτόν τον κόσμο τουλάχιστον μία φορά στη 

διάρκεια καθενός κύκ?ιου. Προσεκτική εξέταση θα δείξει ότι μό

νο έτσι μπορεί να υποστηριχτεί η ύπαρξη τόσο ενός αιώνιου κό

σμου όσο και ενός πεπερασμένου αριθμού ψυχών και Ιδεών 

(πρβλ. V. 7. 1. 11- 13- επίσης παρακάτω σελ. 159). Το πρόβλημα 

για έναν Πλατωνικό ήταν να συμβιβάσει την αντίληψη του έργου 

Φαίδρος για την κάθοδο της ψυχής ως αποτέλεσμα αμαρτίας με 

τον ισχυρισμό του έργου Τίμαιος ότι η ψυχή βρίσκεται εδώ με θε

ϊκή αποστολή. Οι διεξοδικότερες προσπάθειες συμβιβασμού από 

τον Πλωτίνο βρίσκονται στην πρώιμη πραγματεία IV. 8 και στο 

μεγάλο ψυχολογικό έργο IV. 3-4 της μέσης περιόδου του (IV. 3. 

9-17· πρβλ. IV. 4. 3-5). Η λύση του βασίζεται στην πραγμάτευση 

της καθόδου της ψυχής ως βιολογικής αναγκαιότητας προερχό

μενης από τον Καθολικό Λόγο.47 Έχουμε δει ότι ο φυσικός κόσμος 

ως ζωντανός οργανισμός πρέπει να διέπεται από ένα νόμο παρό

μοιο με εκείνους που προκαλούν άλ?ιους οργανισμούς να ανα

πτύξουν τις κατάλληλες δυνάμεις και όργανα την κατάλληλη 

στιγμή (IV. 3. 13. 1-17). Μπορούμε συνεπώς να πούμε ότι η ψυχή 

στέλνεται εδώ από το Θεό υπό την έννοια τόσο ότι η κάθοδος της 

47. Ένα ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται καλά από τον Ε. R. Dodds, Pagan and Christian in 

an Age of Anxiety, σελ. 24-6. Δεν μπορώ, ωστόσο, να συμφωνήσω μαζί του ότι η «βιολογική» 

προσέγγιση έχει την πρόθεση να εξαιρέσει την έννοια της πτώσης. 
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είναι αυθόρμητο αποτέλεσμα αυτού του νόμου όσο και ότι η δια

κυβέρνηση του σώματος στο οποίο κατέρχεται βοηθά στη θεϊκή 

διαχείριση του αισθητού κόσμου (IV. 8. 5. 10-14). Το σημείο στο 

οποίο η βιολογική προσέγγιση συνδέεται με την αρνητική άποψη 

της καθόδου της ψυχής είναι στο ότι η ψυχή κατεβαίνει ενστι

κτωδώς και άρα τυφλά- ο Πλωτίνος το συγκρίνει αυτό με τη σε

ξουαλική ορμή ή με την παρορμητική εκτέλεση μιας ηρωικής 

πράξης (IV. 3. 13. 18-20). Ακόμη λιγότερο μπορεί να ιδωθεί ως 

εκούσιος προσδιορισμός της ταυτότητας της εκ μέρους της ίδιας 

της ψυχής —«η επιθυμία να ανήκει στον εαυτό της», III. 9. 3. 9-

16, IV. 4. 3. 1-3. V. 1. 1. 5- ή ως πράξη ναρκισσισμού μέσω της 

οποίας ερωτεύεται το ίδιο το είδωλο της (δηλαδή με το αστρικό 

της σώμα να την περιμένει), «βλέποντας το είδωλο ωσάν στον 

καθρέφτη του Διόνυσου» (IV. 3. 12.1-2, πρβλ. Ι. 6. 8. 8-16). Υπό 

αυτό το πρίσμα, το κίνητρο της μπορεί να χαρακτηριστεί από τον 

πυθαγόρειο όρο τόλμη (τόλμα, V. 1.1. 4). Και οι συνέπειες του εί

ναι ατυχείς, εφόσον ο αυτοπροσδιορισμός ισοδυναμεί με αυτοα

πομόνωση- το αποτέλεσμα είναι ότι μια ψυχή η οποία εν δυνάμει 

εμπεριέχει το σύνολο του Πραγματικού επιλέγει άντ' αυτού να 

συνδέσει τον εαυτό της με, και ως εκ τούτου να αυτοφυλακιστεί 

σε, ένα μικρό μέρος αυτού του Πραγματικού (IV. 7. 13. 8-13. IV. 

8. 4. 10 κ.ε., VI. 4. 16. 22-36). Γι' αυτό και αντίθετα προς την αυ-

τοδημιουργία των θεϊκών Υποστάσεων η κάθοδος της ψυχής δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί αυθόρμητη, πρώτον, διότι είναι πλήρως 

συνειδητή, δεύτερον, επειδή οδηγεί την ψυχή να συνδέσει τον 

εαυτό της με μια κατώτερη σφαίρα ύπαρξης (IV. 8. 5. 8-10). Από 

την άλλη μεριά, δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικού καταναγκα

σμού, αφού ο νόμος ο οποίος την υποκινεί αποτελεί έκφραση της 

βαθύτερης φύσης της ψυχής (IV. 3. 13. 17-32). 

Με αυτόν τον τρόπο ο Πλωτίνος προσπαθεί να συμβιβάσει 

τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς του Πλάτωνα. Όσο ευφυής 

όμως και αν είναι η προσπάθεια του, αφήνει σοβαρά προβλήμα

τα άλυτα. Γιατί, αν η κάθοδος της ψυχής (και εντέλει οτιδήποτε 

αυτή κάνει) αποτελεί έκφραση του Καθολικού Λόγου, με ποιο 

τρόπο οι φαύλοι μπορούν να κατηγορηθούν για τις πράξεις 
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τους; Η απάντηση του Πλωτίνου δεν μπορεί να θεωρηθεί επι

τυχής (πρβλ. III. 2. κεφ. 10, 17-18, III. 3. 3-4). Αντίστροφα, με 

ποιο τρόπο το πρωταρχικό αμάρτημα το οποίο αποδίδεται στην 

ψυχή κατά την προενσαρκωμένη της κατάσταση μπορεί να συμ

βιβαστεί με την επιμονή του Πλωτίνου ότι το κακό εγείρεται σε 

αυτή μόνο μέσω της σχέσης της με ένα γήινο σώμα (Ι. 8. 15. 12-

21); Προφανώς με τέτοιους συλλογισμούς κατά νου (πρβλ. II. 3. 

10. 3-6. III. 4. 5. 4-19) η ύστερη πραγματεία Ι. 1 δηλώνει ότι η 

ψυχή δεν κατεβαίνει πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο, αλλά 

απλώς προβάλλει το είδωλο του εαυτού της εδώ (Ι. 1. 12. 21-8). 

Αυτό ολοφάνερα δεν λύνει το πρόβλημα, αφού αποτυγχάνει να 

εξηγήσει γιατί ταυτίζουμε εσφαλμένα τους εαυτούς μας με αυτό 

το είδωλο και χρειάζεται να εξαγνιστούμε από την επιρροή του. 

Και αυτό μοιάζει να επιβεβαιώνει το μη ικανοποιητικό της πλω-

τινικής θεωρίας για την Απάθεια της ψυχής. 

Είδαμε σε σχέση με τον Νουμήνιο (σελ. 71) τη θεωρία σύμφω

να με την οποία η ψυχή κατεβαίνει σε αυτόν τον κόσμο μέσω των 

πλανητικών σφαιρών. Ο Πλωτίνος εναρμονίζει αυτήν τη θεωρία 

με τη δική του άποψη μέσα από την παρατήρηση ότι. αφού τα 

λεπτότερα σώματα είναι καταλληλότερα στο να συμμετέχουν 

στην ψυχική δραστηριότητα, οι ουρανοί θα πρέπει συνεπώς να τη 

λαμβάνουν πριν από τη γη (IV. 3.17. 1-12). Όμως, μόνο όταν φτά

σει στο γήινο σώμα που έχει προδιαγράψει γΓ αυτήν η Ψυχή του 

Κόσμου, ολοκληρώνεται η πτώση. Γιατί τώρα ένας καινούργιος 

κίνδυνος ανακύπτει. Σε αντίθεση με το καθολικά περιεκτικό κο

σμικό σώμα και τα λεπτοφυή σώματα των άστρων, το ανθρώπινο 

σώμα αποτελεί ένα σύνθετο και ασταθή συνδυασμό στοιχείων, 

χρειάζεται διαρκή ανανέωση και είναι εκτεθειμένο σε εξωτερι

κούς κινδύνους (IV. 8. 2. 6-14). Είναι ακριβώς αυτή η αστάθεια 

που αποτελεί την πηγή των επιθυμιών και των συγκινησιακών 

αναταραχών της κατώτερης φύσης του ανθρώπου και αυτή η 

οποία απαιτεί την εσκεμμένη μεσολάβηση της ανώτερης ψυχής 

του (πρβλ. IV. 4. 17-21 passim. IV. 8. 8.17-22)· ο έλεγχος των σω

μάτων τους εκ μέρους των θεϊκών ψυχών είναι αντίθετα μια άκο

πη διαδικασία η οποία δεν παρεμποδίζει την υπερβατική τους 

135 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

ενατένιση (II. 9. 7. 1-18, III. 4. 4. 2-7, IV. 8. 2. 14 κ.ε.). Εξ ου και 

το σώμα τους δεν είναι γι' αυτές φυλακή και τόσο η περιφρονη-

τική κατηγορία των Γνωστικών ότι δεν μπορούν ποτέ να το εγκα

ταλείψουν όσο και ο ισχυρισμός των Επικούρειων ότι η άσκηση 

της πρόνοιας θα είναι φορτίο γι' αυτές βασίζονται σε εσφαλμέ

νους συλλογισμούς (II. 9. 18. 35-48, IV. 4. 12. 39-49). Η ανθρώ

πινη ψυχή, από την άλλη μεριά, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο η 

φροντίδα του σώματος και της κατώτερης φύσης της να γίνει 

πρωταρχικός της σκοπός και να ξεχάσει το Νοητό κόσμο (IV. 3. 

17. 18-31). Έτσι δένεται με το σώμα και καταδικάζει τον εαυτό 

της σε μελλοντική επαναγέννηση, μέχρις ότου την ελευθερώσει 

η φιλοσοφία (πρβλ. III. 9. 3. 7-16, IV. 8. 4. 10-35, 7. 9. κ.ε.). 

Ένα περαιτέρω παράδοξο αναφαίνεται στην πλωτινική πραγ-

μάτευση της λογικής και της μνήμης. Δίνει έμφαση στο ότι αυτές 

οι λειτουργίες δεν χρειάζονται κανένα σωματικό όργανο (IV. 3.19. 

24-7. 26 passim, V. 1. 10. 13 κ.ε.\ αντιπαρερχόμενος το αριστο

τελικό επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο οι ανθρώπινες δυνάμεις 

της μνήμης διαφέρουν σύμφωνα με τη σωματική τους φύση μέ

σω της πλατωνικής άποψης ότι το σώμα δεν αποτελεί βοήθεια, 

αλλά εμπόδιο στις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου (IV. 3. 

26. 12-16, 50-6- πρβλ. Φαίδων 65Α κ.ε.). Είναι άρα φανερό ότι αυ

τές οι δυνάμεις θα βελτιωθούν από το διαχωρισμό της ψυχής από 

το σώμα, στην πραγματικότητα όμως αυτό είναι εφικτό μόνο ανά

μεσα στις διαδοχικές ενσαρκώσεις (πρβλ. IV. 3. 27. 14-22). Διότι, 

όταν η ψυχή επιστρέφει στο Νοητό κόσμο, επαναστρέφεται στην 

ενορατική ενατένιση και δεν έχει καμία περαιτέρω ανάγκη οποι

ασδήποτε κατώτερης λειτουργίας (IV. 3. 18, IV. 4. 1-2). Ότι η εν

νοιακή σκέψη είναι απαραίτητη μόνο στα όντα των οποίων η γνώ

ση είναι ατελής υποστηρίζεται από τον Πλωτίνο, που εδώ ακο

λουθεί τον Αριστοτέλη, βάσει του επιχειρήματος ότι ακόμα και 

σε αυτόν τον κόσμο οι τελειότερες τέχνες προσφεύγουν λιγότερο 

στην περίσκεψη.48 Η περίπτωση της μνήμης είναι περισσότερο 

πολύπλοκη και απαιτεί λεπτομερέστερη ανάλυση. 

48. IV. 3. 18. 5-7, IV. 8. 8. 13-16' πρβλ. Φυσ. II. 8. 199b 26 κ.ε., ΗΝ III. 3. 1112b Ι. κ. ε., πρβλ. 
παραπάνω σελ. 58-9, 96-7, 111-2. 
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Σημείο εκκίνησης για τον Πλωτίνο είναι η θεωρία του Αρι

στοτέλη σύμφωνα με την οποία η μνήμη συνδέεται με την ενα

τένιση μιας νοητικής αναπαράστασης. Ωστόσο, δεν συμφωνεί με 

τον Αριστοτέλη στο ότι αυτό αποτελεί λειτουργία της αισθητη

ριακής ιμυχής- σύμφωνα με την άποψη του Πλωτίνου οι λογικές 

και αισθητηριακές ψυχές διαθέτουν η καθεμία τη δική της φα

ντασία. μολονότι η διττότητά τους συνήθως διαφεύγει από την 

προσοχή μας (IV. 3. 29-31). Τα αντικείμενα αυτής της φαντασίας 

μπορεί να είναι είτε νοητικές αναπαραστάσεις είτε λεκτικοί τύ

ποι (λόγοι), τα οποία αντιπροσωπεύουν τις καθαρές Ιδέες στο 

επίπεδο της Ψυχής, προβάλλοντας τες στη συνείδηση «όπως σε 

καθρέφτη». Και αυτό εξηγεί γιατί συνήθως δεν αντιλαμβανόμα

στε τη Νοητική ενατένιση στην οποία είναι αέναα προσηλωμέ

νος ο ανώτερος εαυτός μας- το πρόβλημα είναι ότι η τελευταία 

αποτυγχάνει να φτάσει στη «φαντασία» μας. εκεί όπου συγκε

ντρώνεται η προσοχή μας.4" Ένα περαιτέρω συμπέρασμα είναι η 

ερμηνεία του Πλωτίνου ότι η θεωρία του Πλάτωνα για τη γνώση 

ως Ανάμνηση δηλώνει όχι μια προσωρινή ανάκτηση αυτού που η 

ψυχή γνώριζε στο παρελθόν, αλλά μια αφύπνιση εκείνου που ο 

αληθινός της εαυτός γνωρίζει αιώνια (IV. 3. 25. 27-34). Ομοίως 

ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πολλές δραστηριότητες του κατώτε

ρου μέρους της ψυχής, για παράδειγμα επιθυμίες και αναμνή

σεις, των οποίων δεν αποκτούμε επίγνωση.50 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η παρατήρηση του Πλωτίνου ότι ο 

όρος μνήμη έχει δύο εφαρμογές, η μία από τις οποίες δηλώνει τη 

συνειδητή διατήρηση μιας μνημονικής εικόνας, ενώ η άλλη μια εν

στικτώδη συνήθη αντίδραση (IV. 3. 28). Διακρίνοντας τις δύο αυ

τές ο Πλωτίνος αποφεύγει τόσο τη στωική ταύτιση ενορμήσεων 

και κρίσεων (Ι. 1. 5. 12-21, III. 6. 4. 8. κ.ε.) όσο και τον αντίθετο 

μπεχεβιοριστικό υποβιβασμό της μνήμης σε απλή συνήθη αντί

δραση. Παρ' όλα αυτά κατά τη συνειδητή ενατένιση οι δύο πα

ράγοντες διαπλέκονται αμοιβαία, αφού η ενατένιση πάντοτε συ

νεπάγεται ενδιαφέρον για το αντικείμενο που γίνεται δέκτης της 

49. IV. 3. 30· πρβλ. Ι. 1. 11. 1-8,1.4. 10. 1-21, IV. 8. 8. 1-11, V. 1. 12. 

50. III. 6. 3. 19-22, IV. 4. 4. 10-20, IV. 8. 8. 6-11, IV. 9. 2. 12-21. 
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ή τουλάχιστον για τέτοιου τύπου αντικείμενα (πρβλ. IV. 4. 3-4, 25. 

1-11). Γι' αυτό και οι αισθήσεις των οποίων τα αντικείμενα είναι για 

μας απολύτως αδιάφορα αποτυγχάνουν να διεισδύσουν στη συ

νείδηση μας και η ένταση της συνείδησης είναι ανάλογη με το 

βαθμό ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, αν σε έναν περίπατο εν

διαφερόμαστε μόνο για το περπάτημα και όχι για τους τόπους 

που διασχίζουμε, η αντίληψη μας αυτών των τόπων είναι ανάλογα 

αμυδρή. ΓΓ αυτόν το λόγο, μολονότι τα άστρα περιστρέφονται 

αέναα γύρω από τη γη, όλη τους η προσοχή είναι στραμμένη στο 

Νοητό κόσμο και συνεπώς δεν καταγράφουν τίποτε από τον αι

σθητό (IV. 4. 8). Για τον ίδιο λόγο επίσης, αφού η μνήμη εξαρτά

ται από τη διάθεση μας, «γινόμαστε ό,τι θυμόμαστε» (IV. 4. 3. 6-

8) και τα αντικείμενα της προσοχής μας γίνονται ζωτικής σημα

σίας για τον καθορισμό της μοίρας μας τώρα όσο και στο μέλλον. 

Είναι άρα ξεκάθαρο ότι η επιστροφή της ανώτερης ψυχής στο 

Νοητό κόσμο προϋποθέτει την εγκατάλειψη κάθε ενδιαφέροντος 

για την κατώτερη ψυχή και το αισθητό σύμπαν, και ως εκ τούτου 

κάθε ανάμνηση τους (IV. 3. 32. 10 κ.ε.). Όμως μπορούμε να πά

με ακόμη πιο μακριά, επειδή, όπως έχουμε δει. πλήρης ταύτιση 

με το αντικείμενο της ενατένισης είναι αδύνατη στο επίπεδο της 

Ψυχής (πρβλ. σελ. 98). Με τα λόγια του Πλωτίνου, η συνείδηση 

σε αυτό το επίπεδο της ψυχής ασκεί μια «αμυδρή επίδραση»-

επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι διαβάζουμε καλύτερα για πρά

ξεις θάρρους όταν είμαστε περισσότερο απορροφημένοι από αυ

τές και έτσι έχουμε λιγότερη συνείδηση τους (Ι. 4. 10. 21-33). Οι 

συνέπειες όμως δεν είναι πάντοτε βλαβερές αφού, όπως παρα

τηρεί ο Πλωτίνος, οι αναμνήσεις για τις οποίες είμαστε λιγότερο 

συνειδητοί είναι εκείνες που εξουσιάζουν πλήρως την ψυχή και 

άρα είναι οι πιο επικίνδυνες (IV. 4. 4. 10-14). Στην πραγματικό

τητα η «τόλμη» που ωθεί την ψυχή να εγκαταλείψει το Νοητό 

κόσμο μπορεί να εξισωθεί με την υποσυνείδητη μνήμη του υλικού 

κόσμου και με τη δική της ξεχωριστή ύπαρξη εκεί (IV. 4. 3-4). 

Ιδωμένος όμως σε σχέση με το Νου, ο τύπος της συνείδησης που 

συνδέεται με τη μνήμη και την εννοιακή σκέψη μπορεί να θεω

ρηθεί μόνο υπολειμματικός- γι' αυτό και ο Πλωτίνος προτείνει το 
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παράδοξο ότι η ευδαιμονία του φιλοσόφου είναι πληρέστερη όσο 

λιγότερο έχει ο ίδιος επίγνωση της (Ι. 4. 9-10). Πιο συγκεκριμένα, 

μόνο όταν εγκαταλείπει την καθησυχαστική σταθερότητα της κα

θημερινής μας συνείδησης (που από τον Πλωτίνο ονομάζεται 

αντίληψις ή παρακολούδησις). επιτυγχάνεται η πραγματική αυτο-

συναίσθηση (η οποία ορίζεται ως συναι^ησις). Όπως επισημαί

νει ο Πλωτίνος, η γνώση μας είναι τελειότερη όταν με τα δικά μας 

κριτήρια, που έχουν τη ρίζα τους στην αισθητηριακή αντίληψη, 

φαινόμαστε να γνωρίζουμε λιγότερα- ομοίως η ασθένεια, και γε

νικά το κακό, κάνουν ισχυρότερα αισθητή την παρουσία τους απ' 

ό,τι η υγεία και η αγαθότητα (V. 8. 11. 19-40). Τις ηθικές συνέ

πειες αυτής της αντιστροφής των αρχών της κοινής λογικής θα 

τις δούμε στο επόμενο μέρος του βιβλίου μας. 

Συνάγεται λοιπόν ότι, άπαξ και βρίσκεται στο Νοητό κόσμο, 

η ψυχή είναι πλήρως απορροφημένη στην ενορατική ενατένιση 

αυτού του κόσμου και δεν διατηρεί καμία μνήμη για οτιδήποτε. 

ούτε ακόμη και του ίδιου του εαυτού της ως διακριτής οντότη

τας. Γνωρίζει τον εαυτό της, πράγματι, στο βαθμό που μέσω της 

ενατένισης ταυτίζεται με το Νου- αντίστροφα, η αυτογνωσία της 

είναι η ταυτόχρονη γνώση όλων όσων περιέχει αυτή η αρχή. Επι

πλέον. σε αυτό το στάδιο η ενατένιση της μετέχει στην αιωνιό

τητα του Νου (IV. 4. 1-2). Και αυτό δεν είναι αληθινό μόνο για 

την εξαγνισμένη ατομική ψυχή· η Ψυχή του Κόσμου και οι αστρι

κές ψυχές βρίσκονται διαρκώς σε αυτήν την κατάσταση (IV. 4. 

15-16) και είναι μόνο τα δημιουργήματα της Ψυχής του Κόσμου. 

όχι η Ψυχή του Κόσμου καθεαυτή, που υπόκεινται στο χρόνο (IV. 

4. 15. 15-20· σύγκρινε III. 7. 11. 59-62). Το πρόσθετο αυτό βήμα 

ήταν ξεκάθαρα αναγκαίο εάν η Ψυχή του Κόσμου έπρεπε να 

διαφύγει τη γνωστικιστική κατηγορία σύμφωνα με την οποία η 

ενατένιση της είναι κατώτερη από την υψηλότερη που μπορεί 

να επιτύχει ο άνθρωπος. Ωστόσο φαίνεται ότι οδηγεί στην κα

τάργηση της διάκρισης μεταξύ Ψυχής και Νου ως Υποστάσεων, 

διάκριση στην οποία αλλού ο Πλωτίνος επιμένει, τόσο στην 

πρώιμη πραγματεία του για τις Τρεις Υποστάσεις (V. 1. 4. 1-28) 

όσο και στην πραγματεία για το Χρόνο και την Αιωνιότητα, η 
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οποία γράφτηκε στο τέλος της δεύτερης περιόδου του (III. 7. 11). 

Αξίζει να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι στην τελευταία αυτή πραγ

ματεία ο αποχωρισμός της Ψυχής από το Νου χαρακτηρίζεται 

σχεδόν ως επιλήψιμη πράξη παράλληλη με εκείνη της πτώσης 

της ατομικής ψυχής (III. 7. 11. 15 κ.ε.. πρβλ. V. 2. 1. 18-28). Ο 

Πλωτίνος βρίσκεται αντιμέτωπος, στην πραγματικότητα, με ένα 

δυσεπίλυτο δίλημμα. Είτε η διάκριση ανάμεσα σε Ψυχή και Νου 

ισχύει για την ενσώματη ανθρώπινη ψυχή, οπότε η διάκριση ανά

μεσα στη Δεύτερη και την Τρίτη Υπόσταση καταργείται- είτε θα 

θεωρήσουμε ότι η Ψυχή του Κόσμου είναι σταθερά στιγματισμέ

νη από μερικές από τις ατέλειες της ανθρώπινης κατάστασης. 

Και παρόμοια προβλήματα μπορούν να ανακύψουν στη σχέση 

του Νου με το Εν μολονότι ο Πλωτίνος αποφεύγει να τα θέσει, 

μπορεί κάποιες φορές να υιοθετεί μια πεσιμιστική οπτική της αυ-

τοδημιουργίας του Νου και να αναφέρεται στο χωρισμό του από 

το Εν ως πράξη αυθάδειας (III. 8. 8. 32-8, VI. 9. 5. 29). Τέτοια 

προβλήματα θα μπορούσαν, φυσικά, να αποφευχθούν εάν οι 

τρεις Υποστάσεις είχαν θεωρηθεί απλώς διαφορετικοί τρόποι θέ

ασης του ίδιου πράγματος και η διάκριση τους απλώς μια ψευ

δαίσθηση της σκέψης. Όπως θα δούμε, ένα τέτοιο συμπέρασμα 

σύντομα επρόκειτο να αντληθεί στη Νεοπλατωνική σχολή. 

V 
Επιστροφή στο Εν 

Η νεοπλατωνική αντίληψη για τον αισθητό κόσμο εμφανίζεται ως 

ενδιάμεση μεταξύ αυτής των Στωικών και εκείνης των Γνωστικών. 

Έχουμε ήδη μιλήσει για την αντίθεση του Πλωτίνου στην αντίλη

ψη της Σχολής των Γνωστικών για τον κόσμο ως αποτυχημένο δη

μιούργημα ενός κακού Δημιουργού (πρβλ. σελ. 36). Κατά την επί

θεση του σε αυτήν την άποψη δανείζεται πολλά επιχειρήματα από 

τη στωική θεοδικία, όπως για παράδειγμα ότι στο σύμπαν περι

λαμβάνεται αναγκαία η διαμάχη (παράδειγμα II. 3. 16. 41 κ.ε.. III. 
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2. 2. IV. 4. 32) και ότι αυτό που είναι καλό για το όλο πρέπει να 

είναι εξίσου καλό και για το μέρος (II. 9. 7. 33-9, III. 2. 3. 9 κ.ε. 

κ.λπ.). Ενώ όμως ο κόσμος είναι ο καλύτερος δυνατός που θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί με βάση την ύλη, παραμένει για τον 

Πλωτίνο αποφασιστικά κατώτερος από το νοητό του αρχέτυπο 

(II. 9. 8. 16 κ.ε.). Όμως η αντι-γνωστική πολεμική του Πλωτίνου 

λαμβάνει αποφασιστικά μια μη στωική τροπή όταν υποστηρίζει 

ότι το να επικρίνουμε τις ατέλειες του αισθητού κόσμου προκα

λεί το σφάλμα να απαιτούμε την ίδια τελειότητα από την εικόνα 

όσο και από το αρχέτυπο της.31 Μια παρόμοια μίξη πλατωνικών 

και στωικών θεμάτων ανακύπτει κατά την εξήγηση της φαινομε

νικά άδικης οδύνης. Αρνείται ότι είναι πραγματικά άδικη αποδε

χόμενος την πλατωνική άποψη σύμφωνα με την οποία η τιμωρία 

οφείλεται σε αμαρτία μιας προηγούμενης ζωής (III. 2. 13, IV. 3. 

16. 12-15)· υποστηρίζει όμως, όπως και οι Στωικοί, ότι σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να διαταράξει τη μακαριότητα του σοφού 

(Ι. 4. 4. 30-6, 7. 7. κ.ε., III. 2. 5. 15 κ.ε.). Τα εξωτερικά γεγονότα 

είναι ένα απλό παιχνίδι ή θέατρο ανάξιο να το παίρνουμε στα 

σοβαρά (Π. 9. 9. 1-26, III. 2. 15. 21 κ.ε.). Αν οι κοινοί άνθρωποι 

παραπονιούνται όταν αδικούνται, είναι δικό τους λάθος που δεν 

εκπαίδευσαν τις ψυχές τους να αντέχουν στις δυσκολίες της μοί

ρας. Δεν θα έπρεπε να περιμένουν από τους θεούς να τους σώ

σουν όταν ο θείος νόμος ορίζει ότι η ευτυχία είναι αποτέλεσμα 

της ίδιας της αρετής του ανθρώπου (Ι. 4. 8. 24-30. III. 2. 8. 7-9. 

19). Είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτό είναι ένας συγκεκριμένος 

υπαινιγμός προς το Χριστιανισμό- ο στόχος του Πλωτίνου μπο

ρεί να είναι γενικά η λαϊκή θρησκεία. 

Κατά συνέπεια ο Πλωτίνος συμφωνεί με τους Στωικούς στο 

ότι η ευτυχία είναι δυνατή στον επίγειο κόσμο και. ενάντια στον 

Αριστοτέλη, ότι είναι ανεξάρτητη από την εξωτερική ευημερία (Ι. 

4. 4 κ.ε.). Μια τέτοια όμως άποψη θεωρείται από τον Πλωτίνο δι-

καιολογήσιμη μόνο από την πλατωνική διαίρεση του ανθρώπου 

σε ανώτερο και κατώτερο εαυτό, διαίρεση η οποία εντοπίζει την 

51. II. 9. 4. 22-32, 8. 16-18, III. 2. 7. 1 κ.ε., 14. 6. κ.ε„ V. 8. 8. 22-3. 
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ευτυχία αποκλειστικά στην ευδαιμονία της πρώτης (είναι σημα

ντικό να θυμόμαστε ότι για τον Πλωτίνο αυτή η διαίρεση είναι 

μεταξύ ανώτερης και κατώτερης ψυχής και όχι μεταξύ σώματος 

και ψυχής). Έτσι είναι απλώς παράλογος ο επικούρειος ισχυρι

σμός ότι ο σοφός μπορεί να βρει ευχαρίστηση όταν βασανίζεται 

μέχρι θανάτου· το θέμα για έναν Πλατωνικό είναι ότι ο πόνος 

που νιώθει στο σώμα του και στην κατώτερη ψυχή δεν επηρεά

ζει τον πραγματικό του εαυτό, ο οποίος παραμένει συγκεντρω

μένος στην ενατένιση (Ι. 4. 13. 5-12· πρβλ. ό.π. 8. 1. κ.ε., III. 2. 

15. 47-62). Κατά παρόμοιο τρόπο μια μικρή ποσότητα εξωτερι

κών αγαθών με βεβαιότητα θα συμβάλουν στη συντήρηση και 

στην αρμονία της κατώτερης φύσης του ανθρώπου (πρβλ. Ι. 4. 

7. 1-8), μολονότι η υπερβολή τους θα αποδειχτεί εμπόδιο (ό.π. 

14. 9-11). Γι' αυτόν το λόγο ο σοφός συνήθως θα δώσει στο σώμα 

εκείνο που χρειάζεται, παραδείγματος χάριν, για να διατηρήσει 

την υγεία του. όμως για μία ακόμη φορά χωρίς να ταυτίζει τον 

εαυτό του με την κατώτερη φύση του (Ι. 4. 4. 25-30, 16. 13-29). 

Και θα εκπαιδεύσει επίσης το σώμα να χαλαρώνει την επιρροή 

του στην ψυχή στο βαθμό που, κάτω από τις κατάλληλες περι

στάσεις, να προτιμά την ασθένεια παρά την υγεία (Ι. 4. 14). Και 

όταν ακόμα εξωτερικές ατυχίες έρχονται χωρίς να το επιθυμεί, 

η ευδαιμονία του αληθινού του εαυτού παραμένει αμείωτη (Ι. 4. 

7. 8. κ.ε.). Ομολογουμένως ο Πλωτίνος συχνά υποστηρίζει ότι η 

ανάγκη να φροντίζουμε έστω και λίγο το σώμα αποτελεί έναν 

αξιοθρήνητο περισπασμό (παρ. Ι. 4. 6. 21-4). Επιμένει όμως ότι 

ένας τέτοιος περισπασμός δεν αρκεί για να καταστρέψει την ευ

δαιμονία του φιλοσόφου και έχουμε δείξει με πόσο επιτυχημένο 

τρόπο συνδύαζε την ενατένιση και τη δράση στη δική του ζωή 

(παραπάνω σελ. 33, 79). Αντίθετα με τους Γνωστικούς, λοιπόν, 

ο πλατωνικός σοφός δεν πρέπει να υποβιβάζει το σώμα· αντίθε

τα, θα περιμένει υπομονετικά την απελευθέρωση του από το θά

νατο, όταν θα το εγκαταλείψει, όπως ένας μουσικός που τελικά 

εγκαταλείπει τη λύρα του η οποία τον υπηρέτησε άξια (Ι. 4. 16. 

13-29, II. 9. 18). Ο χωρισμός όμως από το σώμα, όταν συνίστα

ται στη συναισθηματική αδιαφορία γι' αυτό, δεν επιτυγχάνεται 
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απλώς μέσω του σωματικού θανάτου. Γι' αυτό και ο Πλωτίνος 

απαγορεύει την αυτοκτονία υπό κανονικές περιστάσεις- έχουμε 

δει πώς απέτρεψε τον Πορφύριο από την αυτοκτονία (παραπά

νω σελ. 78) και στα ελάχιστα αποσπάσματα στα οποία φαίνεται 

να την επιτρέπει εξηγούνται ως υποχωρήσεις χάριν της συζήτη

σης απέναντι σε συγκεκριμένους αντιπάλους." 

Περαιτέρω ο Πλωτίνος απορρίπτει τη στωική άποψη σύμφω

να με την οποία ορίζεται ο σκοπός του ανθρώπου καθ' υποτα-

γήν στην Ειμαρμένη που διέπει τον αισθητό κόσμο. Αφού η ψυ

χή είναι «αμφίβια», ανήκοντας τόσο στον αισθητό όσο και στο 

Νοητό κόσμο (IV. 8. 4. 31-5). αυτό θεωρείται καλό μόνο για την 

κατώτερη μας ψυχή- ο αληθινός μας εαυτός ανήκει στη Νοητή 

τάξη." Συμπερασματικά ο Πλωτίνος συμφωνεί με τον Αριστοτέ

λη ενάντια στους Στωικούς αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα 

της θεωρητικής ζωής έναντι της πρακτικής (IV. 4. 44). Θα ήταν 

φυσικά αδύνατο να απαγορεύσει στο σοφό κάθε εξωτερική δρα

στηριότητα- στην πραγματικότητα, τόσο στη θεωρία όσο και 

ακόμη περισσότερο στην προσωπική του ζωή, ο Πλωτίνος θεω

ρούσε το σοφό υποχρεωμένο να εκτελεί όσα καθήκοντα εμπί

πτουν στο δρόμο του και, σε κάθε περίπτωση, να ασκεί την ηθι

κή αρετή (πρβλ. Ι. 2. 7. 13-21). Τέτοιες όμως δραστηριότητες 

πρέπει να τις αντιμετωπίζει απλώς ως αναγκαίο παρεπόμενο 

της ανθρώπινης φύσης, με πλήρη συνείδηση ότι το αληθινό αγα

θό βρίσκεται αλλού. Πάνω απ' όλα, δεν πρέπει να συγχέει τις 

αισθητές εικόνες της ομορφιάς -αυτές της ωραιότητας των υλι

κών αντικειμένων ή των μεγαλόπρεπων πράξεων- με το αρχέτυ

πο κάλλος του Νοητού κόσμου (III. 5. 1. 30 κ.ε., V. 8. 2. 31-5). 

Το να εκλαμβάνει κάποιος την ηθική πράξη ως αυτοσκοπό, 

αγνοώντας αυτήν τη διάκριση, σημαίνει πως ενδίδει στην άλογη 

φύση του ανθρώπου. Είναι, σχεδόν κυριολεκτικά, μια περίπτω

ση μαγικής γοητείας, εφόσον οι δυνάμεις που χρησιμοποιούνται 

από τους μάγους είναι απλώς εκείνες οι οποίες κατά κύριο λόγο 

52. Πρβλ. Rist, Plotinus: the Road to Reality, σελ, 174-7, Ew. I. 9 passim, I. 4. 7. 31-2, 8. 8-9· 
II. 9. 8. 42-3, 16-17. 

53. II. 3. 9-10, III. 1. 8-10, IV. 3. 15. 10-23, IV. 4. 34. 1-7. 
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δεσμεύουν την ψυχή εδώ (IV. 4. 43. 16 κ.ε.· πρβλ. II. 3. 15. 13 

κ.ε.). Γι' αυτόν το λόγο. σύμφωνα με την άποψη περί ελευθερίας 

που περιγράφτηκε νωρίτερα, μόνο η θεωρητική ζωή είναι ελεύ

θερη (πρβλ. σελ. 112-3). Ακόμη και οι πράξεις του σοφού δεν εί

ναι πλήρως ελεύθερες, στο βαθμό που εξαρτώνται από τις εξω

τερικές περιστάσεις. Από την άλλη μεριά, ενώ ο άνθρωπος της 

απλής ηθικής αρετής θα ακολουθήσει δουλικά τις υπαγορεύσεις 

αυτών των περιστάσεων, ο σοφός θα σχεδιάσει την πορεία του 

υπό το φως της εσωτερικής του ενατένισης, εγκαταλείποντας, 

αν αυτό είναι αναγκαίο, οικογένεια, πατρίδα, ίσως και την ίδια 

του τη ζωή (VI. 8. 6. 1-31). Στην πραγματικότητα θα προτιμούσε 

να μην έχει καμία αφορμή να ασκήσει την ηθική αρετή, εφόσον 

αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη δυστυχίας που χρειάζεται ανα

κούφιση- ο ιδανικός γιατρός επιθυμεί να μην υπήρχαν άρρωστοι 

οι οποίοι να χρειάζονται τις ικανότητες του - αν τουλάχιστον δεν 

συνειδητοποιούσε ότι σε αυτόν τον ατελή κόσμο η δυστυχία είναι 

αναπόφευκτη (Ι. 4. 11. 12-17, VI. 8. 5. 1-20). Δεν είναι όμως μόνο 

ότι η δράση είναι κατώτερη της ενατένισης· όλες οι δράσεις στ' 

αλήθεια δεν έχουν άλλο σκοπό από την ενατένιση. Διότι ο άν

θρωπος της δράσης ικανοποιείται μόνο όταν ενατενίζει το απο

τέλεσμα των πράξεων του μέσα στο νου του και αυτή η ικανο

ποίηση είναι ο πραγματικός του σκοπός (III. 8. 6). Με άλλα λό

για, η πράξη είναι μια ασθενής μορφή ενατένισης και ως εκ τού

του λειτουργεί ως υποκατάστατο της τελευταίας σε εκείνους οι 

οποίοι δεν έχουν τη λεπτότητα να ακολουθήσουν απευθείας την 

ενατένιση, όπως τα παιδιά που ανίκανα για ακαδημαϊκές σπου

δές ασχολούνται με την εκμάθηση διάφορων τεχνών (III. 8. 4. 31-

47, 5. 17-25). Για μία ακόμη φορά η ενστικτώδης αναζήτηση στα

θερότητας εκ μέρους του ανθρώπου έχει τοποθετηθεί άστοχα, 

οδηγώντας τον μακριά από το σκοπό του ή, στην καλύτερη περί

πτωση, επιτυγχάνοντας τον μόνο δι' ενός έμμεσου δρόμου. 

Όπως και άλλοι Πλατωνικοί, έτσι και ο Πλωτίνος προσδιορί

ζει ως σκοπό της ψυχής την ομοίωση της προς το Θεό μέσω της 

αρετής (Ι. 2. 1 κ.ε.)· χωρίς αρετή, υποστηρίζει ενάντια στους 

Γνωστικούς, ο «Θεός» είναι απλώς ένα όνομα (II. 9. 15. 39-40). 
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Είναι όμως ξεκάθαρο από αυτά που έχουν ειπωθεί ότι μια τέ

τοια «αρετή» πρωταρχικά δηλώνει την άσκηση που εξαγνίζει 

την ψυχή για την ενατένιση, μολονότι ο Πλωτίνος παραδέχεται 

ότι θα ήταν παράλογο να αρνηθούμε στις κοινωνικές αρετές 

οποιονδήποτε ρόλο σε αυτήν την κάθαρση (Ι. 2. 1. 23-6). Εφό

σον ο άνθρωπος διαθέτει ανώτερη και κατώτερη ψυχή, αυτή η 

άσκηση είναι διττή (Ι. 1. 3. 21-6. Ι. 2. 5. III. 6. 5. 13 κ.ε.). Η κά

θαρση της ανώτερης ψυχής συνεπάγεται την απομάκρυνση της 

προσοχής της από τον αισθητό κόσμο και την επιστροφή στη 

Νοητή τάξη. έτσι ώστε να αποκατασταθεί η πρωταρχική της κα

τάσταση ως θεία εικόνα αυτής της τάξης (Ι. 2. 3 κ.ε.. Ι. 6. 5. κ.ε. 

κ.λπ.). Για την κατώτερη ψυχή σκοπός είναι να ηρεμήσει τα πά

θη της έτσι ώστε αυτά να μην ταράσσουν την ανώτερη φύση του 

ανθρώπου (εκτός ίσως από μια παροδική εικόνα, που αμέσως 

θα ηρεμεί με μία και μόνη ματιά από το λόγο). Όμως. για μία 

ακόμη φορά δεν πρέπει να υπάρξει καμιά βίαιη απώθηση της 

άλογης ψυχής (Ι. 2. 5. 21-31, Ι. 4. 15. 16-25). Ο σκοπός είναι αρ

χικά να εκπαιδευτεί οικειοθελώς ώστε να δέχεται την καθοδή

γηση του λόγου και στη συνέχεια να απομακρύνεται η προσοχή 

της από αυτήν (IV. 3. 32. 6-18). 

Η φιλοσοφία είναι συνεπώς για τον Πλωτίνο κάτι μακράν της 

αφηρημένης ακαδημαϊκής σπουδής. ΓΓ αυτόν, όπως και για τον 

Πλάτωνα, η εκγύμναση του φιλοσόφου είναι τόσο ηθική όσο και 

πνευματική· χωρίς τη διαλεκτική η αρετή είναι ατελής, όμως και 

χωρίς την αρετή η αληθινή φιλοσοφία είναι ανέφικτη (Ι. 3. 6. 14-

24). Και μολονότι ο Πλωτίνος επιμένει, και η πρακτική του σε όλο 

το μήκος των Εννεάδων το επιβεβαιώνει, ότι αυτός ο εξαγνισμός 

περιλαμβάνει μια αυστηρή διανοητική εκγύμναση, κάνει επίσης 

σαφές ότι ο σκοπός του φιλοσόφου είναι να υπερβεί τους αφηρη

μένους τύπους (Ι. 3. 5. 10-23· πρβλ. V. 8. 4. 35-55) και να φτάσει 

στο σημείο να ενατενίσει το Νου «ως εάν ήταν αισθητό αντικεί

μενο» (VI. 9. 5. 12-13). Γιατί δεν περιοριζόμαστε στις εικόνες του 

Νοητού κόσμου, «στους νόμους που εγχαράσσονται από το Νου 

στην ψυχή μας» (V. 3. 4. 1 κ.ε.· πρβλ. Ι. 1. 8. 1-8)· μπορούμε αντί

θετα να υψωθούμε στην ενατένιση των Ιδεών καθεαυτών και με 
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τον τρόπο αυτό να ταυτιστούμε μαζί τους (VI. 5. 7). Ταυτόχρο

να η ψυχή ξεπερνά την προσκόλληση στην ξεχωριστή της ατο

μικότητα και συνειδητοποιεί την εσώτερη ταυτότητα της με το 

σύνολο του Νοητού κόσμου (VI. 5. 12. 16 κ.ε.). Τότε απομένει η 

τελική επιστροφή στο Εν. 

Ο ρόλος που παίζει ο έρωτας για την επιστροφή της ψυχής 

αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, αφού προσφέρει ένα εξαιρετικό πα

ράδειγμα πλατωνικού θέματος το οποίο παραλαμβάνεται από 

τον Πλωτίνο και υποβάλλεται σε υπόρρητες δραστικές διορθώ

σεις. Πρώτα απ' όλα, αποκλείει τις ομοφυλοφιλικές συνδηλώ

σεις του πλατωνικού έρωτα. Στην πραγματικότητα, η καταδίκη 

του σοδομισμού εκ μέρους του απηχεί τη στάση του ίδιου του 

Πλάτωνα (III. 5. 1. 50-5· πρβλ. Νόμοι VIII. 836b κ.ε.). Ωστόσο, 

ακόμα και η πλατωνική ιδέα μιας μη σωματικής σχέσης μεταξύ 

δύο ψυχών στην αναζήτηση της αλήθειας δεν προσλαμβάνει κα

μία σημασία στις Εννεάδες, όπου η αναγωγή του φιλοσόφου εί

ναι ουσιαστικά μοναχική.54 Ακόμα και ο ετερόφυλος φυσικός 

έρωτας είναι κατά πολύ κατώτερος του ιδεώδους (III. 5. 1. 36-8). 

Είναι αλήθεια ότι ο Πλωτίνος χρησιμοποιεί την ένωση των ερα

στών ως σύμβολο της ένωσης της ψυχής με το Εν (VI. 7. 34. 14-

16), παραμένει όμως και αυτή, όπως όλες οι υλικές εικόνες, μια 

εξαιρετικά ατελής σκιαγράφηση του τελευταίου (VI. 9. 9. 39-

47). Όπως και όλων των εξωτερικών δραστηριοτήτων, πραγματι

κός σκοπός του έρωτα είναι η ενατένιση (III. 8. 7. 18-22) και, 

ακόμη προφανέστερα απ' ό,τι εκείνες, οδηγεί στην αναζήτηση 

μιας θνητής εικόνας της ομορφιάς αντί του Κάλλους καθεαυτού 

(III. 5. 1. 30-8, V. 8. 8. 12-15). Συνεπής σε αυτήν την άποψη, ο 

Πλωτίνος τροποποιεί τον πλατωνικό χαρακτηρισμό του έρωτα ως 

αποβλέποντος στη «γέννηση μέσα στο ωραίο» (Συμπόσιο 206Ε). 

Για τον Πλωτίνο ο έρωτας είναι τελειότερος όταν δεν αποβλέπει 

στη γέννηση, εφόσον ένας τέτοιος σκοπός δηλώνει μια δυσφορία 

για την παρούσα κατάσταση του ανθρώπου (III. 5. 1. 38-50). Και 

54. Πρβλ. συγκεκριμένα την προσαρμογή του Φαιδρός 252D στο Ew. 1.6. 9. 7-15' στον Πλω
τίνο το ενδιαφέρον του φιλοσόφου στρέφεται προς τη δική του ηθική βελτίωση, όχι σε εκεί
νη του αγαπημένου του. Πρβλ. επίσης VI. 7. 31.11-17. 
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αυτές οι επιφυλάξεις ισχύουν ακόμη και για την «πνευματική 

δημιουργία» (διανοητική ή καλλιτεχνική) την οποία ενθάρρυνε 

ο Πλάτωνας. Δεν θα πρέπει ωστόσο να θεωρήσουμε τον πλωτι-

νικό έρωτα μη δημιουργικό- δεν είναι τη δημιουργία, αλλά την 

εσκεμμένη πρόδεση για δημιουργία που υποτιμά, διότι, όπως 

έχουμε δει. το να κατευθύνει κάποιος τις ενέργειες προς τα έξω 

σημαίνει ότι τις σπαταλά. Γι' αυτό και ο Πλωτίνος υποστηρίζει. 

σε ένα απόσπασμα που θυμίζει το μυστικισμό της Άπω Ανατο

λής, πως η τελειότητα του αισθητού κόσμου απορρέει από το γε

γονός ότι ο δημιουργός του δεν είχε καμία πρόθεση να τον δη

μιουργήσει, αλλά ότι «τα σπουδαία έργα επιτυγχάνονται μέσα 

από τη μη δράση» (III. 2. 1. 34-45). 

Επιπλέον υπόρρητες διορθώσεις στον Πλάτωνα εμφανίζονται 

στους προβληματισμούς του Πλωτίνου σχετικά με το κάλλος και 

την καλλιτεχνική δημιουργία. Έτσι, ενώ ο Πλάτωνας θεωρούσε 

τον καλλιτέχνη περιοριζόμενο στη μίμηση των αισθητών επιμέ

ρους πραγμάτων, ο Πλωτίνος υποστηρίζει ότι ο καλλιτέχνης μπο

ρεί να βασίσει το έργο του σε εκείνα τα Νοητά αρχέτυπα των επι

μέρους πραγμάτων. Παραθέτει το παραδοσιακό παράδειγμα του 

Φειδία ο οποίος δημιούργησε το περίφημο άγαλμα του Δία «όχι 

από κάποιο αισθητό υπόδειγμα, αλλά συλλαμβάνοντας πώς θα 

έμοιαζε ο ίδιος ο Δίας εάν φανερωνόταν στα μάτια μας» (V. 8. 1. 

32-40). Ό μ ω ς η «δυναμική» προσέγγιση του Νοητού κόσμου από 

τον Πλωτίνο οδηγεί σε ακόμη πιο ριζοσπαστικές αλλαγές. Οι 

πραγματικές συνέπειες δεν είναι ακόμη φανερές στην επίθεση. 

στην πρώιμη πραγματεία του για το Κάλλος, κατά της στωικής 

ταύτισης του ωραίου με τη συμμετρία. Συμφωνεί στην πραγματι

κότητα ότι το κάλλος έγκειται μάλλον στη συμμετρία παρά στο 

αντίστροφο - αν ήταν όμως απλώς ταυτόσημο με τη συμμετρία, η 

οποία έγκειται στην αρμονία των μερών, ούτε τα άυλα όντα ούτε 

τα μη σύνθετα υλικά αντικείμενα θα μπορούσαν να είναι όμορφα 

(Ι. 6. [1]. 1. 20-54). Το Κάλλος πρέπει μάλλον να ταυτιστεί με τη 

Μορφή και η ασχήμια με την Ύλη που δεν έχει υποταχτεί στη 

Μορφή (Ι. 6. 2-3). Ωστόσο μια συζήτηση σχετικά με το ίδιο θέμα 

από τη μέση συγγραφική του περίοδο σηματοδοτεί μια νέα αρχή. 
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Γιατί τώρα δεν είναι η Μορφή αλλά η Ζωή εκείνη στην οποία ο 

Πλωτίνος βλέπει την ουσία του κάλλους υποστηρίζοντας, για πα

ράδειγμα, ότι τα ζωντανά δυσανάλογα πρόσωπα είναι πιο όμορ

φα από τα νεκρά συμμετρικά (VI. 7. [38]. 22. 24-36). Ακόμη πιο 

ριζικά υποστηρίζει ότι ακόμη και το κάλλος των Μορφών θα απο

τύχει να μας αφυπνίσει αν οι Μορφές δεν ακτινοβολούσαν από 

τη λάμψη που τους ρίχνει το Αγαθόν (ό.π. 1-24). Με άλλα λόγια, 

είναι με αυτήν τη λάμψη, «την άνθιση του φωτός» στο Νοητό κό

σμο (V. 8. 10. 29-30), παρά με τις Μορφές αυτές καθαυτές που 

πρέπει να ταυτίσουμε το αληθινό Κάλλος. Γι' αυτό και ο Πλωτί

νος φτάνει μέχρι το σημείο να δηλώσει ότι το Πρωταρχικό Κάλ

λος είναι άμορφο (VI. 7. 33. 37-8), διαρρηγνύοντας έτσι ολοκλη

ρωτικά το δεσμό του με τον παραδοσιακό Πλατωνισμό. 

Φαίνεται έτσι ότι το Αγαθόν, ως πηγή του Κάλλους, θα έπρε

πε να βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο από το Κάλλος καθε

αυτό. Στην πραγματικότητα ο Πλωτίνος διστάζει να συμφωνήσει 

εάν το Εν μπορεί να ονομαστεί Καλόν, όπως κάνει και με την 

εφαρμογή οποιουδήποτε θετικού όρου- εξ ου και η χρήση αμφί

σημων εκφράσεων όπως «Κάλλος πέραν του Κάλλους» (VI. 7. 

32. 29) σε σχέση με αυτό." Όμως σε μια ωριμότερη πραγμάτευ-

σή του (V. 5. 12) υποστηρίζει ότι το Αγαθόν είναι στην πραγμα

τικότητα η ανώτερη Πραγματικότητα μεταξύ των δύο και το αντι

κείμενο της πιο θεμελιώδους επιθυμίας, η οποία δρα σε όλα τα 

όντα ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου - μολονότι μόνο 

εκείνοι που είναι σε κάποιο βαθμό αφυπνισμένοι αναζητούν το 

Κάλλος ή τη Νόηση (πρβλ. VI. 7. 20. 11-24). Γι' αυτό και ο έρω

τας για το Αγαθόν είναι ελεύθερος από τα βίαια πάθη που προ

καλούνται από το Κάλλος, το οποίο συχνά εκτρέπει τα όντα από 

τον πραγματικό τους σκοπό. Αυτός ο σκοπός είναι συνεπώς να 

αρθούν πάνω τόσο από το Κάλλος όσο και από τη Νόηση· έγκει

ται στην ομοίωση προς το Αγαθόν, εφόσον ο άπειρος έρωτας 

απαιτεί ένα άπειρο ερωτικό αντικείμενο (VI. 7. 32. 24-9). Είναι η 

λαχτάρα αυτού του σκοπού η οποία υποκινεί κάθε επίπεδο της 

55. Πρβλ. επίσης 1.6. 6 κ.ε., ιδιαίτερα 9.34-43,1.8.2.7-9, V. 9.2. 8-9, VI. 7.33.19-22,42.16-18. 
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Πραγματικότητας να επαναστραφεί στην ενατένιση της πηγής 

της και με αυτόν τον τρόπο να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή ενό

τητα γι' αυτήν. Γι' αυτόν το λόγο οι Στωικοί κάνουν λάθος όταν 

τοποθετούν το καλό ενός όντος στην αυτοσυντήρηση- συνίστα

ται μάλλον στη λαχτάρα ενός υπερβατικού σκοπού (VI. 7. 25. 18 

κ.ε., 27. 3. κ.ε.). Ούτε είναι η ψυχή δεσμευμένη στην ατελή ενό

τητα του δικού της επιπέδου- είναι ικανή, στη μυστική εμπειρία, 

να περάσει επέκεινα του Νου. στην ένωση με το Απόλυτο Εν. 

Το Εν. τονίζει ο Πλωτίνος, δεν χρειάζεται να στραφεί προς 

εμάς (VI. 9. 8. 33 κ.ε.)- είναι παρόν οποτεδήποτε στρεφόμαστε 

προς τα ένδον, διακόπτοντας τη συνήθη προσκόλληση μας στον 

αισθητό κόσμο, και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε ικανοί να γνω

ρίσουμε τον εαυτό μας και τελικά το Εν που είναι η πηγή μας 

(VI. 9. 7. 33-4). Για να αντικρίσουμε το τελευταίο πρέπει να 

«απεκδυθούμε από τα πάντα» (V. 3. 17. 38) ή να «εγκατα?ιεί-

ψουμε κάθε ετερότητα», που σημαίνει κάθε πολλαπλότητα και 

καθετί τα οποίο μας διακρίνει από το Εν (VI. 9. 8. 33-5). Και 

όπως η αναγωγή στο Νοητό κόσμο συνεπάγεται εγκατά?ι.ειψη κά

θε αισθητής μορφής, έτσι τώρα η άνοδος στο άμορφο Εν απαι

τεί η ψυχή να «επανενώνει και καταργεί τις διακρίσεις του 

Νου» (VI. 7. 35. 33-4- πρβλ. V. 5. 6. 17-20) και να γίνεται συνει

δητά άμορφη (VI. 7. 34. 1-8. VI. 9. 7. 5-16). Ο Πλωτίνος αναγνω

ρίζει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους βαθύτερους φόβους 

του ανθρώπου- η ψυχή από το φόβο μήπως και μείνει χωρίς τίπο

τε απολύτως ζητεί να επιστρέψει στην καθησυχαστική σταθερό

τητα των αισθήσεων (VI. 9. 3. 1-10). Ωστόσο δεν μπορούμε να 

φτάσουμε το Εν παρά μόνο περνώντας μέσω του Νοητού κόσμου 

(π.χ. VI. 9. 3. 22 κ.ε.). Όντας εκεί, πρέπει να επιδιώξουμε να 

υπερβούμε τη δυαδικότητα υποκειμένου-αντικειμένου και να ενω

θούμε με το φως που φωτίζει και τα δύο. έτσι ώστε να τα αντι

κρίσουμε χωρίς διάμεσο (V. 5. 7). Διότι οι πνευματικές οντότητες 

δεν είναι χωρισμένες η μία από την άλλη (πρβλ. V. 1. 6. 48-9)-

όπως ακριβώς το ανώτερο επίπεδο της Ψυχής παραμένει ενωμέ

νο με το Νου. έτσι και το ανώτερο μέρος του Νου παραμένει συν

δεδεμένο με τη δική του πηγή. με την οποία απολαμβάνει αέναη 
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μυστική ένωση.5' Σε αντίθεση με τη «νηφάλια» ενατένιση που 

προσιδιάζει στο Νου, αυτό το επίπεδο ορίζεται ως «Νους ερω

τευμένος» ή «Νους μεθυσμένος από το νέκταρ» (VI. 7. 35. 19-

33)- επίσης ονομάζεται «πρώτο (επίπεδο) του Νου» (VI. 9. 3. 

27-8) ή «εκείνο το στοιχείο στο Νου που δεν είναι Νους» (V. 5. 

8. 22-3). Έχοντας φτάσει σε αυτό το επίπεδο, η ψυχή μπορεί μό

νο να περιμένει ήρεμα και υπομονετικά μέχρι τη στιγμή που το 

Εν ξαφνικά εμφανιστεί (V. 5. 7. 31-8. 7, VI. 7. 34. 12-13) ή μέχρις 

ότου «παρασυρμένη ψηλά από το κύμα του Νου, ξαφνικά δει, 

χωρίς να γνωρίζει ωστόσο το πώς» (VI. 7. 36. 17-19). 

Όπως και άλλοι μυστικιστές, ο Πλωτίνος τονίζει πως η μυ

στική ένωση δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια- μάλιστα δηλώ

νει ότι η σιωπή που απολαμβάνουν οι μυούμενοι στα Μυστήρια 

είναι συμβολική αυτού του γεγονότος (VI. 9. 10. 19-11. 4). Για το 

μεταφυσικό πρόβλημα σχετικά με το άρρητο του Ενός έχουμε 

ήδη μιλήσει (σελ. 102 κ.ε.) και ελάχιστα χρειάζεται να προσθέ

σουμε εδώ. Αυτό που έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέ

ρον των μελετητών είναι ότι, ενώ ο Πλωτίνος συχνά μιλά για τη 

μυστική εμπειρία με τους παραδοσιακούς πλατωνικούς όρους 

της «θέασης», παρ ' όλα αυτά θεωρεί ότι μια τέτοια γλώσσα 

αποπνέει υπερβολικό δυϊσμό για να είναι ικανοποιητική (πρβλ. 

VI. 9. 10. 11 κ.ε., Π. 22-6). Γι' αυτό και συχνά προτιμά μετα

φορές που προέρχονται από την αίσθηση της αφής ως εκείνης 

η οποία υποδηλώνει μεγαλύτερη οικειότητα μεταξύ αυτού που 

βιώνει την εμπειρία και του αντικειμένου του (π.χ. V. 3. 17. 25, 

VI. 7. 36. 4, VI. 9. 4. 27)· αλλού αναφέρεται απλώς σε μια 

«παρουσία υπέρτερη της γνώσης» (VI. 9. 4. 3). Το πρόβλημα 

είναι στην πραγματικότητα ταυτόσημο με το μεταφυσικό ερώ

τημα κατά πόσο το Εν διαθέτει «γνώση» (πρβλ. σελ. 105-6)· 

εντέλει η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι όλοι αυτοί οι όροι είναι 

ανεπαρκείς για να εκφράσουν μια ενότητα η οποία, όσο διαρ

κεί, καταργεί κάθε διάκριση μεταξύ της ψυχής και του Ενός 

(VI. 9. 10. 19-2Γ VI. 7. 34. 13-14). 

56. Αυτό τουλάχιστον δηλώνεται στην Ew. VI. 7.35. 27 κ,ε., εντούτοις η V. 5. 8. 16 κ.ε. φαί
νεται αντίθετη σε αυτό. 
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Η ένωση με το Εν δεν απορρέει, ωστόσο, από την κατάργηση 

της ατομικής ύπαρξης της ψυχής. Περιγράφοντας τα δύο επίπε

δα του Νου ο Πλωτίνος δηλώνει (αν και είναι ομολογουμένως δύ

σκολο να συντονιστεί με τις περιγραφές της μυστικής ένωσης) 

ότι η ενότητα-σε-πολλαπλότητα του Νου υπερτερεί αιωνίως της 

ενατένισης του προς το Εν (VI. 7. 35. 27-33). Περισσότερο φως 

σε αυτό το ζήτημα πέφτει από τον τρόπο που ο Πλωτίνος θέτει 

σε εφαρμογή μια από τις σημαντικότερες μυστικιστικές του ιδέ

ες. ότι η επαφή με το Εν γίνεται μέσω του κέντρου της ψυχής 

μας (II. 2. 2. 6 κ.ε.. V. 1. 11. 9-15, πρβλ. VI. 8. 18. 8 κ.ε. κ.λπ). 

Διότι ο Πλωτίνος τονίζει ότι αυτό το κέντρο δεν είναι το Εν κα

θεαυτό- πρέπει να πάμε μακρύτερα και να αναζητήσουμε ένα 

κέντρο στο οποίο τα κέντρα όλων αυτών των κύκλων συμπί

πτουν (VI. 9. 8. 10-12). Οι πλήρεις συνεπαγωγές αυτής της ανα

λογίας αποκαλύπτονται όταν αναλογιστούμε ότι τα κέντρα δύο 

ομόκεντρων κύκλων είναι αδιαχώριστα όταν αυτοί βρίσκονται 

μαζί και η διάκριση τους φανερώνεται μόνο όταν διαχωρίζονται 

(VI. 9. 10. 16-18). Το Εν δεν είναι συνεπώς ο εσώτερος μας εαυ

τός αλλά η υπερβατική μας πηγή. με την οποία ενωνόμαστε μέ

σω του έρωτα (VI. 9. 9. 26 κ.ε.)- και. ανεξάρτητα από το αν ορι

σμένες φράσεις που λαμβάνονται χωρίς το συμφραζόμενο τους 

υπονοούν μια ταυτότητα των δύο. τίποτα στις περιγραφές της 

μυστικής ένωσης από τον Πλωτίνο δεν μοιάζει με την επιμονή 

του στην εσώτερη ταυτότητα της ψυχής με το σύνολο του Νοη

τού κόσμου (παρ. VI. 5. 12. 16 κ.ε.). Η ερμηνεία της μυστικής 

εμπειρίας από τον Πλωτίνο διαφέρει λοιπόν από εκείνη του «μο-

νιστικού» μυστικισμού, όπως τυπικά εκπροσωπείται, για παρά

δειγμα. από τη μη δυϊστική Βεδάντα του Ινδουισμού." 

Οι διαφορές που χωρίζουν τον Πλωτίνο από το χριστιανικό 

μυστικισμό είναι, ωστόσο, εξίσου θεμελιώδεις- πάνω απ' όλα, 

στο μυστικισμό του Πλωτίνου δεν υπάρχει οποιαδήποτε έννοια 

57. Οι όροι μονιστικό και θεϊοηκό οφείλονται στον Zaehner, Mysticism Sacred and Profane. 
Συμφωνώ με τον Stace ωστόσο (του οποίου η άποψη υποστηρίζεται από τον Dodds, Pagan 
and Christian in an Age of Anxiety, σελ. 90) ότι αφορά μόνο μια διαφορά στην ερμηνεία, όχι 
την πραγματική εμπειρία. Πρβλ. επίσης Ninian Smart, «Interpretation and mystical 
experience», Religious Studies 11. (1965) 75-87. 
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αμαρτίας ή ανάγκης απολύτρωσης. Για τον Πλωτίνο ο αληθινός 

μας εαυτός είναι αιώνια σωσμένος και αυτό που πραγματικά 

χρειάζεται είναι να αρχίζει να αντιλαμβάνεται κανείς αυτό το γε

γονός, διαδικασία η οποία απαιτεί αυτοπειθαρχία, αλλά βρίσκε

ται απόλυτα μέσα στις ίδιες τις δυνάμεις της ψυχής (πρβλ. Ι. 6. 

9. ιδιαίτερα 22-5). Και είναι αμφίβολο κατά πόσο ο μυστικισμός 

του μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως «θεϊστικός» χωρίς σοβαρούς 

μετριασμούς. Το αν η τελική ένωση περιλαμβάνει κάτι ανάλογο 

της θείας χάριτος είναι ένα ερώτημα που απαιτεί περισσότερο 

χώρο απ ' όσο έχουμε εδώ διαθέσιμο. Το «εξαίφνης» της ενατέ

νισης δεν αποτελεί απαραίτητα απόδειξη θείας χάριτος με τη δε-

Ί'στική έννοια, εφόσον, καταρχάς, ο Πλωτίνος εδώ απηχεί τον 

Πλάτωνα (Συμπόσιο 210Ε, Επ. VII. 341C-D)- δεύτερον, τονίζει 

ότι η αναγκαία κίνηση είναι έργο της ψυχής, όχι του Ενός (V. 5. 

8. 13 κ.ε., VI. 9. 8. 33 κ.ε.) και. τρίτον, παρόμοιες διακηρύξεις 

απαντώνται και στο μη θεϊστικό μυστικισμό, ιδιαίτερα στο Ζεν 

Βουδισμό. Και η άρνηση του Πλωτίνου ότι το Εν αγαπά τα δη

μιουργήματα του (πρβλ. παραπάνω σελ. 113-4) φαίνεται να ση

ματοδοτεί μια αποφασιστική απόρριψη του θεμελιώδους δόγμα

τος τόσο του χριστιανικού όσο και του θεϊστικού μυστικισμού εν 

γένει, ότι η μυστική ένωση συνεπάγεται μια αμοιβαία ερωτική 

σχέση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Στην πραγματικότητα, θα δια

πιστώσουμε πως η ιδέα της θείας χάριτος είναι εγγύτερη (αν και 

μακριά από το να είναι ταυτόσημη) με τη χριστιανική αντίστοι

χη της στον Ιάμβλιχο και στον Πρόκλο. 

Το ότι εδώ. όπως και αλλού, ο Πλωτίνος θα αντιστεκόταν 

στην κατηγοριοποίηση με όρους καθαρών αντιθέσεων της σκέ

ψης δεν θα πρέπει να εκπλήσσει όσους έχουν παρακολουθήσει 

την παραπάνω επισκόπηση και ακόμη λιγότερο εκείνους που 

έχουν διαβάσει τις ίδιες τις Εννεάδες. Έχει επίσης σημασία σε 

αυτό το πλαίσιο να θυμηθούμε την ταλάντευση του μεταξύ προ

σωπικών και απρόσωπων όρων (ιδιαίτερα μεταξύ αρσενικών και 

ουδέτερων αντωνυμιών και επιθέτων) όταν περιγράφει το Εν. Ο 

λόγος, όπως πάντα, δεν είναι απλώς μια αδυναμία εκ μέρους του 

να εναρμονίσει μια σύνθετη παράδοση, αλλά το γεγονός ότι, 
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λαμβανόμενη καθεαυτή, κάθε πλευρά τέτοιων αντινομιών απο

τυγχάνει να αποδώσει ικανοποιητικά τον πνευματικό κόσμο 

(πρβλ. παραπάνω σελ. 27. 80). Μερικοί μπορεί να βρουν αυτό 

το φευγαλέο στοιχείο ένα από τα πιο ελκυστικά χαρακτηριστικά 

του Πλωτίνου, άλλοι θα το εκλάβουν ως απλό παραλογισμό. 

Όμως ανεξάρτητα από το κατά πόσο γίνεται δεκτή η υπόθεση 

ότι έχει βιωματική θεμελίωση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 

η εκτίμηση των Εννεάδων απαιτεί μια πρόθυμη άρση της δυσπι

στίας απέναντι σε ό,τι ξεγλιστρά από την κοινή λογική και, σε 

πολλές περιπτώσεις, υπερβαίνει και την ίδια τη λογική. 

VI 
Πλωτίνος και ύστερος Νεοπλατωνισμός 

Είναι ωστόσο σαφές ότι σε κάθε επίπεδο του πλωτινικού σύ

μπαντος συναντάμε ένα συνδυασμό από δόγματα τα οποία, ανε

ξάρτητα από το πόσο είναι ευθέως αντιφατικά μεταξύ τους, εί

ναι τουλάχιστον ικανά να αναπτυχθούν προς αντιτιθέμενες κα

τευθύνσεις. Γι' αυτό και οι μεταφυσικές αποκλίσεις μεταξύ των 

συνεχιστών του απορρέουν από το ότι έχουν αναπτύξει τη μία ή 

την άλλη πλευρά αυτών των αντινομιών ως το λογικό τους όριο. 

Μπορούμε συνεπώς, πριν εγκαταλείψουμε τον Πλωτίνο, να επι

σημάνουμε τα πιο σημαντικά από αυτά τα ζητήματα. 

Πρώτον, υπάρχουν τα προβλήματα που ανακύπτουν από την 

Ύλη. Έχουμε δει το επιχείρημα του Πλωτίνου ότι η ταύτιση που 

κάνει της Ύλης με το Απόλυτο Κακό. χωρίς καθόλου να αντιφά

σκει με την έλλειψη κάθε ποιότητας εκ μέρους της Ύλης, αποτε

λεί αναγκαία συνέπεια αυτής της έλλειψης (σελ. 92). Αν όμως η 

Ύλη δημιουργείται από το Θεό, πώς μπορεί να είναι εντελώς κα

κή; Πάλι εδώ, ενώ ο Πλωτίνος ήταν προσεκτικός να διακρίνει τις 

αρνήσεις που χρησιμοποιούνται για την Ύλη από εκείνες που χρη

σιμοποιούνται για το Εν, είχε παραδεχτεί ότι οι δύο αρχές μοιά

ζουν η μία με την άλλη ως προς την απόλυτη απλότητα τους (VI. 

153 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

7. 13. 3-4- πρβλ. σελ. 104-5). Και αυτό είναι απλώς η ακραία πε

ρίπτωση της αρχής σύμφωνα με την οποία η πολυπλοκότητα αυ

ξάνεται προς το κέντρο της μεταφυσικής ιεραρχίας, φτάνοντας 

στο απόγειο της στην ανθρώπινη ψυχή, με το Νου και τη Φύση να 

λαμβάνουν μια ενδιάμεση θέση (πρβλ. IV. 4. 13). Εδώ φαίνεται 

πως υπάρχει ένα άλλο σημείο το οποίο απαιτεί εξήγηση. 

Από τα προβλήματα που ανακύπτουν από το Εν μπορούμε να 

αναφέρουμε μόνο τρία Πρώτον, πώς το Εν μπορεί να δημιουργή

σει κάτι που το ίδιο δεν περιέχει; Και συγκεκριμένα, πώς μπορεί 

από την Ενότητα να πηγάζει πολλαπλότητα; Αντίστροφα, αν προ

κειμένου να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα συλλαμβάνουμε τα 

δημιουργήματα του Ενός ως προϋπάρχοντα σε αυτό, δεν εγκατα

λείπουμε την απόλυτη του ενότητα; Η τελευταία εναλλακτική εκ

δοχή, όπως έχουμε δει, έχει εγείρει τη δυνατότητα το Εν να καθί

σταται γνωστό κατά αναλογίαν προς τα δημιουργήματα του (σελ. 

107). Πώς όμως μπορεί αυτό να συμφωνήσει με την πλήρη αγνωσία 

που συνεπάγεται η αποφατική θεολογία; Μπορούν πράγματι σε 

κάποιο βαθμό να χρησιμοποιηθούν θετικοί όροι για το Εν; Μια τέ

τοια δυνατότητα φαίνεται να κατατάσσει το Εν και τα δημιουργή

ματα του υπό έναν κοινό παρανομαστή- αυτή όμως η δυνατότητα 

αποκλείεται από τον Πλωτίνο (V. 5. 13. 20-3). Και αυτό μας φέρ

νει στο τρίτο πρόβλημα. Στο ρόλο του ως Απολύτου, το Εν, όπως 

ο Πλωτίνος ορθά επιμένει, πρέπει να είναι ελεύθερο από περιορι

στικές συνθήκες (V. 5. 6. 5-8, VI. 8. 11. 28 κ.ε.- πρβλ. παραπάνω 

σελ. 84 και 103 κ.ε.). Ως τέτοιο δεν μπορεί να είναι πλέον απλώς ο 

υπέρτατος όρος της μεταφυσικής ιεραρχίας, διότι το να το τοπο

θετήσει μέσα στην ιεραρχία σημαίνει ότι το περιορίζει. Αν όμως θε

ωρήσουμε ότι το Εν υπερβαίνει πλήρως οποιαδήποτε τέτοια όρια, 

ποιες σχέσεις μπορεί να υπάρχουν μεταξύ αυτού και των υπόλοι

πων πραγμάτων; Η πραγματική σημασία αυτού του διλήμματος θα 

διασαφηνιστεί στο επόμενο μας κεφάλαιο (σελ. 187 κ.ε.). 

Εξίσου κρίσιμης σημασίας είναι τα προβλήματα που τίθε

νται από τα επίπεδα του Νου και της Ψυχής. Σε ορισμένα χωρία 

συναντάμε τον Πλωτίνο να προσπαθεί να καθιερώσει μια τάξη 

λογικής, και κατ' επέκταση οντολογικής, προτεραιότητας μέσα 
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στο Νοητό κόσμο, αν και αλλού επιμένει ότι οι συνθήκες αυτού 

του κόσμου καθιστούν τέτοιες προσπάθειες άνευ σημασίας 

(πρβλ. σελ. 117-8). Το δίλημμα που έχουμε δει πως είναι το πιο 

αιχμηρό αφορά τη σχέση του Νου με τις Ιδέες. Και όπου ακόμα 

ο Πλωτίνος προτείνει μια τάξη λογικής προτεραιότητας, όπως 

στις συζητήσεις του περί Είναι, Ζωής και Νόησης, παρουσιάζει 

διάφορες εναλλακτικές και φανερά αντικρουόμενες προτάσεις. 

Εδώ, όπως και αλλού, οι συνεχιστές του πρόκειται να επιμείνουν 

σε ένα αυστηρότερα ορισμένο σύστημα. 

Από τη συζήτηση μας σχετικά με την ψυχολογία του Πλωτί

νου πρέπει αρχικά να θυμηθούμε τις δυσκολίες που περιβάλ

λουν την απάθεια της ψυχής (σελ. 128 κ.ε.). Ιδιαίτερη εξαίρεση 

έκανε ο Ιάμβλιχος στο πλωτινικό αξίωμα σχετικά με την ύπαρξη 

ενός άπτωτου στοιχείου μέσα στην ψυχή (παραπάνω σελ. 127). 

Όμως ακόμη πιο σοβαρά προβλήματα, όπως έχουμε δει, ανακύ

πτουν από την κάθοδο της σε αυτόν τον κόσμο. Ακόμη και αν 

δεχτούμε τη συνεκτικότητα της προσπάθειας του Πλωτίνου να 

δείξει ότι αυτό απορρέει τόσο από έναν παγκόσμιο νόμο όσο και 

από μια άλογη παρόρμηση, πώς μπορεί μια τέτοια παρόρμηση 

να αναδύεται σε μια ψυχή ελεύθερη από την επίδραση του σώ

ματος (πρβλ. σελ. 134); Το πρόβλημα στον Πλάτωνα είχε συν

δεθεί με το περαιτέρω ερώτημα κατά πόσο η νμυχή στην καθαρή 

της κατάσταση είναι εξ ολοκλήρου έλλογη ή περιέχει και ένα 

άλογο στοιχείο- εντούτοις, σχετικά με την καταγωγή και την τε

λική μοίρα της άλογης ψυχής ο Πλωτίνος είναι κάθε άλλο παρά 

ακριβής.58 Ίσως όμως οι πιο σοβαρές δυσκολίες σε ολόκληρη τη 

φιλοσοφία του Πλωτίνου ανακύπτουν με την ουσιαστική κατάρ

γηση, σε μερικά αποσπάσματα, οποιασδήποτε διάκρισης είτε 

μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ψυχών είτε μεταξύ της 

Ψυχής συνολικά και του Νου. Το ότι δεν μπορεί να υπάρξει κα

μία απόλυτη διάκριση μέσα στον κόσμο των ψυχών είναι επακό

λουθο της θεωρίας σύμφωνα με την οποία κάθε ψυχή περιέχει 

όλους τους Λόγους που δρουν στο ψυχικό επίπεδο- είναι αυτό. 

58. Πρβλ. (σε χρονολογική σειρά) IV. 7. [2]. 14, IV. 9. [8]. 3. 23-9, VI. 4. [22]. 14-16, ιδιαίτερα 
16. 40-8, IV 3. [27]. 27-32 (ιδιαίτερα 27.1-3), IV. 4. [28]. 29, IV. 5. [29]. 7.49-62,1.1. [53]. 12. 
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όπως έχουμε δει (σελ. 125), με το οποίο γίνεται εφικτό οποιαδή

ποτε ψυχή να μετοικήσει στη μορφή ενός ζώου.50 Αντίστροφα, 

εφόσον κάθε ψυχή περιέχει το σύνολο του Νοητού κόσμου, μπο

ρεί να αναδυθεί με τις δικές της δυνάμεις και να πετύχει την 

ταύτιση με τον κόσμο αυτό, και με αυτόν τον τρόπο να υπερβεί 

πλήρως τα όρια της Ψυχής. Και αφού οι θεϊκές ψυχές βρίσκο

νται αέναα σε αυτήν την κατάσταση, η διάκριση μεταξύ Ψυχής 

και Νου ως Υποστάσεων φαίνεται πως καταργείται (πρβλ. σελ. 

139). Μπορούμε να παρατηρήσουμε εν παρόδω ότι, αν προχω

ρήσουμε ακόμα περισσότερο και θεωρήσουμε τόσο τη Δεύτερη 

όσο και την Τρίτη Υπόσταση ατελείς τρόπους ενατένισης του 

Ενός, το πρόβλημα που ανέκυψε νωρίτερα, των σχέσεων του 

Ενός με τα υπόλοιπα πράγματα, δεν μπορεί να εμφανιστεί. Αυ

τό κάνει ακόμη πιο ισχυρά τα κίνητρα προς μια τέτοια οπτική. 

Αν ήταν συνεπώς απαραίτητο για τους διαδόχους του Πλωτί

νου να γίνουν ακριβέστεροι στα σημεία εκείνα όπου η σκέψη του 

φαινόταν αμφιλεγόμενη, δεν ήταν λιγότερο ουσιώδες να αποσα

φηνίσουν τη λογική δομή των επιχειρημάτων του (πρβλ. παραπά

νω σελ.. 83). Και, περιττό να το αναφέρουμε, η ιπποτική του προ

σέγγιση στα πλατωνικά κείμενα προκάλεσε αντίστοιχο ενδιαφέ

ρον μεταξύ των διαδόχων του. Ακόμη και όπου η ερμηνεία αυτή 

τους φαινόταν να αντικατοπτρίζει το ίδιο το νόημα του Πλάτωνα, 

βασιζόταν σταθερά μόνο σε ένα μέρος του πρωτοτύπου και συ

χνά μόνο σε λίγες φράσεις αποσπασμένες από τα συμφραζόμενα. 

Παρόμοιες σκέψεις προκαλούνταν από την πρόχειρη χρήση της 

ελληνικής μυθολογίας προκειμένου να επεξηγεί τη μεταφυσική 

του όπου χρειαζόταν, χωρίς καμία προσπάθεια συνεπούς αλλη

γορικής ερμηνείας (πρβλ. παρακάτω σελ. 217). Μια τέτοια στάση 

ήταν ακόμη λιγότερο ικανοποιητική υπό το φως του σκοπού των 

ύστερων Νεοπλατωνικών να συντηρήσουν τις παραδοσιακές 

μορφές λατρείας, τις οποίες ο Πλωτίνος δεν θεωρούσε απαραί

τητες για το φιλόσοφο (πρβλ. σελ. 123-4). Ο κοινός όμως άνθρω

πος δεν απαιτούσε έναν ευκολότερο δρόμο σωτηρίας απ' ό,τι ο 

59. Από την άλλη μεριά λίγα αποσπάσματα στις ίδιες πραγματείες δηλώνουν μια πιο αυστη
ρή διάκριση μεταξύ των ψυχών πρβλ. IV. 3. 6.10 κ.ε. και VI. 7. 6. 29-31. 
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Πλωτίνος τού επέτρεπε; Και. ακόμη και για την πνευματική 

ελίτ, ήταν η φιλοσοφία ο καλύτερος τρόπος σωτηρίας; Και πάλι 

εδώ. μόνο μια μειοψηφία ύστερων Νεοπλατωνικών επρόκειτο να 

ακολουθήσει τον ιδρυτή της σχολής τους. 

Ο ύστερος Νεοπλατωνισμός συνεπώς παρουσιάζει δύο κύριες 

τάσεις: α π ό την πρακτική του πλευρά μια αυξανόμενη έμφαση 

στη θεουργία - από θεωρητική άποιμη ένα συνεχώς αυξανόμενο 

σχολαστικισμό, εκδηλούμενο ως αυστηρή εμμονή στη λογική από

δειξη και στην εννοιολογική ακρίβεια όσο και ως αυστηρή προ

σκόλληση, τουλάχιστον στο επίπεδο της πρόθεσης, στο κείμενο, 

το σύνολο του κειμένου και τίποτε άλλο έξω από το κείμενο των 

κλασικών του πηγών. Γι' αυτόν το λόγο, μολονότι ο Πλωτίνος 

υπήρξε ασύγκριτα ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της ύστερης αρχαι

ότητας, δεν μπορούσε ποτέ να γίνει υπέρτατη αυθεντία για τους 

ίιστερους Νεοπλατωνικούς, αν και η μεταφυσική τους είναι σε 

πολλές περιπτώσεις απλώς μια σειρά υποσημειώσεων στις Εννε

άδες. Ούτε ο Πορφύριος μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, του 

οποίου η προσέγγιση, παρότι πιο σχολαστική από εκείνη του δα

σκάλου του, παρέμενε ακόμη, όπως θα δούμε, ανεπαρκώς συ

στηματική. Έμενε συνεπώς στον Ιάμβλιχο να καθορίσει το πλαί

σιο της ύστερης νεοπλατωνικής σκέψης. 
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Πορφύριος και Ιαμβικός 

Ι 
Ο Νεοπλατωνισμός από τον Πλωτίνο 

έως το σάνατο του Ιουλιανού 

Ο ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΟς ΜΑΘΗΤΗς του Πλωτίνου, ο Τουσκάνος 

Αμέλιος Γεντιλιανός, εμφανίζεται στη βιογραφία του Πορφύρι

ου ως ένας μορφωμένος και ενθουσιώδης, αλλά και σχολαστικός 

θαυμαστής του δασκάλου του- η αντίκρουση του. για παράδειγ

μα. σε ένα από τα Γνωστικά Απόκρυφα έφτανε τουλάχιστον τα 

σαράντα βιβλία (73. 77Λ. 16. 12-14). Έχουμε ήδη δείξει ότι ο Αμέ

λιος είχε μεγαλύτερη κλίση προς την τελετουργία απ ' ό,τι ο δά

σκαλος του (σελ. 124). Αξιοσημείωτος επίσης είναι ο ενθουσια

σμός του για τον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ιωάννη (Ευσέβιος 

7Î77 XI. 19. Ι- πρβλ. Αυγουστίνος CD Χ. 29). γεγονός το οποίο 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμπαθούσε το Χριστιανισμό στο 

σύνολο του περισσότερο απ' ό,τι άλλοι Νεοπλατωνικοί. Στο 

βαθμό που η φιλοσοφική του διδασκαλία μπορεί να ανασυγκρο

τηθεί. φαίνεται ότι περιλάμβανε τις ίδιες τάσεις με εκείνες του 

Πορφύριου. Αφενός η διδασκαλία του έτεινε να καταργήσει τα 

όρια μεταξύ των Υποστάσεων, τονίζοντας ιδιαίτερα τη διδασκα

λία του Πλωτίνου σχετικά με την ενότητα όλων των ψυχών και 
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τη συγγένεια τους με το Νου,1 αφετέρου εισήγαγε νέες λογικές 

διακρίσεις μέσα στις Υποστάσεις, όπως για παράδειγμα την 

επηρεασμένη από τον Νουμήνιο τριπλή διαίρεση του Νου (Πρό

κλος Εις Τίμ. Ι. 306). Όμως η πιο ενδιαφέρουσα από τις καινο

τομίες του Αμέλιου αφορά τις Ιδέες. Πρώτον, και εξαιρετικά 

ασυνήθιστα για έναν Νεοπλατωνικό, υποστήριζε την Ιδέα του 

Κακού, προφανώς στηριζόμενος στο γεγονός ότι διαφορετικά το 

κακό θα έπρεπε να παραμένει άγνωστο στο Θεό (Ασκληπιός 

Νικ. Εισ. 44. 3-5, σελ. 32 Tarâiv πρβλ. Πρόκλος 77Θ Ι. 21. σελ. 

98. 16-20, Εις Παρμ. 829-31). Δεύτερον, θεωρούσε τις Ιδέες 

άπειρες σε αριθμό (Συριανός Εις Μεταφ. 147. 2-6) και κατ' αυ

τόν τον τρόπο ήταν σε θέση να εγκαταλείψει τη θεωρία των ταυ

τόσημων κοσμικών κύκλων. Όπως έχουμε δει (πρβλ. σελ. 133), 

μόνο σε αυτήν τη βάση μπορούσε η απελευθέρωση της ψυχής να 

θεωρηθεί μόνιμη- κατά πόσο ο Αμέλιος υποστήριζε την τελευ

ταία θεωρία δεν το γνωρίζουμε, μολονότι ο Πορφύριος αναφέρει 

ότι την είχε υποστηρίξει (Αυγουστίνος CD Χ. 30, XXII. 27). 

Όμως το μαθηματικό άπειρο δεν ήταν αποδεκτό από τον Ιάμ-

βλιχο και τους συνεχιστές του και οι καινοτομίες του Αμέλιου 

δεν βρήκαν συνέχεια. Η επιρροή του είναι εμφανής στο νεο

πλατωνικό φιλόσοφο του τέταρτου αιώνα Θεόδωρο Ασιναίο, 

όμως το σημαντικότερο ρεύμα της νεοπλατωνικής σκέιμης δεν 

περνά από αυτούς, αλλά από τον Πορφύριο και τον Ιάμβλιχο. 

Ο Πορφύριος γεννήθηκε περίπου το 232 στην Τύρο (πρβλ. 

σελ. 38) και πέθανε στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του τέταρ

του αιώνα, σύντομα μετά την παρουσίαση της έκδοσης του του 

έργου Εννεάδες. Έχουμε ήδη κάνει νύξη στα πιο σημαντικά γε

γονότα της ζωής του, τις πρώτες σπουδές του στην Αθήνα δίπλα 

στον Λογγίνο, τα έξι χρόνια μαζί με τον Πλωτίνο, την αναχώρηση 

του το 268 για τη Σικελία και το γάμο του αργότερα στη ζωή του 

με τη Μαρκέλλα, τη χήρα ενός φίλου του (πρβλ. σελ. 32). Στον 

Λογγίνο όφειλε την ευρύτατη πολυμάθεια του και την κριτική 

του επιστημονική γνώση την οποία αργότερα χρησιμοποίησε στο 

1. Πρβλ. Ιάμβλιχος Π. Ψυχ., παρατίθεται από τον Στοβαίο Εκλ. Ι. 365. 16-17, 372. 9-12, 23-6, 

376. 2-4. 
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έργο του για να κατατάξει το σύνολο του αρχαίου πολιτισμού 

υπό το έμβλημα του Νεοπλατωνισμού (πρβλ. Ευνάπιος 73. Φιλ. 

455-6). Το πότε ακριβώς επέστρεψε από τη Σικελία στη Ρώμη 

δεν είναι βέβαιο, φαίνεται όμως ότι η φημισμένη αντιχριστιανι

κή του πολεμική συντάχτηκε στη Σικελία (πρβλ. Ευσέβιος 757 

IV. 19. 2). Ο Ιάμβλιχος καταγόταν από τη Χάλκη της Συρίας και 

ήταν ακριβώς στη Συρία όπου, ύστερα από μια περίοδο σπου

δής δίπλα στον Πορφύριο, ίδρυσε τη δική του σχολή (Ευνάπιος 

ΕΙ 457 κ.ε.). Πέθανε περίπου το 326, όχι πολύ αργότερα αφό

του ο Κωνσταντίνος έγινε κυρίαρχος του Ρωμαϊκού κόσμου. Ο 

βασικός του μαθητής, ο Εδέσιος, ίδρυσε στη συνέχεια μια σχολή 

στην Πέργαμο (73. Φιλ. 461). αλλά ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος 

από τους διαδόχους του Ιάμβλιχου οι οποίοι εμφανίζονται στον 

Ευνάπιο φαίνεται πως έκαναν κάποια ουσιαστική συμβολή στη 

νεοπλατωνική σκέψη.2 Μια σημαντικότερη μορφή υπήρξε ο μα

θητής και αντίπαλος του Ιάμβλιχου Θεόδωρος Ασιναίος (πρβλ. 

73. Φιλ. 458, Ιουλιανός Επ. 12), του οποίου η φιλοσοφία φαίνεται 

ότι συνδύαζε διάφορα ρεύματα του πρώιμου Νεοπλατωνισμού. 

Αφενός ο Θεόδωρος αναφέρεται ότι είχε επηρεαστεί τόσο από 

τον Νουμήνιο (Πρόκλος Εις Τίμ. II. 274. 10 κ.ε.) όσο και από τον 

Πορφύριο (Δαμάσκιος 73. 7σ. 166) και η ερμηνεία του για το Δη

μιουργό στο έργο Τίμαιος αποτελεί ανάπτυξη της άποψης του 

Αμέλιου (Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 309. 14 κ.ε.), ενώ η ψυχολογία του 

επιστρέφει στην πλωτινική σχολή ως προς διάφορα σημαντικά 

ζητήματα, ιδιαίτερα εκεί όπου υποστηρίζει ένα άπτωτο επίπεδο 

της ψυχής.3 Αφετέρου, εμφανίζεται να ακολουθεί τον Ιάμβλιχο 

στην ανάπτυξη ιδεών όπως αυτών της Τριαδικής Αρχής και του 

Νόμου της Αντιστοιχίας (πρβλ. Εις Τίμ. II. 274. 10 κ.ε. και πα

ρακάτω σελ. 201, 210 κ.ε.). Ένα υπόμνημα στις Κατηγορίες του 

2. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι η σχολή δεν είχε αφοσιωθεί πλήρως στη θεουργία απο
δεικνύεται από την ανεπιτυχή προσπάθεια ενός από τα μέλη της, του Ευσέβιου εκ Μύνδου, να 
πείσει τον αυτοκράτορα Ιουλιανό να ακολουθήσει τον πλωτινικό φιλοσοφικό δρόμο κάθαρσης. 

3. Πρόκλος Εις Τίμ. III. 333. 28 κ,ε.' πρβλ. ό.π. III. 246. 23-8 και Νεμέσιος Φυσ. Ανθ. 51.117 
(PG. XL. 584). Από την άλλη μεριά, Εις Τίμ. II. 215. 29 κ.ε. αναφέρει ότι παίρνει το μέρος του 
Ιάμβλιχου ενάντια στον Πορφύριο σχετικά με το πρόβλημα της ενδιάμεσης κατάστασης της 
Ψυχής (πρβλ. σελ. 183-6, 194-5). 
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Αριστοτέλη διασώζεται απόν το συνεχιστή του Ιάμβλιχου Δέξιππο 

και ένα άλλο αποδίδεται στον μαθητή του Εδέσιου Μάξιμο τον 

Εφέσιο (Σιμπλίκιος Εις Κατ. Ι. 14-16). Όμως η μεγάλη σημασία του 

Μάξιμου έγκειται αλλού: στο ρόλο του ως πνευματικού καθοδη

γητή του Ιουλιανού του Αποστάτη (ανεξάρτητος αυτοκράτορας 

361-3) κατά την προσπάθεια του τελευταίου να αναστρέψει τη 

διαδικασία που ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος και να επανεγκαθιδρύ-

σει την αρχαία παγανιστική θρησκεία υπό τη μορφή μιας εκκλη

σίας με δόγμα της τον ιαμβλίχειο Νεοπλατωνισμό. Η προσπάθεια 

έληξε άδοξα ωστόσο με το θάνατο του Ιουλιανού στη μάχη και ο 

Μάξιμος, του οποίου η φιλοδοξία είχε δημιουργήσει μια αρνητική 

φήμη γύρω από το πρόσωπο του. πλήρωσε με τη ζωή του τη χρι

στιανική αντίδραση που ακολούθησε (πρβλ. 73. Φιλ. 473-80). Διά

φορες επιστολές και θεολογικά δοκίμια διασώζονται από τον ίδιο 

τον Ιουλιανό- η φιλοσοφία τους είναι σε μεγάλο βαθμό μια 

εκλαΐκευση της διδασκαλίας του Ιάμβλιχου. όπως άλλωστε και 

εκείνη της ελκυστικής «παγανιστικής κατήχησης» από τον πραι-

τωριανό αξιωματούχο του Ιου?αανού Σαλούστιο που έχει σωθεί με 

τον τίτλο «Περί Θεών και Κόσμου». Το έργο είναι μια περίληψη 

της νεοπλατωνικής θρησκευτικής διδασκαλίας χάριν των καλ

λιεργημένων λαϊκών το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο σχετικά με 

την ερμηνεία της μυθολογίας, με την περίφημη αλληγορία του μύ

θου του Άττιος, είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος. 

Από τον Πορφύριο και τον Ιάμβλιχο ωστόσο κανένα μεταφυ

σικό έργο δεν σώζεται ολόκληρο και η σπουδαιότητα τους έχει 

κατά συνέπεια συχνά υποτιμηθεί. Έτσι ο Πορφύριος έχει θεω

ρηθεί απλώς ένας εκλαϊκευτής του Πλωτίνου και είναι βέβαιη 

αλήθεια ότι η σημαντικότερη του επιρροή υπήρξε προς αυτήν 

την κατεύθυνση (πρβλ. 73, Φιλ. 456-7). ιδιαίτερα στη λατινική 

Δύση. όπου η απλοποίηση της σκέψης του δασκάλου του αντα

ποκρίθηκε στη δυσπιστία των πρακτικά σκεπτόμενων Ρωμαίων 

απέναντι στις λεπτολογίες της θεωρητικής φιλοσοφίας. Είναι 

συνεπώς η δική του επιρροή που δεσπόζει τόσο στους παγανι

στές όπως ο Μακρόβιος όσο και σε Χριστιανούς όπως ο Αυγου

στίνος, μολονότι αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπό το νόημα ότι οι 
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Λατίνοι συγγραφείς δεν διάβαζαν τον ίδιο τον Πλωτίνο- ο Αυ

γουστίνος είχε οπωσδήποτε διαβάσει τουλάχιστον κάποια από 

τα έργα του (De Vita Beata I. 4).4 Σημαίνει όμως ότι διάβαζαν 

τον Πλωτίνο μέσα από το πρίσμα του Πορφύριου και ότι ήταν 

ως εκ τούτου η εκδοχή του Πορφύριου σχετικά με το Νεοπλα

τωνισμό εκείνη που επικράτησε στη δυτική παράδοση μέχρι τη 

μετάφραση του Διονυσιακού κώδικα από τον Εριγένη (πρβλ. πα

ρακάτω σελ. 261-2). Και ορισμένα χαρακτηριστικά αυτής της εκ

δοχής ξεχωρίζουν τόσο στις λατινικές μας πηγές όσο και στα σω

ζόμενα έργα του Πορφύριου.5 Μεταξύ αυτών θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε πρώτα απ' όλα το Περί Αποχής Εμψύχων, μια υπε

ράσπιση της χορτοφαγίας, και έναν παρηγορητικό λόγο προς τη 

σύζυγο του Μαρκέλλα πριν από την αναχώρηση του για ταξίδι 

όπου της παρέχει ηθικές οδηγίες. Σε αυτά τα κείμενα μπορούμε 

να διαπιστώσουμε τον ενθουσιασμό του Πορφύριου για την ηθι

κή και ασκητική πλευρά του νεοπλατωνικού δόγματος, καθώς 

και το ενδιαφέρον του, κάτι στο οποίο διέφερε από το δάσκαλο 

του, για τις καθιερωμένες θρησκευτικές πρακτικές. Η πρώτη τά

ση είναι εξίσου ορατή στο έργο του Περί του Πυδαγορικού Βίου, 

μαρτυρία της αυξανόμενης πυθαγορικής επιρροής στον ύστερο 

Νεοπλατωνισμό η οποία φαίνεται στην ηθική του διδασκαλία, 

στο όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά και 

το μυστικισμό των αριθμών, καθώς και σε δογματικά ζητήματα 

όπως η διδασκαλία της ύστερης σχολής περί Ορίου και Απεί

ρου (πρβλ. σελ. 237). Το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε μέρος 

μιας μεγαλύτερης ιστορίας της φιλοσοφίας, από την οποία ελά

χιστα άλλα αποσπάσματα έχουν διασωθεί. Οι καρποί των θρη

σκευτικών ενδιαφερόντων του Πορφύριου, από την άλλη μεριά, 

περιλαμβάνονται στην αντιχριστιανική του πολεμική και στις 

4. Σχετικά με αυτό το κείμενο και την ερμηνεία του πρβλ. Ρ. Henry, Plotin et Γ occident, σελ. 
82 κ.ε., διορθώνοντας την άποψη του Theiler στο Porphyrios und Augustin. Σχετικά με τις νε
οπλατωνικές πηγές του Αυγουστίνου πρβλ. τα πιο πρόσφατα έργα του R. J. Ο' Connell. 

5. Μερικά λιγότερο σημαντικά έργα σε ιδιαίτερα θέματα παραλείπονται από τον κατάλογο 

μας. Για έναν πλήρη κατάλογο πρβλ. Ρ. Hadot, Porphyre et Victorinus Ι, σελ. 456 σημ. 1. Σχε

τικά με τα χαμένα έργα πρβλ. επίσης J. Bidez, V/e de Porphyre, υπόμνημα 4, R. Beutler RE 

άρθρο «Πορφύριος», στήλες 279-301. 

162 



ΠΟΡΦΥΡΙΟς ΚΑΙ ΙΆΜΒΛΙΧΟς 

προσπάθειες του για μια αλληγορική ερμηνεία των παραδοσια

κών μύθων. Το μοναδικό σωζόμενο παράδειγμα αυτής της ερμη

νείας αποτελεί το δοκίμιο του σχετικά με το Άντρο των Νυμφών 

που περιγράφεται στη ραψωδία ν της Οδύσσειας. Το έργο αντι

προσωπεύει επίσης ένα εξαιρετικό παράδειγμα της πορφύρειας 

σχολαστικής μεθόδου η οποία, όπως θα δούμε, διαφέρει από 

εκείνη του Ιάμβλιχου και του Πρόκλου. Όμως τα πιο σημαντικά 

και σπουδαία δείγματα αυτής της μεθόδου, τα πλατωνικά και 

αριστοτελικά υπομνήματα του Πορφύριου, έχουν χαθεί, μολονό

τι τα αποσπάσματα του σημαντικού υπομνήματος του στο Τί

μαιος έχουν πρόσφατα εκδοθεί και ο Ρ. Hadot έχει προσπαθή

σει με ισχυρά επιχειρήματα να του αποδώσει κάποια ανώνυμα 

και εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα στο Παρμενίδης.'' Το 

έργο που είχε ωστόσο τη μεγαλύτερη επιρροή και το οποίο ακό

μη διασώζεται ήταν η Εισαγωγή που συνέταξε πάνω στις Κατη

γορίες του Αριστοτέλη- σώζεται επίσης ένα υπόμνημα του στην 

αριστοτελική πραγματεία με τη μορφή ερωτήσεων και απαντή

σεων. Η Εισαγωγή μεταφράστηκε στα Λατινικά από τον Βοήθιο 

και ένα απόσπασμα της, το οποίο πρότεινε μια διαφορετική 

άποψη σχετικά με το οντολογικό καθεστώς των καθολικών εν

νοιών (Ι. 9-14), επρόκειτο να αποτελέσει εστία της μεσαιωνικής 

διαμάχης μεταξύ Ρεαλισμού και Νομιναλισμού. 

Από την επισκόπηση των σωζόμενων έργων του Πορφύριου 

τρία κύρια ζητήματα συνεπώς ανακύπτουν: πρώτον, ο ρόλος του 

ως εκλαϊκευτή του Πλωτίνου, δεύτερον, οι ηθικές και θρησκευτι

κές του κλίσεις, τρίτον, το έργο του ως υπομνηματιστή και σχο

λαστικού φιλοσόφου. Εκείνο το οποίο παρέμενε σε μεγάλο βαθμό 

παραγνωρισμένο έως και τα πρόσφατα χρόνια ήταν ο ρόλος του 

ως πρωτότυπου μεταφυσικού. Αν και η επικρατούσα σήμερα τά

ση είναι απεναντίας να υπερτονίζονται η πρωτοτυπία και η επί

δραση που άσκησε στη μεταγενέστερη φιλοσοφία, εξίσου ορθά 

6. Πρβλ. Porphyre et Victorinus passim και το παλαιότερο άρθρο του στο Revue des études 
grecques LXXIV (1961) 410-38. Ο καθηγητής A. C. Lloyd με πληροφορεί ότι τα μέχρι στιγμής 
αδημοσίευτα έργα των μαθητών του Hadot προσφέρουν πρόσθετες επιβεβαιώσεις της υπό
θεσης του· εν τω μεταξύ θα πρέπει να διατηρηθεί κάποιος βαθμός αμφιβολίας. 
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έχει αποδείξει το ρόλο του ως εισηγητή μιας ορισμένης ανάπτυ

ξης της πλωτινικής σκέψης η οποία οπωσδήποτε συμφωνεί με τα 

υπόλοιπα κυρίαρχα ενδιαφέροντα του. Από την άλλη μεριά, 

όπως θα δούμε, η έκθεση των απόψεων του Πορφύριου που επι

κρατεί είναι μάλλον υπερβολικά μονολιθική- ο Πορφύριος, όπως 

και ο δάσκαλος του (και στην πραγματικότητα, όπως επίσης ο 

Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης), ωθήθηκε προς αντικρουόμενες 

κατευθύνσεις και φαίνεται ότι υιοθέτησε διαφορετικές στάσεις 

σε διαφορετικά έργα. Επί του παρόντος, ωστόσο, είναι απαραί

τητο να παραθέσουμε απλώς τα κύρια έργα του, που όλα δυ

στυχώς σώζονται μόνο σε αποσπάσματα, μέσα από τα οποία 

πρέπει να ανασυγκροτήσουμε τις μεταφυσικές του αντιλήψεις. 

Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα αποσπάσματα του έργου 

Αφορμαί προς τα Νοητά, μια συλλογή 44 αφορισμών σχετικά με με

ταφυσικά θέματα, που κυμαίνονται από απλές προτάσεις μέχρι 

σύντομα δοκίμια. Τα περισσότερα βασίζονται σε κείμενα του έρ

γου Εννεάδες μερικά είναι απλές παραπομπές ή παραφράσεις αυ

τού του έργου. Όμως, όπως σημειώνει ο Lloyd, οποιαδήποτε ιδέα 

ότι προσφέρουν μια εύκολη εισαγωγή στον Πλωτίνο είναι απίθανο 

να αντέξει την έμπρακτη δοκιμασία.7 Γενικά το Αφορμαί σηματο

δοτεί μια σκλήρυνση των προτάσεων του Πλωτίνου σε αυστηρές 

φόρμουλες που προεικονίζουν το Στοιχείωσις Θεολογική του Πρό

κλου. Παράλληλα, αυτό συνοδεύεται από ένα αυξανόμενο ενδια

φέρον για την εννοιολογική ακρίβεια* έτσι η Πρόταση 22 συμφω

νεί με τον Πλωτίνο στο ότι κάθε Νους εμπεριέχει το σύνολο της 

Πραγματικότητας, αλλά προσθέτει ότι στον «καθολικό Νου ακό

μη και τα επιμέρους υπάρχουν σε μια καθολική μορφή, δεδομένου 

ότι στους επιμέρους νόες τόσο οι καθολικές όσο και οι επιμέρους 

έννοιες υπάρχουν κατά τρόπο που προσιδιάζει στο μέρος». Και 

παρότι το έργο δεν είναι ολοκληρωμένο, είναι ενδιαφέρον το ότι 

πολλές Προτάσεις ασχολούνται με θέματα τα οποία ο ίδιος ο 

Πορφύριος παραδεχόταν ότι τα έβρισκε περίπλοκα, όπως τη σχέ

ση του Νου με τα αντικείμενα του (Αφ. 41. 43-4, πρβλ. 73. Πλ. 18. 

7. Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, σελ. 286. 
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8-23) και την ένωση της ψυχής με το σώμα (73. Πλ. 13. 10-17), με 

τα οποία θα ασχοληθούμε αργότερα. Όπως ο τίτλος δηλώνει. 

ωστόσο, το κύριο μέρος του έργου ασχολείται με τη διάκριση με

ταξύ αισθητής και Νοητής τάξης και με τη μεταβολή της διανοη

τικής και ηθικής στάσης του ανθρώπου όπως αυτές κατ' ανάγκη 

συνάγονται από αυτήν τη διάκριση. Το τελευταίο σημείο αποτελεί 

αντικείμενο του πιο γνωστού τμήματος του έργου, της Πρότασης 

32, η οποία συστηματοποιεί τις τέσσερις κατηγορίες της αρετής 

που διακρίνονται από τον Πλωτίνο· περισσότερες κατηγορίες 

επρόκειτο να προστεθούν από τους ύστερους Νεοπλατωνικούς 

σύμφωνα με την αντίληψη τους για τη θεουργία ως ανώτερη της 

φιλοσοφίας." Από τις υπόλοιπες μεταφυσικές πραγματείες του 

Πορφύριου μόνο λιγοστά αποσπάσματα σώζονται. Αρχικά υπάρ

χουν τα αποσπάσματα από τα Σύμμεικτα Ζητήματα τα οποία κα-

ταπιάνονταν με την ένωση ψυχής και σώματος, ενσωματωμένα 

στην πραγματεία Περί Φύσεως Ανδρώπου του χριστιανού επισκό

που Νεμέσιου Εμέσης (PG XL. 592 κ.ε.) και σε ένα άλλο έργο το 

οποίο αποδίδεται στον Πέρση βασιλιά Χοσρόη από τον Πρισκια-

νό, έναν από τους τελευταίους φιλοσόφους της Σχολής της Αθή

νας, και σήμερα σώζεται μόνο στα Λατινικά. Έπειτα υπάρχουν τα 

σπουδαία αποσπάσματα στο Παρμενίδης τα οποία ο Hadot απο

δίδει στον Πορφύριο- αν δεν προέρχονται με βεβαιότητα από τον 

ίδιο τον Πορφύριο, πρέπει να προέρχονται οπωσδήποτε από τη 

σχολή του και θα χρειαστεί να τα συζητήσουμε εκτενώς. Τέλος, 

πρέπει να αναφέρουμε τα σημαντικά αποσπάσματα που έχουν 

διασωθεί από τον Πορφύριο σχετικά με τη φιλοσοφία της θρη

σκείας. Τρία από αυτά είναι εξέχουσας σημασίας, το Φιλόσοφος 

Ιστορία, η επιστολή προς τον Αιγύπτιο ιερέα Ανεβώ και η πραγ

ματεία Περί επανόδου της ψυχής η οποία συζητείται στο έργο του 

Αυγουστίνου De civitate Dei. Τα σωζόμενα κατάλοιπα αυτών των 

8. Οι τέσσερις κατηγορίες που διακρίνονται από τον Πορφύριο είναι οι πολπικές (πρβλ. Ew. 

1.2.1. 16-21), οι καθαρτικές (ό.π. 3. 11-19), οι θεωρητικές (ό.π. 6. 22-7) και οι παραδειγματι

κές αρετές (ό.π. 7. 1-6), μια κατηγοριοποίηση η οποία ακολουθήθηκε από τον Μακρόβιο, In 

Somn. Sc. Ι. VII- από τους ύστερους Νεοπλατωνικούς πρβλ. Μαρίνος Β. Πρ. κεφ. 3 και Ολυ-

μπιόδωρος Εις Φαίδ. 45-9, 113-14. 
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έργων διαφέρουν τόσο πολύ υφολογικά ώστε οι μελετητές έχουν 

γενικά θεωρήσει ότι χρονολογικά ανήκουν σε διαφορετικές περιό

δους της ζωής του Πορφύριου και ότι το πρώτο από αυτά, με την 

άκριτη, για να μην πούμε δεισιδαιμονική, ευλάβεια του προς τα 

μυστήρια, πρέπει να προχρονολογείται της συνάντησης του με 

τον Πλωτίνο. Αν και όχι απαραίτητα εσφαλμένα, η άποψη αυτή 

έχει γίνει με μεγαλύτερη βεβαιότητα αποδεκτή από όσο επιτρέ

πουν τα υπάρχοντα στοιχεία." Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα 

αυτό δεν θα μας απασχολήσει εδώ, αφού σκοπεύουμε να ασχολη

θούμε μόνο με τη μετα-πλωτινική περίοδο του Πορφύριου, δηλα

δή με το δεύτερο και το τρίτο από τα παραπάνω έργα. 

Όσον αφορά τον Ιάμβλιχο, τα πράγματα είναι ακόμη χειρό

τερα για εμάς. Το σημαντικότερο έργο του που διασώζεται ολό

κληρο είναι μια υπεράσπιση της θεουργίας με τον τίτλο Περί των 

Αιγυπτίων Μυστηρίων, την αυθεντικότητα του οποίου, παρότι 

αμφισβητήθηκε κατά το δέκατο ένατο αιώνα, φαίνεται να εγ

γυάται η μαρτυρία του Πρόκλου.10 Το έργο δεν ασχολείται ωστό

σο συστηματικά με τη μεταφυσική, παρότι μερικές από τις από

ψεις του συγγραφέα αναδύονται έμμεσα. Όσον αφορά τα υπό

λοιπα έργα του, έχουν διασωθεί δύο μαθηματικά έργα, ένας ακό

μη βίος του Πυθαγόρα και ο Προτρεπτικός, μια προτροπή προς 

τη φιλοσοφία η οποία ελεύθερα ενσωματώνει αποσπάσματα από 

τα έργα των κλασικών φιλοσόφων, μεταξύ αυτών τα Γοργίας και 

Φαίδων του Πλάτωνα και το χαμένο Προτρεπτικός του ίδιου του 

Αριστοτέλη, για τον οποίο το έργο του Ιάμβλιχου αποτελεί πρω

τογενή μας πηγή. Τέλος, υπάρχουν τα αποσπάσματα της σημα

ντικής πραγματείας του Ιάμβλιχου Περί Ψυχής σωζόμενα από 

9. Η γενικότερα αποδεκτή χρονολόγηση (παρουσιάζεται ιδιαίτερα στο έργο του Bidez Vie de 
Porphyre) αντικρούεται στο έργο του J. 0' Meara, Porphyry's Philosophy from Oracles in 
Augustine (Παρίσι 1959), το οποίο υπερβάλλει ωστόσο στην ταύτιση του Φιλόσοφος Ιστορία 
με το De Regressu Animae. Ενάντια στον 0 ' Meara πρβλ. Ρ. Hadot, Revue des études 
augustiniennes VI (1960) 205-44. H χρονολόγηση του Bidez βασίζεται κατά μεγάλο μέρος 
στον Ευνάπιο Β. Φιλ. 457' από την άλλη μεριά, το ότι το Φιλόσοφος Ιστορία βρισκόταν εγ
γύτερα στα υπόλοιπα έργα, περισσότερο απ' ό,τι τα σωζόμενα αποσπάσματα υπονοούν, 
προτείνεται από τον Ευσέβιο 07IV. 7. 3. και τον Αυγουστίνο CD XIX. 23. 

10. Πρβλ. το σχόλιο (από το Βυζαντινό φιλόσοφο Ψελλό) το οποίο βρίσκεται στην προμε
τωπίδα του χειρογράφου που διαθέτουμε- επίσης Εις Τίμ. Ι. 386. 10-11. 
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τον ανθολόγο Στοβαίο- αν και τα σωζόμενα χωρία αναφέρονται 

κατά κύριο λόγο στις απόψεις παλαιότερων φιλοσόφων, πολλά 

μπορούμε να μάθουμε από την κριτική που ασκεί ο Ιάμβλιχος στη 

διδασκαλία τους. Για τα υπόλοιπα εξαρτόμαστε πλήρως από τις 

αναφορές που κάνει στη θεωρία του ο Πρόκλος και άλλοι από 

τους ύστερους Νεοπλατωνικούς. Συμπερασματικά, η σημασία του 

Ιάμβλιχου δεν έχει γίνει πάντοτε πλήρως αντιληπτή- έχει θεωρη

θεί ότι εγκαταλείπει τη φιλοσοφία χάριν της δεισιδαιμονίας και η 

νηφάλια κριτική των απόψεων του έχει συχνά αντικατασταθεί από 

την επιτίμηση. Μια τέτοια στάση έρχεται σε παράδοξη αντίθεση 

με την εκτίμηση του από τον Ιουλιανό ως ισάξιου του Πλάτωνα 

(Λογ. IV. 146a). όπως και με το σεβασμό των ύστερων Νεοπλα

τωνικών για τη «θεία του έμπνευση», που υπερέβαινε ακόμη και 

την εκτίμηση τους για τον Πλωτίνο. Ελάχιστη διάθεση υπάρχει 

στις ημέρες μας για να γίνει δεκτή μια τέτοια εκτίμηση- από την 

άλλη μεριά υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ο Ιάμβλιχος ήταν ένας 

δημιουργικός φιλόσοφος όχι ευκαταφρόνητης αξίας και δεν υπάρ

χει καμία αμφιβολία ότι ήταν εκείνος ο οποίος καθόρισε την πο

ρεία της ύστερης νεοπλατωνικής σκέψης, τουλάχιστον στο ελλη

νόφωνο ήμισυ της Αυτοκρατορίας- στη Δύση, όπως έχουμε ση

μειώσει, κυριάρχησε η επιρροή του Πορφύριου. Και μολονότι η 

σύγκρουση μεταξύ των θρησκευτικών απόψεων του Ιάμβλιχου 

και εκείνων του Πλωτίνου μπορεί να παρουσιαστεί σαν μια σύ

γκρουση ανάμεσα σε δεισιδαιμονία και ορθολογισμό, δεν θα ήταν 

λιγότερο έγκυρο, και ίσως μάλιστα περισσότερο αποδοτικό, να τη 

δούμε σαν σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πάντα ελκυστικές ιδέες 

για τη σχέση ανθρώπου και Θεού. Οπωσδήποτε τον Ιάμβλιχο τον 

απασχολούσε, όπως φαίνεται καθαρά από το Περί Μυστηρίων, 

να δικαιολογήσει τις θρησκευτικές του καινοτομίες με λογικό τρό

πο- και ούτε κάποιο άλλο στοιχείο υποδηλώνει μια άκριτη στά

ση εκ μέρους του προς τη δεισιδαιμονία. Ο Ευνάπιος ομολογου

μένως αφηγείται διάφορες θαυμαστές ιστορίες γύρω από τον 

Ιάμβλιχο, αναφέρει όμως επίσης και την άρνηση του στις φήμες 

ότι, ενώ προσευχόταν, το σώμα του μεταμορφώθηκε και ανυψώ

θηκε στον αέρα (73. Φιλ. 458). Σε ποιο βαθμό ακριβώς το ύστερο 
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νεοπλατωνικό σύστημα αντανακλά τη συμβολή του Ιάμβλιχου εί

ναι αδύνατο να το πούμε με βεβαιότητα λόγω της απώλειας των 

έργων του. Από την άλλη μεριά αξίζει την προσοχή μας και θα το 

συζητήσουμε εκτενώς στο παρόν κεφάλαιο. 

II 
Η αντιχριστιανική πολεμική 

και το πρόβλημα της θεουργίας 

Η σύγκρουση μεταξύ της παγανιστικής φιλοσοφίας και του Χρι

στιανισμού είχε ξεκινήσει το δεύτερο αιώνα μ.Χ. με την αντιχρι

στιανική πραγματεία του πλατωνικού Κέλσου, ο οποίος λανθα

σμένα ταυτίζεται από τον Ωριγένη με έναν Επικούρειο με το ίδιο 

όνομα και ανασυντάσσεται σε ένα από τα γνωστότερα έργα του 

Πατέρα της Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Ιουλιανός θα συνέθετε τη δική 

του πολεμική. Από όλα όμως τα αντιχριστιανικά κείμενα ήταν 

εκείνο του Πορφύριου το οποίο επρόκειτο να κριθεί ως το πιο επι

κίνδυνο, εξαιτίας της ευρυμάθειας (συμπεριλαμβανομένης της ει

δικής γνώσης των Εβραϊκών) που χρησιμοποιούσε στην ανάλυση 

των βιβλικών κειμένων. Αν και το έργο ρίχτηκε από την Εκκλησία 

στην πυρά, οι σωζόμενες μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι η βιβλική 

του κριτική παραμένει απαράμιλλη μέχρι τις ημέρες μας. Αυτή 

όμως η κριτική δεν εμπίπτει δυστυχώς στην παρούσα μελέτη. Ού

τε μπορούμε να ασχοληθούμε με τις γενικότερες παγανιστικές εν

στάσεις του Χριστιανισμού, πολλές από τις οποίες γίνονταν δε

κτές από τους Νεοπλατωνικούς. Πρέπει να περιοριστούμε στις 

κύριες φιλοσοφικές αποκλίσεις μεταξύ των δύο κινημάτων, όπως 

αυτές ανακύπτουν από τις τρεις πολεμικές, όπως και από τις 

ανταπαντήσεις των Πατέρων της Εκκλησίας- η αντιγνωστική 

πραγματεία του Πλωτίνου είναι επίσης σημαντική, εφόσον πολλές 

από τις επικρίσεις της ισχύουν εξίσου για τον ορθόδοξο Χριστια

νισμό. Μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα σχετικά θέματα σε τρεις 

κατηγορίες. Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα που προκύπτει από τη 
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χριστιανική πρόκριση της πίστης έναντι της λογικής. Δεύτερον, 

υπάρχουν τρία ζητήματα που θεωρούνταν μη αποδεκτά από τον 

ερασιτέχνη πλατωνικό φιλόσοφο Συνέσιο τον Κυρηναίο κατά τη 

χειροτόνηση του το 410 ως επισκόπου Πτολεμαΐδος. τα οποία 

πραγματευόταν στην 105η επιστολή του- τα ίδια ζητήματα θεω

ρούνταν κατά κοινή ομολογία απαράδεκτα για τους Πλατωνικούς. 

οι οποίοι κατά τα άλλα διατείνονταν ευνοϊκά προς το Χριστιανι

σμό. Τρίτον, υπάρχουν τα προβλήματα της ενανθρώπισης του Ιη

σού (πρβλ. Αυγουστίνος Coni. VII. 9) και των θαυμάτων του. 

Το γεγονός ότι Εβραίοι και Χριστιανοί αξίωναν μια πίστη βα

σιζόμενη σε προτάσεις για τις οποίες ήταν ανίκανοι να προσκομί

σουν αποδείξεις ήταν κοινός τόπος της πλατωνικής κριτικής, εντο

νότερα ίσως εκφρασμένη σε ένα πολύ γνωστό απόσπασμα του Γα

ληνού." Ο Πλωτίνος, μπορούμε να θυμηθούμε, είχε όμοια επιτεθεί 

στην άρνηση των Γνωστικών να υποστηρίξουν τις απόψεις τους με 

λογικά επιχειρήματα (II. 9. 6. 43-52, πρβλ. παραπάνω σελ. 36-7). 

Στους ύστερους αιώνες, ωστόσο, αυτή η αντίθεση αμβλύνθηκε 

στο βαθμό που οι Χριστιανοί πάσχισαν για μια λογική θεμελίωση 

των απόψεων τους, ενώ ο Νεοπλατωνισμός προσέλαβε περισσό

τερο τα χαρακτηριστικά θρησκείας και στην τελική του μορφή 

προέκρινε την πίστη ως την υψηλότερη των αρετών (πρβλ. πα

ρακάτω σελ. 245). Ούτε ήταν πρόθυμοι οι ύστεροι Νεοπλατωνι

κοί να επιτρέψουν την ελεύθερη συζήτηση ανατρεπτικών ιδεών 

ο Πρόκλος ήθελε να αποσύρει από την κυκλοφορία όλα τα βι

βλία εκτός από τα Τίμαιος και Χαλδαϊκά Λόγια, ώστε να εμποδί

σει να βλάψουν τους ανεκπαίδευτους (73. 77ρ. 38). Παρότι αυτή 

δεν ήταν παρά μια απλή εφαρμογή της ίδιας της διδασκαλίας του 

Πλάτωνα, φέρει έντονη ομοιότητα με τη χριστιανική πρακτική.12 

11. Παρατίθεται από τον Walzer, Galen on Jews and Christians, σελ. 15. Πρβλ. Ωριγένης Κ. 
Κέλσ. Ι. 9, III. 75, VI. II., Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 1 (=Ευσέβιος ΕΠ Ι. 2. 1 κ.ε.) γρ. 17, απ. 73 
(=Ευσέβιος £4 Ι. 1. 12), Ιουλιανός = Γρηγόριος Ναζιανζηνός Λογ. 4. 102 (PG XXXV. 637). 
Σχετικά με το σύνολο του προβλήματος πρβλ. Walzer ό.π., σελ. 48-56. 

12. Από την άλλη μεριά, οι Νεοπλατωνικοί δεν φαίνεται να είχαν ενθαρρύνει τη δίωξη των 
Χριστιανών, αν και το έργο του Πορφύριου χρησιμοποιόταν προς υποστήριξη της δίωξης 
του Διοκλητιανού από τον αυτοκρατορικό αξιωματούχο Ιεροκλή (που δεν πρέπει να συγχέε
ται με το νεοπλατωνικό φιλόσοφο με το ίδιο όνομα, για τον οποίο πρβλ. σελ. 224, 229). 
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Οι τρεις δυσκολίες του Συνέσιου ήταν δυσκολότερο να ξεπερα

στούν, μολονότι ακόμη και σε μερικές από αυτές ο Νεοπλατωνι-

σμός και ο Χριστιανισμός ήρθαν εγγύτερα- αφορούσαν την αιω

νιότητα του κόσμου και την προΰπαρξη της ψυχής, τις οποίες οι 

Πλατωνικοί είχαν την πρόθεση να υποστηρίξουν, και την ανάστα

ση του σώματος, την οποία δεν αποδέχονταν. Σε κάθε περίπτωση 

η δυσκολία στη μορφή που διατυπωνόταν ήταν απλώς το τελευταίο 

κατάλοιπο μιας θεμελιώδους διαφοράς στάσεων. Και, μολονότι εδώ 

εμπλέκονταν και άλλα σημαντικά ζητήματα, η βασική νεοπλατωνι

κή κριτική για μία ακόμη φορά αφορούσε τον υποτιθέμενο ανορ

θολογισμό του Χριστιανισμού. Ότι τόσο η κοσμική τάξη όσο και ο 

σχεδιαστής της ακολουθούσαν τέλειες ορθολογικές αρχές αποτε

λούσε θεμελιώδες ελληνικό δόγμα, όπως συνοψίζεται στην αντίρ

ρηση του Κέλσου ότι ο Θεός θα μπορούσε να κάνει ή επιθυμούσε 

να κάνει κάτι που είναι είτε ηθικά αισχρό είτε αντίθετο στη φύση 

(Κ. Κέλσ. V. 14- πρβλ. Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 35 = Μακάριος Μά-

γνης Αποκρ. IV. 2. απ. 94 = ό.π. IV. 24), ενώ για τους Νεοπλατω

νικούς, όπως έχουμε δει, το σύμπαν ήταν ένα αυθόρμητο δημιούρ

γημα της Νοητής τάξης χωρίς κανένα απολύτως ζήτημα ανθρωπό-

μορφου δημιουργού. Και το ότι ο Χριστιανισμός έδειχνε να αρνεί

ται αυτές τις αρχές το βλέπουμε αν εξετάσουμε το πρώτο πρό

βλημα του Συνέσιου, εκείνο της αιωνιότητας του κόσμου. 

Αυτό στην πραγματικότητα περικλείει δύο ερωτήματα, κατά 

πόσο ο κόσμος υπήρχε ανέκαθεν και κατά πόσο είναι άφθαρτος, 

δύο ζητήματα τα οποία, φυσικά, δεν δέχονταν οι Χριστιανοί. Ο Τί

μαιος απεναντίας φαινόταν να διδάσκει ότι αφενός ο κόσμος είχε 

μια συγκεκριμένη χρονική αρχή (28B-C), αφετέρου η θεϊκή δύνα

μη από εκείνο το σημείο και μετά θα τον διατηρούσε στην ύπαρ

ξη για πάντα (41Β). και κάποιοι Μεσοπλατωνικοί ήταν πρόθυμοι 

να δεχτούν κατά γράμμα και τους δύο ισχυρισμούς (πρβλ. Αττι

κός = Ευσέβιος ΕΠ XV. 6. 802Β κ.ε.. Πλωτίνος Ew. II. 1. 1). Για 

τους Νεοπλατωνικούς, ωστόσο, το να θεωρείς τον κόσμο υποκεί

μενο είτε σε χρονική γέννηση είτε σε καταστροφή προσέδιδε ατέ

λεια τόσο στον ίδιο τον κόσμο όσο και στο θεϊκό του δημιουργό. Η 

ανυποχώρητη εμμονή του Πλωτίνου, ενάντια σε Γνωστικούς και 
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σε Χριστιανούς ταυτόχρονα, στη θεϊκή φύση της Ψυχής του Κό

σμου και των άστρων έχει ήδη σημειωθεί (παραπάνω σελ. 36) 

και για έναν Έλληνα το πρωταρχικό χαρακτηριστικό της θεϊκής 

φύσης ήταν η αθανασία. Όμως οι σοβαρότερες συνέπειες της 

υπόθεσης μιας εν χρόνω δημιουργίας αφορούσαν το δημιουργό 

του κόσμου. Ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος ήταν θεμελιώδες τό

σο για τον Πλάτωνα (77ολ. II. 380-1) όσο και για τον Αριστοτέλη 

(77. Φιλ. απ. 16 Ross = Σιμπλίκιος De C. 288. 28 κ.ε.- Μεταφ. Α. 

1074b 25-7)- ωστόσο δεν ήταν απλώς η μεταβολή εκείνο το οποίο 

φαινόταν να του αποδίδει η ιουδαιοχριστιανική αντίληψη, αλλά 

η αυθαίρετη μεταβολή χωρίς κάποια φανερή αιτία. Η βασική 

αντίρρηση των Νεοπλατωνικών συνοψιζόταν σε ένα δίλημμα 

που αρχικά είχε προταθεί από τον Αριστοτέλη. Είτε τα πράγμα

τα είναι καλύτερα μετά τη δημιουργία του κόσμου (ή την κατα

στροφή), λέει, είτε χειρότερα. Είναι όμως εξίσου βλάσφημο να 

υποθέτεις είτε ότι η δράση του Θεού μεταβάλλεται προς το χει

ρότερο είτε ότι ήταν αρχικά ατελής και ως εκ τούτου είχε την 

ανάγκη να αλλάξει προς το καλύτερο. Ή , αν η τελική κατάστα

ση δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη, κάθε μεταβολή εί

ναι ολοκληρωτικά μάταιη.13 Ο Πρόκλος συνέθεσε μια περίφημη 

πραγματεία όπου διατύπωνε δεκαοκτώ επιχειρήματα ενάντια 

στη χριστιανική θέση, στα οποία ο χριστιανός νεοπλατωνικός 

από την Αλεξάνδρεια Ιωάννης ο Φιλόπονος απάντησε με ένα 

έργο το οποίο σώζεται ακόμα. Η απάντηση του Αυγουστίνου ότι 

ο χρόνος δεν υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου και οι 

αντιρρήσεις των παγανιστών χάνουν συνεπώς το στόχο τους 

(Coni. XI. 13, CD XI. 4-6, 21) εγκωμιάζεται επίσης εδώ. 

Η δεύτερη και η τρίτη επιφύλαξη του Συνέσιου συνδυάζο

νται μεταξύ τους. Στους Νεοπλατωνικούς φαινόταν παράλογο 

να υποθέσουν, όπως οι Χριστιανοί, ότι η ψυχή επιβιώνει μετά το 

θάνατο τη στιγμή που αρνούνταν την ύπαρξη της πριν από τη 

13. Αριστοτέλης Π. Φιλ. απ. 19c Ross (= Φίλων Π. Αφθ. 8. 39-43), πρβλ. απ. 20 (= Κικέρω
νας Ac. Pr. 119), Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 34 (= Μακάριος Αποκρ. IV. 1), Σαλούστιος Π. θεών 
VII. 1-2, Πρόκλος Εις Τίμ. 1.288. 14 κ.ε. Ενάντια στην αλλαγή στάσης από τηνπλευράτου Θε
ού πρβλ. Πλωτίνος Ew. II. 1. 4. 25-33, II. 9. 4. 4-6, 17-19, V. 8. 12. 15-26, VI. 7. 3. 1-9. 
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γέννηση (πρβλ. Αυγουστίνος CD Χ. 31). Και αυτό επειδή, σε 

αντίθεση με τους Χριστιανούς, θεωρούσαν την ψυχή προικισμέ

νη με αθανασία χάρη στην ίδια της τη φύση και όχι μέσω της 

θείας ευσπλαχνίας. Και το ότι εδώ επίσης η αθανασία συνεπά

γεται θεϊκότητα φαίνεται καθαρά από την πολύ γνωστή ανά

πτυξη του Λατίνου χριστιανού συγγραφέα Αρνόβιου (Adv. Nat. 

II. 11-66), ο οποίος επιτίθεται ειδικά στην πλατωνική αντίληψη 

της ψυχής ως κατά φύσιν αναμάρτητης (ό.π. II. 14-15 κ.λπ.). Η 

τελευταία θεωρία επρόκειτο να ατονήσει στο μετα-ιαμβλίχειο 

Νεοπλατωνισμό, αλλά, όπως θα δείξει η συζήτηση μας για τον 

ύστερο νεοπλατωνικό όρο αυδυπόστατος. η θεμελιώδης αντίθε

ση με το Χριστιανισμό παρέμενε αμετάβλητη (πρβλ. σελ. 208-

210). Και σύμφωνα με την αρχική νεοπλατωνική αντίληψη η 

αθανασία περιοριζόταν μόνο στην ψυχή, ενώ οι Χριστιανοί πί

στευαν ότι ο Θεός θα αναστηθεί μαζί ως σώμα και ως ψυχή.'" 

Και εδώ επίσης τα δύο κινήματα ήρθαν πιο κοντά με το πέρα

σμα των χρόνων. Μολονότι η Καθολική Εκκλησία διακήρυσσε 

την αθανασία της ψυχής (και όχι μόνο την τελική ανάσταση του 

όλου ανθρώπου) ως δόγμα για περισσότερο από χίλια χρόνια, 

έγινε η οικουμενική διδασκαλία των χριστιανών Πλατωνικών, 

μερικοί από τους οποίους, όπως ο Νεμέσιος, υπερασπίστηκαν 

ακόμη και την προΰπαρξη της (Φυσ. Ανδ. 45. 104 κ.ε. = PG XL. 

572Β)- τα πρώιμα έργα του Αυγουστίνου προϋποθέτουν αυτήν 

τη θεωρία και ο ίδιος ποτέ δεν επρόκειτο να την αρνηθεί κατη-

γορηματικά.15 Από πλατωνική πλευρά, η θεωρία των ύστερων 

Νεοπλατωνικών σχετικά με την αθανασία του λεπτοφυούς 

«αστρικού» σώματος της ψυχής (πρβλ. σελ. 180 και σημ. 20. 

249) φαινόταν να δίνει ελπίδες για τη γεφύρωση του χάσματος. 

Η αντίθεση όμως μεταξύ αυτού του σώματος και του χονδροει-

δούς γήινου σώματος του ανθρώπου χαραζόταν υπερβολικά 

έντονα από τους παγανιστές για να γίνει δεκτή από τη χριστια

νική ορθοδοξία και, μολονότι ήταν ένας διαρκής πειρασμός για 

14. Πρβλ. Κ. Κέλσ. V. 14, Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 94 (= Μακάριος ό.π. IV. 24)· επίσης απ. 92-
3, Αυγουστίνος CDX. 29, XIII. 19, XXII. 26-7. 

15. Πρβλ. Ε. Gilson, The Christian Philosophy of Saint Augustine, σελ. 50-1, 275. 
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τους πλατωνίζοντες στοχαστές, η θεωρία καταδικάστηκε ως 

Ωριγενισμός από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 553. 

Η θεωρία της θείας ενσάρκωσης στη χριστιανική της μορφή 

ήταν για πολλούς λόγους απαράδεκτη από τον ορθόδοξο Νεο

πλατωνισμό, παρότι ο Πορφύριος τουλάχιστον ήταν διατεθειμέ

νος να θεωρήσει τον Ιησού έναν ενάρετο άνθρωπο που έγινε δε

κτός στους ουρανούς χάρη στην αρετή του (Αυγουστίνος CD 

XIX. 23). Πρώτον, η χριστιανική θεωρία φαινόταν για μία ακόμη 

φορά να εμπεριέχει μια αυθαίρετη δραστηριότητα εκ μέρους του 

Θεού μέσα σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή - το μετα

φυσικό πρόβλημα εδώ ενισχύει την ηθική δυσχέρεια της φαινο

μενικής αδιαφορίας του Θεού για τις προ-χριστιανικές γενιές των 

ανθρώπων (πρβλ. Κ. Κέλσ. IV. 7, VI. 78. Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 

81-2 = Αυγουστίνος Ερ. 102. 8. Ιερώνυμος Ερ. 133. 9). Έπειτα 

έπρεπε να ξεπεραστεί η απέχθεια των Πλατωνικών απέναντι στην 

ιδέα της θεϊκής ένωσης σε ένα εξαγνισμένο σαρκικό σώμα (Κ. 

Κέλσ. VI. 73. Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 77 = Μακάριος ό.π. IV. 22. 

Αυγουστίνος CD Χ. 28-9). Τρίτον, ήταν σχεδόν αδύνατο για τους 

Έλληνες στοχαστές να δεχτούν μια μοναδική και δια παντός εν

σάρκωση της θεότητας. Το πόσο δύσκολο ήταν μια τέτοια ιδέα να 

εναρμονιστεί με τη νεοπλατωνική μεταφυσική δεν χρειάζεται ιδι

αίτερη σκέψη- γενικότερα, οι μορφωμένοι παγανιστές επέμεναν 

ότι η υπέρτατη δόξα του Θεού αποκαλύπτεται καλύτερα στην 

πολλαπλότητα των κατώτερων θεών τους οποίους έχει δημιουρ

γήσει (πρβλ. Ew. II. 9. 9. 26-42, Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 75-8 = 

Μακάριος ό.π. IV. 20-3) και έβρισκαν τον ισχυρισμό σχετικά με 

τη μία και μοναδική αποκάλυψη της νέας θρησκείας ιδιαίτερα 

αποκρουστικό. Ίσως όμως η πιο σοβαρή δυσκολία αφορούσε την 

ιδέα ενός πάσχοντος θεού, την οποία το νεοπλατωνικό δόγμα της 

Απάθειας ανήγε σε ορολογική αντίφαση (πρβλ. Μεθόδιος = Πορ

φύριος Κ. Χρ. απ. 84). Το γεγονός ότι κανένας θεός δεν θα μπο

ρούσε να υποβληθεί στον εξευτελισμό της σταύρωσης ήταν μια 

κοινή παγανιστική κατηγορία, όπως αυτή απηχείται στον Κέλσο 

(Κ. Κέλ. II. 31 κ.ε., VII. 13-15 κ.λπ.). ενώ σε ένα βαθύτερο φιλο

σοφικό επίπεδο υπήρχε η δυσκολία ότι για τον Έλληνα σοφό ο 
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πόνος ήταν αδιάφορο ζήτημα- γι' αυτό και ο θρήνος του Ιησού 

πριν από το θάνατο του προκαλούσε ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια 

(7C. Κέλ. II. 24, Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 62-3 = Μακάριος ό.π. III. 

1-2). Τέλος, υπήρχαν τα θαύματα του Ιησού, στα οποία έδινε με

γάλη βαρύτητα η πρώτη Εκκλησία, οι παγανιστές όμως θεωρού

σαν ότι οφείλονταν στη μαγεία και κατ' αυτόν τον τρόπο ήταν 

δυνατό να επαναληφθούν από τον καθένα που ήταν ικανός να 

χρησιμοποιεί τις κατάλληλες κοσμικές δυνάμεις (Κ. Κέλ. Ι. 6 

κ.λπ., Πορφύριος Κ. Χρ. απ. 4 = Ιερώνυμος Tract. De Psalm. 

LXXXI). Συνεπώς, για μία ακόμη φορά έχουμε να κάνουμε με τη 

θεμελιώδη αντίθεση μεταξύ Νεοπλατωνισμού και Χριστιανισμού, 

αυτήν της έλλογης κοσμικής τάξης εναντίον της υπερφυσικής ευ

σπλαχνίας. Είναι αυτό ακριβώς, όπως θα δούμε, που διαφορο

ποιεί τη θεουργία από τη χριστιανική πίστη στις μυστηριακές τε

λετές και το οποίο επρόκειτο να γίνει εμπόδιο για τους πλατωνι

κών αποχρώσεων Χριστιανούς στη διάρκεια πολλών από τους 

επόμενους αιώνες (πρβλ. π.χ. σελ. 253-5). 

Ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα για τους Χριστιανούς στη δια

μάχη τους με τις άλλες θρησκείες είναι ότι είχαν στην κατοχή τους 

ένα ιερό βιβλίο. Για να καλύψουν το κενό από την πλευρά τους, 

οι Νεοπλατωνικοί στράφηκαν προς τα Χαλδαϊκά Λόγια, μια συλ

λογή από πομπώδεις και σκοτεινούς εξάμετρους χρησμούς οι 

οποίοι συντάχτηκαν ή συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια της βασι

λείας του Μάρκου Αυρήλιου από κάποιον Ιουλιανό και το γιο του 

με ίδιο όνομα (οι οποίοι ονομάζονται αντίστοιχα Χαλδαίος και Θε-

ουργός) και πιθανότατα προέρχονται από τις αποκαλύψεις ενός 

εκστατικού προφήτη ή προφήτισσας. Ο πρώτος φιλόσοφος ο οποί

ος είναι γνωστό ότι παρέθεσε από τα Χαλδαϊκά Λόγια ήταν ο Πορ

φύριος- ο Πλωτίνος είτε δεν τα γνώριζε είτε σκόπιμα τα αγνοού

σε.'6 Ο Πορφύριος στη συνέχεια τα εφοδίασε με ένα υπόμνημα το 

οποίο εναρμόνιζε τη διδασκαλία τους με το Νεοπλατωνισμό και 

για τον Ιάμβλιχο και τη Σχολή της Αθήνας έγιναν η υπέρτατη αυ

θεντία υπερβαίνοντας ακόμη και τον Πλάτωνα. Ενώ βέβαια καμία 

16. Αν και ο Ψελλός (PG CXXII. 1125 C-D) αποδίδει το χρησμό που παρατίθεται στην αρχή 
της Ew. Ι. 9 στη χαλδαϊκή συλλογή. 
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αντίθεση μεταξύ των πηγών δεν γινόταν δεκτή, είναι χαρακτηρι

στικό ότι αποτελούσαν τα έργα «θεολόγων» (του Ορφέα και των 

Χαλδαίων) που συνιστούσαν το αποκορύφωμα του προγράμματος 

σπουδών της Σχολής των Αθηνών, τα οποία ο μαθητής προσέγγι

ζε μόνο ύστερα από επισταμένη μελέτη πρώτα του Αριστοτέλη 

και κατόπιν του Πλάτωνα (πρβλ. 73. Πρ. 13 και 26). Όμως, περιτ

τό να λεχθεί, όπως όλα τα ιερά κείμενα, έτσι και τα Χαλδαϊκά Λό

για χρειάζονταν εκτεταμένη ερμηνεία, εφόσον η θεολογία τους συ

γκροτούσε μια προ-πλωτινική έκδοση του Πλατωνισμού, έχοντας 

συγγένειες με τη θεωρία του Νουμήνιου, ιδιαίτερα με τον ισχυρι

σμό της ύπαρξης δύο θεϊκών Νόων από τους οποίους ο κατώτε

ρος διπλασιαζόταν σε μια πρακτική και μια θεωρητική βαθμίδα 

(Kr. σελ. 14- πρβλ. παραπάνω σελ. 69). (Οι μελετητές διαφωνούν 

κατά πόσο τα Χαλδαϊκά Λόγια δανείζονται από τον Νουμήνιο ή το 

αντίστροφο, ή κατά πόσο και οι δύο βασίζονται σε κάποια κοινή 

πηγή). Παραδόξως ελάχιστες δυσχέρειες έχουν προκαλέσει οι 

στωικίζουσες περιγραφές των Χαλδάϊκών Λόγων για το Νου ως 

«πυρ» (Kr. σελ. 13)-17 οι Νεοπλατωνικοί εκλαμβάνοντας το 

«πυρ» ως ισοδύναμο του «φωτός», μπορούσαν να το «εξαϋλω

θούν» (πρβλ. παραπάνω σελ. 109). Οι περιγραφές του έργου Χαλ

δαϊκά Λόγια για το Υπέρτατο Ον προκαλούσαν σοβαρότερα προ

βλήματα. Όπως και άλλα μεσοπλατωνικά κείμενα, τα Χαλδαϊκά 

Λόγια ταλαντεύονταν μεταξύ τού να περιγράψουν τον «Πατέρα» 

(όπως τον αποκαλούσαν) ως υπέρτατο Νου (πρβλ. Kr. σελ. 14) ή 

ως υπέρτατο Νοητό αντικείμενο πέραν της δικαιοδοσίας του Νου 

(Kr. σελ. 11, αναφέρεται από τον Δαμάσκιο. 77. Αρ. Ι. 154. 16-26)-

η τελευταία άποψη στηρίζεται από μια πιο στομφώδη περιγραφή 

του Πατέρα ως εκείνου που έχει «βυθίσει τον εαυτό του στα βά

θη χωρίς να περικλείει το ίδιο το πυρ στη νοητική του δύναμη» 

(Kr. σελ. 12). Ένας άλλος σημαντικός στίχος τον περιγράφει ως 

«όλα τα πράγματα, αλλά σε νοητή κατάσταση» (Kr. σελ. 19). Το 

πιο σημαντικό όμως από όλα ήταν η περιγραφή στα Χαλδαϊκά 

Λόγια για τον Πατέρα ως τριάδα-σε-ενότητα, μέσα από τέτοιες 

17. Εξ ou και ο όρος ουράνιος (Kr. σελ. 54)' σχετικά με τη Θεωρία πρβλ. Lewy, Chaldaean 
Oracles and Theurgy, σελ. 429-32. 
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διακηρύξεις όπως ότι «σε κάθε κόσμο ακτινοβολεί μια τριάδα 

κυβερνώμενη από μια μονάδα» (Kr. σελ. 18), πράγμα που ση

μαίνει ότι το σύνολο της πραγματικότητας ήταν τριαδικά οργα

νωμένο. Βασιζόμενοι σε ένα στίχο από τα Χαλδαϊκά Λόγια (Kr. 

σελ. 12- Πρόκλος 77Θ VI. 9. 365). οι Νεοπλατωνικοί έδειξαν ότι 

η υπέρτατη τριάδα αποτελούνταν από την Ύπαρξη, τη Δύναμη 

και το Νου του Πατέρα, τα οποία θεωρούσαν ότι αντιστοιχούν 

στην πλωτινική νοητή τριάδα Είναι, Ζωή και Νους και στις τρεις 

φάσεις της Μονής, της Προόδου και της Επιστροφής όπως αυ

τές ενυπάρχουν στη σύσταση κάθε δυνατής πραγματικότητας. 

Για τους χριστιανούς Νεοπλατωνικούς, όπως τον Συνέσιο ή τον 

Λατίνο θεολόγο Μάριο Βικτωρίνο, μια τέτοια τριάδα ήταν φυσι

κά πολύ πιο ελκυστική από τις τρεις ιεραρχικά διαστρωματωμέ-

νες Υποστάσεις του Πλωτίνου. Για τους παγανιστές όμως το πρό

βλημα ήταν ότι η συγκεκριμένη τριάδα βρισκόταν στο επίπεδο 

της Δεύτερης Υπόστασης- γι' αυτό και ο Πατέρας που περιγρά

φεται στα Χαλδαϊκά Λόγια δεν μπορεί να ταυτίζεται με την υπέρ

τατη οντότητα. Η προσπάθεια του Πορφύριου να ταυτίσει το Εν 

με τον πρώτο όρο της νοητής τριάδας επικρίθηκε ως κάτι που κα

τέστρεψε την υπερβατικότητα της πρώτης (Δαμάσκιος 77. Αρ. Ι. 

86. 8 κ.ε.)- το πόσο σημαντικός ήταν ο κίνδυνος θα το δούμε σύ

ντομα. Πιο σημαντική (αν και λιγότερο δικαιολογημένη) ήταν η 

ερμηνεία του Πορφύριου σχετικά με τις αναφορές στην Εκάτη 

στα Χαλδαϊκά Λόγια, στην οποία ένα έργο αφιερωμένο στην τε

λετουργική μαγεία προσέδιδε δεσπόζοντα ρόλο και την οποία 

ταύτιζε με την Ψυχή του Κόσμου. Αγνοώντας αυτό και γράφο

ντας σε ένα στίχο που την περιέγραφε ως «μεσολαβούσα μεταξύ 

των πατέρων» (Kr. σελ. 27), ο Πορφύριος την ταύτισε με τη Ζωή, 

το μεσαίο όρο της Νοητής τριάδας· η σύνθεση αυτής της θεω

ρίας με εκείνη που μόλις αναφέρθηκε εξηγεί την αινιγματική ανα

φορά του Αυγουστίνου στο ενδιάμεσο που εισηγήθηκε ο Πορφύ

ριος μεταξύ των δύο πρώτων Υποστάσεων (CD χ. 23). 

Από θεωρητική πλευρά, το χαλδαϊκό σύστημα περιείχε ελά

χιστα στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονταν σε μερικά από τα 

ανταγωνιστικά του, όπως τα Ερμητικά. Πιο σημαντικό ήταν το 
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γεγονός ότι τα Χαλδαϊκά Λόγια δίδαξαν έναν ευκρινή δρόμο σω

τηρίας μέσω του θεουργικού τελετουργικού. Ο όρος δεουργία. με 

την ετυμολογική σημασία του «θεϊκού έργου».18 φαίνεται ότι επι

νοήθηκε, ίσως από τον Ιουλιανό τον νεότερο, κατ' εσκεμμένη 

αντιπαράθεση προς τη άεωρία, τη φιλοσοφική ενατένιση την 

οποία υπερασπίστηκε ο Πλωτίνος και της οποίας την ανεπάρκεια 

τόνιζαν επίσης οι θεουργοί. Οι μέθοδοι της θεουργίας ήταν ου

σιαστικά αυτές της τελετουργικής μαγείας: σκοπός της η ενσάρ

κωση μιας θεϊκής δύναμης είτε σε ένα υλικό αντικείμενο, όπως 

ένα άγαλμα, είτε σε έναν άνθρωπο και αποτέλεσμα της μια κα

τάσταση προφητικής έκστασης. Η δικαιολόγηση της, όπως ξεκά

θαρα αναπτύσσεται στο μικρό δοκίμιο του Πρόκλου Περί Ιερατι

κής Τέχνης (CMAG VI. 148-51). βασίζεται στη μαγική «Αρχή της 

Αντιστοιχίας» - την ιδέα. πρώτον, ότι κάθε μέρος του σύμπαντος 

καθρεφτίζει όλα τα υπόλοιπα μέρη και, δεύτερον, ακόμη πιο ση

μαντικό. ότι το σύνολο του υλικού κόσμου είναι ο καθρέφτης των 

αόρατων θεϊκών δυνάμεων γι' αυτόν το λόγο, δυνάμει του δι

κτύου των δυνάμεων οι οποίες συνδέουν την εικόνα με το αρχέ

τυπο, ο χειρισμός των κατάλληλων υλικών αντικειμένων φέρνει 

τους θεουργούς σε επαφή με τις οντότητες που απεικονίζουν. Η 

αρχή βασίζεται στην πραγματικότητα στο νεοπλατωνικό δόγμα, 

συστηματοποιημένο όπως θα δούμε από τον Ιάμβλιχο, ότι «τα 

πάντα ενυπάρχουν στα πάντα, αλλά το καθένα ανάλογα με τη 

φύση του» (πρβλ. σελ. 201)" δικαιολογούσε, για παράδειγμα, τη 

δημιουργία (η οποία είχε ξεκινήσει πολύ πριν από το Νεοπλατω

νισμό) μακροσκελών καταλόγων από πέτρες, φυτά, ζώα κ.λπ. τα 

οποία εξέφραζαν τη δύναμη του Ήλιου, της Σελήνης και άλλων 

ουράνιων θεών. Και ήταν κοινή πεποίθηση όλων των Νεοπλατω

νικών ότι η συμπάθεια που ενώνει όλα τα μέρη του αισθητού κό

σμου καθιστά ικανό το μάγο να αντλεί δύναμη από τις ουράνιες 

σφαίρες. Εκείνο που η πλωτινική σχολή αρνιόταν ήταν ότι η επί

δραση της θεουργικής πρακτικής εκτεινόταν μέχρι το Νοητό κό

σμο ή μέχρι το Εν (πρβλ. σελ. 122-4). 

18. Ίσως επίσης «δημιουργία Θεών» (πρβλ. CH Ασκληπιός 23-4) ή «δημιουργία Θεών από αν
θρώπους» (πρβλ. Ψελλός PG CXXII. 721D). Σχετικά με τον όρο πρβλ. Lewy ό.π., σελ. 461-6. 
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Η αυξανόμενη σημασία που αποδόθηκε στη θεουργία από 

τον ύστερο Νεοπλατωνισμό αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο βάρος 

που δόθηκε στην τελετουργία από τις ύστερες, ταντρικές μορ

φές της ινδικής θρησκείας- και στις δύο περιπτώσεις, η περι

φρόνηση με την οποία άλλοτε μιλούσαν οι μελετητές για τις τε

λευταίες εξελίξεις έχει σήμερα αντικατασταθεί από μεγαλύτερο 

σεβασμό και ενδιαφέρον. Αυτό σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει επει

δή στις ημέρες μας έχει γίνει αντιληπτό πως, οτιδήποτε και αν 

σκεπτόμαστε για τους πιο ακραίους ισχυρισμούς εκείνων που 

την ασκούν, η τελετουργία, καθώς και τα σύμβολα που χρησι

μοποιεί, είναι όντως σημαντικά σε ψυχολογικό επίπεδο απαντώ

ντας με τη χρήση τους σε ανάγκες βαθιά ριζωμένες στην αν

θρώπινη ψυχή. Η ήττα των ύστερων Νεοπλατωνικών στην ανα

μέτρηση τους με το Χριστιανισμό μπορεί στην πραγματικότητα 

να μην οφείλεται τόσο σε συνθηκολόγηση εκ μέρους τους με τη 

«δεισιδαιμονία» όσο με το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις 

τελετουργίες που προσπάθησαν να υποστηρίξουν δεν είχαν πα

ρά μόνο ένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η συμμαχία με μια από 

τις νέες σωτηριακές λατρείες, όπως αυτήν της Ίσιδος ή του Μί

θρα. ίσως να είχε επιφέρει στερεότυπα αποτελέσματα. Μπο

ρούμε να δεχτούμε τουλάχιστον ότι ο Πορφύριος είχε δίκιο να 

θεωρεί αυτές τις μεθόδους αμεσότερα χρήσιμες απ' ό,τι τη φι

λοσοφία στο μέσο άνθρωπο. Ίσως είμαστε λιγότερο διατεθειμέ

νοι να δεχτούμε τον ισχυρισμό του Ιάμβλιχου ότι αυτές είχαν με

γαλύτερη αξία ακόμη και για το φιλόσοφο- πρέπει επιπλέον να 

θυμόμαστε πως οι Καθολικοί παροτρύνονταν κυρίως να παρα

κολουθούν τη Θεία Λειτουργία, όχι να μελετούν θεολογία. Με 

αυτήν την αφορμή, μπορούμε να θυμηθούμε το επιχείρημα του 

Ιάμβλιχου ότι ο άνθρωπος, ως σύνθετο ον, έχει ανάγκη μιας μορ

φής λατρείας που θα περιλαμβάνει τόσο το σώμα όσο και την 

ψυχή (Μυστ. V. 15-17), ιδέα η οποία απηχείται στο βυζαντινό τε-

λετουργισμό (πρβλ. σελ.. 255-6). Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της 

νεοπλατωνικής θεουργίας και του χριστιανικού τελετουργισμού 

ήταν, όπως έχουμε δει, ότι η πρώτη θεωρούσε πως η ίδια χρησι

μοποιούσε δυνάμεις ενυπάρχουσες στη φυσική κοσμική τάξη και 
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δεν εξαρτιόταν από κάποια υπερφυσική θεία μεσολάβηση πάνω 

και έξω από την τάξη αυτή. Πρέπει πράγματι να δεχτούμε ότι 

πολλοί Νεοπλατωνικοί, όπως και άλλοι αποκρυφιστές, χάθηκαν 

επιδιώκοντας ασυνήθιστες ψυχικές καταστάσεις- ωστόσο τελικός 

σκοπός της θεουργίας θεωρούνταν, τόσο από τα Χαλδαϊκά Λόγια 

όσο και από την Αθηναϊκή Σχολή, η μυστική ένωση. Ο Πρόκλος 

δεν αναφέρει ότι την είχε πετύχει, όμως ο Δαμάσκιος στο Βίος 

Ισιδώρου υπονοεί ότι άλλοι, περιλαμβανομένου του ίδιου του Ισί

δωρου, ίσως είχαν καλύτερη τύχη (πρβλ. 73. 7σ. 38). Η μυστική 

ένωση δεν είναι ωστόσο κεντρική στο Περί Μυστηρίων του Ιάμ

βλιχου.'" ίσως επειδή το έργο βασίζεται περισσότερο σε αιγυπτια

κές παρά σε χαλδαϊκές ιδέες. Και εφόσον η θεωρητική της δικαι

ολόγηση, στο βαθμό που μπορούμε να την ανασυγκροτήσουμε, 

βασίζεται σε ιδέες ιδιόμορφες για την Αθηναϊκή Σχολή, θα τη συ

ζητήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο (πρβλ. σελ. 243-6). 

Η στάση του Πορφύριου απέναντι στη θεουργία ήταν, ωστό

σο, αποφασιστικά επιφυλακτικότερη. Κατά την άποψη του, η 

οποία αναπτύσσεται στην πραγματεία του Περί Επανόδου της 

Ψυχής, η θεουργία αποτελούσε απλώς ένα ευκολότερο πρώτο βή

μα για εκείνους που δεν ήταν ικανοί να ακολουθήσουν κατευθεί

αν τη φιλοσοφία- δεν είχε καμία χρησιμότητα για το φιλόσοφο 

ούτε μπορούσε από μόνη της να οδηγήσει την ψυχή πίσω στο 

Νοητό κόσμο (πρβλ. Αυγουστίνος CD Χ. 9 και 27-8). Το μόνο 

που μπορούσε να κάνει ήταν να καθαρίσει το «πνευματικό περί

βλημα» της ψυχής, το λεπτοφυές «αστρικό» σώμα το οποίο αυ

τή αποκτούσε στη διάρκεια της καθόδου της από τους ουρανούς. 

Αυτό σημαίνει, δυνάμει της αλληλοσυχέτισης σώματος και κατώ

τερης ψυχής, ότι η τελευταία μπορούσε να εξαγνιστεί επαρκώς 

ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην ανώτερη ψυχή του ανθρώπου 

να ακολουθήσει την ενατένιση χωρίς περισπασμό. Η θεουργία 

δεν μπορούσε, ωστόσο, να προσφέρει αθανασία ούτε στην άλο

γη ψυχή ούτε στο «όχημα» της- κατά την επιστροφή μας στο 

Νοητό κόσμο και τα δύο για μία ακόμη φορά επιστρέφουν στις 

19. Φαίνεται ότι υπονοείται στο Ι. 3, II. 11, V. 26 και πιο ξεκάθαρα στο Χ. 5-7, αν και η ορο

λογική ανακρίβεια του έργου καθιστά δύσκολη τη βεβαιότητα. 
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σφαίρες από όπου κατάγονται.20 Τέλος, η θεουργία μπορεί να 

εφαρμοστεί λανθασμένα και είναι πάντοτε επικίνδυνη- δεν είναι 

όλες οι δαιμονικές δυνάμεις ηθικά ευεργετικές και υπάρχει ο κίν

δυνος να γίνει επίκληση κακών δυνάμεων (πρβλ. Αυγουστίνος 

CD Χ. 9). Το έργο Επιστολή Προς Ανεβώ περιέχει μια περαιτέ

ρω κριτική του Πορφύριου στην κοινή θρησκεία. 

Ο Ανεβώ του τίτλου είναι ένας (πραγματικός ή φανταστικός) 

Αιγύπτιος ιερέας, στον οποίο ο Πορφύριος απευθύνει μια σειρά 

από ερωτήματα που αφορούν την εξήγηση και την αξία των 9ε-

ουργικών πρακτικών και τη φύση των όντων που υπάρχει πρόθε

ση να γίνει επίκληση τους. Ο κριτικός τόνος του έργου Επιστολή 

παρουσιάζεται στο πρώτο του μέρος, στο οποίο τίθεται το πρό

βλημα της διάκρισης των ποικίλων τάξεων των υπερανθρώπινων 

όντων και αίρονται οι πιθανές αντιρρήσεις σε κάθε απάντηση που 

διατυπώνεται. Η διάκριση μεταξύ θεών και δαιμόνων (α) αντι

στοιχεί σε αυτή μεταξύ όσων κατοικούν στις ουράνιες σφαίρες και 

όσων κατοικούν στον αέρα; Πώς μπορούν όμως τα θεϊκά όντα να 

περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο τόπο και πώς αυτή η αντίρρη

ση εναρμονίζεται με την αναγνώριση «χθόνιων» θεοτήτων των 

οποίων η κατοικία βρίσκεται κάτω από τη γη (Επ. I. 2a-b = Ιάμ-

βλιχος Μυστ. Ι. 8-9); Ή (β) μήπως η διάκριση έγκειται στο ότι οι 

θεοί είναι απαθείς, ενώ οι δαίμονες υπόκεινται σε πάθη; Ή (γ) 

πρέπει μήπως οι θεοί να ταυτίζονται με το Νου και οι δαίμονες με 

την Ψυχή; Με βάση καμία όμως από αυτές τις υποθέσεις δεν μπο

ρούν οι θεοί να παρακινηθούν από τις δεήσεις και τις επικλήσεις 

που τους απευθύνονται- προς τι συνεπώς η χρήση των τελευταί

ων (Επ. I. 2c-3b = Μυστ. Ι. 10-15, Ευσέβιος ΕΠ V. 10. 10); Ή (δ) 

έχουν άραγε οι δαίμονες σώματα, ενώ οι θεοί είναι ασώματοι; Τό

τε όμως τα ουράνια σώματα δεν θα ήταν θεία (Επ. I, 3c = Μυστ. 

Ι. 16-17)· και ούτω καθεξής. Το τελευταίο μέρος της Επιστολής 

ασχολείται με τις θεουργικές πρακτικές καθαυτές, ιδιαίτερα εκεί

νες που αφορούν τη θέωση. όπως και με την αιγυπτιακή θεολογία 

20. Ιάμβλιχος Π. Ψυχ. 370.5 κ,ε., Πρόκλος Εις Τίμ. III. 234. 18 κ.ε. Είναι σημαντικό ότι ο Ιάμ-
βλιχος είχε την αντίθετη άποψη (πρβλ. Sç Τίμ. ό.π.). Σχετικά με το αστρικό σώμα πρβλ. 
Dodds, Elements of Theology, παράρτημα 2, σελ. 313-21. 
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και το συμβολισμό της. Η σκεπτικιστική κατακλείδα ορισμένων 

κριτικών του Πορφύριου. οι οποίες προχωρούν μακρύτερα και από 

του Πλωτίνου, είναι αξιοσημείωτη- στην πραγματικότητα φτάνει 

σε σημείο να επικαλεστεί, χωρίς εμφανή διαφωνία, τη χριστιανική 

άποιμη ότι η μαντεία αποτελεί έργο απατηλών δαιμόνων και ως εκ 

τούτου είναι άχρηστη (Επ. II. 7 = Κύριλλος Contra Iulianum IV. 

125. PG LXXVI. 692, Μυστ. III. 31). Η εξήγηση πιθανότατα βασί

ζεται στις συμβάσεις της αρχαίας πολεμικής και δεν χρειάζεται να 

υποθέσουμε ότι ο Πορφύριος επιθυμούσε ακόμη και εδώ να απορ

ρίψει τη θεουργία στο σύνολο της, μολονότι ο ίδιος δεν είχε καμία 

σχέση με οποιαδήποτε πρακτική που περιλάμβανε ζωική θυσία. 

την οποία καταδίκαζε στο δεύτερο βιβλίο τού 77ερι' Αποχής Εμψύ

χων (πρβλ. Επ. II. 8b. Μυστ. V. 1. VI. 1). Οι ενστάσεις του μάλλον 

αφορούν την εξήγηση της θεουργίας και τη συνακόλουθη αξία που 

της αποδίδεται - και εδώ η στάση του είναι εξ ολοκλήρου πλωτι-

νική: τέτοιες πρακτικές λειτουργούν μόνο μέσω της κοσμικής συ

μπάθειας που ορίζει τον αισθητό κόσμο (Επ. II. 5d = Μυστ. III. 

27) και δεν μπορούν ως εκ τούτου να επηρεάσουν τις ανώτερες 

ψυχές των θεών. Το να υποστηρίζει κανείς κάτι διαφορετικό οδη

γεί στο βλάσφημο συμπέρασμα ότι οι θεοί μπορούν να περιορι

στούν υπό την πίεση των ανθρώπων, ιδέα την οποία πολεμά στα

θερά παντού στην Επιστολή.2' Ο Πλωτίνος είχε κρατήσει παρόμοια 

στάση και απέναντι στις λειτουργίες της προσευχής (πρβλ. σελ. 

122-4). Συνάγεται λοιπόν ότι η θέση της θεουργίας είναι πολύ χα

μηλότερη απ ' ό,τι ισχυρίζονται εκείνοι που την ασκούν και ότι δεν 

μπορεί από μόνη της να φέρει τη σωτηρία- απόδειξη αποτελεί το 

γεγονός ότι η προφητική δύναμη, η οποία, ισχυρίζεται ο Πορφύ

ριος, είναι καθαρά ψυχολογικό φαινόμενο, δεν εγγυάται την ευτυ

χία (Επ. Π. 5b, 18d = Λίυστ. III. 24, Χ. 4). Αυτό ήταν το δίλημμα 

το οποίο ο Ιάμβλιχος, γράφοντας στο Περί Μυστηρίων υπό το όνο

μα του δάσκαλου του Ανεβώ Αβάμμωνα, έπρεπε να λύσει. 

21. Πρβλ. En. Ι. 2C, II. 3a-b, 8a-c, 13b = Ευσέβιος ΕΠΜ. 10. 1-10, Μυστ. Ι. 12, III. 17-18, IV. 1, 

VI. 5 κ.ε., VIII. 8. Για τον Πλωτίνο πρβλ. Ew. II. 9. 14. 1-11, IV. 4. 30. 26-30 κ.λπ. Η κατηγορία 

του Αυγουστίνου {CD Χ. 10) ότι ο ίδιος ο Πορφύριος Θεωρούσε τους Θεούς υποκείμενους 

στον ανθρώπινο εξαναγκασμό πρέπει να αποτελεί παρανόηση. 
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III 
Οι τρεις Υποστάσεις στον Πορφύριο 

και ο σχολιαστής του διαλόγου Παρμενίδης 

Η κριτική στάση του Πορφύριου απέναντι στη θεουργία ήταν 

αναμενόμενη λόγω της εμπιστοσύνης που μοιραζόταν με το δά

σκαλο του στη δύναμη της ψυχής να αυτο-απελευθερώνεται, χά

ρη στη συμμετοχή της στη Νοητή τάξη, μέσα από την ηθική αρε

τή και τη φιλοσοφική ενατένιση. Οι κύριες πηγές μας για την ψυ

χολογική θεωρία του Πορφύριου είναι, πρώτον, κάποιες από τις 

Προτάσεις, δεύτερον, τα αποσπάσματα από το Σύμμεικτα Ζητή

ματα που σώζονται στον Νεμέσιο και στον Πρισκιανό, τρίτον, οι 

επικρίσεις των απόψεων του από τους ύστερους Νεοπλατωνι

κούς, ιδίως τα αποσπάσματα της πραγματείας Περί Ψυχής του 

Ιάμβλιχου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ανακαλώντας ένα σημα

ντικό χωρίο από το τελευταίο έργο στο οποίο αναφερθήκαμε όταν 

μιλούσαμε για τον Νουμήνιο (Στοβαίος Ι. 365. 5-21- πρβλ. σελ. 

68-9). Θυμόμαστε ότι η άποψη αυτή η οποία επικρινόταν από 

τον Ιάμβλιχο περιλάμβανε δύο αντικρουόμενες και αλληλοσχετι

ζόμενες θέσεις, που και οι δύο τείνουν να εξαλείψουν τα όρια των 

διάφορων επιπέδων της μεταφυσικής ιεραρχίας. Η πρώτη υπο

στήριζε ότι δεν υπάρχει καμία ουσιώδης διαφορά μεταξύ των ποι

κίλων κατηγοριών ψυχών, αφού όλες περιέχουν το σύνολο της 

Νοητής τάξης μέσα τους. η δεύτερη ότι δεν υπάρχει απόλυτη 

διάκριση ανάμεσα στην Καθολική Ψυχή και το Νου. Την εφαρ

μογή των επικρίσεων του Ιάμβλιχου στον Νουμήνιο και στον 

Πλωτίνο την έχουμε ήδη συζητήσει (πρβλ. σελ. 139-40, 155). Και 

μολονότι ο Ιάμβλιχος περιγράφει τον Πορφύριο σαν να έχει δύο 

απόψεις, άλλες φορές αποδεχόμενος τις εν λόγω θεωρίες και άλ

λες φορές απορρίπτοντας τες, είναι οπωσδήποτε η πρώτη άπο

ψη εκείνη που δεσπόζει στα σωζόμενα έργα του Πορφύριου. 

Έχει συχνά παρατηρηθεί ότι τα κείμενα του Πορφύριου. όπως 

και εκείνα των Λατίνων συγγραφέων που βασίζονται σε αυτόν, 

επιδεικνύουν μια αναμφισβήτητη απλοποίηση του συστήματος 
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του Πλωτίνου. Δεν είναι μόνο ότι, σε σύγκριση με τη διάκριση αι

σθητής και Νοητής πραγματικότητας, οι διακρίσεις μεταξύ των 

Υποστάσεων λαμβάνουν μια δευτερεύουσα θέση στο έργο του. 

Πιο κατηγορηματικά, ο Πορφύριος επιδεικνύει μια αποφασιστική 

τάση να καταργήσει κάθε απόλυτη διάκριση μεταξύ των Υπο

στάσεων ή. για να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Lloyd, να 

«συμπτύξει» τη μία μέσα στην άλλη. Επί του παρόντος είναι αυ

τή η «σύμπτυξη» της Ψυχής και του Νου στον Πορφύριο που 

μας ενδιαφέρει. Όπως είχαμε υποδείξει, η ρίζα της δυσκολίας 

βρισκόταν στην εγγενή αμφισημία της πλατωνικής αντίληψης για 

την Ψυχή, πράγμα που με τη σειρά του συνδεόταν με τη διφο

ρούμενη στάση του Πλάτωνα απέναντι στον αισθητό κόσμο 

(πρβλ. σελ. 26. 49). Αφενός ο Τίμαιος θεωρούσε την ψυχή ενδιά

μεση μεταξύ Νοητού και αισθητού κόσμου και υπεύθυνη για την 

οργάνωση του τελευταίου- αφετέρου ο περισσότερο δυϊστικά 

προδιατεθειμένος Φαίδων την προέτρεπε να αποφεύγει το σώμα 

και ουσιαστικά αποδεχόταν την πλήρη συμμετοχή της στη Νοη

τή τάξη. Το ότι η τελευταία θα έπρεπε να είχε συγκινήσει τον 

ασκητικών αντιλήψεων Πορφύριο δεν προκαλεί έκπληξη- στην 

πραγματικότητα αυτή η άποψη δεσπόζει τόσο στο Αφορμαί προς 

τα Νοητά, των οποίων ο κύριος στόχος έχουμε δει πως ήταν η διά

κριση μεταξύ των δύο τάξεων της πραγματικότητας, όσο και ακό

μη περισσότερο στα Σύμμεικτα Ζητήματα, όπου η Ψυχή ορίζεται 

ως μια «νοητή» οντότητα χωρίς προσδιορισμό (πρβλ. Νεμέσιος 

Φυσ. Ανδ. 57-9. 129-35 Matthaei). 

Ο στόχος του κυρίως σωζόμενου τμήματος του τελευταίου έρ

γου είναι η ένωση ψυχής και σώματος. Φαινόταν ξεκάθαρο στους 

Νεοπλατωνικούς, σε αντίθεση με τους Στωικούς, ότι μια τέτοια 

ένωση δεν μπορούσε να είναι όμοια εκείνης μεταξύ δύο σωμάτων. 

Διότι αφενός έπρεπε να είναι μια πραγματική ένωση και όχι μια 

απλή συμπαράθεση- αφετέρου μια επί της ουσίας ένωση μεταξύ 

των δύο θα κατέστρεφε την ξεχωριστή ύπαρξη της ψυχής και 

έτσι θα έκανε ανεξήγητη την κίνηση της έξω από το σώμα στη 

διανοητική δραστηριότητα και στα όνειρα. Ο Αμμώνιος Σακκάς 

είχε γι' αυτό υποστηρίξει ότι η ένωση των νοητών οντοτήτων με 
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το σώμα γίνεται χωρίς ουσιαστική μεταβολή ή ανάμιξη των νοη

τών από την πλευρά τους, αποφεύγοντας έτσι το παραπάνω δί

λημμα- ως παραλληλισμό χρησιμοποιούσε το παράδειγμα της 

ένωσης του φωτός με τον αέρα (Φυσ. Ανδ. 55-8. 125-34), σύγκρι

ση η οποία επαναλαμβάνεται από τον Πλωτίνο (Ew. Ι. 1. 4. 12-18, 

IV. 3. 22. 1-7). Και όπως ο δάσκαλος του, έτσι και ο Πορφύριος 

χρησιμοποιεί τη νεοπλατωνική «άυλη» ιδέα του φωτός (σχετικά 

με αυτήν πρβλ. παραπάνω σελ. 109) για να υπερασπιστεί την 

απάθεια της ψυχής, τουλάχιστον υπό την έννοια ότι η ψυχή εξαι

ρείται από την κατ' ουσίαν μεταβολή (πρβλ. σελ. 128-31). Όπως 

ο Πλωτίνος, έτσι και ο Πορφύριος θεωρεί τα επονομαζόμενα 

«πάθη» της ψυχής πραγματικές δραστηριότητες και αρνείται 

κατά συνέπεια ότι θα έπρεπε η ψυχή να θεωρηθεί πάσχουσα μα

ζί με το έμψυχο σώμα (Φυσ. Avd. 60-1. 137-40, Αφ. 18, 21). 

Εξίσου θεμελιώδης στο έργο Αφορμαί προς τα Νοητά, όπως 

ήταν αναμενόμενο, είναι η άρνηση ότι οι ασώματες οντότητες 

υπόκεινται σε χωρικούς περιορισμούς- για τον Πλωτίνο, όπως 

και για τον Πορφύριο, υπάρχουν «παντού και πουθενά» (Αφ. 

27, 31. 38). Η «παρουσία» της ψυχής στο σώμα δεν είναι θέμα 

χωρικού προσδιορισμού, αλλά έγκειται στη «σχέση» της ψυχής 

με αυτό το σώμα. Αν ρωτήσουμε πώς συνίσταται αυτή η σχέση, 

η απάντηση θα είναι απολύτως πλωτινική. Πρώτον, το να δηλώ

σουμε ότι η ψυχή «βρίσκεται» κάπου είναι ένας λανθασμένος 

τρόπος να πούμε ότι λειτουργεί σε εκείνο το σημείο. Δεύτερον, 

αυτό βασίζεται στη συμπεριφορά της, εφόσον οι ασώματες οντό

τητες βρίσκονται εκεί όπου δέλουν να βρίσκονται (Φυσ. Ανδ. 58-

9. 134-7. Αφ. 3. 27 κ.λπ.- πρβλ. σελ. 93-4,132 κ.ε.). Η ψυχή είναι 

συνεπώς παρούσα «μέσα» στο Νου όταν ασκεί την ενορατική 

της διάνοια και «μέσα» στη δική της σφαίρα όταν σκέπτεται εν-

νοιακά- αντίστροφα, «κατεβαίνει στον Άδη» εάν το πνευματικό 

όχημα στο οποίο έχει προσαρτηθεί εκτραχύνεται τόσο ώστε με

τά το θάνατο του υλικού σώματος βυθίζεται στις υποσελήνιες 

περιοχές (Αφ. 29). Γιατί είναι η συναισθηματική προσκόλληση 

της ψυχής στο σώμα η οποία τη δεσμεύει εκεί. «όπως ο εραστής 

δεσμεύεται από το αντικείμενο του έρωτα του» (Φυσ. Ανδ. 59. 
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135), και ο σωματικός θάνατος, αν και χωρίζει το σώμα από την 

ψυχή. δεν απελευθερώνει απαραίτητα την τελευταία από την 

επιρροή του σώματος (Αφ. 8-9. 28). 

Το συνακόλουθο δόγμα φαίνεται πως είναι τρωτό σε δύο ση

μεία. Πρώτον, υπάρχει το πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε σε 

σχέση με τον Πλωτίνο, της εναρμόνισης δηλαδή της απάθειας 

της ψυχής με την ανάγκη της για κάθαρση (πρβλ. σελ. 130-1). 

Δεύτερον, φαινόταν να συνάγεται συμπερασματικά από τη συγ

γένεια της ψυχής με το Νοητό κόσμο το γεγονός ότι η ένωση της 

με το σώμα είναι πλάνη. Φαινόταν λοιπόν απαραίτητο, για να 

αποφευχθεί ένας δυϊσμός ανεπιθύμητος από έναν Νεοπλατωνι

κό, να θεωρηθούν τα κατώτερα επίπεδα ύπαρξης απλή ψευδαί

σθηση. Έχουμε δει ότι ο Πλωτίνος έδειχνε συχνά να θεωρεί την 

Ψυχή μια απλή εκδήλωση του Νου (πρβλ. σελ. 139-40. 155-6) -

και άλλη μία πιο ριζική «ψευδαισθησιακή» αντίληψη έχει ανι

χνευτεί από τον Lloyd σε συγκεκριμένα εδάφια του Πορφύριου. 

Το πιο σημαντικό από αυτά είναι ο ισχυρισμός του ότι μόνο 

εσφαλμένα ο τόπος ή η σχέση (περιλαμβανομένης κατ' αναλο-

γίαν της σχέσης προς το σώμα) αποδίδεται στην Πραγματικότη

τα (Αφ. 40)· ο παρηγορητικός λόγος προς τη σύζυγο του σύμ

φωνα με τον οποίο, παρότι το υλικό του σώμα απουσίαζε, ο πραγ

ματικός Νοητός του εαυτός παρέμενε μαζί της (77. Μαρκ. VIII) 

επίσης κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκτός από αυτούς 

τους υπαινιγμούς, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία στα απο

σπάσματα που μέχρι στιγμής συζητήθηκαν τα οποία να πηγάζουν 

πέρα από τη διδασκαλία του Πλωτίνου- στην πραγματικότητα δεν 

γνωρίζουμε αν ο Πορφύριος έφτασε μέχρι εκεί όπου είχε φτάσει 

ο Πλωτίνος, όταν σε μια περίπτωση ανυψώθηκε η ψυχή του πέ

ραν του χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια χωρία αντιπροσω

πεύουν μόνο μια πλευρά της σκέψης του Πλωτίνου- γιατί σε άλ

λα χωρία είχε ξεκάθαρα διακρίνει την Ψυχή από το Νου. Πρέπει 

να θυμηθούμε ωστόσο ότι ο Ιάμβλιχος θεωρούσε πως ο Πορφύ

ριος είχε περισσότερες επιφυλάξεις στο να ενσωματώσει τις δύο 

Υποστάσεις απ' ό,τι είχε ο Πλωτίνος. Η Πρόταση 5, η οποία 

υποστηρίζει την παραδοσιακή πλατωνική άποψη της Ψυχής ως 
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ενδιάμεσης οντότητας, δεν προτείνει απαραίτητα αυτό, καθώς ο 

Πρόκλος διατείνεται ότι ο Πορφύριος το θεωρούσε εφαρμόσιμο 

μόνο στην Ψυχή κατά τη σχέση της με το σώμα και όχι στη θεω

ρητική της κατάσταση (Εις Τίμ. II. 105. 3 κ.ε.). Όπου τα στοιχεία 

μας δείχνουν φανερά δισταγμό εκ μέρους του Πορφύριου, είναι 

αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες ψυ

χών, το άλλο ήμισυ της θέσης στην οποία επιτίθεται ο Ιάμβλιχος. 

Αυτό ανακύπτει προπάντων από τις μαρτυρίες μας οι οποίες 

αφορούν τις απόψεις του Πορφύριου για τη μετενσάρκωση, πρό

βλημα γύρω από το οποίο οι εσωτερικές έριδες της σχολής είχαν 

φτάσει στο αποκορύφωμα τους- γιατί ο Νουμήνιος και ο Πλωτίνος, 

σύμφωνα με την τάση τους να καταργήσουν τα όρια μεταξύ των 

ψυχικών κατηγοριών (θεϊκή, ανθρώπινη, ζωική κ.λπ.), δέχονταν τη 

μετενσάρκωση των ανθρώπινων ψυχών σε ζώα, ενώ ο Ιάμβλιχος, 

εξίσου πιστός στη δική του άποψη, την απέρριπτε (πρβλ. παρα

κάτω σελ. 196).22 Το ότι ο Πορφύριος έμεινε με το πλωτινικό στρα

τόπεδο υποδηλώνεται από τη δήλωση του Νεμέσιου σύμφωνα με 

την οποία ο Πορφύριος θεωρούσε έλλογες φύσεις τόσο τις ανθρώ

πινες όσο και τις ζωικές ψυχές και άρα μέλη ενός κοινού είδους 

(Φυσ. Ανδ. 51. 117 = PG XL. 584> από την άλλη μεριά, ο Αυγου

στίνος (CD Χ. 30) και ο Αινείας Γαζαίος (PG LXXXV. 893) δηλώ

νουν ότι απέρριπτε τη μετενσάρκωση των ζώων, και ο τελευταίος 

συγγραφέας αποδίδει την ίδια εξήγηση στον Πορφύριο όπως και 

στον Ιάμβλιχο, ότι υπάρχει μια διαφορά ουσίας μεταξύ των αν

θρώπινων και των ζωικών ψυχών (πρβλ. Ιάμβλιχος 77. Ψυχ. 375. 24-

8). Ο Ιάμβλιχος περαιτέρω δηλώνει ότι ο Πορφύριος χάραζε μια 

ευκρινή διάκριση ανάμεσα στις λειτουργίες της Καθολικής και των 

ατομικών ψυχών, την οποία ο Πλωτίνος και ο Αμέλιος είχαν την τά

ση να συγχέουν (77. Ψυχ. 372. 9-14). Είναι αλήθεια ότι ακόμη και 

αυτή η διάκριση δεν αρκούσε για να ικανοποιήσει τον Ιάμβλιχο-

ωστόσο το ότι δεν ήταν απλή συνέπεια της ενσάρκωσης της ψυ

χής υποδηλώνεται από μια άλλη πρόταση σύμφωνα με την οποία, 

αντίθετα με τον Πλωτίνο, ο Πορφύριος θεωρούσε ότι ακόμα και 

22. Πρβλ. Η. Dörrte, «Kontroversen um die Seelenwanderung im Kaiserzeitlichen Piatonismus», 
Hermes 85 (1957) 414-35, μολονότι η ερμηνεία για τον Πορφύριο διαφέρει από αυτόν. 
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η ασώματη ψυχή διατηρούσε τη δική της αρμόζουσα θέση (ό.π. 

457. 11-13). Αν αυτό είναι σωστό, αποτελεί μείζονα μετακίνηση από 

τη θέση του Πλωτίνου κατευθείαν προς εκείνη του Ιάμβλιχου. 

Η εικόνα που προκύπτει για τις απόψεις του Πορφύριου είναι 

συνεπώς συγκεχυμένη και παρουσιάζει τη θέση του σαν να ήταν 

ίσως λιγότερο συνεκτικά «μονιστική» απ' ό,τι τα σωζόμενα έργα 

του έχουν οδηγήσει τους μελετητές να συμπεράνουν. Μια τέτοια 

κρίση πρέπει ωστόσο να αναθεωρηθεί εκ θεμελίων αν ο Πορφύριος 

είναι πράγματι ο συγγραφέας των ανώνυμων αποσπασμάτων στο 

Παρμενίδης του Hadot, εφόσον αυτά προχωρούν πέρα από τον 

Πλωτίνο στη «σύμπτυξη» του Νου με το Εν. Εν πάση περιπτώσει, 

ακόμη και αν δεν είναι με βεβαιότητα έργο του Πορφύριου, τα 

αποσπάσματα αυτά βρίσκονται έντονα υπό την επιρροή του και 

έχουν επιπλέον τη σημασία ότι περιέχουν μερικές από τις βαθύτε

ρες σκέψεις της σχολής σχετικά με τη φύση του Ενός ως Απολύ

του. Γι' αυτό αξίζει να τις πραγματευτούμε κάπως λεπτομερώς. 

Στο Αφορμαί του Πορφύριου το Εν παίζει μικρό ρόλο και ό,τι 

αναφέρει εκεί γι' αυτό δεν είναι συνολικά έξω από το πνεύμα του 

Πλωτίνου- αυτό ταιριάζει, για παράδειγμα, στον ισχυρισμό ότι το Εν 

περιέχει τα πάντα «ανεννοήτως και υπερουσίως» (Αφ. ΙΟ- πρβλ. 

παραπάνω σελ. 107-8). Από την άλλη μεριά η Πρόταση 12 υποστη

ρίζει πιο αποφασιστικά απ' ό,τι είχε υποστηρίξει ο Πλωτίνος ότι το 

Εν διαθέτει το δικό του τρόπο ζωής.23 Τέλος, οι Προτάσεις 25 και 26 

ασχολούνται με τη δική μας γνώση για το Εν και το λεξιλόγιο τους 

(για παράδειγμα, η αναφορά της Πρότασης 25 σε μια «μη νόηση 

ανώτερη της Νόησης») έρχεται πολύ κοντά στη γλώσσα των ανώ

νυμων αποσπασμάτων. Τα τελευταία αποσπάσματα είναι έξι στον 

αριθμό και ασχολούνται με διάφορα εδάφια του δεύτερου μέρους 

του Παρμενίδης, τα αποσπάσματα 1-4 ασχολούνται με το Εν της 

πρώτης του υπόθεσης, τα αποσπάσματα 5 και 6 με το Εν Ον της 

δεύτερης υπόθεσης. Από αυτά, το απόσπασμα 3, μια απλή έκθεση 

και σχολιασμός του Παρμενίδης 141Α5 κ.ε., μπορεί να παραλειφτεί. 

Μια παρόμοια θεωρία με εκείνη των αποσπασμάτων συναντάται 

23. Για τη στάση του Πλωτίνου στο Θέμα πρβλ. Ew. III. 9. 9. 17-18, V. 4. 2. 16-17, VI. 7. 17.9-
14, Vi. 8. 16. 34-8. 
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επίσης στο Λατίνο χριστιανό οεολόγο Μάριο Βικτωρίνο. Το από

σπασμα 1 ασχολείται με τα προβλήματα που τίθενται από το 

όνομα «Εν» και από την αποφατική θεολογία. Πρώτον, υπάρχει 

η ανάγκη να αποφευχθεί η σύλληψη της απόλυτης απλότητας 

του Ενός ως έλλειψης- δεύτερον, υπάρχουν οι αντίθετες παγί

δες, από τη μία μεριά να αποδοθεί οτιδήποτε στο Εν, από την 

άλλη να εκληφθούν οι αρνήσεις που χρησιμοποιούνται για το Εν 

ως δήλωση μιας απλής κενότητας- ο Μηδενισμός μπορεί να 

αποφευχθεί, υποστηρίζουν τα αποσπάσματα, εάν θυμηθούμε 

πως είναι η υπεραφθονία του Ενός που έχει δημιουργήσει το σύ

μπαν για να αποφύγουμε τον αντίθετο κίνδυνο πρέπει να ανα

λογιστούμε ότι, εφόσον το Εν είναι η αιτία όλων των πραγμάτων, 

μπορεί να μην ταυτίζεται με κανένα από αυτά (πρβλ. Ew. III. 8. 

10. 23-35), έτσι λοιπόν ακόμη και ο όρος Εν αστοχεί ως προς τη 

φύση του Ενός. Για να συλλάβουμε τη φύση του Ενός, λέει το 

απόσπασμα, με όρους που προμηνύουν τη μεσαιωνική ιδέα της 

«γνωρίζουσας άγνοιας», πρέπει να παραμείνουμε σε μια «πέ

ραν της κατανόησης κατανόηση και μια νόηση που δεν ενοράται 

τίποτα». Μπορούμε συνεπώς να φτάσουμε σε «μια άρρητη 

προκατανόηση η οποία απεικονίζει το Εν μέσα στη σιωπή, χωρίς 

αντίληψη αυτής της σιωπής ή συνείδηση ότι αποτελεί εικόνα του 

Ενός ή γνώση οποιουδήποτε πράγματος», που συνιστά μια «ει

κόνα του Αρρήτου το οποίο είναι άρρητα ταυτόσημο με το 

Άρρητο». Το απόσπασμα 2 επιστρέφει στη σημασία της φύσης 

του Ενός ως Απολύτου, συγκεκριμένα στο ότι δεν μπορεί να έχει 

την παραμικρή σχέση με οτιδήποτε άλλο. 

Το Εν, συμφωνεί το απόσπασμα, δεν ταυτίζεται με το Νου. 

Δεν θα πρέπει όμως με βάση αυτόν τον ισχυρισμό να περιγρά

ψουμε το Εν ως «διαφορετικό από το Νου», εφόσον η ετερό

τητα, όπως και όλες οι σχέσεις, συνεπάγεται την έννοια του ορί

ου και μπορεί συνεπώς να είναι παρούσα μόνο στα δημιουργή

ματα του Ενός, όχι και στο Εν καθαυτό. Όπως ο Πλωτίνος, έτσι 

και ο σχολιαστής ισχυρίζεται ότι η δημιουργία δεν προσθέτει τί

ποτα στο Εν, το οποίο θα παρέμενε το ίδιο είτε τα δημιουργή

ματα του υπήρχαν είτε όχι, εφόσον διαφορετικά θα έπρεπε να 
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ήταν εξαρχής ατελές.24 Το συμπέρασμα του ότι το Εν δεν έχει 

καμία σχέση με τα υπόλοιπα πράγματα είναι ομοίως μόνο μια 

λογική προέκταση των απόψεων του Πλωτίνου- ο σχολιαστής συ

γκρίνει τις αναφορές του καθημερινού λόγου με την ανατολή και 

δύση του ήλιου, οι οποίες εσφαλμένα αποδίδουν τη σχέση μας 

με τον ήλιο στο ίδιο το ουράνιο σώμα. Συνάγεται ότι δεν μπορεί 

να υπάρξει καμία σύγκριση μεταξύ του Ενός και των υπόλοιπων 

πραγμάτων και ότι το Εν πρέπει να είναι άγνωστο σ' εμάς, εφό

σον το όμοιο γνωρίζει το όμοιο. Παρότι όμως η αποφατική θεο

λογία μιλάει για το Εν ως ανύπαρκτο, στην πραγματικότητα, ο 

σχολιαστής υποστηρίζει με όρους που ταιριάζουν όσο τίποτε άλ

λο με τις Εννεάδες ότι το Εν είναι εκείνο το οποίο είναι η μονα

δική αληθινή Ύπαρξη και τα υπόλοιπα πράγματα (συμπεριλαμ

βανομένου και του εαυτού μας) δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με 

εκείνο. Ο σχολιαστής έρχεται εγγύτερα στον Πλωτίνο αργότερα 

στο απόσπασμα, εκεί όπου αποδίδει στο Εν μια κατάσταση αντί

ληψης η οποία υπερβαίνει τη διττότητα υποκειμένου και αντι

κειμένου και την αντίθεση γνώσης και άγνοιας (πρβλ. σελ. 105-

6). Και μολονότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο σπέρμα μιας θε

τικής ιδέας για το Εν η οποία αντισταθμίζει την αποφατική θεο

λογία και δείχνει κατευθείαν προς τα αποσπάσματα 5 και 6, 

προς το παρόν η αποφατική θεολογία υπερτερεί. Είναι καλύτε

ρο, καταλήγει το απόσπασμα, να εγκαταλείψουμε τέτοιους συλ

λογισμούς παρά να διακυβεύσουμε και να μειώσουμε την αξία 

της απόλυτης απλότητας του Ενός. Η μεγαλύτερη έμφαση στην 

αποφατική θεολογία δίνεται, ωστόσο, στο απόσπασμα 4, όπου 

δηλώνεται ότι το Εν είναι ανώτερο ακόμη και από τις θετικές βε

βαιώσεις για το Θεό που βρίσκονται στα Χαλδαϊκά Λόγια. 

Τέτοιες βεβαιώσεις, δηλώνει ο σχολιαστής, μπορεί να είναι 

αληθινές, όμως εφόσον στερούνται οποιαδήποτε επαρκή ιδέα για 

το Εν, δεν καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να γί

νουν αντιληπτές- γι' αυτόν το λόγο είναι τόσο άχρηστες σ' εμάς 

24. Το ότι το Εν βρίσκεται εκτός ετερότητας δηλώνεται στην Ew. VI. 9. 8. 33-4' σχετικά με 
τις μη αντιστρεπτές αιτιακές σχέσεις πρβλ. V. 5.12. 40-9, VI. 9. 3. 49-51, επίσης παραπάνω 
στη σελ. 107 κ.ε. 
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όσο και οι περιγραφές των χρωμάτων σε έναν τυφλό. Επιπλέον 

αυτοί που τις κάνουν στη συνέχεια υπαναχωρούν και διακηρύσ

σουν την ανεπάρκεια των ίδιων τους w>v όρων συνεπώς ποιος εί

ναι ο λόγος να μαθαίνεις τέτοιες περιγραφές, μόνο και μόνο για 

να τις εγκαταλείψεις αμέσως μετά; Εψόσον το Εν υπερβαίνει τό

σο την ποιότητα όσο και την ουσία, κανένας θετικός όρος δεν 

μπορεί να εκφράοπ τπ φύαπ τηυ· yi' αυτό και δεν μπορούμε να 

γνωρίσουμε ούτε το Εν καθαυτό ούτε τον τρόπο με τον οποίο οι 

κατώτερες πραγματικότητες απορρέουν από αυτό. Σε τούτο το 

ριζικά αποφατικό συμπέρασμα η πιο καταφατική θεολογία των 

αποσπασμάτων 5 και 6 στέκει σε χαρακτηριστική αντίθεση. 

Όπως έχει σημειωθεί, αντικείμενο των δύο τελευταίων απο

σπασμάτων είναι η δεύτερη Υπόσταση, το Εν-Ον της δεύτερης 

υπόθεσης του Παρμενίδης. Το απόσπασμα 5 δηλώνει ότι το Εν-

Ον είναι κατά μια έννοια ταυτόσημο με το πρωταρχικό Εν και 

κατά μια άλλη όχι. Διότι ως δημιούργημα και απεικόνιση του 

Ενός διατηρεί κάτι από τη φύση του τελευταίου- από την άλλη 

μεριά, ως Εν-Ον δεν είναι πλέον το Εν στην αρχική του καθα

ρότητα. Η πιο τολμηρή ανάπτυξη του αποσπάσματος ωστόσο 

εμφανίζεται στην περιγραφή που κάνει (με κάποια επιφύλαξη) 

του πρωταρχικού Ενός ως Μορφής του Όντος, στο βαθμό που 

αποτελεί την πηγή του Όντος στην οποία ο Πλάτωνας δηλώνει 

ότι το δεύτερο Εν συμμετέχει. Το Εν βρίσκεται πράγματι επέ

κεινα του Όντος και της Δράσης- εντούτοις, εφόσον είναι ενερ

γό με το δικό του τρόπο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Απόλυ

το Ον επέκεινα του Όντος». Η επισήμανση του σχολιαστή επι

στρέφει στη διάκριση μεταξύ του απαρεμφάτου (το είναι) και 

του αφηρημένου ουσιαστικού (ουσία) και είναι κατά συνέπεια 

δύσκολο να αποδοθεί. Μπορεί ωστόσο να είναι χρήσιμο εάν θυ

μηθούμε τη γενικότερη πραγμάτευση των Νεοπλατωνικών για 

τις Ιδέες (για παράδειγμα, της Ιδέας του Μεγέθους), οι οποίες 

είχαμε δει να αποτελούν τη βάση των αναφορών του Πλωτίνου 

για το Εν ως την «ενέργεια της σκέψης η οποία δεν σκέπτεται η 

ίδια» (πρβλ. σελ. 107-8), ιδέα η οποία απηχείται στην περιγραφή 

του αποσπάσματος 2 σχετικά με την απόλυτη γνώση του Ενός 
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(πρβλ. επίσης Ew. V. 6. 6. 3-8). Ο Πλωτίνος όμως δεν είχε πο

τέ μιλήσει για το Εν ως Απόλυτο Ο ν και οποιαδήποτε αμφιβο

λία ότι αυτή η ιδέα είναι απολύτως ξένη στον Πλωτίνο διαλύε

ται από την ανάπτυξη του σχολιαστή στο απόσπασμα 6. 

Ακόμη και εδώ. ωστόσο, το σημείο εκκίνησης του σχολιαστή 

είναι ένα πλωτινικό δόγμα, εκείνο των δύο καταστάσεων του 

Νου (πρβλ. σελ. 149-50). Η πρώτη αυτών των καταστάσεων, δη

λώνει ο σχολιαστής, ότι δηλαδή υπερβαίνει τη διάκριση υποκει-

μένου-αντικειμένου, είναι ταυτόσημη με το πρωταρχικό Εν. Η 

δεύτερη κατάσταση, αντίθετα, αυτή που προσιδιάζει στο Νου, 

δεν είναι πλέον απλή, αλλά αντιστοιχεί στη χαλδαϊκή τριάδα της 

Ύπαρξης, της Ζωής (ή της Δύναμης) και του Νου. Ο σχολιαστής 

προλαμβάνει τον Ιάμβλιχο συσχετίζοντας κάθε φάση της τριά

δας με μια ξεχωριστή στιγμή κατά την ανάδυση της πραγματι

κότητας από το Εν, συνδέοντας τη Ζωή με την Πρόοδο και το 

Νου με την Επιστροφή- αλλά συμφωνεί με τον Πορφύριο, ενά

ντια στον Ιάμβλιχο, κατά το ότι ταυτίζει την πρώτη στιγμή της 

τριάδας, εκείνη της Ύπαρξης, με το Εν καθαυτό (πρβλ. Δαμά-

σκιος 77. Αρ. Ι. 86. 8-10, σημειώνεται παραπάνω σελ. 176). (Γι' 

αυτόν το λόγο, παρότι η βαθμίδα ονομάζεται Στάση, η φάση αυ

τή υπερβαίνει αυστηρά την αντίθεση Στάσης και Κίνησης.) Το 

Εν και ο Νους καταλήγουν συνεπώς να είναι δύο δρόμοι ενατέ

νισης του ίδιου πράγματος. Και τα αποτελέσματα είναι παραδό

ξως αντικρουόμενα, ανάλογα με το αν εξετάζουμε το Εν ως προς 

την υπερβατική ή την εμμενή του κατάσταση. Και οι δύο προ

σεγγίσεις έχουμε δει ότι περιλάμβαναν την ξένη στον Πλωτίνο 

θεώρηση του Ενός ως Απόλυτου Όντος. Εάν όμως η πρώτη άπο

ψη (εκείνη των αποσπασμάτων 1-4) υποστηρίζει την έλλειψη 

πραγματικότητας οποιουδήποτε πράγματος πέραν του Ενός, η 

τάση των αποσπασμάτων 5 και 6 είναι μάλλον να πραγματευ

τούν το Εν ως ένα απλό στοιχείο στο Νου καταργώντας έτσι την 

υπερβατικότητά του. Και στις δύο περιπτώσεις οι συνέπειες για 

τη μεταφυσική ιεραρχία του Πλωτίνου είναι εξίσου ολέθριες. 

Το ότι η τελευταία άποψη δεν καταργεί στην πραγματικότητα 

την υπερβατικότητά του Ενός υποστηρίζεται στο πρώτο μέρος 
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του αποσπάσματος 6, όπου ο ρόλος του Ενός σε σχέση με το 

Νου συγκρίνεται με εκείνη της κεντρικής αντιληπτικής λειτουρ

γίας του Αριστοτέλη έναντι των πέντε αισθήσεων. Η ανεπάρκεια 

μιας τέτοιας υπεράσπισης της υπερβατικότητας του Ενός φαί

νεται σαφέστατα από το γεγονός ότι η πλωτινική οντότητα την 

οποία θυμίζει πιο πολύ η ανάπτυξη του σχολιαστή δεν είναι το 

Εν αλλά η Νοητή Ύλη (πρβλ. παραπάνω σελ. 116-7).2,ΐ Δεν θα 

ήταν αλήθεια ωστόσο αν περιγράφαμε τις απόψεις αυτές ως 

εντελώς ξένες προς τον Πλωτίνο- διότι ένα αινιγματικό απόσπα

σμα από τις Εννεάδες (V. 1. 7. 5-6) μοιάζει να περιγράφει το Νου 

σαν να δημιουργείται από την αυτοθέαση του Ενός, ιδέα η οποία 

φαίνεται ασυμβίβαστη με την επιμονή του Πλωτίνου σε άλλα 

σημεία σύμφωνα με την οποία το Εν υπερβαίνει τα δημιουργή

ματα του και δεν έχει καμία ανάγκη το Νου. Οι τελευταίες θεω

ρήσεις φαίνεται ότι στρέφονταν συγκεκριμένα ενάντια στην 

άποψη του Νουμήνιου σύμφωνα με την οποία οι ανώτερες Υπο

στάσεις χρησιμοποιούν τις κατώτερες (πρβλ. σελ. 69), μια ιδέα 

που μοιάζει σαφέστατα να συμπλέει με την περιγραφή του Ενός 

στο απόσπασμα 6 όπου το Εν φαίνεται να «χρησιμοποιεί» τις 

ποικίλες λειτουργίες του Νου. Άλλες νουμηνιακές ιδέες στα 

αποσπάσματα είναι, πρώτον, η ιδέα του υπέρτατου Θεού ως 

Απόλυτου Όντος (πρβλ. Νουμήνιος απ. 26) και ως Ιδέας της 

Δεύτερης Υπόστασης (πρβλ. απ. 28-9) και, δεύτερον, η ταύτιση 

της διάκρισης μεταξύ των δύο πρώτων Υποστάσεων με εκείνη 

μεταξύ του Νου εν στάσει και του Νου εν κινήσει (πρβλ. σελ. 

69). Σε όλα αυτά τα σημεία τα αποσπάσματα σηματοδοτούν μια 

επιστροφή από τον Πλωτίνο στο Μεσοπλατωνισμό. 

Εντούτοις, όπως έχουμε σημειώσει (σελ. 154), οι παραπάνω 

δυσκολίες δεν είναι απλώς αποτέλεσμα των προθέσεων του σχο

λιαστή, αλλά ενυπάρχουν μέσα στην Ιδέα ενός μεταφυσικού 

Απολύτου. Συνεπώς τα παράδοξα των αποσπασμάτων 1-4 απο

τελούν απαραίτητη συνέπεια του αξιώματος ότι μεταξύ Απολύ

του και σχετικού δεν μπορεί να υπάρξει κανένα κοινό μέτρο. Και 

25. Πρβλ. επίσης Rist, Plotinus: the Road to Reality, σελ. 33-7, μολονότι δεν μπορώ να δεχτώ 
τα περαιτέρω συμπεράσματα του. 

192 



ΠΟΡΦΥΡΙΟς ΚΑΙ ΙΆΜΒΛΙΧΟς 

αν προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε κάποια σχέση μεταξύ 

τους τονίζοντας τον εμμενή χαρακτήρα του Ενός, κινδυνεύουμε 

να καταστρέψουμε την υπερβατικότητά του. Εν συντομία οι εναλ

λακτικές λύσεις είναι είτε η άρνηση του κόσμου (απορρίπτοντας 

οποιαδήποτε πραγματικότητα πέραν του Ενός) ή ένας εμμονο-

κρατικός πανθεϊσμός, απόψεις εξίσου μοιραίες για το νεοπλατω

νικό δόγμα μιας διαστρωματωμένης μεταφυσικής ιεραρχίας. Τα 

προβλήματα που τίθενται από την «αρνητική υπερβατικότητά» 

στην αντίληψη του Ενός επρόκειτο να επανέλθουν στον Δαμά-

σκιο. τον τελευταίο διευθυντή της Αθηναϊκής Ακαδημίας (πρβλ. 

σελ. 250), υπήρχαν ωστόσο αναμφίβολα σε πιο μετριασμένη μορ

φή σε όλο τον ύστερο Νεοπλατωνισμό, του οποίου η γενική απά

ντηση ήταν απλώς να τα περιγράψει ως μια αναγκαία συνέπεια 

της άρρητης φύσης του Ενός. στην οποία η σχολή θα έδινε όλο 

και μεγαλύτερη βαρύτητα (πρβλ. σελ. 240-1). Η «σύμπτυξη» 

όμως των Υποστάσεων από τις σχολές του Πλωτίνου και του Πορ

φύριου, της οποίας οι απόψεις του σχολιαστή ήταν απλώς το πιο 

ακραίο παράδειγμα, φαινόταν να θέτει μια πολύ πιο σοβαρή απει

λή στα μάτια του Ιάμβλιχου. Ήταν συνεπώς ενάντια σε τέτοιες 

τάσεις που κατευθύνονταν οι δικές του μεταφυσικές καινοτομίες. 

IV 
Η αντεπίθεση του Ιάμβλιχου· η Ψυχή 

και η σωτηρία της 

Η αντίδραση του Ιάμβλιχου στον τρόπο με τον οποίο πραγμα

τευόταν η Σχολή του Πορφύριου την Πρώτη Υπόσταση δεν ήταν 

απλώς για να επαναφέρει το Εν στην πλωτινική του θέση υπε

ράνω της Νοητής τριάδος- σύμφωνα με τον Δαμάσκιο προχώ

ρησε ακόμη περισσότερο αξιώνοντας μια υπέρτατη αρχή η 

οποία υπερέβαινε ακόμη και το Εν, μια αρχή την οποία αποκά

λεσε απλά το «Άρρητον» (77. Αρ. Ι. 86. 3 κ.ε.). Αν και δεν μπο

ρούμε να είμαστε σίγουροι για τους λόγους που οδήγησαν τον 
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Ιάμβλιχο. ήταν μάλλον επηρεασμένος, όπως και ο Δαμάσκιος 

ύστερα από αυτόν (ό.π. Ι. 5-6), από την αντίληψη ότι η ενότητα 

έχει νόημα μόνο σε αντίθεση με την πολλαπλότητα και ως εκ τού

του ανήκει στη σφαίρα της σχετικής πραγματικότητας. Οι πληρο

φορίες μας σχετικά με την πραγμάτευσή του για τη Δεύτερη και 

Τρίτη Υπόσταση είναι πολύ πιο εκτεταμένες και αρκούν να τεκ

μηριώσουν την ευθύνη του για τις περισσότερες από τις θεμελιώ

δεις καινοτομίες που συναντάμε στους συγγραφείς της Αθηναϊκής 

και της Αλεξανδρινής Σχολής. Επίσης όμως δεν υπάρχει καμία 

αμφιβολία ότι οι θεωρίες που προτείνουν αυτοί οι συγγραφείς 

ακολουθούν μια θεμελιώδη μετα-ιαμβλίχεια εξέλιξη. Λόγω της 

απουσίας οποιασδήποτε σωζόμενης μεταφυσικής πραγματείας 

του Ιάμβλιχου, είναι αδύνατο να είμαστε σίγουροι σε ποιο βαθμό 

η ύστερη νεοπλατωνική θεωρία είχε προταθεί από τον ίδιο και σε 

ποιο βαθμό αντανακλά την παρέμβαση των διαδόχων του. Εδώ 

δεν θα επιχειρήσουμε αυτό το έργο. Τα τρία τελευταία μέρη του 

παρόντος κεφαλαίου θα ασχοληθούν με τις θεωρίες τις οποίες 

έχουμε λόγο να δεχόμαστε ως κατά βάση ιαμβλίχειες, αν και πολ

λά στοιχεία από την εξέλιξη τους μπορεί στην πραγματικότητα να 

αποτελούν έργο της Αθηναϊκής Σχολής. Τις θεωρίες που πιθανό

τατα, απ ' όσο μπορούμε να πούμε, προέρχονται από την τελευ

ταία σχολή, θα τις κρατήσουμε για το επόμενο κεφάλαιο.26 

Σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι για μία ακόμη φορά το εδά

φιο του έργου Περί Ψυχής του Ιάμβλιχου στο οποίο αυτός επικρί

νει τους προκατόχους του (Στοβαίος Ι. 365. 5 κ.ε.). Εναντίον τους 

ο Ιάμβλιχος επιμένει ότι η Ψυχή είναι μια ξεχωριστή αυθύπαρκτη 

Υπόσταση, εξαρτώμενη και κατώτερη από το Νου (ό.π. 365. 22 

κ.ε.). Με άλλα λόγια δεν αποτελεί ούτε έναν ελλιπή τρόπο ενα

τένισης του τελευταίου ούτε συντακτικό στοιχείο της Νοητής τά

ξης. Έτσι ο ορισμός στο Τίμαιος για την Ψυχή ως ενδιάμεσης αρ

χής αφορά την ουσιώδη της φύση και όχι απλώς τη σχέση της με 

τα σώματα (Πρόκλος ΕιςΤίμ. II. 105. 15 κ.ε.). Εξίσου ουσιώδης για 

26. Η καλύτερη ανάλυση του κατά πόσο η Θεωρία του Πρόκλου μπορεί να προέρχεται από 
τον Ιάμβλιχο ή από τον δάσκαλο του Πρόκλου Συριανό είναι εκείνη του Dodds, Proclus: 
Elements of Theology, σελ. xxi-xxv. 
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το ρόλο της ως μεσολαβητικής αρχής μεταξύ των δύο κόσμων 

είναι η αντίληψη των ύστερων Νεοπλατωνικών σύμφωνα με την 

οποία, μολονότι η ουσία της Ψυχής είναι αιώνια, οι δραστηριό

τητες της λαμβάνουν χώρα μέσα στο χρόνο (Πρόκλος ΣΘ 191)· 

ο Πλωτίνος είχε υποστηρίξει ακριβώς το ίδιο για την ανθρώπι

νη ψυχή (Ενν. IV. 4. 15. 16-20). Αλλά για τον Ιάμβλιχο και τον 

Πρόκλο αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται ακόμη και στην ενα

τένιση των θεϊκών ψυχών (ΕιςΤίμ. II. 289. 3 κ.ε. κ.λπ.). Μια πε

ραιτέρω συνέπεια της νέας αντίληψης της Ψυχής ήταν η τρο

ποποίηση του Ιάμβλιχου στην άποιμη των προκατόχων του ότι 

«τα πάντα ενυπάρχουν στα πάντα». Αυτό θα το εξετάσουμε 

λεπτομερέστερα αργότερα- επί του παρόντος χρειάζεται 

απλώς να σημειώσουμε ότι ο πλωτινικός Νεοπλατωνισμός φαι

νόταν στον Ιάμβλιχο να είχε δώσει πολύ λίγη έμφαση στο γεγο

νός ότι μια οντότητα περιέχει το σύνολο της πραγματικότητας 

μόνο με έναν τρόπο κατάλληλο προς τη δική της ατομική φύση 

(Πρόκλος ΣΘ 103. 176-7" πρβλ. παρακάτω σελ. 201-2). Ήταν 

συνεπώς πλήρως προετοιμασμένος να αποδεχτεί όχι μόνο ότι η 

Καθολική Ψυχή καθρεφτίζει το σύνολο του Νοητού κόσμου, αλ

λά και ότι κάθε ατομική ψυχή εμπεριέχει όλους τους Λόγους οι 

οποίοι λειτουργούν μέσα στην Καθολική Ψυχή (ΣΘ 194-5). Εκεί

νο που ο Ιάμβλιχος και ο Πρόκλος απέρριπταν κατηγορηματι

κά ήταν η θέση του Πλωτίνου για τον άνθρωπο ως «νοητό κό

σμο» (Πρόκλος Εις Παρμ. 930. 26 κ.ε., 948. 14 κ.ε.- πρβλ. πα

ραπάνω σελ. 122. 125) και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, εφό

σον η Ψυχή διακρίνεται από το Νου, οι αρχές τις οποίες θεάται 

είναι μόνο Λόγοι, όχι οι υπερβατικές Ιδέες καθαυτές- τις τε

λευταίες. σε αντίθεση με τη διδασκαλία του Πλωτίνου, καμία 

ψυχή δεν μπορεί να γνωρίσει εφόσον παραμένει ψυχή (ΣΘ 190. 

σελ. 166. 20 Dodds).27 Δεύτερον -και εδώ αγγίζουμε την άλλη 

βασική διαφωνία με τον Πλωτίνο- δεν πρέπει να αγνοήσουμε 

τις διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ψυχών η 

ψυχή μας δεν είναι ομοούσια με εκείνες των θεών. 

27. Ένας σημαντικός περιορισμός εφόσον, όπως Θα δούμε, αυτό που δεν επιτευχθεί από την 
ίδια τη δύναμη της ψυχής, είναι δυνατόν μέσω της θεουργίας. 
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Διότι, αν οι θεϊκές ψυχές εξακολουθούν να κατανοούνται σαν 

καθεμία να ήταν εξαρτημένη από έναν υπερβατικό Νου απολαμ

βάνοντας την αιώνια ενατένιση των Ιδεών, το γεγονός ότι το ίδιο 

δεν ισχύει και για την ανθρώπινη ψυχή αποδεικνύεται για τον Ιάμ

βλιχο από το ότι οι διανοητικές δυνάμεις του ανθρώπου λειτουρ

γούν μόνο διαμεσολαβημένα (ΣΘ III, 175, Εις Τίμ. Ι. 245. 17 κ.ε. 

κ.λπ). Για παρόμοιους λόγους, και εξαιτίας της ασυμφωνίας του με 

τα πλατωνικά κείμενα, ο Ιάμβλιχος και όλοι οι ύστεροι Νεοπλατω

νικοί εκτός από τον Θεόδωρο Ασιναίο (πρβλ. παραπάνω σελ. 160) 

απέρριψαν τη θεωρία του Πλωτίνου σχετικά με ένα άπτωτο μέρος 

της ψυχής (Πρόκλος ΕιςΤίμ. III. 333. 28 κ.ε., ΣΘ 211, Σιμπλίκιος 77. 

Ψυχ. 6. 12-17- πρβλ. σελ.. 127). Πέρα από το θέμα της απάθειας της 

ψυχής, διέφεραν λιγότερο από τον Πλωτίνο από όσο κανείς θα πε

ρίμενε, συμφωνώντας μαζί του στο ότι η συναισθηματική διατάρα

ξη επηρεάζει μόνο τη σχέση σώματος και κατώτερης ψυχής και μό

νο εσφαλμένα πιστεύεται ότι επηρεάζει την ψυχή καθαυτή (Μυστ. 

Ι. 10. σελ. 35. 8. κ.ε., ΕιςΤίμ. III. 330. 9 κ.ε.- πρβλ. παραπάνω σελ. 

128-31). Παραδέχονταν ωστόσο ότι ολόκληρη η νμυχή μπορούσε να 

επηρεάζεται από το σφάλμα. Και ήταν ουσιώδες για το αυστηρά ιε

ραρχικό σύμπαν του Ιάμβλιχου το γεγονός ότι καμία ψυχή ποτέ δεν 

εγκαταλείπει την τάξη στην οποία ανήκει. Γι' αυτό και απέρριπτε 

το βασικό αξίωμα της θεώρησης του Πλωτίνου σχετικά με τη με

τενσάρκωση. ότι η ανθρώπινη ψυχή μπορούσε να μεταμορφωθεί σε 

ψυχή ζώου (Νεμέσιος Φυσ. Ανδ. 51. 117-18 = PG XL. 584, Αινείας 

Γαζαίος PG LXXXV. 893- πρβλ. σελ. 125. 186)· στην πραγματικό

τητα οι ύστεροι Νεοπλατωνικοί αρνούνταν πλήρως το γεγονός ότι 

ζώα έχουν ψυχή με την αυστηρή έννοια του όρου (πρβλ. Πρόκλος 

77Θ III. 128, 77. Κακ. 25. 223-4). Ερμήνευαν συνεπώς τις αναφο

ρές του Πλάτωνα στη μετενσάρκωση των ζώων είτε απλώς με τη 

σημασία ότι ο φαύλος άνθρωπος αποκτά ένα ζωώδη χαρακτήρα εί

τε το πολύ ότι επέτρεπε στην ψυχή του, ενόσω παρέμενε ανθρώ

πινη, να συσχετίζεται προσωρινά με ένα σώμα ζώου (Σαλούστιος 

77. Θεών XX. Ι, Πρόκλος Εις Τίμ. III. 294. 22 κ.ε.).28 Ανάλογες 

28. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι τα Χαλδαϊκά Λόγια απέρριπταν τη μετεμψύχωση των ζώ
ων (Πρόκλος Εις Πολ. II. 336. 27 κ.ε.). 
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προσπάθειες έγιναν από τον Ιάμβλιχο για να εναρμονίσει τη βασι

κή του θέση με το ενδεχόμενο, το οποίο δεχόταν, να μπορεί η ψυ

χή να ανελιχτεί στη βαθμίδα των αγγέλων. Στην πραγματικότητα. 

υποστήριζε, αυτό δεν συμβαίνει μέσω των δυνάμεων της ψυχής ή 

της κατοχής όλων των Λόγων, αλλά διαμέσου της σχέσης της με τις 

υπερβατικές αιτίες. Είναι συνεπώς αποτέλεσμα «της αγαθής προ

αίρεσης των θεών και της λάμψης που μεταδίδεται από αυτούς» 

(Μυστ. II. 2). Το ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω της θεουργίας υπο

στηρίζεται εκτενώς στο Περί Μυστηρίων. 

Η ανωτερότητα της θεουργίας έναντι της φιλοσοφίας υπο

στηρίζεται σε ένα περίφημο κεφάλαιο του Περί Μυστηρίων στο 

οποίο ο Ιάμβλιχος αρνείται το γεγονός ότι η σκέψη από μόνη της 

μπορεί να ενώσει το φιλόσοφο με τους θεούς (Μυστ. II. 11). Η 

θεωρητική κατανόηση των δυνάμεων που επικαλείται είναι χωρίς 

αμφιβολία δευτερευόντως σημαντική για το θεουργό. παραδέχε

ται ο Ιάμβλιχος, αλλά η ζωντανή ένωση δεν εξαρτάται από αυτήν. 

αλλά από την επιτέλεση των κατάλληλων τελετουργικών πρακτι

κών. Η αποτυχία του Πορφύριου να εκτιμήσει αυτό το γεγονός 

ήταν ο κύριος λόγος για να τον κατηγορήσει ο Ιάμβλιχος ότι απέ

τυχε να κρατήσει τα φιλοσοφικά προβλήματα χωριστά από τα 9ε-

ουργικά (πρβλ. ό.π. Ι. 2. σελ. 7. 2 κ.ε.). Η άποψη του Πορφύρι

ου για τη θεουργία ότι αυτή εξαρτάται από τη «συμπάθεια» που 

ενώνει τον αισθητό κόσμο ήταν ενδεικτική της ανάλογης αποτυ

χίας του να διακρίνει τα συναίτια από τα αληθινά αίτια της 9ε-

ουργικής δύναμης, της δύναμης που απονέμεται από τη θεία χά

ρη στα τελετουργικά της και στα συμβολικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται (πρβλ. III. 26-7, V. 7- 10). Η δύναμη της θε

ουργίας δεν εμπίπτει συνεπώς μέσα στα όρια του αισθητού κό

σμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι θεοί μπορούν να εξαναγκα

στούν από τους ανθρώπους· ο εξαναγκασμός του ανωτέρου από 

τον κατώτερο είναι αδύνατος. Η αλήθεια είναι ότι οι τελετουρ

γίες με τις οποίες καλούνται οι θεοί λειτουργούν μόνο δυνάμει 

μιας αυδόρμητης προσφοράς εκ μέρους της θεϊκής δύναμης. Και 

το αποτέλεσμα είναι ότι οι θεοί δεν κατεβαίνουν με τη βία στον 

αισθητό κόσμο, αλλά εξαγνίζουν τους πιστούς και τους ανάγουν 
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στη Νοητή τάξη (Μυστ. Ι. 12, Ι. 14, III. 16-18. σελ. 138. 6 κ.ε. 

κ.λπ.). Οι αναφορές των ύστερων Νεοπλατωνικών σχετικά με τη 

θεία «βούληση», είναι σημαντικό να σημειώσουμε, δεν υποδηλώ

νουν καμία θεμελιώδη αλλαγή στην ιδέα του Πλωτίνου σχετικά με 

τη θεία δράση. Όπως έχουμε δει, ο νεοπλατωνικός «τελετουργι-

σμός» διαφέρει από τον αντίστοιχο του χριστιανικό κατά το ότι 

βασίζεται αποκλειστικά στους θεμελιώδεις εδραιωμένους από το 

θεό κοσμικούς νόμους και όχι σε μια υπερφυσική μεσολάβηση πά

νω και πέρα από αυτούς τους νόμους — ιδέα τόσο αποκρουστική 

στους ύστερους Νεοπλατωνικούς όσο και σε όλους τους Ελληνι

στικούς στοχαστές (πρβλ. σελ. 170-4). Οι Νεοπλατωνικοί ήταν εξί

σου διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τις διακρίσεις που έκανε ο 

Πλωτίνος ανάμεσα στη θεϊκή βούληση και την αντίστοιχη ανθρώ

πινη (πρβλ. σελ. 111 κ,ε.). αρνούμενοι ότι η πρώτη περιλαμβάνει 

είτε εσκεμμένη δράση είτε συνειδητή προσοχή στα δημιουργήμα

τα της.2'' Παρ' όλα αυτά οι αναφορές τους σε «βούληση», στο ση

μείο όπου ο Πλωτίνος είχε αναφερθεί απλώς στη θεία «γενναιο

δωρία» (πρβλ. σελ. 113), σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στη 

στάση του ανθρώπου απέναντι στο θείο. Και ακόμη πιο σημαντι

κό ήταν το συμπέρασμα τους, σύμφωνο με την κατώτερη εκτίμη

ση που είχαν για την ανθρώπινη ψυχή. ότι η σωτηρία δεν ήταν μέ

σα στις δυνάμεις του ανθρώπου. Η άρνηση αυτού ήταν ένας από 

τους λόγους που ρητά επικαλέστηκε ο Ιάμβλιχος προκειμένου να 

αρνηθεί ότι η φιλοσοφία μπορούσε να οδηγήσει στη θεία ένωση 

(Μυστ. Π. 11. σελ. 97. 2 κ.ε.). Το Περί Μυστηρίων δείχνει, στην 

πραγματικότητα, τόσο ότι ο Ιάμβλιχος είχε πλήρη επίγνωση της 

κατηγορίας ότι μετέτρεπε τη σωτηρία σε μια διαδικασία περισσό

τερο μηχανιστική απ' ό,τι ήταν για τους παλαιότερους Νεοπλα

τωνικούς όσο και ότι αυτό ήταν μακριά από τις προθέσεις του. 

Απεναντίας, το έργο επιδεικνύει μια νέα έμφαση στην ανάγκη για 

θεία χάρη, συνδυαζόμενη με μια νέα ταπεινότητα και δεκτικότη

τα εκ μέρους του ανθρώπου απέναντι στη χάρη αυτή. Περισσότε

ρα σημάδια αυτού του γεγονότος θα βρούμε στον Πρόκλο. 

29. Πρβλ. Μυστ. III. 17 σελ. 140. 6 κ.ε„ Πρόκλος Πθ Ι. 15 σελ. 74. 17 κ.ε., Εις Τίμ. Ι. 399. 17 
κ.ε.' επίσης παρακάτω σελ. 238. 
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Ιδιαίτερη προσοχή δίνει το Περί Μυστηρίων στο πρόβλημα 

της μαντείας, την οποία ο Ιάμβλιχος διακρίνει σε μια ανώτερη 

και μια κατώτερη μορφή, από τις οποίες αποκλειστικά η πρώτη 

ενδιαφέρει το θεουργό. Ο Ιάμβλιχος βασίζεται στην παραδοσια

κή διάκριση ανάμεσα σε «τεχνητή μαντική», η οποία στηρίζεται 

στην ανάγνωση σημείων μέσα στον αισθητό κόσμο (όπως η 

αστρολογία ή η αποκρυπτογράφηση των οιωνών), και «φυσική 

μαντική» (πρβλ. JEVv. III. 1. 3. 13-17), με την οποία η ψυχή. απε

λευθερωμένη από το σώμα μέσα από την προφητική έκσταση ή 

τα όνειρα, είναι σε θέση να ενατενίσει τις αιτιακές αρχές του 

σύμπαντος που περιέχονται μέσα στο Θείο Νου. Η διάκριση με

ταξύ των δύο είχε αναλυΰεί πλήρως από τους Στωικούς, των 

οποίων οι απόψεις εξετάζονται διεξοδικά στο έργο του Κικέρω-

να De Divinatione. Ο Πλωτίνος είχε αφιερώσει πολλές σελίδες 

στην τεχνητή μαντική, την οποία είχε εξηγήσει, όπως και οι Στω

ικοί nptv από αυτόν, με τη θεωρία της «κοσμικής συμπάθειας» 

(πρβλ. σελ. 122-3)· για τη φυσική μαντική, από την άλλη πλευ

ρά, είχε δείξει μικρό ενδιαφέρον, εφόσον ο σκοπός της πλωτινι-

κής ενδοσκόπησης ήταν η ένωση με το Νου και όχι οι προφητικές 

ενοράσεις. Το κρίσιμο βήμα το οποίο γίνεται τώρα από τον Ιάμ

βλιχο είναι να μεταγράψει τη φυσική μαντική σε νεοπλατωνικούς 

όρους συζητώντας την ως αποτέλεσμα της ένωσης της ψυχής με 

τον υπερβατικό Νου και να την ταυτίσει, ως τέτοια, με την υψη

λότερη. «θεϊκή» μορφή της μαντικής (Μυστ. III. 3). Η αναξιοπι

στία των αποτελεσμάτων της τεχνητής μαντικής είχε επί μακρόν 

υπάρξει κοινός τόπος και ο Ιάμβλιχος ήταν έτσι σε θέση να την 

ταυτίζει με την κατώτερη «ανθρώπινη» μαντική και να την αντι

παραβάλλει στην ενορατική βεβαιότητα που επιτυγχάνεται μέσω 

την εκστατικής ένωσης με το Νου. Άρα ο Πλωτίνος και ο Πορ

φύριος δικαιολογούνται όταν τονίζουν την κατωτερότητα αυτής 

της μορφής μαντείας- το σφάλμα τους έγκειται στο ότι την ταυ

τίζουν με τη θεία μαντική που εφαρμόζεται από τους θεουργούς 

(Μυστ. III. 1, III. 26-7, Χ. 3-4). Εξίσου παραπλανητική ήταν η 

πρόταση του Πορφύριου σύμφωνα με την οποία η φυσική μαντι

κή ήταν ένα καθαρά ψυχολογικό φαινόμενο- για μία ακόμη φορά 
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η θεία χάρις είναι απαραίτητη και η ψυχική διάθεση του προφή

τη είναι απλό συναίτιο (III. 1. σελ. 100. 10 κ.ε., III. 24 κ,λπ.). Ένα 

συναφές σφάλμα ήταν η ταύτιση εκ μέρους των ύστερων Νεο

πλατωνικών του «ειληχότος» δαίμονα του ανθρώπου με ένα μέ

ρος της ψυχής του ή με τον ατομικό του νου (Μυστ. IX. 8. πρβλ. 

Πρόκλος Εις Αλκ. 75-8 και παραπάνω σελ. 124)- εφόσον ο άν

θρωπος θεωρείται ότι δεν έχει πλέον δικό του νου. ένα τέτοιο συ

μπέρασμα από εδώ και στο εξής είναι αδύνατον. Ομοίως, τώρα 

που η θεϊκή μαντική γίνεται αντιληπτή σαν να συνεπάγεται την 

ένωση με το Νου, το συμπέρασμα του Πορφύριου ότι η προφη

τική δύναμη δεν φέρνει πάντοτε την ευτυχία συνιστά για έναν 

Νεοπλατωνικό αντίφαση (Μυστ. Χ. 4). Τέτοιες ήταν οι συνέπει

ες για τη σωτηρία του ανθρώπου της νέας αντίληψης του Ιάμ

βλιχου σχετικά με την ψυχή. Πρέπει τώρα να εξετάσουμε τις δο

μικές αρχές που διέπουν τη γενική του αντίληψη για το σύμπαν. 

V 
Η δομή της ύστερης 

νεοπλατωνικής μεταφυσικής 

Η αντίθεση ανάμεσα στην ιδέα του Ιάμβλιχου για τον τρόπο σω

τηρίας και σε εκείνη των προκατόχων του είχε πλήρως αναγνω

ριστεί από τους ίδιους τους ύστερους Νεοπλατωνικούς (πρβλ. 

Ολυμπιόδωρος ΕιςΦαίδ. 123. 3-6). Μια παρόμοια αντίθεση είναι 

εμφανής ανάμεσα στην απλή σχετικά μεταφυσική ιεραρχία του 

Πλωτίνου και τον πολλαπλασιασμό των Υποστάσεων, που χωρί

ζονται από ακόμη πιο αυστηρές διαιρέσεις στις μετα-ιαμβλίχει-

ες σχολές. Πρέπει εντούτοις να θυμηθούμε ότι η «συμπύκνωση» 

των Υποστάσεων, στην οποία ο Ιάμβλιχος με τόση σφοδρότητα 

αντιτάχθηκε, ήταν μόνο μια τάση. μολονότι δεσπόζουσα, στα έρ

γα του Πλωτίνου και ίσως επίσης στα έργα του Πορφύριου. 

Έτσι. παρά τη γενική τάση του συστήματος του Ιάμβλιχου. πολ

λές από τις μεταφυσικές του θεωρίες μπορούν να ιδωθούν ως 
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απλή συστηματοποίηση και εξέλιξη μέχρι τη λογική τους κατά

ληξη ιδεών οι οποίες υπήρχαν ήδη στους προκατόχους τους. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού μπορούμε να δούμε στη θεω

ρία του Ιάμβλιχου σχετικά με τους «Αμέθεκτους» όρους (πρβλ. 

σελ. 205-6), δεν ισχύει όμως λιγότερο για τις γενικές αρχές στις 

οποίες βασιζόταν το σύστημα του. Τρεις από αυτές είναι κεντρι

κής σημασίας: πρώτον, η Αρχή του Ρεαλισμού, συνέπεια της 

οντολογικής προτεραιότητας των Νοητών αντικειμένων έναντι 

των σκεπτόμενων υποκειμένων, δεύτερον, η Τριαδική Αρχή, βα

σιζόμενη από την πλευρά της στον ιαμβλίχειο Νόμο των Μέσων 

Όρων και, τρίτον, η Αρχή της Αντιστοιχίας, ο νόμος, με τον οποίο 

πρέπει τώρα να εξοικειωθούμε, ότι «τα πάντα ενυπάρχουν στα 

πάντα, αλλά το καθένα ανάλογα με τη φύση του».30 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή που αναφέρθηκε 

τελευταία, εφόσον η σπουδαιότητα της θα πρέπει να έχει γίνει 

σαφής από τα προηγούμενα κεφάλαια. Έχουμε δει ότι στην 

πράξη μπορεί να εφαρμοστεί είτε «κάθετα», προκειμένου να 

εκφράσει τη συνέπεια της Αρχής της Πληρότητας σύμφωνα με 

την οποία κάθε Υπόσταση εκφράζει την Πληρότητα του Όντος 

υπό τις κατάλληλες συνθήκες (πρβλ. σελ. 114-5), είτε «οριζό

ντια». προκειμένου να εκφράσει το γεγονός ότι κάθε μέρος μιας 

συγκεκριμένης Υπόστασης καθρεφτίζει το σύνολο της Υπόστα

σης αυτής (ως εκ τούτου και το σύνολο της Πραγματικότητας)-

το καθαρότερο παράδειγμα της τελευταίας εφαρμογής βλέπου

με στην πλωτινική ιδέα της Νοητής τάξης (σελ. 99-100· για τον 

Ιάμβλιχο πρβλ. Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 423. 9 κ.ε.). Ομοίως, για 

όλους τους Νεοπλατωνικούς κάθε ψυχή, δυνάμει της κατοχής 

όλων των Λόγων μέσα της, «είναι όλα τα πράγματα, παραδειγ-

ματικώς μεν προς τα αισθητά, εικονικώς δε προς τα νοητά» (ΣΘ 

195). Αλλά ο μετριασμός, «το καθένα ανάλογα με τη φύση του», 

δεν είναι λιγότερο σημαντικός- καθετί είναι αυτό που είναι διότι 

μέσα σε αυτό δεσπόζει μια συγκεκριμένη αρχή (ή αρχές). Συνε

πώς, αν και ο άνθρωπος περιέχει μέσα του όλους τους Λόγους, 

30. Πρόκλος ΣΘ 103' για τον Ιάμβλιχο πρβλ. ιδιαίτερα Εις Τίμ. Ι. 87. 6 κ.ε., 426. 3 κ.ε. κ.λπ. 
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είναι ο Λόγος ακριβώς του ανθρώπου, και όχι εκείνος του αλό

γου, ο οποίος επικρατεί μέσα του. Ο Πλωτίνος, σύμφωνα με την 

άποψη του Ιάμβλιχου, είχε μερικές φορές αποτύχει να επισημά

νει το τελευταίο σημείο, για παράδειγμα στον εντοπισμό των 

Ιδεών καθαυτών, και όχι απλώς των Λόγων τους, μέσα στην 

ατομική ψυχή (πρβλ. σελ. 195). Για τον Ιάμβλιχο, απεναντίας, 

αυτό το οποίο έχουμε μέσα μας είναι απλώς αντιστοιχίες μετα

ξύ διαφορετικών τάξεων πραγματικότητας και όχι πλέον η άμε

ση παρουσία της μίας πραγματικότητας μέσα στην άλλη. Πνε-

ται συνεπώς κατανοητό γιατί η Αρχή της Αντιστοιχίας θεωρή

θηκε θεμελιώδους σημασίας για τους ύστερους Νεοπλατωνι

κούς, όχι μόνο στη μεταφυσική, αλλά, όπως έχουμε δει, επίσης 

στη θεουργία και, όπως η τελευταία ενότητα αυτού του κεφα

λαίου θα δείξει, στην εξήγηση των κειμένων. 

Περισσότερο σημαντική ωστόσο ήταν η ιαμβλίχεια αρχή του 

Λογικού Ρεαλισμού. Η θεμελίωση αυτής της αρχής ήταν η θεω

ρία, θεμελιώδης στον ελληνικό ορθολογισμό και ισχυρότερα δια

τυπωμένη στο έργο Παρμενίδης του Πλάτωνα (132B-C- πρβλ. πα

ραπάνω σελ. 99), σύμφωνα με την οποία τα αντικείμενα της σκέ

ψης πρέπει να υπάρχουν πρότερα και ανεξάρτητα από το στο

χασμό τους (πρβλ. Πρόκλος Εις Παρμ. 753. 8-31, 891-901, 1054. 

25-37). Το ότι η πλωτινική άποψη για τη σχέση του Νου με τα 

αντικείμενα του ήταν τουλάχιστον αμφίσημη επί του συγκεκρι

μένου θέματος έχει ήδη σημειωθεί (πρβλ. σελ. 100-1, 117-8). Γι' 

αυτόν το λόγο, κατέληγε ο Ιάμβλιχος. η θέση του Πλάτωνα θα 

μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο εάν το Ον προαγόταν σε υψη

λότερο οντολογικό επίπεδο από το Νου ο οποίος το ενατενίζει 

και κατ' αυτόν τον τρόπο η Δεύτερη Υπόσταση θα έπρεπε να δι

αιρεθεί σε Νοητή και Νοερή Τάξη." Γενικότερα, εφόσον είναι ου

σιώδες στην Αρχή του Ρεαλισμού οι λογικές διακρίσεις να υπο

δηλώνουν οντολογικές διακρίσεις και εφόσον ο Νοητός κόσμος 

βασίζεται σε μια λογική ιεραρχία πρότερου και ύστερου, ανακύ

πτει ένας επιπλέον λόγος να οριστούν διακρίσεις οντολογικής 

31. Πρβλ. Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 308. 17 κ.ε., ΣΘ 16V για την ιδέα του Ιάμβλιχου σχετικά με τη 
Νοητή Τάξη πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 230. 5 κ.ε., ΠΘ\. 11. σελ. 52. 2 κ,ε. 
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φύσης μεταξύ των μερών της Υπόστασης. Όπως ο Πρόκλος πα

ρατηρεί. η συνήθης απροθυμία του Πλωτίνου να δεχτεί αυτό το 

γεγονός ήταν για μία ακόμη φορά το αποτέλεσμα αδιάκριτης 

εφαρμογής της αρχής «τα πάντα ενυπάρχουν στα πάντα» (77Θ 

Ι. 10. σελ. 43. 16-21)· εντούτοις αλλού, ιδιαίτερα στην πιο «ρεα

λιστική» πραγματεία VI. 6 σχετικά με τους Αριθμούς, φαινόταν 

να οδηγείται σε μια πιο «ιεραρχική» άποψη, στη διάκριση Είναι. 

Ζωής και Νου και στην επιμονή στην προτεραιότητα του Είναι 

τόσο έναντι της Σκέψης όσο και έναντι του Αριθμού (ό.π. Ι. 11. 

σελ. 50. 15 κ.ε.· πρβλ. παραπάνω σελ. 117-8). Τέτοιες τάσεις στη 

σκέψη του Πλωτίνου ήταν που οι μετα-Ιαμβλίχειοι επρόκειτο να 

εξελίξουν έως τη λογική τους κατάληξη. 

Όπως παρατηρεί ο Α. C. Lloyd, η μεταφυσική τους στόχευε 

πάνω α π ' όλα «να δείξει για ποια πράγματα μπορούσε να ει

πωθεί ότι έχουν ξεχωριστή ύπαρξη και ποια ήταν η λογική ιεράρ

χηση τους».32 Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση τους ήταν ότι θα 

έπρεπε να διατυπωθεί αξιωματικά μια πραγματική οντολογική 

διάκριση η οποία να αντιστοιχεί σε κάθε αυθόρμητη διάκριση 

σκέψης, ενώ στο δεύτερο ότι η οντολογική προτεραιότητα αντι

στοιχεί στη λογική προτεραιότητα. Γι ' αυτό και οι καθολικότερες 

ιδέες αποκτούν μια υψηλότερη θέση στη μεταφυσική ιεραρχία, 

εφόσον (μεταγράφοντας τους λογικούς όρους σε οντολογικούς) 

αποτελούν αιτίες περισσότερων πραγμάτων και ως εκ τούτου 

έχουν μεγαλύτερη δύναμη (ΣΘ 25, 57, 60). Γι' αυτό ακριβώς, για 

παράδειγμα, το Είναι πρέπει να είναι πρότερο της Ζωής και η 

Ζωή πρότερη του Νου. εφόσον οτιδήποτε υπάρχει δεν είναι ζω

ντανό ούτε όλα τα όντα που υπάρχουν μπορούν να σκεφτούν 

(ΣΘ 101, 77Θ III. 126 κ.ε.). Και εφόσον οι καθολικότερες ιδέες εί

ναι επίσης και οι πιο απλές, δικαιολογείται το λογικό συμπέρα

σμα των Νεοπλατωνικών ότι η απλότητα συνοδεύεται από με

γαλύτερη ισχύ και ανώτερη οντολογική θέση (ΣΘ 61-2). Η τελι

κή ανάπτυξη αυτών των αρχών θα εξεταστεί σε αναφορά με τη 

Σχολή της Αθήνας. Επί του παρόντος πρέπει να τονιστεί ότι η 

32. Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, σελ. 310. 
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ιαμβλίχεια θεωρία ήταν μια ακραία έκφραση του ρεαλισμού, 

ενός ρεαλισμού ο οποίος μεταχειριζόταν τις Ιδέες όχι, όπως ο 

αριστοτελικός μετριοπαθής ρεαλισμός, ως αρχές που λειτουρ

γούν μέσα στα επιμέρους πράγματα (universalia in rebus), αλ

λά ως αυθυπόστατες και αυτοδύναμες ουσίες, και ως τέτοιες δεν 

ήταν απλώς απαραίτητες για την εξήγηση των επιμέρους πραγ

μάτων αλλά υπεύθυνες για την αληθινή ύπαρξη των πραγμάτων 

καθαυτών. Κατά συνέπεια το όλο δεν είναι απλώς μεγαλύτερο 

από το άθροισμα των μερών του- πριν από το όλο-στα-μέρη πρέ

πει να αξιώσουμε την ύπαρξη ενός ξεχωριστού όλου-πριν-από-

τα-μέρη (πρβλ. ΣΘ 67-9, Εις Τίμ. Ι. 426.3 κ.ε.). Ένα άλλο πολύ 

γνωστό παράδειγμα που δείχνει το βαθμό στον οποίο ο Ιάμβλι-

χος και οι διάδοχοι του ήταν αποφασισμένοι να αναπτύξουν αυ

τές τις αρχές ήταν εκείνο του Χρόνου και της Αιωνιότητας. Η 

ανάλυση αυτών των εννοιών, καθώς και των αντίστοιχων πλατω

νικών κειμένων που τους αφιερώνονταν, έδειξε στον Ιάμβλιχο 

ότι αυτές οι έννοιες θα έπρεπε να γίνουν κατανοητές ως λογικά, 

και κατά συνέπεια οντολογικά, πρότερες της Ψυχής και του Νου 

αντίστοιχα· γι' αυτό δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται 

απλώς ως όψεις αυτών των Υποστάσεων, αλλά πρέπει οι ίδιες να 

λάβουν τη θέση αυθυπόστατων ουσιών (ΣΘ 53, Εις Τίμ. III. 8-

34· πρβλ. Σιμπλίκιος Εις Φυσ. 792. 20 κ.ε.). Και ο εξαντλητικός 

και σχολαστικός χαρακτήρας πολλών από τις διακρίσεις των 

ύστερων Νεοπλατωνικών είναι εξίσου μπερδεμένος. 

Όπως μπορεί κάποιος να υποπτευτεί και όπως θα δούμε αρ

γότερα, τα κίνητρα των ύστερων Νεοπλατωνικών για όλες αυτές 

τις διακρίσεις δεν ήταν μόνο μεταφυσικά. Παρ' όλα αυτά, κατ' 

ουσίαν οδηγούσαν απλώς έναν πλατωνικό Ρεαλισμό ως τα ακραία 

λογικά του όρια. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο ρεαλισμός 

τους ήταν λιγότερο ακραίος από εκείνον του Πλάτωνα ο οποίος 

προϋποθέτει μια διακριτή Ιδέα για κάθε κοινό όνομα, αποφεύγο

ντας έτσι μερικούς από τους χειρότερους παραλογισμούς της αρ

χικής θεωρίας των Ιδεών (πρβλ. παραπάνω σελ. 45-6). Η ταύτιση 

εκ μέρους των Νεοπλατωνικών της αληθινής αιτιότητας με τη 

δραστηριότητα της Νοητής τάξης (με βάση την ενδιάμεση σχέση, 
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φυσικά. Νου και Ψυχής) και η συνακόλουθη υποβάθμιση των μη

χανικών αιτιών μέσα στον υλικό κόσμο σε απλά «συναίτια» 

(πρβλ. ΣΘ 75) είχαν ομοίως τη ρίζα τους στα Φαίδων 98-101 και 

Τίμαιος 46C-E· έχουμε ήδη παρατηρήσει τη σπουδαιότητα αυτής 

της διάκρισης στη δικαιολόγηση της θεουργίας από τον Ιάμβλιχο 

(παραπάνω σελ. 197-200). Ίσως όμως η πιο σημαντική εφαρμογή 

των παραπάνω αρχών ήταν η θεωρία του Ιάμβλιχου περί «Αμέ-

θεκτων Όρων», ένας συνδυασμός, όπως θα δούμε, μιας βασικής 

πλατωνικής θεωρίας με πλωτινικές ιδέες.53 

Ουσιώδες στην περιγραφή εκ μέρους του Πλάτωνα της «μέ

θεξης» των επιμέρους πραγμάτων στις Ιδέες ήταν το ότι η Υπερ

βατική Ιδέα (π.χ. η Ιδέα της Λευκότητας) είναι διαφορετική από 

την καθολική έννοια «λευκότητα» η οποία ενυπήρχε στα επιμέ

ρους λευκά αντικείμενα- αυτό υπονοείται στο διάλογο Φαίδων και 

συνάγεται αναγκαία από την άρνηση στο απόσπασμα 52 Α από 

το Τίμαιος σύμφωνα με το οποίο οι Ιδέες καθαυτές εισάγονται 

στον αισθητό κόσμο. Δικαιολογείται συνεπώς ο Ιάμβλιχος να εξά

γει από αυτά τα εδάφια την τριάδα Υπερβατική Ιδέα, Εμμενή 

Καθολική Έννοια και Υλικό Επιμέρους, όρους τους οποίους ονό

μασε αντίστοιχα Αμέθεκτον, Μετεχόμενον και Μετέχον (ΣΘ 24). 

Μια ευρύτερη όμως εφαρμογή της θεωρίας προέκυπτε από την 

επέκταση που έκανε ο Ιάμβλιχος του όρου μέδεξη για να περι

γράψει γενικότερα τη «διαπότιση» των κατώτερων αρχών από 

ανώτερες -π.χ. των σωμάτων από τις ψυχές και των ψυχών από 

τους νόες- και από τη συναγόμενη διάκριση μεταξύ Αμέθεκτης 

(δηλ. Καθολικής) Ψυχής, η οποία δεν είχε σχέση με κανένα επι

μέρους σώμα, και των ατομικών ψυχών στις οποίες μετέχουν τα 

σώματα (Εις Τίμ. II. 105. 156 κ.ε.), όπως επίσης μεταξύ του Αμέ-

θεκτου Νου και των Μετεχόμενων Νόων που ενυπάρχουν στις 

ατομικές ψυχές.34 Ο Πλωτίνος, μπορούμε να θυμηθούμε, είχε 

ομοίως εισηγηθεί μια Καθολική Ψυχή η οποία ήταν πηγή προέ

λευσης όλων των ατομικών ψυχών, συμπεριλαμβανομένης και της 

33. ΣΘ 23, Εις Παρμ. 1069.23 κ.ε.· σχετικά με τον Ιάμβλιχο πρβλ. Εις Τίμ. II. 105.15 κ.ε., 240. 

4 κ.ε., 313. 15 κ.ε. 

34. Εις Τίμ. II. 252. 21 κ.ε., 312. 30 κ.ε., ΕιςΑλκ. 65. 16 κ.ε.· Πλωτίνος Ew. VI. 2. 20. 
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Ψυχής του Κόσμου (IV. 3. 2. 5 κ.ε. κ.λπ.- πρβλ. IV. 8. 3. 6-21 και 

παραπάνω σελ. 121). Αυτό που ο όρος Αμέαεκτον φαίνεται ωστό

σο να αρνείται είναι η έμφαση που έδινε ο Πλωτίνος στο γεγονός 

ότι η Νοητή τάξη ενυπάρχει στον υλικό κόσμο (Ew. VI. 4. 3 

κ.λπ.). Είναι περιττό να πούμε ότι ο Ιάμβλιχος δεν επιθυμούσε 

να επανεισαγάγει μια χωρική διάκριση ανάμεσα στις δύο πραγ

ματικότητες- επιπρόσθετα θα δούμε τη Σχολή των Αθηνών, αν 

όχι τον ίδιο τον Ιάμβλιχο, να αναπτύσσει τη δική της, μολονότι 

πλήρως μη πλωτινική, θεωρία της θείας εμμένειας (πρβλ. σελ. 

246-8). Αυτό που ο Ιάμβλιχος πραγματικά επιθυμούσε να τονί

σει ήταν το γεγονός ότι η λειτουργία των Αμέθεκτων Όρων στις 

κατώτερες πραγματικότητες είναι μόνο έμμεση, μέσω της μεσο

λάβησης των Μετεχόμενων Όρων τους οποίους δημιουργούν. 

Έχουμε στην πραγματικότητα μία ακόμη περίπτωση όπου η θεω

ρία του Πλωτίνου θα μπορούσε να αναπτυχθεί προς την κατεύ

θυνση μιας μεγαλύτερης έμφασης είτε προς στην εμμένεια του 

Νοητού κόσμου είτε στην υπερβατικότητά και, όπως πάντα, η τά

ση του Ιάμβλιχου είναι προς την τελευταία κατεύθυνση (πρβλ. 

ΕιςΤίμ. II. 313. 15 κ.ε.). Μια τελική συνέπεια της θεωρίας είναι η 

διασάφηση της δομής της Δεύτερης και της Τρίτης Υπόστασης 

ως πολλαπλότητας Μετεχόμενων όρων -που χαρακτηρίζεται 

ποικιλότροπα ως «τάξις», «σειρά»35 ή «πλήθος»— με την κα

τάλληλη ιεράρχηση μεταξύ τους, έχοντας όμως κοινή προέλευση 

από το μοναδικό Αμέθεκτο Όρο (ή «μονάδα») στην κορυφή αυ

τής της ιεραρχίας (ΣΘ 21-2, 100- πρβλ. Εις Τίμ. II. 240. 4 κ.ε.). 

Έμενε στην Αθηναϊκή Σχολή να επεκτείνει την αρχή και στην 

Πρώτη Υπόσταση, μέσα από τη θεωρία των Θεϊκών Ενάδων. 

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος του Ιάμβλιχου τα οποία 

αναδύονται ακριβώς μέσα από την περιγραφή της μέθεξης είναι 

συνεπώς, πρώτον, η ώθηση έως τη λογική τους απόληξη ιδεών 

των προκατόχων του κατά τρόπο ώστε να πολλαπλασιάζει τα 

οντολογικά επίπεδα και να διασφαλίζει τη θεία υπερβατικότητά, 

35. Σύγχυση μπορεί εντούτοις να προκαλεί το ότι και οι δύο παραπάνω όροι μπορούν επίσης 
να εφαρμοστούν στις κάθετες σειρές που σχηματίζουν οι αντίστοιχες ατομικές αρχές (δηλ. 
νους-ψυχή-σώμα) μέσα στις διάφορες τάξεις. 

206 



ΠΟΡΦΥΡΙΟς ΚΑΙ ΙΆΜΒΛΙΧΟς 

δεύτερον, η αποστασιοποίηση της γενικής έννοιας της «Ψυχής» 

ως Αμέθεκτης Ψυχής, τρίτον, η συγχώνευση αυτού που θα μπο

ρούσε να θεωρείται λογικό πρόβλημα, η σχέση μεταξύ επιμέ

ρους πραγμάτων και Ιδεών, με το οντολογικό πρόβλημα της σχέ

σης Ψυχής και σώματος. Η τελευταία σχέση είναι ωστόσο πιο 

πολύπλοκη απ' ό,τι η πρώτη, διότι για τους Πλατωνικούς, σε 

αντίθεση με τους Αριστοτελικούς, η ψυχή δεν είναι η ενδιάθετη 

μορφή του σώματος («εντελέχεια»), αφού, εάν ήταν, δεν θα εί

χε τη δυνατότητα της χωριστής ύπαρξης.36 Αυτό που για έναν 

Νεοπλατωνικό αντιστοιχεί στην αριστοτελική εντελέχεια είναι 

μάλλον η ενδιάθετη ζωή του σώματος, την οποία η σχολή, όπως 

έχουμε δει, θεωρούσε είδωλο που προβάλλεται από την ίδια την 

ψυχή (πρβλ. σελ. 128-9). Έτσι, στην ανάλυση της σχέσης σώμα-

τος-ψυχής πρέπει να αναγνωρίσουμε τέσσερις όρους αντί τρεις, 

διακρίνοντας την ατομική ψυχή, η οποία ως αυθυπόστατη ουσία 

μετέχει στο σώμα χωρίς να χάνει τη χωριστή της ύπαρξη (χωρι

στός μετεχόμενη), από το είδωλο της ή την «έλλαμψη», η οποία 

δεν μετέχει (πρβλ. Πρόκλος ΣΘ 64, 81-2, Εις Τίμ. Ι. 360. 28 

κ.ε.). Αυτό φυσικά αποτελεί απλώς τυποποίηση μιας θεμελιώ

δους πλωτινικής και πορφύρειας αρχής (πρβλ. σελ. 183-4)- ούτε 

η αντίστοιχη διάκριση του Ιάμβλιχου ανάμεσα στον αυθυπόστα-

το Νου και την «εικόνα» του στο επίπεδο της Ψυχής (π.χ. των 

γνωστικών δυνάμεων της Ψυχής) είναι κάτι περισσότερο από αυ

τό. Μια ξένη στον Πλωτίνο νότα εμφανιζόταν μόνο με την επι

μονή του Ιάμβλιχου ότι μερικά σώματα, εκείνα των ζώων και των 

φυτών, δεν διέθεταν καμία δική τους αυθυπόστατη ψυχή, αλλά 

μόνο μια εικόνα της (πρβλ. 77Θ III. 128, 77. Κακ. 25. 223-4) και 

ότι η ανθρώπινη ψυχή διέθετε κατά παρόμοιο τρόπο μια εικόνα 

του Νου (Πρόκλος ΕιςΚρατ. LXIV. 28. 22-6. πρβλ. Εις Αλκ. 

247. 1-2). Και αν αναλύσουμε τον όρο aυdυπóστaτoς, ο οποίος 

εφαρμόζεται από τους ύστερους Νεοπλατωνικούς στις ασώμα

τες ουσίες, θα δούμε ότι αφενός χρησιμοποιείται για να ορίσει 

36. Τις περιπλοκές που εγείρονται από το λεπτοφυές, αστρικό σώμα της ψυχής το οποίο, 
όπως έχουμε δει, ο Ιάμβλιχος το θεωρούσε αθάνατο (πρβλ. σελ. 180 σημ. 20), πρέπει να τις 
παρακάμψουμε. 
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τη νεοπλατωνική αντίληψη αυτών των ουσιών ενάντια στις αντι

λήψεις των άλλων σχολών, αφετέρου σηματοδοτεί μια θεμελιώ

δη απόκλιση μεταξύ των ίδιων των Νεοπλατωνικών. 

Το πρώτο σημείο μπορεί να διευκρινιστεί αν εξετάσουμε την 

αμφισημία του όρου. η οποία εμποδίζει τη μετάφραση του από 

ένα και μοναδικό ισοδύναμο του- ενώ η έννοια «αυθυπόστατο» το

νίζει την ανεξαρτησία των ψυχών και των νόων απέναντι στο σώ

μα, το νόημα της συσχετιζόμενης έννοιας του «αυθυπόστατου» 

συνιστά τη θεμελιώδη αρχή της θεωρίας της απορροής (πρβλ. 

σελ. 115-6)- σύμφωνα με αυτή μια ασώματη ουσία, μολονότι προ

σλαμβάνει την απόλυτη αρχή της από μια ανώτερη πηγή, παρ' 

όλα αυτά εμμένει η ίδια να «καθορίζει τη συγκεκριμένη δύναμη η 

οποία θα ενεργοποιηθεί μέσα στον εαυτό της»" και έτσι συμμετέ

χει η ίδια στη δημιουργία της (παρότι η συνολική ύπαρξη του σώ

ματος καθορίζεται από εξωτερικές αιτίες).38 Υπό αυτήν την έννοια 

ο πρόδηλος στόχος της θεωρίας ήταν ο Χριστιανισμός (πρβλ. σελ. 

172)- και, εφόσον ήταν θεμελιώδες στη νεοπλατωνική σύλληψη της 

Ψυχής ότι η τελευταία μετέχει στην αθανασία σύμφωνα με τους 

δικούς της όρους, είναι απόλυτα φυσική η πραγμάτευση του Πρό

κλου (ΣΘ 40-51) να προσπαθεί να συνθέσει τα σημαντικότερα και 

σπουδαιότερα επιχειρήματα του Πλάτωνα σχετικά με το θέμα. 

Ένας κύριος στόχος της μεσοπλατωνικής παράδοσης ήταν να 

επαναδιατυπώσει τα καθόλου συνεκτικά επιχειρήματα των διαλό

γων Φαίδων και Φαίδρος σε μια πιο συστηματική και λιγότερο τρω

τή μορφή. Τα αποτελέσματα τίθενται με τον πιο εύχρηστο τρόπο 

στην πρώιμη, εξαιρετικά «σχολαστική» πραγματεία του Πλωτί

νου IV. 7 σχετικά με την Αθανασία, της οποίας τα επιχειρήματα 

επαναλαμβάνονται με σχετικά λίγες τροποποιήσεις από τον Αυ

γουστίνο και άλλους συγγραφείς και γίνονται έτσι κοινό κτήμα 

της ευρωπαϊκής μεταφυσικής παράδοσης. Ίσως το πιο σημαντι

κό από αυτά ήταν η ιδέα της ψυχής ως αυτοκινούμενης στο χω

ρίο 245-6 του διαλόγου Φαίδρος και ως εκ τούτου έμφυτα προικι

σμένη με ζωή (μια εξέλιξη του διαλόγου Φαίδων 105-6" πρβλ. Ενν. 

37. Dodds, Elements of Theology, σελ. 224. 

38. Σθ 40-1, Εις Τίμ. III. 39. 2-5, 210. 30-2, Συριανός Εις Μεταφ. 116. 6-7, 187. 6-9. 
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IV. 7. 9, Πρόκλος ΣΘ 45-6), καθώς και το επιχείρημα στο Φαί

δων 78Β σύμφωνα με το οποίο η ψυχή είναι αμέριστη, συνεπώς 

και ακατάλυτη (πρβλ. Ew. IV. 7. 12. 12-19. ΣΘ 47-9). Η εξάρτη

ση της νεοπλατωνικής έννοιας του αυθυπόστατου από τη θεω

ρία της αυτοκίνησης του Πλάτωνα είναι αρκετά ευκρινής- η τρο

πή όμως που δίνουν στο επιχείρημα του Φαίδων είναι πολυπλο-

κότερη. Το ότι οι άυλες ουσίες πρέπει να είναι αδιαίρετες συνα

γόταν για έναν Νεοπλατωνικό από τη δύναμη της αυτοθέασής 

τους- γιατί όπως ο Πλωτίνος, απαντώντας στη σκεπτικιστική 

πρόκληση, είχε υποστηρίξει, μόνο τα όντα τα οποία είναι πλή

ρως αμέριστα είναι ικανά για μια τέτοια ενατένιση (πρβλ. σελ. 

57-8). Γι' αυτό, υποστήριζε ο Πορφύριος, η αυτογνωσία είναι δυ

νατή μόνο σε δυνάμεις όπως ο Νους. οι οποίες δεν έχουν σωμα

τικά σύστοιχα και είναι ως εκ τούτου απολύτως ελεύθερες από 

χωρικές διαιρέσεις (Αφ. 4P πρβλ. Πρόκλος ΣΘ 15-16). Ένα κρι

τήριο συνεπώς προσφερόταν για τη διάκριση εκείνων των ικανο

τήτων οι οποίες ανήκουν στην αυθυπόστατη ψυχή από εκείνες. 

όπως η αισθητηριακή αντίληψη, που χρειάζονται ένα εξωτερικό 

αντικείμενο και/ή βασίζονται σε σωματικά όργανα. Και χρειαζό

ταν μόνο η πρόσθεση ενός νόμου σύμφωνα με τον οποίο μια 

οντότητα επιστρέφει στην ενατένιση της αιτίας της (πρβλ. πα

ραπάνω σελ. 115-6) για να αποδειχτεί ότι μια αυθυπόστατη οντό

τητα πρέπει να είναι επίσης αιτία του εαυτού της (πρβλ. ΣΘ 42-

3). Εδώ όμως αγγίζουμε για μία ακόμη φορά τις εσωτερικές δια

μάχες των Νεοπλατωνικών. Γιατί μολονότι στη Σχολή του Πορ

φύριου ο όρος αυδυπόστατος φαίνεται πως σήμαινε ότι οι κατώ

τερες Υποστάσεις αποτελούν αυτο-εκδήλωση των ανώτερων 

Υποστάσεων," για τον Ιάμβλιχο είχε ακριβώς την αντίθετη ση

μασία. ότι η Ψυχή είναι αφ' εαυτού της μια αυθυπόστατη Ύπαρ

ξη, εξαρτώμενη πράγματι από το Νου, αλλά με κανένα τρόπο 

μια απλή «εκδήλωση» του τελευταίου. Εξ ου και η εφαρμογή 

από τον Ιάμβλιχο του όρου αυτοτελής στην ψυχή ως ένσταση 

39. Αυτό προκύπτει από τον Μάριο Βικτωρίνο- πρβλ. Hadot, Porphyre et Victorinus Ι, σελ. 

297-330. Ο όρος αυθυπόστατος δεν συναντάται στα σωζόμενα μας ελληνικά κείμενα πριν 

από τον Ιάμβλιχο (παρατίθεται από τον Στοβαίο Εκλ. II. 174. 22), ο Πορφύριος όμως (Π. Φιλ. 

απ. 18) χρησιμοποιεί αντίστοιχη ορολογία για το Νου. 
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προς τη «σύμπτυξη» των δύο Υποστάσεων (77. Ψυχ. 365. 25-6) εκ 

μέρους των προκατόχων του. Αιτία αυτής της απόκλισης ήταν 

φυσικά η ενδιάθετη αμφισημία της έννοιας, που ήταν κοινή σε 

όλους τους Νεοπλατωνικούς, της διττής καταγωγής των Νοητών 

οντοτήτων, από μια υπερβατική πηγή και από τον εαυτό τους -

ακόμα ένα δόγμα που καλούσε σε αντιτιθέμενες αναπτύξεις ανά

λογα με τις ιδιοσυγκρασιακές κλίσεις του φιλοσόφου. 

Μέχρι στιγμής οι μεταφυσικές θεωρίες του Ιάμβλιχου έχουν 

παρουσιαστεί κυρίως ως εξέλιξη της πρώιμης πλατωνικής παρά

δοσης. Αλλά δεν είναι λιγότερο φανερό ότι τα κίνητρα πίσω από 

πολλές θεωρίες είναι τόσο θρησκευτικά όσο και μεταφυσικά-

έχουμε δει, για παράδειγμα, την αντιχριστιανική προέλευση της 

έννοιας του αυθυπόστατου και τη θεουργική εφαρμογή της Αρχής 

της Αντιστοιχίας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα προ

σφέρει η αποστασιοποίηση του Χρόνου και της Αιωνιότητας από 

τον Ιάμβλιχο- στα Χαλδαϊκά Λόγια ο Αιώνιος Χρόνος (αιών) είχε 

θεωρηθεί οντότητα (βάσει του Περσικού Ζερβάν) και δινόταν 

επωδή για την επίκληση του (Πρόκλος ΕιςΤίμ. III. 20. 22 κ.ε.). Ο 

πολλαπλασιασμός των Υποστάσεων από τον Ιάμβλιχο επέτρεψε 

στον ίδιο και στους συνεχιστές του να βρουν χώρο για όλες τις 

οντότητες, ελληνικές και ανατολικές, των οποίων τη λατρεία επι

θυμούσαν να ενισχύσουν. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι η μετα

φυσική τους ήταν απλό προκάλυμμα της θρησκείας τους- γιατί, 

εφόσον ήταν αξίωμα για όλους τους Νεοπλατωνικούς ότι δεν 

υπήρχε καμία σύγκρουση μεταξύ των δύο, δεν έχει σημασία να 

αναρωτηθούμε ποιο από τα δύο θεωρείται σημαντικότερο (μολο

νότι, όπως θα δούμε, σε μερικές περιπτώσεις το ένα έπρεπε να 

θυσιαστεί χάριν του άλλου). Η συνύφανση των δύο πηγών 

έμπνευσης και οι περιπλοκές στις οποίες οδηγούσαν θα γίνουν 

ακόμη εμφανέστερες αν εξετάσουμε την Τριαδική Αρχή του Ιάμ

βλιχου και το Νόμο των Μέσων Όρων στον οποίο αυτή βασιζόταν. 

Το γεγονός ότι η πραγματικότητα έχει τριαδική δομή βεβαιωνό

ταν ρητά, όπως έχουμε σημειώσει, στα Χαλδαϊκά Λόγια (πρβλ. σελ. 

175-6). Και συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της αρχής είναι με 

αφθονία διαθέσιμες στις φιλοσοφικές και μυθολογικές πηγές των 
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Νεοπλατωνικών διότι ο γενικός θαυμασμός του αριθμού τρία ήταν 

τόσο έντονος στους Έλληνες όσο και σε πολλούς άλλους λαούς. Η 

πραγμάτευσή μας θα δείξει παραδείγματα από τον Πλάτωνα, τον 

Πλωτίνο, τα Χαλδαϊκά Λόγια, ακόμη και από τον Αριστοτέλη. 

όπως επίσης από τη μυθολογία. Και δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο 

Ιάμβλιχος και οι συνεχιστές του δεν ήταν λιγότερο οξυδερκείς στο 

να ανακαλύπτουν καινούργιες τριάδες και να εξάγουν αναλογίες 

ανάμεσα σε φαινομενικά άσχετες τριάδες από άλλα πεδία. Ένα 

σχετικά απλό παράδειγμα είναι η τριαδική κατάταξη από τον Πρό

κλο. στο πρώτο βιβλίο της Πλατωνικής Θεολογίας, των θεϊκών χα

ρακτηριστικών που παρατίθενται σε διάφορους πλατωνικούς διά

λογους- για παράδειγμα, στο Φαίδων 80Α-Β αποδίδονται δύο τριά

δες (θείο-αθάνατο-νοητό και μονοειδές-αδιάλυτο-ταυτόν). όπου 

σχετίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με την κύρια τριάδα Είναι-

Ζωή-Νους (77Θ Ι. 26-7). Τέτοιες αντιστοιχίες ήταν βέβαια ζωτικής 

σημασίας εάν οι διάφορες τριάδες επρόκειτο να ενοποιηθούν σε 

ένα ενιαίο σύστημα, μολονότι ο αναγνώστης συχνά θα ανακαλύψει 

μόνο τις πιο μακρινές «οικογενειακές ομοιότητες», αν υπάρχουν. 

μεταξύ τους. Μια προειδοποίηση πρέπει επίσης να γίνει απέναντι 

σε κάθε προσπάθεια αντιστοίχησης των νεοπλατωνικών τριάδων 

με το εγελιανό τριαδικό σχήμα θέση-αντίθεση-σύνθεση, παρότι ο 

ίδιος ο Χέγκελ αναγνώριζε το χρέος του στον Πρόκλο και παρότι 

το φιλοσοφικό σύστημα του μπορεί να λειτουργήσει με κάποιες 

από τις νεοπλατωνικές ομαδοποιήσεις, ιδιαίτερα της τριάδας του 

ΦΟιηβος Όριο. Άπειρο και η Μίξη των δύο (πρβλ. σελ. 237). Η 

θεμελιώδης διαφορά των δύο σχημάτων είναι ότι στον Εγελιανι-

σμό είναι ο τελικός όρος της τριάδας ο οποίος συνθέτει τις δύο 

προηγούμενες, ενώ η έμφαση των Νεοπλατωνικών πέφτει στο ρό

λο του μέσου όρου ως μεσολαβητικού κρίκου ανάμεσα στα δύο 

άκρα (πρβλ. 77Θ III. 123-4).40 Αυτό είναι συνέπεια του Νόμου των 

40. Ο Πρόκλος παραδέχεται, ωστόσο, ότι ο κάθε όρος μιας τριάδας συνδέει με το δικό του 
τρόπο τους δύο άλλους όρους της {ΣΘ 148). Το σχήμα του Χέγκελ έχει πιθανότατα επηρεα
στεί από την κυριαρχία της τριάδας του έργου Φίληβος στην Πλατωνική Θεολογία lit πρβλ. 
το έργο του Lectures on the History of Philosophy (μετάφραση στην αγγλική γλώσσα Haidane 
and Simson) τομ. II, σελ. 440-9. Μια άλλη τροποποίηση του νεοπλατωνικού σχήματος εμφα
νίζεται στις τριαδικές ομαδοποιήσεις της αναγεννησιακής τέχνης (πρβλ. παρακάτω σελ. 268). 
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Μέσων Όρων του Ιάμβλιχου, μιας αρχής μεγάλης σημασίας ακόμη 

και πέρα από τη συμβολή του στο πρόβλημα που μας απασχολεί. 

Η ουσία του συγκεκριμένου νόμου είναι ότι δύο ανόμοιοι με

ταξύ τους όροι πρέπει να συνδεθούν από έναν ενδιάμεσο όρο ο 

οποίος 9α έχει κάτι κοινό με καθέναν από αυτούς.41 Παραδείγ

ματα από τους πλατωνικούς διάλογους περιλάμβαναν το ρόλο 

των δαιμόνων ως ενδιάμεσων οντοτήτων μεταξύ 9εών και αν

θρώπου42 και, ακόμα σημαντικότερο, της Ψυχής ως ενδιάμεσης 

αρχής μεταξύ αιωνιότητας και χρόνου και μεταξύ Νοητού και 

αισθητού κόσμου (Πλάτωνας Τίμαιος 35Α, Πρόκλος ΣΘ 106-7, 

190-1). Από μεταφυσική πλευρά, ο νόμος είναι ταυτόσημος με 

ό,τι είχε ονομαστεί Αρχή της Συνέχειας, η θεωρία σύμφωνα με 

την οποία δεν υπάρχει καμία ακαριαία μετάβαση από μια τάξη 

πραγματικότητας σε άλλη (πρβλ. Ew. V. 2. 2. 26-9, Πρόκλος 

De Prov. 20. 163-4). Η σημασία της ως συνέπειας της Αρχής της 

Πληρότητας φαίνεται καθαρά στο έργο του Lovejoy TTie Great 

Chain of Being· συνοψισμένο στο σχολαστικό απόφθεγμα «η 

φύση δεν κάνει άλματα», επρόκειτο να κυριαρχήσει στη δυτική 

σκέψη, ιδιαίτερα στη βιολογία, για περισσότερο από χίλια χρό

νια οδηγώντας μεταξύ άλλων στην αναζήτηση «χαμένων συνδέ

σεων» μεταξύ των ειδών. Και αποτέλεσε σαφώς έναν ισχυρότα

το παράγοντα στο μετα-ιαμβλίχειο πολλαπλασιασμό των Υπο

στάσεων οδηγώντας, όπως αναπόφευκτα έγινε, στην αναγνώριση 

καινούργιων ενδιάμεσων όρων που κανείς προηγουμένως δεν 

υποψιαζόταν. Ο ρόλος της παραπάνω αρχής είναι κατά συνέ

πεια εξαιρετικά παράδοξος- γιατί, ενώ προσφέρει μια σύνδεση 

ανάμεσα σε δύο αντίθετα άκρα. ένας ιαμβλίχειος Μέσος Όρος 

ταυτόχρονα παίζει τον αντίθετο ρόλο κρατώντας αυτά τα άκρα 

σταθερά χωρισμένα. Η λειτουργία του είναι, με άλλα λόγια, 

αφενός να εξασφαλίσει τη θεία υπερβατικότητά, αφετέρου να 

εμποδίσει να γίνει αγεφύρωτο το χάσμα μεταξύ Θεού και αν

θρώπου. Ούτε πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή 

41. ΣΘ 28, 132 κ.λπ.· πρβλ. Πλάτων Τίμ. 31B-C' για τον Ιάμβλιχο πρβλ. Εις Τίμ. II. 313. 15 
κ,ε., Μυστ. Ι. 5-7. 

42. Συμπ. 202Ε, Επιν. 984Ε· πρβλ. Μυστ. Ι. 5-7, ΣΘ 202 και παρακάτω σελ. 242. 
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η αρχή, όπως και άλλες, μπορεί να εμφανιστεί σε εντελώς ανα

πάντεχα συμφραζόμενα. Έτσι στη δικαιολόγηση της θυσίας ζώ

ων από τον Σαλούστιο η ζωή του εξιλαστήριου θύματος αποτε

λεί τον αναγκαίο μεσολαβητικό παράγοντα ο οποίος συνδέει τη 

ζωή μας με εκείνη των θεών (77. Θεών XVI. 2). 

Έχουμε ήδη παρατηρήσει ότι κάθε προσπάθεια να συμπιέ

σουμε τις διάφορες νεοπλατωνικές τριάδες προκειμένου να τις 

φέρουμε σε πιο αρμονική σχέση μεταξύ τους είναι μια προσπά

θεια καταδικασμένη να αποτύχει. Μερικές κατευθυντήριες 

γραμμές χρειάζονται ωστόσο για να βοηθήσουν τον αναγνώστη 

στην προσέγγιση των πιο σημαντικών τριάδων. Πρώτον, μπο

ρούμε να αναφέρουμε ότι η βασική δομή μιας ιαμβλίχειας-πρό-

κλειας τριάδας, όπως ορίζεται από το Νόμο των Μέσων Όρων. 

είναι Α-ΑΒ-Β ή ΑΒ-Α όχι Β (ή Β όχι Α) - ούτε Α ούτε Β (πρβλ. 

Πρόκλος 77Θ III. 123-4). Δεύτερον, όπως η Αρχή της Αντιστοι

χίας έτσι και η Τριαδική Αρχή μπορεί να εφαρμοστεί είτε «ορι

ζοντίως». στη σχέση μεταξύ των διαφορετικών όψεων μιας ξε

χωριστής Υπόστασης, είτε «καθέτως», στη σχέση μεταξύ δια

φορετικών τάξεων πραγματικότητας- η σχέση που εκτίθεται 

στην τελευταία περίπτωση είναι εκείνη της Μέθεξης, στην πρώ

τη εκείνη της Προόδου, μολονότι για κάποιες τριάδες, ιδιαίτερα 

την τριάδα Είναι-Ζωή-Νους.43 θα δείξουμε ότι διατηρούν ένα 

κοινό σημείο και με τις δύο ομάδες. Σχετικά με τις καθαρά κά

θετες τριάδες λίγα πράγματα χρειάζεται εδώ να ειπωθούν, εφό

σον έχει μελετηθεί το τυπικότερο παράδειγμα, αυτό της τριάδας 

Αμέθεκτον-Μετεχόμενον-Μετέχον (ΣΘ 24). Με αυτό συνδέεται 

η θεωρία που βασίζεται στην Αρχή της Αντιστοιχίας, σύμφωνα 

με την οποία κάθε οντότητα έχει μια τριπλή ύπαρξη, κατ' αιτίαν 

ως προς την αρχή από την οποία πηγάζει, καδ' ύπαρξιν στο δι

κό της επίπεδο και κατά μέδεξιν στα είδωλα της των κατώτερων 

επιπέδων (ΣΘ 65). Αυτό τώρα δεν θα πρέπει να παρουσιάζει 

καμία δυσκολία- είναι εύκολο, για παράδειγμα, να δούμε την 

εφαρμογή στους Αόγους τους οποίους ενατενίζουν οι ψυχές 

43. Σχετικά με αυτήν την τριάδα πρβλ. ΣΘ 101-3, Πθ III. 126 κ.ε. Για τον Ιάμβλιχο πρβλ. Εις 

Τίμ. III. 45. 5 κ.ε.- για τον Πορφύριο και τον Θεόδωρο ό.π. 64. 8 κ,ε. 
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(πρβλ. σελ. 201-2). Οι «οριζόντιες» τριάδες απαιτούν μάλλον 

περισσότερη μελέτη εφόσον εξαρτώνται από την ύστερη νεο

πλατωνική ανάπτυξη της θεωρίας της απορροής. 

Ο Πλωτίνος, όπως έχουμε δει (σελ. 116-7), είχε αρκεστεί να δι

αιρέσει τη διαδικασία της απορροής στις δύο φάσεις της Προόδου 

και της Επιστροφής. Η περιγραφή της δημιουργίας του Νου από 

τον ανώνυμο σχολιαστή του έργου Παρμενίδης, από την άλλη με

ριά, είχε αναγνωρίσει μια φάση Στάσης πρότερη αυτών των δύο, 

κατά την οποία ο Νους ταυτίζεται με το Πρωταρχικό Εν (πρβλ. 

σελ. 191). Και μολονότι η τελευταία ταύτιση δεν ήταν αποδεκτή 

από τους ύστερους Νεοπλατωνικούς, συμφωνούσαν με το σχολια

στή σε ό,τι αφορά τη διαίρεση της απορροής σε τρεις φάσεις, της 

Μονής ή της εμμένειας στην αιτία κάποιου πράγματος, της Προό

δου από αυτήν την αιτία και της Επιστροφής σε αυτήν (ΣΘ 35- για 

τον Ιάμβλιχο πρβλ. Εις Τίμ. II. 215. 5 κ.ε.). Και αυτή η τριάδα δεν 

εφαρμόζεται αποκλειστικά στην απορροή μιας Υπόστασης από 

μια άλλη, αλλά θεωρείται έμφυτος νόμος στη δομή κάθε υπαρ

κτού πράγματος. Στη συνέχεια, εξισώθηκε (μεταξύ άλλων) με την 

πλωτινική τριάδα Είναι, Ζωή και Νους (πρβλ. σελ. 118), τη χαλ-

δαϊκή τριάδα Ύπαρξη, Δύναμη και Νους (σελ. 176), την αριστοτε

λική τριάδα Ουσία, Δύναμη και Ενέργεια, την τριάδα στο Φίληβος 

Όριο, Άπειρο και Μίξη των δύο (σελ. 237) και με τη μυθολογική 

τριάδα Κρόνος, Ρέα και Δίας όπως αυτή προέκυπτε από τα Ορφι

κά ποιήματα και (καταχρηστικά) από τα Χαλδαϊκά Λόγια (πρβλ. 

Πρόκλος Εις Κρατ. CXLIII 81. 2 κ,ε.).44 Το ότι οι παραπάνω ομά

δες θεωρούνταν παραδείγματα της ίδιας βασικής αρχής δεν ση

μαίνει, βέβαια, ότι οι διαφορές μεταξύ τους παραβλέπονταν αντί

θετα, ήταν ακριβώς η δυνατότητα εύρεσης αντιστοιχιών μεταξύ 

ιδεών οι οποίες δεν ήταν ακριβώς ταυτόσημες μεταξύ τους εκείνη 

που έδωσε τη δυνατότητα στους ύστερους Νεοπλατωνικούς να 

πολλαπλασιάσουν τόσο ανοικονόμητα τις οντότητες. 

Διότι πρώτον, όπως έχουμε δει. Είναι. Ζωή και Νους δεν απο

τελούν πλέον όψεις μιας μοναδικής πραγματικότητας, αλλά πρέπει 

44. Για αντιστοιχίες μεταξύ των διάφορων τριάδων πρβλ. π.χ. Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 17.23 κ.ε., 

371. 13. κ.ε., ΠΘ III. 135, 144 κ.λπ. Δαμάσκιος Π. Αρχ. Ι. 86. 20 κ,ε. 
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σύμφωνα με την Αρχή του Ρεαλισμού να θεωρούνται ιεραρχικά 

ταξινομημένες ουσίες. Αντίστοιχα με αυτές τις τρεις αρχές, η 

Σχολή της Αθήνας επρόκειτο να βεβαιώσει την ύπαρξη τριών 

τάξεων πραγματικότητας, της Νοητής τάξης όπως αυτή αντι

στοιχεί στο Είναι, της Νοητής και της Νοερής τάξης στη Ζωή 

και της Νοερής τάξης στο Νου. Αλλά σύμφωνα με την Αρχή της 

Αντιστοιχίας, καθεμία από αυτές τις τάξεις πρέπει να αντανα

κλάται και στις δύο άλλες- άρα καθεμία από αυτές περιέχει τη 

δική της τριάδα Είναι. Ζωής και Νου, μολονότι το Είναι υπερέ

χει στη Νοητή τάξη κ.ο.κ. (πρβλ. ΣΘ 103). Και εφόσον καθεμία 

από αυτές Ttç αρχές εκφράζει παραδειγματικά την τριάδα Μο

νή, Πρόοδος και Επιστροφή, μπορούμε να τις πολλαπλασιάσου

με επί τρία για μία ακόμη φορά. Θα έπρεπε συνεπώς να περι

μένουμε να βρούμε τρεις τάξεις των εννέα αρχών, στις οποίες. 

ακολουθώντας ένα νόμο ο οποίος θα εξηγηθεί στο επόμενο κε

φάλαιο. πρέπει να αντιστοιχούν τρεις εννεάδες θεών. Και προ

φανώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταματήσουμε εδώ- το πό

σο εξαντλητικές ήταν οι υποδιαιρέσεις των θεμελιωδών τριάδων 

από τους ύστερους Νεοπλατωνικούς και πόσο επεξεργασμένες 

ήταν οι ταυτίσεις των μελών αυτών των υποδιαιρέσεων με οντό

τητες που ανασύρθηκαν από τους διάλογους του Πλάτωνα και 

άλλες οι οποίες ανασύρθηκαν από την ελληνική μυθολογία, μπο

ρεί να γίνει φανερό από τα τελευταία βιβλία του έργου Πλατω

νική Θεολογία του Πρόκλου- συνοπτικοί πίνακες έχουν ευτυχώς 

ταξινομηθεί από σύγχρονους μελετητές.45 Ούτε ήταν εύκολη η 

προσπάθεια να εναρμονιστούν οι μεταφυσικοί, θρησκευτικοί και 

εξηγητικοί στόχοι της σχολής και μερικές φορές έπρεπε ο ένας 

στόχος να θυσιαστεί προς χάριν ενός άλλου. Ένα καλό παρά

δειγμα έχουμε ήδη δει- διότι, πέρα από τις τρεις εννεάδες δεών 

που προαναφέραμε, συναντάμε στην πραγματικότητα δύο εννε

άδες, ακολουθούμενες από μια εβδομάδα ή ομάδα των επτά. 

Και παρά τις κοπιώδεις προσπάθειες του Πρόκλου να δικαιολο

γήσει την ασυμμετρία (77Θ V. 2. 249-52), γίνεται σαφές ότι η εν 

45. Πρβλ. Lewy, Chaldaean Oracles and Theurgy, σελ. 483-4 και Safrey και Westerink, 
Théologie platonicienne Ι, σελ. Ixv-lxvii. 
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λόγω εβδομάδα ήταν απαραίτητη για θρησκευτικούς και εξηγη-

τικούς λόγους (εφόσον ένας επταπλός θεός είχε ανακύψει από 

τη χαλδαϊκή λατρεία- πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 34. 21, Δαμάσκιος 77. Αρ. 

Ι. 237. 11, Ιουλιανός Λογ. V. 172D) και η μεταφυσική συνοχή 

ήταν υποχρεωμένη να παραχωρήσει τη θέση της. 

Η παραπάνω απλοποιημένη περιγραφή της δομής του ύστε

ρου νεοπλατωνικού κοσμοειδώλου βασίστηκε στον Πρόκλο 

-κατ' ανάγκη εφόσον οι περιγραφές μας της μεταφυσικής του 

Ιάμβλιχου βασίζονται μόνο σε αποσπάσματα- αλλά συνιστά 

προφανώς απλή ανάπτυξη των αρχών του Ιάμβλιχου. Στην 

πραγματικότητα ο Πρόκλος αποδίδει μια παρόμοια αριθμολογι-

κή κατάταξη των θεών (δύο τάξεις των εννέα και μία των επτά) 

στον ίδιο τον Ιάμβλιχο (Εις Τίμ. Ι. 308. 17 κ.ε.). Η κύρια συνει

σφορά της Αθηναϊκής Σχολής στο παρόν πρόβλημα φαίνεται 

πως ήταν η αναγνώριση της Νοητής και Νοερής τάξης ανάμεσα 

στο καθαρά Νοητό και το καθαρά Νοερό επίπεδο. Τίνος ακρι

βώς ήταν η καινοτομία παραμένει μυστήριο· βρίσκεται στα υπο

μνήματα του Πρόκλου και στην Πλατωνική Θεολογία, της οποί

ας το τέταρτο βιβλίο συζητά το ζήτημα εκτενώς, αλλά δεν εμ

φανίζεται στο Στοιχείωσις Θεολογική, το οποίο γράφτηκε πιθανό

τητα αργότερα στη ζωή του. Ήταν εντούτοις απαραίτητη, τόσο 

από το Νόμο των Μέσων Όρων όσο και για να προκύψει μια ξε

χωριστή τάξη θεών που να αντιστοιχεί στην ενδιάμεση αρχή της 

Ζωής- λόγω έλλειψης αυτής της λεπτότητας, ο Ιάμβλιχος εμφα

νίζεται να έχει απλώς προτείνει δύο τάξεις Νοερών θεών.40 Αυ

τό το παράδειγμα αρκεί για να δείξει ότι ο ρόλος των Αθηναίων 

ήταν κυρίως να συμπληρώσουν εκείνα τα κενά που φαίνεται ότι 

είχε αφήσει ο Ιάμβλιχος, παρότι ήταν πιθανότατα υπεύθυνοι για 

τις περισσότερες από τις λεπτομερείς επεξεργασίες των παρα

πάνω αρχών από όσες η έκθεση μας αφήνει να εννοηθούν. Οι 

βασικές θρησκευτικές και μεταφυσικές καινοτομίες του Ιάμβλι

χου έχουν συνεπώς εξεταστεί- απομένει να μελετήσουμε τη συμ

βολή του στο πρόβλημα της εξήγησης του κειμένου. 

46. Τουλάχιστον αν το κείμενο του Εις Τίμ. είναι γνήσιο, κάτι το οποίο φαίνεται αδύνατο να 

καθορίσουμε. 
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VI 
Η εξήγηση του κειμένου 

κατά τον Πορφύριο και τον Ιάμβλιχο 

Ένας χρησμός του Απόλλωνα ο οποίος παρατίθεται από τον 

αριστοτελικό σχολιαστή Δαβίδ (Εισαγ. 92. 3- Αινείας Γαζαίος PG 

LXXXV. 893) αντιπαρέβαλλε την «πολυμάθεια» του Πορφύρι

ου με τη «θεία έμπνευση» του Ιάμβλιχου. Η παρατήρηση του 

χρησμού αφορούσε αναμφίβολα το «θρησκευτικό» τόνο της 

σκέψης του Ιάμβλιχου, αλλά επίσης λάμβανε υπόψη αυτό που ο 

Πρόκλος κατά τη συζήτηση των πλατωνικών διαλόγων είχε ονο

μάσει «εποπτικό» χαρακτήρα (Εις Τίμ. Ι. 204. 24-7)- με άλλα 

λόγια, την ενοποίηση νεοπλατωνικής μεταφυσικής και σχολαστι

κισμού σε ένα μοναδικό και καθολικά περιεκτικό όραμα (πρβλ. 

Σιμπλίκιος 77. Ψυχ. 313. 6 κ.ε.). Σκοπός του Πρόκλου, όπως και 

του Απόλλωνα, ήταν να δείξει την αντίθεση του στον «αποσπα

σματικό» τρόπο εξήγησης του Πορφύριου (πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 174. 

24 κ.ε.) και οπωσδήποτε η διαφορά μεταξύ Πορφύριου και Ιάμ

βλιχου είναι ιδιαίτερα φανερή στην ερμηνεία τους των παραδο

σιακών κειμένων της σχολής. 

Το πρόβλημα, όπως είδαμε στο τέλος του τελευταίου μας κε

φαλαίου, ήταν διττό: πρώτον, να επεκτείνει τη νεοπλατωνική ερ

μηνεία σε όλους τους διάλογους του Πλάτωνα· δεύτερον, να 

παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη και συνεπή ερμηνεία των πα

ραδοσιακών μύθων. Εφόσον τα πλατωνικά υπομνήματα του 

Πορφύριου έχουν χαθεί, η καλύτερη μας εξήγηση των μεθόδων 

του είναι το δοκίμιο του σχετικά με το Άντρο των Νυμφών που 

περιγράφεται στη ραψωδία ν της Οδύσσειας (102-12), το οποίο, 

όπως έχουμε δείξει, φωτίζει τα σχόλια του Πρόκλου στη δική 

του πλατωνική εξήγηση. Η αλληγορική ερμηνεία της μυθολογίας 

δεν ήταν, φυσικά, κάτι καινούργιο και ειδικά οι Στωικοί έκαναν 

εκτεταμένη χρήση της. Ο Πλωτίνος ωστόσο αρκούνταν να χρη

σιμοποιεί τη μυθολογία για την επεξήγηση συγκεκριμένων θεω

ρητικών ζητημάτων όταν προέκυπτε η ανάγκη, χωρίς όμως να 
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αξιώνει και τη συγκατάθεση των αληθινών συγγραφέων των μύ

θων για τις ερμηνείες του.47 Πόσο απείχε από να χρησιμοποιεί 

τους μύθους ως Ιερό Κείμενο φαίνεται από τις αδιάφορες ταυ

τότητες που κάνει του Δία με την Ψυχή (π.χ. V. 1. 7. 35-7), με 

το Νου (π.χ. V. 8. 4. 40-2) και ακόμη σε ένα απόσπασμα με το 

Εν (VI. 9. 7. 20-6). Τέτοιες διακυμάνσεις εμφανίζονται ακόμη 

και στην πιο αποκλειστική του πραγματεία σχετικά με την αλ

ληγορική ερμηνεία, στην έκθεση που παρουσιάζει για το μύθο 

του έργου Συμπόσιο στην Εννεάδα III* για παράδειγμα, ο Νους 

ταυτίζεται στο δεύτερο κεφάλαιο με τον Κρόνο, στο όγδοο κε

φάλαιο με τον Δία. Η δυσκολία που αντιμετώπιζε μια αυστηρό

τερη ερμηνεία ήταν, φυσικά, το γεγονός ότι διαφορετικά χαρα

κτηριστικά ενός και μοναδικού μύθου συχνά φαίνονταν να συμ

φωνούν με διαφορετικές μεταφυσικές αρχές. Και ήταν σε αυτό 

ακριβώς το σημείο όπου οι λύσεις του Πορφύριου και του Ιάμ

βλιχου διέφεραν σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Η απάντηση του Πορφύριου, όπως ανακύπτει από το ομηρικό 

του δοκίμιο, ήταν απλώς να παραδεχτεί ότι ένας και μοναδικός 

μύθος ή σύμβολο μπορούσε την ίδια στιγμή να μεταφέρει πολλά 

αλληγορικά μηνύματα. Συνεπώς πολλά χαρακτηριστικά της περι

γραφής του Ομήρου στηρίζουν την ταύτιση του άντρου του με τον 

υλικό κόσμο- η απειθαρχία της Ύλης υποδηλώνεται από το βρά

χο του άντρου, η ρευστότητα της Ύλης από τα νερά που κυλούν 

μέσα του, η σκοτεινότητα της Ύλης από τη σκοτεινιά του (κεφ. 

5). Όμως η σκοτεινιά του άντρου μπορεί εξίσου να συμβολίζει τις 

αόρατες δυνάμεις μέσα στον υλικό κόσμο (κεφ. 7). Και αν δε

χτούμε τη σκοτεινιά ως δηλωτικό του απρόσιτου στις αισθήσεις 

και το βράχο ως σύμβολο της αφθαρσίας, θα πρέπει να αντιλη

φθούμε το άντρο ως ένα σύμβολο του Νοητού κόσμου (κεφ. 9). 

Καμία προσπάθεια δεν γίνεται από τον Πορφύριο να εναρμονίσει 

τις εναλλακτικές του ερμηνείες· εκείνο που προσπαθεί μερικές 

φορές είναι να τις ταξινομήσει ως προς το βαθμό αληθοφάνειας. 

47. Πρβλ. τα σχόλια του στην Ew. IV. 3. 14. 17-19 στην κατακλείδα ενός κεφαλαίου στο 
οποίο ερμηνεύει (και από μια άποψη ριζοσπαστικά διαφορετική) το μύθο του Προμηθέα ως 
μια αλληγορία για τη δυσάρεστη κατάσταση της ψυχής. 
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Για παράδειγμα, προτιμά τον «υλικό κόσμο» ως εξήγηση του συμ

βολισμού του άντρου, εφόσον μόνο αυτή από τις τρεις προτεινό

μενες εκδοχές μπορεί να περιγράψει τη ροή των υδάτων που ανα

φέρεται από τον Όμηρο (κεφ. 10). Εξίσου χαρακτηριστική είναι η 

ηθική ερμηνεία εκ μέρους του Πορφύριου της ελιάς την οποία ο 

Όμηρος περιγράφει να μεγαλώνει πάνω από τη σπηλιά, όπως και 

η μετάβαση του από αυτό σε ένα γενικότερο στοχασμό σχετικά με 

τη σημασία του Οδυσσέα ως συμβόλου του ανθρώπου που ανα

ζητεί τη σοφία (κεφ. 32 κ.ε.· πρβλ. Ew. Ι. 6. 8. 10-20). Μια τέ

τοιου είδους εξήγηση ήταν βέβαια συναφής με την ηθικολογική 

ιδιοσυγκρασία του Πορφύριου και ο Πρόκλος αφήνει να εννοηθεί 

ότι ήταν εξίσου συνήθης στα πλατωνικά του υπομνήματα και συ

νέβαλε κατά πολύ στο μη συστηματικό τους χαρακτήρα (πρβλ. 

Εις Τίμ. Ι. 19. 24-9. 116. 25 κ.ε. κ.λπ.). Και ήταν σε αυτά ακριβώς 

τα έργα όπου τα μειονεκτήματα μιας τέτοιας εξήγησης, από τη νε

οπλατωνική σκοπιά, αναδεικνύονται καθαρότερα. 

Γιατί ο Πορφύριος. παρά το φανταστικό χαρακτήρα πολλών 

ερμηνειών του, δεχόταν ακόμα την κοινή άποψη σύμφωνα με την 

οποία, ενώ ένας πλατωνικός διάλογος μπορούσε να έχει ένα και 

μοναδικό κύριο θέμα, περιλάμβανε ακόμα συζητήσεις ενός αριθ

μού δευτερευόντων ζητημάτων τα οποία μόνο αόριστα αναφέ

ρονται σε αυτό (πρβλ. Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 204. 24-7). Μια τέ

τοια όμως «αποσπασματική» εξήγηση ήταν εμπόδιο εάν ο Πλα-

τωνισμός ήθελε να θεωρηθεί συστηματική φιλοσοφία ίδιου τύ

που με τον Αριστοτελισμό. Γι' αυτό και ο Ιάμβλιχος, πέρα από 

την κατάταξη που επιχείρησε των κύριων διαλόγων σε μια με

θοδική σειρά μαθημάτων (πρβλ. σελ. 46-7), έπρεπε επίσης να 

διαμορφώσει νέες αρχές για την ερμηνεία τους. Η βάση της λύ

σης του ήταν το πόρισμα της Αρχής της Αντιστοιχίας σύμφωνα 

με το οποίο οι διαφορετικές επιστήμες στην πραγματικότητα 

πραγματεύονται το ίδιο θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες 

(πρβλ. π.χ. Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 8. 13 κ.ε., 87. 6. κ.ε., III. 173. 2 

κ.ε.). Ο παραλληλισμός μεταξύ φυσικής και θεολογίας, για πα

ράδειγμα, είναι εκείνος μεταξύ εικόνας και αρχετύπου, ενώ η φυ

σική και η πολιτική επιδεικνύουν τη σχέση μεταξύ μικρόκοσμου 
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και μακρόκοσμου (ό.π. Ι. 13. 1. κ.ε., 33. 23 κ.ε.). Η δεύτερη βασι

κή αρχή του Ιάμβλιχου ήταν ότι κάθε διάλογος είχε έναν και μό

νο σκοπό, με τον οποίο πρέπει να σχετίζονται όλα τα περιεχόμε

να του (Ηλίας στο Τίατ. 131. 10-13).4*5 Η δικαιολόγηση αυτής της αρ

χής αναζητούνταν στις ίδιες τις υποδείξεις του Πλάτωνα σε ό,τι 

αφορά τον τρόπο οργάνωσης ενός λογοτεχνικού έργου (Φαίδρ. 

264, Ερμείας Εις Φαίδρ. 9. 6-10). Ήταν επομένως απαραίτητο για 

την επιτυχή εξήγηση ενός συγκεκριμένου κειμένου να καθορίσου

με, πρώτον, εάν το αντικείμενο του ήταν φιλοσοφικό ή θεουργικό 

(πρβλ. σελ. 197) και, δεύτερον, τον κλάδο της φιλοσοφίας στον 

οποίο αναφερόταν. Συνεπώς είχε ομόφωνα συμφωνηθεί ότι το 

αντικείμενο του διαλόγου Τίμαιος ήταν η φυσική επιστήμη· κατά 

συνέπεια, ακόμη και εκείνα τα αποσπάσματα του τα οποία εμφα

νώς αφορούσαν άλλα ζητήματα (όπως ο πρόλογος, περιλαμβανο

μένου και του μύθου της Ατλαντίδος) έπρεπε να δειχτεί μέσα από 

την Αρχή της Αντιστοιχίας ότι έχουν σχέση με τη φυσική (πρβλ. 

Εις Τίμ. Ι. 4. 6. κ.ε., 78. 12 κ.ε., 205. 4 κ.ε. κ.λπ.). Με έναν τέτοιο 

τρόπο (που συχνά περιλάμβανε την πιο παρατραβηγμένη αλλη

γορική ερμηνεία) ένας πλούτος νοημάτων που δεν είχε προηγου

μένως φανταστεί μπορούσε να αποκαλυφτεί σε αποσπάσματα με 

φαινομενικά μικρό νεοπλατωνικό ενδιαφέρον. Και ήταν βέβαια 

εξίσου δυνατό να ακολουθηθεί η αντίστροφη διαδικασία και μέσω 

αναγωγής από την εικόνα στο αρχέτυπο να εξαχθούν θεολογικά 

μαθήματα μέσα από ένα φυσικό διάλογο (Εις Τίμ. Ι. 8. 2 κ.ε., 24. 

17 κ.ε., 77© Ι. 4. σελ. 19. 6-22). Για μία ακόμη φορά. μόνο η συ

στηματική εφαρμογή της αρχής από τον Ιάμβλιχο ήταν καινούρ

για- διότι, όπως γνωρίζουν οι αναγνώστες του Πλάτωνα, η επισή

μανση τέτοιων αντιστοιχιών ήταν κοινός τόπος από την εποχή του 

πρώιμου Πυθαγορισμού (πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 30. 2 κ.ε.). 

Δεν ήταν λιγότερο εύκολο να εφαρμοστεί αυτή η αρχή στο 

φωτισμό της μυθολογίας και κατ' αυτόν τον τρόπο να αποφευ

χθούν τα προβλήματα που έχουμε σημειώσει. Γιατί ίσως υπάρχει 

48. Πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 19. 24-9, 77. 25 κ.ε., Εις Πολ. 1.6. 10-12,24 κ.ε. Περαιτέρω αποσπάσμα

τα τίθενται σε κατάλογο από τον Praechter, Richtungen und Schulen im Neuplatonismus, 

σελ. 128-41, και στη σημείωση του Westerink στο Αν. Προλ. 21. 
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η δυνατότητα να εξαχθούν αρκετά νοήματα από έναν και μόνο 

μύθο- από τη στιγμή όμως που αυτά μπορούν να συσχετιστούν 

μέσω της Αρχής της Αντιστοιχίας, μπορεί σε όλα να δοθεί ένας 

βαθμός εγκυρότητας (αν και πρωταρχικό ήταν. βέβαια, εκείνο 

που συμφωνούσε καλύτερα με το υποτιθέμενο θέμα του υπό συ

ζήτησιν έργου). Και οι δυσκολίες σχετικά με τον Δία μπορούσαν 

με τον ίδιο τρόπο να επιλυθούν χάρη στην αναγνώριση διαφο

ρετικών θεών οι οποίοι εξέφραζαν την ίδια αρχή σε διάφορα επί

πεδα της θεϊκής ιεραρχίας και κατά συνέπεια μοιράζονταν το 

ίδιο όνομα (πρβλ. Πρόκλος Εις Τίμ. III. 190. 19 κ.ε.). Άρα ο 

Δίας, για παράδειγμα, εμφανίζεται στη Νοητή πραγματικότητα 

ως μέλος της τριάδας Κρόνος-Ρέα-Δίας. στην Υπερκοσμική τά

ξη (στο επίπεδο της Αμέθεκτης Ψυχής) ως ένα μέλος της τριά

δας Δίας-Ποσειδών-Πλούτων, και ανάμεσα στους Ενδοκόσμιους 

θεούς ως ένα μέλος των δώδεκα Ολυμπίων.40 Σε ποιο βαθμό αυ

τό πρέπει να αποδοθεί στον ίδιο τον Ιάμβλιχο δεν είναι βέβαιο-

το τελευταίο του στάδιο, στη θεωρία της Σχολής της Αθήνας, θα 

το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχει παρατηρηθεί ότι ανάμε

σα στις αθέλητες συνέπειες αυτού ήταν η αποστράγγιση των πα

ραδοσιακών Θεών και από τα τελευταία ίχνη προσωπικότητας 

που ακόμη διατηρούσαν έτσι οι μετα-ιαμβλίχειοι στην προσπά

θεια τους να θεμελιώσουν μια παραδοσιακή λατρεία σε φιλοσο

φική βάση, ενίσχυσαν κατά ειρωνικό τρόπο την επέλαση του 

Χριστιανισμού. Όμως, με λίγες εξαιρέσεις.50 οι εξηγητικές αρχές 

του Ιάμβλιχου έγιναν γενικά αποδεκτές και εισήχθησαν στις 

ύστερες Νεοπλατωνικές Σχολές. Και εφόσον τα πλατωνικά και 

τα αριστοτελικά υπομνήματα εκείνων των σχολών συνέθεταν το 

κύριο μέρος της βασικής τους παραγωγής, η σημασία τους δεν 

πρέπει να υποτιμηθεί. Έτσι και μόνο αυτή η καινοτομία θα δι

καίωνε την αξίωση του Ιάμβλιχου να είναι η κυρίαρχη φιγούρα 

του ύστερου Νεοπλατωνισμού. 

49. Πρβλ. τα σχετικά τμήματα του βιβλίου του Rosän Philosophy of Proclus. 

50. Ιδιαίτερα, όπως παρατηρεί ο Pépin, ο Σαλούστιος (Entretiens Hardt XII σελ. 250). 
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Η ΣκοΑή της Αθήνας 

Ι 
Ο Νεοπλατωνισμός 

στην Ασήνα και την Αλεξάνδρεια 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΦΆΣΗ του παγανιστικού Νεοπλατωνισμού είναι 

αυτή των Σχολών της Αθήνας του πέμπτου και έκτου αιώνα μ.Χ., 

εκεί όπου ο Νεοπλατωνισμός ανακηρύσσεται τελικά επίσημη διδα

σκαλία της Ακαδημίας του Πλάτωνα, και της Αλεξάνδρειας. Δεν 

γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο το κίνημα 

του Νεοπλατωνισμού εδραιώθηκε σε κάθε πόλη, αν και αυτό απη

χεί τη γενικότερη άγνοια μας γύρω τόσο από το Νεοπλατωνισμό του 

τέταρτου αιώνα όσο και από την πνευματική ζωή της εποχής γενι

κά. Ο πρώτος νεοπλατωνικός διευθυντής της Ακαδημίας, ο Πλού

ταρχος ο Αθηναίος (πρβλ. παραπάνω σελ. 20 σημ. 1), πέθανε το 

432 (πρβλ. 73. Πρ. 12) και από αυτήν τη χρονολογία και μετά η δια

δοχή των νεοπλατωνικών διευθυντών της σχολής συνεχίστηκε μέχρι 

το κλείσιμο της το 529.' Η σχολή απέκτησε τη μεγαλύτερη φήμη της 

από τους διαδόχους του Πλούταρχου, τον Συριανό (πέθανε περ. το 

1.0 κατάλογος (ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα αιπών των οποίων η διεύθυνση της σχο
λής αμφισβητείται) έχει ως εξής: Πλούταρχος, Συριανός, (Δόμνινος;), Πρόκλος, Μαρίνος, 
Ισίδωρος, (Ηγίας;), Ζηνόδοτος, Δαμάσκιος. 
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437) και τον Πρόκλο (412-85), το γνωστότερο από τους ύστερους 

Νεοπλατωνικούς και το σπουδαιότερο συστηματικό φιλόσοφο της 

σχολής. Ο διάδοχος και βιογράφος του Πρόκλου Μαρίνος ήταν 

αντίθετα ένας άνθρωπος με μικρό φιλοσοφικό ταλέντο (πρβλ. Δα-

μάσκιος 73. 7σ. 144) και με αυτόν η σχολή μπήκε σε μια περίοδο πα

ρακμής η οποία διάρκεσε μέχρι τον Δαμάσκιο, τον τελευταίο διευ

θυντή της Ακαδημίας, υπό την ηγεσία του οποίου υπήρξε μια ανά

καμψη. Στην πραγματικότητα, έχει υποστηριχτεί ότι αυτή ακριβώς 

η αναβίωση του τελευταίου οχυρού του παγανισμού από τον Δαμά

σκιο ήταν που οδήγησε τον Ιουστινιανό στην απόφαση να κλείσει 

τη σχολή. Είναι γνωστή η ιστορία σχετικά με το πώς ο Δαμάσκιος 

και έξι από τους φιλοσόφους του. συμπεριλαμβανομένου και του 

σχολιαστή του Αριστοτέλη Σιμπλίκιου, μετανάστευσαν στην Περ

σία, έχοντας αναπτύξει μεγάλες προσδοκίες χάρη στις φιλοσοφικές 

φιλοδοξίες του νέου της βασιλιά Χοσρόη, αλλά γρήγορα απογοη

τεύτηκαν. Έτσι επέστρεψαν στην Αθήνα, όχι ωστόσο πριν ο Χοσ-

ρόης υπογράψει μια συμφωνία με τον Ιουστινιανό όπου παρέχονταν 

εγγυήσεις ότι δεν θα υποστούν διώξεις (Αγαθίας 7στ. II. 30-0. Πά

ντως τους απαγορεύτηκε να διδάξουν φιλοσοφία και είναι πιθανό

τατα χάρη στις μελέτες του Σιμπλίκιου στη διάρκεια της εξαναγκα

σμένης του αργίας που οφείλουμε τη διάσωση τόσων πολλών από 

τους Προσωκρατικούς για τις επόμενες γενιές- η επικρατούσα άπο

ψη είναι ότι τα υπομνήματα τους γράφτηκαν για ανάγνωση και όχι, 

όπως τα περισσότερα από τα έργα της σχολής, ως υλικό διαλέξεων. 

Στην Αλεξάνδρεια δεν διακρίνουμε μια τέτοια συνεχόμενη δια

δοχή από τόσο νωρίς όσο στην Αθήνα- ακόμη λιγότερο υπάρχουν 

ενδείξεις μιας συνεχούς νεοπλατωνικής παράδοσης που φτάνει πί

σω έως τον Αμμώνιο Σακκά. Στα τέλη του τέταρτου και αρχές του 

πέμπτου αιώνα ο Νεοπλατωνισμός αντιπροσωπεύεται από έναν μα

θηματικό με το όνομα Θέων και την κόρη του Υπατία, η οποία μαρ

τύρησε το 415 στα χέρια ενός χριστιανικού όχλου, με ή χωρίς την 

υποκίνηση του δυσώνυμου Πατριάρχη Κυρίλλου (πρβλ. 73. 7σ. απ. 

104, Σωκράτης Εκκλ. Ιστ. VII. 14. 5). Εντούτοις ήταν παράδοξο 

για την Αλεξανδρινή Σχολή το ότι, παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ 

των παγανιστών οπαδών της και των χριστιανικών αρχών συχνά 
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έπαιρναν πιο βίαιη μορφή από οτιδήποτε σχετικό είχε καταγραφεί 

στην Αθήνα, η στάση τους ήταν λιγότερο φανατικά παγανιστική 

από εκείνη των Αθηναίων και οι προσωπικές τους σχέσεις με Χρι

στιανούς ήταν συχνά πολύ φιλικές. Το πρώτο σημάδι αυτού του γε

γονότος είναι η παρουσία μεταξύ των μαθητών της Υπατίας ενός 

ευγενούς αγρότη και ερασιτέχνη φιλοσόφου, ο οποίος επρόκειτο 

αργότερα να γίνει χριστιανός επίσκοπος, του Συνέσιου του Κυρη-

ναίου (πρβλ. σελ. 169). Μια παρόμοια διφορούμενη θέση σε ό,τι 

αφορά τη στάση του απέναντι στο Χριστιανισμό χαρακτηρίζει τον 

επόμενο κύριο νεοπλατωνικό διδάσκαλο στην Αλεξάνδρεια, τον Ιε

ροκλή, μαθητή του Πλούταρχου του Αθηναίου. Ο παγανισμός του 

Ιεροκλή τον έφερε σε σύγκρουση με τις αρχές της Κωνσταντινού

πολης, από τις οποίες μαστιγώθηκε (73. 7σ. απ. 106)- εντούτοις οι 

μαθητές του, συμπεριλαμβανομένου του Αινεία, ιδρυτή της χρι

στιανικής φιλοσοφικής σχολής της Γάζας, όπως και η προσωπική 

του διδασκαλία, απηχούν έναν περισσότερο «μονοθεϊστικό» τόνο 

από οποιονδήποτε άλλο νεοπλατωνικό παγανιστή (πρβλ. σελ. 

229). Δεν είναι όμως πριν από τον Ερμεία (ένα μαθητή του Συ

ριανού, με τον οποίο ήταν συγγενής εξ αγχιστείας) και το γιο του 

Αμμώνιο (ο οποίος με τη σειρά του σπούδασε στην Αθήνα δίπλα 

στον Πρόκλο) που μπορούμε να καταγράψουμε μια σίγουρη δια

δοχή στην Αλεξάνδρεια.2 Ήταν υπό τον Αμμώνιο κατά την καμπή 

από τον πέμπτο στον έκτο αιώνα όπου η σχολή έφτασε στο με-

σουράνημά της, σημείο το οποίο συμπίπτει χρονικά με την παρακ

μή της Σχολής των Αθηνών. Στους μαθητές του Αμμωνίου περι

λαμβάνονταν τόσο ο Δαμάσκιος όσο και ο Σιμπλίκιος- επίσης εξέ

χων μεταξύ τους ήταν ο χριστιανός Ιωάννης Φιλόπονος, εκδότης 

των αριστοτελικών διαλέξεων του Αμμωνίου και συγγραφέας δύο 

δικών του πολεμικών έργων στα οποία αμφισβητούσε την αιωνιότη

τα του κόσμου, το ένα (ακόμη διασώζεται) εναντίον του Πρόκλου, 

το άλλο (σήμερα χαμένο) εναντίον του Αριστοτέλη. Το διακριτό χα

ρακτηριστικό του τελευταίου έργου, που είναι γνωστό σ' εμάς μέσω 

της απάντησης του Σιμπλίκιου (Φυσ. 1156-82, 77. Ουρ. 25-201), είναι 

2. Η πιθανή σειρά διαδοχής έχει ως εξής: Ερμείας, Αμμώνιος, (Ευστόχιος;), Ολυμπιόδωρος, 
Ηλίας, Δαβίδ, Στέφανος. 
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η αμφισβήτηση της παραδοσιακής αντίληψης σύμφωνα με την 

οποία οι ουρανοί συντίθενται από μια ουσία καθαρότερη εκείνης 

του υποσελήνιου κόσμου. Ο Φιλόπονος όμως δεν φαίνεται να είχε 

επιτυχία στη διεύθυνση της σχολής, η οποία υπό τον πλατωνικό 

σχολιαστή Ολυμπιόδωρο3 προσέλαβε έναν πιο αποφασιστικό παγα

νιστικό τόνο. Ο Ολυμπιόδωρος ήταν ακόμη εν ζωή το 565 και μόνο 

με το θάνατο του η σχολή πέρασε τελικά σε χριστιανικά χέρια, υπό 

τη διεύθυνση των σχολιαστών του Αριστοτέλη Ηλία και Δαβίδ. Ο 

διάδοχος τους Στέφανος μετοίκισε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

το 610 έγινε διευθυντής της νεοϊδρυθείσας Αυτοκρατορικής Ακα

δημίας. ενώ άλλοι φιλόσοφοι δρούσαν ακόμη στην Αλεξάνδρεια την 

εποχή που περιήλθε η πόλη το 641 στους Άραβες. Η σχολή έπαιξε 

συνεπώς θεμελιώδη ρόλο για τη διατήρηση της νεοπλατωνικής 

επιρροής τόσο στο βυζαντινό όσο και στο μουσουλμανικό κόσμο. 

Από τα κείμενα των Σχολών της Αθήνας και της Αλεξάνδρειας 

ένας ικανός αριθμός σώζεται μέχρι σήμερα, σε σύγκριση τουλάχι

στον με τα σωζόμενα έργα του Πορφύριου και του Ιάμβλιχου. Η με

λέτη τους όμως παρουσιάζει μεγάλες, σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκο

λίες. Διότι, πρώτον, η φιλολογική τους μορφή είναι εκείνη της ενδο-

σχολικής πραγματείας και η συνακόλουθη προσέγγιση στεγνή και 

σχολαστική στο έπακρο. Δεύτερον, η πολυπλοκότητα του εννοιολο

γικού τους σχήματος, κατά την ανάπτυξη των αρχών που εξηγήσαμε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχει πάρει στα τελευταία μέλη της Σχο

λής των Αθηνών εφιαλτικές διαστάσεις. Τρίτον, η μεγάλη πλειονό

τητα των κειμένων τους αποτελείται από υπομνήματα στους κλασι

κούς φιλοσόφους και συνεπώς στερούνται ακόμη και το πλεονέκτη

μα να παρουσιάζουν τη νεοπλατωνική θεωρία σε συστηματική μορ

φή. Σε αυτόν τον κανόνα οι συστηματικές πραγματείες του Πρόκλου 

(και ίσως το Περί Αρχών του Δαμάσκιου) αποτελούν τις μοναδικές 

εξαιρέσεις. Και τα περισσότερα από τα σωζόμενα υπομνήματα έχουν 

το επιπλέον μειονέκτημα ότι ασχολούνται όχι με τον Πλάτωνα, αλλά 

με τον Αριστοτέλη. Η εικόνα που παρουσιάζουν για τον Αριστοτέλη 

3. Διασώζονται επίσης τα υπομνήματα του στις Κατηγορίες και στα Μετεωρολογικά του Αρι
στοτέλη, δεν πρέπει όμως να τον συγχέουμε με τον Ολυμπιόδωρο υπό την επίβλεψη του 
οποίου ο Πρόκλος σπούδασε Αριστοτέλη (Β. Πρ. 9). 
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είναι φυσικά αρκετά νεοπλατωνίζουσα, όμως παρ' όλα αυτά ο σχο

λιασμός στα έργα του Αριστοτέλη έγειρε συνήθως λιγότερο διαμφι-

σβητημένα μεταφυσικά προβλήματα απ' ό,τι ο σχολιασμός του Πλά

τωνα. Όπως θα δούμε, αυτός ήταν ένας από τους κύριους λόγους 

που οι Αλεξανδρινοί προτιμούσαν να επικεντρώνονται στον Αριστο

τέλη. Απείχαν ωστόσο πολύ από το να αγνοούν εντελώς τον Πλάτω

να. Ο Αμμώνιος δίδασκε και τους δύο φιλοσόφους, αλλά ειδικότητα 

του ήταν ο Αριστοτέλης (73. 7σ. 79) και μόνο οι σχολιασμοί του στον 

Αριστοτέλη έχουν διασωθεί- πέρα από τους σχολιασμούς της λογι

κής του Αριστοτέλη, οι οποίοι διασώζονται υπό το όνομα του ίδιου 

του Αμμωνίου, έχουμε την έκδοση από τον Ασκληπιό των διαλέξεων 

του Αμμωνίου σχετικά με το Μετά τα Φυσικά, ενώ τα υπομνήματα 

του Φιλόπονου συντίθενται κατά μεγάλο μέρος από σημειώσεις των 

διαλέξεων του με κάποιες προσθήκες από τον ίδιο τον Φιλόπονο.4 Το 

υποδεέστερο επίπεδο των πλατωνικών μελετών της σχολής μπορεί 

να πιστοποιηθεί από τα υπομνήματα του Ολυμπιόδωρου, τα οποία 

εν πάση περιπτώσει είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένα από τους 

Αθηναίους, ενώ το υπόμνημα του Ερμεία στο διάλογο Φαίδρος απο

τελείται από σημειώσεις των διαλέξεων του Συριανού τις οποίες ο 

Ερμείας είχε κρατήσει στη διάρκεια της αθηναϊκής του περιόδου. Η 

συμβολή των Αθηναίων στις αριστοτελικές σπουδές φαίνεται πράγ

ματι πως ήταν περισσότερο σημαντική απ' ό,τι το έργο των Αλεξαν

δρινών στον Πλάτωνα- εντούτοις, πέρα από τα υπομνήματα του Σι

μπλίκιου, τα οποία οφείλουν πολλά τόσο στην πρώτη του αλεξαν

δρινή όσο και στην ύστερη αθηναϊκή του περίοδο, τίποτε από το έρ

γο τους σε αυτόν τον τομέα δεν σώζεται εκτός τεσσάρων βιβλίων με 

διαλέξεις του Συριανού στο Μετά τα Φυσικά. Και οι μαρτυρίες μας 

υποδεικνύουν ότι αυτό δεν είναι ζήτημα τυχαίας επιβίωσης, αλλά δη

λώνει μια βασική διαφορά στην έμφαση μεταξύ των δύο σχολών. 

Οι αποκλίσεις μεταξύ τους έχουν ομολογουμένως συχνά υπερ

τιμηθεί. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο σχολών ήταν πάντοτε στενές 

και ο γάμος μεταξύ των μελών τους συχνός· για παράδειγμα, η σύ

ζυγος του Ερμεία Αιδεσία ήταν συγγενής του Συριανού, την οποία 

4. Το υπόμνημα στο Περί Ψυχής III, το οποίο κατά παράδοση αποδίδεται στον Φιλόπονο, Θε
ωρείται, ωστόσο, σήμερα έργο του Στέφανου. 
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είχε παλαιότερα αρνηθεί να παντρευτεί ο Πρόκλος (73. 7σ. απ. 124). 

Επιπλέον πολλοί Νεοπλατωνικοί σπούδασαν και στις δύο πόλεις ή 

τουλάχιστον σπούδασαν στη μία πριν πάνε να σπουδάσουν στην 

άλλη. Το ότι ο Ιεροκλής, ο Ερμείας και ο Αμμώνιος όλοι σπούδα

σαν κοντά σε Αθηναίους διδασκάλους το έχουμε ήδη αναφέρει. 

Αντίθετα ο Συριανός και ο Ισίδωρος ήταν από καταγωγή Αλεξαν

δρινοί και ο Πρόκλος, ο Δαμάσκιος και ο Σιμπλίκιος σπούδασαν 

επίσης σε αυτήν την πόλη. Όμως η διαφορά ατμόσφαιρας είναι φα

νερή από τις μεταξύ τους αναφορές των σχολών. Οι Αθηναίοι από 

τη μεριά τους θεωρούσαν τους Αλεξανδρινούς, όπως και ο Πλωτί

νος θεωρούσε τον Λογγίνο (πρβλ. σελ. 76), περισσότερο φιλολόγους 

παρά φιλοσόφους. Είναι γνωστή η αναφορά του Δαμάσκιου στον 

Ισίδωρο ως ανώτερο της Υπατίας «όχι ως άνδρα προς γυναίκα αλ

λά ως φιλόσοφο προς μαθηματικό» (73. 7σ. 164) και ο Πρόκλος φαί

νεται ότι έτρεφε ακόμη λιγότερη εκτίμηση στους Αλεξανδρινούς 

που του δίδαξαν Αριστοτέλη (73. 77ρ. 10· 73. 7σ. 34-6). Τα σχόλια του 

Συνέσιου για τη σύγχρονη του Αθήνα είναι εξίσου υποτιμητικά (Επ. 

136). Διότι, ενώ οι Αθηναίοι ασπάζονταν τον ενθουσιασμό του Ιάμ

βλιχου για τη θεωρητική μεταφυσική όσο και για την παραδοσιακή 

θρησκεία, οι Αλεξανδρινοί επέλεγαν αντίθετα να επικεντρωθούν 

στην καθαρή μελέτη των πηγών και έτειναν, πιο ειδικά, να είναι πο

λύ περισσότερο αρνητικοί απέναντι στη θεουργία. Εξ ου και η έντα

ση που εκφραζόταν σε περιπτώσεις όπως η παραπάνω. 

Μια παράδοση αμερόληπτης έρευνας χαρακτήριζε βέβαια τις 

φιλολογικές και επιστημονικές σχολές της Αλεξάνδρειας μέχρι την 

Ελληνιστική Εποχή. Ο διακριτός τόνος όμως της Σχολής της Αλε

ξάνδρειας δεν ήταν σε μικρότερο βαθμό αποτέλεσμα των πιέσεων 

της εποχής. Διότι, ενώ η Ακαδημία είχε δικές της άφθονες οικονο

μικές πηγές από κληροδοτήματα (73. 7σ, 158, απ. 265, Ολυμπιόδω-

ρος Εις Αλκ. 141. 1-3) και έδρευε σε μια πανεπιστημιακή πόλη η 

οποία είχε προ καιρού χάσει την πολιτική της σημασία και ήταν 

εκείνη τη στιγμή ένα από τα τελευταία οχυρά του παρακμάζοντος 

παγανισμού, οι Αλεξανδρινοί δεν ήταν μόνο εξαρτημένοι από τις 

χορηγίες των δημοτικών αρχών, αλλά και κινδύνευαν συνεχώς από 

την παρουσία στην πόλη τους του χριστιανού πατριάρχη και του 
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όχλου του που αποτελούνταν από φανατικούς μοναχούς. Το λι

ντσάρισμα της Υπατίας ήταν συνεπώς ένα παράδειγμα που έπρεπε 

πάντα να θυμούνται ώστε να μετριάσουν τον παγανισμό τους. Οι 

Αθηναίοι στην πραγματικότητα θεωρούσαν τη διακριτικότητα μέγι

στη σοφία· για παράδειγμα, ο Πρόκλος επέλεξε να εγκαταλείψει 

την Αθήνα για ένα χρόνο παρά να διακινδυνέψει τη δίωξη για ασέ

βεια (73. 77ρ. 15). Δεν ήταν ωστόσο διατεθειμένοι ούτε να παραιτη

θούν από την παγανιστική λατρεία ούτε να μετριάσουν τη θεολογι

κή τους διδασκαλία. Ο Αμμώνιος, αντίθετα, αναγκάστηκε λόγω οι

κονομικών πιέσεων να υπογράψει μια συμφωνία με τον πατριάρχη 

Αθανάσιο, της οποίας οι όροι είναι άγνωστοι, αλλά για την οποία ο 

Δαμάσκιος τον κατακρίνει έντονα (73. 7σ. απ. 316). Ενώ δεν ανα

γκαζόταν φανερά να εγκαταλείψει τις διαλέξεις του σχετικά με τον 

Πλάτωνα, υπήρχαν ολοφάνερα ισχυρά κίνητρα για τους Αλεξαν

δρινούς να επικεντρωθούν στο θεολογικά πιο ουδέτερο Αριστοτέ

λη. Ο Ολυμπιόδωρος επισημαίνει την ανάγκη να μετριαστούν οι 

τόνοι της διδασκαλίας του (Εις Αλκ. 22. 14 κ.ε.) και είναι σημαντι

κό ότι φτάνει να περιορίσει την προσοχή του στους ηθικούς διάλο

γους του Πλάτωνα (στους Αλκιβιάδης, Γοργίας και Φαίδων) αγνοώ

ντας τα επίμαχα μεταφυσικά έργα όπως είναι ο Παρμενίδης. Από 

την άλλη μεριά οι Χριστιανοί που συμμετείχαν στη σχολή απέφευ

γαν γενικά να παρουσιάζουν στα υπομνήματα τους προσωπικές 

τους θεολογικές απόψεις· χαρακτηριστική είναι η αντίθεση μεταξύ 

των υπομνημάτων του Φιλόπονου στον Αριστοτέλη και της πολε

μικής του ενάντια στον Πρόκλο (έχει σημασία ότι γράφτηκε το 

529, το χρόνο κατά τον οποίο έκλεισε η Ακαδημία). Συμβιβασμοί 

όπως αυτοί εξηγούν την ομαλή μεταβίβαση της σχολής σε χριστια

νικά χέρια και της έδωσαν τη δυνατότητα να διατηρηθεί περισσό

τερο από την ανταγωνιστική της Αθηναϊκή. 

Κατά πόσο τα παραπάνω σημεία αποτελούν ένδειξη βαθύτερων 

δογματικών διαφορών είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν υπάρχει κα

μία αμφιβολία ότι ο Νεοπλατωνισμός του Συριανού και του Πρό

κλου είναι βασικά μια εξέλιξη της διδασκαλίας του Ιάμβλιχου και 

ελάχιστα μπορούν να σταθούν υποθέσεις όπως ότι ο Πλούταρχος 

διαφοροποιήθηκε από αυτούς επιστρέφοντας από τον Ιάμβλιχο σε 
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ένα περισσότερο πορφύρειο σύστημα. Οι απόψεις των Αλεξανδρι

νών είναι πολύ πιο φευγαλέες. Γνωρίζουμε ελάχιστα για τη διδα

σκαλία του Θέωνα και της Υπατίας και. ενώ η πορφύρεια επιρροή 

επικρατεί στα δοκίμια και στους ύμνους του Συνέσιου. αυτό θα 

μπορούσε να μαρτυρεί τις προσωπικές προτιμήσεις του Συνέσιου 

και όχι εκείνες της Υπατίας. Το σύστημα όμως του Ιεροκλή, όπως 

απεικονίζεται μέσα από το σωζόμενο σχολιασμό του στα πυθαγό

ρεια Χρυσά Έπη και από τα αποσπάσματα του έργου του Περί 

Προνοίας (διασώζεται από τον Φώτιο Βιβλ. codd. 213 και 251), απο

τελεί αίνιγμα για οποιαδήποτε υπόθεση. Τα κατώτερα επίπεδα του 

σύμπαντος του Ιεροκλή, πράγματι, δεν διαφέρουν από εκείνα των 

άλλων ύστερων Νεοπλατωνικών, με τους μέσους όρους τους και τα 

αυστηρά οροθετημένα οντολογικά επίπεδα· εκείνο που είναι μονα

δικό είναι ότι στην κορυφή του συστήματος δεν βρίσκεται το νεο

πλατωνικό Εν. αλλά ένας Νους (ΧΕ εκδ. Mullach 28. 12. Φώτιος 

73ισ*λ. 462Β 18). ο οποίος ταυτίζεται με το Δημιουργό του Πλάτωνα 

(Φώτιος ό.π. 172Α 42) και περιγράφεται σαν να έχει δημιουργήσει 

τόσο το Νοητό όσο και τον αισθητό κόσμο εκ του μηδενός - μια θε

ωρία μοναδική σε όλη την παγανιστική ελληνιστική φιλοσοφία, την 

οποία ωστόσο ο Ιεροκλής αποδίδει όχι μόνο στον Πλάτωνα και στον 

Αριστοτέλη, αλλά (εμφανώς) στον Αμμώνιο Σακκά, στον παγανιστή 

Ωριγένη, στον Πλωτίνο και σε όλους τους σημαντικούς Νεοπλατω

νικούς μέχρι και τον Πλούταρχο τον Αθηναίο (Φώτιος 171-3. 461Α-

Β). Θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει μαζί με τον Δαμάσκιο ότι 

η ηθική ευγένεια του Ιεροκλή δεν συμβάδιζε με τα αντίστοιχα πνευ

ματικά του προσόντα (73. 7σ. απ. 106). Αλλά το πιο σημαντικό στη 

σύγκριση Αθηναίων και Αλεξανδρινών -και ενόψει της μορφής των 

δυσκολιών που παρουσιάζει το έργο τους- είναι να προσδιορίσου

με τις αντιλήψεις του Αμμώνιου και των διαδόχων του. Η πρόσφα

τη έρευνα του όλου ζητήματος κλίνει στο ότι οι παγανιστές Αλε

ξανδρινοί. μολονότι προτιμούσαν να αποφύγουν τις θεολογικές 

διαμάχες, σιωπηρά αποδέχονταν το αθηναϊκό σύστημα- ειδικά, 

πρέπει να έχουμε κατά νου την εξάρτηση της πλατωνικής τους 

εξήγησης από τον Συριανό και τον Πρόκλο. Υπήρχε όμως τουλάχι

στον ένα σημαντικό ζήτημα στο οποίο ο Αμμώνιος διέφερε από 
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τους Αθηναίους και αυτό ήταν το ερώτημα μέχρι ποιο σημείο ο Αρι

στοτέλης συμφωνούσε με τον Πλάτωνα. 

Όπως έχουμε δει (πρβλ. σελ. 55-6), η τάση μέχρι τον Πορφύριο 

και τον Ιάμβλιχο ήταν να υποστηρίζεται η συμφωνία μεταξύ των 

δύο διδασκάλων όσο αυτό ήταν δυνατό. Ένα καλό παράδειγμα της 

ανάμιξης των ιδεών τους στον ύστερο Νεοπλατωνισμό αντιπροσω

πεύεται από την πραγμάτευση του Πρόκλου σχετικά με την κίνηση 

(ΣΘ 14, 77Θ Ι. 14). Ο Πρόκλος υποστηρίζει πλήρως το επιχείρημα 

του Αριστοτέλη σύμφωνα με το οποίο η κίνηση πρέπει να οδηγεί σε 

ένα Κινούν που είναι το ίδιο ακίνητο- και αυτό το Κινούν ο Πρό

κλος, όπως και ο Αριστοτέλης, το ταυτίζει με το Νου. Επιπλέον 

όμως αντίστοιχα με το Πρώτο Κινούν πρέπει να υποθέσουμε αξιω

ματικά ένα Πρώτο Κινούμενο και αυτό, υποστηρίζει ο Πρόκλος 

(ακολουθώντας τα έργα Φαίδρος 245C κ.ε. και Νόμοι 894-6), μπο

ρεί μόνο να είναι μια Αυτοκινούμενη Ψυχή. Εφόσον ο Αριστοτέλης 

δεν κατόρθωσε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ο έρωτας που 

εμπνέει ο Θεός στις ουράνιες σφαίρες μπορούσε να τις θέτει σε κί

νηση, η παρέμβαση του αυτή δεν είναι αβάσιμη, μολονότι ο Πρό

κλος χαρακτηριστικά υποστηρίζει επίσης ότι ένας μέσος όρος είναι 

απαραίτητος μεταξύ των εξ ολοκλήρου ακίνητων όντων και εκείνων 

τα οποία απαιτούν ένα εξωτερικό κινούν. Αντίστροφα, η αναφορά 

του Πλάτωνα στην Ψυχή του Κόσμου ως προικισμένη με «θεία διά

νοια» (Νόμοι Χ. 897Β 1-2) λαμβάνεται ως αναγνώριση της εξάρτη

σης της από τις δύο ανώτερες νεοπλατωνικές Υποστάσεις (εφόσον 

για τους Αθηναίους, όπως θα δούμε, το «θεϊκό» επίπεδο είναι εκεί

νο της Πρώτης Υπόστασης). Και αυτό, η σχολή υποστήριζε, απο

δεικνύει την ανωτερότητα του Πλάτωνα έναντι του Αριστοτέλη, ο 

οποίος δεν είχε θέσει τίποτε ανώτερο από το Νου (Πρόκλος 77Θ Ι. 

3 σελ. 12. 23 κ.ε., Εις Παρμ. 1214. 7-15, De Prov. 31. 171). Έτσι έκα

νε την αριστοτελική άποψη του Νου μόνο τελικό αίτιο (δηλαδή 

υπεύθυνη μόνο για την Επιστροφή και όχι επίσης για την Πρόοδο).' 

Όπως έχουμε δει, αυτά δεν ήταν τα μόνα σημεία (μολονότι ήταν τα 

πιο σημαντικά) στα οποία οι Αθηναίοι διαφωνούσαν με τον Αρι

στοτέλη (πρβλ. Πρόκλος Εις Παρμ. VII. 73. 10 κ.ε. και παραπάνω 

5. Πρόκλος Εις Τίμ. Ι. 266-7, Εις Παρμ. 922. 1 κ.ε.· πρβλ ΣΘ 34, Συριανός β ς Μεταφ. 10.32 κε. 
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σελ. 55-6). Και το ότι προχώρησαν από αυτήν την άποψη μακρύτε

ρα από τον Αμμώνιο φαίνεται από τις προσπάθειες του τελευταίου 

να αποδείξει ότι ο Θεός του Αριστοτέλη ήταν τελικά επαρκές αίτιο 

(Σιμπλίκιος 77. Ουρ. 271. 11-27. Φυσ. 1360-3, Ασκληπιός Εις Μεταφ. 

103. 3-4, 151. 15-32). Ο Ηλίας ομοίως του αποδίδει τη θεωρία του 

Ενός υπεράνω του Νου (Εις Κατ. 120. 24 κ.ε.). Το τελευταίο ζήτη

μα δεν επρόκειτο ωστόσο να λάβει ιδιαίτερο βάρος στα έργα των 

Αλεξανδρινών, εφόσον, πέρα από τον Ολυμπιόδωρο, προτιμούσαν 

να αποφεύγουν να συζητούν οτιδήποτε υψηλότερο από το Νου.6 

Είναι συνεπώς εξαιρετικά δύσκολο να διαμορφώσουμε μια συ

νολική εικόνα των μεταφυσικών απόψεων των Αλεξανδρινών και, 

μέχρις ότου πραγματοποιηθούν περαιτέρω μελέτες στα έργα τους, 

τα παραπάνω σχόλια θα πρέπει να θεωρούνται προσωρινά. Είναι 

σαφές, ωστόσο, ότι το κύριο επίτευγμα τους βασίζεται στο ότι συ

νέχισαν την αφομοίωση της αριστοτελικής θεωρίας, ιδιαίτερα στον 

τομέα της λογικής, κάτι που είχε ξεκινήσει από τον Πορφύριο και 

τον Ιάμβλιχο, και με αυτόν τον τρόπο βοήθησαν στη μετάδοση της 

στο μεσαιωνικό κόσμο. Και, μολονότι έτειναν να είναι περισσότερο 

προσγειωμένοι από τους Αθηναίους, οι τελευταίοι είχαν με τη σει

ρά τους δίκιο να τους κατηγορούν για έλλειψη μεταφυσικής δημι

ουργίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποκλειστούν από την παρού

σα μελέτη μας. Το κύριο ενδιαφέρον μας θα στραφεί στη Σχολή των 

Αθηνών και ιδιαίτερα στο γνωστότερο εκπρόσωπο της, τον Πρόκλο. 

Από τα έργα του Πλούταρχου και του Συριανού διασώζονται μόνο 

τέσσερα βιβλία του τελευταίου από το υπόμνημα του στο Μετά τα 

Φυσικά, καθώς και οι σημειώσεις του Ερμεία από τις διαλέξεις του 

Συριανού σχετικά με το Φαίδρος. Φαίνεται όμως. τόσο από αυτά τα 

έργα όσο και από την παραδοχή του ίδιου του Πρόκλου, ότι οι πε

ρισσότερες από τις χαρακτηριστικές θεωρίες της Αθηναϊκής Σχολής 

είχαν ήδη διατυπωθεί από τον Συριανό και ότι ο ρόλος του Πρόκλου 

6. Για τις Ενάδες στον Ολυμπιόδωρο πρβλ. Εις Αλκ 4. 49, 51. 16, Εις Φαιδ~. 230, 13. Το ότι ο Σι-
μπλίκιος παίρνει το μέρος του Αμμώνιου μας δείχνει ότι η αντίθεση τους δεν ήταν απλώς μια αντί
θεση μεταξύ Αθηναίων και Αλεξανδρινών· πρβλ. επίσης Εις Κατ. 7.29-32, Π. Ουρ. 640.27-32, Φυσ. 
1249. 12-17 σχετικά με την άποψη του όπ η διαφωνία των δύο δασκάλων είναι σε μεγάλο βαθμό 
λεκτική. Αντίστροφα, ο Αλεξανδρινός συγγραφέας τού Αν. Προλ. 9. 24 κ.ε. ακολουθεί την άποψη 
του Πρόκλου. Ο Ηλίας στο fiç Κατ. 122.27-32 θεωρεί ότι οι ίδιοι σχολιαστές έτειναν να υιοθετούν 
διαφορετικές στάσεις απένανπ στο συγκεκριμένο πρόβλημα σε διαφορετικά τους έργα. 
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ήταν περισσότερο ρόλος συστηματοποιητή των ιδεών άλλων παρά 

ρόλος πρωτότυπου διανοητή.7 Ως τέτοιος έχει ελάχιστους ομοίους 

του στην ιστορία της σκέψης. Η σημαντικότερη καινοτομία που 

αποδίδεται ειδικά στον Πλούταρχο αφορά την ερμηνεία του στο 

δεύτερο μέρος του διαλόγου Παρμενίδης (πρβλ. σελ. 51). Η λύση 

του βασιζόταν στο γεγονός ότι οι εννέα υποθέσεις πρέπει να δια

κριθούν, οι πρώτες πέντε ως καταφατικές, οι τέσσερις τελευταίες 

ως αποφατικές. Οι υποθέσεις I-V, οι οποίες ασχολούνται με τις συ

νέπειες της αξίωσης μιας απόλυτης Ενότητας, αφορούσαν αντί

στοιχα το Εν καθαυτό, το Νου, την Ψυχή, την Ενσώματη Μορφή και 

την Ύλη- οι υποθέσεις VI-IX συγκροτούν μια εις άτοπον απαγωγή 

καταδεικνύοντας ότι χωρίς μια τέτοια ενότητα τίποτα δεν μπορεί να 

υπάρξει (Πρόκλος Εις Παρμ. 1058-61, 77(9 Ι. 10 σελ. 4L 7 κ.ε.. 1. 12 

σελ. 56-8). Ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια προστέθηκε από τον Συ

ριανό σχετικά με τη δεύτερη υπόθεση, της οποίας τα δεκατέσσερα 

συμπεράσματα θεωρούσε ότι αντιστοιχούσαν ένα προς ένα με τις 

διαφορετικές τάξεις μέσα στο Νοητό κόσμο, ενώ οι προηγούμενοι 

ερμηνευτές τα είχαν αποδώσει αδιακρίτως στο σύνολο αυτού του 

κόσμου (Εις Παρμ. 1061-4, 77Θ Ι. 10-11). Το θέμα όμως που τον εν

διέφερε δεν ήταν τα μέλη του Νοητού κόσμου αυτά καθαυτά, αλλά 

οι αντίστοιχες τάξεις θεών (πρβλ. παρακάτω σελ. 236 σημ. 10 και 

σελ. 240-1). Ο Συριανός έτσι ξεπέρασε την αντίρρηση ότι τα πλα

τωνικά κείμενα δεν είχαν μια συστηματική πραγματεία σχετικά με 

τη θεολογία και προσέφερε έναν κανόνα στον οποίο μπορούσε να 

αναφέρεται η θεολογία άλλων έργων, τόσο πλατωνικών όσο και μη 

πλατωνικών (77Θ Ι. 6-7). Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, ο ΤΤαρ-

μενίδης προσέφερε το σχέδιο με βάση το οποίο ο Πρόκλος συνέθε

σε το πιο περίτεχνο έργο του, την Πλατωνική Θεολογία. 

Παρά τη σημασία της και τη συστηματική της μορφή, εντούτοις, 

η Πλατωνική Θεολογία έχει ελάχιστα μελετηθεί στα νεότερα χρόνια. 

Αυτό οφείλεται εν μέρει τόσο στην απεραντολογία αλλά και στις 

ασάφειες των τελευταίων της βιβλίων, όπως και στην απουσία μιας 

σύγχρονης έκδοσης, έλλειψη η οποία μόνο στις ημέρες μας επα

νορθώνεται. Όπως και τα πλατωνικά υπομνήματα του Πρόκλου, 

7. Πρβλ. Dodds, Elements, σελ. xxi-xxv. 
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είναι και αυτή ημιτελής, μολονότι αμφισβητείται το κατά πόσο αυ

τό οφείλεται στον ίδιο τον Πρόκλο ή είναι αποτέλεσμα μεταγενέ

στερης λογοκρισίας, ίσως και εσκεμμένης ακόμη από τους χριστια

νούς αντιπάλους του. Από τα ίδια τα υπομνήματα σώζονται εκείνα 

στα Αλκιβιάδης 7, Τίμαιος και Παρμενίδης (όπως επίσης και ένα στο 

πρώτο βιβλίο από τα Στοιχεία του Ευκλείδη), μαζί με αποσπάσματα 

του υπομνήματος στο Κρατύλος και μια συλλογή δοκιμίων σχετικά 

με ζητήματα από την Πολιτεία, από τα οποία τα πιο γνωστά είναι 

μια υπεράσπιση του Ομήρου ενάντια στις επικρίσεις του Πλάτωνα 

και ένας σχολιασμός του μύθου του Ηρός. Από τα υπόλοιπα σωζό

μενα έργα του Πρόκλου (που αντιπροσωπεύουν ένα ελάχιστο μόνο 

μέρος της τεράστιας παραγωγής του) μόνο εκείνα που ασχολούνται 

με μεταφυσικά ή θρησκευτικά ζητήματα μπορούν να μνημονευτούν. 

Αρχικά, μπορούμε να σημειώσουμε τρεις μικρές πραγματείες σχετι

κά με θεολογικά ζητήματα, δύο (το Decern Dubitationes circa 

Providentiam και το De Providentia et Fato)* οι οποίες αναφέρο

νται στην πρόνοια και την ειμαρμένη και μία (το Περί της των Κα

κών Υποστάσεως) η οποία πραγματεύεται την έννοια του κακού. Αυ

τές ήταν προηγουμένως γνωστές μόνο από τη μεσαιωνική λατινική 

μετάφραση του Γουλιέλμου του Moerbeke, αλλά στα πρόσφατα 

χρόνια μεγάλο μέρος του ελληνικού του κειμένου έχει αποκατα

σταθεί. Η θεουργία εξετάζεται σε ένα απόσπασμα του Περί της Ιε

ρατικής Τέχνης (επίσης γνωστό ως De Sacrificio et Magia) και σε 

λίγα σωζόμενα αποσπάσματα από το υπόμνημα του Πρόκλου στα 

Χαλδαϊκά Λόγια· σύντομες καθώς είναι, και οι δύο είναι εξαιρετικής 

σημασίας για τις θρησκευτικές απόψεις της σχολής. Όμως το πιο 

γνωστό και με τη μεγαλύτερη επιρροή έργο του Πρόκλου είναι φυ

σικά η Στοιχείωσις Θεολογική, ένα σπουδαίο έργο το οποίο, προλαμ

βάνοντας τη μέθοδο του έργου Ηδική του Σπινόζα. παρουσιάζει το 

σύνολο της νεοπλατωνικής μεταφυσικής ως μια σειρά 211 προτά

σεων. καθεμία από τις οποίες προκύπτει από τη λογική επαγωγή 

των προηγουμένων της ακολουθώντας τη διαδικασία της Ευκλεί

δειας γεωμετρίας. Ένα ακόμη έργο, η Φυσική Στοιχείωσις, πραγμα

τεύεται τη φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη με τον ίδιο τρόπο. 

8. Σ.τ.μ.: τα κείμενα έχουν διασωθεί σε λατινική μετάφραση. 
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Η περιεκτική και δομημένη μέθοδος έκθεσης έχει εξασφαλίσει στο 

Στοιχείωσις Θεολογική μια δίκαιη φήμη. Ωστόσο, αν μελετηθεί μεμο

νωμένα, παρουσιάζει μια διαστρεβλωμένη εικόνα του έργου του 

Πρόκλου, καθώς αναδεικνύει μόνο τη μεταφυσική του πλευρά σε 

αντίθεση με τη θρησκευτική και την εξηγητική. Δεν χρειάζεται να 

υπογραμμίσουμε τη σημασία του Πρόκλου ως πλατωνικού υπομνη-

ματιστή- και τόσο τα ίδια του τα κείμενα (τα οποία περιλαμβάνουν 

έναν αριθμό ύμνων) όσο και η βιογραφία του Μαρίνου τον παρου

σιάζουν ως ένα βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο. Ο ίδιος πίστευε 

πράγματι ότι η Αθηνά τον είχε καλέσει στη φιλοσοφία μέσα από ένα 

όνειρο (73. 77ρ. 6) και τηρούσε ενσυνείδητα τις παγανιστικές τελε

τουργίες (ό.π. 19)· ήταν επίσης γνώστης της θεουργικής πρακτικής, 

ο οποίος δεχόταν φωτισμένα οράματα της Εκάτης και είχε τις δυ

νάμεις να θεραπεύει και να φέρνει βροχή (ό.π. 28-9). Γι' αυτό δεν 

μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα παρά μόνο μέσα από τη 

μελέτη μιας αντιπροσωπευτικής επιλογής των έργων του. Το να συ

νοψίσουμε όμως έστω και ένα από αυτά είναι αδύνατο στο χώρο που 

έχουμε στη διάθεση μας εδώ και θα πρέπει να θυμίσουμε στους ανα

γνώστες ότι τα έργα αυτά δεν ασχολούνται μόνο με τις θεωρίες που 

συζητάμε εδώ, αλλά και με τις αρχές τις οποίες ήδη εξετάσαμε σε 

σχέση με τον Ιάμβλιχο. Και, όπως έχουμε παρατηρήσει, πολλές από 

τις λεπτομέρειες αυτών των αρχών πρέπει να είναι έργο της Σχολής 

των Αθηνών. Εδώ όμως θα πρέπει να περιοριστούμε στα δόγματα 

εκείνα τα οποία δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε αποκλειστικά ή 

τουλάχιστον ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της σχολής. 

II 
Μερικά βασικά δόγματα 
της Αθηναϊκής Σχολής 

Το μόνο σημαντικό ιαμβλίχειο δόγμα που απορρίφτηκε από τον 

Πρόκλο (μολονότι αργότερα έγινε αποδεκτό από τον Δαμάσκιο, 77. 

Αρχ. Ι. 4 κ.ε.) ήταν η υπόθεση μιας Άρρητης Αρχής επέκεινα του 
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Ενός (πρβλ. σελ. 193-4). Ως προς τα υπόλοιπα δόγματα, οι Αθη

ναίοι θεώρησαν καθήκον τους να οδηγήσουν τις αρχές του Ιάμβλι

χου ως τα ακραία τους λογικά όρια και να καλύιμουν οποιαδήποτε 

κενά στη μεταφυσική ιεραρχία που τους φαινόταν ότι είχε αφήσει. 

Με ένα παράδειγμα, την εισαγωγή Νοητών και Νοερών θεών, έχου

με ήδη ασχοληθεί (σελ. 214-6). Το επιφανέστερο όμως παράδειγμα 

είναι αυτό των θεϊκών Ενάδων." 

Οι απαιτήσεις τις οποίες εκπληρώνει το συγκεκριμένο δόγμα, το 

οποίο αναγνωρίζει μέσα στην Πρώτη Υπόσταση μια σειρά από Ενό

τητες («Ενάδες») πέρα από το ίδιο το Εν. είναι τουλάχιστον τρεις. 

Πρώτον, εγκαθιστά πλήρη συμμετρία ανάμεσα σε αυτήν την Υπό

σταση και τις κατώτερες τάξεις επεκτείνοντας σε αυτήν την Υπό

σταση την ιαμβλίχεια διάκριση Αμέθεκτων και Μετεχόμενων Όρων 

(ΣΘ 21. 113, πρβλ. σελ. 205-6). Οι Ενάδες αποτελούν συνεπώς τις 

Μετεχόμενες ενότητες οι οποίες συνδέουν τις κατώτερες πραγματι

κότητες με το Εν, το οποίο με τη σειρά μετατρέπεται στην Αμέθεκτη 

Μονάδα της Πρώτης Υπόστασης (ΣΘ 116). Και ενώ οι σχέσεις μετα

ξύ των μελών αυτής της Υπόστασης δηλώνεται ότι είναι εγγύτερες 

ακόμη και από εκείνες των μελών της Νοητής τάξης (Εις Παρμ. 1048. 

11-21), πρέπει να τονιστεί ότι οι Ενάδες δεν είναι απλώς όψεις ή χα

ρακτηριστικά της Πρώτης Αιτίας αλλά πραγματικές, αυθύπαρκτες 

οντότητες οι οποίες πηγάζουν από το Εν και εξαρτώνται από αυτό 

(πρβλ. ΣΘ 114). Από εκεί πηγάζουν και οι άλλες τους λειτουργίες, η 

μία μεταφυσική, η άλλη θρησκευτική. Η πρώτη λειτουργία, εκείνη η 

οποία γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Ενότητας και Πολλαπλότητας, θα 

εξεταστεί με συντομία- συγκεκριμένα θα δούμε τον τρόπο με τον 

οποίο, μολονότι το Εν είναι απολύτως ακατάληπτο, οι Ενάδες, πα

ρότι ακατάληπτες καθαυτές, μπορούν να γίνουν γνωστές κατ' ανα

λογία προς τα δημιουργήματα τους. Πρώτα, συνεπώς, πρέπει να εξε

τάσουμε τη θρησκευτική τους λειτουργία, εκείνη που προσφέρει θέ

ση στο νεοπλατωνικό σύστημα για τους παραδοσιακούς θεούς. 

Όπως έχουμε δει, οι Αθηναίοι δεν ήταν με κανένα τρόπο οι πρώ

τοι Έλληνες φιλόσοφοι που έθεσαν το τελευταίο πρόβλημα. Αυτό 

9. ΣΘ 113-65- πρβλ. Συριανός Εις Μεταφ. 141.1 κ.ε., 183. 24. Ο καθηγητής J. Dillon, ωστόσο, 
έχει σήμερα προβάλει ισχυρά επιχειρήματα σχετικά με την ιαμβλίχεια προέλευση της θεωρίας. 
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που είναι καινούργιο στη λύση τους είναι η διάκριση που εισηγού

νται μεταξύ των θεών (οι οποίοι ταυτίζονται με τις Ενάδες) και των 

«θεϊκών» αρχών των κατώτερων επιπέδων οι οποίες μετέχουν στη 

θεότητα των πρώτων μέσα από τη συμμετοχή στην ενότητα τους.1" 

Ο Πρόκλος έπρεπε πράγματι να παραδεχτεί ότι μια τέτοια διά

κριση μεταξύ θεών και αρχών οι οποίες είναι απλώς «θείες κατά 

μέθεξιν» είναι μια διάκριση την οποία ο Πλάτωνας, όπως και άλ

λοι Έλληνες στοχαστές, παρέλειψε να υποστηρίξει- ούτε και ο 

ίδιος ο Πρόκλος επιτυγχάνει πάντοτε να τη διατηρήσει. Και (πέρα 

ακόμη και από τις πολυθεϊστικές περιπλοκές που τίθενται από τις 

Ενάδες) η διάκριση ανάμεσα στην Πρώτη και τις κατώτερες Υπο

στάσεις των Νεοπλατωνικών είναι προφανώς λιγότερο αυστηρή 

από εκείνη ανάμεσα στο Θεό και τα δημιουργήματα του στις σημι

τικές θρησκείες. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα της «θεϊκότητας κατά μέ

θεξιν» έχει φανερές συγγένειες με τη διδασκαλία της Ανατολικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μπορεί 

να θεοποιηθεί μέσα από τη θεία χάρη" και ο Βοήθιος δεν ήταν με 

κανένα τρόπο ανορθόδοξος λοιπόν όταν εισήγαγε αυτήν την ιδέα 

στη Δύση (Cons. III. 10). Μια παρόμοια αρχή διέπει την πραγμά-

τευση του Πρόκλου σχετικά με δύο μεγάλα θρησκευτικά ζητήμα

τα, την Πρόνοια και τις θείες ιδιότητες. 

Θεμελιώδες στην εξήγηση του Πρόκλου για τις θείες ιδιότητες 

είναι το κύριο νεοπλατωνικό δόγμα ότι η ίδια η ιδιότητα (και ακό

μη και ο ίδιος ο θεός, πρβλ. σελ. 220-1) μπορεί να υπάρξει υπό μια 

κατάλληλη αλληλουχία διαδοχικών οντολογικών επιπέδων. Η συμ

βολή του Πρόκλου είναι απλώς να τονίσει, σύμφωνα με τη γενικό

τερη θέση του, ότι τέτοιες ιδιότητες παρουσιάζονται τέλειες και 

αναμφίβολες μόνο στο επίπεδο των Ενάδων. Για παράδειγμα, ενώ 

ο Νους είναι αυθυπόστατος «κατά μέθεξιν», η Ψυχή «κατ' έλ-

λαμψιν» και ο αισθητός κόσμος «καθ' ομοίωσιν προς το θείον», οι 

θεοί είναι αυθυπόστατοι από την ίδια τους τη φύση (77Θ Ι. 19, σελ. 

10. Πρβλ. ΣΘ 129, ΠΘΙ. 26 σελ. 114-16 κλπ. Είναι αυτή η εξίσωση της Θεικότητας με την ενό
τητα η οποία εξηγεί την αναφορά των Αθηναίων στη δεύτερη υπόθεση του Παρμενίδης (σχε
τικά με τη Μετεχόμενη Ενότητα) σε σχέση με τις Ενάδες (ΠΘ 1.12 σελ. 56.11 κ.ε. και παρα
πάνω σελ. 232). 

11. Πρβλ. V. Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, σελ. 133-4. 
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91. 16-21).12 Ιδιαίτερα ενδιαφέρων είναι ο ισχυρισμός των ύστερων 

Νεοπλατωνικών σύμφωνα με τον οποίο κάθε τάξη πραγματικότητας 

-προφανώς, και μάλλον αναπάντεχα, περιλαμβανομένων ακόμη και 

των Ενάδων (ΣΘ 159)- αντιπροσωπεύει έναν κατάλληλο συνδυασμό 

Ορίου και Απείρου." Ο κοσμογονικός ρόλος αυτών των δύο αρχών 

στον πρώιμο Πυθαγορισμό και στο έργο Φίληβος του Πλάτωνα είναι 

αρκετά γνωστός και η εφαρμογή τους έχει επεκταθεί στο Νοητό κό

σμο με την παραγωγή των Ιδεών εκ μέρους του Πλάτωνα από τις 

σχετιζόμενες αρχές της Ενότητας και της Αόριστης Δυάδας. Οικο

δομώντας πάνω σε αυτές τις υποδείξεις, οι ύστεροι Νεοπλατωνικοί 

προχώρησαν να ανακαλύψουν σε καθετί το υπαρκτό μια τριάδα Ορί

ου, Απείρου και Μίξης των δύο. την οποία περαιτέρω εξίσωσαν με 

τις τρεις φάσεις της Μονής στην αιτία ενός πράγματος, της Προό

δου και της Επιστροφής.14 Οι λόγοι αυτού του συσχετισμού θα γίνο

νταν πλήρως ξεκάθαροι αν θυμόμασταν την περιγραφή του Πλωτί

νου για τη γέννηση του Νου, σύμφωνα με την οποία το Άμορφο 

Άπειρον της Νοητής Ύλης είχε λάβει Μορφή και Όριο μέσω της 

επιστροφής της προς στο Εν (παραπάνω σελ. 116-7). Η μόνη αντί

θεση του Πρόκλου στον Πλωτίνο ήταν ότι απέρριπτε την εφαρμογή 

του όρου Νοητή Ύλη στη φάση της Προόδου (77Θ III. 138)· αντίθε

τα θεωρεί ότι η απειρία του Νοητού κόσμου έγκειται στη δύναμη 

του, εφόσον, όπως και πολλοί άλλοι Νεοπλατωνικοί, αρνείται την 

ύπαρξη του μαθηματικού απείρου (ΣΘ 86). Για τον Πρόκλο, όπως 

και γι' αυτούς, η δύναμη όλων των αιώνιων αρχών είναι ανεξάντλητη 

και συνεπώς απεριόριστη (ΣΘ 84· πρβλ. Ew. VI. 5. 11 και παραπά

νω σελ 101-2). Αυτό όμως φαίνεται να αντιφάσκει με την άλλη βα

σική αρχή των Νεοπλατωνικών σύμφωνα με την οποία η δύναμη των 

κατώτερων Υποστάσεων είναι μικρότερη από εκείνη των δημιουργών 

τους (πρβ?ν. σελ. 91-2). Η λύση των Αθηναίων ήταν να θεωρήσουν 

12. Όπως και σε μερικά εδάφια του Πλωτίνου (πρβλ. σελ. 106 σημ. 27), το Εν θεωρείται 

υπερβατική αυτάρκεια {ΣΘ 10). 

13. Πρβλ. ΣΘ 89-92, ΠΘ III. 7-9. 131 κ.ε., ιδιαίτερα 133-4, Εις Τίμ. Ι. 175 κ.ε., 384 κ.ε., Εις 

Παρμ. 1119 κ.ε., Συριανός Εις Μεταφ. 112.14 κ.ε.· σχετικά με τον Ιάμβλιχο πρβλ. Δαμάσκιος 

Π. Αρχ. Ι. 101. 11 κ.ε., 103. 6 κ.ε. Οι λεπτομέρειες συνοψίζονται από τον Dodds, Elements, 

σελ. 247 και τον Beutler, RE στο άρθρο του «Proklos», στήλη 223. 

14. Πρβλ. ΠΘ III. σελ. 135, 141, 144, 157 κλπ., Δαμάσκιος Π. Αρχ. Ι. 86. 10 κ.ε. κ.λπ. 
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την απειρία, όπως και άλλα θεϊκά χαρακτηριστικά, ένα σχετικό όρο 

(ΣΘ 93, 77. 7Ca*r. II. 88-9, Συριανός Εις Μεταφ. 147. 13-22). Και αυ

τό τους έδωσε περαιτέρω τη δυνατότητα να απαντήσουν στην 

αντίρρηση του Αλέξανδρου ότι το άπειρο πρέπει να είναι ακατάλη

πτο ακόμη και από το Θεό (πρβλ. σελ. 63) υποστηρίζοντας ότι η 

άπειρη δύναμη κάθε επιπέδου είναι πράγματι απεριόριστη (γι' αυ

τό και ακατάληπτη) για τα δημιουργήματα της. όμως (εφόσον είναι 

αυτάρκης) περιορισμένη (και συνεπώς καταληπτή) από τον εαυτό 

της και τα πρότερα της. Μια παρόμοια ενασχόληση με την κριτική 

της θεϊκής γνώσης από τον Αλέξανδρο χαρακτηρίζει και την πραγ

ματεία του Πρόκλου σχετικά με την πρόνοια (ΣΘ 120-2). 

Το ότι η άσκηση της πρόνοιας πρέπει να αποτελεί ένα σημαντι

κό μέρος της θρησκευτικής λειτουργίας των Ενάδων δεν μας εκ

πλήσσει. Και όπως όλοι οι Νεοπλατωνικοί, έτσι και ο Πρόκλος λαμ

βάνει ως αφετηρία του τη θεωρία του Πλωτίνου σύμφωνα με την 

οποία η θεία πρόνοια λειτουργεί αυτόματα και χωρίς εσκεμμένη 

προσπάθεια - ή, σύμφωνα με την ορολογία της Σχολής των Αθη

νών. «δυνάμει της αληθινής ύπαρξης (των θεών)» (αυτώ τω είναι) 

(π.χ. ΣΘ 122, 77Θ Ι. 15 σελ. 74-6). Με αυτούς τους όρους, ισχυρίζε

ται ο Πρόκλος, οι Πλατωνικοί απέφυγαν τόσο την άρνηση της πρό

νοιας του Αριστοτέλη όσο και την κατάργηση της θείας υπερβατι-

κότητας των Στωικών (77Θ ό.π. σελ. 76.10 κ.ε.. Εις Παρμ. 921). Εκεί 

όπου ο Πρόκλος προχωρεί πέρα από τον Πλωτίνο είναι στη θεώρη

ση της πρόνοιας ως μιας ιδιαίτερης λειτουργίας των Ενάδων, στην 

οποία τα υπόλοιπα όντα λαμβάνουν μέρος μόνο δυνάμει της συμ

μετοχής τους στη θεότητα των Ενάδων οι θεϊκές ψυχές, για πα

ράδειγμα, έχουν μια τριμερή δραστηριότητα: να ασκούν την πρό

νοια ως θεϊκές, να κατέχουν γνώση ως προικισμένες με Νου και να 

παράγουν την κίνηση ως ψυχές (ΣΘ 20Γ πρβλ. ό.π. 134). Αυτήν τη 

σχέση πρόνοιας και Ενάδων ο Πρόκλος τη δικαιολογεί με βάση, 

πρώτον, το γεγονός ότι η πρόνοια περιλαμβάνει απονομή του αγα

θού και ότι η Αγαθότητα είναι το διακριτό χαρακτηριστικό της 

Πρώτης Υπόστασης (ΣΘ 119-20, 77Θ Ι. 15. σελ 74. 2 κ.ε.) και, δεύ

τερον, από την ετυμολογική προέλευση της ελληνικής λέξης πρό

νοια από την προ-νόηση. Διότι, όπως το Εν, έτσι και οι Ενάδες 
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υπερβαίνουν Είναι, Ζωή και Νου (ΣΘ 115), μολονότι τις αντικατο

πτρίζουν στη δική τους τριάδα Ύπαρξη-Δύναμη-Γνώση (την οποία 

ο Πρόκλος περαιτέρω συσχετίζει με τα τρία θεμελιώδη δόγματα του 

δέκατου βιβλίου του έργου Νόμοι- πρβλ. ΣΘ 121. 77Θ Ι. 13-16 και 17 

σελ. 80. 14-23)· εξ ου και ο συσχετισμός που κάνει του όρου πρό

νοια με το τρίτο μέλος της τριάδας, την υπερνοητή γνώση της Ενά-

δος (ΣΘ 120· πρβλ. Ew. V. 3. 10. 43). Το περιεχόμενο μιας τέτοιας 

κατάστασης γνώσης, πρέπει να θυμίσουμε, ήταν ένα παραδοσιακό 

θέμα διαμάχης (πρβλ. σελ. 106-7. 188-9). Η κύρια συμβολή του 

Πρόκλου είναι το επιχείρημα του. ενάντια στον Αλέξανδρο, σύμ

φωνα με το οποίο η θεϊκή παντογνωσία εκτείνεται τόσο σε μεμονω

μένα όσο και σε τυχαία γεγονότα.15 Αφετηρία του Πρόκλου αποτε

λεί η αρχή την οποία διατύπωσε ο Ιάμβλιχος (πρβλ. Αμμώνιος 77. 

Ερμ. 135. 14-15) ότι η φύση της γνώσης δεν εξαρτάται από το γνω

στικό αντικείμενο αλλά από το γνωστικό υποκείμενο- για παράδειγ

μα. η αίσθηση και η λογική ασχολούνται με τα ίδια αντικείμενα, αλ

λά η πρώτη με αυτά τα αντικείμενα ατομικά, η τελευταία με τις κα

θολικές τους όψεις. Ομοίως, η θεϊκή γνώση δεν πρέπει να εξαρτά

ται από τις ατέλειες των αντικειμένων της, αλλά από την τελειότη

τα του ίδιου του θεού. Γι' αυτόν το λόγο, πρώτον, η θεϊκή γνώση εί

ναι μια αδιαίρετη ενότητα η οποία, όντας ελεύθερη από τους πε

ριορισμούς των κατώτερων επιπέδων και εκτεινόμενη ως τη θεία αι

τιότητα (πρβλ σελ. 246-8). αγκαλιάζει τόσο τα επιμέρους πράγμα

τα όσο και τα καθολικά. Δεύτερον, οι θεοί συλλαμβάνουν τα έγ-

χρονα συμβάντα σε μία και μοναδική άχρονη ενατένιση και γνωρί

ζουν τα τυχαία γεγονότα χωρίς να επηρεάζονται από την τυχαία φύ

ση τους. Τα λογικά συμπεράσματα του τελευταίου ισχυρισμού είχαν 

αναλυθεί περαιτέρω στο υπόμνημα του Αμμωνίου για τη συζήτηση 

του Αριστοτέλη σχετικά με τα τυχαία μελλοντικά γεγονότα (77. Ερμ. 

κεφ. 9. 18a. 28 κ.ε., Αμμώνιος 77. Ερμ. 132-7) και η συνακόλουθη 

θεωρία παρουσιάζεται στο έργο του Βοήθιου Consolation (V. 4-6). 

Αποτέλεσε συνεπώς τη βάση των προσπαθειών του Μεσαίωνα να 

εναρμονιστεί η ελεύθερη βούληση με τη θεία πρόγνωση. 

15. ΣΘ 124, ΠΘ Ι. 21, Εις Τίμ. Ι. 351. 20 κ.ε., Εις Παρμ. 956. 30 κ.ε., Π. Κακ. 2 κ.ε. (78 κ.ε.), De 
Prov. 62-5 (193-5). 
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Πρέπει τώρα να επιστρέψουμε στην τρίτη λειτουργία των Ενά

δων, αυτήν της μεσολάβησης μεταξύ της ασύλληπτης ενότητας του 

Ενός και των κατώτερων πραγματικοτήτων. Η άποψη ορισμένων 

Νεοπλατωνικών ότι η Υπέρτατη Αρχή περιέχει τις αιτίες αυτών των 

πραγματικοτήτων -ιδέα η οποία, όπως έχουμε δει, υποστηριζόταν 

από τον Πλωτίνο και τον Πορφύριο (πρβλ σελ. 107, 187-8)- απορ

ρίπτεται από τον Πρόκλο ως αντιφατική προς την απόλυτη ενότη

τα του Ενός (Εις Παρμ. 1107-8). Αντί γι' αυτήν εισάγει την πολλα

πλότητα στην Πρώτη Υπόσταση μέσω των Ενάδων. Μια αναγκαία 

συνέπεια ήταν η απόρριψη της θεωρίας, που συνδέεται με την αντί

θετη άποψη, σύμφωνα με την οποία το Εν μπορούσε να κατανοη

θεί κατ' αναλογία προς τα δημιουργήματα του. Κατά συνέπεια ο 

Πρόκλος δεν έκρινε απαραίτητο να ακολουθήσει το ιαμβλίχειο 

αξίωμα της Άρρητης αρχής επέκεινα του Ενός (ΣΘ 20. σελ. 22. 30-

1 Dodds). Αντίθετα τονίζει συνεχώς, ιδιαίτερα στο δεύτερο βιβλίο 

του έργου Πλατωνική Θεολογία και στο τελευταίο μέρος του υπο

μνήματος στο Παρμενίδης, την άρρητη φύση του Ενός, τονίζοντας 

εμφατικά, για παράδειγμα, ότι ακόμα και οι αρνήσεις στο Παρμενί

δης πρέπει τελικά να αρθούν (Εις Παρμ. VII. 68-76- πρβλ. 77Θ II. 

109).16 Και μια ακόμη πιο σημαντική συνέπεια είναι η διάκριση που 

εισάγει ο Πρόκλος μεταξύ του Ενός. το οποίο όντας Αμέθεκτον θα 

πρέπει να είναι πλήρως ακατάληπτο, και των Ενάδων διότι, παρά 

το ότι οι Ενάδες παραμένουν ακατάληπτες εν αυτές, κάποια ιδέα 

μπορεί παρ' όλα αυτά να σχηματιστεί για τη φύση τους μέσα από 

τα όντα που μετέχουν σε αυτές (ET 123). Όπως ο Dodds παρατη

ρεί,17 ο Πρόκλος είναι κατ' αυτόν τον τρόπο σε θέση να αφιερώσει 

περισσότερες από 400 σελίδες του έργου Πλατωνική Θεολογία 

στους «άγνωστους θεούς». Διότι, όπως και άλλες πραγματικότητες, 

έτσι και οι Ενάδες τοποθετούνται σε μια ιεραρχική τάξη αντικατο

πτρίζοντας τη δομή των κατώτερων πραγματικοτήτων του σύμπα

ντος. Υπάρχουν συνεπώς Νοητές Ενάδες (αντίστοιχες στο Αμέθε-

κτο Ον), Νοητές και Νοερές Ενάδες (αντίστοιχες στην Αμέθεκτη 

16. Εξ ou και ο Νόμος της Αντίφασης δεν εφαρμόζεται στο Εν διότι, αν και τα αντίθετα δεν είναι 
ποτέ και τα δύο αληθή, στο επίπεδο TOU Ενός είναι και τα δυο ψευδή (Εις Παρμ. VII. 72. 2-22). 

17. Elements of Theology, σελ. 266. 
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Ζωή). Νοερές Ενάδες (αντίστοιχες στον Αμέθεκτο Νου). Υπερκό-

σμιες Ενάδες (αντίστοιχες στην Αμέθεκτη Ψυχή) και Εγκόσμιες 

Ενάδες (αντίστοιχες στις Θείες Μετεχόμενες Ψυχές και στα σώμα

τα που αυτές ζωοποιούν) (ΣΘ 162-5). Σε κάθε περίπτωση οι εν λό

γω Ενάδες δεν αποτελούν μέλη της τάξης της οποίας το όνομα φέ

ρουν (μολονότι ο ίδιος ο Πρόκλος φαίνεται συχνά να τις συγχέει), 

αλλά της υπερβατικής πηγής των διακριτών χαρακτηριστικών αυ

τής της τάξης (σε κάθε περίπτωση φυσικά, όπως δείχνει το διά

γραμμα στην επόμενη σελίδα, μέσω των κατάλληλων ενδιάμεσων 

οντοτήτων). Είναι αυτό το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα, με τη 

Μέθοδο της Αναλογίας, να συμπεράνουμε κάποια στοιχεία για τη 

φύση των Ενάδων μέσω των αποτελεσμάτων τους. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύμπαν στο οποίο οι δομικές αρχές 

του ιαμβλίχειου Νεοπλατωνισμού οδηγούνται μέχρι το λογικό 

τους όριο και στο οποίο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κάθε 

μεμονωμένη οντότητα έχει το δικό της καθορισμένο τόπο. Θα ήταν 

απλούστερο, και θα βοηθούσε να αποφύγουμε μια ανακεφαλαίω

ση των προηγούμενων κεφαλαίων, να παρουσιάσουμε τη δομή των 

ανώτερων επιπέδων αυτού του σύμπαντος υπό τη μορφή δια

γράμματος.18 Πάνω απ' όλα μπορεί να δειχτεί πώς κάθε ατομική 

αρχή έχει διττή καταγωγή, αντλώντας τα γενικά χαρακτηριστικά 

της από την Αμέθεκτη Μονάδα της τάξης της και τα ειδικά χα

ρακτηριστικά της από την αντίστοιχη αρχή της αμέσως προηγού

μενης τάξης· για παράδειγμα, οι ατομικές ψυχές είναι το κοινό πα

ράγωγο της Αμέθεκτης Ψυχής και του δικού τους υπερβατικού 

Νου. Γι' αυτόν το λόγο, εξαιτίας του νόμου σύμφωνα με τον οποίο 

τα αποτελέσματα επιστρέφουν στις αιτίες τους, μια οντότητα 

μπορεί να έρθει σε επαφή με τις κατώτερες πραγματικότητες μέ

σω της διαμεσολάβησης οποιασδήποτε από αυτές τις αρχές (ΣΘ 

108-9). Ο νόμος όμως αυτός τροποποιείται δραστικά από το επι

πλέον αξίωμα σύμφωνα με το οποίο τα μέλη των ανώτερων Υπο

στάσεων, καθώς βρίσκονται εγγύτερα στο Εν, πρέπει να είναι μι

κρότερα σε αριθμό, μολονότι μεγαλύτερα σε δύναμη, από εκείνα 

18. Με βάση το διάγραμμα του Dodds της σελ. 282 από το έργο του Elements και σύμφωνα 
με το σχήμα αυτού του έργου, το οποίο παραβλέπει τους Νοητούς και Νοερούς θεούς. 
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των κατώτερων επιπέδων (ΣΘ 61-2). Γι' αυτόν το λόγο, όπως έχου

με δει, δεν έχουν όλες οι ψυχές το δικό τους υπερβατικό Νου 

(πρβλ. παραπάνω σελ. 196), ακριβώς όπως δεν έχουν όλοι οι Νό-

ες τη δική τους θεϊκή Ενάδα (ΣΘ 110-11), αν και λόγω μιας εξαίρε

σης που μας περιπλέκει, τα μέλη της Νοητής τάξης (π.χ. οι Ιδέ

ες) δηλώνεται ότι είναι ισάριθμα με τις Ενάδες από τις οποίες 

εξαρτώνται (ΣΘ 135). Από αυτό προκύπτει η διαίρεση των ψυχών 

σε τρεις κατηγορίες: θεϊκές ψυχές, εξαρτώμενες από έναν ατομι

κό θεϊκό Νου, ανθρώπινες ψυχές οι οποίες στερούνται δικό τους 

υπερβατικό Νου, και δαιμονικές ψυχές που αποτελούν ενδιάμεσες 

οντότητες μεταξύ των δύο, αφού, μολονότι έχουν το δικό τους 

Νου και είναι άρα ικανές να σκέπτονται συνεχώς, ο Νους τους δεν 

είναι θεϊκός εφόσον στερείται μια δική του Ενάδα (ΣΘ 184-5, 

202). Εξ ου και η ταύτιση των δαιμονικών ιμυχών με τις ψυχές που 

συνοδεύουν διαρκώς τους θεούς όπως αυτές περιγράφονται στο 

Φαίδρος 248Α (πρβλ. Ιάμβλιχος Μυστ. Ι. 10. 36. 6-13), ένα χωρίο 

του οποίου η εικόνα των ψυχών να ακολουθούν την πομπή των θε

ών αποκτά τώρα μεγάλη σημασία εφόσον είναι μόνο μέσα από τη 

μεσολάβηση μιας υπερανθρώπινης ψυχής που μπορεί η ανθρώπι

νη ψυχή να έρθει σε επαφή με το Νοητό κόσμο (ΣΘ 204). Ακόμη 

λιγότερο μπορεί να επιτευχθεί η ένωση με το Εν μέσα από τις 

ίδιες τις δυνάμεις του ανθρώπου ή απλώς μέσω της φιλοσοφίας 

ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 
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(77Θ II. 96)· χρειάζεται τη δράση μιας υπερβατικής μόνο δύνα

μης. με την οποία η θεουργία μάς φέρνει σε επαφή. 

Η θεμελίωση αυτής της δυνατότητας βασίζεται στην υπόθεση 

ότι ο όρος Ενάδα, όπως και οι όροι Ψυχή και Νους. μπορεί να χρη

σιμοποιηθεί εναλλακτικά με δύο διαφορετικούς τρόπους (πρβλ. 

σελ. 207), δηλώνοντας είτε τους αυθύπαρκτους θεούς καθαυτούς 

είτε τις «ελλάμψεις» (τα «είδωλα») τους τις οποίες οι ενότητες 

προβάλλουν στα κατώτερα όντα (ΣΘ 64· πρβλ. Εις Παρμ. 1062. 

22 κ.ε.). Όπως έχουμε δει, χωρίς ενότητα τίποτα δεν μπορεί να 

υπάρξει (ΣΘ Ι* πρβλ. παραπάνω σελ. 90)· και σύμφωνα με την 

αρχή ότι το όμοιο αναγνωρίζεται από το όμοιο, μέσω της ενότη

τας (ή της «ενάδος») που είναι παρούσα στην ανθρώπινη ψυχή 

μπορεί να επιτευχθεί η μυστική ένωση με το Εν. Γι' αυτήν την 

ενότητα οι ύστεροι Νεοπλατωνικοί έχουν ποικίλους όρους, ο προ

σφιλέστερος όμως είναι ο ανδός του Νου (δηλ. το πιο άριστο μέ

ρος του Νου, όρος ο οποίος προέρχεται από τα Χαλδαϊκά Λό-

για)·'9 αλλού διακρίνεται μια ακόμη υψηλότερη αρχή, «ο ανθός 

ολόκληρης της ψυχής» (77. Χαλ. απ. 4 Jahn). Είναι αυτή η αρχή, 

στον πυρήνα της ύπαρξης μας, την οποία κατακτούμε μέσα από 

την ενοποίηση του νου μας και μέσω της οποίας ερχόμαστε σε 

επαφή με το θείο. Αυτό. φυσικά, θυμίζει τη θεωρία του Πλωτί

νου σχετικά με τις δύο καταστάσεις του Νου (πρβλ. σελ. 149-50), 

με τη σημαντική όμως διαφορά ότι ο Νους που αναφέρεται εδώ 

δεν είναι πλέον για τον Πρόκλο η υπερβατική Δεύτερη υπόσταση 

αλλά απλώς μια «έλλαμψή» της.20 Ομοίως, ενώ επαναλαμβάνει 

τη μεταφορά του Πλωτίνου για το «κέντρο» της ψυχής (πρβλ. 

σελ. 151). ο Πρόκλος συμφωνεί με τον Ιάμβλιχο εναντίον του Πλω

τίνου κατά το ότι αρνείται πως κάποιο μέρος της ψυχής παραμέ

νει άπτωτο (ΣΘ 211, Εις Τίμ. III. 333. 29 κ.ε.- πρβλ. σελ. 196). 

19. ΧΑ σελ. 11 Kr: πρβλ. ΠΘ 1.3. σελ. 14-17, Εις Αλκ. 247-8, De Prov. 31-2 (171-2), Εις Παρμ. 
1044. 27-8, 1047. 16-24, 1071. 9 κ.ε., Εις Τίμ. Ι. 211. 24 κ.ε., ΕιςΚρατ. CXIII. 66. 11-13. 

20. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόκλος μερικές φορές φαίνεται να επιβεβαιώνει (Π. 

Κακ.) αυτό που σε άλλα σημεία εμφατικά αρνείται, ότι είμαστε ένας «νοητός κόσμος» (Εις 

Παρμ.). Τα πάντα βρίσκονται πράγματι μέσα μας, μόνο όμως «με τον τρόπο που αρμόζει 

στην ψυχή» (Πθ Ι. 3. σελ. 16. 16-18). 
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Έτσι γι' αυτόν, όπως και για τον Ιάμβλιχο, η θεουργία προσφέρει 

το μοναδικό δρόμο σωτηρίας.21 

Υπήρχε πάντοτε το πρόβλημα να διαφοροποιηθεί η θεουργία 

από την κοινή μαγεία. Εφόσον οι εξωτερικές λειτουργίες και των δύο 

ήταν συχνά ταυτόσημες, ήταν λογικό να αποδοθεί η διάκριση τους 

στην ιδιαίτερη νοοτροπία αυτών που τις εφάρμοζαν. Εξ ου και η ση

μασία η οποία δίνεται από τον ύστερο Νεοπλατωνισμό σε μια τριά

δα (περιττό να το πούμε) αρετών, πίστης, αλήδειας και έρωτος, με 

τις οποίες συνδέεται συχνά ως τέταρτη η ελπίδα.22 Όσον αφορά την 

καταγωγή και τη σημασία αυτής της πολύ σημαντικής τριάδας 

υπάρχει συμφωνία μόνο σε ένα σημείο, ότι οι Νεοπλατωνικοί την 

πήραν όχι από το Χριστιανισμό, αλλά από τα Χαλδαϊκά Λόγια (σελ. 

26 Kr.)· το κατά πόσο η εμφάνιση της έχει κάποια σχέση με την 

παυλιανή τριάδα πίστης, ελπίδας και αγάπης (Ι. Cor. XIII) είναι κά

τι για το οποίο είναι απίθανο να είμαστε ποτέ σε θέση να αποφα

σίσουμε. Η τριάδα αναφέρεται τόσο από τον Πορφύριο (Εις Μαρκ. 

XXIV) όσο και από τον Ιάμβλιχο (Μυστ. V. 26. σελ 239)- εφόσον 

όμως οι μόνες λεπτομερείς συζητήσεις που διαθέτουμε είναι σε σχέ

ση με τις θρησκευτικές απόψεις της Σχολής των Αθηνών, η εξέτα

ση της έχει αναβληθεί μέχρι σήμερα. Τα Χαλδαϊκά Λόγια πραγμα

τεύονταν τις τρεις αρχές ως κοσμικές δυνάμεις- και ο Πρόκλος 

ομοίως τους αποδίδει το μεταφυσικό ρόλο της σύνδεσης των διά

φορων τάξεων μεταξύ τους και συγκεκριμένα των κατώτερων αρχών 

με τη θεϊκή τριάδα Αγαθόν, Σοφία και Κάλλος (77Θ Ι. 25, Εις Αλκ. 

51-3- πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 212. 20-5). Ο συσχετισμός της Αλήθειας με 

τη Σοφία και του Έρωτα με το Κάλλος είναι πλατωνικός και αυτο

νόητος. Η εξήγηση του Πρόκλου για τον έρωτα προκαλεί σύγχυση 

21. Οι αναγνώστες θα πρέπει να προειδοποιηθούν ότι η σχέση των παραπάνω ιδεών, καθώς 
και εκείνων που ακολουθούν, με την τελετουργική θεουργία δεν είναι καθόλου ξεκάθαρες. 
Μερικοί μελετητές βλέπουν στις πρώτες έναν υψηλότερο τύπο θεουργίας, που δεν έχει τί
ποτα κοινό πέρα από το όνομα με την τελευταία. Το ότι η τελετουργική θεουργία έχει πε
ριορισμούς υπονοείται στο Εις Κρατ. LXXI. 32. 18 κ.ε. και CXIII. 65. 23-6 (τις αναφορές τις 
οφείλω στον κ. Andrew Smith). 

22. Για τις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με την τριάδα πρβλ. Η. Lewy, Chaldean Oracles 
and Theurgy, σελ. 144-8· Α. Η. Armstrong, «Platonic Eros and Christian Agape», Downside 
Review79 (1961) 105-21' E. R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of Anxiety, σελ. 122-3' 
J. M. Rist, Plotinus: the Road to Reality, κεφ. 17 (σελ. 231-46). 
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σε εκείνους που θα χάραζαν μια ευδιάκριτη αντίθεση μεταξύ πλα

τωνικού έρωτα και χριστιανικής αγάπης, εφόσον ο Πρόκλος διακρί

νει δύο μορφές έρωτα, την καθαρά πλατωνική, την «ανοδική» μορ

φή που υποκινεί τις κατώτερες αρχές να επιδιώξουν τις ανώτερες 

τους, και την «καθοδική» ή «προνοιακή» μορφή (έρως προνοητικός) 

κατά την οποία προτρέπει αυτές τις ανώτερες αρχές να φροντίσουν 

τα δημιουργήματα τους (Εις Αλκ. 54-6). Όπως παρουσιάζεται από 

τον Πρόκλο, η τελευταία υποδεικνύει μια μετάθεση σε κοσμικό επί

πεδο της φροντίδας του πλατωνικού φιλοσόφου για το αντικείμενο 

του έρωτα του. Μολονότι μια τέτοια μετάθεση θα μπορούσε να 

διεκδικήσει επιβεβαίωση από την περιγραφή που γίνεται στο έργο 

Τίμαιος των κινήτρων του Θείου Δημιουργού (29Ε), ο Πλάτωνας δεν 

τον είχε περιγράψει ως υποκινούμενο ειδικά από τον έρωτα και ο 

Πλωτίνος, όπως έχουμε δει, απέρριπτε πρακτικά οποιαδήποτε έν

νοια «καθοδικού» είτε εκ μέρους του φιλοσόφου είτε εκ μέρους του 

Θεού (πρβλ. σελ 113. 146-7). Έχουμε συνεπώς ένα ακόμη σημάδι 

της αυξανόμενης έμφασης των ύστερων Νεοπλατωνικών στη θεία 

χάρη. Και είναι σε αυτό το φως που πρέπει να θεωρήσουμε το νέο 

τους, εξ ολοκλήρου μη πλατωνικό δόγμα της πίστης ως υπέρτερης 

της ορθολογικής γνώσης και ως οδηγού της ένωσης με το Αγαθόν. 

Ο Πρόκλος γνώριζε καλά, περιττό να πούμε, ότι στην Πολιτεία 

είχε χρησιμοποιηθεί η «πίστη» ως τεχνικός όρος για τη γνώση του 

αισθητού κόσμου και ως εκ τούτου ιεραρχούνταν κάτω από τη λογι

κή (77αλ. VI. 5UD-E)· και η δική του περιγραφή ήταν προσεκτική 

στο να διακρίνει μια τέτοια πίστη από τα περιεχόμενα του νου (77Θ 

Ι. 25 σελ. 110. 17-22). Η χρήση της «πίστης» από τον Πρόκλο μπο

ρεί συνεπώς να συνιστά σε μεγάλο βαθμό ένα παράδοξο όμοιο με 

την αναγνώριση της «γνωρίζουσας άγνοιας» που υπερέβαινε τη 

γνώση εκ μέρους των Μεσαιωνικών Πατέρων. Όμως ο συσχετισμός 

της πίστης με το Αγαθόν δείχνει την επιρροή των απόψεων της χαλ-

δαϊκής παράδοσης για τη θεουργία ως οδό προς την υπέρτατη αρ

χή και για την πίστη ως την κατεξοχήν θεουργική αρετή (πρβλ. 77Θ 

ό.π. σελ 113. 4-10, Εις Αλκ. 53. 1-2). Όπως έχουμε δει, απώτατος 

στόχος της θεουργίας ήταν η μυστική εμπειρία (σελ. 179) και για τον 

Πρόκλο, όπως για τον Γρηγόριο Νύσσης και τον Αγ. Ιωάννη του 
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Σταυρού, η πίστη φαίνεται πως έχει το ρόλο να ενθαρρύνει τον μυ-

ούμενο να εγκαταλείψει τη σταθερότητα της διανοητικής σκέψης 

και να ρίξει τον εαυτό του στο θεϊκό σκότος. Η χρήση της πιθανό

τατα δεν δηλώνει τόσο πολύ έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους του 

Πρόκλου σχετικά με τις ικανότητες της ατομικής ψυχής (εφόσον η 

πίστη περιγράφεται στην 77Θ ό.π. 110. 2-16 ως η δύναμη η οποία 

συνδέει τους ίδιους τους θεούς με το Εν πρβλ. 77Θ IV. 194). αλλά 

μάλλον τη νέα τάση της παράδοσης με εμπιστοσύνη η οποία γινό

ταν αναγκαία από την έμφαση των ύστερων Νεοπλατωνικών στη 

θεία υπερβατικότητά. Έτσι λοιπόν συνδέεται με τη ρήση του Θεό

δωρου του Ασιναίου, την οποία ο Πρόκλος παραθέτει περισσότερες 

από μία φορές, ότι «τα πάντα προσεύχονται πλην του Πρώτου» 

(Εις Τίμ. Ι. 2D. 2-3, CMAG VI. 148. 12-18), μια σε θρησκευτική 

γλώσσα έκφραση της αρχής ότι τα πάντα επιστρέφουν στην αιτία 

τους και έτσι έμμεσα στην αιτία του παντός. Ότι ακόμη και τα άψυ

χα αντικείμενα επιδιώκουν να μιμηθούν το Αγαθόν είχε διατυπωθεί 

ανεπιφύλακτα τόσο στο διάλογο Φαίδων (74D κ.ε.) όσο και από τον 

Αριστοτέλη και είναι ακριβώς η ομοιότητα προς τους θεούς που 

αποκτάται από αυτήν την επιστροφή η οποία για τους ύστερους 

Νεοπλατωνικούς δικαιολογεί τη χρήση της θεουργίας.23 Και είναι 

φυσικό να διαβλέψουμε ότι με την αναφορά του στη «θεία πίστη» 

ο Πρόκλος αναγνωρίζει μια παρόμοια δύναμη στο υπερανθρώπινο 

πεδίο. Εν πάση περιπτώσει, παρότι μια θετική χριστιανική επιρροή 

στον Πρόκλο παραμένει αναπόδεικτη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η 

ανάγκη να οικοδομηθεί μια θρησκεία ικανή να ανταγωνιστεί το Χρι

στιανισμό αποτελεί τη μείζονα δύναμη πίσω από τη χρήση των όρων 

που μόλις μελετήσαμε. 

Ένας παρόμοιος συνδυασμός μεταφυσικών, θρησκευτικών και 

εξηγητικών σκοπών είναι φανερός στην άλλη κύρια δογματική και

νοτομία των Αθηναίων,24 που αφορούσε τη σχετική αιτιακή ισχύ των 

ανώτερων και κατώτερων αρχών και περιλάμβανε δύο στενά συν

δεόμενες θεωρίες. Η πρώτη είναι ότι, εφόσον η δύναμη ενός όντος 

23. Πρβλ. ΣΘ 39, ΠΘ II. 104-5, Εις Τίμ Ι. 210. 2 κ.ε., Εις Kpcrr. LXXI. 30. 19 κ.ε. 

24. Ο καθηγητής J. Dillon παρατηρεί ότι ο Ολυμπιόδωρος στο Εις Αλκ. 110. 13 κ.ε. υπαινίσ
σεται πως η θεωρία δεν ήταν ιαμβλίχεια. 
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προέρχεται από την ίδια πηγή από την οποία προέρχεται και η 

ύπαρξη του, οι ανώτερες αρχές πρέπει να είναι υπεύθυνες όχι 

απλώς για τα δικά τους άμεσα δημιουργήματα, αλλά και για όλα τα 

δημιουργήματα αυτών των τελευταίων (ΣΘ 56). Η δεύτερη, πιο ρι

ζοσπαστική καινοτομία είναι ότι η αιτιακή ισχύς των ανώτερων αρ

χών εκτείνεται ακόμη πιο κάτω στην οντολογική κλίμακα απ' ό,τι 

εκείνη των κατώτερων αρχών (ΣΘ 57, 71-2). Ήταν θεμελιώδες στοι

χείο για το Νεοπλατωνισμό ότι τα υψηλότερα μέλη της μεταφυσι

κής ιεραρχίας είχαν μεγαλύτερη ισχύ και έπρεπε ως εκ τούτου να 

αποτελούν αιτίες περισσότερων αποτελεσμάτων απ' ό.τι τα δημι

ουργήματα τους· ήταν αυτό. όπως έχουμε δει. που οδήγησε τους 

ύστερους Νεοπλατωνικούς να κατατάσσουν το Είναι υπεράνω της 

Ζωής και τη Ζωή υπεράνω του Νου (ΣΘ 101. πρβλ. παραπάνω σελ 

203). Αλλά, με αυτό ως δεδομένο, γίνεται φανερό ότι η δύναμη του 

Είναι θα εκτείνεται μακρύτερα από τα τρία, εφόσον όλα τα υλικά 

αντικείμενα πρέπει να έχουν μορφή και άρα να υπάρχουν, μολονό

τι μόνο τα φυτά έχουν ζωή και μόνο τα ζώα στοιχειώδη νόηση (πρβλ 

77Θ III. 127-9). Ομοίως, ένας άνθρωπος ή ένα ζώο υφίσταται ως σώ

μα πριν εκδηλώσει ζωή και εκδηλώνει ζωή προτού αποκτήσει νόηση. 

ενώ στη γεροντική ηλικία και στο θάνατο η εξαφάνιση των τριών αρ

χών γίνεται με αντίστροφη σειρά (ΣΘ 70- πρβλ Συριανός Εις Με-

ταφ. 29. 2-8). Το γεγονός όμως ότι ούτε και αυτή η ισχύς του Είναι 

(π.χ. της Μορφής) εκτείνεται μέχρι την Ύλη προκύπτει σαφώς από 

την άμορφη φύση της τελευταίας·25 και είναι που εξηγεί την παρά

δοξη ομοιότητα μεταξύ της αμορφίας της Ύλης και εκείνης του 

Ενός ή, στην ορολογία των Αθηναίων, της «ομοιότητας στην ανο

μοιότητα» τους (77Θ Ι. 12. σελ 57.18-20, Συριανός Εις Μεταφ. 153. 

2-7 κ.λπ.). Ήταν αυτή η ομοιότητα που έδωσε τη δυνατότητα στους 

ύστερους Νεοπλατωνικούς να συσχετίσουν τις αρνήσεις της πέ

μπτης υπόθεσης στο Παρμενίδης με την Ύλη και ως εκ τούτου να 

τη συγκρίνουν με την αρνητική περιγραφή της πρώτης υπόθεσης 

για το Εν. Τώρα αυτό εξηγείται βάσει του επιχειρήματος ότι η Ύλη 

είναι δημιούργημα του Ενός και μόνο. καθώς η επιρροή όλων των 

25. ΣΘ 72- πρβλ. ΠΘ Ι. 3. σελ. 13. 23 κ.ε.. Εις Παρμ. VII. 56. 3-6, Συριανός Εις Μεταφ. 59. 

16-18 κ.λπ. 
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ανώτερων αρχών έχει προηγουμένως εξαντληθεί. Γενικότερα, γίνε

ται σαφές γιατί η πολυπλοκότητα αυξάνει στο κέντρο της μεταφυ

σικής ιεραρχίας και αποκορυφώνεται με την έλλογη ψυχή (πρβλ. 

σελ. 153-4). αφού οι αρχές που διέπουν το κέντρο αυτής της ιεραρ

χίας είναι το δημιούργημα περισσότερων αιτιών απ' ό,τι εκείνες στο 

κάθε άκρο (ΣΘ 58-9). 

Η αρχή εξυπηρετούσε εξίσου τους εξηγητικούς και θρησκευτι

κούς σκοπούς της σχολής. Στην πρώτη περίπτωση δινόταν η εξήγη

ση γιατί ο Δημιουργός στο Τίμαιος (του οποίου η ακριβής θέση στην 

πνευματική ιεραρχία ήταν αντικείμενο διαμάχης, όμως οι Νεοπλα

τωνικοί ποτέ δεν τον ταύτισαν με το Εν)26 είχε έρθει αντιμέτωπος με 

μια προϋπάρχουσα Ύλη (Εις Τίμ. Ι. 387. 5 κ.ε.). Από θρησκευτική 

πλευρά φαίνεται ότι προσέφερε μια δικαιολόγηση της θεουργίας· 

διότι, εφόσον η Ύλη τώρα θεωρείται άμεσο δημιούργημα του Ενός, 

ενώ η Ψυχή χωρίζεται από αυτό μέσω πολυάριθμων μεσολαβητικών 

όρων. μοιάζει εμφανώς ευκολότερο να βρεθεί η θεϊκή δύναμη μέσα 

στα υλικά αντικείμενα.27 Αυτό εντούτοις δεν φαίνεται να δηλώνεται 

απερίφραστα στο σωζόμενο κείμενο. Αυτό που πραγματικά επιτυγ

χάνει η νέα περιγραφή της αιτιότητας -και ως εδώ οπωσδήποτε 

χρησιμεύει στη δικαιολόγηση της θεουργίας- είναι να διασφαλίσει 

την ισοδύναμη παρουσία της θεϊκής δύναμης σε κάθε επίπεδο 

(πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 209. 13 κ.ε.) - μια υπεράσπιση της θείας εμμέ-

νειας που είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε με εκείνη του Πλωτί

νου. Μια τέτοια εκδοχή της θείας αιτιότητας ήταν ολοφάνερα πιο 

οικεία στους Χριστιανούς απ' ό,τι εκείνη των πρώιμων Νεοπλατω

νικών και έμελλε να ανοίξει ένα δρόμο, μέσω του Αραβικού Liber 

de Causis, έως το Μεσαιωνικό Σχολαστικισμό. 

Ήταν προφανώς αδύνατο σε μια τέτοια εκδοχή να διατηρηθεί η 

ταύτιση της Ύλης με το Κακό που υποστήριζε ο Πλωτίνος. Για τον 

Πλωτίνο ήταν δύσκολο είτε να εναρμονίσει αυτήν την ταύτιση με το 

μονισμό του είτε να αποδώσει όλα τα κακά της ψυχής στην Ύλη 

(πρβλ σελ. 134-5) και γι' αυτό άλλωστε, όπως και για άλλους λό

γους, την απέρριπτε ο Πρόκλος (77. Κακ. 30-7. 229-39). Η εξίσωση 

26. Για τις νεοπλατωνικές αντιλήψεις περί του Δημιουργού πρβλ. Εις Τίμ. Ι. 299-319. 

27. Πρβλ. Dodds, Elements of Theology, σελ. 233 (σχολιάζονται π. 58 και 59). 
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όμως του κακού με το μη ον από τον Πλωτίνο δεν μπορούσε να 

εγκαταλειφτεί αν η θεϊκή παντοδυναμία έπρεπε να εναρμονιστεί 

με την επιμονή στην Πολιτεία ότι το κακό δεν οφείλεται ποτέ στο 

Θεό (77αΛ. II. 379-80. πρβλ. 77. Κακ. 2-3. 197-9. Βοήθιος Cons. III. 

12). Η λύση του Πρόκλου ήταν να θεωρήσει το κακό απλώς απου

σία καλού" ακριβέστερα, είναι μια παρυπόστασις. όρος ο οποίος 

δηλώνει, πρώτον, ότι το κακό είναι απλώς παραπροϊόν ή διαστρέ

βλωση της παγκόσμιας βούλησης προς το καλό και, δεύτερον, ότι 

το κακό δεν είχε καμία αυδεντική ύπαρξη. Διότι, πρώτον, ακόμη 

και το κακό του υλικού κόσμου ισχύει μόνο για τα μέρη του και 

όχι για το σύνολο του κόσμου- δεύτερον, εφόσον δεν υπάρχει κά

ποια απόλυτη αρχή για το κακό. το τελευταίο δεν είναι ποτέ κα

θαρό και πάντοτε χάρη στην πρόνοια μεταστρέφεται σε καλό. Τέ

λος. το κακό είναι παρόν μόνο στα κατώτερα μεταφυσικά επίπε

δα, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να προσλάβουν το αγαθό 

που διαχέεται από τα πρότερα τους επίπεδα στην πρωταρχική του 

καθαρότητα- γι' αυτό, περιττό να το πούμε, δεν έχει καμία θέση 

στις θεϊκές Υποστάσεις. Πέρα από την άρνηση μιας απόλυτης αρ

χής του κακού, όλα αυτά δεν είναι παρά μια πιο συστηματική 

αναδιατύπωση ενός μακραίωνου δόγματος.28 

Η άποψη του Πρόκλου για την ψυχή ελάχιστα προσθέτει σε 

εκείνη του Ιάμβλιχου. Μια ενδιαφέρουσα καινοτομία είναι η μεσο

λάβηση του ανάμεσα στον Πορφύριο και τον Ιάμβλιχο με την ανα

γνώριση δύο λεπτοφυών «οχημάτων» της ψυχής, το ένα από τα 

οποία είναι αθάνατο, το άλλο φθαρτό.2" Με αυτό συμβαδίζει ένας 

συμβιβασμός σχετικά με την αθανασία της άλογης ψυχής, διότι 

σύμφωνα με τον Πρόκλο το αθάνατο όχημα είναι η έδρα ορισμέ

νων «ριζωμάτων της άλογης ζωής», τα οποία η ψυχή πάντα διατη

ρεί και συνιστούν το πρωταρχικό ερέθισμα πίσω από την κάθοδο 

της σε αυτόν τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο ο Πρόκλος λύνει το 

δύσκολο πρόβλημα σχετικά με το πώς μπορούν οι άλογες κινήσεις 

να εμφανίζονται σε μια μη ενσαρκωμένη ψυχή (πρβλ. σελ. 133 κ.ε.). 

Συνολικά στον Πρόκλο κυριαρχεί η «θετική» άποψη της καθόδου 

28. Πρβλ. Π. Κοκ. 50-4 (252-9), ΠΘ\. 18, Εις Τίμ. 1.373 κ.ε., Σιμπλίκιος ΕιςΕπικ. 69-81 Dübner. 

29. Εις Τίμ. III. 236. 31 κ.ε., 297. 16 κ.ε.· πρβλ. Σθ 196, 205, 207-10 και παραπάνω σελ. 179-80. 
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της ψυχής - αναγκαία, εφόσον υποστηρίζει (πιθανότατα ακολου

θώντας τον Ιάμβλιχο) ότι απαιτείται να κατεβεί τουλάχιστον μία 

φορά στη διάρκεια κάθε κοσμικού κύκλου (ΣΘ 206. Εις Τίμ. III. 

278. 9 κ.ε.- πρβλ. Σαλούστιος 77. Θεών XX. 2-3). Στην πραγματι

κότητα υποστηρίζει ακόμη ότι η κάθοδος της ψυχής μιμείται τη 

θεία πρόνοια και αγάπη (Εις Αλκ. 32. 9 κ.ε.). Αλλά η στάση του 

αλλού είναι περισσότερο πεσιμιστική (π.χ. 77. Κακ. 12. 210)· ούτε 

αυτό όμως προκαλεί έκπληξη, αφού έχουμε δει (σελ. 48) ότι η συ

γκεκριμένη σύγκρουση ήταν βαθιά ριζωμένη στον Πλατωνισμό για 

να ξεριζωθεί με μια απλή κίνηση. 

III 
Ο Δαμάσκιος 

και το τέλος της Ακαδημίας 

Από τον Δαμάσκιο, τον τελευταίο διευθυντή της Ακαδημίας, έχου

με κάποιες διαλέξεις-σημειώσεις σχετικά με το έργο Φίληβος και 

μια σημαντική και σκοτεινή πραγματεία για τις Πρώτες Αρχές (77ε-

ρί Αρχών) γραμμένη -όπως αρμόζει στην ερμηνεία των Αθηναίων 

γι' αυτόν το διάλογο- με τη μορφή υπομνήματος στο Παρμενίδης. 

Πολλά στοιχεία από την πραγματεία του Δαμάσκιου είναι γραμμέ

να ως πολεμική ενάντια στην ερμηνεία του έργου από τον Πρόκλο-

συγκεκριμένα ο Δαμάσκιος ακολουθεί τον Ιάμβλιχο στην εδραίω

ση μιας Άρρητης αρχής επέκεινα του Ενός (Π. Αρ. Ι. 4. 6 κ.ε.). Εν 

μέρει στο ύφος του ανώνυμου σχολιαστή του Παρμενίδης, αλλά 

ακόμη πιο αποφασιστικά, τονίζει το απροσπέλαστο της Υπέρτατης 

Αρχής από την εννοιακή σκέψη (77. Αρ. 1.15. 13 κ.ε.). ενώ δίνει συ

νεχή έμφαση, σε κάθε επίπεδο, στη σχετικότητα όλων των εννοιών 

και στην ανεπάρκεια της ανθρώπινης γλώσσας (77. Αρ. Ι. 109. 10 

κ.ε.)- ένα καλό παράδειγμα είναι η έκθεση του σχετικά με την ανε

πάρκεια της παραδοσιακής εικονοποιίας της απορροής. Μια ολο

κληρωμένη έκθεση της σκέψης του Δαμάσκιου θα πρέπει να περι

μένει μια αξιόπιστη έκδοση των έργων του- στο μεταξύ μπορούμε 
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απλώς να παρατηρήσουμε ότι, ενώ δεν έκανε τίποτα περισσότερο 

από το να φέρνει στο φως κάποιες από τις συνέπειες της παρα

δοσιακής διδασκαλίας, εντούτοις σε αυτόν, όπως και στον ανώνυ

μο σχολιαστή, οι συνέπειες ισοδυναμούσαν σχεδόν με την εκμηδέ

νιση της όλης νεοπλατωνικής ιεραρχίας. Το πιθανότερο είναι ότι 

θα είχε υπάρξει σοβαρή αντίσταση σε τέτοιες φυγόκεντρες τάσεις 

εάν η σχολή συνέχιζε να υφίσταται, όπως είχαν υπάρξει και στο 

παρελθόν είναι σημαντικό ότι η ταυτόχρονη προσπάθεια του Φι

λόπονου να καταργήσει τη διχοτομία μεταξύ ουρανών και υποσε-

λήνιων σφαιρών (πρβλ. σελ. 224-5) είχε ελάχιστη επιτυχία ακόμη 

και ανάμεσα στους Χριστιανούς, οι οποίοι ίσως αναμενόταν να κα

λωσορίσουν μια τέτοια επίθεση στην παγανιστική θρησκεία. Αλλά 

για τη Σχολή των Αθηνών δεν υπήρχε πλέον χρόνος. Οι πλατωνι

κές θεωρίες δέχονταν ήδη ισχυρές επιθέσεις από τη χριστιανική 

αριστοτελική Σχολή της Γάζας και το κλείσιμο της Ακαδημίας από 

τον Ιουστινιανό ήταν ένδειξη μιας γενικότερης αντίδρασης στον 

Πλατωνισμό, ιδιαίτερα στην παγανιστική αθηναϊκή του μορφή. Ο 

Στέφανος αναφέρεται ότι είχε διδάξει Πλάτωνα και Αριστοτέλη 

στην Κωνσταντινούπολη τον έβδομο αιώνα· ως επί το πλείστον 

όμως οι Βυζαντινές σχολές επικεντρώθηκαν στον τελευταίο φιλό

σοφο. Το ότι η επιρροή των Αθηναίων στη σκέψη του Βυζαντίου 

υπήρξε παρ' όλα αυτά βαρυσήμαντη ήταν αποτέλεσμα της αξιο

σημείωτης πλαστογραφίας των γραπτών του Διονυσίου, μιας από 

τις κύριες πηγές της ύστερης νεοπλατωνικής επιρροής, με την 

οποία θα ασχοληθούμε στο τελευταίο μας κεφάλαιο. 
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Η επιρροή 
του Νεοπλατωνισμού 

ΌΠΩς ΘΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ σε αυτό το κεφάλαιο, μια επισκόπηση της 

επιρροής του Νεοπλατωνισμού απειλεί να γίνει κάτι σχεδόν ταυ

τόσημο με την πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης και της Εγγύς 

Ανατολής μέχρι την Αναγέννηση, και από ορισμένες πλευρές κά

τι ακόμα περισσότερο. Ο λόγος που αυτό δεν έχει πάντοτε ανα

γνωριστεί είναι ότι η επιρροή του Νεοπλατωνισμού υπήρξε συχνά 

έμμεση. Το ότι ο Μεσαίωνας και η Αναγέννηση είδαν τον Πλάτω

να μέσα από το πρίσμα του Μεσοπλατωνισμού και του Νεοπλα

τωνισμού στην πραγματικότητα δεν έχει αναγνωριστεί σαφώς-

εκείνο που έχει ακόμα λιγότερο εκτιμηθεί είναι η έκταση στην 

οποία οι νεοπλατωνικές ιδέες επηρέασαν τις μεσαιωνικές ερμη

νείες του Αριστοτέλη. Αυτό είναι σημαντικό, αφού σημαίνει ότι το 

κυρίαρχο ρεύμα της χριστιανικής θεολογίας, τόσο στην πλατωνι

κή όσο και στην αριστοτελική του μορφή, υπήρξε πάντοτε νεο

πλατωνικό. Εδώ μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο σε λίγα από 

τα σημαντικότερα επεισόδια αυτής της ιστορίας- θα είμαστε, για 

παράδειγμα, σε θέση να πούμε λίγα για τη νεοπλατωνική επιρροή 

στην ανάπτυξη της επιστήμης ή στην Αναγέννηση και στο σύγ

χρονο αποκρυφισμό. Ούτε, πρέπει να τονιστεί, σκοπό έχουμε να 
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δώσουμε μια εξαντλητική ή ολόπλευρη περιγραφή των φιλοσόφων 

που πρόκειται να συζητήσουμε ούτε βέβαια να ισχυριστούμε ότι 

όλοι αυτοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αδιακρίτως «Νεο

πλατωνικοί». αλλά να δείξουμε, πρώτον, την έκταση της ύστερης 

επιρροής του Νεοπλατωνισμού και, δεύτερον, την ποικιλία των 

μορφών που αυτός μπόρεσε να πάρει. Πιο ειδικά θα δούμε πώς κά

ποιες μεταγενέστερες διαμάχες συχνά απηχούν εκείνες τις οποίες 

είχαμε ήδη δει στον παγανιστικό Νεοπλατωνισμό και πώς νεοπλα

τωνικών αντιλήψεων στοχαστές ασχολήθηκαν με το νέο πρόβλημα 

να συμβιβάσουν την παγανιστική φιλοσοφία με την εξ αποκαλύψε-

ως θρησκεία. Σε αυτό το πρόβλημα ο βυζαντινός, ο ισλαμικός και ο 

δυτικός μεσαιωνικός κόσμος ανταποκρίθηκαν ο καθένας με διαφο

ρετικό τρόπο, μέχρις ότου τα διάφορα ρεύματα τους να συγκλίνουν 

στην πολιτιστική ζωή της Αναγέννησης. 

Ένας τρόπος -και, όπως αποδείχτηκε, εκπληκτικά αποτελε

σματικός— να διατηρηθεί η νεοπλατωνική επιρροή σε πείσμα της 

επίσημης εχθρότητας στο βυζαντινό κόσμο εμφανίζεται στα κεί

μενα του συγγραφέα κατά τα τέλη του πέμπτου και τις αρχές του 

έκτου αιώνα τα οποία σώζονται ως εμάς με το όνομα του πρώτου 

Αθηναίου οπαδού του Απόστολου Παύλου, του Διονυσίου του 

Αρεοπαγίτη, στα οποία τα δόγματα του αθηναϊκού Νεοπλατωνι

σμού παρουσιάζονται με χριστιανικό ένδυμα. Πέρα από κάποιες 

επιστολές, το φιλολογικό σώμα του Διονυσίου περιλαμβάνει τέσ

σερα έργα: τη σύντομη αλλά εξαιρετικά σημαντική Μυστική Θεο

λογία. η οποία πραγματεύεται την «αποφατική» ή αρνητική θεο

λογία και την πρακτική άσκηση του μυστικού- το 77ερι' Θείων Ονο

μάτων, που πραγματεύεται τη θετική ή «καταφατική» θεολογία-

και τα Περί Ουρανίου Ιεραρχίας και 77ερι' Εκκλησιαστικής Ιεραρ

χίας, τα οποία εξετάζουν τη μεσολάβηση της θεότητας στα γήινα 

όντα μέσω των ουράνιων τάξεων των αγγέλων και των γήινων τά

ξεων της Εκκλησίας. Η ταυτότητα και η εποχή του συγγραφέα, η 

σχέση του με τα γνωστά μέλη της Αθηναϊκής Σχολής και η σχετική 

καθαρότητα του Χριστιανισμού του παραμένουν αντικείμενα έντο

νης διαμάχης. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι πως η προσπά

θεια του να ενώσει το Νεοπλατωνισμό με την Ορθόδοξη θεολογία 
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δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρώτη. Η αποφατική θεολογία εί

χε πλήρως εδραιωθεί στην ανατολική παράδοση το δεύτερο αιώνα 

από τον Κλήμη τον Αλεξανδρινό, ενώ η σκέψη και ο μυστικισμός 

των Καππαδοκών Πατέρων του πέμπτου αιώνα, του Γρηγόριου 

Ναζιανζηνού (περ. 330-περ. 390). του Βασιλείου Καισαρείας (περ. 

330-379) και ιδιαίτερα του Γρηγόριου Νύσσης (πέθανε το 394) βρί

σκονταν υπό έντονη πλωτινική επιρροή. Το πρόβλημα που τέθηκε 

από τα κείμενα του Διονυσίου, παρά το υποτιθέμενο αποστολικό 

τους κύρος, ήταν ότι ο Νεοπλατωνισμός του άνηκε στην πιο απε

ρίφραστη παγανιστική Αθηναϊκή Σχολή- ειδικότερα, η αγγελολογία 

του Διονυσίου θύμιζε σε μεγάλο βαθμό τις τάξεις των θεών της 

Αθηναϊκής Σχολής. Ως εκ τούτου ο Θεός του έτεινε να γίνει απλώς 

ο ανώτατος όρος της μεταφυσικής ιεραρχίας και ως τέτοιος να 

συλληφθεί σαν να επενεργούσε στον υλικό κόσμο μόνο μέσω με

σολαβητικών δυνάμεων. Σε αυτό ο Διονύσιος απηχούσε τις αμφι

λεγόμενες τάσεις του παγανιστικού Νεοπλατωνισμού και, ίσως 

ακόμα σημαντικότερο, παρουσιαζόταν εξίσου διφορούμενος στα 

θεμελιώδη σημεία που διέκριναν το νεοπλατωνικό από το χριστια

νικό κοσμοείδωλο, όπως το αν η δημιουργία είναι απόρροια της θε

ϊκής φύσης ή οφείλεται σε μια δωρεά χάριτος (πρβλ. σελ. 170 κ.ε.). 

Γι' αυτό και ο τελετουργισμός του έτεινε να χάσει το υπερφυσικό 

του στοιχείο και γινόταν δύσκολο να διακριθεί από την παγανιστι

κή θεουργία (σελ. 174, 178-9). Τέλος, ο Διονύσιος φαινόταν να δί

νει ελάχιστη σημασία στην ενανθρώπιση. Δεν θα κρίνουμε εδώ το 

δίκιο αυτών των κατηγοριών πρέπει απλώς να σημειώσουμε ότι 

έγιναν και ήταν μόνο αφότου η ορθοδοξία του υποστηρίχτηκε από 

τα σχόλια του Ιωάννη Σκυθουπόλεως (περ. 530) και του Μάξιμου 

του Ομολογητή (580-622) που τα κείμενα του Διονυσίου μπόρεσαν 

να γίνουν πλήρως αποδεκτά. Η επίδραση τους στη δυτική μεσαιω

νική θεολογία και το μυστικισμό, που χρονολογείται από τη λατινι

κή μετάφραση του 858 από τον Ιρλανδό φιλόσοφο Ιωάννη Σκώτο 

Εριγένη (περ. 810-περ. 877), η οποία βρήκε σύντομα μιμητές, στά

θηκε εξίσου σημαντική. Μεγαλύτερες διαμάχες προκάλεσε η ίδια 

η σκέψη του Εριγένη, μια εξέλιξη των βυζαντινών νεοπλατωνικών 

ιδεών την οποία αξίζει να εξετάσουμε εν συντομία. 
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Μια κύρια πηγή έντασης στο Νεοπλατωνισμό, όπως έχουμε δει, 

ήταν η διφορούμενη στάση τους απέναντι στον υλικό κόσμο. Δεν 

προκαλεί λοιπόν έκπληξη το ότι και οι δύο πλευρές της εικονομα-

χικής διαμάχης του όγδοου αιώνα, γύρω από τη λατρεία των θείων 

εικόνων, και της ησυχαστικής διαμάχης του δέκατου τέταρτου αιώ

να, στην οποία ο Γρηγόριος Παλαμάς (1296-1357) υπερασπίστηκε το 

μυστικισμό του θείου φωτός ενάντια στην καθαρά αποφατική θεο

λογία του μοναχού Βαρλαάμ, εκφράστηκαν με νεοπλατωνικούς 

όρους. Ήταν όμως χαρακτηριστικό για τη στάση της Ανατολικής 

Εκκλησίας απέναντι στον υλικό κόσμο το ότι και στις δύο περιπτώ

σεις θριάμβευσε η θετική αποτίμηση του κόσμου αυτού. Ο λόγος 

ήταν η αντίληψη του βυζαντινού Νεοπλατωνισμού για τη δημιουρ

γία ως «θεοφάνεια» ή εκδήλωση του θείου, μια εξέλιξη της πλα

τωνικής άποψης του αισθητού κόσμου ως εικόνας του Νοητού η 

οποία έδινε στον πρώτο μια θετικότερη αξία- η θεωρία των εικόνων 

ήταν απλώς μια συγκεκριμένη εφαρμογή αυτού. Εκεί όπου ο Εριγέ-

νης έσφαλε στα μάτια της Εκκλησίας, όταν προσπάθησε να εισα

γάγει αυτό το δόγμα στη Δύση. ήταν η εκ μέρους του πραγμάτευση 

της δημιουργίας ως φυσικής εκδίπλωσης της θείας ενότητας και η 

συνακόλουθη παραδοχή ότι στη διάρκεια της δημιουργίας των άλ

λων πραγμάτων ο Θεός δημιουργεί ταυτόχρονα και τον εαυτό του 

(Div. Nat. III. 23). Εξ ου και η καταδίκη για πανθεϊσμό που επέσυ

ρε η πραγματεία του De Divisione Naturae. 

Όλες οι νεοπλατωνικές επιδράσεις στο βυζαντινό κόσμο που 

έχουμε ως εδώ εξετάσει ήταν έμμεσες. Η μελέτη των ίδιων των πα

γανιστών Νεοπλατωνικών ξανάρχισε μόνο κατά τη βυζαντινή Ανα

γέννηση του ενδέκατου αιώνα, η οποία είχε επίκεντρο τη σχολή του 

Μιχαήλ Ψελλού (1018-79). Σε ένα περίφημο χωρίο του έργου Χρο

νογραφία του Ψελλού (VI. 37-8). περιγράφει ο ίδιος τις νεοπλατω

νικές του σπουδές και τον ιδιαίτερο ενθουσιασμό του για τον Πρό

κλο. Όμως, μολονότι στον Ψελλό είναι όπου οφείλουμε πολλές από 

τις πληροφορίες μας σχετικά με τη θεουργική πλευρά του Πρό

κλου, η στάση του Ψελλού απέναντι στη θεουργία δεν ήταν καθό

λου κριτική- στην πραγματικότητα, επιτέθηκε στο σύγχρονο του 

πατριάρχη Κερουζάριο για την υποτιθέμενη εισαγωγή θεουργικών 
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τελετουργικών στην Εκκλησία. Ωστόσο η ίδια η ορθοδοξία του Ψελ

λού δεν έγινε δεκτή χωρίς αμφισβήτηση και ο μαθητής του Ιωάννης 

ο Ιταλός αφορίστηκε το 1082 για διδασκαλία παγανιστικών θεω

ριών, συμπεριλαμβανομένης, όπως είχε υποστηριχτεί, της μετεν

σάρκωσης. Η ίδια η στάση του Ψελλού έμοιαζε αμφίσημη. Αφενός 

δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφισβητήσουμε την ομολογία πί

στεως του στην Εκκλησία- αφετέρου δεν κατόρθωσε να εναρμονί

σει τη φιλοσοφία του με την εξ αποκαλύψεως θρησκεία και σαφέ

στατα έδειχνε πολύ μεγαλύτερη αφοσίωση στην πρώτη απ' ό,τι 

στην τελευταία. Θα συναντήσουμε μια παρόμοια στάση μεταξύ των 

Αράβων φιλοσόφων, με την περίφημη θεωρία τους της «διπλής 

αλήθειας», και πιθανώς στον Βοήθιο μεταξύ των Λατίνων. Παρό

μοιες αντιλήψεις ανέκυψαν σε σχέση με την πλατωνική σχολή του 

δέκατου πέμπτου αιώνα που ιδρύθηκε στο Μυστρά της Πελοπον

νήσου από τον Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό (περ. 1360-περ. 1450) -

και όχι άδικα, αν οι αναφορές των εχθρών του για τις θεωρίες του 

είναι ακριβείς. Παρ' όλα αυτά είχε σταλεί ως αντιπρόσωπος στη Σύ

νοδο της Φλωρεντίας το 1438 για να διαπραγματευτεί την επανέ

νωση της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας και εκεί ενέπνευ

σε τον Κόζιμο των Μεδίκων να ιδρύσει τη δική του Πλατωνική Ακα

δημία, ενώ ο μαθητής του Βησσαρίων στην πραγματικότητα μετα-

στράφηκε από την Ελληνική στη Λατινική Εκκλησία, όπου και έγι

νε καρδινάλιος. Αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων ήταν η 

μετάδοση στη Δύση των βασικών κειμένων του Πλάτωνα και των 

παγανιστών Νεοπλατωνικών, πολλών από τους οποίους για πρώτη 

φορά. Τις συνέπειες θα τις δούμε σύντομα. 

Ο μουσουλμανικός κόσμος είχε εν τω μεταξύ προσλάβει μια 

εντελώς διαφορετική εκδοχή του Νεοπλατωνισμού. Το βασικό του 

συστατικό, ένας νεοπλατωνικός αριστοτελισμός, ήταν μια συνέχεια 

της φιλοσοφικής παράδοσης της Αλεξανδρινής Σχολής. Η τελευ

ταία, όπως έχουμε σημειώσει, επέζησε στα αραβικά χρόνια, μέχρι 

περίπου το 720 όταν μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια και περίπου το 

900 στη Βαγδάτη. Δεν ήταν όμως ο μόνος δίαυλος μέσα από τον 

οποίο η νεοπλατωνική σκέψη πέρασε στους Άραβες: μια άλλη κύ

ρια πηγή ήταν οι συριακές μεταφράσεις των ελληνικών κειμένων 
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στην Εγγύς Ανατολή. Και ενώ πολλά νεοπλατωνικά έργα πέρασαν 

στους Μουσουλμάνους μέσω της μίας ή της άλλης οδού, τον κύριο 

ρόλο έπαιξε μια άλλη αξιοσημείωτη πλαστογραφία, η αποκαλού

μενη Αριστοτέλους Θεολογία, η οποία στην πραγματικότητα αποτε

λείται από αποσπάσματα από τις Ewεάδες IV-VI επαυξημένη με 

συμπληρωματικό ή επεξηγηματικό υλικό προερχόμενο ίσως από το 

χαμένο υπόμνημα του Πορφύριου. Το ότι στην παρούσα μορφή του 

το έργο είναι μια εσκεμμένη πλαστογραφία αποδεικνύεται από τον 

πρόλογο του, όπου ο «Αριστοτέλης» το περιγράφει ως το αποκο

ρύφωμα της σκέψης του στο οποίο απέβλεπαν όλα τα υπόλοιπα έρ

γα του. Δύο άλλες παραφράσεις του Πλωτίνου, το Επιστολή περί 

της Θείας Επιστήμης και το Ρήσεις Ελλήνων Σοφών είναι γνωστές. 

ωστόσο, χωρίς το αριστοτελικό κύρος, είχαν πολύ μικρότερη επιρ

ροή. Επίσης λιγότερο σημαντικό για τον αραβικό κόσμο, αλλά θε

μελιώδες για το μεσαιωνικό ευρωπαϊκό Σχολαστικισμό, υπήρξε ένα 

άλλο ψευδό-αριστοτελικό απόκρυφο, το Βιβλίο περί του Απολύτου 

Αγαδού. γνωστό στη μεσαιωνική Δύση με τον τίτλο «Liber de 

Giusis», ένα έργο στην πραγματικότητα βασισμένο στό Στοιχείωσις 

Θεολογική του Πρόκλου. Μπορεί να φανταστεί κανείς τη σύγχυση 

που προκλήθηκε από τέτοια έργα- για παράδειγμα, το κεφάλαιο III 

(παρ. 67-76) από την αποκαλούμενη Θεολογία (βασισμένη στην Ew. 

IV. 7. 85) απορρίπτει την ίδια τη θεωρία του Αριστοτέλη περί ψυ

χής, την οποία αποδίδει στους «υλιστές». Και το αποτέλεσμα ήταν 

ότι η ερμηνεία του Αριστοτέλη από τους Άραβες στάθηκε τουλάχι

στον τόσο νεοπλατωνική όσο και η ερμηνεία τους στον Πλάτωνα -

ή ίσως και περισσότερο, αφού τον τελευταίο τον έβλεπαν μέσα από 

τα μάτια των προ-πλωτινικών ερμηνευτών, ιδιαίτερα του Γαληνού: 

για παράδειγμα, οι περισσότεροι από τους Άραβες συμφωνούσαν 

με τον Γαληνό και τον Φιλόπονο, μια άλλη σημαντική επιρροή στη 

σκέψη τους. κατά το ότι λάμβαναν κυριολεκτικά την έγχρονη δημι

ουργία στον Τίμαιο. Μια άλλη απομάκρυνση από το Νεοπλατωνι

σμό ήταν η αναβίωση της πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνα εκ μέ

ρους τους. Εντούτοις, μερικοί από τους Μουσουλμάνους υποστήρι

ξαν τη συμφωνία Πλάτωνα και Αριστοτέλη, ιδιαίτερα ο αλ-Φάρα-

μπι, ο οποίος έγραψε και ένα έργο για να το αποδείξει. 
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Ούτε θα έπρεπε να υποτιμηθεί η επιρροή των προ-νεοπλατωνι-

κών πηγών, ιδιαίτερα του Αλέξανδρου του Αφροδισιέως, στις αρα

βικές ερμηνείες του Αριστοτέλη. Ωστόσο τα νεοπλατωνικά απόκρυ

φα προσέφεραν την ελάχιστη προσθήκη που ήταν απαραίτητη για 

να γίνει ο αριστοτελισμός δεκτός σε ένα θρησκευόμενο νου, ιδιαίτε

ρα στο ότι θεωρούσε το Θεό μια ικανή, όπως και τελική αιτία, μέσω 

της θεωρίας της απορροής. Ως εκ τούτου η επιρροή της Θεολογίας 

ήταν τόσο σημαντική όσο και το Μετά τα Φυσικά του ίδιου του Αρι

στοτέλη και ούτε ακόμα και ο Αβερρόης, παρά τη διάθεση του να 

επιστρέψει από το Νεοπλατωνισμό του Αβικέννα σε έναν αυστηρό

τερο αριστοτελισμό, δεν μπορούσε να απορρίψει πλήρως τις ιδέες 

της.' Διότι οι Άραβες φιλόσοφοι, αν και με κάπως διαφορετικούς 

τρόπους, ήταν στο σύνολο τους ειλικρινά θρησκευόμενοι άνθρωποι, 

μολονότι η θρησκεία τους δεν ήταν τέτοια ώστε να γίνει δεκτή από 

τη μουσουλμανική ορθοδοξία. Σε αντίθεση με τη θέση που έλαβε 

μέσα στο Χριστιανισμό, ο Νεοπλατωνισμός αποτέλεσε μόνο μια μι

κρή συνιστώσα στην ορθόδοξη μουσουλμανική θεολογία μέχρι την 

εποχή του αλ-Γαζάλι (1058-1111). Και ενώ ο πρώτος από τους κύριους 

μουσουλμάνους Περιπατητικούς, ο φιλόσοφος του ένατου αιώνα αλ-

Κίντι, προσπάθησε να εναρμονίσει τη φιλοσοφία του με την αποκά

λυψη, εγκαταλείποντας χαρακτηριστικά την αιωνιότητα του κόσμου, 

μεταξύ των διαδόχων του, ο Τούρκος αλ-Φάραμπι (απ. 950), ο Πέρ

σης Ιμπν-Σίνα (Αβικέννας, 980-1037) και ο Ισπανός Ιμπν-Ρουσντ 

(Αβερρόης, 1123-98) τήρησαν αντίθετη στάση. Δεν μπορεί εδώ να γί

νει μια πλήρης περιγραφή των διαφορών μεταξύ όλων αυτών των 

φιλοσόφων, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές όσο και οι ομοιότητες 

τους. Το μόνο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η βασική τους οπτική 

απέναντι στην ορθοδοξία, όπως συνοψίζεται στην περίφημη θεωρία 

της «διπλής αλήθειας»- ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτή διδα

σκόταν ρητά από τους φιλοσόφους, εκφράζει οπωσδήποτε τη θέση 

τους. Βάση της ήταν η απόρριψη οποιασδήποτε ορθολογικής συμ

φιλίωσης λόγου και αποκάλυψης, αφού και τα δύο μπορούσαν να 

αληθεύουν καθένα στη δική του σφαίρα. Γι' αυτό εάν στην ουσία δεν 

1. Η απορροή απορρίπτεται στην πραγματικότητα στο έργο του Αβερρόη Η Καταστροφή της 
Καταστροφής (III. 186), ενώ αυτός φαίνεται να την αποδέχεται αλλού. 
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πραγματευόταν την εξ αποκαλύψεως θρησκεία (όπως φαινόταν να 

κάνει ο Αβερρόης), ως απλώς μια συμβολική παρουσίαση της φιλο

σοφικής διδασκαλίας για τις μάζες, τουλάχιστον διασφάλιζε την αυ

τονομία της φιλοσοφίας από τη θεολογική παρέμβαση. Εξ ου, για 

παράδειγμα, η απόρριψη εκ μέρους του φιλοσόφου της εκ του μη

δενός δημιουργίας προς χάριν της απορροής. Εξ ου επίσης και η φυ

σική τους εξήγηση για τα θαύματα και την προφητεία (πρβλ σελ. 

122-3), τα πρώτα μέσω της κοσμικής συμπάθειας και η δεύτερη ως 

αποτέλεσμα της ένωσης του προφήτη με τον Ενεργητικό Νου του 

Αριστοτέλη- η ομοιότητα της διδασκαλίας του Αβικέννα στο τελευ

ταίο ζήτημα, σε συνδυασμό με στωικές και νεοπλατωνικές ιδέες, με 

εκείνη του Ιάμβλιχου (πρβλ. Αβερρόης Tahafut-al-Tahafut XVI. 

496-7, και παραπάνω σελ. 199-200) είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Οι 

στάσεις των φιλοσόφων απέναντι στην προσωπική αθανασία ποίκιλ

λαν εκεί που συμφωνούσαν ήταν στο ότι απέρριπταν το ορθόδοξο 

δόγμα της ανάστασης του σώματος. Το τελευταίο ήταν ένα από τα 

τρία θεμελιώδη ζητήματα για τα οποία τους κατηγόρησε ο αλ-Γαζά-

λι στο ορθόδοξο μανιφέστο του Η Καταστροφή των Φιλοσόφων τα 

υπόλοιπα ήταν η αποδοχή της αιωνιότητας του κόσμου και η άρνη

ση τους ότι ο Θεός γνωρίζει τις ατομικές ουσίες. Είναι ενδιαφέρον 

να συγκρίνουμε αυτά τα τρία ζητήματα με τις τρεις επιφυλάξεις του 

Συνέσιου του Κυρηναίου (πρβλ. σελ 169 κ.ε.)- το πρόβλημα της θε

ϊκής γνώσης φυσικά έπαιζε βαρύνοντα ρόλο στον αριστοτελισμό και 

είχε ιδιαίτερα τονιστεί από τον Αλέξανδρο (πρβλ. σελ. 61-3), ενώ η 

εγκατάλειψη της προ-ύπαρξης από τους Άραβες οφειλόταν στην 

επιθυμία τους να συνδυάσουν τη νεοπλατωνική με την αριστοτε

λική ψυχολογία. Οι επικρίσεις του αλ-Γαζάλι απαντήθηκαν στο έρ

γο του Αβερρόη 77 Καταστροφή της Καταστροφής (Tahafut-al-

Tahafut), μια από τις εκτενέστερες και πιο ενδιαφέρουσες διαμάχες 

στην ιστορία της θρησκευτικής σκέψης. Ο αλ-Γαζάλι πέτυχε το στό

χο του και η επιρροή της αριστοτελικής σχολής στη μουσουλμανική 

σκέψη έφτασε στο τέλος της. Το μέλλον του βρισκόταν πλέον στα 

χέρια του δυτικοευρωπαϊκού Σχολαστικισμού, ο οποίος ξεκίνησε με

ταφράσεις των αραβικών κειμένων το δωδέκατο αιώνα. Έτσι άλλο 

ένα ρεύμα νεοπλατωνικής σκέψης έφτασε στη Δύση. 

259 



ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟς 

Ο θρίαμβος του αλ-Γαζάλι ωστόσο δεν έθεσε τέλος στη νεοπλα

τωνική επιρροή στο Ισλάμ. Έχουμε σημειώσει τη νεοπλατωνική τά

ση της ίδιας της θεολογίας του αλ-Γαζάλι- πράγματι ο Αβερρόης 

τον κατηγορεί δίκαια ότι ο ίδιος αποδέχεται μερικές από τις θεωρίες 

που επικρίνει στους φιλοσόφους. Ακόμη σημαντικότερη στάθηκε η 

συμβολή του στον ισλαμικό μυστικισμό (ή Σουφισμό)- στην πραγ

ματικότητα οι νεοπλατωνικές ιδέες είναι απίθανο να μην υπήρχαν 

πριν στο Σουφισμό (μολονότι οι καταβολές του κινήματος είναι 

αντικείμενο εκτεταμένων διαμαχών), αλλά επικράτησαν με τον αλ-

Γαζάλι. Ανάμεσα στους πρώτους σούφι ήταν ο Αιγύπτιος Ντουλ 

Νουν (απ. 859) εκείνος που θεωρείται ότι εισήγαγε ελληνικές ιδέες, 

μολονότι αυτές πρέπει να ήταν περισσότερο ερμητικές παρά νεο

πλατωνικές- σε κάθε περίπτωση, είναι απίθανο να γνώριζε τη Θεο

λογία, η οποία δεν είχε μεταφραστεί μέχρι το τέλος της ζωής του. 

Εντούτοις μια άλλη εκδοχή του ισλαμικού Νεοπλατωνισμού επρό

κειτο να εμφανιστεί στη θεοσοφική σχολή του Πέρση Σουχραβαρυ-

τί (1155-91), βασιζόμενη σε ιδέες που προέρχονταν από τη Θεολογία 

και ήδη παρούσες στον Αβικέννα- ωστόσο, σε αντίθεση με τους 

μουσουλμάνους Περιπατητικούς, ο Σουχραβαρυτί θεωρούσε τον 

εαυτό του πλατωνιστή και τόνιζε την κατωτερότητα του Αριστοτέ

λη. Όλες οι παραπάνω παραδόσεις, φιλοσοφικές, μυστικές και 9ε-

οσοφικές, ενώθηκαν στο έργο του γεννημένου στην Ισπανία Ιμπν 

Άραμπι (1165-1240), ο οποίος συνδυάζει τη θεοσοφική αντίληψη του 

σύμπαντος με κάποιου είδους μονισμό. Με την ιδέα ότι ο Θεός επι

τυγχάνει την αυτογνωσία του μέσω του ανθρώπου διαφοροποιείται 

από το κύριο ρεύμα του Νεοπλατωνισμού προς την κατεύθυνση του 

Νουμήνιου και του ανώνυμου σχολιαστή του έργου Παρμενίδης, με 

τους οποίους ο Άραμπι συγγενεύει επίσης ως προς την παράδοξη 

λύση που δίνει στο δίλημμα εμμένειας-υπερβατικότητας. 

Τις νεοπλατωνικές επιδράσεις στη μεσαιωνική ιουδαϊκή σκέψη 

και το μυστικισμό πρέπει να εξετάσουμε με μεγαλύτερη συντομία. 

Η παρουσία του στην Καμπάλα αποδεικνύεται από μια παραπομπή 

στη Θεολογία του Αριστοτέλη από τον Μωυσή της Αεόν, τον υποτι

θέμενο συγγραφέα του Ζοχάρ·2 στη φιλοσοφία, η νεοπλατωνική 

2. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, σελ. 203. 
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επιρροή είναι ισχυρότερη στην ομολογουμένως πλατωνίζουσα διδα

σκαλία του Ιμπν Γκεμπιρόλ (Αβισεβρών, περ. 1021-περ. 1058), που 

είναι γνωστότερος για την εξέλιξη της αντίληψης του Πλωτίνου σχε

τικά με τη Νοητή Ύλη. Απέναντι σε αυτήν τη σχολή ο συνδυασμός 

που πρότεινε ο Μάίμονίδης (1135-1204) ενός αυστηρότερου αριστο-

τελισμού με μια θεμελιωδώς αποφατική θεολογία παίζει τον ίδιο ρό

λο που έπαιξε ο Αβερρόης απέναντι στον Αβικέννα. Μια βασική 

σημασία αυτής της ιουδαϊκής φιλοσοφικής παράδοσης ήταν το ότι 

μετέδωσε τις νεοπλατωνικές ιδέες στον Σπινόζα. 

Σε σύγκριση με τη γνώση των Αράβων για το Νεοπλατωνισμό. 

όπως και για τα ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα γενικά, εκείνη της 

πρώιμης μεσαιωνικής Δύσης είναι πενιχρή. Πράγματι, μεγάλο μέρος 

του μεσαιωνικού Πλατωνισμού, της κυρίαρχης δύναμης στη δυτική 

σκέψη ως τη σχολαστική περίοδο, δεν ήταν καθόλου ο Νεοπλατω-

νισμός, αλλά μάλλον ο Μεσοπλατωνισμός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για το υπόμνημα του Χαλκίδιου (τέταρτος αιώνας;) στο Τίμαιος, το 

μοναδικό πλατωνικό διάλογο που ήταν γνωστός στη Δύση μέχρι τη 

μετάφραση των Μένων και Φαίδων το δωδέκατο αιώνα από τον Αρί

στιππο- διότι, παρά την πιθανή μετα-πλωτινική ημερομηνία του 

Χαλκίδιου. είναι η επιρροή του Νουμήνιου εκείνη που κυριαρχεί στο 

έργο του. Άλλες σημαντικές πηγές ήταν αυτές του Απουλήιου. του 

Λατίνου Πλατωνικού του δεύτερου αιώνα, και η μετάφραση του 

Ερμητικού έργου Ασκληπιός η οποία εσφαλμένα αποδίδεται στον 

ίδιο. Αλλά ακόμη και αυτοί οι Λατίνοι συγγραφείς, των οποίων ο 

Νεοπλατωνισμός είναι αδιαμφισβήτητος, γενικά διδάσκουν ένα σύ

στημα αξιοσημείωτα πιο απλουστευμένο και πολύ πιο κοντά στο 

Μεσοπλατωνισμό απ' ό,τι εκείνο του ίδιου του Πλωτίνου. Έχουμε 

ήδη δει δύο αλληλοσυσχετιζόμενους λόγους γι' αυτό (παραπάνω 

σελ.. 161-2): την αντιπάθεια των Δυτικών για τις μεταφυσικές λε-

πτολογίες και το συνακόλουθο ενθουσιασμό τους για την εκλαϊ

κευτική εκδοχή του Πορφύριου στη σκέψη του δασκάλου του. Έτσι 

ακόμα και εκείνοι οι Λατίνοι συγγραφείς, όπως ο Αυγουστίνος 

(354-430), που είχαν ασφαλώς μελετήσει τον ίδιο τον Πλωτίνο, 

έτειναν να τον βλέπουν μέσα από το πρίσμα του Πορφύριου. Με

ταξύ των παγανιστών αυτό αληθεύει για τον Μακρόβιο (περ. 400), 
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συγγραφέα ενός υπομνήματος στο Somnium Scipionis του Κικέ-

ρωνα, το οποίο παρουσίαζε το νεοπλατωνικό δόγμα σε μια μορφή 

αφομοιώσιμη από την καλλιεργημένη ανώτερη τάξη των Ρωμαίων 

της εποχής του. Η αδυναμία του Αυγουστίνου να δει την πλήρη 

αντίθεση μεταξύ των Υποστάσεων του Πλωτίνου και της χριστιανι

κής τριάδος εξηγείται ομοίως από τον τρόπο που είχε «συμπιέσει» 

τις πρώτες ο Πορφύριος. Παρ' όλα αυτά η γνώση που είχε ο Αυ

γουστίνος του Πλωτίνου, ιδιαίτερα της ψυχολογίας του, ήταν κάθε 

άλλο παρά επιφανειακή: παραδείγματα της είναι η ανάλυση του 

σχετικά με τους αντίστοιχους ρόλους του σώματος και της ψυχής 

στην αίσθηση' και η περίφημη «υποκειμενική» αντίληψη του χρό

νου που παρουσιάζεται στο έργο Confessions XI. Ακόμη αργότερα 

στη ζωή του. αφότου στο έργο του Retractations είχε επικρίνει πολ

λές από τις νεανικές πλατωνικές του ιδέες, η επιρροή τους πάνω 

του παρέμενε ισχυρή- δυστυχώς δεν μπορούμε αυτό να το αναλύ

σουμε περισσότερο εδώ ούτε να εξετάσουμε τις ριζικές αλλαγές που 

υπέστησαν στο φως της προσωπικής εμπειρίας του Αυγουστίνου. 

Δύο Λατίνοι συγγραφείς ξεχωρίζουν από το κύριο ρεύμα, κατά 

πολύ λόγω της ανωτερότητας της φιλοσοφικής τους κατάρτισης 

έναντι των περισσότερων από τους Λατίνους συγχρόνους τους. Ο 

ένας είναι ο θεολόγος του τέταρτου αιώνα Μάριος Βικτωρίνος, του 

οποίου η μετάφραση του Πλωτίνου είχε χρησιμοποιηθεί από τον 

Αυγουστίνο και ο οποίος στην ύστερη του περίοδο μεταστράφηκε 

στο Χριστιανισμό και συνέγραψε διάφορες πραγματείες με τις 

οποίες πολεμούσε την αίρεση του Αρειανισμού αντανακλώντας την 

άποψη του ανώνυμου υπομνηματιστή του έργου Παρμενίδης για τις 

Υποστάσεις- αν το υπόμνημα είναι στην πραγματικότητα του Πορ

φύριου, αντιπροσωπεύει μια πλευρά του έργου κατά τα άλλα χωρίς 

μεταγενέστερη επιρροή. Ο άλλος συγγραφέας, ο Βοήθιος (480-

524), αντιπροσωπεύει την αλεξανδρινή παράδοση του ύστερου Νε

οπλατωνισμού. Αυτό εμφανίζεται ιδιαίτερα στην έμφαση που δίνει 

στη λογική, η οποία δικαιολογεί απολύτως την αξίωση του στον τίτ

λο του «Πρώτου Σχολάρχη», και στην άποψη του για τη συμφωνία 

3. Πρβλ. Gilson, Christian Philosophy of St. Augustine, σελ. 56-65, 276-82. 
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Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Για να το αποδείξει αυτό είχε την πρό

θεση να μεταφράσει το σύνολο των έργων των δύο συγγραφέων στα 

Λατινικά, αλλά είχε μεταφράσει μόνο τις λογικές πραγματείες του 

Αριστοτέλη και την Εισαγωγή του Πορφύριου, όταν συνελήφθη από 

τον Γότθο βασιλιά Θεοδώριχο με την κατηγορία της προδοσίας. Και 

ενώ περίμενε την εκτέλεση του, συνέθεσε το πιο πλατωνικό του έρ

γο, το De consolationae Philosophiae. Έχει συχνά σχολιαστεί ότι. 

ενώ οι περί τριάδος πραγματείες του Βοήθιου. που είχαν γραφτεί 

νωρίτερα στη ζωή του. μαρτυρούσαν τη θεολογική του ορθοδοξία, 

τη στιγμή της κρίσης στράφηκε προς τον Πλατωνισμό- μια πιθανή 

εξήγηση έχει προταθεί παραπάνω (σελ. 255-6). Εντούτοις, ο μη 

δογματικός και «μη αιρετικός» χαρακτήρας του αλεξανδρινού Νε

οπλατωνισμού βοήθησε τον Βοήθιο να αποφύγει πολλά από τα δόγ

ματα που ήταν ασύμβατα με το Χριστιανισμό, μολονότι όπως και 

άλλοι Πλατωνικοί είχε υποστηρίζει την προΰπαρξη της ψυχής και 

την αιωνιότητα του κόσμου. Όπως είπαμε, η πρώιμη θεωρία του δεν 

ήταν ακόμη εντελώς ανορθόδοξη (πρβλ σελ. 171-3), ενώ ακόμη και 

ο Ακινάτης επρόκειτο να παραδεχτεί πως η τελευταία ίσως δικαιο

λογείται από τη σκοπιά της φυσικής αιτιότητας, μολονότι όχι της 

αποκάλυψης. Ωστόσο, ο Βοήθιος τονίζει την αντίθεση μεταξύ της 

έγχρονης διάρκειας του κόσμου και της άχρονης αιωνιότητας του 

Θεού, δημιουργώντας σταδιακά τον τυπικό σχολαστικό ορισμό της 

αιωνιότητας ως «της πλήρως παράλληλης και τέλειας κατοχής της 

ατέρμονης ζωής» («intermiriabilis vitae tota simul et perfecta 

possesio», Cons. V. 6). Το χρέος αυτής της περιγραφής στους Αθη

ναίους και Αλεξανδρινούς διδασκάλους το έχουμε ήδη σημειώσει. 

Η μετάφραση του Διονυσίου από τον Εριγένη και οι μεταφρά

σεις του δωδέκατου αιώνα, όπως και οι μεταγενέστερες μεταφρά

σεις φιλοσοφικών πραγματειών από τα Αραβικά, σηματοδότησαν 

σημαντικά στάδια της ανάκτησης του Νεοπλατωνισμού από τη Δύ

ση και εξασφάλισαν τη θέση ότι η αναγνώριση του Αριστοτέλη ως 

του φιλόσοφου δεν θα αποδυνάμωνε καθόλου τη νεοπλατωνική 

επιρροή- στην πραγματικότητα, ίσως και να την ενδυνάμωσε. Οι 

μεταφράσεις του Αριστοτέλη και των νεοπλατωνικών σχολιαστών 

άρχισαν σύντομα να γίνονται από το ελληνικό πρωτότυπο. Στην 
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επίδραση τους προστέθηκε αυτή της μετάφρασης που έγινε μεταξύ 

του 1268 και 1281 από το φίλο τού Ακινάτη Γουλιέλμο του 

Moerbeke, Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου, του έργου Στοιχείωσις Θεολογι

κή του Πρόκλου, των υπομνημάτων του στα Παρμενίδης και Τίμαιος 

και των τριών του σύντομων θρησκευτικών του πραγματειών. Αυτές 

οι μεταφράσεις βοήθησαν τον Ακινάτη να διαγνώσει την πλαστότη-

τα του Liber de Causis και έτσι να ελευθερώσει τον Αριστοτέλη 

από πολλές νεοπλατωνικές προσθήκες που είχε δεχτεί από τους 

Άραβες.4 Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ίδια κατεύ

θυνση ήταν η ανάγκη να συμφιλιωθεί ο Αριστοτέλης με την Καθο

λική ορθοδοξία, πράγμα που οδήγησε τον Ακινάτη, με τον ίδιο τρό

πο που οδήγησε νωρίτερα τους λεγόμενους Αβικεννίζοντες Αυγου-

στινιανούς, όπως τον Γουλιέλμο της Ωβέρνης (απ. 1180-1249), να 

απορρίψουν την απορροή για χάρη της εκ του μηδενός δημιουργίας 

και να υποβιβάσουν τις υπερβατικές συνέπειες του δόγματος περί 

Ενεργητικού Νου. Ο Ακινάτης όμως δεν είχε καμία πρόθεση να 

εγκαταλείψει το ίδιο το De Causis' στην πραγματικότητα, παράλ

ληλα με τον Διονύσιο (συνέθεσε ένα υπόμνημα σχετικά με το Περί 

Θείων Ονομάτων), ο Αυγουστίνος, ο Βοήθιος και τώρα ο Πρόκλος 

άφησαν ένα τόσο ουσιώδες νεοπλατωνικό ίχνος στο έργο του που 

έκανε τον Πρωτοπρεσβύτερο Inge να το τοποθετεί εγγύτερα στον 

Πλωτίνο παρά στον πραγματικό Αριστοτέλη.5 Μόνο ένα παράδειγ

μα της αλληλεπίδρασης αυτών των δυνάμεων μπορούμε να δώσου

με εδώ, τον ισχυρισμό του Ακινάτη ότι ο Θεός του Αριστοτέλη, κα

τανοώντας τον εαυτό του. κατανοούσε και κάθε άλλο ον (Μεταφ. 

XII. 11). Στο έργο του Contra Gentiles (I. 49. 6) επικαλείται την αυ

θεντία του Διονυσίου (ΘΟ VII. 2) γι' αυτήν τη θεωρία, όμως οι Άρα

βες την είχαν δει να αναφέρεται από τον ίδιο τον «Αριστοτέλη» στη 

Θεολογία II. 24, μια παράφραση της Εννεάδας IV. 4. 2. 10-14. 

Δεν μπορούμε να συζητήσουμε εδώ άλλες νεοπλατωνικές επι

δράσεις στον Ακινάτη, όπως και στους υπόλοιπους μεγάλους Σχο

λαστικούς. Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε δύο κατευθύνσεις στις 

4. Η ψευδο-αριοτοτελική Θεολογία είχε μεταφραστεί στα τέλη του δωδέκατου αιώνα, αλλά 

ποτέ δεν είχε την ίδια επιρροή στους Λατίνους με αυτήν που είχε στους Άραβες. 

5. Philosophy of Plotinus Ι, σελ. 15 σημ. 1. 
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οποίες ασκήθηκε η νεοπλατωνική επίδραση έπειτα από αυτόν και 

υπό τη δική του επιρροή. Η μία είναι η Θεία Κωμωδία του Δάντη. 

του οποίου το καταληκτικό όραμα, όπως και πολλά άλλα σημεία 

του ποιήματος, είναι εξ ολοκλήρου νεοπλατωνικό. Η άλλη είναι η 

μυστικιστική σχολή του Rhineland, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται 

από το Δομινικανό μοναχό Meister Eckhart (περ. 1260-1327) και 

τους μαθητές του Tauler (περ. 1300-61) και Suso (περ. 1295-1366). 

Όπως ο Διονύσιος και ο ίδιος ο Πλωτίνος, έτσι και ο Eckhart πολ

λές φορές παρέβαινε τα όρια της Ορθοδοξίας μέσα στο μυστικό 

του ενθουσιασμό και ήταν πράγματι συμβολή εκ μέρους της σύγ

χρονης έρευνας ότι τον κατέταξε οριστικά στη σχολαστική παράδο

ση. Είναι παρ' όλα αυτά αξιοσημείωτο ότι η υπεράσπιση ορισμένων 

νεοπλατωνικών μοτίβων από τους μυστικούς του Rhineland. ιδίως 

της αποφατικής θεολογίας, είναι περισσότερο ανενδοίαστη απ' ό,τι 

του ίδιου του Ακινάτη. Ως εκ τούτου η υπεράσπιση εκ μέρους του 

Eckhart δογμάτων όπως η κατεξοχήν διάκριση μεταξύ Θεού και της 

Μη Γνώσιμης Κεφαλής του Θεού και η παραδοχή του ενός αδημι

ούργητου στοιχείου μέσα στην ψυχή. το οποίο προσέγγιζε στον 

Πλωτίνο περισσότερο απ' ό,τι θα μπορούσε η Εκκλησία να ανεχτεί, 

οδήγησε το 1329 στη μεταθανάτια καταδίκη του. 

Η σκέψη του Νικολάου Κουζάνο (1401-64) είναι σε μεγάλο βαθ

μό μια σύνθεση της διονυσιακής παράδοσης, όπως παρουσιάστηκε 

από τη σχολή του Rhineland. Ήταν όμως το έργο του Πρόκλου 

εκείνο που αποτέλεσε την αγαπημένη μελέτη του Κουζάνο, περι

λαμβανομένου τώρα και του Πλατωνική Θεολογία, του οποίου είχε 

κάνει μια ιδιαίτερη μετάφραση- διότι ως καρδινάλιος είχε εμπλα

κεί στις διαπραγματεύσεις για την επανένωση με την Ανατολή και 

μπόρεσε έτσι να παίξει το δικό του ρόλο στη μετάδοση της αρχαί

ας σοφίας στη Δύση. Οι σύγχρονες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την 

ισχυρή επιρροή του Πρόκλου στη σκέψη του- ένα σημαντικό πα

ράδειγμα είναι η εξάρτηση της βασικής αρχής του Κουζάνο σύμ

φωνα με την οποία στο Θεό τα αντίθετα συμπίπτουν από το τε

λευταίο μέρος του υπομνήματος του Πρόκλου στο Παρμενίδης.6 Τα 

6. Πρβλ. R. Klibansky, Ein Proklos-Fund und seine Bedeutung, σελ. 28, Plato's Parmenides 
in the Middle Ages and Renaissance, σελ. 304-6· επίσης παραπάνω, σελ. 240 σημ. 16. 
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πιο πρωτότυπα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας του Κουζάνο προ

έρχονται από την επίδραση του νομιναλισμού του Ockham- γιατί 

παρόλο που η άρνηση του της ξεχωριστής ύπαρξης των καθολικών 

εννοιών δεν αντέφασκε με τη στάση των Νεοπλατωνικών απέναντι 

στις Ιδέες (πρβλ σελ. 45-6), ο Κουζάνο, αντί να ακολουθεί το με

σαιωνικό Νεοπλατωνισμό που τοποθετούσε τις Ιδέες μέσα στο Θείο 

Νου, προτιμά μάλλον να μιλά για τον ίδιο το Θεό ως το μόνο Ιδεώ

δες Πρότυπο και εκ τούτου ως Υπέρτατη Καθολική Έννοια (Doct. 

Ign. II. 6). Με παρόμοιο τρόπο εγκαταλείπει το συμβιβασμό των 

Νεοπλατωνικών μεταξύ κλασικών και μυστικών αντιλήψεων στην 

αποτίμηση πεπερασμένου και απείρου- στη σκέψη του Κουζάνο το 

άπειρο βασιλεύει ασυναγώνιστο. Εξ ου και η έμφαση του, όπως συ

νοψίζεται στον τίτλο του γνωστότερου έργου του De Docta 

Ignorantia, για ανεπάρκεια της εννοιακής σκέψης- διότι μέσα σε 

έναν περιορισμένο κόσμο η γνώση μπορεί να είναι μόνο κατά προ

σέγγιση, και ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και το θείο Άπειρο δεν 

μπορεί να υπάρξει κανένα κοινό μέτρο. Εν κατακλείδι, η απόρριψη 

του παραδοσιακού πεπερασμένου σύμπαντος από τον Κουζάνο 

αποκλείει κάθε απόλυτη διάκριση μεταξύ ανώτερων και κατώτερων 

περιοχών ως εκ τούτου καμία βάση δεν μένει για να θεωρηθούν οι 

ουρανοί ανώτεροι του επίγειου κόσμου (Doct. Ign II. 12). Συνεπώς 

η επανάσταση του Φιλόπονου διατηρείται (πρβλ. σελ. 224-5) και ο 

Νεοπλατωνισμός κάνει ένα αποφασιστικό βήμα πέρα από τα αρ

χαία και μεσαιωνικά όρια στον κόσμο της Αναγέννησης. 

Στην πραγματικότητα οι ιδέες του Κουζάνο δεν ήταν λιγότερο 

σημαντικές από εκείνες των περισσότερων από τους Ιταλούς Νε

οπλατωνικούς της Αναγέννησης, στους οποίους πρέπει τώρα να 

στραφούμε. Εδώ θα πρέπει και πάλι να περιοριστούμε σε λίγες 

γενικές παρατηρήσεις που αφορούν κάποιες ηγετικές μορφές του 

κινήματος. Για την πολιτιστική και πνευματική επιρροή του ανα

γεννησιακού Πλατωνισμού, η οποία στάθηκε ίσως μεγαλύτερη 

στην τέχνη, τη λογοτεχνία και την επιστήμη παρά στην κυρίως φι

λοσοφία, λίγα μπορούν εδώ να λεχθούν το πόσο δεσπόζουσα ήταν 

αυτή η επιρροή στον καλλιτεχνικό τομέα έχει δειχτεί από το έργο 

του Wind Pagan Mysteries in Renaissance. Πρέπει ωστόσο να 
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διορθώσουμε κάποιες παρανοήσεις σχετικά με τον αναγεννησιακό 

Πλατωνισμό. Πρώτον και σημαντικότερο, δεν ήταν μια επιστροφή 

από το Νεοπλατωνισμό στον «αυθεντικό Πλάτωνα»- ο διαχωρισμός 

μεταξύ των δύο δεν ξεκίνησε πραγματικά πριν από τον Leibniz και 

δεν είχε πλήρως επιτευχθεί μέχρι το δέκατο ένατο αιώνα. Ούτε η 

μαθηματική έμφαση ορισμένων Πλατωνικών της Αναγέννησης, συ

μπεριλαμβανομένου του Κουζάνο. συνεπάγεται απαραίτητα την 

απομάκρυνση από το Νεοπλατωνισμό- μπορεί να σημαίνει απλώς 

την προτίμηση τους για την ιαμβλίχεια-πρόκλεια μορφή Νεοπλα

τωνισμού αντί της πλωτινικής (πρβλ. σελ. 45-6). Δεύτερον, ο ανα

γεννησιακός ενθουσιασμός δεν περιοριζόταν στις λιγότερο ευφά

νταστες όψεις του Νεοπλατωνισμού- ένα αποκρυφιστικό γούστο 

ήταν στην πραγματικότητα χαρακτηριστικό της εποχής, με εξαίρε

ση πολλούς από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης επιστήμης, 

όπως για παράδειγμα τον Παράκελσο και τον Κέπλερ. Τρίτον, και 

σε σχέση με το τελευταίο ζήτημα, μέχρι τη χρονολόγηση του έργου 

Ερμητικά από τον Casaubon το 1614 η πλατωνική παράδοση θεω

ρούνταν ύστερη εξέλιξη της πανάρχαιας αιγυπτιακής σοφίας του 

Ερμή του Τρισμέγιστου, της υποτιθέμενης πρωτογενούς πηγής του 

philosophia perennis. Και τέλος, σε αντίθεση με λόγιους ουμανι

στές όπως ο Πετράρχης, ο αναγεννησιακός Νεοπλατωνισμός δεν 

ήταν με κανένα τρόπο αποφασισμένα εχθρός είτε απέναντι στον 

Αριστοτέλη είτε απέναντι στο μεσαιωνικό Σχολαστικισμό. Όπως θα 

δούμε, η ακριβής σχέση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη παρέμε

νε (όπως πάντα) ένα ζήτημα σκληρά διαφιλονικούμενο. 

Η κύρια όμως συνεισφορά του Φλωρεντιανού Πλατωνισμού 

ήταν βέβαια ότι έκανε διαθέσιμους στη Δύση εκείνους τους αρχαί

ους φιλοσόφους των οποίων τα έργα ήταν προηγουμένως γνωστά 

μόνο έμμεσα. Η έμπνευση του Πλήθωνα του Γεμιστού έφερε καρ

πούς, όπως έχουμε δει (σελ. 256), στην Πλατωνική Ακαδημία του 

Marsilio Ficino (1433-99) και στις εκδόσεις και τις μεταφράσεις 

του. ιδιαίτερα του Ερμή του Τρισμέγιστου (1463), του Πλάτωνα 

(1464-9) και (με υπόμνημα) του Πλωτίνου (1484-92). Το κύριο έργο 

του ίδιου του Ficino. το Πλατωνική Θεολογία περί της Αδανασίας της 

Ψυχής, εμφανίστηκε το 1474. ενώ το υπόμνημα του στο Συμπόσιο 
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(1469) στάθηκε μια από τις κύριες πηγές, μαζί με το έργο του 

Giordano Bruno Eroici Furori, της αναγεννησιακής, ιδιαίτερα της 

ελισαβετιανής, ιδέας για τον έρωτα. Ο κυρίαρχος σκοπός του 

Ficino, η απόδειξη της αρμονίας της πλατωνικής και της χαλδαϊκής 

παράδοσης με το Χριστιανισμό, προχώρησε ένα ακόμη βήμα από το 

νεότερο σύγχρονο του, τον Giovanni Pico della Mirandola (1463-

94). ο οποίος προσέθεσε τον Ιουδαϊκό Καμπαλισμό στον κατάλογο 

των αυθεντικών πηγών. Από αυτές τις διαφορετικές πηγές ο Pico 

δημιούργησε έναν κατάλογο 900 θέσεων (περιλαμβάνοντας 55 πλα

τωνικά συμπεράσματα που πήρε από τον Πρόκλο), των οποίων την 

αρμονία ζήτησε να υποστηρίξει σε δημόσιο διάλογο. Εντούτοις, 

πολλές από τις εργασίες καταδικάστηκαν από την Εκκλησία και ο 

πρόωρος θάνατος του Pico έβαλε τέρμα στο σχέδιο. Το πιο γνωστό 

έργο του, το Λόγος περί της αξιοπρέπειας του Ανδρώπου, μια έκθε

ση της νεοπλατωνικής αντίληψης, που έγινε θεμελιώδης για τον 

αναγεννησιακό ουμανισμό, του ανθρώπου ως μικρόκοσμου, επρό

κειτο να αποτελέσει το προοίμιο της υποστήριξης των ιδεών του. 

Οι αναγεννησιακοί απόγονοι των Νεοπλατωνικών δεν ήταν απλά 

αντίγραφα είτε των αρχαίων πηγών τους είτε ο ένας του άλλου, όσο 

τουλάχιστον δεν ήταν ούτε οι αρχαίοι τους πρόγονοι. Ένα παρά

δειγμα της μεταμόρφωσης που επέφεραν στις ιδέες των αρχαίων εί

ναι η σιωπηλή αντικατάσταση της τριάδας Πρόοδος-Μονή-Επιστρο-

φή στο παραδοσιακό νεοπλατωνικό σχήμα έτσι ώστε να συμφωνή

σει με το χριστιανικό δόγμα (πρβλ σελ 214). Ήταν αυτήν την τριά

δα που έβλεπαν να εκφράζεται στην παραδοσιακή εικονογραφία 

των τριών Χαρίτων, ερμηνεία η οποία εξηγεί τη δημοτικότητα αυ

τής της εικόνας στην αναγεννησιακή τέχνη.7 Οι διαφορές μεταξύ 

του Ficino και του Pico δεν ήταν λιγότερο σημαντικές. Πρώτον, 

υπάρχει ο μυστικότερος τόνος της σκέψης του Pico- διότι, ενώ ο 

Ficino, ο οποίος παρέμεινε εγγύτερα στη λόγια ουμανιστική παρά

δοση, θεωρούσε την ενατένιση ολοκλήρωση των φυσικών δυνάμεων 

του ανθρώπου, σκοπός του Pico ήταν η μυστική αυτοεξάλειψη. 

Δεύτερον, ο Ficino, ως ιερέας, έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

7. Πρβλ. Wind ό.π., σελ. 36 κ.ε. 
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τη θεολογική ορθοδοξία απ' ό,τι ο Pico, μια διαφορά που είναι φα

νερή από τις αντίστοιχες στάσεις τους απέναντι στον αποκρυφισμό-

διότι. μολονότι ο Pico ήταν πιο επικριτικός από τον Ficino προς την 

αστρολογία, ο τελευταίος χρησιμοποιούσε τη μαγεία μόνο ως τρόπο 

ψυχοθεραπείας, ενώ ο Pico, σύμφωνα με τις καμπαλιστικές του κλί

σεις. επεξέτεινε την εφαρμογή της στη θρησκευτική σφαίρα. Η κύ

ρια φιλοσοφική τους διαφωνία αφορούσε το αιώνιο ερώτημα σχετι

κά με το κατά πόσο ο Αριστοτέλης συμφωνούσε με τον Πλάτωνα, 

όπου ο Ficino έπαιρνε την αρνητική και ο Pico τη θετική πλευρά 

στην πραγματεία του Περί Είναι και Ενότητας. Το κλειδί στη λύση 

του Pico είναι η θωμιστική ερμηνεία του «Είναι», η οποία του επι

τρέπει να υποστηρίξει ότι η αριστοτελική άποψη για το Θεό ως 

Υπέρτατο Ον σημαίνει το ίδιο με την τοποθέτηση του Ενός επέκει

να του Όντος από τον Πλάτωνα, άρα και οι δύο φιλόσοφοι κάνουν 

συνετακτή την Ενότητα με το Είναι- μια αναγκαία συνέπεια ήταν η 

εγκατάλειψη από τον Pico της νεοπλατωνικής ερμηνείας του 77αρ-

μενίδης. Η διαμάχη είχε ξεκινήσει από μια πραγματεία του Πλήθω-

να που υποστήριζε την κατωτερότητα του Αριστοτέλη, άποψη η 

οποία επαναλήφτηκε τον επόμενο αιώνα από τον Francesco Patrizzi 

(1529-97), αντιπρόσωπο των αποκρυφιστικών επιστημονικών τάσεων 

μέσα στον αναγεννησιακό Νεοπλατωνισμό και εκδότη όπως και με

ταφραστή αρχαίων κειμένων ανάμεσα στις εκδόσεις του ήταν μια 

λατινική εκδοχή της ψευδο-αριστοτελικής Θεολογίας, της οποίας την 

αυθεντικότητα ο Patrizzi δεχόταν και την οποία δεν μας προκαλεί 

έκπληξη που την προτίμησε από τα αυθεντικά έργα του Αριστοτέλη. 

Ενώ ο Pico και ο Patrizzi μπορεί να διέφεραν στον Αριστοτέλη. 

οι φιλοσοφίες τους επέσυραν την κοινή συνέπεια μιας καταδίκης 

από την Εκκλησία. Ωστόσο κανείς τους δεν ήταν εσκεμμένα ανορ

θόδοξος και σε αυτό διέφεραν από τον πλέον διαβόητο των ανα

γεννησιακών Πλατωνικών, τον Giordano Bruno (1548-1600), ο 

οποίος, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από τη «συμπύκνωση» 

των τριών Υποστάσεων του Πλωτίνου της μίας μέσα στην άλλη, 

έκανε το επόμενο βήμα -στο οποίο αντιστάθηκαν όλοι οι υπόλοι

ποι Νεοπλατωνικοί- να ταυτίσει το άπειρον της Ύλης με εκείνο 

του Ενός. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα επιχειρήματα του 
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Bruno, στο τέταρτο κεφάλαιο του έργου του Αιτία, Αρχή και Ενό

τητα, για την ταύτιση της αισθητής ύλης του Πλωτίνου με τη νοητή 

ύλη. Γενικότερα, η σκέψη του Bruno σηματοδοτεί μια αυστηρότε

ρη εφαρμογή της αρχής της σύμπτωσης των αντιθέτων του Κουζά

νο (ιδιαίτερα της δύναμης και της ενέργειας) μέσα στο Θεό απ' ό,τι 

ο ίδιος ο Κουζάνο θα τολμούσε. Και ήταν αυτό. μαζί με την υπερά

σπιση μιας διακηρυγμένα αντιχριστιανικής ερμητικής θρησκείας, 

που τον οδήγησε στο μαρτυρικό θάνατο. 

Σχολαστικές (περιλαμβανομένων νεοπλατωνικών) ιδέες συνι

στούν ένα μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας του Καρτέσιου- τον επη

ρέασαν, για παράδειγμα, στη θεολογία του, αλλά σημαντικότερη 

από όλα είναι η έννοια της συνείδησης στην οποία βασίζεται η ψυ

χολογία του και η οποία, μολονότι ξένη στην κλασική ελληνική 

σκέψη, αποτελεί ένα από τα πολλά δάνεια του Καρτέσιου από την 

αυγουστίνεια παράδοση και ως εκ τούτου από το Νεοπλατωνισμό. 

Σε δύο κρίσιμα ζητήματα όμως διαχωρίζεται από τη νεοπλατωνική 

παράδοση. Το ένα είναι η περίφημη διχοτομία του μεταξύ ύλης και 

πνεύματος, η οποία είναι αυστηρότερη από εκείνη οποιουδήποτε 

αρχαίου φιλοσόφου και πλήρως ξένη στον Αριστοτελισμό (όπου η 

ψυχή είναι η μορφή του σώματος) και στο Νεοπλατωνισμό (όπου 

το σώμα είναι μια εικόνα της ψυχής). Είναι ομολογουμένως ευκο

λότερο να θρηνήσουμε τις θλιβερές συνέπειες του διαζυγίου παρά 

να δείξουμε πώς μπορούν να επανορθωθούν και ήταν οπωσδήπο

τε απαραίτητες προκειμένου η επιστήμη να προοδεύσει. Δεν μπο

ρεί να ειπωθεί το ίδιο για την άλλη καινοτομία του Καρτέσιου, την 

υπεραπλουστευτική ταύτιση της νοητικής δραστηριότητας με τη 

συνείδηση, η οποία τον οδήγησε να αγνοήσει όλες τις ασυνείδητες 

ψυχολογικές διεργασίες τις οποίες ο Πλωτίνος είχε προσέξει 

(πρβλ σελ. 25). Ένας από τους στόχους των πλατωνικά προδια-

τεθειμένων στοχαστών μέσα στους επόμενους αιώνες ήταν να 

διορθώσουν αυτήν την παράλειψη: εξέχουσα παραδείγματα αυτού 

υπήρξαν ο Leibniz και οι Πλατωνιστές του Κέιμπριτζ (αν και ο 

Locke έμεινε με την πλευρά του Καρτέσιου).8 

8. Πρβλ. L. L Whyte, The Unconscious Before Freud, σελ. 86 κ.ε. 
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Με τις μετακαρτεσιανές επιδράσεις του Νεοπλατωνισμού πρέπει 

να ασχοληθούμε ακόμη πιο σύντομα. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτη

ριστικό τους είναι η αντίθεση ανάμεσα στην κατάσταση της Βρετα

νίας και σε εκείνη της ηπειρωτικής Ευρώπης. Στην πρώτη, η φιλο

σοφική του επιρροή έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί σε προσωπι

κότητες δεύτερου και τρίτου μεγέθους, όπως οι Πλατωνιστές του 

Κέιμπριτζ, υπό την ηγεσία του Henry More (1614-87) και του Ralph 

Cudworth (1617-88) το δέκατο έβδομο αιώνα, και ο Coleridge το δέ

κατο ένατο, μολονότι πρέπει επίσης να γίνει μνεία του παράξενου 

έργου του Berkeley Siris, το οποίο μέσα από ένα στοχασμό για τις 

απόκρυφες θεραπευτικές ιδιότητες του νερού περνά σε ένα μυστικό 

όραμα της θείας ενότητας. Αντίθετα, η μετακαρτεσιανή σκέψη της 

ηπειρωτικής Ευρώπης έχει διατηρήσει μια ουσιώδη νεοπλατωνική 

συνιστώσα. Έτσι κατά το δέκατο έβδομο αιώνα ο μονισμός του Σπι-

νόζα και η μοναδολογία του Leibniz αντιπροσώπευαν διαφορετικές 

εξελίξεις ενός κοινού νεοπλατωνικού υποβάθρου, ενώ κατά το δέκα

το ένατο αιώνα η πλωτινικών αποχρώσεων σκέψη του Schelling έρ

χεται σε αντίστιξη με το πιο πρόκλειο σύστημα του Χέγκελ. Μερι

κές από τις σημαντικότερες αντιστοιχίες με τον αρχαίο Νεοπλατωνι

σμό τις έχουμε αγγίξει με τη μελέτη μας. Το κοινό χαρακτηριστικό 

των Γερμανών Ιδεαλιστών του δέκατου ένατου αιώνα είναι η εφαρ

μογή ενός από πολλές απόψεις νεοπλατωνικού σχήματος στην ιστο

ρική εξέλιξη του κόσμου, διαδικασία η οποία οδηγήθηκε ακόμη μα

κρύτερα κατά τον εικοστό αιώνα από τον Henri Bergson. Η σκέιμη 

του Bergson μπορεί να ιδωθεί ως μια προσπάθεια αναδιατύπωσης 

της φιλοσοφίας του Πλωτίνου για την Ψυχή (αγνοώντας χαρακτηρι

στικά τον αιώνιο Νοητό του κόσμο) με τους όρους των σύγχρονων 

επιστημονικών ιδεών και ήταν η τέταρτη Εννεάδα του Πλωτίνου πά

νω στην οποία ο Bergson έδωσε τις διαλέξεις του κατά τη διάρκεια 

του 1897-8 στο Collège de France, οι οποίες του προσέφεραν μερι

κές από τις πιο καρποφόρες ιδέες του- για παράδειγμα τη διάκριση 

που έκανε στο έργο τουΤλ?? και Μνήμη μεταξύ συνειδητής και αυ

τόματης μνήμης (πρβλ. σελ 137-8). 

Στην Αγγλία, από την άλλη μεριά, η κύρια επιρροή του Νεο

πλατωνισμού υπήρξε στον τομέα της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα στη 
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διάρκεια της ελισαβετιανής περιόδου και στους κύκλους των Ρομα

ντικών, οι οποίοι ένιωσαν την έλξη της σχολής όχι λιγότερο από τους 

Γερμανούς συγχρόνους τους. Η επίδραση της πλατωνικής παράδο

σης στον William Blake έχει φωτιστεί πρόσφατα από την Kathleen 

Raine - ένα καλό παράδειγμα είναι ο πίνακας του TTie Sea of Time 

and Space, βασισμένος στο έργο του Πορφύριου Περί του εν Οδύσ

σεια των Νυμφών Άντρου (αναπαριστάται στο εξώφυλλο της δεύτε

ρης αγγλικής έκδοσης)." Ως παράδειγμα της χρήσης των νεοπλατω

νικών κειμένων από τους ελισαβετιανούς μπορούμε να παραθέσου

με τη διασκευή που έκανε ο Spenser στην αρχή της πραγματείας Ι. 

6 του Πλωτίνου, περί Κάλλους: 

Πόσο μάταια οι κενές γνώσεις διδάσκουν 

Πως η ομορφιά δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μίξη 

Ωραίων χρωμάτων και αρμονική σύκγραση 

Αγνών αποχρώσεων, που σύντομα δα χαθεί 

Και θα περάσει, σαν ίσκιος του καλοκαιριού· 

Ή ότι δεν είναι παρά μια τεράστια σύνδεση 

Καλοζυγισμένων μερών, που γυρεύουν να ενωθούν! 

... μπορεί η αναλογία της εξωτερικής όψης 

Να κινήσει τέτοια συγκίνηση μεσ' στα βάθη της ψυχής, 

Που αρκεί να τυφλώσει αισθήσεις και λογικό; 

Fowre hymns: of Beautiew 

Στον εικοστό αιώνα η νεοπλατωνική επιρροή είναι ιδιαίτερα ισχυ

ρή στον Yeats, κυμαινόμενη από μεμονωμένες φράσεις όπως «το 

μέλι της δημιουργίας», μιας αντήχησης του Περί του εν Οδύσσεια 

των Νυμφών Άντρου" μέχρι την παράφραση του Δελφικού Χρη

σμού για τον Πλωτίνο (1931). 

9. Συζητείται από τον Raine, Blake and Tradition, κεφ. 3, σελ. 69-98. 

10. Σ.τ.μ.: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Φώτη Τερζάκη και τις μαθήτριες του στο 

αγγλικό μεταφραστικό τμήμα του ΕΚΕΜΕΛ για την απόδοση του ποιήματος του Spenser. 

11. Among School Children (1928)· πρβλ. Πορφύριος Αντρ. κεφ. 16-17· οφείλω τα παράλλη
λα αυτά χωρία στο φίλο μου και παλαιότερο μαθητή μου, κ. David Esterly, του οποίου η αδη
μοσίευτη διατριβή δείχνει την τεράστια βελτίωση της προηγούμενης πολύ επιφανειακής 
γνώσης που είχε ο Yeats του Πλωτίνου αφότου διάβασε τη μετάφραση του MacKenna. 
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Η περίπτωση του Yeats δείχνει ότι η έλξη του Νεοπλατωνισμού 

δεν έχει με κανένα τρόπο εξαντληθεί στις ημέρες μας. Η σύγχρονη 

ακαδημαϊκή διερεύνηση του κινήματος, από την άλλη μεριά, ελάχι

στα μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των περισσότερων κλάδων των 

κλασικών σπουδών: στην πραγματικότητα μέχρι πολύ πρόσφατα 

έχει προσελκύσει σχετικά λίγους από τους πρώτου διαμετρήματος 

ερευνητές. Οι λόγοι αυτής της παραμέλησης είναι τρεις. Πρώτον. 

το ύφος των Νεοπλατωνικών δεν ήταν τέτοιο ώστε να προσελκύσει 

εκείνους που είχαν εκπαιδευτεί στη φιλοσοφία και στη λογοτεχνία, 

ενώ η δυσκολία τους συσκότιζε (και ακόμη τείνει να συσκοτίζει) την 

πνευματική τους αξία. Δεύτερον, βρίσκονταν έξω από τα χρονολο

γικά όρια μέσα στα οποία ένας κλασικός συγγραφέας μπορούσε να 

χαίρει εκτίμησης, ενώ ήταν πολύ πρώιμοι για να εμπέσουν στην αρ

μοδιότητα του Μεσαιωνιστή. Τρίτον, όταν το δέκατο ένατο αιώνα ο 

Νεοπλατωνισμός διακρίθηκε τελικά από τη διδασκαλία του ίδιου 

του Πλάτωνα, η σχολή δεν έγινε αντιληπτή ως μια φυσική και εν

διαφέρουσα εξέλιξη της κλασικής ελληνικής σκέψης, αλλά ως μια 

αξιολύπητη παρέκκλιση της· ούτε έξω από τους ρομαντικούς και 

τους εγελιανούς κύκλους ήταν οι βασικές ιδέες του κινήματος ελ

κυστικές στο φιλοσοφικό κλίμα του δέκατου ένατου και των αρχών 

του εικοστού αιώνα. Εδώ οφείλεται και ο πολύ μικρότερος αριθμός 

εκδοτών και μεταφραστών των Νεοπλατωνικών στις αρχές του δέ

κατου ένατου αιώνα που το ενδιαφέρον τους ήταν μάλλον προσω

πικό παρά ακαδημαϊκό - ιδιαίτερα του Creuzer στη Γερμανία, του 

Cousin στη Γαλλία και της σημαντικής μορφής του Thomas Taylor 

(1758-1835) στην Αγγλία, του οποίου οι μεταφράσεις πολλών ύστε

ρων νεοπλατωνικών κειμένων παραμένουν οι μόνες διαθέσιμες. 

Μολονότι υφολογικά ήταν ακόμη λιγότερο ελκυστικές από τα ελ

ληνικά τους πρωτότυπα, ήταν αξιοσημείωτα ακριβείς για την επο

χή τους και έκαναν τον Πλάτωνα και πολλά νεοπλατωνικά κείμε

να προσιτά στους Άγγλους Ρομαντικούς, από τους οποίους μόνο 

ο Coleridge και ο Shelley μπορούσαν να διαβάσουν το ελληνικό 

πρωτότυπο. Το γενικό όμως επίπεδο των νεοπλατωνικών μελετών 

του δέκατου ένατου αιώνα δεν ήταν ικανοποιητικό· παρότι πα

ρουσιάζονταν εκδόσεις των περισσότερων νεοπλατωνικών κειμένων 
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(με σημαντική εξαίρεση την Πλατωνική Θεολογία του Πρόκλου), με

γάλο μέρος της δουλειάς έπρεπε ή πρέπει να ξαναγίνει. Ίσως το πιο 

ικανοποιητικό ήταν οι εκδόσεις του Βερολίνου των υπομνηματιστών 

του Αριστοτέλη, οι οποίες ωστόσο δεν στρέφονται στη λεπτομερή 

μελέτη των ίδιων των υπομνηματιστών. Η γενική κατανόηση των 

Νεοπλατωνικών προόδευσε από τις πρωτοποριακές μελέτες του 

Simon (1845) και του Vacherot (1846), μολονότι το σφάλμα της βα

σικής του οπτικής, όπως συνοψίζεται στη φράση «Σχολή της Αλε

ξάνδρειας», έχει σημειωθεί (πρβλ. σελ. 36). Η τάση αυτών των με

λετητών να δουν το Νεοπλατωνισμό απλώς ως ανατολικό μυστικι

σμό αμφισβητήθηκε στο έργο του Zeller History of Greek 

Philosophy και στην αγγλική μελέτη του Whittaker που πρωτοδη-

μοσιεύτηκε το 1901, αλλά η εσωτερική εξέλιξη της σχολής δεν είχε 

διασαφηνιστεί πριν από το 1910, με το έργο του Praechter 

Richtungen und Schulen im Neuplatonismus. Το άρθρο του 

Praechter ήταν ιδιαίτερα σημαντικό διότι καταδείκνυε την επιρροή 

του Ιάμβλιχου. ενώ το έργο του Bidez Vie de Porphyre (1913) άνοι

ξε το δρόμο για τη μετέπειτα μελέτη του Πορφύριου. Η σημαντι

κότερη συμβολή στις ύστερες νεοπλατωνικές σπουδές που επρό

κειτο να εμφανιστεί στον εικοστό αιώνα ήταν ωστόσο η έκδοση του 

έργου Στοιχείωσις Θεολογική του Πρόκλου από τον Dodds. η οποία 

παρουσιάστηκε το 1936. Το άρθρο του Dodds το 1928 για τη νεο

πλατωνική ερμηνεία του Παρμενίδης χρησίμευσε ομοίως στο να φω

τίσει το υπόβαθρο του Πλωτίνου, ενώ άλλες αξιοσημείωτες συμβο

λές σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνουν το έργο του W. Theiler 

Vorbereitung des Neuplatonismus (1930), το βιβλίο του R. Ε. Witt 

για τον Αλβίνο (1937) και η έκδοση των αποσπασμάτων του Νου

μήνιου (1937) από τον Ε. Α. Leeman. 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας σχετικά με το υπόβαθρο 

του Πλωτίνου συνοψίζονται στο έργο του Α. Η. Armstrong 

Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of 

Plotinus (1940). Και ήταν ο ίδιος ο Πλωτίνος ο οποίος, καθόλου 

αναπάντεχα, έλκυσε τη μεγαλύτερη προσοχή στο μεσοπόλεμο. Στην 

Αγγλία η μετάφραση του MacKenna (1917-30) και οι διαλέξεις του 

Inge στο Gifford (1917-18) πέτυχαν ευρεία απήχηση, ενώ την ίδια 
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στιγμή γίνονταν μεταφράσεις στα Γαλλικά από τον E. Bréhier 
(1924-38) και στα Γερμανικά από τον Η. Harder (1930-7). Οι τε

λευταίες ήταν και παραμένουν οι ακριβέστερες που έγιναν ποτέ-

αντίθετα, η αξία της έκδοσης του Bréhier στις εκδόσεις Bude 

έγκειται περισσότερο στις θαυμάσιες εισαγωγές του στις διάφορες 

πραγματείες παρά στη μετάφραση ή το κείμενο του, τα οποία μάλ

λον επαληθεύουν τον κανόνα που διατύπωσαν οι Henry και 

Schwyzer. ότι κάθε έκδοση των Εννεάδων που δημοσιεύτηκε στο 

δέκατο ένατο και στο πρώτο ήμισυ του εικοστού αιώνα παρουσιά

ζει μια επιδείνωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες.12 Η κατάστα

ση άρχισε να διορθώνεται μόνο το 1951, με τον πρώτο τόμο της κρι

τικής έκδοσης των Henry και Schwyzer, η οποία για πρώτη φορά 

έλαβε υπόψη της το σύνολο των χειρογράφων της παράδοσης. Δυ

στυχώς αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα στην Εννεάδα VI, εν τω μετα

ξύ όμως ένα ολοκληρωμένο κείμενο, συναρπαστικότερο από των 

Henry και Schwyzer, που έχει όμως λάβει υπόψη το έργο τους, τό

σο το δημοσιευμένο όσο και το αδημοσίευτο, έχει εμφανιστεί στην 

αναθεώρηση της μετάφρασης του Harder από τους Theiler και 

Beutler, όπου έχουν προστεθεί και σημειώσεις. Ο Armstrong στις 

εκδόσεις Loeb είχε ομοίως πάρει ως βάση τους Henry και 

Schwyzer. Η κατανόηση του Πλωτίνου έχει προοδεύσει περαιτέρω 

από πολυάριθμες γενικές και ειδικές μελέτες -σχετικά λίγες από 

αυτές, δυστυχώς, διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα- και ένα λεξικό 

του Πλωτίνου πρόκειται σύντομα να εμφανιστεί,11 αλλά η έλλειψη 

φιλοσοφικού σχολιασμού εμποδίζει ακόμη την περαιτέρω έρευνα. 

Μόνο πιο πρόσφατα ο ύστερος Νεοπλατωνισμός έχει αρχίσει 

να θεωρείται πνευματικά σεβαστός, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί ένας κατακλυσμός από εκδόσεις και μελέτες πολλών 

βασικών του κειμένων, με πιο πρόσφατα παραδείγματα το σημα

ντικό έργο του Hadot Porphyre et Victorinus και τον πρώτο τόμο 

από την Πλατωνική Θεολογία των Saffrey και Westerink στις εκ

δόσεις Bude, ο οποίος τελικά εξασφαλίζει στο έργο τη μελέτη που 

12. PbtiniEnneades\., σελ. xxix. 

13. Σ.τ.μ.: Το Λεξικό του Πλωτίνου κυκλοφόρησε το 1980 από τον Sleeman, Lexicon 
Ptotiniaum, Leiden: E. J. Brill. 
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του αξίζει. Ο Ιάμβλιχος μέχρι στιγμής έχει λάβει λιγότερη προ

σοχή από τον Πορφύριο ή τον Πρόκλο, όμως το έργο του Περίτων 

Αιγυπτίων Μυστηρίων έχει εμφανιστεί στη σειρά των εκδόσεων 

Bude και ετοιμάζεται μια έκδοση των αποσπασμάτων του, όπως 

είναι αξιόπιστες οι εκδόσεις του έργου Χαλδαϊκά Λόγια και του 

Περί Αρχών του Δαμάσκιου. Γενικά, οι Αγγλοσάξονες μελετητές 

καθυστέρησαν να στραφούν στους Νεοπλατωνικούς περισσότερο 

απ' ό,τι οι συνάδελφοι τους από την ηπειρωτική Ευρώπη, μολο

νότι ο Dodds, ο Armstrong, ο Α. C. Lloyd, ο J. Μ. Rist και άλ

λοι αποτελούν αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Αντίθετα, η αγγλική με

λέτη των ύστερων επιδράσεων της σχολής δεν ήταν αμελητέα και 

το έργο του Ινστιτούτου Warburg και των σχετιζόμενων με αυτό 

αξίζουν μια ιδιαίτερη μνεία. 

Το ότι η πολιτιστική επίδραση του Νεοπλατωνισμού τού δίνει 

το δικαίωμα μιας πολύ σοβαρής μελέτης δύσκολα μπορεί να αμ

φισβητηθεί. Οι γνώμες μπορεί να διαφέρουν περισσότερο ως προς 

το τι έχει να πει σ' εμάς σήμερα. Σε σχέση με αυτό μπορούμε κα

ταρχάς να παρατηρήσουμε ότι. όπως και άλλα κινήματα, ο Νεο-

πλατωνισμός περιέχει καλά και κακά στοιχεία- θα ήταν προφανώς 

ανόητο να τοποθετήσουμε τον Ιεροκλή ή τον Ολυμπιόδωρο στο 

ίδιο επίπεδο με τον Πλωτίνο ή να ισχυριστούμε ότι καθετί ακόμη 

και στον Πλωτίνο έχει απαραμείωτη αξία. Αν περιοριστούμε στις 

κύριες τάσεις της σχολής, η θρησκευτική και βιωματική της πλευ

ρά φαίνεται ότι έχει περισσότερα να δώσει απ' ό,τι η αναγωγική 

της μεταφυσική. Ίσως είναι απερίσκεπτο στο φως των προηγού

μενων εμπειριών να συμπεράνουμε με βεβαιότητα ότι μια τέτοια 

μεταφυσική είναι τελείως νεκρή, όμως όλα τα φαινόμενα σήμερα 

δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν 

καταστρέφει με κανένα τρόπο τη φιλοσοφική σημασία του Νεο

πλατωνισμού, εφόσον, όπως γίνεται σαφές από τη μελέτη μας, 

πολλά στοιχεία της καλύτερης και αυθεντικότερης φιλοσοφίας 

της σχολής προέρχονται από την ανάλυση που κάνει των θεολογι

κών και ψυχολογικών ιδεών, όπως και της συνειδητής εμπειρίας. Ο 

Πλωτίνος φυσικά αποτελεί ένα από τα καταφανέστερα παραδείγ

ματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα αναρίθμητα ζητήματα, 
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όπως τις συνέπειες του ρόλου του Ενός ως Απολύτου, στα οποία 

οι διάδοχοι του αποσαφήνισαν τις ιδέες του. Και ως προς την 

εμπειρική της πλευρά η σχολή αποτελεί τον κύριο δυτικό αντιπρό

σωπο του έργου που προωθήθηκε στη σύγχρονη εποχή από τον 

William James14 και άλλους, να οικοδομηθεί μια θεολογία στη βά

ση της θρησκευτικής εμπειρίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχει 

πολλά να διδάξει σε όσους πασχίζουν σήμερα για μια τέτοια ερ

γασία. Δεν είναι λιγότερο σημαντικές οι θρησκευτικές αποκλίσεις 

μεταξύ των μελών της. ιδιαίτερα μεταξύ του Πλωτίνου και του Ιάμ

βλιχου, οι οποίοι έχουμε δει ότι εκπροσωπούσαν διαφορετικούς 

δρόμους, πάντα εξίσου ελκυστικούς, στη λύση του προβλήματος 

της θείας εμμένειας έναντι της υπερβατικότητας. 

Η ειδική σύγχρονη σημασία της σχολής θα δούμε πως είναι δι

πλή. Φιλοσοφικά προσφέρει ένα αντίδοτο στην άποψη, που είναι 

ευρέως διαδεδομένη στους σύγχρονους αγγλοσάξονες φιλοσόφους, 

πως η φιλοσοφία πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με τις επιταγές 

της «κοινής λογικής». Και σε αυτό το σημείο η εμπειρική βάση του 

Νεοπλατωνισμού απαιτεί ιδιαίτερη σημασία- διότι δείχνει πως η 

παραδοξότητα των συμπερασμάτων του δεν μπορεί να αποφευχθεί 

απλώς απορρίπτοντας τη μεταφυσική του ως στερούμενη νοήμα

τος, εφόσον η παραδοξότητα είναι εγγενής στην ίδια τη φύση της 

συνειδητής εμπειρίας, οποιαδήποτε συμπεράσματα και αν οικοδο

μήσουμε πάνω της. Αυτό είναι φυσικά εμφανέστερο στα βαθύτερα, 

μυστικά επίπεδα, όμως επαληθεύεται επίσης σε μικρότερη έκταση 

και στην καθημερινή συνειδητή εμπειρία- εξ ου και η αποτυχία των 

πρόσφατων προσπαθειών να πραγματευτούμε τη συνείδηση με 

τους όρους της «κοινής γλώσσας». 

Το δεύτερο ζήτημα, η σημασία του Νεοπλατωνισμού στη σύγ

χρονη θρησκευτική σκηνή, θα γίνει σαφές από μια σύντομη εξέτα

ση της πραγματείας του Πλωτίνου 77ρσς Γνωστικούς. Είναι αλήθεια 

ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτές όλες οι θρησκευτικές στάσεις των 

Νεοπλατωνικών ειδικά, ακόμη και στις καλύτερες στιγμές τους, δί

νουν ελάχιστη σημασία στο σώμα και στον υλικό κόσμο. Εντούτοις, 

14. Varieties of Religious Experience, σελ. 436-8. 
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όπως ορθά παρατηρεί ο Hadot, η αντίδραση μας σε τέτοιες υπερ

βολές πρέπει να είναι μια κάδαρση της πνευματικής ζωής και όχι η 

πλήρης εξάλειψη ενός σημαντικού μέρους της ανθρώπινης εμπει

ρίας." Η σύγχρονη μυστικιστική αναβίωση καθιστά σαφές ότι πρέ

πει να δώσουμε στη θρησκεία τα οφειλόμενα της- ωστόσο με τη σει

ρά τους οι προφήτες των ημερών μας. ιδιαίτερα εκείνοι των ψυχε

δελικών λατρειών, πολύ συχνά αγνοούν την ανάγκη μιας θρησκευ

τικής ζωής διάκρισης και αυτοπειθαρχίας και σε αυτό διαφέρουν 

από τους πραγματικούς μυστικούς όλων των παραδόσεων, συμπε

ριλαμβανομένων των Ανατολιτών τους οποίους δηλώνουν ότι ακο

λουθούν. Το δίλημμα της θέσης του λόγου μέσα στην πνευματική 

ζωή είναι, όπως έχουμε δει, οξύ και σε τελευταία ανάλυση άλυτο· 

ένα πολύ αυστηρό εννοιακό σύστημα οδηγεί σε αποστέωση, λίγος 

ορθολογισμός στο χάος, τόσο στη θεολογία όσο και στην ατομική 

ψυχή. Τούτο το δίλημμα έχει τεθεί με ιδιαίτερα υποβλητικό τρόπο 

από την ιστορική θέση των Νεοπλατωνικών και, οποιεσδήποτε επι

κρίσεις και αν ασκηθούν σε επιμέρους ζητήματα, η θεμελιώδης 

αντίδραση τους υπήρξε αναμφισβήτητα εύλογη και σημάδι της ελ

ληνικής ισορροπίας και περίσκεψης που χαρακτήριζε την όλη προ

σπάθεια τους. Οι επιτυχίες και οι αποτυχίες τους έχουν συνεπώς 

πολλά να μας διδάξουν στη δική μας πνευματική αναζήτηση· διότι 

από τη δική μας επιτυχία ή αποτυχία στο να επιτύχουμε μια αρμό

ζουσα ισορροπία εξαρτάται το μέλλον του πολιτισμού μας. 

15. Plotin, σελ. 159. 
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