
Σχολές Αλεξάνδρειας
O Νεοπλατωνισμός στη Δύση



Σχολές Αλεξάνδρειας -
Νεοπλατωνισμός στη Δύση
Η σχολή της Αλεξάνδρειας. Αντί του μυστικισμού της Αθηναϊκής σχολής η
σχολή της Αλεξάνδρειας προτιμάει τη νηφάλια έρευνα, τη Λογική και τα
Μαθηματικά. Από θεολογική άποψη εξελίσσεται σε ούδέτερο έδαφος, όπου
συναντιούνται εκπρόσωποι και της παλιάς και της νέας θρησκείας. Αυτό
διευκολύνει το πέρασμα της ελληνικής επιστήμης στο χριστιανικό χώρο της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Η ερμηνεία που κάνει αυτή η σχολή στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη είναι
πραγματολογική. Η Υ π α τ ί α, κόρη του Θέωνα έγραψε σχετικά με τα
Μαθηματικά και την Αστρονομία. Το 415 έπεσε θύμα του φανατισμένου όχλου
της Αλεξάνδρειας. Μαθητής της ήταν ο επίσκοπος Συνέσιος ο Κυρηναίος, που
στο πρόσωπό του βλέπουμε την ένωση του Νεοπλατωνισμού και του
Χριστιανισμού.

Ο Ιεροκλής ανακατεύει στις θεωρίες του πλατωνικά, αριστοτελικά και στωικά
στοιχεία και τονίζει τη θεία πρόνοια και τις ήθικές αρχές. Νηφάλιος στοχαστής
ήταν ο γιατρός Ασκληπιόδοτος (ύστερα από τα μέσα του 5ου αι. ), και άξιοι
ερμηνευτές ο μαθητής του Πρόκλου Α μ μ ώ ν ι ο ς, γιος του Ερμεία, ο
Ολυμπιόδωρος και ο χριστιανός Ιωάννης Φιλόπονος μέτό έργο του «Περί
αιωνιότητος όσμου». Στον κύκλο αυτό ανήκει και ο επίσκοπος της Εμέσης
Νεμέσιος μέτό έργο του «Περί φύσεως άνθρωπον». Τέλος με τον Στέφανο,
που στις αρχές του 7ου αιώνα παίρνει έδρα στο πανεπιστήμιο της βυζαντινής
πρωτεύουσας, ο πλατωνισμός μπαίνει οριστικά στον χριστιανικό μεσαίωνα.

Ο Νεοπλατωνισμός στη Δύση. Στη Δύση ο Νεοπλατωνισμός έμεινε
ανόθευτος, δηλ. όπως τον έφερε στη Ρώμη ο ιδρυτης του, ο Πλωτίνος. Η
θεουργία του Ιάμβλιχου και του Πρόκλου δεν έφθασε ως εδώ. Ο Χαλκίδιος
γύρω στο 350 υπομνηματίζει τον πλατωνικό Τίμαιο, ο Μακρόβιος γύρω στο
400 το Ενύπνιο του Κικέρωνα, ο Βικτωρίνος, γραμματικός και ρήτορας του
4ου αιώνα, σχολιάζει έργα του Αριστοτέλη και του Κικέρωνα και γίνεται
δάσκαλος του Αυγουστίνου. Τέλος ο Β ο ή θ ι ο ς (περίπου 480- 525) είναι
γνώστος όχι τόσο για τις μεταφράσεις και τα υπομνήματά του πάνω στον
Αριστοτέλη όσο για το πρωτότυπο έργο του «Παρηγοριά της Φιλοσοφίας»,
τελευταίο στη σειρά των παρηγορητικών συγγραμμάτων του αρχαίου κόσμου,
με μια αυστηρή μονοθεϊστική πίστη.

Χίλια χρόνια πάνω κάτω, αρχίζοντας από τον 6ο αι. π.Χ., το ελληνικό
πνεύμα πάλεψε με τον μύθο και με τον φόβο, για να περιορίσει το
σκοτάδι της επικράτειάς τους και να πρόσθεσει στον άνθρωπο
υπευθυνότητα και θάρρος, δηλ. ελευθερία. Ο αγώνας του αποσκοπούσε
να κάνει τον άνθρωπο αυτεξούσιο στη σχέση του με την
πραγματικότητα του κόσμου και της ζωής.
Με άλλα λόγια φιλοδοξούσε να τον κάνει κυρίαρχο πάνω στη γνώση και στην
πράξη του. Έτσι προσδιόρισε τις αρχές της λειτουργίας του ανθρώπινου νου,
έδωσε τις έννοιες της επιστήμης και τα μέτρα τη ζωής, ιδιωτικής και δημόσιας,
έφερε στο φώς την αντικειμενική γνώση τού έξω και τού μέσα μας κόσμου.
Αλλά οι δυνάμεις του μύθου και του φόβου, μέσα σ’ αυτά τα χίλια χρόνια της



πάλης και με όλες τις διαδοχικές νίκες του φωτός πάνω στο σκοτάδι, δεν
άφησαν ούτε στιγμή το πεδίο ελεύθερο. Τις βλέπουμε να παρακολουθούν
ζηλόφθονα και τις πιο τολμηρές συλλήψεις του ελληνικού πνεύματος.
Αλλά ο αγώνας του δεν ήταν μάταιος. Η ανάπτυξη των επιστημών και η
τεχνολογική πρόοδος, η κοινωνία, ο τρόπος ζωής και προπαντός οι
ελευθερίες που χαίρεται ο σύγχρονος άνθρωπος, όλα αυτά δεν έχουν τις ρίζες
τους στην Ανατολή και στους μύθους της, αλλά στην Ελλάδα και στο φωτεινό
πνεύμα της.


