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«ἡ γὰρ ἀποκαροδοκία τῆς κτίσεως τὴν 

ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται»2 

 

«ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα»3 

 

Περίληψη 

Αὐτὸ τὸ δοκίμιο εἶναι μία δοκιμή –πρώτη καὶ προσωρινή– γιὰ μία βαθύτερη κατανόηση τῆς 

πλωτινικῆς σκέψης, ἐκκινώντας ἀπὸ τὸ σημεῖο ἐκεῖνο τῶν ᾽Εννεάδων, στὸ ὁποῖο βρίσκεται τὸ κέντρο 

αὐτῆς τῆς σκέψης, δηλ. ἀπὸ τὸν στοχασμὸ περὶ τῆς «θεωρίας». Εἶναι διὰ αὐτῆς τῆς ἔννοιας, τῆς 

θεωρίας, ποὺ ὁ Πλωτῖνος μᾶς δείχνει τὴν πιὸ ξεκάθαρη κατανόηση ποὺ εἶχε ἡ ἀρχαία σκέψη περὶ τοῦ 

ἑαυτοῦ της. Ἡ κατανόηση τούτη ἐπικεντρώνεται στήν –πάντα προβληματική– σχέση τοῦ Εἶναι μὲ τὸ 

Νοεῖν. Ξεκινώντας ἀπὸ ἐδῶ θὰ εἶναι δυνατὸ νὰ καταλάβουμε ποιὰ εἶναι ἡ ρίζα τῆς διαφορᾶς ἀνάμεσα 

στὴν ἑλληνικὴ σκέψη καὶ τὴν χριστιανικὴ ἐμπειρία, ἐναντίον τῆς ὁποίας καταφέρεται ὁ Πλωτῖνος. Τὴν 

δοκιμή μας θα καθοδηγήσει ἡ φαινομενολογικὴ προσέγγιση τοῦ Heidegger. 
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Abstract 

This essay is an attempt –first and temporary– for a deeper understanding of Plotinus’ thought, starting 

from that point of the Enneads where the center of this very thought is found, namely from the 

reflection on “θεωρία”. It is through this notion that Plotinus shows us the clearest understanding that 

Greek thought had of itself. This understanding is centered on the relation –always problematic– 

between Being and Thinking. Starting from here we will be also able to understand what is the root of 

the difference between Greek thought and the Christian experience, against which Plotinus fought. 

Heidegger’s phenomenological approach will guide this attempt. 
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1 Αὐτὸ τὸ ἄρθρο γράφτηκε κατὰ τὴ διαμονή μου στὴν Ἀθήνα, ποὺ ἔγινε δυνατὴ χάρη στὴ 

γενναιοδωρία τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση. Θέλω ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσω τὸν συνάδελφο καὶ φίλο 

μου Καθ. Ἰ. Καλογεράκο, καὶ τὸν φίλο μου Κρέοντα Βασιλιὰ ποὺ ἔχουν ὑπομονικὰ διαβάσει 

καὶ διορθώσει αὐτὸ τὸ ἄρθρο. 
2 Ἅγ. Παῦλος, Πρὸς Ρωμαίους 8, 19. 
3 Ἐκκλησιαστὴς 4, 9. 
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Θέτουμε τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴ σχέση τοῦ εἶναι μὲ τὸ νοεῖν στὸν Πλωτῖνο. Ὅσοι 

ἀσχολοῦνται μὲ τὴ φιλοσοφικὴ σκέψη ξέρουν ὅτι αὐτὸ τὸ ἐρώτημα δὲν περιορίζεται 

μόνο στὸν Πλωτῖνο: ἔχει μᾶλλον νὰ κάνει μὲ τὴν ὁλότητα τῆς φιλοσοφικῆς σκέψης 

ἀπὸ τὸν Παρμενίδη μέχρι τὸν Heidegger. Εἶναι δηλαδὴ ἐκεῖνο τὸ ἐρώτημα ποὺ θα 

μπορούσαμε νὰ τὸ δοῦμε ὡς τὸ θεμελιῶδες ἐρώτημα, πάνω στὸ ὁποῖο βασίζεται ἡ 

φιλοσοφία ὡς σκέψη. Αὐτο ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ἡ 

σκέψη ἀναρωτιέται γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὴ σχέση του μὲ τὰ πράγματα. Ὁ νοῦς 

εἶναι ἴδιον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ κατανοεῖ 

ἄμεσα τὸν ἑαυτό του σὲ σχέση μὲ τὰ πράγματα. Ὅμως, αὐτὴ ἡ κατανόηση ποτὲ δὲν 

εἶναι σαφής, καὶ γι’ αὐτὸ χρειάζεται πάντα νὰ διασαφηνιστεῖ. 

Ποιὰ εἶναι, λοιπόν, ἡ σχέση μὲ τὰ πράγματα, ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ὁποίας ἡ ἀρχαία 

ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ σκέψη κατανόησε τὸν ἄνθρωπον; Αὐτὴ εἶναι μία ἐκτενὴς 

προβληματική, μᾶλλον ἡ μόνη προβληματικὴ ποὺ θὰ ἄξιζε νὰ θέσουμε, ἀφοῦ σὲ 

ἐκείνη τὴ σκέψη ἀποκαλύπτεται ἡ μοίρα τῆς Δύσης. Θὰ προσπαθήσω νὰ δείξω ποιὰ 

εἶναι ἡ θέση τοῦ Πλωτίνου ἀπέναντι σ’ αὐτὸ τὸ πρόβλημα. 

Θὰ ξεκινήσω διατυπώνοντας τὴ θέση μου σὲ λίγες λέξεις: ὁ Πλωτῖνος κατανοεῖ 

τὴ σχέση ἀνάμεσα στὸ εἶναι καὶ στὸ νοεῖν ὡς ταυτότητα, δηλαδὴ καὶ τὰ δύο 

θεωροῦνται ταυτόσημα. Ἱστορικά, δηλαδὴ μέσα στὴν ἱστορικότητα τῆς μεταφυσικῆς 

(γιὰ νὰ τὸ ἐκφράσουμε «χαϊντεγκεριανά»), αὐτὴ ἡ θέση τοῦ Πλωτίνου μπορεῖ να 

ἰδωθεῖ ὡς: 1) ἀφενὸς ἡ ἐκπλήρωση τῆς πλατωνικῆς ἔννοιας τῆς «ἰδέας», 2) ἀφετέρου 

τὸ ξεπέρασμα τῆς ἴδιας τῆς πλατωνικῆς ἔννοιας τῆς «ἰδέας», ἡ ὁποία τώρα 

κατανοεῖται πιὰ ὡς «ἕν», καὶ γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους 3) ἡ ἀντίδραση ἀπέναντι 

στὸν καινούργιο τύπο ἀνθρωποκεντρισμοῦ ποὺ ἐντοπίζεται στὶς νέες ἀνατολικὲς 

θρησκεῖες, πάνω ἀπ᾽ ὅλα στὸν Χριστιανισμὸ καὶ δι’ αὐτοῦ καὶ στὸν Γνωστικισμό. 

Τὸ σημεῖο 1) καὶ τὸ σημεῖο 2) ἐξαρτῶνται τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα 

γιὰ τὸ γεγονός ὅτι εἶναι καὶ τὰ δύο βασισμένα πάνω στὴν ἴδια κατανόηση τοῦ εἶναι, ἡ 

ὁποία κυριαρχεῖ στὴν ὁλότητα τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, δηλαδὴ στὴν 

κατανόηση τοῦ εἶναι ὡς «παρουσία»4. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ εἶναι κατανοεῖται μέσω 

τοῦ ὄντος, τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του ἔχει ἤδη κατανοηθεῖ ὡς «παρόν». Κάτω ἀπὸ αὐτὴ 

τὴν κατανόηση κρύβεται ἡ χρονικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀρχικὰ 

κατανοήσει τὸ ὂν ὡς διαδρομὴ ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ διὰ τοῦ παρόντος πρὸς τὸ 

μέλλον: ἄρα, τὸ εἶναι κατανοεῖται ὡς ἡ μονιμότητα ἢ ἡ σταθερότητα τοῦ ὄντος, 

δηλαδὴ ὡς μονή. Ἡ πλατωνικὴ ἰδέα (ἀργότερα θὰ γίνει ἡ ἀριστοτελικὴ μορφή) 

ἀντανακλᾶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κατανόηση τοῦ ὄντος ὡς διαδρομὴ προκαλεῖ καὶ 

προσκαλεῖ στὴν κατανόηση τοῦ εἶναι ὡς μονή: ἡ ἰδέα εἶναι ἡ σταθερότητα τοῦ ὄντος. 

Γιὰ νὰ τὸ εκφράσουμε σαφέστερα, τὸ «εἶναι» κατανοεῖται στὴ βάση τοῦ ὄντος, 

δηλαδὴ ἐξαλείφεται ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ εἶναι καὶ στὸ ὄν. Τὸ ὂν εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν 

τὸ παρόν, ἡ σταθερότητα τοῦ ὁποίου προσδίδεται στὸ «εἶναι». Ὅμως, δὲν πρέπει νὰ 

δοῦμε αὐτὴ τὴν κατανόηση σὰν βασισμένη στὴν ἔννοια τῆς ἀντικειμενικότητας. Αὐτὸ 

γιὰ δύο λόγους: 1) γιατὶ ἡ ἰδέα δὲν εἶναι κάτι σὰν τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ὑποκειμενικῆς 

διαδικασίας, δὲν ὑπάρχει ἀκόμα δηλαδὴ κανένα ego τὸ ὁποῖο cogitat τὸν κόσμο καὶ 

 
4 Με τὴν λέξη «παρουσία» μεταφράζω τὴν χαϊντεγγεριανὴ λέξη Vorhandenheit, ποῦ ὁ Γ. 

Τζαβάρα τὴν μεταφράζει ὡς «παρεύρεση».  
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τὰ πάντα μέσα του:· 2) γιατὶ ἡ ἰδέα, ἀντιθέτως, εἶναι ὅ,τι δίνει τὴ δυνατότητα στὰ 

πράγματα νὰ ἰδωθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου θέτοντας τὴν ἐρώτηση «τί», δηλαδὴ ὡς ὄν5. 

Ἄρα, τὸ πλωτινικὸ βῆμα εἶναι ἐκπλήρωση τῆς ἔννοιας τῆς «ἰδέας», γιατὶ γιὰ μιὰ φορὰ 

ἀκόμα βασίζει τὴν πραγματικότητα στὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν, καὶ ἐπιπλέον 

ἀναζητώντας τὴ διάσταση δυνατότητας τῆς ἰδέας προχωρεῖ πρὸς τὸ «ἕν», δηλαδὴ 

πρὸς τὴν ἀπόλυτη παρουσία. 

    Ἡ Ἐννεὰς στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ πιὸ σημαντικὴ μνεία τῆς ἔκφρασης τοῦ 

Παρμενίδη «τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι» εἶναι ἡ ΙΙΙ 8, ποὺ τιτλοφορεῖται 

Περὶ φύσεως καὶ θεωρίας καὶ τοῦ ἑνός. Λέω ὅτι εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ ὄχι νὰ δώσω 

ἔμφαση, ἀλλὰ γιατὶ ἡ ἔννοια τῆς θεωρίας, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της κορυφώνεται στὴ 

σκέψη τοῦ Πλωτίνου, σφραγίζεται μὲ ἐκείνη τὴν φράση6. Ἂν ἡ ἐρώτηση ποὺ 

κυριαρχεῖ στὴ σκέψη τοῦ Πλάτωνα θέτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ θεμελειώδης 

βάση τῆς πραγματικότητας, καὶ ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνεται εἶναι «ἡ ἰδέα», ἡ ἐρώτηση 

ποὺ κυριαρχεῖ στὴ σκέψη τοῦ Πλωτίνου θέτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἀρχὴ τῶν ἰδεῶν, 

δηλαδὴ γιὰ τὴν προηγούμενη διάσταση δυνατότητας ὅλων καὶ καθεμίας ἀπὸ τὶς ἰδέες. 

Ἡ ἀπάντηση ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸν Πλωτῖνο εἶναι «ἡ θεωρία». Ἡ θεωρία, ἄρα, κατ’ 

αὐτὴ τὴν ἄποψη δὲν εἶναι μόνο ἁπλῶς καὶ μόνο ἡ κορυφαία ἐνέργεια τῆς ἀνθρώπινης 

ψυχῆς ὡς νοῦ (νόηση καὶ δια-νόηση), ἀλλὰ εἶναι κοσμογονικὴ καὶ ζωογόνος, καὶ γι᾽ 

αὐτὸ τὸν λόγο «νοο-γόνος», ἄρα ἀνθρωπογόνος ἐνέργεια. 

Ἀφοῦ ἡ θεωρία εἶναι ἕνας τέτοιος τύπος ἐνεργείας, μπορεῖ νὰ παρουσιαστεῖ ἀπὸ 

τὸν Πλωτῖνο ὡς ἡ ὑψηλότερη «ποίησις/πρᾶξις»: ἂν τὰ πάντα γίνονται, δηλαδὴ 

πραγματο-ποιοῦνται, κατὰ τὴν καὶ μέσω τῆς μίμησης τῶν ἰδεῶν, τότε αὐτὸ σημαίνει 

ὅτι ἡ πραγματο-ποίηση τῶν πάντων ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα θεωρεῖν, μέσω τοῦ ὁποίου ἕνα 

ὅλον συλλαμβάνεται ὡς ὅλον καὶ ὡς ὅλον ἐξελίσσεται7. Ἔτσι, τὰ πάντα εἶναι 

ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ θεωρεῖν, δηλαδὴ εἶναι μὲ τὴ σειρά τους θεωρήματα. Τὸ 

γεγονὸς ὅτι μπορεῖ ὁ Πλωτῖνος νὰ βλέπει καὶ νὰ κηρύσσει τὴν ταυτότητα ἀνάμεσα 

στὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη στηρίζεται ἤδη στὴν πλατωνικὴ κατανόηση τῆς ἰδέας ὡς 

τὸ πιὸ βασικὸ καὶ σταθερὸ στοιχεῖο τῆς πραγματικότητας. 

    Ὅμως, ὁ Πλωτῖνος πάει καὶ βαθύτερα καὶ ρωτάει, ὅπως εἶπα, γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς 

ἴδιας τῆς ἰδέας, ποὺ τὴν βρίσκει στὴ θεωρία ὡς ἐνέργεια. Ἀλλά, ἂν τὰ πάντα 

πραγματο-ποιοῦνται μέσω τῆς θεωρίας τῶν ἰδεῶν, οἱ ἰδέες οἱ ἴδιες ποιανοῦ 

θεωροῦντος εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα γιὰ νὰ πραγματο-ποιηθοῦν καὶ αὐτές μὲ τὴ σειρά 

τους; Ἡ ἀπάντηση τοῦ Πλωτίνου σὲ αὐτὴ τὴν ἐρώτηση εἶναι ὅτι οἱ ἰδέες ἀναδύονται 

μέσα ἀπὸ τὴ θεώρηση τοῦ ἑαυτοῦ τους, κατὰ τρόπο ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει διαφορὰ 

ἀνάμεσα στὸ θεωροῦν καὶ στὸ θεωρούμενο. Δηλαδὴ, ἡ θεωρία ἀρχικὰ καὶ στὸ 

ὑψηλότερο ἐπίπεδο εἶναι αὐτοθεωρία, αὐτοθεώρηση ἢ αὐτο-ενατένιση8. 

    Ἔτσι, ἡ Ἐννεὰς ΙΙΙ 8 μᾶς παρουσιάζει μία κλίμακα τῆς θεωρίας, κάθε βαθμὸς τῆς 

ὁποίας ἀντιστοιχεί σὲ ἕνα ἐπίπεδο τῆς θεωρίας: τὸ βαθύτερο ἐπίπεδο εἶναι ἐκεῖνο τῆς 

ἀνθρώπινης πράξης. Ὁ ἄνθρωπος, μιμούμενος τὶς ἰδέες, παράγει κάτι ποὺ εἶναι 

 
5 Πρβλ. G. Zaccaria, ‘L’idea in Platone e in Aristotele’, «Eudia», 6, 2012: 

http://www.eudia.org/lettura-di-gennaio-4/ 
6 Ἐνν.ΙΙΙ.8, 8, 1-8. 
7 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 7, 15-27. 
8 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 8, 10-14. 

http://www.eudia.org/lettura-di-gennaio-4/
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ἀπείκασμα τῆς ἰδέας-παραδείγματος. Ὁ Πλωτῖνος, ὅμως, δὲν κατανοεῖ αὐτὸ τὸ 

παράγειν ὡς ἕνα ἀντιγράφειν, ἀλλὰ ὡς τὴν προσπάθεια νὰ κρατᾶ ὁ ἄνθρωπος 

ἀπόλυτα αὐτὸ ποὺ βλέπει μέσα του. Δηλαδή, ἡ παραγωγὴ δὲν ἔχει σκοπό της τὸ 

παραχθέν, ἀλλὰ τὸ νὰ κατέχει ὁ ἄνθρωπος τὴ θεώρηση, τὴν ὁποία ὡς ἄνθρωπος (δηλ. 

ὡς ψυχή) ἤδη ἔχει μέσα του9. Οἱ «σπουδαῖοι» εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν χρειάζονται πιὰ 

νὰ παράγουν κάτι γιὰ νὰ ἔχουν πρόσβαση στὴ θεώρησή τους, ἀφοῦ τὸ κρατοῦν μέσα 

τους χάριν μίας ἐντελῶς πληρούμενης θεωρίας10. 

    Ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ἔχει φύσει τὴν τάση πρὸς τὴν πληρούμενη θεωρία, ἀλλὰ μπορεῖ 

κάλλιστα νὰ μὴν τὴν ἐνεργοποιεῖ στὴν καθαροτητά της, ἡ φύση ἀντιθέτως βρίσκεται 

πάντοτε σὲ μία πληρότητα θεωρίας. Ἡ φύση εἶναι κατὰ τὸν Πλωτῖνο μία ψυχή, ποὺ 

βρίσκεται ὅμως σὲ ἕνα χαμηλότερο βαθμὸ ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ κόσμου. Ἡ διαφορὰ 

ἀνάμεσα σ᾽ αὐτὲς τὶς δύο μορφὲς ψυχῶν συνίσταται στὴν ἐνάργεια τῆς θεωρίας, 

δηλαδὴ τῆς ὅρασής τους: ἡ φύση θεωρεῖ (βλέπει) ἀμυδρότερα ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ 

κόσμου11. Ἑπομένως, ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδὴ «λελόγισται»12, μπορεῖ νὰ ἔχει μία 

ἐντονότερη θεωρία ἀπὸ ἐκείνη τῆς φύσης. Ἡ θεωρία τῆς φύσης ὅμως, ἂν καὶ εἶναι 

ἀμυδρότερη, ἐνεργεῖ πάντα σταθερά, ἀφοῦ μέσα στὴ «σιωπή»13, στὴν ὁποία 

βρίσκεται καὶ κρατάει τὸν ἑαυτό της, οὐδέποτε χάνει τὴ θεωρία της. Αὐτὴ ἡ θεωρία 

παράγει ὡς θεωρία, δηλαδὴ παραμένει θεωρία: καταδεικνύεται ἐδῶ ὅτι ἡ 

ποίηση/πράξη δὲν ἐξαρτᾶται, ὡς πρὸς τὴν οὐσία της, ἀπὸ τὴν παραχθείσα κατανόηση 

ὡς ἀποτέλεσμα ἑνὸς σχεδιασμοῦ καὶ ὑπολογισμοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ εἶναι αὐτοῦ 

ποὺ γεννιέται σὰν «παρακολούθημά» του14. Ἡ ἴδια ἡ φύση εἶναι τὸ παρακολούθημα 

τῆς θεωρίας τῆς κοσμικῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της εἶναι τὸ παρακολούθημα 

τῆς θεωρίας τοῦ νοῦ. 

    Ὁ νοῦς συνιστᾶ τὸ τελευταῖο ἐπίπεδο τῆς θεωρίας, ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο ἡ θεωρία 

γίνεται σχεδὸν ἐντελῶς αὐτοθεωρία. Λέω «σχεδόν», γιατὶ στὴ σκέψη τοῦ Πλωτίνου 

τὸ «ἕν» θὰ μείνει πάντα ἕνα desideratum, ποὺ μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ ὡς «ἐπέκεινα» 

ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο ποὺ εἶναι ἡ κατάσταση πρὸς τὴν ὁποία τὰ πάντα τείνουν, χωρὶς 

νὰ μποροῦν νὰ τὴν φτάσουν καὶ νὰ τὴν πραγματο-ποιήσουν ἐντελῶς15. Στὸν νοῦ, 

λοιπόν, τὸ θεωροῦν καὶ τὸ θεωρούμενον φθάνουν νὰ εἶναι «ταὐτόν»: ἐδῶ φτάνουμε 

στὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἐνεργούσης θεωρίας, ἐκεῖ ποῦ ἡ θεωρία ἀποδεικνύεται ὡς 

τελεία νόηση, ἡ ὁποία θεᾶται τὸν ἑαυτό της ὡς τέλεια ζωή. Γιὰ νὰ καταδείξει τὸ 

παραπάνω, ὁ Πλωτῖνος χρησιμοποιεῖ τὸν στίχο τοῦ Παρμενίδη: «τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν 

ἐστίν τε καὶ εἶναι». Αὐτὸς ὁ στίχος ἐκδηλώνεται ἀφενὸς ὡς τὸ χαρακτηριστικὸ σῆμα 

τῆς πλωτινικῆς σκέψης, ἀφετέρου ὡς τὸ πιὸ ἐναργὲς σημεῖο τῆς πλωτινικῆς 

ἑρμηνείας ὄχι μόνο τῆς φιλοσοφίας τοῦ Παρμενίδη, ἀλλὰ ὁλόκληρης τῆς ἀρχαίας 

 
9 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 6, 1-10. 
10 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 6, 36-40. 
11 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 4, 15-29. 
12 Ἐνν. ΙΙΙ.8, 6, 37-40: «διὸ ὁ σπουδαῖος λελόγισται, ἤδη καὶ τὸ παρ᾽ αὑτοῦ πρὸς ἄλλον 

ἀποφαίνει· πρὸς δὲ αὑτὸν ὄψις. ἤδη γὰρ οὖτος πρὸς τὸ ἓν καὶ πρὸς τὸ ἥσυχον οὐ μόνον τῶν 

ἔξω, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὑτόν, καὶ πάντα εἴσω». 
13 Ἐνν.ΙΙΙ.8, 4, 3-7. 
14 Ἐνν.ΙΙΙ.8, 4, 40. 
15 ᾽Ενν. ΙΙΙ.8, 7, 32-33: «ἀλλὰ ἀρξάμενος ὡς ἓν οὐχ ὡς ἤρξατο ἔμεινεν, ἀλλ᾽ ἔλαθεν ἑαυτὸν 

πολὺς γενόμενος κτλ.». 
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ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, τὴν ὁποία –μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ– ἡ σκέψη τοῦ Πλωτίνου 

σφραγίζει.  

    Οἱ βαθμοὶ αὐτῆς τῆς κλίμακας ἀνταποκρίνονται σὲ τρεῖς ὅρους: 1) ὁ βαθμὸς τῆς 

ἑτερότητας16, 2) ὁ βαθμὸς τῆς οἰκειότητας17, 3) ὁ βαθμὸς τῆς ταυτότητας18. Ἡ 

ὀνομασία τοῦ πρώτου βαθμοῦ δὲν βρίσκεται ὡς τέτοια στὸ κείμενο τῆς Ἐννεάδος, 

παρ᾽ ὅλα αὐτὰ μποροῦμε νὰ τὴν ἀναφέρουμε στὸ τελευταῖο ἐπίπεδο τῆς θεωρίας, 

ὅταν αὐτὴ ἐξαντλεῖται ὡς πράξη, ἀφοῦ ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο βρισκόμαστε στὸ 

εὐρύτερο διάνοιγμα ἀνάλογα μὲ τὸν τρίτο βαθμό: ἔτσι, στὴν ταυτότητα 

ἀνταποκρίνεται, στὴν ἄλλη ἄκρη, ἡ ἑτερότητα. 

    Γιὰ νὰ τοὺς χαρακτηρίσουμε περισσότερο οὐσιαστικὰ ἀπ᾽ ὅ,τι εἴπαμε ἤδη γιὰ 

αὐτούς, μποροῦμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς: Ὁ πρῶτος βαθμὸς εἶναι ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο τὸ 

θεώρημα ἐκστρέφεται ἐντελῶς, καὶ γίνεται ἔτσι ἀντικείμενο. Δηλαδὴ τὸ ὑποκείμενο 

δὲν ἐλέγχει «τὰ ἐγνωσμένα» μὲ τέλειο τρόπο, ὥστε τὰ δύο νὰ γίνουν ἕνα, ἀλλὰ τὰ 

ἔχει μπροστά του ὡς κάτι ποὺ τοῦ παραμένει ἐξωτερικό. Αὐτὸ τὸ ἐξωτερικὸ εἶναι τὸ 

παρηγμένο ὡς ἀποτέλεσμα μίας θεωρίας πού, μὴ ἔχοντας πιὰ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἐσωτερικό 

της –δηλαδὴ μὲ τὴν ἀνώτερη θεωρία–, γίνεται ὅλη πράξη, συνεχίζοντας ὅμως να 

προσπαθεῖ νὰ θεαθεῖ μέσω τῶν παραχθέντων προϊόντων της19. Ἀκόμη κι ἂν ὁ 

Πλωτῖνος δὲν κατάλαβε ξεκάθαρα τί συνέβη σὲ αὐτὴ τὴν ἀντανάκλαση –καὶ γι᾽ αὐτὸ 

οὔτε κὰν ὑπάρχει στὴ σκέψη του ἕνας προβληματισμὸς γύρω ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἔννοιες–, 

μποροῦμε ὅμως νὰ ποῦμε ὅτι ἐδῶ εἴμαστε μπροστὰ στὴν ἀνάδυση τῆς ἔννοιας τῆς 

ἀντικειμενικότητας. Τὸ παρηγμένο εἶναι τὸ θεώρημα ποὺ παράγεται γιὰ νὰ γνωσθεῖ 

ὡς τὸ παρόν. Βρίσκομε ἐδῶ μία σημαντικότατη σειρὰ ἐννοιῶν: θεώρημα – 

παρηγμένο – παρόν. Καὶ τὸ παρὸν εἶναι τέτοιο γιατὶ μπορεῖ νὰ γίνει γνωστό, δηλαδὴ 

νὰ γίνει κτῆμα γιὰ τὸ βλέμμα τῆς ψυχῆς. Ἐπιτέλους, τὸ παρὸν τῆς πηγαίας ἀρχαίας 

ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ἔχει γίνει ἀντικείμενο. 

    Ὅτι βρισκόμαστε μπροστά σὲ μία κατανόηση τῆς σχέσης ἀνάμεσα στὸ θεωροῦν 

καὶ στὸ θεωρούμενον ἤδη χαρακτηρισμένη ἀπὸ τὴ δυαδικότητα τοῦ ὑποκείμενου καὶ 

τοῦ ἀντικείμενου, μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σχέση μεταξὺ τῆς ψυχῆς καὶ 

τῶν περιεχομένων της εἶναι κατὰ βάση ψυχολογική, ἀφοῦ προσδιορίζεται μὲ τὴ λέξη 

«πίστις»20. Γιὰ νὰ ἔχει τὰ «ἐγνωσμένα» της ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ μείνει σταθερὰ ἐντὸς 

τοῦ νὰ πιστεύει ὅτι ἔχει αὐτὰ ποὺ ἐμπεριέχει. Ἡ «πίστις» ὁδηγεῖ στὴ θεματικὴ λέξη 

τοῦ δεύτερου βαθμοῦ. Σὲ αὐτὸ τὸ βαθμὸ τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο 

βρίσκονται σὲ μία κατάσταση «οἰκειώσεως»: ἔχουμε δηλαδὴ ἄλλη μία λέξη ποὺ 

ἀναφέρεται στὴν ψυχολογικὴ σφαίρα. Ἀξίζει ὅμως να ἀκριβολογήσουμε: λέγοντας 

ὅτι ἡ βάση αὐτῆς τῆς σχέσης εἶναι «ψυχολογική», δὲν θέλουμε νὰ ποῦμε ὅτι ἔχει νὰ 

κάνει μὲ τὴν σφαίρα ποὺ γιὰ ἐμᾶς, τοὺς ἀνθρώπους τῆς νεωτερικότητας, εἶναι ἐκείνη 

 
16 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 3-4. 
17 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 5-7. 
18 ᾽Ενν. ΙΙΙ.8, 8. 
19 ᾽Ενν. ΙΙΙ.8, 6, 1-6: «Ἡ ἄρα πρᾶξις ἕνεκα θεωρίας καὶ θεωρήματος· ὥστε καὶ τοῖς 

πράττουσιν ἡ θεωρία τέλος, καὶ οἷον ἐξ εὐθείας ὃ μὴ ἠδυνήθησαν λαβεῖν τοῦτο 

περιπλανώμενοι ἑλεῖν ζητοῦσιν. Καὶ γὰρ αὖ ὅταν τύχωσιν οὗ βούλονται, ὃ γενέσθαι 

ἠθέλησαν, οὐχ ἵνα μὴ γνῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα γνῶσι καὶ παρὸν ἴδωσιν, ἐν ψυχῇ δῆλον ὅτι κείμενον 

θεατόν». 
20 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 6, 12-19. 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
(ISSN: 2945-0136), ΤΕΥΧΟΣ 6, 2021  

6 
 

 

τῆς προσωπικότητας. Ὑποκειμενικότητα δὲν σημαίνει καθ᾽ αὑτὴν ἤδη 

προσωπικότητα. Ἔτσι, ἂν ἡ ψυχὴ εἶναι, ὅπως εἶναι, τὸ ὑποκείμενο, τότε τὸ ἴδιο τὸ 

ὑποκείμενο εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ μὲν νὰ προσδιοριστεῖ ὡς ψυχικό, δὲν μπορεῖ δὲ νὰ 

προσδιοριστεῖ ἀκόμη ὡς προσωπικό. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ψυχὴ στὴν 

πλατωνικὴ φιλοσοφία γενικά, καὶ στὴν πλωτινικὴ ἰδιαίτερα, δὲν ἐμπεριέχεται στὰ 

ὅρια τῆς χρονικότητας, συνεπῶς τῆς ἱστορίας, ποὺ διαμορφώνουν τὴν ἔννοια τῆς 

προσωπικότητας. Αὐτὴ ἡ τελευταία ἔννοια ἀναδύεται μὲ τὸν Ἅγιο Αὐγουστῖνο, γιὰ 

τὸν ὁποῖο στὶς Ἐξομολογήσεις του τὸ «ἐγώ» φαίνεται ἤδη στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ 

βιβλίου νὰ εἶναι τὸ κεντρικό πρόβλημα: μία ἀπάντηση σὲ αὐτὴ τὴ βασική ἐρώτηση 

δίνεται κατὰ τὸ μῆκος τοῦ βιβλίου, τὸ «ἐγώ» εἶναι ἡ ἴδια ἡ μνήμη μέσω τῆς ὁποίας 

μπορεῖ να ἀναδυθεῖ ἡ δυνατότητα γιὰ τὴν πραγματικότητα μίας ἱστορίας ὡς σημείου 

ἑνὸς προσώπου. 

    Ἀπὸ τὸ βαθμὸ τῆς «οἰκειώσεως» ἀναβαίνουμε σὲ ἐκεῖνον στὸν οποῖο ζεῖ ὁ νοῦς: τὸ 

«οὐσίᾳ» εἶναι21. Σὲ αὐτὸ τὸ βαθμὸ βρίσκομε ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο τῆς ἑτερότητας: ὁ 

νοῦς ἀναπαριστάνει τὴν (σχεδόν) ἀπόλυτη ἑνότητα τοῦ ὑποκειμένου μὲ τὸ 

ἀντικείμενο, ἀφοῦ στὸ νοῦ καὶ τὰ δύο εἶναι ταυτόσημα. Ἐδῶ ἐμφανίζεται ἡ 

θεμελιακὴ ἄποψη τῆς πλωτινικῆς σκέψης, ποὺ βασίζεται σὲ μία ἐμπειρία τῆς 

πραγματικότητας στὴν ὁποία τὰ ὄντα φαίνονται κατ᾽ εξοχὴν ὡς τὰ παρόντα, κατὰ τὴν 

κλασσικὴ ἑλληνικὴ ἀντίληψη, καὶ ἐπιπλέον αὐτὸ ποὺ ὑπογραμμίζεται σὲ αὐτὴ τὴν 

ἐμπειρία εἶναι ἡ ἑτερότητα, δηλαδὴ ἑτερότητα τῶν ὄντων/παρόντων μεταξύ τους καὶ 

μέσα στὸ καθένα τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ὄντων/παρόντων ἀνάλογα μὲ τὴν ὀπτικὴ γωνία 

τοῦ ὑποκειμένου22. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «ἑνός» εἶναι ἡ ἀναγκαία 

ἀπάντηση ποὺ δίνει ὁ Πλωτῖνος, καὶ αὐτὴ ὅμως καθίσταται προβληματική, μὲ βάση 

τὴν προοπτικὴ ποὺ ἐξέθεσα στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου. Ἡ ἑτερότητα καὶ ἡ ταυτότητα 

εἶναι οἱ δύο ἄκρες τῆς πλωτινικῆς σκέψης. 

    Ὁ περίφημος παρμενίδειος στίχος ἑρμηνεύεται σὰν νὰ κηρύσσει τὴν ἀπόλυτη 

ταυτότητα τοῦ «νοεῖν» καὶ τοῦ «εἶναι». Τί λέει αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία; Λέει ὅτι ὁ νοῦς δὲν 

εἶναι οὔτε κατὰ τὸ «ἔχειν» οὔτε κατ᾽ «οἰκείωσιν», ἀλλὰ εἶναι «οὐσίᾳ». Βρίσκουμε 

ἐδῶ τὴν πιὸ σημαντικὴ λέξη τῆς μεταφυσικῆς, μὲ τὴν ὁποία ὑποδηλώνεται ἡ 

κατανόηση τοῦ εἶναι ὡς παροῦσα σταθερότητα, δηλαδὴ ἡ λέξη «οὐσία». Ὁ νοῦς, ἄρα, 

εἶναι τὸ σταθερό, γιατὶ στὸ νοῦ τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ ἀντικείμενο εἶναι ὄχι πιὰ σὲ 

σχέση, ἀλλὰ εἶναι ταυτόσημα, δηλαδὴ εἶναι ἕνα. Αὐτὴ ἡ ταυτότητα ἐμφανίζεται 

ταυτόχρονα ὡς τὸ τέλειο «εἶναι» καὶ ὡς τὸ τέλειο «παρόν»23, ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ οἱ δύο 

 
21 ᾽Ενν.ΙΙΙ.8, 8, 1-8, πάνω ἀπ᾽ὁλα «ἤδη ἓν ἄμφω οὐκ οἰκειώσει, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τῆς 

ἀρίστης, ἀλλ᾽οὐσίᾳ καὶ τῷ ταὐτὸν τὸ εἶναι καὶ τὸ νοεῖν εἶναι». 
22 «Ὑποκείμενον» ἐδῶ δὲν εἶναι ἀκόμα ὁ πλωτινικὸς Νοῦς οὔτε τὸ καρτεσιανὸ subjectum, 

ἀλλὰ ὡς ὁ «βλέπων» –δηλ. τὶς ἰδέες– εἶναι ἤδη ὁ παράγοντας μίαν πραγματικότητα. 
23 Πρβλ. M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1927, § 25, σ. 114 (ἑλλ. μετάφρ. Γ. Τζαβάρα, 

Ἀθήνα 1978, σ. 194): «Ὀντολογικὰ τὸ νοοῦμε ὡς κάτι ἑκάστοτε ἤδη ἀδιάκοπα 

παρευρισκόμενο μέσα σὲ μία καὶ γιὰ μία κλειστὴ περιφέρεια, ὡς ἕνα ὑπόβαθρο μὲ 

προνομιοῦχο νόημα, ὡς subjectum [ὑποκείμενο]. Μιὰ καὶ παραμένει αὐτὸ-τοῦτο [Selbiges] 

διὰ μέσου τῆς πολλαπλῆς ἑτερότητας, ἔχει τὸν χαρακτήρα τοῦ ἑαυτοῦ. Ἀκόμα κι᾽ ἂν 

ἀπορρίπτουν τὴν ὑπόσταση τῆς ψυχῆς καὶ τὸ ἐμπράγματο τῆς συνείδησης, ἢ ἀρνοῦνται ὅτι τὸ 

πρόσωπο εἶναι ἀντικείμενο, ὀντολογικὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ξεκινοῦν μὲ κάτι, τοῦ ὁποίου τὸ 

Εἶναι ρητὰ ἢ ὄχι διατηρεῖ τὸ νόημα τῆς παρεύρεσης.» Ὁ νοῦς ὡς τὸ ὑποκείμενο εἶναι 
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συνακόλουθες διαστάσεις τοῦ παρελθόντος καὶ τοῦ μέλλοντος ἔχουν ἀφαιρεθεῖ. Αὐτὸ 

τὸ «παρόν», λοιπόν, μπορεῖ τώρα νὰ ἐμφανιστεῖ ὡς ἐκτὸς χρόνου, ἀκόμη κι ἂν ἡ 

φαινομενολογία μᾶς δείχνει ὅτι ἡ αὐθεντική του δυνατότητα κεῖται στὴν πάντα 

προηγούμενη ἀνθρώπινη χρονικότητα. Τὸ «ἕν» εἶναι ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀπόλυτης 

«παρουσίας». Τὸ «ἕν» ἐμφανίζεται ὡς ἐπιθυμία γιατί, ἀκόμα κι ἂν ὁ νοῦς συνιστᾶ 

ἑνότητα, αὐτὴ ἡ ἑνότητα δὲν εἶναι ἀπόλυτη καὶ τέλεια: ὁ νοῦς εἶναι ἤδη «δύο», 

δηλαδὴ ἤδη μέσα στὸ νοῦ ἀναδύεται ἡ πρώτη ἑτερότητα. Τὸ «ἕν», ἄρα, εἶναι ἀρχὴ 

ὄχι ὡς χρονικὴ ἀφετηρία, ἀλλὰ ὡς ὁ τελικὸς σκοπός, στὸν ὁποῖο ὅ,τι εἶναι ἀρχικὰ 

τείνει24. 

Ἀκριβῶς στὸ «ἕν» ὡς τελικὸ σκοπὸ τῆς πλωτινικῆς σκέψης βλέπουμε καὶ τὴν 

ἐκπλήρωση καὶ τὸ ξεπέρασμα τῆς πλατωνικῆς ἰδέας. Ἡ ἐκπλήρωση ἐμφανίζεται στὸ 

γεγονὸς ὅτι, ἀκόμα καὶ ὡς ἐπιθυμία, τὸ «ἕν» ἀναπαριστᾶ τὴ σταθερότητα τῆς 

ἀπόλυτης παρουσίας. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐκπλήρωσης εἶναι νὰ νοεῖται τὸ 

ξεπέρασμα ὡς ἡ ἀκύρωση τῆς διάστασης τῆς διαφορετικότητας, ποὺ ἐνυπάρχει στὴν 

ἑτερότητα. Αὐτὴ ἡ διάσταση εἶναι κεντρικὴ στὴ σκέψη τοῦ Πλάτωνος, ὁ ὁποῖος στὸν 

Σοφιστὴν τὴν ὑπερασπίζεται ἀπὸ μία ἑρμηνεία τοῦ παρμενιδείου κειμένου ποὺ θὰ τὴν 

εἶχε σβήσει. Ἡ ἄρνηση, πράγματι, δηλαδὴ τὸ νὰ πεῖ κανείς καὶ αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι 

(ἄρνηση ὡς ψεῦδος), δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ἡ δυνατότητα τῆς διάστασης τῆς 

διαφορετικότητας ποῦ συνιστᾶ τὸ ἀνθρώπινο25. Στὴν πλωτινικὴ σκέψη δὲν ὑπάρχει 

χῶρος γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη παρουσία· δὲν 

ὑπάρχει χῶρος γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ νοῦς ταυτίζεται μὲ τὸ «εἶναι», κατανοημένο 

ὡς παρουσία. 

Ὅμως, αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀφαίρεσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν 

καρδιὰ τῆς ἑλληνικῆς σκέψης· ἀντιθέτως, ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα ἰδιαίτερο τύπο 

ἀνθρωποκεντρισμοῦ. 

Στὴν ἀρχή, στὸ σημεῖο 3), ἀνέφερα ὅτι ἡ θέση ποὺ βρίσκομε στὴν Ἐνν. ΙΙΙ 8 

συνιστᾶ μίαν ἀντίδραση σὲ ἕνα καινούργιο τρόπο ἀνθρωποκεντρισμοῦ, ὁ ὁποῖος 

 
ἀκριβῶς τὸ subjectum ποὺ ὁ Heidegger περιγράφει ἐδῶ. Ὁ νοῦς, λοιπόν, εἶναι ἤδη μέσα στὴ 

δομὴ τοῦ ὄντος (καὶ τοῦ εἶναι) κατανοούμενο ὡς παρουσία. 
24 Τὸ πρωτεῖο τοῦ ἑνὸς δὲν πρέπει νὰ κατανοηθεῖ χρονολογικά, ἀλλὰ ὡς τελικὴ αἰτία, τὸ 

«οὗπερ χάριν» (᾽Ενν. ΙΙΙ.8, 9, 2). Γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο λέει ὁ Πλωτῖνος ὅτι τὸ τέλος εἶναι καὶ ἡ 

ἀρχή. 
25 Τότε, ὁ λόγος τοῦ ξένου, ἀντὶ νὰ εἶναι πατροκτονία (Σοφ. 241d), εἶναι ἄμυνα τῆς 

παρμενίδειας σκέψης, δείχνοντας ταυτόχρονα τὴν ὁδὸ στὴν ὁποία θὰ βαδίσει καὶ ὁ 

Ἀριστοτέλης. Ἡ ἀκμάζουσα ἑλληνικὴ σκέψη βλέπει τὴ σχέση ἀνάμεσα στὸ «εἶναι» καὶ στὸ 

«νοεῖν» ὄχι ὡς ἑνότητα στὴν ταυτότητα, ἀλλὰ ὡς ἑνότητα στὸ μεταξὺ τῆς διαφορᾶς. Αὐτὸ 

εἶδε ὁ Heidegger, πρβλ. Sein und Zeit σ. 14 καὶ ἐπ’ αὐτοῦ τὰ σχόλια τοῦ Fr. Vezin, 

Heidegger. Être et temps, Paris 1986, σ. 523· ὅ,τι λέει ὁ J. Beaufret, Dialogue avec 

Heidegger, τ. ΙΙ, σ. 50: «Beaucoup plus rapport qu’elle n’est chose, la ψυχή apparaît telle à 

Aristote qu’elle «est à sa façon tous les étants autant qu’ils sont» («ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι 

πάντα», de Anima, III, 8, 431b21). Cela ne veut pas dire que, voyant un arbre, par là je 

m’arborise, mais que je lui réponds au plus proche au sens où j’en suis le là, autrement dit la 

présenteté, au point que lui et moi ne sont séparés l’un de l’autre que par l’entre-deux qui 

nous établit l’un pour l’autre. Ainsi la ψυχή est le là de tous les étants par où ils sont. C’est 

ainsi que Heidegger interprète le πως d’Aristote, qui ne nous livre encore qu’une énigme. Et 

c’est pourquoi aussi il est essentiel de traduire Da-sein par être le là et non par être là comme 

on le fait communément». 
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ἐμφανίζεται μέσα στὸν Χριστιανισμὸ καὶ διὰ μέσου ἐκείνου στὸν Γνωστικισμό. 

Αὐτὸν τὸν ἀνθρωποκεντρισμὸ τὸν λέω «καινούργιο» γιατὶ εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ τὴ 

στάση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, στὴν καρδιὰ τῆς ὁποίας ὑπάρχει ἐπίσης 

ἕνας τύπος ἀνθρωποκεντρισμοῦ. 

Στὴν ἑλληνικὴ σκέψη, τῆς ὁποίας τὸ ἔργο τοῦ Πλωτίνου συνιστᾶ τὴν τελευταία 

καὶ ἴσως βαθύτερη ἐπανάληψή της, ὁ ἄνθρωπος ἔχει σχέση μὲ τὸν κόσμο ὡς ἕνα 

πρᾶγμα (ἕνα «τί», θὰ ἔλεγα) ἀνάμεσα σὲ ἄλλα πράγματα. Ἐπιπλέον, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ 

ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τὸν ἑαυτό του ὡς κάτι κάπως χωρισμένο ἀπὸ τὸ ὅλο 

περισσότερο ἀπὸ τὰ ἄλλα πράγματα, ὅπως ἐμφανίζεται στὴ διανοητική του 

ἱκανότητα, θεωρεῖται ὡς τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα, στὸ ὁποῖο ἀπαντᾶ ἡ πλωτινικὴ 

ἄσκηση. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἐπιστρέψει σὲ ἐκείνη τὴν ἑνότητα ποὺ σὲ 

διαφορετικοὺς βαθμοὺς χαρακτηρίζει τὴν ὑπόλοιπη πραγματικότητα. Αὐτὴ εἶναι ἡ 

βαθύτερη σημασία τῆς συγγένειας ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ στὰ ἄστρα (καὶ τὸ ὅλο, 

γενικά), ποὺ ὁ Πλωτῖνος ὑμνεῖ στὴν Ἐνν. ΙΙ 9. 

Ἀντιθέτως, στὸν Χριστιανισμὸ καὶ στὸν Γνωστικισμὸ ὁ ἄνθρωπος ἀναπαριστᾶ 

μίαν ἐξαίρεση: ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ἀνήκει σὲ ἕναν ἄλλο 

κόσμο, τὸν ὁποῖον περιμένει. Ἡ ἐξαίρεση τοῦ ἀνθρώπου ἀναδύεται σὲ αὐτὴ τὴν 

ἀναμονὴ ὡς ἕνας ἰδιόμορφος καὶ ριζοσπαστικὸς τύπος ἐμπειρίας τῆς χρονικότητας: ὁ 

ἄνθρωπος ζεῖ τείνοντας πρὸς καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν καιρό26. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι 

ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁπλὰ κάτι μέσα στὸν κόσμο οὔτε ἁπλὰ μέσα στὸν χρόνο, ἀλλὰ 

ἔχει μία δική του χρονικότητα, διὰ τῆς ὁποίας ἐξέχει ἀπὸ τὰ υπόλοιπα πράγματα καὶ 

κυριαρχεῖ πάνω ἀπὸ αὐτά. 

Βρισκόμαστε τελικὰ μπροστὰ σὲ δύο μορφὲς ἀνθρωποκεντρισμοῦ. Ἡ πρώτη, 

ἐκείνη τῆς ἑλληνικῆς σκέψης, ἀφοῦ βασίζεται σὲ μία κατανόηση τοῦ εἶναι ὡς ἰδέας, 

προεκβάλλει τὴν «λογοκρατούμενη» παρουσία στὴν πραγματικότητα, καὶ ἔτσι 

προκαλεῖ τὴν ἀνάδυση τῆς ὑποκειμενικότητας καὶ τῆς ἀντίστοιχής της 

ἀντικειμενικότητας. Ἡ δεύτερη, ἐκείνη τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ βασίζεται σὲ μία 

ἐμπειρία τῆς χρονικότητας, στὴν ὁποία αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ἡ προβολὴ πρὸς τὸ 

μέλλον, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶται πίσω στὸ παρὸν ὡς καιρόν (τὸ παρὸν εἶναι ἤδη ὁ 

τόπος τῆς ἀνακάλυψης καὶ τῆς ἀπόφασης ἀπέναντί της), ἐπιτρέπει νὰ ἐμφανιστεῖ ὁ 

ἄνθρωπος ὡς ὁ ὑποκριτής (ἂς κατανοηθεῖ αὐτὴ ἡ λέξη στὴν ἀρχαία της σημασία) τοῦ 

χρόνου καὶ τῶν πραγμάτων, δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ἐμφανίζεται ὡς τὸ «πρόσωπο» τῆς 

δικῆς του ἱστορίας27. 

 
26 Πρβλ. Πρὸς Γαλάτας 4, 4: «τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου»· Πρὸς Ἐφεσίους 1, 9: «εἰς οἰκονομίαν 

τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν»· Κατὰ Μάρκον 1, 15: «πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ». Ὁ Heidegger ὑπογραμμίζει ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν ἄποψη ἀναδύονται ἴχνη τῆς 

αὐθεντικῆς ἀνθρώπινης χρονικότητας: πρβλ. GA 64 (ἑλλ. μεταφρ. Δ. Ὑφαντή, Martin 

Heidegger. Ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου, Ἀθήνα 2009, κυρίως σ. 58). Γιὰ τὴ σχέση ἀνάμεσα στὸν 

Heidegger καὶ στὴ χριστανικὴ ἐμπειρία τῆς χρονικότητας πρβλ. Γ. Ξηροπαΐδη, Ὁ Heidegger 

καὶ τὸ πρόβλημα τῆς Ὀντολογίας, Ἀθήνα 1995, σσ. 23-33. 
27 Πρβλ. J. Beaufret, Dialogue avec Heidegger, τ. ΙΙ, σ. 50: «Le Da-sein, être-le-la, qui est le 

point de depart de Sein und Zeit, nous apparaît ainsi beaucoup plus proche de la ψυχή des 

Grecs que du cogito cartesien, si du moins ψυχή, comme nous le donne à entendre Aristote, 

est électivement le sujet du verbe ἀληθεύειν: se tenir au sein de l’ouvert où tout se présente à 

découvert. […] Mais alors la ψυχή des Grecs serait aux antipodes de tout psychisme au sense 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
(ISSN: 2945-0136), ΤΕΥΧΟΣ 6, 2021  

9 
 

 

Οὔτε ἡ μία οὔτε ἡ ἄλλη ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο μορφές, ὅμως, δὲν κατανοοῦν τὸν 

ἄνθρωπον στὴ ριζοσπαστική του ἐξαίρεση, γιατὶ καὶ στὶς δύο ἡ χρονικότητα γίνεται 

ἀντιληπτὴ ὡς ἕνας χαρακτήρας τῆς πραγματικότητας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος 

πρέπει νὰ τείνει πρὸς τὸ σταθερὸ παράδειγμα τοῦ χρόνου, τὴν αἰωνιότητα. Ἄρα, μὲ 

ἀφετηρία τὴν αἰωνιότητα κατανοεῖται ὁ χρόνος. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἄποψης εἶναι 

ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν βλέπει πῶς αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶναι ἡ χρονικότητα, ὁ ἴδιος ὁ χρόνος. 

Ἑπομένως, δὲν ἐλευθερώνεται ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴ βαθύτερή του δυνατότητα, ἀλλὰ 

παρουσιάζεται μόνον ὡς ἀπόλυτος κύριος τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ ἑαυτοῦ του. 

Περιμένουμε, λοιπόν, τὴν ἔλευση μίας καινούργιας ἀρχῆς, μὲ τὴν ὁποία θὰ πάρει ὁ 

ἄνθρωπος τὴν οὐσία τῆς δικῆς του ἐλευθερίας πάνω στοὺς ὤμους του, ὄχι σὰν 

κύριος, ἀλλὰ ἔχοντας τὴν ἐπιμελητεία τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τῶν πραγμάτων. 

 

 
moderne? Assurément.» Ἡ νεώτερη ἔννοια τῆς ψυχῆς, κατανοουμένης βασικὰ ὡς «ego», 

ἀρχίζει πρὶν ἀπὸ τὸν Descartes μὲ τὸν Χριστιανισμὸ· καὶ τὰ πρῶτα σαφῆ ἴχνη της βρίσκονται 

στὶς Ἐξομολογήσεις τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, στὶς ὁποῖες τὸ ὑποκείμενο γίνεται «πρόσωπο». 


