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Αντί προλόγου…

«Αρετή τού λογικού είναι η φρόνηση, τού
θυμοειδούς η ανδρεία, τού επιθυμητικού η σωφροσύνη, και
όλης τής ψυχής η δικαιοσύνη. [...] Η Κακία τού λογικού
μέρους είναι η παράνοια, τού θυμοειδούς η δειλία, τού
επιθυμητικού η ακολασία, και όλης τής ψυχής η αδικία. Οι
αρετές προέρχονται από την ορθή πολιτεία, την καλή
ανατροφή και την παιδεία. Οι κακίες προέρχονται από τ’
αντίθετα».
Σαλούστιος,
Περί Θεών και Κόσμου,
κεφάλαιο ιη΄

«Η θεϊκή δύναμη, που συντάσσει τα διάφορα
και όσα παρ’ ελπίδα οδηγούν στο αγαθό, θεωρείται ως
Τύχη, και γι’ αυτό κατ’ εξοχήν ταιριάζει στις πόλεις να
τιμούν την Θεά από κοινού, αφού κάθε πόλη συνίσταται από
διάφορα πράγματα. Η Τύχη έχει την δύναμή της στην
σελήνη, επειδή υπεράνω τής σελήνης τίποτε δεν θα
μπορούσε να γίνει από την Τύχη».
Σαλούστιος,
Περί Θεών και Κόσμου,
κεφάλαιο ιζ΄

«Η ζωή είναι ένας ατέλειωτος πόλεμος και
κάθε τόσο πρέπει να δίνουμε κι από μία μάχη».
Ελληνικός Κινηματογράφος,
Βασίλειος Λογοθετίδης,
Ένας ήρωας με παντούφλες
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Μέρος Α΄
Ο Πλούταρχος
και το έργο του
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Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς
Ο «θείος» και «ιερός» Πλούταρχος υπήρξε διακεκριμένος θεολόγος,
καταξιωμένος βιογράφος και σημαντικός ακαδημαϊκός φιλόσοφος των πρώτων
χριστιανικών χρόνων. Γεννήθηκε στην Χαιρώνεια τής Βοιωτίας, γύρω στο 46 μ.Χ.,
μέσα σε αριστοκρατική και καλλιεργημένη οικογένεια. Σπούδασε στην Αθήνα, κοντά
στον φιλόσοφο Αμμώνιο, που ήταν αιγυπτιακής καταγωγής κ’ εκείνη την εποχή
διηύθυνε την πλατωνική Ακαδημία.
Μετά το πέρας των σπουδών του ταξίδεψε στην Ασία, στην Αίγυπτο και
στην Ιταλία, μελετώντας τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την
θρησκεία διαφόρων λαών. Κατά την διαμονή του στην Ρώμη ήρθε σε επαφή με
σημαντικές προσωπικότητες εκείνης τής εποχής – πιθανόν και με τους ίδιους τους
αυτοκράτορες Τραϊανό και Αδριανό – δημιούργησε αξιόλογες φιλίες και απέκτησε το
αξίωμα τού Ρωμαίου Πολίτη.
Παρά τον έντονο κοσμοπολιτισμό τής εποχής του, ο οποίος επηρέαζε
γρήγορα, εύκολα και βαθύτατα τους ανθρώπους τής κοινωνικής τάξης του, ο
Πλούταρχος προτιμούσε πάντοτε την διαμονή στην πατρική γη, στην οποία
επέστρεφε με ιδιαίτερη χαρά και παρέμενε γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι τον
θάνατό του, ο οποίος συνέβη γύρω στο 120 μ.Χ. Στην αγαπημένη του Χαιρώνεια
νυμφεύτηκε και την Τιμοξένα, η οποία τού χάρισε πέντε παιδιά.
Πέρα από την συγγραφική ενασχόλησή του, σπουδαία ήταν η ενεργός
συμμετοχή του στα κοινά τής πόλης του, όπου κατά καιρούς αναλάμβανε διάφορα
δημόσια αξιώματα (Πρεσβευτής, Επώνυμος Άρχοντας), καθώς επίσης και υψηλά
ιερατικά καθήκοντα πανελληνίου χαρακτήρα (Ιερέας τού Πυθίου Απόλλωνα).
Τα μέχρι σήμερα σωζόμενα έργα του είναι πολλά και υπολογίζεται ότι
αποτελούν περίπου το ένα τρίτο τής συνολικής πνευματικής παραγωγής του, γεγονός
που τον κατατάσσει μεταξύ των πολυγραφότερων Ελλήνων. Η γλώσσα του
διακρίνεται γιά τις ίσες αποστάσεις που κρατά ανάμεσα στον αττικισμό και στην
ελληνιστική κοινή, ενώ το συγγραφικό ύφος του είναι ήπιο και ευχάριστο, αν και ο
γραπτός λόγος του ενίοτε γίνεται ιδιαίτερα αναλυτικός και υπέρ το δέον κοσμημένος.
Το πλουσιότατο έργο τού Πλουτάρχου χωρίζεται σε δύο συλλογές: τους
«Παράλληλους Βίους» και τα «Ηθικά». Οι «Παράλληλοι Βίοι» είναι κείμενα με
βιογραφικό και ταυτόχρονα ιστορικό περιεχόμενο, οπότε δικαιολογούν απολύτως την
ονομασία αυτής τής συλλογής. Στα «Ηθικά», όμως, όπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα
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λοιπά συγγράμματα τού Πλουτάρχου, το περιεχόμενο είναι φιλοσοφικό, ιστορικό,
θεολογικό, διδακτικό, παραμυθητικό, προτρεπτικό ή άλλου είδους. Η ονομασία – η
οποία δόθηκε από μεταγενέστερους φιλολόγους – δεν αποδίδει επιτυχώς το σύνολο
των έργων τής συλλογής, αλλά έχει διατηρηθεί γιά ιστορικούς και φιλολογικούς
λόγους. Στα «Ηθικά» συναντούμε επιστολές, διατριβές, πραγματείες, συλλογές
αποφθεγμάτων και άλλα είδη τού γραπτού λόγου. Μεταξύ των περιορισμένης
έκτασης πραγματειών συγκαταλέγονται και τα κείμενα «Περί Αρετής και Κακίας»
και «Περί Τύχης».

Αρετή, Κακία, Τύχη
Αναπόσπαστο τμήμα τής γνήσιας ελληνικής ηθικής παράδοσης και τής
πάλαι ποτέ ελληνότροπης σχολικής διδασκαλίας αποτελούσε επί αιώνες ο περίφημος
μύθος τού ημίθεου Ηρακλή και των δρόμων τής Αρετής και τής Κακίας. Σύμφωνα με
αυτόν τον διδακτικότατο μύθο, ο φημισμένος Έλληνας ήρωας, πριν αρχίσει την
επιτέλεση των διακεκριμένων άθλων του, οι οποίοι ήταν πολύ περισσότεροι από τους
δώδεκα γνωστότερους, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο οδούς: τής Αρετής και τής
Κακίας. Τότε τού ζητήθηκε να ξεπεράσει το δίλημμα και να επιλέξει την μία από τις
δύο ηθικές οδούς. Η Κακία τού υποσχέθηκε έναν δρόμο γεμάτο πλούτη, ηδονές και
εξουσία, χωρίς κόπους, καταπονήσεις και εργασία, ενώ η Αρετή τού υπέδειξε τον
δρόμο των αδιάκοπων αγώνων, τής συνεχούς εργασίας και των μεγάλων εμπειριών,
τον δρόμο που με ευκολία δεν προσφέρει τίποτε σε κανέναν. Ο δρόμος τής Κακίας,
διασχίζοντας την χλιδή και την πολυτέλεια, οδηγούσε στο άγνωστο, ενώ ο δρόμος τής
Αρετής, περνώντας μέσα από δοκιμασίες και πόνους, κατέληγε στην θέωση. Ο
Ηρακλής, επιθυμώντας να φανεί αντάξιος των ευγενών προγόνων του και όντας
γνήσιος εκφραστής των ύψιστων ιδεωδών τού ελληνικού έθνους, επέλεξε τον
δύσκολο δρόμο τής Αρετής, θέτοντας ως τελικό σκοπό τής επίπονης πορείας του την
πολυπόθητη θέωση, πρόθυμος να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δυσκολίες και τους
πολλούς πειρασμούς, τους πόνους και τις θλίψεις. Ο ίδιος μύθος – ως αλληγορικός ή
συμβολικός λόγος – μάς βεβαιώνει ότι ο Ηρακλής επάξια οδηγήθηκε στην θέωση,
κατέστη «ημίθεος» ή «Θεός κατά χάριν», εισήλθε στα ουράνια δώματα, στον
μακάριο Οίκο των Ολύμπιων Θεών και απόλαυσε την θεϊκή ευδαιμονία.
Ο μακραίωνος και πολύπλευρος φιλοσοφικός στοχασμός των Ελλήνων
επανειλημμένα αναρωτήθηκε εάν η τελική επιλογή και η μετέπειτα πορεία τού
ημίθεου Ηρακλή υπήρξε θέμα απλής τύχης ή θέμα σαφούς και ξεκάθαρης προαίρεσης
τού ήρωα, εάν δηλαδή ο ένδοξος Έλληνας εκούσια και υπεύθυνα επέλεξε ή εάν
ακούσια και ανεύθυνα ακολούθησε τον δρόμο τής Αρετής, καθώς κ’ εάν – κάτω από
διαφορετικές συνθήκες, γεννήματα τής Τύχης – ο Ηρακλής θα επέλεγε την οδό τής
Κακίας, με όλα τα συνεφελκόμενά της. Αν και είναι αρκετοί εκείνοι οι στοχαστές, οι
οποίοι αποδίδουν κυρίως στην Τύχη τις ενέργειες τού Ηρακλή, οι σπουδαιότεροι
φιλόσοφοι αποδέχονται ότι ο Ηρακλής έδρασε ακολουθώντας την προαίρεσή του, η
οποία αποδείχτηκε «καλή και αγαθή».
Τόσο, λοιπόν, το αντιθετικό ζεύγος Αρετής και Κακίας, όσο και ο
παράγοντας Τύχη, αποτελούσε πάντοτε αντικείμενο σοβαρής και επισταμένης
διερεύνησης τής ελληνικής – και όχι μόνον αυτής – ηθικής φιλοσοφίας, όπως και τού
υγιούς τμήματος τής ελληνικής κοινωνίας, που «μετά κόπων και βασάνων» διασώζει,
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καλλιεργεί και αναπτύσσει τις αξίες και τα ιδανικά τού πολυτιμότερου πολιτισμού
τής Οικουμένης. Στο παρόν βιβλίο θα παρακολουθήσουμε τις θέσεις και τις απόψεις
τού σοφού Πλουτάρχου γιά την Αρετή, την Κακία και την Τύχη. Ο συγγραφέας
αντιμετωπίζει τις τρεις έννοιες, αλλά και δυνάμεις, μέσα από πραγματικά γεγονότα,
μέσα από την δράση ευρέως γνωστών ιστορικών προσώπων και μέσα από αληθινά
παραδείγματα τού ελληνο-ρωμαϊκού βίου, καταδεικνύοντας – μεταξύ άλλων – ότι η
εσωτερική πάλη τού ανθρώπου, ο οποίος αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην οδό τής
Αρετής και στην οδό τής Κακίας, ήταν χαρακτηριστικό πολλών προσωπικοτήτων τού
καθημερινού βίου, και όχι μόνον μυθολογικό θέμα ή αντικείμενο τής θεωρητικής
διδασκαλίας των φιλοσόφων, όπως αφελώς διαδίδεται από μία πληθώρα
προβεβλημένων «διανοουμένων». Από την άλλη πλευρά, πάλι κατά την γνώμη τού
Πλουτάρχου, η Τύχη, αν και συχνότατα αποτελούσε την πιό βολική δικαιολογία γιά
τις ενέργειες των κακοπροαίρετων, των ράθυμων, των πονηρών και των παράσιτων,
δεν ήταν πάντοτε, ίσως ποτέ, μία βασική αιτία ή ένας κύριος ρυθμιστικός παράγοντας
τής δράσης και τής αντίδρασης των ανθρώπων.
Στην «ταλαπείρια» εποχή μας, η οποία επιδεικτικά και προς δική της
φθορά και καταστροφή και καταισχύνη αγνοεί ότι «το αγαθό και το ευχάριστο έχουν
διαφορετική φύση μεταξύ τους» (Πλάτων, Φίληβος, 60b), καθώς και ότι «συμφέρον
είναι ο τι οδηγεί στο αγαθό» (Πλάτων, Όροι, 414e), η Αρετή και η Κακία, όταν «κατά
τύχη» εντοπιστούν, δεν αναγνωρίζονται ως μεταξύ τους παντελώς αντίθετες έννοιες
και ως αντίρροπες δυνάμεις, ενώ η Τύχη – μοναδική αιτία όσων συμβαίνουν στην
ζωή των ηλίθιων όντων – ύπουλα και υστερόβουλα χρησιμοποιείται γιά να
δικαιολογήσει τις ανθρώπινες ενέργειες, όπως ακριβώς συμβαίνει στον βίο των
περισσότερων ζώων, και μάλιστα των άγριων θηρίων, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί
προσιτό υπόδειγμα και ικανοποιητικό πρότυπο των σύγχρονων «απελευθερωμένων
και εκσυγχρονισμένων» κοινωνιών.

Η παρούσα έκδοση
Η νεοελληνική μετάφραση των δύο συγγραμμάτων τού Πλουτάρχου
(«Περί Αρετής και Κακίας» και «Περί Τύχης»), η οποία προτείνεται στην παρούσα
έκδοση, πραγματοποιήθηκε με βάση το στερεότυπο κείμενο των αξιόπιστων
γαλλικών εκδόσεων «Les Belles Lettres». Σκοπός της ήταν – στο μέτρο τού ευλόγως
δυνατού – να διατηρήσει την βασική φιλοσοφική ορολογία, να διασώσει την
νοηματική δομή και να διαφυλάξει την επικοινωνιακή ποιότητα τού πρωτότυπου
έργου, χωρίς να προδίδει τις ανεξάντλητες συντακτικές και εκφραστικές δυνατότητες
τής νέας ελληνικής γλώσσας.

Διευκρίνιση
Σ’ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμη η διευκρίνιση των παρακάτω
στοιχείων: το αρχαίο κείμενο τού Πλουτάρχου «μεταφράστηκε» στην νέα ελληνική
γλώσσα, δηλαδή οι «φράσεις» τής αρχαίας ελληνικής μετατράπηκαν σε «φράσεις»
τής νεοελληνικής γλώσσας. Το αρχαίο κείμενο, λοιπόν, δεν «μεταγλωττίστηκε» (διότι
κινηθήκαμε στα πλαίσια τής ίδιας γλώσσας, τής ελληνικής, αντιμετωπίζοντας δύο
μορφές της που διαφέρουν λόγω τού χρόνου, κατά τον οποίον αναπτύχθηκαν), ούτε
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«αποδόθηκε» (αφού «αποδίδουμε» ένα νόημα και όχι μία γλώσσα), ούτε
«ερμηνεύτηκε» (επειδή κανενός τύπου διευκρίνιση ή ανάλυση ή επεξήγηση ή
σχολιασμός δεν εντάχθηκε στο κείμενο τής νεοελληνικής μετάφρασης).
Το τελικό αποτέλεσμα τής παρούσας προσπάθειας θα κριθεί από τις
ερίτιμες αναγνώστριες και τους ευγενικούς αναγνώστες τού βιβλίου, των οποίων οι
παρατηρήσεις θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.
Αθανάσιος Τσακνάκης

Μέρος Β΄
«Αρετή και Κακία»
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Αρετή και Κακία
Θεωρείται ότι τα ενδύματα θερμαίνουν τον άνθρωπο, όχι βέβαια ότι τα
ίδια θερμαίνουν και προσθέτουν θερμότητα – αφού από μόνο του το καθένα τους
είναι ψυχρό, και γι’ αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν ζεσταίνονται κ’ έχουν
πυρετό, τ’ αλλάζουν το ένα μετά από το άλλο – αλλά ότι εκείνη την θερμότητα, την
οποία αναδίδει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, την συνέχει και την περιστέλλει το
ένδυμα, το οποίο καλύπτει το σώμα, και την φυλακίζει στο σώμα χωρίς να την αφήνει
να διασκορπιστεί εκ νέου1. Αυτό το ίδιο, όταν συμβαίνει στις ανθρώπινες
καταστάσεις, εξαπατά τους περισσότερους, οι οποίοι θεωρούν ότι θα ζήσουν

Αν και όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστά από πολλούς αιώνες, ωστόσο μέχρι τις
μέρες μας έχουν επικρατήσει – σχετικά με τα ενδύματα – ανακριβείς εκφράσεις όπως
«είναι ζεστό» ή «με ζεσταίνει».
1

24grammata.com

ευχάριστα, εάν περιβάλλονται από μεγάλες οικίες και εάν συγκεντρώσουν πλήθος
δούλων και χρημάτων2.
Ωστόσο, η ευχάριστη και χαρούμενη ζωή δεν προέρχεται από τα
εξωτερικά πράγματα, αλλά – αντίθετα – ο άνθρωπος προσθέτει ηδονή και χάρη στα
πράγματα που βρίσκονται γύρω του, αντλώντας από το ήθος του, σαν από πηγή.
«Όταν καίει το πυρ, ο οίκος φαίνεται περισσότερο χαρούμενος3», και ο πλούτος
περισσότερο ευχάριστος, και περισσότερο λαμπρή η δόξα και η δύναμη, όταν
κατέχουν την ευφροσύνη που βγαίνει από την ψυχή4, εκεί όπου και η πενία και η
εξορία και το γήρας υποφέρονται ανάλαφρα και με προσήνεια, ανάλογα προς την
ευκολία και την πραότητα τού ανθρώπινου χαρακτήρα5.
Όπως, λοιπόν, τ’ αρώματα κάνουν ευωδιαστά τα βαριά ενδύματα και τα
ράκη, ενώ το σώμα τού Αγχίση6 ανέδιδε δύσοσμο ιδρώτα, «κηλιδώνοντας τον λινό
χιτώνα μέχρι τα νώτα του7», έτσι και η ζωή και ο βιοπορισμός είναι άλυπος και
τερπνός όταν ενυπάρχει η αρετή8, ενώ η κακία9 – όταν αναμιγνύεται – κάνει λυπηρά
και αηδιαστικά και δυσπρόσδεκτα γιά τους κατόχους τους όσα φαίνονται λαμπρά και
πολυτελή και σεμνά.
«Αυτός θεωρείται μακάριος στην αγορά, όταν όμως ανοίξει τις εξώθυρές
του, είναι τρισάθλιος, σε όλα κυριαρχεί η γυναίκα του και προστάζει και πάντοτε
φιλονικεί10». Ωστόσο, εάν κάποιος είναι άνδρας και όχι ανδράποδο, δεν είναι
δύσκολο ν’ απαλλαγεί από γυναίκα πονηρή11, ενώ δεν γίνεται να κάνει αγωγή
διαζυγίου στην κακία του – ώστε ν’ απαλλαγεί από τα βάσανα και ν’ αναπαυθεί και
να μείνει μόνος του – αλλά η κακία πάντοτε είναι σύνοικος των σπλάγχνων του 12,
προσκολλημένη νύχτα και μέρα, «τον καίει χωρίς δάδα και τον εξωθεί σε πρόωρο
γήρας13», όντας βαρύς συνταξιδιώτης εξαιτίας τής αλαζονείας του, και πολυδάπανος
συνδαιτυμόνας εξαιτίας τής βουλιμίας του, και σύζυγος οδυνηρή, η οποία τού κόβει
και τού καταστρέφει τον ύπνο με ενοχλήσεις, μέριμνες και ζηλοτυπίες14. Όταν
κοιμάται, λοιπόν, το σώμα δέχεται ύπνο και ανάπαυση, ενώ η ψυχή – εξαιτίας τής
δεισιδαιμονίας15 – δέχεται τρόμους, όνειρα και ταραχές.
Βλέπε Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαιο λθ΄.
Ο στίχος αποδίδεται στον Όμηρο.
4
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαιο ιε΄.
5
Βλέπε Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαιο λδ΄.
6
Πατέρας τού Αινεία, ήρωα των Τρώων.
7
Ο στίχος προέρχεται από το έργο «Λαοκόων» τού Σοφοκλή.
8
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαιο ιη΄.
9
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαια ιη΄ και κ΄, και
Παράρτημα Γ΄, «Τίμαιος».
10
Το απόσπασμα αποδίδεται στον Μένανδρο.
11
Εννοείται: μέσω διαζυγίου.
12
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαια ιε΄ και ιη΄.
13
Ησίοδος, «Έργα και Ημέρες», στίχος 705.
14
Η «κρεβατομουρμούρα» αποτελεί πανάρχαια ενασχόληση τού ωραίου φύλου.
15
Σε αυτό το σημείο, ο όρος δεισιδαιμονία σημαίνει την άγνοια ή την πλάνη τού
ανθρώπου ως προς το βαθύτερο νόημα και τον απώτερο σκοπό τής ζωής, η οποία
είναι δώρο τού Θεού.
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Λέει κάποιος: «Όταν νυστάζω και με παίρνει η λύπη, καταστρέφομαι
απ’ τα ενύπνιά μου16». Τέτοια διάθεση προκαλεί και ο φθόνος και ο φόβος και ο
θυμός και η ακολασία, αφού η κακία κατά την ημέρα βλέπει έξω και συμβιβάζεται με
τους άλλους και ντρέπεται και καλύπτει τα πάθη της και δεν αφήνεται εντελώς στις
ορμές της, αλλ’ αντιτίθεται και πολλές φορές τις αντιμάχεται, ενώ κατά τον ύπνο,
αποφεύγοντας τις κρίσεις και τους νόμους, απομακρύνεται από τον φόβο και την
αιδώ, ανακινεί κάθε επιθυμία της κ’ επανεγείρει την κακοήθεια και την ακολασία
της17. «Επιχειρεί, λοιπόν, να συνουσιαστεί με την μητέρα18», όπως λέει ο Πλάτων,
δέχεται απαγορευμένα φαγητά και δεν απέχει από καμμία πράξη, απολαμβάνοντας
την παρανομία όσο δύναται, μέσω ειδώλων και φαντασμάτων, τα οποία δεν
καταλήγουν σε καμμία ηδονή ούτε σ’ εκπλήρωση επιθυμιών19, αλλά δύνανται μόνον
ν’ ανακινούν και να εξαγριώνουν τα πάθη και τα νοσήματα20.
Πού είναι, λοιπόν, η γλύκα τής κακίας, εάν πουθενά δεν έχει
αμεριμνησία ούτε αλυπία ούτε αυτάρκεια ούτε αταραξία ούτε ησυχία21; Στις ηδονές
τής σάρκας δίνει χώρα και γένεση η ευκρασία και η υγεία τού σώματος. Στην ψυχή22
δεν δύναται να ενυπάρξει ούτε ευφροσύνη ούτε βέβαιη χαρά, εάν πρώτα δεν
υποβληθεί η ευθυμία, η αφοβία και το θάρρος ως έδρα και ακύμαντη γαλήνη23.
Ακόμη και αν κάποια ελπίδα ή τέρψη χαμογελάσει, η ψυχή θα υποβληθεί σε σύγχυση
και ταραχή ευθύς μόλις επέλθει η στενοχώρια, όπως ακριβώς η θύελλα μέσα στην
καλοκαιρία.
Συνάθροιζε χρυσάφι, συμμάζευε άργυρο, οικοδόμησε χώρους
περιπάτων, γέμιζε την οικία σου με δούλους, και την πόλη με οφειλέτες σου24. Αν δεν
κατανικήσεις τα πάθη τής ψυχής και αν δεν παύσεις την απληστία σου και αν δεν
απαλλάξεις τον εαυτό σου από φόβους και φροντίδες, τότε προσφέρεις οίνο σε
κάποιον που έχει πυρετό, και μέλι σε κάποιον που πάσχει στην χολή, κ’ ετοιμάζεις
φαγητά κ’ εδέσματα σε κάποιους που πάσχουν στην κοιλιά και που έχουν δυσεντερία
και που δεν τα συγκρατούν ούτε δυναμώνουν, αλλά περισσότερο φθείρονται από
αυτά. Δεν βλέπεις όσους νοσούν, πώς δυσαρεστούνται και αποπτύουν και αρνούνται
τα καθαρότερα και πολυτελέστερα φαγητά, όταν τους τα προσφέρουν ακόμη και με
την βία, ενώ μετά, όταν η κράση τους μεταβληθεί κ’ επανέλθει η σωστή αναπνοή και
το γλυκό αίμα και η οικεία θερμότητα, ξανασηκώνονται και χαίρονται και τους

Στίχος άγνωστου κωμωδιογράφου.
Σημειώνεται η ακόλουθη γνωστή και σοφή παροιμία: «τής νύχτα τα καμώματα τα
βλέπει η μέρα και γελά» (βλέπε και Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαια λε΄ και
μα΄).
18
Πλάτων, «Πολιτεία», 571d.
19
Επειδή είναι γεννήματα τής αρρωστημένης φαντασίας και τής αυταπάτης.
20
Κυρίως τα ψυχικά ή ψυχο-πνευματικά προβλήματα και νοσήματα (Βλέπε και
Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαια ι΄ και μα΄).
21
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαιο κ΄ και κη΄, και
Παράρτημα Γ΄, «Τίμαιος».
22
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαιο ιε΄.
23
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαιο λβ΄.
24
Βλέπε Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαιο λθ΄.
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αρέσει να τρώνε λιτό άρτο και τυρί και κάρδαμο; Τέτοιου είδους διάθεση
κατασκευάζει στην ψυχή η λογική25.
Θα είσαι αυτάρκης, αν μάθεις τι είναι το ωραίο και αγαθό26. Θα ζεις
πλούσια μέσα στην πενία σου και θα βασιλέψεις και δεν θ’ αγαπήσεις τον αμέριμνο
και ιδιωτικό βίο27 λιγότερο από εκείνον τού στρατηγού και τού ηγεμόνα.
Φιλοσοφώντας28 δεν θα ζήσεις με αηδία, αλλά θα μάθεις παντού και με τα πάντα να
ζεις ευχάριστα. Θα σε ευφράνει ο πλούτος σου, που πολλούς θα ευεργετεί, και η
πενία σου, αφού δεν θα μεριμνάς γιά πολλά, και η δόξα σου, όταν θα σε τιμούν, και η
ασημότητά σου, όταν δεν θα σε φθονούν.

Η Αρετή και η Κακία
στο «Περί Ίσιδος και Οσίριδος»
έργο τού Πλουτάρχου

Βλέπε Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαιο μδ΄.
Βλέπε Παράρτημα Β΄, «Περί Θεών και Κόσμου», Κεφάλαιο λβ΄.
27
Βλέπε Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαιο κδ΄.
28
Βλέπε Παράρτημα Α΄, «Εγχειρίδιο», Κεφάλαιο κβ΄.
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Το «Περί Ίσιδος και Οσίριδος» έργο τού Πλουτάρχου είναι μία εκτενής
επιστολή θεολογικού περιεχομένου, απευθυνόμενη στην Κλέα, ιέρεια των Δελφών
και θυγατέρα δύο καλών φίλων τού συγγραφέα. Στις πολυάριθμες σελίδες τής
επιστολής παρουσιάζονται, αναλύονται και εξηγούνται οι μύθοι, οι παραδόσεις, οι
θρύλοι, οι αλληγορίες, οι συμβολισμοί, οι τελετές, οι ιερουργίες και οι εορτές που
συνδέονται με τους δύο μεγαλύτερους – κατά την εποχή εκείνη – Θεούς τού
αιγυπτιακού έθνους, την Ίσιδα και τον Όσιρη, η λατρεία των οποίων είχε υπερβεί τα
σύνορα τής Αιγύπτου και είχε εξαπλωθεί και σε άλλα μεσογειακά έθνη, μεταξύ των
οποίων και στο ελληνικό.
Πέρα από τις ενδιαφέρουσες μυθολογικές, ιστορικές, λαογραφικές,
καλλιτεχνικές, φιλοσοφικές, βιολογικές και γεωγραφικές πληροφορίες, που μας
παρέχει το κείμενο και που μπορεί να αμφισβητούνται, να επιβεβαιώνονται ή να
απορρίπτονται από την σύγχρονη επιστημονική έρευνα, δίκαιο θα ήταν να θεωρηθεί
αδιαμφισβήτητα πλούσια η προσφορά του στον χώρο τής θεολογίας και τής ηθικής.
Οι βαθυστόχαστες θεολογικές συλλήψεις τού Πλουτάρχου – οι οποίες στηρίζονται σε
σταθερές ηθικές και φιλοσοφικές βάσεις – αντικατοπτρίζουν κατά το μάλλον ή ήττον
τις περί Θείου αντιλήψεις και διδασκαλίες τής πλειοψηφίας των σύγχρονων
θρησκειών.
Στην συνέχεια παρατίθενται δεκατρία αποσπάσματα τού έργου, στα
οποία εμφανίζονται σημαντικές πτυχές τής ηθικής διδασκαλίας τού Πλουτάρχου, και
ιδιαιτέρως των θέσεών του απέναντι στις έννοιες τής Αρετής και τής Κακίας.
Απόσπασμα α΄:
«Ορθότερα πίστευαν όσοι θεωρούσαν ότι τα εξιστορούμενα γιά τον
Τυφώνα, τον Όσιρη και την Ίσιδα δεν είναι παθήματα ούτε Θεών ούτε ανθρώπων,
αλλά μεγάλων δαιμόνων, γιά τους οποίους ο Πλάτων, ο Πυθαγόρας, ο Ξενοκράτης
και ο Χρύσιππος – ακολουθώντας τους παλαιούς θεολόγους – λένε ότι γεννήθηκαν
ισχυρότεροι απ’ τους ανθρώπους, και ως προς την φύση πολύ δυνατότεροι από εμάς,
ενώ δεν είχαν ούτε αμιγή ούτε άκρατη θεϊκή φύση, παρά συμμετείχαν και στην φύση
τής ψυχής και στην αίσθηση τού σώματος, αντιλαμβανόμενοι την ηδονή και τον πόνο
και όσα πάθη ακολουθούν αυτές τις μεταβολές, ταράζοντας άλλους περισσότερο και
άλλους λιγότερο, αφού, όπως στους ανθρώπους, έτσι και στους δαίμονες υπάρχουν
διάφορες μορφές αρετής και κακίας…».
Απόσπασμα β΄:
«Αυτή, λοιπόν, και ο Όσιρις, λόγω τής αρετής τους, από αγαθοί
δαίμονες μεταβλήθηκαν σε Θεούς, όπως ύστερα ο Ηρακλής και ο Διόνυσος, που
απολαμβάνουν παντού – όχι χωρίς λόγο – ανάμεικτες τιμές, και ως Θεοί και ως
δαίμονες, έχοντας μεγάλες δυνατότητες και στον επίγειο και στον υπόγειο κόσμο.
Λένε ότι ο Σάραπις δεν είναι άλλος από τον Πλούτωνα, και Ίσις είναι η Περσέφασσα,
όπως έχει πει ο Αρχέμαχος ο Ευβοεύς και ο Ηρακλείδης ο Ποντικός, που θεωρούσε
ότι το μαντείο στον Κάνωβο ήταν τού Πλούτωνα…».
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Απόσπασμα γ΄:
«Ακόμη και την ίδια την ψυχή και την διάνοια τού ανθρώπου, ως ύλη
τής σαφούς γνώσης και τής αρετής, παρέχουμε στον λόγο γιά να τις κοσμήσει και να
τις ρυθμίσει…».
Απόσπασμα δ΄:
«Έτσι ονόμαζαν και την νόηση και την φρόνηση, που είναι η φορά και η
κίνηση τού νου, ο οποίος προχωρά και μεταφέρεται, ενώ συνέδεαν την κατανόηση
και το καθ’ ολοκληρίαν αγαθό και την αρετή με όσα ρέουν ακάθεκτα και τρέχουν…».
Απόσπασμα ε΄:
«Γι’ αυτό και τον ωμότατο και φοβερότατο βασιλιά Ώχο των Περσών –
που απέκτεινε πολλούς και στο τέλος απέσφαξε και τον Άπη και δείπνησε με τους
φίλους του – αποκάλεσαν «μάχαιρα», και μέχρι τώρα έτσι τον αποκαλούν στον
κατάλογο των βασιλιάδων, χωρίς βέβαια να επισημαίνουν κυριολεκτικά την ουσία
του, αλλά απεικονίζοντας με φονικό όργανο την σκληρότητα και την κακία των
τρόπων του…».
Απόσπασμα στ΄:
«Έτσι, λοιπόν, ακούγοντας τα σχετικά με τους Θεούς και αποδεχόμενη
τις ερμηνείες που με οσιότητα και φιλοσοφία δίνουν οι εξηγητές, εκτελώντας πάντοτε
και διαφυλάττοντας τις νενομισμένες ιερουργίες, θεωρώντας ότι τίποτε δεν είναι
καλύτερο – ούτε οι θυσίες ούτε οι προσφορές – απ’ την κατοχή τής αληθινής γνώσης
γιά τους Θεούς, θ’ αποφύγεις την δεισιδαιμονία, που δεν είναι μικρότερο κακό από
την αθεΐα…».
Απόσπασμα ζ΄:
«Ισχυρίζονται ότι συγγενικά μ’ αυτά και τα παρόμοια λέγονται και γιά
τον Τυφώνα: ότι από φθόνο και κακία προκάλεσε δεινά, τάραξε όλα τα πράγματα,
γέμισε από κακά ολόκληρη την γη και μαζί την θάλασσα, κ’ έπειτα τιμωρήθηκε…».
Απόσπασμα η΄:
«Ο Ευριπίδης λέει: «Δεν θα γινόταν να ήταν χωριστά τα καλά και τα
κακά, αλλά τα πράγματα καλώς έχουν λόγω κάποιας σύγκρασης αυτών των δύο»…».
Απόσπασμα θ΄:
«Το σύμπαν δεν αιωρείται αυτομάτως, δεν είναι ανόητο, άλογο,
ακυβέρνητο ούτε είναι ένας ο λόγος που το κυβερνά και το κατευθύνει δήθεν με
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πηδάλιο ή με πειθήνια χαλινάρια, αλλά η φύση φέρει πολλά, αναμειγμένα με κακά
και αγαθά…».
Απόσπασμα ι΄:
«Αν από την φύση του τίποτε δεν γίνεται αναίτια, ενώ το αγαθό ποτέ δεν
θα παρείχε αιτία κακού, πρέπει η φύση να έχει ιδιαίτερη γένεση και αρχή τού κακού,
όπως ακριβώς και τού αγαθού. Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι και οι σοφότατοι.
Άλλοι πιστεύουν ότι οι Θεοί είναι δύο και είναι ανταγωνιστές στο επάγγελμα. Ο ένας
δημιουργεί τ’ αγαθά και ο άλλος τα κακά. Άλλοι τον πρώτο ονομάζουν άριστο Θεό
και τον άλλον δαίμονα, όπως ακριβώς ο μάγος Ζωροάστρης, γιά τον οποίο
εξιστορούν ότι έζησε πέντε χιλιάδες έτη πριν από τα Τρωικά. Αυτός αποκαλούσε
Ωρομάζη τον πρώτο και Αρειμάνιο τον δεύτερο και επιπλέον αποφαινόταν ότι ο
πρώτος – περισσότερο απ’ όλα τα αισθητά πράγματα – έμοιαζε με το φως, ενώ ο
άλλος, πάλι, με το σκότος και την άγνοια. Ενδιάμεσος αμφοτέρων ήταν ο Μίθρης, γι’
αυτό οι Πέρσες ονομάζουν Μίθρη τον μεσίτη…».
Απόσπασμα ια΄:
«Η γένεση, λοιπόν, και η σύσταση αυτού εδώ τού κόσμου είναι
ανάμεικτη από ενάντιες – όχι όμως ισοσθενείς – δυνάμεις, αλλά κυριαρχεί η
καλύτερη. Η απώλεια τής φαύλης είναι αδύνατη, καθώς είναι βαθιά φυτεμένη στο
σώμα και βαθιά στην ψυχή τού σύμπαντος και πάντοτε μάχεται με κακία την
καλύτερη…».
Απόσπασμα ιβ΄:
«Στην Ερμούπολη δείχνουν ένα ιπποποτάμιο άγαλμα τού Τυφώνα,
επάνω στο οποίο έχει ανεβεί ένα γεράκι που μάχεται μ’ ένα φίδι. Ο ιπποπόταμος
παριστάνει τον Τυφώνα, ενώ το γεράκι την δύναμη και την αρχή, την οποία με βία
πολλές φορές αποκτά ο Τυφών και δεν παύει να ταράσσεται και να ταράσσει από την
κακία του…».
Απόσπασμα ιγ΄:
«Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με ονόματα αντίθετης σημασίας
λοιδορούσαν το κακό, που εμποδίζει, δένει, κατακρατεί και κωλύει την φύση ώστε να
μην κινείται και να μην κινεί, προσαγορεύοντας την κακία ως απορία, δειλία και
ανία…».
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Μέρος Γ΄
«Τύχη»
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
Τύχη
«Τύχη29, όσα πράττουν οι θνητοί, και όχι ευβουλία30». Τι συμβαίνει,
λοιπόν; Μήπως οι θνητοί δεν ενεργούν ούτε με δικαιοσύνη ούτε με ισότητα ούτε με
σωφροσύνη ούτε με κοσμιότητα, αλλά κατά τύχη και μέσω τύχης ο Αριστείδης31
υπέμεινε την φτώχεια, ενώ μπορούσε να γίνει κύριος μεγάλης περιουσίας, και ο
Σκιπίων32 – όταν εκπόρθησε την Καρχηδόνα – ούτε έλαβε ούτε είδε τίποτε από τα
λάφυρα, και ο Φιλοκράτης33 κατά τύχη και μέσω τύχης έλαβε χρυσάφι από τον
Φίλιππο και «αγόραζε πόρνες και ψάρια», ενώ ο Λασθένης και ο Ευθυκράτης34
Η Τύχη είναι ένα είδος αιτίας, η οποία παρεμπίπτει σε όσα εξαρτώνται από εμάς.
Πρόκειται γιά την συμπτωματική αιτία όσων γίνονται κατά την προαίρεσή μας και
γιά χάρη κάποιου σκοπού. Η προαίρεσή μας και ο σκοπός προϋπάρχουν τής
συμπτωματικής αιτίας. Η συμπτωματική αιτία, πάλι, είναι απρόβλεπτη και άδηλη
στον ανθρώπινο λογισμό. Άρα, ο δίκαιος είναι δίκαιος επειδή έχει την προαίρεση να
ζει με δικαιοσύνη, είτε ενισχυθεί από την συμπτωματική αιτία (την Τύχη), είτε όχι,
ενώ ο άδικος είναι άδικος επειδή έχει την προαίρεση να ζει με αδικία, είτε ενισχυθεί
από την συμπτωματική αιτία (την Τύχη), είτε όχι. Συνεπώς, κανείς δεν είναι κατά
τύχη δίκαιος ή άδικος, αγαθός ή κακός, έντιμος ή άτιμος, κ.ά.
30
Ευβουλία είναι η διαδικασία τής ορθής συλλογιστικής πορείας και κρίσης, η
ευθυκρισία.
31
Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός (540-468 π.Χ.).
32
Πόπλιος Κορνήλιος Σκιπίων Αιμιλιανός Αφρικανός ο νεότερος, ο Νουμαντινός
(185-129 π.Χ.). Κατέστρεψε την Καρχηδόνα στα 146 π.Χ. και τερμάτισε τον Γ΄
Καρχηδονιακό Πόλεμο.
33
Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός, αρχηγός τής ομάδας των υποστηρικτών τού
βασιλιά Φιλίππου τής Μακεδονίας και αντίπαλος τού ρήτορα Δημοσθένη.
34
Ο Λασθένης και ο Ευθυκράτης δωροδοκήθηκαν από τον βασιλιά Φίλιππο τής
Μακεδονίας και παρέδωσαν το ιππικό τής Ολύνθου στον μακεδονικό στρατό. Στην
συνέχεια ο Φίλιππος εισήλθε στην πόλη κ’ εξανδραπόδισε τους κατοίκους της.
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απώλεσαν την Όλυνθο «μετρώντας την ευδαιμονία με την κοιλιά τους και με τις
αισχρότητες»;
Μήπως από τύχη, λοιπόν, ο Αλέξανδρος35 τού Φιλίππου απείχε από τις
αιχμάλωτες γυναίκες και τιμωρούσε όσους τις προσέβαλλαν, και μήπως εξαιτίας τού
κακού δαίμονα και τής τύχης του ο Αλέξανδρος36 τού Πριάμου κοιμόταν μαζί με την
γυναίκα37 εκείνου38 που τον φιλοξένησε, και την πήρε μαζί του και γέμισε με
πολέμους και κακά τις δύο ηπείρους; Αν αυτά, λοιπόν, γίνονται κατά τύχη, τι μας
εμποδίζει να πούμε ότι και οι γάτες και οι τράγοι και οι πίθηκοι κατά τύχη
παραδίδονται στην λαιμαργία, στην ακράτεια και στην βωμολοχία;
Εάν, όμως, υπάρχει σωφροσύνη και δικαιοσύνη και ανδρεία, πώς, τότε,
είναι λογικό να μην υπάρχει και φρόνηση, και αν υπάρχει φρόνηση, πώς, τότε, γίνεται
να μην υπάρχει και ευβουλία; Όπως λένε, η σωφροσύνη είναι ένα είδος φρόνησης,
και η δικαιοσύνη απαιτεί την παρουσία τής φρόνησης ή, μάλλον, αποκαλούμε
εγκράτεια και σωφροσύνη εκείνη ακριβώς την ευβουλία και την φρόνηση, η οποία
παρέχει αγαθούς ως προς τις ηδονές ανθρώπους, ενώ στους κινδύνους και στους
πόνους την αποκαλούμε καρτερία και ανδραγαθία, αλλά στις κοινωνικές και στις
πολιτειακές σχέσεις την αποκαλούμε ευνομία και δικαιοσύνη. Γι’ αυτόν τον λόγο,
εάν θεωρούμε δίκαιη την απόδοση των έργων τής ευβουλίας στην Τύχη, ας
αποδώσουμε στην Τύχη και τα έργα τής δικαιοσύνης και τής σωφροσύνης, και – μα
τον Δία – ας αποδοθεί στην Τύχη και η κλοπή και η αρπαγή βαλλαντίων και η
ακολασία, και ας παραβλέψουμε την κοινή λογική και ας αφήσουμε τους εαυτούς μας
στην Τύχη, ώστε να πηγαίνουν και να έρχονται όπως ακριβώς ο κονιορτός και ο
συρφετός από τον πολύ αέρα.
Εάν, λοιπόν, δεν υφίσταται η ευβουλία, τότε είναι εύλογο να μην
υπάρχει ούτε ο συνετός σχεδιασμός των πράξεων ούτε η σκέψη ούτε η αναζήτηση
τού συμφέροντος, οπότε παραληρούσε ο Σοφοκλής39 όταν έλεγε ότι «δύναται να
επιτευχθεί καθετί που αναζητούμε, ενώ μας διαφεύγει καθετί που αμελούμε40» ή,
πάλι, όταν διέκρινε τις πράξεις, λέγοντας ότι «μαθαίνω όσα δύνανται να διδαχτούν,
αναζητώ όσα δύνανται να βρεθούν, και από τους Θεούς ζητώ όσα έρχονται με την
προσευχή41».
Τι, λοιπόν, δύνανται να βρουν ή να μάθουν οι άνθρωποι, εάν τα πάντα
περαίνονται κατά τύχη; Ποιό βουλευτήριο πόλης δεν αναιρείται και ποιό βασιλικό
συμβούλιο δεν καταλύεται, εάν τα πάντα υπόκεινται στην Τύχη, την οποία
λοιδορούμε ως τυφλή, εφόσον ως τυφλοί πέφτουμε επάνω της; Τι μέλλον θα έχουμε,
Βλέπε Παράρτημα Ε΄.
Πρόκειται γιά τον γνωστό Πάρη, γιό τού Πριάμου και τής Εκάβης, αδελφό τού
Έκτορα. Το δεύτερο όνομά του ήταν Αλέξανδρος.
37
Πρόκειται γιά την ωραία Ελένη, σύζυγο τού Μενελάου και βασίλισσα τής Σπάρτης.
38
Πρόκειται γιά τον Μενέλαο, βασιλιά τής Σπάρτης, γιό τού Ατρέα.
39
Ένας από τους διασημότερους τραγικούς ποιητές τής αρχαίας Αθήνας. Γεννήθηκε
στα 496 π.Χ. και απεβίωσε σε ηλικία ενενήντα ετών. Υπολογίζεται ότι έγραψε γύρω
στα εκατόν είκοσι έργα, αλλά σήμερα σώζονται ακέραια μόνον εφτά από αυτά:
«Αντιγόνη», «Αίας», «Οιδίπους Τύραννος», «Ηλέκτρα», «Φιλοκτήτης», «Τραχίνιαι»,
«Οιδίπους επί Κολωνώ».
40
Σοφοκλής, «Οιδίπους Τύραννος».
41
Απόσπασμα άγνωστου έργου τού Σοφοκλή.
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όταν εκριζώνουμε από τον βίο μας την ευβουλία – σαν να επρόκειτο γιά τα μάτια μας
– και προσλαμβάνουμε μία τυφλή χειραγωγό;
Ακόμη και αν κάποιος από εμάς δύναται υποθετικά να πει ότι είναι θέμα
Τύχης το ότι βλέπουμε τα πράγματα, και όχι θέμα όρασης ούτε θέμα των «φωσφόρων
ματιών42» – κατά την ρήση τού Πλάτωνα – καθώς και ότι τα ακούσματα είναι θέμα
Τύχης, και όχι η δύναμη που μέσω των αυτιών και τού εγκεφάλου αντιλαμβάνεται τα
πλήγματα που ο αέρας μεταφέρει, τότε καλά θα ήταν – όπως φαίνεται – να ήμασταν
επιφυλακτικοί έναντι των αισθήσεων. Ωστόσο, την όραση και την ακοή και την
γεύση και την όσφρηση και τα λοιπά μέρη τού σώματος και τις δυνάμεις αυτών η
φύση τις έδωσε σ’ εμάς γιά να υπηρετούμε την ευβουλία και την φρόνηση. «Ο νους
βλέπει και ο νους ακούει, ενώ τ’ άλλα είναι κουφά και τυφλά43».
Όπως, λοιπόν, εάν δεν υπήρχε ο ήλιος, θα ζούσαμε μέσα στην νύχτα,
χάρη στ’ άλλα αστέρια, καθώς λέει ο Ηράκλειτος 44, έτσι και ο άνθρωπος, εάν δεν είχε
ούτε νου ούτε λογική, καθόλου δεν θα διέφερε στον βίο του – χάρη στις αισθήσεις –
από τα θηρία. Τώρα, όμως, υπερέχουμε αυτών κ’ επικρατούμε – ούτε λόγω Τύχης
ούτε άνευ αιτίας – εξαιτίας τού Προμηθέα45, δηλαδή τού λογικού μας, «που δίνει τα
πουλάρια των ίππων και των όνων, και τους γόνους των ταύρων γιά δούλους μας και
γι’ αποδέκτες των καταπονήσεών μας46» κατά τον Αισχύλο47.
Όσον αφορά, πάλι, την Τύχη και τα εκ γενετής φυσικά χαρακτηριστικά,
τα περισσότερα ζώα έχουν καλύτερη μοίρα από τον άνθρωπο, επειδή άλλα έχουν
οπλιστεί με κέρατα, δόντια και κεντριά – και ο Εμπεδοκλής 48 λέει ότι «οι
ακανθόχοιροι έχουν στην πλάτη τους αιχμηρή χαίτη49» – και άλλα φέρουν υπόδηση
και αμφίεση με φολίδες και τρίχωμα και νύχια και σκληρές οπλές. Μόνον ο
άνθρωπος, κατά τον Πλάτωνα, από την φύση έχει εγκαταλειφθεί «γυμνός και άοπλος
Βλέπε Παράρτημα Γ΄, «Τίμαιος».
Το απόσπασμα αποδίδεται στον ποιητή Επίχαρμο, που έζησε στις αρχές τού ε΄ π.Χ.
αιώνα και έγραψε δράματα με κωμικό περιεχόμενο. Ήταν οπαδός τής φιλοσοφίας τού
Ηράκλειτου.
44
Βλέπε Παράρτημα Ζ΄.
45
Ο Προμηθεύς έκλεψε το πυρ από τους Θεούς, το κατέβασε στην γη και το διένειμε
στους ανθρώπους. Ο Πλούταρχος ερμηνεύει τον μύθο τοποθετώντας την ανθρώπινη
λογική στην θέση τού Προμηθέα και την ανθρώπινη φρόνηση στην θέση τού πυρός
(βλέπε και πιό κάτω), εννοώντας ότι η ανθρώπινη λογική γεννά την φρόνηση, η
φρόνηση γεννά την τέχνη και η τέχνη κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει – έμπρακτα –
από τα άλλα ζώα.
46
Αισχύλος, «Προμηθεύς Λυόμενος».
47
Κορυφαίος τραγικός ποιητής, αθηναϊκής καταγωγής. Γεννήθηκε στα 525 π.Χ. και
απεβίωσε στα 456 π.Χ. Από το μεγάλο έργο του σώζονται ακέραιες μόνον εφτά
τραγωδίες: «Πέρσαι», «Επτά επί Θήβας», «Ικέτιδες», «Προμηθεύς Δεσμώτης»,
«Αγαμέμνων», «Χοηφόροι», «Ευμενίδες».
48
Προσωκρατικός φιλόσοφος, φυσικός, πολιτικός και ιατρός από τον Ακράγαντα τής
Σικελίας. Γεννήθηκε στα 490 π.Χ. και έζησε μέχρι τα 434 π.Χ. Διατύπωσε τις ιδέες
του με ποιητικό λόγο, συνθέτοντας τα έργα «Περί Φύσεως» και «Καθαρμοί», από τα
οποία σώζονται λίγα μικρά αποσπάσματα. Το πρόσωπό του θεωρήθηκε ιερό, γεγονός
που και ο ίδιος αποδεχόταν με υπερηφάνεια.
49
Απόσπασμα έργου τού Εμπεδοκλή.
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και ανυπόδητος και χωρίς στρώμα50», «αλλά ένα τού έδωσε, που τα πάντα
απαλύνει51», το λογικό και την επιμέλεια και την πρόνοια.
«Αληθινά είναι μικρό το σθένος τού ανθρώπου, αλλά δαμάζει την
θέληση των τεράτων τού βυθού και των πλασμάτων τής γης και τού αέρα, μέσω
ποικίλων συλλογισμών52». Οι ίπποι είναι πολύ ανάλαφροι και ταχείς, αλλά τρέχουν
γιά χάρη τού ανθρώπου. Ο σκύλος είναι μαχητικός κ’ ευέξαπτος, αλλά φυλάττει τον
άνθρωπο. Το ψάρι είναι νόστιμο και ο χοίρος είναι παχύς, αλλά αποτελούν τροφή και
έδεσμα γιά τον άνθρωπο. Τι είναι μεγαλύτερο και φοβερότερο στην όψη, από τον
ελέφαντα; Αλλά και αυτός έγινε παιχνίδι τού ανθρώπου και πανηγυρικό θέαμα,
μαθαίνει ορχήσεις και χορούς και γονατίσματα, ενώ αυτά τα θεάματα53 δεν είναι
άχρηστα, αλλά μας διδάσκουν σε ποιό ύψος η φρόνηση ανεβάζει τον άνθρωπο και
από ποιούς ανώτερο τον καθιστά και πώς επικρατεί σε όλα και υπερέχει, εφόσον «δεν
είμαστε αήττητοι πυγμάχοι ούτε παλαιστές ούτε ορμητικά τρέχουμε με τα πόδια»,
αλλά σε όλα τούτα είμαστε ατυχέστεροι των θηρίων. Χρησιμοποιούμε, όμως, την
εμπειρία και την μνήμη και την σοφία και την τέχνη την δική μας – κατά τον
Αναξαγόρα54 – και τα τρυγούμε και τ’ αρμέγουμε και τα πηγαίνουμε και τα φέρνουμε
ελέγχοντάς τα, οπότε σ’ αυτά τα έργα μας δεν υπεισέρχεται η Τύχη, αλλά όλα είναι
προϊόντα τής ευβουλίας και τής πρόνοιας.
Ωστόσο, και οι ασχολίες των τεκτόνων είναι οπωσδήποτε «πράγματα
55
των θνητών », όπως κ’ εκείνες των χαλκουργών, των οικοδόμων και των
αδριαντοποιών, στις οποίες τίποτε δεν βλέπουμε να κατορθώνεται αυτομάτως ή κατά
τύχη. Το ότι ενίοτε παρεμπίπτει σ’ αυτά και λίγη Τύχη – ενώ τα περισσότερα και
μεγαλύτερα έργα συντελούνται από τις ίδιες τις τέχνες – το έχει υποδηλώσει και ο
ακόλουθος ποιητής: «Ελάτε στην οδό, όλος ο λαός των χειρωνακτών, εσείς που με τα
στητά κάνιστρα ικετεύετε την βλοσυρή Εργάνη, κόρη τού Δία56», αφού οι τέχνες
επιτροπεύονται από την Εργάνη57 και την Αθηνά, όχι από την Τύχη.
Πλάτων, «Πρωταγόρας».
Απόσπασμα άγνωστου έργου τού Ευριπίδη.
52
Ελαφρώς παραποιημένο απόσπασμα από την «Οδύσσεια» τού Ομήρου, θ 246-247.
53
Τα θεάματα αυτού τού είδους ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλή κατά την εποχή τής
ρωμαιοκρατίας. Σήμερα αποτελούν ένα πολύ βασικό κομμάτι τής ψυχαγωγίας, που
προσφέρεται από τα περιφερόμενα «τσίρκο», τα οποία έλαβαν το όνομά τους από την
λατινική λέξη «circus», δηλαδή το κυκλικό στάδιο των μεγάλων πόλεων, τον χώρο
όπου διασκέδαζε ο λαός τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
54
Βλέπε Παράρτημα ΣΤ΄.
55
Δηλαδή τέχνες που ανακαλύπτονται, καλλιεργούνται και εξελίσσονται χάρη στην
ανθρώπινη νόηση, εμπειρία και σοφία.
56
Απόσπασμα άγνωστου έργου τού Σοφοκλή.
57
Σ’ αυτό το σημείο ο Πλούταρχος φαίνεται να ξεχωρίζει την Θεά Εργάνη από την
Θεά Αθηνά, αν και η ιερή παράδοση των Ελλήνων αποδίδει στην Αθηνά την
επωνυμία Εργάνη, δηλαδή προστάτιδα των έργων των τεχνιτών. Η Εργάνη Αθηνά
καθοδηγεί και εποπτεύει κυρίως την κατ’ οίκον γυναικεία εργασία, αλλά ενίοτε
υποστηρίζει και την καλλιτεχνική δημιουργία, αφού πολλές φορές μία απλή τέχνη
εξελίσσεται σε καλλιτεχνική έκφραση, ενώ ένα απλό κατασκεύασμα δύναται να λάβει
την μορφή καλλιτεχνήματος.
50
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Λένε, ωστόσο, ότι κάποιος ζωγράφισε έναν ίππο κ’ είχε κατορθώσει ν’
αποδώσει στην μορφή και στο χρώμα όλα τ’ άλλα, αλλά δεν κατόρθωνε να
ζωγραφίσει και πολλές φορές είχε σβήσει τον αφρό, που έβγαινε από το στόμα τού
ίππου – καθώς δάγκωνε το χαλινάρι – όπως και την ασθμαίνουσα αναπνοή. Τελικά
οργίστηκε κ’ εκτίναξε τον σπόγγο προς τον πίνακα – έτσι γεμάτος, όπως ήταν, από
χρώματα – κ’ εκείνος έπεσε επάνω στο έργο, άφησε τα χρώματα με τρόπο θαυμαστό,
και πέτυχε αυτό που χρειαζόταν. Μόνον αυτό ιστορείται ως έντεχνο δημιούργημα τής
Τύχης, ενώ παντού χρησιμοποιούνται κανόνες και σταθμά και μέτρα και αριθμοί,
ώστε πουθενά στα έργα να μην υπεισέρχεται η σύμπτωση και η Τύχη, αφού –
μάλιστα – λέγεται ότι οι τέχνες είναι μικρές φρονήσεις58 ή, ορθότερα, απόρροιες τής
φρόνησης και αποτρίμματά της, διασπαρμένα μέσα στις βιοτικές ανάγκες, όπως
ακριβώς ο υπαινιγμός τού πυρός, το οποίο από τον Προμηθέα μερίστηκε και
διασκορπίστηκε εδώ κ’ εκεί, αφού και τα μικρά μέρη και τα κομμάτια τής φρόνησης
καταχωρούνται σε διάφορες θέσεις, όταν αυτή θραύεται και κατακερματίζεται.
Είναι, λοιπόν, αξιοθαύμαστο πώς οι τέχνες δεν χρειάζονται την Τύχη γιά
να φτάσουν στον ιδιαίτερο σκοπό τους, ενώ η μεγαλύτερη και τελειότερη όλων των
τεχνών, το κεφάλαιο τής ανθρώπινης ευφημίας και δικαίωσης, είναι ένα τίποτε.
Ωστόσο, στο τέντωμα και στην χαλάρωση των χορδών υπεισέρχεται ένα είδος
ευβουλίας, την οποία αποκαλούμε μουσική, αλλά και στην προετοιμασία εδεσμάτων,
την οποία ονομάζουμε μαγειρική, όπως και στην πλύση ιματίων, την οποία
ονομάζουμε λευκαντική, ενώ στα παιδιά μας διδάσκουμε να φορούν τα υποδήματα
και τα ενδύματά τους και να λαμβάνουν τα εδέσματα με το δεξί χέρι και να κρατούν
τον άρτο με το αριστερό, αφού τίποτε από αυτά δεν γίνεται κατά τύχη, αλλά
χρειάζεται επιστασία και προσοχή.
Μήπως τα σοβαρότερα και κυριότερα πράγματα, που οδηγούν στην
ευδαιμονία, δεν απαιτούν την φρόνηση ούτε μετέχουν στην λογική και στην πρόνοια;
Κανείς, όμως, δεν αναδεύει χώμα και νερό γιά να το αφήσει, ώστε κατά τύχη και
αυτομάτως να γίνουν οι πλιθιές, ούτε αποκτά μαλλιά και δέρματα γιά να καθήσει να
προσευχηθεί στην Τύχη, ώστε να γίνουν ιμάτια και υποδήματα. Μήπως εκείνος, που
συγκεντρώνει πολύ χρυσό και άργυρο και πλήθος ανδραπόδων και περιβάλλεται από
πολύθυρες αυλές και προσθέτει πολυτελείς κλίνες και τραπέζια, θεωρεί ότι αυτά θα
του δώσουν ευδαιμονία και βίο άλυπο και μακάριο και αμετάβλητο, εάν ο ίδιος δεν
έχει φρόνηση;
Κάποιος ρώτησε τον στρατηγό Ιφικράτη59 – σαν να τον έλεγχε – ποιός
είναι, αφού δεν είναι «ούτε οπλίτης ούτε τοξότης ούτε πελταστής», κ’ εκείνος τού
Δηλαδή είναι μικρές αποδείξεις τής ύπαρξης και δράσης τής φρόνησης, γιά την
οποία ο Πλάτων διδάσκει τα ακόλουθα: «φρόνηση είναι η δύναμη που δημιουργεί την
εσωτερική ευδαιμονία τού ανθρώπου, είναι η σαφής γνώση τού αγαθού και τού
κακού, είναι η διάθεση κατά την οποία κρίνουμε τι πρέπει να πράξουμε και τι δεν
πρέπει να πράξουμε» (Πλάτων, «Όροι», 411d).
59
Αθηναίος στρατηγός, που πρώτος συγκρότησε, εκγύμνασε και χρησιμοποίησε το
σώμα των πελταστών. Επανειλημμένα τέθηκε επικεφαλής τού αθηναϊκού στρατού
και σημείωσε σημαντικές νίκες σε πολλές αποστολές. Μετά την έκρηξη τού
Συμμαχικού Πολέμου, στα 358 π.Χ., κατηγορήθηκε γιά προδοσία, αλλά διέφυγε την
καταδίκη σε θάνατο. Αμέσως μετά αυτοεξορίστηκε στην Θράκη, όπου απεβίωσε στα
353 π.Χ.
58
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απάντησε ότι είναι «αυτός που διατάζει και χρησιμοποιεί όλους τους παραπάνω». Η
φρόνηση δεν είναι ούτε χρυσός ούτε άργυρος ούτε δόξα ούτε πλούτος ούτε υγεία
ούτε ισχύς ούτε κάλλος. Τι είναι, λοιπόν; Είναι αυτό που δύναται να χρησιμοποιεί
σωστά όλα τούτα, αυτό που κάνει ευχάριστο και ένδοξο και ωφέλιμο καθένα απ’
αυτά, τα οποία – χωρίς την φρόνηση – είναι δύσχρηστα και άκαρπα και βλαβερά, ενώ
βαραίνουν και καταντροπιάζουν τον κάτοχό τους.
Αληθινά, λοιπόν, είναι καλή η συμβουλή που ο Προμηθεύς τού
Ησιόδου60 δίνει στον Επιμηθέα: «ποτέ να μην αποδεχτείς τα δώρα τού Ολύμπιου Δία,
αλλά να τ’ αποπέμψεις61», υπονοώντας τα τυχερά και τα εξωτερικά πράγματα, σαν να
τον συμβουλεύει να μην παίζει αυλό χωρίς να ξέρει μουσική, να μην αναγιγνώσκει
όντας αγράμματος, να μην ιππεύει χωρίς να κατέχει την ιππική, συμβουλεύοντάς τον
– μ’ αυτόν τον τρόπο – να μην άρχει όντας ανόητος, ούτε να πλουτίζει όντας
φιλάργυρος, ούτε να νυμφεύεται εάν κυριαρχείται από την γυναίκα. Όχι μόνον «η
ευπραξία – όταν δεν την αξίζουν – γίνεται αφορμή κακών σκέψεων γιά τους
ανόητους62», όπως είπε ο Δημοσθένης63, αλλά και η ευτυχία, όταν δεν την αξίζουν,
γίνεται αφορμή κακών πράξεων γιά τους άφρονες.

Μέρος Δ΄
Παραρτήματα

Βλέπε Παράρτημα Δ΄, Ησίοδος.
Ησίοδος, «Έργα και Ημέραι».
62
Δημοσθένης, «Ολυνθιακός».
63
Διάσημος ρήτορας και πολιτικός τής αρχαίας Αθήνας, που γεννήθηκε στα 384 π.Χ.
και απεβίωσε στα 322 π.Χ.
60
61
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Παράρτημα Α΄
«Εγχειρίδιο»
Παρά την έντονη αντίθεση που σε διάφορα έργα του ο Πλούταρχος
εκδηλώνει έναντι τής στωικής φιλοσοφίας, στο «Περί Αρετής και Κακίας»
σύγγραμμά του εκτίθενται απόψεις και ιδέες, οι οποίες εμφανίζουν αξιοσημείωτη
ομοιότητα προς τις φιλοσοφικές τοποθετήσεις των στωικών. Στην συνέχεια
παρατίθενται οχτώ κεφάλαια (ι΄, κβ΄, κδ΄, λδ΄, λε΄, λθ΄, μα΄ και μδ΄) από το περίφημο
«Εγχειρίδιο» τού Επίκτητου τού Ιεραπολίτη (βλέπε στο Παράρτημα Δ΄), ένα έργο που
αποτελεί σύνοψη τής στωικής φιλοσοφίας και ηθικής (βλέπε και: Τσακνάκης Α.,
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«Επίκτητος: Εγχειρίδιο», Εκδ.: Βιβλιοβάρδια, Θεσσαλονίκη, 2005), όπου ο
αναγνώστης δύναται να εντοπίσει πολλά κοινά σημεία μεταξύ τής διδασκαλίας τού
Πλουτάρχου και τής διδασκαλίας των στωικών φιλοσόφων.
Κεφάλαιο ι΄ (γιά τις φαντασιώσεις και τις εξωτερικές προκλήσεις)
Γιά καθετί που σου συμβαίνει, θυμήσου να στρέφεσαι προς τον εαυτό
σου και ν’ αναζητάς ποιά δύναμη έχεις γιά να το χρησιμοποιήσεις. Αν δεις κάποιον
όμορφο ή κάποια όμορφη, θα βρεις την εγκράτεια ως δύναμη απέναντί τους. Αν
υποφέρεις πόνο, θα βρεις την καρτερία. Αν σε λοιδορούν, θα βρεις την ανεξικακία.
Όταν έτσι εθιστείς, δεν θα σε συναρπάζουν οι φαντασιώσεις.
Κεφάλαιο κβ΄ (γιά την φιλοσοφία και τους φιλοσόφους)
Εάν επιθυμείς την φιλοσοφία, προετοιμάσου κατευθείαν ώστε να γίνεις
καταγέλαστος, ώστε να χλευαστείς από πολλούς, ώστε να πουν ότι «ξαφνικά μας
ξαναγύρισε φιλόσοφος» και «από πότε μάς κρατά τέτοιο ύφος;». Εσύ, όμως, να μην
κρατάς ύφος. Απέναντι σε όσα σου φαίνονται βέλτιστα, έτσι να συμπεριφέρεσαι: σαν
να σε έχει τάξει ο Θεός σ’ αυτόν τον χώρο. Και να θυμάσαι ότι, εάν παραμείνεις
σταθερός σ’ αυτά, όσοι πρωτύτερα σε καταγελούσαν, οι ίδιοι ύστερα θα σε
θαυμάσουν, ενώ αν ηττηθείς από αυτά, διπλό καταγέλασμα θα εισπράξεις.
Κεφάλαιο κδ΄ (γιά τον ιδιωτικό βίο και την ασημότητα)
Να μην σε θλίβουν αυτοί οι διαλογισμοί: «εγώ θα ζήσω χωρίς τιμές,
όντας κανείς στο πουθενά». Εάν, λοιπόν, η έλλειψη τιμών είναι κακό, δεν δύνασαι να
βρεθείς στο κακό εξαιτίας άλλου, και πολύ περισσότερο να βρεθείς στην αισχρότητα.
Μήπως είναι δικό σου έργο το να επιτύχεις ένα αξίωμα ή το να προσκληθείς σε μία
συνεστίαση; Οπωσδήποτε όχι. Πώς αυτό, λοιπόν, είναι επιπλέον ατιμία; Πώς θα είσαι
κανείς στο πουθενά, εσύ που πρέπει να είσαι κάποιος μόνον σε όσα εξαρτώνται από
εσένα, στα οποία σου ταιριάζει να έχεις την περισσότερη αξία; Αλλά οι φίλοι σου θα
είναι αβοήθητοι; Γιατί λες το «αβοήθητοι»; Δεν θα πάρουν από εσένα ούτε
κερματάκι. Ούτε θα τους κάνεις Ρωμαίους πολίτες. Ποιός σου είπε, λοιπόν, ότι αυτά
εξαρτώνται από εμάς και δεν είναι αλλότρια έργα; Ποιός δύναται να δώσει σε άλλον
αυτά που ο ίδιος δεν έχει; «Απόκτησε, λοιπόν», σου λένε, «ώστε να έχουμε κ’ εμείς».
Εάν δύναμαι ν’ αποκτήσω τηρώντας τον εαυτό μου αιδήμονα και πιστό και
μεγαλόφρονα, δείξε μου την οδό και θ’ αποκτήσω. Εάν, όμως, έχετε από εμένα την
αξίωση ν’ απολέσω τα δικά μου αγαθά, ώστε εσείς να έχετε τα μη αγαθά, κοιτάξτε
πόσο είστε άδικοι και αγνώμονες. Τι επιθυμείτε περισσότερο; Αργύρια ή φίλο πιστό
και αιδήμονα; Σ’ αυτό, λοιπόν, συμπαρασταθείτε μου περισσότερο και μην έχετε την
αξίωση να πράξω εκείνα, μέσω των οποίων θ’ αποβάλω αυτά τ’ αγαθά. «Η πατρίδα,
όμως, όσο εξαρτάται από εμένα», σου λένε, «θα μείνει αβοήθητη». Ξαναρωτώ: τι
είδους είναι τούτη η βοήθεια; Εξαιτίας μου δεν θα έχει ούτε στοές ούτε βαλανεία. Και
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τι σημαίνει αυτό; Ούτε υποδήματα έχει εξαιτίας τού χαλκουργού, ούτε όπλα εξαιτίας
τού σκυτοτόμου. Είναι αρκετό, όμως, να εκπληρώνει ο καθένας το δικό του έργο. Αν,
λοιπόν, προετοίμαζες γι’ αυτήν άλλον έναν πιστό και αιδήμονα πολίτη, καθόλου δεν
θα την ωφελούσες; «Ναι». Άρα ούτε εσύ ο ίδιος θα ήσουν ανωφελής γι’ αυτήν.
«Ποιόν χώρο, λοιπόν», σου λένε, «θα έχω μέσα στην πολιτεία;». Όποιον χώρο
δύνασαι, διαφυλάττοντας συνάμα τον πιστό και αιδήμονα χαρακτήρα σου. Εάν
αποβάλεις αυτά, επιθυμώντας να ωφελήσεις την πατρίδα, τι όφελος θα έχει αυτή, αν
καταλήξεις αναιδής και άπιστος;
Κεφάλαιο λδ΄ (γιά την εγκράτεια)
Όταν προσλάβεις κάποια ηδονική φαντασίωση, φύλαξε τον εαυτό σου –
όπως ακριβώς και με τις άλλες φαντασιώσεις – γιά να μην συναρπασθείς από αυτήν.
Άφησε το πράγμα να σε προσμένει και λάβε μία αναβολή από τον εαυτό σου. Έπειτα
σκέψου αμφότερα τα χρονικά διαστήματα: εκείνο κατά το οποίο θ’ απολαύσεις την
ηδονή, κ’ εκείνο κατά το οποίο θα μετανοήσεις, και ο ίδιος θα λοιδορήσεις τον εαυτό
σου αφού την απολαύσεις. Σ’ αυτά αντίταξε το πόσο θα χαρείς απέχοντας, και ο ίδιος
θα επαινέσεις τον εαυτό σου. Αν σου φανεί ότι είναι ευκαιρία ν’ ασχοληθείς με το
έργο, πρόσεχε να μην σε νικήσει η προσήνεια, η γλυκύτητα και η ελκυστικότητά του.
Αντίταξε, λοιπόν, το πόσο καλύτερο είναι να συνειδητοποιήσεις ότι ο εαυτός σου έχει
κερδίσει αυτή την νίκη.
Κεφάλαιο λε΄ (γιά τα έργα και τις πράξεις)
Όταν διαγνώσεις ότι κάτι πρέπει να γίνει και το κάνεις, ποτέ μην
αποφύγεις να σε δουν ότι το πράττεις, ακόμη και αν οι πολλοί πρόκειται ν’
αντιληφθούν κάτι διαφορετικό γι’ αυτό. Αν, λοιπόν, δεν κάνεις κάτι ορθό, απόφυγε το
ίδιο το έργο. Αν κάνεις κάτι ορθό, γιατί φοβάσαι όσους θα σε επιπλήξουν
λανθασμένα;
Κεφάλαιο λθ΄ (γιά την αλαζονεία και τον πλούτο)
Μέτρο των αποκτημάτων καθενός είναι το σώμα του, όπως είναι το πόδι
γιά το υπόδημα. Εάν μείνεις σταθερός σε τούτο, θα διαφυλάξεις το μέτρο. Εάν το
υπερβείς, κατ’ ανάγκη, στην συνέχεια, θα είσαι σαν να πηγαίνεις προς τον γκρεμό.
Όπως ακριβώς και με το υπόδημα: εάν υπερβείς το μέτρο τού ποδιού, το υπόδημα
γίνεται κατάχρυσο, έπειτα πορφυρό, κεντητό, γιατί αν μία φορά υπερβείς το μέτρο,
μετά δεν υπάρχει κανένα όριο.
Κεφάλαιο μα΄ (γιά την ακράτεια και την ακολασία)
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Είναι σημάδι αφυΐας η έντονη ενασχόληση με τα σωματικά, όπως είναι η
πολλή γυμναστική, το πολύ φαγητό, το πολύ ποτό, το πολύ αποπάτημα, η πολλή
συνουσία. Αυτά πρέπει να γίνονται ως πάρεργα. Ολόκληρη η προσοχή ας είναι
στραμμένη προς την διανόηση.
Κεφάλαιο μδ΄ (γιά την λογική σκέψη)
Αυτοί οι λόγοι είναι ασύνακτοι: «εγώ είμαι πλουσιότερος από εσένα,
άρα εγώ είμαι καλύτερος από εσένα», «εγώ είμαι πιό μορφωμένος από εσένα, άρα
εγώ είμαι καλύτερος από εσένα». Αυτοί είναι περισσότερο συνακτικοί: «εγώ είμαι
πλουσιότερος από εσένα, άρα τα δικά μου αποκτήματα είναι καλύτερα από τα δικά
σου», «εγώ είμαι πιό μορφωμένος από εσένα, άρα ο δικός μου λόγος είναι καλύτερος
από τον δικό σου». Εσύ, όμως, δεν είσαι ούτε απόκτημα ούτε λόγος.
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Παράρτημα Β΄
«Περί Θεών και Κόσμου»
Ο ρωμαϊκής καταγωγής νεοπλατωνικός φιλόσοφος Σαλούστιος (βλέπε
στο Παράρτημα Δ΄) γεννήθηκε στις αρχές τού δ΄ μ.Χ. αιώνα. Το μόνο έργο του, που
έφτασε μέχρι την εποχή μας, είναι το ελληνόγλωσσο σύγγραμμά του «Περί Θεών και
Κόσμου», ένα ευσύνοπτο, έγκυρο, κατατοπιστικό και πολύ αξιόλογο εγχειρίδιο
νεοπλατωνικής ηθικής, θεολογίας και φιλοσοφίας. Στην συνέχεια παρατίθενται πέντε
επιλεγμένα κεφάλαια (ιε΄, ιη΄, κ΄, κη΄ και λβ΄) τού ανωτέρω συγγράμματος, των
οποίων η ενδιαφέρουσα θεματολογία παρουσιάζει χαρακτηριστικές ομοιότητες με
την διδασκαλία, τις πεποιθήσεις και τις αναζητήσεις τού Πλουτάρχου, έτσι όπως
αυτές αντικατοπτρίζονται στα δύο έργα του «Περί Αρετής και Κακίας» και «Περί
Τύχης» (βλέπε και: Τσακνάκης Α., «Σαλούστιος: Περί Θεών και Κόσμου», Εκδ.:
Βιβλιοβάρδια, Θεσσαλονίκη, 2005). Ο Πλούταρχος υπήρξε μαθητής τής πλατωνικής
Ακαδημείας, ενώ το πολυδιάστατο έργο του οπωσδήποτε συνέβαλε στην γέννηση και
στην ανάπτυξη τού νεοπλατωνισμού.
Κεφάλαιο ιε΄
Νους και ψυχή.
Ο νους είναι δεύτερη δύναμη ως προς την ουσία και πρώτη ως προς την
ψυχή, ενώ έχει ύπαρξη λόγω τής ουσίας και τελειοποιεί την ψυχή, όπως ακριβώς ο
ήλιος την όραση. Από τις ψυχές, άλλες είναι λογικές και αθάνατες, άλλες άλογες και
θνητές. Οι πρώτες παράγονται από τους πρώτους και οι δεύτερες από τους δεύτερους
Θεούς. Πρώτα ας αναζητήσουμε τι ακριβώς είναι η ψυχή. Ψυχή είναι εκείνο εξαιτίας
τού οποίου διαφέρουν τα έμψυχα από τα άψυχα. Διαφέρουν στην κίνηση, στην
αίσθηση, στην φαντασία και στην νόηση. Άρα, άλογη ψυχή είναι η αισθητική και
φανταστική ζωή. Λογική είναι η ψυχή που άρχει επί τής αίσθησης και τής φαντασίας
χρησιμοποιώντας τον λόγο. Η άλογη ψυχή ακολουθεί τα σωματικά πάθη, αφού
αλόγιστα επιθυμεί και οργίζεται, ενώ η λογική ψυχή έλλογα καταφρονεί το σώμα και
μάχεται την άλογη ψυχή. Αν επικρατήσει, δημιουργεί την Αρετή. Αν ηττηθεί,
δημιουργεί την Κακία.
Κεφάλαιο ιη΄
Αρετή και κακία.
Οι λόγοι περί Αρετής και Κακίας εξαρτώνται από τους λόγους περί
ψυχής. Όταν η άλογη ψυχή εισέλθει στα σώματα, ευθύς προκαλεί θυμό κ’ επιθυμία,
ενώ η λογική ψυχή στέκεται επάνω από αυτά διαχωρίζοντας την ψυχή σε τρία μέρη:
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στο λογικό, στο θυμοειδές και στο επιθυμητικό. Αρετή τού λογικού είναι η φρόνηση,
τού θυμοειδούς η ανδρεία, τού επιθυμητικού η σωφροσύνη, και όλης τής ψυχής η
δικαιοσύνη. Πρέπει, λοιπόν, το λογικό μέρος να κρίνει τα δέοντα, το θυμοειδές να
πειθαρχεί στο λογικό και να διακρίνει τα πρέποντα δεινά, και το επιθυμητικό να
επιδιώκει όχι εκείνο που φαίνεται ευχάριστο, αλλά εκείνο που είναι λογικά
ευχάριστο. Αν αυτά συμβαίνουν έτσι, ο βίος γίνεται δίκαιος, επειδή η δικαιοσύνη που
αφορά τις ανάγκες τής ζωής αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος τής Αρετής, και γι’ αυτό
στους ανθρώπους, που έχουν παιδεία, μπορούμε να δούμε όλες τις αρετές, ενώ στους
απαίδευτους βλέπουμε κάποιον που είναι ανδρείος αλλά και άδικος, κάποιον άλλον
που είναι σώφρων αλλά και ανόητος, και άλλον που είναι φρόνιμος αλλά και
ακόλαστος, ιδιότητες που δεν ταιριάζει ούτε να τις αποκαλούμε αρετές, επειδή έχουν
στερηθεί την λογική και είναι ατελείς και εμφανίζονται σε κάποια άλογα όντα. Την
Κακία ας την εξετάσουμε μέσω των αντιθέτων. Η Κακία τού λογικού μέρους είναι η
παράνοια, τού θυμοειδούς η δειλία, τού επιθυμητικού η ακολασία, και όλης τής
ψυχής η αδικία. Οι αρετές προέρχονται από την ορθή πολιτεία, την καλή ανατροφή
και την παιδεία. Οι κακίες προέρχονται από τ’ αντίθετα.
Κεφάλαιο κ΄
Από πού προέρχονται τα κακά. Δεν υπάρχει φύση τού κακού.
Πώς, όμως, υπάρχουν στον Κόσμο τα κακά, αφού οι Θεοί είναι αγαθοί
και δημιουργούν τα πάντα; Ή πρέπει πρώτα να πούμε ότι, ενώ οι Θεοί είναι αγαθοί
και δημιουργούν τα πάντα, δεν υπάρχει εκ φύσεως το κακό, αλλ’ αυτό γίνεται με την
απουσία τού αγαθού, όπως ακριβώς δεν υπάρχει σκότος, αλλ’ αυτό γίνεται με την
απουσία τού φωτός; Αν υπάρχει κακό, τότε κατ’ ανάγκη βρίσκεται είτε στους Θεούς
είτε στους νόες είτε στις ψυχές είτε στα σώματα. Στους Θεούς, όμως, δεν βρίσκεται,
επειδή κάθε Θεός είναι αγαθός. Αν κάποιος ονομάζει κακό τον νου, μιλά γιά ανόητο
νου. Αν ονομάζει κακή την ψυχή, τότε η ψυχή πλάστηκε χειρότερη από το σώμα,
επειδή κανένα σώμα δεν έχει από μόνο του κακία. Αν το κακό προέρχεται και από
την ψυχή και από το σώμα, είναι παράλογο να μην είναι κακά όντας χωρισμένα, και
να παράγουν κακία όταν συνενώνονται. Αν, πάλι, κάποιος ονομάζει κακούς τους
Δαίμονες και αν αυτοί έχουν απ’ τους Θεούς την δύναμή τους, τότε δεν θα ήταν
κακοί. Αν την έχουν από αλλού, τότε δεν δημιουργούν οι Θεοί τα πάντα. Αν οι Θεοί
δεν δημιουργούν τα πάντα, τότε ή θέλουν αλλά δεν μπορούν, ή μπορούν αλλά δεν
θέλουν. Τίποτε από τα δύο, όμως, δεν ταιριάζει σε Θεό. Ότι, λοιπόν, τίποτε εκ
φύσεως κακό δεν υπάρχει στον Κόσμο, φαίνεται από τα προηγούμενα. Τα κακά
εμφανίζονται από τις ενέργειες των ανθρώπων, και πάλι όχι όλων ούτε πάντοτε. Αν,
όμως, οι άνθρωποι αμαρτάνουν χάριν τού ίδιου τού κακού, τότε η ίδια η φύση τους
θα ήταν κακή. Αν ο μοιχός θεωρεί την μοιχεία κακό και την ηδονή αγαθό, και αν ο
φονιάς θεωρεί τον φόνο κακό και τα χρήματα αγαθό, και αν αυτός που κακοποιεί τον
εχθρό θεωρεί την κακοποίηση κακό και την άμυνα εναντίον τού εχθρού αγαθό, και αν
έτσι πέφτει σε αμαρτίες η ψυχή, τότε τα κακά γίνονται χάριν τής αγαθότητας, όπως
ακριβώς χάριν τής μη ύπαρξης τού φωτός γίνεται το σκότος, το οποίο εκ φύσεως δεν
υπάρχει. Η ψυχή, λοιπόν, αμαρτάνει επειδή έχει έφεση προς το αγαθό, αλλά πλανάται
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σχετικά με το αγαθό, επειδή αυτή δεν είναι πρώτη ουσία. Προκειμένου, λοιπόν, να
μην πλανάται, και όταν πλανάται να θεραπεύεται, μπορούμε να δούμε πόσα
πράγματα έπλασαν οι Θεοί. Πλάστηκαν, λοιπόν, τέχνες, επιστήμες, μελέτες,
προσευχές, θυσίες, τελετές, νόμοι, πολιτεύματα, δίκες και τιμωρίες γιά να κωλύονται
και να μην αμαρτάνουν οι ψυχές, τις οποίες – ακόμη και όταν εξέλθουν από το σώμα
– οι καθάρσιοι Θεοί και οι Δαίμονες τις καθαρίζουν από τα αμαρτήματα.
Κεφάλαιο κη΄
Γιατί οι αμαρτωλοί δεν κολάζονται κατευθείαν.
Δεν πρέπει, ωστόσο, ν’ απορούμε που οι καταδίκες των αμαρτωλών δεν
ακολουθούν αμέσως μετά από αυτά ή άλλα αμαρτήματα, γιατί δεν είναι μόνον οι
Δαίμονες αυτοί που τιμωρούν τις ψυχές, αλλά και η ίδια η ψυχή οδηγεί τον εαυτό της
στην καταδίκη, αφού αυτές παραμένουν στον άπαντα χρόνο και δεν χρειάζεται να
τους τύχουν τα πάντα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει να υπάρξει και η
ανθρώπινη αρετή. Εάν οι καταδίκες ευθύς ακολουθούσαν τους αμαρτωλούς, οι
άνθρωποι θα δικαιοπραγούσαν από φόβο και δεν θα είχαν αρετή.
Κεφάλαιο λβ΄
Οι αγαθοί είναι ευδαίμονες και ως ζωντανοί και ως πεθαμένοι.
Οι ψυχές, λοιπόν, που έχουν ζήσει κατ’ Αρετή και είναι ευδαίμονες ως
προς τα άλλα και έχουν χωριστεί από την άλογη φύση και είναι καθαρές από παντός
είδους σώμα, συνάπτονται με τους Θεούς και μαζί τους συνδιοικούν ολόκληρο τον
Κόσμο. Όμως, ακόμη και αν τίποτε απ’ αυτά δεν τις συνέβη, η ίδια η Αρετή και η εκ
τής Αρετής προερχόμενη ηδονή και δόξα και ο άλυπος κ’ ελεύθερος βίος θ’ αρκούσε
να κάνει ευδαίμονες όσους επιλέγουν και δύνανται να ζουν κατ’ Αρετή.
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Παράρτημα Γ΄
«Τίμαιος»
Ο φιλόσοφος Πλάτων (βλέπε στο Παράρτημα Δ΄) δίδασκε το περίφημο
«ουδείς εκών κακός», υποστηρίζοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι εκούσια κακός
και θεωρώντας την κακία ως προϊόν τής ανθρώπινης άγνοιας. Το ακόλουθο σχετικό
απόσπασμα (βλέπε και: Τσακνάκης Α., «Πλάτων: Τίμαιος», Εκδ.: Βιβλιοβάρδια,
Θεσσαλονίκη, 2005) είναι από τον «Τίμαιο»:
«Ας ονομάσουμε νόσο οποιοδήποτε από τα δύο πάθη έχει ο πάσχων, και
ας δεχτούμε τις υπερβολικές ηδονές και λύπες ως μέγιστες ψυχικές νόσους, γιατί ο
περιχαρής και ο περίλυπος άνθρωπος – σπεύδοντας ακαίρως ν’ αποκτήσει την χαρά
και ν’ αποφύγει την λύπη – δεν δύναται ούτε να δει ούτε ν’ ακούσει τίποτε ορθό,
αλλά λυσσά και ελάχιστα δύναται να φανεί λογικός. Όταν το σπέρμα γίνεται πολύ και
ορμητικό στον μυελό ενός ανθρώπου – όπως στο δέντρο που παράγει περισσότερο
καρπό απ’ ότι ορίζει η φύση του – αυτός δοκιμάζει κάθε φορά πολλές ωδίνες και
πολλές ηδονές εξαιτίας των επιθυμιών του και των επιπτώσεών τους. Κατά το
μεγαλύτερο μέρος τού βίου του είναι μανιακός, λόγω των μεγίστων ηδονών και
λυπών, ενώ έχει νοσούσα και άφρονα ψυχή, εξαιτίας τού σώματός του. Τότε, από
τους άλλους δεν θεωρείται ασθενής, αλλά εκούσια κακός. Όμως, η αλήθεια είναι ότι
η αφροδίσια ακολασία είναι νόσος ψυχική και οφείλεται κυρίως σε μία ουσία, που
ρέει μέσα στο σώμα και το υγραίνει, λόγω τής πορώδους υφής των οστών. Άρα, όλες
σχεδόν οι κατηγορίες, περί ακράτειας στις ηδονές και εκούσιας κλίσης προς το κακό,
δεν είναι ορθές, γιατί κανείς δεν είναι εκούσια κακός, αλλά ο κακός γίνεται κακός
εξαιτίας κάποιου σωματικού ελαττώματος και τής κακής ανατροφής του, πράγματα
που ακούσια έρχονται στον καθένα και τού είναι εχθρικά. Έτσι και στις λύπες».
Στον «Τίμαιο», επίσης, διαβάζουμε και τα ακόλουθα, σχετικά με τις
αισθήσεις τού ανθρώπου:
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«Πρώτα απ’ τα όργανα κατασκεύασαν τα μάτια, που μας φέρνουν φως,
προσαρτώντας τα στο πρόσωπο γιά την εξής αιτία: όσο από το πυρ δεν προορίζεται
να καίει – αλλά να παρέχει ήμερο φως, καθημερινά οικείο – σχεδίασαν να γίνει σώμα,
γιατί το πυρ, που βρίσκεται μέσα μας και είναι αδελφό τού πρώτου, πλάστηκε
ανόθευτο, γιά να ρέει διά μέσου των ματιών, εξολοκλήρου λείο και πυκνό.
Συμπύκνωσαν ιδιαίτερα το κέντρο των ματιών, ώστε να διηθεί μόνον το καθαρό πυρ
και να φράσσει όλο το άλλο, το συμπαγέστερο. Όταν, λοιπόν, υπάρχει ημερήσιο φως
γύρω από το ρεύμα τής όρασης, τότε το όμοιο συναντά το όμοιο, γίνονται συμπαγή,
συνενώνονται σ’ ένα οικείο σώμα, στην ευθεία των ματιών, όπου και αν βρίσκεται το
εξωτερικό πυρ προς το οποίο πέφτει το εσωτερικό ρεύμα. Εξαιτίας τής ομοιότητας,
γίνεται κάτι παντελώς ομοιοπαθές, το οποίο – οπουδήποτε και αν προσκρούει ή από
οτιδήποτε και αν προσκρούεται – μεταδίδει σε όλο το σώμα, μέχρι την ψυχή, τις
κινήσεις που προκαλούνται, και παρέχει την αίσθηση που ονομάζουμε όραση. Όταν
το συγγενικό εξωτερικό πυρ απέρχεται προς την νύχτα, το ρεύμα αποκόπτεται, γιατί
εξέρχεται προς κάτι ανόμοιο, αλλοιώνεται και σβήνεται, μη έχοντας την ίδια φύση με
τον πλησίον αέρα, ο οποίος δεν περιέχει πυρ» […] και «κατά τον συλλογισμό μου, η
όραση έγινε αιτία τής μέγιστης ωφέλειάς μας, γιατί αυτά που τώρα λέμε γιά το
σύμπαν, κανείς ποτέ δεν θα τα έλεγε, μη έχοντας δει τα άστρα, τον ήλιο ή τον
ουρανό. Τώρα, όμως, που έχουμε παρατηρήσει την ημέρα και την νύχτα, τους μήνες
και τις εναλλαγές των ενιαυτών, τις ισημερίες και τις τροπές, επινοήσαμε τον αριθμό,
εννοήσαμε τον χρόνο, αρχίσαμε την αναζήτηση τής φύσης τού σύμπαντος. Από αυτά
ποριστήκαμε την φιλοσοφία, τής οποίας μεγαλύτερο αγαθό ούτε ήλθε, ούτε θα έλθει
ποτέ ως θεϊκό δώρο προς το γένος των θνητών. Αυτό ονομάζω μέγιστο αγαθό που
μας προσφέρουν τα μάτια. Τα άλλα, όσα είναι μικρότερα, γιατί να τα υμνούμε;
Μάταια θα τα θρηνούσε οδυρόμενος όποιος δεν είναι φιλόσοφος και τυφλώθηκε.
Αλλά ας πούμε ότι η όραση είναι η αιτία των παρακάτω: ο Θεός την εφηύρε και μας
την δώρισε γιά να παρατηρούμε τις ουράνιες περιφορές τού νου και να τις
χρησιμοποιούμε ως πρότυπο στις περιφορές τής διάνοιάς μας, οι οποίες είναι
συγγενείς με τις πρώτες – οι ταραγμένες με τις ατάραχες – και αφού τις μάθουμε και
συμμετάσχουμε στην φυσική ορθότητα των συλλογισμών, θα αποκαταστήσουμε τις
πλανημένες περιφορές μας, μιμούμενοι τις παντελώς απλανείς περιφορές τού Θεού»
[…] καθώς και «η τρίτη αίσθησή μας, που θα μελετήσουμε, είναι η ακοή. Ας πούμε
γιά ποιές αιτίες συμβαίνουν τα ακουστικά παθήματα. Γενικά, λοιπόν, δεχόμαστε ότι ο
ήχος είναι το χτύπημα τού αέρα, που ξεκινά από τ’ αυτιά, διαδίδεται στον εγκέφαλο
και το αίμα, φτάνοντας μέχρι την ψυχή, ενώ η κίνηση που προκαλείται και αρχίζει
από την κεφαλή και καταλήγει στην έδρα τού ήπατος, είναι η ακοή. Όσο ταχύτερη
είναι η κίνηση, τόσο οξύτερος είναι ο ήχος. Όσο βραδύτερη, τόσο βραδύτερος είναι.
Η ομοιόμορφη κίνηση είναι ο ομαλός και απαλός ήχος, ενώ η αντίθετη είναι ο
τραχύς. Η μεγάλη κίνηση είναι ο δυνατός ήχος. Η αντίθετη είναι ο σιγανός. Τα
σχετικά με τις συμφωνίες των ήχων είναι ανάγκη να τα πούμε υστερότερα».
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Παράρτημα Δ΄
Βιο-Προσωπογραφίες
Επίκτητος ο Ιεραπολίτης
Ο φιλόσοφος Επίκτητος γεννήθηκε γύρω στο 50 μ.Χ., στην Ιεράπολη
τής Φρυγίας, από άγνωστους γονείς. Πιθανολογείται ότι η μητέρα του ήταν δούλη. Ο
ίδιος υπήρξε κτήμα τού σκληρού και βίαιου δουλοκτήτη Επαφρόδιτου,
αυτοκρατορικού υπαλλήλου, στον οποίον ίσως οφειλόταν η αναπηρία τού Επίκτητου
στο ένα πόδι. Στην ιδιότητά του ως δούλου πρέπει να χρωστά και το ίδιο το όνομά
του, αφού «επίκτητος» σημαίνει «προσφάτως ή επιπροσθέτως ή κατόπιν ή νεωστί
αποκτηθείς».
Κατά την διάρκεια τής βασιλείας τού Νέρωνα64, ο Επίκτητος κατέστη
απελεύθερος και γρήγορα έγινε ευνοούμενος τού ίδιου τού λαοφιλούς αυτοκράτορα.
Υπήρξε αγαπητός μαθητής τού φημισμένου στωικού φιλοσόφου Γάιου Μουσώνιου
Ρούφου, ο οποίος είχε εξοριστεί από τον Νέρωνα στην Γυάρο, αλλά επέστρεψε στην
Ρώμη και δίδαξε εκ νέου, μετά από τον θάνατο τού αυτοκράτορα στα 68 μ.Χ.
Ως απελεύθερος, ο Επίκτητος άρχισε και ο ίδιος να διδάσκει τον
στωικισμό στην Ρώμη, ενώ παράλληλα στιγμάτιζε τις κατ’ αυτόν απεραντολογίες και
Λεύκιος Δομίτιος Αχενόβαρβος Νέρων Κλαύδιος Καίσαρ Αύγουστος Γερμανικός
(37-68 μ.Χ.), αυτοκράτορας τού ρωμαϊκού κράτους από το 54 έως το 68 μ.Χ.
64
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περιττολογίες των διαλεκτικών φιλοσόφων. Στα 94 μ.Χ. υπέστη τις συνέπειες τού
μεγάλου διωγμού, που εξαπέλυσε εναντίον όλων των φιλοσόφων ο αυτοκράτορας
Δομιτιανός65, τού οποίου το άμεσο περιβάλλον θεωρούσε, τόσο τους διαφόρους
διδασκάλους τής φιλοσοφίας, όσο και τους ολοένα αυξανόμενους μαθητές και
υποστηρικτές τους, ως στοιχεία αντικαθεστωτικά, ανατρεπτικά, ύποπτα και
επικίνδυνα γιά την ασφάλεια, την δημόσια τάξη και τα πατροπαράδοτα ήθη τής
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τότε ο Επίκτητος αναγκάστηκε να καταφύγει στην
Νικόπολη τής Ηπείρου, όπου άνοιξε νέα σχολή και απέκτησε πολλούς μαθητές. Εκεί
δίδαξε μέχρι τον θάνατό του, ο οποίος επήλθε γύρω στα 130 μ.Χ.
Οι βιογραφικές πηγές κοσμούν τον Επίκτητο με πληθώρα επιθέτων, τα
οποία αποδεικνύουν ότι η ζωή του υπήρξε αυθεντική αντανάκλαση των διδασκαλιών
και τής φιλοσοφίας του: «πράος, λιτός, έντιμος, ολιγαρκής, ενάρετος, φτωχός,
καταδεκτικός, ευπροσήγορος, απλός, σεμνός». Γνωρίζουμε, επίσης, ότι ποτέ δεν
νυμφεύτηκε, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι υιοθέτησε ένα ορφανό παιδί και προσέλαβε
μία γυναίκα γιά να το αναθρέψει και να το φροντίσει.
Ο Στέφανος Δέλτα (βλέπε: Δέλτα Σ., «Επίκτητου Εγχειρίδιον κ.ά.»,
Εκδ.: Βιβλιοπωλείον τής Εστίας, Αθήνα, 2002) σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο
Επίκτητος είναι βεβαίως άνθρωπος μέσα στον οποίο βρέθηκαν ενωμένοι όλοι αυτοί
οι όροι: δούλος, ανάπηρος, πάμπτωχος, κατατρεγμένος, πέρασε από τις σκληρότερες
δοκιμασίες τού βίου, από τις κοινωνικές καταστάσεις που θεωρούνται οι πιό
εξευτελιστικές, και δεν έπαυσε να είναι καθαρός σαν διαμάντι. Το πνεύμα του
ζυγίζεται αψηλά κι από τα ύψη βλέπει και κρίνει τα εγκόσμια, μαζί και το δικό του
σώμα, τις αδυναμίες και τις ανάγκες του. Καθήκον του θεωρεί να κρατεί τη
συνείδησή του, την οδηγήτρα του, ανεπηρέαστη από κάθε εξωτερικό συμβάν και να
ωφελεί τους ομοίους του, με τη διδασκαλία και το παράδειγμά του».
Σαλούστιος ο Φιλόσοφος
Τα σωζόμενα βιογραφικά στοιχεία τού Σαλούστιου – ή Σαλλούστιου –
είναι ελάχιστα. Γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε στην Γαλατία, από ρωμαϊκή οικογένεια,
στις αρχές τού δ΄ μ.Χ αιώνα. Ήταν πολιτικός και φιλόσοφος, οπαδός τού
νεοπλατωνισμού. Υπήρξε Έπαρχος τής Γαλατίας, κατά την εποχή τού αυτοκράτορα
Κωνσταντίνου66, Έπαρχος τής Ανατολής, κατά την εποχή τού αυτοκράτορα
Ιουλιανού67, και αργότερα Ύπατος. Πέθανε γύρω στα 370 μ.Χ.
Το μόνο έργο του που έφτασε μέχρι τις μέρες μας είναι το «Περί Θεών
και Κόσμου», το οποίο γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα και ίσως γιά να υποστηρίξει
την προσπάθεια τού Ιουλιανού γιά αναβίωση τής αρχαίας ελληνο-ρωμαϊκής
Ο δωδέκατος αυτοκράτορας τού ρωμαϊκού κράτους, γιός τού αυτοκράτορα
Βεσπασιανού και αδελφός τού αυτοκράτορα Τίτου, γόνος τού οίκου των Φλαβίων.
Γεννήθηκε στα 51 μ.Χ., ανέβηκε στον θρόνο στα 81 μ.Χ. και δολοφονήθηκε κατόπιν
συνωμοσίας στα 96 μ.Χ.
66
Κλαύδιος Φλάβιος Κωνσταντίνος (316-340 μ.Χ.), πρωτότοκος γιός τού Μεγάλου
Κωνσταντίνου (273-337 μ.Χ.) και τής Φαύστας.
67
Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, ο επονομαζόμενος και «εστεμμένος φιλόσοφος»,
αυτοκράτορας τού ρωμαϊκού κράτους από το 361 μέχρι το 363 μ.Χ.
65
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θρησκείας. Το βιβλίο έχει την εξωτερική μορφή και την εσωτερική δομή ενός
εγχειριδίου νεοπλατωνικής φιλοσοφίας. Η συνοπτική και ενίοτε επιγραμματική
παρουσίαση μίας πληθώρας φιλοσοφικών και θεολογικών θεμάτων μάς ωθεί να
πιστέψουμε ότι το παρόν σύγγραμμα αποτελούσε ένα είδος «σημειώσεων» προς
χρήση των καλλιεργημένων οπαδών τής αρχαίας ελληνο-ρωμαϊκής θρησκείας. Ίσως
γι’ αυτόν τον λόγο, το αρχαιότερο χειρόγραφο τού συγγράμματος (Ambrosianus B 99
sup.) διασώζει και κατάλογο με αριθμημένες επικεφαλίδες των επί μέρους κεφαλαίων
τού έργου.
Πλάτων ο Αθηναίος
Γιός τού Αρίστωνα και τής Περικτιόνης, γόνος μίας από τις λαμπρότερες
και επιφανέστερες αθηναϊκές οικογένειες, τής οποίας μακρινοί πρόγονοι υπήρξαν ο
βασιλιάς Κόδρος και ο νομοθέτης Σόλων. Γεννήθηκε κατά το τέταρτο έτος τής 87ης ή
το πρώτο έτος τής 88ης Ολυμπιάδας και έλαβε αξιοζήλευτη και λίαν φροντισμένη
παιδεία.
Το αρχικό όνομά του ήταν Αριστοκλής, αλλά μετονομάστηκε από τον
Αρίστωνα τον Αργείο – διδάσκαλό του στην γυμναστική – «Πλάτων» λόγω τού
μεγάλου πλάτους τού μετώπου του. Αρχικά ασχολήθηκε με την μουσική και την
ποίηση, αλλά η γοητεία τής σωκρατικής διδασκαλίας τον οδήγησε αμετάκλητα στις
ατραπούς τής ηθικής και θεωρητικής φιλοσοφίας.
Ταξίδεψε στην Ιταλία, όπου συναναστράφηκε τους πυθαγορείους
φιλοσόφους, καθώς και τον Δίωνα, συγγενή τού Διονυσίου, τυράννου των
Συρακουσών. Επισκέφτηκε την Αίγυπτο, όπου γνώρισε από κοντά την θρησκεία και
την φιλοσοφία των Αιγυπτίων ιερέων. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, αφοσιώθηκε
εξολοκλήρου στην φιλοσοφική συγγραφή και διδασκαλία, ιδρύοντας έξω από το
άστυ την περίφημη «Ακαδημεία» (πιθανόν στα 387 π.Χ.), ένα από τα διαχρονικώς
φωτεινότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τής οικουμένης. Μεταξύ των μαθητών του
συγκαταλέγονταν επιφανείς γυναίκες και άνδρες από ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο Πλάτων υπήρξε ο πρώτος που εξέδωσε εγγράφως την διδασκαλία τού
Σωκράτη. Χάρη στην έξοχη μεγαλοφυΐα του χαρακτηρίστηκε «θεϊκός» ήδη από την
αρχαία εποχή. Απεβίωσε στην Αθήνα, την ημέρα των γενεθλίων του, σε ηλικία 82
ετών (348 ή 347 π.Χ.). Ο τάφος του βρισκόταν στον Κεραμεικό, κοντά στην
Ακαδημεία, όπου οι Αθηναίοι ύψωσαν προς τιμήν του πολυτελές μνημείο.
Ακολουθεί ο κατάλογος των σωζόμενων συγγραμμάτων του, χωρισμένων
σε τρεις ομάδες και ταξινομημένων με αλφαβητική σειρά. Η πρώτη ομάδα
περιλαμβάνει εκείνα από τα γνήσια έργα τού φιλοσόφου, που ονομάστηκαν «μείζονες
σωκρατικοί διάλογοι»: Απολογία Σωκράτους, Γοργίας ή Περί ρητορικής, Επινομίς ή
Νυκτερινός Σύλλογος, Ευθύφρων ή Περί οσίου, Θεαίτητος ή Περί επιστήμης, Κριτίας
ή Ατλαντικός, Κρίτων ή Περί πρακτέου, Μένων ή Περί αρετής, Νόμοι ή Περί
νομοθεσίας, Παρμενίδης ή Περί ιδεών, Πολιτεία ή Περί δικαίου, Πολιτικός ή Περί
βασιλείας, Πρωταγόρας ή Σοφισταί, Σοφιστής ή Περί τού όντος, Συμπόσιον ή Περί
αγαθού, Τίμαιος ή Περί φύσεως, Φαίδρος ή Περί έρωτος, Φαίδων ή Περί ψυχής,
Φίληβος ή Περί ηδονής. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα γνήσια έργα που
ονομάστηκαν «ελάσσονες σωκρατικοί διάλογοι»: Ευθύδημος ή Εριστικός, Ιππίας
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Ελάσσων ή Περί τού ψεύδους, Ιππίας Μείζων ή Περί τού καλού, Ίων ή Περί Ιλιάδος,
Κρατύλος ή Περί ορθότητος ονομάτων, Λάχης ή Περί ανδρείας, Λύσις ή Περί φιλίας,
Μενέξενος ή Επιτάφιος, Χαρμίδης ή Περί σωφροσύνης. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει
τα λεγόμενα «αμφισβητούμενα» έργα: Αλκιβιάδης Α΄ ή Περί ανθρώπου φύσεως,
Αλκιβιάδης Β΄ ή Περί ευχής, Αξίοχος, Δημόδοκος, Επιστολές, Ερασταί ή
Αντερασταί, Ερυξίας ή Ερασίστρατος, Θεάγης ή Περί φιλοσοφίας, Ίππαρχος ή
Φιλοκερδής, Κλειτοφών ή Προτρεπτικός, Μίνως ή Περί νόμου, Όροι, Περί αρετής,
Περί δικαίου, Σίσυφος.
Ησίοδος ο Ασκραίος
Ο δημιουργός τής «Θεογονίας» κατέχει την δεύτερη θέση στο Πάνθεο
των μεγάλων Ελλήνων επικών ποιητών, αφού ο συνομήλικος ή – κατ’ άλλους – πολύ
γηραιότερός του Όμηρος τοποθετήθηκε επάξια στην πρώτη. Η εποχή του δεν μας
είναι επαρκώς γνωστή, ενώ γιά τον βίο του ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε.
Ο Ησίοδος γεννήθηκε στην Κύμη τής Ιωνίας και ανατράφηκε στην
Άσκρα τής Βοιωτίας, απ’ όπου επονομάστηκε Ασκραίος. Μετά από τον θάνατο τού
πατέρα του, υπήρξε θύμα τού ίδιου τού αδελφού του, ο οποίος δεν του παραχώρησε
το προβλεπόμενο μέρος τής πατρικής κληρονομιάς, δωροδοκώντας τους δικαστές που
ανέλαβαν να την διαμοιράσουν.
Ο Ησίοδος εργαζόταν ως γεωργός και λέγεται ότι συνέθεσε δεκαοχτώ
επικά ποιήματα, αλλά στις μέρες μας – εκτός από μία πληθώρα αποσπασμάτων –
σώζονται μόνον τρία έργα του, γραμμένα στην ιωνική διάλεκτο: η πασίγνωστη
«Θεογονία», τα «Έργα και Ημέραι» και η «Ασπίς Ηρακλέους».
Φαίνεται ότι δολοφονήθηκε σε μεγάλη ηλικία, στους Λοκρούς, στην
κατοικία κάποιου Μιλήσιου – μετά από μία ανόητη παρεξήγηση με τους γιούς τού
οικοδεσπότη – και το σώμα του ρίχτηκε στην θάλασσα, απ’ όπου το ανέσυραν οι
εντόπιοι, τιμωρώντας παραδειγματικά τους δολοφόνους του.

Παράρτημα Ε΄
Αλέξανδρος ο Μέγας – Χρονολόγιο
•
•
•

356 π.Χ.:
Γέννηση τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιού τού Φιλίππου και τής
Ολυμπιάδας, διαδόχου τού μακεδονικού θρόνου.
336 π.Χ.:
Δολοφονία τού Φιλίππου από τον Παυσανία στην Πέλλα. Ο
Αλέξανδρος διαδέχεται τον πατέρα του. Οι ελληνικές πόλεις τον
αναγνωρίζουν ως ηγεμόνα και αρχιστράτηγό τους.
335 π.Χ.:
Εκστρατεία εναντίον των Θρακών και των Ιλλυριών.
Καταστολή τής επανάστασης των Θηβαίων. Ισοπέδωση τής Θήβας.
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•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

334 π.Χ.:
Εισβολή στην Μικρά Ασία. Μάχη στον Γρανικό ποταμό.
Διάλυση τού περσικού πεζικού και ιππικού. Απελευθέρωση των ελληνικών
πόλεων. Κατάληψη τής Λυδίας, τής Φρυγίας, τής Καρίας, τής Λυκίας, τής
Παμφυλίας και τής Πισιδίας.
333 π.Χ.:
Νίκη στην Ισσό.
332 π.Χ.:
Πολιορκία και άλωση τής Τύρου. Εισβολή στην Αίγυπτο.
Κατάληψη τής χώρας. Στον μηχανικό Δεινοκράτη ανατίθεται ο σχεδιασμός
και η οικοδόμηση τής Αλεξάνδρειας. Η Αίγυπτος αποκτά τον πρώτο θαλάσσιο
λιμένα της. Επίσκεψη τού Αλεξάνδρου στο μαντείο τού Άμμωνα.
331 π.Χ.:
Νίκη στα Γαυγάμηλα. Κατάληψη τής Βαβυλώνας και τής
Περσίδας.
330 π.Χ.:
Ο Δαρείος φονεύεται από τον Βήσσο. Με εντολή τού
Αλεξάνδρου κηδεύεται βασιλικά. Φονεύεται ο Παρμενίων. Επί εσχάτη
προδοσία δικάζεται και φονεύεται ο Φιλώτας. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Άγις
ηγείται τού συνασπισμένου στρατού των πελοποννησιακών πόλεων, κατά την
εξέγερση εναντίον των Μακεδόνων. Ηττάται από τον Αντίπατρο και
σκοτώνεται στην Μεγαλόπολη.
329 π.Χ.:
Κατάληψη τής Αραχωσίας, τής Βακτρίας και τής Σογδιανής
από τον ελληνικό στρατό.
327 π.Χ.:
Η ινδική εκστρατεία στέφεται από συνεχείς επιτυχίες.
326 π.Χ.:
Κατάκτηση τής Πρόσω Ινδικής.
325 π.Χ.:
Ο Νέαρχος εξερευνά τις ακτές τού Περσικού κόλπου.
324 π.Χ.:
Είσοδος τού Αλεξάνδρου στα Σούσα.
323 π.Χ.:
Προετοιμασία τής εκστρατείας στην Αραβία. Θάνατος τού
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η διοίκηση των επαρχιών τής αυτοκρατορίας
ανατίθεται σε διάφορους στρατηγούς.

Παράρτημα ΣΤ΄
Αναξαγόρας
Από το βιβλίο «Το Ελληνικό Θαύμα: από την μαγεία στην επιστήμη»
(Εκδ.: Βιβλιοβάρδια, Θεσσαλονίκη, 2006) τού μεγάλου Βάσκου ελληνοκεντρικού
φιλοσόφου και συγγραφέα Φεδερίκο Κάρλος Κρούτβιγκ Σαγρέδο (1921-1998),
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παραθέτουμε – στην συνέχεια – το ενδιαφέρον κεφάλαιο, που αναφέρεται στον
Αναξαγόρα τον Κλαζομένιο:
Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος
Ο «χρυσός» αιώνας έλαβε αυτό το όνομα εξαιτίας τού μεγάλου
πρωταγωνιστή του, τού Περικλή, και γι’ αυτόν τον λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό
να δούμε ποιός ήταν ο διδάσκαλος τού ίδιου τού Περικλή. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, γιά
τον Αναξαγόρα.
Ο Αναξαγόρας είναι γνωστός κυρίως ως ο φιλόσοφος τού «νοός»,
δηλαδή τού πνεύματος. Η επιρροή του στην ανάπτυξη τής ελληνικής σκέψης υπήρξε
μεγάλη, και το γεγονός ότι οι ιδέες του είναι λιγότερο γνωστές από εκείνες τού
Πλάτωνα ίσως να οφείλεται στο ότι αργότερα – κατά την εξάπλωση τού
Χριστιανισμού – ο Πλάτων υπήρξε ο φιλόσοφος ο οποίος ενέπνευσε την νέα
θρησκεία περισσότερο και από τον ίδιο τον Χριστό, αλλά και από τις εβραϊκές
παραδόσεις.
Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, ποτέ να λησμονούμε ότι ο Περικλής ήταν
μαθητής τού Αναξαγόρα. Ο Πλάτων σημειώνει σχετικά:
«Όλες οι μεγάλες τέχνες χρειάζονται εκτεταμένες συζητήσεις και
ανώτερες γνώσεις φυσικής. Αυτή η υψηλή νοημοσύνη και η τελειότητα σε όλους τους
τομείς φαίνεται ότι προέρχεται από τούτα. Αυτά απέκτησε επιπλέον ο Περικλής, πέρα
από την φυσική ευφυΐα του, αφού νομίζω ότι παρακολούθησε τον Αναξαγόρα, που ήταν
τέτοιος άνθρωπος, και γέμισε ο νους του από ανώτερες γνώσεις και έφτασε να
γνωρίσει την φύση τού νοός και τής άνοιας – τα οποία ο Αναξαγόρας δίδασκε κατά
κύριο λόγο – και από αυτά άντλησε τα πιό πρόσφορα γιά την ρητορική τέχνη…».
(Πλάτων, Φαίδρος, 270)
Εξίσου επηρεασμένος από τον Αναξαγόρα θεωρείται και ο τρίτος
μεγάλος δραματουργός, ο Ευριπίδης. Σε τούτον τον κύκλο, ο οποίος δέχτηκε την
επιρροή τού ίδιου διδασκάλου, συγκαταλέγεται τόσο ο Ηρόδοτος, όσο και ο
Σοφοκλής, οι οποίοι ήταν φίλοι τού Περικλή.
Ο Αναξαγόρας αντιπροσωπεύει την κορύφωση τής ιωνικής
επιστημονικής σκέψης εκείνης τής εποχής. Ο Διογένης ο Λαέρτιος διηγείται ότι ο
Αναξαγόρας – εκτός από φιλόσοφος – ήταν ένας καλός ιατρός και ένας καλός
ρήτορας, καθώς και ότι ο Γοργίας υπήρξε επίσης μαθητής του:
«Ο Σάτυρος, στις βιογραφίες του, λέει ότι (ο Αναξαγόρας) ήταν και
ιατρός και ρήτορας άριστος, ενώ ο Γοργίας ο Λεοντίνος έγινε μαθητής του…».
(Διογένης Λαέρτιος, 8)
Παρά το ότι ο Αναξαγόρας έγινε ευρέως γνωστός απλά ως «ο
φιλόσοφος τού νοός», είναι βέβαιο ότι υπήρξε προ παντός ένας καλλιεργημένος
άνθρωπος με πνευματικές συλλήψεις παγκοσμίου χαρακτήρα. Η ιδέα τού «νοός» σε
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τίποτε δεν τον εμπόδιζε να είναι πρώτ’ απ’ όλα ένας λογικός, παρά ένας διαισθητικός
φιλόσοφος. Ωστόσο, η σύλληψη τής ιδέας τού «νοός» δεν παύει να είναι λαμπρή,
αφού στις μέρες μας κρίνεται ως προϊόν μεγάλης διορατικότητας. Ο Σιμπλίκιος
αναφέρει στα «Φυσικά» του:
«Όλα τα άλλα έχουν ένα μέρος από το καθένα, ενώ ο νους είναι άπειρος
και αυτοκρατής και δεν αναμειγνύεται με κανένα πράγμα, αλλά ο ίδιος είναι μόνος και
κυριαρχεί στον εαυτό του. Εάν δεν ήταν κυρίαρχος τού εαυτού του, αλλά αναμειγμένος
με κάτι άλλο, θα μετείχε σε όλα τα πράγματα, εάν είχε αναμειχτεί με κάτι, εφόσον στο
καθένα υπάρχει ένα μέρος από τα πάντα, όπως έχω πει προηγουμένως. Τα πράγματα,
που θ’ αναμειγνύονταν μαζί του, θα τον εμπόδιζαν και δεν θα επικρατούσε σε κανένα
πράγμα, όπως κάνει τώρα που είναι μόνος κυρίαρχος τού εαυτού του. Είναι, λοιπόν, το
λεπτότερο και καθαρότερο απ’ όλα τα πράγματα, ενώ κατέχει κάθε γνώση γιά τα πάντα
και είναι μέγιστο στην ισχύ. Ο νους επικρατεί σε όλα τα έμψυχα – και στα μεγαλύτερα
και στα μικρότερα – και ο νους επικράτησε σε σύμπασα την περιστροφική κίνηση, ώστε
να γίνει η αρχή τής περιστροφής. Η περιστροφή άρχισε πρώτα από έναν μικρό τόπο,
ενώ τώρα γίνεται σε μεγαλύτερο και μελλοντικά θα γίνει σε ακόμη μεγαλύτερο. Ο νους
γνώριζε όλα όσα αναμειγνύονταν, αποχωρίζονταν και διαχωρίζονταν, καθώς και πώς
έμελλε αυτά να είναι και πώς ήταν, και όσα τώρα δεν υπάρχουν και όσα τώρα
υπάρχουν και πώς θα είναι, όλα τα τακτοποίησε ο νους, όπως και αυτή την
περιστροφική κίνηση, κατά την οποία τώρα περιστρέφονται τα άστρα και ο ήλιος και η
σελήνη και ο αέρας και ο αιθέρας, οι οποίοι αποχωρίζονται. Αυτή η περιστροφή
προκάλεσε τον αποχωρισμό. Αποχωρίζεται, λοιπόν, το πυκνό από το αραιό, το θερμό
από το ψυχρό, το λαμπρό από το ζοφερό, και το ξηρό από το υγρό. Υπάρχουν, όμως,
πολλά μέρη από πολλά πράγματα και – εκτός από τον νου – κανένα τους δεν
αποχωρίζεται ούτε διαχωρίζεται εντελώς από τα άλλα. Ολόκληρος ο νους είναι όμοιος,
και όντας μεγαλύτερος και όντας μικρότερος. Τίποτε άλλο, όμως, δεν είναι όμοιο με
κάτι άλλο, αλλά καθένα τους καθιστά και καθιστούσε πρόδηλο εκείνο το
χαρακτηριστικό, το οποίο περιέχει σε μεγαλύτερη ποσότητα…».
(Σιμπλίκιος, Φυσικά)
Η ανωτέρω εικόνα είναι ακριβώς εκείνη που σε πολλά σημεία της
παραπέμπει σε σύγχρονες θεωρίες τής Κοσμολογίας, οι οποίες επίσης είναι
«αξιωματικά εμπνευσμένες», ακόμη και αν πρόκειται γιά «εμπνεύσεις» που
επιθυμούν να είναι επιστημονικές – κάτι που συμβαίνει μεταξύ των σημερινών
αστρονόμων – αλλά που βασίζονται στην διαίσθηση και, ως εκ τούτου, εφόσον δεν
παρέχουν αποδείξεις, δεν παύουν να είναι κατ’ ουσία «μεταφυσικές».
Έτσι, λοιπόν, ο Αναξαγόρας – κατ’ αυτόν τον τρόπο – διατηρεί την
«έμπνευση» εντός ορίων και δεν φτάνει στο σημείο να παράγει «εξωφρενισμούς»
από αυτήν. Ομοίως συμπληρώνει:
«Αφού ο νους άρχισε να κινεί, αποχωρίστηκε απ’ όλα τα κινούμενα, και
όσο κινούσε ο νους, τα πάντα διαχωρίζονταν, ενώ όσο κινούνταν και διαχωρίζονταν,
τόσο περισσότερο η περιστροφική κίνηση αύξανε τον διαχωρισμό…».
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(Σιμπλίκιος, Φυσικά)
«Καθώς αυτά έτσι περιστρέφονταν, αποχωρίζονταν μέσω τής βίας και τής
ταχύτητας. Η ταχύτητα παράγει την βία. Η ταχύτητα αυτών δεν ομοιάζει με την
ταχύτητα κανενός πράγματος, από εκείνα που τώρα υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων,
αλλά οπωσδήποτε είναι πολλαπλάσια αυτής…».
(Σιμπλίκιος, Φυσικά)
«Ο νους, λοιπόν, που υπάρχει πάντοτε, και τώρα οπωσδήποτε βρίσκεται
εκεί όπου βρίσκονται όλα τ’ άλλα, στην περιέχουσα μάζα και σε όσα συνενώθηκαν και
σε όσα αποχωρίστηκαν…».
(Σιμπλίκιος, Φυσικά)
Ο Αναξαγόρας, όπως και οι άλλοι Ίωνες φιλόσοφοι, επιθυμούσε να
κατανοήσει τον Κόσμο αποκλειστικά μέσω των φυσικών αιτίων, και όχι
ανατρέχοντας σε θεολογικές έννοιες. Γιά τον Αναξαγόρα ο Ήλιος δεν διαθέτει τίποτε
το θεϊκό, αλλά είναι ένας πυρωμένος λίθος, και η Σελήνη είναι ένας πλανήτης που
ομοιάζει προς την Γη. Ο φιλόσοφος έκρινε ότι όλες οι οντότητες αποτελούνται από
τα ίδια στοιχεία και δήλωσε ότι αυτά τα στοιχεία, κατά τον τρέχοντα χρόνο,
βρίσκονται σε κατάσταση διαχωρισμού επειδή υφίστανται έναν στροβιλισμό, ο
οποίος διαχωρίζει το πυκνό από το αραιό, το θερμό από το ψυχρό, και το ξηρό από το
υγρό. Αυτές οι ποιότητες, όμως, δεν είναι εντελώς διαχωρισμένες ούτε αποκομμένες
– σαν να τις αποκόψαμε με έναν πέλεκυ – αλλά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Όποιος στις μέρες μας ακούσει τους σύγχρονους φιλοσόφους και τους
θεωρητικούς τής αστρονομίας να μιλούν, θα διαπιστώσει ότι αυτοί οι σύγχρονοι
σοφοί, τού εικοστού μετά Χριστόν αιώνα, χρησιμοποιούν συχνότατα ένα λεξιλόγιο
πολύ πιό παιδικό από εκείνο των προσωκρατικών φιλοσόφων. Τέτοια είναι, χωρίς
αμφιβολία, η περίπτωση τής θεωρίας τού καλούμενου «big bang», η οποία – ήδη στο
όνομά της – φέρει πολύ παιδικά στοιχεία. Ο «ιδιοφυής» εμπνευστής της την ονόμασε
μ’ έναν όρο λαϊκό, την λέξη «bang» – που πρώτ’ απ’ όλα είναι ηχομιμητική και που
αντιστοιχεί στην καστιλλιανική λέξη «cataplún» – τής οποίας η διατύπωση τού
προέκυψε ως ανάμνηση τού λονδρέζικου ρολογιού τού Westminster, που ονομάζεται
«Big Ben». Ένα λεξιλόγιο με τόσο παιδικές παρηχήσεις, όπως αυτό που
χρησιμοποιείται από τους σύγχρονους «επιστήμονες» και ειδικά από τους
Αμερικανούς που έχουν σπουδάσει σε αμερικανικά πανεπιστήμια, είχε ήδη
ξεπεραστεί κατά πολύ από τους Ίωνες φιλοσόφους, εδώ και 2.500 έτη.
Ο Αναξαγόρας υπερασπιζόταν πολλές ορθές απόψεις, οι οποίες –
μερικούς αιώνες αργότερα – κατά την εποχή τού χριστιανικού σκοταδισμού θα
εγκαταλείπονταν στην λήθη. Τέτοια ήταν και η ακόλουθη γνώμη του:
«Ο ήλιος δίνει την λαμπρότητα στην σελήνη…».
(Πλούταρχος, Περί τού εμφαινομένου κ.τ.λ., 16)
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Επίσης είχε αντιληφθεί ότι
«Ίριδα καλούμε την αντανάκλαση τού ήλιου στα νέφη…».
(Απόσπασμα 19, σχόλιο ΒΤ στην Ιλιάδα Ρ 547)
Οι αστρονομικές πεποιθήσεις του ήταν ακόμη περισσότερο ορθές. Γιά
τον Αναξαγόρα ο Ήλιος, η Σελήνη και όλα τ’ άστρα ήταν πυρακτωμένοι λίθοι που
βρίσκονται σε κίνηση. Έλεγε, επίσης, ότι δεν αισθανόμαστε την θερμότητα των
άστρων, επειδή αυτά βρίσκονται πολύ μακριά από εμάς. Υποστήριζε ότι η Σελήνη
δεν έχει δικό της φως, αλλά δέχεται φως από τον Ήλιο. Είχε σωστές θέσεις γιά την
φύση των εκλείψεων και δίδασκε ότι οι εκλείψεις τού Ήλιου οφείλονται στο ότι μας
τον αποκρύπτει η Σελήνη. Γιά την ίδια την Σελήνη έλεγε ότι είναι πλασμένη από
χώμα και ότι έχει πεδιάδες και χάσματα. Δήλωνε ότι στην Γη τα ποτάμια
δημιουργούνται από τα ύδατα που φέρνουν οι βροχές και ότι – μερικές φορές – μέσα
στην Γη υπάρχουν και εσωτερικά ύδατα, δηλαδή «πηγαία», τα οποία επίσης
παρέχουν στους ποταμούς το υγρό στοιχείο τους. Γιά τον ποταμό Νείλο,
συγκεκριμένα, έλεγε ότι αυξάνεται κατά το θέρος, επειδή τήκονται τα χιόνια τού
Νότου.
Αναφερόμενος στην καταγωγή των ζώων, υποστήριζε ότι αυτά
πρωτοεμφανίστηκαν στα ύδατα. Αντιλήφθηκε, επίσης, ότι οι σπόροι αναμειγνύονται
με τον αέρα, παρασύρονται από αυτόν, πέφτουν επάνω στην γη και από τους ίδιους –
με την βοήθεια τής βροχής – βλασταίνουν τα φυτά. Γιά τον Αναξαγόρα ο άνθρωπος
είναι το πιό σοφό απ’ όλα τα ζώα. Αυτή η ιδιότητα συνδέεται με το γεγονός ότι ο
άνθρωπος έχει χέρια. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι ο φιλόσοφος αναστρέφει τους
όρους, αφού τον ακούμε να μιλά γιά κάτι που μετά από εικοσιτέσσερις αιώνες θα
αντηχήσει στον Υλισμό, όπως θα τον διαμορφώσουν οι μαρξιστές τού εικοστού
αιώνα.
Μπορούμε αδιαμφισβήτητα να υποστηρίξουμε ότι η μελλοντική
ανάπτυξη τής Αθήνας οφείλεται στον Αναξαγόρα, ο οποίος οδήγησε την Φιλοσοφία
προς αυτή την πόλη. Τα χρόνια από τον Αναξαγόρα μέχρι τον Σωκράτη
χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση ενός αριθμού σοφών ανθρώπων, οι οποίοι
ονομάστηκαν «σοφιστές». Η σκληρή κριτική, που ασκήθηκε εναντίον τους από τα
γραπτά τού Πλάτωνα, ο οποίος χρησιμοποίησε το στόμα τού Σωκράτη, προσέδωσε
στον όρο «σοφιστής» μία σαφώς αρνητική έννοια. Μεταξύ εκείνων των ανδρών
υπήρξαν πολλοί που δεν άξιζαν την περιφρόνηση που τους έδειχνε ο Πλάτων.
Αντίθετα, πολλά στοιχεία δικαιολογούν την άποψη ότι μεταξύ των «σοφιστών»
υπήρξαν άνθρωποι αντάξιοι τής εκτίμησης που έχαιρε και χαίρει ο ίδιος ο Πλάτων.
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Παράρτημα Ζ΄
Ηράκλειτος
Από το βιβλίο «Το Ελληνικό Θαύμα: από την μαγεία στην επιστήμη»
(Εκδ.: Βιβλιοβάρδια, Θεσσαλονίκη, 2006) τού μεγάλου Βάσκου ελληνοκεντρικού
φιλοσόφου και συγγραφέα Φεδερίκο Κάρλος Κρούτβιγκ Σαγρέδο (1921-1998),
παραθέτουμε το ακόλουθο κατατοπιστικό κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στον
«σκοτεινό» φιλόσοφο Ηράκλειτο:
Ηράκλειτος ο Εφέσιος
Ο Ηράκλειτος καταγόταν από την Έφεσο. Ήκμασε γύρω στο 500 π.Χ.
και παρέμεινε γνωστός κυρίως ως ο «σκοτεινός φιλόσοφος». Εκτός από «σκοτεινός»
ονομαζόταν και «αινικτής». Σ’ αυτόν αποδίδεται η σκέψη ότι το πυρ υπήρξε η πηγή
όλων των πραγμάτων, όπως και ότι αυτός ο Κόσμος βρίσκεται σε διαρκή κίνηση,
δηλαδή ότι «πάντα ρει» ή «πάντα χωρεί». Από την άλλη πλευρά, υποστήριζε και την
ιδέα ότι όλα τα πράγματα είναι ένα:
«Αφού ακούσετε τον λόγο, και όχι εμένα, είναι σοφό να ομολογήσετε ότι
τα πάντα είναι ένα…».
(Ηράκλειτος, Α7)
Τού Ηράκλειτου είναι και η ακόλουθη ρήση:
«Η οδός προς τα άνω και προς τα κάτω είναι μία και είναι η ίδια…».
(Ηράκλειτος, Α44)
Σε πιό γενική μορφή, παραδέχεται ότι:
«Διασυνδέσεις είναι όλα και όχι όλα, συγκλίνον αποκλίνον, συνάδον
απάδον, από τα πάντα ένα και από ένα τα πάντα…».
(Ηράκλειτος, Α32)
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Επίσης, όλα τα πράγματα μεταβάλλονται και γι’ αυτό:
«Δεν είναι δυνατόν δύο φορές να μπεις στον ίδιο ποταμό…».
(Ηράκλειτος, Α41)
Στο πυρ και στον πόλεμο ο Ηράκλειτος βλέπει τις δυνάμεις που
διατηρούν τα στοιχεία σε ζωή και που οδηγούν στην πρόοδο. Σύμφωνα με την
γλώσσα εκείνης τής εποχής, η ενέργεια δεν έχει ακόμη αυτό το όνομα, αλλά
αποκαλείται πυρ. Λέει, λοιπόν, χαρακτηριστικά:
«Ο πόλεμος είναι πατέρας των πάντων, αλλά και βασιλιάς των πάντων.
Άλλους, λοιπόν, απέδειξε Θεούς και άλλους ανθρώπους, άλλους έκανε δούλους και
άλλους ελεύθερους…»,
«Το πυρ ανταλλάσσεται με τα πάντα, και τα πάντα με το πυρ, όπως ο
χρυσός με τα πράγματα, και τα πράγματα με τον χρυσό…».
(Ηράκλειτος, Β114 και Α33)
Το χαρακτηριστικό τού Ηράκλειτου, το οποίο ιδιαιτέρως τόνιζαν οι
αρχαίοι, ήταν η απέχθειά του γιά τον όχλο. Αυτό εκδηλώνει υποστηρίζοντας ότι:
«Οι κύνες γαβγίζουν προς όποιον δεν γνωρίζουν…»,
«Ένας – γιά μένα – ισούται με δέκα χιλιάδες, εάν αυτός είναι άριστος…».
(Ηράκλειτος, Β69 και Β86)
Αυτή, όμως, η απέχθειά του δεν πήγαζε από κάποια δήθεν «κακή
γνώμη» τού Ηράκλειτου γιά τον άνθρωπο. Αυτό φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα:
«Ο ομορφότερος πίθηκος είναι άσχημος, όταν συγκρίνεται με το γένος
των ανθρώπων…».
(Ηράκλειτος, Β102)
Παρ’ όλ’ αυτά:
«Ο πιό σοφός άνθρωπος θα φανεί πίθηκος απέναντι στον Θεό, και στην
σοφία και στο κάλλος και σε όλα τ’ άλλα…».
(Ηράκλειτος, Β103)
Ακόμη και όταν αναγνωρίζει ότι η κρίση και η σκέψη είναι κοινά
χαρακτηριστικά όλων των ανθρώπων, δεν θεωρεί ότι όλοι σκέφτονται καλά:
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«Το καλύτερο δεν θα ήταν να γίνονταν όλα όσα θέλουν οι άνθρωποι…».
(Ηράκλειτος, Β76)
Κατά τον Ηράκλειτο:
«Η σωφροσύνη είναι μέγιστη αρετή, η σοφία είναι να λες και να κάνεις τα
αληθινά υπακούοντας στην φύση τους…»,
«Αυτόν τον Κόσμο, τον ίδιο γιά όλους, δεν τον κατασκεύασε ούτε κάποιος
Θεός ούτε κάποιος άνθρωπος, αλλά πάντοτε ήταν και είναι και θα είναι αείζωο πυρ,
που ανάβει και σβήνει με μέτρο…».
(Ηράκλειτος, Β80 και Α22)

Αντί επιλόγου...
«Αγαπητέ μου Παν,
και όσοι Θεοί βρίσκεστε εδώ,
δώστε να γίνω όμορφος στον εσωτερικό κόσμο μου,
και τα εσωτερικά αγαθά μου να είναι συμφιλιωμένα
με όσα εξωτερικά αγαθά έχω,
και πλούσιο να θεωρώ τον σοφό,
και το πλήθος τού χρυσού μου να είναι τόσο,
όσο ο σώφρων άνθρωπος μπορεί να πάρει και να δώσει».
Πλάτων, «Φαίδρος»
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Μέρος Ε΄
Βιβλιογραφία
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Επιλογή ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας
•
•
•

Βαρβιτσιώτης Θ., Λεξικόν Αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα, 1997.
Βλαστός Γ., Πλατωνικές Μελέτες, Μ. Ι. Ε. Τ., Αθήνα, 1994.
Βλαστός Γ., Σωκράτης: ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος (ελληνική
μετάφραση: Π. Καλλιγάς), Αθήνα, 1993.
• Buchwald W. – Hohlweg A. – Prinz Ot., Tusculum – Λεξικόν, Αθανάσιος
Φουρλάς, Αθήνα, 1993.
• Burkert W., Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, Καρδαμίτσας, Αθήνα, 1993.
• Γεωργιάδης Α., Ομοφυλοφιλία στην Αρχαία Ελλάδα, Γεωργιάδης, Αθήνα,
2002.
• Γράβιγγερ Π., Σαλούστιου: Περί Θεών και Κόσμου, Ιδεοθέατρον – Διμέλη,
Αθήνα, 1999.
• Δέλτα Σ., Επίκτητου Εγχειρίδιον κ.ά., Βιβλιοπωλείον τής Εστίας, Αθήνα,
2002.
• Δεσποτόπουλος Κ., Η πολιτική φιλοσοφία τού Πλάτωνος, Αθήνα, 1957.
• Διόδωρος Σικελιώτης – Άπαντα, Κάκτος, Αθήνα, 1997.
• Δούκας Κ., Ομήρου Ιλιάς, Αθήνα, 1998.
• Δούκας Κ., Ομήρου Οδύσσεια, Αθήνα, 1999.
• Επίκουρος – Άπαντα, Κάκτος, Αθήνα, 1994.
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•
•
•
•
•
•
•

Edelstein L., Ο στωικός σοφός, Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 2002.
Θεοδωρακόπουλος Ι. Ν., Εισαγωγή στον Πλάτωνα, Αθήνα, 1970.
Θεοδωρίδης Χ., Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (ανατύπωση), Αθήνα, 2000.
Θεοδωρίδης Χ., Επίκουρος, Αθήνα, 1954.
Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήνα, 1971-1979.
Κάλφας Β., Πλάτων: Τίμαιος, Πόλις, Αθήνα, 1995.
Καραγιάννης Γ., Ο παιδαγωγικός Έρως στην Αρχαία Ελλάδα, Μαίανδρος,
Θεσσαλονίκη, 2003.
• Κοραής Α., Ισοκράτους λόγοι και επιστολαί μετά σχολίων παλαιών, Παρίσι,
1807.
• Kroh P., Λεξικό Αρχαίων Συγγραφέων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη,
1996.
• Λέσκυ Α., Ιστορία τής Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Κυριακίδης,
Θεσσαλονίκη, 1990.
• Λωρέντης Ν., Λεξικόν των Αρχαίων Μυθολογικών, Ιστορικών και
Γεωγραφικών Κυρίων Ονομάτων, Βιέννη, 1837.
• Long A. A., Η ελληνιστική φιλοσοφία: Στωικοί – Επικούρειοι – Σκεπτικοί, Μ.
Ι. Ε. Τ., Αθήνα, 1987.
• Μανδηλαράς Β., Ισοκράτης – Άπαντα, Κάκτος, Αθήνα, 1993.
• Ματσούκας Ν., Ιστορία τής Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, 1993.
• Μερακλής Μ. Γ., Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς – Η ζωή και το έργο του, Ο. Ε. Σ.
Β., Αθήνα, 1966.
• Μιχαηλίδης Σ., Εγκυκλοπαίδεια τής Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα.
• Παπαθεοδώρου Α., Πλάτωνος Τίμαιος, Πάπυρος, Αθήνα, 1956.
• Παπανδρέου Α., Διοδώρου Σικελιώτου: Ιστορική Βιβλιοθήκη, Γεωργιάδης,
Αθήνα.
• Πλούταρχος – Ηθικά, Κάκτος, Αθήνα, 1995.
• Rose H. J., Ιστορία τής λατινικής λογοτεχνίας – τόμος β΄, Μ. Ι. Ε. Τ., Αθήνα,
1994.
• Σκουτερόπουλος Ν. Μ., Επίκουρος, σειρά: Στοχασμοί (12), Στιγμή, Αθήνα,
2000.
• Συκουτρής Ι., Αρχαία Επιστολογραφία, Αθήνα, 1988.
• Συκουτρής Ι., Πλάτωνος Συμπόσιον, Αθήνα, 1990.
• Sitter-Liver B., «Πεπερασμένο: μιά παραμελημένη προοπτική στη Βιοηθική»,
περιοδικό «Θρησκειολογία», τεύχος 5, σελ. 305-322, Αθήνα, 2004.
• Τσέλλερ-Νέστλε, Ιστορία τής Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα, 2000.
• Frankfurt H. G., Η Ηθική τής Αγάπης, Ποιότητα, Αθήνα, 2004.
• Χριστοδούλου Ι. Σ., Επίκτητος, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 1997.
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Επιλογή ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας
• Amerio R., L’ epicureismo, Torino, 1953.
• Amerio R., Epicuro – Epistola a Meneceo, Massime Capitali, Gnomologio
Vaticano, Frammenti e testimonianze, Torino, 1957.
• Anastasi R., I frammenti degli Stoici antichi, Padova, 1962.
• Arrighetti G., Epicuro – Opere, Torino, 1973.
• Attilio L. M., Plutarco e il V secolo, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano,
1955.
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• Babut D., La religion des philosophes grecs, Paris, 1974.
• Bailey C., Epicurus – The extant remains, Oxford, 1975.
• Bailey C., The Greek Atomists and Epicurus, New York, 1964.
• Barrow R. H., Plutarch and his times, London, 1967.
• Bignone E., Epicuro – Opere, Frammenti, Testimonianze, Bari, 1920.
• Blass G. E. – Benselers G. E., Isokratis orationes, Editio altera stereotypa,
Leipzig, 1913.
• Bollack J. – Wissmann H., La Lettre d’ Epicure, Paris, 1971.
• Bollack J., La pensée du plaisir – Epicure: textes moraux commentaires, Paris,
1975.
• Boyancé P., Epicure, Paris, 1969.
• Brisson L., Platon: Les mots et les mythes, Paris, 1982.
• Brun J., Epicure et les Epicuriens, Paris, 1961.
• Brun J., L’ épicurisme, Paris, 1959.
• Brun J., Le Stoicisme, Paris, 1961.
• Brun J., Les Stoiciens, Paris, 1962.
• Burnet I., Platonis Opera, Oxonii (Scriptorum Classicorum Bibliotheca
Oxoniensis), 1903.
• Capone Braga G., Studi su Epicuro, Milano, 1951.
• Cloché P., Isocrate et son temps, Paris, 1963.
• Cobet C. G., Diogenis Laertii vitae philosophorum, Paris, 1850.
• Cornford F. M., Plato’s Cosmology, Cambridge, 1937.
• Decharme P., La critique des traditions religieuses chez les Grecs des
origines au temps de Plutarque, Paris, 1906.
• Desideri A., Storia e storiografia, G. D’ Anna, Milano, 1989.
• Diano C., Epicuri Ethica, Firenze, 1946.
• Disertori B., Il messagio del Timeo, Padova, 1965.
• Dobson J. F., The Greek Orators, London, 1919.
• Drerup E., Isokratis opera omnia, Leipzig, 1906.
• Engelhardt H. T., Bioethics and Secular Humanism – The Search for a
Common Morality, London / Philadelphia, 1991.
• Fallot J., Le plaisir et la mort dans la philosophie d’ Epicure, Paris, 1951.
• Farrington B., The faith of Epicurus, London, 1967.
• Festa N., I frammenti degli Stoici antichi, Bari, 1935.
• Field G. C., The Philosophy of Plato, Oxford, 1949.
• Findlay J. N., Plato: The Written and Unwritten Doctrines, London, 1974.
• Guthrie W. K. C., A History of Greek Philosophy, vol. IV, Cambridge, 1975.
• Guyau J. M., La morale d’ Epicure et ses rapports avec les doctrines
contemporaines, Paris, 1878.
• Hardie W. F. R., A Study in Plato, Oxford, 1936.
• Innocenti P., Epicuro, Firenze, 1975.
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•

Isnardi Parente M., Opere di Epicuro, Classici U. T. E. T., Torino, 1974.
• Jebb R. C., The Attic Orators From Antiphon to Isaios, New York, 1962.
• Kahn C. H., Plato and the Socratic Dialogue, Cambridge, 1996.
• Kennedy G., The Art of Persuasion in Greece, Princeton, 1963.
• Lexicon Plutarcheum, Leipzig, 1843.
• Long A. A., Hellenistic Philosophy, London, 1974.
• Long A. A., Problems in Stoicism, London, 1971.
• Massa Positano L., Epicurea, Catania, 1970.
• Mates B., Stoic Logic, University of California Press, 1953.
• Mathieu G. – Bremond E., Isocrate discours: Texte établi et traduit, Paris,
1928-1986.
• McKenny G. P., To Relieve the Human Condition – Bioethics, Technology,
and the Body, Albany, 1997.
• Mondolfo R., L’ infinito nel pensiero dell’ Antichità classica, Firenze, 1956.
• Nock A. D., Sallustius, England, 1966.
• Nouhaud M., L’ Utilisation de l’ Histoire par les Orateurs Attiques, Paris,
1982.
• Oakesmith J., The Religion of Plutarch, London.
• Oates W. J., The Stoic and Epicurean Philosophers, New York, 1940.
• Panichas G. A., Epicurus, New York, 1967.
• Paratore E., L’ epicureismo e la sua diffusione nel mondo latino, Roma, 1960.
• Pesce D., Il pensiero stoico ed epicureo, Firenze, 1958.
• Pesce D., Saggio su Epicuro, Roma – Bari, 1974.
• Pujana Arza J. J., Politeia, Klasikoak S. A., Bilbo, 1993.
• Resta G., Le epitomi di Plutarco nel quattrocento, Antenore, Padova, 1962.
• Rhodes P. J., The Athenian Boule, Oxford, 1972.
• Rist J. M., Epicure – An Introduction, Cambridge, 1972.
• Rist J. M., Stoic Philosophy, Cambridge, 1969.
• Rodis – Lewis G., Epicure et son école, Paris, 1976.
• Ross D., Plato’s Theory of Ideas, Oxford, 1951.
• Sambursky S., Physics of the Stoics, Routledge, London, 1959.
• Schiappa E., The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece, New
Haven, 1999.
• Shapiro H. – Curley E. M., Hellenistic Philosophy – Selected Readings in
Epicureanism, Stoicism etc., New York, 1965.
• Skemp J. B., Plato, Oxford, 1976.
• Solmsen F., Plato’s Theology, New York, 1942.
• Solovine M., Epicure – Doctrines et Maximes, Paris, 1925.
• Stadter P. A., Plutarch and the Historical Tradition, Routledge, London,
1992.
• Taylor A. E., Plato, London, 1949.
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•

Taylor A. E., Plato: The Man and his Work, London, 1952.
• Too Y. L., The Rhetoric of Identity in Isocrates: Text, power, pedagogy,
Cambridge, 1995.
• Unamuno M. de, Amor y Pedagogía, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
• Usher S., Greek Oratory: Tradition and Originality, Oxford, 1999.
• Vlastos G., Plato’s Universe, Oxford, 1975.
• Vlastos G., Socratic Studies, Cambridge, 1994.
• Watson G., The Stoic Theory of Knowledge, Belfast.

Διαδικτυακή πηγή
http://www.usu.edu/~history/plout.html
(Διαδικτυακό περιοδικό τής Διεθνούς Εταιρείας Πλουταρχιστών)
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Βιογραφικό σημείωμα του Αθανασίου Τσακνάκη
Ο Αθανάσιος Τσακνάκης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στα 1971.
Είναι πτυχιούχος τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία, και
πτυχιούχος τού τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής
τού ιδίου Πανεπιστημίου.
Έχει σπουδάσει Παλαιογραφολογία, Πληροφορική και Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα,
την Ισπανία, την Ιταλία και την Μεγάλη Βρετανία.
Διετέλεσε Πρόεδρος τού Οργανισμού Διεθνοποίησης τής Ελληνικής Γλώσσας.
Στα 25 χρόνια του τιμήθηκε με το αξίωμα τού Τακτικού Μέλους τής Ελληνικής
Ακαδημίας τής Χώρας των Βάσκων και είναι επίσης Τακτικό Μέλος τής Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών.
Εδώ και τέσσερα χρόνια ζει μόνιμα στην Ξάνθη και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα
ως καθηγητής ξένων γλωσσών και μεταφραστής.
Το συγγραφικό και μεταφραστικό έργο του περιλαμβάνει περίπου 25 βιβλία, ενώ τα
μαθήματά του έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 400 φοιτητές και φοιτήτριες.
Εργογραφικό σημείωμα του Αθανασίου Τσακνάκη
Πρωτότυπα βιβλία:
«Βασκωνία» (Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη, 2002 – Τηλέφωνο παραγγελιών:
2310282782)
«Το παραδοσιακό ισπανικό επύλλιο» (Ενδοχώρα, Αλεξανδρούπολη, 2003 –
Τηλέφωνο παραγγελιών: 2551032423 και 6977462806)
«Πλούταρχος και Σαλούστιος: Πολιτεύματα» (Σάλη, Αλεξανδρούπολη, 2006 –
Τηλέφωνο παραγγελιών: 2551032423 και 6977462806).
«Απάνθισμα Ευκλείας» (Ιερά Ελλάς, Θεσσαλονίκη, 2007 – Τηλέφωνο παραγγελιών:
6949617247)
«21 Θρησκευτικά Μαθήματα» (Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2009 –
Τηλέφωνο παραγγελιών: 2310210004 και 2310264149)
Μεταφράσεις αρχαιοελληνικής γραμματείας, Σειρά Α΄:
(Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2002-2010 – Τηλέφωνο παραγγελιών:
2310210004 και 2310264149)
«Πλάτων: Ίων»
«Πλάτων: Εραστές, Φιλοκερδής»
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«Πλάτων: Περί φιλίας»
«Πλάτων: Τίμαιος»
«Πλούταρχος: Ίσις και Όσιρις»
«Πλούταρχος: Το δελφικό Ει»
«Σαλούστιος: Περί Θεών και Κόσμου»
«Επίκτητος: Εγχειρίδιον»
«Ησίοδος: Θεογονία»
«Διόδωρος Σικελιώτης: Η Τετάρτη Βίβλος»
«Αλκίφρων: Οι επιστολές των Παρασίτων»
«Αλκίφρων: Οι επιστολές των Εταιρών»
«Ιωάννης Στοβαίος: Περί Αρετής»
Μεταφράσεις αρχαιοελληνικής γραμματείας, Σειρά Β΄:
(Ιερά Ελλάς, Θεσσαλονίκη, 2005-2007 – Τηλέφωνο παραγγελιών: 6949617247)
«Ισοκράτης: Περί Βασιλείας, Οι Επιστολές προς τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο»
«Διογένης Λαέρτιος: Πύρρων και Τίμων»
Μεταφράσεις ισπανόφωνης γραμματείας, Σειρά Α΄:
(Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2005-2010 – Τηλέφωνο παραγγελιών:
2310210004 και 2310264149)
Φ. Κ. Κρούτβιγκ Σαγρέδο, «Το Ελληνικό Θαύμα»
Φ. Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος»
Φ. Γκαρθία Λόρκα, «Το σπίτι τής Μπερνάρντα Άλμπα»
Φ. Γκαρθία Λόρκα, «Γέρμα»
Φ. Κάστρο – Ε. Τσε Γκεβάρα, «75 Επαναστατικά»
Μεταφράσεις ισπανόφωνης γραμματείας, Σειρά Β΄:
(Εκδόσεις Σπανίδη, Ξάνθη, 2007 – Τηλέφωνο παραγγελιών: 2541027544)
Φ. Κάστρο – Ε. Τσε Γκεβάρα, «Τα 5 Ντοκουμέντα τής Κουβανικής Επανάστασης»
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