
Πλωτίνος ( 205 - 270 μ.Χ )

             λόκληρο το φιλοσοφικό σύστημα του Πλωτίνου στηρίζεται 
στις τρεις αρχικές υποστάσεις που είναι: το Ένα, ο Νους και η 
Ψυχή. 

Από το Ένα γεννιέται ο Νους και από το Νου η Ψυχή, που είναι ο δημιουργός όλων των όντων 
του αισθητού κόσμου. 
Μετά την διαδικασία της βίωσης, όλα επιστρέφουν στο Ένα, από το οποίο προήλθαν.

Μόνον αυτό που λέγεται Ον είναι απόλυτα ξεχωριστό από τα όντα και τα πράγματα του κόσμου. 
Το Ένα δεν ταυτίζεται ούτε με το πνεύμα, ούτε με το Ον, γιατί είναι πέρα από την ουσία. Ο 
Νους είναι Απλός και Διπλός μαζί, γιατί είναι ταυτόχρονα υποκείμενο και αντικείμενο του 
στοχασμού. 
Η Ψυχή είναι ολοκάθαρη Θεϊκή Ουσία, η Ζωή είναι η έννοιά της, είναι Αθάνατη, μοιρασμένη 
παντού και ταυτόχρονα Ακομμάτιαστη.

Αποτελεί την οργανωτική Αρχή του Ζωντανού Οργανισμού, δίνει στα σώματα ζωή και κίνηση 
και αποτελεί την Αρχή της Ενότητας σ’ όλα τα όντα και τα πράγματα του Σύμπαντος κόσμου. 

Ο

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΖΩΗ 
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   Οι Τρείς Αρχικές Υποστάσεις



Ο Πλωτίνος λέει: «Το ον εν και ταυτόν ον άμα, 
πανταχού είναι όλον». 
Με λίγα λόγια, όλα όσα υπάρχουν απ’ άκρη 
σ’ άκρη στους κόσμους είναι ενοποιημένα και 
ταυτοποιημένα, το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο 
κι έτσι το Σύνολο χωρά στο Μέρος γιατί και τα 
δύο είναι όμοια.

Το ορατό Σύμπαν για τον Νεοπλατωνικό 
φιλόσοφο είναι μία μίμηση. Το Πραγματικό 
Σύμπαν είναι το Νοητό, αυτό που έλκει την σκέψη 
μας να βρεθεί  σε μέθεξη μαζί του, γιατί αυτό είναι 
το Ον. 
Αυτό δεν είναι πουθενά, γιατί το ίδιο είναι το 
Παν.
 
Όλες οι ψυχές βρίσκονται μέσα σ’ αυτό κι ενώ όλες 
είναι Ατομικές, ανήκουν ταυτόχρονα στο Σύνολό 
του. 
Η κάθοδος της ψυχής στον αισθητό κόσμο, στη γη 
και το Σύμπαν των σωμάτων, είναι μετάβαση από 
το Όλον στο Μέρος. 
Ο Θεός είναι το Ένα, το Μοναδικό και το Αιώνιο! 
Το Ένα δεν είναι έξω από το Ον, δηλαδή ο Θεός 
δεν είναι έξω ούτε από τον 
άνθρωπο αλλά ούτε και από τα 
φυσικά πράγματα του κόσμου.
 
Συμπερασματικά ο Πλωτίνος 
ενοποιεί το ατομικό «Εγώ» 
με το Ένα που κυριαρχεί 
στον παγκόσμιο Νου και την 
παγκόσμια ψυχή.
 
Ο Άνθρωπος του Πλωτίνου, 
μπορεί να βλέπει θαρραλέα 
τον εαυτό του στον καθρέφτη 
του Σύμπαντος και να ταυτίζει 
το «εγώ» του με την απόλυτη 
Θεότητα. 

Το ορατό Σύμπαν για τον Νεοπλατωνικό φιλόσοφο, 
είναι μία μίμηση.

... δίνει στα σώματα ζωή και κίνηση 
και αποτελεί την αρχή της ενότητας 
σ’ όλα τα όντα και τα πράγματα του 

Σύμπαντος κόσμου. 
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Μόνον αυτό που λέγεται Ον, είναι 
απόλυτα ξεχωριστό από τα όντα και τα 
πράγματα του κόσμου. 


