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Νεοπλατωνισμός
Ο Νεοπλατωνισμός είναι το τελευταίο φιλοσοφικό σύστημα της αρχαιότητας.
Ξεκινάει τον 3ο αι. μ.Χ., από την Αλεξάνδρεια, χώρο όπου συναντήθηκαν και
πάλεψαν οι ελληνικές και οι ανατολικές ιδέες. Πρόκειται για μια τελευταία
προσπάθεια να εκφρασθούν σε μια ενιαία μορφή όλες οι κατακτήσεις του
αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο
Νεοπλατωνισμός ανακεφαλαιώνει και κλείνει την ιστορία της αρχαίας
ελληνικής φιλοσοφίας. Έρχεται ως συνέχεια του Πλατωνισμού και του
Νεοπυθαγορισμού, συναρμολογεί πλατωνικές, αριστοτελικές και στωικές
αντιλήψεις και εκφράζει μια νέα μορφή Εκλεκτικισμού. Μάταια θα
αναζητούσαμε πρωτοτυπία στο σύστημα του Νεοπλατωνισμού. Τα γεράματα
της αρχαίας σκέψεως είναι τα χαρακτηριστικά του.

Ο Νεοπλατωνισμός έχει βασικό σκοπό του τη συνέχιση της φιλοσοφίας του
Πλάτωνα. Αλλά ο Πλάτων που επιβιώνει εδώ δεν είναι ούτε ο έφηβος της
κλασσικής ζωής ούτε ο καλλιτέχνης της αστραφτερής Αθήνας ούτε ο
μαθηματικός ούτε ο κοινωνιολόγος ούτε ο πολιτικός φιλόσοφος ούτε ο
φιλόσοφος του πολιτισμού. Η αρχαία ζωή της Αθήνας, η τέχνη, το πνεύμα, η
κοινωνία και το πολίτευμά της, που γέννησαν μια τόσο εκπληκτική
προσωπικότητα, έχουν σβησθή οριστικά. Ο,τι επιβιώνει από εκείνο το
τεράστιο σύστημα δεν είναι παρά η Μεταφυσική του και κυρίως οι
όρφικοπυθαγορικές επιδράσεις του, οι μύθοι και οι θρησκευτικές δοξασίες του.
Και τα στοιχεία αυτά οι Νεοπλατωνικοί τα δένουν με τον Πυθαγορισμό και με
διάφορες ανατολικές αντιλήψεις, ώστε στο τέλος ο Πλάτων του
Νεοπλατωνισμού καταντά μια απόκοσμη, ασκητική μορφή ανατολίτη. Ακόμη
και τη βασική πλατωνική διαίρεση του κόσμου σε αισθητό και νοητό την
προδίδει ο Νεοπλατωνισμός με τη στροφή του στον στωικό πανθεϊστικό
μονισμό.

Γενικά στο Νεοπλατωνισμό όλα τα προβλήματα υποχωρούν μπροστά στη
Μεταφυσική. Και κατά τούτο είναι καινούργιο σύστημα ο Νεοπλατωνισμός,
γιατί ανανεώνει τη Μεταφυσική, που την είχαν παραμελήσει τα προηγούμενα
συστήματα με την αποκλειστική σχεδόν προσήλωσή τους στο πρακτικό
πρόβλημα του ανθρώπου. Αλλά η Μεταφυσική του Νεοπλατωνισμού
καταντάει μια Θεολογία. Οι ειδικοί πάνω σ’ αυτό το θέμα έχουν γράψει
χαρακτηριστικά ότι με τον Νεοπλατωνισμό η αρχαία ελληνική φιλοσοφία
αυτοκτονεί μέσα στο χώρο της θρησκείας.

1. Ο κύκλος του Αμμωνίου Σακκά: Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι ο
ιδρυτής του Νεοπλατωνισμού είναι ο Αμμώνιος Σακκάς, που δίδαξε
στην Αλεξάνδρεια πλατωνική φιλοσοφία ίσως ως τα μέσα του 3ου αι.
μ.Χ. Αλλά ο πραγματικός αρχηγός της σχολής είναι ο μαθητής του
Πλωτίνος. Ο Αμμώνιος Σακκάς δεν έγραψε τίποτε και έτσι δεν ξέρομε τι
είχε διδάξει. Στον κύκλο του ανήκαν εκτός από τον Πλωτίνο ο Λογγίνος
και ο Ωριγένης, όχι ο γνωστός χριστιανός συγγραφέας.



2. Ο Π λ ωτ ί ν ο ς: Οι τρεις αρχικές υποστάσεις. Ο Πλωτίνος (205 - 270
μ.Χ.) γεννήθηκε στη Λυκόπολη Αιγύπτου και στα 28 χρόνια του
στράφηκε στη φιλοσοφία, ακούσε αρκετούς δασκάλους αλλά αυτόν
που ήθελε τον βρήκε στο πρόσωπο του Αμμωνίου Σακκά και έμεινε
κοντά του 11 χρόνια, Ύστερα, 39 χρονών ακολούθησε τον στρατο του
αυτοκράτορα Γορδιανού του 3ου προς την Περσία, με σκοπό να
γνωρίση τη φιλοσοφία των-Περσών και των Ινδών. Μετά την αποτυχία
της εκστρατείας ο Πλωτίνος σε ήλικία 40 χρόνων έρχεται στη Ρώμη,
όπου ανοίγει μια δική του φιλοσοφική σχολή. Στην πρωτεύουσα της
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έζησε και δίδαξε τα τελευταία 26 χρόνια της
ζωής του. Από αυτά τα χρόνια τα πρώτα 10 τα κάλυψε μόνο με τη
διδασκαλία του. Είχε περάσει τα 50 του χρόνια, όταν οι μαθητές του τον
παρακίνησαν να γράψη τη φιλοσοφία του. Έτσι μέσα στα τελευταία 15
χρόνια της ζωής του έγραψε σε μορφή σημειώσεων τα 54 βιβλία του,
που ο μαθητής του Πορφύριος τα φρόντισε, τα διόρθωσε και τα χώρισε
σε 6 εννεάδες, δηλ. σε έξι ομάδες από εννέα βιβλία την καθεμιά. Στον
κύκλο του Πλωτίνου ανήκαν έκτος από τον Πορφύριο, ο Αμέλιος, ο
Σεραπίων, ο Καστρίκιος Φίρμος, οι γιατροί Εύστόχιος, Παυλίνος, και
Ζήθος, ο ποιητής και φιλόλογος Ζωτικός και ο συγκλητικός Ρωγατιανός.

Η θεωρία του Πλωτίνου για τις τρεις αρχικές υποστάσεις είναι ολόκληρο το
σύστημα του Πλωτίνου σε συνοπτικές γραμμές. Οι τρεις αρχικές υποστάσεις
είναι το ένα, ο νους και η ψυχή. Από το ένα γεννιέται ο νους και από τον νου η
ψυχή, που είναι ο δημιουργός όλων των όντων του κόσμου. Ύστερα όλα
ξαναγυρίζουν στο αρχικό ένα. Όλα ανάγονται σ’ αυτό. Μόνο αυτό είναι απλό
και τέλεια ξεχωριστό από τα όντα. Δεν ταυτίζεται ούτε με το πνεύμα ούτε με το
ον. Είναι πέρα από την ουσία. Ο νους είναι και απλός και διπλός, γιατί είναι ο
ίδιος και υποκείμενο και αντικείμενο του στοχασμού. Είναι αυτοθεωρία,
αυτοστοχασμός. H ψυχή πάλυ είναι θεϊκή ουσία, έχει ζωή από μέσα της, είναι
αθάνατη, απλή, μοιρασμένη παντού και ταυτόχρονα ακομμάτιαστη, είναι η
οργανωτική αρχή του ζωντανού οργανισμού, δίνει στα σώματα ζωή και κίνηση
και είναι η αρχή της ενότητας και του σώματος και του κόσμου.

Δίνουμε εδώ τους τίτλους των βιβλίων του Πλωτίνου κατά τη χρονολογική
σειρά μαζί με μια περίληψη για το καθενός:

1. «Περί του καλού» Αποκρούεται η Στωική θεωρία της συμμετρίας. Το
ωραίο συγγενεύει με την ψυχή. Κατάγεται από το πνεύμα, όπου το
καλό και το όμορφο συμπίπτουν.

2. «Περί ψυχής αθανασίας». Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και
ψυχή. Το σώμα είναι φθαρτό. Η ταυτότητα του ανθρώπου είναι η ψυχή.
H ψυχή δεν είναι ούτε σώμα ούτε υλικό στοιχείο , ούτε άτομα. Δεν είναι
ούτε αρμονία ούτε εντελέχεια. Είναι «Όντως Ουσία», θεϊκή και αθάνατη.

3. «Περί ειμαρμένης». Κάθε τι που γίνεται έχει την αιτία του. Αλλά η
πρώτη αιτία δεν είναι ούτε τα άτομα ούτε τα σώματα ούτε οι κινήσεις
των άστρων. Είναι η ψυχή.



4. «Περί ουσίας της ψυχής». Η ψυχή είναι «αμέριστος» και ταυτόχρονα
«μεριστή».

5. «Περί νουκαι των ιδεών και του όντος». Πάνω από την ψυχή υπάρχει ο
χωριστός νους. Αυτός είναι ταυτόσημος με το δν. Τα αντικείμενά του, οι
ιδέες, είναι ένα με αυτόν. Αυτός είναι το πρότυπο του αισθητού κόσμου.

6. «Περί της εις τα σώματα καθόδου της ψυχής». Η ψυχή κατεβαίνει στον
κόσμο των σωμάτων, για να πάρη και η ύλη μέρος στο καλό. Με τον
τρόπο αυτό η ψυχή γεφυρώνει το νοητό με τον αισθητό κόσμο.

7.«Πώς από του πρώτου το μετά το πρώτον και περί του ενός». Πρέπει να
υπάρχη κάτι το απλό, το ξεχωριστό από όλα τα όντα. Αυτό είναι το ένα.
Ύστερα από αυτό έρχεται το πνεύμα, που ταυτίζεται με το ον.

8. «Περί του ει πάσαι αι ψυχαί μία». Όλες οι ψυχές είναι μια.

9. «Περί ταγαθού ή του ενός». Όλα τα όντα του αίσθητού και του νοητού
κόσμου έχουν το είναι από το ένα και μάλιστα όσο πιο υψηλό είναι
τόσο σε πιο υψηλό βαθμό έχουν την ιδιότητα της ενότητας. Αλλά δεν
είναι ούτε το κάθε πράγμα χωριστά ούτε η ψυχή ούτε το πνεύμα. Το
ένα δεν είναι ούτε ποσοτικό ούτε ποιοτικό. Δεν έχει ούτε κίνηση ούτε
στάχτη. Δεν μπορούμε ούτε να το σκεφτούμε ούτε να το εκφράσωμε.
Είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι ούτε ο αριθμός ένα. Γιατί ενώ ο αριθμός
ένα είναι το πιο μικρό, αυτό ως δυνατότητα είναι το πιο μεγάλο. Είναι
αυτό που δεν του λείπει τίποτε και είναι η υπερκαλωσύνη. Για να το
φθάση η ψυχή, πρέπει να τα αφήση όλα πίσω της. Η θέα του είναι
πέρα από το πνεύμα. Ο τελικός σκοπός της ψυχής είναι να καταλύση
το εγώ της και να ταυτισθή με το ένα.

10.«Περί των τριών αρχικών υποστάσεων». Το ένα, ο νους και η ψυχή
είναι οι τρεις αρχικές υποστάσεις. Το ένα γεννάει ί τον νου, ο νους
γεννάει την ψυχή και η ψυχή δημιουργεί τον κόσμο.

11.«Περί γενέσεως και τάξεως των μετά το πρώτον». Το ένα ταυτίζεται με
όλα τα δντα, αλλά είναι πριν από αυτά. Η υπερπληρότητά του γεννάει
το πνεύμα και το πνεύμα γεννάει την ψυχή. Η ψυχή πάλι με τη σειρά
της γεννάει τον φυσικό κόσμο. Βρίσκεται μέσα σε όλες τις βαθμίδες της
ζωής.

12.«Περί ύλης». Υπάρχουν δυο ύλες: η νοητή και η αισθητή. Η πρώτη
είναι απεριόριστη, σύνθετη και αμετάβλητη. Η ύπαρξή της είναι
αναγκαία. Η δεύτερη δεν ταυτίζεται ούτε με τα στοιχεία ούτε με τη
σύνθεσή τους ούτε με το άπειρο ούτε με τα άτομα. Είναι και αυτή
αναγκαία. Είναι ασώματη και δεν έχει ούτε ποσότητα ούτε ποιότητα.
Είναι η ύποδοχή των μορφών. Χωρίς αυτή δεν είναι νοητή η δομή των
σωμάτων. Η ύλη γενικά δεν έχει ούτε δρια ούτε σχήμα. Ως αντίθεση του
καλού είναι το απόλυτο κακό.



13.«Επισκέψεις διάφοροι». Κάθε κεφάλαιο αυτού του βιβλίου έχει θεματική
αυτοτέλεια. Η αρχή και το τέλος πρέπει να συμπίπτουν και στον
άνθρωπο και στην επιστήμη. Διαφορές ανάμεσα στην κοσμική και στην
ατομική ψυχή. Το ένα είναι παντού, και πουθενά. Δημιουργεί όλα τα
όντα, αλλά υπάρχει πριν από αυτά. Η ψυχή σύγκριση με το πνεύμα
είναι υλη. Ο αυτοσχεδιασμός είναι η αληθινή ταυτότητά μας. Το ένα
είναι πέρα από την κίνηση, τη στάση και στη σκέψη.

14.«Περί κινήσεως ουρανού». Η κίνηση του ουρανού είναι κυκλική. Τον
ουρανό τον κυβέρνα η ψυχή.

15.«Περί του ειληχότος ημάς δαίμονος». Ύστερα από τον θάνατο η ψυχή
πηγαίνει σε έναν άνθρωπο, μέσα σε ένα ζώο, μέσα σε ένα φυτό, μέσα
σε ένα δαίμονα η μέσα σε ένα θεό. Ο δαίμων που συνοδεύει την ψυχή
μας κάθε φορά στέκει σε μια βαθμίδα ζωής πιο υψηλή από εκείνη της
ψυχής μας

16.«Περί εξαγωγής». Όταν αποσπάση κανείς βίαια την ψυχή από το σώμα,
παίρνει μαζί και ένα κομμάτι από αυτό. Η αυτοκτονία επιτρέπεται το
πολύ - πολύ, όταν υπάρχουν σημάδια παραφροσύνης.

17.«Περί ουσίας η περί ποιότητος». Στο νοητό κόσμο όλα είναι ουσία.
Στον αισθητό δεν υπάρχει ουσία, αλλά μόνο τα παθήματά της.

18.«Περί του ει και των καθέκαστα εισίν ιδέαι». Υπάρχει για το κάθε
πράγμα μια ιδέα.

19.«Περί αρετών». Η ομοίωση με τον Θεό γίνεται με τις αρετές. Οι αρετές
καθαρίζουν την ψυχή. Το πρότυπό τους υπάρχει στο πνεύμα.

20.«Περί διαλεκτικής». Η διαλεκτική γνωρίζει τις διαφορές και τις
ομοιότητες των πραγμάτων, το καλό και το κακό, το αιώνιο και το
προσωρινό. Έχει την αρχή της στον νου και είναι το πιο πολύτιμο
μέρος της φιλοσοφίας.

21.« Περί ουσίας ψυχής β'». Το πνεύμα είναι ακομμάτιαστο στον νοητό
κόσμο. Οι ψυχές είναι και αυτές ακομμάτιαστες στον νοητό κόσμο,
αλλά μέσα στο κόσμο των σωμάτων είναι κομματιασμένες και
ταυτόχρονα ακομμάτιαστες.

22-23. «Περί του το ον εν και ταυτόν ον άμα πανταχού είναι όλον α' και β'».
Πώς μπορεί η ψυχή χωρίς σώμα και μέγεθος να γεμίζη το σύμπαν; Αλλά το
ορατό σύμπαν είναι μια μίμηση. Το πραγματικό σύμπαν είναι το νοητό αυτό
είναι το ον. Αυτό δεν είναι πουθενά, γιατί αυτό το ίδιο είναι το παν. Όλες οι
ψυχές βρίσκονται μέσα σ’ αυτό. Η κάθοδος της ψυχής στον κόσμο των
σωμάτων είναι μετάβαση από το όλο στο μέρος. Θεός είναι το ένα. Το ένα
δεν μπορεί να είναι έξω από το ον. Το πνεύμα είναι ένα και πολλά.

24.«Περί του το επέκεινα του όντος μη νοείν και τι το πρώτως νοούν και τι
το δευτέρως». Ο αυτοστοχασμός είναι η πιο τέλεια μορφή στοχασμού,



γιατί υποκείμενο και αντικείμενο του στοχασμού είναι ένα. Το πνεύμα
στοχάζεται το καλό.

25.«Περί του δυνάμει και ενεργεία». Η δυνατότητα μέσα στον αισθητό
κόσμο είναι κάτι το υποκείμενο στην εξουσία της μορφής. Η
πραγματικότητα είναι όλη και μορφή μαζί. Στον πνευματικό κόσμο δεν
υπάρχει τίποτε ως δυνατότητα, γιατί όλα είναι πραγματικότητα. Η ύλη
είναι δυνατότητα, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν ανήκει ούτε στα
αισθητά ούτε στα νοητά πράγματα. Είναι το μη ον.

26.«Περί της απαθείας των ασωμάτων». Το πνεύμα και η ψυχή ως
αμετάβλητα είναι ελεύθερα από πάθη. Η κάθαρση της ψυχής δεν
υποδηλώνει ότι η ψυχή είναι ακάθαρτη, αλλά ότι έχει πέσει σε
ακάθαρτο περιβάλλον.

27 - 28. «Περί ψυχής αποριών α' και β'». Η διαφορά ανάμεσα στην κοσμική
και στην ατομική ψυχή βρίσκεται στην άνιση απόστασή τους από το νοητό
κόσμο. Στο νοητό κόσμο η ψυχή δεν θυμάται τίποτα. Η κοσμική ψυχή δεν
είναι μέσα στον χρόνο, αλλά γεννάει τον χρόνο. Οι δικές μας ψυχές έχουν
πέσει μέσα στην περιοχή του χρόνου. Τα πάθη ανήκουν στον σύνδεσμο της
ψυχής με το σώμα. Αίσθηση χωρίς αισθητήρια όργανα, δηλ. χωρίς το σώμα,
δεν είναι δυνατή. Το σόμπαν είναι ένας ζωντανός όργανισμός και τα μέρη του
έχουν αμοιβαία έλξη το ένα με το άλλο. Το σόμπαν είναι γεμάτο δυνάμεις.
Όλα είναι έμψυχα και ζωντανά.

29.«Περί ψυχής αποριών γ' η περί όψεως». Όταν βλέπωμε, δεν μεσολαβεί
τίποτα ανάμεσα στο μάτι και στο αντικείμενο. Η όραση βασίζεται στην
αμοιβαία έλξη των μερών του κόσμου. Το φως είναι ασώματο και χωρίς
ποιότητα. Είναι ενέργεια της φωτεινής πηγής.

30.«Περί φύσεως και θεωρίας και του ενός». Όλα τα όντα έχουν την τάση
προς τη θέαση. Στο πνεύμα η νόηση και το είναι ταυτίζονται. Το
πνεύμα είναι ενότητα και πολλότητα. Το πνεύμα δεν μπορεί να είναι η
πρώτη αρχή, γιατί πριν από την πολλότητα πρέπει να υπάρχη μια
ενότητα. Το ένα είναι το καλό, σ’ αυτό κατατείνουν όλα τα όντα, ακόμη
και το πνεύμα. Μόνο το ένα είναι ελεύθερο από όλα.

31.«Περί του νοητού κάλλους». Την ομορφιά του νοητού κόσμου
μπορούμε να την πλησιάσουμε, όταν καταλάβωμε ότι η ομορφιά στην
τέχνη βασίζεται στη μορφή και η ομορφιά στη φύση βασίζεται στη
λογική ιδέα.

32.«Ότι ουκ έξω του νου τα νοητά και περί ταγαθού». Η γνώση βρίσκεται
πάντα στην περιοχή του νου.

33.«Προς τους Γνωστικούς». Η φύση του καλού είναι ταυτόσημη με το ένα.
Πέρα από το ένα, τον νου και την ψυχή δεν υπάρχει τίποτα.

34.«Περί αριθμών». Οι αριθμοί δεν προέρχονται ούτε από τις ιδέες ούτε
από τα πράγματα. Η ιδέα δεν είναι ο όρισμός της, είναι νόηση και



νόημα μαζί. Πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στον «ουσιώδη
αριθμόν» και στον «μοναδικόν αριθμόν».

35.«Περί οράσεως ή πώς τα πόρρω μικρά φαίνεται». Αποκρούεται η
θεωρία ότι τα αντικείμενα μικραίνουν ανάλογα με την όπτική γωνία.

36.«Περί του εί το ευδαιμονείν επίδοσιν χρόνω λαμβάνει». Έ εύτυχία δεν
αυξάνει με τον χρόνο. Δεν ανήκει στον χρόνο αλλά στο ον, δηλ. στην
αιωνιότητα.

37.«Περί της δι’ όλων κράσεως». Μια γενική ανάμιξη είναι δυνατή και
χωρίς κατακερματισμό, γιατί κάθε μόριο έχει εκτός από τις άλλες
ποιότητες και μέγεθος.

38.«Περί του πώς το πλήθος των ιδεών υπέστη και περί τάγαθού». Σκέψη
και πρόνοια'είναι άχρηστα πράγματα στο νοητό κόσμο. Εκεί το μέλλον
είναι παρόν. Το γιατί και το ότι συμπίπτουν. Η ψυχή και το πνεύμα
ενώνονται με το αρχικό ένα. Ο δρόμος της ψυχής οδηγεί με την
κάθαρση και την άρετή στο νου καν από το νου στο ένα, όπου
εξαφανίζεται η διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο και στο άντικείμενο
του στοχασμού. Σκέψη σημαίνει άνάγκη. Άλλά το άρχικό ένα δεν έχει
άνάγκη ούτε τον ίδιο τον εαυτό του. Για τον εαυτό του δεν είναι ούτε η
φύση του καλού, όπου κατατείνουν όλα τα όντα.

39.«Περί του εκουσίου και θελήματος του ενός». Την ελεύθερη βούλησή
μας εκφράζει η τάση προς το καλό. Από τις τρεις άρχικές υποστάσεις ο
νους και η ψυχή είναι ελεύθερα. Για το ένα δεν μπορούμε να πούμε
τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σε διαφορετική κατάσταση
αφού όπως είναι, είναι το άριστο.

40.«Περί ουρανού». Ο ουρανός είναι ένα σταθερό σώμα. Δεν χρειάζεται
παρά μόνο τη φωτιά.

41.«Περί αίσθήσεως και μνήμης». Αποκρούεται η θεωρία ότι η αίσθηση
είναι αποτύπωμα πάνω στην ψυχή και ότι η άνάμνηση είναι η
συγκράτηση του άποτυπώματος. Η ψυχή δεν παθαίνει τίποτε με την
αίσθηση, γνωρίζει και τα νοητά και τα αισθητά πράγματα, επειδή είναι
αυτό που είναι.

42 - 44. «Περί των γενών του όντος, α', β' και γ'». Οι αριστοτελικές και οι
στωικές κατηγορίες δεν ισχύουν για τα νοητά πράγματα, γιατί ,το πρώτο ον
δεν έχει τίποτα κοινό με το δεύτερο. Όλα το όντα τείνουν πρός την ενότητα,
επειδή τείνουν προς το καλό. Το καλό δεν χρειάζεται να το εννοήσωμε ως
κατηγορία, Το ωραίο είναι η ίδια η ουσία. Ο γενικός νους είναι ως δυνατότητα
ο νους του καθενός από τα όντα και ως πραγματικότητα είναι όλα μαζί, ενώ ο
νους του καθενός από τα όντα ως πραγματικότητα είναι ο εαυτός του και ως
δυνατότητα το όλον. Οι κατηγορίες του νοητού κόσμου δεν ισχύουν για τον
αισθητό κόσμο. Στον αισθητό κόσμο δεν μπορεί να γίνη λόγος για ουσία.
Μόνο για γένεση μπορούμε να μιλούμε.



45.«Περί αιώνος και χρόνου». Η αιωνιότητα άνήκει στην αιώνια ουσία, ο
χρόνος στη γένεση και στο εδώ σύμπαν. Όταν η ψυχή δημιούργησε
τον κόσμο, γεννήθηκε ο χρόνος ως ζωή της ψυχής. Ο χρόνος είναι
έκτυπο της αιωνιότητας.

46.«Περί ευδαιμονίας». Αν νομίζωμε για ευτυχία την καλοπέραση, τότε
είναι ευτυχισμένα και τα ζώα και τα φυτά. Την ευτυχία μπορούμε να την
ταυτίσωμε, με την τέλεια ζωή μέσα στο πνεύμα. Η ευτυχία βρίσκεται
στην κατάκτηση του αληθινού καλού.

47 - 48. «Περί προνοίας, α' και β'». Το σύμπαν δεν έγινε τυχαία, αλλά οφείλει
την υπόστασή του στην πρόνοια του θεού. Ο κόσμος είναι ωραίος, όταν τον
βλέπωμε ως ολότητα. Δεν είναι σωστό να μας απασχολή η άνισότητα που
υπάρχει στον κόσμο. Είναι αναγκαία όπως οι άνισοι ρόλοι στην τραγωδία.
Όλα προέρχονται από μια βασική αιτία, και υπάρχουν διαφορές ανάμεσά τους.

49.«Περί των γνωριστικών υποστάσεων και του επέκεινα». Η ψυχή όταν
έχη μέσα της τον νου, στοχάζεται τον εαυτό της. Και εμείς μπορούμε να
στοχαζόμαστε τον εαυτό μας, όταν ακολουθούμε τον νου. Στο πνεύμα
υποκείμενο και αντικείμενο της γνώσεως συμπίπτουν. 50. «Περί
έρωτος». Τί είναι ο έρως; θεός, δαίμων η πάθος; Η Αφροδίτη
συμβολίζει την ψυχή, και η ψυχή γεννάει τον έρωτα όταν ατενίζη προς
το πνεύμα.

51.«Περί του τίνα και πόθεν τα κακά». Το καλό είναι πέρα από τα όντα.

Από το καλό γίνεται το πνεύμα και από αυτό η ψυχή, που κινείται γύρω από
το πνεύμα. Στις τρεις αυτές βαθμίδες το κακό είναι ανύπαρκτο. Επομένως το
κακό δεν είναι ον. Τα σώματα είναι κάτι κακό, επειδή έχουν ύλη.

52.«Περί του ει ποιεί τα άστρα». Είναι ανόητο να πιστεύωμε ότι τα άστρα
επηρεάζουν τη ζωή των άνθρώπων.

53.«Περί του τι το ζώον και τις ο άνθρωπος». Η σκέψη ανάγεται μόνο στην
ψυχή, γιατί όλα τα άλλα είναι ασυμβίβαστα με την απλότητα, την
απάθεια και-την αθανασία της. Τα πάθη αναφέρονται στο ζωντανό
οργανισμό. Η ψυχή δεν δεσμεύεται από αυτά, δεν συγχέεται με το
σώμα, αλλά μόνο το φωτίζει.

54.«Περί του πρώτου αγαθού και των άλλων αγαθών». Για κάθε πράγμα
το καλό είναι η πραγμάτωση της ουσίας του. Αλλά το καθαυτό καλό
είναι πέρα από το είναι, την ενέργεια και τη νόηση.


