Ζήνων ο Κιτιεύ̋

ΙV. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
1. ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ
Ο Κύπριο̋ φιλόσοφο̋ Ζήνων ο Κιτιεύ̋, ο ιδρυτή̋ τη̋ Στωική̋ φιλοσοφία̋,
έθεσε τα θεµέλια ενό̋ πνευµατικού κινήµατο̋ που κυριάρχησε στον Ελληνικό
και αργότερα στον Ελληνορωµαϊκό κόσµο για 600 ολόκληρα χρόνια. Ο Ζήνων
γεννήθηκε στο Κίτιο τη̋ Κύπρου γύρω στο 352 π.Χ. και ήταν γιο̋ του πλούσιου
εµπόρου Μνασέα. Ο πατέρα̋ του πολύ συχνά επισκεπτόταν την Αθήνα και
έφερνε στον Ζήνωνα βιβλία τη̋ σωκρατική̋ φιλοσοφία̋, µε αποτέλεσµα αυτό̋ να
αναπτύξει πολύ νωρί̋ ζωηρό ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία. Στην Αθήνα παρέµεινε
ο Ζήνωνα̋ µετά από ένα ταξίδι του κατά το οποίο το πλοίο του, φορτωµένο
πορφύρα, ναυάγησε. Από τότε στράφηκε προ̋ τη φιλοσοφία. Διδάσκαλοι του
Ζήνωνα υπήρξαν κατά σειρά ο κυνικό̋ φιλόσοφο̋ Κράτητα̋, ο Στίλπων από τα
Μέγαρα, ο Διόδωρο̋ από τα Μέγαρα κ.ά. Άρχισε τη διδακτική του δραστηριότητα
επιλέγοντα̋ ω̋ χώρο την Ποικίλη Στοά, έναν δηµόσιο χώρο, από τον οποίο πήραν
οι οπαδοί του την επωνυµία Στωικοί. Ο απλό̋ και πολύ κοινωνικό̋ χαρακτήρα̋
του Ζήνωνα και η αγάπη του προ̋ τη φιλοσοφία κέρδισαν τη γενική αναγνώριση.
Ανάµεσα στου̋ οπαδού̋ και φίλου̋ του φιλοσόφου συγκαταλέγεται και ο βασιλιά̋
τη̋ Μακεδονία̋ Αντίγονο̋.
Η Στωική φιλοσοφία, όπω̋ την ενέπνευσε ο Ζήνων ο Κιτιεύ̋, είναι µια φιλοσοφία
έµπρακτη̋ διαµόρφωση̋ τη̋ ανθρώπινη̋ ζωή̋, µια φιλοσοφία η οποία µπορεί να
αποτελέσει σχεδία βίου για τον καθένα, στηριγµένη σε στέρεε̋ αρχέ̋ και σ’ ένα
θαυµαστό ήθο̋ εσωτερική̋ πειθαρχία̋. Βασικό στοιχείο στην πορεία τη̋ ζωή̋
αποτελεί ο λόγο̋ που υπάρχει µέσα µα̋, είναι το ηγεµονικό τη̋ ψυχή̋ και αυτό̋
που διέπει την τάξη του κόσµου.

Β48. Με τον Κράτητα (6)
Στην Αθήνα ο Ζήνων ο Κιτιεύ̋ ήρθε πρώτα σε επαφή µε τον Κράτητα, τον
κυνικό φιλόσοφο, στον οποίο µαθήτευσε, χωρί̋ ωστόσο να παραµείνει στη
Σχολή του.
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Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.24
Φησὶ δ’ Ἀπολλώνιο̋ ὁ Τύριο̋, ἕλκοντο̋
αὐτὸν (sc. τὸν Ζήνωνα) Κράτητο̋ τοῦ
ἱµατίου ἀπὸ Στίλπωνο̋, εἰπεῖν, «ὦ
Κράτη̋, λαβὴ φιλοσόφων ἐστὶν ἐπιδέξιο̋
ἡ διὰ τῶν ὤτων· πείσα̋ οὖν ἕλκε τούτων·
εἰ δέ µε βιάζῃ, τὸ µὲν σῶµα παρὰ σοὶ
ἔσται, ἡ δὲ ψυχὴ παρὰ Στίλπωνι».

Διηγείται ο Απολλώνιο̋ ο Τύριο̋ ότι ο
Κράτη̋, ενώ τραβούσε (τον Ζήνωνα)
από το ιµάτιο για να τον αποσπάσει
από τον Στίλπωνα, είπε: «Κράτη, η
επιδέξια λαβή για του̋ φιλοσόφου̋
είναι στα αφτιά. Αν µε πείσει̋, λοιπόν,
τράβηξέ µε σ’ αυτόν τον δρόµο. Αν
όµω̋ µε αναγκάζει̋ µε τη βία, το µεν
σώµα µου θα είναι κοντά σου, η ψυχή
όµω̋ κοντά στον Στίλπωνα.»

Σχόλια
Ο Ζήνων λέγοντα̋ ότι του̋ φιλοσόφου̋ πρέπει να του̋ πιάνει κανεί̋ από τ’ αφτιά
εννοούσε ότι του̋ φιλοσόφου̋ πρέπει να του̋ πιάνει κανεί̋ µε την πειθώ, να
πείθονται για κάτι. Γιατί αλλιώ̋ το σώµα πηγαίνει µαζί µε κάποιον, η ψυχή όµω̋
επιµένει σ’ αυτό που πιστεύει. Πραγµατικά, ο Ζήνων φεύγοντα̋ από τον Κράτητα
στράφηκε προ̋ το Στίλπωνα, που βρισκόταν κάτω από την επίδραση των Κυνικών
αλλά ήταν ο µόνο̋ από τη σχολή αυτή που ασχολείτο µε ηθικά θέµατα, µε τα οποία
ο Ζήνων επιθυµούσε να καταπιαστεί.

Αξιοποίηση
•

Η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία (Νέα Ελληνική Γλώσσα
Λυκείου). Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητέ̋ και οι µαθήτριε̋ τη σηµασία του
λόγου για τη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε να µετέχουν στα κοινά είτε ω̋
ποµποί είτε ω̋ δέκτε̋ του λόγου µε κριτική και υπεύθυνη στάση. Να εκτιµήσουν
τη σηµασία τη̋ γλώσσα̋ ω̋ βασικού φορέα τη̋ έκφραση̋ και του πολιτισµού
κάθε λαού.

•

Η αξία του επιχειρήµατο̋ και η όλη δοµή του λόγου (πειθώ). Με αφορµή το
κείµενο είναι δυνατόν να γίνει ένα̋ αγώνα̋ λόγου (διαλογική συζήτηση) σε
επίπεδο σχολική̋ τάξη̋.
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Β49. Η εγκρατή̋ φύση του Ζήνωνα (14)
Ο Ζήνων περιγράφεται ω̋ άνθρωπο̋ λιτό̋ και εγκρατή̋, µε λεπτή σωµατική
διάπλαση, αυτάρκη̋ και σώφρων, που άσκησε στην πράξη την ανθρώπινη
αρετή.

Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.27
Ἦν δὲ (sc. ὁ Ζήνων), καρτερικώτατο̋
καὶ λιτότατο̋, ἀπύρῳ τροφῇ χρώµενο̋
καὶ τρίβωνι λεπτῷ, ὥστε λέγεσθαι ἐπ’
αὐτοῦ·
τὸν δ’ οὔτ’ ἂρ χειµὼν κρυόει̋, οὐκ
ὄµβρο̋ ἀπείρων,
οὐ φλὸξ ἠελίοιο δαµάζεται, οὐ νόσο̋
αἰνή,
οὐκ ἔροτι̋ δήµου ἐνάριθµο̋, ἀλλ’ ὅ
γ’ ἀτειρὴ̋
ἀµφὶ διδασκαλίῃ τέταται νύκτα̋ τε
καὶ ἦµαρ.

Ήταν (ο Ζήνων) υποµονετικότατο̋ και
λιτότατο̋, έτρωγε τροφή άψητη και
φορούσε τρίβωνα λεπτό, ώστε να λένε
γι’ αυτόν:
ούτε ο κρύο̋ χειµώνα̋ ούτε η
ατέλειωτη βροχή,
ούτε η φλόγα του ήλιου τον δάµαζε,
η αρρώστια η φοβερή,
ούτε οι γιορτέ̋ του δήµου οι
ονοµαστέ̋. Ακούραστο̋ αυτό̋
διδάσκει
µέρα-νύχτα
ολόψυχα
δοσµένο̋.

Β50. Το παράδοξο τέλο̋ (16)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.28
Τῷ γὰρ τῷ ὄντι πάντα̋ ὑπερεβάλλετο
(sc. ὁ Ζήνων) τῷ τε εἴδει τούτῳ
καὶ τῇ σεµνότητι καὶ δὴ νὴ Δία καὶ
µακαριότητι· ὀκτὼ γὰρ πρὸ̋ τοῖ̋
ἐνενήκοντα βιοὺ̋ ἔτη κατέστρεψεν,
ἄνοσο̋ καὶ ὑγιὴ̋ διατελέσα̋. Περσαῖο̋
δέ φησιν ἐν ταῖ̋ ἠθικαῖ̋ σχολαῖ̋ δύο καὶ
ἑβδοµήκοντα ἐτῶν τελευτῆσαι αὐτόν
(...). ἐτελεύτα δὲ οὕτω̋· ἐκ τῆ̋ σχολῆ̋
ἀπιὼν προσέπταισε καὶ τὸν δάκτυλον
περιέῤῥηξε· παίσα̋ δὲ τὴν γῆν τῇ χειρί,
φησὶ τὸ ἐκ τῆ̋ Νιόβη̋· «Ἔρχοµαι· τί µ’
αὔει̋;» καὶ παραχρῆµα ἐτελεύτησεν,
ἀποπνίξα̋ ἑαυτόν. Ἀθηναῖοι δὲ ἔθαψαν
αὐτὸν ἐν τῷ Κεραµεικῷ καὶ ψηφίσµασι
τοῖ̋ προειρηµένοι̋ ἐτίµησαν, τὴν ἀρετὴν
αὐτῷ προσµαρτυροῦντε̋.

Γιατί πράγµατι του̋ ξεπερνούσε όλου̋
(ο Ζήνων) σ’ αυτὸ τον (εγκρατή) τρόπο
ζωή̋ και στην ευπρέπεια και, µα τον
Δία, στην ευδαιµονία. Γιατί πέθανε
σε ηλικία 98 ετών περνώντα̋ µια ζωή
χωρί̋ αρρώστια, γεµάτη υγεία. Ο
Περσαίο̋ όµω̋ λέει στι̋ Ηθικέ̋ του
διαλέξει̋, ότι πέθανε σε ηλικία 72 ετών
(...). Και πέθανε µε τον εξή̋ τρόπο:
φεύγοντα̋ κουτσούφλησε κι έσπασε το
δάκτυλο. Τότε κτύπησε τη γη µε το χέρι
κι απάγγειλε τον στίχο από τη Νιόβη:
«Έρχοµαι. Τι µε φωνάζει̋;» Κι έπνιξε
αµέσω̋ τον εαυτό του και πέθανε. Οι δε
Αθηναίοι τον έθαψαν στον Κεραµεικό
και τον τίµησαν µε τα προαναφερθέντα
ψηφίσµατα, αναγνωρίζοντα̋ έτσι
επίσηµα την αρετή του.
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Σχόλια
καὶ παραχρῆµα ἐτελεύτησεν: Το σκουντούφληµα του Ζήνωνα, η προσφώνησή του
στη γη και ο εθελούσιο̋ πνιγµό̋ του υπαινίσσονται ένα θάνατο, που προσεγγίζει
αυτό που ο Ζήνων ονόµαζε εὔλογον ἐξαγωγήν, ένα δικαιολογηµένο τρόπο εξόδου
από τη ζωή.
καὶ ψηφίσµασι τοῖ̋ προειρηµένοι̋ ἐτίµησαν: Για τη µεγάλη πνευµατική προσφορά
του Ζήνωνα και την αρετή του οι Αθηναίοι τον τίµησαν, ενώ ακόµη ζούσε, µε ψήφισµα
τη̋ Εκκλησία̋ του Δήµου: τον στεφάνωσαν µε χρυσό στεφάνι και αποφάσισαν να
κτίσουν τον τάφο του στον Κεραµεικό µε δηµόσια δαπάνη.

Αξιοποίηση των Β49 και Β50
•

Απάθεια – ασθένεια – θάνατο̋ (Θρησκευτικά). Θέµατα πίστη̋ για τη µεταθανάτιο
ζωή και την προετοιµασία που χρειάζεται ο άνθρωπο̋, για να αποδεχθεί την ιδέα
του θανάτου. Είναι, επίση̋, δυνατόν να αναληφθούν από µέρου̋ των µαθητών
εργασίε̋ (άντληση πληροφοριών από την ύλη τη̋ Ιστορία̋, των Αρχαίων
Ελληνικών, τη̋ Λογοτεχνία̋) µέσα από τι̋ οποίε̋ να διερευνώνται διαχρονικά
οι στάσει̋ των ανθρώπων απέναντι στο θέµα του θανάτου (έθιµα, αρχαιολογικά
ευρήµατα, αντιλήψει̋ κ.λπ.).
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Β51. Συµβουλέ̋ του Ζήνωνα (28γ / 47)
Οι Αθηναίοι εκτίµησαν την πνευµατική προσφορά του Ζήνωνα και τον
τίµησαν. Η τιµή έγινε αναµφίβολα, µετά και από την προτροπή του βασιλιά
τη̋ Μακεδονία̋ Αντιγόνου, ο οποίο̋ υπήρξε ενθουσιώδη̋ οπαδό̋ του µεγάλου
φιλοσόφου.

Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.6-9
(6) Ἐτίµων δὴ οὖν οἱ Ἀθηναῖοι σφόδρα
τὸν Ζήνωνα οὕτω̋ ὡ̋ καὶ τῶν τειχῶν
αὐτῷ τὰ̋ κλεῖ̋ παρακαταθέσθαι καὶ
χρυσῷ στεφάνῳ τιµῆσαι καὶ χαλκῇ
εἰκόνι. τοῦτο δὲ καὶ τοὺ̋ πολίτα̋
αὐτοῦ ποιῆσαι, κόσµον ἡγουµένου̋ τὴν
ἀνδρὸ̋ εἰκόνα. ἀντεποιοῦντο δ’ αὐτοῦ
καὶ οἱ ἐν Σιδῶνι Κιτιεῖ̋. ἀπεδέχετο
δὲ αὐτὸν καὶ Ἀντίγονο̋ καὶ εἴποτε
Ἀθήναζε ἥκοι, ἤκουεν αὐτοῦ πολλά τε
καὶ παρεκάλει ἀφικέσθαι ὡ̋ αὐτόν. ὁ
δὲ τοῦτο µὲν παρῃτήσατο, Περσαῖον δὲ
ἕνα τῶν γνωρίµων ἀπέστειλεν, ὃ̋ ἦν
Δηµητρίου µὲν υἱό̋, Κιτιεὺ̋ δὲ τὸ γένο̋,
καὶ ἤκµαζε κατὰ τὴν τριακοστὴν καὶ
ἑκατοστὴν Ὀλυµπιάδα, ἤδη γέροντο̋
ὄντο̋ Ζήνωνο̋. ἡ δ’ ἐπιστολὴ ἡ τοῦ
Ἀντιγόνου τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον, καθὰ
καὶ Ἀπολλώνιο̋ ὁ Τύριο̋ ἐν τοῖ̋ περὶ
Ζήνωνό̋ φησι· (7) «Βασιλεὺ̋ Ἀντίγονο̋
Ζήνωνι φιλοσόφῳ χαίρειν. Ἐγὼ τύχῃ µὲν
καὶ δόξῃ νοµίζω προτερεῖν τοῦ σοῦ βίου,
λόγου δὲ καὶ παιδεία̋ καθυστερεῖν καὶ
τῆ̋ τελεία̋ εὐδαιµονία̋ ἣν σὺ κέκτησαι.
Διόπερ κέκρικα προσφωνῆσαί σοι
παραγενέσθαι πρὸ̋ ἐµέ, πεπεισµένο̋ σε
µὴ ἀντερεῖν πρὸ̋ τὸ ἀξιούµενον. σὺ οὖν
πειράθητι ἐκ παντὸ̋ τρόπου συµµίξαι
µοι, διειληφὼ̋ τοῦτο διότι οὐχ ἑνὸ̋ ἐµοῦ
παιδευτὴ̋ ἔσῃ, πάντων δὲ Μακεδόνων
συλλήβδην. ὁ γὰρ τὸν τῆ̋ Μακεδονία̋
ἄρχοντα καὶ παιδεύων καὶ ἄγων ἐπὶ τὰ
κατ’ ἀρετὴν φανερὸ̋ ἔσται καὶ τοὺ̋
ὑποτεταγµένου̋ παρασκευάζων πρὸ̋
εὐανδρίαν. οἷο̋ γὰρ ἂν ὁ ἡγούµενο̋
ᾖ, τοιούτου̋ εἰκὸ̋ ὡ̋ ἐπὶ τὸ πολὺ

Τον τιµούσαν πολύ τον Ζήνωνα οι
Αθηναίοι, έτσι που του παρέδωσαν και
τα κλειδιά των τειχών και τον τίµησαν µε
χρυσό στεφάνι και µε χαλκό ανδριάντα.
Κι αυτό το έκαναν και οι συµπολίτε̋
του, που θεώρησαν τον ανδριάντα
του κόσµηµα για την πόλη του̋, και
οι Κιτιεί̋ που ζούσαν στη Σιδώνα τον
διεκδικούσαν ω̋ συµπολίτη του̋. Και
ο Αντίγονο̋ (ο Γονατά̋) τον τιµούσε
µε την εύνοιά του και όποτε ερχόταν
στην Αθήνα άκουε τα µαθήµατά του
και τον παρακαλούσε πολλέ̋ φορέ̋ να
τον επισκεφθεί. Ο Ζήνων σ’ αυτό µεν
δεν ανταποκρινόταν, έστειλε όµω̋ τον
Περσαίο, τον γιο τοῦ Δηµητρίου, έναν
από του̋ φίλου̋ του, που καταγόταν
από το Κίτιο και ήταν στην ακµή τη̋
ηλικία̋ του την 130ή Ολυµπιάδα (260257 π.Χ.), όταν ήδη ο Ζήνων ήταν
γέροντα̋. Η δε επιστολή του Αντιγόνου
ήταν έτσι διατυπωµένη, όπω̋ λέει και ο
Απολλώνιο̋ ο Τύριο̋ σε όσα γράφει για
τον Ζήνωνα: (7) «Ο βασιλεύ̋ Αντίγονο̋
χαιρετά τον Ζήνωνα τον φιλόσοφο.
Εγώ στην τύχη και στη δόξα νοµίζω
ότι προπορεύοµαι του δικού σου βίου,
όµω̋ στον λόγο και στην παιδεία και
στην τέλεια ευδαιµονία, που εσύ έχει̋
κάνει κτήµα σου, καθυστερώ. Γι’ αυτό
αποφάσισα να σου απευθύνω αυτήν
την επιστολή να ‘ρθει̋ προ̋ εµένα,
έχοντα̋ την πεποίθηση, ότι δεν θα
φέρει̋ αντίρρηση στην πρόσκλησή µου.
Εσύ λοιπόν προσπάθησε µε κάθε τρόπο
να συναντηθεί̋ µαζί µου κατανοώντα̋
καλά τούτο, ότι δεν θα είσαι παιδευτή̋
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γίγνεσθαι καὶ τοὺ̋ ὑποτεταγµένου̋.»
καὶ ὁ Ζήνων ἀντιγράφει ὧδε· (8)
«Βασιλεῖ Ἀντιγόνῳ Ζήνων χαίρειν.
Ἀποδέχοµαί σου τὴν φιλοµάθειαν
καθόσον τῆ̋ ἀληθινῆ̋ καὶ εἰ̋ ὄνησιν
τεινούση̋, ἀλλ’ οὐχὶ τῆ̋ δηµώδου̋ καὶ
εἰ̋ διαστροφὴν ἠθῶν ἀντέχῃ παιδεία̋.
ὁ δὲ φιλοσοφία̋ ὠρεγµένο̋, ἐκκλίνων
δὲ τὴν πολυθρύλητον ἡδονήν, ἣ τινῶν
θηλύνει νέων ψυχά̋, φανερό̋ ἐστιν οὐ
µόνον φύσει πρὸ̋ εὐγένειαν κλίνων,
ἀλλὰ καὶ προαιρέσει. φύσι̋ δὲ εὐγενὴ̋
µετρίαν ἄσκησιν προσλαβοῦσα, ἔτι δὲ
τὸν ἀφθόνω̋ διδάξοντα, ῥᾳδίω̋ ἔρχεται
πρὸ̋ τὴν τελείαν ἀνάληψιν τῆ̋ ἀρετῆ̋.
(9) ἐγὼ δὲ συνέχοµαι σώµατι ἀσθενεῖ διὰ
γῆρα̋· ἐτῶν γάρ εἰµι ὀγδοήκοντα· διόπερ
οὐ δύναµαί σοι συµµίξαι. ἀποστέλλω δέ
σοί τινα̋ τῶν ἐµαυτοῦ συσχολαστῶν, οἳ
τοῖ̋ µὲν κατὰ ψυχὴν οὐκ ἀπολείπονται
ἐµοῦ, τοῖ̋ δὲ κατὰ σῶµα προτεροῦσιν· οἷ̋
συνὼν οὐδενὸ̋ καθυστερήσει̋ τῶν πρὸ̋
τὴν τελείαν εὐδαιµονίαν ἀνηκόντων.»

ενό̋ µόνον, αλλά όλων µαζί των
Μακεδόνων· γιατί αυτό̋ που παιδεύει
τον άρχοντα τη̋ Μακεδονία̋ και τον
καθοδηγεί στην αρετή, είναι φανερό ότι
προετοιµάζει και του̋ υπηκόου̋ του να
γίνουν άξιοι άνδρε̋. Γιατί, όπω̋ είναι ο
ηγέτη̋, τέτοιοι είναι φυσικό να γίνονται
κατά το πλείστον και οι υπήκοοι.» Και
ο Ζήνων απαντά ω̋ εξή̋: (8) «Τον
βασιλέα Αντίγονο ο Ζήνων χαιρετά.
Επιδοκιµάζω τη φιλοµάθειά σου εφ’
όσον προσηλώνεται προ̋ την αληθινή
και την τείνουσα στην ωφέλεια παιδεία,
όχι όµω̋ στην αγοραία, που τείνει στη
διαστροφή των ηθών. Αυτό̋ δε που
ορέγεται τη φιλοσοφία κι αποστρέφεται
την πολυθρύλητη ηδονή, η οποία
εκθηλύνει τι̋ ψυχέ̋ των νέων, είναι
φανερό ότι όχι µόνο κλίνει προ̋ την
ευγένεια από φυσικού του αλλά και
από τη δική του εκλογή και βούληση.
Η ευγενή̋ φύση προσθέτοντα̋ την
άσκηση µε µέτρο, ακόµα δε και τον
δάσκαλο, που θα διδάξει πλούσια,
εύκολα φθάνει στην τέλεια απόκτηση
τη̋ αρετή̋. (9) Εγώ όµω̋ εµποδίζοµαι
από το ασθενικό µου σώµα εξ αιτία̋
των γηρατειών· γιατί είµαι ογδόντα
ετών: γι’ αυτό δεν µπορώ νά ’ρθω να σε
συναντήσω, σου στέλλω όµω̋ µερικού̋
συντρόφου̋ µου στη Σχολή, που δεν
υπολείπονται στην ψυχή από µένα, ενώ
στο σώµα είναι ανώτεροί µου· σ’ αυτού̋
αν µαθητεύσει̋, δεν θα υστερήσει̋ σε
τίποτε απ’ αυτά που ανεβάζουν στην
τέλεια ευδαιµονία.»

Σχόλια
οὐδενὸ̋ καθυστερήσει̋ τῶν πρὸ̋ τὴν τελείαν εὐδαιµονίαν ἀνηκόντων: Η
Ζηνώνεια αντίληψη για την αρετή διαµορφώνεται υπό την επίδραση τη̋ σωκρατική̋
– πλατωνική̋ θεωρία̋ σε αναφορά προ̋ το αγαθόν. Ανάµεσα στον άνθρωπο και
τον κόσµο υπάρχει µια ὁµολογία, µια κοινότητα λόγου και οι άνθρωποι θα πρέπει
να ζουν σύµφωνα µε το λόγο. Ο λόγο̋ αυτό̋ υπάρχει µέσα µα̋, είναι το ηγεµονικόν
τη̋ ανθρώπινη̋ ψυχή̋ και συνάµα είναι ο λόγο̋ που διέπει την τάξη του κόσµου.
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Αυτή η ὁµολογία εξασφαλίζει την ευδαιµονία, την εὔροιαν βίου, όπω̋ την ονοµάζει
ο φιλόσοφο̋, την ευχάριστη ροή βίου. Όσοι αντιµάχονται το λόγο δυστυχούν –
κακοδαιµονούν, ενώ όσοι ζουν σύµφωνα µε αυτόν ζουν σύµφωνα µε την αρετή, που
είναι και πάλι σύµφωνη µε την κλήση του θεού.

Αξιοποίηση
•

Η αξία τη̋ παιδεία̋ στη διαµόρφωση καλῶν κἀγαθῶν ανθρώπων.
Συνεξέταση του αποσπάσµατο̋ µε τα κεφ. Γ΄- Ι΄ του Πρωταγόρα
του Πλάτωνα των Αρχαίων Ελληνικών τη̋ Γ΄ Λυκείου.

•

Διαχρονική παρουσίαση τη̋ έννοια̋ τη̋ ευδαιµονία̋ από τα αρχαία χρόνια µέχρι
τι̋ µέρε̋ µα̋ (θεολογικά, αρχαιοελληνικά κείµενα, νεοελληνική λογοτεχνία),
έτσι ώστε να διαφανεί ότι σε όλε̋ τι̋ εποχέ̋ η έννοια αυτή είχε προτεραιότητα
στη σκέψη και τη ζωή των ανθρώπων.

Β52. Η τριµερή̋ διαίρεση τη̋ φιλοσοφία̋ (79)
Ο Ζήνων και οι Στωικοί προτείνουν την τριµερή διαίρεση τη̋ φιλοσοφία̋
σε λογική, φυσική και ηθική. Αποτυπώνουν τη διάκριση αυτή µέσα από
παροµοιώσει̋.
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.39
Τριµερῆ φασιν (sc. οἱ Στωϊκοί) εἶναι τὸν
κατὰ φιλοσοφίαν λόγον. εἶναι γὰρ αὐτοῦ
τὸ µὲν τι φυσικόν· τὸ δὲ ἠθικόν· τὸ δὲ
λογικόν. οὕτω δὲ πρῶτο̋ διεῖλε Ζήνων ὁ
Κιτιεὺ̋ ἐν τῷ Περὶ λόγου.

Τριµερή̋, λένε (οι Στωικοί), είναι ο
φιλοσοφικό̋ λόγο̋· αναφέρεται δηλ. το
µέρο̋ του το ένα στη φυσική, το άλλο
στην ηθική και το άλλο στη λογική. Έτσι
πρώτο̋ τον διαίρεσε ο Ζήνων ο Κιτιεύ̋
στο σύγγραµµά του Περὶ λόγου.
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Β53. Η φιλοσοφία ένα̋ ζωντανό̋ οργανισµό̋ (80)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.40
Εἰκάζουσι δὲ (sc. οἱ Στωϊκοί) ζῴῳ τὴν
φιλοσοφίαν, ὀστοῖ̋ µὲν καὶ νεύροι̋
τὸ λογικὸν προσοµοιοῦντε̋, τοῖ̋ δὲ
σαρκωδεστέροι̋ τὸ ἠθικόν, τῇ δὲ ψυχῇ τὸ
φυσικόν. ἢ πάλιν ᾠῷ· τὰ µὲν γὰρ ἐκτὸ̋
εἶναι τὸ λογικόν, τὰ δὲ µετὰ ταῦτα τὸ
ἠθικόν, τὰ δ’ἐσωτάτω τὸ φυσικόν. ἢ ἀγρῷ
παµφόρῳ· οὗ τὸν µὲν περιβεβληµένον
φραγµὸν τὸ λογικόν, τὸν δὲ καρπὸν
τὸ ἠθικόν, τὴν δὲ γῆν ἢ τὰ δένδρα τὸ
φυσικόν, ἢ πόλει καλῶ̋ τετειχισµένῃ
καὶ κατὰ λόγον διοικουµένῃ. Καὶ οὐθὲν
µέρο̋ τοῦ ἑτέρου ἀποκεκρίσθαι, καθά
τινε̋ αὐτῶν φασιν, ἀλλὰ µεµίχθαι αὐτά.
καὶ τὴν παράδοσιν µικτὴν ἐποίουν. ἄλλοι
δὲ πρῶτον µὲν τὸ λογικὸν τάττουσι,
δεύτερον δὲ τὸ φυσικόν, καὶ τρίτον
τὸ ἠθικόν· ὧν ἐστι Ζήνων ἐν τῷ Περὶ
λόγου.

Παροµοιάζουν τη φιλοσοφία (οι
Στωικοί) µε ζωντανό οργανισµό,
λέγοντα̋ ότι το λογικό µέρο̋ είναι
όµοιο µε τα οστά και τα νεύρα, το δε πιο
σαρκώδε̋ είναι το ηθικό µέρο̋, όµοιο
δε µε την ψυχή (ότι) είναι το φυσικό.
Ή πάλι µε αυγό· το εξωτερικό µέρο̋
δηλ. είναι το λογικό, ό,τι είναι µετά
απ’ αυτό το ηθικό και αυτό που είναι
στο εντελώ̋ εσωτερικό το φυσικό. Ή
µε αγρό που καρποφορεί· του οποίου
ο φραγµό̋, που τον περιβάλλει, είναι
το λογικό, ο καρπό̋ το ηθικό, η δε γη
και τα δένδρα το φυσικό. Ή µε πόλη
που είναι καλά περιτειχισµένη και
διοικούµενη από τον λόγο. Και κανένα
µέρο̋ δεν ξεχωρίζει από το άλλο, όπω̋
λένε µερικοί απ΄ αυτού̋, αλλά είναι
ανάµικτα αυτά. Και την παράδοση τη̋
διδασκαλία̋ του̋ την έκαναν ανάµικτη.
Άλλοι όµω̋ βάζουν στη σειρά πρώτη
τη λογική, ύστερα τη φυσική και τρίτη
την ηθική· από του̋ οποίου̋ ένα̋ είναι
ο Ζήνων στο Περὶ λόγου.

Σχόλια
Το γεγονό̋ ότι η Στωϊκή φυσιολατρία επιβάλλει µια βαθύτατη γνώση τη̋ Φύση̋,
γνώση ικανή να θεµελιώσει την αληθινή σοφία, µα̋ βοηθά να καταλάβουµε ότι η
Φυσική αποτελεί άλλοτε την αφετηρία και το θεµέλιο τη̋ Φιλοσοφία̋ κι άλλοτε το
τέρµα και την άνθησή τη̋, αφού σοφό̋ είναι εκείνο̋ που, λογικά, ζει σύµφωνα µε
τη Φύση. Ω̋ φύσι̋ (από το ρήµα φύειν, δηλαδή από το γεννᾶν) ορίζεται η εντό̋ του
Κόσµου Δύναµι̋ και Αρχή, η οποία διαµορφώνει και δηµιουργεί όλα τα πράγµατα,
δίδει στον Κόσµο ενότητα και συνοχή, κινείται µόνη τη̋ και δηµιουργεί ω̋ πύρινο
πνεύµα ή τεχνικόν πυρ, εκδηλώνεται ω̋ Ανάγκη και Ειµαρµένη (πεπρωµένο, µοίρα),
εκδηλώνεται ω̋ Ψυχή του Κόσµου, Θεό̋, Πρόνοια, Δηµιουργό̋, Ορθό̋ Λόγο̋.
ἀλλὰ µεµίχθαι αὐτά: Οι Στωικοί αναφέρονται στην ενότητα των µερών τη̋
φιλοσοφία̋, παροµοιάζοντα̋ επίση̋, τα τρία µέρη τη̋ µε τα τρία κεφάλια του
Κέρβερου και αναφερόµενοι στο επίθετο Τριτογένεια, που αποδιδόταν στην Αθηνά.
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Αξιοποίηση των Β52 και Β53:
•

Η φιλοσοφία µέσα από παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή. (Φιλοσοφία
τη̋ Γ΄ Λυκείου και κυρίω̋ στα Αρχαία Ελληνικά τη̋ Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνση̋
στην εισαγωγή του µαθήµατο̋ Πλάτωνο̋ Πρωταγόρα̋).

•

Διαθεµατική προσέγγιση µε το µάθηµα των Φυσιογνωστικών, τη̋ Φυσική̋
και τη̋ Βιολογία̋, µε στόχο να διαφανεί η λογική των παραδειγµάτων του
αποσπάσµατο̋ και να γίνει επέκτασή τη̋ µε άλλα παραδείγµατα που οι
µαθητέ̋ θα σκεφθούν και θα παρουσιάσουν.

Β54. Η φιλοσοφία ασφαλή̋ οδό̋ προ̋ την Αρετή (88)
Η επιστήµη δηλώνεται, κατά το Ζήνωνα, µε τον όρο τέχνη. Η γνώση – επιστήµη
αποδίδεται µόνο στου̋ σοφού̋, ενώ η γνώµη (δόξα, δοξασία = άγνοια) στου̋
φαύλου̋. Η τέχνη ορίζεται ω̋ σύστηµα από καταλήψει̋ (συγκαταθέσει̋)
που ασκούνται και αναπτύσσονται µαζί.

Σχόλια στον Διονύσιο τον Θράκα:
Bekker, Anecd. Gr. σελ. 663.17
Διὰ µέσου γὰρ τῆ̋ τέχνη̋ ἐστὶν ἡ ἕξι̋
τῆ̋ γραµµατικῆ̋ γένο̋· τῆ̋ µὲν γένο̋
ἐστὶν ἡ καθόλου τέχνη, τῆ̋ δὲ τέχνη̋ ἡ
ἕξι̋, ὡ̋ δηλοῖ καὶ ὁ Ζήνων, λέγων τέχνη
ἐστὶν ἕξι̋ ὁδοποιητική, τουτέστι δι’ ὁδοῦ
καὶ µεθόδου ποιοῦσά τε.

Διά µέσου τη̋ τέχνη̋ κατορθώνεται
η έξη, που είναι ένα είδο̋ παιδεία̋
γύρω από τα γράµµατα. Τη̋ οποία̋
το γένο̋ είναι η τέχνη γενικά, ενώ τη̋
τέχνη̋ είδο̋ είναι η έξη, όπω̋ δηλώνει
ο Ζήνων, λέγοντα̋ ότι η τέχνη είναι
µια έξη µεθοδική, δηλ. που κάνει κάτι
µε τρόπο και µέθοδο.

Σχόλια
Η φιλοσοφία είναι για το Στωικισµό «άσκηση σοφία̋» ή «άσκηση τη̋ σωστή̋
επιστήµη̋». Η Φιλοσοφία είναι η ασφαλή̋ οδό̋ για την αρετή, η οποία θεµελιώνεται
µόνο επάνω στην επαφή µε τη γνώση (η οποία ορίζεται ω̋ ασφαλή̋, δηλαδή
αντικειµενική και αληθή̋). Η γνῶσι̋ διαφέρει από τη δόξαν, τη δοξασία, η οποία είναι
ασθενή̋ ή ψευδή̋ γνώση. Κατά το Ζήνωνα η κάθε ασθενή̋ ή ψευδή̋ γνώση µπορεί
και πρέπει να ταυτίζεται, δικαίω̋, µε την ἄγνοιαν.

175

Φιλοσοφία

Β55. Ο χαρακτήρα̋ τη̋ επιστήµη̋ (89)
Σχόλια στον Διονύσιο τον Θράκα:
Gram. Graeci 3, σελ. 118, Hilgard
(Τῆ̋ γραµµατικῆ̋) γένο̋ ἐστὶν ἡ
καθόλου τέχνη, τῆ̋ δὲ τέχνη̋ ἡ ἕξι̋, ὡ̋
δηλοῖ καὶ ὁ Ζήνων, λέγων· «Τέχνη ἐστὶν
ἕξι̋ ὁδοποιητική», τουτέστι δι’ ὁδοῦ καὶ
µεθόδου ποιοῦσά τι.

(Γιατί τη̋ παιδεία̋ γύρω από τα
γράµµατα) γένο̋ είναι γενικά η τέχνη,
τη̋ δε τέχνη̋ είδο̋ είναι η έξη, όπω̋
δηλώνει και ο Ζήνων: «Τέχνη είναι έξη
που ανοίγει µιαν οδό», δηλ. που κάνει
κάτι µε µέθοδο και τρόπο.

Σχόλια
Οι τέχνε̋, σύµφωνα µε του̋ Στωικού̋, αποβλέπουν σε πρακτικού̋ σκοπού̋. Αξίζει
να προσεχθεί η επισήµανση του µεθοδικού χαρακτήρα τη̋ επιστήµη̋.

Αξιοποίηση των Β54 και Β55
•

Σύνδεση του αποσπάσµατο̋ µε τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών τη̋
Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνση̋, τόσο κατά την εισαγωγή του µαθήµατο̋ Πλάτωνο̋
Πρωταγόρα̋, όσο και κατά τη διδασκαλία των κεφ. Γ΄ - Ι΄.

•

Η µεθοδικότητα ω̋ αξία απόκτηση̋ τη̋ γνώση̋ και τη̋ αρετή̋ (Νέα Ελληνικά
στο Λύκειο - Θεµατικό̋ Κύκλο̋: Παιδεία).

Β56. Η ψυχή άγραφο χαρτί (109β)
Διατυπώνεται η θεωρία των Στωικών για την πρώτη µορφή τη̋ ψυχή̋ του ανθρώπου,
όταν γεννηθεί. Μοιάζει η ψυχή µε άγραφο χαρτί, έτοιµο για καταγραφή. Δηλώνεται
έτσι η αισθησιοκρατική πλευρά τη̋ γνωσιολογία̋ των Στωικών.
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Αέτιο̋, Περὶ ἀρεσκόντων 4.2
(1) Οἱ Στωϊκοί φασιν· Ὅταν γεννηθῇ ὁ
ἄνθρωπο̋, ἔχει τὸ ἡγεµονικὸν µέρο̋
τῆ̋ ψυχῆ̋ ὥσπερ χάρτην εὔεργον εἰ̋
ἀπογραφήν· εἰ̋ τοῦτο µίαν ἑκάστην τῶν
ἐννοιῶν ἀπογράφεται. πρῶτο̋ δὲ ὁ τῆ̋
ἀναγραφῆ̋ τρόπο̋ ὁ διὰ τῶν αἰσθήσεων·
αἰσθανόµενον γάρ τινο̋ οἷον λευκοῦ
ἀπελθόντο̋ αὐτοῦ µνήµην ἔχουσιν· ὅταν
δ’ ὁµοειδεῖ̋ πολλαὶ µνῆµαι γένωνται,
τότε φαµὲν ἔχειν ἐµπειρίαν· ἐµπειρία
γάρ ἐστι τὸ τῶν ὁµοειδῶν φαντασιῶν
πλῆθο̋. τῶν δ’ ἐννοιῶν αἱ µὲν φυσικῶ̋
γίνονται κατὰ τοὺ̋ εἰρηµένου̋ τρόπου̋
καὶ ἀνεπιτεχνήτω̋, αἱ δ’ ἤδη δι’ ἡµετέρα̋
διδασκαλία̋ καὶ ἐπιµελεία̋· αὗται µὲν
οὖν ἔννοιαι καλοῦνται µόνον, ἐκεῖναι
δὲ καὶ προλήψει̋. ὁ δὲ λόγο̋ καθ’
ὃν προσαγορευόµεθα λογικοὶ ἐκ τῶν
προλήψεων συµπληροῦσθαι λέγεται
κατὰ τὴν πρώτην ἑβδοµάδα.

(1) Οι Στωικοί λένε: Όταν γεννηθεί ο
άνθρωπο̋, έχει το ηγεµονικό µέρο̋ τη̋
ψυχή̋ του σαν ένα χαρτί άγραφο για
καταγραφή· πάνω σ’ αυτό γράφει κάθε
µια από τι̋ έννοιέ̋ του. (2) Πρώτο̋
τρόπο̋ αναγραφή̋ είναι διά µέσου των
αισθήσεων. Γιατί όταν αισθανόµαστε
κάτι σαν λευκό, όταν αυτό φύγει,
έχουµε τη µνήµη του· όταν όµω̋
γίνουν πολλέ̋ οµοειδεί̋ µνήµε̋, τότε
λέµε ότι έχουµε εµπειρία· γιατί ένα
πλήθο̋ από οµοειδεί̋ παραστάσει̋
είναι η εµπειρία. (3) Από τι̋ έννοιε̋,
άλλε̋ µεν γεννιούνται φυσικά κατά
του̋ τρόπου̋, που έχουµε πει, και
απροσχεδίαστα, άλλε̋ όµω̋ ήδη µε
τη δική µα̋ διδασκαλία και επιµέλεια·
κι αυτέ̋ µόνο είναι που ονοµάζονται
έννοιε̋, ενώ οι άλλε̋ ονοµάζονται
και προλήψει̋. (4) Ο δε λόγο̋, για τον
οποίο καλούµαστε λογικοί, λέγεται ότι
συµπληρώνεται από τι̋ προλήψει̋ µα̋
κατά τα πρώτα επτά χρόνια.

Σχόλια
Ο Αέτιο̋ αναφέρεται σε µνηµονικέ̋ παραστάσει̋, που επαναλαµβανόµενε̋
συνιστούν τι̋ γενικότερε̋ – κοινέ̋ έννοιε̋ των πραγµάτων (π.χ. ίππο̋, άνθρωπο̋).
Το λογικό, όταν συλλάβει µια παράσταση, χρησιµοποιεί το απόθεµα των εννοιών,
που διαθέτει λόγω εµπειρία̋, για να ταξινοµήσει και να αναγνωρίσει ερµηνεύοντα̋
µια παράσταση.
Στο παράθεµα γίνεται διάκριση µεταξύ ἐννοιῶν και προλήψεων. Οι προλήψει̋ είναι
έννοιε̋ που γεννιούνται στη συνείδησή µα̋ κατά τρόπο φυσικό και απροσχεδίαστο,
ενώ οι άλλε̋ έννοιε̋ κατακτώνται µε µάθηση και παιδεία. Οι προλήψει̋ (προλαµβάνω) πρέπει να θεωρηθούν ω̋ έµφυτε̋ προδιαθέσει̋ και όχι ω̋ γνώσει̋ που τι̋
φέρουµε µέσα µα̋ εκ γενετή̋, µια και ο Ζήνων θεωρεί ότι η ψυχή, κατά τη γέννηση του
ανθρώπου, είναι χάρτη̋ άγραφο̋. Έτσι οι προδιαθέσει̋ αυτέ̋ βοηθούν µε ποικίλε̋
νοητικέ̋ διεργασίε̋, όπω̋ η «οµοιότητα», η «αναλογία», η «µετάθεση», η«σύνθεση»
και η «εναντίωση», στην ανάπτυξη και άλλων εννοιών.
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Η ψυχή φθάνει στην πλήρη ανάπτυξή τη̋ όταν κατορθώσει να προσλάβει τι̋
λεγόµενε̋ «κοινέ̋ έννοιε̋» (αυτό υπολογίζεται από του̋ Στωϊκού̋ στο 7ο έτο̋
τη̋ ανθρώπινη̋ ηλικία̋) και γίνεται η ίδια µια πλήρη̋ λογική αλλά και γενετική
αρχή, όταν φθάνει στην «ωριµότητά» τη̋ (από 14 ετών, καθώ̋ το άτοµο έχει πλέον
διαµορφωµένε̋ µέσα του όλε̋ τι̋ «κοινέ̋ έννοιε̋» ή «έµφυτε̋ προλήψει̋», δηλαδή
τι̋ φυσικέ̋ γνώµε̋ που συνιστούν µία κοινή για όλου̋ του̋ ανθρώπου̋ έννοια).

Β57. Τα οκτώ µέρη τη̋ ψυχή̋ (137β)
Η ψυχή, σύµφωνα µε του̋ Στωικού̋, αποτελείται από οκτώ µέρη, το ηγεµονικό,
δηλ. το οδηγητικό µέρο̋, τον λόγο, τι̋ πέντε αισθήσει̋, το φωνητικό (τη
γλωσσική έκφραση) και το σπερµατικό, που συντελεί στη διαιώνιση του είδου̋
και την ανάπτυξη του σώµατο̋.
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 1.49.34
Οἱ ἀπὸ Ζήνωνο̋ ὀκταµερῆ τὴν ψυχὴν
διαδοξάζουσι, περὶ <δέ τινα µέρη> τὰ̋
δυνάµει̋ εἶναι πλείονα̋, ὥσπερ ἐν τῷ
ἡγεµονικῷ ἐνυπαρχουσῶν φαντασία̋,
συγκαταθέσεω̋, ὁρµῆ̋, λόγου.

Ο Ζήνων και οι οπαδοί του έχουν την
άποψη ότι η ψυχή είναι οκταµερή̋, σε
ορισµένα όµω̋ µέρη οι δυνάµει̋ είναι
περισσότερε̋, όπω̋ στο ηγεµονικό
(κεντρικό όργανο) ενυπάρχουν η
παράσταση, η συγκατάθεση, η ορµή, ο
λόγο̋.

Σχόλια
Παρά την οκταµερή διαίρεση τη̋ ψυχή̋ από του̋ Στωικού̋, φαίνεται ότι η ενότητα
τη̋ ψυχή̋ αποτελεί βασική αρχή του̋. Εποµένω̋, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι
αναφέρονται κυρίω̋ σε λειτουργίε̋ παρά σε µέρη τη̋ ψυχή̋. Το ἡγουµενικόν (αυτό
που ηγείται, που άρχει) είναι το µέρο̋ τη̋ ψυχή̋ µε τη µεγαλύτερη εξουσία, το
κυριώτατον. Αυτό θεωρείται το κεντρικό µέρο̋ τη̋ ψυχή̋ και ηγείται όλων των
άλλων λειτουργιών, είναι το κέντρο προσταγών όλων των εκδηλώσεων τη̋ ψυχή̋
και έχει την έδρα του στην καρδιά. Οι δυνάµει̋ του ἡγεµονικοῦ δεν διακρίνονται παρά
µόνο ω̋ ιδιότητε̋ του ίδιου υποκειµένου και έτσι συµπεριλαµβάνονται σε αυτό και η
φαντασία και η συγκατάθεσι̋ και η ὁρµή και ο λόγο̋.
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Αξιοποίηση των Β56 και Β57
•

Διαθεµατική εργασία µε θέµα: Οι δυνάµει̋ τη̋ ψυχή̋ (Πλάτωνα̋, Αριστοτέλη̋,
Descartes]. Ποιε̋ οι σύγχρονε̋ αντιλήψει̋ για την ωρίµανση του ατόµου (νοητικά,
πνευµατικά, ψυχολογικά, ψυχοσωµατικά).

Β58. Η φωνή και η λειτουργία τη̋ (147β)
Ο Ζήνων εδραίωσε στη Στοά τη συνείδηση ότι η γλώσσα και ο λόγο̋ βρίσκονται
σε άµεση και στενή συνάφεια. Προχώρησε στην ανάπτυξη µια̋ θεωρία̋ του
λόγου, προβαίνοντα̋ παράλληλα σε µια γραµµατική ανάλυση τη̋ γλώσσα̋.
[Γαληνό̋], Περὶ φιλοσόφου ἱστορία̋
101
Οἱ δὲ Στωϊκοὶ σῶµα εἶναι τὴν φωνήν (sc.
ὑπολαµβάνουσιν). πᾶν γὰρ τὸ δρῶν ἢ
ποιοῦν σῶµα εἶναι· καὶ γὰρ ἡ φωνὴ καὶ
δρᾷ καὶ ποιεῖ, ἀκούοµεν γὰρ αὐτῆ̋ καὶ
αἰσθανόµεθα προσπιπτούση̋· πᾶν τὸ
κινοῦν καὶ ἐνοχλοῦν σῶµά ἐστιν· κηλεῖ
δὲ ἡµᾶ̋ εὔµουσο̋ φωνή.

Οι Στωικοὶ θεωρούσαν τη φωνή κάτι
σωµατικό. Γιατί κάθε τι που δρα ή ενεργεί
είναι σωµατικό· γιατί η φωνή και δρα
και ενεργεί, αφού την ακούµε και την
αισθανόµαστε, όταν προσπίπτει· κάθε
τι που κινεί και ενοχλεί είναι σώµα· κι
εµά̋ µα̋ γοητεύει η ευάρεστη µουσική
φωνή.

Σχόλια
Μελετώντα̋ τη φωνή ο Ζήνων παρατήρησε ότι είναι ἀὴρ πεπληγµένο̋, αέρα̋ που
πλήττεται. Η φωνή παρουσιάζεται ω̋ κάτι σωµατικό που µα̋ θέτει σε κίνηση. Αυτή η
κίνηση µπορεί να είναι η συγκίνηση, το ευάρεστο αίσθηµα που προκαλεί η µουσική. Η
µουσική, λοιπόν, µπορεί να είναι µια έκφραση του ωραίου. Η ανθρώπινη φωνή όµω̋
είναι έναρθρη έκφραση του λόγου και εκπέµπεται από τη διάνοια. Ο Ζήνων κάνει
διάκριση µεταξύ του προφορικού λόγου που προφέρεται µε τη φωνή (σηµαίνοντο̋) και
του εσωτερικού λόγου που διαµορφώνεται µέσα µα̋ (σηµαινοµένου). Η παράσταση
(φαντασία) είναι εκείνη που δηµιουργεί τον ανθρώπινο λόγο µε τη µετάβαση από
την αισθητή στη νοητή παράσταση και µε τη συνθετική ικανότητα, που παράγει νέε̋
παραστάσει̋.
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Αξιοποίηση
•

Διαθεµατική εργασία µε θέµα: Η ανθρώπινη φωνή και οι λειτουργίε̋ τη̋
από τα πανάρχαια χρόνια µέχρι σήµερα. (Νέα Ελληνική Γλώσσα Λυκείου
για την πολυµορφία και τι̋ οπτικέ̋ τη̋ γλώσσα̋ σε συνδυασµό µε το
µάθηµα τη̋ Μουσική̋ – χρήση τη̋ ανθρώπινη̋ φωνή̋ – µουσική φωνή).

Β59. Τα µέρη του λόγου (151)
Ο Ζήνων µελέτησε συστηµατικά τη δοµή τη̋ γλώσσα̋. Ακολουθώντα̋ την έω̋
τότε παράδοση, διέκρινε τα επτά φωνηέντα (α, ε, η, ι, ο, υ, ω) και τα έξι άφωνα
(β, γ, δ, π, κ, τ) και, επισηµαίνοντα̋ και τα άλλα σύµφωνα, συµπλήρωσε τον
κατάλογο των 24 στοιχείων του αλφαβήτου (στοιχεία τη̋ λέξεω̋).

[Θεοδόσιο̋], Περὶ γραµµατικῆ̋ σελ.
17.17-31 Gö}ling
Μέρη δὲ τοῦ λόγου κατὰ τοὺ̋
φιλοσόφου̋ πέντε· ὄνοµα, προσηγορία,
ῥῆµα, σύνδεσµο̋ καὶ ἄρθρον. ὄνοµά ἐστι
µέρο̋ λόγου σηµαῖνον <ἰδίαν ποιότητα,
οἷον «Δίων». προσηγορία ἐστὶ µέρο̋
λόγου σηµαῖνον> κοινὴν ποιότητα,
οἷον «ἄνθρωπο̋». ῥῆµά ἐστι µέρο̋
λόγου σηµαῖνον ἄπτωτον κατηγόρηµα.
σύνδεσµό̋ ἐστι µέρο̋ λόγου ἄπτωτον
συνδοῦν τὰ µέρη τὰ λοιπὰ τοῦ λόγου.
ἄρθρον ἐστὶ µέρο̋ λόγου πτωτικόν,
διορίζον τὰ γένη τῶν ὀνοµάτων καὶ τοὺ̋
ἀριθµού̋. παρέπεται δὲ τῷ λόγῳ πέντε·
ἑλληνισµό̋, σαφήνεια, συντοµία, πρέπον
καὶ διασκευή. ἰστέον δέ, ὅτι τὰ µέρη τοῦ
λόγου καλοῦσιν οἱ φιλόσοφοι στοιχεῖα·
ὥσπερ γὰρ τὰ στοιχεῖα ἀποτελοῦσι
τὰ̋ συλλαβά̋, καὶ τὰ κοσµικὰ στοιχεῖα
ἀποτελοῦσι τὰ ἀνθρώπινα σώµατα καὶ
τὰ ἄλλα, οὕτω καὶ ταῦτα συνερχόµενα
ἀπαρτίζουσι τὸν λόγον.
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Τα µέρη του λόγου κατά του̋
φιλοσόφου̋ είναι πέντε· όνοµα (κύριο),
προσηγορικό, ρήµα, σύνδεσµο̋ και
άρθρο. Όνοµα (κύριο) είναι µέρο̋ του
λόγου που σηµαίνει µιαν ατοµική
ιδιότητα, όπω̋ «Δίων». Ουσιαστικό
προσηγορικό είναι µέρο̋ του λόγου
<που σηµαίνει> γενική ιδιότητα, όπω̋
«άνθρωπο̋». Ρήµα είναι µέρο̋ του
λόγου που σηµαίνει ένα κατηγόρηµα
χωρί̋ πτώση. Σύνδεσµο̋ είναι µέρο̋
του λόγου χωρί̋ πτώση που συνδέει τα
λοιπά µέρη του λόγου. Το άρθρο είναι
µέρο̋ του λόγου, που δέχεται πτώση
και καθορίζει τα γένη των ονοµάτων
και του̋ αριθµού̋. Συνοδευτικά
γνωρίσµατα του λόγου είναι πέντε:
τα γνήσια ελληνικά, η σαφήνεια, η
συντοµία, η πρέπουσα έκφραση και
η σωστή διαµόρφωση. Επίση̋ πρέπει
να γνωρίζουµε, ότι τα µέρη του λόγου
οι φιλόσοφοι τα ονοµάζουν στοιχεία.
Γιατί, όπω̋ τα στοιχεία αποτελούν τι̋
συλλαβέ̋, και τα κοσµικά στοιχεία
αποτελούν τα ανθρώπινα και τα άλλα
σώµατα, έτσι κι αυτά συνερχόµενα
απαρτίζουν τον λόγο.

Ζήνων ο Κιτιεύ̋

Σχόλια
Ο Ζήνων διέκρινε τα τέσσερα πρώτα µέρη του λόγου: όνοµα, ρήµα, άρθρο, σύνδεσµο̋.
Ο όρο̋ πτῶσι̋, επίση̋, χρησιµοποιήθηκε από τη Στοά και περιορίστηκε στην κλίση
των ονοµάτων. Ο Ζήνων διέκρινε την ορθή πτώση (ονοµαστική) από τι̋ πλάγιε̋,
όπω̋ τι̋ γνωρίζουµε µέχρι σήµερα. Τη δοτική τη συνέδεσε µε το ρήµα δίδωµι = δίδω,
ενώ την αιτιατική τη χαρακτήρισε έτσι από τη σχέση αιτία̋, που εκφράζει το όνοµα
σ’ αυτήν την πτώση. Στη γενική αναγνώρισε την πτώση µε τη γενικότερη χρήση, που
συνδέεται χωρί̋ περιορισµό µε όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ λέξεων.

Β60. Η αξία του λόγου (153)
Ο Ζήνων επέµενε, κατά τη διδασκαλία του, στον ορθό τρόπο διατύπωση̋ των
σκέψεων, δηλαδή στην ακολουθία, στη γλωσσικά προσδεδεµένη σκέψη, που
έχει το αντίστοιχό τη̋ στη φυσική πορεία των συµβαινόντων και ανάγεται
στο λόγο.

Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.18
Ἔφασκε δὲ (sc. ὁ Ζήνων) τοὺ̋ µὲν τῶν
ἀσολοίκων λόγου̋ καὶ ἀπηρτισµένου̋
ὁµοίου̋
εἶναι
τῷ
ἀργυρίῳ
τῷ
Ἀλεξανδρινῷ· εὐοφθάλµου̋ µὲν καὶ
περιγεγραµµένου̋ καθὰ καὶ τὸ νόµισµα,
οὐδὲν δὲ διὰ ταῦτα βελτίονα̋, τοὺ̋ δὲ
τοὐναντίον ἀφωµοίου τοῖ̋ Ἀττικοῖ̋
τετραδράχµοι̋ εἰκῇ µὲν κεκοµµένοι̋ καὶ
σολοίκω̋, καθέλκειν µέντοι πολλάκι̋
τὰ̋ κεκαλλιγραφηµένα̋ λέξει̋.

Έλεγε δε (ο Ζήνων) ότι εκείνοι
που µιλούν χωρί̋ σολοικισµού̋
(συντακτικά λάθη), όταν οι λόγοι
του̋ είναι και καλά συγκροτηµένοι,
µοιάζουν µε τα αργυρά αλεξανδρινά
νοµίσµατα· γιατί είναι ευάρεστοι στα
µάτια και περιχαραγµένοι καλά όπω̋
το νόµισµα, χωρί̋ όµω̋ γι’ αυτό να
είναι καλύτεροι. Του̋ λόγου̋ όµω̋
του αντιθέτου είδου̋ του̋ συνέκρινε
µε τα αττικά τετράδραχµα, που ήταν
µεν κοµµένα στην τύχη και κατά
τρόπο σόλοικο (λανθασµένο), αλλά
στο βάρο̋ υπερέβαλλαν συχνά του̋
καλλιγραµµένου̋ τρόπου̋ έκφραση̋.
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Σχόλια
Ο λόγο̋ είναι, κατά το Ζήνωνα, το ενεργητικό στοιχείο (ποιοῦν), ενώ η ύλη είναι το
παθητικό (πάσχον). Με το λόγο λέγονται τα πράγµατα, γι’ αυτό ονοµάζονται λεκτά.
Η θεωρία του φιλοσόφου για τα λεκτά συνδέεται µε τη θεωρία του για τα εννοήµατα.
Τα λεκτά βρίσκονται ανάµεσα στην παράσταση (φαντασία), που είναι υποκειµενική,
και το αντικείµενο που παριστά (το τυγχάνον). Παρεµβαίνουν ω̋ κάτι που µεσιτεύει
ανάµεσά του̋ και ανάµεσα στου̋ ανθρώπου̋, που µιλούν την ίδια γλώσσα και
καθιστούν, έτσι, δυνατή την ανακοίνωση των πραγµάτων, γι’αυτό υπάρχει και η
κοινωνία ανάµεσα στου̋ ανθρώπου̋, επειδή µετέχουν του λόγου.

Β61. Οι γραµµατικοί χρόνοι (157α)
Το σύστηµα τη̋ διάκριση̋ των χρόνων ανάγεται πιθανώ̋ στο Ζήνωνα. Η διαίρεση
αυτή αποδίδεται στο σηµιτικό γλωσσικό αίσθηµα του Ζήνωνα, όπου οι χρόνοι
είναι τετελεσµένοι και εκφράζουν µια διάρκεια και µόνο από τη συντακτική πλοκή
προκύπτουν και άλλοι χρόνοι.

Σχόλια στον Διονύσιο τον Θράκα:
Bekker, Anecd. Gr. 2, p. 891:
Τὸν ἐνεστῶτα οἱ Στωϊκοὶ ἐνεστῶτα
παρατατικὸν ὁρίζονται, ὅτι παρατείνεται
καὶ εἰ̋ µέλλοντα· ὁ γὰρ λέγων «ποιῶ»
καὶ ὅτι ἐποίησέ τι ἐµφαίνει καὶ ὅτι
ποιήσει.

Ο Αρίστων Μνήµονο̋ | τον Ν ο υ µ ή ν ι ο
Δ η µ η τ ρ ί ο υ τον Σ ο λ έ α γιατρό (τον
τιµά στήνοντα̋ το άγαλµά του).

Σχόλια
Το γλωσσικό αίσθηµα των Στωικών, που ώθησε στη διατύπωση τη̋ διαίρεση̋ των
χρόνων, είναι συνδεδεµένο µε την όλη στάση του̋ απέναντι στον χρόνο. Το τώρα
(Ενεστώτα̋) δεν είναι το στιγµιαίο, αλλά ένα τώρα που διαρκεί και διαχέεται στο
παρελθόν και το µέλλον. Ο χρόνο̋ βιώνεται ω̋ µια διάρκεια, ω̋ ένα καθηµερινό
έργο για εκπλήρωση του καθήκοντο̋. Γι’ αυτό σηµασία έχει όχι η διάκριση παρόντο̋
– παρελθόντο̋ – µέλλοντο̋, αλλά ο τρόπο̋: χρόνοι ορισµένοι (συντελικοί –
παρατατικοί) και χρόνοι αόριστοι.
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Αξιοποίηση των Β59 - 61
•

Η µεγάλη προσφορά του Ζήνωνα και τη̋ Σχολή̋ του στη µελέτη τη̋ γλώσσα̋
(Νέα Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά).

•

Διερεύνηση για το τι ισχύει στι̋ ξένε̋ γλώσσε̋ (Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική
κ.λπ.) σε σχέση µε του̋ γραµµατικού̋ χρόνου̋.

Β62. Η σελήνη, ο ήλιο̋ και τα άλλα άστρα (167)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 1.25.5
Ζήνων τὸν ἥλιόν φησι καὶ τὴν σελήνην
καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων ἕκαστον εἶναι
νοερὸν καὶ φρόνιµον, πύρινον <δὲ> πυρὸ̋
τεχνικοῦ. δύο γὰρ γένη πυρό̋, τὸ µὲν
ἄτεχνον καὶ µεταβάλλον εἰ̋ ἑαυτὸ τὴν
τροφήν, τὸ δὲ τεχνικόν, αὐξητικόν τε καὶ
τηρητικόν, οἷον ἐν τοῖ̋ φυτοῖ̋ ἐστι καὶ
ζῴοι̋, ὃ δὴ φύσι̋ ἐστὶ καὶ ψυχή. τοιούτου
δὴ πυρὸ̋ εἶναι τὴν τῶν ἄστρων οὐσίαν.

Ο Ζήνων λέει, ότι ο ήλιο̋ και η σελήνη
και το καθένα από τα άλλα άστρα έχει
νόηση και φρόνηση, είναι πύρινο από
φωτιά τεχνική. Γιατί υπάρχουν δύο είδη
φωτιά̋: το µεν ένα είναι άτεχνο και
µετατρέπει την τροφή στον εαυτό του,
το δε άλλο είναι τεχνικό, έχοντα̋ την
ιδιότητα να αυξάνει και να συντηρεί,
όπω̋ στα φυτά και στα ζώα, πράγµα
που είναι η φύση και η ψυχή· τέτοια̋
φωτιά̋ είναι και η ουσία των άστρων.

Β63. Η σελήνη (167α)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 1.26.1
Ζήνων τὴν σελήνην ἔφησεν ἄστρον
νοερὸν καὶ φρόνιµον, πύρινον δὲ πυρὸ̋
τεχνικοῦ.

Ο Ζήνων είπε, ότι η σελήνη είναι άστρο
που έχει νόηση και φρόνηση, πύρινο
από τεχνικό πυρ.

Β64. Έκλειψη ήλιου και σελήνη̋ (167γ)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.145
Ἐκλείπειν δὲ τὸν µὲν ἥλιον ἐπιπροσθούση̋
αὐτῷ σελήνη̋ κατὰ τὸ πρὸ̋ ἡµᾶ̋
µέρο̋, ὡ̋ Ζήνων ἀναγράφει ἐν τῷ Περὶ
ὅλου· φαίνεται γὰρ ὑπερχοµένη ταῖ̋
συνόδοι̋ καὶ ἀποκρύπτουσα αὐτὸν καὶ
πάλιν παραλλάττουσα, γνωρίζεται δὲ
τοῦτο διὰ λεκάνη̋ ὕδωρ ἐχούση̋. τὴν
δὲ σελήνην ἐµπίπτουσαν εἰ̋ τὸ τῆ̋ γῆ̋

Ο ήλιο̋ παθαίνει έκλειψη, όταν πάρει
θέση µπροστά του η σελήνη κατά
το µέρο̋ που είναι προ̋ εµά̋, όπω̋
περιγράφει ο Ζήνων στο βιβλίο του
Περί όλου. Γιατί φαίνεται κατά τι̋
συζυγίε̋ να περνά από κάτω και να
τον κρύβει και πάλι να αποµακρύνεται·
αυτό φαίνεται καλύτερα σε µια λεκάνη
γεµάτη νερό. Η δε σελήνη παθαίνει
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σκίασµα, ὅθεν καὶ ταῖ̋ πανσελήνοι̋
ἐκλείπειν µόναι̋, καίπερ κατὰ διάµετρον
ἱσταµένην κατὰ µῆνα τῷ ἡλίῳ· ὅτι κατὰ
λοξοῦ ὡ̋ πρὸ̋ τὸν ἥλιον κινουµένη
παραλλάττει τῷ πλάτει ἢ βορειοτέρα
ἢ νοτιωτέρα γινοµένη. ὅταν µέντοι τὸ
πλάτο̋ αὐτῆ̋ κατὰ τὸν ἡλιακὸν καὶ τὸν
διὰ µέσων γένηται εἶτα διαµετρήσῃ τὸν
ἥλιον τότε ἐκλείπει.

έκλειψη πέφτοντα̋ στη σκιά τη̋ γη̋·
γι’ αυτό µόνο κατά τι̋ πανσελήνου̋
παθαίνει έκλειψη, µολονότι στέκει
διαµετρικά απέναντι στον ήλιο κάθε
µήνα, γιατί, επειδή κινείται λοξά ω̋
προ̋ τον ήλιο, αποµακρύνεται ω̋ προ̋
το πλάτο̋ βρισκόµενη ή βορειότερα ή
νοτιότερα. Όταν όµω̋ το πλάτο̋ τη̋
βρεθεί στην τροχιά του ήλιου κι εκείνη
των διάµεσων άστρων, κι έπειτα έρθει
διαµετρικά απέναντι στον ήλιο, τότε
παθαίνει έκλειψη.

Β65. Η αστραπή, η βροντή και ο κεραυνό̋ (167δ)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.153.7-154.1
Ἀστραπὴν δ’ (sc. oἱ Στωϊκοί φασιν
εἶναι) ἔξαψιν νεφῶν παρατριβοµένων ἢ
ῥηγνυµένων ὑπὸ πνεύµατο̋, ὡ̋ Ζήνων
ἐν τῷ Περὶ τοῦ ὅλου· βροντὴν δὲ τὸν
τούτων ψόφον ἐκ παρατρίψεω̋ ἢ ῥήξεω̋·
(154) κεραυνὸν δὲ ἔξαψιν σφοδρὰν µετὰ
πολλῆ̋ βία̋ πίπτουσαν ἐπὶ γῆ̋ νεφῶν
παρατριβοµένων ἢ ῥηγνυµένων.

Η αστραπή (λέγουν οι Στωικοί ότι
είναι) µια φλόγα που ανάβει όταν τα
νέφη τρίβονται το ένα πάνω στο άλλο
ή επειδή σπάζουν από το φύσηµα του
ανέµου, όπω̋ γράφει ο Ζήνων στο Περί
του όλου· και βροντή είναι ο κρότο̋
από την τριβή ή το σπάσιµό του̋· ο δε
κεραυνό̋ είναι µια δυνατή φλόγα που
πέφτει πάνω στη γη µε πολλή ορµή,
όταν τα νέφη τρίβονται το ένα πάνω
στο άλλο ή σπάζουν από το φύσηµα
του ανέµου.

Σχόλια Β62-65
Στα αποσπάσµατα αυτά γίνεται διάκριση του τεχνικού από το άτεχνο πυρ και
δίνεται εξήγηση των εκλείψεων τη̋ σελήνη̋ και του ήλιου, καθώ̋ και τη̋ αστραπή̋.
Πύρινα και µε νόηση είναι ο ήλιο̋, η σελήνη και τα άστρα (Β62), γιατί η σύστασή
του̋ είναι από τεχνικό πυρ. Το τεχνικό πυρ είναι το δηµιουργικό πυρ. Σε αντίθεση
µε το άτεχνο, καταστρεπτικό, που αφοµοιώνει ό,τι το τρέφει, το τεχνικό οδηγεί στην
αύξηση και τη συντήρηση, όπω̋ στα φυτά και τα ζώα. Ο κόσµο̋ είναι έµψυχο̋ και
ζωντανό̋. Η αναφορά στι̋ εκλείψει̋ (Β64) παρέχει την υιοθέτηση γενικά παραδεκτών
επιστηµονικών απόψεων τη̋ εποχή̋ του Ζήνωνο̋. Η έκλειψη του ήλιου οφείλεται
στην παρεµβολή τη̋ σελήνη̋ µεταξύ αυτού και τη̋ γη̋ (η ίδια εξήγηση υπήρξε και
στον Θαλή, του̋ Πυθαγορείου̋, τον Εµπεδοκλή και τον Αναξαγόρα). Η έκλειψη τη̋
σελήνη̋ εξηγείται από την παρεµβολή τη̋ γη̋ µεταξύ αυτή̋ και του ήλιου, όταν
είναι πανσέληνο̋.
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Αξιοποίηση Β62-Β65
•

Η εξήγηση των φαινοµένων τη̋ έκλειψη̋ ήλιου και σελήνη̋, τη̋ αστραπή̋, τη̋
βροντή̋ και του κεραυνού (Φυσική). Σύγκριση τη̋ εξήγηση̋ που δίδεται από τον
Ζήνωνα και των σύγχρονων επιστηµονικών θεωριών. Δηµιουργία ηλεκτρονικού
υλικού µε στόχο να παρουσιαστούν σε µια Ηµερίδα Φυσική̋ στο σχολείο.

Β66. Η αρχή των πάντων είναι ο θεό̋ (171γ)
Ἱππόλυτο̋, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων
ἔλεγχο̋ 1.21
Στωϊκοὶ καὶ αὐτοὶ µὲν ἐπὶ τὸ
συλλογικώτερον
τὴν
φιλοσοφίαν
ηὔξησαν καὶ σχεδὸν ὅροι̋ περιέλαβον
ὁµόδοξοι γενόµενοι ὅ γε Χρύσιππο̋ καὶ
Ζήνων, οἳ ὑπέθεντο καὶ αὐτοὶ ἀρχὴν
µὲν θεὸν τῶν πάντων, σῶµα ὄντα τὸ
καθαρώτατον, διὰ πάντων δὲ διήκειν
τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. καὶ αὐτοὶ δὲ τὸ καθ’
εἱµαρµένην εἶναι πάντα διεβεβαιώσαντο
παραδείγµατι χρησάµενοι τοιούτῳ, ὅτε
ὥσπερ ὀχήµατο̋ ἐὰν ᾖ ἐξηρτηµένο̋ κύων,
ἐὰν µὲν βούληται ἕπεσθαι, καὶ ἕλκεται
καὶ ἕπεται, ποιῶν καὶ τὸ αὐτεξούσιον
µετὰ τῆ̋ ἀνάγκη̋ οἷον τῆ̋ εἱµαρµένη̋·
ἐὰν δὲ µὴ βούληται ἕπεσθαι, πάντω̋
ἀναγκασθήσεται· τὸ αὐτὸ δή που καὶ ἐπὶ
τῶν ἀνθρώπων· καὶ µὴ βουλόµενοι γὰρ
ἀκολουθεῖν ἀναγκασθήσονται πάντω̋
εἰ̋ τὸ πεπρωµένον εἰσελθεῖν.

Οι Στωικοί αύξησαν τη φιλοσοφία
κι αυτοί περισσότεροι ω̋ προ̋ του̋
συλλογισµού̋ και την περιέλαβαν όλη
µε ορισµού̋ διατυπώνοντα̋ τι̋ ίδιε̋
δοξασίε̋ κι ο Χρύσιππο̋ και ο Ζήνων,
οι οποίοι υπέθεσαν κι αυτοί ότι αρχή
των πάντων είναι ο θεό̋, που είναι
σώµα καθαρώτατο, κι ότι η πρόνοιά
του διέρχεται µέσ’ απ’ όλα. Κι αυτοί
ισχυρίζονταν ότι όλα γίνονται σύµφωνα
µε την ειµαρµένη φέρνοντα̋ το εξή̋
παράδειγµα: όπω̋ αν ένα̋ σκύλο̋
είναι δεµένο̋ σ’ ένα αµάξι, αν µεν θέλει
να το ακολουθήσει, και έλκεται και
ακολουθεί, κάνοντα̋ και το αυτεξούσιο
µαζί µε τον εξαναγκασµό, που είναι
τρόπον τινά η ειµαρµένη· εάν όµω̋
δεν θέλει να ακολουθεί, οπωσδήποτε
θα εξαναγκασθεί· το ίδιο συµβαίνει
και µε του̋ ανθρώπου̋· κι όταν
δηλαδή δεν θέλουν να ακολουθούν, θα
εξαναγκασθούν οπωσδήποτε να µπουν
µέσα στο πεπρωµένο.

Σχόλια
Η πρόνοια είναι συνυφασµένη µε την ειµαρµένη. Το παράδειγµα του σκύλου, που
ακολουθεί εκούσια ή ακούσια, επιβεβαιώνει την ειµαρµένη-πρόνοια και αφήνει χώρο
για το αυτεξούσιο.
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Αξιοποίηση
•

Η έννοια του Θείου. Η διαχρονική αναζήτηση του ανθρώπου να κατανοήσει το
Θείο (Θρησκευτικά). Σύγκριση τη̋ αντίληψη̋ των ανθρώπων για το Θείο διά
µέσου των αιώνων (Ίωνε̋ Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Στωικοί, Χριστιανισµό̋,
άλλε̋ θρησκείε̋).

•

Ποια η σηµασία τη̋ µοίρα̋: ο άνθρωπο̋ είναι απόλυτα εξαρτηµένο̋ από το
πεπρωµένο του ή είναι σηµαντικέ̋ οι επιλογέ̋ του από ελεύθερη βούληση;
(Φιλοσοφία, Νέα Ελληνική Γλώσσα).

Β67. Ζωή σύµφωνα µε τη φύση (188)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.87
Διόπερ πρῶτο̋ ὁ Ζήνων ἐν τῷ Περὶ
ἀνθρώπου φύσεω̋ τέλο̋ εἶπε τὸ
ὁµολογουµένω̋ τῇ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ
κατ’ ἀρετὴν ζῆν· ἄγει γὰρ πρὸ̋ ταύτην
ἡµᾶ̋ ἡ φύσι̋.

Γι’ αυτό πρώτο̋ ο Ζήνων στο βιβλίο του
Περί ανθρώπου φύσεω̋ είπε ότι τελικό̋
σκοπό̋ είναι να ζει κανεί̋ σύµφωνα
µε τη φύση, πράγµα που σηµαίνει να
ζει σύµφωνα µε την αρετή· γιατί προ̋
αυτή µα̋ οδηγεί το φυσικό µα̋.

Σχόλια
τὸ ὁµολογουµένω̋ τῇ φύσει ζῆν: Η όλη παράδοση, από τον Ηράκλειτο έω̋ τον
Σκεύσιππο και τον Πολέµωνα, οδηγεί στην παραδοχή τη̋ αρχή̋ τη̋ «οµολογία̋»,
δηλαδή τη̋ συµφωνία̋ µε τον λόγο και τη φύση. Ο όρο̋ ὁµολογουµένω̋ τῇ φύσει
υποδηλώνει αφενό̋ την οικείωση του ανθρώπου µε τα πρώτα κατά φύση, αφετέρου
και µε αυτά που ακολουθούν, όταν ενεργοποιηθεί ο λόγο̋ µέσα στον άνθρωπο.
Αυτά εξασφαλίζουν το ανώτατο αγαθό. Μιλώντα̋ για τη φύση ο Ζήνων φαίνεται ότι
εννοούσε τον κοινό νόµο, στον οποίο εντάσσονται όλοι οι άνθρωποι. Η εναρµόνιση
µε αυτόν οδηγεί σε µια ενάρετη και ευδαίµονα ζωή.

Αξιοποίηση
Διαθεµατική προσέγγιση. Σύνδεση του αποσπάσµατο̋ µε την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και τη σχέση ανθρώπου – φύση̋. Προβληµατισµό̋ και συζήτηση κατά
πόσον η ενάρετη ζωή οδηγεί και σε µια πιο εναρµονισµένη σχέση µε τη φύση.
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Β68. Αγαθά, κακά και αδιάφορα (205)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 2.7.5a (Ἐκ τῆ̋
Διδύµου ἐπιτοµῆ̋)
Ταῦτ’ εἶναί φησιν ὁ Ζήνων ὅσα οὐσία̋
µετέχει· τῶν δ’ ὄντων τὰ µὲν ἀγαθά,
τὰ δὲ κακά, τὰ δὲ ἀδιάφορα. ἀγαθὰ
µὲν τοιαῦτα· φρόνησιν, σωφροσύνην,
δικαιοσύνην, ἀνδρείαν καὶ πᾶν ὅ ἐστιν
ἀρετὴ ἢ µετέχον ἀρετῆ̋· κακὰ δὲ τὰ
τοιαῦτα· ἀφροσύνην, ἀκολασίαν, ἀδικίαν,
δειλίαν καὶ πᾶν ὅ ἐστι κακία ἢ µετέχον
κακία̋· ἀδιάφορα δὲ τὰ τοιαῦτα· ζωὴν
θάνατον, δόξαν ἀδοξίαν, ἡδονὴν πόνον,
πλοῦτον πενίαν, ὑγίειαν νόσον καὶ τὰ
τούτοι̋ ὅµοια.

Αυτά, λέει ο Ζήνων, είναι όσα µετέχουν
τη̋ ουσία̋· από δε τα πράγµατα άλλα
είναι αγαθά, άλλα κακά και άλλα
αδιάφορα. Αγαθά είναι τα τέτοια: η
φρόνηση, η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη,
η ανδρεία και κάθε τι που είναι αρετή
ή µετέχει αρετή̋. Κακά είναι τα τέτοια:
η αφροσύνη, η ακολασία, η αδικία, η
δειλία και κάθε τι που είναι κακία ή
µετέχει τη̋ κακία̋. Αδιάφορα είναι
τα τέτοια: η ζωή και ο θάνατο̋, η δόξα
και η ασηµότητα, ο πόνο̋ και η ηδονή,
ο πλούτο̋ και η πενία, η υγεία και η
νόσο̋, και τα παρόµοια.

Σχόλια
Τα όντα διακρίνονται σε αγαθά, κακά και αδιάφορα. Τη διάκριση σε αδιάφορα τη
διατύπωσε ο Ζήνων, ο οποίο̋ χρησιµοποίησε τη λέξη αυτή για πρώτη φορά µε
ηθική σηµασία. Η αναφορά στι̋ αρετέ̋ (φρόνηση, σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ανδρεία)
παραπέµπει στην πλατωνική τετρακτύν των αρετών. Το ίδιο ισχύει για τι̋ κακίε̋.
Αρετέ̋ και αγαθά ταυτίζονται. Στην κατηγορία των αδιαφόρων έχουµε µια αναφορά
εννοιών κατά ζεύγη ή κατά σειρέ̋ σε αντιπαράθεση. Αδιάφορα είναι τα ουδέτερα,
που ούτε ωφελούν ηθικά ούτε βλάπτουν. Αυτά τα αδιάφορα όµω̋ ο Ζήνων δεν τα
αφήνει να εκπέσουν από κάθε αξία, γιατί τότε ο ανθρώπινο̋ βίο̋ θα παρέµενε σε
µια άκαµπτη διάκριση µεταξύ αρετή̋ και κακία̋ και θα παραµελούσε τι̋ άλλε̋
ποικίλε̋ πλευρέ̋, που αντιµετωπίζει στην πράξη.

Αξιοποίηση
Οι αρετέ̋ και τα αγαθά. Πόσο οι έννοιε̋ αυτέ̋ ταυτίζονται στι̋ µέρε̋ µα̋; Διερεύνηση τη̋ έννοια̋ τη̋ αρετή̋ στην εποχή µα̋ (Νέα Ελληνική Γλώσσα, Φιλοσοφία).
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Β69. Το καθήκον (233β)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 2.7.8
Ὁρίζεται δὲ τὸ καθῆκον· τὸ ἀκόλουθον
ἐν ζωῇ, ὃ πραχθὲν εὔλογον ἀπολογίαν
ἔχει· παρὰ τὸ καθῆκον δὲ τὸ ἐναντίω̋.
τοῦτο διατείνει καὶ εἰ̋ τὰ ἄλογα τῶν
ζῴων, ἐνεργεῖ γάρ τι κἀκεῖνα ἀκολούθω̋
τῇ ἑαυτῶν φύσει· ἐπὶ <δὲ> τῶν λογικῶν
ζῴων οὕτω̋ ἀποδίδοται· τὸ ἀκόλουθον
ἐν βίῳ.

Ορίζει δε το καθήκον: αυτό που έχει
µια συνέπεια στη ζωή, που, όταν το
πράξουµε, έχει µια εύλογη δικαιολογία·
παρά το καθήκον είναι το αντίθετο.
Αυτό εκτείνεται και στα άλογα ζώα,
γιατί κι εκείνα ενεργούν σύµφωνα µε
τη φύση του̋ στα λογικά όµω̋ ζώα
διατυπώνεται ω̋ εξή̋: αυτό που είναι
συνεπέ̋ στον βίο.

Σχόλια
εὔλογον απολογίαν ἔχει: Ο χαρακτηρισµό̋ του καθήκοντο̋ ω̋ έχοντο̋ εὔλογον
ἀπολογίαν έχει συζητηθεί εκτεταµένα. Η επικρατούσα ερµηνεία είναι ότι σηµαίνει
«σύµφωνα µε τον ορθό λόγο», δηλαδή κάτι που µπορεί να στηριχθεί σε µια λογική
και εποµένω̋ φυσική εξήγηση. Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν καθήκοντα, τα οποία
είναι ακόλουθα µε τη φύση.

Αξιοποίηση
Μπορούν να αναληφθούν από µέρου̋ των µαθητών εργασίε̋ µέσα από τι̋ οποίε̋
να διερευνάται διαχρονικά η έννοια του καθήκοντο̋ σε διάφορου̋ πολιτισµού̋
(π.χ. ρωµαϊκή αυτοκρατορία).

Β70. Ο σοφό̋ (238)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.121-123:
Μόνον τ’ ἐλεύθερον (sc. τὸν σοφὸν εἶναί
φασιν οἱ Στωϊκοί), τοὺ̋ δὲ φαύλου̋
δούλου̋· εἶναι γὰρ τὴν ἐλευθερίαν
ἐξουσίαν αὐτοπραγία̋, τὴν δὲ δουλείαν
στέρησιν αὐτοπραγία̋. (122) εἶναι δὲ
καὶ ἄλλην δουλείαν τὴν ἐν ὑποτάξει καὶ
τρίτην τὴν ἐν κτήσει τε καὶ ὑποτάξει, ᾗ
ἀντιτίθεται ἡ δεσποτεία, φαύλη οὖσα
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Και λένε (οι Στωικοί) ότι µόνο (ο σοφό̋
είναι) ελεύθερο̋, ενώ οι φαύλοι είναι
δούλοι· γιατί η ελευθερία είναι η
εξουσία τη̋ αυτόνοµη̋ πράξη̋, ενώ
η δουλεία είναι στέρηση αυτή̋ τη̋
αυτόνοµη̋ πράξη̋. (122) Υπάρχει δε
και άλλη δουλεία, αυτή που βρίσκεται
στην υποταγή, και τρίτη αυτή που
βρίσκεται στην κτήση και την υποταγή,
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καὶ αὕτη. οὐ µόνον δ’ ἐλευθέρου̋ εἶναι
τοὺ̋ σοφού̋, ἀλλὰ καὶ βασιλέα̋, τῆ̋
βασιλεία̋ οὔση̋ ἀρχῆ̋ ἀνυπευθύνου,
ἥτι̋ περὶ µόνου̋ ἂν τοὺ̋ σοφοὺ̋ συσταίη,
καθά φησι Χρύσιππο̋ ἐν τῷ Περὶ τοῦ
κυρίω̋ κεχρῆσθαι Ζήνωνα τοῖ̋ ὀνόµασιν·
ἐγνωκέναι γάρ φησι δεῖν τὸν ἄρχοντα
περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, µηδένα δὲ τῶν
φαύλων ἐπίστασθαι ταῦτα. ὁµοίω̋ δὲ καὶ
ἀρχικοὺ̋ δικαστικού̋ τε καὶ ῥητορικοὺ̋
µόνου̋ εἶναι, τῶν δὲ φαύλων οὐδένα. ἔτι
καὶ ἀναµαρτήτου̋, τῷ ἀπεριπτώτου̋
εἶναι ἁµαρτήµατι. (123) ἀβλαβεῖ̋ τ’ εἶναι·
οὐ γὰρ ἄλλου̋ βλάπτειν οὔθ’ αὑτού̋.
ἐλεήµονά̋ τε µὴ εἶναι συγγνώµην τ’
ἔχειν µηδενί· µὴ γὰρ παριέναι τὰ̋ ἐκ
τοῦ νόµου ἐπιβαλλούσα̋ κολάσει̋,
ἐπεὶ τό γ’ εἴκειν καὶ ὁ ἔλεο̋ αὐτὴ θ’ ἡ
ἐπιείκεια οὐδένειά ἐστι ψυχῆ̋ πρὸ̋
κολάσει̋ προσποιουµένη̋ χρηστότητα·
µηδ’ οἴεσθαι σκληροτέρα̋ αὐτὰ̋ εἶναι
ἔτι τε τὸν σοφὸν οὐδὲν θαυµάζειν τῶν
δοκούντων παραδόξων, οἷον Χαιρώνεια
καὶ ἀµπώτιδα̋ καὶ πηγὰ̋ θερµῶν ὑδάτων
καὶ πυρὸ̋ ἀναφυσήµατα, ἀλλὰ µὴν οὐδ’
ἐν ἐρηµίᾳ φασί, βιώσεται ὁ σπουδαῖο̋·
κοινωνικὸ̋ γὰρ φύσει καὶ πρακτικό̋.
τὴν µέντοι ἄσκησιν ἀποδέξεται ὑπὲρ τοῦ
σώµατο̋ ὑποµονῆ̋.

και τρίτη αυτή που βρίσκεται στην
κτήση και την υποταγή, στην οποία
αντιτίθεται η δεσποτεία, που κι αυτή
είναι φαύλη. Οι σοφοί όµω̋ δεν είναι
µόνον ελεύθεροι, αλλά και βασιλεί̋,
εφ’ όσον η βασιλεία είναι αρχή που
δεν δίνει λόγο σε κανένα, που µε µόνο
του̋ σοφού̋ µπορεί να συνδεθεί, όπω̋
λέει ο Χρύσιππο̋ στο βιβλίο του «Περί
του ότι ο Ζήνων χρησιµοποίησε κυρίω̋
τι̋ ονοµασίε̋»· γιατί λέει ότι ο άρχων
πρέπει να γνωρίζει για τα αγαθά και
τα κακά, ενώ κανεί̋ από του̋ φαύλου̋
δεν τα γνωρίζει αυτά. Παρόµοια λένε
ότι οι σοφοί µόνον είναι και σωστοί
κυβερνήτε̋ και δικαστέ̋ και ρήτορε̋,
ενώ από του̋ µη σοφού̋ κανένα̋.
Ακόµα είναι και αλάνθαστοι, γιατί δεν
περιπίπτουν σε σφάλµατα. (123) Κι ότι
είναι αβλαβεί̋· γιατί δεν βλάπτουν
άλλου̋, ούτε του̋ εαυτού̋ των. και δεν
είναι σπλαχνικοί κι ούτε συγχωρούν
κανένα· γιατί δεν µετριάζουν τι̋
τιµωρίε̋ που επιβάλλουν οι νόµοι,
διότι το να υποχωρεί κανεί̋ και να
νιώθει έλεο̋ κι αυτή η ίδια η επιείκεια
είναι µια µηδαµινότητα τη̋ ψυχή̋
που προσποιείται καλοσύνη ω̋ προ̋
τι̋ τιµωρίε̋· ούτε να νοµίζει ότι αυτέ̋
είναι σκληρότερε̋. Ακόµη και ο σοφό̋
δεν θαυµάζει τίποτε απ’ όσα φαίνονται
παράδοξα, όπω̋ τα Χαρώνεια βάραθρα
και τι̋ αµπώτιδε̋ και τι̋ πηγέ̋ των
θερµών υδάτων και τα αναφυσήµατα
τη̋ φωτιά̋ των ηφαιστείων. Ωστόσο
λένε ότι ούτε και στην ερηµιά δεν θα
ζήσει ο σοφό̋· γιατί είναι από τη φύση
φτιαγµένο̋ για την κοινωνία και την
πράξη. Τη σκληρή άσκηση όµω̋ θα
τη δεχθεί για χάρη τη̋ σωµατική̋
αντοχή̋.
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Β71. Διόρθωση ενό̋ ρητού του Σοφοκλή
(238α = ΑΚυΓ1β´ 9 F2)
Πλούταρχο̋, Ἠθικά 33d:
Καὶ ὁ Ζ ή ν ω ν ἐπανορθούµενο̋
τὸ τοῦ Σοφοκλέου̋ (TrGF III fr. 873)
(v. i.) Ὅστι̋ δὲ πρὸ̋ τύραννον
ἐµπορεύεται,
κείνου ‘στι δοῦλο̋, κἂν ἐλεύθερο̋
µόλῃ,
µετέγραφεν·
5
(v. 1)
οὔκ ἐστι δοῦλο̋, ἂν
ἐλεύθερο̋ µόλῃ,
τῷ ἐλευθέρῳ νῦν συνεκφαίνων
τὸν ἀδεᾶ καὶ µεγαλόφρονα καὶ
ἀταπείνωτον.

Και ο Ζ ή ν ω ν επανορθώνοντα̋ το
(ρητό) του Σοφοκλή:
(στ. i.)
Όποιο̋ εµπορεύεται µε
τύραννο,
είναι δούλο̋ εκείνου, ακόµα κι
αν γυρίσει ελεύθερο̋,
έγραφε αντ’ αυτού:
(στ. 1) δεν είναι δούλο̋, αν γυρίσει
ελεύθερο̋,
συνυποδηλώνοντα̋
τώρα
µε
τον ελεύθερο τον άφοβο και τον
µεγαλόψυχο και τον αταπείνωτο.

Σχόλια
Οὐ µόνον τ’ ἐλευθέρου̋ εἶναι τοὺ̋ σοφοὺ̋ ἀλλὰ καὶ βασιλέα̋: Τα δύο αυτά
γνωρίσµατα του σοφού φαίνεται ότι έχουν Κυνική προέλευση. Η πλατωνική ιδέα του
άρχοντο̋-φιλοσόφου βρίσκει κατά κάποιο τρόπο τη συνέχειά τη̋ στον Κυνισµό, όπου
ο φιλόσοφο̋ είναι βασιλεύ̋-κυβερνήτη̋ και ταυτόχρονα παιδαγωγό̋. Το ιδεώδε̋
όµω̋ τη̋ Κυνική̋ φιλοσοφία̋ έχει χαρακτήρα ηθικό και ατοµικό, ενώ τη̋ Στωική̋
είναι περισσότερο κοινωνικό και πολιτικό.
ἐλεήµονά̋ τε µὴ εἶναι: Ο ἔλεο̋ και ο φόβο̋ είναι πάθη τα οποία δεν είναι αποδεκτά.
Ο έλεο̋ είναι µια υποδιαίρεση τη̋ λύπη̋.
οὐδὲν θαυµάζει: Το πάθο̋ του θαυµασµού, που τόσο εκτιµήθηκε από τον Πλάτωνα
και τον Αριστοτέλη ω̋ ένα κατεξοχήν φιλοσοφικό πάθο̋, απορρίπτεται, γιατί
αποτελεί ταραχή τη̋ ψυχή̋. Τίποτα το παράδοξο δεν µπορεί να επηρεάσει τον
άνθρωπο που µένει αµετακίνητο̋ στον ορθό λόγο.
κοινωνικὸ̋ γὰρ φύσει καὶ πρακτικό̋: Το ιδεώδε̋ του σοφού δεν αποβλέπει στη
σωτηρία του ατόµου, όπω̋ το κυνικό ιδεώδε̋, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη
ζωή τη̋ πολιτεία̋. Ο σοφό̋ είναι πάνω από όλα πολίτη̋ (πλατωνική παράδοση). Το
πολιτεύεσθαι είναι µια περίπτωση καθήκοντο̋ κατά περίσταση.
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Αξιοποίηση
•

Σύγκριση του αποσπάσµατο̋ µε αποσπάσµατα από την Πολιτεία του Πλάτωνα,
έτσι ώστε να διαφανεί η θέση των δύο φιλοσόφων σχετικά µε το ιδανικό του
άρχοντο̋-φιλοσόφου.

•

Η διαχρονική σηµασία τη̋ πραγµατική̋ ελευθερία̋ (Νέα Ελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία, π.χ. «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι»). Τι σηµαίνει για του̋ νέου̋ µα̋
σήµερα η λέξη ελευθερία; Σε ποιου̋ τοµεί̋ θεωρούν ότι καταπιέζονται και πώ̋
αγωνίζονται για την ελευθερία του̋ (εσωτερική και εξωτερική);

Β72. Οικοδόµηση ναών και αγαλµάτων (244)
Κλήµη̋ Αλεξανδρεύ̋, Στρωµατεῖ̋
5.11.76
Λέγει δὲ καὶ ὁ Ζήνων, ὁ τῆ̋ Στωϊκῆ̋
κτίστη̋ αἱρέσεω̋, ἐν τῷ τῆ̋ Πολιτεία̋
βιβλίῳ µήτε ναοὺ̋ δεῖν ποιεῖν µήτε
ἀγάλµατα· µηδὲν γὰρ εἶναι τῶν θεῶν
ἄξιον κατασκεύασµα· καὶ γράφειν οὐ
δέδιεν αὐταῖ̋ λέξεσι τάδε· «Ἱερά τε
οἰκοδοµεῖν οὐδὲν δεήσει· ἱερὸν γὰρ µὴ
πολλοῦ ἄξιον, καὶ ἅγιον οὐδὲν χρὴ
νοµίζειν, οὐδὲν δὲ πολλοῦ ἄξιον καὶ
ἅγιον οἰκοδόµων ἔργον καὶ βαναύσων.»

Ο δε Ζήνων, ο ιδρυτή̋ τη̋ σχολή̋ των
Στωικών, λέει στο βιβλίο τη̋ Πολιτεία̋
ότι δεν πρέπει ούτε ναού̋ να κτίζουµε,
ούτε αγάλµατα· γιατί τίποτε απ’ αυτά
δεν είναι άξιο κατασκεύασµα για του̋
θεού̋· και δεν υπάρχει φόβο̋ για να
γράψει κανεί̋ µε τι̋ ίδιε̋ αυτέ̋ λέξει̋
τα εξή̋: «Και να οικοδοµήσει κανεί̋
ιερά δεν θα χρειασθεί καθόλου· γιατί
το ιερό δεν αξίζει τίποτε και δεν πρέπει
να το θεωρούµε άγιο· αφού δεν έχει
καµιάν αξία ούτε είναι άγιο το έργο
οικοδόµων και βαναύσων ανθρώπων.»

Β73. Στολίδι των πόλεων είναι οι αρετέ̋ (244α)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 4.1.88
Ζήνων ἔφη δεῖν τὰ̋ πόλει̋ κοσµεῖν οὐκ
ἀναθήµασιν ἀλλὰ ταῖ̋ τῶν οἰκούντων
ἀρεταῖ̋.

Ο Ζήνων είπε ότι πρέπει τι̋ πόλει̋ να
τι̋ κοσµούµε όχι µε αναθήµατα αλλά
µε τι̋ αρετέ̋ αυτών που τι̋ κατοικούν.

Αξιοποίηση (Β72-73)
Συζήτηση για τη σηµασία οικοδόµηση̋ ναών και αγαλµάτων και κατά πόσο χρειάζεται να είναι µεγαλοπρεπεί̋ οι ναοί. Ανάθεση εργασιών για τον τρόπο λατρεία̋
µέσα από τα οικοδοµήµατα, τι̋ εικόνε̋, τα αγάλµατα σε διάφορε̋ θρησκείε̋ (Θρησκευτικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα).
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Β74. Ανέκδοτο (267)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 4.15b.31
Ζήνων ὁ Στωϊκὸ̋ φιλόσοφο̋ ὁρῶν
τινα τῶν γνωρίµων ὑπὸ τοῦ ἀγροῦ
περισπώµενον εἶπεν· «Ἐὰν µὴ σὺ τοῦτον
ἀπολέσῃ̋, οὗτό̋ σε ἀπολέσει».

Ο Ζήνων ο Στωικό̋ φιλόσοφο̋,
βλέποντα̋ κάποιον από του̋ γνωστού̋
του να καταπονείται από τι̋ δουλειέ̋
του χωραφιού του, είπε: «Αν δεν χάσει̋
εσύ αυτό το χωράφι, αυτό θα χάσει
εσένα».

Β75. Ρητό (271)
Πλούταρχο̋, Φωκίων 5.4
Ζήνων ἔλεγεν ὅτι δεῖ τὸν φιλόσοφον εἰ̋
νοῦν ἀποβάπτοντα προφέρεσθαι τὴν
λέξιν.

Γιατί ο Ζήνων έλεγε ότι πρέπει ο
φιλόσοφο̋ να βουτά πρώτα τη λέξη
στον νου και ύστερα να την προφέρει.

Β76. Συµβουλή (272 = ΑΚυΓ1β´ 9 F1)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 3.14.4
Ζήνωνο̋·
(v. 1) Ἔλεγχε σαυτὸν ὅστι̋ εἶ, {καὶ} µὴ
πρὸ̋ χάριν
ἄκου’, ἀφαιροῦ δὲ κολάκων
παρρησίαν.

Το υ Ζ ή ν ω ν α:
(στ. 1) να ελέγχει̋ τον εαυτό σου τι
είδου̋ άνθρωπο̋ είσαι,
ό,τι σου λέγεται για
να σ’ ευχαριστήσει
να µην τ’ ακού̋, και να
αποµακρύνει̋ την πολυλογία
των κολάκων.

Β77. Ορισµό̋ του φίλου (276)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.23
Ἐρωτηθεὶ̋ τί̋ ἐστι φίλο̋, «ἄλλο̋», ἔφη
(sc. ὁ Ζήνων), «ἐγώ».
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Όταν ρωτήθηκε, τι είναι φίλο̋, «ένα̋
άλλο̋», είπε (ο Ζήνων), «εαυτό̋».
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Β78. Συµβουλή σε έναν νεαρό (284)
Διογένη̋ Λαέρτιο̋ 7.23:
Πρὸ̋ τὸ φλυαροῦν µειράκιον, «διὰ
τοῦτο», εἶπε (sc. ὁ Ζήνων), «δύο ὦτα
ἔχοµεν, στόµα δὲ ἕν, ἵνα πλείω µὲν
ἀκούωµεν, ἥττονα δὲ λέγωµεν».

Προ̋ έναν φλύαρο νεαρό, «γι’ αυτό»,
είπε (ο Ζήνων), «έχουµε δύο αυτιά κι
ένα στόµα, για ν’ ακούµε περισσότερα
και να λέµε λιγότερα».

Αξιοποίηση Β74, Β75, Β78
•

Διαθεµατικά και µεµονωµένα σε διάφορα µαθήµατα για την αξία του χιούµορ
στη ζωή µα̋.

•

Η σηµασία τη̋ αυτοκριτική̋ στη ζωή των ανθρώπων: Ένα̋ δρόµο̋ που χαράσσεται
από τα πρώτα χρόνια τη̋ ζωή̋.

Αξιοποίηση Β76 και Β77
•

Η διαχρονικότητα τη̋ αναγνώριση̋ των κολάκων και τη̋ αξία̋ τη̋ φιλία̋.
Να δοθούν παραδείγµατα, µετά από διερεύνηση, για φιλίε̋ που άντεξαν στον
χρόνο και έµειναν παροιµιώδει̋ (Δάµων και Φιντία̋, Αχιλλέα̋ και Πάτροκλο̋
κ.ά.). Να διατυπωθούν, µετά από συζήτηση, οι προϋποθέσει̋ για µια ορθή και
εποικοδοµητική φιλία.

•

Διαθεµατική εργασία: Η φιλία, ένα αγαθό πολύτιµο, όπω̋ υµνείται µέσα από
την ποίηση και την πεζογραφία, τη µουσική και την τέχνη.

•

Η φιλία εµπνέει του̋ νέου̋. Συγγραφή ποιηµάτων, σύνθεση τραγουδιών,
δηµιουργία σχεδίων, αφισών.

•

Βλ. επίση̋ κατωτ. Β85-Β86 (Κλέαρχο̋ ο Σολεύ̋, F57και F64, για τη φιλία και για
του̋ κόλακε̋ αντίστοιχα) και Β109-Β110 (Δηµώναξ ο Κύπριο̋, S7-S8, για τη φιλία),
µε τι̋ προτάσει̋ αξιοποίησή̋ του̋.
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2. ΚΛΕΑΡΧΟΣ Ο ΣΟΛΕΥΣ
Ο Κλέαρχο̋ καταγόταν πιθανώ̋ από του̋ Σόλου̋ τη̋ Κύπρου. Η γέννησή
του θα πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο 370/360 και ο θάνατό̋ του ίσω̋ γύρω
στο 290/280 π.Χ. Ήταν φιλόσοφο̋ και µάλιστα Περιπατητικό̋, διετέλεσε δε
διακεκριµένο̋ µαθητή̋ του Αριστοτέλη. Αναφέρονται δεκαεννέα τίτλοι έργων
του. Η πιο σηµαντική πηγή του Κλέαρχου παραµένει ο Αθήναιο̋, ο οποίο̋ στου̋
Δειπνοσοφιστέ̋ παραδίδει ένα πλήθο̋ αποσπασµάτων του. Μοναδικό στην
αρχαία γραµµατεία υπήρξε το έργο του Κλέαρχου Περί γρίφων. Κατά την άποψή
του, παροιµίε̋ και γρίφοι συνδέονται µε κοινό παρονοµαστή την παιδεία. Είναι
φανερό ότι αναζητά ένα νέο στυλ στο γράψιµο, που οι φιλόσοφοι επιµένουν να
αναγνωρίζουν ω̋ σκοτεινό. Ο λόγο̋ του είναι λόγο̋ στοχαστή, που διαδηλώνει,
µέσω του ύφου̋ του, ότι καινοτοµεί. Στη µέθοδό του επίση̋, παρατηρούµε ότι
προσπαθεί να παραγάγει κάτι νέο. Δεν είναι βιογράφο̋, δεν τον απασχολούν
µόνο ορισµένε̋ κατηγορίε̋ προσώπων, βασιλεί̋, τύραννοι, φιλόσοφοι, όπω̋
απασχολούν του̋ σύγχρονου̋ Περιπατητικού̋. Του̋ θέλει όλου̋ στην πινακοθήκη
του: αυλητέ̋, µίµου̋, εταίρε̋, βασιλεί̋, σοφού̋ και άσοφου̋ ηδονιστέ̋, αµαρτωλού̋
και εγκρατεί̋. Δεν αποκρύπτει την αλήθεια, δεν εξωραΐζει, καταγράφει την ωµή
πραγµατικότητα .

Β79. Τα ορτύκια (F2)
Ἀθήναιο̋ 9.48, 393a
Περὶ δὲ τῆ̋ τῶν ὀρτύγων θήρα̋
ἰδίω̋ ἱστορεῖ Κλέαρχο̋ ὁ Σολεύ̋, ἐν
τῷ ἐπιγραφοµένῳ Περὶ τῶν ἐν τῇ
Πλάτωνο̋ πολιτείᾳ µαθηµατικῶ̋
εἰρηµένων, γράφων οὕτω̋· «Οἱ ὄρτυγε̋
περὶ τὸν τῆ̋ ὀχεία̋ καιρόν, ἐὰν
κάτοπτρον ἐξ ἐναντία̋ τι̋ αὐτῶν, καὶ
πρὸ τούτου βρόχον θῇ, τρέχοντε̋ πρὸ̋
τὸν ἐµφαινόµενον ἐν τῷ κατόπτρῳ,
ἐµπίπτουσιν εἰ̋ τὸν βρόχον.»
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Κυρίω̋ µε το κυνήγι των ορτυκιών
καταπιάνεται ο Κλέαρχο̋ από του̋
Σόλου̋ στο έργο του που επιγράφεται
Περὶ τῶν ἐν τῇ Πλάτωνο̋ Πολιτείᾳ
µαθηµατικῶ̋ εἰρηµένων, γράφοντα̋
τα εξή̋: «Τα ορτύκια, εάν κάποιο̋, την
εποχή που ζευγαρώνουν, τοποθετήσει
απέναντί του̋ έναν καθρέφτη και
µπροστά του ένα βρόχι, τρέχοντα̋
προ̋ το είδωλό του̋ στον καθρέφτη,
πέφτουν στο βρόχι.»

Κλέαρχο̋ ο Σολεύ̋

Β80. Οι κολιοί (F3)
Αθήναιο̋ 9.48, 393ab
Καὶ περὶ τῶν κολοιῶν δὲ καλουµένων
τὰ ὅµοια ἱστορεῖ, ἐν τούτοι̋· «Καὶ τοῖ̋
κολιοῖ̋ δὲ διὰ τὴν φυσικὴν φιλοστοργίαν,
καίπερ τοσοῦτον πανουργίᾳ διαφέρουσιν, ὅµω̋ ὅταν ἐλαίου κρατὴρ τεθῇ
πλήρη̋, οἱ στάντε̋ αὐτῶν ἐπὶ τὸ
χεῖλο̋ καὶ καταβλέψαντε̋ ἐπὶ τὸν
ἐµφαινόµενον, καταράττουσι. διόπερ
ἐλαιοβρόχων γενοµένων, ἡ τῶν πτερῶν
αὐτῶν συγκόλλησι̋ αἰτία γίνεται τῆ̋
ἁλώσεω̋.»

Και για τι̋ λεγόµενε̋ κάργιε̋ (κολιού̋)
παρόµοια διηγείται µε την ακόλουθη
διατύπωση: «Και µε τι̋ κάργιε̋, επειδή
έχουν έµφυτη έλξη για το είδο̋ του̋,
παρότι υπερέχουν κατά πολύ στην
πανουργία, όµω̋, όταν τοποθετηθεί
µπροστά του̋ µία κούπα γεµάτη λάδι,
όσε̋ απ’ αυτέ̋ σταθούν στο χείλο̋
και κοιτάξουν κάτω, ορµούν προ̋ το
είδωλο. Έτσι λοιπόν, λαδωµένε̋ όπω̋
είναι, µπορούν να πιαστούν, αφού τα
φτερά του̋ έχουν κολλήσει από το
λάδι.»

Αξιοποίηση των Β79 και Β80
Τα αποσπάσµατα αυτά, τα οποία πραγµατεύονται το θέµα του κυνηγιού και
παρουσιάζουν τεχνικέ̋ άγρα̋, ορτυκιών το πρώτο (µοιάζοντα̋ περισσότερο µε
πείραµα) και κολιών το δεύτερο, µπορούν να συνεξεταστούν µε το Β87 (F74a), το
οποίο αναφέρεται επίση̋ στο ζωικό βασίλειο.
•

Γνωριµία µε τα χαρακτηριστικά και τι̋ ιδιαιτερότητε̋ στη συµπεριφορά των
πουλιών και ιδιαίτερα των ενδηµικών πουλιών τη̋ Κύπρου (Περιβαλλοντική
Αγωγή).

•

Διερεύνηση και αναζήτηση άλλων, πρωτότυπων τρόπων κυνηγιού, µε σεβασµό
πάντοτε προ̋ το περιβάλλον και το ζωικό βασίλειο.

•

Αναζήτηση βιντεογραφηµένων σκηνών µε περίεργη ή πρωτότυπη συµπεριφορά
κάποιου ζώου.

•

Δηµιουργία ταινία̋, κατασκευή̋, παρουσίαση̋ κ.λπ., µε θέµα τον κόσµο των
ζώων.

Β81 – Β82. Για τον ύπνο (F5 - F6)
Τα δύο αποσπάσµατα από το Περί ύπνου του Κλέαρχου Σολέα έχουν ω̋ θέµα
τον προσωρινό διαχωρισµό ψυχή̋ – σώµατο̋. Η άποψη που επικρατεί είναι
ότι η ψυχή όχι µόνο διατηρεί την ανεξαρτησία τη̋ από το σώµα και έχει τη
βασική ιδιότητα τη̋ αυτονοµία̋, αλλά είναι και αθάνατη.
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Β81. Η ψυχουλκό̋ ράβδο̋ (F5)
Πρόκλο̋, Εἰ̋ Πλάτωνο̋ Πολιτείαν II
σελ. 122.12-123.16 Κroll
Ὅτι δὲ καὶ ἐξιέναι τὴν ψυχὴν καὶ
εἰσιέναι δυνατὸν εἰ̋ τὸ σῶµα δηλοῖ καὶ ὁ
παρὰ τῷ Κλεάρχῳ τῇ ψυχουλκῷ ῥάβδῳ
χρησάµενο̋ ἐπὶ τοῦ µειρακίου τοῦ
καθεύδοντο̋ καὶ πείσα̋ τὸν δαιµόνιον
Ἀριστοτέλη, καθάπερ ὁ Κλέαρχο̋ ἐν
τοῖ̋ Περὶ ὕπνου φησίν, περὶ τῆ̋ ψυχῆ̋,
ὡ̋ ἄρα χωρίζεται τοῦ σώµατο̋ καὶ ὡ̋
εἴσεισιν εἰ̋ τὸ σῶµα καὶ ὡ̋ χρῆται αὐτῷ
οἷον καταγωγίῳ. τῇ γὰρ ῥάβδῳ πλήξα̋
τὸν παῖδα τὴν ψυχὴν ἐξείλκυσεν καὶ
οἷον ἄγων δι’ αὐτῆ̋ πόρρω τοῦ σώµατο̋
ἀκίνητον ἐνέδειξε τὸ σῶµα καὶ ἀβλαβὲ̋
σῳζόµενον ἀναισθητεῖν πρὸ̋ <τὰ̋
πληγὰ̋ τῶν> γναπτόντων ὅµοιον ἀψύχῳ.
ἐκείνην δὲ µεταξὺ διενεχθεῖσαν πόρρω
τοῦ σώµατο̋ ἐγγύθεν αὐτῆ̋ ἀγοµένη̋
πάλιν <διὰ> τῆ̋ ῥάβδου µετὰ τὴν εἴσοδον
ἀπαγγέλλειν ἕκαστα. τοιγαροῦν ἐκ
τούτων πιστεῦσαι τού̋ τε ἄλλου̋
τῆ̋ τοιαύτη̋ ἱστορία̋ θεατὰ̋ καὶ τὸν
Ἀριστοτέλην χωριστὴν εἶναι τοῦ σώµατο̋
τὴν ψυχήν. τοῦτο µὲν οὖν ὅπερ λέγω,
τὸ τὴν ψυχὴν ἐξιέναι τε δύνασθαι τοῦ
σώµατο̋ καὶ αὖθι̋ εἰσιέναι καὶ ἔµπνουν
ποιεῖν ὅπερ ἀπελελοίπει, ταῦτά τε δηλοῖ
πάλαι τοῖ̋ ἡγεµόσιν τοῦ Περιπάτου
γεγραµµένα.

Ότι είναι δυνατόν και να εξέλθει η ψυχή
από το σώµα και να εισέλθει σ’ αυτό
το δηλώνει κι αυτό̋ που, σύµφωνα µε
τον Κλέαρχο, χειρίστηκε πάνω στον
κοιµισµένο νεαρό τη ράβδο που έλκει
έξω την ψυχή, πείθοντα̋ τον θαυµάσιο
Αριστοτέλη, σύµφωνα µε όσα λέει ο
Κλέαρχο̋ στο έργο του Περὶ ὕπνου για
την ψυχή, ότι δηλαδή χωρίζεται από το
σώµα, και ότι εισέρχεται στο σώµα και
ότι το χρησιµοποιεί ω̋ καταφύγιο. Κι
αυτό γιατί, χτυπώντα̋ τον νεαρό µε τη
ράβδο, του τράβηξε έξω την ψυχή και,
καθώ̋ την αποµάκρυνε από το σώµα
µε αυτή τη ράβδο, απέδειξε ότι το σώµα
ήταν ακίνητο, σώο και αβλαβέ̋ και, όµοιο
µε άψυχο· δεν έδειχνε να αισθάνεται
αντιδρώντα̋ στα κτυπήµατα όσων το
έπλητταν. Η ψυχή, που στο µεταξύ είχε
µεταφερθεί µακριά από το σώµα, όταν
την ξανακάλεσε η ράβδο̋ και εισήλθε στο
σώµα, άρχισε να διηγείται τα καθέκαστα.
Έτσι, απ’ όσα διαδραµατίστηκαν,
πίστεψαν και οι άλλοι θεατέ̋ αυτή̋
τη̋ ιστορία̋ και ο Αριστοτέλη̋ ότι η
ψυχή είναι χωριστή από το σώµα. Αυτό
λοιπόν που λέω, ότι δηλαδή η ψυχή
είναι δυνατόν να βγει από το σώµα, να
ξαναµπεί και να δώσει ζωή σ’ αυτό που
είχε εγκαταλείψει, τα δηλώνουν και όσα
έχουν γράψει παλαιότερα οι επικεφαλή̋
τη̋ περιπατητική̋ σχολή̋.

Σχόλια
Πρόκειται για κάποιο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε ενώπιον του Αριστοτέλη και
τον έπεισε, όπω̋ και του̋ υπόλοιπου̋ θεατέ̋, ότι η ψυχή είναι χωριστή από το σώµα.
Δεν κατονοµάζεται το άτοµο που χειρίστηκε την ψυχουλκό ράβδο, αλλά όλα τα
στοιχεία οδηγούν στο συµπέρασµα πω̋ πρόκειται για κάποιον σοφό τη̋ Ανατολή̋.
Τέτοιε̋ εµπειρίε̋ πάντω̋, ενδεχοµένω̋ λιγότερο εντυπωσιακέ̋, δεν ήταν άγνωστε̋
και στου̋ Έλληνε̋. Ο ίδιο̋ ο Αριστοτέλη̋, δάσκαλο̋ του Κλέαρχου, αναφέρει µια
παρόµοια, βασιλική µάλιστα, εµπειρία έκσταση̋.

196

Κλέαρχο̋ ο Σολεύ̋

Β82. Κλεώνυµο̋ και Λυσία̋ (F6)
Πρόκλο̋, Εἰ̋ Πλάτωνο̋ Πολιτείαν II
σελ. 113.1-115.7 Kroll
Καὶ γὰρ ἐφ’ ἡµῶν τινε̋ ἤδη καὶ
ἀποθανεῖν
ἔδοξαν
καὶ
µνήµασιν
ἐνετέθησαν καὶ ἀνεβίωσαν καὶ ὤφθησαν
οἱ µὲν ἐγκαθήµενοι τοῖ̋ µνήµασιν, οἱ δὲ
καὶ <ἐφ>εστῶτε̋· καθάπερ δὴ καὶ ἐπὶ
τῶν πάλαι γεγονότων ἱστοροῦνται καὶ
Ἀριστέα̋ ὁ Προκοννήσιο̋ καὶ Ἑρµότιµο̋
ὁ Κλαζοµένιο̋ καὶ Ἐπιµενίδη̋ ὁ Κρὴ̋
µετὰ θάνατον ἐν τοῖ̋ ζῶσιν γενόµενοι.
καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν; ὅπου γε καὶ
ὁ µαθητὴ̋ Ἀριστοτέλου̋ Κλέαρχο̋
ἱστορίαν
τινὰ
τοιαύτην
πρῶτο̋
παραδέδωκεν θαυµασίαν. Κλεώνυµο̋
ὁ Ἀθηναῖο̋, φιλήκοο̋ ἀνὴρ τῶν ἐν
φιλοσοφίᾳ λόγων, ἑταίρου τινὸ̋ αὐτῷ
τελευτήσαντο̋ περιαλγὴ̋ γενόµενο̋
καὶ ἀθυµήσα̋ ἐλιποψύχησέν τε καὶ
τεθνάναι δόξα̋ τρίτη̋ ἡµέρα̋ οὔση̋
κατὰ τὸν νόµον προὐτέθη. περιβάλλουσα
δὲ αὐτὸν ἡ µήτηρ καὶ πανύστατον
ἀσπαζοµένη, τοῦ προσώπου θοἰµάτιον
ἀφελοῦσα καὶ καταφιλοῦσα τὸν νεκρόν,
ᾔσθετο βραχεία̋ ἀναπνοῆ̋ αὐτῷ
τινο̋ ἐγκειµένη̋. περιχαρῆ δὲ αὐτὴν
γενοµένην, ἐπισχεῖν τὴν ταφήν. τὸν δὲ
Κλεώνυµον ἀναφέροντα κατὰ µικρὸν
ἐγερθῆναι καὶ εἰπεῖν ὅσα τε ἐπειδὴ
χωρὶ̋ ἦν τοῦ σώµατο̋ καὶ οἷα ἴδοι καὶ
ἀκούσειεν. τὴν µὲν οὖν αὑτοῦ ψυχὴν
φάναι παρὰ τὸν θάνατον οἷον ἐκ δεσµῶν
δόξαι τινῶν ἀφειµένην τοῦ σώµατο̋
παρεθέντο̋ µετέωρον ἀρθῆναι, καὶ
ἀρθεῖσαν ὑπὲρ γῆ̋ ἰδεῖν τόπου̋ ἐν
αὐτῇ παντοδαποὺ̋ καὶ τοῖ̋ σχήµασι καὶ
τοῖ̋ χρώµασιν καὶ ῥεύµατα ποταµῶν
ἀπρόσοπτα ἀνθρώποι̋. καὶ τέλο̋
ἀφικέσθαι εἴ̋ τινα χῶρον ἱερὸν τῆ̋
Ἑστία̋, ὃν περιέπειν δαιµονία̋ δυνάµει̋
ἐν γυναικῶν µορφαῖ̋ ἀπεριηγήτοι̋. εἰ̋
δὲ ἐκεῖνον αὐτὸν τὸν τόπον καὶ ἄλλον
ἀφικέσθαι ἄνθρωπον καὶ ἀµφοῖν τὴν
αὐτὴν γενέσθαι φωνήν, µένειν τε ἡσυχῇ

Και πράγµατι στην εποχή µα̋ ήδη
υπήρξαν άνθρωποι που θεωρήθηκε
ότι πέθαναν, αποτέθηκαν σε τάφου̋,
ξαναζωντάνεψαν και θεάθηκαν, άλλοι
να κάθονται κι άλλοι να στέκονται
στα µνήµατα. Έτσι ακριβώ̋, όπω̋ στα
παλαιότερα χρόνια λέγονταν ιστορίε̋
για τον Αριστέα από την Προκόννησο,
τον Ερµότιµο από τι̋ Κλαζοµενέ̋ και
τον Επιµενίδη από την Κρήτη, που
µετά τον θάνατό του̋ ξαναβρέθηκαν
ανάµεσα στου̋ ζωντανού̋. Αλλά είναι
ανάγκη να πολυλογώ; Αφού και ο
µαθητή̋ του Αριστοτέλου̋ ο Κλέαρχο̋
µα̋ παραδίδει πρώτο̋ µια τέτοια
αξιοπερίεργη ιστορία. Ο Κλεώνυµο̋
ο Αθηναίο̋, άνθρωπο̋ που άκουγε µ’
ευχαρίστηση τον φιλοσοφικό λόγο,
όταν πέθανε κάποιο̋ φίλο̋ του, από
τον πολύ τον πόνο και τη στενοχώρια
λιποθύµησε, πέθανε όπω̋ νοµίστηκε
ακόµη και την τρίτη µέρα που, κατά
τη συνήθεια, είχε εκτεθεί για την
κηδεία. Αγκαλιάζοντά̋ τον η µητέρα
του και δίνοντά̋ του τον τελευταίο
ασπασµό, τη στιγµη που αφαιρούσε
το σκέπασµα από το πρόσωπό του και
γέµιζε φιλιά τον νεκρό, αισθάνθηκε ότι
διατηρούσε κάποια ελαφριά αναπνοή.
Γεµίζοντα̋ χαρά διέκοψε την ταφή.
Ο Κλεώνυµο̋ άρχισε να συνέρχεται
σιγά σιγά, σηκώθηκε και εξιστόρησε
όσα και όποια είδε κι άκουσε κατά τό
διάστηµα που είχε αποχωριστεί το
σώµα του. Ισχυριζόταν λοιπόν πω̋ η
ψυχή του, την ώρα του θανάτου, του
φάνηκε σαν να ελευθερώθηκε από
κάποια δεσµά κι ενώ το σώµα του
παρέµενε πεσµένο, αυτή ανυψώθηκε
µετέωρη, και καθώ̋ ανυψώθηκε πάνω
απ’ τη γη, είδε τη µεγάλη ποικιλία των
τόπων τη̋ σε σχήµατα και σε χρώµατα,
καθώ̋ και ρεύµατα ποταµών που δεν
τα είδε µάτι ανθρώπου. Και, τέλο̋,
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καὶ ὁρᾶν τὰ ἐκεῖ πάντα. καὶ δὴ καὶ
ὁρᾶν ἄµφω ψυχῶν ἐκεῖ κολάσει̋ τε
καὶ κρίσει̋ καὶ τὰ̋ ἀεὶ καθαιροµένα̋
καὶ τὰ̋ τούτων ἐπισκόπου̋ Εὐµενίδα̋.
ἔπειτα κελευσθῆναι ἀποχωρεῖν, καὶ
ἀποχωρήσαντα̋ ἀλλήλου̋ ἐπανερέσθαι
τίνε̋ εἶεν, καὶ εἰπεῖν ἀλλήλοι̋ τὰ
ὀνόµατα καὶ τὰ̋ πατρίδα̋, τὸν
µὲν Ἀθήνα̋ καὶ Κλεώνυµον, τὸν δὲ
Συρακούσα̋ καὶ Λυσίαν, καὶ ἀλλήλοι̋
παρακελεύσασθαι ζητῆσαι πάντω̋
ἑκάτερον, ἐὰν εἰ̋ τὴν θατέρου πόλιν
ἀφίκηται, τὸν ἀπ’ ἐκείνη̋ ὡρµηµένον.
καὶ µετὰ χρόνον οὐ πολὺν ἐλθεῖν µὲν
Ἀθήναζε τὸν Λυσίαν, πόρρωθεν δὲ
αὐτὸν ἰδόντα τὸν Κλεώνυµον ἀναβοῆσαι
«τοῦτον εἶναι τὸν Λυσίαν», καὶ τοῦτον
ὡσαύτω̋ ἐπιγνῶναί τε πρὶν προσέλθῃ
καὶ τοῖ̋ παροῦσιν εἰπεῖν «τοῦτον εἶναι
τὸν Κλεώνυµον». ταῦτα µὲν ὁ Κλεάρχου
λόγο̋.

έφτασε σε κάποιον ιερό χώρο τη̋
Εστία̋ που τον φρόντιζαν δαιµονικέ̋
δυνάµει̋, έχοντα̋ γυναικείε̋ µορφέ̋
απερίγραπτε̋. Στον ίδιο εκείνο τόπο
έφθασε κι άλλο̋ άνθρωπο̋, και
ήταν σαν να βγήκε κι απ’ του̋ δυο η
ίδια φωνή. Ησύχαζαν κι έβλεπαν τα
πάντα εκεί πέρα. Έβλεπαν λοιπόν κι
οι δυο εκεί τιµωρίε̋ ψυχών και κρίσει̋,
του̋ αιώνιου̋ εξαγνισµού̋ και τι̋
Ευµενίδε̋ που του̋ επόπτευαν. Έπειτα,
πήραν την εντολή ν’ αναχωρήσουν,
κι αναχωρώντα̋ ξαναρώτησε ο ένα̋
τον άλλο ποιοι ήταν και είπαν ο ένα̋
στον άλλο ονόµατα και πατρίδε̋. Ο
ένα̋ Αθήνα και Κλεώνυµο̋, ο άλλο̋
Συρακούσε̋ και Λυσία̋ και παρακάλεσε
ο ένα̋ τον άλλο να τον αναζητήσει
οπωσδήποτε και να τον βρει, αν τύχει
και πάει στη γενέτειρα πόλη του άλλου.
Κι ύστερα από λίγο καιρό ήλθε στην
Αθήνα ο Λυσία̋, κι όταν τον είδε από
µακριά ο Κλεώνυµο̋ φώναξε δυνατά
ότι αυτό̋ είναι ο Λυσία̋· κι αυτό̋ πάλι
τον αναγνώρισε προτού πλησιάσει
και είπε στου̋ παρευρισκόµενου̋ ότι
αυτό̋ είναι ο Κλεώνυµο̋. Αυτή είναι η
ιστορία του Κλεάρχου.

Σχόλια
Οι ήρωε̋ τη̋ ιστορία̋ δεν ξεχωρίζουν για κάτι ιδιαίτερο. Ίσω̋ να πρόκειται για
σύγχρονου̋ του Κλέαρχου. Φαίνεται πω̋, και σε αυτή την περίπτωση, κοιτίδα τέτοιων
θρησκευτικών κυρίω̋ εµπειριών ήταν η Ανατολή, από όπου µεταλαµπαδεύτηκαν
στην ελληνική φιλοσοφική σκέψη.
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Αξιοποίηση των Β81 και Β82
Τα δύο αποσπάσµατα παρέχουν πλούσιο υλικό για συζήτηση του θέµατο̋ τη̋ ψυχή̋
(αθανασία, σχέση ψυχή̋ – σώµατο̋). Στα πλαίσια των µαθηµάτων των Θρησκευτικών,
τη̋ Φιλοσοφία̋, των Φιλολογικών, µπορούν να διερευνηθούν θέµατα όπω̋:
§

Η αθανασία τη̋ ψυχή̋: χριστιανικέ̋ και άλλε̋ απόψει̋. Σύνδεση του
αποσπάσµατο̋ µε τα επιγράµµατα Α33 (Ε33) και Α38 (Ε42).

§

Σχέση ψυχή̋ – σώµατο̋. Διερεύνηση του πώ̋ το ένα επηρεάζει το άλλο
(ψυχοσωµατική οντότητα ο άνθρωπο̋). (Θρησκευτικά, Ψυχολογία, Αγωγή
Υγεία̋.)

§

Μεταθανάτιε̋ εµπειρίε̋ στην αρχαιότητα και σύγχρονε̋.

§

Απόψει̋ των Πυθαγορείων, του Αριστοτέλη ή άλλων φιλοσόφων για την ψυχή.

Διαπολιτισµικά, αντιλήψει̋ για την ψυχή και το σώµα σε άλλου̋ λαού̋.

Β83. Τρόποι ζωή̋ (F8)
Στο βιβλίο Περί βίων εξετάζονταν και απορρίπτονταν διάφοροι τρόποι βίου,
όπω̋ ο κυνικό̋, ο παρασιτικό̋ κ.ά. Μεταξύ των βίων που παρουσιάζονταν
γίνεται φανερή η προτίµηση του Κλέαρχου στον καρτερικό βίο. Το ζητούµενο
για το φιλόσοφο ήταν πώ̋ θα ζήσει κανεί̋ βίον µέτριον µεταξύ τη̋ πλήρου̋
απόρριψη̋ και τη̋ ολοκληρωτική̋ αποδοχή̋ των ηδονών.

Ἀθήναιο̋ 13.93, 611b-d
Συνελόντι δ’ εἰπεῖν, κατὰ τὸν Σολέα
Κλέαρχον, οὐ καρτερικὸν βίον ἀσκεῖτε,
κυνικὸν δὲ τῷ ὄντι ζῆτε, καίτοι τοῦ
ζῴου τούτου ἐν τέτταρσι τὴν φύσιν
περιττὴν ἔχοντο̋· ὧνπερ ὑµεῖ̋ τὰ
χείρω µερισάµενοι τηρεῖτε. αἰσθήσει
τε γὰρ τῇ πρὸ̋ ὄσφρανσιν καὶ πρὸ̋ τὸ
οἰκεῖον καὶ ἀλλότριον, θαυµαστὸν καὶ
τῷ συνανθρωπίζον οἰκουρὸν εἶναι καὶ
φυλακτικὸν τοῦ τῶν εὖ δρώντων βίου,
πάντων περιττότατον· ὧν οὐδέτερον
πρόσεστιν ὑµῖν τοῖ̋ τὸν κυνικὸν βίον
µιµουµένοι̋. οὔτε γὰρ συνανθρωπίζετε,
οὔτε
διαγινώσκετε
οὐδένα
τῶν

Για να µιλήσουµε συνοπτικά, κατά
τον Κλέαρχο από του̋ Σόλου̋, δεν
έχετε ασκηθεί να ζείτε µε εγκράτεια
και στην πραγµατικότητα ο βίο̋
σα̋ είναι κυνικό̋. Αν και του ζώου
αυτού η φύση ξεχωρίζει για τέσσερι̋
θετικέ̋ ιδιότητε̋, σει̋ πήρατε και
κρατάτε µόνον τα αρνητικά του.
Διότι, µε τη δύναµη τη̋ όσφρηση̋,
που µ’ αυτήν ξεχωρίζει το οικείο και
το ξένο, παρουσιάζεται να είναι ζώο
θαυµάσιο· οµοίω̋ κι από το δέσιµό του
µε τον άνθρωπο, που ω̋ κατοικίδιο
περιφρουρεί τη ζωή όλων εκείνων που
τον καλοµεταχειρίζονται, ο σκύλο̋
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ὁµιλούντων,
αἰσθήσει
τε
πολλῷ
ὑστεροῦντε̋, ἀργῶ̋ καὶ ἀφυλάκτω̋
ζῆτε. λοιδόρου δὲ καὶ παµφάγου τοῦ
ζῴου πεφυκότο̋, ἔτι δὲ ταλαιπώρου καὶ
γυµνοῦ τὸν βίον, ἄµφω ταῦτα µελετᾶτε,
κακολόγοι καὶ βοροί, πρό̋ τε τούτοι̋
ἄνοικοι καὶ ἀνέστιοι βιοῦντε̋. ἐξ ὧν
ἁπάντων, ἀλλότριοι µὲν ἀρετῆ̋, µάταιοι
δὲ <ἐστὲ> εἰ̋ τὸ τοῦ βίου χρήσιµον.

αποδεικνύεται εξαιρετικό̋. Καµιά από
τι̋ δύο αυτέ̋ ιδιότητέ̋ του δεν ταιριάζει
σε σα̋, που ζείτε κατά µίµησιν του
κυνικού βίου. Γιατί ούτε δενόσαστε µε
κανέναν ούτε και ξεχωρίζετε κανέναν
απ’ αυτού̋ που συναναστρεφόσαστε,
κι ακόµη, υστερώντα̋ κατά πολύ στη
δύναµη τη̋ αίσθηση̋, ζείτε τεµπέλικα
και απροφύλακτα. Επειδή το ζώο
είναι από τη φύση του επιθετικό και
παµφάγο κι επιπλέον ζει ταλαίπωρο
και απροφύλακτο, αυτέ̋ τι̋ δύο
ιδιότητε̋ τι̋ ενστερνίζεσθε ζώντα̋ µέσ’
στην κακολογία και τη λαιµαργία κι
επιπλέον άστεγοι και ανέστιοι. Για όλ’
αυτά είσαστε ξένοι προ̋ την αρετή και
ανώφελοι για κάθε τι που χρησιµεύει
στη ζωή.

Σχόλια
Η κύρια κατηγορία εναντίον των Κυνικών εστιαζόταν στην αντικοινωνική του̋
συµπεριφορά. Η σύγκριση µε τον κύνα (που είναι το ζώο-πρότυπό του̋) απεδείκνυε
ότι οι κυνικοί εµφάνιζαν όλα τα ελαττώµατά του, αλλά δεν είχαν αντιγράψει τα
προτερήµατά του.

Αξιοποίηση
Το απόσπασµα για του̋ Κυνικού̋ µπορεί να αξιοποιηθεί στο µάθηµα τη̋ Φιλοσοφία̋
ή σε οποιοδήποτε άλλο µάθηµα γίνεται σχετική αναφορά. Είναι δυνατόν

να

εξεταστεί:
§

Η προέλευση, οι εκπρόσωποι και οι βασικέ̋ αρχέ̋ τη̋ Κυνική̋ φιλοσοφία̋.

§

Τα προτερήµατα του ζώου που εκµεταλλεύονταν οι Κυνικοί (και εδώ
αποσιωπώνται).

§

Τα ελαττώµατα του ζώου που έδωσαν τροφή στην άσκηση αρνητική̋ κριτική̋
απέναντί του̋ (όπω̋ εδώ).

§

Οµοιότητε̋ και διαφορέ̋ τη̋ Κυνική̋ φιλοσοφία̋ µε άλλε̋ (π.χ. Πυθαγόρεια,
Επικούρεια, Στωική).
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Β84. Ο µύθο̋ τη̋ Ωραία̋ Ελένη̋ (F52)
Ο Κλέαρχο̋ σε αυτό το απόσπασµα προσπαθεί µε φιλολογικά µέσα να
διαλύσει µία µεγάλη παρεξήγηση που στήριξε ολόκληρη µυθολογία γύρω
από την Ωραία Ελένη: τη γέννησή τη̋ από αβγό.

Ἀθήναιο̋ 2.50, 57ef
«Ἐκάλουν δὲ καὶ τὰ νῦν τῶν οἰκιῶν
παρ’ ἡµῖν καλούµενα ὑπερῷα, “ᾠά”»,
φησὶ Κλέαρχο̋ ἐν Ἐρωτικοῖ̋, τὴν
Ἑλένην φάσκων, «ἐν τοιούτοι̋ οἰκήµασι
τρεφοµένην, δόξαν ἀπενέγκασθαι παρὰ
πολλοῖ̋, ὡ̋ ἐξ ᾠοῦ εἴη γεγενηµένη».

«Αυτά που εµεί̋ ονοµάζουµε σήµερα
ὑπερῷα των κατοικιών, τα έλεγαν οι
παλαιοί ᾠά», µαρτυρεί ο Κλέαρχο̋ στα
Ερωτικά, υποστηρίζοντα̋ ότι η Ωραία
Ελένη «σε τέτοια οικήµατα µεγάλωσε,
γι’ αυτό και από πολλού̋ πλάστηκε
το θρύληµα πω̋ βγήκε τάχα από τ’
αβγό».

Αξιοποίηση
Αυτό το απόσπασµα µπορεί να αξιοποιηθεί στα φιλολογικά µαθήµατα (µύθο̋
Ωραία̋ Ελένη̋, Οµηρικά έπη, Κύπρια έπη, Ελένη του Ευριπίδη, Ελένη του Σεφέρη και
άλλων σύγχρονων λογοτεχνών) ω̋ µία άλλη εκδοχή αναφορικά µε τη γέννηση τη̋
Ελένη̋. Είναι δυνατόν να διερευνηθεί:
§

Ο µύθο̋ τη̋ Ωραία̋ Ελένη̋ και οι διάφορε̋ εκδοχέ̋ του.

§

Το θέµα των πολλαπλών εκδοχών ενό̋ µύθου, γενικότερα.

§

Το θέµα των επιλογών ενό̋ συγγραφέα µέσα από µία πληθώρα µυθολογικών
εκδοχών (ποια εκδοχή επιλέγει και γιατί, σε τι τον εξυπηρετεί, πώ̋ την αξιοποιεί
κ.λπ.).

§

Το συγκεκριµένο απόσπασµα ω̋ πηγή έµπνευση̋ για ζωγραφική, κατασκευή,
ηλεκτρονικό σχέδιο, δηµιουργική γραφή κ.λπ.
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Β85. Για τη φιλία– Θεµιστοκλή̋ (F57)
Ο Θεµιστοκλή̋ (περίπου 528-462 π.Χ.) υπήρξε ένα̋ από του̋ σπουδαιότερου̋
πολιτικού̋ και στρατηγού̋ τη̋ αθηναϊκή̋ δηµοκρατία̋. Το απόσπασµα του
Κλέαρχου αφορά τη φιλία και καταδεικνύει την ειλικρίνεια που χαρακτήριζε
τον µεγάλο άνδρα.

Ἀθήναιο̋ 12.45, 533e
Κλέαρχο̋ δέ, ἐν πρώτῳ Περὶ φιλία̋,
τὸν Θεµιστοκλέα φησὶ τρίκλινον
οἰκοδοµησάµενον
περικαλλέστατον
ἀγαπᾶν <ἂν> ἔφησεν, εἰ τοῦτον φίλων
πληρώσειεν.

Ο Κλέαρχο̋ στο πρώτο βιβλίο του
έργου του Περί φιλία̋ λέει πώ̋, όταν
ο Θεµιστοκλή̋ κατασκεύασε ένα
θαυµάσιο τρίκλινο, είπε ότι θα ήταν
ευτυχή̋ αν βρίσκονταν τόσοι φίλοι που
να καλύψουν όλε̋ τι̋ θέσει̋.

Αξιοποίηση
Το περιστατικό του αποσπάσµατο̋ είναι ιδιαίτερα ευφυέ̋ και εύστοχο και αναµένεται
να κινήσει το ενδιαφέρον των µαθητών/τριών ω̋ προ̋ το µεγάλο και πάντα επίκαιρο
θέµα τη̋ αληθινή̋ φιλία̋. Μπορεί να αξιοποιηθεί στα φιλολογικά µαθήµατα
(Αρχαία Ελληνικά π.χ. Οµηρικά Έπη, Νέα Ελληνικά), αλλά και σε οποιοδήποτε
µάθηµα (Πολιτική Αγωγή, Φιλοσοφία, Ψυχολογία) δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία.
Ενδεικτικά:
§

Να συζητηθεί το θέµα µε βάση τι̋ εµπειρίε̋, απόψει̋, γνώσει̋ του̋.

§

Η φιλία όπω̋ παρουσιάζεται στη λογοτεχνία (π.χ. Οµήρου Ιλιάδα, Ζ 119-236:
Γλαύκο̋ και Διοµήδη̋, Διόδωρο̋ Σικελιώτη̋, Βιβλιοθήκη 10.4.3-6: Δάµων και
Φιντία̋). Σύνδεση του αποσπάσµατο̋ µε τα ανωτ. Β76 και Β77 (Ζήνων ο Κιτιεύ̋,
αποσπ. 272 και 276) και το κατωτ. Β100 (Δηµώναξ ο Κύπριο̋, S7, βλ. και S8).

§

Τυπικά παραδείγµατα φίλων (µυθικά ή πραγµατικά): Αχιλλέα̋-Πάτροκλο̋,
Ηρακλή̋-Ιόλαο̋, Θησέα̋-Πειρίθου̋, Τσώρτσιλ-Φλέµιγκ κ.ά.

§

Προβληµατισµό̋ για τo σηµερινό περιεχόµενο τη̋ έννοια̋ τη̋ φιλία̋ λόγω του
διαδικτύου (π.χ. η έννοια φίλο̋ στο Facebook).

§

Συγκέντρωση γνωµικών, ρητών, αποφθεγµάτων κ.λπ. για τη φιλία

§

Συγκέντρωση ποιηµάτων και τραγουδιών (δηµοτικά, µαντινάδε̋, σύγχρονα) για
τη φιλία.

§
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Β86. Γεργίνοι και Προµάλαγγε̋ (F64)
Το απόσπασµα αναφέρεται στο καλά οργανωµένο δίκτυο πληροφοριών
των Κυπρίων βασιλέων και χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο ο Κλέαρχο̋
περιγράφει µε σαφεί̋ όρου̋ το δίκτυο αυτό, ενώ στο δεύτερο αναφέρει την
καταγωγή και την αποικιακή δράση των Γεργίνων.

Ἀθήναιο̋ 6.68, 255f-256c
«Παραδεδεγµένοι δ’ εἰσὶ πάντε̋ οἱ κατὰ
τὴν Κύπρον µόναρχοι τὸ τῶν εὐγενῶν
κολάκων γένο̋ ὡ̋ χρήσιµον· πάνυ γὰρ
τὸ κτῆµα τυραννικόν ἐστι. καὶ τούτων,
οἷον Ἀρεοπαγιτῶν τινων, οὔτε τὸ πλῆθο̋,
οὔτε τὰ̋ ὄψει̋, ἔξω τῶν ἐπιφανεστάτων,
οἶδεν οὐδεί̋. διῃρηµένων δὲ διχῇ κατὰ
συγγένειαν τῶν ἐν Σαλαµῖνι κολάκων,
ἀφ’ ὧν εἰσιν οἱ κατὰ τὴν ἄλλην Κύπρον
κόλακε̋, τοὺ̋ µὲν Γεργίνου̋, τοὺ̋ δὲ
Προµάλαγγα̋ προσαγορεύουσιν· ὧν
οἱ µὲν Γεργῖνοι συναναµιγνύµενοι τοῖ̋
κατὰ τὴν πόλιν, ἔν τε τοῖ̋ ἐργαστηρίοι̋
καὶ ταῖ̋ ἀγοραῖ̋, ὠτακουστοῦσι,
κατασκόπων ἔχοντε̋ τάξιν. ὅ τι δ’ ἂν
ἀκούσωσιν ἀναφέρουσιν ἑκάστη̋ ἡµέρα̋
πρὸ̋ τοὺ̋ καλουµένου̋ ἄνακτα̋. οἱ δὲ
Προµάλαγγε̋ ζητοῦσιν ἄν τι τῶν ὑπὸ
τῶν Γεργίνων προσαγγελθέντων οὐκ
ἀνάξιον εἶναι ζητήσεω̋ δόξῃ, ὄντε̋
τινὲ̋ ἐρευνηταί. καὶ τούτων οὕτω̋
ἔντεχνο̋ καὶ πιθανὴ πρὸ̋ ἅπαντα̋ ἡ
ἔντευξι̋, ὥστ’ ἔµοιγε δοκεῖ, καθάπερ
καὶ αὐτοί φασι, παρ’ ἐκείνων εἰ̋ τοὺ̋
ἔξω τόπου̋ διαδεδόσθαι τὸ σπέρµα τῶν
ἐλλογίµων κολάκων· καὶ γὰρ οὐχ οἷον
µετρίω̋ ἐπὶ τῷ πράγµατι σεµνύνονται,
διὰ τὸ τετιµῆσθαι παρὰ τοῖ̋ βασιλεῦσιν,
ἀλλὰ καὶ λέγουσιν, ὅτι τῶν Γεργίνων
τι̋, ἀπόγονο̋ ὢν τῶν Τρώων ἐκείνων,
οὓ̋ Τεῦκρο̋ ἀπὸ τῶν αἰχµαλώτων
κατακτησάµενο̋, εἰ̋ Κύπρον ἔχων
ἀπῴκησεν, οὗτο̋ διὰ τῆ̋ παραλία̋
µετ’ ὀλίγων στείλα̋ ἐπὶ τῆ̋ Αἰολίδο̋
κατὰ πύστιν ἅµα καὶ οἰκισµὸν τῆ̋ τῶν
προγόνων χώρα̋, πόλιν οἰκίσειε περὶ

Όλοι οι µονάρχε̋ που εξουσιάζουν στην
Κύπρο έχουν αποδεχθεί ω̋ χρήσιµη
την τάξη των ευγενών κολάκων. Διότι
πρόκειται για θεσµό που προσιδιάζει
κατεξοχήν
στη
δεσποτεία.
Των
κολάκων αυτών, όπω̋ και µερικών
Αρεοπαγιτών, δεν γνωρίζει κανεί̋ εκτό̋
από του̋ πλέον υψηλά ισταµένου̋,
ούτε τον αριθµό ούτε τα πρόσωπα.
Οι κόλακε̋ τη̋ Σαλαµίνο̋, από του̋
οποίου̋ κατάγονται οι κόλακε̋ τη̋
υπόλοιπη̋ Κύπρου, είναι χωρισµένοι
σε δύο κατηγορίε̋ σύµφωνα µε την
καταγωγή του̋: του̋ Γεργίνου̋ και του̋
Προµάλαγγε̋, όπω̋ ονοµάζονται. Από
αυτού̋ οι Γεργίνοι ανακατώνονται στο
πλήθο̋ των πολιτών, στα εργαστήρια
και τι̋ αγορέ̋, και κρυφακούν
κάνοντα̋ τη δουλειά χαφιέδων.
Για ό,τι ακούσουν καθηµερινώ̋
δίνουν αναφορά στου̋ λεγόµενου̋
«άνακτε̋». Οι Προµάλαγγε̋ πάλι
εξετάζουν κατά πόσον κάτι απ’ αυτά
που ανέφεραν οι Γεργίνοι φαίνεται ότι
αξίζει να διερευνηθεί, όντα̋ ένα είδο̋
µυστικών ανακριτών. Και πράγµατι,
του̋ προσεγγίζουν όλου̋ µε τέτοια
επιδεξιότητα και τέτοια πειστικότητα,
ώστε τείνω κι εγώ να πιστέψω αυτό
που ακού̋ κι από του̋ ίδιου̋, ότι απ’
αυτού̋ διαδόθηκε και στ’ άλλα µέρη
έξω απ’ το νησί η φύτρα των «επιφανών
κολάκων». Πραγµατικά, όχι µόνον
καµαρώνουν, κι όχι λίγο, που ασκούν
αυτή την υπηρεσία κι απολαµβάνουν
τι̋ τιµέ̋ των βασιλέων, αλλά φθάνουν
στον ισχυρισµό ότι κάποιο̋ Γεργίνο̋,
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τὴν Τρωικὴν Ἴδην συµπαραλαβών τινα̋
τῶν Μυσῶν, ἣ πάλαι µὲν ἀπὸ τοῦ γένου̋
Γέργινα, νῦν δὲ Γέργιθα κέκληται.
τούτου γάρ, ὡ̋ ἔοικε, τοῦ στόλου τινὲ̋
ἀποσπασθέντε̋, ἐν τῇ Κυµαίᾳ κατέσχον,
ἐκ Κύπρου τὸ γένο̋ ὄντε̋, ἀλλ’ οὐκ ἐκ
τῆ̋ Θετταλικῆ̋ Τρίκκη̋, καθάπερ τινὲ̋
εἰρήκασιν, ὧν ἰατρεῦσαι τὴν ἄγνοιαν
οὐδ’ Ἀσκληπιάδαι̋ τοῦτό γε νοµίζω
δεδόσθαι.»

απόγονο̋ των Τρώων εκείνων που
πήρε ω̋ προσωπικό µερίδιο των
αιχµαλώτων ο Τεύκρο̋ και που µε
τούτου̋ έκανε τον αποικισµό τη̋
Κύπρου, αυτό̋ λοιπόν, παραπλέοντα̋
την ακτή µε λίγου̋ άνδρε̋ προ̋
την κατεύθυνση τη̋ Αιολίδο̋ για
εξερεύνηση µαζί και αποικισµό τη̋
χώρα̋ των προγόνων του, παίρνοντα̋
και µερικού̋ Μυσού̋ έγινε ο οικιστή̋
µια̋ πόλη̋ στην περιοχή τη̋ τρωϊκή̋
Ίδη̋, πόλη̋ που στα παλιά τα χρόνια
λεγόταν Γέργινα από το γένο̋ των
ανθρώπων που την κατοικούσαν και
τώρα καλείται Γέργιθα. Όπω̋ φαίνεται,
µερικοί ξεχώρισαν από την αποστολή
αυτή κι εγκαταστάθηκαν στην Κύµη.
Αυτοί είναι Κύπριοι την καταγωγή και
δεν προέρχονται από την Τρίκκη τη̋
Θεσσαλία̋, όπω̋ έχουν γράψει µερικοί,
που την άγνοιά του̋, µου φαίνεται, δεν
µπορεί να τη γιατρέψει ούτε η δύναµη
που δόθηκε στου̋ Ασκληπιάδε̋.

Σχόλια
Το κυπριακό δίκτυο πληροφοριών ήταν, ίσω̋, σχεδιασµένο πάνω σε περσικά
πρότυπα, όπω̋ δέχεται γενικά για τι̋ µεθόδου̋ των τυραννικών καθεστώτων ήδη
ο Αριστοτέλη̋. Ο Ηρόδοτο̋ (1.100.2) αναφέρει ότι σε ολόκληρη την Περσία υπήρχαν
κατάσκοποι και κατήκοοι, ενώ ο Πλούταρχο̋ (Περὶ πολυπραγµοσύνη̋ 16, 522f) θεωρεί
ότι ο πρώτο̋ που χρησιµοποίησε κατασκόπου̋ ήταν ο Δαρείο̋ λόγω τη̋ ανασφάλεια̋
που ένιωθε. Στην Κύπρο κατασκόπου̋ χρησιµοποίησε σύµφωνα µε τον Ισοκράτη
(9.42) ο Ευαγόρα̋.
Γεργίνοι: Εθνικό όνοµα, οι κάτοικοι τη̋ τρωική̋ πόλη̋ Γέργινα ή Γέργιθα. Οι ἐλλόγιµοι
κόλακε̋ (επιφανεί̋ κόλακε̋) περηφανεύονταν όχι µόνο για τη βασιλική εύνοια αλλά
και για την καταγωγή του̋, συνδέοντα̋ το όνοµά του̋ µε την πόλη Γέργινα/Γέργιθα,
αφού ήταν άποικοι των Τρώων που ήλθαν στην Κύπρο µε τον Τεύκρο.
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Αξιοποίηση
Το κείµενο αυτό παρουσιάζει το θέµα των κολάκων, καθώ̋ και το κατασκοπευτικό
σύστηµα των βασιλείων τη̋ αρχαία̋ Κύπρου. Μπορεί να αξιοποιηθεί στο µάθηµα
τη̋ Ιστορία̋ (αρχαία̋ και νεότερη̋ - σύγχρονη̋) για να µελετηθούν:
§

Η διαχρονική διάσταση τη̋ κατασκοπευτική̋ πρακτική̋.

§

Η εξέλιξη των κατασκοπευτικών µεθόδων µέσα από τη σύγκριση αρχαιότητα̋ –
παρόντο̋.

§

Ο ρόλο̋ τη̋ κατασκοπεία̋ στην εξέλιξη τη̋ ιστορία̋.

§

Η αναγκαιότητα τη̋ κατασκοπεία̋ για έναν ηγέτη, ένα κράτο̋, κ.λπ.

§

Ιστορικέ̋ περιπτώσει̋ κατά τι̋ οποίε̋ η κατασκοπεία διαδραµάτισε πρωταρχικό
ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων.

§

Κατασκοπεία και αντικατασκοπεία (παρελθόν – παρόν).

§

Διάσηµοι κατάσκοποι.

§

Το προφίλ των κατασκόπων (αρχαιότητα-παρόν) .

Β87. Για τα ζώα που ζουν στο νερό – Χταπόδι (F74a )
Ο Κλέαρχο̋ ασχολήθηκε µε τα θαλάσσια ζώα στα έργα του Περὶ τῶν ἐνύδρων,
στο οποίο εξέταζε µόνο είδη ψαριών, και Περὶ τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ, στο οποίο
µελετούσε άλλα υδρόβια όντα.
Ἀθήναιο̋ 7.103, 317b-d
«Ὁ δὲ πουλύπου̋ ἐστὶ συντηκτικὸ̋ καὶ
λίαν ἀνόητο̋. πρὸ̋ γὰρ τὴν χεῖρα τῶν
διωκόντων βαδίζει καὶ διωκόµενο̋ ἔστιν
ὅτε οὐχ ὑποχωρεῖ. συντήκονται δ’ αὐτῶν
αἱ θήλειαι µετὰ τὸν τόκον καὶ παρίενται,
διὸ καὶ ῥᾳδίω̋ ἁλίσκονται. ἑωράθησαν
δέ ποτε καὶ ἐπὶ τὸ ξηρὸν ἐξιόντε̋,
µάλιστα δὲ πρὸ̋ τὰ τραχέα τῶν χωρίων·
φεύγουσι γὰρ τὰ λεῖα. καὶ χαίρουσι δὲ
τῶν φυτῶν καὶ <δὴ καὶ> ταῖ̋ ἐλαίαι̋ καὶ
πολλάκι̋ εὑρίσκονται ταῖ̋ πλεκτάναι̋
περιειληφότε̋ τὸ στέλεχο̋. (...) ἐστὶ δὲ
δεῖγµα τοῦ ἥδεσθαι αὐτοὺ̋ τῇ ἐλαίᾳ καὶ

Το χταπόδι εύκολα µαλακώνει και είναι
και πολύ ανόητο, διότι κατευθύνεται
προ̋ το χέρι του διώκτη του και πολλέ̋
φορέ̋ που καταδιώκεται δεν υποχωρεί.
Τα θηλυκά του̋ αδυνατίζουν µετά τη
γέννα και παραλύουν, γι’ αυτό και
πιάνονται εύκολα. Υπάρχουν φορέ̋
που τα είδαν να βγαίνουν στην ξηρά
και µάλιστα σε βραχώδη µέρη, διότι
αποφεύγουν τι̋ στρωτέ̋ επιφάνειε̋.
Από τα φυτά του̋ αρέσουν οι ελιέ̋ και
πολλέ̋ φορέ̋ τα βρίσκουν τυλιγµένα
στον κορµό µε τα πλοκάµια του̋.
(...) Απόδειξη ότι του̋ αρέσει η ελιά

205

Φιλοσοφία

τοῦτο· ἐάν τι̋ κλάδον τοῦ φυτοῦ τούτου
καθῇ εἰ̋ τὴν θάλασσαν, καθ’ ἥν εἰσι
πουλύποδε̋ καὶ µικρὸν ἐπισχῇ, ἀπονητὶ
ἀνέλκει τῷ κλάδῳ περιπλεκοµένου̋
ὅσου̋ ἐθέλει.»

είναι κι αυτό: αν βυθίσει κανεί̋ ένα
κλαδί του φυτού αυτού σε µέρο̋ τη̋
θάλασσα̋ που υπάρχουν χταπόδια και
το κρατήσει για λίγη ώρα, θ’ ανεβάσει
τυλιγµένα στο κλαδί και χωρί̋ κόπο
όσα θέλει.»

Αξιοποίηση
Το απόσπασµα αυτό µπορεί να συνεξεταστεί µε τα ανωτ. Β79 και Β80 (F2 και F3) που
αναφέρονται επίση̋ στο ζωικό βασίλειο.
Να µελετηθούν τα κείµενα στα µαθήµατα Βιολογία̋ και:
§

Να αναγνωριστούν ιδιαιτερότητε̋ και χαρακτηριστικά στη συµπεριφορά του
χταποδιού ή άλλων θαλάσσιων όντων.

§

Να αναζητηθούν βιντεογραφηµένε̋ σκηνέ̋ µε περίεργη ή πρωτότυπη
συµπεριφορά κάποιου θαλάσσιου ζώου.

§

Να δηµιουργηθεί ταινία, κατασκευή, παρουσίαση, κ.λπ., µε θέµα τον κόσµο τη̋
θάλασσα̋.

Β88-Β89. Παροιµίε̋ (F88, F89c)
Πολλέ̋ από τι̋ παροιµίε̋ που χρησιµοποιούµε ευρέω̋ σήµερα προέρχονται
από την Αρχαία Γραµµατεία. Στα αποσπάσµατα που ακολουθούν γίνεται
προσπάθεια να ερµηνευθεί και να δικαιολογηθεί η προέλευση δύο
γνωστότατων παροιµιών: ἡ αρχὴ εἶναι τὸ ἥµισυ τοῦ παντὸ̋ και γνῶθι σαυτόν.

Β88. Η αρχή είναι το ήµισυ του παντό̋ (F88)
Διογενιανό̋, Παροιµιῶν 1.83
«Ἀρχὴ δέ τοι ἥµισυ παντό̋»· τινὲ̋
µὲν τὴν παροιµίαν ἔταξαν ἐπὶ τῶν
εἴ̋ τι προκοπτόντων. Κλέαρχο̋ δὲ
αὐτὴν
ἐντεῦθέν
φησιν
εἰρῆσθαι·
«Παρὰ Λακεδαιµονίοι̋ τῶν παίδων ὁ
πρεσβύτερο̋ τὴν βασιλείαν διεδέχετο
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«Η αρχή είναι ασφαλώ̋ το ήµισυ
του παντό̋»: είναι µερικοί που
συνταίριασαν την παροιµία σε όσου̋
προκόπτουν σε κάτι. Ο Κλέαρχο̋ όµω̋
λέει ότι ειπώθηκε από το ακόλουθο
περιστατικό. «Στου̋ Λακεδαιµονίου̋
το µεγαλύτερο παιδί ήταν ο διάδοχο̋

Κλέαρχο̋ ο Σολεύ̋

τοῦ πατρὸ̋ τελευτήσαντο̋. Ἀργείᾳ
οὖν τῇ Ἀριστοδήµου γυναικὶ γεγόνασι
δίδυµοι, καὶ τοῦ ἀνδρὸ̋ τελευτήσαντο̋,
βουλοµένη ἄµφω τοὺ̋ παῖδα̋ βασιλεύειν,
Προκλέα καὶ Εὐρυσθέα, οὐκ εἰδέναι
ἔφασκεν, ὁπότερο̋ αὐτῶν πρεσβύτερο̋
εἴη. εἶτα ἐρωτηθεὶ̋ ὁ θεὸ̋ εἶπεν·
Ἀρχὴ παντὸ̋ ἥµισυ,
δηλῶν ὅτι ἄµφω δεῖ βασιλεύειν, µετέχειν
δὲ ἑκάτερον τῆ̋ ἀρχῆ̋.»

στη βασιλεία µε τον θάνατο του
πατέρα. Αλλά η Αργεία, η γυναίκα του
Αριστοδήµου, γέννησε δίδυµα και, όταν
πέθανε ο άνδρα̋ τη̋, στην επιθυµία
τη̋ και τα δυο παιδιά να βασιλεύσουν, ο
Προκλή̋ και ο Ευρυσθεύ̋, ισχυριζόταν
ότι δεν εγνώριζε ποιο̋ τάχα να είναι ο
µεγαλύτερο̋. Έπειτα, όταν ρωτήθηκε ο
θεό̋, είπε:
Αρχή παντό̋ ήµισυ,
δηλώνοντα̋ ότι και οι δύο πρέπει να
βασιλεύουν και ο καθένα̋ του̋ να έχει
µερίδιο στην εξουσία.»

Σχόλια
Η ερµηνεία τη̋ παροιµία̋ που παραδίδει ο Κλέαρχο̋ αιτιολογεί την περίφηµη αρχή
των δύο βασιλέων τη̋ Σπάρτη̋. Σύµφωνα µε αυτή την ερµηνεία ἀρχή = εξουσία, ενώ
το ἥµισυ παραπέµπει στη διαίρεση τη̋ βασιλική̋ αρχή̋, τη̋ εξουσία̋.

Β89. Γνώθι σαυτόν (F89c)
Στοβαῖο̋, Ἀνθολόγιον 3.21.12
«Γνῶθι σαυτόν»· ὡ̋ παροιµία
παραλαµβάνεται µαρτυρεῖ Θεόφραστο̋
ἐν τῷ Περὶ παροιµιῶν. οἱ πολλοὶ δὲ
Χείλωνο̋ εἶναι τὸ ἀπόφθεγµα, Κλέαρχο̋
δὲ ὑπὸ τοῦ θεοῦ λεχθῆναι Χείλωνι.

«Γνώριζε
τον
εαυτό
σου»·
χρησιµοποιείται ω̋ παροιµία, όπω̋
µαρτυρεί ο Θεόφραστο̋ στο έργο
του Περί παροιµιών. Οι περισσότεροι
όµω̋ λένε ότι το απόφθεγµα είναι του
Χίλωνο̋, ενώ ο Κλέαρχο̋ αναφέρει ότι
ειπώθηκε από τον θεό στον Χίλωνα.

Αξιοποίηση των Β88 και Β89
Οι παροιµίε̋ µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για ποικίλε̋ δραστηριότητε̋ όπω̋:
§

Συγκέντρωση παροιµιών και θεµατική ταξινόµησή του̋.

§

Ερµηνεία παροιµιών και σύνδεση µε περιπτώσει̋ τη̋ καθηµερινή̋ ζωή̋ (σχολική̋,
οικογενειακή̋, κοινωνική̋, κ.λπ.).
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§

Αναζήτηση αντίστοιχων παροιµιών σε άλλου̋ λαού̋, στα πλαίσια τη̋
διαπολιτισµική̋ εκπαίδευση̋.

§

Καλλιτεχνική απόδοση των παροιµιών (ζωγραφική, κολλάζ, ηλεκτρονικό σχέδιο,
ηλεκτρονική παρουσίαση, κ.λπ.).

Β90-Β92. Περί γρίφων
(F101a, F101d, F102a, F109, F*110, F111b)
Ο Κλέαρχο̋ στο έργο του Περί παροιµιών αναφέρει ότι οι γρίφοι συνδέονται
µε τη φιλοσοφία και µε αυτού̋ οι παλαιοί έκαναν επίδειξη τη̋ µόρφωσή̋
του̋. Στα παλαιότερα συµπόσια οι γρίφοι ήταν βασικό αντικείµενο συζήτηση̋
µεταξύ των συνδαιτυµόνων και ορίζονταν µάλιστα έπαθλα για του̋ νικητέ̋.
Στα αποσπάσµατα που ακολουθούν δίνεται ο ορισµό̋ του γρίφου (F101a),
ποινέ̋ που επιβάλλονταν σε όσου̋ δεν τον έλυναν (F101d), είδη γρίφων
(F102a) και γρίφοι (F109, F*110, F111b).

Β90. Ορισµό̋ του γρίφου (F101a)
Ἀθήναιο̋ 10.69, 448c
Ὁ µὲν Σολεὺ̋ Κλέαρχο̋ οὕτω̋
ὁρίζεται· «Γρῖφο̋ πρόβληµά ἐστι
παιστικόν, προστακτικὸν τοῦ διὰ
ζητήσεω̋ εὑρεῖν τῇ διανοίᾳ τὸ
προβληθέν, τιµῆ̋ ἢ ἐπιζηµίου χάριν
εἰρηµένον.»

Ο Κλέαρχο̋ από του̋ Σόλου̋ δίνει
τον ακόλουθο ορισµό: «Ο γρίφο̋ είναι
ένα πρόβληµα παιδιά̋ που απαιτεί
να βρεθεί µε διανοητική αναζήτηση
απάντηση στο ζήτηµα που τέθηκε,
παρέχοντα̋ ανταµοιβή ή επισύροντα̋
ποινή αναλόγω̋.»

Β91. Ποινέ̋ για όσου̋ δεν λύσουν τον γρίφο (F101d)
Ἀθήναιο̋ 10.88, 458f-459a
Ἐπεὶ δὲ ἱκανὴν παρέκβασιν πεποιήµεθα
περὶ τῶν γρίφων, λεκτέον ἤδη καὶ τίνα
κόλασιν ὑπέµενον οἱ µὴ λύσαντε̋ τὸν
προτεθέντα γρῖφον. ἔπινον οὗτοι ἅλµην
παραµισγοµένην τῷ αὑτῶν ποτῷ καὶ
ἔδει {µὴ} προσενέγκασθαι τὸ ποτήριον
ἀπνευστί ...
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Επειδή αρκετά ξεστρατίσαµε µε του̋
γρίφου̋, α̋ πούµε τώρα και ποιου
είδου̋ ποινή υπέµεναν όσοι δεν
κατόρθωναν να λύσουν τον γρίφο
που του̋ πρότειναν. Έπιναν άλµη
ανακατωµένη στο κρασί του̋ και
έπρεπε να κατεβάσουν όλο το ποτήρι
χωρί̋ ανάσα ...
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Β92. Τα είδη των γρίφων (F102a)
Ἀθήναιο̋ 10.69, 448c-e
Ἐν δὲ τῷ Περὶ γρίφων ὁ αὐτὸ̋ Κλέαρχό̋
φησιν ἑπτὰ εἴδη εἶναι γρίφων. «Ἐν
γράµµατι µέν, οἷον ἐροῦµεν ἀπὸ τοῦ
ἄλφα, ὡ̋ ὄνοµά τι ἰχθύο̋ ἢ φυτοῦ, ὁµοίω̋
δὲ κἂν ἔχειν τι κελεύῃ τῶν γραµµάτων ἢ
µὴ ἔχειν, καθάπερ οἱ ἄσιγµοι καλούµενοι
τῶν γρίφων· ὅθεν καὶ Πίνδαρο̋ πρὸ̋ τὸ
“σ” ἐποίησεν ᾠδήν, οἱονεὶ γρίφου τινὸ̋
ἐν µελοποιΐᾳ προβληθέντο̋. ἐν συλλαβῇ
δὲ λέγονται γρῖφοι οἷον ἐροῦµεν
ἔµµετρον ὁτιδήποτε οὗ ἡγεῖται “βα”, οἷον
“βασιλεύ̋” ἢ ὧν ἔχει τελευτὴν τὸ “ναξ”,
ὡ̋ “Καλλιάναξ”· ἢ ὧν τὸν “λέοντα”
καθηγεῖσθαι, οἷον “Λεωνίδη̋”, ἢ ἔµπαλιν
τελικὸν εἶναι, οἷον “Θρασυλέων”. ἐν
ὀνόµατι δέ, οἷον ἐροῦµεν ὀνόµατα ἁπλᾶ
ἢ σύνθετα δισύλλαβα, οὗ µορφή τι̋
ἐµφαίνεται τραγικὴ ἢ πάλιν ταπεινή,
ἢ ἄθεα ὀνόµατα, οἷον “Κλεώνυµο̋”, ἢ
θεοφόρα, οἷον “Διονύσιο̋”, καὶ τοῦτο
ἤτοι ἐξ ἑνὸ̋ θεοῦ ἢ πλειόνων, οἷον
“Ἑρµαφρόδιτο̋”· ἢ ἀπὸ Διὸ̋ ἄρχεσθαι,
“Διοκλῆ̋” ἢ “Ἑρµοῦ”, “Ἑρµόδωρο̋”· ἢ
λήγειν, εἰ τύχοι, εἰ̋ “νικο̋”.»

Και στο έργο του Περὶ γρίφων ο ίδιο̋
Κλέαρχο̋ λέει ότι υπάρχουν επτά είδη
γρίφων. Πρώτα, γρίφο̋ που στηρίζεται
σε γράµµα, όπω̋ α̋ πούµε ν’ αρχίζει
από το άλφα, π.χ. κάποιο όνοµα ψαριού
ή φυτού. Με τον ίδιο τρόπο, εάν οριστεί
να περιλαµβάνεται ή να απουσιάζει
κάποιο γράµµα, όπω̋ στην περίπτωση
των καλουµένων ασίγµων γρίφων.
Έτσι, ακόµη και ο Πίνδαρο̋ συνέθεσε
µία ωδή χωρί̋ σίγµα, λε̋ και έθεσε
ένα γρίφο στο πλαίσιο τη̋ λυρική̋
ποίηση̋. Έπειτα, παίζονται γρίφοι
που στηρίζονται σε συλλαβή, λ.χ.
να µα̋ ζητηθεί να πούµε ο,τιδήποτε
έµµετρο που ν’ αρχίζει από «βα»,
όπω̋ βασιλεύ̋, ή κάποιο απ’ αυτά που
λήγουν σε «ναξ», όπω̋ Καλλιάναξ, ή
κάποιο όνοµα που να έχει ω̋ πρώτο
συνθετικό το «λέων», όπω̋ Λεωνίδη̋,
ή αντιστρόφω̋ να τελειώνει µε αυτό,
όπω̋ Θρασυλέων. Ακόµη, υπάρχουν
γρίφοι που στηρίζονται σε όνοµα, λ.χ.
µα̋ ζητούν ν’ αναφέρουµε ονόµατα
απλά ή σύνθετα δισύλλαβα που ν’
αναδίδουν ήθο̋ µεγαλοπρεπέ̋ ή, και
αντιθέτω̋, ταπεινό, ή ονόµατα που
δεν έχουν το συνθετικό «θεό̋», όπω̋
Κλεώνυµο̋, ή που περιλαµβάνουν το
όνοµα κάποιου θεού, όπω̋ Διονύσιο̋,
κατηγορία στην οποία η σύνθεση µπορεί
να γίνεται είτε µε το όνοµα ενό̋ θεού ή
και περισσοτέρων, όπω̋ Ερµαφρόδιτο̋,
ή ονόµατα που ν’ αρχίζουν µε το όνοµα
του Διό̋, Διοκλή̋ π.χ., ή του Ερµού,
όπω̋ Ερµόδωρο̋, ή να λήγουν αίφνη̋
σε «νικο̋».
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Σχόλια για το Β92
Από τα επτά είδη γρίφων για τα οποία γίνεται λόγο̋ στην αρχή του αποσπάσµατο̋
διασώθηκαν τα τρία, µάλλον τα τρία πρώτα. Λείπουν, εποµένω̋, τέσσερα, διότι
η αντιγραφή σταµάτησε για κάποιο λόγο και το χωρίο ολοκληρώθηκε µε την
αναφορά τη̋ τιµωρία̋ που περιµένει όσου̋ δεν λύσουν τον γρίφο. Τα τρία είδη
γρίφων, όπω̋ τεκµηριώνονται µέσα από παραδείγµατα, στηρίζονται: (α) στο
γράµµα, (β) στη συλλαβή και (γ) στη λέξη.

Β93. Γρίφοι του τραπεζιού (F109)
Ἀθήναιο̋ 14.60 648f-649a
Τοῦ δὲ ἡµῖν παρακειµένου µελιπήκτου
µέµνηται Κλέαρχο̋ ὁ Σολεὺ̋ ἐν τῷ
Περὶ γρίφων, οὑτωσὶ λέγων· «Σκεύη
κελεύοντι λέγειν ὅµοια, εἰπεῖν·
τρίπου̋, χύτρα, λυχνεῖον, ἀκταία,
βάθρον,
σπόγγο̋, λέβη̋, σκαφεῖον, ὅλµο̋,
λήκυθο̋,
σπυρί̋,
µάχαιρα,
τρύβλιον,
κρατήρ, ῥαφί̋.
ἢ πάλιν ὄψων οὕτω̋·
ἔτνο̋, φακῆ, τάριχο̋, ἰχθύ̋,
γογγυλί̋,
σκόροδον, κρέα̋, θύννειον, ἅλµη,
κρόµµυον,
σκόλυµο̋, ἐλαία, κάππαρι̋,
βολβό̋, µύκη̋.
ἐπί τε τῶν τραγηµάτων, ὁµοίω̋·
ἄµη̋, πλακοῦ̋, ἔντιλτο̋, ἴτριον,
ῥόα,
ᾠόν, ἐρέβινθο̋, σησάµη, κοπτή,
βότρυ̋,
ἰσχά̋, ἄπιο̋, πέρσεια, µῆλ’,
ἀµύγδαλα.»
ταῦτα µὲν ὁ Κλέαρχο̋.
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Τη µελόπιτα που βρίσκεται δω κοντά
µα̋ τη µνηµονεύει ο Κλέαρχο̋ από
του̋ Σόλου̋ στο σύγγραµµά του Περί
γρίφων λέγοντα̋ τα εξή̋: «Όταν η
εντολή που δίνεται στου̋ γρίφου̋
είναι ν’ αναφερθούν παρόµοια σκεύη,
µπορεί κανεί̋ να πει:
Τρίποδο, χύτρα, λυχνοστάτη̋, µαρµάρινο
γουδί, πάγκο̋,
σφουγγάρι, λέβητα̋, ξινάρι, σκαφίδι,
ξύλινο γουδί, λαδικό,
κοφίνι, µαχαίρι, κούπα, κρατήρα̋,
βελόνι.
Ή, πάλι, για φαγητά ω̋ εξή̋:
Χυλό̋ φασόλια, φακή, παστό, ψάρι,
γουλί,
σκόρδο, κρέα̋, τόννο̋, άρµη, κρεµµύδι,
αγριαγκινάρα, ελιά, κάππαρη, βολβό̋,
µανιτάρι.
Παροµοίω̋ και για επιδόρπια:
Γαλατόπιτα, πίτα, πίτα αντζούγιε̋,
σουσαµόπιτα, ρόδι,
αυγό, ρεβίθι, σουσάµι, συκόπιτα,
σταφύλι,
ξερόσυκο, αχλάδι, πέρσεια, µήλα,
αµύγδαλα».
Αυτά ο Κλέαρχο̋.
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Β94. Ο γρίφο̋ τη̋ βεντούζα̋ (F*110)
Ἀθήναιο̋ 10.76, 452bc
Πολλοὶ δὲ <τῶν> γρίφων καὶ τοιοῦτοί
τινέ̋ εἰσιν οἷον·
ἄνδρ’ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ’ ἀνέρι
κολλήσαντα,
οὕτω συγκόλλω̋ ὥστε σύναιµα
ποιεῖν.
τοῦτο δὲ σηµαίνει σικύα̋ προσβολήν.

Πολλοί γρίφοι είναι διατυπωµένοι
κάπω̋ έτσι:
Είδα τον άντρα στη φωτιά και τον χαλκό
στον άντρα να κολλά
τόσο σφιχτά απάνω του, που να τον
πάρουν τα αίµατα.
Κι
αυτό
σηµαίνει
εφαρµογή
βεντούζα̋.

Β95. Ο γρίφο̋ του Πανάρκου̋ (F111b)
Σχόλια στον Πλάτωνα, Πολιτεία 5, 479c
Κλεάρχου γρῖφο̋.
αἶνό̋ τί̋ ἐστιν ὡ̋ ἀνήρ τε κοὐκ ἀνὴρ
ὄρνιθά {τε} κοὐκ ὄρνιθ’ ἰδών τε κοὐκ ἰδὼν
ἐπὶ ξύλου τε κοὐ ξύλου καθηµένην {τε κοὐ καθηµένην}
λίθῳ τε κοὐ λίθῳ βάλοι τε κοὐ βάλοι.
ἄλλω̋.
ἄνθρωπο̋ οὐκ ἄνθρωπο̋, ἄνθρωπο̋ δ’ ὅµω̋,
ὁ εὐνοῦχο̋
ὄρνιθα κοὐκ ὄρνιθα, ὄρνιθα, †ὄρνιθα δ’ ὅµω̋†,
ῥοπτερίδα
ἐπὶ ξύλου τε κοὐ ξύλου καθηµένην
νάρθηκο̋
λίθῳ βαλών τε κοὐ λίθῳ διώλεσεν.
κισήρει.
“νυκτερίδα”, “ὁ εὐνοῦχο̋”, “νάρθηκο̋”, “κισήρει”.
Γρίφο̋ από το έργο του Κλεάρχου:
Ὑπάρχει µια παροιµία ότι ένα̋ άνδρα̋, που δεν ήταν άνδρα̋,
ένα πουλί που δεν ήταν πουλί, το είδε και δεν το είδε,
πάνω σ’ ένα ξύλο που δεν ήταν ξύλο, να κάθεται
µε πέτρα που δεν ήταν πέτρα, να χτυπά και να µη χτυπά.
Άλλη εκδοχή:
άνδρα̋ κι όχι άνδρα̋, άνδρα̋ όµω̋
ο ευνούχο̋
πουλί και µη πουλί, πουλί όµω̋ νυχτερίδα
πάνω σε ξύλο και µη ξύλο καθισµένο του νάρθηκο̋
µε πέτρα µε εχτύπησε κι η πέτρα δεν µε σκότωσε Με ελαφρόπετρα
νυχτερίδα, ο ευνούχο̋, ξύλο νάρθηκο̋, µε ελαφρόπετρα
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Αξιοποίηση των γρίφων
Οι γρίφοι είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί για όλου̋, µαθητέ̋ και καθηγητέ̋, καθώ̋
διεγείρουν τη φαντασία, καλλιεργούν την κριτική σκέψη και ψυχαγωγούν.
Μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε ευκαιρία που ο διδάσκων κρίνει κατάλληλη για
δραστηριότητε̋ όπω̋:
•

Αναζήτηση, συγκέντρωση και επίλυση γρίφων.

•

Δηµιουργία νέων, ευφάνταστων γρίφων.

•

Η λειτουργία των γρίφων για σκοπού̋ ψυχαγωγία̋ στην αρχαιότητα, ο ρόλο̋
του̋ στα συµπόσια. (Για το θέµα τη̋ ψυχαγωγία̋ στα συµπόσια βλ. επίση̋ κατωτ.
Β98 και Β99: Περσαίο̋ ο Κιτιεύ̋, F5 και F9.)

•

Τρόποι ψυχαγωγία̋: σύγκριση αρχαιότητα̋ – παρόντο̋.

•

Οι γρίφοι ω̋ πηγή άντληση̋ πληροφοριών για την καθηµερινή ζωή. Ιδιαίτερα
ο γρίφο̋ Β93 προσφέρει έναν µεγάλο κατάλογο για οικιακά σκεύη, φαγητά και
επιδόρπια, τα οποία µπορούν να µελετηθούν. Για παράδειγµα, µπορεί µεταξύ
άλλων να εξεταστεί: τι από αυτά επιβιώνει σήµερα, ποιε̋ πληροφορίε̋ παρέχουν
για την εποχή του̋, είναι τυπικά σκεύη και φαγητά τη̋ Κύπρου;

Β92: ποια µπορεί να είναι τα τέσσερα είδη γρίφων που δεν αναφέρονται στο
απόσπασµα;

Β96. Σωφρονιστήρε̋ (F126)
Στο απόσπασµα που ακολουθεί ο Κλέαρχο̋ ερµηνεύει την ονοµασία
«σωφρονιστήρε̋» για τα δόντια που σήµερα αποκαλούµε επίση̋
«φρονιµίτε̋».
Σχόλια στον Νίκανδρο, Θηριακά 447c
«Ὑπὸ κραντῆρο̋»· «κραντῆρε̋» λέγονται
οἱ ὕστερον ἀναβαίνοντε̋ ὀδόντε̋ παρὰ
τὸ κραίνειν καὶ ἀναπληροῦν τὴν ἡλικίαν.
νεωτέρων γὰρ ἤδη ἡµῶν γενοµένων
φύονται οἱ ὀδόντε̋ οὗτοι. Κλέαρχο̋ δὲ
«σωφρονιστῆρα̋» αὐτοὺ̋ καλεῖ. νῦν
ἁπλῶ̋ τοὺ̋ ὀδόντα̋. «σωφρονιστῆρε̋»
δὲ διὰ τὸ ἅµα τῷ ἀνιέναι αὐτοὺ̋ καὶ τὸ
σῶφρον τοῦ νοῦ λαµβάνειν ἡµᾶ̋.
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«Ὑπό κραντῆρο̋», από τον φρονιµίτη:
«κραντήρε̋» λέγονται τα δόντια
που φύονται αργότερα, από το
ρήµα κραίνειν, µε την έννοια ότι
τελειοποιούν και συµπληρώνουν την
ηλικία. Τα δόντια αυτά φυτρώνουν
όταν είµαστε ήδη νεότεροι. Ο Κλέαρχο̋
τα ονοµάζει «σωφρονιστήρε̋». Τώρα
σηµαίνει απλώ̋ τα δόντια. Λέγονται δε
σωφρονιστήρε̋ διότι, µε την εµφάνισή
του̋, µα̋ έρχεται και η φρόνηση του
νου.

Κλέαρχο̋ ο Σολεύ̋

Αξιοποίηση
Το απόσπασµα µπορεί να αξιοποιηθεί στα µαθήµατα Βιολογία̋ αλλά και Ψυχολογία̋,
όταν γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Μπορεί να µελετηθεί πώ̋ η
έννοια του σωφρονισµού συνδέθηκε µε την εµφάνιση δοντιών.

Β97. Υποθήκε̋ των Επτά Σοφών (F134c)
Το ποίηµα που ακολουθεί προέρχεται από επιγραφή που βρέθηκε το 1966
στο Αφγανιστάν και φωτίζει την προσωπικότητα του Κλέαρχου, ο οποίο̋
ταξίδεψε στην Ανατολή. Το ποίηµα αναφέρεται σε όλη τη ζωή του ανθρώπου
και εµφανίζεται ω̋ το καταστάλαγµα τη̋ βιοτική σοφία̋.

Robert, CRAI 1968, 424 = Opera Minora
Selecta V 518: SGO 12/01/01
Παῖ̋ ὢν κόσµιο̋ γίνου,
ἡβῶν ἐγκρατή̋,
µέσο̋ δίκαιο̋,
πρεσβύτη̋ εὔβουλο̋,
τελευτῶν ἄλυπο̋.

Παιδί σαν είσαι, ευπρεπή̋,
Έφηβο̋ να ’σαι εγκρατή̋,
Μεσήλικα̋ και δίκαιο̋,
Γέροντα̋ νάσαι συνετό̋,
Πεθαίνοντα̋, απίκραντο̋.

Αξιοποίηση
Το εξαίρετο αυτό απόσπασµα συµπυκνώνει σε πέντε στίχου̋ όλη την ουσία τη̋ ζωή̋
του ανθρώπου. Το ποίηµα µπορεί να συζητηθεί µε του̋ µαθητέ̋ και να σχολιαστούν τα
χαρακτηριστικά που ο φιλόσοφο̋ συνδέει µε κάθε ηλικία. Μπορούν να αναληφθούν
εργασίε̋ όπω̋:
•

Πόσο σηµαντικέ̋ είναι για τον σύγχρονο άνθρωπο οι αρετέ̋ που προκρίνει ο
Κλέαρχο̋ για κάθε ηλικία;

•

Πόσο επίκαιρο̋ είναι ο Κλέαρχο̋;

•

Μπορεί το ποίηµα αυτό να θεωρηθεί διαχρονικό και πανανθρώπινο;

•

Συµπυκνώνουµε σε ποίηµα (ή άλλο είδο̋ δηµιουργική̋ γραφή̋) τη δική µα̋
φιλοσοφία για τη ζωή.
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3. ΠΕΡΣΑΙΟΣ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ
Ο Περσαίο̋ ο Κιτιεύ̋, επονοµαζόταν και Δωρόθεο̋, έζησε από το 300 περίπου
µέχρι το 243 π.Χ. και ήταν µαθητή̋ του Ζήνωνα. Πρόκειται για προσωπικότητα που
αµφισβητήθηκε, όχι µόνο λόγω τη̋ φιλοσοφία̋ και των συγγραµµάτων του, αλλά,
κυρίω̋, λόγω του τρόπου τη̋ ζωή̋ του, που ήταν ιδιότυπο̋ και περιπετειώδη̋.
Την προσωπικότητά του σφράγισε η ζωή του κοντά στον Ζήνωνα, ο οποίο̋
τον αγαπούσε πολύ και του πρόσφερε διαµονή στο σπίτι του. Τόσο στενή ήταν η
σύνδεση των δύο ανδρών, ώστε στη χάλκινη προτοµή του Περσαίου είχε χαραχθεί
Περσαῖον Ζήνωνο̋ Κιτιᾶ. Για το ίδιο θέµα, ωστόσο, δέχθηκε και επικρίσει̋, καθώ̋
κατηγορήθηκε ω̋ οικιακό̋ δούλο̋ του Ζήνωνα.
Τα χρόνια κοντά στον Ζήνωνα ο Περσαίο̋ διαµόρφωσε τη φιλοσοφική του θεωρία
και δεν δίσταζε να αστειευτεί και να πειράξει τον Ζήνωνα για την αυστηρότητα
τη̋ ζωή̋ του. Ο Ζήνωνα̋ δεχόταν το νεανικό χιούµορ, το ανταπέδιδε και, όταν
ο Αντίγονο̋ του ζήτησε να µεταβεί στη Μακεδονική Αυλή, εκείνο̋ επέλεξε και
έστειλε τον Περσαίο (βλ. ανωτ. Β47: Ζήνων ο Κιτιεύ̋, απόσπ. 28γ/47). Ο Αντίγονο̋
εκτίµησε τόσο τον νεαρό φιλόσοφο, ώστε του ανέθεσε την ανατροφή του γιου
του Αλκυονέω̋ και τη φύλαξη του Ακροκορίνθου. Δεν είναι βέβαιο το τέλο̋
του Περσαίου. Άλλε̋ πηγέ̋ παραδίδουν ότι σκοτώθηκε κατά την κατάληψη του
Ακροκορίνθου και άλλε̋ ότι διασώθηκε και κατέφυγε στι̋ Κεχρεέ̋, απ’ όπου
επέστρεψε στη Μακεδονία.
Το συγγραφικό του έργο δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα εκτεταµένο, σε σύγκριση
µε το έργο άλλων φιλοσόφων. Έχουν σωθεί αποσπάσµατα από τα έργα του: Περί
θεών, Ηθικαί σχολαί, Συµποτικοί διάλογοι, Συµποτικά υποµνήµατα, Λακωνική
πολιτεία, Περί ερώτων, Περί Οµήρου.

Β98. Συµποτικοί διάλογοι α´-β´ (F5)
Το απόσπασµα σώζεται στο έργο του Αθήναιου Δειπνοσοφισταί, συγκεκριµένα
στο τέταρτο βιβλίο, όπου γίνεται λόγο̋ για τη συµµετοχή των φιλοσόφων
στα συµπόσια. Ο Αθήναιο̋ διατηρεί ειρωνική και αρνητική διάθεση απέναντι
στον Περσαίο και στόχο̋ του είναι να δείξει πω̋ ο Περσαίο̋ διέπρεψε
περισσότερο ω̋ συµποσιαστή̋ παρά ω̋ φιλόσοφο̋. Δίνει ωστόσο µια
ιδιαίτερα κατατοπιστική εικόνα αναφορικά µε τη δοµή και τον χαρακτήρα
του έργου (συµποτικό-ερωτικό). Οι Συµποτικοί διάλογοι εντάσσονται στη
µακρά παράδοση των Συµποσίων (π.χ. Συµπόσιο του Πλάτωνα, Συµπόσιο του
Ξενοφώντα).
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Περσαίο̋ ο Κιτιεύ̋

Ἀθήναιο̋ 4.54, 162bc+e
Ἀσπάζεσθε Περσαίου τε τοῦ καλοῦ
φιλοσόφου Συµποτικοὺ̋ διαλόγου̋,
συντεθέντα̋ ἐκ τῶν Στίλπωνο̋ καὶ
Ζήνωνο̋ ἀποµνηµονευµάτων, ἐν οἷ̋
ζητεῖ, ὅπω̋ ἂν µὴ κατακοιµηθῶσιν οἱ
συµπόται, {καὶ} πῶ̋ ταῖ̋ ἐπιχύσεσι
χρηστέον
πηνίκα
τε
εἰσακτέον
τοὺ̋ ὡραίου̋ καὶ τὰ̋ ὡραία̋ εἰ̋ τὸ
συµπόσιον καὶ πότε αὐτοὺ̋ προσδεκτέον
ὡραϊζοµένου̋ καὶ πότε παραπεµπτέον
ὡ̋
ὑπερορῶντα̋,
καὶ
περὶ
προσοψηµάτων καὶ περὶ ἄρτων καὶ περὶ
τῶν ἄλλων, ὅσα τε περιεργότερον περὶ
φιληµάτων εἴρηκεν <ἢ> ὁ Σωφρονίσκου
φιλόσοφο̋. (...) δύο δὲ συγγράµµασι
τοῦ Περσαίου ἀπηντήκαµεν τῆ̋ σοφῆ̋
ταύτη̋ πραγµατεία̋, τοιοῦτον ἔχουσι
τὸ ἐπίγραµµα Συµποτικῶν διαλόγων.

Κι ακόµη, σα̋ αρέσουν του Περσαίου
του αρχοντοφιλόσοφου οι Συµποτικοὶ
διάλογοι, που δεν είναι παρά σύνθεση
από αποµνηµονεύµατα του Στίλπωνο̋
και του Ζήνωνο̋. Στο έργο αυτό, για
να µην πάρει ο ύπνο̋ του̋ συµπότε̋,
ανοίγονται ζητήµατα, όπω̋, για
παράδειγµα, πώ̋ πρέπει να γίνονται
οι προπόσει̋, σε ποια στιγµή πρέπει
να µπάσουν στο συµπόσιο του̋
ωραίου̋ και τι̋ ωραίε̋, πότε πρέπει να
δώσουν σηµασία στου̋ χαριεντισµού̋
του̋ αλλά και πότε να του̋ διώξουν
βαριεστηµένοι,
ποια
συνοδευτικά
εδέσµατα υπάρχουν, πόσα είδη
ψωµιού και τόσε̋ άλλε̋ λεπτοµέρειε̋,
αφθονότερε̋ απ’ όσε̋ ανέφερε ο
φιλόσοφο̋ ο γιο̋ του Σωφρονίσκου
ερευνώντα̋ µε περισσή φροντίδα τη
φύση του φιλιού. (...) Πετύχαµε δύο
τόµου̋ αυτή̋ τη̋ σοφή̋ πραγµατεία̋
του Περσαίου µε τον τίτλο Συµποτικοί
διάλογοι.

Σχόλια
Μέσα από την παρουσίαση του περιεχοµένου του έργου Συµποτικοί διάλογοι
παρέχονται πληροφορίε̋ για το τι γινόταν στα συµπόσια και ποια θέµατα
συζητιούνταν. Το έργο αποτελεί έναν οδηγό, θα λέγαµε σήµερα, συµποσίου.

Λακωνική πολιτεία
Ο Περσαίο̋, όπω̋ και ο δάσκαλό̋ του Ζήνωνα̋ και παλαιότερα άλλοι Στωικοί,
ενδιαφέρθηκε για την οργάνωση και του̋ θεσµού̋ τη̋ λακωνική̋ πολιτεία̋. Οι
Στωικοί είχαν υποστηρίξει τη «Σπαρτιατική επανάσταση» που έγινε την εποχή
του Άγιδο̋ Δ΄ και εκδήλωναν την προτίµησή του̋ στο πολίτευµα τη̋ «µικτή̋
πολιτεία̋», κράµα δηµοκρατία̋, βασιλεία̋ και αριστοκρατία̋, χαρακτηριστικό
παράδειγµα τη̋ οποία̋ αποτελούσε η Σπάρτη του Λυκούργου. Η Λακωνική
πολιτεία του Περσαίου µά̋ είναι γνωστή µέσα από του̋ Δειπνοσοφιστέ̋ του
Αθήναιου, ο οποίο̋ ενδιαφέρθηκε για τα λακωνικά συµπόσια.
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Β99. Επάικλα (F9)
Ἀθήναιο̋ 4.18, 140ef
Περὶ δὲ τῶν ἐπαΐκλων Περσαῖο̋ ἐν τῇ
Λακωνικῇ πολιτείᾳ οὑτωσὶ γράφει· «Καὶ
εὐθὺ̋ τοὺ̋ µὲν εὐπόρου̋ ζηµιοῖ εἰ̋
ἐπάϊκλα (ταῦτα δέ ἐστι µετὰ δεῖπνον
τραγήµατα), τοῖ̋ δ’ ἀπόροι̋ ἐπιτάττει
κάλαµον ἢ στιβάδα ἢ φύλλα δάφνη̋
φέρειν, ὅπω̋ ἔχωσι τὰ ἐπάϊκλα κάπτειν
µετὰ δεῖπνον· γίνεται γὰρ ἄλφιτα ἐλαίῳ
ἐῤῥαµένα. τὸ δ’ ὅλον ὥσπερ πολίτευµά
τι τοῦτο δὴ συνίσταται µικρόν· καὶ
γὰρ ὅντινα δεῖ πρῶτον κατακεῖσθαι ἢ
δεύτερον ἢ ἐπὶ τοῦ σκιµποδίου καθῆσθαι,
πάντα ταῦτα ποιοῦσιν εἰ̋ ἐπάϊκλα». τὰ
ὅµοια ἱστορεῖ καὶ Διοσκουρίδη̋.

Για τα «επάικλα» γράφει τα ακόλουθα
ο Περσαίο̋ στο έργο του Λακωνικὴ
πολιτεία: «Και αµέσω̋ επιβάλλει
εισφορά στου̋ ευπόρου̋ για να
πληρωθούν τα επάικλα, τα οποία είναι
επιδόρπια που παρατίθενται µετά τό
δείπνο. Από του̋ φτωχού̋ ζητεί να
φέρουν καλάµια ή βούρλα ή φύλλα
δάφνη̋ για να µπορούν να τρώγουν
τα επάικλα µετά το δείπνο, τα οποία
γίνονται µε αλεύρι κριθαριού στο
λάδι. Όλη αυτή η διαδικασία παίρνει
τη µορφή πολιτειακού πρωτοκόλλου
σε µικρογραφία. Γιατί ποιο̋ θα πρέπει
να λάβει θέση πρώτο̋ σε ανάκλιντρο
ή δεύτερο̋ ή ποιο̋ θα τοποθετηθεί
σε σκίµποδα, όλ’ αυτά τα τηρούν στα
επάικλα». Παρόµοια διηγείται και ο
Διοσκουρίδη̋.

Σχόλια
ἐπάϊκλα: ἄϊκλον ονόµαζαν οι Λάκωνε̋ το δείπνο, ενώ ἐπάϊκλον όσα ακολουθούσαν
µετά από αυτό (Δίδυµο̋ Αλεξανδρεύ̋, 4.17, 140cd). Στα επάικλα συνεισέφεραν
τόσο οι πλούσιοι όσο και οι φτωχοί, ο καθένα̋ ανάλογα µε τι̋ δυνατότητέ̋ του. Τα
ἐπάϊκλα είχαν επίση̋ πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού κατά τη διάρκειά
του̋ τηρούσαν ένα είδο̋ πρωτοκόλλου.

Αξιοποίηση Β98 και Β99
Τα δύο αποσπάσµατα δυνατόν να αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για τα συµπόσια
(οργάνωση, εδέσµατα). Το θέµα µπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια των µαθηµάτων
των Αρχαίων Ελληνικών, τη̋ Ιστορία̋, τη̋ Οικιακή̋ Οικονοµία̋. Μπορεί να γίνει
σύγκριση µε τι̋ σύγχρονε̋ πρακτικέ̋ ψυχαγωγία̋ ή µε τρόπου̋ ψυχαγωγία̋ άλλων
λαών (διαπολιτισµική εκπαίδευση). Σχετικά µε τα συµπόσια και την ψυχαγωγία βλ.
επίση̋ ανωτ. Β86 – Β91: Κλέαρχο̋ ο Σολεύ̋, Περὶ γρίφων.
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4. ΔΗΜΩΝΑΞ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ
Κυνικό̋ φιλόσοφο̋ τη̋ Δεύτερη̋ Σοφιστική̋, «το πλέον σπινθηροβόλο πνεύµα
που γέννησε µέχρι σήµερα η Κύπρο̋» (Ι. Ταϊφάκο̋, ΑΚυΓ6). Ο Δηµώνακτα̋
καταγόταν από διακεκριµένη και ευκατάστατη οικογένεια τη̋ Κύπρου, αλλά
έζησε στην Αθήνα. Έζησε µεταξύ 80 και 180 µ.Χ. Όσα γνωρίζουµε για το πρόσωπό
του προέρχονται από το έργο του Λουκιανού Βίο̋ Δηµώνακτο̋. Σύµφωνα µε τον
Λουκιανό, ο Δηµώνακτα̋ στράφηκε νωρί̋ στη φιλοσοφία. Τα πρότυπά του ήταν
ο Σωκράτη̋ και ο Διογένη̋, ενώ η φιλοσοφία του ήταν ο τρόπο̋ τη̋ ζωή̋ του:
πρᾶο̋, ἥµερο̋ καὶ φαιδρό̋. Στην Αθήνα κατηγορήθηκε για ασέβεια, δικάστηκε
και, µε την πανηγυρική του αθώωση, κέρδισε τον σεβασµό και την αγάπη όλων.
Όταν πέθανε, κηδεύτηκε µε ευλάβεια και τιµέ̋.
Ο Δηµώνακτα̋ ανήκει στη Δεύτερη Σοφιστική, τον 2ο µ.Χ. αιώνα, εποχή που
χαρακτηρίστηκε από την άνθηση των ελληνικών Γραµµάτων. Τα στοιχεία που τον
χαρακτήριζαν ήταν: η σάτιρα και η κοινωνική κριτική που ασκούσε ακόµα και
σε ισχυρού̋ (κυρίω̋ Ρωµαίου̋ αξιωµατούχου̋) και πλουσίου̋, ο σκεπτικισµό̋ µε
τον οποίο έβλεπε τον κόσµο, ο ορθολογισµό̋ και η έµφαση στον εσωτερικό κόσµο
του ανθρώπου και την ἐλευθερία.

Λουκιανού, Δηµώνακτο̋ βίο̋
Ο Λουκιανό̋ χαρακτηρίζει τον Δηµώνακτα ω̋ άνδρα λόγου καὶ µνήµη̋ ἄξιον.
Ο ίδιο̋ µαθήτευσε κοντά στον φιλόσοφο για αρκετό καιρό και συνέγραψε τον βίο
του για δύο λόγου̋: πρώτον, για να διατηρηθεί η µνήµη του και, δεύτερον, για
να λειτουργήσει ω̋ πρότυπο για του̋ νέου̋. Από τον βίο αυτό προέρχονται τα
αποσπάσµατα που ακολουθούν, ενδεικτικά τη̋ προσωπικότητα̋ και φιλοσοφία̋
του Δηµώνακτα.

Β100. Η µακροθυµία του (§7)
Στοβαῖο̋, Ἐκλογαί 2.7.5a (Ἐκ τῆ̋
Διδύµου ἐπιτοµῆ̋)
Οὐδεπώποτε γοῦν ὤφθη κεκραγὼ̋
ἢ ὑπερδιατεινόµενο̋ ἢ ἀγανακτῶν,
οὐδ’ εἰ ἐπιτιµᾶν τῳ δέοι, ἀλλὰ τῶν
µὲν ἁµαρτηµάτων καθήπτετο, τοῖ̋
δὲ ἁµαρτάνουσι συνεγίνωσκεν. καὶ τὸ
παράδειγµα παρὰ τῶν ἰατρῶν ἠξίου
λαµβάνειν τὰ µὲν νοσήµατα ἰωµένων,
ὀργῇ δὲ πρὸ̋ τοὺ̋ νοσοῦντα̋ οὐ
χρωµένων· ἡγεῖτο γὰρ ἀνθρώπου µὲν
εἶναι τὸ ἁµαρτάνειν, θεοῦ δὲ ἢ ἀνδρὸ̋
ἰσοθέου τὰ πταισθέντα ἐπανορθοῦν.

Ποτέ, για παράδειγµα, δεν τον είδαν
να οχλαγωγεί, να παθιάζεται ή ν’
αγανακτεί, ακόµη κι όταν χρειαζόταν
να
επιτιµήσει
κάποιον,
αλλά,
ενώ καταφερόταν εναντίον των
παραπτωµάτων, συγχωρούσε όσου̋
τα διέπρατταν. Ισχυριζόταν ότι το
παράδειγµα πρέπει να το παίρνει κανεί̋
απ’ του̋ γιατρού̋, που θεραπεύουν τι̋
ασθένειε̋ αλλά δεν οργίζονται εναντίον
των ασθενών. Διότι πίστευε ότι είναι
ανθρώπινο ν’ αµαρτάνει κανεί̋, το να
διορθώνονται όµω̋ οι συνέπειε̋ είναι
έργο του θεού ή ισοθέου ανθρώπου.
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Σχόλια
Οὐδεπώποτε γοῦν ὤφθη κεκραγὼ̋ (...): Η καυτηρίαση και θεραπεία των
αµαρτηµάτων συνήθω̋ γινόταν από του̋ φιλοσόφου̋, του̋ προφήτε̋ και του̋
θεολόγου̋ µε οργίλο ύφο̋. Η ανοχή και η κατανόηση του άλλου δίνει νέα προοπτική
στη στάση των ανθρώπων απέναντι στου̋ συνανθρώπου̋ του̋.
ἀνδρὸ̋ ἰσοθέου: ισόθεο̋ άνδρα̋ είναι ο φιλόσοφο̋. Ο Λουκιανό̋ σαφέστατα
υπαινίσσεται τον Δηµώνακτα.

Β101. Σιδώνιο̋ σοφιστή̋ (§14)
Τοῦ δὲ Σιδωνίου ποτὲ σοφιστοῦ Ἀθήνησιν
εὐδοκιµοῦντο̋ καὶ λέγοντο̋ ὑπὲρ
αὐτοῦ ἔπαινόν τινα τοιοῦτον, ὅτι πάση̋
φιλοσοφία̋ πεπείραται – οὐ χεῖρον δὲ
αὐτὰ εἰπεῖν ἃ ἔλεγεν· «Ἐὰν Ἀριστοτέλη̋
µε καλῇ ἐπὶ τὸ Λύκειον, ἕψοµαι· ἂν
Πλάτων ἐπὶ τὴν Ἀκαδηµίαν, ἀφίξοµαι·
ἂν Ζήνων, ἐπὶ τῇ Ποικίλῃ διατρίψω· ἂν
Πυθαγόρα̋ καλῇ, σιωπήσοµαι». ἀναστὰ̋
οὖν ἐκ µέσων τῶν ἀκροωµένων, «Οὗτο̋»,
ἔφη, προσειπὼν τὸ ὄνοµα, «καλεῖ σε
Πυθαγόρα̋».

Κάποτε, όταν διέπρεπε στην Αθήνα
ένα̋ σοφιστή̋ απ’ τη Σιδώνα και
περιαυτολογούσε λέγοντα̋ για τον
εαυτό του έναν έπαινο του τύπου ότι
έχει πείρα όλου του φάσµατο̋ τη̋
φιλοσοφία̋ – αλλά, καλύτερα, α̋
µεταφέρουµε εδώ τα ίδια του τα λόγια:
«Εάν µε καλέσει ο Αριστοτέλη̋ στο
Λύκειο, θα τον ακολουθήσω· εάν µε
καλέσει ο Πλάτων στην Ακαδηµία, θα
πάω· εάν µε καλέσει ο Ζήνων, θα διαθέσω
χρόνο και στην Ποικίλη Στοά· εάν µε
καλέσει ο Πυθαγόρα̋, θα σιωπήσω».
Και τότε σηκώνεται ο Δηµώναξ στο
µέσον του ακροατηρίου και του λέει: «Ε,
συ» (και τον προσφώνησε µε τ’ όνοµά
του), «ο Πυθαγόρα̋ σε καλεί».

Σχόλια
«καλεῖ σε Πυθαγόρα̋»: Με τον χαρακτηριστικά έξυπνο τρόπο του καλεί τον
ανώνυµο σοφιστή να σιωπήσει.
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Β102. Ευδαιµονία σηµαίνει ελευθερία (§20)
Ἐρωτήσαντο̋ δέ τινο̋ τί̋ αὐτῷ ὅρο̋
εὐδαιµονία̋ εἶναι δοκεῖ, µόνον εὐδαίµονα
ἔφη τὸν ἐλεύθερον· ἐκείνου δὲ φήσαντο̋
πολλοὺ̋ ἐλευθέρου̋ εἶναι, «Ἀλλ’
ἐκεῖνον νοµίζω τὸν µήτε ἐλπίζοντά τι
µήτε δεδιότα»· ὁ δέ, «Καὶ πῶ̋ ἄν», ἔφη,
«τοῦτό τι̋ δύναιτο; ἅπαντε̋ γὰρ ὡ̋
τὸ πολὺ τούτοι̋ δεδουλώµεθα». «Καὶ
µήν, εἰ κατανοήσει̋ τὰ τῶν ἀνθρώπων
πράγµατα, εὕροι̋ ἂν αὐτὰ οὔτε ἐλπίδο̋
οὔτε φόβου ἄξια, παυσοµένων πάντω̋
καὶ τῶν ἀνιαρῶν καὶ τῶν ἡδέων.»

Όταν κάποιο̋ τον ρώτησε ποιο̋
είναι, κατά τη γνώµη του, ο ορισµό̋
τη̋ ευτυχία̋, απάντησε πω̋ µόνο
ευτυχισµένο θεωρεί τον ελεύθερο. Κι
όταν εκείνο̋ παρατήρησε πω̋ είναι
πολλοί οι ελεύθεροι, είπε: «Νοµίζω
πω̋ ο πραγµατικά ελεύθερο̋ είν’
εκείνο̋ που ούτε ελπίζει ούτε φοβάται
τίποτε». Ξανά παρατηρεί ο άλλο̋: «Και
πώ̋ θα µπορούσε κανει̋ να το πετύχει;
Διότι όλοι µα̋ έχουµε υποδουλωθεί
για τα καλά σ’ αυτά». «Κι όµω̋, αν
είχε̋ προσέξει καλά όσα αφορούν τον
άνθρωπο, δεν θα τα εύρισκε̋ άξια
για φόβο ή για ελπίδα, αφού και τα
δυσάρεστα και τα ευχάριστα θα έχουν
οπωσδήποτε ένα τέλο̋.»

Σχόλια – Αξιοποίηση
Ο Δηµώνακτα̋ ορίζει την ευτυχία σε σχέση µε την απόλυτη ελευθερία: ελεύθερο̋
είναι ο άνθρωπο̋ που δεν ελπίζει και δεν φοβάται τίποτα. Η φράση αυτή θυµίζει το
αντίστοιχο «Δε φοβάµαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είµαι λεύτερο̋» του Καζαντζάκη
και, εποµένω̋, το απόσπασµα θα µπορούσε να δώσει αφορµή για να διερευνηθεί
αυτή η άποψη.
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Β103. Οι υπερβολέ̋ του πένθου̋ (§25)
Ὁ δ’ αὐτὸ̋ υἱὸν πενθοῦντι καὶ ἐν σκότῳ
ἑαυτὸν καθείρξαντι προσελθὼν ἔλεγεν
µάγο̋ τε εἶναι καὶ δύνασθαι αὐτῷ
ἀναγαγεῖν τοῦ παιδὸ̋ τὸ εἴδωλον, εἰ µόνον
αὐτῷ τρεῖ̋ τινα̋ ἀνθρώπου̋ ὀνοµάσειε
µηδένα πώποτε πεπενθηκότα̋· ἐπὶ
πολὺ δὲ ἐκείνου ἐνδοιάσαντο̋ καὶ
ἀποροῦντο̋ –οὐ γὰρ εἶχέν τινα, οἶµαι,
εἰπεῖν τοιοῦτον– «Εἶτ’», ἔφη, «ὦ γελοῖε,
µόνο̋ ἀφόρητα πάσχειν νοµίζει̋ µηδένα
ὁρῶν πένθου̋ ἄµοιρον;»

Εµφανίστηκε, πάλι, σε κάποιον που
πενθούσε για τον θάνατο του γιου του
και είχε κλειστεί σε ολοσκότεινο µέρο̋·
του έλεγε ότι είναι µάγο̋ και ότι είχε
τη δύναµη να του φέρει πίσω το είδωλο
του παιδιού του, αρκεί µόνον να του
κατονόµαζε τρει̋ ανθρώπου̋ που δεν
είχαν ποτέ πενθήσει για κανέναν. Όταν
εκείνο̋ για πολλή ώρα κόµπιαζε και
είχε σαστίσει –γιατί δεν είχε, πιστεύω,
ούτε έναν ν’ αναφέρει– του είπε: «Κι
έπειτα, γελοίε άνθρωπε, νοµίζει̋
πω̋ είσαι ο ένα̋ και µοναδικό̋ που
βασανίζεσαι από κακά ανυπόφορα,
τη στιγµή που βλέπει̋ ότι δεν υπάρχει
άνθρωπο̋ που να µην έχει δοκιµάσει
πένθο̋;»

Β104. Πρώτο̋ και µόνο̋ (§29)
Ἀγαθοκλέου̋ δὲ τοῦ Περιπατητικοῦ
µέγα φρονοῦντο̋ ὅτι µόνο̋ αὐτό̋ ἐστιν
καὶ πρῶτο̋ τῶν διαλεκτικῶν, ἔφη, «Καὶ
µήν, ὦ Ἀγαθόκλει̋, εἰ µὲν πρῶτο̋, οὐ
µόνο̋· εἰ δὲ µόνο̋, οὐ πρῶτο̋».

Επειδή ο Αγαθοκλή̋ ο Περιπατητικό̋
κοµπορρηµονούσε ότι αυτό̋ είναι ο
µοναδικό̋ κι ο πρώτο̋ των διαλεκτικών
φιλοσόφων, του είπε: «Μα δεν µου λε̋,
Αγαθοκλή· αν είσαι ο πρώτο̋, δεν είσαι
ο µόνο̋· κι αν είσαι ο µόνο̋, δεν είσαι
ο πρώτο̋».

Β105. Χιούµορ µε τον κίνδυνο (§35)
Ἐπεὶ δέ ποτε πλεῖν µέλλοντι αὐτῷ
διὰ χειµῶνο̋ ἔφη τι̋ τῶν φίλων, «Οὐ
δέδοικα̋ µὴ ἀνατραπέντο̋ τοῦ σκάφου̋
ὑπὸ ἰχθύων καταβρωθῇ̋;» «Ἀγνώµων
ἂν εἴην», ἔφη, «ὀκνῶν ὑπὸ ἰχθύων
καταδασθῆναι τοσούτου̋ αὐτὸ̋ ἰχθῦ̋
καταφαγών».
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Κάποτε πάλι που ήταν να κάνει
θαλασσινό ταξίδι µέσα στον χειµώνα,
του είπε κάποιο̋ φίλο̋, «Μα, δεν
φοβάσαι µήπω̋ ανατραπεί το σκάφο̋
και σε καταβροχθίσουν τα ψάρια;» Κι
αυτό̋ απάντησε: «Θα ήµουν αχάριστο̋
αν δίσταζα να καταφαγωθώ από τα
ψάρια, εγώ που τόσα ψάρια έχω φάει».
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Β106. Η µαταιοδοξία τη̋ ενδυµασία̋ (§41)
Ἰδὼν δε τινα τῶν εὐπαρύφων ἐπὶ τῷ
πλάτει τῆ̋ πορφύρα̋ µέγα φρονοῦντα,
κύψα̋ αὐτοῦ πρὸ̋ τὸ οὖ̋ καὶ τῆ̋ ἐσθῆτο̋
λαβόµενο̋ καὶ δείξα̋, «Τοῦτο µέντοι»,
ἔφη, «πρὸ σοῦ πρόβατον ἐφόρει, καὶ ἦν
πρόβατον».

Βλέποντα̋ κάποιον αριστοκράτη να
καµαρώνει για το πλάτο̋ τη̋ πορφύρα̋
του, έσκυψε στο αφτί του, έπιασε το
ένδυµα και δείχνοντά̋ το του είπε:
«Τούτο, πριν από σένα, το φορούσε
ένα πρόβατο και δεν ήταν παρά ένα
πρόβατο».

Β107. Η χρησιµότητα των νόµων (§59)
Ἤκουσα δὲ αὐτοῦ ποτε καὶ πρό̋ τινα
τῶν νόµων ἔµπειρον ταῦτα λέγοντο̋, ὅτι
κινδυνεύουσιν ἄχρηστοι εἶναι οἱ νόµοι, ἄν
τε πονηροῖ̋, ἄν τε ἀγαθοῖ̋ γράφωνται·
οἱ µὲν γὰρ οὐ δέονται νόµων, οἱ δὲ ὑπὸ
νόµων οὐδὲν βελτίου̋ γίγνονται.

Τον άκουσα κάποτε να λέει προ̋ κάποιο
νοµοµαθή, ότι οι νόµοι καταντούν να
είναι άχρηστοι είτε για του̋ κακού̋
ψηφίζονται είτε για του̋ καλού̋. Διότι,
οι καλοί µεν δεν χρειάζονται νόµου̋,
ενώ οι άλλοι δεν βελτιώνονται σε τίποτε
από του̋ νόµου̋.

Δηµώνακτο̋ Γνῶµαι καὶ ἀποφθέγµατα (Sententiae)
Διάφορε̋ γνώµε̋ και αποφθέγµατα του Δηµώνακτα συγκεντρώθηκαν από τον
Ψευδο-Μάξιµο Οµολογητή (9/10 αι. µ.Χ.) σε ένα ογκώδε̋ ανθολόγιο. Στη συλλογή
αυτή οι γνώµε̋ ταξινοµήθηκαν θεµατικά. (Για την αξιοποίησή του̋ βλ. σελ. ?).

Β108. Περί βίου, αρετή̋ και κακία̋ (S3)
Ψευδο-Μάξιµο̋ 1.65/61
Τοὺ̋ τῶν σωµάτων ἐπιµελουµένου̋,
ἑαυτῶν δὲ ἀµελοῦντα̋ ὠνείδιζεν ὡ̋
τῶν µὲν οἴκων ἐπιµελουµένου̋, τῶν δὲ
ἐνοίκων ἀµελοῦντα̋.

Κατέκρινε όσου̋ φροντίζουν τα σώµατά
του̋, παραµελούν όµω̋ την ψυχή του̋,
θεωρώντα̋ ότι είναι σαν να φροντίζουν
το σπιτικό και να παραµελούν του̋
ενοίκου̋ του.
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Σχόλια
Πρόκειται για την αντίθεση µεταξύ του εἶναι και του φαίνεσθαι. Ο Δηµώνακτα̋
φρόντιζε να εξισορροπεί στην ψυχή και τι̋ πράξει̋ του την αντίθεση µεταξύ τη̋
υλική̋ υπόσταση̋ του ανθρώπου (σώµα) και του ψυχικού του κόσµου. Επιπλέον
κατέκρινε, όταν παρατηρούσε ότι σε άλλου̋ βρίσκονταν σε αναντιστοιχία.

Β109-Β110. Περί φίλων και φιλαδελφία̋ (S7-S8)
Β109 Ψευδο-Μάξιµο̋ 6.30/38
Δηµώνακτο̋. Αἰτιωµένου τινὸ̋ τῶν
ἑταίρων αὐτὸν καὶ φήσαντο̋· «οὐκ
ἐχρῆν σε τῷ ἐχθρῷ µου φίλον εἶναι»·
«σὲ µὲν οὖν», ἔφη, «οὐκ ἐχρῆν τῷ φίλῳ
µου ἐχθρὸν εἶναι».

Του Δηµώνακτο̋. Του παραπονιόταν
κάποιο̋ φίλο̋ του και του είπε: «Δεν
ήταν ανάγκη να είσαι φίλο̋ του εχθρού
µου». Απάντησε: «Τουναντίον, εσύ δεν
ήταν ανάγκη να είσαι εχθρό̋ του φίλου
µου».

Β110 Ψευδο-Μάξιµο̋ 6.83/118
Δηµώνακτο̋. Ἐλάσσω κακὰ πάσχουσιν
οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἢ ὑπὸ
τῶν φίλων· τοὺ̋ µὲν γὰρ ἐχθροὺ̋
δεδιότε̋ φυλάσσονται, τοῖ̋ δὲ φίλοι̋
ἀνεῳγµένοι εἰσὶ καὶ γίγνονται σφαλεροὶ
καὶ εὐεπιβούλευτοι.

Του Δηµώνακτο̋. Μικρότερα κακά
παθαίνουν οι άνθρωποι από του̋
εχθρού̋ παρά από του̋ φίλου̋.
Διότι φοβούνται του̋ εχθρού̋ και
προφυλάσσονται, ενώ στου̋ φίλου̋
είναι ανοιχτοί, πέφτουν σε σφάλµατα
κι έτσι εύκολα του̋ υπονοµεύουν.

Σχόλια – Αξιοποίηση
Ο Δηµώνακτα̋ έδινε µεγάλη σηµασία στον φίλο και στη φιλία. Στη γνώµη S7 η
έµφαση του Δηµώνακτα είναι στον φίλο, ενώ του άγνωστου συνοµιλητή του στον
εχθρό· και αυτό έχει τη σηµασία του. Η γνώµη S8 αποδίδει την κοινή αντίληψη για
επιφύλαξη απέναντι στου̋ φίλου̋. Σχετικά µε τη φιλία βλ. επίση̋ ανωτ. Β76 και Β77
(Ζήνων ο Κιτιεύ̋, αποσπ. 272 και 276) και Β85-Β86 (Κλέαρχο̋ ο Σολεύ̋, F57και F64),
µε τι̋ προτάσει̋ αξιοποίησή̋ του̋.
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Β111. Για την υπεροψία (S19)
Στοβαῖο̋ 3.22.16
Δηµώνακτο̋.
Θνητοὶ γεγῶτε̋ µὴ φρονεῖθ’ ὑπὲρ
θεού̋.

Του Δηµώνακτο̋.
Άνθρωποι, θνητοί γεννηµένοι,
µη δείχνετε τόση έπαρση
που ούτε οι θεοί δεν έχουν.

Σχόλια
Ο Δηµώνακτα̋ που χαρακτηριζόταν από ταπεινοφροσύνη, ήταν σαφώ̋ εναντίον τη̋
αλαζονεία̋. Του̋ θεού̋, που αναφέρονται σε αυτή τη γνώµη, δεν του̋ απέρριπτε,
έδειχνε όµω̋ σκεπτικισµό απέναντι σε πρακτικέ̋ λατρεία̋.

Αξιοποίηση: Βίο̋, Γνώµε̋
Καθώ̋ τόσο ο Βίο̋ όσο και οι Γνώµε̋ αποτελούν ιδιαίτερα ευχάριστο, ευφυέ̋ και
εύληπτο υλικό, µπορούν να αξιοποιηθούν διαθεµατικά σε πλήθο̋ µαθηµάτων
(Φιλολογικά µαθήµατα, Θρησκευτικά, Φιλοσοφία, Πολιτική Αγωγή, Ψυχολογία),
λόγω τη̋ ποικιλία̋ των θεµάτων του. Επιπλέον, το χιούµορ του̋ µπορεί να
αξιοποιηθεί σε στιγµέ̋ χαλάρωση̋ και ψυχαγωγία̋ (µε την αρχική σηµασία του
όρου) τη̋ τάξη̋.

5. ΕΥΔΗΜΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ
Ο Εύδηµο̋ (4ο̋ αι. π.Χ.) είναι ο πρώτο̋ Κύπριο̋ που ενδιαφέρθηκε για την ελληνική
φιλοσοφία. Υπήρξε µαθητή̋ του Πλάτωνα και στενό̋ φίλο̋ του Αριστοτέλη.
Στο απόσπασµα που ακολουθεί παρουσιάζεται και ερµηνεύεται ένα όνειρο του
Εύδηµου. Είναι έκδηλη η πίστη στα όνειρα και η ερµηνεία των πραγµατικών
γεγονότων µε βάση αυτά.
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Β112. Το προφητικό όραµα (Τ1)
Κικέρων, Περὶ µαντικῆ̋ 1.25.53
Quid? singulari vir ingenio Aristoteles et
paene divino ipsene errat an alios vult errare,
cum scribit Eudemum Cyprium, familiarem
suum, iter in Macedoniam facientem Pheras
venisse, quae erat urbs in Thessalia tum
admodum nobilis, ab Alexandro autem
tyranno crudeli dominatu tenebatur; in eo
igitur oppido ita graviter aegrum Eudemum
fuisse, ut omnes medici diﬃderent; ei visum
in quiete egregia facie iuvenem dicere fore
ut perbrevi convalesceret, paucisque diebus
interiturum Alexandrum tyrannum, ipsum
autem Eudemum quinquennio post domum
esse rediturum. atque ita quidem prima statim
scribit Aristoteles consecuta, et convaluisse
Eudemum, et ab uxoris fratribus interfactum
tyrannum; quinto autem anno exeunte, cum
esset spes ex illo somnio in Cyprum illum ex
Sicilia esse rediturum, proeliantem eum ad
Syracusas occidisse; ex quo ita illud somnium
esse interpretatum, ut, cum animus Eudemi
e corpore excesserit, tum domum revertisse
videatur.

Μα και ο Αριστοτέλη̋, προικισµένο̋
µε πνεύµα µοναδικό που άγγιζε τα
όρια του θεϊκού, είτε ο ίδιο̋ πλανάται
είτε θέλει να οδηγήσει του̋ άλλου̋
στην πλάνη γράφοντα̋ για τον φίλο
του Εύδηµο από την Κύπρο. Ο Εύδηµο̋
λοιπόν, ταξιδεύοντα̋ για τη Μακεδονία,
έφτασε στι̋ Φερέ̋, πόλη τη̋ Θεσσαλία̋
τότε τουλάχιστον φηµισµένη, που όµω̋
βρισκόταν κάτω από την ωµή κυριαρχία
του τυράννου Αλεξάνδρου. Στην πόλη
αυτή αρρώστησε τόσο βαριά ο Εύδηµο̋
που όλοι οι γιατροί απελπίστηκαν. Είδε
τότε στον ύπνο του ένα όραµα· ένα̋ νέο̋
εξαιρετική̋ οµορφιά̋ του είπε ότι πολύ
γρήγορα θα αναρρώσει, σε λίγε̋ ηµέρε̋
ο τύραννο̋ Αλέξανδρο̋ θα πεθάνει και
ο ίδιο̋ ο Εύδηµο̋ θα επιστρέψει στην
πατρίδα του πέντε χρόνια αργότερα.
Και πράγµατι, αµέσω̋ επαληθεύτηκε η
πρώτη σειρά προφητειών, όπω̋ γράφει
ο Αριστοτέλη̋, µε την ανάρρωση του
Ευδήµου και τη δολοφονία του τυράννου
από του̋ αδελφού̋ τη̋ γυναίκα̋ του.
Τελειώνοντα̋ όµω̋ ο πέµπτο̋ χρόνο̋
κι έχοντα̋ την ελπίδα τη̋ επιστροφή̋
στην Κύπρο από τη Σικελία, ελπίδα
που είχε δώσει εκείνο το όνειρο, ο
Εύδηµο̋ σκοτώθηκε µαχόµενο̋ στι̋
Συρακούσε̋. Με βάση το γεγονό̋ αυτό
ερµηνεύτηκε και το όνειρο: ήταν πια
φανερό ότι, εγκαταλείποντα̋ το σώµα
του η ψυχή του Ευδήµου, επέστρεψε
στην πατρίδα τη̋.

Σχόλια
Η πρώτη µαρτυρία για τον Εύδηµο προέρχεται από τον Κικέρωνα, ο οποίο̋ στηρίζεται
στο έργο Εὔδηµο̋ του Αριστοτέλη. Ο τύραννο̋ Αλέξανδρο̋ πράγµατι δολοφονήθηκε
το 359/358 π.Χ. από του̋ αδελφού̋ τη̋ συζύγου του και, εποµένω̋, η πενταετία του
ονείρου θα έληγε το 354/353 π.Χ.
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Αξιοποίηση
Το απόσπασµα µπορεί να αξιοποιηθεί:
§

Λόγω του περιεχοµένου του, διαθεµατικά για θέµατα δοξασιών, αντιλήψεων,
πίστη̋ σε όνειρα. Προσφέρεται για µελέτη τέτοιων πεποιθήσεων από την
αρχαιότητα (όνειρα, χρησµοί, σηµεία κ.ά.) µέχρι σήµερα (ονειροκρίτε̋, άστρα,
ζώδια κ.ά.), σε διάφορε̋ περιοχέ̋ του πλανήτη.

§

Γλωσσικά, στο µάθηµα των Λατινικών.

6. ΝΙΚΑΝΩΡ/ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ
Ο Νικάνωρ/Νικαγόρα̋ συµπεριλαµβάνεται σε έναν κατάλογο φιλοσόφων, που µε
τον έναν ή τον άλλο τρόπο αµφισβήτησαν του̋ θεού̋ του Ολύµπου. Ο κατάλογο̋
αυτό̋ χρησιµοποιήθηκε από Χριστιανού̋ συγγραφεί̋, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι
φιλόσοφοι αυτοί όχι απλά δεν ήταν άθεοι, αλλά, αντίθετα, είχαν την ορθή άποψη
περί του θείου. (Βλ. και ανωτ. Β.1.VII: Νικαγόρα̋ ο Κύπριο̋.)

Β113. Ο Κύπριο̋ «άθεο̋» (Τ1)
Κλήµη̋ Αλεξανδρεύ̋, Προτρεπτικό̋
2.20-21
Ὧν δὴ χάριν (οὐ γὰρ οὐδαµῶ̋
ἀποκρυπτέον) θαυµάζειν ἔπεισί µοι
ὅτῳ τρόπῳ Εὐήµερον τὸν Ἀκραγαντῖνον
καὶ Νικάνορα τὸν Κύπριον καὶ
Διαγόραν καὶ Ἵππωνα τὼ Μηλίω τόν
τε Κυρηναῖον ἐπὶ τούτοι̋ ἐκεῖνον
(ᾧ Θεόδωρο̋ ὄνοµα αὐτῷ) καί τινα̋
ἄλλου̋ συχνού̋, σωφρόνω̋ βεβιωκότα̋
καὶ καθεωρακότα̋ ὀξύτερόν που τῶν
λοιπῶν ἀνθρώπων τὴν ἀµφὶ τοὺ̋ θεοὺ̋
τούτου̋ πλάνην, ἀθέου̋ ἐπικεκλήκασιν,
εἰ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτὴν µὴ νενοηκότα̋,
ἀλλὰ τὴν πλάνην γε ὑπωπτευκότα̋,
ὅπερ οὐ σµικρὸν εἰ̋ ἀλήθειαν
φρονήσεω̋ ζώπυρον ἀναφύεται σπέρµα.

Εξαιτία̋ αυτών λοιπόν –γιατί δεν πρέπει
καθόλου να το αποκρύπτω– απορώ
πραγµατικά µε βάση ποια στοιχεία
αποκάλεσαν αθέου̋ τον Ευήµερο από
τον Ακράγαντα, τον Νικάνορα από την
Κύπρο, τον Διαγόρα και τον Ίππωνα,
από τη Μήλο και του̋ δύο, και µαζί µ’
αυτού̋ τον Κυρηναίο εκείνον που το
όνοµά του ήταν Θεόδωρο̋ και άλλου̋
αρκετού̋ που έζησαν µε σωφροσύνη και
είδαν µε κάπω̋ µεγαλύτερη οξυδέρκεια
από του̋ άλλου̋ ανθρώπου̋ την
πλάνη που επικρατούσε γύρω από του̋
θεού̋ αυτού̋. Παρότι δεν έφτασαν στο
σηµείο να διαγνώσουν την αλήθεια,
όµω̋, το γεγονό̋ και µόνον ότι
υποπτεύτηκαν την πλάνη συνέβαλε
σηµαντικά στο να φυτρώσει ο σπόρο̋
που οδηγεί τη διάνοια προ̋ την αλήθεια.
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