
Η εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ην ζέκα ηεο κεηαθπζηθήο ζεσξίαο ηνπ Ννπκελίνπ θαη 

ηνπ Πισηίλνπ, επηρεηξώληαο κηα ζπγθξηηηθή κειέηε όισλ ησλ ζσδόκελσλ 

απνζπαζκάησλ ηνπ Ννπκελίνπ κε ηηο Ἐννεάδες ηνπ Πισηίλνπ. Καη’ αξράο, ζην 

Κεθάιαην Α΄ ζα αλαιπζεί ε ζεσξία ηνπ Ννπκελίνπ γηα ηηο δύν πξώηεο αξρέο, ηνλ 

Θεό-Μνλάδα, ηελ αηηία όισλ ησλ αγαζώλ, θαη ηελ Ύιε-Γπάδα, ηελ αηηία θάζε 

θαθνύ. Δπίζεο, ζα εξκελεπζεί ην δόγκα ηνπ Ννπκελίνπ γηα ηνπο ηξεηο Θενύο θαη ε 

ζεσξία ηεο προζχρήζεως, πνπ θαλεξώλεη ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε. Αθόκα, ζα 

εμεηαζηνύλ ηα επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη όηη ην Ολ-Αγαζό είλαη 

αζώκαην θαη ζα αλαιπζεί ε άπνςε ηνπ Ννπκελίνπ γηα ηε ζεία κέζνδν πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί γηα λα έιζεη θάπνηνο ζε επαθή κε ην Αγαζό. Άιια ζεκαληηθά ζέκαηα 

απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε άπνςε ηνπ θηινζόθνπ όηη ππάξρνπλ δύν ςπρέο ζε θάζε 

άλζξσπν, κία ινγηθή-αγαζή θαη κία άινγε-θαθή, θαζώο θαη ε ζεσξία ηνπ  Ννπκελίνπ 

γηα ηε κεηελζάξθσζε.  

Σην Κεθάιαην Β΄ ζα αλαιπζεί ε πισηηληθή ζεσξία ησλ ηξηώλ ππνζηάζεσλ, 

ηνπηέζηηλ Δλ-Αγαζό, Ννπο θαη Ψπρή, ελώ παξάιιεια ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα 

εληνπηζηνύλ ζε απηήλ ίρλε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ννπκελίνπ. Τν πισηηληθό Αγαζό ζα 

κειεηεζεί ηόζν σο γελεζηνπξγόο αηηία ησλ πάλησλ, από ηελ νπνία, βάζεη ηεο αξρήο 

ηνπ ακείσηνπ δνύλαη ηνπ, εθπνξεύνληαη νη θαηώηεξεο ππνζηάζεηο (πρόοδος), όζν θαη 

σο ηειηθό αίηην ηνπ Ννπ θαη ηεο Ψπρήο (ἐπιζηροθή). Ο Ννπο ζα δηαθξηζεί ζε δύν 

επίπεδα, ηνλ ἐρῶνηα νοῦν θαη ηνλ ἔμθρονα νοῦν. Δπηπιένλ, ζα δνζεί ηδηαίηεξε 

βαξύηεηα ζηελ αλνδηθή πνξεία θαη ηε κπζηηθή έλσζε ηεο ςπρήο κε ην Αγαζό, πνπ 

πξνϋπνζέηεη ηελ κάθαρζιν κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ αξεηώλ αιιά θαη έλα 

ππεξινγηθό άικα, ηελ ἔκζηαζιν. Δπηπξνζζέησο, ζα εμεηαζηεί ε πισηηληθή ζεσξία γηα 

ηελ «θάζνδν» ηεο ςπρήο ζην ζώκα θαη ην άπησην αλώηεξν κέξνο ηεο ςπρήο, θαη ζα 

αλαιπζεί ε πισηηληθή ζεσξία ηεο κεηελζάξθσζεο.  

Σην Κεθάιαην Γ΄ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εθηελήο ζύγθξηζε ησλ απόςεσλ ηνπ 

Ννπκελίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Πισηίλνπ σο πξνο όια ηα κεηαθπζηθά ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεύνληαη, αλαδεηώληαο παξάιιεια ηα θνηλά ππζαγόξεηα θαη πιαησληθά 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηα έξγα ηνπο. Δηδηθόηεξα, σο πξνο ην Αγαζό, ην νπνίν 

ακθόηεξνη νη θηιόζνθνη παξνπζηάδνπλ σο ἐποχούμενον (ππεξβαίλνλ), ζα επηρεηξεζεί 

λα δνζεί απάληεζε ζην εξώηεκα αλ ν Ννπκήληνο ην ζεσξεί απνιύησο ππεξβαηηθό θαη 

επέθεηλα ηεο Οπζίαο, όπσο ν Πισηίλνο. Δπίζεο, ζα εμεηαζηεί θαηά πόζνλ ε αξρή ηνπ 

ακείσηνπ δνύλαη ηνπ Αγαζνύ έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία ζην έξγν ησλ δύν θηινζόθσλ θαη 



αλ νη ηξεηο Θενί ηνπ Ννπκελίνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ηξεηο ππνζηάζεηο ηνπ Πισηίλνπ. 

Δλ ζπλερεία, ζα αλαιπζεί ε αξρή ηεο αιιεινπεξηρώξεζεο (πάνηα ἐν πᾶζι) ησλ 

λνεηώλ όλησλ (Δηδώλ), ε νπνία εηζάγεηαη από ηνλ Ννπκήλην θαη πηνζεηείηαη από ηνλ 

Πισηίλν. Δπηπιένλ, ζα αλαδεηεζνύλ ηα θνηλά θαη ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ησλ 

κεζόδσλ πνπ ππνδεηθλύνπλ νη δύν θηιόζνθνη γηα λα θηάζεη θάπνηνο ζηε ζέαζε ηνπ 

Αγαζνύ θαη ζα δηεξεπλεζεί αλ ν Ννπκήληνο αλαθέξεηαη απιώο ζηε ζεσξεηηθή 

ζύιιεςε ηεο ύςηζηεο αξρήο ή ζε έλα κπζηηθηζηηθό βίσκα, όπσο ν Πισηίλνο. Τέινο, 

ζα εμεηαζηνύλ νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο ησλ δύν θηινζόθσλ πεξί ςπρήο, θαη ζα 

ζπγθξηζνύλ νη ζεσξίεο ηνπ Ννπκελίνπ θαη ηνπ Πισηίλνπ γηα ηε κεηελζάξθσζε, 

δηαπηζηώλνληαο ηελ θνηλή ππζαγόξεηα πξνέιεπζή ηνπο, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ 

ηνπο.  

Σηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο ζα ζπλαρζνύλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

βαζκό ζηνλ νπνίν ν Ννπκήληνο επεξέαζε ηνλ Πισηίλν θαη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηηο ζεσξίεο ηνπο, θαζώο θαη ζρεηηθά κε ηνλ βαζκό επηξξνήο ηνπο από ηνλ 

Ππζαγόξα θαη ηνλ Πιάησλα. Πξνο ην παξόλ, κπνξεί λα δηαηππσζεί ε ππόζεζε όηη 

είλαη πνιύ πηζαλή κηα ζρέζε επηξξνήο κεηαμύ Ννπκελίνπ θαη Πισηίλνπ, θαη 

ακθόηεξνη νη θηιόζνθνη είλαη θαηά κείδνλα ιόγν Πιαησληθνί, παξόηη έρνπλ 

επεξεαζηεί ζε θάπνην βαζκό θαη από ηε ζεσξία ηνπ Ππζαγόξα. 

 

 


