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Πρόλογος 
 

Η αυτοκρατορική περίοδος, η ύστερη αρχαιότητα και η πρώιµη βυζαντινή εποχή 
συνιστούν µια γοητευτική και ιδιαιτέρως ελκυστική περιοχή της παλαιότερης 
ελληνικής γραµµατείας, η οποία δεν έχει ακόµη καταστεί ευρύτερα γνωστή στην 
έκταση και στον βαθµό που θα της άξιζε. Πρόκειται για το χρονικό διάστηµα 
από τη ναυµαχία του Ακτίου (31 π.Χ.) έως περίπου το τέλος του εβδόµου αιώνα 
µ.Χ. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε αφενός από την τελευταία µεγάλη 
άνθηση της ελληνικής εθνικής (παγανιστικής) λογοτεχνίας στο κρατικό πλαίσιο 
της ρωµαϊκής πλέον αυτοκρατορίας, αφετέρου από την παράλληλη εµφάνιση 
και ραγδαία ανάπτυξη της χριστιανικής γραµµατείας, η σηµασία της οποίας 
ολοένα µεγάλωνε µε το πέρασµα των αιώνων. Στο σύνολό της, η ελληνική 
γραµµατεία των αυτοκρατορικών χρόνων, της ύστερης αρχαιότητας και του 
πρώιµου Βυζαντίου συγκροτεί µια ρωµαλέα, εκτεταµένη και συχνότατα 
ρηξικέλευθη πνευµατική παραγωγή, η οποία βρίσκεται σε γόνιµο διάλογο µε 
την παράδοση, την οποία και ανανεώνει µε ποικίλους τρόπους. Παράλληλα, η 
ελληνική γραµµατεία της περιόδου αυτής προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες για 
την κρίσιµη περίοδο µετάβασης του ελληνισµού από την αρχαία στη 
µεσαιωνική φάση της ύπαρξής του. 

Με τις σκέψεις αυτές και έχοντας συνειδητοποιήσει την ανάγκη εντα-
τικοποίησης της επιστηµονικής ενασχόλησης µε την πλούσια παραγωγή της 
σηµαντικής αυτής περιόδου, συλλάβαµε την ιδέα της συγγραφής του παρόντος 
βιβλίου. Το ανά χείρας έργο στοχεύει στο να προσφέρει τόσο στους ειδικούς 
όσο και στο ευρύτερο κοινό ένα εκτεταµένο και αντιπροσωπευτικό δείγµα 
κειµένων της εν λόγω εποχής, το οποίο θα συνοδεύεται από κατατοπιστικές 
εισαγωγές, χρήσιµη βασική βιβλιογραφία, αξιόπιστες µεταφράσεις, καθώς και 
ερµηνευτικά σχόλια υποβοηθητικά για την κατανόηση των ενίοτε απαιτητικών 
από την άποψη του νοήµατος ή/και της γλώσσας κειµένων. Με αυτόν τον τρόπο 
το βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει ένα desideratum της σχετικής — 
ελληνόγλωσσης και όχι µόνο — βιβλιογραφίας συµβάλλοντας στην εξοικείωση 
του αναγνώστη µε τον συναρπαστικό κόσµο της µετακλασικής αρχαιότητας και 
του πρώιµου µεσαίωνα µέσα από αυθεντικά κείµενα που παρήγαγε ο ευρύτερος 
ελληνισµός της ελληνορωµαϊκής και βυζαντινής ανατολικής Μεσογείου. 

Κατά την επιλογή των κειµένων ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αντι-
προσωπευτικότητά τους. Έτσι, επιλέχθηκαν πεζά, αλλά και ποιητικά κείµενα, 
έργα της εθνικής, αλλά και της χριστιανικής γραµµατείας, κείµενα υψηλής 
λογοτεχνικής αξίας, αλλά και αντιπροσωπευτικά δείγµατα της µη λογοτεχνικής 
γραµµατειακής παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένου του ευρύτερου θεωρητικού 
στοχασµού και του επιστηµονικού λόγου της εποχής, είδη µε µακρά παράδοση, 
που ανάγονται στις απαρχές της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και νέα 
γραµµατειακά είδη, που εµφανίζονται και διαµορφώνονται για πρώτη φορά 
στην περίοδο που καλύπτει ο τόµος (π.χ. αυτοκρατορικοί λόγοι και 
εκκλησιαστική ιστορία). Επιπλέον, καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθούν 
όλα τα σηµαντικά λογοτεχνικά και γραµµατειακά είδη και ρεύµατα της 
περιόδου αυτής και να εκπροσωπηθούν όλοι οι επιµέρους αιώνες και οι 
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επιµέρους γεωγραφικές περιοχές της ρωµαϊκής και αργότερα της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. 

Το παρόν έργο αποτελεί καρπό συλλογικής προσπάθειας πολλών 
συναδέλφων του Τµήµατος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, που συνεργάστηκαν αρµονικά µε κοινές κατευ-
θυντήριες γραµµές µε βάση τα ειδικότερα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του 
καθενός. Για κάθε κείµενο ή ενότητα σηµειώνεται ο υπεύθυνος ερευνητής. 
Μολονότι γενικά επιδιώχθηκε η οµογενοποίηση των επιµέρους συµβολών, σε 
αρκετές περιπτώσεις επιλέξαµε να διατηρηθεί το ύφος των συγγραφέων. 

Κατά την αναπαραγωγή των πρωτότυπων κειµένων ακολουθούνται οι 
συνήθεις εκδοτικές πρακτικές και συµβάσεις της κλασικής και της βυζαντινής 
φιλολογίας. Οι εισαγωγές παρέχουν ποικίλες πληροφορίες για το ιστορικό, 
ιδεολογικό και θεωρητικό πλαίσιο των αποσπασµάτων, τα κειµενικά τους 
συµφραζόµενα, τα λογοτεχνικά είδη στα οποία ανήκουν, καθώς και για τους 
συγγραφείς τους, όταν αυτοί είναι γνωστοί. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 
ώστε οι προσφερόµενες µεταφράσεις να είναι αφενός σε δόκιµο, ρέοντα 
νεοελληνικό λόγο, αφετέρου να παραµένουν όσο το δυνατόν πιο πιστές στο 
αρχαίο ή το βυζαντινό πρωτότυπο. Οι µεταφράσεις ακολουθούνται από βασικά 
ερµηνευτικά σχόλια, τα οποία κύριο στόχο έχουν να συµβάλουν στην 
ολόπλευρη κατανόηση των κειµένων του τόµου. Κατά τη σύνταξη των σχολίων, 
προσπαθήσαµε να επικεντρωθούµε στο καίριο αποφεύγοντας την επίδειξη 
λογιοσύνης ή εξαντλητικής αντιπαράθεσης µε τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία. 

Εν κατακλείδι, ο σκοπός του παρόντος τόµου θα έχει επιτευχθεί, εάν αυτός 
συµβάλει στην καλύτερη γνωριµία των αναγνωστών του µε τον πολύχρωµο, 
ελκυστικό, αλλά και εν πολλοίς άγνωστο για τους φοιτητές και το ευρύτερο 
ελληνικό κοινό κόσµο της ελληνικής γραµµατείας από την εποχή του 
Αυγούστου ώς τις απαρχές του Μεσαίωνα. 

 
Αθήνα, Ιούνιος 2019 Οι συγγραφείς 
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Historicity in the Romance of Chariton, Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Welt II.34.2 (1994) 1055–1086. 

Hurbanič, The Avar Siege of Constantinople = M. Hurbanič, The Avar Siege of 
Constantinople in 626: History and Legend, New Approaches to Byzantine History 
and Culture, Cham, Switzerland 2019. 
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Editio altera lucis ope expressa addendis et corrigendis aucta, CMG I 1, 3, Berlin 
2002. 
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Orationes XVII-LIII continens, Berlin 1898. 
Kelly, Golden Mouth = J. N. D. Kelly, Golden Mouth: The Story of John Chrysostom – 
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Kennedy, Progymnasmata = G. A. Kennedy, Progymnasmata: Greek Textbooks of 
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Kruger, Dreaming = S. Kruger, Dreaming in the Middle Ages, Cambridge 1992.  
Kuhrt – Sancisi-Weerdenburg, Kambyses = A. Kuhrt – H. Sancisi-Weerdenburg, 

Kambyses, στο: Neuer Pauly (διαδικτυακή έκδοση 2006). 
Lallot, De la construction = J. Lallot, Apollonius Dyscole. De la construction (syntaxe), 

τόµ. I: Introduction, texte et traduction, τόµ. II: Notes et index, Paris 1997. 
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Lallot, Syntax = J. Lallot, Syntax, στο: F. Montanari – S. Matthaios – A. Rengakos 

(επιµ.), Brill’s Companion to Ancient Greek Scholarship, Leiden – Boston 2015, 
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Geometres I, Wiener Byzantinistische Studien 24/1, Wien 2002.  
Lauxtermann, The Anthology of Cephalas = M. Lauxtermann, The Anthology of 

Cephalas, στο: M. Hinterberger – E. Schiffer (επιµ.), Byzantinische Sprachkunst. 
Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner zum 65. 
Geburtstag, Byzantinisches Archiv 20, Berlin – New York 2007, 194–208.  

Lelli, Classification =  E. Lelli, Towards a classification of Greek proverbs, Paremia 16 
(2007) 139–148. 

Lesky, Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας = A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας, µετάφραση Α. Γ. Τσοπανάκης, Θεσσαλονίκη 19855 
(γερµανικό πρωτότυπο: Geschichte der griechischen Literatur, Bern – München 
19713). 

Liebeschuetz, Antioch = J. H. W. G. Liebeschuetz, Antioch: City and Imperial 
Administration in the Later Roman Empire, Oxford 1972 (ανατ. 2003).  

Lieu, Emperor Julian = S. N. C. Lieu, The Emperor Julian: Panegyric and Polemic, 
Liverpool 19892. 

Lillington-Martin – Turquois (επιµ.), Procopius of Caesarea = C. Lillington-Martin – E. 
Turquois (επιµ.), Procopius of Caesarea: Literary and Historical Interpretations, 
London – New York 2018 (µε πλούσια βιβλιογραφία για τον Προκόπιο στις σελ. 
271–292).  

Linke, Fragmente des Dionysios Thrax = K. Linke, Die Fragmente des Grammatikers 
Dionysios Thrax, Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker 3, Berlin – 
New York 1977, 1–77. Lockwood – Browning – Wilson, Seleucus (6) Homericus = 
J. F. Lockwood – R. Browning  – N. G. Wilson, Seleucus (6) Homericus, στο: 
Oxford Classical Dictionary 1382.  
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Der Lach-Fan, Leipzig 1981. 

Long, Diogenis Laertii = H. S. Long, Diogenis Laertii vitae philosophorum, 2 τόµοι, 
Oxford 1964 (ανατύπωση 1966): 1: 1−246, 2: 247−255. 

Long, Ἡ ἑλληνιστική φιλοσοφία = A. A. Long, Ἡ ἑλληνιστικὴ φιλοσοφία. Στωικοί, 
Ἐπικούρειοι, Σκεπτικοί, µετάφραση Σ. Δηµόπουλος – Μ. Δραγώνα-Μονάχου, 
Αθήνα 1990.  

Longo, Il testo integrale = Α. Longo, Il testo integrale della “Narrazione degli abati 
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LSJ = H. G. Liddell – R. Scott, A Greek–English Lexicon, Oxford 19409, αναθεωρηµένο 
από τον H. S. Jones µε τη βοήθεια του R. McKenzie· A Supplement (εκδ. από E. A. 
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Mittelhaus, einundvierzigster Halbband, Plautius bis Polemokrates, Stuttgart 1951, 
636–962. 

 
Ελληνόγλωσσες µελέτες 

Αβραµίδης – Καλαϊτζάκης (µετ.), Ζώσιµος = Γ. Αβραµίδης – Θ. Καλαϊτζάκης (µετ.), 
Ζώσιµος, Νέα Ιστορία 306–410 µ.Χ., Θεσσαλονίκη 2007.  

Αγουρίδης, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην = Σ. Αγουρίδης, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Καινὴν 
Διαθήκην, Αθήνα 1971 (19913).  

Αλεξάκης, Ἀγαθίου Ἱστορίαι = Α. Αλεξάκης, Ἀγαθίου Σχολαστικοῦ Ἱστορίαι, Αθήνα 
2008.  

Αλεξίου, Ρητορικές τεχνικές και ηθικές επιταγές = Ε. Αλεξίου, Ρητορικές τεχνικές και 
ηθικές επιταγές στον Εὐβοϊκό του Δίωνος Χρυσοστόµου, Ελληνικά 53 (2003) 305–
326. 

Αντωνοπούλου, Βυζαντινή Οµιλητική = Θ. Αντωνοπούλου, Βυζαντινή Οµιλητική. 
Συγγραφείς και κείµενα, Αθήνα 20152.  

Βερτουδάκης, Ἀρισταίνετος, Ἐρωτικαὶ ἐπιστολαί = Β. Π. Βερτουδάκης, Ἀρισταίνετος, 
Ἐρωτικαὶ ἐπιστολαί. Εἰσαγωγή-κείµενο-µετάφραση-σχόλια, Αθήνα 2018. 

Βερτουδάκης, Epigrammata Cretica = Β. Π. Βερτουδάκης, Epigrammata 
Cretica:Λογοτεχνικοί τόποι και µύθοι της Κρήτης στο αρχαίο ελληνικό επίγραµµα, 
Ηράκλειο 2000. 

Βερτουδάκης, Το 8ο Βιβλίο της Π.Α.= B. Π. Βερτουδάκης, Το Όγδοο Βιβλίο της 
Παλατινής Ανθολογίας. Μια µελέτη των επιγραµµάτων του Γρηγορίου του 
Ναζιανζηνού, Αθήνα 2011. 

Βουτυράς – Γουλάκη-Βουτυρά, Η αρχαία ελληνική τέχνη = M. Βουτυράς – A. Γουλάκη-
Βουτυρά, Η αρχαία ελληνική τέχνη και η ακτινοβολία της, Θεσσαλονίκη 2011. 

Γιανναρού, Η στάση του Λουκιανού = Α. Γιανναρού, Η στάση του Λουκιανού του 
Σαµοσατέα απέναντι στις θρησκευτικές δοξασίες σε αναφορά µε την Καινή Διαθήκη: 
Συγκριτική Μελέτη, Θεσσαλονίκη 2015 (µεταπτυχιακή εργασία). 

Γιατροµανωλάκης, Αίλιος Αριστείδης, Ιεροί λόγοι = Γ. Γιατροµανωλάκης, Αίλιος 
Αριστείδης, Ιεροί λόγοι, Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια, Αθήνα 2012. 

Γιατροµανωλάκης, Λευκίππη και Κλειτοφών = Γ. Γιατροµανωλάκης, Αχιλλέως 
Αλεξανδρέως Τατίου, Λευκίππη και Κλειτοφών, Αθήνα 1990. 

Δάλλας, Ρουφίνου, Ερωτικά επιγράµµατα = Γ. Δάλλας, Ρουφίνου, Ερωτικά επιγράµµατα, 
φιλολογική επιµέλεια Γ. Δ., Αθήνα 2008.  

Δηµητρακόπουλος (επιµ.), Ὅσιος Γεράσιµος ὁ Ἰορδανίτης = Φ. Α. Δηµητρακόπουλος 
(επιµ.), Ὅσιος Γεράσιµος ὁ Ἰορδανίτης, Ελληνικά Κείµενα και Μελέτες 3, Αθήνα 
20082.  

Δηµητράκος, Μέγα λεξικόν = Δ. Δηµητράκος, Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής 
γλώσσης, 9 τόµ. Αθήναι 1936–1950 (πολλαπλές επανεκδόσεις). 

Ελύτης, Ρωµανός ο Μελωδός = Ο. Ελύτης, Ρωµανός ο Μελωδός, Εκηβόλος 15 (1986), 
ανατ. στο: Ο. Ελύτης, Ἐν λευκῷ, Αθήνα 19954.  
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Θεολόγος, Ἰωάννου Μόσχου Λειµωνάριον = Θεολόγος Σταυρονικητιανός, µοναχός, 
Ἰωάννου Μόσχου Λειµωνάριον. Εἰσαγωγικά – Μετάφραση – Σχόλια, Ἄνθη τῆς 
ἐρήµου 17, Άγιον Όρος 1983.  

Ι.Μ. Σίµωνος Πέτρας, Μάρκου Βίος Ἁγίου Πορφυρίου Γάζης = Ιερά Μονή Σίµωνος 
Πέτρας, Μάρκου Διακόνου Βίος Ἁγίου Πορφυρίου Ἐπισκόπου Γάζης. Εισαγωγή, 
µετάφραση, σχόλια, Θεσσαλονίκη 2003.  

Ιωάννου, Στράτωνος Μούσα Παιδική = Γ. Ιωάννου, Παλατινή Ανθολογία, Στράτωνος 
Μούσα Παιδική, µετάφραση Γ. Ι., Αθήνα 19852. 

Κακριδής, Κόιντος Σµυρναῖος = Φ. Ι. Κακριδής, Κόιντος Σµυρναῖος: γενικὴ µελέτη τῶν 
‘Μεθ᾽ Ὅµηρον’ καὶ τοῦ ποιητοῦ τους. Αθήνα 1962. 

Καλαϊτζάκης (µετ.), Κοσµάς Ινδικοπλεύστης = Φ. Καλαϊτζάκης (µετ.), Κοσµάς 
Ινδικοπλεύστης, Χριστιανική Τοπογραφία, Αθήνα 2007. 

Καναβού, Οµηρικοί ήρωες στον Λουκιανό = Ν. Καναβού, Οµηρικοί ήρωες στον 
Λουκιανό και τον Φιλόστρατο: µια ανάγνωση µε βάση την ερµηνευτική θεωρία του 
Ronald Dworkin, στο: Μ. Ταµιωλάκη (επιµ.), Μεθοδολογικά ζητήµατα στις 
Κλασικές Σπουδές. Παλαιά προβλήµατα και νέες προκλήσεις, 263–276, Ηράκλειο 
2017. 

Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινὴ Διπλωµατική = Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινὴ 
Διπλωµατικὴ Α´. Τὰ αὐτοκρατορικὰ ἔγγραφα. Ἑλληνικὴ ἔκδοσις, Θεσσαλονίκη 
2016 (από το γερµ. πρωτότυπο των F. Dölger – J. Karayannopulos, Byzantinische 
Urkundenlehre I. Die Kaiserurkunden, München 1968).  

Καραδήµας, Αίλιου Αριστείδη, Προς Πλάτωνα υπέρ ρητορικής = Δ. Καραδήµας, Αίλιου 
Αριστείδη, Προς Πλάτωνα υπέρ ρητορικής, Εισαγωγή, Κείµενο, Μετάφραση, 
Ερµηνευτικό Υπόµνηµα, Αθήνα 2016. 

Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι Α´ = Α. Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ 
ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι Α´. 4ος –7ος αἰ., Αθήνα 1997.  

Κοκολάκης, Αφηρωϊσµός του Περεγρίνου = Μ. Μ. Κοκολάκης, Ο Αφηρωϊσµός του 
Περεγρίνου – Πρωτέως, Κέρνος 1 (1988) 29–47. 

Κοραής, Αἰθιοπικά = Δ. (sic) Κοραῆς, Ἡλιοδώρου Αἰθιοπικῶν βιβλία δέκα, τόµοι Α και 
Β, ἐν Παρισίοις 1804. 

Κοτζιά, Μορφές φιλοσοφικού λόγου = Β. Κοτζιά, Μορφές φιλοσοφικού λόγου στην 
αρχαία φιλοσοφική παράδοση, στο: Γ. Καραµανώλης (επιµ.), Εισαγωγή στην αρχαία 
φιλοσοφία, Ηράκλειο 2017, 37–89. 

Κοτζιά – Σωτηρούδης, Γαληνός Για την αποφυγή της λύπης = Γαληνός Για την αποφυγή 
της λύπης (Περί αλυπίας), Εισαγωγή Σ. Ξενοφώντος. Μετάφραση Π. Κοτζιά – Π. 
Σωτηρούδης, Επίµετρο Ι. Πολέµης, Θεσσαλονίκη 2016. 

Κούκη, Αίλιος Αριστείδης = Ε. Κούκη, Αίλιος Αριστείδης. Ίεροί λόγοι. Σώµα και γλώσσα 
στα όνειρα ενός ρήτορα (εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια), Αθήνα 2012. 

Κούντη, Συνέσιος και όνειρα = Μ. Κούντη, Ο Συνέσιος και τα όνειρα. Σπουδή στο Περί 
Ενυπνίων του Συνέσιου Κυρηναίου, Θεσσαλονίκη 2017. 

Κουστένης (µετ.), Ρωµανοῦ Μελωδοῦ Ὕµνοι = Αρχιµανδρίτης Α. Κουστένης (µετ.), 
Ρωµανοῦ Μελωδοῦ Ὕµνοι, Αθήνα 2011. 

Κουτλεµάνης, ΕΠΕ 26 = Π. Κουτλεµάνης, Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας τοῦ Μεγάλου 
ἅπαντα τὰ ἔργα 11. Ἀσκητικά. Εἰσαγωγή – Κείµενο – Μετάφραση – Σχόλια, 
Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 26, Θεσσαλονίκη 1976.  

Κυργιόπουλος, Βίοι Φιλοσόφων = Ν. Κυργιόπουλος, Διογένους Λαέρτιου Βίοι 
φιλοσόφων: αρχαίον κείµενον, εισαγωγή, µετάφρασις, σηµειώσεις, Αθήνα 1965. 

Κωνσταντάκος, Ακίχαρος = Ι. Μ. Κωνσταντάκος, Ακίχαρος, τόµ. 3, Η Διήγηση του 
Αχικάρ και η Μυθιστορία του Αισώπου, Αθήνα 2013. 

Λαζανάς, Αρχαία ελληνικά επιγράµµατα = Β. Λαζανάς, Αρχαία ελληνικά επιγράµµατα. Τα 
τέσσερα τελευταία βιβλία της «Ελληνικής ή Παλατινής Ανθολογίας», Αθήνα 1993. 
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Λάµπρος, Παιανίου µετάφρασις = Σ. Π. Λάµπρος, Παιανίου µετάφρασις εἰς τὴν τοῦ 
Εὐτροπίου Ῥωµαϊκὴν ἱστορίαν, Νέος Ἑλληνοµνήµων 9 (1912) 9–113. 

Λεντάκης, Λυσίου, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους = Β. Λεντάκης, Λυσίου, Ὑπὲρ τοῦ 
Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία. Εισαγωγή – µετάφραση – σχόλια, Αθήνα 2015. 

Ληναίου, Ἀπόρρητα = Εὔιος Ληναίου [= Χ. Χ. Χαριτωνίδης], Ἀπόρρητα, Θεσσαλονίκη 
1935. 

Μερετάκης, ΕΠΕ 96 = Ε. Μερετάκης, Ἰωάννου Χρυσοστόµου ἅπαντα τὰ ἔργα 37. 1. 
Λόγοι ἐγκωµιαστικοί, 2. Ἐπιστολὲς πρὸς Ὀλυµπιάδα, 3. Βίος Ὁσίας Ὀλυµπιάδος. 
Εἰσαγωγή – Κείµενο – Μετάφραση – Σχόλια (Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 96), 
Θεσσαλονίκη 1989.  

Μητσάκης, Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία = Κ. Μητσάκης, Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἕως τὴν Εἰκονοµαχία, Αθήνα 19862.  

Μιχαλόπουλος, Οβίδιος, Ηρωίδες 20-21 = Α. Ν. Μιχαλόπουλος, Οβίδιος, Ηρωίδες 20-
21. Εισαγωγή, κείµενο, µετάφραση, σχόλια, Αθήνα 2014. 

Μπάζου, Γαληνοῦ αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις = Α. Μπάζου, Γαληνοῦ Ὅτι ταῖς τοῦ 
σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται. Εισαγωγή και αρχαίο 
κείµενο, ευρετήρια, Αθήνα 2011. 

Μπαµπινιώτης, Λεξικό = Γ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 
20124. 

Μπεζαντάκος, Νόννου Πανοπολίτου Διονυσιακά = Ν. Π. Μπεζαντάκος, Νόννου 
Πανοπολίτου Διονυσιακά. Τόµος Πρώτος. Βιβλία Πρώτο και Δεύτερο. Αθήνα 2015. 

Μπόνης, Σωφρόνιος Ἱεροσολύµων = Κ. Γ. Μπόνης, Σωφρόνιος Ἱεροσολύµων ὡς 
θεολόγος, ἐγκωµιαστὴς καὶ ρήτωρ (634 – 11 Μαρτίου 638). Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ 
Τιµητικοῦ τόµου κ. Ἀµίλκα Ἀλιβιζάτου, Ὁµοτίµου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, Ἐν Ἀθήναις 1958.  

Νικολόπουλος, Ἐπιστολαί = Π. Γ. Νικολόπουλος, Αἱ εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν Χρυσόστοµον 
ἐσφαλµένως ἀποδιδόµεναι ἐπιστολαί, Αθήναι 1973.  

Ντάντης, Ἀπειλητικαὶ ἐκφράσεις = Σ. Π. Ντάντης, Ἀπειλητικαὶ ἐκφράσεις εἰς τὰς 
ἑλληνικὰς ἐπιτυµβίους παλαιοχριστιανικὰς ἐπιγραφάς, Ἀθῆναι 1983 (διδακτορική 
διατριβή). 

Παΐδας, Έκθεσις = Κ. Παΐδας, Αγαπητού Διακόνου Έκθεσις Κεφαλαίων Παραινετικών. 
Νουθεσίες στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α´ (Εισαγωγή – Κείµενο – Νεοελληνική 
Απόδοση – Σχόλια), Αθήνα 20182.  

Παΐδας, Η θεµατική = Κ. Παΐδας, Η θεµατική των βυζαντινών «Κατόπτρων ηγεµόνος» 
της πρώιµης και µέσης περιόδου (398–1085). Συµβολή στην πολιτική θεωρία των 
βυζαντινών, Αθήνα 2005.  

Παπαγιάννης, Ακάθιστος Ύµνος = Γ. Παπαγιάννης, Ακάθιστος Ύµνος. Άγνωστες πτυχές 
ενός πολύ γνωστού κειµένου. Κριτικές και µετρικές παρατηρήσεις, σχολιασµένη 
βιβλιογραφία, Θεσσαλονίκη 2006.  

Παπαδηµητρίου, Αἰσώπεια = Ι.-Θ. Παπαδηµητρίου, Αἰσώπεια καὶ Αἰσωπικά, Αθήνα 
1987 (επανέκδοση 1989). 

Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος = Σ. Γ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστοµος I–II, Αθήνα 1999. 

Παπαδόπουλος, Πατρολογία = Σ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία Α´. Εἰσαγωγή, Β´ καὶ Γ´ 
αἰώνας, Β´. Ὁ τέταρτος αἰώνας (Ἀνατολὴ καὶ Δύση), Αθήνα 19822, 1990.  

Παπαευαγγέλου, ΕΠΕ 104 = Π. Παπαευαγγέλου, Ἰωάννου Χρυσοστόµου ἅπαντα τὰ ἔργα 
38. Ἐπιστολές. Εἰσαγωγή – Κείµενο – Μετάφραση – Σχόλια (Ἕλληνες Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας 104), Θεσσαλονίκη 1990. 

Παπαζέτη, Κριτική έκδοση = Α. Παπαζέτη, Κριτική έκδοση και σχολιασµός του έργου 
«Περὶ µονήρους λέξεως» του γραµµατικού Αιλίου Ηρωδιανού (2ος αι. µ.Χ.), 
Θεσσαλονίκη 2008 (διδακτορική διατριβή). 
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Παπαθωµάς, Βάκχες = Α. Παπαθωµάς, Ευριπιδου Βακχαι εισαγωγή, µετάφραση και 
ερµηνευτικα σχόλια, Αθήνα 2018. 

Παπαθωµάς, Κείµενα κλασικής περιόδου = Α. Παπαθωµάς, Αρχαία ελληνικά κείµενα της 
κλασικής περιόδου. Α. Ρητορικά κείµενα, Αθήνα 2017.  

Παπαθωµάς, Πρώτο βιβλίο των ιστοριών του Ηροδότου = Α. Παπαθωµάς, Το πρώτο 
βιβλίο των ιστοριών του Ηροδότου. Μνήµες, θρύλοι και γεγονότα από την Ασία και 
την Ελλάδα της αρχαϊκής εποχής, Αθήνα 20193. 

Παπαθωµάς – Τσιτσιανοπούλου, Συµβουλές για τη ζωή = Α. Παπαθωµάς – Ε. 
Τσιτσιανοπούλου, Συµβουλές για τη ζωή και την ενδεδειγµένη συµπεριφορά σε 
ιδιωτικές και επαγγελµατικές παπυρικές επιστολές της ύστερης αρχαιότητας (4ος – 
7ος αι. µ.Χ.), στον τιµητικό τόµο για την Αικατερίνη Συνοδινού, Ιωάννινα 2020. 

Παπαθωµόπουλος, Βίβλος = Μ. Παπαθωµόπουλος, Βίβλος Ξάνθου τοῦ Φιλοσόφου καὶ 
Αἰσώπου δούλου αὐτοῦ. Περὶ τῆς ἀναστροφῆς Αἰσώπου. Κριτική ἔκδοση µὲ 
Εἰσαγωγὴ καὶ Μετάφραση, Αθήνα 2009. 

Παπαθωµόπουλος, Παραλλαγή W = Μ. Παπαθωµόπουλος, Ὁ Βίος τοῦ Αἰσώπου. Ἡ 
Παραλλαγὴ W. Κριτικὴ ἔκδοση µὲ Εἰσαγωγή, Ἀρχαῖο Κείµενο, Μετάφραση, Σχόλια, 
Αθήνα 1999. 

Παπαθωµόπουλος, Πέντε δηµώδεις = Μ. Παπαθωµόπουλος,  Πέντε δηµώδεις 
µεταφράσεις τοῦ Βίου τοῦ Αἰσώπου, editio princeps. Εἰσαγωγή, Κείµενα, 
Γλωσσάριο, Αθήνα 1999.  

Παπαχατζής, Αττικά = Δ. Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις: εισαγωγή στο 
έργο του Παυσανία και στα Αττικά, αποκατάσταση του αρχαίου κειµένου, µετάφραση 
και σηµειώσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, µυθολογικές, Αθήνα 1999. 

Παπαχατζής, Βοιωτικά – Φωκικά = Δ. Ν. Παπαχατζής Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις: 
εισαγωγή στα Βοιωτικά και Φωκικά, κριτικό υπόµνηµα και αποκατάσταση του 
κειµένου, µετάφραση και σηµειώσεις ιστορικές, αρχαιολογικές, µυθολογικές, Αθήνα 
1999. 

Πολίτης, Ἐκλογαί = N. Γ. Πολίτης, Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦλαοῦ, 
Ἀθῆναι 1914. 

Πολίτης, Παροιµίαι = N. Γ. Πολίτης, Μελέται περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ. Παροιµίαι, 4 τόµ., Ἀθῆναι 1899–1902. 

Πούλης, Οι επιστολές του Αλκίφρονα = Κ. Πούλης, Κριτική και ερµηνευτική έκδοση των 
επιστολών του Αλκίφρονα, Ιωάννινα 2009 (διδακτορική διατριβή). 

Ροδάκης (µετ.), Προκόπιος, Ιστορία των πολέµων = Π. Ροδάκης (µετ.), Περσικός 
Πόλεµος, Βανδαλικός Πόλεµος, Αθήνα 1996.  

Ρούσσος, Τα επιγράµµατα του Ρουφίνου = Τάσος Ρούσσος, Τα επιγράµµατα του 
Ρουφίνου. Πρόλογος – Μετάφραση – Σχόλια, Αθήνα 2003. 

Σακαλής, ΕΠΕ 48 = Ι. Σακαλής, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἅπαντα τὰ ἔργα 6. Ἐγκωµιαστι-
κοί – Ἐπιτάφιοι. Εἰσαγωγή – Κείµενον – Μετάφρασις – Σχόλια, Ἕλληνες Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας 48, Θεσσαλονίκη 1980.  

Σιδέρη (µετ.), Προκοπίου Καισάρεως Ανέκδοτα = Α. Σιδέρη (µετ.), Προκοπίου 
Καισάρεως Ανέκδοτα ή Απόκρυφη ιστορία, Αθήνα 19932.  

Σπανουδάκης et alii, Ποίηση Ύστερης Αρχαιότητας = Κ. Σπανουδάκης – Κ. Καρβούνη – 
Ν. Λίτινας, Ποίηση Ύστερης Αρχαιότητας: Ανθολόγιο, Σύνδεσµος Ελληνικών 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα 
και Βοηθήµατα, 2015 (www.kallipos.gr). 

Σταµατάκος, Λεξικόν = Ι. Δ. Σταµατάκος, Λεξικὸν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικής γλώσσης, 
Αθήνα 1994.  

Στεφανής, Ευριπίδου Βάκχαι = Α. Στεφανής, Ευριπίδου Βάκχαι εισαγωγή, αρχαίο 
Κείµενο, µετάφραση, σχόλια, Αθήνα 2018. 
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Τζωρτζάτος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος = Β. Τζωρτζᾶτος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος ἐπὶ τῇ 
βάσει τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ, Αθήνα 1952.  

Τριβόλης, Eutropius historicus = Δ. Ν. Τριβόλης, Eutropius historicus καὶ οἱ Ἕλληνες 
µεταφρασταὶ τοῦ Breviarium ab Urbe condita: Μελέτη φιλολογικὴ καὶ ἱστορική, 
Ἀθῆναι 1941.  

Τσιρίµπας, Παροιµίαι καὶ παροιµιώδεις φράσεις = Δηµήτριος Τσιρίµπας,  Παροιµίαι καὶ 
παροιµιώδεις φράσεις παρὰ τῷ ἐπιστολογράφῳ Ἀρισταινέτῳ, Πλάτων 2 (1950) 25–
85. 

Τσιρίµπας, Παροιµίαι = Δ. Α. Τσιρίµπας, Παροιµίαι καὶ παροιµιώδεις φράσεις παρὰ τῷ 
ἐπιστολογράφῳ Ἀρισταινέτῳ, Ἀθῆναι 1951. 

Τωµαδάκης, Bυζαντινὴ ὑµνογραφία καὶ ποίησις = Ν. Τωµαδάκης, Ἡ βυζαντινὴ ὑµνογρα-
φία καὶ ποίησις, Θεσσαλονίκη 1993.  

Χρηστίδης, Λουκιανός και Χριστιανοί = Δ. Χρηστίδης, Ο Λουκιανός και οι Χριστιανοί, 
Διαβάζω 102 (1984) 20–21. 

Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου = Δ. Χρηστίδης, Λουκιανός. Σάτιρα θανάτου και κάτω 
κόσµου. Εισαγωγή, κείµενο, µετάφραση, σχόλια, Θεσσαλονίκη 2002.  

Χρήστου, ΕΠΕ 1–3 = Π. Κ. Χρήστου, Βασιλείου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου ἅπαντα τὰ 
ἔργα 1–3. Ἐπιστολαί. Εἰσαγωγή – Κείµενο – Μετάφραση – Σχόλια, Ἕλληνες 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 1–3, ιδ. Β´, Θεσσαλονίκη 1972.  

Χρήστου, ΕΠΕ 28–30 = Π. Κ. Χρήστου, Εὐσεβίου Καισαρείας ἅπαντα τὰ ἔργα. 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, 1. Α–Γ, 2. Δ–ΣΤ, 3. Ζ–Ι. Εἰσαγωγή – Κείµενον – 
Μετάφρασις – Σχόλια, Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 28–30, Θεσσαλονίκη 
1977–1978.  

Χρήστου, ΕΠΕ 30β = Π. Κ. Χρήστου, Τὰ µαρτύρια τῶν ἀρχαίων χριστιανῶν. Εἰσαγωγαί 
– Κείµενον – Μετάφρασις – Σχόλια, Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 30, Θεσ-
σαλονίκη 1978.  

Χρήστου, Ὁ Μέγας Βασίλειος = Π. Κ. Χρήστου, Ὁ Μέγας Βασίλειος: βίος καὶ πολιτεία, 
συγγράµµατα, θεολογικὴ σκέψις, Θεσσαλονίκη 1978.  

Χρήστου, Πατρολογία = Π. Κ. Χρήστου, Ἑλληνικὴ Πατρολογία Β´. Γραµµατεία τῆς 
περιόδου τῶν διωγµῶν, Γ´– Δ´. Περίοδος θεολογικῆς ἀκµῆς. Δ´ καὶ Ε´ αἰῶνες, 
Θεσσαλονίκη 19912, 1987, 1989.  

Χρυσοχόου, Πτολεµαϊκή Γεωγραφία = Σ. Χρυσοχόου, Η Πτολεµαϊκή Γεωγραφία στο 
Βυζάντιο στο: Γ. Ξανθάκη-Καραµάνου (επιµ.), Ἡ πρόσληψη τῆς ἀρχαιότητας στὸ 
Βυζάντιο,κυρίως κατὰ τοὺς παλαιολόγειους χρόνους. Πρακτικὰ Διεθνοῦς Συνεδρίου, 
Σπάρτη 3-5 Νοεµβρίου 2012, Αθήνα 2014, 247–271. 

Ψευτογκάς, ΕΠΕ 7 = Β. Ψευτογκάς, Βασιλείου Καισαρείας τοῦ Μεγάλου ἅπαντα τὰ ἔργα 
7. Ὁµιλίαι καὶ Λόγοι. Εἰσαγωγή – Κείµενο – Μετάφραση – Σχόλια, Ἕλληνες Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας 7, Θεσσαλονίκη 1973, 316–359.  

 
 



 

	

 

Ι.  Φ ι λ ο σ ο φ ί α  
 
 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Ο Πλούταρχος (ca. 45-125 µ.Χ.) γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας. 
Καταγόταν από πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια και είχε παντρευτεί την 
Τιµοξένα µε την οποία απέκτησε τέσσερις γιούς και µία κόρη. Σπούδασε στην 
Αθήνα· αναφέρεται στο έργο του στον Αιγύπτιο δάσκαλό του Αµµώνιο και στην 
πλατωνική Ακαδηµία. Ταξίδεψε σε άλλα µέρη της Ελλάδος, στην Ασία, στην 
Αλεξάνδρεια και στη Ρώµη. Στη Ρώµη σύναψε σχέσεις µε σηµαίνοντα πολιτικά 
πρόσωπα όπως ο L. Mestrius Florus και ο Q. Sosius Senecio. Το µεγαλύτερο 
µέρος της ζωής του το πέρασε στη Χαιρώνεια, όπου απέκτησε διάφορα πολιτικά 
αξιώµατα και ίδρυσε ιδιωτική σχολή. Υπήρξε ιερέας του ναού του Απόλλωνα 
στους Δελφούς (το 95 µ.Χ. και µετά) και επέδειξε έντονη θρησκευτική 
δραστηριότητα. Πέθανε περίπου το 125 µ.Χ. 

Το έργο του, γνωστό και ως Corpus Plutarcheum, χωρίζεται σε δύο 
κατηγορίες, τα Ἠθικά και τους Παράλληλους Βίους. Τα Ἠθικά είναι συλλογή 
δοκιµίων, διαλόγων και πραγµατειών ποικίλου περιεχοµένου (για παράδειγµα 
φιλοσοφικού, ηθικο-πολιτικού, ρητορικού, παιδαγωγικού) σε διάφορες µορφές 
(για παράδειγµα δοκιµιακή, διαλογική). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
αποτελούν λαϊκοφιλοσοφικές πραγµατείες (π.χ. Περὶ εὐθυµίας), φιλοσοφικά 
έργα (όπως Πλατωνικὰ ζητήµατα, Περὶ τῆς ἐν Τιµαίῳ ψυχογονίας, Περὶ Στωικῶν 
ἐναντιωµάτων, Περὶ σαρκοφαγίας), θρησκευτικά (π.χ. Περὶ Ἴσιδος καὶ 
Ὀσίριδος), πολιτικά (π.χ. Πολιτικὰ παραγγέλµατα), αρχαιογνωστικά (Ρωµαϊκὰ 
καὶ ἑλληνικὰ αἴτια), ανεκδοτολογικά (Γυναικῶν ἀρετή, Λακωνικὰ ἀποφθέγµατα), 
ερµηνευτικά συγγράµµατα (Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας, Συγκρίσεως 
Ἀριστοφάνους καὶ Μενάνδρου ἐπιτοµή). 

Έχουν διασωθεί είκοσι δύο Παράλληλοι Βίοι (π.χ. Θησεύς – Ρωµύλος, 
Κίµων – Λούκουλλος, Δηµοσθένης – Κικέρων, Ἀλέξανδρος – Καῖσαρ, Περικλῆς – 
Φάβιος Μάξιµος). Χάθηκε το ζεύγος Ἐπαµεινώνδας-Σκιπίωνας, ενώ έχουν 
παραδοθεί µεµονωµένες βιογραφίες, όπως Ἄρατος, Ἀρταξέρξης, Γάλβας και 
Ὄθων. Συνολικά µε το όνοµα του Πλουτάρχου έχουµε 50 βιογραφίες. Τα ζεύγη 
αποτελούνται συνήθως από έναν Έλληνα και έναν Ρωµαίο, που παρουσιάζουν 
ανάλογες ικανότητες και οµοιότητα στην καριέρα τους (βλ. Ἀλέξανδρος – 
Καῖσαρ).  

 
Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 

 
Βασίλης Λεντάκης 

 
Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα (Συµπ. 202d-203a), οι δαίµονες είναι θεότητες οι 
οποίες στην ιεραρχία του σύµπαντος καταλαµβάνουν ενδιάµεση θέση µεταξύ 
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θεών και ανθρώπων και λειτουργούν ως διαµεσολαβητές των δύο κόσµων. Ο 
Πλούταρχος υποστηρίζει πως µια τέτοια οντότητα ήταν το περίφηµο δαιµόνιον 
του Σωκράτη· δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το λογικό µέρος της ψυχής του 
φιλοσόφου, το οποίο από ψηλά, απελευθερωµένο από τα δεσµά του σώµατος, 
επικοινωνούσε µαζί του, µέ άυλη φωνή, καθοδηγώντας τον σε όλες τις 
αποφάσεις της ζωής του. Στο δοκίµιο του Πλουτάρχου, γραµµένο σε διαλογική 
µορφή, περιλαµβάνεται η αφήγηση κάποιου Τιµάρχου για την αναχώρηση της 
ψυχής του από το σώµα και την οραµατική, αποκαλυπτική θέαση του επέκεινα· 
πρότυπό της είναι ο µύθος του Ηρός στην πλατωνική Πολιτεία (614b-621b). 
Στην πλουτάρχεια εκδοχή, ορφικές, (νεο)πυθαγόρειες και πλατωνικές 
αντιλήψεις για τον κόσµο και την ψυχή συµφύρονται σε ένα ενιαίο όραµα· 
πρόδηλη είναι επίσης η επίδραση της Στωικής αστρολογίας. Βασική παραµένει 
η έκδοση των P. H. de Lacy και B. Einarson στη σειρά Loeb (Plutarch, Moralia, 
τόµ. VII, 1959, µε εισαγωγή, µετάφραση και εκτενή υποµνηµατισµό). Από την 
εργασία αυτήν αντλούνται τα σχόλια για αστρονοµικά και αστρολογικά 
ζητήµατα, µε την ένδειξη L. Παρατίθεται το πρώτο µισό της αφήγησης. 
 

21-22 (Ἠθικά 589f-591a): Η ιστορία του Τιµάρχου 
 
21 ‘Ἡµῖν µέν, ὦ Φειδόλαε, καὶ ζῶντος Σωκράτους καὶ τεθνηκότος οὕτως ἐννοεῖν 
περὶ τοῦ δαιµονίου παρίσταται, τῶν κληδόνας ἢ πταρµοὺς ἤ τι τοιοῦτον 
<παραγόντων> καταφρονοῦσιν· ἃ δὲ Τιµάρχου τοῦ Χαιρωνέως ἠκούσαµεν ὑπὲρ 
τούτων διεξιόντος, οὐκ οἶδα µὴ µύθοις <ὁµοιότερ’ ἢ> λόγοις ὄντα σιωπᾶν 
ἄµεινον.’ ‘µηδαµῶς’εἶπεν ὁ Θεόκριτος, ‘ἀλλὰ δίελθ’ αὐτά· καὶ γὰρ εἰ µὴ λίαν 
ἀκριβῶς, ἀλλ’ ἔστιν ὅπη ψαύει τῆς ἀληθείας καὶ τὸ µυθῶδες. πρότερον δὲ τίς ἦν 
οὗτος ὁ Τίµαρχος φράσον· γὰρ ἔγνων τὸν ἄνθρωπον.’ ‘εἰκότως γ’,’ εἶπεν ὁ 
Σιµµίας ‘ὦ Θεόκριτε· νέος γὰρ ὢν κοµιδῇ <κατέστρεψε τὸν βίον> καὶ Σωκράτους 
δεηθεὶς ταφῆναι παρὰ Λαµπροκλέα τὸν Σωκράτους υἱόν, <ὀλίγ>αις πρότερον 
ἡµέραις αὐτοῦ τεθνηκότα, φίλον καὶ ἡλικιώτην γενόµενον. οὗτος οὖν ποθῶν 
γνῶναι τὸ Σωκράτους δαιµόνιον ἣν ἔχει δύναµιν, ἅτε δὴ νέος οὐκ ἀγεννὴς ἄρτι 
γεγευµένος φιλοσοφίας, ἐµοὶ καὶ Κέβητι κοινωσάµενος µόνοις εἰς Τροφωνίου 
κατῆλθε δράσας τὰ νοµιζόµενα περὶ τὸ µαντεῖον. ἐµµείνας δὲ δύο νύκτας κάτω καὶ 
µίαν ἡµέραν, τῶν πολλῶν ἀπεγνωκότων αὐτὸν ἤδη καὶ τῶν οἰκείων ὀδυροµένων, 
πρωὶ µάλα φαιδρὸς ἀνῆλθε· προσκυνήσας δὲ τὸν θεόν, ὡς πρῶτον διέφυγε τὸν 
ὄχλον, διηγεῖτο ἡµῖν θαυµάσια πολλὰ καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι. 22 ἔφη δὲ καταβὰς 
εἰς τὸ µαντεῖον περιτυχεῖν σκότῳ πολλῷ τὸ πρῶτον, εἶτ’ ἐπευξάµενος κεῖσθαι 
πολὺν χρόνον οὐ µάλα συµφρονῶν ἐναργῶς εἴτ’ ἐγρήγορεν εἴτ’ ὀνειροπολεῖ· πλὴν 
δόξαι γε τῆς κεφαλῆς ἅµα ψόφῳ προσπεσόντι πληγείσης τὰς ῥαφὰς διαστάσας 
µεθιέναι τὴν ψυχήν. ὡς δ’ ἀναχωροῦσα κατεµίγνυτο πρὸς ἀέρα διαυγῆ καὶ καθα-
ρὸν ἀσµένη, πρῶτον µὲν ἀναπνεῦσαι τότε δοκεῖν διὰ χρόνου συχνοῦ στεινοµένην 
τέως καὶ πλείονα γίγνεσθαι τῆς πρότερον ὥσπερ ἱστίον ἐκπεταννύµενον, ἔπειτα 
κατακούειν ἀµαυρῶς ῥοίζου τινὸς ὑπὲρ κεφαλῆς περιελαυνοµένου φωνὴν ἡδεῖαν 
ἱέντος. ἀναβλέψας δὲ τὴν µὲν γῆν  οὐδαµοῦ καθορᾶν, νήσους δὲ λαµποµένας 
µαλακῷ πυρὶ κατ’ ἀλλήλων ἐξαµειβούσας ἄλλην ἄλλοτε χρόαν ὥσπερ βαφὴν ἅµα 
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τῷ φωτὶ ποικιλλοµένῳ κατὰ τὰς µεταβολάς. φαίνεσθαι δὲ πλήθει µὲν ἀναρίθµους 
µεγέθει δ’ ὑπερφυεῖς, οὐκ ἴσας δὲ πάσας ἀλλ’ ὁµοίως κυκλοτερεῖς· οἴεσθαι δὲ 
ταύταις τὸν αἰθέρα κύκλῳ φεροµέναις ὑπορροιζεῖν <λιγυρῶς>· εἶναι γὰρ 
ὁµολογουµένην τῇ τῆς κινήσεως λειότητι τὴν πραότητα τῆς φωνῆς ἐκείνης ἐκ 
πασῶν συνηρµοσµένης. διὰ µέσου δ’ αὐτῶν θάλασσαν ἢ λίµνην ὑποκεχύσθαι τοῖς 
χρώµασι διαλάµπουσαν διὰ τῆς γλαυκότητος ἐπιµιγνυµένοις· καὶ τῶν νήσων 
ὀλίγας µὲν ἐκπλεῖν κατὰ πόρον καὶ διακοµίζεσθαι πέραν τοῦ ῥεύµατος, ἄλλας δὲ 
πολλὰς τούτῳ συνεφέλκεσθαι <τῆς θαλάσσης καὶ αὐτῆς ὁµαλῶς καὶ λείως 
κύκλῳ> σχεδὸν ὑποφεροµένης. εἶναι δὲ τῆς θαλάσσης πῆ µὲν πολὺ βάθος κατὰ 
νότον µάλιστα, <πῆ> δ’ ἀραιὰ τενάγη καὶ βραχέα, πολλαχῆ δὲ καὶ ὑπερχεῖσθαι 
καὶ ἀπολείπειν αὖθις οὐ µεγάλας ἐκβολὰς λαµβάνουσαν, καὶ τῆς χρόας τὸ µὲν   
ἄκρατον καὶ πελάγιον, τὸ δ’ οὐ καθαρὸν ἀλλὰ συγκεχυµένον καὶ λιµνῶδες. τῶν δὲ 
ῥοθίων τὰς νήσους ἅµα περιγινοµένας ἐπανάγειν· οὐ µὴν εἰς ταὐτὸ τῇ ἀρχῇ 
συνάπτειν τὸ πέρας οὐδὲ ποιεῖν κύκλον, ἀλλ’ ἡσυχῆ παραλλάσσειν τὰς ἐπιβολὰς 
ἕλικα ποιούσας µίαν ἐν τῷ περιστρέφεσθαι. τούτων δὲ πρὸς τὸ µέσον µάλιστα τοῦ 
περιέχοντος καὶ µέγιστον ἐγκεκλίσθαι τὴν θάλασσαν ὀλίγῳ τῶν ὀκτὼ µερῶν τοῦ 
παντὸς ἔλαττον, ὡς αὐτῷ κατεφαίνετο· δύο δ’ αὐτὴν ἔχειν ἀναστοµώσεις πυρὸς 
ἐµβάλλοντας ἐναντίους ποταµοὺς δεχοµένας, ὥστ’ ἐπὶ πλεῖστον ἀνακοπτοµένην 
κοχλάζειν καὶ ἀπολευκαίνεσθαι τὴν γλαυκότητα. ταῦτα µὲν οὖν ὁρᾶν τερπόµενος 
τῇ θέᾳ· κάτω δ’ ἀπιδόντι φαίνεσθαι χάσµα µέγα στρογγύλον οἷον ἐκτετµηµένης 
σφαίρας, φοβερὸν δὲ δεινῶς καὶ βαθύ, πολλοῦ σκότους πλῆρες οὐχ ἡσυχάζοντος 
ἀλλ’ ἐκταραττοµένου καὶ ἀνακλύζοντος πολλάκις· ὅθεν ἀκούεσθαι µυρίας µὲν 
ὠρυγὰς καὶ στεναγµοὺς ζῴων µυρίων δὲ κλαυθµὸν βρεφῶν καὶ µεµιγµένους 
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ὀδυρµούς, ψόφους δὲ παντοδαποὺς καὶ θορύβους ἐκ 
βάθους πόρρωθεν ἀµυδροὺς ἀναπεµποµένους οἷς οὐ µετρίως αὐτὸς ἐκπεπλῆχθαι. 

 
Μετάφραση 

«Εµείς, Φειδόλαε, και όσο ζούσε ο Σωκράτης και τώρα που έχει πεθάνει, έτσι 
αντιλαµβανόµαστε το δαιµόνιό του. Και δεν δίνουµε σηµασία σε όσους το συνδέουν µε 
µαντικές φωνές ή µε φταρνίσµατα. Όσα όµως µας αφηγήθηκε γι’ αυτό ο Τίµαρχος από 
τη Χαιρώνεια, δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερο να τα αποσιωπήσω: µοιάζουν 
περισσότερο µε µύθους και πλάσµατα της φαντασίας παρά µε αλήθειες». 

«Να να µας τα πεις οπωσδήποτε», είπε ο Θεόκριτος. «Κατά κάποιο τρόπο, το 
µυθικό αγγίζει την αλήθεια, έστω και χωρίς απόλυτη ακρίβεια. Πρώτα όµως πές µας 
ποιος ήταν αυτός ο Τίµαρχος. Δεν τον γνωρίζω». 

«Είναι φυσικό, Θεόκριτε», αποκρίθηκε ο Σιµµίας. «Πέθανε νέος πολύ. Ζήτησε 
µάλιστα από τον Σωκράτη να ταφεί δίπλα στον Λαµπροκλή, τον γιο του Σωκράτη, που 
είχε πεθάνει λίγες ηµέρες νωρίτερα, και ήταν ήταν φίλος και συνοµήλικός του. Αυτός, 
λοιπόν, ποθώντας να µάθει τι είναι το δαιµόνιο του Σωκράτη –ήταν, βλέπετε, νέος από 
καλή γενιά και είχε µόλις γευτεί τη φιλοσοφία– ανακοινώνοντας την απόφασή του µόνο 
σε µένα και στον Κέβη, κατέβηκε στο άντρο του Τροφωνίου, αφού πρώτα έκανε όσα 
προβλέπει το έθιµο. Παρέµεινε κάτω δύο νύχτες και µία ηµέρα, κι ενώ οι περισσότεροι 
τον είχαν ήδη ξεγράψει και οι δικοί του τον θρηνούσαν σα νεκρό, πρωί-πρωί ανέβηκε 
χαρούµενος και λαµπερός. Προσκύνησε τον θεό και, όταν ξέφυγε από το πλήθος, µας 
διηγήθηκε όσα θαυµαστά είδε και άκουσε· και ήταν πολλά. 

22 Μας είπε, λοιπόν, πως κατεβαίνοντας στο µαντείο συνάντησε στην αρχή πηχτό 
σκοτάδι. Και σαν προσευχήθηκε, κειτόταν για χρόνο πολύ χωρίς να είναι βέβαιος αν 
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ήταν ξύπνιος ή ονειρευόταν. Του φάνηκε µόνο πως γλίστρησε και το κεφάλι του χτύπησε 
µε γδούπο· και από τις ραφές που άνοιξαν, απελευθερώθηκε η ψυχή. Αναχωρώντας, 
έσµιγε καταχαρούµενη µε αέρα διάφανο και καθαρό. Και της φαινόταν πως ήταν για 
πρώτη φορά που ανέπνεε έπειτα από πολύ χρόνο, σα µέχρι τότε να στενευόταν. Και 
γινόταν µεγαλύτερη απ’ ό,τι πριν, σαν πανί ανοιχτό στον άνεµο. Κι ύστερα άκουσε 
αµυδρά πάνω απ’ το κεφάλι του να στροβιλίζεται κάτι, αφήνοντας γλυκό ήχο. 
Ανασήκωσε το βλέµµα µα δεν είδε πουθενά τη γη. Διέκρινε µόνο νησιά να λάµπουν µε 
µαλακή φωτιά και ν’ ανταλλάσσουν χρώµατα, πότε το ένα και πότε άλλο, και µε το φως 
διαρκώς να µεταβάλλεται, ανάλογα µε τις αλλαγές τους. Και του φάνηκαν αµέτρητα στο 
αριθµό, πελώρια στο µέγεθος. Δεν ήταν όλα ίσα, είχαν όµως το ίδιο κυκλικό σχήµα. 
Θεωρούσε πως ο θεσπέσιος βόµβος του αιθέρα οφειλόταν στην περιστροφή τους: η 
λειότητα της κίνησής του συµφωνούσε µε τη γλυκύτητα εκείνου του ήχου, που ήταν 
συναρµοσµένος απ’ όλους τους άλλους. Κι ανάµεσα στα νησιά απλωνόταν θάλασσα ή 
λίµνη που λαµπύριζε καθώς τα χρώµατα αναµειγνύονταν µε το γλαυκό της. Κάποια 
νησιά έβρισκαν πέρασµα και µεταφέρονταν, πλωτά, πέρα από το ρεύµα. Τα περισσότερα 
όµως παρασύρονταν από αυτή, γιατί κι ίδια η θάλασσα εκτελούσε µιαν ανεπαίσθητη, 
ήρεµη περιστροφή. Σε ορισµένα σηµεία, ιδίως στον νότο, το βάθος της θάλασσας ήταν 
πολύ µεγάλο, αλλού έβλεπες τενάγη και άβαθα νερά, ενώ σε πολλά µέρη υπερχείλιζε κι 
ύστερα πάλι υποχωρούσε, χωρίς να εκβάλλει σε µεγάλη έκταση. Το χρώµα της αλλού 
ήταν καθαρό και βαθύ, πελαγίσιο, κι αλλού θολό και ακάθαρτο, σαν της λίµνης. Τα 
νησιά νικούσαν το κύµα και επέστρεφαν· όχι όµως στο αρχικό τους σηµείο ούτε 
κάνοντας κύκλο, αλλά παραλλάσσοντας ήπια την πορεία τους και σχηµατίζοντας σπείρα 
µε την περιστροφή τους. Η θάλασσα έπαιρνε κλίση ελαφρώς µικρότερη από οκτώ µέρη 
του όλου προς το µέσον του δακτυλίου που την περιέβαλλε – ή έτσι του φαινόταν· και 
είχε δύο στόµια όπου χύνονταν δύο πύρινοι ποταµοί, ο ένας απέναντι στον άλλο. Κι η 
θάλασσα κόχλαζε και τραβιόταν προς τα πίσω, σε µεγάλη έκταση, και το γλαυκό της 
λευκαινόταν. Αυτά έβλεπε, και το θέαµα του προξενούσε µεγάλη απόλαυση. Και σαν 
κοίταξε κάτω, αντίκρυσε ένα χάσµα πελώριο, στρογγυλό, σαν να είχε κοπεί στα δύο µια 
σφαίρα. Ήταν τροµακτικό, γεµάτο σκοτάδι, που δεν βρισκόταν σε κατάσταση ηρεµίας 
αλλά πάφλαζε και ανέβλυζε προς τα πάνω. Κι από κει ακούγονταν µύριες κραυγές και 
στεναγµοί ζώων, κλαυθµός αµέτρητων βρεφών, οδυρµοί ανάµεικτοι ανδρών και 
γυναικών, τριγµοί και θόρυβοι κάθε λογής, που έφταναν αµυδρά από τα βάθη και του 
προκάλεσαν µεγάλη ταραχή. 

 
Σχόλια 

21 κληδόνες: τυχαία ακούσµατα µε προφητική σηµασία. 
 

Σιµµίας, Κέβης: πρόσωπα του πλατωνικού διαλόγου Φαίδων, που παρευρίσκονται στις 
τελευταίες στιγµές του Σωκράτη.  
 

παρὰ Λαµπροκλέα: Ο Λαµπροκλής, ο πρεσβύτερος από τους τρεις γιους του Σωκράτη 
(Ξενοφών, Ἀποµνηµονεύµατα 2.2.1), ήταν ακόµη εν ζωή όταν ο φιλόσοφος 
καταδικάστηκε σε θάνατο (Πλάτων, Ἀπολογία 34d). O Πλούταρχος, πλατωνιστής ο ίδιος, 
δεν µπορεί να το αγνοούσε.  Η ανακρίβεια είναι µάλλον ηθεληµένη: ο συγγραφέας 
υπαινίσσεται στον υποψιασµένο αναγνώστη ότι ο Τίµαρχος και η ιστορία του είναι 
πλασµατικά (βλ. το σχόλιο των De Lacy και Einarson). Δεδοµένου ότι ο Τίµαρχος 
προσδιορίζεται ως Χαιρωνεύς, µήπως είναι λογοτεχνικό είδωλο του Πλουτάρχου; 
 

εἰς Τροφωνίου κατῆλθε: όπως και ο Αµφιάραος του Ωρωπού, έτσι και ο Τροφώνιος της 
Βοιωτίας ήταν χθόνια µαντική θεότητα. Βασική πηγή για το µαντείο του στη Λιβαδειά 
είναι ο Παυσανίας (9.39). Ο περιηγητής µάς διαβεβαιώνει για την αξιοπιστία των 
πληροφοριών του: δεν γράφει εξ ακοής αλλά και ο ίδιος ζήτησε χρησµό από τον 
Τροφώνιο.  Ύστερα από µια περίοδο προπαρασκευής, αυτός που ήθελε να πάρει χρησµό 
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κατέβαινε στο µαντείο. Επρόκειτο για ένα υπόγειο τεχνητό άντρο, κυλινδρικού 
σχήµατος, µε διάµετρο δύο µέτρων και βάθος τεσσάρων. Η κάθοδος γινόταν µε στενή 
και ελαφριά ανεµόσκαλα, που τραβιόταν πάνω όταν ο επισκέπτης έφτανε στον πάτο του 
κυλίνδρου. Ολοµόναχος, µέσα στο πηχτό σκοτάδι, εύρισκε στο κατώτερο σηµείο του 
τοιχώµατος µια στενή οπή, µε πλάτος σαράντα εκατοστών και ύψος είκοσι. Ξάπλωνε, 
περνούσε πρώτα τα πόδια του, και στη συνέχεια προσπαθούσε να χωρέσει τα γόνατά του. 
Και τότε –ίσως µε τη βοήθεια κάποιας µηχανικής κατασκευής, Burkert, Religion, σ. 115– 
ολόκληρο το σώµα του τραβιόταν απότοµα µέσα από την οπή, σαν είχε παρασυρθεί από 
ορµητικό ποτάµι. Κατέληγε σε έναν απροσδιόριστο χώρο, κι αυτόν ολοσκότεινο· ήταν το 
άδυτο. Εκεί, µε ακούσµατα ή µε οράµατα ή και µε τα δύο, µάθαινε τα µελλούµενα. 
Παρέµενε όλη τη νύχτα. Το επόµενο πρωί, ακολουθώντας την αντίστροφη διαδροµή, 
ανέβαινε στην επιφάνεια σε κατάσταση καταπληξίας. Δεν θυµόταν ούτε τους άλλους 
ούτε τον εαυτό του· και του ήταν αδύνατο να γελάσει. Ύστερα όµως από κάποιο 
διάστηµα, επανερχόταν στην κανονική του κατάσταση και ξανάβρισκε το γέλιο του. Η 
περιγραφή του Παυσανία ισχύει για την εποχή του, δηλαδή τον δεύτερο αιώνα µ.Χ.· δεν 
θα ήταν ασφαλές να θεωρηθεί δεδοµένο ότι η µέθοδος λήψης χρησµού ήταν ακριβώς η 
ίδια και σε προηγούµενες περιόδους. Βλ. τα σχόλια του Frazer, Pausanias, τόµ. V, σ. 
200-204. 
 

πρωὶ µάλα φαιδρὸς ἀνῆλθε: και όχι κατατροµοκρατηµένος όπως οι άλλοι που 
επισκέπτονταν το µαντείο (βλ. το προηγούµενο σχόλιο). 
 

22 κεῖσθαι πολὺν χρόνον οὐ µάλα συµφρονῶν ἐναργῶς εἴτ᾽ ἐγρήγορεν εἴτε ὀνειροπολεῖ: 
από τη διατύπωση θα µπορούσε να συναχθεί ότι η λήψη χρησµού γινόταν µέσω 
ἐγκοιµήσεως (incubatio) µέσα στο ιερό, όπως συνέβαινε και στο µαντείο του Αµφιάραου. 
Δεν θα πρέπει όµως να αποκλειστεί και η χρήση παραισθησιογόνων. Όπως 
πληροφορούµαστε από τον Αριστοφάνη (Νεφέλαι 507-8) και τον Παυσανία (9.39.11), 
αυτός που κατέβαινε στο µαντείο είχε µαζί του πίττες ζυµωµένες µε µέλι. Σύµφωνα µε τα 
αρχαία σχόλια στον Αριστοφάνη (Dübner, Scholia Graeca in Aristophanem, σ. 105), οι 
πίττες αυτές θα προσφέρονταν ως τροφή στα φίδια που κατοικούσαν στο άντρο.Θα 
µπορούσαµε όµως να εικάσουµε ότι η χρήση τους ήταν άλλη:  οι πίττες αυτές ίσως να 
περιείχαν και σπόρους παπαρούνας (µήκωνος)· ο µήκωνος ὀπός, ο χυµός παπαρούνας, 
είναι αυτό που σήµερα ονοµάζεται όπιο. Οι Σπαρτιάτες οι αποκλεισµένοι στη Σφακτηρία 
–για να ανακουφίζονται από τον πόνο και να αντέξουν την ψυχική ένταση;– 
εφοδιάζονταν καθηµερινά µε µήκωνα µεµελιτωµένην (Θουκ. 4.26.8). Και ο Στρεψιάδης 
στις Νεφέλες (ό.π), για να αντιµετωπίσει τον τρόµο που νοιώθει µπροστά στα απαιτητικά 
µαθήµατα Σοφιστικής που τον περιµένουν, ζητά από τον Σωκράτη µελιττοῦταν. 
 

πλὴν δόξαι γε: δεν είναι σαφές αν ο Τροφώνιος έπεσε όντως από τη σκάλα ή απλώς το 
είδε στον ύπνο του·µάλλον το δεύτερο, όπως υποδεικνύεται από το απαρέµφατο δόξαι. 
 

22 στεινοµένην τέως:  φυλακισµένη καθώς ήταν µέσα στο σώµα (σῶµα σῆµα: το σώµα 
είναι ο τάφος της ψυχής, σύµφωνα µε την πυθαγόρεια ή και την ηρακλείτεια διδασκαλία, 
βλ. Πλάτων, Γοργίας 493a2-3, µε το σχόλιο του Dodds). Υιοθετείται η διόρθωση του 
Emperius σε στεινοµένην (στείνοµαι = «στενεύοµαι»), αντί του τεινοµένην της 
χειρόγραφης παράδοσης. 
 

φωνὴν ἡδείαν ἱέντος: πρόκειται, όπως φαίνεται και από τη συνέχεια, για τη µουσική των 
σφαιρών. Πβ. Κικέρων, “Somnium Scipionis”, De re publica 6.18 ‘Quid hic?, inquam, 
quis est, qui complet aures, tantus et tam dulcis sonus?’ («Τι είναι αυτό; Ποιος είναι 
αυτός ο θεσπέσιος και τόσο γλυκός ήχος που γεµίζει τα αυτιά µου;»). Κατά τον Ιάµβλιχο, 
ο µόνος άνθρωπος που ακροάστηκε την ἁρµονίαν και συνῳδίαν των κινουµένων σφαιρῶν 
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ήταν ο Πυθαγόρας, προικισµένος καθώς ήταν µε θειότητα που δεν µπορεί ούτε να 
ειπωθεί ούτε να κατανοηθεί (Περὶ τοῦ πυθαγορείου βίου 15 (65), σ. 36 Deubner). 
 

νήσους δὲ λαµποµένας µαλακῷ πυρὶ: τα νησιά που λαµπυρίζουν είναι τα άστρα· και όπως 
φαίνεται από τη συνέχεια (που δεν παρατίθεται στο παρόν απόσπασµα), τα άστρα είναι 
ψυχές νεκρών – για την ακρίβεια, δαίµονες, δηλαδή το λογικό µέρος της ψυχής που έχει 
απελευθερωθεί από το σώµα. Για τη δοξασία, ελληνική και ρωµαϊκή, ότι οι άνθρωποι 
µετά θάνατον γίνονταν άστρα (καταστερισµός), βλ. Franz Cumont, After Life, σ. 91-109. 
 

θάλασσαν ἢ λίµνην: πρόκειται για  την ουράνια σφαίρα (L). Η σφαίρα αυτή περιβάλλει τη 
γη και πάνω της κινούνται τα άστρα. 
 

διακοµίζεσθαι πέραν του ρεύµατος: το ρεύµα είναι ο ισηµερινός της ουράνιας σφαίρας  
(L). 
 

πολὺ βάθος: χωρίς καθόλου άστρα. 
 

ἀραιὰ τενάγη καὶ βράχεα: τα τενάγη και τα άβαθα νερά (βράχεα) αντιπροσωπεύουν ίσως 
νεφελώµατα και τον Γαλαξία (L). 
 

ὑπερχεῖσθαι καὶ ἀπολείπειν: η υπεχείλιση και η υποχώρηση αντιπροσωπεύουν 
ενδεχοµένως τις διαφορετικές αποστάσεις που χωρίζουν τα άστρα από την επιφάνεια της 
σφαίρας· ίσως όµως να απηχείται η πυθαγόρεια αντίληψη περί του αναπνέοντος 
σύµπαντος (L). 
 

καὶ µέγιστον ἐγκεκλίσθαι τὴν θάλασσαν ὀλίγῳ τῶν ὀκτὼ µερῶν τοῦ παντός: η θάλασσα 
αντιπροσωπεύει το Ζώδιο. Τα «οκτώ µέρη του όλου» είναι τα 8/16 ενός µεσηµβρινού 
(L). 
 

ἀπολευκαίνεσθαι τὴν γλαυκότητα: πρόκειται για τον Γαλαξία. 
 

ὅθεν ἀκούεσθαι µυρίας µὲν ὡρυγὰς καὶ στεναγµοὺς ζῴων, µυρίων δὲ κλαυθµὸν βρεφῶν, 
καὶ µεµιγµένους ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ὀδυρµούς: δεν πρόκειται για τους τιµωρηµένους 
στον Άδη. Ο Πλούταρχος περιφρονεί τις λαϊκές δοξασίες για την Κόλαση: «αυτά δεν 
είναι παρά φαντασίες και παραµύθια µανάδων και τροφών» (Ἠθικά 1105b). Ίσως να 
περιγράφεται η µοίρα των ζωντανών ανθρώπων πάνω στη γη ή των ψυχών των 
πεθαµένων στην υποσελήνιο σφαίρα, στον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ γης και σελήνης. Εκεί 
ζουν εγκλωβισµένες οι λιγότερο καθαρές ψυχές, αυτές που είναι ακόµη προσδεδεµένες 
µε το σώµα, όπως φαίνεται από τη συνέχεια της διήγησης του Τιµάρχου (που δεν 
παρατίθεται εδώ). Το χάσµα, λοιπόν, που περιγράφεται εδώ είναι µάλλον ένας 
συµβολικός Τάρταρος. 

 
 

ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
Ο Επίκτητος είναι σηµαντικός εκπρόσωπος του στωικισµού, της φιλοσοφίας της 
εγκράτειας και του ελέγχου των συναισθηµάτων. Η ζωή του καλύπτει το πρώτο 
µισό του 1ου και τις αρχές του 2ου αιώνα µ.Χ. Είχε καταγωγή από την Ιεράπολη 
της Φρυγίας, και ένα µέρος της ζωής του ήταν δούλος. Όταν ελευθερώθηκε, 
δίδαξε φιλοσοφία αρχικά στη Ρώµη, και στη συνέχεια (λόγω του διωγµού των 
φιλοσόφων από τη Ρώµη στα χρόνια του αυτοκράτορα Δοµιτιανού) σε δική του 
σχολή στη Νικόπολη της Ηπείρου. Η κύρια συµβολή του ήταν στο πεδίο της 
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ηθικής φιλοσοφίας, και τον απασχόλησε ιδιαίτερα η έννοια της ελευθερίας και η 
πραγµάτωσή της στην ανθρώπινη ζωή. Σκοπός της ζωής είναι η ευτυχία, για την 
οποία, σύµφωνα µε τον Επίκτητο, αναγκαία προϋπόθεση είναι η εσωτερική 
ελευθερία· αυτή αποτελεί προϊόν της συναισθηµατικής αποδέσµευσης του 
ανθρώπου από εξωτερικούς παράγοντες πέρα από τον έλεγχό του, «καλούς» και 
«κακούς» (όπως είναι η ηδονή και ο πόνος, τα πλούτη και η φτώχεια, η υγεία 
και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος). Για την ηθική αυτοβελτίωση, και ιδίως 
για την καλλιέργεια του ελέγχου της επιθυµίας και των παρορµήσεων, 
απαραίτητη είναι η ἄσκησις, µε τη βοήθεια της οποίας ο Στωικός καταφέρνει να 
µην επιθυµεί το ανέφικτο, και να µην επιδιώκει να αποφύγει το αναπόφευκτο. 
Βασική µορφή ασκήσεως είναι η λογικοκριτική αξιολόγηση (χρῆσις) των 
«εντυπώσεων» (φαντασίαι), δηλαδή της γνωσιακής πρόσληψης του κόσµου από 
το Στωικό, η οποία προστατεύει από σφάλµατα στον τρόπο θέασης του κόσµου, 
και αποτελεί τη βάση των ηθικών επιλογών.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεολογική σκέψη του Επίκτητου, η 
οποία έχει οµοιότητες µε τη χριστιανική αλλά και διαφορές: µονοθεϊστικές 
αντιλήψεις συνυπάρχουν µε µια σύλληψη της ανθρώπινης ύπαρξης σαφώς 
προσδιορισµένης από τη θεία πρόνοια, ενώ λείπει η έννοια της προσωπικής 
αθανασίας που συναντάµε στη χριστιανική σκέψη. Οι Στωικοί της περιόδου 
αυτής δέχονταν ότι η ψυχή του ανθρώπου επιβίωνε µόνο ως µέρος µιας 
κοσµικής ψυχής, χωρίς ατοµική υπόσταση. 
 

Διατριβαί 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
Ο ίδιος ο Επίκτητος δεν άφησε γραπτά κείµενα, αλλά µε το όνοµά του 
συνδέονται τα εξής δύο έργα: οι Διατριβαί, σε τέσσερα βιβλία, δηλαδή οι 
διαλέξεις του πάνω σε διάφορα φιλοσοφικά θέµατα, όπως τις κατέγραψε ο 
µαθητής του και σπουδαίος ιστορικός Φλάβιος Αρριανός (ο ιστορικός του Μ. 
Αλεξάνδρου)· και το Ἐγχειρίδιον, απάνθισµα των φιλοσοφικών σκέψεών του, 
έργο και αυτό του Αρριανού (για το οποίο σώζεται και αρχαίο ερµηνευτικό 
υπόµνηµα, του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Σιµπλίκιου, από τον 6ο αιώνα µ.Χ.).  

O Επίκτητος δεν είναι ο µόνος φιλόσοφος στον οποίο αποδίδονται 
«διατριβές»· ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει και άλλους, ανάµεσα στους οποίους 
και τους Στωικούς Ζήνωνα και Κλεάνθη (Βίοι φιλοσόφων 7,34 και 7,175). 
«Διατριβές» αποδίδονται και στο Μουσώνιο Ρούφο, που υπήρξε δάσκαλος του 
Επίκτητου, και όπως και εκείνος, άσκησε τη φιλοσοφία προφορικά (οι διαλέξεις 
του καταγράφηκαν από το µαθητή του, Λούκιο). Ως είδος φιλοσοφικού 
κειµένου, η «διατριβή» αποσκοπούσε κυρίως στην πραγµάτευση ηθικών 
θεµάτων µε απλό τρόπο (βλ. περαιτέρω Κοτζιά, Μορφές φιλοσοφικού λόγου 73-
74). Στην Ἐπιστολή πρὸς Γέλλιον, που προλογίζει το έργο Διατριβαί, ο Αρριανός 
αναφέρεται στoν τρόπο καταγραφής της φιλοσοφικής διδασκαλίας του 
δασκάλου του και στο σκοπό αυτής της καταγραφής: ὅσα δὲ ἤκουον αὐτοῦ 
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λέγοντος, ταῦτα αὐτὰ ἐπειράθην αὐτοῖς ὀνόµασιν ὡς οἷόν τε ἦν γραψάµενος 
ὑποµνήµατα εἰς ὕστερον ἐµαυτῷ διαφυλάξαι τῆς ἐκείνου διανοίας καὶ παρρησίας. 
Οι Διατριβαί άσκησαν σηµαντική επίδραση στο έργο του στωικού αυτοκράτορα 
Μάρκου Αυρήλιου, αλλά και στη χριστιανική σκέψη. 

Στην παρακάτω ανθολόγηση των Διατριβῶν ακολουθείται η έκδοση του 
W. A. Oldfather (Loeb 1926-1928). 
 

Γ 13,9-17: Ελευθερία, θεός και θάνατος 
 

Ὁρᾶτε γάρ, ὅτι εἰρήνην µεγάλην ὁ Καῖσαρ ἡµῖν δοκεῖ παρέχειν, ὅτι οὐκ εἰσὶν 
οὐκέτι πόλεµοι οὐδὲ µάχαι οὐδὲ λῃστήρια µεγάλα οὐδὲ πειρατικά, ἀλλ’ ἔξεστιν 
πάσῃ ὥρᾳ ὁδεύειν, πλεῖν ἀπ’ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσµάς. 10 µή τι οὖν καὶ ἀπὸ πυρετοῦ 
δύναται ἡµῖν εἰρήνην παρασχεῖν, µή τι καὶ ἀπὸ ναυαγίου, µή τι καὶ ἀπὸ ἐµπρησµοῦ 
ἢ ἀπὸ σεισµοῦ ἢ ἀπὸ κεραυνοῦ; ἄγε ἀπ’ ἔρωτος; οὐ δύναται. ἀπὸ πένθους; οὐ 
δύναται. ἀπὸ φθόνου; οὐ δύναται. ἀπ’ οὐδενὸς ἁπλῶς τούτων· 11 ὁ δὲ λόγος ὁ τῶν 
φιλοσόφων 
ὑπισχνεῖται καὶ ἀπὸ τούτων εἰρήνην παρέχειν. καὶ τί λέγει; «ἄν µοι προσέχητε, ὦ 
ἄνθρωποι, ὅπου ἂν ἦτε, ὅ τι ἂν ποιῆτε, οὐ λυπηθήσεσθε, οὐκ ὀργισθήσεσθε, οὐκ 
ἀναγκασθήσεσθε, οὐ κωλυθήσεσθε, ἀπαθεῖς δὲ καὶ ἐλεύθεροι διάξετε ἀπὸ 
πάντων». 12 ταύτην τὴν εἰρήνην τις ἔχων κεκηρυγµένην οὐχ ὑπὸ τοῦ Καίσαρος 
(πόθεν γὰρ αὐτῷ ταύτην κηρύξαι;), ἀλλ’ ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεκηρυγµένην διὰ τοῦ 
λόγου οὐκ ἀρκεῖται, 13 ὅταν ᾖ µόνος, ἐπιβλέπων καὶ ἐνθυµούµενος «νῦν ἐµοὶ 
κακὸν οὐδὲν δύναται συµβῆναι, ἐµοὶ λῃστὴς οὐκ ἔστιν, ἐµοὶ σεισµὸς οὐκ ἔστιν, 
πάντα εἰρήνης µεστά, πάντα ἀταραξίας· πᾶσα ὁδός, πᾶσα πόλις, πᾶς σύνοδος, 
γείτων, κοινωνὸς ἀβλαβής. ἄλλος παρέχει τροφάς, ᾧ µέλει, ἄλλος ἐσθῆτα, ἄλλος 
αἰσθήσεις ἔδωκεν, ἄλλος προλήψεις. 14 ὅταν δὲ µὴ παρέχῃ τἀναγκαῖα, τὸ 
ἀνακλητικὸν σηµαίνει, τὴν θύραν ἤνοιξεν καὶ λέγει σοι “ἔρχου”. ποῦ; εἰς οὐδὲν 
δεινόν, ἀλλ’ ὅθεν ἐγένου, εἰς τὰ φίλα καὶ συγγενῆ, εἰς τὰ στοιχεῖα. 15 ὅσον ἦν ἐν 
σοὶ πυρός, εἰς πῦρ ἄπεισιν, ὅσον ἦν γῃδίου, εἰς γῄδιον, ὅσον πνευµατίου, εἰς 
πνευµάτιον, ὅσον ὑδατίου, εἰς ὑδάτιον. οὐδεὶς Ἅιδης οὐδ’ Ἀχέρων οὐδὲ Κωκυτὸς 
οὐδὲ Πυριφλεγέθων, ἀλλὰ πάντα θεῶν µεστὰ καὶ δαιµόνων». 16 ταῦτά τις 
ἐνθυµεῖσθαι ἔχων καὶ βλέπων τὸν ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα καὶ γῆς ἀπολαύων 
καὶ θαλάσσης ἔρηµός ἐστιν οὐ µᾶλλον ἢ καὶ ἀβοήθητος. 17 «τί οὖν; ἄν τις ἐπελθών 
µοι µόνῳ ἀποσφάξῃ µε;» µωρέ, σὲ οὔ, ἀλλὰ τὸ σωµάτιον. 
 

Μετάφραση 
Βλέπετε λοιπόν πως ο Καίσαρας φαίνεται να µας εξασφαλίζει σπουδαία ειρήνη, ότι δεν 
υπάρχουν πια πόλεµοι ούτε µάχες ούτε πολλή ληστεία ούτε πειρατεία, αλλά µπορεί 
κανείς να ταξιδεύει όποτε θέλει, και στη θάλασσα από ανατολικά προς δυτικά. Μήπως 
τάχα µπορεί (sc. o Καίσαρας) να µας γλιτώσει και από τον πυρετό, µήπως και από 
κάποιο ναυάγιο, µήπως και από εµπρησµό, σεισµό ή κεραυνό; Μήπως και από τον 
έρωτα; Δεν µπορεί. Από το πένθος; Δεν µπορεί. Από το φθόνο; Δεν µπορεί. Καθόλου, 
από τίποτε από αυτά. Από την άλλη, η διδασκαλία των φιλοσόφων υπόσχεται και από 
αυτά να µας ηρεµήσει. Και τι λέει; «Αν µε ακούσετε, άνθρωποι, όπου κι αν είστε, ό,τι κι 
αν κάνετε, δε θα νοιώσετε λύπη, ούτε οργή, ούτε καταναγκασµό, ούτε περιορισµό, αλλά 
θα τα περάσετε όλα µε απάθεια και ελευθερία». Αυτή την ειρήνη όταν την κηρύσσει όχι 
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ο Καίσαρας (γιατί πώς θα µπορούσε;), αλλά ο θεός µέσω της λογικής, τότε δεν είναι 
αυτάρκης ο άνθρωπος, όταν είναι µόνος; Όταν σκέφτεται και συνειδητοποιεί «τώρα 
κανένα κακό δεν µπορεί να µου συµβεί, κανένας ληστής δε θα µου τύχει, κανένας 
σεισµός δε θα µε βρει, όλα είναι γεµάτα ειρήνη, όλα γεµάτα ηρεµία· κάθε δρόµος, κάθε 
πόλη, κάθε συνταξιδιώτης, γείτονας, παρέα, όλα ακίνδυνα. Άλλος παρέχει τροφή, που 
είναι δικό του µέληµα, άλλος ρούχα, άλλος έδωσε αισθήσεις, άλλος προκαταλήψεις. Και 
όταν δεν παρέχει τα αναγκαία, δίνει σήµα ότι σε ανακαλεί, ανοίγει την πόρτα και σου 
λέει «έλα». Πού; Σε τίποτε κακό, αλλά εκεί από όπου προήλθες, σε ό,τι σού είναι οικείο 
και συγγενές, στα στοιχεία της φύσης. Ό,τι έχεις µέσα σου από φωτιά, επιστρέφει στη 
φωτιά, ό,τι γήινο, στη γη, ό,τι πνευµατικό, στο πνεύµα, ό,τι υδάτινο, στο νερό. Δεν 
υπάρχει Άδης ούτε Αχέροντας ούτε Κωκυτός ούτε Πυριφλεγέθων, αλλά όλα είναι 
γεµάτα από θεούς και δαίµονες». Όταν κάποιος τα σκέφτεται αυτά και βλέπει τον ήλιο 
και τη σελήνη και τα αστέρια και απολαµβάνει ξηρά και θάλασσα, δεν είναι ούτε έρηµος 
ούτε αβοήθητος. «Και αν κάποιος µου επιτεθεί όταν είµαι µόνος και µε σφάξει;» 
Ανόητε, δε θα σκοτώσει εσένα, αλλά το ασήµαντο σώµα σου. 
 

Σχόλια 
Στο απόσπασµα αυτό αντανακλώνται δύο βασικά πεδία της φιλοσοφίας του Επίκτητου: 
η ηθική του φιλοσοφία, µε επίκεντρο εδώ την επίτευξη της στωικής αταραξίας, και η 
θεολογική του ενατένιση, σύµφωνα µε την οποία το θείο είναι παντοδύναµο και ο 
άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται σε αυτό. Τα δύο αυτά πεδία συνδέονται µεταξύ τους 
ως ακολούθως: µέσω της θρησκευτικότητας και της υποταγής στο θείο – µιας υποταγής 
που συνιστά, για τον Επίκτητο, επιταγή της λογικής – ο άνθρωπος ελευθερώνεται από 
τους φόβους και την ανασφάλεια που του γεννά το απρόβλεπτο και συχνά επικίνδυνο 
εξωτερικό του περιβάλλον, και επιτυγχάνει να απαλλαγεί από κάθε είδους 
συναισθήµατα (λύπη, φθόνο, έρωτα) που παρακωλύουν την ελευθερία του. Το θείο 
φροντίζει για την καθηµερινή επιβίωση του ανθρώπου (όπως και στη χριστιανική 
αντίληψη), γι’ αυτό η ζωή του µπορεί και οφείλει να είναι ελεύθερη από ταραχή. Το θείο 
επίσης ορίζει το τέλος της ανθρώπινης ζωής, προς το οποίο κανείς πρέπει να βαδίζει 
εξίσου ατάραχα. Πράγµατι ως αποκορύφωµα της απελευθερωτικής δύναµης της 
θρησκευτικής πίστης, αναφέρεται η λύτρωση από το φόβο του θανάτου. Για τον 
Επίκτητο, ο θάνατος αποτελεί επιστροφή της ανθρώπινης οντότητας στη φύση, από την 
οποία προήλθε· δεν υπάρχει µετάβαση σε κάποιο είδος µεταθανάτιας ύπαρξης. Η 
συνειδητοποίηση αυτού του βασικού συσχετισµού θεού – ανθρώπου – φύσης εγγυάται 
τη γαλήνια εναρµόνιση του ανθρώπου µε τον κόσµο που τον περιβάλλει.  
 

9 ὁ Καῖσαρ: «Καίσαρ» είναι όρος που χρησιµοποιεί συχνά ο Επίκτητος για το Ρωµαίο 
αυτοκράτορα. Μάλλον δεν αναφέρεται εδώ σε κάποιο συγκεκριµένο αυτοκράτορα, αλλά 
στη µακρά περίοδο σχετικής ειρήνης και σταθερότητας, η οποία διήρκεσε από την εποχή 
του Αυγούστου ως και τα τέλη του 2ου αιώνα µ.Χ., και είναι γνωστή ως Pax Romana. 
 

οὐδὲ λῃστήρια ... πειρατικά: Η δράση των πειρατών στη θάλασσα και των ληστών στην 
ξηρά αποτελούσε στην αρχαιότητα σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για όσους 
ταξίδευαν. 
 

10 ἀπ’ ἔρωτος ... πένθους ... φθόνου: Το πένθος είναι συνώνυµο της λύπης, ενώ σύµφωνα 
µε τον Αριστοτέλη, ο φθόνος είναι γνώρισµα κακών ανθρώπων (Ρητορική 1388a)· 
πρόκειται, θα λέγαµε σήµερα, για «αρνητικά» συναισθήµατα, που συνδέονται είτε µε 
ψυχικό πόνο (πένθος) είτε µε ανηθικότητα (φθόνος). Ο στωικός φιλόσοφος όµως δεν 
επιθυµεί να απαλλαγεί µόνο από αυτά, αλλά από όλα τα πάθη, τα συναισθήµατα δηλαδή 
που διαταράσσουν την ηρεµία της ψυχής, στα οποία ανήκει και ο έρωτας. Αξίζει 
ωστόσο να σηµειωθεί ότι, αν και επιφυλακτικός απέναντι στον έρωτα ως πάθος, ο 
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Επίκτητος δεν απορρίπτει το γάµο. Ο άγαµος και άτεκνος βίος είναι Επικούρειο πρότυπο 
ζωής, το οποίο ο φιλόσοφος κατακρίνει (Διατριβή Γ 7,19). 
 

13 ἄλλος παρέχει τροφάς: Πρβ. το γνωστό χωρίο της Κυριακής προσευχής: Τὸν ἄρτον 
ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον. 
 

15 ὅσον ἦν γῃδίου, εἰς γῄδιον: Στην Παλαιά Διαθήκη (Γένεσις Γ 19) ο Θεός απευθύνει 
στον Αδάµ τη φράση γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ. Πρβ. το περίφηµο χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν 
ἀπελεύσει, που ακούµε στη νεκρώσιµο ακολουθία της ορθόδοξης εκκλησίας. 
 

ὅσον πνευµατίου, εἰς πνευµάτιον: Ο άνθρωπος του Επίκτητου νοείται ως φυσική 
οντότητα που µετέχει σε καθένα από τα στοιχεία της φύσης (νερό, φωτιά, χώµα), στα 
οποία επιστρέφει µε το θάνατό του, ενώ η ψυχή του ενώνεται µε την κοσµική ψυχή· 
ατοµική αθανασία δεν υπάρχει. Πρβ. τη χριστιανική ανθρωπολογία, σύµφωνα µε την 
οποία ο άνθρωπος είναι πλασµένος κατ’ εικόνα θεού, από τον οποίο έχει λάβει το δώρο 
της αθανασίας. 
 

Ἅιδης ... Ἀχέρων ... Κωκυτὸς ... Πυριφλεγέθων: Ονόµατα που σχετίζονται µε µια 
παραδοσιακή αρχαιοελληνική αντίληψη για τον Κάτω Κόσµο. Στον Όµηρο οι νεκροί 
επιβιώνουν ως σκιές στον Άδη (βλ. ιδίως τη Νέκυια της Ὀδυσσείας)· Ἀχέρων ονοµάζεται 
το ποτάµι που διασχίζει τον Άδη· Κωκυτός (από το ουσιαστικό κωκυτός «θρήνος») και 
Πυριφλεγέθων («αυτός που φλέγεται σα φωτιά») είναι και αυτά ονόµατα ποταµών του 
Άδη. Στην Ὀδύσσεια (κ 513-515) διαβάζουµε ότι ο Κωκυτός και ο Πυριφλεγέθων 
συναντώνται, ενώνονται και χύνονται µαζί στον Αχέροντα (ἔνθα µὲν εἰς ᾿Αχέροντα 
Πυριφλεγέθων τε ῥέουσι / Κώκυτός θ’, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ, / πέτρη τε 
ξύνεσίς τε δύω ποταµῶν ἐριδούπων). Την ύπαρξη του Άδη και των ποταµών του αρνείται 
κατηγορηµατικά ο Επίκτητος. 
 

Δ 1,171-177: Για την εσωτερική ελευθερία 
 

Ὑπὲρ τῆς νοµιζοµένης ἐλευθερίας ταύτης οἱ µὲν ἀπάγχονται, οἱ δὲ κατακρηµνί-
ζουσιν αὑτούς, ἔστι δ’ ὅτε καὶ πόλεις ὅλαι ἀπώλοντο· 172 ὑπὲρ τῆς ἀληθινῆς καὶ 
ἀνεπιβουλεύτου καὶ ἀσφαλοῦς ἐλευθερίας ἀπαιτοῦντι τῷ θεῷ ἃ δέδωκεν οὐκ 
ἐκστήσῃ; οὐχ, ὡς Πλάτων λέγει, µελετήσεις οὐχὶ ἀποθνῄσκειν µόνον, ἀλλὰ καὶ 
στρεβλοῦσθαι καὶ φεύγειν καὶ δέρεσθαι καὶ πάνθ’ ἁπλῶς ἀποδιδόναι τἀλλότρια; 
173 ἔσει τοίνυν δοῦλος ἐν δούλοις, κἂν µυριάκις ὑπατεύσῃς, κἂν εἰς τὸ παλάτιον 
ἀναβῇς, οὐδὲν ἧττον· καὶ αἰσθήσει, ὅτι παράδοξα µὲν ἴσως φασὶν οἱ φιλόσοφοι, 
καθάπερ καὶ ὁ Κλεάνθης ἔλεγεν, οὐ µὴν παράλογα. 174 ἔργῳ γὰρ εἴσῃ, ὅτι ἀληθῆ 
ἐστι καὶ τούτων τῶν θαυµαζοµένων καὶ σπουδαζοµένων ὄφελος οὐδέν ἐστι τοῖς 
τυχοῦσι· τοῖς δὲ µηδέπω τετευχόσι φαντασία γίνεται, ὅτι παραγενοµένων αὐτῶν 
ἅπαντα παρέσται αὐτοῖς τὰ ἀγαθά· εἶθ’ ὅταν παραγένηται, τὸ καῦµα ἴσον, ὁ ῥιπτα-
σµὸς ὁ αὐτός, ἡ ἄση, ἡ τῶν οὐ παρόντων ἐπιθυµία. 175 οὐ γὰρ ἐκπληρώσει τῶν 
ἐπιθυµουµένων ἐλευθερία παρασκευάζεται, ἀλλὰ ἀνασκευῇ τῆς ἐπιθυµίας. 176 καὶ 
ἵν’ εἰδῇς, ὅτι ἀληθῆ ταῦτά ἐστιν, ὡς ἐκείνων ἕνεκα πεπόνηκας, οὕτως καὶ ἐπὶ ταῦ-
τα µετάθες τὸν πόνον· ἀγρύπνησον ἕνεκα τοῦ δόγµα περιποιήσασθαι ἐλευθερο-
ποιόν, 177 θεράπευσον ἀντὶ γέροντος πλουσίου φιλόσοφον, περὶ θύρας ὄφθητι τὰς 
τούτου· οὐκ ἀσχηµονήσεις ὀφθείς, οὐκ ἀπελεύσῃ κενὸς οὐδ’ ἀκερδής, ἂν ὡς δεῖ 
προσέλθῃς. εἰ δὲ µή, πείρασόν γ’· οὐκ ἔστιν αἰσχρὰ ἡ πεῖρα.  
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Μετάφραση 
Για χάρη αυτού που ονοµάζεται ελευθερία, άλλοι απαγχονίζονται, άλλοι πέφτουν στο 
γκρεµό, ενίοτε χάνονται και πόλεις ολόκληρες. Για χάρη της αληθινής και αδιάσειστης 
και βέβαιης ελευθερίας, δε θα επέστρεφες στο θεό αυτά που σου παραχώρησε, αν στα 
ζητούσε; Δε θα επεδίωκες, όπως λέει ο Πλάτωνας, όχι µόνο να πεθάνεις, αλλά και να 
υποµείνεις βασανιστήρια και να εξοριστείς και να µαστιγωθείς και εν γένει να 
παραιτηθείς από οτιδήποτε δε σου ανήκει; Αλλιώς θα είσαι δούλος ανάµεσα σε δούλους, 
ακόµη κι αν γίνεις ύπατος άπειρες φορές, οµοίως και αν φτάσεις στο παλάτι. Και θα 
καταλάβεις, όπως έλεγε και ο Κλεάνθης, ότι ίσως οι φιλόσοφοι λένε παράξενα 
πράγµατα, όχι όµως παράλογα. Γιατί στην πράξη θα µάθεις ότι τα λόγια των φιλοσόφων 
είναι αληθινά, και ότι τίποτε από αυτά που κανείς θαυµάζει και επιδιώκει δεν τον 
ωφελούν όταν τα αποκτήσει. Αυτοί βέβαια που ακόµη δεν τα έχουν αποκτήσει 
φαντάζονται πως όταν το καταφέρουν, θα έχουν όλα τα καλά· έπειτα όταν το 
καταφέρνουν, ίδια µένει η κάψα τους, ίδιο το στριφογύρισµα, η δυσφορία, η επιθυµία 
για ό,τι δεν έχουν. Γιατί η ελευθερία δε συνδέεται µε την απόκτηση όσων κανείς 
επιθυµεί, αλλά µε την ακύρωση της επιθυµίας. Και για να συνειδητοποιήσεις ότι αυτά 
που λέω είναι αληθινά, όπως έχεις κοπιάσει για εκείνα τα άλλα πράγµατα, έτσι στρέψε 
την προσπάθειά σου σε αυτά· ξαγρύπνησε προκειµένου να αποκτήσεις τη φιλοσοφία 
που θα σε ελευθερώσει, ασχολήσου µε ένα φιλόσοφο αντί µε ένα πλούσιο γέροντα, 
φρόντισε να σε βλέπουν στην πόρτα του πρώτου· δε θα είναι ντροπή να σε δουν, ούτε θα 
φύγεις κενός και χωρίς κέρδος, αν πλησιάσεις µε το σωστό τρόπο. Τουλάχιστον 
προσπάθησέ το· η προσπάθεια δεν είναι ντροπή. 
 

Σχόλια 
Η διατριβή Περὶ ἐλευθερίας, από την οποία προέρχεται το παραπάνω απόσπασµα, 
βρίσκεται στην αρχή του τέταρτου βιβλίου των Διατριβῶν και αποτελεί την εκτενέστερη 
του έργου. H έννοια της ελευθερίας είναι ένα από τα κεντρικά θέµατα της φιλοσοφίας 
του Επίκτητου. Στο απόσπασµα, που αποτελεί την κατακλείδα της διατριβής, ο 
φιλόσοφος ορίζει την ελευθερία ως ένα αγαθό για το οποίο γίνονται ατοµικές και 
συλλογικές θυσίες (µεµονωµένα άτοµα θυσιάζουν τη ζωή τους, χάνονται ολόκληρες 
πόλεις). Στη συνέχεια ορίζεται η έννοια της αληθινής ελευθερίας ως η αποδέσµευση από 
την επιθυµία για οτιδήποτε κείται έξω από τον άνθρωπο· η επιθυµία κρατάει τον 
άνθρωπο δέσµιο µιας ατέρµονης προσπάθειας για την απόκτηση αγαθών, η οποία δεν 
οδηγεί σε µόνιµη ικανοποίηση, αλλά σε νέα επιθυµία. Η αληθινή ελευθερία έγκειται στη 
συνειδητοποίηση πως ό,τι βρίσκεται έξω από τον έλεγχό µας δεν είναι πραγµατικά 
σηµαντικό· η αληθινή ελευθερία πηγάζει από µέσα µας (ο Επίκτητος διαχωρίζει αυτό το 
είδος ελευθερίας από άλλα πιο συµβατικά είδη, όπως η πολιτική ελευθερία, στην οποία 
επίσης αναφέρεται στη διατριβή αυτή). Η επιδίωξη πλούτου και αξιωµάτων είναι µορφή 
υποταγής σε παράγοντες έξω από τον έλεγχό µας, συνεπώς αντιστρατεύεται την 
εσωτερική ελευθερία, γι’ αυτό πρέπει κανείς να αντικαταστήσει αυτή την επιδίωξη µε τη 
φιλοσοφική µελέτη – ή τουλάχιστον να το προσπαθήσει.  

Η διατριβή έχει προφορικό ύφος, µε στοιχεία διαλόγου (µιας σωκρατικής, θα 
λέγαµε, διαλεκτικής· εξάλλου ο ίδιος ο Σωκράτης γίνεται αντικείµενο αναφοράς λίγο 
νωρίτερα ως παράδειγµα ελεύθερου ανθρώπου, Δ 1,159-169). Κλείνει µε προτρεπτικό 
τόνο – µε µια σαφή και έντονη προτροπή προς το φιλοσοφικό βίο. 

Για τη διατριβή αυτή βλ. εκτενώς L. Willms, Epiktets Diatribe Über die Freiheit 
(4.1) (2 τόµοι), Heidelberg 2011-2012. 
 

171 νοµιζοµένης: Πρβ. ἀληθινῆς, δυο σειρές παρακάτω. Αληθινή είναι µόνο η ελευθερία 
του στωικού φιλοσόφου, δηλαδή η εσωτερική ελευθερία. 
 

οἱ µὲν ἀπάγχονται κτλ.: Η ιδέα είναι ότι για την ελευθερία πληρώνει κανείς µια τιµή, η 
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οποία µπορεί να συνίσταται ακόµη και στην απώλεια της ζωής. Πρβ. και Σενέκας, 
Επιστολή 80,4. Η αυτοκτονία είναι έκφανση της προαιρέσεως του ανθρώπου – 
αγαπηµένος όρος του Επίκτητου, που δηλώνει τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής. 
 

καὶ πόλεις ὅλαι ἀπώλοντο: Παράδειγµα από την εποχή του Επίκτητου (και του 
Αρριανού) είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήµ από τους Ρωµαίους (το έτος 70 µ.Χ.). 
Θα µπορούσε κανείς να αναφέρει αρκετά παραδείγµατα από την αρχαία ελληνική 
ιστορία· ιδιαίτερα αξιοµνηµόνευτη είναι η τύχη της Μήλου στον Πελοποννησιακό 
πόλεµο, που κατακτήθηκε από τους Αθηναίους και ο πληθυσµός της εξολοθρεύθηκε, 
επειδή διεκδίκησε την ανεξαρτησία της, όπως αφηγείται ο Θουκυδίδης στο τέλος του 
πέµπτου βιβλίου της Ἱστορίας του. 
 

172 ὡς Πλάτων λέγει: O πλατωνικός Σωκράτης επισηµαίνει ότι είναι λογικό ο 
φιλόσοφος να αντιµετωπίζει το θάνατο µε θάρρος (ὥς µοι φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι 
ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν µέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ 
µέγιστα οἴσεσθαι ἀγαθὰ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, Φαίδων 63e). Στην Πολιτεία διαβάζουµε για 
τα βασανιστήρια που περιµένουν το δίκαιο (ὁ δίκαιος µαστιγώσεται, στρεβλώσεται, 
δεδήσεται, ἐκκαυθήσεται τὠφθαλµώ, τελευτῶν πάντα κακὰ παθὼν ἀνασχινδυλευθήσεται, 
Β 361e). 
 

173 παράδοξα ... οὐ µὴν παράλογα: Τα λεγόµενα των στωικών φιλοσόφων είναι 
παράδοξα υπό την έννοια ότι µπορεί να αντιστρατεύονται την κοινή αντίληψη, διέπονται 
όµως από µια εσωτερική λογική, γι’ αυτό δεν είναι παράλογα.  
 

καθάπερ καὶ ὁ Κλεάνθης ἔλεγεν: O Κλεάνθης ήταν στωικός φιλόσοφος, διάδοχος του 
Ζήνωνα του Κιτιέα στην κεφαλή της Στοάς. Η φιλοσοφία του διακρίνεται για τη 
θρησκευτικότητά της. Από το έργο του (περίπου πενήντα βιβλία σύµφωνα µε το Διογένη 
Λαέρτιο, Βίοι φιλοσόφων 7,174) σώζονται µόνο αποσπάσµατα, σηµαντικότερο από τα 
οποία είναι ο Ύµνος στο Δία (Στοβαίος, Ἐκλογαί Α 1,12 σελ. 25,3). Για τη ρήση του 
Κλεάνθη που παρατίθεται εδώ (SVF I 619), πρβ. και Gnomologion Monac. 196: Ζήνων ὁ 
φιλόσοφος, λεγόντων τινῶν ὅτι παράδοξα λέγει, εἶπεν «ἀλλ’ οὐ παράνοµα» (SVF I 281). 
Στα χαµένα έργα του Κλεάνθη περιλαµβάνεται και µια πραγµατεία Περὶ ἐλευθερίας, από 
την οποία µπορεί να άντλησε ο Επίκτητος. 
 

177 θεράπευσον ἀντὶ γέροντος πλουσίου φιλόσοφον: Το νόηµα εδώ είναι ότι οι νέοι 
άνδρες πρέπει να επιδιώκουν όχι τα µάταια (υλικά, κοινωνικά) ωφέλη που προκύπτουν 
από την εύνοια των πλουσίων γερόντων, αλλά το πραγµατικό όφελος (δηλαδή το 
πνευµατικό όφελος) που µπορούν να αποκοµίσουν από τη συναναστροφή µε ένα 
φιλόσοφο. Ο πλούσιος γέρων εµφανίζεται ως µορφή εχθρική προς τη φιλοσοφική 
ενασχόληση σε µια άλλη διατριβή του Επίκτητου (Α 22,18-20): ἥξει τις γέρων πολιὸς 
χρυσοῦς δακτυλίους ἔχων πολλούς, εἶτα ἐπισείσας τὴν κεφαλὴν ἐρεῖ «ἄκουσόν µου, 
τέκνον· δεῖ µὲν καὶ φιλοσοφεῖν, δεῖ δὲ καὶ ἐγκέφαλον ἔχειν· ταῦτα µωρά ἐστιν. σὺ παρὰ 
τῶν φιλοσόφων µανθάνεις συλλογισµόν, τί δέ σοι ποιητέον ἐστίν, σὺ κάλλιον οἶδας ἢ οἱ 
φιλόσοφοι».  
 

οὐκ ἀσχηµονήσεις ὀφθείς: Η καθησυχαστική διαβεβαίωση ότι η επίσκεψη στο σπίτι ενός 
φιλοσόφου δεν είναι κάτι επονείδιστο, αποδυναµώνεται κάπως από την παραδοχή, που 
βρίσκουµε σε άλλη διατριβή του Επίκτητου, ότι η φιλοσοφική αναζήτηση 
αποδοκιµάζεται από την κοινωνία: δεῖ ... ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν οἰκείων, ὑπὸ παιδαρίου 
καταφρονηθῆναι, ὑπὸ τῶν ἀπαντώντων καταγελασθῆναι, ἐν παντὶ ἔλασσον ἔχειν, ἐν ἀρχῇ, 
ἐν τιµῇ, ἐν δίκῃ (Γ 15,11-12· πρβ. Ἐγχειρίδιον 29,6). 
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ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ  
 
 Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Μάρκος Αυρήλιος γεννήθηκε την 26η Απριλίου του 121 µ.Χ. στη Ρώµη και 
πέθανε από άγνωστη σε εµάς ασθένεια τη 17η Μαρτίου του 180 µ.Χ. είτε στη 
Vindobona, τη σηµερινή Βιέννη, σύµφωνα µε πληροφορία του Aurelius Victor, 
είτε στο στρατόπεδο Bononia κοντά στο Sirmium (πρωτεύουσα της Κάτω Παν-
νονίας), σύµφωνα µε τον Τερτυλλιανό. 

Ο Μάρκος Αυρήλιος είχε κερδίσει από την παιδική του ακόµη ηλικία την 
εύνοια του αυτοκράτορα Αδριανού. Ανήλθε στον θρόνο του ρωµαϊκού κράτους 
ως υιοθετηµένος γιος του προκατόχου του, του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευ-
σεβούς (Antoninus Pius), και υπηρέτησε στο ύψιστο αυτό αξίωµα µεταξύ του 
έτους 161 µ.Χ. και του θανάτου του, την άνοιξη του έτους 180 µ.Χ. Κατόπιν 
δικού του αιτήµατος συµβασίλευσε στη σύγκλητο µε τον αδελφό του Λούκιο 
Ουήρο (Lucius Verus), διατηρώντας, ωστόσο, ο ίδιος το αξίωµα του µέγιστου 
αρχιερέα (Pontifex Maximus) και έχοντας µεγαλύτερη auctoritas. Υπήρξε ο 
τελευταίος από τους λεγόµενους πέντε αγαθούς αυτοκράτορες της Ρώµης. Με 
τον θάνατο του Μάρκου Αυρηλίου ολοκληρώνεται η ευτυχέστερη ίσως περίο-
δος της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, 
ευηµερία και ειρήνη στο εσωτερικό του κράτους (pax romana).  

Σε στρατιωτικό επίπεδο, µετά από µια µεγάλη περίοδο ειρήνης ο Μάρκος 
Αυρήλιος είχε ως αυτοκράτορας να αντιµετωπίσει σηµαντικές προκλήσεις µε 
εισβολές εχθρών σε διάφορα σηµεία της αυτοκρατορίας. Στις προκλήσεις αυτές 
αντέδρασε µε ιδιαίτερη επιτυχία, αφού ο συναυτοκράτωρ του Λούκιος Ουήρος 
κατόρθωσε να θριαµβεύσει εναντίον των Πάρθων στα ανατολικά σύνορα της 
αυτοκρατορίας το 165 µ.Χ., ενώ ο ίδιος πολέµησε µε αρκετή επιτυχία εναντίον 
γερµανικών φύλων στα σύνορα του Δούναβη, όπου και πέρασε σε στρατόπεδα 
το µεγαλύτερο τµήµα της τελευταίας δεκαετίας της ζωής του. Η πίεση που 
άσκησαν οι πόλεµοι οδήγησε, µεταξύ άλλων, σε µια σειρά αλλαγών στη 
διοίκηση των επαρχιών. Κατά την περίοδο αυτή, ο Μάρκος Αυρήλιος συνέγρα-
ψε και το σηµαντικότερο έργο του, «Τὰ εἰς ἑαυτόν»· βλ. σχετικά και αµέσως 
παρακάτω. Παράλληλα, κατανίκησε το έτος 175 µ.Χ. µέσα σε τρεις µήνες τη 
στάση που ξέσπασε εναντίον του στην ανατολή, της οποίας στάσεως ηγήθηκε ο 
έπαρχος της Συρίας Αβίδιος Κάσσιος, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε αυτοκρά-
τωρ. Σε θέµατα εσωτερικής πολιτικής είναι αξιοσηµείωτη η προσπάθεια του 
Μάρκου Αυρηλίου να βελτιώσει τη θέση γυναικών και δούλων στη νοµοθεσία 
και στα δικαστήρια της αυτοκρατορίας. 
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Τὰ εἰς ἑαυτόν 
 
 Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Μάρκος Αυρήλιος υπήρξε ο τελευταίος µεγάλος εκπρόσωπος της στωικής 
φιλοσοφίας και το έργο του Τὰ εἰς ἑαυτὸν θεωρείται το τελευταίο µεγάλο έργο 
της λεγόµενης νεότερης Στοάς. Η εν λόγω πραγµατεία, ο τίτλος της οποίας, αν 
και ενδεικτικός του περιεχοµένου, δεν πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο τον 
συγγραφέα, ανήκει στα αριστουργήµατα της αυτοκρατορικής περιόδου και 
καθιέρωσε τον Μάρκο Αυρήλιο ως φιλόσοφο-αυτοκράτορα και συγγραφέα ενός 
από τα σηµαντικότερα κείµενα της παγκόσµιας λογοτεχνίας.  

Η πραγµατεία συνεγράφη σε στρατόπεδα εκστρατείας, στα βόρεια 
σύνορα της αυτοκρατορίας, κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του Μάρκου 
Αυρηλίου. Το έργο απαρτίζεται από σύντοµα, φιλοσοφικής φύσεως, κείµενα, τα 
οποία απευθύνονται στον ίδιο τον συγγραφέα και εκφράζουν διάφορες σκέψεις 
συχνά εν είδει αφορισµού. Οι «ψηφίδες» αυτές αναδεικνύουν στο σύνολό τους 
την επηρεασµένη από την υστερότερη έκφανση του στωικισµού κοσµοθεωρία 
του Μάρκου Αυρηλίου. Το έργο απηχεί τις επιρροές που έχει δεχθεί ο αυτοκρά-
τορας από προγενέστερους φιλοσόφους και δασκάλους του, όπως είναι, για 
παράδειγµα, ο Επίκτητος, ο Σενέκας και ο Ηράκλειτος, ενώ έχει υποστηριχθεί 
ότι ουσιαστικά ελάχιστα είναι τα απολύτως νέα στοιχεία που προσκοµίζει ο 
ίδιος. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, έχουµε να κάνουµε µε ένα θαυµάσιο έργο, 
στο οποίο συντίθενται στοιχεία τόσο της προγενέστερης στωικής φιλοσοφίας, 
όσο και άλλων φιλοσοφικών ρευµάτων, κυρίως της πλατωνικής και της επικού-
ρειας φιλοσοφίας, και το οποίο συµβάλλει στην εξέλιξη του στωικισµού 
προσφέροντας ταυτόχρονα µια µοναδική περίπτωση εφαρµογής στην πράξη των 
φιλοσοφικών πεποιθήσεων του συγγραφέα.  

Όσον αφορά στο ύφος, το έργο είναι ενδεικτικό της συγγραφικής δεινότη-
τας του Μάρκου Αυρηλίου και χαρακτηρίζεται από ποιητικότητα. Εντούτοις, 
µερικές φορές γίνεται αρκετά σκοτεινό και στριφνό από γραµµατικο-
συντακτικής απόψεως, πράγµα που εξηγείται εύκολα, αν πρόκειται ― πράγµα 
πιθανότατο ― για σηµειώσεις του συγγραφέα του προς ιδία χρήση και όχι προς 
δηµοσίευση. Μολονότι η πραγµατεία έχει διαιρεθεί από σύγχρονους µελετητές 
σε δώδεκα βιβλία, η δοµή της δεν είναι τόσο καθαρή όσο αυτή η διαίρεση µοιά-
ζει να υπονοεί.  

Από την εµφάνιση της πρώτης έντυπης έκδοσης τον 16ο αιώνα µ.Χ., το 
έργο του Μάρκου Αυρηλίου επηρέασε πολύ και τη σύγχρονη εποχή µε αναρί-
θµητους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες να έχουν δηλώσει ότι το έχουν 
µελετήσει.  

Τα αποσπάσµατα που ακολουθούν βασίζονται στην έκδοση του A. S. L. 
Farquharson, The Μeditations of the Εmperor Marcus Aurelius, Oxford 1944 
(ανατύπωση 1968). 
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Α 1–14: Η αρχή του έργου 
 
Το απόσπασµα που ακολουθεί προέρχεται από την αρχή του έργου. Ο Μάρκος 
Αυρήλιος αναφέρεται σε συγγενείς, δασκάλους και φίλους που υπήρξαν για 
αυτόν πρότυπα συµπεριφοράς και καταγράφει τι τους οφείλει. 
 
1. Παρὰ τοῦ πάππου Οὐήρου τὸ καλόηθες καὶ ἀόργητον.  
2. Παρὰ τῆς δόξης καὶ µνήµης τῆς περὶ τοῦ γεννήσαντος τὸ αἰδῆµον καὶ ἀρρενικόν.  
3. Παρὰ τῆς µητρὸς τὸ θεοσεβὲς καὶ µεταδοτικὸν καὶ ἀφεκτικὸν οὐ µόνον τοῦ κακοποιεῖν, 
ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπὶ ἐννοίας γίνεσθαι τοιαύτης· ἔτι δὲ τὸ λιτὸν κατὰ τὴν δίαιταν καὶ πόρρω τῆς 
πλουσιακῆς διαγωγῆς. 
4. Παρὰ τοῦ προπάππου τὸ µὴ εἰς δηµοσίας διατριβὰς φοιτῆσαι καὶ τὸ ἀγαθοῖς διδα-
σκάλοις κατ’ οἶκον χρήσασθαι καὶ τὸ γνῶναι ὅτι εἰς τὰ τοιαῦτα δεῖ ἐκτενῶς ἀναλίσκειν.  
5. Παρὰ τοῦ τροφέως τὸ µήτε Πρασιανὸς ἢ Βενετιανὸς µήτε Παλµουλάριος ἢ Σκουτάριος 
γενέσθαι· καὶ τὸ φερέπονον καὶ ὀλιγοδεές· καὶ τὸ αὐτουργικὸν καὶ ἀπολύπραγµον· καὶ τὸ 
δυσπρόσδεκτον διαβολῆς.  
6. Παρὰ Διογνήτου τὸ ἀκενόσπουδον· καὶ τὸ ἀπιστητικὸν τοῖς ὑπὸ τῶν τερατευοµένων καὶ 
γοήτων περὶ ἐπῳδῶν καὶ{περὶ} δαιµόνων ἀποποµπῆς καὶ τῶν τοιούτων λεγοµένοις· καὶ τὸ 
µὴ ὀρτυγοκοπεῖν µηδὲ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐπτοῆσθαι· καὶ τὸ ἀνέχεσθαι παρρησίας· καὶ τὸ 
οἰκειωθῆναι φιλοσοφίᾳ καὶ τὸ ἀκοῦσαι πρῶτον µὲν Βακχείου, εἶτα Τανδάσιδος καὶ 
Μαρκιανοῦ· καὶ τὸ γράψαι διαλόγους ἐν παιδί· καὶ τὸ σκίµποδος καὶ δορᾶς ἐπιθυµῆσαι καὶ 
ὅσα τοιαῦτα τῆς Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐχόµενα.  
7. Παρὰ Ῥουστίκου τὸ λαβεῖν φαντασίαν τοῦ χρῄζειν διορθώσεως καὶ θεραπείας τοῦ 
ἤθους· καὶ τὸ µὴ ἐκτραπῆναι εἰς ζῆλον σοφιστικόν, µηδὲ τὸ συγγράφειν περὶ τῶν 
θεωρηµάτων, ἢ προτρεπτικὰ λογάρια διαλέγεσθαι, ἢ φαντασιοπλήκτως τὸν ἀσκητικὸν ἢ 
τὸν εὐεργετικὸν ἄνδρα ἐπιδείκνυσθαι· 2 καὶ τὸ ἀποστῆναι ῥητορικῆς καὶ ποιητικῆς καὶ 
ἀστειολογίας· καὶ τὸ µὴ ἐν στολίῳ κατ’ οἶκον περιπατεῖν µηδὲ τὰ τοιαῦτα ποιεῖν· καὶ τὸ τὰ 
ἐπιστόλια ἀφελῶς γράφειν, οἷον τὸ ὑπ’ αὐτοῦ τούτου ἀπὸ Σινοέσσης τῇ µητρί µου γραφέν· 
3 καὶ τὸ πρὸς τοὺς χαλεπήναντας καὶ πληµµελήσαντας εὐανακλήτως καὶ εὐδιαλλάκτως, 
ἐπειδὰν τάχιστα αὐτοὶ ἐπανελθεῖν ἐθελήσωσι, διακεῖσθαι· καὶ τὸ ἀκριβῶς ἀναγινώσκειν 
καὶ µὴ ἀρκεῖσθαι περινοοῦντα ὁλοσχερῶς µηδὲ τοῖς περιλαλοῦσι ταχέως συγκατατίθεσθαι· 
καὶ τὸ ἐντυχεῖν τοῖς Ἐπικτητείοις ὑποµνήµασιν, ὧν οἴκοθεν µετέδωκεν. 
8. Παρὰ Ἀπολλωνίου τὸ ἐλεύθερον καὶ ἀναµφιβόλως ἀκύβευτον καὶ πρὸς µηδὲν ἄλλο 
ἀποβλέπειν µηδὲ ἐπ’ ὀλίγον ἢ πρὸς τὸν λόγον· καὶ τὸ ἀεὶ ὅµοιον, ἐν ἀλγηδόσιν ὀξείαις, ἐν 
ἀποβολῇ τέκνου, ἐν µακραῖς νόσοις· καὶ τὸ ἐπὶ παραδείγµατος ζῶντος ἰδεῖν ἐναργῶς ὅτι 2 

δύναται ὁ αὐτὸς σφοδρότατος εἶναι καὶ ἀνειµένος· καὶ τὸ ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι µὴ 
δυσχεραντικόν· καὶ τὸ ἰδεῖν ἄνθρωπον σαφῶς ἐλάχιστον τῶν ἑαυτοῦ καλῶν ἡγούµενον τὴν 
ἐµπειρίαν καὶ τὴν ἐντρέχειαν τὴν περὶ τὸ παραδιδόναι τὰ θεωρήµατα· καὶ τὸ µαθεῖν πῶς 
δεῖ λαµβάνειν τὰς δοκούσας χάριτας παρὰ φίλων, µήτε ἐξηττώµενον διὰ ταῦτα µήτε 
ἀναισθήτως παραπέµποντα.  
9. Παρὰ Σέξτου τὸ εὐµενές· καὶ τὸ παράδειγµα τοῦ οἴκου τοῦ πατρονοµουµένου· καὶ τὴν 
ἔννοιαν τοῦ κατὰ φύσιν ζῆν· καὶ τὸ σεµνὸν ἀπλάστως· καὶ τὸ στοχαστικὸν τῶν φίλων κη-
δεµονικῶς· καὶ τὸ ἀνεκτικὸν τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν ἀθεωρητὶ οἰοµένων· 2 καὶ τὸ πρὸς πάν-
τας εὐάρµοστον, ὥστε κολακείας µὲν πάσης προσηνεστέραν εἶναι τὴν ὁµιλίαν αὐτοῦ, αἰδε-
σιµώτατον δὲ αὐτοῖς ἐκείνοις παρ’ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν καιρὸν εἶναι· καὶ τὸ καταληπτικῶς 
καὶ ὁδῷ ἐξευρετικόν τε καὶ τακτικὸν τῶν εἰς βίον ἀναγκαίων δογµάτων· 3 καὶ τὸ µηδὲ 
ἔµφασίν ποτε ὀργῆς ἢ ἄλλου τινὸς πάθους παρασχεῖν, ἀλλὰ ἅµα µὲν ἀπαθέστατον εἶναι, 
ἅµα δὲ φιλοστοργότατον· καὶ τὸ εὔφηµον ἀψοφητὶ καὶ τὸ πολυµαθὲς ἀνεπιφάντως. 
10. Παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ γραµµατικοῦ τὸ ἀνεπίπληκτον καὶ τὸ µὴ ὀνειδιστικῶς 
ἐπιλαµβάνεσθαι τῶν βάρβαρον ἢ σόλοικόν τι ἢ ἀπηχὲς προενεγκαµένων, ἀλλ’ ἐπιδεξίως 
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αὐτὸ µόνον ἐκεῖνο ὃ ἔδει εἰρῆσθαι προφέρεσθαι ἐν τρόπῳ ἀποκρίσεως ἢ 
συνεπιµαρτυρήσεως ἢ συνδιαλήψεως περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγµατος, οὐχὶ περὶ τοῦ ῥήµατος, ἢ 
δι’ ἑτέρας τινὸς τοιαύτης ἐµµελοῦς παρυποµνήσεως. 
11. Παρὰ Φρόντωνος τὸ ἐπιστῆσαι οἵα ἡ τυραννικὴ βασκανία καὶ ποικιλία καὶ ὑπόκρισις, 
καὶ ὅτι ὡς ἐπίπαν οἱ καλούµενοι οὗτοι παρ’ ἡµῖν εὐπατρίδαι ἀστοργότεροί πως εἰσί.  
12. Παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ Πλατωνικοῦ τὸ µὴ πολλάκις µηδὲ χωρὶς ἀνάγκης λέγειν πρός 
τινα ἢ ἐν ἐπιστολῇ γράφειν ὅτι ἄσχολός εἰµι, µηδὲ διὰ τοιούτου τρόπου συνεχῶς 
παραιτεῖσθαι τὰ κατὰ τὰς πρὸς τοὺς συµβιοῦντας σχέσεις καθήκοντα, προβαλλόµενον τὰ 
περιεστῶτα πράγµατα. 
13. Παρὰ Κατούλου τὸ µὴ ὀλιγώρως ἔχειν φίλου αἰτιωµένου τι, κἂν τύχῃ ἀλόγως 
αἰτιώµενος, ἀλλὰ πειρᾶσθαι {καὶ} ἀποκαθιστάναι ἐπὶ τὸ σύνηθες· καὶ τὸ περὶ τῶν 
διδασκάλων ἐκθύµως εὔφηµον, οἷα τὰ περὶ Δοµετίου καὶ Ἀθηνοδότου ἀποµνηµονευόµενα· 
καὶ τὸ περὶ τὰ τέκνα ἀληθινῶς ἀγαπητικόν. 
14. Παρὰ Σευήρου τὸ φιλοίκειον καὶ φιλάληθες καὶ φιλοδίκαιον· καὶ τὸ δι’ αὐτὸν γνῶναι 
Θρασέαν, Ἑλβίδιον, Κάτωνα, Δίωνα, Βροῦτον· καὶ φαντασίαν λαβεῖν πολιτείας ἰσονόµου, 
κατ’ ἰσότητα καὶ ἰσηγορίαν διοικουµένης, καὶ βασιλείας τιµώσης πάντων µάλιστα τὴν 
ἐλευθερίαν τῶν ἀρχοµένων· 2 καὶ ἔτι παρ’ αὐτοῦ τὸ ὁµαλὲς καὶ εὔτονον ἐν τῇ τιµῇ τῆς 
φιλοσοφίας· καὶ τὸ εὐποιητικὸν καὶ τὸ εὐµετάδοτον ἐκτενῶς καὶ τὸ εὔελπι· καὶ τὸ 
πιστευτικὸν περὶ τοῦ ὑπὸ τῶν φίλων φιλεῖσθαι, καὶ τὸ ἀνεπίκρυπτον πρὸς τοὺς 
καταγνώσεως ὑπ’ αὐτοῦ τυγχάνοντας, καὶ τὸ µὴ δεῖσθαι στοχασµοῦ τοὺς φίλους αὐτοῦ 
περὶ τοῦ τί θέλει ἢ τί οὐ θέλει, ἀλλὰ δῆλον εἶναι. 
 

Μετάφραση 
1. Από τον παππού µου, τον Ουήρο, την καλοήθεια και την απουσία οργής. 
2. Από τον πατέρα µου, από όσα λέγονται και από όσα θυµάµαι (sc. ο ίδιος), την 
αιδηµοσύνη και την αρρενωπότητα. 
3. Από τη µητέρα µου, την ευσέβεια προς τους θεούς και τη γενναιοδωρία και την 
αποστασιοποίηση όχι µόνο από τις επίβουλες ενέργειες, αλλά ακόµη και από τις 
επίβουλες σκέψεις· και τον λιτό τρόπο ζωής, που απέχει πάρα πολύ από τον τρόπο ζωής 
των πλουσίων. 
4. Από τον προπάππο µου, το να µη συχνάζω σε δηµόσιες συναθροίσεις και να έχω κα-
λούς δασκάλους κατ’ οίκον και να γνωρίζω ότι γι’ αυτά πρέπει να ξοδεύει κανείς αφει-
δώς. 
5. Από εκείνον που µε ανέθρεψε, να µη γίνοµαι οπαδός ούτε των Πρασίνων, ούτε των 
Βενέτων, ούτε των Παλµουλαρίων, ούτε των Σκουταρίων· ακόµη, την καρτερικότητα 
και την ολιγάρκεια· και, συνάµα, τη φιλοπονία και την αποφυγή της πολυπραγµοσύνης· 
και την απόρριψη της συκοφαντίας. 
6. Από τον Διόγνητο, το να µην καταγίνοµαι µε µάταιες ασχολίες· και το να µην 
πιστεύω όσα λένε οι αγύρτες και οι µάγοι για τα ξόρκια και την απαλλαγή από τους 
δαίµονες και τα παρόµοια· και το να µην έχω ορτυγοτροφεία ούτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για παρόµοιες ασχολίες· και την ανοχή στην παρρησία· και την εξοικείωση µε τη 
φιλοσοφία, καθώς και την ευκαιρία να ακούσω πρώτα τη διδασκαλία του Βακχείου και 
έπειτα (sc. αυτήν) του Τανδάσιδος και του Μαρκιανού· και το να γράφω φιλοσοφικούς 
διαλόγους, ενώ ακόµη ήµουν έφηβος· και την επιθυµία να χρησιµοποιώ ως κρεβάτι 
σκαµνί καλυµµένο µε τοµάρι και τόσα άλλα που σχετίζονται µε την ελληνική αγωγή. 
7. Από τον Ρούστικο, την πεποίθηση ότι πρέπει να βελτιώνοµαι και να καλλιεργώ τον 
χαρακτήρα µου· και το να µην παρασύροµαι από τη φιλοδοξία να γίνω σοφιστής ούτε 
να γράφω θεωρητικά συγγράµµατα ή να εκφωνώ προτρεπτικούς λόγους χαµηλής 
ποιότητας ή να καµώνοµαι µε φαντασιοπληξία ότι είµαι ασκητής ή ευεργέτης·2 και το 
να µένω µακριά από τη ρητορική και την ποιητική και την αστειολογία· και το να µην 
περιφέροµαι στο σπίτι µε επίσηµη ενδυµασία ούτε να κάνω τα παρόµοια· και το να 
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συντάσσω τις επιστολές µου µε απλό ύφος, όπως εκείνη που γράφτηκε από αυτόν τον 
ίδιο (sc. τον Ρούστικο) από τη Σινόεσσα προς τη µητέρα µου· 3 και το να είµαι 
υποχωρητικός και διαλλακτικός απέναντι σε όσους µε προσέβαλαν και µε αδίκησαν, 
αµέσως µόλις (sc. εκείνοι) θελήσουν να επανορθώσουν· και το να διαβάζω µε ακρίβεια 
και να µην αρκούµαι στην κατανόηση της γενικής µόνο σηµασίας ούτε να σπεύδω να 
συµφωνήσω µε όσους φλυαρούν γύρω µου· και να διαβάσω τις σηµειώσεις του 
Επικτήτου, τις οποίες µου έδωσε (sc. ο Ρούστικος) από τη βιβλιοθήκη του. 
8. Από τον Απολλώνιο, την αγάπη για την ελευθερία και τη σταθερή θέληση να µην 
εµπιστεύοµαι την τύχη και να µη στρέφοµαι, ούτε καν για λίγο, σε τίποτα άλλο πλην της 
λογικής· και την υιοθέτηση της ίδιας πάντα στάσης µέσα σε οξύτατες οδύνες, στην 
περίπτωση της απώλειας ενός παιδιού, σε µακροχρόνιες ασθένειες· και το να µπορώ να 
βλέπω ξεκάθαρα, σαν σε ζωντανό παράδειγµα, ότι µπορεί ο ίδιος άνθρωπος να είναι 
παθιασµένος και ταυτόχρονα ήρεµος· και το να µη γίνοµαι δυσάρεστος εξηγώντας τα 
πράγµατα· και το να έχω δει έναν άνθρωπο ο οποίος ολοφάνερα θεωρούσε την εµπειρία 
και την τέχνη της µεταδοτικότητας των διδαγµάτων ως το ελάχιστο των προτερηµάτων 
του· και το να µάθω πώς πρέπει να δέχοµαι όσα φαίνονται ως εκδηλώσεις αγάπης των 
φίλων µου, χωρίς να υποχρεώνοµαι υπερβολικά από αυτές ούτε να τις απορρίπτω 
επιδεικνύοντας έλλειψη ευαισθησίας. 
9. Από τον Σέξτο, την καλή διάθεση· και το παράδειγµα του οίκου που διοικείται µε 
πατρικό πνεύµα· και την ιδέα του να ζούµε σε αρµονία µε τη φύση· και την 
ανεπιτήδευτη σεµνότητα· και το να λαµβάνω υπ’ όψιν τις επιθυµίες των φίλων µου µε 
τρόπο που µαρτυρά ότι τους νοιάζοµαι· και την ανεκτικότητα έναντι των απαιδεύτων 
και των αµυήτων στη θεωρητικού τύπου γνώση· 2 και την προσαρµοστικότητα απέναντι 
σε όλους, ώστε η συναναστροφή µε αυτούς να είναι (sc. για τους συνοµιλητές µου) πιο 
ευχάριστη από κάθε κολακεία, ενώ την ίδια ακριβώς στιγµή κερδίζω τον σεβασµό 
εκείνων· και τον κατανοητό και ευρηµατικό και µεθοδικό τρόπο µε τον οποίο βρίσκω τα 
αναγκαία για τη ζωή διδάγµατα· και το να µη δίνω ούτε καν την εντύπωση ότι είµαι 
οργισµένος ή ότι διακατέχοµαι από κάποιο άλλο ψυχικό πάθος, αλλά να είµαι 
απαθέστατος και, συνάµα, γεµάτος στοργή· και την ικανότητα να επαινώ χωρίς θόρυβο 
και να είµαι πολυµαθής χωρίς επίδειξη.  
10. Από τον Αλέξανδρο, τον φιλόλογο, τη συνήθεια να µην κατακρίνω και να µην επι-
πλήττω µε ύφος προσβλητικό όσους εκφράζονται µε βαρβαρισµούς ή σολοικισµούς ή 
κακόηχο τρόπο, αλλά να αναφέρω µε επιδεξιότητα εκείνο που θα έπρεπε να έχει ειπωθεί 
είτε κατά την απάντηση, είτε κατά την επιβεβαίωση, είτε κατά τον συνυπολογισµό λαµ-
βάνοντας ως βάση την έννοια και όχι τον (sc. εσφαλµένως χρησιµοποιηθέντα) λεκτικό 
τύπο, ή (sc. και να διορθώνω) µέσω κάποιας άλλης τέτοιας ενδεδειγµένης κοµψής υπό-
µνησης. 
11. Από τον Φρόντωνα, το να γνωρίζω καλά τον φθόνο και την προσποίηση και την 
υποκρισία των τυράννων, καθώς και το ότι, προπάντων, όσοι αποκαλούνται στον τόπο 
µας ευπατρίδες (sc. πατρίκιοι) είναι κάπως σκληρότεροι (sc. από τους άλλους). 
12. Από τον Αλέξανδρο, τον πλατωνικό, το να µη µιλώ συνέχεια και χωρίς αυτό να είναι 
απαραίτητο και το να µη γράφω στις επιστολές µου «είµαι απασχοληµένος», ούτε µε 
τέτοιο τρόπο να αποφεύγω συνεχώς τα καθήκοντα που έχω απέναντι στους ανθρώπους 
οι οποίοι ζουν µαζί µου, προβάλλοντας ως δικαιολογία τις εκάστοτε περιστάσεις. 
13. Από τον Κάτουλλο, το να µην αδιαφορώ για τα παράπονα φίλου, ακόµη κι αν αυτός 
παραπονιέται αδικαιολόγητα, αλλά να προσπαθώ να τον επαναφέρω στη συνήθη 
κατάστασή του· και το να επαινώ µε ζήλο τους δασκάλους µου, όπως παραδίδεται για 
τον Δοµέτιο και τον Αθηνόδοτο· και το να αγαπώ αληθινά τα παιδιά. 
14. Από τον Σευήρο, την αγάπη για τις ανθρώπινες σχέσεις, την αλήθεια και τη 
δικαιοσύνη· και το ότι γνώρισα µέσω αυτού τον Θρασέα, τον Ελβίδιο, τον Κάτωνα, τον 
Δίωνα και τον Βρούτο· και το ότι σχηµάτισα εικόνα για το δηµοκρατικό πολίτευµα, που 
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ασκείται βάσει της ισότητας όλων (sc. απέναντι στον νόµο) και της ισότητας στην 
έκφραση, καθώς και για το βασιλικό πολίτευµα που, περισσότερο από καθετί άλλο, τιµά 
την ελευθερία όλων των υπηκόων του· και ακόµη από αυτόν, την απλότητα και τη 
σταθερή εκτίµηση της φιλοσοφίας· και την τάση να ευεργετώ τους άλλους και να είµαι 
γενναιόδωρος σε µεγάλο βαθµό και να ελπίζω· και το να πιστεύω ότι µε αγαπούν οι 
φίλοι µου· και το να µιλώ χωρίς περιστροφές σε αυτούς που αποδοκιµάζω· και το να µη 
χρειάζεται να σκέφτονται οι φίλοι τι θέλει κανείς και τι όχι, αλλά όλα να είναι φανερά. 
 

Σχόλια 
Ο Μάρκος Αυρήλιος απαριθµεί εδώ τις πνευµατικές και ηθικές αρετές, οι οποίες 
αποτελούν την πυξίδα του στη ζωή τιµώντας, παράλληλα, τους ανθρώπους που 
συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαµόρφωση του αξιακού του κώδικα και του χαρακτήρα 
του. Είναι αξιοσηµείωτο το ευρύτατο φάσµα των πνευµατικών και ηθικών 
προτερηµάτων για τα οποία κάνει λόγο, καθώς επίσης αξιοσηµείωτη είναι η πληθώρα 
των σπουδαίων διανοητών µε τους οποίους ήλθε σε επαφή. Το κείµενο καταδεικνύει τη 
συγγραφική του δεινότητα, η οποία αισθητοποιείται, µεταξύ άλλων, µέσω της επιλογής 
λεξιλογίου που δηλώνει ακόµη και τις λεπτότερες σηµασιολογικές αποχρώσεις των 
εννοιών για τις οποίες κάνει λόγο. 
 

3 ἔτι δὲ τὸ λιτὸν κατὰ τὴν δίαιταν καὶ πόρρω τῆς πλουσιακῆς διαγωγῆς: Ο συγγραφέας 
επιλέγει τον λιτό τρόπο ζωής έναντι του πλούτου και της τρυφής. 
 

4 καὶ τὸ γνῶναι ὅτι εἰς τὰ τοιαῦτα δεῖ ἐκτενῶς ἀναλίσκειν: Στο πλαίσιο της ρωµαϊκής 
κοσµοθεωρίας, η συνετή διαχείριση των οικονοµικών πόρων αποτελεί πραγµατική 
αρετή. Για τον λόγο αυτό, ο Μάρκος Αυρήλιος θεωρεί σηµαντικό να τονίσει ότι η 
δαπάνη χρηµάτων για καλούς δασκάλους αποτελεί επένδυση και όχι σπατάλη. 
 

13 καὶ τὸ περὶ τῶν διδασκάλων ἐκθύµως εὔφηµον: Ο Μάρκος Αυρήλιος προβάλλει την 
αξία του θαυµασµού και του επαίνου µε αντικείµενο τον δάσκαλο. Ο ίδιος υπήρξε 
µαθητής του περίφηµου ρήτορα Μάρκου Κορνηλίου Φρόντωνα, µε τον οποίο ανέπτυξε 
βαθιά φιλία, που κράτησε σε όλη του τη ζωή. Για τις επιστολές µεταξύ τους βλ. και 
Taoka, The Correspondence of Fronto and Marcus Aurelius 406–438. 
 
 

CORPUS HERMETICUM 
 
 Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ως Corpus Hermeticum νοείται µια εκτενής συλλογή ετερόκλητων κειµένων, 
γραµµένων στην Ελληνική, τη Λατινική και την Κοπτική, η συγγραφή των 
οποίων αποδίδεται στον θεό Ερµή τον Τρισµέγιστο2. Τα συγγράµµατα του 
Corpus Hermeticum εµπίπτουν, δηλαδή, στην κατηγορία της ψευδεπίγραφης 
λογοτεχνίας. Δυστυχώς δεν έχουµε καµία πληροφορία σχετικά µε την ταυτότητα 
των πραγµατικών συγγραφέων. 

Στη λατρεία του Ερµή του Τρισµέγιστου, η οποία αποτελεί µία από τις 
χαρακτηριστικές εκφάνσεις της ώσµωσης της ελληνικής και της αιγυπτιακής 
θρησκείας, συναντήθηκε κατά την ελληνιστική εποχή η λατρεία του ελληνικού 
																																																								
2 Ο υπερθετικός «τρισµέγιστος», ο οποίος µαρτυρείται από την αυτοκρατορική εποχή, ανάγεται 
στην τριπλή απόδοση στον Ερµή-Θωθ της ιδιότητας του µεγίστου θεού τόσο στην Αιγυπτιακή 
Δηµοτική όσο και την Ελληνική.  



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 63 
 

	

Ερµή και του αιγυπτιακού Θωθ. Η γοητεία του Corpus Hermeticum ως 
αναγνώσµατος και η αξία του ως συλλογής γραπτών µνηµείων της ύστερης 
αρχαιότητας έγκειται, µεταξύ πολλών άλλων, στο στοιχείο του συγκρητισµού, 
που αποτελεί σήµα κατατεθέν του. 

Στο έκτο βιβλίο των προερχοµένων από τον δεύτερο αι. µ.Χ. Στρωµατέων 
(ϛ 4, 35–37), ο Κλήµης ο Αλεξανδρεύς κάνει λόγο για 42 βιβλία ποικίλου περι-
εχοµένου, τα οποία υποτίθεται πως συνέγραψε ο Ερµής ο Τρισµέγιστος και τα 
οποία αποτελούν σηµείο αναφοράς για την αιγυπτιακή θρησκεία· πβ. ενδεικτικά 
ϛ 4, 37 (έκδοση: L. Früchtel – O. Stählin – U. Treu): Δύο µὲν οὖν καὶ τεσσα-
ράκοντα αἱ πάνυ ἀναγκαῖαι τῷ Ἑρµῇ γεγόνασι βίβλοι· ὧν τὰς µὲν τριάκοντα ἓξ 
τὴν πᾶσαν Αἰγυπτίων περιεχούσας φιλοσοφίαν οἱ προειρηµένοι ἐκµανθάνουσι, τὰς 
δὲ λοιπὰς ἓξ οἱ παστοφόροι ἰατρικὰς οὔσας περί τε τῆς τοῦ σώµατος κατασκευῆς 
καὶ περὶ νόσων καὶ περὶ ὀργάνων καὶ φαρµάκων καὶ περὶ ὀφθαλµ<ι>ῶν καὶ τὸ 
τελευταῖον περὶ τῶν γυναικείων. Τα κείµενα στα οποία αναφέρεται ο Κλήµης 
φαίνεται πως έχουν σχέση µε τα κείµενα που συναποτελούν το Corpus 
Hermeticum όπως το γνωρίζουµε σήµερα, αν και δεν είναι δυνατό να 
προσδιορισθεί µε ακρίβεια το είδος αυτής της συνάφειας.  

Κάποια από τα σωζόµενα ερµητικά συγγράµµατα είναι τεχνικής, ενώ 
άλλα είναι θεωρητικής φύσεως: Το περιεχόµενό τους είναι αστρολογικό, 
κοσµολογικό, αλχηµιστικό, µαγικό, γεωγραφικό, µαθηµατικό, ιατρικό, αλλά και 
φιλοσοφικό, θεολογικό και λατρευτικό-υµνητικό. Η δηµιουργία της συλλογής 
αυτών των ποικίλων κειµένων φαίνεται πως έγινε κατά τη διάρκεια µιας 
εκτενούς χρονικής περίοδου. Το παλαιότερο από τα κείµενα που την απαρτίζουν 
πρέπει πιθανότατα να αναχθεί στον δεύτερο αιώνα µ.Χ.  

Στη θεµατική των ερµητικών συγγραµµάτων ανήκουν θεµελιώδη 
θεολογικά και υπαρξιακά ζητήµατα, όπως η ταύτιση του Θεού, δηµιουργού του 
κόσµου και του ανθρώπου, µε το καλό και τη σωτηρία, η απαξίωση του κόσµου 
των αισθήσεων και της ύλης, η προέλευση της ψυχής, η µεταθανάτια ζωή και η 
αθανασία. Μολονότι τα κείµενα αυτά δεν αποτελούν ένα οµοιογενές σύνολο 
από δογµατικής απόψεως, καθώς οι θέσεις που εµπεριέχουν είναι συχνά 
αντιφατικές, υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο εκλαϊκευµένου πλατωνισµού, ο 
οποίος ανθούσε κατά την αυτοκρατορική εποχή στους κύκλους των 
µορφωµένων, καθώς και ποικίλα στοιχεία της στωικής φιλοσοφίας. Βασικό 
χαρακτηριστικό των ερµητικών συγγραµµάτων είναι, επίσης, η ανάµειξη 
ελληνικών και ανατολίτικων ― αιγυπτιακών κυρίως, αλλά και άλλων ― 
στοιχείων. Για παράδειγµα, ιρανικής προέλευσης φαίνεται πως είναι το δόγµα 
της ταύτισης του πνεύµατος µε το καλό και της ύλης µε το κακό, που απαντά 
στο Corpus. Επιπλέον, η µεταφορική γλώσσα που χρησιµοποιείται παραπέµπει 
σε θεολογικά συγγράµµατα της αυτοκρατορικής εποχής, αφενός σε ελληνο-
εβραϊκά συγγράµµατα, αφετέρου σε κείµενα χριστιανικά ή κείµενα διεπόµενα 
από τις θέσεις του χριστιανικού γνωστικισµού. Τέλος, παρά τις ελάχιστες εξαι-
ρέσεις στις οποίες διακρίνεται ένας ανθελληνικός τόνος (συγκεκριµένα στον 
Ἀσκληπιόν και στο υπ. αρ. 16 κείµενο της συλλογής), το πνεύµα που διέπει τα 
κείµενα αυτά είναι κατά κύριο λόγο ελληνικό.  
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Η σηµαντικότερη από τις ερµητικές πραγµατείες του Corpus είναι ο 
Ποιµάνδρης, κείµενο που ανθολογείται παρακάτω. Στις λοιπές πραγµατείες του 
Corpus εµφανίζεται συχνά ένας δάσκαλος, ο οποίος γενικά ταυτίζεται µε τον 
Ερµή τον Τρισµέγιστο και ο οποίος καθοδηγεί έναν µαθητή του: τον Άµµωνα, 
τον Ασκληπιό, τον Τατ.  

Για τις πληροφορίες που εµπεριέχει η παρούσα εισαγωγή βλ., µεταξύ 
άλλων, Copenhaver, Hermetica 93–95· Dihle, Greek and Latin Literature 811–
812· Potter, Hermes Trismegistus· Edwards, Clement of Alexandria· Graf, 
Hermetische Schriften· Holzhausen, Corpus Hermeticum· Meyer, T. Flavius 
Clemens von Alexandreia. 

 
Ἑρµοῦ Τρισµεγίστου Ποιµάνδρης 

 
 Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Ποιµάνδρης, «ο ποιµένας των ανθρώπων»3, είναι ο πρώτος και 
σηµαντικότερος Λόγος του Corpus Hermeticum. Αποτελεί ένα είδος ευαγγελίου, 
µέσω του οποίου αποκαλύπτονται στους πιστούς του Ερµή του Τρισµέγιστου 
βασικά ζητήµατα του παγανιστικού γνωστικισµού. Ο ίδιος ο Ποιµάνδρης, ένα 
υπερφυσικό ον, εµφανίζεται στον αφηγητή (που για τον συντάκτη του Coprus 
Hermeticum ταυτίζεται µε τον Ερµή τον Τρισµέγιστο)4 και αποκαλύπτει στον 
ίδιο και στους πιστούς την αλήθεια για τη δηµιουργία, την εξέλιξη και το τέλος 
του κόσµου, καθώς επίσης και για τη δηµιουργία και τη φύση του ανθρώπου. Ο 
Ποιµάνδρης αναθέτει στον µυηµένο πλέον αφηγητή την αποστολή να βγει στον 
κόσµο και να διαδώσει την αλήθεια στην οποία µυήθηκε.  

Η δοµή του Λόγου είναι η εξής: Τα κεφάλαια 1–3 περιέχουν την 
εισαγωγή, η οποία είναι γραµµένη σε διαλογική µορφή. Τα κεφαλαια 4–26 
περιλαµβάνουν το κύριο µέρος της πραγµατείας, το οποίο έχει επίσης διαλογική 
µορφή. Ο Ποιµάνδρης προβαίνει στη θρησκευτικού-µυθολογικού χαρακτήρα 
αποκάλυψη της αλήθειας για τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώπου. Το 
κύριο αυτό µέρος του Λόγου µπορεί µε τη σειρά του να διαιρεθεί σε τρεις 
υποενότητες: α) στην κοσµογονία (κεφάλαια 4–11), στην ανθρωπολογία 
(κεφάλαια 12–24) και στην εσχατολογία (κεφάλαια 24–26). Στα κεφάλαια 27–
30 και ενώ έχει ολοκληρωθεί η διήγηση του οράµατος του συγγραφέα και της 
συνάντησής του µε τον Ποιµάνδρη, ο συγγραφέας-αφηγητής διηγείται πώς ο 
Ποιµάνδρης του ανάθεσε να διδάξει την αλήθεια και να οδηγήσει τους 
ανθρώπους στη Γνώση και στην Έκσταση. Η πραγµατεία ολοκληρώνεται µε 
έναν ύµνο-προσευχή και µια οµολογία πίστεως προς το υπέρτατο ον (κεφάλαια 
31–32). 

 
  
																																																								
3 Σχετικά µε το όνοµα Ποιµάνδρης και την ετυµολογία του βλ. Copenhaver, Hermetica 95.  
4 Σχετικά µε την ταύτιση του αφηγητή µε τον Ερµή τον Τρισµέγιστο, παρά το γεγονός ότι αυτός 
φέρει χαρακτηριστικά θνητού, βλ. Copenhaver, Hermetica 94.  
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1–11: Το προοίµιο και η κοσµογονία 
 
Ακολούθως παρατίθεται το πρώτο τρίτο του Λόγου του Ποιµάνδρη, στο οποίο 
περιέχονται η εισαγωγή και η κοσµογονία (βλ. αµέσως παραπάνω). 
 

Ἑρµοῦ Τρισµεγίστου Ποιµάνδρης 
Ἐννοίας µοί ποτε γενοµένης περὶ τῶν ὄντων καὶ µετεωρισθείσης µοι τῆς διανοίας 
σφόδρα, κατασχεθεισῶν µου τῶν σωµατικῶν αἰσθήσεων, καθάπερ οἱ ὕπνῳ 
βεβαρηµένοι ἐκ κόρου τροφῆς ἢ ἐκ κόπου σώµατος, ἔδοξά τινα ὑπερµεγέθη µέτρῳ 
ἀπεριορίστῳ τυγχάνοντα καλεῖν µου τὸ ὄνοµα καὶ λέγοντά µοι, Τί βούλει ἀκοῦσαι 
καὶ θεάσασθαι, καὶ νοήσας µαθεῖν καὶ γνῶναι; 2 — φηµὶ ἐγώ, Σὺ γὰρ τίς εἶ; — 
Ἐγὼ µέν, φησίν, εἰµὶ ὁ Ποιµάνδρης, ὁ τῆς αὐθεντίας νοῦς· οἶδα ὃ βούλει, καὶ 
σύνειµί σοι πανταχοῦ. 3 — φηµὶ ἐγώ, Μαθεῖν θέλω τὰ ὄντα καὶ νοῆσαι τὴν τούτων 
φύσιν καὶ γνῶναι τὸν θεόν· πῶς, ἔφην, ἀκοῦσαι βούλοµαι. — φησὶν ἐµοὶ πάλιν, 
Ἔχε νῷ σῷ ὅσα θέλεις µαθεῖν, κἀγώ σε διδάξω. 4 τοῦτο εἰπὼν ἠλλάγη τῇ ἰδέᾳ, καὶ 
εὐθέως πάντα µοι ἤνοικτο ῥοπῇ, καὶ ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα 
γεγενηµένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών. καὶ µετ’ ὀλίγον σκότος 
κατωφερὲς ἦν, ἐν µέρει γεγενηµένον, φοβερόν τε καὶ στυγνόν, σκολιῶς 
ἐσπειραµένον, ὡς <ὄφει> εἰκάσαι µε· εἶτα µεταβαλλόµενον τὸ σκότος εἰς ὑγρᾶν 
τινα φύσιν, ἀφάτως τεταραγµένην καὶ καπνὸν ἀποδιδοῦσαν, ὡς ἀπὸ πυρός, καί 
τινα ἦχον ἀποτελοῦσαν ἀνεκλάλητον γοώδη· εἶτα βοὴ ἐξ αὐτῆς ἀσυνάρθρως 
ἐξεπέµπετο, ὡς εἰκάσαι φωνῇ πυρός, 5 ἐκ δὲ φωτὸς ..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ 
φύσει, καὶ πῦρ ἄκρατον ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς ὑγρᾶς φύσεως ἄνω εἰς ὕψος· κοῦφον δὲ 
ἦν καὶ ὀξύ, δραστικὸν δὲ ἅµα, καὶ ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύµατι, 
ἀναβαίνοντος αὐτοῦ µέχρι τοῦ πυρὸς ἀπὸ γῆς καὶ ὕδατος, ὡς δοκεῖν κρέµασθαι 
αὐτὸν ἀπ’ αὐτοῦ· γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔµενε καθ’ ἑαυτὰ συµµεµιγµένα, ὡς µὴ 
θεωρεῖσθαι <τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος· κινούµενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόµενον 
πνευµατικὸν λόγον εἰς ἀκοήν. 6 ὁ δὲ Ποιµάνδρης ἐµοί, Ἐνόησας, φησί. τὴν θέαν 
ταύτην ὅ τι καὶ βούλεται; καὶ, Γνώσοµαι, ἔφην ἐγώ. — Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ 
Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς τῆς ἐκ σκότους φανείσης· ὁ δὲ ἐκ Νοὸς 
φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ. — Τί οὖν; φηµί. — Οὕτω γνῶθι· τὸ ἐν σοὶ βλέπον καὶ 
ἀκοῦον, λόγος κυρίου, ὁ δὲ νοῦς πατὴρ θεός. οὐ γὰρ διίστανται ἀπ’ ἀλλήλων· 
ἕνωσις γὰρ τούτων ἐστὶν ἡ ζωή. — Εὐχαριστῶ σοι, ἔφην ἔγω. — Ἀλλὰ δὴ νόει τὸ 
φῶς καὶ γνώριζε τοῦτο. 7 εἰπόντος ταῦτα ἐπὶ πλείονα χρόνον ἀντώπησέ µοι, ὥστε 
µε τρέµειν αὐτοῦ τὴν ἰδέαν· ἀνανεύσαντος δέ, θεωρῶ ἐν τῷ νοΐ µου τὸ φῶς ἐν 
δυνάµεσιν ἀναριθµήτοις ὄν, καὶ κόσµον ἀπεριόριστον γεγενηµένον, καὶ 
περιίσχεσθαι τὸ πῦρ δυνάµει µεγίστῃ, καὶ στάσιν ἐσχηκέναι κρατούµενον· ταῦτα δὲ 
ἐγὼ διενοήθην ὁρῶν διὰ τὸν τοῦ Ποιµάνδρου λόγον. 8 ὡς δὲ ἐν ἐκπλήξει µου 
ὄντος, φησὶ πάλιν ἐµοί, Εἶδες ἐν τῷ νῷ τὸ ἀρχέτυπον εἶδος, τὸ προάρχον τῆς 
ἀρχῆς τῆς ἀπεράντου· ταῦτα ὁ Ποιµάνδρης ἐµοί. — Τὰ οὖν, ἐγώ φηµι, στοιχεῖα τῆς 
φύσεως πόθεν ὑπέστη; — πάλιν ἐκεῖνος πρὸς ταῦτα, Ἐκ βουλῆς θεοῦ, ἥτις 
λαβοῦσα τὸν Λόγον καὶ ἰδοῦσα τὸν καλὸν κόσµον ἐµιµήσατο, κοσµοποιηθεῖσα διὰ 
τῶν ἑαυτῆς στοιχείων καὶ γεννηµάτων ψυχῶν. 9 ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς 
ὤν, ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δηµιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ 
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πυρὸς καὶ πνεύµατος ὤν, ἐδηµιούργησε διοικητάς τινας ἑπτά, ἐν κύκλοις 
περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσµον, καὶ ἡ διοίκησις αὐτῶν εἱµαρµένη καλεῖται. 10 
ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων {τοῦ θεοῦ} ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ 
καθαρὸν τῆς φύσεως δηµιούργηµα, καὶ ἡνώθη τῷ δηµιουργῷ Νῷ (ὁµοούσιος γὰρ 
ἦν), καὶ κατελείφθη {τὰ} ἄλογα τὰ κατωφερῆ τῆς φύσεως στοιχεῖα, ὡς εἶναι ὕλην 
µόνην. 11 ὁ δὲ δηµιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ 
δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δηµιουργήµατα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ’ ἀρχῆς 
ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος· ἄρχεται γάρ οὗ λήγει· ἡ δὲ τούτων περιφορά, 
καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα (οὐ 
γὰρ ἐπεῖχε τὸν Λόγον), ἀὴρ δὲ πετεινὰ ἤνεγκε, καὶ τὸ ὕδωρ νηκτά· διακεχώρισται 
δὲ ἀπ’ ἀλλήλων ἥ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, καὶ <ἡ γῆ> 
ἐξήνεγκεν ἀπ’ αὐτῆς ἃ εἶχε ζῷα τετράποδα <καὶ> ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥµερα. 
 

Μετάφραση 
Ποιµάνδρης του Ερµή του Τρισµέγιστου. 
Κάποτε που άρχισα να συλλογίζοµαι για τα όντα και η σκέψη µου µετεωρίσθηκε σε 
µεγάλα ύψη, ενώ οι σωµατικές µου αισθήσεις έπεσαν σε λήθαργο, όπως ακριβώς εκείνοι 
που βυθίζονται σε ύπνο µετά από άφθονο φαγητό ή εξαντλητική σωµατική εργασία, 
νόµισα πως άκουσα ένα υπερµέγεθες και χωρίς όρια ον να µε φωνάζει µε το όνοµά µου 
και να µου λέει: «Τι θέλεις να ακούσεις και να δεις και, αφού το κατακτήσεις µε τη 
νόηση, να το µάθεις και να το κατανοήσεις;» 2 Κι εγώ του λέω: «Κι εσύ ποιος είσαι;». — 
«Εγώ», λέει, «είµαι ο Ποιµάνδρης, ο αυθεντικός νους. Γνωρίζω τι θέλεις και βρίσκοµαι 
µαζί σου παντού». — 3 Λέω εγώ: «Θέλω να γνωρίσω τα όντα και να κατανοήσω τη 
φύση τους και να γνωρίσω τον Θεό»· και είπα: «Πόσο θέλω να ακούσω!». — Μου λέει 
πάλι: «Σκέψου όσα θέλεις να µάθεις, κι εγώ θα σε διδάξω». 4 Kαι αφού είπε αυτά, 
µεταµορφώθηκε· και αυτοστιγµεί άνοιξαν απότοµα µπροστά µου τα πάντα, και βλέπω 
ένα θέαµα δίχως όρια· όλα είχαν µεταβληθεί σε φως, γαλήνιο και χαρούµενο· και, όταν 
το είδα, έρωτας µεγάλος µε πληµµύρισε γι᾿ αυτό. Κι ύστερα από λίγο, έγινε από τη µια 
µεριά σκοτάδι, φοβερό και τροµερό, που κατέβαινε προς τα κάτω στριφογυρίζοντας σε 
µορφή σπείρας, όµοιο µε φίδι µου φάνηκε. Ύστερα, το σκοτάδι µεταβλήθηκε σε 
κάποιου είδους υγρό, ανείπωτα ταραγµένο, που έβγαζε καπνό σαν να προερχόταν από 
φωτιά και παρήγε ένα είδος απερίγραπτα θρηνητικού ήχου· έπειτα, από αυτό (sc. το 
υγρό) βγήκε βοή πολύ ασυνάρτητη, σαν να ήταν ήχος φωτιάς. 5 Και από το φως … 
λόγος άγιος γέµισε τη φύση και αµιγής φωτιά ξεπήδησε από το υγρό, επάνω, στα ύψη. 
Και ήταν κάτι ελαφρύ και οξύ και δραστικό συνάµα. Και ο αέρας, που ήταν ανάλαφρος, 
ακολούθησε το πνεύµα, καθώς αυτό ανέβαινε από τη γη και το νερό µέχρι τη φωτιά, και 
έµοιαζε να κρέµεται από αυτό. Και η γη και το νερό έµεναν εκεί που ήταν, ανακατεµένα 
τόσο πολύ, ώστε δεν ξεχώριζε <η γη> από το νερό, και παρέµεναν σε κίνηση, για να 
διευκολύνουν το άκουσµα του επερχόµενου πνευµατικού λόγου. 6 Και τότε ο 
Ποιµάνδρης µου λέει: «Kατάλαβες και τι σηµαίνει αυτό που βλέπεις;». Κι εγώ είπα: 
«Είµαι έτοιµος να καταλάβω». — «Το φως εκείνο», είπε, «είµαι εγώ o Nους, o θεός 
σου, εκείνος που υπήρχε πριν από την υγρή φύση που πρόβαλε µέσα από το σκοτάδι· 
και ο φωτεινός Λόγος που εκπορεύεται από τον Νου είναι υιός θεού». — «Κι αυτό, 
εποµένως, τι σηµαίνει;», λέω. — «Λοιπόν, µάθε το: Αυτό που είδες και άκουσες είναι 
λόγος Κυρίου και o Νους είναι ο πατέρας θεός. Γιατί δεν χωρίζονται το ένα από το 
άλλο· αφού η ένωσή τους είναι η ζωή». — «Σ’ ευχαριστώ», είπα εγώ — «Κατανόησε 
τότε το φως και αναγνώριζέ το». 7 Κι έχοντας πει αυτά, µε κοίταξε κατάµατα για πολλή 
ώρα, έτσι που άρχισα να τρέµω µπροστά στην όψη του. Και σαν µετακίνησε το κεφάλι, 
βλέπω στον νου µου το φως να αποτελείται από αναρίθµητες δυνάµεις και να έχει 
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δηµιουργηθεί ένας δίχως όρια κόσµος και να υπερισχύει η φωτιά µε µέγιστη δύναµη και 
να κρατά τη θέση της σταθερή. Να ποιες ήταν οι σκέψεις που έκανα στο όραµα που είχα 
µε τον λόγο του Ποιµάνδρη. 8 Και καθώς ήµουν ακόµα ταραγµένος, µου λέει πάλι: 
«Στον νου σου είδες την αρχέτυπη µορφή, η οποία προϋπήρχε της απέραντης αρχής»· 
αυτά µου είπε ο Ποιµάνδρης. — «Τα στοιχεία, λοιπόν, της φύσης», του απαντώ εγώ, 
«από πού προέρχονται;» Και πάλι εκείνος παίρνει τον λόγο και αποκρίνεται σε τούτα: 
«Από τη θεία βούληση, η οποία έλαβε τη µορφή του Λόγου και είδε τον όµορφο κόσµο 
και τον µιµήθηκε έχοντας γίνει ένας κόσµος µέσα από τα δικά της στοιχεία και τα 
γεννήµατα των ψυχών. 9 Και ο Νους, ο θεός, ο οποίος είναι αρσενικοθήλυκος και 
υπάρχει ως ζωή και φως, γέννησε µε τον λόγο άλλο Νου δηµιουργό, ο οποίος, όντας 
θεός της φωτιάς και του πνεύµατος, δηµιούργησε επτά κυβερνήτες, που περιέχουν σε 
κύκλους τον αισθητό κόσµο και που η διοίκησή τους ονοµάζεται ειµαρµένη. 10 Κι 
αµέσως ξεπήδησε από τα κατωφερή στοιχεία {του θεού} ο Λόγος του θεού στην 
περιοχή του καθαρού δηµιουργήµατος της φύσης και ενώθηκε µε τον δηµιουργό Νου — 
µε τον οποίο (sc. τον Λόγο) είναι οµοούσιος — και τα κατωφερή στοιχεία της φύσης 
αφέθηκαν πίσω, άλογα όπως είναι η ύλη µόνη. 11 Και ο δηµιουργός Νους µαζί µε τον 
Λόγο, που περιβάλλει τους κύκλους και τους κάνει να περιστρέφονται µε ορµή, 
στριφογύρισε τα δικά του δηµιουργήµατα και τα άφησε να στρέφονται από µια 
απροσδιόριστη αρχή σε ένα απεριόριστο τέλος· γιατί ξεκινά εκεί όπου τελειώνει. Και η 
περιστροφή αυτών (sc. των κύκλων) δηµιούργησε από τα κατωφερή στοιχεία, σύµφωνα 
µε τη θέληση του Νου, ζωντανά όντα δίχως λογική (γιατί δεν συγκράτησαν µέσα τους 
τον Λόγο), ο αέρας δηµιούργησε πουλιά και το νερό όντα που κολυµπούν. Και χώρισαν 
η γη και το νερό µεταξύ τους, καθώς το θέλησε ο Νους, και η γη γέννησε από µέσα της 
ζώα τετράποδα <και> ερπετά, θηρία άγρια και ήµερα. 
 

Σχόλια 
1 ἐννοίας: Για τα προβλήµατα µετάφρασης του σχετικού µε την αντίληψη, τη γνώση και 
τη διαίσθηση λεξιλογίου που απαντά στο Corpus Hermeticum βλ. το σχόλιο του 
Copenhaver Hermetica 96, όπου προσφέρεται και βιβλιογραφία. 
 

1 καθάπερ οἱ ὕπνῳ βεβαρηµένοι ἐκ κόρου τροφῆς ἢ ἐκ κόπου σώµατος: Είναι 
εντυπωσιακή για ένα θεωρητικό θεολογικό κείµενο η ζωντάνια και η παραστατικότητα 
της εικόνας. 
 

2 ὁ τῆς αὐθεντίας νοῦς: Πρόκειται για τη θεία διάνοια, τη µόνη που έχει τη δύναµη να 
οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία· για µια συζήτηση της φράσης µε σχετική 
βιβλιογραφία βλ. Copenhaver Hermetica 96–97. 
 

2 οἶδα ὃ βούλει, καὶ σύνειµί σοι πανταχοῦ: Ο Ποιµάνδρης, ως υπέρτατο ον, γνωρίζει τις 
µύχιες σκέψεις και επιθυµίες του αφηγητή, και µπορεί να βρίσκεται παντού µαζί του 
συνεχώς. Εδώ αναφέρει ότι γνωρίζει ποια είναι η επιθυµία του συνοµιλητή του, αλλά 
δεν την αποκαλύπτει· τον αφήνει να την εκφράσει µόνος του αµέσως παρακάτω (κεφ. 
3): Μαθεῖν θέλω τὰ ὄντα καὶ νοῆσαι τὴν τούτων φύσιν καὶ γνῶναι τὸν θεόν. 
 

4 τοῦτο εἰπὼν ἠλλάγη τῇ ἰδέᾳ: Η φράση απαντά στον Ποιµένα του Ερµά (25,4,1): ἔτι 
λαλοῦντος αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἡ ἰδέα αὐτοῦ· βλ. σχετικά και Copenhaver Hermetica 97. 
 

4 εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν: Έχει υποστηριχθεί ότι η αντίθεση ανάµεσα στο φως και το 
σκοτάδι στο Corpus Hermeticum αποτελεί στοιχείο ιρανικής επίδρασης· βλ. σχετικά 
Copenhaver, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
 

4 καὶ ἠράσθην ἰδών: To θεϊκό φως οδηγεί τον αφηγητή σε κατάσταση τόσο µεγάλης 
ευδαιµονίας, τόσο βαθιάς χαράς, πληρότητας και γαλήνης, ώστε περιγράφει την 
αντίδρασή του σε αυτό ως έρωτα. Η επιλογή του ρήµατος ἠράσθην καθιστά ακόµη 
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µεγαλύτερη την αντίθεση µε το φοβερό και τροµερό σκοτάδι που θα εµφανιστεί στον 
συγγραφέα αµέσως παρακάτω. 
 

4 κατωφερές: Το επίθετο παραπέµπει στις αντιλήψεις των Στωικών σχετικά µε τη γη και 
το νερό ως στοιχείων που έχουν βάρος, σε αντίθεση µε τα τη φωτιά και τον αέρα, που 
είναι στοιχεία ἀνωφερῆ, δηλαδή χωρίς βάρος· βλ. σχετικά Copenhaver, Hermetica 98, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
 

5 λόγος ἅγιος: Η χρήση της φράσης αυτής δεν θα πρέπει να ερµηνευθεί σε χριστιανική 
βάση, καθώς είχε τη δική της σηµασία για το παγανιστικό αναγνωστικό κοινό· βλ. 
σχετικά και το σχόλιο του Copenhaver, Hermetica 100.  
 

5 ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύµατι: Το πνεύµα διαχωρίζεται εδώ από το γήινο, 
«βαρύ» στοιχείο· για τη σηµασία του όρου πνεῦµα στο παρόν χωρίο και τον συσχετισµό 
του όρου µε την τριµερή διάκριση των ανθρώπων σε πνευµατικούς, ψυχικούς και 
υλικούς/σαρκικούς, η οποία απαντά στους Γνωστικούς, στον Απόστολο Παύλο (Πρὸς 
Κορινθίους Α΄ 2,1–3,1 Πρὸς Ῥωµαίους 8,9) και αλλού στην Καινή Διαθήκη βλ. 
Copenhaver, Hermetica 100–101, όπου και η σχετική βιβλιογραφία· πβ. ενδεικτικά 
Πρώτη πρὸς Κορινθίους 2,12–15 και 3,1: ἡµεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦµα τοῦ κόσµου ἐλάβοµεν 
ἀλλὰ τὸ πνεῦµα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶµεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡµῖν· ἃ καὶ 
λαλοῦµεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς πνεύµατος, 
πνευµατικοῖς πνευµατικὰ συγκρίνοντες. ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύµατος 
τοῦ θεοῦ, µωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευµατικῶς ἀνακρίνεται ... 
Κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑµῖν ὡς πνευµατικοῖς ἀλλ’ ὡς σαρκίνοις, ὡς 
νηπίοις ἐν Χριστῷ· Πρὸς Ῥωµαίους 8,9: οἱ δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ ἀρέσαι οὐ δύνανται. 
ὑµεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύµατι, εἴπερ πνεῦµα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑµῖν. εἰ δέ τις 
πνεῦµα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Αξίζει, επίσης, να παρατεθούν τα εξής 
χωρία από τη θεολογική γραµµατεία: Ιππόλυτος, Κατὰ πασῶν αἰρέσεων ἕλεγχος Ε 
8,44,5–8: Αὕτη δέ, φησίν, ἐστὶν «ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ» καὶ οὗτος <ὁ> «οἶκος θεοῦ», ὅπου 
ὁ ἀγαθὸς θεὸς κατοικεῖ µόνος· εἰς ὃν οὐκ εἰσελεύσεται, φησίν, ἀκάθαρτος οὐδείς, οὐ 
ψυχικός, οὐ σαρκικός, ἀλλὰ τηρεῖται πνευµατικοῖς µόνοις· Γρηγόριος Νύσσης, Ἐξήγησις 
τοῦ Ἄισµατος τῶν Ἀισµάτων (Ὁµιλία 15) ϛ 105,21–106,1: ὅλος δι’ ὅλου πνευµατικὸς 
γινόµενος, οὐ ψυχικὸς οὐδὲ σαρκικός· Επιφάνιος, Πανάριον ή Κατά αἱρέσεων τὸ 
ἐπικληθὲν πανάριον εἴτουν κιβώτιον Α, 397, 8–9: τρία γὰρ τάγµατα βούλονται εἶναι 
ἀνθρώπων, πνευµατικῶν ψυχικῶν σαρκικῶν. Όπως σηµειώνει ο Copenhaver, ό.π., οι 
σχετικές µε το πνεύµα θέσεις που απαντούν στα ερµητικά κείµενα παρουσιάζουν 
ασυνέπεια.  
 

5 τὸν ἐπιφερόµενον πνευµατικὸν λόγον: Για παράλληλα του χωρίου αυτού βλ. 
Copenhaver, Hermetica 101· αξίζει τα παρατεθεί ενδεικτικά το εξής χωρίο από την 
Γένεσιν 1,2: ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ 
πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 
 

7 ἀνανεύσαντος: Η µετοχή αναφέρεται στον Ποιµάνδρη, ο οποίος, αφού έχει για πολλή 
ώρα κοιτάξει κατάµατα τον αφηγητή, ακίνητος και αµίλητος, µε αποτέλεσµα εκείνος να 
αρχίσει να τρέµει (εἰπόντος ταῦτα ἐπὶ πλείονα χρόνον ἀντώπησέ µοι, ὥστε µε τρέµειν 
αὐτοῦ τὴν ἰδέαν), δίνει τέλος στην τροµακτική σιωπή θέτοντας σε κίνηση το κεφάλι του. 
Η κίνηση αυτή σηµατοδοτεί και την έναρξη του οράµατος που περιγράφει ο συγγραφέας 
στη συνέχεια του κεφαλαίου: θεωρῶ ἐν τῷ νοΐ µου τὸ φῶς ἐν δυνάµεσιν ἀναριθµήτοις ὄν 
… ἐσχηκέναι κρατούµενον. 
 

9 ἀρρενόθηλυς: Για τη σύνδεση της έννοιας του ανδρόγυνου µε τον ελληνικό και 
αιγυπτιακό πανθεϊσµό βλ. Copenhaver Hermetica 103, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. 
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9 ζωὴ καὶ φῶς: Ο Copenhaver Hermetica 103 παραθέτει βιβλιογραφία για τη θεώρηση 
της φράσης ως ενδεικτικής βιβλικών, αιγυπτιακών και άλλων επιδράσεων. 
 

9 ἐδηµιούργησε διοικητάς τινας ἑπτά: Ο λόγος εδώ για τη Σελήνη, τον Ερµή, την 
Αφροδίτη, τον Ήλιο, τον Άρη, τον Δία και τον Κρόνο. Για παράλληλα και πιθανές 
επιδράσεις στο χωρίο αυτό βλ. Copenhaver Hermetica 105.  
 

27–32: Ο Επίλογος του Λόγου 
 

Ακολουθεί το τέλος του Λόγου του Ποιµάνδρη. Πρόκειται για τις έξι τελευταίες 
παραγράφους του πρώτου αυτού Λόγου του Corpus Hermeticum. 
 
Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ποιµάνδρης ἐµοὶ ἐµίγη ταῖς δυνάµεσιν. ἐγὼ δὲ εὐχαριστήσας καὶ 
εὐλογήσας τὸν πατέρα τῶν ὅλων ἀνείθην ὑπ’ αὐτοῦ δυναµωθεὶς καὶ διδαχθεὶς τοῦ 
παντὸς τὴν φύσιν καὶ τὴν µεγίστην θέαν, καὶ ἦργµαι κηρύσσειν τοῖς ἀνθρώποις τὸ 
τῆς εὐσεβείας καὶ γνώσεως κάλλος, Ὦ λαοί, ἄνδρες γηγενεῖς, οἱ µέθῃ καὶ ὕπνῳ 
ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες καὶ τῇ ἀγνωσίᾳ τοῦ θεοῦ, νήψατε, παύσασθε δὲ 
κραιπαλῶντες, θελγόµενοι ὕπνῳ ἀλόγῳ. 28 Οἱ δὲ ἀκούσαντες παρεγένοντο 
ὁµοθυµαδόν. ἐγὼ δέ φηµι, Τί ἑαυτούς, ὦ ἄνδρες γηγενεῖς, εἰς θάνατον 
ἐκδεδώκατε, ἔχοντες ἐξουσίαν τῆς ἀθανασίας µεταλαβεῖν; µετανοήσατε, οἱ 
συνοδεύσαντες τῇ πλάνῃ καὶ συγκοινωνήσαντες τῇ ἀγνοίᾳ· ἀπαλλάγητε τοῦ 
σκοτεινοῦ φωτός, µεταλάβετε τῆς ἀθανασίας, καταλείψαντες τὴν φθοράν. 29 καὶ οἱ 
µὲν αὐτῶν καταφλυαρήσαντες ἀπέστησαν, τῇ τοῦ θανάτου ὁδῷ ἑαυτοὺς 
ἐκδεδωκότες, οἱ δὲ παρεκάλουν διδαχθῆναι, ἑαυτοὺς πρὸ ποδῶν µου ῥίψαντες. 
ἐγὼ δὲ ἀναστήσας αὐτοὺς καθοδηγὸς ἐγενόµην τοῦ γένους, τοὺς λόγους διδάσκων, 
πῶς καὶ τίνι τρόπῳ σωθήσονται, καὶ ἔσπειρα αὐτοῖς τοὺς τῆς σοφίας λόγους καὶ 
ἐτράφησαν ἐκ τοῦ ἀµβροσίου ὕδατος. ὀψίας δὲ γενοµένης καὶ τῆς τοῦ ἡλίου αὐγῆς 
ἀρχοµένης δύεσθαι ὅλης, ἐκέλευσα αὐτοῖς εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ καὶ 
ἀναπληρώσαντες τὴν εὐχαριστίαν ἕκαστος ἐτράπη εἰς τὴν ἰδίαν κοίτην. 30 ἐγὼ δὲ 
τὴν εὐεργεσίαν τοῦ Ποιµάνδρου ἀνεγραψάµην εἰς ἐµαυτόν, καὶ πληρωθεὶς ὧν 
ἤθελον ἐξηυφράνθην. ἐγένετο γὰρ ὁ τοῦ σώµατος ὕπνος τῆς ψυχῆς νῆψις, καὶ ἡ 
κάµµυσις τῶν ὀφθαλµῶν ἀληθινὴ ὅρασις, καὶ ἡ σιωπή µου ἐγκύµων τοῦ ἀγαθοῦ, 
καὶ ἡ τοῦ λόγου ἐκφορὰ γεννήµατα ἀγαθῶν. τοῦτο δὲ συνέβη µοι λαβόντι ἀπὸ τοῦ 
νοός µου, τουτέστι τοῦ Ποιµάνδρου, τοῦ τῆς αὐθεντίας λόγου. θεόπνους γενόµενος 
τῆς ἀληθείας ἦλθον. διὸ δίδωµι ἐκ ψυχῆς καὶ ἰσχύος ὅλης εὐλογίαν τῷ πατρὶ θεῷ.  
31 ἅγιος ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τῶν ὅλων. 
 ἅγιος ὁ θεὸς, οὗ ἡ βουλὴ τελεῖται ἀπὸ τῶν ἰδίων δυνάµεων.  
 ἅγιος ὁ θεός, ὃς γνωσθῆναι βούλεται καὶ γινώσκεται τοῖς ἰδίοις. 
 ἅγιος εἶ, ὁ λόγῳ συστησάµενος τὰ ὄντα. 
 ἅγιος εἶ, οὗ πᾶσα φύσις εἰκὼν ἔφυ. 
 ἅγιος εἶ, ὃν ἡ φύσις οὐκ ἐµόρφωσεν. 
 ἅγιος εἶ, ὁ πάσης δυνάµεως ἰσχυρότερος.  
 ἅγιος εἶ, ὁ πάσης ὑπεροχῆς µείζων. 
 ἅγιος εἶ, ὁ κρείττων τῶν ἐπαίνων. 
 δέξαι λογικὰς θυσίας ἁγνὰς ἀπὸ ψυχῆς καὶ καρδίας  
πρὸς σὲ ἀνατεταµένης, ἀνεκλάλητε, ἄρρητε, σιωπῇ φωνούµενε.  
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32 αἰτουµένῳ τὸ µὴ σφαλῆναι τῆς γνώσεως τῆς κατ’ οὐσίαν ἡµῶν ἐπίνευσόν µοι 
καὶ ἐνδυνάµωσόν µε, καὶ τῆς χάριτος ταύτης φωτίσω τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ γένους, 
µοῦ ἀδελφούς, υἱοὺς δὲ σοῦ. διὸ πιστεύω καὶ µαρτυρῶ· εἰς ζωὴν καὶ φῶς χωρῶ. 
εὐλογητὸς εἶ, πάτερ. ὁ σὸς ἄνθρωπος συναγιάζειν σοι βούλεται, καθὼς 
παρέδωκας αὐτῷ τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν. 
  

Μετάφραση 
Και αφού ο Ποιµάνδρης µου είπε αυτά τα λόγια, ενώθηκε µε τις δυνάµεις. Κι εγώ, αφού 
ευχαρίστησα και ύµνησα τον πατέρα των πάντων, πήρα την άδεια να αποχωρήσω, αφού 
ενδυναµώθηκα και διδάχθηκα από αυτόν τα σχετικά µε τη φύση του σύµπαντος και µε 
το µέγιστο όραµα. Και από τότε άρχισα να κηρύσσω στους ανθρώπους την οµορφιά της 
ευσέβειας και της γνώσης: «Ω λαοί, άνδρες αυτής εδώ της γης, εσείς που έχετε 
παραδοθεί στη µέθη και στον ύπνο και στην άγνοια του τι είναι θεός, ανανήψτε, πάψτε 
να βρίσκεστε σε κραιπάλη συνεπαρµένοι από άλογο ύπνο.» 28 Και εκείνοι, όταν 
άκουσαν, έσπευσαν µε οµοθυµία κοντά µου. Κι εγώ τους λέω: «Γιατί, άνδρες, 
γεννήµατα τούτης της γης, παραδοθήκατε στον θάνατο, ενώ έχετε τη δυνατότητα να 
λάβετε µερίδιο από την αθανασία; Μετανοήστε, εσείς που συµπορευθήκατε στην πλάνη 
και έχετε συµµετάσχει από κοινού στην άγνοια. Απαλλαγείτε από το σκοτεινό φως, 
λάβετε µερίδιο από την αθανασία αφήνοντας πίσω τη φθορά». 29 Και τότε, άλλοι από 
όσους συγκεντρώθηκαν φλυάρησαν πολύ κι έφυγαν, έχοντας παραδώσει τον εαυτό τους 
στον δρόµο του θανάτου, άλλοι πάλι έπεσαν στα πόδια µου και παρακαλούσαν να 
διδαχθούν. Κι εγώ, αφού τους σήκωσα από κάτω, έγινα οδηγός του γένους µου 
διδάσκοντας τους λόγους, πώς και µε ποιον τρόπο θα σωθούν, και έσπειρα ανάµεσά 
τους τους λόγους της σοφίας και τράφηκαν µε το νερό της αµβροσίας. Και όταν έφθασε 
το δειλινό και το φως του ήλιου άρχισε να δύει εντελώς, τους παρακίνησα να 
ευχαριστήσουν τον θεό. Και όταν καθένας από αυτούς ολοκλήρωσε την ευχαριστία, 
αποχώρησε για το δικό του κρεβάτι. 30 Και εγώ κατέγραψα µέσα µου την ευεργεσία του 
Ποιµάνδρη και ήµουν βαθιά ευτυχισµένος έχοντας γεµίσει από όλα όσα ήθελα. Και 
έγινε για µένα ο ύπνος του σώµατος εγρήγορση της ψυχής, και το κλείσιµο των µατιών 
αληθινή όραση, και η σιωπή µου εγκυµοσύνη του αγαθού, και η έκφραση του λόγου 
γέννηση αγαθών. Και τούτο µου συνέβη, γιατί είχα λάβει από τον νου µου, δηλαδή τον 
Ποιµάνδρη, τον λόγο της αυθεντίας. Και έτσι έφθασα έχοντας γίνει φορέας της θεϊκής 
πνοής της αλήθειας. Και γι’ αυτό υµνώ από τα βάθη της ψυχής µου και όλης της 
ύπαρξής µου τον πατέρα θεό.  
31 Άγιος ο θεός, ο πατέρας των πάντων. 
 Άγιος ο θεός, του οποίου η θέληση εκπληρώνεται µε ίδιες δυνάµεις. 
 Άγιος ο θεός, που θέλει να γίνει γνωστός και είναι γνωστός σε όσους του ανήκουν. 
 Άγιος είσαι εσύ, που µε τον λόγο δηµιούργησες όσα υπάρχουν. 
 Άγιος είσαι εσύ, που εικόνα σου είναι όλη η φύση. 
 Άγιος είσαι εσύ, που δεν σου έδωσε µορφή η φύση. 
 Άγιος είσαι εσύ, ο ισχυρότερος από κάθε άλλη δύναµη. 
 Άγιος είσαι εσύ, ο µεγαλύτερος από κάθε υπεροχή. 
 Άγιος είσαι εσύ, ο καλύτερος από κάθε έπαινο. 
 Δέξου αγνές θυσίες λόγων που στέλνουν σ’ εσένα µια ψυχή και µια καρδιά, 
ανεκλάλητε, άρρητε, εσύ, που σε προσφωνούµε σιωπηλά.  
32 Δέξου την ικεσία µου να µη µε αφήσεις να σφάλω στη γνώση σχετικά µε την ουσία 
της ύπαρξής µας και δώσε µου τη δύναµη µε τούτη τη χάρη να φωτίσω εκείνους από το 
γένος µου που βρίσκονται σε άγνοια, τους δικούς µου αδελφούς, αλλά δικούς σου γιους. 
Γι’ αυτό πιστεύω και µαρτυρώ. Προχωρώ στη ζωή και στο φως. Ευλογηµένος είσαι, 
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πατέρα. Ο άνθρωπος, ο δικός σου, θέλει να ενωθεί µαζί σου στον αγιασµό, αφού του 
έδωσες όλη την εξουσία. 
 

Σχόλια 
27–32 Το τµήµα αυτό το Λόγου δοµείται σε αντιθέσεις ανάµεσα στο φως και το σκοτάδι 
τόσο µε την κυριολεκτική όσο και µε τη µεταφορική σηµασία, τον θάνατο και την 
αθανασία, τη γνώση και την άγνοια, τη σωτηρία και τη συντριβή, τους ανθρώπους που 
θα σωθούν και αυτούς που θα παραµείνουν στο σκότος της πλάνης και της φθοράς.  
 

27–28 Τα κεφάλαια αυτά διέπονται από έναν ξεκάθαρα προτρεπτικό, διδακτικό-
συµβουλευτικό και σωτηριολογικό τόνο, ο οποίος αισθητοποιείται µέσω των 
προστακτικών. Ο συγγραφέας, έχοντας βιώσει τη συγκλονιστική εµπειρία της άµεσης 
επαφής του µε τον Ποιµάνδρη και γνώστης, πλέον, της αλήθειας που αφορά στα 
θεµελιώδη υπαρξιακά ζητήµατα έχει πλέον την αποστολή να τη διακηρύξει στους 
ανθρώπους.  
 

29 Οι άνθρωποι που ακούν τις παροτρύνσεις του συγγραφέα διαιρούνται ξεκάθαρα σε 
δύο κατηγορίες: σε αυτούς που δίνουν βαρύτητα στο κήρυγµα και θα σωθούν 
λαµβάνοντας το µερίδιό τους από την αθανασία και σε όσους το αγνοούν και θα 
παραµείνουν βυθισµένοι στην πλάνη. Ο συγγραφέας τραβά µια ξεκάθαρη διαχωριστική 
γραµµή ανάµεσα στις δύο αυτές κατηγορίες, δηλαδή ανάµεσα σε όσους είναι δεκτικοί 
σε σχέση µε το κήρυγµά του και πέπρωται να σωθούν και σε όσους είναι 
καταδικασµένοι στη φθορά και τον θάνατο. 
 

31–32 Ο Λόγος ολοκληρώνεται µε τον ύµνο-προσευχή και την οµολογία πίστεως του 
αφηγητή προς το υπέρτατο ον. Ο Ποιµάνδρης έδωσε στον συγγραφέα τη δύναµη να 
κατακτήσει την αλήθεια και την εξουσιοδότηση να τη διαδώσει, και εκείνος 
ολοκληρώνει τον Λόγο ευχαριστώντας και δοξολογώντας τον.  
 

31 λογικὰς θυσίας: Ο λόγος εδώ µάλλον για προσφορά λόγων. Για µια εκτενή συζήτηση 
σχετικά µε τη φράση αυτή βλ. τη σχετική σηµείωση στον Copenhaver Hermetica 122–
123.  



 

	

 

II. Ρ η τ ο ρ ι κ ή  
 
 

Α) Θεωρητικά κείµενα 
 
 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΡΗΤΩΡ 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Ο Μένανδρος ο ρήτωρ (τέλος του 3ου αι. µ.Χ.) ήταν ρήτορας και 
ρητοροδιδάσκαλος από τη Λαοδικεία της Μ. Ασίας. Στο λεξικό Σούδα (590) 
έχουµε τις εξής πληροφορίες· Μένανδρος, Λαοδικεὺς τῆς παρὰ τῷ Λύκῳ τῷ 
ποταµῷ, σοφιστής. ἔγραψεν ὑπόµνηµα εἰς τὴν Ἑρµογένους τέχνην καὶ 
Μινουκιανοῦ Προγυµνάσµατα· καὶ ἄλλα.   

Τα δύο έργα που αναφέρονται στη Σούδα δεν µας έχουν παραδοθεί. Με 
το όνοµά του έχουν διασωθεί πλήρως δύο πραγµατείες (I, II) για επιδεικτικούς 
λόγους, των οποίων ωστόσο η πατρότητα αµφισβητείται (κυρίως της ΙΙ).5 
Επίσης, ο Μένανδρος ήταν γνωστός και για Σχόλια στον Δηµοσθένη, από τα 
οποία υπάρχουν µόνο αποσπάσµατα.6 

Το κείµενο που ακολουθεί προέρχεται από την έκδοση των D. A. Russell & 
N. G. Wilson, Menander Rhetor. Edited with Τranslation and Commentary, 
Oxford 1981. Το απόσπασµα αναφέρεται στη συγγραφή του βασιλικού λόγου, 
του εγκωµίου για τον αυτοκράτορα δηλαδή, και δίνονται αναλυτικές οδηγίες για 
τη δοµή και τους ρητορικούς τόπους που πρέπει να περιλαµβάνει ένας βασιλικός 
λόγος. Ως ρητορικός όρος η φράση «βασιλικός λόγος» εµφανίζεται για πρώτη 
φορά σε αυτήν την πραγµατεία του Μενάνδρου. Πρόγονοι του λογοτεχνικού 
γένους των βασιλικών λόγων θα µπορούσαν να θεωρηθούν ο Εὐαγόρας του 
Ισοκράτη και ο Ἀγησίλαος του Ξενοφώντα. Επίσης, σηµαντική επίδραση 
άσκησαν τα προγυµνάσµατα, ειδικότερα το εγκώµιο. Τον 4ο αι. µ.Χ. γράφονται 
αρκετοί βασιλικοί λόγοι από σπουδαίους ρήτορες (για παράδειγµα, Ιουλιανό, 
Λιβάνιο και Θεµίστιο).  

 
Περὶ ἐπιδεικτικῶν ΙΙ  

 
Γραµµατική Κάρλα 

 
368 Ὁ βασιλικὸς λόγος ἐγκώµιόν ἐστι βασιλέως· οὐκοῦν αὔξησιν ὁµολογουµένην 
περιέξει τῶν προσόντων ἀγαθῶν βασιλεῖ, οὐδὲν δὲ ἀµφίβολον καὶ 

																																																								
5 Οι Russell-Wilson (Menander xxxvi-xl) επισηµαίνουν κυρίως γλωσσικές και υφολογικές 
διαφορές των δύο Πραγµατειών. Για το θέµα βλ. και Heath, Menander,127-131. Υπάρχει 
πρόσφατη έκδοση και αγγλική µετάφραση των δύο Πραγµατειών στις εκδόσεις Loeb (Race, 
Menander). 
6 Heath, Menander 132-183. 
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ἀµφισβητούµενον ἐπιδέχεται διὰ τὸ ἄγαν ἔνδοξον τὸ πρόσωπον εἶναι, ἀλλ’ ὡς ἐφ’ 
ὁµολογουµένοις ἀγαθοῖς τὴν ἐργασίαν ποιήσῃ. λήψῃ τοίνυν ἐν τούτῳ τὰ προοίµια 
δηλονότι ἀπὸ τῆς αὐξήσεως, µέγεθος περιτιθεὶς τῇ ὑποθέσει, ὅτι δυσέφικτος, καὶ 
ὅτι καθῆκας ἑαυτὸν εἰς ἀγῶνα οὐ ῥᾴδιον κατορθωθῆναι λόγῳ, ἢ τοὺς ἑαυτοῦ 
λόγους µακαριεῖς, ὅτι καθῆκαν εἰς πεῖραν πραγµάτων, µετ’ ἀγαθῆς καὶ λαµπρᾶς 
τῆς τύχης, ἧς εἰ τύχοιεν, µεγίστην ἄρασθαι δυνήσονται δόξαν· ἢ ὅτι ἄτοπόν ἐστι 
τοσούτων ἀγαθῶν παρὰ βασιλέων πειρωµένους µὴ τὸν πρέποντα καὶ ὀφειλόµενον 
αὐτοῖς ἔρανον ἀποδιδόναι· ἢ ὅτι δύο τὰ µέγιστα τῶν ὑπαρχόντων ἐν τῷ βίῳ τῶν 
ἀνθρώπων ἐστὶν εὐσέβεια περὶ τὸ θεῖον καὶ τιµὴ περὶ βασιλέας, ἃ προσήκει καὶ 
θαυµάζειν καὶ ὑµνεῖν κατὰ δύναµιν. δέχεται δὲ τὰ προοίµια τοῦ λόγου καὶ ἐκ 
παραδειγµάτων ἀορίστων αὐξήσεις, οἷον ὡς ἂν εἰ λέγοιµεν, ὥσπερ δὲ πελάγους 
ἀπείρου τοῖς ὀφθαλµοῖς 369 µέτρον οὐκ ἔστι λαβεῖν, οὕτω καὶ βασιλέως εὐφηµίαν 
λόγῳ περιλαβεῖν οὐ ῥᾴδιον. οὐ µόνον δὲ ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ τοῦτο εὕροις ἄν, ἀλλὰ 
καὶ ἐπὶ πάσης ἐπιδεικτικῆς ὑποθέσεως, καὶ µάλιστα ἐν τοῖς συντόνοις τῶν 
ἐπιδεικτικῶν. ὥσπερ οὖν τὸ κρεῖττον ὕµνοις καὶ ἀρεταῖς ἱλασκόµεθα, οὕτω καὶ 
βασιλέα λόγοις. λήψει δὲ δευτέρων προοιµίων ἐννοίας, ὅταν αὐξήσεως ἕνεκα 
παραλαµβάνηται, ἢ ἀπὸ Ὁµήρου τῆς µεγαλοφωνίας, ὅτι ταύτης µόνης ἐδεῖτο ἡ 
ὑπόθεσις, ἢ ἀπὸ Ὀρφέως τοῦ Καλλιόπης ἢ ἀπὸ τῶν Μουσῶν αὐτῶν, ὅτι µόλις ἂν 
καὶ αὗται πρὸς ἀξίαν τῆς ὑποθέσεως εἰπεῖν ἠδυνήθησαν, ὅµως δὲ οὐδὲν κωλύει 
καὶ ἡµᾶς ἐγχειρῆσαι πρὸς δύναµιν. ἡ τρίτη δὲ τοῦ προοιµίου ἔννοια (καθόλου δὲ 
τούτου µέµνησο τοῦ παραγγέλµατος) προκαταρκτικὴ γενέσθω τῶν κεφαλαίων, 
οἷον ὡς διαποροῦντος τοῦ λέγοντος ὅθεν χρὴ τὴν ἀρχὴν τῶν ἐγκωµίων 
ποιήσασθαι. 

Μετὰ τὰ προοίµια ἐπὶ τὴν πατρίδα ἥξεις. ἐνταῦθα δὲ διασκέψῃ κατὰ σαυτόν, 
πότερον ἔνδοξός ἐστιν ἢ οὔ [καὶ πότερον πατρίδος περιβλέπτου καὶ λαµπρᾶς ἢ 
οὔ]. κἂν µὲν ἔνδοξος ἡ πατρὶς τυγχάνῃ, προθήσεις τὸν περὶ ταύτης λόγον, καὶ πρὸ 
τοῦ γένους ἐρεῖς, οὐκ ἐνδιατρίβων µὲν εἰς τὸ τοιοῦτον οὐδὲ προχέων ἐνταῦθα 
πολλοὺς τοὺς λόγους· οὐ γὰρ ἴδιον τοῦτο µόνου βασιλέως τὸ ἐγκώµιον, ἀλλὰ 
κοινὸν πρὸς πάντας τοὺς οἰκοῦντας τὴν πόλιν· διόπερ τὰ µὴ ἀναγκαῖα λυσιτελεῖ 
παρατρέχειν. ἂν δὲ µὴ ἡ πόλις ἔνδοξος ᾖ, ζητήσεις τὸ ἔθνος ἅπαν, εἰ ἀνδρεῖον 
ὑπείληπται καὶ ἄλκιµον, εἰ περὶ λόγους ἔχει ἢ κτῆσιν ἀρετῶν, ὡς τὸ Ἑλληνικόν, 
εἴτε νόµιµον, ὡς τὸ Ἰταλικόν, ἢ ἀνδρεῖον, ὡς τὸ τῶν Γαλατῶν καὶ Παιόνων, καὶ 
ἀντὶ τῆς πατρίδος ἀπὸ τοῦ ἔθνους λήψῃ 370 βραχέα, προσοικειῶν κἀνταῦθα τοῦ 
βασιλέως τὸν ἔπαινον καὶ κατασκευάζων, ὅτι ἀναγκαῖον τὸν ἐκ [τῆς τοιαύτης 
πόλεως ἢ] τοῦ τοιούτου ἔθνους τοιοῦτον εἶναι, καὶ ὅτι τῶν ὁµοφύλων πάντων 
ἐπαινετῶν ὄντων αὐτὸς µόνος διήνεγκεν· οὗτος γοῦν καὶ µόνος ἠξιώθη τῆς 
βασιλείας· εἶτα ἐξ ἱστορίας παραδείγµατα, ὅτι πάντων ὄντων ἀνδρείων Θετταλῶν 
ὁ Πηλέως ἠξιώθη τῆς ἡγεµονίας τοῦ γένους, δηλονότι τῷ πάντων διαφέρειν. ἐὰν 
δὲ µήτε ἡ πατρὶς µήτε τὸ ἔθνος τυγχάνῃ περίβλεπτον, ἀφήσεις µὲν τοῦτο, 
θεωρήσεις δὲ πάλιν, πότερον ἔνδοξον αὐτοῦ τὸ γένος ἢ οὔ. κἂν µὲν ἔνδοξον ᾖ, 
ἐξεργάσῃ τὰ περὶ τούτου, ἐὰν δὲ ἄδοξον ᾖ ἢ εὐτελές, µεθεὶς καὶ τοῦτο ἀπ’ αὐτοῦ 
τοῦ βασιλέως τὴν ἀρχὴν ποιήσῃ, ὡς Καλλίνικος ἐποίησεν ἐν τῷ µεγάλῳ βασιλικῷ· 
ἢ ἄλλως τοιαῦτα ἄττα περὶ τοῦ γένους ἐρεῖς, ὅτι εἴχοµεν εἰπεῖν τι περὶ τοῦ γένους, 
ἐπεὶ δὲ νικᾷ τὰ τοῦ βασιλέως, σπεύδωµεν ἐπὶ βασιλέα. οἱ µὲν οὖν ἄλλοι γένη 
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κοσµείτωσαν καὶ λεγόντων περὶ αὐτῶν ἃ βούλονται, ἐγὼ δὲ µόνον ἐπαινέσω 
τοῦτον ἄνευ τοῦ γένους· ἀρκεῖ γὰρ αὐτὸς χωρὶς ἐπεισάκτου τινὸς εὐφηµίας 
ἔξωθεν. ἢ οὕτως· πολλοὶ τῷ µὲν δοκεῖν ἐξ ἀνθρώπων εἰσί, τῇ δ’ ἀληθείᾳ παρὰ τοῦ 
θεοῦ καταπέµπονται καί εἰσιν ἀπόρροιαι ὄντως τοῦ κρείττονος· καὶ γὰρ Ἡρακλῆς 
ἐνοµίζετο µὲν Ἀµφιτρύωνος, τῇ δ’ ἀληθείᾳ ἦν Διός· οὕτω καὶ βασιλεὺς ὁ ἡµέτερος 
τῷ µὲν δοκεῖν ἐξ ἀνθρώπων, τῇ δ’ ἀληθείᾳ τὴν καταβολὴν οὐρανόθεν ἔχει. οὐ γὰρ 
ἂν τοσούτου κτήµατος καὶ τοσαύτης ἀξίας ἔτυχε, µὴ οὐχὶ ὡς κρείττων γεγονὼς 
τῶν τῇδε. ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα περὶ τοῦ γένους ἀφοσιωσάµενος πάλιν ζήτει τὰ 
περὶ γενέσεως αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. εἰδέναι δὲ χρὴ τοῦτο ἀκριβῶς, ὅτι, ἐὰν µὲν 
ἔχωµεν µεθόδῳ τινὶ κρύψαι τὸ ἄδοξον, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ γένους εἰρήκαµεν ὅτι, ἐὰν 
µὴ 371 ὑπάρχῃ τοῦτο ἔνδοξον, ἐρεῖς αὐτὸν ἐκ θεῶν γενέσθαι, καὶ δὴ τοῦτο 
ποιήσοµεν· εἰ δὲ µή, παρελευσόµεθα. οὐκοῦν ἔστω σοι µετὰ τὴν πατρίδα καὶ µετὰ 
τὸ γένος τρίτον κεφάλαιον τὸ περὶ τῆς γενέσεως, ὡς ἔφαµεν, <καὶ> εἴ τι σύµβολον 
γέγονε περὶ τὸν τόκον ἢ κατὰ γῆν ἢ κατ’ οὐρανὸν ἢ κατὰ θάλασσαν, [καὶ] 
ἀντεξέτασον τοῖς περὶ τὸν Ῥωµύλον καὶ Κῦρον καὶ τοιούτοις τισί. [τὰ] κατὰ τὴν 
γένεσιν [καὶ] γὰρ κἀκείνοις συνέβη τινὰ θαυµάσια, τῷ µὲν Κύρῳ τὰ τῆς µητρὸς 
ὀνείρατα, τῷ δὲ τὰ περὶ τὴν λύκαιναν· κἂν µὲν ᾖ τι τοιοῦτον περὶ τὸν βασιλέα, 
ἐξέργασαι, ἐὰν δὲ οἷόν τε ᾖ καὶ πλάσαι καὶ ποιεῖν τοῦτο πιθανῶς, µὴ κατόκνει· 
δίδωσι γὰρ ἡ ὑπόθεσις διὰ τὸ τοὺς ἀκούοντας ἀνάγκην ἔχειν ἀβασανίστως 
δέχεσθαι τὰ ἐγκώµια. µετὰ τὴν γένεσιν ἐρεῖς τι καὶ περὶ φύσεως, οἷον ὅτι 
ἐξέλαµψεν ἐξ ὠδίνων εὐειδὴς τῷ κάλλει καταλάµπων τὸ φαινόµενον ἀστέρι 
καλλίστῳ τῶν κατ’ οὐρανὸν ἐφάµιλλος. ἑξῆς δὲ κεφάλαιόν ἐστιν ἡ ἀνατροφή, εἰ ἐν 
βασιλείοις ἀνετράφη, εἰ ἁλουργίδες τὰ σπάργανα, εἰ ἐκ πρώτης βλάστης ἐν 
βασιλικοῖς ἀνετράφη κόλποις· ἢ οὐχ οὕτως µέν, ἀνελήφθη δὲ εἰς βασιλείαν νέος 
ὢν ὑπό τινος µοίρας εὐτυχοῦς. κἀνταῦθα θήσεις παραδείγµατα ζητήσας ὅµοια, ἐὰν 
ᾖ· ἐὰν δὲ µὴ τὴν ἀνατροφὴν ἔνδοξον ἔχῃ, ὡς Ἀχιλλεὺς παρὰ Χείρωνι, ζητήσεις τὴν 
παιδείαν καὶ ἐνταῦθα προσεπισηµαίνων, ὅτι βούλοµαι δὲ ἐπὶ τοῖς εἰρηµένοις καὶ 
τὴν φύσιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ διεξελθεῖν, ἐν ᾧ ἐρεῖς τὴν φιλοµάθειαν, τὴν ὀξύτητα, 
τὴν περὶ τὰ µαθήµατα σπουδήν, τὴν ῥᾳδίαν κατάληψιν τῶν διδασκοµένων. κἂν 
µὲν ἐν λόγοις ᾖ καὶ φιλοσοφίᾳ καὶ λόγων γνώσει, τοῦτο ἐπαινέσεις· ἐὰν δ’ ἐν 
µελέτῃ πολέµων καὶ ὅπλων, τοῦτο θαυµάσεις, ὡς ἀγαθῇ µοίρᾳ γενόµενον 
προµνηστευσαµένης αὐτῷ τῆς τύχης τὰ µέλλοντα· 372 καὶ ὅτι ἐν οἷς ἐπαιδεύετο 
διαφέρων τῶν ἡλίκων ἐφαίνετο, ὡς Ἀχιλλεύς, ὡς Ἡρακλῆς, ὡς οἱ Διόσκουροι. τὰ 
δὲ ἐπιτηδεύµατα χώραν ἐξετάσεως ἕξει, ἐπιτηδεύµατα δ’ ἐστὶν ἄνευ ἀγωνιστικῶν 
πράξεων ἤθη· τὰ γὰρ ἐπιτηδεύµατα ἤθους ἔµφασιν περιέχει, οἷον ὅτι δίκαιος 
ἐγένετο ἢ σώφρων ἐν τῇ νεότητι, καθάπερ καὶ Ἰσοκράτης ἐποίησεν ἐν τῷ 
Εὐαγόρᾳ, ἐν οἷς καὶ µικρὸν προελθὼν εἶπεν, ἀνδρὶ δὲ γενοµένῳ ταῦτά τε πάντα 
συνηυξήθη καὶ ἄλλα προσεγένετο, ὡς καὶ Ἀριστείδης ἐν τῷ Παναθηναϊκῷ, ὅτι 
φιλάνθρωπος ἡ πόλις (ὡς ἐπιτήδευµα γὰρ τοῦτο ἐξήτασεν) ὑποδεχοµένη τοὺς 
καταφεύγοντας. ἀκολουθεῖ τοίνυν τοῖς ἐπιτηδεύµασι λοιπὸν ὁ περὶ τῶν πράξεων 
λόγος. Χρὴ δὲ γινώσκειν καὶ φυλάττειν τὸ παράγγελµα ὅτι, ὅταν µέλλῃς ἀπὸ 
κεφαλαίου µεταβαίνειν εἰς κεφάλαιον, δεῖ προοιµιάζεσθαι περὶ οὗ µέλλεις 
ἐγχειρεῖν,ἵνα προσεκτικὸν τὸν ἀκροατὴν ἐργάσῃ καὶ µὴ ἐᾷς λανθάνειν µηδὲ 
κλέπτεσθαι τῶν κεφαλαίων τὴν ζήτησιν· αὐξήσεως γὰρ οἰκεῖον τὸ προσεκτικὸν 
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ποιεῖν τὸν ἀκροατὴν καὶ ἐπιστρέφειν ὡς περὶ µεγίστων ἀκούειν µέλλοντα. τίθει δὲ 
καὶ σύγκρισιν ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν κεφαλαίων τούτων, ἀεὶ συγκρίνων φύσιν φύσει καὶ 
ἀνατροφὴν ἀνατροφῇ καὶ παιδείαν παιδείᾳ καὶ τὰ τοιαῦτα, ἀνευρὼν καὶ παραδείγ-
µατα, οἷον Ῥωµαίων βασιλέων καὶ στρατηγῶν καὶ Ἑλλήνων ἐνδοξοτάτων. τὰς 
τοιαύτας τοίνυν πράξεις διαιρήσεις δίχα εἴς τε τὰ κατ’ εἰρήνην καὶ τὰ κατὰ πόλε-
µον. καὶ προθήσεις τὰς κατὰ τὸν πόλεµον, ἐὰν ἐν ταύταις λαµπρὸς ὁ ἐπαινούµενος 
φαίνηται· δεῖ γὰρ τὰς τῆς ἀνδρείας πράξεις πρώτας παραλαµβάνειν ἐπὶ τῶν τοιού-
των ὑποθέσεων εἰς ἐξέτασιν· γνωρίζει γὰρ βασιλέα πλέον ἡ ἀνδρεία. ἐὰν δὲ µηδὲ 
εἷς πόλεµος αὐτῷ πεπραγµένος τύχῃ, ὅπερ σπάνιον, ἥξεις ἐπὶ τὰ τῆς εἰρήνης ἀναγ-
καίως. 373 εἰ µὲν οὖν τὰ κατὰ τὸν πόλεµον ἐγκωµιάζεις, ἀπὸ τῆς ἀνδρείας ἐρεῖς 
µόνον, οὐκ ἀφ’ ἑτέρων τινῶν· εἰ δὲ τὰ κατὰ τὴν εἰρήνην, τῆς µὲν ἀνδρείας οὐκέτι, 
ἑτέρων δέ τινων· διαίρει γὰρ ἁπανταχοῦ τὰς πράξεις ὧν ἂν µέλλῃς ἐγκωµιάζειν εἰς 
τὰς ἀρετάς (ἀρεταὶ δὲ τέσσαρές εἰσιν, ἀνδρεία, δικαιοσύνη, σωφροσύνη, φρόνη-
σις) καὶ ὅρα τίνων ἀρετῶν εἰσιν αἱ πράξεις, καὶ εἰ κοιναί τινές εἰσι τῶν πράξεων 
τῶν τε κατὰ τὸν πόλεµον καὶ κατ’ εἰρήνην ἀρετῆς µιᾶς, ὥσπερ [ἐπὶ] τῆς φρονή-
σεως· φρονήσεως γάρ ἐστι καὶ τὸ στρατηγεῖν καλῶς ἐν τοῖς πολέµοις, φρονήσεως 
δὲ καὶ τὸ καλῶς νοµοθετεῖν καὶ τὸ συµφερόντως διατιθέναι καὶ διοικεῖν τὰ κατὰ 
τοὺς ὑπηκόους. 

 
Μετάφραση 

368 Ο βασιλικός λόγος είναι εγκώµιο του βασιλιά. Συνεπώς, θα περιλαµβάνει γενικά 
αποδεκτή επαύξηση των θετικών χαρακτηριστικών του βασιλιά και, επειδή το πρόσωπο 
αυτό είναι πολύ ένδοξο, θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε αµφιβολία ή αµφισβήτηση. Έτσι, 
θα περιλαµβάνει ο λόγος τα κατά γενική οµολογία άριστα χαρακτηριστικά. Είναι 
φανερό, λοιπόν, ότι θα εφαρµόσεις στα προοίµιά σου ρητορικούς τόπους επαύξησης. Θα 
επαυξήσεις το αντικείµενό σου τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι και (επισηµαίνοντας) ότι 
ενεπλάκης σε έναν αγώνα, ο οποίος δεν είναι εύκολα εφικτός µε λόγια, ή θα µακαρίσεις 
τον ρητορικό σου λόγο, γιατί σου δίνει τη λαµπρή ευκαιρία να δοκιµάσεις πράγµατα, τα 
οποία, αν επιτευχθούν, θα προσφέρουν τη µεγαλύτερη δόξα. Επίσης, (θα µπορούσες να 
αναφέρεις) ότι είναι παράλογο, ενώ εµείς έχουµε ευεργετηθεί τόσο πολύ από τους 
βασιλείς, να µην ανταποδίδουµε αντάξιες υπηρεσίες, τις οποίες άλλωστε τους 
οφείλουµε. Ή (θα µπορούσε να αναφερθεί) ότι δύο είναι τα µεγαλύτερα αγαθά στη ζωή 
των ανθρώπων: η ευσέβεια στους θεούς και ο σεβασµός στους βασιλείς. Και τα δύο 
αυτά αξίζουν τον θαυµασµό και την τιµή, στο βαθµό που ο καθένας µπορεί. Αυτά τα 
προοίµια µπορούν να εµπλουτιστούν και µε αφηρηµένα παραδείγµατα: όπως ακριβώς 
δεν είναι εφικτό να µετρήσουµε µε τα µάτια το άπειρο πέλαγος, 369 έτσι και δεν είναι 
εύκολο να αποδώσουµε µε λόγια την καλή φήµη του βασιλιά. Αυτός ο τόπος απαντά όχι 
µόνο στον βασιλικό λόγο, αλλά και σε κάθε είδος επιδεικτικού λόγου, και µάλιστα σε 
αυτούς που έχουν γραφτεί σε υψηλό ύφος. Έτσι, όπως εξευµενίζουµε το θείο µε ύµνους 
και διηγήσεις των θαυµάτων τους, (εξευµενίζουµε) και τον βασιλιά µε λόγια. Θα 
µπορούσες να πάρεις και ιδέες για δεύτερα προοίµια – σε περίπτωση που αυτά είναι 
απαραίτητα για επαύξηση – από τη σπουδαιότητα είτε του Οµήρου (αυτός µόνο θα 
µπορούσε να ανταποκριθεί στο ύψος της περίστασης), είτε του Ορφέα, του γιού της 
Καλλιόπης, ή των ίδιων των Μουσών, επειδή και αυτές ακόµα µε δυσκολία θα 
µπορούσαν να µιλήσουν επάξια για την περίσταση. Ωστόσο τίποτα δεν µας εµποδίζει να 
προσπαθήσουµε κι εµείς για το καλύτερο. Τρίτη πρόταση για προοίµιο (µην ξεχάσεις 
ποτέ αυτή την παραίνεση) θα µπορούσε να είναι εισαγωγική για τα επόµενα κεφάλαια, 
όπως η ρητορική ερώτηση, από πού πρέπει να αρχίσει κανείς τα εγκώµια. Μετά τα 
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προοίµια θα αναφερθείς στην πατρίδα. Εδώ θα πρέπει να σκεφτείς καλά, αν όντως είναι 
ένδοξη ή όχι. Και αν είναι ένδοξη, θα αναφερθείς πρώτα σε αυτήν, πριν κάνεις αναφορά 
στη γενιά του, χωρίς όµως να επιµείνεις σε αυτό το θέµα µε πολλά λόγια· εξάλλου αυτό 
δεν είναι θέµα που αφορά µόνο το εγκώµιο του βασιλιά, αλλά είναι κοινό για όλους τους 
κατοίκους. Έτσι θα αναφερθείς σύντοµα, παραλείποντας τις λεπτοµέρειες. Αν, ωστόσο, 
η πόλη δεν είναι ένδοξη, θα αναφερθείς σε ολόκληρο το έθνος, αν θεωρείται ανδρείο και 
γενναίο, ή ικανό στη ρητορική ή έχει αρετές, όπως το ελληνικό, ή φηµισµένο για τους 
νόµους, όπως το ιταλικό, ή ρωµαλέο, όπως των Γαλατών και των Παιόνων. 370 Σε αυτή 
την περίπτωση θα αναφερθείς σύντοµα στα χαρακτηριστικά του έθνους και θα 
προσαρµόσεις εδώ τον έπαινο  του βασιλιά, επισηµαίνοντας ότι κατ’ανάγκη από ένα 
τέτοιο έθνος κατάγεται τέτοιος άνθρωπος και ότι από όλους τους οµοεθνείς, που είναι 
αξιόλογοι, αυτός µόνο διακρίθηκε. Για αυτό εξάλλου αυτός µόνο αξιώθηκε να γίνει 
βασιλιάς. Στη συνέχεια θα αναφέρεις ιστορικά παραδείγµατα: από όλους τους ανδρείους 
Θεσσαλούς µόνο ο γιος του Πηλέα αξιώθηκε να γίνει αρχηγός της φυλής, επειδή 
διέφερε από όλους τους άλλους. Και αν ούτε η πατρίδα ούτε το έθνος είναι αξιόλογα, 
δεν θα κάνεις αναφορά σε αυτά, αλλά θα σκεφτείς πάλι αν είναι ένδοξη η γενιά του ή 
όχι. Και αν µεν είναι ένδοξη, θα αναφερθείς σε αυτήν· αν όµως δεν είναι ένδοξη και 
είναι ασήµαντη, θα το παραλείψεις και αυτό το θέµα και θα αρχίσεις από τον ίδιο τον 
βασιλιά, όπως έκανε ο Καλλίνικος στον σπουδαίο «Βασιλικό» του. Διαφορετικά θα 
µπορούσες και ως εξής να κάνεις λόγο για τη γενιά του: θα µπορούσαµε να 
αναφερθούµε και στη γενιά του, αλλά, επειδή υπερέχει ο έπαινος του βασιλιά, ας 
µεταβούµε αµέσως σε αυτόν. Άλλοι έχουν επαινέσει τα (βασιλικά) γένη και εξέθεσαν 
αυτά που ήθελαν να πουν για αυτά, εγώ όµως θα επαινέσω τον ίδιο τον βασιλιά χωρίς 
αναφορά στη γενιά του. Αρκεί αυτός και µόνο χωρίς έξωθεν περιττά εγκώµια. Ή έτσι: 
πολλοί, ενώ φαίνεται ότι έχουν ανθρώπινη καταγωγή, στην πραγµατικότητα έχουν 
σταλεί από τον θεό και όντως είναι απόρροια του θείου· έτσι και ο Ηρακλής, ενώ 
πιστευόταν ότι είναι γιος του Αµφιτρύωνα, στην πραγµατικότητα ήταν γιος του Δία· 
κατά τον ίδιο τρόπο και ο δικός µας βασιλιάς, ενώ φαίνεται ότι έχει θνητούς γονείς, στην 
πραγµατικότητα έχει ουράνια καταγωγή. Γιατί δεν θα µπορούσε να έχει τόση µεγάλη 
περιουσία και τόσες τιµές, αν δεν είχε γεννηθεί ως ο Ανώτερος από όλους πάνω στη γη. 
Μετά την κατάλληλη επεξεργασία του θέµατος για τη γενιά, θα αναφερθείς στα σχετικά 
µε τη γέννηση του βασιλιά. Και να γνωρίζεις καλά ότι, εάν έχουµε κάποιο τρόπο να 
αποκρύψουµε κάτι που δεν είναι ένδοξο, θα το κάνουµε έτσι όπως ακριβώς έχουµε πει 
και για το γένος, ότι σε περίπτωση που είναι άδοξο, 371 θα πεις ότι έχει θεϊκή 
καταγωγή. Διαφορετικά, θα προσπεράσουµε απλώς αυτό το θέµα. Ας θεωρήσουµε, 
λοιπόν, όπως είπαµε, ότι µετά την πατρίδα και το γένος υπάρχει και ένα τρίτο κεφάλαιο 
για τη γέννηση. Και, αν υπήρξε κάποιος οιωνός που συνδέεται µε τη γέννησή του στην 
ξηρά, στον ουρανό ή στη θάλασσα, σύγκρινέ τον µε τους οιωνούς για τον Ρωµύλο και 
τον Κύρο και άλλους παρόµοιους. Συνέβησαν θαυµαστά πράγµατα κατά τη γέννηση 
αυτών· στην περίπτωση του Κύρου, τα όνειρα της µητέρας του, και στην περίπτωση του 
άλλου (Ρωµύλου) τα σχετικά µε τη λύκαινα. Και, αν συνέβη κάτι ανάλογο και στην 
περίπτωση του βασιλιά, να το αναφέρεις διεξοδικά· και αν είναι εφικτό να πλάσεις µια 
ιστορία που να είναι όµως αληθοφανής, µην διστάσεις να το κάνεις. Το θέµα σου το 
επιτρέπει κάτι τέτοιο, γιατί οι ακροατές αναγκαστικά θα δεχτούν χωρίς δεύτερη σκέψη 
το εγκώµιό σου. Μετά τη γέννηση θα πεις κάτι για την οµορφιά του, ότι ήταν ωραίος 
αµέσως µόλις γεννήθηκε και έλαµψε ο κόσµος από οµορφιά, εφάµιλλος µε το 
ωραιότερο αστέρι του ουρανού. Στη συνέχεια ακολουθεί το κεφάλαιο για την 
ανατροφή·αν µεγάλωσε στο παλάτι, αν γεννήθηκε στην πορφύρα, αν ανατράφηκε µε το 
που γεννήθηκε σε βασιλικούς κόλπους. Αν όµως ανέλαβε νέος τη βασιλεία, (θα πεις ότι) 
αυτό οφείλεται στην καλή του τύχη. Και εδώ θα φέρεις ανάλογα παραδείγµατα, εάν 
υπάρχουν. Αν όµως δεν έχει ένδοξη ανατροφή, όπως ο Αχιλλέας από τον Χείρωνα, θα 
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περάσεις στην εκπαίδευσή του και τότε θα επισηµάνεις ότι «θα ήθελα, µετά από αυτά 
που έχω εκθέσει, να αναφερθώ αναλυτικά στη φύση της ψυχής του» και θα µιλήσεις για 
τη φιλοµάθειά του, την οξυδέρκεια, την επιµέλεια, και την άµεση εµπέδωση των 
γνώσεων. Και θα επαινέσεις, αν είχε ιδιαίτερη κλίση στη ρητορική, τη φιλοσοφία ή τη 
λογοτεχνία. Αν πάλι είχε έφεση στη µελέτη των πολέµων και των όπλων, θα εκφράσεις 
τον θαυµασµό σου, επειδή τάχα γεννήθηκε καλότυχος, και η τύχη τον προόρισε για αυτά 
που επρόκειτο να συµβούν στο µέλλον. 372 (Θα αναφέρεις) και ότι σε όσα διδάχτηκε 
ξεχώριζε σαφώς από τους συνοµηλίκους του, όπως ο Αχιλλέας, ο Ηρακλής ή όπως οι 
Διόσκουροι. Τις αρετές θα τις εξετάσεις χωριστά, γιατί οι αρετές (αν εξαιρέσεις τις 
αγωνιστισκές) αναδεικνύουν τον χαρακτήρα. Οι αρετές δηλώνουν το ήθος, όπως για 
παράδειγµα το ότι ήταν δίκαιος ή ενάρετος στα νιάτα του· έτσι έκανε και ο Ισοκράτης 
στον Εὐαγόρα, όπου ανέφερε σύντοµα «όταν έγινε άνδρας, όλες αυτές (ενν. αρετές) 
ενισχύθηκαν και ταυτόχρονα προστέθηκαν και άλλες». Παροµοίως και ο Αριστείδης 
στον Παναθηναϊκό του (διατείνεται) ότι η πόλη ήταν φιλάνθρωπη, επειδή δέχτηκε τους 
πρόσφυγες (το θεώρησε δηλ. ως µία ένδειξη αρετής). Μετά τις αρετές θα γίνει λόγος στη 
συνέχεια για τις πράξεις. Πρέπει να γνωρίζεις και να µην ξεχνάς τη συµβουλή ότι, όταν 
πρόκειται να µεταβείς σε άλλο θέµα, οφείλεις να κάνεις µια εισαγωγή για το τι θα 
παρουσιάσεις. Έτσι θα τραβήξεις την προσοχή του ακροατή και θα επιτρέψεις να 
παρακολουθεί την αλλαγή του θέµατος ή να είναι σαφής η µετάβαση. Αυτός είναι και ο 
σκοπός της επαύξησης, να κάνει προσεκτικότερο τον ακροατή και να του επιστήσει την 
προσοχή στα σπουδαία που πρόκειται να ακούσει. Πρόσθεσε και συγκρίσεις σε καθένα 
από αυτά τα κεφάλαια, παραβάλλοντας πάντα εξωτερικά χαρακτηριστικά µε εξωτερικά 
χαρακτηριστικά, ανατροφή µε ανατροφή, εκπαίδευση µε εκπαίδευση και ούτω καθεξής, 
αναφέροντας παραδείγµατα, όπως Ρωµαίων βασιλιάδων και στρατηγών, ή ενδοξοτάτων 
Ελλήνων. Τις πράξεις, λοιπόν, θα τις χωρίσεις σε δύο κατηγορίες, τις ειρηνικές και τις 
πολεµικές και θα προηγηθούν οι πολεµικές, εάν ο εγκωµιαζόµενος διακρίνεται σε αυτές. 
Γιατί πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνεται το προβάδισµα σε πράξεις ανδρείας, 
εφόσον η ανδρεία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του βασιλιά. Εάν, όµως, δεν έχει 
εµπλακεί σε κανένα πόλεµο (πράγµα σπάνιο), τότε αναγκαστικά θα περάσεις στα 
ειρηνικά έργα. 373 Αν εγκωµιάζεις πολεµικές πράξεις, θα αναφερθείς µόνο στην 
ανδρεία και όχι σε άλλες αρετές· αν όµως το θέµα σου είναι τα ειρηνικά έργα, δεν θα 
ασχοληθείς πια µε την ανδρεία αλλά µε τις άλλες αρετές. Πάντα να διαιρείς τις πράξεις 
που πρόκειται να εγκωµιάσεις ανάλογα µε τις αρετές· οι αρετές είναι τέσσερις: η 
ανδρεία, η δικαιοσύνη, η σωφροσύνη, η ευφυΐα. Και κοίτα οι πράξεις µε ποιες αρετές 
µπορούν να αντιστοιχιστούν, γιατί είναι δυνατόν κάποιες από τις πολεµικές και 
ειρηνικές πράξεις να αντιστοιχούν σε µία και µόνο αρετή, όπως η ευφυΐα. Για 
παράδειγµα, ευφυΐα είναι να είσαι καλός στρατηγός στον πόλεµο, ευφυΐα είναι να 
νοµοθετείς σωστά, να διευθετείς και να διοικείς προς το συµφέρον του λαού σου. 

 
Σχόλια 

368 λήψῃ τοίνυν ἐν τούτῳ τὰ προοίµια δηλονότι ἀπὸ τῆς αὐξήσεως: Στη συνέχεια ο 
Μένανδρος προτείνει µια σειρά από κοινούς τόπους για τη συγγραφή προοιµίου: 1. Η 
δυσκολία να ανταποκριθεί ο ρήτορας επάξια µε λόγια στο εγκώµιο του αυτοκράτορα 
(captatio benevolentiae).  2. Αναφορά στις θετικές επιπτώσεις του λόγου (δόξα), αν 
επιτευχθεί ο στόχος για τον οποίο γράφτηκε. 3. Είναι παράδοξο (ἄτοπον), ενώ οι 
βασιλείς προσφέρουν στους πολίτες τόσα πολλά, οι ρήτορες να µην ανταποδίδουν τον 
οφειλόµενο έπαινο (βλ. Λιβάνιος, or. 59.1). 4. Τα σηµαντικότερα αγαθά στη ζωή του 
ανθρώπου: η ευσέβεια στους θεούς και η τιµή στους βασιλείς. 5. Amplificatio του 
εγκωµίου µε παραδείγµατα: Όπως δεν είναι δυνατόν το ανθρώπινο βλέµµα να δει το 
πέλαγος στο σύνολό του, έτσι είναι αδύνατο ένα εγκώµιο να απεικονίσει επαρκώς τις 
αρετές του αυτοκράτορα (βλ. παραπάνω captatio benevolentiae). 6. Αναφορά στον 
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Όµηρο, στον Ορφέα, στις Μούσες, των οποίων η ρητορική δεινότητα ίσως θα µπορούσε 
να ανταποκριθεί επάξια στο εγκώµιο του αυτοκράτορα. 7. Η ρητορική ερώτηση: «Από 
πού θα µπορούσε να αρχίσει κανείς το εγκώµιο;» 
 

369 καὶ µάλιστα ἐν τοῖς συντόνοις τῶν ἐπιδεικτικῶν: Με τη λέξη σύντονος (βλ. 
Montanari, Λεξικό s.v. σοβαρός, αυστηρός) διαφοροποιεί ίσως επιδεικτικούς λόγους που 
έχουν µια σταθερή µορφή και είναι πιο «επίσηµοι» από άλλους που γράφονται πιο 
αυθόρµητα όπως η «λαλιά».   
ὥσπερ οὖν τὸ κρεῖττον ὕµνοις καὶ ἀρεταῖς ἱλασκόµεθα: Η γραφή ἀρεταῖς προβληµατίζει 
εδώ. Ή πρόκειται για corruptio της λέξεως λιταῖς (βλ. Russell-Wilson, Menander 273), 
οπότε θα πρέπει να µεταφραστεί µε «προσευχές» ή σχετίζεται µε την εξιστόρηση των 
θαυµάτων των θεών (βλ. ἀρεταλογία). 
 

ὡς διαποροῦντος τοῦ λέγοντος ὅθεν χρὴ τὴν ἀρχὴν τῶν ἐγκωµίων ποιήσασθαι: Για τη 
χρήση της ρητορικής ερώτησης υπάρχει και ο όρος «διαπόρησις». Για τον συγκεκριµένο 
ρητορικό τόπο βλ. τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ' ὑστάτιον καταλέξω; (Ὀδύσσεια ι 14), ἢ 
πόθεν ἂν ὀρθῶς ἀρξαίµεθα ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες …(Πλάτων, Μενέξενος 237a 1-
2), Τίς ἂν οὖν ἡµῖν ἀρχὴ καὶ τάξις τοῦ λόγου γένοιτο καλλίστη; (Ιουλιανός, οr. 1.3.1-2), 
Πόθεν οὖν ἄρξασθαι καλόν; (Λιβάνιος, οr. 59.10.4). 
 

ὡς Καλλίνικος ἐποίησεν ἐν τῷ µεγάλῳ βασιλικῷ: Ο Καλλίνικος ήταν σοφιστής (τέλος 
του 3ου αι. µ.Χ.) από την Πέτρα της Αραβίας. Πενιχρές πληροφορίες έχουµε για τη ζωή 
και το έργο του (βλ. FGrHist Jacoby 281, FGr.Hist Cont 1090). Δίδαξε ρητορική στην 
Αθήνα και έγραψε διάφορα ιστορικά και ρητορικά έργα. Σύµφωνα µε το λεξικό Σούδα 
έγραψε έναν Προσφωνητικό στον αυτοκράτορα Γαλλιηνό. Είναι αβέβαιο αν αυτός ο 
προσφωνητικός του λόγος ταυτίζεται µε τον βασιλικό που αναφέρει ο Μένανδρος. 
 

372 καθάπερ καὶ Ἰσοκράτης ἐποίησεν ἐν τῷ Εὐαγόρᾳ: Ισοκράτης, Εὐαγόρας 22-23. 
 

Ἀριστείδης ἐν τῷ Παναθηναϊκῷ: Αίλιος Αριστείδης, Παναθηναϊκός 49 κ.ε. 
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Β) Ρητορικές ασκήσεις 
 
 

ΑΦΘΟΝΙΟΣ 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Ο Αφθόνιος ήταν ρητοροδιδάσκαλος του 4ου/5ου αι. µ.Χ. Καταγόταν από την 
Αντιόχεια της Συρίας. Οι πληροφορίες που έχουµε για τη ζωή και το έργο του 
είναι πενιχρές. Υπάρχει µία επιστολή του ρήτορα Λιβάνιου (ep. 1065) στην 
οποία φαίνεται ότι ο Αφθόνιος ήταν φίλος του, ίσως και µαθητής του. Επίσης ο 
Φώτιος (Βιβλ. 133) αναφέρεται σε Μελέτες του, οι οποίες ωστόσο δεν µας έχουν 
διασωθεί, ενώ το Λεξικό Σούδα παραδίδει: Ἀφθόνιος σοφιστής· ἔγραψεν <‘Υπό-
µνηµα> εἰς τὴν Ἑρµογένους Τέχνην, Προγυµνάσµατα (97, 4630 Adler).7 Με το 
όνοµα του Αφθονίου παραδίδονται σήµερα 40 µύθοι και Προγυµνάσµατα.  

Προγυµνάσµατα ήταν ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου για την 
εκπαίδευση των µαθητών της ρητορικής. Ο Αφθόνιος τα χωρίζει σε δέκα τέσσε-
ρα είδη (µῦθος, διήγηµα, χρεία, γνώµη, ἀνασκευή, κατασκευή, κοινὸς τόπος, ἐγ-
κώµιον, ψόγος, σύγκρισις, ἠθοποιία, ἔκφρασις, θέσις, περὶ νόµου εἰσφορᾶς). Το 
έργο περιελάµβανε ένα θεωρητικό µέρος (ορισµό κάθε είδους, κατηγοριοποίη-
ση, τρόπους ανάλυσης) και ένα πρακτικό (συγκεκριµένα παραδείγµατα συγγρα-
φής κάθε είδους). Είχε ευρεία διάδοση ήδη από τον 5ο αι., κατά τον οποίο συµ-
περιλαµβάνονται τα Προγυµνάσµατα του Αφθόνιου στο ρητορικό ανθολόγιο κει-
µένων του Ερµογένη, το γνωστό και ως Corpus Hermogeneum, στο Βυζάντιο 
(βλ. για παράδειγµα Σχόλια του Ιωάννη από τις Σάρδεις τον 9ο αι.)8, την Ανα-
γέννηση ως τους νεότερους χρόνους. Υπάρχουν επίσης αρκετές λατινικές µετα-
φράσεις· πιο γνωστή είναι αυτή του R. Agricola (Kennedy, Progymnasmata 89-
90). 

Τα αποσπάσµατα που ακολουθούν βασίζονται στην έκδοση του M. 
Patillon, Corpus rhetoricum. Anonyme: Préambule à la rhétorique, Aphthonios: 
Progymnasmata, en annexe Pseudo-Hermogène: Progymnasmata; ed. et tr. par 
M.P., Paris 2008. 

 
Ἀφθονίου Σοφιστοῦ Προγυµνάσµατα 

 
Γραµµατική Κάρλα 

 
  ΟΡΟΣ ΜΥΘΟΥ 
  Ὁ µῦθος ποιητῶν µὲν προῆλθε, γεγένηται δὲ καὶ ῥητόρων κοινὸς ἐκ 
παραινέσεως. 

																																																								
7 Patillon, Aphthonios 49-52. 
8 Hock, Chreia.  
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 Ἔστι δὲ µῦθος λόγος ψευδὴς εἰκονίζων ἀλήθειαν. Καλεῖται δὲ Συβαριτικὸς καὶ 
Κίλιξ καὶ Κύπριος, πρὸς τοὺς εὑρόντας µεταθεὶς τὰ ὀνόµατα· νικᾷ δὲ µᾶλλον 
Αἰσώπειος λέγεσθαι τῷ τὸν Αἴσωπον ἄριστα πάντων συγγράψαι τοὺς µύθους. 

Τοῦ δὲ µύθου τὸ µέν ἐστι λογικόν, τὸ δὲ ἠθικόν, τὸ δὲ µικτόν· καὶ λογικὸν 
µέν, ἐν ᾧ τι ποιῶν ἄνθρωπος πέπλασται, ἠθικὸν δὲ τὸ τῶν ἀλόγων ἦθος 
ἀποµιµούµενον, µικτὸν δὲ τὸ ἐξ ἀµφοτέρων, ἀλόγου καὶ λογικοῦ. Τὴν δὲ 
παραίνεσιν, δι’ ἣν ὁ µῦθος τέτακται, προτάττων µὲν ὀνοµάσεις προµύθιον, 
ἐπιµύθιον δὲ τελευταῖον ἐπενεγκών. 

Μῦθος ὁ τῶν τεττίγων καὶ τῶν µυρµήκων  προτρέπων τοὺς νέους εἰς 
πόνους. 
  Θέρους ἦν ἀκµὴ καὶ οἱ µὲν τέττιγες µουσικὴν ἀνεβάλλοντο σύντονον, τοῖς 
µύρµηξι δὲ πονεῖν ἐπῄει καὶ συλλέγειν καρπούς, ἐξ ὧν ἔµελλον τοῦ χειµῶνος 
τραφήσεσθαι. Χειµῶνος δὲ ἐπιγεγονότος µύρµηκες µὲν οἷς ἐπόνουν ἐτρέφοντο, 
τοῖς δὲ ἡ τέρψις ἐτελεύτα πρὸς ἔνδειαν. Οὕτω νεότης πονεῖν οὐκ ἐθέλουσα παρὰ 
τὸ γῆρας κακοπραγεῖ. 

 
ΙΙ. ΟΡΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ   
Διήγηµά ἐστιν ἔκθεσις πράγµατος γεγονότος ἢ ὡς γεγονότος. Διενήνοχε δὲ 
διήγηµα διηγήσεως ὡς ποιήσεως ποίηµα· ποίησις µὲν γὰρ πᾶσα ἡ Ἰλιάς, ποίηµα δὲ 
ἡ τῶν Ἀχιλλέως ὅπλων κατασκευή.  

Τοῦ δὲ διηγήµατος τὸ µέν ἐστι δραµατικόν, τὸ δὲ ἱστορικόν, τὸ δὲ πολιτικόν· 
καὶ δραµατικὸν µὲν τὸ πεπλασµένον, ἱστορικὸν δὲ τὸ παλαιὰν ἔχον ἀφήγησιν, 
πολιτικὸν δὲ ᾧ παρὰ τοὺς ἀγῶνας οἱ ῥήτορες κέχρηνται. 

Παρέπεται δὲ τῷ διηγήµατι ἕξ· τὸ πρᾶξαν πρόσωπον, τὸ πραχθὲν πρᾶγµα, 
χρόνος καθ’ ὅν, τόπος ἐν ᾧ, τρόπος ὅπως, αἰτία δι’ ἥν. Ἀρεταὶ δὲ διηγήµατος 
τέσσαρες· σαφήνεια, συντοµία, πιθανότης καὶ ὁ τῶν ὀνοµάτων ἑλληνισµός.  

Διήγηµα τὸ κατὰ ῥόδον· δραµατικόν.   Ὁ τὸ ῥόδον θαυµάζων τοῦ κάλλους 
τὴν τῆς Ἀφροδίτης λογιζέσθω πληγήν. ἤρα µὲν γὰρ ἡ θεὸς τοῦ Ἀδώνιδος, ἀντήρα 
δὲ καὶ ὁ Ἄρης αὐτῆς, καὶ τοῦτο ἡ θεὸς ὑπῆρχεν Ἀδώνιδι, ὅπερ Ἀφροδίτῃ Ἄρης 
ἐτύγχανε. θεὸς ἤρα θεοῦ καὶ θεὸς ἐδίωκεν ἄνθρωπον· πόθος ὅµοιος, κἂν τὸ γένος 
διήλλαττε. ζηλοτυπῶν δὲ ὁ Ἄρης τὸν Ἄδωνιν ἀνελεῖν ἠβούλετο, λύσιν ἔρωτος τὸν 
Ἀδώνιδος ἡγησάµενος θάνατον. καὶ πλήττει µὲν Ἄρης τὸν Ἄδωνιν. µαθοῦσα δὲ τὸ 
ποιηθὲν ἡ θεὸς ἀµύνειν ἠπείγετο, καὶ κατὰ σπουδὴν ἐµβαλοῦσα τῷ ῥόδῳ ταῖς 
ἀκάνθαις προσέπταισε, καὶ τὸν µὲν ταρσὸν τοῦ ποδὸς περιπείρεται. Τὸ δὲ 
καταρρεῦσαν αἷµα τοῦ τραύµατος τὴν τοῦ ῥόδου χροιὰν εἰς τὴν οἰκείαν ὄψιν 
µετέθηκε, καὶ τὸ ῥόδον τὴν ἀρχὴν λευκὸν γεγονὸς εἰς ὃ νῦν ὁρᾶται µετῆλθεν. 

 
VIII. ΟΡΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΥ  

     ᾿Εγκώµιόν ἐστι λόγος ἐκθετικὸς τῶν προσόντων καλῶν.  Εἴρηται δὲ 
οὕτως ἐκ τοῦ ἐν κώµαις ᾄδειν τὸ παλαιόν· κώµας δὲ ἐκάλουν τοὺς στενωπούς. 
Διενήνοχε δὲ ὕµνου καὶ ἐπαίνου τῷ τὸν µὲν ὕµνον εἶναι θεῶν, τὸ δὲ ἐγκώµιον 
θνητῶν, καὶ τῷ τὸν µὲν ἔπαινον ἐν βραχεῖ γίνεσθαι, τὸ δὲ ἐγκώµιον κατὰ τέχνην 
ἐκφέρεσθαι.  
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᾿Εγκωµιαστέον δὲ πρόσωπά τε καὶ πράγµατα, καιρούς τε καὶ τόπους, ἄλογα 
ζῷα καὶ πρὸς τούτοις φυτά· πρόσωπα µὲν ὡς Θουκυδίδην ἢ Δηµοσθένην, 
πράγµατα δὲ ὡς δικαιοσύνην ἢ σωφροσύνην, καιροὺς δὲ ὡς ἔαρ ἢ θέρος, τόπους 
δὲ ὡς λιµένας καὶ κήπους, ἄλογα ζῷα ὡς ἵππον ἢ βοῦν, φυτὰ δὲ ὡς ἐλαίαν ἢ 
ἄµπελον. ᾿Εγκωµιαστέον δὲ καὶ κοινῇ καὶ καθ' ἕκαστον, κοινῇ µὲν ὡς ἅπαντας 
᾿Αθηναίους, ἰδίᾳ δὲ ὡς ᾿Αθηναίων ἕνα.  

     ῾Η µὲν οὖν διαίρεσις αὕτη τοῦ ἐγκωµίου. Ἐργάσαιο  δ' αὐτὸ τοῖσδε τοῖς 
κεφαλαίοις· προοιµιάσῃ µὲν πρὸς τὴν οὖσαν ὑπόθεσιν· εἶτα θήσεις τὸ γένος, ὃ 
διαιρήσεις εἰς ἔθνος, πατρίδα, προγόνους καὶ πατέρας· εἶτα ἀνατροφήν, ἣν 
διαιρήσεις εἰς ἐπιτηδεύµατα καὶ τέχνην καὶ νόµους· εἶτα τὸ µέγιστον τῶν 
ἐγκωµίων κεφάλαιον ἐποίσεις τὰς πράξεις, ἃς διαιρήσεις εἰς ψυχὴν καὶ σῶµα καὶ 
τύχην, ψυχὴν µὲν ὡς ἀνδρείαν ἢ φρόνησιν, σῶµα δὲ ὡς κάλλος ἢ τάχος ἢ ῥώµην, 
τύχην δὲ ὡς δυναστείαν καὶ πλοῦτον καὶ φίλους· ἐπὶ τούτοις τὴν σύγκρισιν ἐκ 
παραθέσεως συνάγων τῷ ἐγκωµιαζοµένῳ τὸ µεῖζον· εἶτα ἐπίλογον εὐχῇ µᾶλλον 
προσήκοντα. 

 
Μετάφραση 

Ι. Ορισµός του µύθου  
Ο µύθος προήλθε από τους ποιητές, αλλά τον χρησιµοποιούν και οι ρήτορες, γιατί έχει 
παραινετικό χαρακτήρα. Ο µύθος είναι ένας λόγος φανταστικός που απεικονίζει την 
αλήθεια. Ονοµάζεται Συβαριτικός, Κιλίκιος, Κύπριος, ανάλογα µε το ποιος θεωρείται 
ευρετής. Συνήθως όµως λέγεται Αισώπειος, επειδή ο Αίσωπος συνέθεσε τους 
καλύτερους µύθους από όλους. Άλλοτε ο µύθος είναι λογικός, άλλοτε ηθικός και άλλοτε 
µεικτός· λογικός είναι ο µύθος που έχει ως ήρωες ανθρώπους, ηθικός, αυτός που 
µιµείται τον χαρακτήρα των ζώων και µεικτός αυτό που περιλαµβάνει και ανθρώπους 
και ζώα. Το δίδαγµα που έχει ο µύθος άλλοτε προτάσσεται – και τότε ονοµάζεται 
προµύθιο – και άλλοτε βρίσκεται στο τέλος και λέγεται επιµύθιο.  

 Ο µύθος µε τα τζιτζίκια και τα µυρµήγκια προτρέπει τους νέους στην εργασία. 
 Ήταν κατακαλόκαιρο και τα τζιτζίκια ήταν αφοσιωµένα στην αρµονική 

µουσική, ενώ τα µυρµήγκια εργάζονταν και συνέλεγαν καρπούς για να έχουν τον 
χειµώνα τροφή. Όταν ήλθε ο χειµώνας, τα µυρµήγια τρέφονταν µε τους καρπούς των 
κόπων τους, ενώ η απόλαυση των τζιτζικιών έλαβε τέλος εξαιτίας της πείνας.  

 Έτσι και οι νέοι που αρνούνται να κοπιάσουν θα έχουν άσχηµα γηρατειά.  
 

ΙΙ. Ορισµός του διηγήµατος 
Διήγηµα είναι η εξιστόρηση µιας πραγµατικής ή µιας φανταστικής ιστορίας. Διαφέρει το 
διήγηµα από τη διήγηση, όπως η ποίηση από το ποίηµα· για παράδειγµα ποίηση είναι η 
Ιλιάδα στο σύνολό της, ενώ ποίηµα είναι η κατασκευή των όπλων του Αχιλλέα. Το 
διήγηµα διακρίνεται σε δραµατικό, ιστορικό και πολιτικό. Δραµατικό είναι το 
φανταστικό, ιστορικό αυτό που αναφέρεται σε γεγονότα του παρελθόντος και πολιτικό 
αυτό που χρησιµοποιούν οι ρήτορες στις δίκες. Το διήγηµα πρέπει να περιέχει έξι 
πληροφορίες: το πρόσωπο που έπραξε κάτι, την πράξη, τον χρόνο, τον τρόπο και την 
αιτία. Οι αρετές του διηγήµατος είναι τέσσερεις: η σαφήνεια, η συντοµία, η 
αληθοφάνεια και η σωστή χρήση της γλώσσας. 

Διήγηµα για το τριαντάφυλλο· δραµατικό 
Αυτός που θαυµάζει την οµορφιά του τριαντάφυλλου, ας το συνδέσει συνειρµικά 

και µε την πληγή της Αφροδίτης.  Αγαπούσε η θεά τον Άδωνη, ενώ ο Άρης αγαπούσε 
αυτήν και αισθανόταν η θεά για τον Άδωνη ό,τι ακριβώς αισθανόταν και ο Άρης για 
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αυτήν. Ο θεός αγαπούσε θεά και η θεά κυνηγούσε θνητό. Ο πόθος ήταν ο ίδιος, έστω και 
αν διέφερε η φύση τους. Ζήλεψε λοιπόν ο Άρης τον Άδωνη και ήθελε να τον σκοτώσει. 
Θεώρησε ότι ο θάνατος του Άδωνη θα έλυνε το ερωτικό του πρόβληµα. Έτσι χτυπά ο 
Άρης τον Άδωνη. Μόλις το πληροφορήθηκε η θεά, έσπευσε να τον βοηθήσει, αλλά 
πάνω στη βιάση της έπεσε στα αγκάθια τριαντάφυλλου και της τρύπησαν τον 
αστράγαλο. Το αίµα που έσταξε από την πληγή µετέτρεψε το χρώµα του τριαντάφυλλου 
σε αυτό που γνωρίζουµε. Το τριαντάφυλλο, ενώ στην αρχή ήταν λευκό, έγινε αυτό που 
τώρα βλέπουµε, κόκκινο. 

 
VIII. Ορισµός του εγκωµίου 
Εγκώµιο είναι ένα είδος λόγου που παρουσιάζει τα θετικά χαρακτηριστικά. Ονοµάστηκε 
έτσι επειδή τραγουδιόταν «ἐν κώµαις» στους παλαιούς χρόνους· κώµη ήταν το στενό 
δροµάκι. Διαφέρει από τον ύµνο και τον έπαινο· ενώ ο ύµνος αναφέρεται στους θεούς, 
το εγκώµιο αναφέρεται στους θνητούς και ο έπαινος είναι σύντοµος, ενώ το εγκώµιο 
απαιτεί έντεχνη επεξεργασία.  

 Θέµατα του εγκωµίου µπορεί να είναι πρόσωπα, αφηρηµένες έννοιες, εποχές, 
τόποι, ζώα, ακόµη και φυτά. Πρόσωπα, όπως ο Θουκυδίδης ή ο Δηµοσθένης, 
αφηρηµένες έννοιες, όπως η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη, εποχές, όπως η άνοιξη ή το 
καλοκαίρι, τόποι, όπως λιµάνια ή κήποι, ζώα, όπως το άλογο ή το βόδι, φυτά, όπως το 
αµπέλι ή η ελιά. Το εγκώµιο µπορεί να είναι καθολικό ή ατοµικό· καθολικό είναι για 
παράδειγµα όταν έχει ως θέµα το σύνολο των Αθηναίων, ενώ ατοµικό όταν το θέµα του 
είναι για παράδειγµα ένας Αθηναίος.  

Όσον αφορά τη δοµή το εγκώµιο θα µπορούσε να αποτελείται από τα εξής 
κεφάλαια: Θα κάνεις έναν πρόλογο, στον οποίο θα εκθέσεις το θέµα σου. Έπειτα θα 
αναφερθείς στην καταγωγή, την οποία θα δοµήσεις µε βάση το έθνος, την πατρίδα, τους 
προγόνους και τους γονείς. Στη συνέχεια θα αναφερθείς στην ανατροφή, την οποία θα 
χωρίσεις σε συνήθειες, ικανότητες και συµµόρφωση στους κανόνες. Ακολουθεί το 
µεγαλύτερο κεφάλαιο του εγκωµίου που αναφέρεται στις πράξεις, τις οποίες θα 
διαιρέσεις σε ψυχικές αρετές, σωµατικές και αυτές που οφείλονται στην τύχη· ψυχικές 
αρετές είναι για παράδειγµα η ανδρεία ή η φρόνηση, σωµατικές όπως η οµορφιά ή η 
ταχύτητα ή η καλή φυσική κατάσταση, ενώ αρετές που σχετίζονται µε την τύχη είναι για 
παράδειγµα η εξουσία, ο πλούτος, οι φίλοι. Μετά από αυτά θα παραθέσεις µία 
σύγκριση, στην οποία θα αναδειχτεί ο εγκωµιαζόµενος ως ο καλύτερος. Στο τέλος  
(τίθεται) ο επίλογος που θα ταίριαζε να είναι µια ευχή.  

 [Ακολουθούν ως παραδείγµατα εγκωµίου το «’Εγκώµιον Θουκυδίδου», και 
το «Σοφίας ἐγκώµιον»]  

 
Σχόλια 

Ι. γεγένηται δὲ καὶ ῥητόρων κοινὸς ἐκ παραινέσεως: Ο Αφθόνιος δικαιολογεί εδώ την 
παρουσία του µύθου τόσο στο εγχειρίδιό του όσο και στους ρητορικούς λόγους 
ευρύτερα. Η χρήση του µύθου συνδέεται στα θεωρητικά έργα ρητορικής (βλ. π.χ. 
Αριστοτέλης, Ρητορική 1393b) µε το παράδειγµα (exemplum) ως µέσο 
επιχειρηµατολογίας. Στον Ψευδο-Ερµογένη υπάρχει η εξής φράση: «φαίνονται δὲ καὶ οἱ 
ρήτορες αὐτῷ (scil. τῷ µύθῳ) χρησάµενοι ἀντὶ παραδείγµατος» (Προγυµνάσµατα, Ι.10). 
Καλεῖται δὲ Συβαριτικὸς καὶ Κίλιξ καὶ Κύπριος: Η άποψη αυτή για τη διάκριση των 
µύθων, η οποία βασίζεται στον τόπο καταγωγής του «πρώτου ευρετή», απαντά σε 
διάφορες παραλλαγές και σε προγυµνάσµατα άλλων συγγραφέων. Στον Νικόλαο 
Μύρωνα αναφέρεται: «Τῶν δὲ µύθων οἳ µὲν ὀνοµαζέσθωσαν Αἰσώπειοι, οἳ δὲ 
Συβαριτικοί, οἳ δὲ Λύδιοι, οἳ δὲ Φρύγιοι, ἀπὸ τόπων τινῶν ἢ προσώπων τὰς προσηγορίας 
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ἔχοντες. εἰσὶ δὲ οἱ <µὲν> Συβαριτικοὶ <οἱ ἐκ µόνων λογικῶν ζῴων, Αἰσώπειοι δὲ> οἱ ἐξ 
ἀλόγων καὶ λογικῶν συγκείµενοι, Λύδιοι δὲ καὶ Φρύγιοι οἱ ἐκ µόνων ἀλόγων» (6.20-7.4). 
προτρέπων τοὺς νέους εἰς πόνους: Με τη φράση αυτή, όπως και στο επιµύθιο, δικαιολο-
γείται η επιλογή του συγκεκριµένου παραδείγµατος. Ο Αφθόνιος επέλεξε το συγκεκρι-
µένο παράδειγµα γιατί έχει παιδευτική αξία κυρίως για τους νέους. Για τον τρόπο λει-
τουργίας του µύθου στις ευαίσθητες ψυχές των νέων βλ. Ψευδο-Ερµογένης, Προγυµνά-
σµατα (Ι.1).  
ΙΙ. Ἀρεταὶ δὲ διηγήµατος τέσσαρες· σαφήνεια, συντοµία, πιθανότης καὶ ὁ τῶν ὀνοµάτων 
ἑλληνισµός: Ως αρετές του διηγήµατος αναφέρονται η σαφήνεια, η συντοµία, η 
αληθοφάνεια και η σωστή χρήση της γλώσσας. Οι τρεις πρώτες απαντούν συχνά στα 
θεωρητικά έργα και στα εγχειρίδια της ρητορικής ως αρετές της διήγησης (για 
παράδειγµα βλ. Αναξιµένης, Ρητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον 30.5: δεῖ τούτων ἕκαστον ποιεῖν 
σαφῶς καὶ βραχέως καὶ µὴ ἀπίστως· σαφῶς µέν, ὅπως καταµάθωσι τὰ λεγόµενα 
πράγµατα, συντόµως δέ, ἵνα µνηµονεύσωσι τὰ ῥηθέντα, πιστῶς δέ, ὅπως µὴ πρὸ τοῦ ταῖς 
πίστεσι καὶ ταῖς δικαιολογίαις βεβαιῶσαι τὸν λόγον ἡµᾶς τὰς ἐξηγήσεις ἡµῶν οἱ 
ἀκούοντες ἀποδοκιµάσωσι). Με τον όρο «ὀνοµάτων ἑλληνισµός» εννοεί τη σωστή χρήση 
της γλώσσας γραµµατικώς και συντακτικώς. Τα γραµµατικά λάθη χαρακτηρίζονται 
συνήθως ως βαρβαρισµός και τα συντακτικά λάθη ως σολοικισµός.  
Διήγηµα τὸ κατὰ ῥόδον, δραµατικόν: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν αιτιολογικό µύθο, 
ένα διήγηµα που αιτιολογεί γιατί τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα. Χαρακτηρίζεται ως 
«δραµατικόν», αφού σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δώσει ο Αφθόνιος είναι 
µυθοπλαστικό (πεπλασµένον) και εµπεριέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία: 
Πρόσωπα: Αφροδίτη, Άρης, Άδωνις  
Πράξεις:  δολοφονία, τραυµατισµός 
Χρόνος: µυθικό παρελθόν, χρονολογική σειρά των γεγονότων, εποχή άνθησης των 
τριαντάφυλλων 
Τόπος: τόπος όπου υπάρχουν τριαντάφυλλα (κήπος;) 
Τρόπος: τραυµατίζεται ο αστράγαλος της θεάς Αφροδίτης και µε το αίµα της βάφονται 
τα τριαντάφυλλα κόκκινα 
Αιτία: ζήλεια και ερωτικό πάθος 
VIII. Ἐγκώµιόν ἐστι λόγος ἐκθετικὸς τῶν προσόντων καλῶν: Ανάλογος ο ορισµός 
εγκωµίου στα Προγυµνάσµατα του Ψευδο-Ερµογένη και του Νικολάου του Μύρωνος: 

Ἐγκώµιόν ἐστιν ἔκθεσις τῶν προσόντων ἀγαθῶν τινι κοινῶς ἢ ἰδίως· κοινῶς µὲν 
οἷον ἐγκώµιον ἀνθρώπου, ἰδίως δὲ οἷον ἐγκώµιον Σωκράτους (Ερµογένης, 
Προγυµνάσµατα 7). 

Ἐγκώµιον δέ ἐστιν εὐφηµία ὡρισµένου προσώπου ἢ πράγµατος <ἐπὶ> 
ὁµολογουµένοις ἀγαθοῖς διεξοδικῶς γινοµένη (Νικόλαος Μύρων, Προγυµνάσµατα p. 48).  
Εἴρηται δὲ οὕτως ἐκ τοῦ ἐν κώµαις ᾄδειν τὸ παλαιόν: Διαφορετική η ετυµολογία της λέ-
ξης ἐγκώµιον στον Νικόλαο τον Μύρωνα, ο οποίος θεωρεί ότι η λέξη προέκυψε από 
τους επαίνους που αντάλλασσαν οι άνθρωποι µεταξύ τους στις γιορτές και σε ευχάριστα 
γεγονότα: 
Εἴρηται δὲ ἐγκώµιον ἀπὸ τοῦ ἐν κώµῳ τινὶ <καὶ παιδιᾷ> πάλαι τοὺς ἀνθρώπους τούς τε 
εἰς θεοὺς ὕµνους καὶ τοὺς εἰς ἀλλήλους ἐπαίνους ἐργάζεσθαι (Νικόλαος Μύρων, 
Προγυµνάσµατα p. 4).  
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Γ) Ρητορικοί λόγοι 
 
 

ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Δίων ο Χρυσόστοµος ή, όπως είναι αλλιώς γνωστός, ο Δίων από την Προύσα 
ή Dio Cocceianus, ήταν ένας Έλληνας ρητοροδιδάσκαλος και φιλόσοφος της 
πρώιµης αυτοκρατορικής εποχής, ο οποίος γεννήθηκε περίπου το 40 µ.Χ. στην 
Προύσα της Βιθυνίας και πέθανε µετά το 110 µ.Χ. Συνεπώς, ήταν περίπου 
σύγχρονος του Πλουτάρχου, του Τακίτου και του Πλινίου του Νεοτέρου. 
Πληροφορίες για τον βίο του Δίωνα µπορούµε να βρούµε στον Φιλόστρατο 
(Βίοι σοφιστῶν) και τον Συνέσιο Κυρήνης (Δίων), ενώ πολύτιµες είναι και οι 
αυτοβιογραφικές αναφορές του ίδιου του συγγραφέα στα έργα του.  

Ο Δίων έγινε διάσηµος στη Ρώµη και σε όλο το ρωµαϊκό κράτος λόγω της 
ευχέρειας µε την οποία χειριζόταν τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό 
λόγο. Τον θαυµασµό των οµοτέχνων του µαρτυρεί και το τιµητικό επίθετο 
«χρυσόστοµος», που έλαβε από τους σύγχρονούς του αναγνώστες. Το έργο του 
γράφτηκε κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης εξορίας του από τη Βιθυνία και 
την Ιταλία για πολιτικούς λόγους και συνδέεται στενά µε τις δηµόσιες διαλέξεις 
που έδινε για βιοπορισµό. Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι ο Δίων ζούσε στη Ρώµη 
κατά την περίοδο της διακυβέρνησής της από τον αυτοκράτορα Τίτο (79–81 
µ.Χ.) και ότι τόλµησε να γράψει σχετικά µε τη σκανδαλώδη ερωτική σχέση του 
αυτοκράτορα µε τον πυγµάχο Μελανκόµα (ή Μελαγκόµα) από την Καρία. Ο 
Δίων παρέµεινε επικριτικός προς τις αρχές και µετά τον θάνατο του Τίτου τη 
13η Σεπτεµβρίου 81 µ.Χ. Φαίνεται ότι άσκησε κριτική και στον αδελφό και 
διάδοχο του Τίτου, τον Δοµιτιανό, ο οποίος τελικά τον εξόρισε από τη Ρώµη, 
την Ιταλία και τη Βιθυνία κατά το έτος 82 µ.Χ. µε την αιτιολογία ότι 
συνωµοτούσε εναντίον του παρέχοντας συµβουλές σε έναν συνωµότη συγγενή 
του αυτοκράτορα. Ο Δίων περιπλανήθηκε για δεκατέσσερα χρόνια στις εσχατιές 
της αυτοκρατορίας, µεταξύ άλλων στις περιοχές γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα, 
υιοθετώντας συνειδητά τον φτωχικό τρόπο ζωής και την περιβολή των κυνικών 
φιλοσόφων και ασκώντας ποικίλα χειρωνακτικά επαγγέλµατα για να επιβιώσει.9 
Με τον θάνατο του Δοµιτιανού το έτος 96 µ.Χ., επανήλθε από την εξορία του 
και συνέχισε τη σταδιοδροµία του ως ρήτορα και φιλοσόφου. Ο αυτοκράτορας 
που ανακάλεσε την απόφαση για την εξορία του Δίωνα ήταν ο Νέρβας (Marcus 
Cocceius Nerva), από τον οποίο ο Δίων έλαβε το όνοµα Cocceianus. Τέλος, ο 
Δίων συνδέθηκε πιθανόν µε φιλική σχέση µε τον αυτοκράτορα Τραϊανό, 
διάδοχο του Νέρβα, ο οποίος ηγήθηκε του ρωµαϊκού κράτους µεταξύ του 98 και 
του 117 µ.Χ.  

																																																								
9 Για τη στροφή του Δίωνα στην κυνική φιλοσοφία βλ. και Arnim, Leben und Werken. 
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Ο Δίων ο Χρυσόστοµος ανήκε στους Έλληνες εκείνους της αυτο-
κρατορικής περιόδου που συνδύαζαν την εθνική αυτοπεποίθηση και την 
υπερηφάνεια για τη µεγαλειώδη ελληνική κλασική παράδοση, τις ηθικές της 
αξίες και τον ελληνικό πολιτισµό µε τη νηφάλια αποδοχή της πραγµατικότητας 
της ρωµαϊκής κυριαρχίας στο σύνολο του πάλαι ποτέ ελεύθερου ελληνικού 
χώρου. Το έργο του, στο οποίο υπερασπίζεται τις παραδοσιακές ελληνικές 
ηθικές αξίες στο πολύχρωµο περιβάλλον της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, ανήκει 
στα έργα που προαναγγέλλουν και εγκαινιάζουν το κίνηµα της δεύτερης 
σοφιστικής. Στους πολυάριθµους λόγους του τονίζει συχνά τον σηµαντικό ρόλο 
του ρήτορα στην πολιτική ζωή της πόλης. Στη σκέψη του Δίωνα, µπορούν να 
αναγνωρισθούν στοιχεία της στωϊκής και της κυνικής φιλοσοφίας. Χάρη στον 
συγγραφέα έχουν επίσης σωθεί πολλά από τα ανέκδοτα που σχετίζονται µε τον 
βίο του µεγάλου κυνικού φιλοσόφου Διογένη.10 

Σώζονται ογδόντα λόγοι του, από τους οποίους δύο (Κορινθιακὰ και Περὶ 
Τύχης) θεωρούνται νόθοι και αποδίδονται στον µαθητή του Φαβωρίνο από το 
Arelate. Αρκετοί από τους λόγους του Δίωνα απευθύνονται προς συγκεκριµένες 
πόλεις, για παράδειγµα προς τη Ρόδο και την Αλεξάνδρεια. Το ύφος του είναι 
µετριοπαθές, κοµψό και ευχάριστο. Πολλοί µελετητές θεωρούν ότι το έργο του 
Δίωνα αποτελεί σηµαντικό παράδειγµα της επίδρασης που άσκησε η 
παγανιστική φιλοσοφία στην εξέλιξη του πρώιµου χριστιανισµού. 

Στα παρακάτω αποσπάσµατα ακολουθείται η έκδοση του von Arnim, 
Dionis Prusaensis. 

 
 

Εὐβοϊκὸς ἢ Κυνηγός 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο λόγος που παρατίθεται παρακάτω (Λόγος 7) είναι σηµαντικός, αφού 
επικεντρώνεται στη ζωή της υπαίθρου στο νησί της Εύβοιας. Ο Δίων 
παρουσιάζει την αγροτική αυτή ζωή ως πρότυπο βίου που χαρακτηρίζεται από 
εργατικότητα και εγκράτεια, ενός βίου ο οποίος αντιδιαστέλλεται προς τον 
παρασιτικό, πολυτελή και παρακµιακό τρόπο ζωής των κατοίκων της πόλης.11 Ο 
λόγος αυτός αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή για την κοινωνική και οικονοµική 
ιστορία της περιοχής και της περιόδου. Ο συγγραφέας αναδεικνύει την αρετή 
των αγροτών της ελληνικής υπαίθρου και υποστηρίζει ότι η λιτή ζωή κοντά στη 
φύση µπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευτυχία.12 

Ο λόγος διαιρείται σε δύο µέρη, καθένα από τα οποία έχει έναν διακριτό 
χαρακτήρα. Το πρώτο µέρος διαδραµατίζεται στο νησί της Εύβοιας και έχει 

																																																								
10 Βλ. Dihle, Greek and Latin Literature 229. 
11 Βλ. και Reuter, Euboikos. 
12 Βλ. Αλεξίου, Ρητορικές τεχνικές και ηθικές επιταγές 305. 
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στοιχεία που θυµίζουν µυθιστόρηµα.13 Ο συγγραφέας ναυαγεί εκεί, όπου 
βρίσκει καταφύγιο και φιλοξενία στο σπίτι της οικογένειας ενός ντόπιου 
κυνηγού. Η προσωπική αυτή εµπειρία του συγγραφέα γίνεται αφορµή για να 
προσφέρει στον αναγνώστη του µια ειδυλλιακή απεικόνιση της οικογενειακής 
ζωής του κυνηγού σε κάποιο ορεινό χωριό του νησιού. Η παραµονή του στο εκεί 
αγροτικό περιβάλλον τού δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον τρόπο 
ζωής των οικοδεσποτών του και έχει την ευκαιρία να εκτιµήσει πόσο υπερέχουν 
οι φτωχοί των πλουσίων όσον αφορά στην αξιοπρέπεια και την ευγένεια. Στον 
λόγο εντοπίζονται ποικίλες λογοτεχνικές αναφορές µε κυριότερη τη σκηνή της 
επίσκεψης του Οδυσσέα στον Εύµαιο στη ραψωδία ξ της Οδύσσειας. 

Το δεύτερο µέρος του λόγου έχει τη µορφή διατριβής και εµπεριέχει 
ποικίλα στωικά, κυνικά και πλατωνικά στοιχεία.14 Δίνονται συµβουλές στους 
φτωχούς των πόλεων σχετικά µε την αποφυγή της άσκησης ορισµένων επαγγελ-
µάτων που είναι επιζήµια για τα ήθη. 

Ενδεικτικό της συγγραφικής δεινότητας του Δίωνα είναι η ποικιλία των 
τρόπων µε τους οποίους αισθητοποιείται η αντίθεση ανάµεσα στους κατοίκους 
της πόλης και σε αυτούς της υπαίθρου ως προς τη νοοτροπία, τη βιοθεωρία και 
τον τρόπο ζωής. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στο ύφος των λόγων του κυνηγού, που 
είναι τόσο διαφορετικό από το επιτηδευµένο ύφος των αστών, αποτυπώνεται η 
απλότητα και απλοϊκότητά του. 

Το απόσπασµα που ακολουθεί (κεφ. 21–26) αφορά στην επίσκεψη του 
κυνηγού στην πόλη. Πρόκειται για µια αναγκαστική επίσκεψη, την οποία ο 
κυνηγός υποχρεούται να κάνει λόγω του ότι παρέλειψε να καταβάλει τους 
προβλεπόµενους φόρους. Ο άπειρος σε σχέση µε το αστικό περιβάλλον κυνηγός 
έρχεται εδώ για πρώτη φορά σε επαφή µε τα «αξιοπερίεργα» της πόλης και τους 
ανθρώπους της. 
 

Εὐβοϊκός 21–26 
 
Ὁ µὲν οὖν ἕτερος ἡµῶν οὐδεπώποτε εἰς πόλιν κατέβη, πεντήκοντα ἔτη γεγονώς· 
ἐγὼ δὲ δὶς µόνον, ἅπαξ µὲν ἔτι παῖς µετὰ τοῦ πατρός, ὁπηνίκα τὴν ἀγέλην εἴχοµεν. 
ὕστερον δὲ ἧκέ τις ἀργύριον αἰτῶν, ὥσπερ ἔχοντάς τι, κελεύων ἀκολουθεῖν εἰς τὴν 
πόλιν. ἡµῖν δὲ ἀργύριον µὲν οὐκ ἦν, ἀλλ’ ἀπωµοσάµην µὴ ἔχειν· εἰ δὲ µή, 
δεδωκέναι ἄν. 22 ἐξενίσαµεν δὲ αὐτὸν ὡς ἠδυνάµεθα κάλλιστα καὶ δύο ἐλάφεια 
δέρµατα ἐδώκαµεν· κἀγὼ ἠκολούθησα εἰς τὴν πόλιν. ἔφη γὰρ ἀνάγκην εἶναι τὸν 
ἕτερον ἐλθεῖν καὶ διδάξαι περὶ τούτων. εἶδον οὖν, οἷα καὶ πρότερον, οἰκίας πολλὰς 
καὶ µεγάλας καὶ τεῖχος ἔξωθεν καρτερὸν καὶ οἰκήµατά τινα ὑψηλὰ καὶ τετράγωνα 
ἐν τῷ τείχει, {τοὺς πύργους} καὶ πλοῖα πολλὰ ὁρµοῦντα ὥσπερ ἐν λίµνῃ {ἐν τῷ 
λιµένι} κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν. 23 τοῦτο δὲ ἐνθάδε οὐκ ἔστιν οὐδαµοῦ, ὅπου 
κατηνέχθης· καὶ διὰ τοῦτο αἱ νῆες ἀπόλλυνται. ταῦτα οὖν ἑώρων καὶ πολὺν ὄχλον 
ἐν ταὐτῷ συνειργµένον καὶ θόρυβον ἀµήχανον καὶ κραυγήν· ὥστε ἐµοὶ ἐδόκουν 
																																																								
13 Για τα µυθιστορηµατικά στοιχεία στον Ευβοϊκό βλ. και Jouan, Les thèmes romanesques 38–46, 
Anderson, Storytelling in Dio 145–150. 
14 Βλ. Brunt, Social Thought of Dio 3–34. 
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πάντες µάχεσθαι ἀλλήλοις. ἄγει οὖν µε πρός τινας ἄρχοντας, καὶ εἶπε γελῶν, 
Οὗτός ἐστιν ἐφ’ ὅν µε ἐπέµψατε. ἔχει δὲ οὐδὲν εἰ µή γε τὴν κόµην καὶ σκηνὴν µάλα 
ἰσχυρᾶν ξύλων. 24 οἱ δὲ ἄρχοντες εἰς τὸ θέατρον ἐβάδιζον, κἀγὼ σὺν αὐτοῖς. τὸ δὲ 
θέατρόν ἐστιν ὥσπερ φάραγξ κοῖλον, πλὴν οὐ µακρὸν ἑκατέρωθεν, ἀλλὰ 
στρογγύλον ἐξ ἡµίσους, οὐκ αὐτόµατον, ἀλλ’ ᾠκοδοµηµένον λίθοις. ἴσως δέ µου 
καταγελᾷς, ὅτι σοι διηγοῦµαι σαφῶς εἰδότι ταῦτα. πρῶτον µὲν οὖν πολύν τινα 
χρόνον ἄλλα τινὰ ἔπραττεν ὁ ὄχλος, καὶ ἐβόων ποτὲ µὲν πρᾴως καὶ ἱλαροὶ πάντες, 
ἐπαινοῦντές τινας, ποτὲ δὲ σφόδρα καὶ ὀργίλως. 25 ἦν δὲ τοῦτο χαλεπὸν τὸ τῆς 
ὀργῆς αὐτῶν· καὶ τοὺς ἀνθρώπους εὐθὺς ἐξέπληττον οἷς ἀνέκραγον ὥστε οἱ µὲν 
αὐτῶν περιτρέχοντες ἐδέοντο, οἱ δὲ τὰ ἱµάτια ἐρρίπτουν ὑπὸ τοῦ φόβου. ἐγὼ δὲ 
καὶ αὐτὸς ἅπαξ ὀλίγου κατέπεσον ὑπὸ τῆς κραυγῆς, ὥσπερ κλύδωνος ἐξαίφνης ἢ 
βροντῆς ἐπιρραγείσης. 26 ἄλλοι δέ τινες ἄνθρωποι παριόντες, οἱ δ’ ἐκ µέσων 
ἀνιστάµενοι, διελέγοντο πρὸς τὸ πλῆθος, οἱ µὲν ὀλίγα ῥήµατα, οἱ δὲ πολλοὺς 
λόγους. καὶ τῶν µὲν ἤκουον πολύν τινα χρόνον, τοῖς δὲ ἐχαλέπαινον εὐθὺς 
φθεγξαµένοις καὶ οὐδὲ γρύζειν ἐπέτρεπον. 
 

Μετάφραση 
O άλλος από εµάς, λοιπόν, ποτέ µέχρι τότε δεν είχε κατεβεί στην πόλη, µολονότι ήταν 
πενήντα χρονών άνθρωπος. Κι εγώ (sc. είχα κατέβει) δύο φορές µόνο, µια φορά, παιδί 
ακόµη,  µαζί µε τον πατέρα µου, όταν είχαµε ακόµη το κοπάδι. Ύστερα ήλθε κάποιος 
ζητώντας χρήµατα, λες και είχαµε τίποτα, διατάζοντάς µας να τον ακολουθήσουµε στην 
πόλη. Εµείς χρήµατα δεν είχαµε, αλλά του ορκίσθηκε ότι δεν έχουµε, αλλιώς θα του τα 
είχαµε δώσει. 22 Τον φιλοξενήσαµε όσο καλύτερα µπορούσαµε και του δώσαµε δύο 
ελαφήσια δέρµατα. Κι εγώ τον ακολούθησα στην πόλη. Γιατί είπε ότι είναι απαραίτητο 
ο ένας από τους δύο να έλθει και να δώσει εξηγήσεις σχετικά µε αυτά. Είδα, λοιπόν, 
όπως και την πρώτη φορά, σπίτια πολλά και µεγάλα και τείχος από έξω δυνατό και πάνω 
στο τείχος κάτι οικοδοµήµατα ψηλά και τετράγωνα, {τους πύργους} και πλοία πολλά 
αγκυροβοληµένα σαν να ήταν σε λίµνη {στο λιµάνι}, χωρίς καθόλου κύµα. 23 Κάτι 
τέτοιο δεν υπάρχει πουθενά εδώ, όπου ναυάγησες, και γι’ αυτόν τον λόγο χάνονται τα 
πλοία. Αυτά, λοιπόν, έβλεπα και πολύ κόσµο συγκεντρωµένο στο ίδιο σηµείο, ενώ (sc. 
άκουγα) τεράστια αναστάτωση και φωνές, ώστε νόµιζα ότι µάλωναν όλοι µεταξύ τους. 
Με οδηγεί λοιπόν ενώπιον ορισµένων αρχόντων και είπε γελώντας: «Να αυτός που µε 
στείλατε να φέρω. Δεν έχει, όµως, τίποτα άλλο παρά τα µαλλιά του και µια καλύβα µε 
γερά ξύλα». 24 Οι άρχοντες τότε προχωρούσαν προς το θέατρο, κι εγώ (sc. προχωρούσα) 
µαζί τους. Το θέατρο, λοιπόν, είναι σαν κοίλο φαράγγι, όχι όµως µακρύ από τις δύο 
πλευρές, αλλά ηµικυκλικό, όχι φυσικό έργο αλλά φτιαγµένο από πέτρες. Ίσως, όµως, µε 
κοροϊδεύεις, επειδή σου διηγούµαι πράγµατα που τα ξέρεις πολύ καλά. Στην αρχή, 
λοιπόν, το πλήθος ασχολούνταν µε άλλα θέµατα για πολλή ώρα, και όλοι φώναζαν, 
άλλοτε ήρεµα και µε καλή διάθεση, επαινώντας κάποιους οµιλητές, άλλοτε όµως δυνατά 
και µε οργή. 25 Η οργή τους ήταν κάτι το φοβερό, και τρόµαζαν τους ανθρώπους 
εναντίον των οποίων φώναζαν δυνατά, µε αποτέλεσµα άλλοι να τρέχουν γύρω γύρω και 
να παρακαλούν, ενώ άλλοι να πετούν τα ρούχα τους εξαιτίας του φόβου. Κι εγώ λίγο 
έλειψε µια φορά να πέσω κάτω από τις φωνές του πλήθους, σαν να έπεσε ξαφνικά πάνω 
µου τρικυµία ή βροντή. 26 Μερικοί άνθρωποι ανέβαιναν στο βήµα, ενώ άλλοι 
σηκώνονταν ανάµεσα στο πλήθος και µιλούσαν µε αυτό, άλλοι µε λίγες λέξεις, άλλοι µε 
µεγάλους λόγους. Και κάποιους τους άκουγαν (sc. οι συγκεντρωµένοι) για πολλή ώρα, 
ενώ µε άλλους θύµωναν µε το που άνοιγαν το στόµα τους, και δεν τους άφηναν να πουν 
ούτε γρυ.   
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Σχόλια 
δύο ἐλάφεια δέρµατα ἐδώκαµεν: Αντί χρηµάτων οι κυνηγοί προτείνουν να δώσουν στον 
φοροεισπράκτορα δέρµατα ελαφιών, πράγµα που προσδίδει έναν περισσότερο κωµικό 
και παιγνιώδη τόνο στη σκηνή. Τα δέρµατα ελαφιών συνδέονται µε την ποιµενική ζωή 
κοντά στη φύση και την επιβίωση των κυνηγών στις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες ζουν. Αντιθέτως, οι κάτοικοι της πόλης επιθυµούν χρήµατα και πλούτη.  
 

22 εἶδον οὖν, οἷα καὶ πρότερον, οἰκίας πολλὰς … κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν: Στο χωρίο αυτό, 
περιγράφεται η αφέλεια του κυνηγού και το δέος που του προκαλούν τα κτήρια της 
πόλης και τα ήσυχα νερά του λιµανιού. Η τεχνητή ασφάλεια των πλοίων στο λιµάνι 
είναι κάτι πρωτόγνωρο γι’ αυτόν, που έχει συνηθίσει σε τρικυµίες, ναυάγια και 
δύσκολες συνθήκες επιβίωσης. 
 

22 κατὰ πολλὴν ἡσυχίαν: Δηλαδή χωρίς κύµα, χωρίς θαλασσοταραχή. 
 

23 ταῦτα οὖν ἑώρων καὶ πολὺν ὄχλον … καὶ θόρυβον ἀµήχανον καὶ κραυγήν: Ο 
συγγραφέας προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε το µέρος όπου θα εκτυλιχθεί η δράση 
του επεισοδίου. Ο κυνηγός βρίσκεται ξαφνικά σε µια µεγάλη συνάθροιση, όπου 
εκφωνούνται ρητορικοί λόγοι. Μέσω του µοτίβου του θορυβώδους όχλου, το οποίο 
απαντά συχνά στον Δίωνα, ο συγγραφέας ασκεί αρνητική κριτική στην πόλη, στις 
συνθήκες ζωής και στα ήθη των κατοίκων της· βλ. και Αλεξίου Ρητορικές τεχνικές και 
ηθικές επιταγές 308. 
 

ὥστε ἐµοὶ ἐδόκουν πάντες µάχεσθαι ἀλλήλοις: Ο κυνηγός, που δεν έχει συνηθίσει να 
βρίσκεται ανάµεσα σε συγκεντρωµένο πλήθος που φωνάζει, θεωρεί ότι όλοι µαλώνουν 
µεταξύ τους.  
 

24 ἴσως δέ µου καταγελᾷς, ὅτι σοι διηγοῦµαι σαφῶς εἰδότι ταῦτα: Ο αφελής κυνηγός 
σκέφτεται ότι ο Δίων µπορεί να γελάσει µε τα λεγόµενά του, καθώς πρόκειται για 
πράγµατα που γνωρίζει καλά. Με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας τοποθετεί τον εαυτό 
του στον κύκλο των ανθρώπων που ανήκουν σε οργανωµένη πολιτική κοινότητα. Είναι 
πιθανόν ο Δίων εδώ να αυτοσαρκάζεται κατά κάποιον τρόπο, κάνοντας υπαινιγµούς στις 
ποικίλες περιπέτειες της ζωής του και την εξορία του· βλ. και Αλεξίου, Ρητορικές 
τεχνικές και ηθικές επιταγές 308, Jones, Dio Chrysostom 45-55, 64. 
 

καὶ ἐβόων ποτὲ µὲν πρᾴως καὶ ἱλαροὶ πάντες … ποτὲ δὲ σφόδρα καὶ ὀργίλως: Στις 
αρνητικές ιδιότητες του όχλου ο Δίων συγκαταλέγει την αντιφατικότητα που 
χαρακτηρίζει τις αντιδράσεις του. Το µεγάλο συγκεντρωµένο πλήθος φαίνεται πότε 
πράο και χαρούµενο, πότε οργισµένο. 
 

25 ὥσπερ κλύδωνος ἐξαίφνης ἢ βροντῆς ἐπιρραγείσης: Ο κυνηγός αντιλαµβάνεται την 
οργή του πλήθους όπως αντιλαµβάνεται τα φυσικά φαινόµενα, και συγκεκριµένα ως 
ξαφνική τρικυµία και βροντή. Στο σηµείο αυτό, ο Δίων φανερώνει τις κυνικές και 
στωικές καταβολές του παρωδώντας τα πάθη των ρητόρων και του πλήθους, που στα 
µάτια ενός ανθρώπου της υπαίθρου µοιάζουν µε σφοδρά φυσικά φαινόµενα. Για τη 
στάση των αρχαίων ελληνικών φιλοσοφικών σχολών απέναντι στο συναίσθηµα της 
οργής βλ. και Harris, The Ideology of Anger Control. 

 
Εὐβοϊκός 41–52 

 
Το επόµενο απόσπασµα (41–52) προέρχεται από τη δίκη που διεξάγεται στο 
θέατρο της πόλης, κατά την οποία ο άπειρος στα ζητήµατα και τους θεσµούς της 
πόλης κυνηγός υπερασπίζεται µε πειστικότητα τον εαυτό του και τους 
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κατοίκους της υπαίθρου εν γένει, οι οποίοι πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης 
λόγω της πλεονεξίας των αστών. 
 
Εἰπόντος δὲ αὐτοῦ τοιαῦτα, πάλιν ὁ ἐξ ἀρχῆς ἐκεῖνος ἀντέλεγεν, καὶ ἐλοιδοροῦντο 
ἐπὶ πολύ. τέλος δὲ καὶ ἐµὲ ἐκέλευον εἰπεῖν ὅ, τι βούλοµαι. Καὶ τί µε, ἔφην, δεῖ 
λέγειν; Πρὸς τὰ εἰρηµένα, εἶπέ τις τῶν καθηµένων. Οὐκοῦν λέγω, ἔφην, ὅτι οὐθὲν 
ἀληθές ἐστιν ὧν εἴρηκεν. 42 ἐγὼ µὲν, ὦ ἄνδρες, ἐνύπνια ᾤµην, ἔφην, ὁρᾶν, ἀγροὺς 
καὶ κώµας καὶ τοιαῦτα φλυαροῦντος. ἡµεῖς δὲ οὔτε κώµην ἔχοµεν οὔτε ἵππους 
οὔτε ὄνους οὔτε βοῦς. εἴθε γὰρ ἦν ἔχειν ἡµᾶς ὅσα οὗτος ἔλεγεν ἀγαθά, ἵνα καὶ 
ὑµῖν ἐδώκαµεν καὶ αὐτοὶ τῶν µακαρίων ἦµεν. καὶ τὰ νῦν δὲ ὄντα ἡµῖν ἱκανά ἐστιν, 
ἐξ ὧν εἴ τι βούλεσθε λάβετε· κἂν πάντα ἐθέλητε, ἡµεῖς ἕτερα κτησόµεθα. ἐπὶ τούτῳ 
δὲ τῷ λόγῳ ἐπῄνεσαν. 43εἶτα ἐπηρώτα µε ὁ ἄρχων τί δυνησόµεθα δοῦναι τῷ δήµῳ; 
κἀγώ, Τέσσαρα, ἔφην, ἐλάφεια δέρµατα πάνυ καλά. οἱ δὲ πολλοὶ αὐτῶν ἐγέλασαν. 
ὁ δὲ ἄρχων ἠγανάκτησε πρός µε. Τὰ γὰρ ἄρκεια, ἔφην, σκληρά ἐστιν καὶ τὰ 
τράγεια οὐκ ἄξια τούτων, ἄλλα δὲ παλαιά, τὰ δὲ µικρὰ αὐτῶν· εἰ δὲ βούλεσθε, 
κἀκεῖνα λάβετε. πάλιν οὖν ἠγανάκτει καὶ ἔφη µε ἄγροικον εἶναι παντελῶς. 44 

κἀγώ, Πάλιν, εἶπον, αὖ καὶ σὺ ἀγροὺς λέγεις; οὐκ ἀκούεις ὅτι ἀγροὺς οὐκ ἔχοµεν; 
ὁ δὲ ἠρώτα µε εἰ τάλαντον ἑκάτερος Ἀττικὸν δοῦναι θέλοιµεν. ἐγὼ δὲ εἶπον, Οὐχ 
ἵσταµεν τὰ κρέα ἡµεῖς· ἃ δ’ ἂν ᾖ, δίδοµεν. ἔστι δὲ ὀλίγα ἐν ἁλσί, τἄλλα δ’ ἐν τῷ 
καπνῷ ξηρά, οὐ πολὺ ἐκείνων χείρω, σκελίδες ὑῶν καὶ ἐλάφειοι καὶ ἄλλα γενναῖα 
κρέα. 45 ἐνταῦθα δὴ ἐθορύβουν καὶ ψεύδεσθαί µε ἔφασαν. ὁ δὲ ἠρώτα µε εἰ σῖτον 
ἔχοµεν καὶ πόσον τινά. εἶπον τὸν ὄντα ἀληθῶς· Δύο, ἔφην, µεδίµνους πυρῶν καὶ 
τέτταρας κριθῶν καὶ τοσούτους κέγχρων, κυάµων δὲ ἡµίεκτον· οὐ γὰρ ἐγένοντο 
τῆτες. τοὺς µὲν οὖν πυροὺς καὶ τὰς κριθάς, ἔφην, ὑµεῖς λάβετε, τὰς δὲ κέγχρους 
ἡµῖν ἄφετε. εἰ δὲ κέγχρων δεῖσθε, καὶ ταύτας λάβετε. 46 Οὐδὲ οἶνον ποιεῖτε; ἄλλος 
τις ἠρώτησεν. Ποιοῦµεν, εἶπον. ἂν οὖν τις ὑµῶν ἀφίκηται, δώσοµεν· ὅπως δὲ ἥξει 
φέρων ἀσκόν τινα· ἡµεῖς γὰρ οὐκ ἔχοµεν. Πόσαι γάρ τινές εἰσιν ὑµῖν ἄµπελοι; Δύο 
µέν, ἔφην, αἱ πρὸ τῶν θυρῶν, ἔσω δὲ τῆς αὐλῆς εἴκοσι· καὶ τοῦ ποταµοῦ πέραν ἃς 
ἔναγχος ἐφυτεύσαµεν, ἕτεραι τοσαῦται· εἰσὶ δὲ γενναῖαι σφόδρα καὶ τοὺς βότρυς 
φέρουσι µεγάλους, ὅταν οἱ παριόντες ἐπαφῶσιν αὐτούς. 47 ἵνα δὲ µὴ πράγµατα 
ἔχητε καθ’ ἕκαστον ἐρωτῶντες, ἐρῶ καὶ τἄλλα ἅ ἐστιν ἡµῖν· αἶγες ὀκτὼ θήλειαι, 
βοῦς κολοβή, µοσχάριον ἐξ αὐτῆς πάνυ καλόν, δρέπανα τέτταρα, δίκελλαι 
τέτταρες, λόγχαι τρεῖς, µάχαιραν ἡµῶν ἑκάτερος κέκτηται πρὸς τὰ θηρία. τὰ δὲ 
κεράµια σκεύη τί ἂν λέγοι τις; καὶ γυναῖκες ἡµῖν εἰσι καὶ τούτων τέκνα. οἰκοῦµεν 
δὲ ἐν δυσὶ σκηναῖς καλαῖς· καὶ τρίτην 48 ἔχοµεν, οὗ κεῖται τὸ σιτάριον καὶ τὰ 
δέρµατα. Νὴ Δία, εἶπεν ὁ ῥήτωρ, ὅπου καὶ τὸ ἀργύριον ἴσως κατορύττετε. Οὐκοῦν, 
ἔφην, ἀνάσκαψον ἐλθών, ὦ µῶρε. τίς δὲ κατορύττει ἀργύριον; οὐ γὰρ δὴ φύεταί 
γε. ἐνταῦθα πάντες ἐγέλων, ἐκείνου µοι δοκεῖν καταγελάσαντες. Ταῦτα ἔστιν ἡµῖν· 
εἰ οὖν καὶ πάντα θέλετε, ἡµεῖς ἑκόντες ὑµῖν χαριζόµεθα, καὶ οὐδὲν ὑµᾶς 
ἀφαιρεῖσθαι δεῖ πρὸς βίαν ὥσπερ ἀλλοτρίων ἢ πονηρῶν· 49 ἐπεί τοι καὶ πολῖται 
τῆς πόλεώς ἐσµεν, ὡς ἐγὼ τοῦ πατρὸς ἤκουον. καί ποτε ἐκεῖνος δεῦρο 
ἀφικόµενος, ἐπιτυχὼν ἀργυρίῳ διδοµένῳ, καὶ αὐτὸς ἔλαβεν ἐν τοῖς πολίταις. 
οὐκοῦν καὶ τρέφοµεν ὑµετέρους πολίτας τοὺς παῖδας. κἄν ποτε δέησθε, 
βοηθήσουσιν ὑµῖν πρὸς λῃστὰς ἢ πρὸς πολεµίους. νῦν µὲν οὖν εἰρήνη ἐστίν· ἐὰν δέ 
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ποτε συµβῇ καιρὸς τοιοῦτος, εὔξεσθε τοὺς πολλοὺς φανῆναι ὁµοίους ἡµῖν. µὴ γὰρ 
δὴ τοῦτόν γε τὸν ῥήτορα νοµίζετε µαχεῖσθαι τότε περὶ ὑµῶν, εἰ µή γε 
λοιδορούµενον ὥσπερ τὰς γυναῖκας. 50 τῶν µέντοι κρεῶν καὶ τῶν δερµάτων, ὅταν 
γέ τοί ποτε ἕλωµεν θηρίον, µοῖραν δώσοµεν· µόνον πέµπετε τὸν ληψόµενον. ἐὰν 
δὲ κελεύσητε καθελεῖν τὰς σκηνάς, εἴ τι βλάπτουσι, καθελοῦµεν. ἀλλ’ ὅπως δώσετε 
ἡµῖν ἐνθάδε οἰκίαν· ἢ πῶς ὑπενεγκεῖν δυνησόµεθα τοῦ χειµῶνος; ἔστι δ’ ὑµῖν 
οἰκήµατα πολλὰ ἐντὸς τοῦ τείχους, ἐν οἷς οὐδεὶς οἰκεῖ· τούτων ἡµῖν ἓν ἀρκέσει. εἰ 
δὲ οὐκ ἐνθάδε ζῶµεν οὐδὲ πρὸς τῇ στενοχωρίᾳ τοσούτων ἀνθρώπων ἐν ταὐτῷ 
διαγόντων καὶ ἡµεῖς ἐνοχλοῦµεν, οὐ δήπου διά γε τοῦτο µετοικίζεσθαι ἄξιοί ἐσµεν. 
51 ὃ δὲ ἐτόλµησεν εἰπεῖν περὶ τῶν ναυαγίων, πρᾶγµα οὕτως ἀνόσιον καὶ πονηρόν· 
τοῦτο γὰρ µικροῦ ἐξελαθόµην εἰπεῖν ὃ πάντων πρῶτον ἔδει µε εἰρηκέναι· τίς ἂν 
πιστεύσειέ ποτε ὑµῶν; πρὸς γὰρ τῇ ἀσεβείᾳ καὶ ἀδύνατόν ἐστιν ἐκεῖθεν καὶ ὁτιοῦν 
λαβεῖν, ὅπου καὶ τῶν ξύλων οὐδὲν πλέον ἔστιν ἰδεῖν ἢ τὴν τέφραν· οὕτω πάνυ 
σµικρὰ ἐκπίπτει, καὶ ἔστιν ἐκείνη µόνη ἡ ἀκτὴ ἁπασῶν ἀπρόσιτος. 52 καὶ τοὺς 
*λάρους, οὓς ἅπαξ εὗρόν ποτε ἐκβεβρασµένους, καὶ τούτους ἀνέπηξα εἰς τὴν δρῦν 
τὴν ἱερὰν τὴν πλησίον τῆς θαλάττης. µὴ γὰρ εἴη ποτέ, ὦ Ζεῦ, λαβεῖν µηδὲ κερδᾶναι 
κέρδος τοιοῦτον ἀπὸ ἀνθρώπων δυστυχίας. ἀλλὰ ὠφελήθην µὲν οὐδὲν πώποτε, 
ἠλέησα δὲ πολλάκις ναυαγοὺς ἀφικοµένους, καὶ τῇ σκηνῇ ὑπεδεξάµην, καὶ φαγεῖν 
ἔδωκα καὶ πιεῖν, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐδυνάµην, ἐπεβοήθησα καὶ συνηκολούθησα µέχρι 
τῶν οἰκουµένων. 

 
Μετάφραση 

Και αυτός αφού είπε τούτα τα λόγια, σηκώθηκε πάλι εκείνος ο πρώτος και εξέφραζε 
αντιρρήσεις και λογοµαχούσαν έντονα για πολλή ώρα. Και στο τέλος µε καλούσαν να 
πω ό,τι θέλω. «Και τι πρέπει να πω;», αποκρίθηκα. «Να πάρεις θέση σε αυτά που 
ειπώθηκαν», είπε κάποιος από τους παρισταµένους. «Λοιπόν, λέω», αποκρίθηκα, «ότι 
δεν είναι τίποτε αλήθεια από όσα έχει πει. 42 Κι εγώ, άνδρες, στα αλήθεια νόµιζα ότι 
έβλεπα όνειρα, καθώς εκείνος φλυαρούσε για αγρούς και χωριά και τα συναφή. Γιατί 
εµείς ούτε χωριό έχουµε, ούτε άλογα, ούτε γαϊδούρια, ούτε βόδια. Μακάρι να είχαµε 
όσα αγαθά έλεγε αυτός (sc. ότι έχουµε), ώστε και σ’ εσάς να δίναµε και εµείς να είµαστε 
πλούσιοι. Ωστόσο, και όσα έχουµε τώρα µας φθάνουν, και, εάν θέλετε κάτι από αυτά, 
πάρτε το. Και εάν πάλι θέλετε τα πάντα, εµείς θα αποκτήσουµε άλλα!». Και στο σηµείο 
αυτό µε επαινέσανε. 43 Μετά άρχισε να µε ρωτά ο άρχοντας τι µπορούµε να δώσουµε 
στον δήµο. Κι εγώ απάντησα: «Τέσσερα πολύ όµορφα δέρµατα ελαφιού». Οι 
περισσότεροι από αυτούς γέλασαν, ο άρχοντας, όµως, οργίσθηκε εναντίον µου. «Γιατί 
τα αρκουδοτόµαρα», πρόσθεσα, «είναι σκληρά και τα τοµάρια τράγου δεν αξίζουν όσο 
αυτά, ενώ άλλα από αυτά είναι παλιά, άλλα µικρά. Αν, πάλι, το επιθυµείτε, πάρτε τα και 
εκείνα». Πάλι, λοιπόν, (sc. ο άρχοντας) αγανακτούσε και έλεγε ότι είµαι εντελώς 
αγροίκος. 44 Κι εγώ είπα: «Πάλι για αγρούς µιλάς ξανά κι εσύ; Δεν ακούς ότι δεν έχουµε 
αγρούς;» Εκείνος µε ρωτούσε αν θέλαµε να πληρώσουµε από ένα αττικό τάλαντο ο 
καθένας. Κι εγώ είπα: «Εµείς δεν τα ζυγίζουµε τα κρέατα. Όσο είναι θα σας το 
δώσουµε. Είναι λίγα αλατισµένα, τα άλλα ξηρά καπνιστά, όχι πολύ χειρότερα εκείνων, 
µεγάλα κοµµάτια αγριόχοιρου και ελαφιού και άλλα διαλεχτά κρέατα. 45 Στο σηµείο 
αυτό, άρχισαν να θορυβούν και έλεγαν πως ψεύδοµαι. Κι εκείνος (sc. ο άρχοντας) µε 
ρώτησε αν έχουµε σιτάρι και πόσο περίπου. Είπα ακριβώς την ποσότητα: «Δύο 
µεδίµνους σιτάρι», είπα, «και τέσσερεις κριθάρι και άλλους τόσους κεχρί και ένα 
δωδέκατο του µεδίµνου κουκιά, γιατί φέτος δεν έγιναν. Το σιτάρι, λοιπόν, και το 
κριθάρι», είπα, «πάρτε το εσείς, το κεχρί, όµως, να µας το αφήσετε. Εάν, όµως, 
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χρειάζεστε κεχρί, πάρτε το και αυτό». 46 «Ούτε κρασί κάνετε;», ρώτησε κάποιος άλλος. 
«Κάνουµε», είπα εγώ. «Αν έρθει, λοιπόν, κανείς από εσάς, θα δώσουµε· ας φέρει µαζί 
του, όµως, ερχόµενος και κανένα ασκί· γιατί εµείς δεν έχουµε». «Και πόσα κλήµατα 
έχετε δηλαδή;». «Δύο», είπα, «µπροστά από τις πόρτες και είκοσι µέσα στην αυλή. Και 
άλλα τόσα πέρα από το ποτάµι, που τα φυτέψαµε τώρα τελευταία. Είναι πάρα πολύ 
καλά και κάνουν µεγάλα τσαµπιά, όταν οι περαστικοί τα αφήνουν. 47 Και για να µην 
ταλαιπωρείστε ρωτώντας για το κάθε πράγµα χωριστά, θα σας πω και τα άλλα 
υπάρχοντά µας: κατσίκες οχτώ θηλυκές, µια κολοβή αγελάδα, ένα δικό της µοσχάρι 
πανέµορφο, τέσσερα δρεπάνια, τέσσερα δικέλλια, τρεις λόγχες, ενώ ο καθένας από µας 
έχει από ένα µαχαίρι για τα θηρία. Και για τα πήλινα σκεύη τι θα µπορούσε να πει 
κανείς; Και γυναίκες έχουµε επίσης και παιδιά δικά τους. Και κατοικούµε σε δυο ωραίες 
καλύβες. Κι έχουµε και µια τρίτη, όπου έχουµε αποθηκεύσει το στάρι και τα δέρµατα». 
48 «Μα τον Δία», είπε ο ρήτορας, «εκεί όπου σκάβετε ίσως και κρύβετε και τα λεφτά». 
«Έλα, λοιπόν, και σκάψε, ανόητε». «Ποιος σκάβει και φυτεύει λεφτά, πράγµα που δε 
φυτρώνει;». Σε αυτό το σηµείο, όλοι άρχισαν να γελάνε κοροϊδεύοντάς τον, όπως µου 
φαίνεται. «Αυτή είναι η περιουσία µας. Και όλα ακόµα να τα θέλετε, εµείς σας τα 
χαρίζουµε µε τη θέλησή µας, και δεν υπάρχει λόγος να µας τα αφαιρέσετε µε τη βία σαν 
να είµαστε ξένοι ή απατεώνες. 49 Άλλωστε, είµαστε και πολίτες της πόλης, όπως εγώ 
άκουγα τον πατέρα µου να λέει. Και κάποτε ήλθε, µάλιστα, εκείνος κι έτυχε  να φθάσει 
σε µια στιγµή που µοιράζονταν χρήµατα, και πήρε και αυτός ανάµεσα στους άλλους 
πολίτες. Και τα παιδιά µας, εποµένως, ως δικούς σας πολίτες τα ανατρέφουµε. Και αν 
κάποτε βρεθείτε σε ανάγκη, θα σας βοηθήσουν απέναντι σε ληστές ή εχθρούς. Τώρα, 
βέβαια, επικρατεί ειρήνη. Εάν, όµως, παρουσιαστεί ποτέ τέτοια περίσταση (sc. 
πόλεµος), να εύχεσθε να αποδειχθεί το πλήθος όµοιο µ’ εµάς. Και µη νοµίζετε ότι αυτός 
εδώ ο ρήτορας θα πολεµήσει τότε για σας, εκτός και αν κατηγορηθεί όπως οι γυναίκες. 
Από τα κρέατα και τα δέρµατα, όταν πιάσουµε, βέβαια, κάποιο θηρίο, θα σας δώσουµε 
µερίδιο. Μόνο στείλτε αυτόν που θα το παραλάβει. Εάν, πάλι, ζητήσετε να 
ισοπεδώσουµε τις καλύβες, αν αυτές δηµιουργούν κάποιο πρόβληµα, να τις 
ισοπεδώσουµε, αλλά να µας δώσετε εδώ σπίτι. Γιατί αλλιώς πώς θα µπορέσουµε να 
υποµείνουµε το κρύο του χειµώνα; Υπάρχουν πολλά κτήρια εντός των τειχών στα οποία 
δεν κατοικεί κανείς· ένα από αυτά θα µας ήταν αρκετό. Εάν, πάλι, επιλέξουµε να 
ζήσουµε αλλού, και έτσι να αποφύγουµε να προσθέσουµε και τη δική µας ενόχληση σε 
τόσους πολλούς ανθρώπους που ζουν µαζί στο ίδιο µέρος, 51 αυτό σίγουρα δεν αποτελεί 
ικανό λόγο για να υποχρεωθούµε να µετοικήσουµε αλλού. Και γι’ αυτό που τόλµησε 
(sc. εκείνος) να πει σχετικά µε τα ναυάγια, πράγµα τόσο ανόσιο και κακοπροαίρετο, για 
τούτο σχεδόν λησµόνησα να µιλήσω, µολονότι θα έπρεπε να είχα µιλήσει γι’ αυτό 
πρώτα από όλα — ποιος από σας θα µπορούσε ποτέ να τον πιστέψει; Για να µη θίξω 
καθόλου το ασεβές του πράγµατος, είναι και αδύνατο να περισώσει κανείς οτιδήποτε 
από εκεί όπου δεν µπορεί να δει τίποτα απολύτως, ούτε καν από τα ξύλα, παρά µόνο 
ελάχιστα κοµµατάκια. Πραγµατικά, τόσο µικρά κοµµατάκια ξεβράζονται. Και, 
επιπλέον, η ακτή εκείνη είναι από όλες η πιο απρόσιτη. 52 Και τα κουπιά που βρήκα µια 
φορά ξεβρασµένα (sc. στην ακτή), τα έµπηξα στην ιερή βελανιδιά που βρίσκεται δίπλα 
στη θάλασσα. Μακάρι, Δία, να µην µου δοθεί ποτέ να πάρω τέτοιο κέρδος από 
ανθρώπινη δυστυχία! Αλλά ποτέ δεν άντλησα κανένα όφελος, αντίθετα πολλές φορές 
ελέησα ναυαγούς που έφθαναν εδώ και τους δέχθηκα στην καλύβα µου και τους έδωσα 
να φάνε και να πιούνε και, όπου αλλού µπορούσα, τους βοήθησα και τους συνόδευσα 
ώσπου να βρεθούν σε κατοικηµένες περιοχές. 
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Σχόλια 
ὅτι οὐθὲν ἀληθές ἐστιν ὧν εἴρηκεν: Ο κυνηγός απαντά αποκλειστικά στον πρώτο ρήτορα 
και στις κατηγορίες που αυτός διατύπωσε εναντίον του. Ο λόγος του θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως δεύτερη αντιλογία.  
 

42 ἡµεῖς δὲ οὔτε κώµην ἔχοµεν οὔτε ἵππους οὔτε ὄνους οὔτε βοῦς: Ο οµιλητής κάνει εδώ 
λόγο για τη φτώχεια που χαρακτηρίζει εκείνον και τους οµοίους του, που δεν έχουν ούτε 
ζώα ούτε κάποιο οργανωµένο χωριό. 
 

43 ἄγροικον εἶναι παντελῶς…καὶ σὺ ἀγροὺς λέγεις; …οὐκ ἀκούεις ὅτι ἀγροὺς οὐκ 
ἔχοµεν;: Το χωρίο διέπεται από έντονα παιγνιώδες ύφος, αφού ο συγγραφέας παίζοντας 
µε τη  λέξη ἄγροικος προκαλεί αβίαστα το γέλιο του αναγνώστη. Όταν ο κυνηγός 
κατηγορείται ότι είναι αγροίκος, αναρωτιέται µε αφέλεια γιατί τον αποκαλούν έτσι, 
εφόσον, όπως ήδη δήλωσε, δεν έχει αγρούς. Στην πραγµατικότητα, ωστόσο, ο ρήτορας 
χρησιµοποιεί τη λέξη µε τη µεταφορική της σηµασία εννοώντας ότι ο κυνηγός είναι 
άξεστος. Βλ. και Russel, Dio Chrysostom 122. 
 

44 ὁ δὲ ἠρώτα µε εἰ τάλαντον ἑκάτερος Ἀττικὸν δοῦναι θέλοιµεν: Το κωµικό στοιχείο 
προκύπτει από τη δισηµία του όρου τάλαντον. Ο αστός χρησιµοποιεί τον όρο αυτό ως 
χρηµατική µονάδα (60 αττικές µνες), ενώ ο κυνηγός ως µονάδα µέτρησης βάρους. Μέσα 
από τη µικρή αυτή λεπτοµέρεια υπογραµµίζεται για µια ακόµη φορά η αντίθεση µεταξύ 
του κόσµου της πόλης και αυτού του κυνηγού. 
 

47 ἵνα δὲ µὴ πράγµατα ἔχητε καθ’ ἕκαστον ἐρωτῶντες, ἐρῶ καὶ τἄλλα ἅ ἐστιν ἡµῖν·: Ο 
οµιλητής µε τη χαρακτηριστική αφέλεια και εντιµότητα που τον χαρακτηρίζουν 
αποφασίζει να περιγράψει στους αστούς µε αναλυτικό τρόπο τον λιτό τρόπο ζωής των 
κυνηγών και τα είδη που έχουν στην ιδιοκτησία τους: ελάχιστα ζώα, εργαλεία, πήλινα 
σκεύη και καλύβες. 
 

48 ὅπου καὶ τὸ ἀργύριον ἴσως κατορύττετε: Ο ρήτορας χαρακτηρίζεται από φιλαργυρία, 
και υποστηρίζει ότι οι κυνηγοί κρύβουν τα χρήµατα στη γη. Η άποψή του αυτή 
φανερώνει ότι ο τρόπος σκέψης του είναι εκ διαµέτρου αντίθετος από τον αφελή τρόπο 
σκέψης του κυνηγού, που θεωρεί παράλογο να φυτέψει κάποιος στη γη κάτι που δεν 
φυτρώνει. Η απόκρυψη χρηµάτων στο έδαφος αφενός συνδέεται µε το ελάττωµα της 
φιλαργυρίας, αφετέρου µε περιόδους κατά τις οποίες διάφοροι κίνδυνοι επέβαλλαν την 
ενέργεια αυτή. Το ἀργύριον είναι ο λόγος που οδήγησε τον κυνηγό στην πόλη και έχει 
σηµαντικό ρόλο στον Εὐβοϊκό. 
 

49 ἐπεί τοι καὶ πολῖται τῆς πόλεώς ἐσµεν: Πίσω από τα λόγια του κυνηγού κρύβεται ο 
ίδιος ο Δίωνας, ο οποίος, ακόµη και κατά την περίοδο της εξορίας του, επεδείκνυε 
ενδιαφέρον για τα κοινά. Ο Δίων θαυµάζει το κλασικό ιδεώδες του ενεργού πολίτη, που 
συµµετέχει στην κοινωνική και πολιτική ζωή της πόλης του· βλ. Αλεξίου, Ρητορικές 
τεχνικές και ηθικές επιταγές 317 και Desideri, Dione di Prusa 376–382. 
 

49 οὐκοῦν καὶ τρέφοµεν ὑµετέρους πολίτας τοὺς παῖδας: Χάρη στη συχνή άσκησή τους 
στο κυνήγι τα παιδιά των κυνηγών διαθέτουν στρατιωτική αγωγή και γενναιότητα, κι 
έτσι είναι ικανά να υπερασπισθούν τους κατοίκους της πόλης σε καιρό πολέµου. 
 

49 εἰ µή γε λοιδορούµενον ὥσπερ τὰς γυναῖκας: Αντιθέτως, στα µάτια του κυνηγού, οι 
ρήτορες της πόλης διακρίνονται από εκθήλυνση, µαλθακότητα και έλλειψη 
γενναιότητας, ελαττώµατα που τους καθιστούν ανίκανους να πολεµήσουν για την 
πατρίδα τους.  
 

52 ἠλέησα δὲ πολλάκις ναυαγοὺς ἀφικοµένους … µέχρι τῶν οἰκουµένων: Ο λόγος του 
κυνηγού κλείνει µε ένα είδος captatio benevolentiae, καθώς προσπαθεί να κερδίσει το 
ακροατήριό του προβάλλοντας την ευγένεια, την καλοσύνη και την ανιδιοτέλειά του. Ο 
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κυνηγός έχει βοηθήσει πολλούς ναυαγούς, πράγµα που συνέβη και στην παρούσα 
ιστορία, προσφέροντάς τους στέγη, τροφή και κάθε είδους βοήθεια. Μέσω του λόγου 
του συνολικά αναδεικνύεται η ανωτερότητα του ήθους των κυνηγών και γενικότερα των 
ανθρώπων της υπαίθρου έναντι αυτού των αστών, που ενδιαφέρονται κυρίως για το 
κέρδος και χαρακτηρίζονται από µαλθακότητα.  
 
 

ΑΙΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

Δηµήτριος Καραδήµας 
 
Ο Αίλιος Αριστείδης γεννήθηκε το 117 µ. Χ. στη Μυσία, πιθανότατα στους 
Αδριανούς. Πληροφορίες για τη ζωή του λαµβάνουµε από τα έργα του ίδιου του 
Αριστείδη, και ιδιαίτερα από τους Ιερούς λόγους, από σηµειώσεις αγνώστου 
συγγραφέα που σώθηκαν πάνω στα χειρόγραφα των έργων του, από τον 
Φιλόστρατο (βιογραφεί τον ρήτορα στο έργο του Βίοι σοφιστών), από τη Σούδα 
και από σωζόµενες επιγραφές που σχετίζονται µε κάποιο τρόπο µαζί του. Βλ. 
για τον βίο και το έργο του Αριστείδη Behr, Aelius Aristides and the Sacred 
Tales· Behr, Studies on the Biography of Aelius Aristides· Boulanger, Aelius 
Aristide et la sophistique· Γιατροµανωλάκης, Αίλιος Αριστείδης, Ιεροί λόγοι· 
Καραδήµας, Αίλιου Αριστείδη, Προς Πλάτωνα υπέρ ρητορικής· Κούκη, Αίλιος 
Αριστείδης. 

Ο Αριστείδης προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια η οποία είχε 
στενούς δεσµούς µε την πόλη της Κυζίκου και της Σµύρνης. Έλαβε την 
καλύτερη για την εποχή του παιδεία, µελετώντας ελληνική ποίηση και 
πεζογραφία, ρητορική και φιλοσοφία στη Σµύρνη, φηµισµένο σοφιστικό κέντρο, 
στην Πέργαµο και στην Αθήνα. Τελικά τον κέρδισε η ρητορική και το 141 µ. Χ. 
αρχίζει σειρά ταξιδιών µε σκοπό την απόκτηση εµπειριών και την άσκηση στις 
ρητορικές επιδείξεις. Ο πρώτος προορισµός είναι η Αίγυπτος και ο δεύτερος η 
Ρώµη (το 144 µ. Χ.), αλλά και τα δύο διακόπτονται από την επιδείνωση της 
εύθραυστης υγείας του (αναπνευστικά κυρίως προβλήµατα). Την περίοδο 145-
147 µ. Χ. βρίσκουµε τον Αριστείδη στο Ασκληπιείο της Περγάµου. Από εκεί 
φαίνεται ότι αρχίζει µια σταδιακή βελτίωση της υγείας του, που θα ολοκληρωθεί 
τα επόµενα χρόνια και θα του επιτρέψει να ασχοληθεί µε τις ευρύτερε ρητορικές 
του δραστηριότητες, ιδιαίτερα την περίοδο 155-170 µ. Χ. Ο θάνατός του 
τοποθετείται  γύρω στο 185 µ. Χ.  

Ο Αριστείδης υπήρξε ένας από τους πιο σηµαντικούς ρήτορες της εποχής 
του, ίσως ο σηµαντικότερος, αν κρίνουµε από την αναγνώριση της οποίας έτυχε 
από σύγχρονους και µεταγενέστερους. Αντιµετώπιζε υποτιµητικά τον τίτλο του 
σοφιστή.  Ωστόσο, η ρητορική του παιδεία, τα ταξίδια του και οι εκφωνήσεις 
λόγων σε διάφορες πόλεις και σε ποικίλες περιστάσεις, η γενικότερη 
ενασχόλησή του µε τα κοινά, έστω και εκτός του καθεστωτικού πολιτικού 
συστήµατος (αρνήθηκε την ανάληψη οποιουδήποτε αξιώµατος), η διδασκαλία, 
έστω και χωρίς δίδακτρα, καθώς και η φήµη που σταδιακά απέκτησε 
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δικαιολογούσαν απόλυτα, στην εποχή του, τον χαρακτηρισµό του ως σοφιστή. 
Ο Αριστείδης υπήρξε συγγραφέας πολυγραφότατος και µε µεγάλη ποικιλία 
ενδιαφερόντων. Σώζονται λόγοι πανηγυρικοί, πολιτικοί, επιτάφιοι, µελέτες, 
λόγοι για τη σύγχρονή του ρητορική, εγκώµια προσώπων κ. α. Μέσα σε όλα 
αυτά υπάρχουν και τρία είδη κειµένων που είναι χαρακτηριστικά του Αίλιου 
Αριστείδη: Οι Ιεροί λόγοι, στους οποίους καταγράφει τις ασθένειες που τον 
βασάνιζαν και περιγράφει τις προσωπικές θρησκευτικές του εµπειρίες, 
αποτέλεσµα της ιδιαίτερης λατρευτικής σχέσης που, αναζητώντας τη θεραπεία 
του, ανέπτυξε µε τον θεό Ασκληπιό· Οι Ύµνοι σε πεζό λόγο για θεούς και ιερά 
και οι Πλατωνικοί λόγοι, στους οποίους ο Αριστείδης υπερασπίζεται τη 
ρητορική και απαντά στις κατηγορίες του Πλάτωνος εναντίον της.  
 

Ἱεροὶ Λόγοι 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Οι έξι Ἱεροὶ Λόγοι του Αίλιου Αριστείδη διαφέρουν εντελώς από τα άλλα του 
έργα· είναι ένα µοναδικό κείµενο στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής 
λογοτεχνίας, το οποίο θα µπορούσε να καταταχθεί στο είδος της θρησκευτικής 
ρητορικής ή της αυτοβιογραφίας (θρησκευτικής αυτοβιογραφίας, κατά τον 
Dodds). Το κείµενο θα µπορούσε να είναι, σύµφωνα µε την Κούκη, 
νοσοβιογραφία και ονειρογραφία (βλ. Κούκη, Αίλιος Αριστείδης 23). 
Ενδιαφέρουσα είναι και η άποψη ότι οι Ἱεροὶ Λόγοι είναι ένα αυτοβιογραφικό 
«ροµάντζο», µια τυπική «ροµαντική» ιστορία, όπου οι εραστές είναι ο Αίλιος 
Αριστείδης από τη µια και η ρητορική από την άλλη. Η κακή υγεία του 
Αριστείδη τους αποµακρύνει προσωρινά µέχρι την «επανένωσή» τους µέσα από 
συνεχή αγώνα µε την ενθάρρυνση και σωτήρια παρέµβαση του Ασκληπιού 
(Γιατροµανωλάκης, Αίλιος Αριστείδης, Ιεροί λόγοι 101 κεξ.). 

Ο Αίλιος Αριστείδης, ο «διασηµότερος ασθενής της αρχαιότητας» 
(Γιατροµανωλάκης, Αίλιος Αριστείδης 16), περιγράφει τα όνειρα, τις 
παρεµβάσεις του Ασκληπιού στη ζωή του, τα ταξίδια και τη επαγγελµατική του 
σταδιοδροµία, σε µια περίοδο κατά την οποία αγωνιζόταν αφενός να ανακτήσει 
τη λαβωµένη υγεία του, αφετέρου να διαπρέψει στη ρητορική. Από τις 
προφανώς εκτενέστερες ηµερολογιακές σηµειώσεις του (ο ίδιος τις υπολογίζει 
σε 300.000 σειρές, βλ. Ἱεροὶ Λόγοι 2, 3) επέλεξε τις πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις και τις εξέθεσε µε βάση ένα δικό του αφηγηµατικό σχέδιο και 
πάντως όχι σε αυστηρή χρονολογική σειρά. Τα όνειρά του αφορούσαν όχι µόνο 
σε υποδείξεις θεραπείας (δίαιτα, λουτρά, εµετούς, αφαιµάξεις, ιππασία κ.ά.) 
αλλά και σταδιοδροµίας στη ρητορική και, τέλος, σε προφητείες και 
παρεµβάσεις σε ζητήµατα της καθηµερινής ζωής από τις οποίες ωφελούνταν 
τόσο ο ενυπνιαζόµενος όσο και η ευρύτερη κοινότητα. Ο Αίλιος Αριστείδης 
αποδίδει την επιβίωση αλλά και την επιτυχία του στη ρητορική στον θεό 
Ασκληπιό, ο οποίος τον ενθάρρυνε αρχικά να συνεχίσει την επαγγελµατική του 
πορεία παρά την ασθενική του κράση και στη συνέχεια του υποδείκνυε συχνά 
µέχρι και τον τόπο, τον χρόνο και το αντικείµενο των ρητορικών του λόγων, 
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οδηγώντας τον έτσι στην καταξίωση. Πολλές από τις θεραπείες είναι 
ορθολογικές και θα µπορούσαν να έχουν υποδειχθεί από οποιονδήποτε γιατρό, 
άλλες όµως είναι θαυµατουργικές ή ακραίες (ο ίδιος τις αποκαλεί «παράδοξες»)· 
προκαλούν αρχικά έκπληξη και αντιδράσεις στους οικείους και στους 
θεράποντές του (Ἱεροὶ Λόγοι 1, 62· 2, 52 και 2, 72-73), όταν όµως αποβαίνουν 
ευεργετικές, όλοι συλλήβδην οι ιατροί και το κοινό του υποκλίνονται στην 
πρόνοια και τη δύναµη του Ασκληπιού (Ἱεροὶ Λόγοι 1, 67 και 2, 21). Το αρχαίο 
κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην έκδοση του Keil (1898) µε ελάχιστες 
διαφορές. Ακολουθεί τη διάκριση σε βιβλία και κεφάλαια της προαναφερθείσας 
έκδοσης. 

 
1, 1-4· 3, 21-23, 38-40 

 
1 Δοκῶ µοι κατὰ τὴν Ἑλένην τὴν Ὁµήρου τὸν λόγον ποιήσεσθαι. καὶ γὰρ ἐκείνη 
πάντας µὲν οὐκ ἄν φησιν εἰπεῖν  

«ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι». 
πρᾶξιν δέ τινα αὐτοῦ µίαν ἀπολαβοῦσα, οἶµαι, διηγεῖται πρὸς τὸν Τηλέµαχον καὶ 
Μενέλεων· κἀγὼ πάντα µὲν οὐκ ἂν εἴποιµι τὰ τοῦ Σωτῆρος ἀγωνίσµατα, ὅσων 
ἀπέλαυσα εἰς τήνδε τὴν ἡµέραν. καὶ οὐκέτ᾽ ἐνταῦθα τὸ τοῦ Ὁµήρου προσθήσω·  

«Οὐδ᾽ εἴ µοι δέκα µὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόµατ᾽ εἶεν»·  
µικρὸν γὰρ τοῦτό γε. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν εἰ πᾶσαν ὑπερβαλοίµην τὴν ἐν ἀνθρώποις 
δύναµίν τε καὶ φωνὴν καὶ γνώµην, οὐκ ἄν ποτε οὐδ᾽ ἐγγὺς αὐτῶν ἀφικοίµην. 2 
ἀλλὰ καὶ ὅσοι πώποτε τῶν φίλων ἐδεήθησαν ἢ προὔτρεψαν εἰπεῖν καὶ συγγράψαι 
περὶ αὐτῶν, οὐδενὶ πώποτε ἐπείσθην, φεύγων τὸ ἀδύνατον. ἐδόκει γάρ µοι 
παραπλήσιον εἶναι ὥσπερ ἂν εἰ διὰ παντὸς τοῦ πελάγους ὕφαλος διεξελθὼν εἶτ᾽ 
ἠναγκαζόµην ἀποδιδόναι λόγον πόσοις τισὶ τοῖς πᾶσι ῥοθίοις ἐνέτυχον καὶ ποίας 
τινὸς τῆς θαλάττης παρ᾽ ἕκαστον αὐτῶν ἐπειρώµην καὶ τί τὸ σῶζον ἦν. 3 ἑκάστη 
γὰρ τῶν ἡµετέρων ἡµερῶν, ὡσαύτως δὲ νυκτῶν, ἔχει συγγραφήν, εἴ τις παρ’ ἕν, ἢ 
τὰ συµπίπτοντα ἀπογράφειν ἐβούλετο, ἢ τὴν τοῦ θεοῦ πρόνοιαν διηγεῖσθαι, ὧν τὰ 
µὲν ἐκ τοῦ φανεροῦ παρών, τὰ δὲ τῇ ποµπῇ τῶν ἐνυπνίων ἐνεδείκνυτο, ὅσα γε δὴ 
καὶ ὕπνου λαχεῖν ἐξῆν· σπάνιον δ᾽ ἦν ὑπὸ τῶν περὶ τὸ σῶµα τρικυµιῶν. 4 ταῦτ᾽ 
οὖν ἐνθυµούµενος ἐγνώκειν παρέχειν ὡς ἀληθῶς ὥσπερ ἰατρῷ τῷ θεῷ σιγῇ ποιεῖν 
ὅ τι βούλεται. νῦν δὲ ὡς ἔσχε τὸ τοῦ ἤτρου δηλῶσαι πρὸς ὑµᾶς βούλοµαι. 
λογιοῦµαι δὲ ἕκαστα πρὸς ἡµέραν … 3 … 21 τὰ δὲ περὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰς ἀπὸ 
τῶν ὤτων κατατάσεις καὶ τὸν ἀκριβούµενον ὀπισθότονον ἤδη τόνδε τρόπον 
ἰάσατο εὐθύς, ἐπειδὴ τὴν δύσπνοιαν ἐξιάσατο. χρῖµα ἔφη βασιλικὸν εἶναι· χρῆναι 
δ᾽ αὐτὸ λαβεῖν παρὰ τῆς γυναικός. καί πως ἐκ τούτων ἐφάνη διάκονος τῶν 
βασιλείων πρὸς τῷ τοῦ Τελεσφόρου νεῷ τε καὶ ἕδει, λευχείµων τε καὶ ἐζωσµένος, 
καὶ κατὰ τὰς θύρας, οὗ ἡ Ἄρτεµις, ᾔει ἔξω ὑπὸ κήρυκος, φέρων τῷ βασιλεῖ τὸ 
λοιπὸν τοῦ χρίµατος. τὸ µὲν δὴ ὄναρ ὡς ἀµυδρῶς ἀποµνηµονεῦσαι τοιοῦτον 
µάλιστα ἐγένετο. 22 ἐπεὶ δ᾽ ἐλθὼν εἰς τὸ ἱερὸν γίγνοµαι περιιὼν κατὰ τὸν 
Τελεσφόρον, ἐπέρχεται ὁ νεωκόρος ὁ Ἀσκληπιακός, καὶ ὡς ἔτυχεν ἑστὼς πρὸς τῷ 
ἕδει, φράζω πρὸς αὐτὸν τὴν ὄψιν τὴν γενοµένην µοι, καὶ ἠρώτων τί ἂν εἴη τὸ 
χρῖµα, ἢ τίς ἂν χρίσαιτο. καὶ ὃς ἀκούσας καὶ θαυµάσας, ὥσπερ εἰώθει, «οὐ µακρά, 
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ἔφη, ἡ ζήτησις οὐδ᾽ ὁδοῦ πολλῆς, ἀλλ᾽ ἐνθενδί σοι φέρω· κεῖται γὰρ παρὰ τοῖς 
ποσὶ τῆς Ὑγιείας, ἀρτίως γε θείσης Τύχης ταύτης, ἐπειδὴ τάχιστα ἀνεῴχθη τὸ 
ἱερόν». ἦν δὲ ἡ Τύχη γυνὴ τῶν ἐπιφανῶν. καὶ παρελθὼν εἰς Ὑγιείας κοµίζει τὸ 
χρῖµα· καὶ χρίοµαι ὡς ἔτυχον προσεστώς. ἦν δὲ καὶ τὸ χρῖµα τῆς εὐωδίας 
θαυµαστὸν οἷον καὶ ἡ δύναµις εὐθὺς ἐπίδηλος. θᾶττον γὰρ ἢ εἴρηκα ἀνείθη ἡ 
τάσις. 23 ἐρωτήσας δ᾽ ὕστερον τὸν νεωκόρον ἔγνων ὅτι εἴη κρᾶσις τριῶν, ὀποῦ τε 
ᾧ χριόµεθα καὶ µύρου ναρδίνου καὶ ἑτέρου µύρου τῶν πολυτελῶν, ἔστι δ᾽, οἶµαι, 
τοῦ φύλλου ἐπώνυµον. σκευάσας δὲ ἐχρώµην οὕτως τὸ λοιπὸν καὶ πάντα ἐκεῖνα 
ἐκεχάλαστο. ἐφάνη δὲ καὶ ὁ Τελεσφόρος νύκτωρ, χορεύων περὶ τὸν τράχηλόν µου, 
καὶ ἀπέλαµπεν ἐν τῷ καταντικρὺ τοίχῳ σέλας ὥσπερ ἐξ ἡλίου … 38 καὶ χρόνῳ 
ὕστερον οἱ πολλοὶ καὶ πυκνοὶ σεισµοὶ γίγνονται ἐπὶ Ἄλβου ἄρχοντος τῆς Ἀσίας, καὶ 
τοῦτο µὲν δὴ Μυτιλήνη κατηνέχθη µικροῦ πᾶσα, τοῦτο δὲ ἐν πολλαῖς τῶν ἄλλων 
πόλεων πολλὰ ἐκινήθη, κῶµαι δὲ ἄρδην ἀπώλοντο, Ἐφέσιοι δὲ καὶ Σµυρναῖοι 
παρ᾽ ἀλλήλους ἔθεον θορυβούµενοι, ἡ δὲ συνέχεια θαυµαστὴ καὶ τῶν σεισµῶν καὶ 
τῶν φόβων. καὶ τοῦτο µὲν εἰς Κλάρον θεωροὺς ἔστελλον καὶ περιµάχητον ἦν τὸ 
µαντεῖον, τοῦτο δὲ ἱκετηρίας ἔχοντες περὶ τοὺς βωµοὺς καὶ τὰς ἀγορὰς καὶ τὰ 
κύκλῳ τῶν πόλεων περιῄεσαν, οὐδεὶς οἴκοι µένειν θαρρῶν· καὶ τελευτῶντες 
ἱκετεύοντες ἀπεῖπον. 39 τοιούτων δὲ ὄντων ὁ θεὸς κελεύει µοι διατρίβοντι τότε ἐν 
Σµύρνῃ, µᾶλλον δὲ ἐν τῷ πρὸ τῆς πόλεως χωρίῳ, θῦσαι βοῦν δηµοσίᾳ τῷ Διὶ τῷ 
Σωτῆρι. ἀναχωροῦντος δέ µου καὶ ὑποπτεύοντος καὶ δεδιότος τὴν προτέραν 
ἐκείνην πρόρρησιν, ἐγένετο µέν τι καὶ τοιοῦτον ἐννοίας, ὡς οὐ θήλειάν γε µέλλοιµι 
θύσειν, καὶ ὡς οὐδ᾽ ἀνάγκη γεύεσθαι. σαφέστατον δὲ καὶ ᾧ θαρρήσας ἔθυσα τόδε 
γίγνεται. ἔδοξα γὰρ ἑστῶτί µοι παρ᾽ αὐτὸν τὸν βωµὸν τοῦ Διὸς ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ 
δεοµένῳ φῆναι σηµεῖον εἰ λῷον θύσαι, ἀστέρα λαµπρὸν διᾷξαι δι᾽ ἀγορᾶς 
κυροῦντα τὴν θυσίαν· οὕτω θαρρήσας ἔθυσα. 40 τὸ δὴ µετὰ τοῦτο ὅτῳ µὲν φίλον 
πιστεύειν, πιστευέτω, ὅτῳ δὲ µή, χαιρέτω. ἔστη γὰρ ἅπαντα ἐκεῖνα καὶ οὐδὲν ἔτι 
ἠνώχλησε µετ᾽ ἐκείνην τὴν ἡµέραν, προνοίᾳ µὲν καὶ δυνάµει τῶν θεῶν, διακονίᾳ 
δ᾽ ἡµῶν ἀναγκαίᾳ. 

 
Μετάφραση 
Ιεροί Λόγοι 

1 Μου φαίνεται ότι θα συνθέσω τον λόγο µου όπως η Ελένη του Οµήρου. Διότι και 
εκείνη ισχυρίζεται ότι δεν θα µπορούσε να εξιστορήσει όλα  

«τα ανδραγαθήµατα του καρτερόψυχου Οδυσσέα»,  
αλλά αφού επέλεξε µία πράξη του, νοµίζω, αυτήν διηγείται στον Τηλέµαχο και τον 
Μενέλαο. Κι εγώ δεν θα µπορούσα να εξιστορήσω όλα τα αγωνίσµατα του Σωτήρα 
(Ασκληπιού), απ’ όσα ωφελήθηκα µέχρι σήµερα. Και ούτε επιπλέον θα προσθέσω εδώ 
την Οµηρική φράση:  

«ούτε κι αν είχα δέκα γλώσσες και δέκα στόµατα»·  
διότι κι αυτά είναι λίγα. Όµως ούτε κι αν υπερτερούσα µεταξύ των ανθρώπων σε κάθε 
δύναµη, φωνή και σκέψη, δεν θα µπορούσα ποτέ να τα καταφέρω ούτε κατά 
προσέγγιση. 2 Αλλά και όσοι φίλοι µου µε παρακάλεσαν ως τώρα ή µε προέτρεψαν να 
µιλήσω και να συγγράψω γι’ αυτά, δεν κατάφεραν ποτέ ως τώρα να µε πείσουν, διότι 
απέφευγα το αδύνατο εγχείρηµα. Διότι µου φαινόταν το ίδιο σαν, αφού είχα διασχίσει 
όλο το πέλαγος κάτω από το νερό, έπειτα να αναγκαζόµουν να καταθέσω ακριβώς πόσα 
κύµατα συνάντησα και πώς ακριβώς ήταν η θάλασσα σε κάθε κύµα και τί µε έσωζε. 3 
Διότι κάθε µέρα µου, όπως και κάθε νύχτα µου, έχει υλικό για συγγραφή, αν κάποιος 
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ήθελε να ήταν φανερά παρών ο ίδιος, ενώ άλλα τα φανέρωνε στέλνοντάς µου όνειρα, 
όταν βέβαια κατάφερνα να κοιµηθώ· αυτό όµως ήταν σπάνιο λόγω των τρικυµιών που 
ταλαιπωρούσαν το σώµα µου. 4 Αυτά λοιπόν ενθυµούµενος αποφάσισα να εµπιστευθώ 
τον εαυτό µου στον θεό, πραγµατικά όπως σε γιατρό, να κάνει σιωπηρώς ό,τι θέλει. 
Τώρα όµως θέλω να σας φανερώσω σε ποια κατάσταση βρισκόταν το υπογάστριό µου. 
Και θα περιγράψω όλα όσα συνέβησαν µέρα τη µέρα … 3 … 21 Και αφού o Ασκληπιός 
γιάτρεψε εντελώς τη δύσπνοια, µε τον παρακάτω τρόπο θεράπευσε αµέσως και τα 
σχετικά µε τον αυχένα και τα «τραβήγµατα» από τα αυτιά και τον οπισθότονο, που ήταν 
ήδη φανερός. Είπε ότι υπάρχει βασιλική αλοιφή και έπρεπε να την πάρω από τη 
γυναίκα. Και µετά από αυτά σαν να εµφανίστηκε στον ναό και στο άγαλµα του 
Τελεσφόρου ένας υπηρέτης από το παλάτι, λευκοντυµένος και ζωσµένος, και έβγαινε 
έξω στις πύλες όπου βρίσκεται το άγαλµα της Άρτεµης, µαζί µε κήρυκα, φέρνοντας την 
υπόλοιπη αλοιφή στον βασιλιά. Αυτό πάνω κάτω ήταν το όνειρο, όπως αµυδρά το 
θυµάµαι. 22 Όταν όµως ήλθα στον ναό και πήγα γύρω γύρω από το άγαλµα του 
Τελεσφόρου, έρχεται προς το µέρος µου ο Ασκληπιακός, ο νεωκόρος, και όπως έτυχε να 
στέκεται κοντά στο άγαλµα, του διηγούµαι το όνειρο που είδα και τον ρωτούσα ποια θα 
µπορούσε να είναι η αλοιφή ή ποιος θα έπρεπε να αλειφθεί. Κι αυτός αφού άκουσε και, 
ως συνήθως, θαύµασε, «δεν είναι µακρά», είπε, «η αναζήτησή σου ούτε απαιτείται να 
διανύσεις πολύ δρόµο· αλλά από εδώ δα σου φέρνω την αλοιφή· διότι βρίσκεται στα 
πόδια του αγάλµατος της Υγείας, µόλις δε προ ολίγου την απέθεσε η Τύχη, αµέσως 
µόλις άνοιξε ο ναός.» ― η Τύχη ήταν µία γυναίκα από επιφανή οικογένεια. Και αφού ο 
Ασκληπιακός πήγε στο ιερό της Υγείας, φέρνει την αλοιφή· και αλείφοµαι εκεί όπως 
έτυχε να στέκοµαι. Και η µυρωδιά της αλοιφής ήταν θαυµαστή και φάνηκε αµέσως η 
αποτελεσµατικότητά της· διότι χαλάρωσε η ένταση πιο γρήγορα απ’ ό,τι το είπα. 23 
Αφού όµως ρώτησα τον νεωκόρο ύστερα, έµαθα ότι η αλοιφή ήταν ένα µείγµα τριών 
ουσιών, χυµού (οπίου;) µε τον οποίο αλειφόµαστε, νάρδινου µύρου και ενός άλλου 
πολυτελούς µύρου, το οποίο παίρνει το όνοµά του, νοµίζω, από το φύλλο του. Και αφού 
την παρασκεύασα, την χρησιµοποιούσα εφεξής και όλα εκείνα που είχα υποχώρησαν· τη 
νύχτα εµφανίστηκε και ο Τελεσφόρος, χορεύοντας για τον αυχένα µου και έλαµπε στον 
απέναντι τοίχο ένα φως, λες και προερχόταν από τον ήλιο … 38 Και µετά από κάποιο 
χρονικό διάστηµα, όταν ήταν άρχοντας της Ασίας ο Άλβος, γίνονται πολλοί και πυκνοί 
σεισµοί, και µάλιστα παραλίγο να ισοπεδωθεί ολόκληρη η Μυτιλήνη, ενώ σείσθηκαν 
πολύ και πολλές άλλες πόλεις, και χωριά καταστράφηκαν εντελώς. Οι κάτοικοι της 
Εφέσου δε και της Σµύρνης έτρεχαν θορυβηµένοι από τη µία πόλη στην άλλη. Η 
συχνότητα των σεισµών ήταν απίστευτη, απίστευτος και ο φόβος που τους συνόδευε. 
Και από τη µία έστελναν θεωρούς (πρεσβεία) στην Κλάρο και το µαντείο ήταν 
πολιορκηµένο, αφετέρου έτρεχαν κρατώντας κλαδιά ικεσίας γύρω από τους βωµούς και 
τις αγορές και έκαναν τον γύρο των πόλεων και κανείς δεν είχε το θάρρος να µένει στο 
σπίτι του· και στο τέλος σταµάτησαν τις ικεσίες. 39 Ενώ συνέβαιναν αυτά, ο θεός µε 
διατάζει, ενώ τότε διέµενα στη Σµύρνη, ή µάλλον στα προάστια, να θυσιάσω δηµοσίως 
ένα βόδι στον Δία Σωτήρα. Ενώ δίσταζα όµως και είχα υποψίες και φοβόµουν εκείνη 
την προηγούµενη προφητεία, µου ήρθε µια ιδέα, να µη θυσιάσω θηλυκό ζώο και ότι δεν 
ήταν ανάγκη να το γευθώ. Όµως είδα τότε αυτό το σαφέστατο όνειρο χάρη στο οποίο, 
αφού πήρα θάρρος, θυσίασα. Διότι µου φάνηκε ότι, ενώ στεκόµουν δίπλα στον βωµό 
του Δία στην αγορά και παρακαλούσα να µου αποκαλύψει ο θεός σηµάδι αν θα ήταν 
καλύτερο να θυσιάσω, ένα αστέρι λαµπρό διέσχισε την αγορά επικυρώνοντας τη θυσία. 
Έτσι αφού πήρα θάρρος, θυσίασα. 40 Αυτό που συνέβη µετά όποιος θέλεις ας το 
πιστεύει, κι όποιος δεν θέλει, ας είναι καλά! Διότι σταµάτησαν όλοι εκείνοι οι σεισµοί 
και τίποτε πλέον δεν µας ενόχλησε µετά από εκείνη την ηµέρα, χάρη στην πρόνοια και 
τη δύναµη των θεών από τη µία, αλλά και χάρη στη δική µου αναγκαία διακονία.  

 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

98 

Σχόλια 
1, 1 κατὰ τὴν Ἑλένην τὴν Ὁµήρου: o Αίλιος Αριστείδης ξεκινά τους Ιερούς Λόγους µε 
µια αναφορά στη µέθοδο συγγραφής τους. Παρουσιάζει το υλικό που πρέπει να εκθέσει 
ως αχανές και απέραντο. Εφόσον δεν µπορεί να το παρουσιάσει στο σύνολό του, 
δηλώνει ότι αναγκαστικά θα προβεί σε µία επιλεκτική παράθεση κάποιων γεγονότων. 
Ακολουθεί το παράδειγµα της Ελένης στην Ὀδύσσεια (4, 241), η οποία ακριβώς επειδή 
δεν µπορεί να εξιστορήσει όλους τους άθλους του Οδυσσέα, επιλέγει να αφηγηθεί έναν 
µόνο. Ο ρήτορας επικυρώνει τη µέθοδό του, ανάγοντάς την στον Όµηρο.  
1, 1 «ὅσσοι Ὀδυσσῆος ταλασίφρονός εἰσιν ἄεθλοι»:  Ο στίχος προέρχεται από την 
Ὀδύσσεια 4, 241. 
1, 1 «Οὐδ᾽ εἴ µοι δέκα µὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόµατ᾽ εἶεν»: o ρήτορας αναφέρει και άλλο 
ένα οµηρικό παράλληλο, από την Ἰλιάδα αυτή τη φορά, µια έκφραση υπερβολής που 
δηλώνει το «αδύνατον» του εγχειρήµατος να αφηγηθεί τα πάντα, ακόµη κι αν είχε «δέκα 
γλώσσες και δέκα στόµατα» (2, 849). Η επίκληση του «αδυνάτου» στα προοίµια των 
ρητορικών λόγων ήταν ένας «τόπος» στην αρχαία ελληνική ρητορική, που στόχο είχε 
την εξασφάλιση της επιείκειας και της συµπάθειας του ακροατηρίου (captatio 
benevolentiae), αν τυχόν εντοπιζόταν κάποια παράλειψη στην έκθεση των γεγονότων. 
Οι χαµηλές προσδοκίες του ακροατηρίου επιζητούνταν ακριβώς για να επέλθει ο 
εντυπωσιασµός του και η αποθέωση του ρήτορα, όταν αυτός κατάφερε στη συνέχεια να 
µιλήσει επιτυχώς για το θέµα, που είχε αρχικά παρουσιαστεί ως εξαιρετικά δύσκολο. 
Επιπλέον, η άρνησή του να υποχωρήσει στις παρακλήσεις των φίλων του να 
δηµοσιοποιήσει τις εµπειρίες του, από συναίσθηση ευθύνης λόγω της δυσκολίας του 
εγχειρήµατος, τον κάνει να φαίνεται µετριόφρων, µε στόχο τη διασφάλιση της εύνοιας 
του ακροατηρίου. Ο Αίλιος Αριστείδης ολοκληρώνει το σχήµα του «αδυνάτου» µε ένα 
παράλληλο από τον φυσικό κόσµο: παροµοιάζει την απόπειρα καταγραφής όλων των 
ευεργεσιών του Ασκληπιού προς τον ίδιο µε µια απόπειρα καταγραφής όλων των 
κυµάτων ενός θαλάσσιου πλου (υπάρχει αντίστοιχη έκφραση στον Θεόκριτο 16, 60-61).  
1, 4 ὥσπερ ἰατρῷ τῷ θεῷ: µπροστά στο «αδύνατον» εγχείρηµα, ο Αίλιος Αριστείδης ως 
πιστός οπαδός του Ασκληπιού, δεν µπορεί παρά να εγκαταλειφθεί µε εµπιστοσύνη στα 
χέρια του θεού του, τον οποίο καθιστά υπεύθυνο για το τελικό αποτέλεσµα της 
συγγραφής του. Ο Αίλιος Αριστείδης εµπλέκει τον Ασκληπιό στη συγγραφή των Ἱερῶν 
Λόγων. Ο θεός µέσω ενυπνίων και οραµάτων τού φανερώνει την πρόνοιά του και 
υπονοείται ότι θα του υποδείξει και την πορεία της αφήγησης. Ο συγγραφέας 
απεκδύεται συνεπώς των ευθυνών του και των ενδεχόµενων µοµφών ως προς την 
οργάνωση της αφήγησης και τη («βολική») παράλειψη περιστατικών. Δεν είναι 
υποχρεωµένος να αφηγηθεί τα πάντα ― άλλωστε, όπως προείπε, αυτό δεν γίνεται. Ο 
βασικός άξονας της αφήγησης του υποδείχθηκε από τον θεό και κατατείνει προς την 
εξύµνησή του, ενώ η αξία του έργου του πολλαπλασιάζεται, εφόσον φέρει και τη θεϊκή 
σφραγίδα. Ο Αίλιος Αριστείδης απλώς παρέδωσε τον εαυτό του µε εµπιστοσύνη στον 
Ασκληπιό σαν σε γιατρό.  
3, 21 ὀπισθότονον: ο οπισθότονος είναι ασθένεια µε σπασµούς, που µοιάζει µε τον τέτα-
νο και κάµπτει το σώµα προς τα πίσω, ενώ ο τέτανος το κάµπτει και προς τα εµπρός. 
3, 21 χρῖµα … βασιλικόν: η βασιλική αλοιφή φαίνεται να ήταν γνωστό φάρµακο για 
φλεγµαίνουσες ωταλγίες κατά τον 2ο µ.Χ. αιώνα (βλ. «φάρµακον ἐγχεόµενον νάρδινον 
µύρον µετὰ βραχυτάτου βασιλικοῦ καλουµένου φαρµάκου», Γαληνός Περὶ συνθέσεως 
φαρµάκων κατὰ τόπους 12, 601, 16-18 Κühn). Έχουν γίνει πολλές απόπειρες ταύτισης 
των υλικών της αλοιφής, δεν παρουσιάζουν όµως ενδιαφέρον για την ανάλυση του 
αποσπάσµατος εδώ. Η νάρδος, το γνωστό σήµερα για τις καταπραϋντικές του ιδιότητες 
φυτό βαλεριάνα, χρησιµοποιούνταν σε θεραπευτικές συνταγές ωταλγιών µαζί µε άλλα 
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συστατικά µε ναρκωτικές και παυσίπονες ιδιότητες, όπως το φυτό γλαύκιον ή ο οπός 
(χυµός) µήκωνος (παπαρούνας), το γνωστό όπιο ― ενδεχοµένως σε αυτόν τον χυµό 
αναφέρεται εδώ ο Αίλιος Αριστείδης. Οι καταπραϋντικές, παυσίπονες ιδιότητες των 
υλικών που αναφέρονται εξηγούν ιατρικά, ορθολογικά την αποτελεσµατικότητα της 
αλοιφής, αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο το ίαµα όσο και η ίδια η διαδικασία της 
ίασης σχετίζονται µε τον ιερό ναό και τις µορφές, θεϊκές και ανθρώπινες, που κατοικούν 
ή συχνάζουν εκεί. 
3, 22 Τελεσφόρου: τα ονόµατα που χρησιµοποιούνται είναι οµιλούντα (Τελεσφόρος, 
Υγιεία, Ασκληπιακός, Τύχη) και προοικονοµούν την αίσια έκβαση της θεραπείας. Ο 
Τελεσφόρος (< τέλος + φέρω), ο µικρότερος γιος του Ασκληπιού, φέρει το τέλος, την 
ολοκλήρωση της θεραπείας, στον ναό του (ευοίωνο σηµάδι), ενώ επανέρχεται στο τέλος 
στον ύπνο του ρήτορα για να πανηγυρίσει µε τον χορό του την ίαση αυτού.  
3, 22 ὁ Ἀσκληπιακός: ο νεωκόρος (υπηρέτης του ναού-παλατιού), που «ερµηνεύει» το 
όνειρο και γίνεται ο φορέας της ίασης, ονοµάζεται Ασκληπιακός, µε όνοµα που 
παραπέµπει ευθέως στον Σωτήρα Ασκληπιό.  
3, 22 τῆς Ὑγιείας… Τύχης: η Υγεία, στα πόδια της οποίας εναποτίθεται η θαυµατουργή 
αλοιφή, είναι η πιο γνωστή κόρη του Ασκληπιού ή κατ’ άλλους η σύζυγός του, ενώ και 
η γυναίκα που φέρνει την αλοιφή έχει το όνοµα Τύχη µε την προφανή θετική 
συνδήλωση.  
3, 23 ἀπέλαµπεν … σέλας ὥσπερ ἐξ ἡλίου: το ορθολογικό, η αλοιφή µε τα θεραπευτικά 
συστατικά, συµπλέκεται µε το θεουργικό, ανεξήγητο στοιχείο (για παράδειγµα, το φως 
στον τοίχο του δωµατίου του Αίλιου Αριστείδη υπονοείται ότι παραπέµπει σε θεϊκή 
παρουσία που πανηγυρίζει για την ίαση) συνεχώς στο έργο του ρήτορα.  
3, 38 σεισµοί: ο Αίλιος Αριστείδης περιγράφει ένα φυσικό φαινόµενο (έντονη σεισµική 
δραστηριότητα στη Μικρά Ασία το 148/149 µ.Χ.), εξαιτίας του οποίου προκλήθηκαν 
πολλές καταστροφές στα παράλια της Μικράς Ασίας και στα γειτονικά νησιά και 
τροµοκρατήθηκαν οι κάτοικοι. 
3, 38 Κλάρον: η Κλάρος ήταν περιοχή της Μικράς Ασίας, 55 χιλιόµετρα νότια της 
Σµύρνης, που ανήκε διοικητικά στην Κολοφώνα και ήταν γνωστή στην αρχαιότητα για 
το φηµισµένο µαντείο της, το οποίο ήταν αφιερωµένο στον Απόλλωνα. 
3, 39 τὴν προτέραν ἐκείνην πρόρρησιν: οι οδηγίες που απευθύνει ο θεός αποκλειστικά 
στον ευνοούµενό του (να θυσιάσει ένα βόδι στον Δία) χρήζουν επιβεβαίωσης, διότι 
προσκρούουν σε παλαιότερη υπόδειξη του θεού. Λίγο πριν (3, 37), ο Αίλιος Αριστείδης 
αναφέρει ότι απείχε γενικά από το βοδινό κρέας (σε σηµείο που ούτε καν να το αγγίζει) 
εξαιτίας ενός ονείρου. Είχε ονειρευτεί παλαιότερα ότι ο αγαπηµένος του τροφός 
Ζώσιµος έπρεπε να απόσχει από την κατανάλωσή του βοδινού. Και πράγµατι ο Ζώσιµος 
ακούµπησε ένα σφάγιο κατά τη διάρκεια µιας θυσίας και πέθανε. Ο Ασκληπιός στην 
προκειµενη περίπτωση έστειλε σηµάδι/οιωνό στον ρήτορα και η θυσία έγινε µε 
αποτέλεσµα να σταµατήσουν οι σεισµοί και να σωθούν οι πόλεις. 
3, 40 προνοίᾳ µὲν καὶ δυνάµει τῶν θεῶν, διακονίᾳ δ᾽ ἡµῶν ἀναγκαίᾳ: ο Αίλιος 
Αριστείδης παρουσιάζει τον θεό Ασκληπιό όχι µόνο ως τον προσωπικό του σωτήρα 
αλλά και ως σωτήρα µιας ολόκληρης περιοχής. Δίνει έµφαση στον προσωπικό του ρόλο 
ως διαµέσου και διερµηνέα-εκτελεστή των βουλών του θεού ― η παρέµβασή του 
απαιτείται δύο φορές: αυτός είδε το όνειρο µε τις οδηγίες απαλλαγής από τους σεισµούς, 
αυτός ερµήνευσε και το σηµάδι που επιβεβαίωνε τις απαιτούµενες ενέργειες πέραν κάθε 
αµφιβολίας. Η µαταιοδοξία του ρήτορα για τον ευεργετικό του ρόλο στην κοινωνία που 
ζει, προβάλλει και στο συγκεκριµένο περιστατικό, που χρησιµοποιείται για να εξαρθεί η 
σχέση του µε τον θεό και η ανωτερότητά του έναντι των συµπολιτών του (Petsalis-
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Diomidis, Truly beyond wonders 138). Ο Αίλιος Αριστείδης εγκωµιάζει τον θεό, αλλά 
µέσω αυτού στην πραγµατικότητα εγκωµιάζει τον εαυτό του. Όπως έχει αναφερθεί, η 
υπερτροφική γραφή του εγώ του επισκιάζει τον υποτιθέµενο αρχικό του στόχο, να 
εγκωµιάσει τον θεό (Κούκη, Αίλιος Αριστείδης 19-20).  
 
 

ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΚΥΡΗΝΗΣ 
 

Αικατερίνη Κορολή 
 
Ο Συνέσιος ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ρήτορας και λογοτέχνης από την 
Κυρήνη της Β. Αφρικής15. Στην περίπτωσή του, η λογιοσύνη και η αδιάλειπτη 
διακονία της φιλοσοφίας, η ρητορική δεινότητα και το λογοτεχνικό ταλέντο 
συνδυάσθηκαν µε τη δυναµική εµπλοκή στα κοινά16 και το ενδιαφέρον για την 
πρακτική πλευρά της επιστήµης.  

Γεννήθηκε περίπου το 370 µ.Χ.17 στους κόλπους µιας εύπορης 
οικογένειας γαιοκτηµόνων, πράγµα που του επέτρεψε να λάβει αξιόλογη 
µόρφωση. Καθοριστική για την πνευµατική του πορεία υπήρξε η µαθητεία του 
κοντά στη νεοπλατωνική φιλόσοφο και µαθηµατικό Υπατία, κόρης του 
µαθηµατικού Θέωνα, εκπροσώπου της νεοπλατωνικής σχολής της 
Αλεξανδρείας. Η επίδραση που του άσκησε η Υπατία είναι εµφανής, µεταξύ 
άλλων, στις επιστολές που της έστελνε µέχρι το τέλος της ζωής του, γύρω στο 
41318.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχέση του Συνεσίου µε τον χριστιανισµό, η 
οποία αφορά στο έργο του, στην οικογενειακή του ζωή και στην ανάµειξή του 
στα εκκλησιαστικά πράγµατα. Το 410, όντας ήδη νυµφευµένος µε χριστιανή, 
ανέλαβε τα καθήκοντα του επισκόπου Πτολεµαΐδας αποδεχόµενος την πρόταση 
του πατριάρχη Θεοφίλου. Η απόφασή του αυτή δεν ελήφθη αβασάνιστα. 
Μολονότι ως Νεοπλατωνιστής της αλεξανδρινής σχολής δεν υιοθετούσε 
εχθρική στάση έναντι του χριστιανισµού, διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις για 
την ορθότητα ορισµένων πτυχών του χριστιανικού δόγµατος. Τελικά, φαίνεται 
πως η θητεία του ως επισκόπου δεν τον αποµάκρυνε ούτε από τις πεποιθήσεις, 
ούτε από τις πνευµατικές του ασχολίες, όπως φοβόταν.  

Το σωζόµενο έργο του Συνεσίου µαρτυρά την εντρύφησή του στα 
κλασικά γράµµατα. Οι εννέα ύµνοι του αποτελούν όχι µόνο χαρακτηριστικό 
																																																								
15 Η παρούσα εισαγωγή στον βίο και το έργο του Συνεσίου βασίζεται κατά κύριο λόγο στους 
Dihle, Greek and Latin Literature 1296–1302· Κούντη, Συνέσιος και Όνειρα· Russell – Nesselrath 
On Prophecy. 
16 Η εµπλοκή αυτή του Συνεσίου στα κοινά έλαβε ακόµα και τη µορφή της ένοπλης υπεράσπισης 
της πατρίδας του από τους βαρβάρους. Για τη θητεία του ως επισκόπου γίνεται λόγος παρακάτω. 
17 Για την αδυναµία να προσδιορισθούν µε ακρίβεια οι ηµεροµηνίες που αφορούν στον βίο του 
Συνεσίου, βλ. ενδεικτικά Κούντη, Συνέσιος και Όνειρα 30 (υποσηµ. 46), όπου παρατίθεται και 
σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία.  
18 Για τις επιστολές αυτές βλ. ενδεικτικά Κούντη, Συνέσιος και Όνειρα 30 µε υποσηµ. 38. Για τις 
γενικές αρχές και τις σχολές του νεοπλατωνισµού βλ. ενδεικτικά, Wallis, Νεοπλατωνισµός· πβ. και 
Κούντη, ό.π. 23–29, όπου παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία.  
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παράδειγµα της βαθιάς γνώσης των αρχαίων διαλέκτων και µέτρων, αλλά και 
της συνάντησης του νεοπλατωνισµού και του κόσµου της αρχαϊκής και 
κλασικής αρχαιότητας µε τον χριστιανισµό. Από το πεζογραφικό του έργο έχει 
σωθεί σηµαντικό µέρος, στο οποίο συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων, οι 156 
επιστολές του, σηµαντική πηγή πληροφοριών για τη ζωή και τις ιδέες του, 
λόγοι, όπως είναι το υπό εξέταση έργο, το Πρὸς Παιόνιον ἢ Περὶ τοῦ δώρου και 
το Περὶ Βασιλείας, και πραγµατείες, όπως το Φαλάκρας Ἐγκώµιον και το Δίων ἢ 
Περὶ τῆς καθ’ ἑαυτὸν διαγωγῆς. 

 
Περὶ ἐνυπνίων  

 
Αικατερίνη Κορολή 

 
Ο λόγος Περὶ ἐνυπνίων γράφτηκε πριν από την εκλογή του Συνεσίου ως 
επισκόπου, και συγκεκριµένα στο διάστηµα 404–406. Θέµα του είναι η φύση 
και η προέλευση του ονείρου και ο ευεργετικός ρόλος που αυτό διαδραµατίζει 
στην ανθρώπινη ζωή ως πηγή γνώσης, ελπίδας και επικοινωνίας µε το θείο. 
Ειδικότερα, ο Συνέσιος πραγµατεύεται την προφητική δύναµη του ονείρου, την 
αξία της ονειροµαντείας και την υπεροχή της έναντι των άλλων µορφών 
µαντείας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει τις απόψεις του σχετικά µε την ψυχή 
και τη σύνδεσή της µε το όχηµα-πνεύµα και τη φαντασία.  

Όπως είναι φυσικό, τα όνειρα και η δυνατότητα πρόβλεψης του 
µέλλοντος µέσα από αυτά απασχόλησαν την ανθρώπινη διανόηση καθ’ όλη τη 
διάρκεια της αρχαιότητας. Η πραγµάτευση του θέµατος αυτού επανέρχεται στην 
αρχαιοελληνική γραµµατεία ήδη από τα οµηρικά έπη19. Το υπό εξέταση έργο 
εντάσσεται, λοιπόν, σε µια µακρά παράδοση. Ορισµένα από τα σχετικά µε τα 
όνειρα έργα έχουν φιλοσοφικό περιεχόµενο. Εκεί τα όνειρα προσεγγίζονται 
κατά τρόπο θεωρητικό. Οι συγγραφείς τους εξετάζουν, µεταξύ άλλων, το αν και 
κατά πόσον τα όνειρα έχουν θεϊκή προέλευση και προφητική ισχύ, την 
αινιγµατική τους φύση και τη δυνατότητα ερµηνείας τους, καθώς και τη σχέση 
τους µε το ποιόν και τον τρόπο ζωής του ονειρευοµένου. Άλλα έργα δεν έχουν 
αυτόν τον θεωρητικό προσανατολισµό. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν οι Ἱεροὶ 
λόγοι του Αιλίου Αριστείδη, που αποτελούν ένα είδος αυτοβιογραφίας µέσα από 
την παρουσίαση των ονείρων, έργα ονειροκριτικά όπως αυτά του Αντιφώντα και 
του Αρτεµιδώρου, αλλά και έργα µε ιατρικό προσανατολισµό, στο πλαίσιο των 
οποίων τα όνειρα προσεγγίζονται ως ενδείξεις της κατάστασης της υγείας του 
ονειρευοµένου. Στο σύνολο της αρχαιοελληνικής γραµµατείας που αφορά µε 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο στα όνειρα, απαντούν ποικίλες κατηγοριοποιήσεις 
																																																								
19 Για το όνειρο στην αρχαιοελληνική γραµµατεία και την κατηγοριοποίηση των σχετικών έργων 
σε έργα θεωρητικής-φιλοσοφικής φύσεως και σε έργα ονειροκριτικά, βλ. Κούντη, Συνέσιος και 
όνειρα 39–94· διεξοδική παρουσίαση της παράδοσης σε σχέση µε τα όνειρα προσφέρει η Ursula 
Bittrich στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 71–96· βλ., επίσης, Kruger, Dreaming ιδίως 17–
34 και 57–82· Harrisson, Dreams and Dreaming· Dodds, Έλληνες και παράλογο 77–93· Cox 
Miller, Dreams. 
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των ονείρων και απόψεις που αξίζει να αντιπαραβληθούν µε σύγχρονες, 
ψυχολογικής φύσεως αναλύσεις της εµπειρίας του ονειρεύεσθαι.  

Το Περὶ ἐνυπνίων συγκαταλέγεται στην πρώτη από τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες, καθώς ο Συνέσιος δεν ασχολείται µε την ερµηνεία των ονείρων. Τα 
θέµατα που πραγµατεύεται αφορούν στην προέλευσή τους, τη σύνδεσή τους µε 
τη φαντασία και τον ρόλο τους ως αναντικατάστατων µέσων επικοινωνίας µε το 
θείο.  

Βασικοί θεµατικοί άξονες του έργου είναι οι εξής: 
α. Ο έπαινος της µαντείας εν γένει ως πηγής γνώσης. 
β. Η υπεροχή της ονειροµαντείας, η οποία έχει καθολικό και φιλάνθρωπο 

χαρακτήρα και ως απώτατο στόχο όχι απλώς τη θέαση του µέλλοντος καθ’ 
εαυτήν, αλλά την επικοινωνία µε το θείο, έναντι των λοιπών µορφών µαντείας.  

γ. Το εγκώµιο της φαντασίας, που ταυτίζεται µε το όχηµα-πνεύµα20, η 
σύνδεσή της µε τα όνειρα και ο ρόλος της ως οδού επικοινωνίας µε το θείο.  

δ. Η αξιοπιστία των ονείρων, η ενάργεια των οποίων εξαρτάται από το 
ηθικό ποιόν του ονειρευοµένου.   

ε. Η µοναδικότητα της εµπειρίας του ονείρου για κάθε άνθρωπο και η 
συνακόλουθη απόρριψη των ονειροκριτικών έργων, όπως αυτό του 
Αρτεµιδώρου. 

ϛ. Τα οφέλη που αποκόµισε ο ίδιος ο Συνέσιος από την ονειροµαντεία. 
ζ. Η καταγραφή των ηµερήσιων και νυκτερινών συµβάντων ως µορφή 

ψυχαγωγίας και ρητορικής άσκησης.  
Ούτε η θεµατική του έργου και ο προβληµατισµός που αναπτύσσεται σε 

αυτό ούτε βασικές έννοιες όπως αυτή του πνεύµατος-οχήµατος χαρακτηρίζονται 
από απόλυτη  πρωτοτυπία: Όπως έχει επισηµανθεί στη σχετική έρευνα, το έργο 
απηχεί ώς έναν βαθµό θέσεις του Πλωτίνου, του Πορφυρίου και κυρίως του 
Ιαµβλίχου, καθώς και ποικίλες απόψεις προγενέστερων του συγγραφέα 
διανοητών, όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης· εντούτοις, η σύνθεση αυτή 
της προγενέστερης παράδοσης φέρει τελικά τη σφραγίδα του Συνεσίου: Η 
θεώρηση του ονείρου, που αποτελεί κατά την άποψή του έναν απόλυτα 
προσωπικό χώρο, ως τρόπου επαφής µε το θείο και πηγή του αγαθού της 
ελπίδας για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, καθώς και η περαιτέρω 
ανάπτυξη των νεοπλατωνικών απόψεων περί φαντασίας και περί ψυχής, µε 
έµφαση στην έννοια της µοναδικότητας του ανθρώπου αποτελούν, µεταξύ 
άλλων, τη δική του, προσωπική συµβολή στον φιλοσοφικό στοχασµό21.  

Η χαλαρότητα της δοµής που παρατηρείται στο Περὶ ἐνυπνίων σε 
συνδυασµό µε τις φράσεις αυτοδιόρθωσης που απαντούν σε ορισµένα σηµεία 
του έργου, αλλά και µε τη δήλωση του ίδιου του Συνεσίου σε µία από τις 

																																																								
20 Για την έννοια αυτή βλ. παρακάτω, τον σχολιασµό του κειµένου.  
21 Για τη σχέση του έργου µε τις θέσεις των Νεοπλατωνιστών και τα στοιχεία στα οποία έγκειται η 
πρωτοτυπία του βλ. Russell – Nesselrath, On Prophecy ιδίως 71–161 και passim, καθώς και τις 
σχετικές παρατηρήσεις της Κούντη, Συνέσιος και όνειρα ιδίως 131–225 και passim.  



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 103 
 

	

επιστολές του προς την Υπατία22 ότι το έργο γράφτηκε µέσα σε µια νύχτα, και 
µάλιστα πριν από την αυγή έχουν αποτελέσει αντικείµενο προβληµατισµού. Η 
βαθύτητα της σκέψης και η ακρίβεια στη χρήση των εννοιών, η σύνθεση 
προϋπαρχουσών φιλοσοφικών προσεγγίσεων και οι ποικίλες λογοτεχνικές 
αναφορές δεν συνάδουν µε την άποψη ότι το έργο γράφτηκε όντως τόσο 
βιαστικά.  

Το αρχαίο κείµενο που παρατίθεται εν συνεχεία συµφωνεί µε την έκδοση 
του Donald A. Russell (2014)23. 
 

130 A–C: Παρουσίαση του περιεχοµένου, των στόχων του συγγραφέα και του 
τρόπου γραφής του κειµένου. 

 
ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ 
Ἀρχαῖον οἶµαι καὶ λίαν Πλατωνικὸν ὑπὸ προσχήµατι φαυλοτέρας ὑποθέσεως 
κρύπτειν τὰ ἐν φιλοσοφίᾳ σπουδαῖα, τοῦ µήτε τὰ µόλις εὑρεθέντα πάλιν ἐξ 
ἀνθρώπων ἀπόλλυσθαι, µήτε µολύνεσθαι δήµοις βεβήλοις ἐκκείµενα. τοῦτο τοίνυν 
ἐζηλώθη µὲν ὅτι µάλιστα τῷ παρόντι συγγράµµατι· εἰ δὲ καὶ τούτου τυγχάνει καὶ τὰ 
ἄλλα περιττῶς εἰς τὸν ἀρχαῖον τρόπον ἐξήσκηται, ἐπιγνοῖεν ἂν οἱ µετὰ φιλοσόφου 
φύσεως αὐτῷ συνεσόµενοι.  
 

Μετάφραση 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Νοµίζω ότι είναι αρχαία και κατεξοχήν πλατωνική τακτική να κρύβει κανείς τα 
σηµαντικά φιλοσοφικά ζητήµατα κάτω από το κάλυµµα κάποιου λιγότερο σηµαντικού 
θέµατος, ώστε όσα µε κόπο ανακαλύφθηκαν ούτε να χαθούν πάλι για τους ανθρώπους 
ούτε να µολυνθούν εκτιθέµενα στο βέβηλο πλήθος. Για τούτο, λοιπόν, τον σκοπό 
επέδειξα υπερβάλλοντα ζήλο στο παρόν σύγγραµµα· όσοι προικισµένοι µε φιλοσοφικό 
νου έλθουν σε επαφή µε αυτό µπορούν να κρίνουν εάν επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο και, 
συν τοις άλλοις, αν είναι γραµµένο µε τεχνοτροπία αξιόλογη κατά τον αρχαίο τρόπο. 
 

Σχόλια 
ἐν φιλοσοφίᾳ ... οἱ µετὰ φιλοσόφου φύσεως αὐτῷ συνεσόµενοι: Όπως ήδη σηµειώθηκε 
στην εισαγωγή, ο χαρακτήρας του έργου είναι φιλοσοφικός. Τούτο σηµαίνει ότι ο 
Συνέσιος προσφέρει µία ακόµη θεωρητικού τύπου ανάλυση της εµπειρίας του ονείρου. 
Το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι πεπαιδευµένο και µυηµένο στη 
φιλοσοφία. Τούτο αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων, από την πληθώρα άµεσων και 
έµµεσων αναφορών σε φιλοσοφικά και λογοτεχνικά έργα.  
 

																																																								
22 Πρόκειται για την υπ. αρ. 154 επιστολή, την οποία ο Συνέσιος έστειλε από κοινού µε τον 
παρόντα λόγο και µε την πραγµατεία Δίων ἢ Περὶ τῆς καθ’ ἑαυτὸν διαγωγῆς · βλ. σχετικά τις 
παρατηρήσεις του Donald A. Russell στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 4–5 και Κούντη, 
Συνέσιος και όνειρα 97 µε υποσηµ. 13.  
23 Η εκδοχή αυτή του κειµένου απαντά στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 11–59, όπου και 
η αγγλική µετάφραση που προτείνεται από τον Russell· σχετικά µε την επιλεγείσα εκδοχή του 
κειµένου βλ. ibidem 8–10, όπου προσφέρεται και η αναλυτική, κριτική αναφορά σε 
προγενέστερες εκδόσεις του κειµένου.  
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Ἀρχαῖον οἶµαι καὶ λίαν Πλατωνικὸν ... βεβήλοις ἐκκείµενα: Ο συγγραφέας παρουσιάζει 
τον εαυτό του ως συνεχιστή µιας αρχαίας παράδοσης που επιτάσσει την κάλυψη της 
πραγµάτευσης των σπουδαίων φιλοσοφικών ζητηµάτων κάτω από τον µανδύα κάποιου 
ευτελέστερου ζητήµατος, ώστε τα ζητήµατα αυτά να παραµένουν αµόλυντα από το 
«µιαρό» πλήθος, το οποίο δεν είναι φορέας της γνώσης που απαιτείται για την 
κατανόησή τους. Όπως σηµειώνει η Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 99 (µε υποσηµ. 29 και 
30), η ιδέα της απόκρυψης των υψηλών φιλοσοφικών διανοηµάτων από το αµύητο στη 
φιλοσοφία πλήθος απαντά και σε άλλα έργα του Συνεσίου. Εντούτοις, δεν γίνεται 
αναφορά στο θέµα που ο Συνέσιος κρύβει πίσω αυτό των ονείρων και της 
ονειροµαντείας· ενδεχοµένως να πρόκειται για το εγκώµιο της φαντασίας και της 
ταύτισής της µε το πνεύµα-όχηµα, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα κεφ. 4–10 του 
έργου· βλ. τη σχετική παρατήρηση του Donald A. Russell στους Russell – Nesselrath, 
On Prophecy 5. 

Η προθεωρία αυτή παραπέµπει στο προοίµιο των ηροδότειων Ἱστοριῶν. Για τη 
φραστική οµοιότητα ανάµεσα στα δύο εισαγωγικά χωρία βλ. το σχετικό σχόλιο του 
Donald A. Russell στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 60 (σηµ. 3)· για παράλληλα 
του όρου προθεωρία στην αρχαιοελληνική γραµµατεία βλ. ibidem 60 (σηµ. 1).  
 

1 (130 C–131 B): Η σοφία που εµπεριέχουν τα όνειρα ―  
Η µαντεία ως πολύτιµη πηγή γνώσης.  

 
ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ 
Εἰ δέ εἰσιν ὕπνοι προφῆται, καὶ τὰ ὄναρ θεάµατα τοῖς ἀνθρώποις ὀρέγουσι τῶν 
ὕπαρ ἐσοµένων αἰνίγµατα, σοφοὶ µὲν ἂν εἶεν, σαφεῖς δὲ οὐκ ἂν εἶεν, ἢ σοφὸν 
αὐτῶν καὶ τὸ µὴ σαφές· κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν. ἀπόνως 
µέν γε τῶν µεγίστων τυγχάνειν θεῖόν ἐστιν ἀγαθόν· ἀνθρώποις δὲ οὐκ ἄρα ἀρετῆς 
µόνον, ἀλλὰ καὶ πάντων καλῶν ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν. µαντεία δὲ 
ἀγαθῶν ἂν εἴη τὸ µέγιστον· τῷ µὲν γὰρ εἰδέναι, καὶ ὅλως τῷ γνωστικῷ τῆς 
δυνάµεως, θεός τε ἀνθρώπου καὶ ἄνθρωπος διαφέρει θηρίου.  
 Ἀλλὰ θεῷ µὲν εἰς τὸ γινώσκειν ἡ φύσις ἀρκεῖ· ἀπὸ δὲ µαντείας ἀνθρώπῳ 
πολλαπλάσιον παραγίνεται τοῦ τῇ κοινῇ φύσει προσήκοντος. ὁ γὰρ πολὺς τὸ παρὸν 
µόνον οἶδε, περὶ δὲ τοῦ µήπω γενοµένου στοχάζεται· […]. 
 

Μετάφραση 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ 
Αν τα βυθίσµατα στον ύπνο έχουν προφητική ιδιότητα και αν όσα είναι θεατά στα 
όνειρα παρέχουν στους ανθρώπους αινιγµατώδη σηµάδια για όσα πρόκειται να συµβούν 
όταν είναι ξυπνητοί, µπορεί (sc. τα βυθίσµατα στον ύπνο) να έχουν σοφία, αλλά µπορεί 
να µην έχουν σαφήνεια, ή µπορεί και να έγκειται η σοφία τους σε αυτήν ακριβώς την 
ασάφειά τους· διότι οι θεοί έχουν κρύψει τη ζωή από τους ανθρώπους. Η άκοπη 
απόλαυση των αγαθών τυχαίνει, βεβαίως, να είναι των θεών προνόµιο· συνεπώς, οι θεοί 
τοποθέτησαν τον ιδρώτα όχι µόνο πριν από την αρετή, αλλά και πριν από όλα τα αγαθά. 
Kαι η µαντεία µπορεί να είναι το µεγαλύτερο αγαθό, διότι µέσω της γνώσης και γενικά 
µέσω της δύναµης του πνεύµατος ο θεός διαφοροποιείται από τον άνθρωπο, και ο 
άνθρωπος διαφοροποιείται από το ζώο.  

Αλλά για τον θεό αρκεί η φύση του για να φθάσει στη γνώση· χάρη στη µαντεία, 
όµως, ο άνθρωπος αποκτά πρόσβαση σε γνώση πολλαπλάσια από αυτήν που του 
επιτρέπει η κοινή του φύση. Γιατί ο µέσος άνθρωπος γνωρίζει µόνο το παρόν, ενώ 
προσπαθεί να κάνει εικασίες για ό,τι δεν έχει ακόµη συµβεί […].    
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Σχόλια 
ὕπνοι· ὄναρ· ὕπαρ: Όπως παρατηρεί ο Donald A. Russell, στους Russell – Nesselrath, 
On Prophecy 60 (σηµ. 1), ο Συνέσιος χρησιµοποιεί αδιακρίτως µια ποικιλία λέξεων για 
να δηλώσει την εµπειρία του ονείρου. Για την οµηρική προέλευση των λέξεων ὕπαρ και 
ὄναρ βλ. Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 180–181, η οποία σηµειώνει ότι η ζωή της 
φαντασίας και του ονείρου (ὄναρ) παρουσιάζεται από τον Συνέσιο ως απολύτως ισότιµη 
µε τη ζωή της εγρήγορσης (ὕπαρ): Ο Συνέσιος θα προσπαθήσει να αποδείξει στη 
συνέχεια του λόγου ότι το όνειρο εξασφαλίζει την επικοινωνία του ανθρώπου µε το θείο, 
πράγµα που αποτελεί την πρωταρχική προσφορά του στον άνθρωπο ― η προφητική 
δύναµή του είναι απλώς η απόρροια αυτής της επικοινωνίας.  
 

σοφοὶ µὲν ἂν εἶεν, σαφεῖς δὲ οὐκ ἂν εἶεν, ἢ σοφὸν αὐτῶν καὶ τὸ µὴ σαφές: Το χωρίο 
βασίζεται στον στίχο 397 του Ὀρέστη του Ευριπίδη: σοφόν τοι τὸ σαφές, οὐ τὸ µὴ σαφές· 
βλ. το σχόλιο του Donald A. Russell, στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 60 (σηµ. 
6). Το περιεχόµενο του χωρίου έρχεται σε αντίθεση µε την προαναφερθείσα 
αποφθεγµατική φράση από την ευριπίδεια τραγωδία, καθώς ο Συνέσιος εκφράζει την 
άποψη ότι η αινιγµατική φύση των ονείρων δεν αντίκειται στη σοφία που ενέχουν· 
αντιθέτως, µάλιστα, ίσως αυτή ακριβώς η δυσκολία να κατανοήσουµε το περιεχόµενό 
τους θα πρέπει να αποδοθεί στη σοφία τους.  
 

κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν ... τὸ µέγιστον: Στο χωρίο αυτό δίνεται η 
εξήγηση για την ασάφεια των ονείρων. Οι θεοί καθιστούν την απόκτηση οποιουδήποτε 
αγαθού επίπονη· και η µαντεία είναι το ύψιστο αγαθό. Όπως παρατηρεί ο Donald A. 
Russell, στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 60 (σηµ. 7, 8 και 9), στο σηµείο αυτό 
εντοπίζονται επιδράσεις από τον Ησίοδο, Ἔργα καὶ ἡµέραι στ. 42: Κρύψαντες γὰρ ἔχουσι 
θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν και στ. 289–290: τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν 
ἀθάνατοι, καθώς και τον Σιµωνίδη (απόσπ. 18, 1, 2): †οὐδὲ γὰρ οἳ πρότερόν ποτ’ 
ἐπέλοντο, θεῶν δ’ ἐξ ἀνάκτων ἐγένονθ’ υἷες ἡµίθεοι, ἄπονον οὐδ’ ἄφθιτον οὐδ’ ἀκίνδυνον 
βίον ἐς γῆρας ἐξίκοντο τελέσαντες†. Το χωρίο είναι, λοιπόν, ενδεικτικό της λογιοσύνης 
του Συνεσίου, που απευθύνεται σε αναγνωστικό κοινό το οποίο είναι εξίσου 
εξοικειωµένο µε την αρχαιοελληνική γραµµατεία. Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι το 
προαναφερθέν χωρίο από το Ἔργα καὶ ἡµέραι στ. 289–290 απαντά και σε άλλους 
συγγραφείς· βλ. ενδεικτικά Ξενοφών, Ἀποµνηµονεύµατα Β΄ 20,10–11· Πλάτων, Νόµοι 
718e 1–5· Πολιτεία 364d 2· Πλούταρχος, Πῶς δεῖ τῶν νέων ποιηµάτων ἀκούειν 24D 7· 
Ερµογένης, Προγυµνάσµατα 3, 44–45. 
 

τῷ µὲν γὰρ εἰδέναι, καὶ ὅλως τῷ γνωστικῷ τῆς δυνάµεως, θεός τε ἀνθρώπου καὶ 
ἄνθρωπος διαφέρει θηρίου: Η αξία της µαντείας έγκειται στο ότι δίνει στον άνθρωπο 
πρόσβαση στη γνώση· και είναι η γνώση αυτή που διαχωρίζει τους θεούς από τους 
ανθρώπους και τους ανθρώπους από τα ζώα.  
 

Ἀλλὰ θεῷ µὲν εἰς τὸ γινώσκειν ... τοῦ µήπω γενοµένου στοχάζεται: Η µαντεία χαρίζει στον 
άνθρωπο γνώση πολλαπλάσια από όση του επιτρέπει η φύση του. Η ανθρώπινη φύση 
δηλαδή, σε αντίθεση µε αυτήν των θεών, επιτρέπει µόνο τη γνώση του παρόντος και τη 
δυνατότητα της απλής εικασίας για το τι µέλλει γενέσθαι.  
 

6 (136 Β–137 A): Οι ασθένειες του φανταστικού πνεύµατος 
και η εξυγίανσή του. 

 
Εἰ δὲ τὰς σωµατικὰς αἰσθήσεις διὰ τὸ γινώσκειν τιµῶντες, ὅτι µάλιστα ἴσµεν ἃ 
τεθεάµεθα, φαντασίαν ἀποσκορακίζοιµεν ὡς ἀπιστοτέραν αἰσθήσεως, ἐοίκαµεν 
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ἐπιλαθοµένοις, ὅτι µηδὲ ὀφθαλµὸς ἅπαντα ἀληθῆ δείκνυσιν, ἀλλ’ ὁ µὲν οὐδὲ 
δείκνυσιν, ὁ δὲ ψεύδεται [...].  

Καὶ ὅστις οὖν τὸ φανταστικὸν πνεῦµα νοσεῖ, µὴ ἀπαιτείτω σαφῆ µηδὲ 
εἰλικρινῆ τὰ θεάµατα· ἥτις δὲ αὐτοῦ νόσος, καὶ οἷς ληµᾷ καὶ παχύνεται, καὶ οἷς 
καθαίρεται καὶ ἀπειλικρινεῖται καὶ εἰς τὴν φύσιν ἐπάνεισι, τῆς ἀπορρήτου 
φιλοσοφίας πυνθάνου, ὑφ’ ἧς καὶ καθαιρόµενον διὰ τελετῶν ἔνθεον γίνεται αἵ τε 
εἰσκρίσεις πρὶν τὸν θεὸν ἐπεισαγαγεῖν τὸ φανταστικόν ἐκθέουσι. [...] 

Ὅλως γὰρ τοῦτο µεταίχµιόν ἐστιν ἀλογίας καὶ λόγου, καὶ ἀσωµάτου καὶ 
σώµατος, καὶ κοινὸς ὅρος ἀµφοῖν· καὶ διὰ τούτου τὰ θεῖα τοῖς ἐσχάτοις 
συγγίνεται. [...] 
 

Μετάφραση 
Αν καθώς τιµάµε τις αισθήσεις του σώµατος λόγω της γνώσης (sc. που µας παρέχουν), 
µια και γνωρίζουµε κατά κύριο λόγο όσα βλέπουµε, καταριόµαστε τη φαντασία µε το 
αιτιολογικό ότι είναι λιγότερο αξιόπιστη συγκριτικά µε την αίσθηση, µοιάζουµε να 
λησµονούµε ότι ούτε το µάτι τα δείχνει όλα κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα, αντιθέτως άλλο (sc. µάτι) δεν δείχνει τίποτα, άλλο πάλι µας εξαπατά 
[...].  

Όποιος, λοιπόν, έχει φανταστικό πνεύµα που νοσεί, ας µην έχει αξιώσεις για 
θεάµατα σαφή και καθαρά· ποια είναι η ασθένειά του (sc. του φανταστικού πνεύµατος) 
και για ποιους λόγους είναι θολό και αµβλύ και µε ποιους τρόπους καθαρίζει και 
εξαγνίζεται και επιστρέφει στη φύση ρώτα τη µυστική φιλοσοφία, χάρη στην οποία, µε 
τη βοήθεια και της κάθαρσης µέσω τελετών, γεµίζει (sc. το φανταστικό πνεύµα) θεό, 
ενώ τα µιαρά στοιχεία που είχαν εισχωρήσει σε αυτό αποβάλλονται προτού να εισαγάγει 
η φαντασία τον θεό.  [...] 

Εν συντοµία, το πνεύµα είναι ένα µεταίχµιο µεταξύ του αλόγου και του λογικού, 
µεταξύ του µη έχοντος σώµα και του σώµατος και συνδετικός κρίκος των δύο· και µέσω 
αυτού τα θεία έρχονται σε επικοινωνία µε όσα βρίσκονται στο κατώτατο επίπεδο. 

 
Σχόλια 

φαντασίαν· φανταστικὸν πνεῦµα: Το κεφάλαιο συγκαταλέγεται στο τµήµα του λόγου, 
όπου ο Συνέσιος εξηγεί τη λειτουργία της φαντασίας και εξαίρει την αξία της (κεφ. 4–
10). Ο λόγος εδώ για µια πυρηνική έννοια του Περὶ ἐνυπνίων, έννοια η οποία απαντά 
στο έργο των Νεοπλατωνικών: Πρόκειται για το όχηµα-πνεύµα, το οποίο είναι 
συνδεδεµένο µε τη φαντασία. Επάνω στο όχηµα αυτό επιβιβάζεται η ψυχή ενώ 
κατεβαίνει στον κόσµο των αισθήσεων, για να ενωθεί µε το ανθρώπινο σώµα· πριν, 
όµως, από την άφιξη αυτή στον υλικό κόσµο, το πνεύµα-όχηµα συνάπτεται µε τη 
φαντασία, η οποία συνδέεται και µε τον νοητό και µε τον αισθητό-υλικό κόσµο. Έτσι, το 
συνενωµένο µε τη φαντασία πνεύµα-όχηµα, αλλιώς το φανταστικό πνεύµα, 
λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στους δύο κόσµους, δίνει τη δυνατότητα 
στον άνθρωπο να δεχθεί µηνύµατα από τον νοητό κόσµο. Εν ολίγοις, στο υπό εξέταση 
έργο, η φαντασία ταυτίζεται µε το όχηµα-πνεύµα, επάνω στο οποίο επιβιβάζεται η ψυχή, 
και συνδέεται µε τα όνειρα, που είναι προφητικά και που πρωταρχική τους λειτουργία 
είναι να µας φέρνουν σε επαφή µε το θείο. Ο Συνέσιος υιοθετεί, λοιπόν, µια 
προϋπάρχουσα νεοπλατωνική θέση για την ψυχή και της δίνει τη δική του προέκταση· 
για µία αναλυτική παρουσίαση της έννοιας του οχήµατος-πνεύµατος και της 
συνάρτησής του µε τη φαντασία στον Πλάτωνα, στους Νεοπλατωνικούς και στο Περὶ 
ἐνυπνίων και βλ. Κούντη, Συνέσιος και όνειρα ιδίως 180–194 και 205–225· βλ. επίσης, 
τις σχετικές µελέτες της Anne Sheppard και Ilinca Tanaseanu-Döbler στους Russell – 
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Nesselrath, On Prophecy 97–110 και 125–156, αντιστοίχως. Για την ποικιλία των όρων 
που δηλώνουν το όχηµα-πνεύµα, το οποίο έχει συνδεθεί µε τη φαντασία, οι οποίοι 
απαντούν στον Συνέσιο βλ. Κούντη, Συνέσιος και όνειρα, 211.  
 

Εἰ δὲ τὰς σωµατικὰς αἰσθήσεις ... ὁ δὲ ψεύδεται: Στο πλαίσιο του εγκωµίου του για τη 
φαντασία, ο Συνέσιος υπερασπίζεται την αξία της απαντώντας σε όσους την 
αµφισβητούν µε το αιτιολογικό ότι είναι υποδεέστερη των αισθήσεων γιατί είναι 
λιγότερο αξιόπιστη από αυτές. Την παραλληλίζει, λοιπόν, µε την όραση και επισηµαίνει 
ότι και τα µάτια πολλές φορές µας δίνουν εσφαλµένες πληροφορίες.  
 

Καὶ ὅστις οὖν τὸ φανταστικὸν πνεῦµα νοσεῖ, µὴ ἀπαιτείτω σαφῆ µηδὲ εἰλικρινῆ τὰ 
θεάµατα: Κατά τον Συνέσιο, ο λόγος για τον οποίο η φαντασία δεν δίνει πρόσβαση σε 
υψηλής ποιότητας θεάµατα δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως τρωτό της λειτουργίας 
της, αλλά να αποδίδεται σε ασθένειά της· το ίδιο, εξάλλου, συµβαίνει και µε τα µάτια.  
 

καὶ οἷς καθαίρεται καὶ ἀπειλικρινεῖται καὶ εἰς τὴν φύσιν ἐπάνεισι, τῆς ἀπορρήτου 
φιλοσοφίας πυνθάνου, ὑφ’ ἧς καὶ καθαιρόµενον διὰ τελετῶν ἔνθεον γίνεται: Η ευθύνη για 
τη νόσηση και κατ’ επέκταση για την εξυγίανση του φανταστικού πνεύµατος επιφορτίζει 
τον ονειρευόµενο. Ο εξαγνισµός αυτός του φανταστικού πνεύµατος και η 
αποκατάσταση της λειτουργίας του ως ἐνθέου, δηλαδή ως διαύλου επικοινωνίας µε το 
θείο, είναι δυνατός µε την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που βρίσκεται σε αρµονία µε τη 
φύση, µε την άσκηση της απόρρητης φιλοσοφίας, καθώς και µε τις τελετές. Η κάθαρση 
του φανταστικού πνεύµατος είναι απαραίτητη, αφού είναι το όχηµα της ψυχής και 
βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση µε αυτήν. 

Πέρα από την εναρµόνιση του τρόπου ζωής µε τη φύση, άποψη η οποία απηχεί 
θέσεις του Πλωτίνου (Ἐννεάς II 9,9· βλ. σχετικά Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 107 µε 
υποσηµ. 83) και την άσκηση της ἀπορρήτου φιλοσοφίας, δηλαδή της φιλοσοφίας τον 
Χαλδαϊκών Λογίων, που είχαν βαρύτητα για τους Νεοπλατωνιστές24, στην κάθαρση του 
πνεύµατος συµβάλλουν και οι τελεταί. Το ουσιαστικό αυτό δηλώνει τις θεουργικές 
πρακτικές, οι οποίες ήταν άµεσα συνυφασµένες µε τα Χαλδαϊκά Λόγια. Η θεουργία, 
δηλαδή η επικοινωνία του ανθρώπου µε το θείο µέσω τελετών οι οποίες κατευθύνονταν 
από το ίδιο το θείο, θεωρούνταν στο πλαίσιο του νεοπλατωνισµού ως συµπλήρωµα της 
νόησης, που έχει πεπερασµένες δυνατότητες· για τη φύση των θεουργικών τελετών και 
τη σχέση τους µε τον νεοπλατωνισµό βλ., µεταξύ άλλων, Dodds, Theurgy and 
Neoplatonism· idem Έλληνες και παράλογο 175–192. Ως εκ τούτου, το έργο του 
Συνεσίου σχετίζεται ώς έναν βαθµό µε το Περὶ µυστηρίων του Ιαµβλίχου. Ωστόσο, ο 
Συνέσιος κατατάσσει τις θεουργικές πρακτικές στις µορφές τεχνητής µαντείας, οι οποίες 
δεν συνδέονται µε την ψυχή του ανθρώπου, αλλά προϋποθέτουν τη χρήση εξωτερικών 
µέσων, των οποίων η ονειροµαντεία υπερέχει για τους λόγους που θα εκθέσει στο 
κεφάλαιο 12 (βλ. παρακάτω). Εν ολίγοις, ο Συνέσιος διαφοροποιείται από τον Ιάµβλιχο, 
γιατί στο έργο του τα όνειρα ως οδοί άµεσης επικοινωνίας µε το θείο καθιστούν τις 
θεουργικές τελετές περιττές. Αποδέχεται, εντούτοις, τον επικουρικό τους ρόλο στην 
κάθαρση του πνεύµατος, χωρίς να θεωρεί ότι επαρκούν για την επίτευξή της· για τη 
θεουργία στον Συνέσιο και τη σύγκριση της θέσης του µε αυτήν του Ιαµβλίχου και των 
λοιπών Νεοπλατωνιστών βλ. Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 154–165· επίσης, τη µελέτη 
της Ilinca Tanaseanu-Döbler στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 97–110, ιδίως 

																																																								
24 Για την ερµηνεία αυτή του χωρίου βλ. Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 106, υποσηµ. 81, όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία· σχετικά µε τα Χαλδαϊκά Λόγια, που είναι συλλογή χρησµών από τα τέλη 
του δευτέρου αιώνα µ.Χ., βλ. Seng, Oracula Chaldaica, όπου παρατίθεται και σύγχρονη 
βιβλιογραφία· για τη σχέση του Συνεσίου µε τα κείµενα αυτά βλ. Κούντη, ό.π. 166–180, όπου και 
η σχετική βιβλιογραφία. 
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150–155. Εποµένως, στο χωρίο παρατηρούµε για άλλη µια φορά την επίδραση 
προγενέστερων νεοπλατωνικών θέσεων, αλλά και την προέκτασή τους από τον Συνέσιο. 
 

Ὅλως γὰρ τοῦτο µεταίχµιόν ... τοῖς ἐσχάτοις συγγίνεται: Στο σηµείο αυτό, γίνεται λόγος 
για τη λειτουργία του φανταστικού πνεύµατος ως µεταιχµίου ανάµεσα σε δύο κόσµους, 
στον άυλο κόσµο των ιδεών και στον κόσµο της ύλης και των αισθήσεων. Χάρη στη 
µεταιχµιακή του αυτή θέση, το φανταστικό πνεύµα καθιστά δυνατή την επικοινωνία του 
κατώτατου επιπέδου της ύπαρξης, του κόσµου της ύλης και των αισθήσεων, µε το θείο.  
 

12 (144 B–144 D): Η υπεροχή της ονειροµαντείας έναντι άλλων µορφών 
µαντείας. 

 
[...] καὶ τὸ δηµοτικὸν αὐτῆς µάλα φιλάνθρωπον, καὶ τὸ λιτὸν καὶ τὸ αὐτόσκευον 
µάλα φιλόσοφον, καὶ τὸ µὴ βίαιον εὐσεβές, καὶ τὸ πανταχοῦ παρεῖναι, καὶ µὴ 
καταλαβεῖν ὕδωρ ἢ πέτραν ἢ χάσµα γῆς, τοῦτο µέντοι γε θεοειδέστατον· τὸ δὲ µήτε 
πρὸς µίαν πρᾶξιν ἀσχόλους ἡµᾶς διὰ τὴν τοιάνδε µαντικὴν γίνεσθαι, µηδὲ 
ἀφαιρεῖσθαι καιρὸν ὑπ’ αὐτῆς, τοῦτο καὶ πρῶτον ἄξιον ἦν εἰρῆσθαι. οὐδεὶς γὰρ 
ἀπολιπών τι τῶν προὔργου καὶ ἐν χερσὶν ᾤχετο καθευδήσων οἴκαδε, συγκείµενον 
αὐτῷ πρὸς ἐνύπνιον· ἀλλ’ ὁ χρόνος, ὃν ἀνάγκη τῷ ζῴῳ δαπανᾶν εἰς τὴν φύσιν, 
οὐκ ἀρκούσης ἡµῖν τῆς οὐσίας εἰς ἐνέργειαν ἐγρηγόρσεως, οὗτος ἥκει κοµίζων 
ἀνθρώποις τοῦτο δὴ τὸ λεγόµενον, ἔργου µεῖζον τὸ πάρεργον, ἐπισυντιθεὶς τὸ 
αἱρετὸν τῷ ἀναγκαίῳ, καὶ τὸ εὖ εἶναι τῷ εἶναι.  
 

Μετάφραση 
Και ο δηµοκρατικός χαρακτήρας της (sc. της ονειροµαντείας) είναι πολύ φιλάνθρωπος· 
και η λιτότητά της, καθώς και το ότι λειτουργεί αυτόνοµα, χωρίς να έχει ανάγκη σκευή, 
είναι χαρακτηριστικά πολύ φιλικά προς τη σοφία· και ο µη βεβιασµένος της χαρακτήρας 
είναι στοιχείο ευσέβειας· και το ότι είναι παντού παρούσα, καθώς και το ότι δεν 
χρησιµοποιεί νερό ή πέτρα ή ρήγµα στη γη, τούτο είναι, βεβαίως, το πλέον θεοειδές 
χαρακτηριστικό της. Και το ότι αυτού του είδους η µαντεία ούτε µας κρατά 
απασχοληµένους µε µία και µόνο δραστηριότητα ούτε χάνουµε χρόνο εξαιτίας της, 
τούτο άξιζε να αναφέρω πρώτα από όλα. Γιατί κανείς δεν πηγαίνει σπίτι του να κοιµηθεί 
έχοντας αφήσει τη χρήσιµη δραστηριότητα στην οποία εµπλεκόταν, επειδή έχει 
συνάντηση µε ένα όνειρο. Αντιθέτως, ο χρόνος τον οποίο κάθε ζωντανός οργανισµός 
αναγκαστικά ξοδεύει προς χάριν της φύσης του, δεδοµένου ότι οι δυνάµεις µας δεν 
αρκούν ώστε να έχουµε την ενέργεια που µας είναι απαραίτητη όταν είµαστε ξυπνητοί, 
αυτός (sc. ο χρόνος) φέρνει στους ανθρώπους το πάρεργο για το οποίο γίνεται εδώ 
λόγος, που είναι πιο σηµαντικό από το (κυρίως) έργο, προσθέτοντας το επιθυµητό στο 
αναγκαίο και την ευδαιµονία στην απλή ύπαρξη.  
 

Σχόλια 
Μετά την αναφορά στη φαντασία (κεφ. 4–10) και στον ρόλο της, ο Συνέσιος επιστρέφει 
από το κεφάλαιο 11 στο θέµα της ονειροµαντείας, προκειµένου να εξάρει την υπεροχή 
της έναντι των λοιπών, των τεχνητών ή «θύραθεν» µορφών µαντείας. Σε αντίθεση, 
λοιπόν, µε τις λοιπές εκφάνσεις της µαντικής τέχνης, η ονειροµαντεία ούτε 
πραγµατοποιείται µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό και τοπικό πλαίσιο ούτε απαιτεί 
ιδιαίτερη σκευή, γιατί είναι συνδεδεµένη µε τη βιολογική ανάγκη του ανθρώπου για 
ύπνο και ανάκτηση δυνάµεων. Είναι δε προσβάσιµη σε όλους ανεξαιρέτως τους 
ανθρώπους. Τέλος, κατά την ονειροµαντεία δεν ασκείται µέσω τεχνητών µέσων και 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 109 
 

	

τελετών πίεση στο θείο να φανερώσει τα µελλούµενα. Τούτο αποτελεί έκφραση 
ευσέβειας· για τη σύγκριση της ονειροµαντείας µε τις λοιπές µορφές µαντείας, καθώς 
και τη σύγκριση του Συνέσιου µε τους λοιπούς Νεοπλατωνικούς πβ. και τον σχολιασµό 
της Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 143–154. 
 

13 (145 D–146 C):  Η προσβασιµότητα της ονειροµαντείας για όλους 
ανεξαιρέτως και η ανάγκη καταφυγής σε αυτήν ως µέσο πρόβλεψης του 
µέλλοντος και ως πηγή του αγαθού της ελπίδας ― Η αδιαµφισβήτητη 

αξιοπιστία των ονείρων. 
 
Ἰτητέον οὖν ἐπ’ αὐτὴν καὶ γυναικὶ καὶ ἀνδρί, καὶ πρεσβύτῃ καὶ νέῳ, καὶ πένητι καὶ 
πλουσίῳ, καὶ ἰδιώτῃ καὶ ἄρχοντι, καὶ ἀστικῷ καὶ ἀγροδιαίτῳ, καὶ βαναύσῳ καὶ 
ῥήτορι. οὐ γένος, οὐχ ἡλικίαν, οὐ τύχην, οὐ τέχνην ἀποκηρύττει. πᾶσι πανταχοῦ 
πάρεστι, προφῆτις ἕτοιµος, ἀγαθὴ σύµβουλος, ἐχέµυθος. αὕτη µυσταγωγός τε καὶ 
µύστις, εὐαγγελίσασθαι µὲν ἀγαθόν, ὥστε µακροτέραν ποιῆσαι τὴν ἡδονὴν 
προαρπάσαντα τὴν ἀπόλαυσιν, καταµηνύσαι δὲ τὸ χεῖρον, ὥστε φυλάξασθαι καὶ 
προαποκρούσασθαι. καὶ γὰρ ὅσα ἐλπίδες, αἳ τὸ ἀνθρώπων βόσκουσι γένος, 
ὀρέγουσι χρηστά τε καὶ µείλιχα, καὶ ὅσα φόβος ἔχει προµηθῆ τε καὶ ὀνήσιµα, 
πάντα τοῖς ὀνείροις ἔνι, καὶ ὑπ’ οὐδενὸς οὕτως ἐλπίζειν ἀναπειθόµεθα. [...]  

[...] ἡ δὲ Ὁµήρου Πηνελόπη, διττὰς ὑποτίθεται πύλας ὀνείρων, καὶ ποιεῖ 
τοὺς ἡµίσεις ἀπατηλούς, ὅτι σοφὴ τὰ περὶ ὀνείρων οὐκ ἦν· εἰ γὰρ ἠπίστατο τέχνην 
ἐπ’ αὐτούς, πάντας ἂν διὰ τῶν κεράτων παρήνεγκεν. πεποίηται γοῦν ἐξελεγχοµένη 
καὶ ἀµαθίαν ὀφλισκάνουσα περὶ αὐτὴν δήπου τὴν ὄψιν, ᾗ µὴ δέον ἠπίστησε· χῆνες 
µὲν µνηστῆρες· ἐγὼ δέ τοι αἰετὸς ὄρνις, εἴµ’ Ὀδυσσεύς. ὁ δὲ ἦν ὁµωρόφιος, καὶ 
πρὸς ὃν ἠδολέσχει περὶ τῆς ὄψεως. [...] 
 

Μετάφραση 
Πρέπει, εποµένως, να στραφούν σε αυτήν (sc. στην ονειροµαντεία) και η γυναίκα και ο 
άνδρας, και ο ηλικιωµένος και ο νέος, και ο φτωχός και ο πλούσιος, και ο απλός πολίτης 
και ο άρχοντας, και ο κάτοικος της πόλης και όποιος ζει στους αγρούς, και ο 
χειρώνακτας και ο ρήτορας. Ούτε το φύλο, ούτε η τύχη, ούτε η ικανότητα την 
απαγορεύει. Είναι παρούσα για όλους παντού, προφήτις διαθέσιµη, σύµβουλος καλή, 
εχέµυθη. Αυτή είναι µυσταγωγός και µύστις, άξια να αναγγείλει το καλό νέο, και έτσι να 
αυξήσει τη διάρκεια της ηδονής προετοιµάζοντάς µας για την απόλαυση, αλλά και να 
µας ειδοποιήσει για το κακό, ώστε να φυλαχθούµε και να το αποκρούσουµε. Και 
µάλιστα, όσα ωφέλιµα και ευγενή προσφέρουν οι ελπίδες, οι οποίες συντηρούν το γένος 
των ανθρώπων, και ό,τι χρήσιµο και προβλεπτικό έχει ο φόβος, όλα ενυπάρχουν στα 
όνειρα, και τίποτα δεν µας οδηγεί τόσο αποτελεσµατικά στην ελπίδα. [...] 

[...] Η οµηρική Πηνελόπη υποθέτει ότι υπάρχουν δύο πύλες ονείρων, και θεωρεί 
τα µισά όνειρα απατηλά, διότι δεν υπήρξε σοφή όσον αφορά στα όνειρα· γιατί, αν 
γνώριζε τον τρόπο να τα ερµηνεύει, θα τα περνούσε όλα µέσα από την πύλη των 
κεράτων. Παρουσιάζεται, λοιπόν, να είναι αξιοκατάκριτη και να καταδικάζεται ως 
αµαθής για αυτό ακριβώς που είδε και στο οποίο δεν επέδειξε τη δέουσα εµπιστοσύνη: 
«Χήνες είναι οι µνηστήρες· εγώ, βεβαίως, αετός, εγώ είµαι ο Οδυσσέας». Αυτός ήταν 
κάτω από την ίδια στέγη και ήταν αυτός το πρόσωπο µε το οποίο συζητούσε (sc. η 
Πηνελόπη) σχετικά µε το όνειρο. [...].  
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Σχόλια 
Ἰτητέον οὖν ... ἐλπίζειν ἀναπειθόµεθα: Το παρόν απόσπασµα διέπεται από έναν 
προτρεπτικό τόνο: Ο Συνέσιος καλεί όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους να δώσουν 
βαρύτητα στην ονειροµαντική. Στη συνέχεια του έργου, θα κάνει λόγο για καταγραφή 
τόσο όσων τους συµβαίνουν σε κατάσταση εγρήγορσης όσο και των ονείρων τους. 
Συνεχίζοντας το εγκώµιο της ονειροµαντείας υπογραµµίζει για µια ακόµα φορά την 
προσβασιµότητά της σε όλους και την πληθώρα των αγαθών που απορρέουν από αυτήν.  
 

ἐχέµυθος: Δηλαδή που δεν παραβιάζει τη νοµοθεσία, δεν θεωρείται παράνοµη από τους 
κρατούντες· για την ερµηνεία αυτή του χωρίου και την ενδεχόµενη αναφορά στις 
νοµοθετικές ρυθµίσεις του Θεοδοσίου (379–395), ο οποίος, µεταξύ άλλων, απαγόρευσε 
την άσκηση της µαντείας βλ. Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 157 µε υποσηµ. 153. 
 

ἐλπίδες, αἳ τὸ ἀνθρώπων βόσκουσι γένος: Κατά τον Συνέσιο, τα όνειρα προσφέρουν συν 
τοις άλλοις το αγαθό της ελπίδας. Για τη σύνδεση της αναφοράς στην ελπίδα µε τη 
νεοπλατωνική τριάδα των αρετών της πίστης, της αλήθειας και του έρωτα, καθώς και µε 
τον Πλάτωνα, βλ. Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 119 µε υποσηµ. 163–167.  
 

ἡ δὲ Ὁµήρου Πηνελόπη ... περὶ τῆς ὄψεως: Η θέση του Συνεσίου είναι ότι κανένα όνειρο 
δεν είναι εγγενώς απατηλό και πως η απατηλή φύση ορισµένων ονείρων θα πρέπει να 
αποδοθεί στην αδυναµία των ανθρώπων να τα ερµηνεύσουν. Για µια ακόµα φορά 
γίνεται φανερή η βαθιά εξοικείωσή του µε την προγενέστερη της εποχής του λογοτεχνία, 
αφού χρησιµοποιεί ως παράδειγµα εσφαλµένης ερµηνείας των ονείρων την οµηρική 
Πηνελόπη. Πρόκειται για το χωρίο από το τ 535–569, η Πηνελόπη διηγείται ένα όνειρό 
της στον ίδιο τον Οδυσσέα, που θεωρεί ως ξένο. Όπως παρατηρεί ο Donald A. Russell 
στους Russell – Nesselrath, On Prophecy 66 (σηµ. 110), ο Συνέσιος συνάπτει το 
προαναφερθέν χωρίο µε το ι 19–20 (εἴµ’ Ὀδυσεὺς Λαερτιάδης, ὃς πᾶσι δόλοισιν | 
ἀνθρώποισι µέλω, καί µευ κλέος οὐρανὸν ἵκει· έκδοση: P. von der Mühll)· για την 
ερµηνεία του χωρίου βλ. και Κούντη, Συνέσιος και όνειρα 136–137.     
 
 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 
 

Ελένη Τσιτσιανοπούλου 
 
Ο Ιουλιανός (Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, λατ. Flavius Claudius Julianus), 
ήταν Ρωµαίος αυτοκράτορας (361–363 µ.Χ.) και συγγραφέας, του οποίου τόσο 
η ζωή όσο και η βασιλεία έληξαν σύντοµα. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 
το 331 και πέθανε στις 26 Ιουνίου 363 µ.Χ.. Ήταν γιος του Ιούλιου 
Κωνσταντίου (ετεροθαλούς αδελφού του Κωνσταντίνου του Α΄) και της 
Βασιλίνας και ετεροθαλής αδελφός του Γάλλου (γιος του Ιούλιου Κωνσταντίου 
από τον πρώτο γάµο του. Ο Γάλλος και ο Ιουλιανός επέζησαν της σφαγής των 
συγγενών τους το 337. Σπούδασε στη Νικοµήδεια και στην Αθήνα. 
Ανακηρύχτηκε µονοκράτορας όταν ο Κωνστάντιος πέθανε τον Νοέµβριο του 
361. Κατά την παιδική του ηλικία δέχτηκε χριστιανικές επιρροές, ωστόσο η 
µελέτη των Ελλήνων κλασικών τον ώθησε να στραφεί στον σεβασµό και άλλων 
θεών. Η γοητεία που του ασκούσε η µελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας και της 
φιλοσοφίας είχε ως αποτέλεσµα να απορρίψει τον χριστιανισµό και να ασπαστεί 
τον παγανισµό. Σύµφωνα µε τους αντιπολιτευόµενους ύστερους χριστιανούς 
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συγγραφείς ο Ιουλιανός ταυτιζόταν µε το κακό. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο 
Κύριλλος Αλεξανδρείας και ο Εφραίµ ο Σύρος υπήρξαν πολέµιοί του (Capps – 
Page – Rouse, The Works of the Emperor Julian III, vii, viii, ix, x, Oxford 
Dictionary of Byzantium, s.v. Julian, 1079). Η ευσέβεια, το πνευµατικό του 
υπόβαθρο και τα πολιτιστικά του ενδιαφέροντα καθρεφτίζονται στο έργο του, το 
οποίο περιλαµβάνει δηµόσιες και ιδιωτικές επιστολές, λόγους και καταγγελτικά 
συγγράµµατα. Οι θρησκευτικές του απόψεις του ήταν βαθιά επηρεασµένες από 
τον Μιθραϊσµό και τον νεοπλατωνισµό. Η προσπάθειά του να αναβιώσει την 
παραδοσιακή ρωµαϊκή θρησκεία και τον κλασικό ελληνικό πολιτισµό ενάντια 
στο ρεύµα του χριστιανισµού γέννησε τόσο υποστηρικτές όσο και πολέµιους 
(Lieu, The Emperor Julian: Panegyric and Polemic, vii). Για αυτό και από τους 
εθνικούς αποκαλείται Μέγας, ενώ από τους χριστιανούς Παραβάτης ή 
Αποστάτης. Το επίθετο «Αποστάτης» του αποδόθηκε από τους χριστιανούς 
Πατέρες (Page – Rouse, The Works of the Emperor Julian Ι, x). Η επιδίωξή του 
να αποκαταστήσει το µεγαλείο των ειδωλολατρικών θεών προκαλούσε τρόµο 
στους Χριστιανούς και αµηχανία στην πλειοψηφία των ειδωλολατρών. 
Διακρινόταν τόσο για τη δράση του όσο και για το πνεύµα του. (Bowersock, 
Julian the Apostate, xi). Υπήρξε βαθύτατα µορφωµένος άνθρωπος. Ο Ιουλιανός 
είναι αναντίρρητα µία από τις πιο αινιγµατικές και ενδιαφέρουσες µορφές της 
ύστερης αρχαιότητας. Οι κύριες πηγές για τη ζωή του Ιουλιανού είναι οι Λόγοι 
του, η Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀθηναίους, ο Αµµιανός Μαρκελίνος, που είναι η καλύτερη 
πηγή για την τελευταία δεκαετία της ζωής του Ιουλιανού, οι Λόγοι και οι 
Επιστολές του Λιβάνιου (Page – Rouse, The Works of the Emperor Julian Ι vii, 
Capps – Page – Rouse, The Works of the Emperor Julian III vii).  

Το κείµενο στηρίζεται στην έκδοση C. J. Neumann, Juliani imperatoris 
librorum contra Christianos quae supersunt, Leipzig: Teubner, 1880, 163–233. 
Η αρίθµηση στο περιθώριο του αρχαίου κειµένου αντιστοιχεί στις σελίδες της 
έκδοσης του Spanheim (1696) του έργου του Κύριλλου Ὑπέρ τῆς τῶν 
χριστιανῶν εὐαγοῦς θρησκείας. 

 
Κατὰ Χριστιανῶν Λόγος Α´ 

 
Ελένη Τσιτσιανοπούλου 

 
Στην πραγµατεία του Κατὰ Χριστιανῶν αποδοµεί και απορρίπτει τη χριστιανική 
θρησκεία. Ο κύριος στόχος του ήταν να δείξει ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την ιδέα του Χριστιανισµού, οι Χριστιανοί δεν έχουν 
κανένα δικαίωµα να θεωρούν τη διδασκαλία τους ως εξέλιξη του Ιουδαϊσµού. 
Επιχειρεί να αναδείξει την υπεροχή του ελληνικού πολιτισµού έναντι της 
χριστιανικής θρησκείας καθώς και να συγκρίνει την κοσµογονία από τον 
χριστιανικό θεό της Παλαιάς διαθήκης µε την κοσµογονία από τον δηµιουργό 
του σύµπαντος, σύµφωνα µε την πλατωνική φιλοσοφία. Η αντιπαράθεση των 
Χριστιανών µε τους πλατωνικούς αποτελεί ένα περίπλοκο ζήτηµα, ιστορικό, 
φιλοσοφικό και θεολογικό, ανάµεσα σε χριστιανούς θεολόγους και Έλληνες 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

112 

φιλοσόφους, µε πρωταγωνιστές τον Ιουστίνο, τον Κέλσο, τον Ωριγένη, τον 
Πορφύριο και τον Ιουλιανό. Η πραγµατεία γράφτηκε τον χειµώνα του 363 και 
ήταν το τελευταίο έργο του, το οποίο πιθανόν δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Στον 5ο 
αιώνα ο Κύριλλος της Αλεξάνδρειας, επειδή θεώρησε την πραγµατεία ιδιαίτερα 
επικίνδυνη, καθώς κλόνισε πολλούς πιστούς, ανέλαβε να την αναιρέσει στο έργο 
Κατὰ Ἰουλιανοῦ. Από τις παραποµπές για τον Ιουλιανό που παρατίθενται στο 
έργο του Κύριλλου, ο Neumann ανασύνθεσε σηµαντικά µέρη της πραγµατείας. 
Και τα δύο έργα είναι αποσπασµατικά (Capps – Page – Rouse, The Works of the 
Emperor Julian III, 314, Finkelstein, The Specter of the Jews 46).  

Το παρακάτω απόσπασµα προέρχεται από την αρχή και φτάνει µέχρι τα 
µισά περίπου του συνολικού έργου. Για τον σχολιασµό του αποσπάσµατος 
γίνεται ευρεία χρήση των σχολίων των εκδόσεων C. J. Neumann, Juliani 
imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt, Leipzig: Teubner, 
1880, η οποία περιλαµβάνει το αρχαίο κείµενο, τις παραποµπές στα χριστιανικά 
και αρχαία ελληνικά κείµενα, το κριτικό υπόµνηµα, τα testimonia, καθώς και E. 
Capps – T. E. Page – W. H. D. Rouse, The Works of the Emperor Julian III, with 
an English translation by W. C. Wright, London–New York: Loeb Classical 
Library, 1923, η οποία περιλαµβάνει εισαγωγή, µετάφραση στην αγγλική 
γλώσσα και σχόλια. Όπου κρίνεται σηµαντικό, κατά τον σχολιασµό των χωρίων 
αναφέρω την πηγή η οποία έχει αξιοποιηθεί. 

 
39Α–152D 

 
39A Καλῶς ἔχειν ἔµοιγε φαίνεται τὰς αἰτίας ἐκθέσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις, ὑφ’ ὧν 
ἐπείσθην, ὅτι τῶν Γαλιλαίων ἡ σκευωρία πλάσµα ἐστὶν ἀν 39B θρώπων ὑπὸ 
κακουργίας συντεθέν. ἔχουσα µὲν οὐδὲν θεῖον, ἀποχρησαµένη δὲ τῷ φιλοµύθῳ καὶ 
παιδαριώδει καὶ ἀνοήτῳ τῆς ψυχῆς µορίῳ τὴν τερατολογίαν εἰς πίστιν ἤγαγεν 
ἀληθείας. 41E Μέλλων δὲ ὑπὲρ τῶν παρ’ αὐτοῖς λεγοµένων δογµάτων ἁπάντων 
ποιεῖσθαι τὸν λόγον, ἐκεῖνο βούλοµαι πρῶτον εἰπεῖν, ὅτι χρὴ τοὺς ἐντυγχάνοντας, 
εἴπερ ἀντιλέγειν ἐθέλοιεν, ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ µηδὲν ἔξωθεν πολυπραγµονεῖν 
µηδὲ, τὸ λεγόµενον, ἀντικατηγορεῖν, ἕως ἂν ὑπὲρ τῶν παρ’ αὐτοῖς 
ἀπολογήσωνται. 42A ἄµεινον µὲν γὰρ οὕτω, καὶ σαφέστερον ἰδίαν µὲν ἐνστήσασθαι 
πραγµατείαν, ὅταν τι τῶν παρ’ ἡµῖν εὐθύνειν θέλωσιν, ἐν οἷς δὲ πρὸς τὰς παρ’ 
ἡµῶν εὐθύνας ἀπολογοῦνται, µηδὲν ἀντικατηγορεῖν. 42E Μικρὸν δὲ ἀναλαβεῖν 
ἄξιον, ὅθεν ἡµῖν ἥκει καὶ ὅπως ἔννοια θεοῦ τὸ πρῶτον, εἶτα παραθεῖναι τὰ παρὰ 
τοῖς Ἕλλησι καὶ παρὰ τοῖς Ἑβραίοις ὑπὲρ 43A τοῦ θείου λεγόµενα, καὶ µετὰ τοῦτο 
ἐπανερέσθαι τοὺς οὔτε Ἕλληνας οὔτε Ἰουδαίους, ἀλλὰ τῆς Γαλιλαίων ὄντας 
αἱρέσεως, ἀνθ’ ὅτου πρὸ τῶν ἡµετέρων εἵλοντο τὰ παρ’ ἐκείνοις, καὶ ἐπὶ τούτῳ, τί 
δή ποτε µηδ’ ἐκείνοις ἐµµένουσιν, ἀλλὰ κἀκείνων ἀποστάντες ἰδίαν ὁδὸν 
ἐτράποντο. ὁµολογήσαντες µὲν οὐδὲν τῶν καλῶν οὐδὲ τῶν σπουδαίων οὔτε τῶν 
παρ’ ἡµῖν τοῖς Ἕλλησιν οὔτε τῶν παρὰ τοῖς ἀπὸ Μωυσέως Ἑβραίοις, ἀπ’ ἀµφοῖν 
δὲ τὰς παραπεπηγυίας <τούτοις> τοῖς ἔθνεσιν ὥσπερ τινὰς Κῆρας δρεπό 43Β µενοι, 
τὴν ἀθεότητα µὲν ἐκ τῆς Ἰουδαϊκῆς ῥᾳδιουργίας, φαῦλον δὲ καὶ ἐπισεσυρµένον 
βίον ἐκ τῆς παρ’ ἡµῖν ῥᾳθυµίας καὶ χυδαιότητος, τοῦτο τὴν ἀρίστην θεοσέβειαν 
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ἠθέλησαν ὀνοµάζεσθαι. 52B Ὅτι δὲ οὐ διδακτὸν, ἀλλὰ φύσει <τὸ εἰδέναι θεὸν> 
τοῖς ἀνθρώποις ὑπάρχει, τεκµήριον ἡµῖν ἔστω πρῶτον ἡ κοινὴ πάντων ἀνθρώπων 
ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ καὶ κατ’ ἄνδρα καὶ ἔθνη περὶ τὸ θεῖον προθυµία. ἅπαντες γὰρ 
ἀδιδάκτως θεῖόν τι πεπιστεύκαµεν, ὑπὲρ οὗ τὸ µὲν ἀκριβὲς οὔτε πᾶσι ῥᾴδιον 
<γινώσκειν> οὔτε τοῖς ἐγνωκόσιν εἰπεῖν εἰς πάντας δυνατόν . . . . . ταύτῃ δὴ τῇ 
κοινῇ πάντων ἀνθρώπων ἐννοίᾳ πρόσεστι καὶ ἄλλη. πάντες γὰρ [ἄνθρωποι] 
οὐρανῷ 52C καὶ τοῖς ἐν αὐτῷ φαινοµένοις θεοῖς οὕτω δή τι φυσικῶς 
προσηρτήµεθα, ὡς καὶ εἴ τις ἄλλον ὑπέλαβε παρ’ αὐτοὺς τὸν θεὸν, οἰκητήριον 
αὐτῷ πάντως τὸν οὐρανὸν ἀπένειµεν, οὐκ ἀποστήσας αὐτὸν τῆς γῆς, ἀλλ’ οἷον ὡς 
εἰς τιµιώτερον τοῦ παντὸς ἐκεῖνο τὸν βασιλέα καθίσας τῶν ὅλων ἐφορᾶν ἐκεῖθεν 
ὑπολαµβάνων τὰ τῇδε. 69B τί δεῖ µοι καλεῖν Ἕλληνας καὶ Ἑβραίους ἐνταῦθα 
µάρτυρας; οὐδεὶς ἔστιν, ὃς οὐκ ἀνατείνει µὲν εἰς οὐρανὸν τὰς χεῖρας εὐχόµενος, 
ὀµνύων <δὲ> θεὸν ἤτοι θεοὺς, ἔννοιαν ὅλως τοῦ θείου λαµβάνων, ἐκεῖσε φέρεται. 
καὶ τοῦτο οὐκ ἀπεικότως ἔπαθον. ὁρῶντες γὰρ οὔτε ἐλαττούµενόν τι τῶν περὶ τὸν 
οὐρανὸν οὔτε τρεπόµενον οὔτε πάθος ὑποµένον τι τῶν ἀτάκτων, ἀλλ’ ἐναρµόνιον 
µὲν αὐτοῦ τὴν κίνησιν, ἐµµελῆ δὲ τὴν τάξιν, ὡρισµένους δὲ φωτισµοὺς σελήνης, 
ἡλίου δὲ 69C ἀνατολὰς καὶ δύσεις ὡρισµένας ἐν ὡρισµένοις ἀεὶ καιροῖς, εἰκότως 
θεὸν καὶ θεοῦ θρόνον ὑπέλαβον. τὸ γὰρ τοιοῦτον, ἅτε µηδεµιᾷ προσθήκῃ 
πληθυνόµενον µηδὲ ἐλαττούµενον ἀφαιρέσει, τῆς τε κατ’ ἀλλοίωσιν καὶ τροπὴν 
ἐκτὸς ἱστάµενον µεταβολῆς πάσης καθαρεύει φθορᾶς καὶ γενέσεως, ἀθάνατον δὲ 
ὂν φύσει καὶ ἀνώλεθρον παντοίας ἐστὶ καθαρὸν κηλῖδος· ἀΐδιον δὲ καὶ ἀεικίνητον, 
ὡς ὁρῶµεν, ἤτοι παρὰ ψυχῆς κρείττονος 69D καὶ θειοτέρας ἐνοικούσης αὐτῷ, 
ὥσπερ, οἶµαι, τὰ ἡµέτερα σώµατα παρὰ τῆς ἐν ἡµῖν ψυχῆς, φέρεται κύκλῳ περὶ 
τὸν µέγαν δηµιουργὸν, ἢ πρὸς αὐτοῦ τοῦ θεοῦ τὴν κίνησιν παραδεξάµενον τὸν 
ἄπειρον ἐξελίττει κύκλον ἀπαύστῳ καὶ αἰωνίῳ φορᾷ. 44A Οὐκοῦν Ἕλληνες µὲν 
τοὺς µύθους ἔπλασαν ὑπὲρ τῶν θεῶν ἀπίστους καὶ τερατώδεις. καταπιεῖν γὰρ 
ἔφασαν τὸν Κρόνον τοὺς παῖδας <καὶ> εἶτ’ 44B αὖθις ἐµέσαι. καὶ γάµους ἤδη 
παρανόµους· µητρὶ γὰρ ὁ Ζεὺς ἐµίχθη καὶ παιδοποιησάµενος ἐξ αὐτῆς ἔγηµε µὲν 
αὐτὸς τὴν αὑτοῦ θυγατέρα, µᾶλλον δὲ οὐδὲ ἔγηµεν [αὐτὸς τὴν αὐτοῦ θυγατέρα], 
ἀλλὰ µιχθεὶς ἁπλῶς ἄλλῳ παραδέδωκεν αὐτήν. εἶτα οἱ Διονύσου σπαραγµοὶ καὶ 
µελῶν κολλήσεις. τοιαῦτα οἱ µῦθοι τῶν Ἑλλήνων φασίν. 75A τούτοις παράβαλλε 
τὴν Ἰουδαϊκὴν διδασκαλίαν, καὶ τὸν φυτευόµενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ παράδεισον καὶ 
τὸν ὑπ’ αὐτοῦ πλαττόµενον Ἀδὰµ, εἶτα τὴν γινοµένην αὐτῷ γυναῖκα. λέγει γὰρ ὁ 
θεός «οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον µόνον· ποιήσωµεν αὐτῷ βοηθὸν κατ’ αὐτὸν», 
πρὸς οὐδὲν µὲν αὐτῷ τῶν ὅλων βοηθήσασαν, ἐξαπατήσασαν δὲ καὶ γενοµένην 
παραίτιον αὐτῷ τε ἐκείνῳ καὶ ἑαυτῇ τοῦ πεσεῖν ἔξω τῆς 75B τοῦ παραδείσου 
τρυφῆς. ταῦτα γάρ ἐστι µυθώδη παντελῶς. ἐπεὶ πῶς εὔλογον ἀγνοεῖν τὸν θεὸν, ὅτι 
τὸ γινόµενον ὑπ’ αὐτοῦ πρὸς βοήθειαν οὐ πρὸς καλοῦ µᾶλλον, ἀλλὰ πρὸς κακοῦ 
τῷ λαβόντι γενήσεται; 86A τὸν γὰρ ὄφιν τὸν διαλεγόµενον πρὸς τὴν Εὔαν ποδαπῇ 
τινι χρῆσθαι φήσοµεν διαλέκτῳ; ἆρα ἀνθρωπείᾳ; καὶ τί διαφέρει τῶν παρὰ τοῖς 
Ἕλλησι πεπλασµένων µύθων τὰ τοιαῦτα; 89A τὸ δὲ καὶ τὸν θεὸν ἀπαγορεύειν τὴν 
διάγνωσιν καλοῦ τε καὶ φαύλου τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ πλασθεῖσιν ἀνθρώποις ἆρ’ οὐχ 
ὑπερβολὴν ἀτοπίας ἔχει; τί γὰρ ἂν ἠλιθιώτερον γένοιτο τοῦ µὴ δυναµένου 
διαγινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν; δῆλον γὰρ, ὅτι τὰ µὲν οὐ φεύξεται, λέγω δὲ τὰ 
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κακὰ, τὰ δὲ οὐ µεταδιώξει, λέγω δὲ τὰ καλά. κεφάλαιον δὲ, φρονήσεως 
ἀπηγόρευσεν ὁ θεὸς ἀνθρώπῳ γεύσασθαι, ἧς οὐδὲν ἂν εἴη 89B τιµιώτερον αὐτῷ· 
ὅτι γὰρ ἡ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ χείρονος διάγνωσις οἰκεῖόν ἐστιν ἔργον φρονήσεως, 
πρόδηλόν ἐστί που καὶ τοῖς ἀνοήτοις· 93D ὥστε τὸν ὄφιν εὐεργέτην µᾶλλον, ἀλλ’ 
οὐχὶ λυµεῶνα τῆς ἀνθρωπίνης γενέσεως εἶναι. 93E ἐπὶ τούτοις ὁ θεὸς δεῖ λέγεσθαι 
βάσκανος. ἐπειδὴ γὰρ εἶδε µετασχόντα τῆς φρονήσεως τὸν ἄνθρωπον, ἵνα µὴ, 
φησὶ, γεύσηται τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἐξέβαλεν αὐτὸν τοῦ παραδείσου διαρρήδην 
εἰπών· «ἰδοὺ, Ἀδὰµ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡµῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. καὶ 
νῦν µήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ 
ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.» [καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου 
τῆς τρυφῆς.] τούτων τοίνυν ἕκαστον 94A εἰ µὴ µῦθος ἔχων θεωρίαν ἀπόρρητον εἴη, 
ὅπερ ἐγὼ νενόµικα πολλῆς γέµουσιν οἱ λόγοι περὶ τοῦ θεοῦ βλασφηµίας. τὸ γὰρ 
ἀγνοῆσαι µὲν, ὡς ἡ γινοµένη βοηθὸς αἰτία τοῦ πτώµατος ἔσται καὶ τὸ 
ἀπαγορεῦσαι καλοῦ καὶ πονηροῦ γνῶσιν, ὃ µόνον ἔοικε συνέχειν τὸν νοῦν τὸν 
ἀνθρώπινον, καὶ προσέτι τὸ ζηλοτυπῆσαι, µὴ <τοῦ ξύλου> τῆς ζωῆς µεταλαβὼν 
<ἄνθρωπος> ἀθάνατος ἐκ θνητοῦ γένηται, φθονεροῦ καὶ βασκάνου λίαν ἐστίν. 96C 
Ὑπὲρ δὲ ὧν ἐκεῖνοί τε ἀληθῶς [ὑπὲρ θεοῦ] δοξάζουσιν ἡµῖν τε ἐξ ἀρχῆς οἱ 
πατέρες παρέδοσαν, ὁ µὲν ἡµέτερος ἔχει λόγος οὐδὲ τὸν προσεχῆ τοῦ κόσµου 
τούτου δηµιουργόν. ὑπὲρ γὰρ <θεῶν> τῶν ἀνωτέρω τούτου Μωυσῆς µὲν εἴρηκεν 
οὐδὲν ὅλως, ὅς γε οὐδὲ ὑπὲρ τῆς τῶν ἀγγέλων ἐτόλµησέ τι φύ 96D σεως· ἀλλ’ ὅτι 
µὲν λειτουργοῦσι τῷ θεῷ πολλαχῶς καὶ πολλάκις εἶπεν, εἴτε δὲ γεγονότες, εἴτε 
ἀγένητοι, εἴτε ὑπ’ ἄλλου µὲν γεγονότες, ἄλλῳ δὲ λειτουργεῖν τεταγµένοι, εἴτε 
ἄλλως πως, οὐδαµόθεν διώρισται. περὶ δὲ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν αὐτῇ [καὶ] 
τίνα τρόπον διεκοσµήθη διέξεισι. καὶ τὰ µέν φησι κελεῦσαι τὸν θεὸν γενέσθαι, 
ὥσπερ [ἡµέραν καὶ] φῶς καὶ στερέωµα, τὰ δὲ ποιῆσαι, ὥσπερ οὐρανὸν καὶ γῆν, 
ἥλιόν τε καὶ σελήνην, τὰ δὲ ὄντα, 96E κρυπτόµενα δὲ, τέως διακρῖναι, καθάπερ 
ὕδωρ, οἶµαι, καὶ τὴν ξηράν. πρὸς τούτοις δὲ οὐδὲ περὶ γενέσεως ἢ περὶ ποιήσεως 
τοῦ πνεύµατος εἰπεῖν ἐτόλµησεν, ἀλλὰ µόνον «καὶ πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω 
τοῦ ὕδατος»· πότερον δὲ ἀγένητόν ἐστιν ἢ γέγονεν, οὐδὲν διασαφεῖ. 49A Ἐνταῦθα 
παραβάλωµεν, εἰ βούλεσθε, τὴν Πλάτωνος φωνήν. τί τοίνυν οὗτος ὑπὲρ τοῦ 
δηµιουργοῦ λέγει καὶ τίνας περιτίθησιν αὐτῷ φωνὰς ἐν τῇ κοσµογενείᾳ σκόπησον, 
ἵνα τὴν Πλάτωνος καὶ Μωυσέως κοσµογένειαν ἀντιπαραβάλωµεν ἀλλήλαις. οὕτω 
γὰρ ἂν φανείη, τίς ὁ κρείττων καὶ τίς ἄξιος τοῦ θεοῦ µᾶλλον, ἆρ’ ὁ τοῖς εἰδώλοις 
λελατρευκὼς Πλάτων ἢ περὶ οὗ φησιν ἡ γραφὴ, ὅτι στόµα κατὰ 49B στόµα ὁ θεὸς 
ἐλάλησεν αὐτῷ. «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν 
ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦµα θεοῦ 
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. καὶ εἶπεν ὁ θεός ««γενηθήτω φῶς»» καὶ ἐγένετο 
φῶς. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ µέσον τοῦ 
φωτὸς καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σκότους. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡµέραν καὶ τὸ 
σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωὶ, ἡµέρα µία. καὶ εἶπεν 
ὁ θεός· γενηθήτω στερέωµα ἐν µέσῳ τοῦ ὕδατος. καὶ ἐκάλε 49C σεν ὁ θεὸς τὸ 
στερέωµα οὐρανόν. καὶ εἶπεν ὁ θεός· συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ 
οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν µίαν καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ εἶπεν ὁ 
θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου καὶ ξύλον κάρπιµον. καὶ εἶπεν ὁ θεός· 
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γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ, ἵνα ὦσιν εἰς φαῦσιν ἐπὶ 
τῆς γῆς. καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε 49D ἄρχειν 
τῆς ἡµέρας καὶ τῆς νυκτός.» Ἐν δὴ τούτοις <Μωυσῆς> οὔτε τὴν ἄβυσσον 
πεποιῆσθαί φησιν ὑπὸ τοῦ θεοῦ οὔτε τὸ σκότος οὔτε τὸ ὕδωρ· καίτοι χρῆν 
δήπουθεν εἰπόντα περὶ τοῦ φωτὸς, ὅτι προστάξαντος θεοῦ γέγονεν, εἰπεῖν ἔτι καὶ 
περὶ τῆς νυκτὸς καὶ περὶ τῆς ἀβύσσου καὶ περὶ τοῦ ὕδατος. ὁ δὲ οὐδὲν εἶπεν ὡς 
περὶ γεγονότων ὅλως, καίτοι πολλάκις ἐπιµνησθεὶς αὐτῶν. πρὸς τούτοις οὔτε τῆς 
τῶν ἀγγέλων µέµνηται γενέσεως ἢ ποιήσεως οὐδ’ ὅντινα τρόπον παρήχθησαν, 49E 
ἀλλὰ τῶν περὶ τὸν οὐρανὸν µόνον καὶ περὶ τὴν γῆν σκηνωµάτων, ὡς εἶναι τὸν 
θεὸν κατὰ τὸν Μωυσέα ἀσωµάτων µὲν οὐδενὸς ποιητὴν, ὕλης δὲ ὑποκειµένης 
κοσµήτορα. τὸ γὰρ «ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος» οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν 
ἢ τὴν µὲν ὑγρὰν καὶ ξηρὰν οὐσίαν ὕλην ποιοῦντος, κοσµήτορα δὲ αὐτῆς τὸν θεὸν 
εἰσάγοντος. Ὅ γε µὴν Πλάτων ἄκουε περὶ τοῦ κόσµου τί φη 57B σιν. 57C «ὁ δὴ πᾶς 
οὐρανὸς ἢ κόσµος — ἢ καὶ ἄλλο, ὅ τί ποτε ὀνοµαζόµενος µάλιστα ἂν δέχοιτο, 
τοῦτο ἡµῖν ὠνοµάσθω — πότερον ἦν ἀεὶ, γενέσεως ἀρχὴν ἔχων οὐδεµίαν, ἢ 
γέγονεν, ἀπ’ ἀρχῆς τινος ἀρξάµενος; γέγονεν· ὁρατὸς γὰρ ἁπτός τέ ἐστι καὶ σῶµα 
ἔχων. πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα αἰσθητὰ, <τὰ δὲ αἰσθητὰ>, δόξῃ περιληπτὰ µετὰ 
αἰσθήσεως, <γιγνόµενα καὶ γεννητὰ ἐφάνη> . . . . οὕτως οὖν κατὰ τὸν λόγον τὸν 
εἰκότα δεῖ λέγειν τόνδε τὸν κόσµον ζῷον ἔµψυχον ἔννουν τε τῇ ἀληθείᾳ διὰ τὴν 
τοῦ θεοῦ γενέσθαι 57D πρόνοιαν.» 57 E Ἓν δὲ ἑνὶ παραβάλωµεν µόνον· τίνα καὶ 
ποδαπὴν ποιεῖται δηµηγορίαν ὁ θεὸς ὁ παρὰ Μωυσῇ καὶ ποδαπὴν ὁ παρὰ 
Πλάτωνι; 58A «Καὶ εἶπεν ὁ θεός· ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ 
καθ’ ὁµοίωσιν. καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν 
ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα θεοῦ 
ἐποίησεν αὐτόν· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς λέγων· αὐξάνεσθε καὶ 
πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς. καὶ ἀρχέτωσαν 
τῶν ἰχθύων 58B τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν 
κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς.» Ἄκουε δὴ οὖν καὶ τῆς Πλατωνικῆς δηµηγορίας, ἣν τῷ 
τῶν ὅλων περιτίθησι δηµιουργῷ. «Θεοὶ θεῶν, ὧν ἐγὼ δηµιουργὸς πατήρ τε ἔργων 
ἄλυτα ἔσται ἐµοῦ γε ἐθέλοντος. τὸ µὲν δὴ δεθὲν πᾶν λυτὸν, τό γε µὴν καλῶς 
ἁρµοσθὲν καὶ ἔχον εὖ λύειν ἐθέλειν κακοῦ. διὸ ἐπείπερ γεγένησθε, οὐκ ἀθάνατοι 
µέν ἐστε οὐδὲ ἄλυτοι τὸ πάµπαν, οὔτι γε µὴν λυθήσεσθε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου 
µοίρας, τῆς 58C ἐµῆς βουλήσεως µείζονος ἔτι δεσµοῦ καὶ κυριωτέρου λαχόντες 
ἐκείνων, οἷς ὅτε ἐγίνεσθε ξυνεδεῖσθε. νῦν οὖν ὃ λέγω πρὸς ὑµᾶς ἐνδεικνύµενος 
µάθετε. θνητὰ ἔτι γένη λοιπὰ τρία ἀγέννητα, τούτων δὲ µὴ γενοµένων οὐρανὸς 
ἀτελὴς ἔσται. τὰ γὰρ πάντα ἐν αὑτῷ γένη ζῴων οὐχ ἕξει· ὑπ’ ἐµοῦ δὲ ταῦτα 
γενόµενα καὶ βίου µετασχόντα θεοῖς ἰσάζοιτο ἄν. ἵν’ οὖν θνητά τε ᾖ τό τε πᾶν τόδε 
ὄντως ἅπαν ᾖ, τρέπεσθε κατὰ φύσιν ὑµεῖς ἐπὶ τὴν τῶν ζῴων δηµιουργίαν, 
µιµούµενοι τὴν ἐµὴν δύναµιν περὶ τὴν ὑµε 58D τέραν γένεσιν. καὶ καθ’ ὅσον µὲν 
αὐτῶν ἀθανάτοις ὁµώνυµον εἶναι προσήκει, θεῖον λεγόµενον ἡγεµονοῦν τε ἐν 
αὐτοῖς τῶν ἀεὶ δίκῃ καὶ ὑµῖν ἐθελόντων ἕπεσθαι, σπείρας καὶ ὑπαρξάµενος ἐγὼ 
παραδώσω. τὸ δὲ λοιπὸν ὑµεῖς, ἀθανάτῳ θνητὸν προσυφαίνοντες ἀπεργάζεσθε 
ζῷα καὶ γεννᾶτε τροφήν τε διδόντες αὐξάνετε καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε.» 65A 
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Ἀλλ’ ἆρα µὴ τοῦτο ὄναρ ἐστὶν ἐννοήσοντες αὐτὸ µάθετε. θεοὺς ὀνοµάζει Πλάτων 
τοὺς ἐµ 65B φανεῖς, ἥλιον καὶ σελήνην, ἄστρα καὶ οὐρανὸν, ἀλλ’ οὗτοι τῶν ἀφανῶν 
εἰσιν εἰκόνες· ὁ φαινόµενος τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν ἥλιος τοῦ νοητοῦ καὶ µὴ 
φαινοµένου, καὶ πάλιν ἡ φαινοµένη τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν σελήνη καὶ τῶν ἄστρων 
ἕκαστον εἰκόνες εἰσὶ τῶν νοητῶν. ἐκείνους οὖν τοὺς νοητοὺς καὶ ἀφανεῖς θεοὺς 
ἐνυπάρχοντας καὶ συνυπάρχοντας καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ δηµιουργοῦ γεννηθέντας καὶ 
προελθόντας ὁ Πλάτων οἶδεν. εἰκότως οὖν φησιν ὁ δηµιουργὸς ὁ παρ’ αὐτῷ 
«θεοὶ», πρὸς τοὺς ἀφανεῖς 65C λέγων, «θεῶν», τῶν ἐµφανῶν δηλονότι. κοινὸς δὲ 
ἀµφοτέρων δηµιουργὸς οὗτός ἐστιν ὁ τεχνησάµενος οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ 
θάλασσαν καὶ ἄστρα <καὶ> γεννήσας ἐν τοῖς νοητοῖς τὰ τούτων ἀρχέτυπα. σκόπει 
οὖν, ὅτι καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις καλῶς. «λείπει» γάρ φησι «τρία θνητὰ γένη», δηλονότι 
τὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ τῶν ζῴων καὶ τὸ τῶν φυτῶν· τούτων γὰρ ἕκαστον ἰδίοις 
ὥρισται λόγοις. «εἰ µὲν οὖν» φησι «καὶ τούτων ἕκαστον ὑπ’ ἐµοῦ γέ 65D νοιτο, 
παντάπασιν ἀναγκαῖον ἀθάνατον αὐτὸ γενέσθαι.» καὶ γὰρ τοῖς <νοητοῖς> θεοῖς 
οὐδὲν ἄλλο τῆς ἀθανασίας αἴτιον καὶ τῷ φαινοµένῳ κόσµῳ ἢ τὸ ὑπὸ τοῦ 
δηµιουργοῦ γενέσθαι. ὅτι οὖν φησιν «ὁπόσον ἐστὶν ἀθάνατον, ἀναγκαῖόν ἐστι[ν 
ἐν] τούτοις [εἶναι] παρὰ τοῦ δηµιουργοῦ δεδόσθαι», τοῦτο δέ ἐστιν ἡ λογικὴ ψυχή. 
[τῶν οὖν ἀεὶ δὴ καὶ ὑµῶν ἐθελόντων σπείρας καὶ ὑπαρξάµενος ἐγὼ παραδώσω.] 
«τὸ δὲ λοιπόν» <φησιν> «ὑµεῖς ἀθανάτῳ θνητὸν 65E προσυφαίνετε.» δῆλον οὖν 
ὅτι παραλαβόντες οἱ δηµιουργοὶ θεοὶ παρὰ τοῦ σφῶν πατρὸς τὴν δηµιουργικὴν 
δύναµιν, ἀπεγέννησαν ἐπὶ τῆς γῆς τὰ θνητὰ τῶν ζώων. εἰ γὰρ µηδὲν ἔµελλε 
διαφέρειν οὐρανὸς ἀνθρώπου καὶ ναὶ µὰ Δία θηρίου καὶ τελευταῖον αὐτῶν τῶν 
ἑρπετῶν καὶ τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ νηχοµένων ἰχθυδίων, ἔδει τὸν δηµιουργὸν ἕνα καὶ 
τὸν αὐτὸν εἶναι πάντων. εἰ δὲ πολὺ τὸ µέσον ἐστὶν ἀθανάτων καὶ θνητῶν, οὐδεµιᾷ 
προσθήκῃ µεῖζον 66A οὐδὲ ἀφαιρέσει µειούµενον [πρὸς τὰ θνητὰ καὶ ἐπίκηρα], 
αἴτιον εἶναι προσήκει τούτων µὲν ἄλλους, ἑτέρων δὲ ἑτέρους. 99D Οὐκοῦν 
ἐπειδήπερ οὐδὲ περὶ τοῦ προσεχοῦς τοῦ κόσµου τούτου δηµιουργοῦ πάντα 
διειλεγµένος Μωυσῆς φαίνεται, τήν τε Ἑβραίων καὶ τὴν τῶν ἡµετέρων πατέρων 
δόξαν ὑπὲρ ἐθνῶν τούτων ἀν 99E τιπαραθῶµεν ἀλλήλαις. Ὁ Μωυσῆς φησι τὸν τοῦ 
κόσµου δηµιουργὸν ἐκλέξασθαι τὸ τῶν Ἑβραίων ἔθνος καὶ προσέχειν ἐκείνῳ 
µόνῳ καὶ ἐκείνου φροντίσαι καὶ δίδωσιν αὐτῷ τὴν ἐπιµέλειαν αὐτοῦ µόνου. τῶν 
δὲ ἄλλων ἐθνῶν, ὅπως ἢ ὑφ’ οἷστισι διοικοῦνται θεοῖς, οὐδ’ ἡντινοῦν µνείαν 
πεποίηται· πλὴν εἰ µή τις ἐκεῖνα συγχωρήσειεν, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῖς καὶ τὴν 
σελήνην ἀπένειµεν. ἀλλ’ ὑπὲρ µὲν τούτων καὶ µικρὸν ὕστερον. 100A πλὴν ὅτι τοῦ 
Ἰσραὴλ αὐτὸν µόνου θεὸν καὶ τῆς Ἰουδαίας καὶ τούτους ἐκλεκτούς φησιν [εἶναι] 
αὐτός τε καὶ οἱ µετ’ ἐκεῖνον προφῆται καὶ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ἐπιδείξω, ἀλλὰ καὶ 
τὸν πάντας πανταχοῦ τοὺς πώποτε γόητας καὶ ἀπατεῶνας ὑπερβαλλόµενον 
Παῦλον. ἀκούετε δὲ τῶν λέξεων αὐτῶν, <καὶ> πρῶτον µὲν τῶν Μωυσέως· «σὺ δὲ 
ἐρεῖς τῷ Φαραῷ· υἱὸς πρωτότοκός µου Ἰσραήλ. εἶπον δέ· ἐξαπόστειλον τὸν λαόν 
µου, ἵνα µοι λατρεύσῃ. σὺ δὲ οὐκ ἐβούλου ἐξαποστεῖ 100B λαι αὐτόν.» καὶ µικρὸν 
ὕστερον· «καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ὁ θεὸς τῶν Ἑβραίων προσκέκληται ἡµᾶς. 
πορευσόµεθα οὖν εἰς τὴν ἔρηµον ὁδὸν ἡµερῶν τριῶν, ὅπως θύσωµεν κυρίῳ τῷ 
θεῷ ἡµῶν.» καὶ µετ’ ὀλίγα πάλιν ὁµοίως· «κύριος ὁ θεὸς τῶν Ἑβραίων 
ἐξαπέσταλκέ µε πρὸς σὲ λέγων· ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου, ἵνα µοι λατρεύσωσιν 
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ἐν τῇ ἐρήµῳ.» desunt verba prophetarum et Jesu. ἀλλ’ ὅτι µὲν Ἰουδαίων µόνων 
ἐµέ 106A λησε τῷ θεῷ τὸ ἐξ ἀρχῆς καὶ κλῆρος αὐτοῦ γέγονεν οὗτος 106B ἐξαίρετος, 
οὐ Μωυσῆς µόνον καὶ Ἰησοῦς, ἀλλὰ καὶ Παῦλος εἰρηκὼς φαίνεται· καίτοι τοῦτο 
ἄξιον θαυµάσαι περὶ τοῦ Παύλου. πρὸς γὰρ τύχας, ὥσπερ <χρῶτα> οἱ πολύποδες 
πρὸς τὰς πέτρας, ἀλλάττει τὰ περὶ θεοῦ δόγµατα, ποτὲ µὲν Ἰουδαίους µόνον τὴν 
τοῦ θεοῦ κληρονοµίαν εἶναι διατεινόµενος, πάλιν δὲ τοὺς Ἕλληνας ἀναπείθων 
αὑτῷ προστίθεσθαι, λέγων· «µὴ Ἰουδαίων ὁ θεὸς µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐθνῶν· ναὶ καὶ 
ἐθνῶν». δίκαιον οὖν ἐρέσθαι τὸν 106C Παῦλον, εἰ µὴ τῶν Ἰουδαίων ἦν ὁ θεὸς 
µόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνῶν, τοῦ χάριν πολὺ µὲν εἰς τοὺς Ἰουδαίους ἔπεµπε τὸ 
προφητικὸν χάρισµα καὶ τὸν Μωυσέα καὶ τὸ χρῖσµα καὶ τοὺς προφήτας καὶ τὸν 
νόµον καὶ τὰ παράδοξα καὶ τὰ τεράστια τῶν µύθων; ἀκούεις γὰρ αὐτῶν βοώντων· 
«ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος.» ἐπὶ τέλους δὲ καὶ τὸν Ἰησοῦν ἔπεµψεν 
ἐκείνοις, ἡµῖν δὲ οὐ προφήτην, οὐ χρῖσµα, οὐ διδάσκαλον, οὐ κήρυκα περὶ τῆς 
µελλούσης ὀψέ ποτε γοῦν ἔσεσθαι καὶ εἰς ἡµᾶς ἀπ’ αὐτοῦ φιλανθρω 106D πίας. 
ἀλλὰ καὶ περιεῖδεν ἐτῶν µυριάδας, εἰ δὲ ὑµεῖς βούλεσθε, χιλιάδας ἐν ἀγνωσίᾳ 
τοιαύτῃ τοῖς εἰδώλοις, ὥς φατε, λατρεύοντας τοὺς ἀπὸ ἀνίσχοντος ἡλίου µέχρι 
δυοµένου καὶ τοὺς ἀπὸ [µέσων] τῶν ἄρκτων ἄχρι µεσηµβρίας ἔξω καὶ µικροῦ 
γένους οὐδὲ πρὸ δισχιλίων ὅλων ἐτῶν ἑνὶ µέρει συνοικισθέντος τῆς Παλαιστίνης. 
εἰ γὰρ πάντων ἡµῶν ἐστι θεὸς καὶ πάντων δηµιουργὸς ὁµοίως, τί περιεῖδεν ἡµᾶς; 
100C προσήκει <τοίνυν> τὸν τῶν Ἑβραίων θεὸν οὐχὶ δὴ παντὸς κόσµου 
γενεσιουργὸν ὑπάρχειν οἴεσθαι καὶ κατεξουσιάζειν τῶν ὅλων, συνεστάλθαι δὲ, ὡς 
ἔφην, καὶ πεπερασµένην ἔχοντα τὴν ἀρχὴν ἀναµὶξ τοῖς ἄλλοις νοεῖσθαι θεοῖς. 106D 

ἔτι E προσέξοµεν ὑµῖν, ὅτι τὸν τῶν ὅλων θεὸν ἄχρι ψιλῆς γοῦν ἐννοίας ὑµεῖς ἢ τῆς 
ὑµετέρας τις ἐφαντάσθη ῥίζης; οὐ µερικὰ πάντα ταῦτά ἐστι; θεὸς ζηλωτής· ζηλοῖ 
γὰρ διὰ τί καὶ [θεὸς] ἁµαρτίας ἐκδικῶν πατέρων ἐπὶ τέκνα; 115D Ἀλλὰ δὴ σκοπεῖτε 
πρὸς ταῦτα πάλιν τὰ παρ’ ἡµῶν. οἱ γὰρ ἡµέτεροι τὸν δηµιουργόν φασιν ἁπάντων 
µὲν εἶναι κοινὸν πατέρα καὶ βασιλέα, νενεµῆσθαι δὲ ὑπ’ αὐτοῦ τὰ λοιπὰ τῶν 
ἐθνῶν ἐθνάρχαις καὶ πολιούχοις θεοῖς, ὧν ἕκαστος ἐπιτροπεύει τὴν ἑαυτοῦ λῆξιν 
οἰκείως ἑαυτῷ. ἐπειδὴ γὰρ ἐν µὲν τῷ πατρὶ πάντα τέλεια καὶ ἓν πάντα, 115E ἐν δὲ 
τοῖς µεριστοῖς ἄλλη παρ’ ἄλλῳ κρατεῖ δύναµις, Ἄρης µὲν ἐπιτροπεύει τὰ πολεµικὰ 
τῶν ἐθνῶν, Ἀθηνᾶ δὲ τὰ µετὰ φρονήσεως πολεµικὰ, Ἑρµῆς δὲ τὰ συνετώτερα 
µᾶλλον ἢ τολµηρότερα, καὶ καθ’ ἑκάστην οὐσίαν τῶν οἰκείων θεῶν ἕπεται καὶ τὰ 
ἐπιτροπευόµενα παρὰ σφῶν ἔθνη. εἰ µὲν οὖν οὐ µαρτυρεῖ τοῖς ἡµετέροις λόγοις ἡ 
πεῖρα, πλάσµα µὲν ἔστω τὰ παρ’ ἡµῶν καὶ πιθανότης ἄκαιρος, τὰ παρ’ ὑµῖν δὲ 
ἐπαινείσθω· εἰ δὲ 116A πᾶν τοὐναντίον οἷς µὲν ἡµεῖς λέγοµεν, ἐξ αἰῶνος ἡ πεῖρα 
µαρτυρεῖ, τοῖς ὑµετέροις δὲ λόγοις οὐδὲν οὐδαµοῦ φαίνεται σύµφωνον, τί 
τοσαύτης τῆς φιλονεικίας ἀντέχεσθε; λεγέσθω γάρ µοι, τίς αἰτία τοῦ Κελτοὺς µὲν 
εἶναι καὶ Γερµανοὺς θρασεῖς, Ἕλληνας δὲ καὶ Ῥωµαίους ὡς ἐπίπαν πολιτικοὺς 
καὶ φιλανθρώπους µετὰ τοῦ στερροῦ τε καὶ πολεµικοῦ, συνετωτέρους δὲ καὶ 
τεχνικωτέρους Αἰγυπτίους, ἀπολέµους δὲ καὶ τρυφηλοὺς Σύρους µετὰ τοῦ συνετοῦ 
καὶ θερµοῦ καὶ κούφου καὶ εὐµαθοῦς. ταύ 116B της γὰρ τῆς ἐν τοῖς ἔθνεσι διαφορᾶς 
εἰ µὲν οὐδεµίαν τις αἰτίαν συνορῴη, µᾶλλον δὲ αὐτά φησι καὶ ἐκ τοῦ αὐτοµάτου 
συµπεσεῖν, πῶς ἔτι προνοίᾳ διοικεῖσθαι τὸν κόσµον οἴεται; εἰ δὲ τούτων αἰτίας 
εἶναί τις τίθεται, λεγέτω µοι πρὸς αὐτοῦ τοῦ δηµιουργοῦ καὶ διδασκέτω. 131B τοὺς 
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µὲν γὰρ νόµους εὔδηλον, ὡς ἡ τῶν ἀνθρώπων ἔθετο φύσις οἰκείους ἑαυτῇ, 
πολιτικοὺς µὲν καὶ φιλανθρώπους, 131C οἷς ἐπὶ πλεῖστον ἐντέθραπτο τὸ 
φιλάνθρωπον, ἀγρίους δὲ καὶ ἀπανθρώπους, οἷς ἐναντία φύσις ὑπῆν καὶ ἐνυπῆρχε 
τῶν ἠθῶν. οἱ γὰρ νοµοθέται µικρὰ ταῖς φύσεσι καὶ ταῖς ἐπιτηδειότησι διὰ τῆς 
ἀγωγῆς προσέθεσαν. οὔκουν Ἀνάχαρσιν οἱ Σκύθαι βακχεύοντα παρεδέξαντο· οὐδὲ 
τῶν Ἑσπερίων ἐθνῶν εὕροις ἄν τινας εὐκόλως πλὴν ὀλίγων σφόδρα ἐπὶ τὸ 
φιλοσοφεῖν ἢ γεωµετρεῖν ἤ τι τῶν τοιούτων ηὐτρεπισµένους, καίτοι κρατούσης ἐπὶ 
τοσοῦτον ἤδη τῆς Ῥωµαίων ἡγεµονίας. ἀλλ’ ἀπολαύουσι µόνον τῆς διαλέξεως καὶ 
τῆς ῥητορείας οἱ 131D λίαν εὐφυεῖς, ἄλλου δὲ οὐδενὸς µεταλαµβάνουσι µαθήµατος. 
οὕτως ἴσχυρον ἔοικεν ἡ φύσις εἶναι. τίς οὖν ἡ διαφορὰ τῶν ἐθνῶν ἐν τοῖς ἤθεσι 
καὶ τοῖς νόµοις; 134D Ὁ µὲν γὰρ Μωυσῆς αἰτίαν ἀποδέδωκε κοµιδῇ µυθώδη τῆς 
περὶ τὰς διαλέκτους ἀνοµοιότητος. ἔφη γὰρ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων 
συνελθόντας πόλιν ἐθέλειν οἰκοδοµεῖν καὶ πύργον ἐν αὐτῇ µέ 134E γαν, φάναι δὲ 
τὸν θεὸν, ὅτι χρὴ κατελθεῖν καὶ τὰς διαλέκτους αὐτῶν συγχέαι. καὶ ὅπως µή τίς µε 
νοµίσῃ ταῦτα συκοφαντεῖν, καὶ ἐκ τῶν Μωυσέως ἀναγνωσόµεθα τὰ ἐφεξῆς. «καὶ 
εἶπον· δεῦτε, οἰκοδοµήσωµεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ κεφαλὴ ἕως 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωµεν ἑαυτοῖς ὄνοµα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου 
πάσης τῆς γῆς. καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόµησαν 
οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. καὶ εἶπε κύριος· ἰδοὺ, γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ 
τοῦτο ἤρ 135A ξαντο ποιῆσαι καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ’ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν 
ἐπίθωνται ποιεῖν. δεῦτε, καταβάντες ἐκεῖ συγχέωµεν αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ 
ἀκούωσιν ἕκαστος τῆς φωνῆς τοῦ πλησίον. καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς 
ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδοµοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν 
πύργον.» εἶτα τούτοις ἀξιοῦτε πιστεύειν ἡµᾶς, ἀπιστεῖτε δὲ ὑµεῖς τοῖς ὑφ’ Ὁµήρου 
λεγοµένοις ὑπὲρ τῶν Ἀλωαδῶν, ὡς ἄρα τρία ἐπ’ ἀλλήλοις 135B ὄρη θεῖναι 
διενοοῦντο, «ἵν’ οὐρανὸς ἀµβατὸς εἴη». φηµὶ µὲν γὰρ ἐγὼ καὶ τοῦτο παραπλησίως 
ἐκείνῳ µυθῶδες εἶναι. ὑµεῖς δὲ, ἀποδεχόµενοι τὸ πρότερον, ἀνθ’ ὅτου πρὸς θεῶν 
ἀποδοκιµάζετε τὸν Ὁµήρου µῦθον; ἐκεῖνο γὰρ οἶµαι δεῖν σιωπᾶν πρὸς ἄνδρας 
ἀµαθεῖς, ὅτι κἂν µιᾷ φωνῇ καὶ γλώσσῃ πάντες οἱ κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουµένην 
ἄνθρωποι χρήσωνται, πύργον οἰκοδοµεῖν οὐ δυνήσονται πρὸς τὸν οὐρανὸν 
ἀφικνούµενον, κἂν ἐκπλινθεύσωσι τὴν γῆν πᾶσαν· ἀπείρων γὰρ δεήσει 135C 

πλίνθων ἰσοµεγεθῶν τῇ γῇ ξυµπάσῃ τῶν δυνησοµένων [ἰσχύι] ἄχρι τῶν σελήνης 
ἐφικέσθαι κύκλων. ὑποκείσθω γὰρ πάντας µὲν ἀνθρώπους συνεληλυθέναι γλώσσῃ 
καὶ φωνῇ µιᾷ κεχρηµένους, πᾶσαν δὲ ἐκπλινθεῦσαι τὴν γῆν καὶ ἐκλατοµῆσαι, πότε 
ἂν µέχρις οὐρανοῦ φθάσειεν, εἰ καὶ λεπτότερον ἁρπεδόνος ἐκµηρυοµένων αὐτῶν 
ἐκταθείη; τοῦτον οὖν οὕτω φανερὸν ὄντα τὸν µῦθον ἀληθῆ νενοµικότες καὶ περὶ 
τοῦ θεοῦ δοξάζοντες, ὅτι πεφόβηται τῶν ἀνθρώπων τὴν µιαιφονίαν τούτου τε 135D 
χάριν <καταπεφοίτηκεν> αὐτῶν συγχέαι τὰς διαλέκτους, ἔτι τολµᾶτε θεοῦ γνῶσιν 
αὐχεῖν; 137E Ἐπάνειµι δὲ αὖθις πρὸς ἐκεῖνο, τὰς µὲν γὰρ διαλέκτους ὅπως ὁ θεὸς 
συνέχεεν. εἴρηκεν ὁ Μωυσῆς τὴν µὲν αἰτίαν, ὅτι φοβηθεὶς µή τι κατ’ αὐτοῦ 
πράξωσι προσβατὸν ἑαυτοῖς τὸν οὐρανὸν κατεργασάµενοι, ὁµόγλωττοι ὄντες καὶ 
ὁµόφρο 138A νες ἀλλήλοις· τὸ δὲ πρᾶγµα ὅπως ἐποίησεν <οὐδαµῶς, ἀλλὰ µόνον>, 
ὅτι κατελθὼν ἐξ οὐρανοῦ—µὴ δυνάµενος ἄνωθεν αὐτὸ ποιεῖν, ὡς ἔοικεν, εἰ µὴ 
κατῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς. ὑπὲρ δὲ τῆς κατὰ τὰ ἤθη καὶ τὰ νόµιµα διαφορᾶς οὔτε 
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Μωυσῆς οὔτε ἄλλος ἀπεσάφησέ τις. καίτοι τῷ παντὶ µείζων ἐστὶν ἡ περὶ τὰ νόµιµα 
καὶ τὰ πολιτικὰ τῶν ἐθνῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις τῆς περὶ τὰς διαλέκτους διαφορᾶς. 
τίς γὰρ Ἑλλήνων ἀδελφῇ, τίς 138B δὲ θυγατρὶ, τίς δὲ µητρί φησι δεῖν µίγνυσθαι; 
τοῦτο δὲ ἀγαθὸν ἐν Πέρσαις κρίνεται. τί µε χρῆ καθ’ ἕκαστον ἐπιέναι, τὸ 
φιλελεύθερόν τε καὶ ἀνυπότακτον Γερµανῶν ἐπεξιόντα, τὸ χειρόηθες καὶ τιθασὸν 
Σύρων καὶ Περσῶν καὶ Πάρθων καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν πρὸς ἕω καὶ πρὸς 
µεσηµβρίαν βαρβάρων καὶ ὅσα καὶ τὰς βασιλείας ἀγαπᾷ κεκτηµένα 
δεσποτικωτέρας; εἰ µὲν οὖν ἄνευ προνοίας µείζονος καὶ θειοτέρας ταῦτα 
συνηνέχθη τὰ µείζω καὶ τιµιώτερα, τί µάτην περιεργαζόµεθα καὶ θερα 138C πεύοµεν 
τὸν µηδὲν προνοοῦντα; ᾧ γὰρ οὔτε βίων οὔτε ἠθῶν οὔτε τρόπων οὔτε εὐνοµίας 
οὔτε πολιτικῆς ἐµέλησε καταστάσεως, ἆρ’ ἔτι προσήκει µεταποιεῖσθαι τῆς παρ’ 
ἡµῶν τιµῆς; οὐδαµῶς. ὁρᾶτε, εἰς ὅσην ὑµῶν ἀτοπίαν ὁ λόγος ἔρχεται. τῶν γὰρ 
ἀγαθῶν ὅσα περὶ τὸν ἀνθρώπινον θεωρεῖται βίον, ἡγεῖται µὲν τὰ τῆς ψυχῆς, 
ἕπεται δὲ τὰ τοῦ σώµατος. εἰ τοίνυν τῶν ψυχικῶν ἡµῶν ἀγαθῶν κατωλιγώρησεν, 
οὐδὲ τῆς φυσικῆς ἡµῶν κατασκευῆς προνοησάµενος, οὔτε ἡµῖν 138D ἔπεµψε 
διδασκάλους ἢ νοµοθέτας ὥσπερ τοῖς Ἑβραίοις κατὰ τὸν Μωυσέα καὶ τοὺς ἐπ’ 
ἐκείνῳ προφήτας, ὑπὲρ τίνος ἕξοµεν αὐτῷ καλῶς εὐχαριστεῖν; 141C Ἀλλ’ ὁρᾶτε, µή 
ποτε καὶ ἡµῖν ἔδωκεν ὁ θεὸς οὓς ὑµεῖς ἠγνοήκατε θεούς τε καὶ προστάτας 
ἀγαθοὺς, οὐδὲν ἐλάττονας τοῦ παρὰ τοῖς Ἐβραίοις ἐξ ἀρχῆς τιµωµένου τῆς 
Ἰουδαίας, ἧσπερ ἐκεῖνος προνοεῖν ἔλαχε µόνης, ὥσπερ ὁ Μωυσῆς ἔφη καὶ οἱ µετ’ 
ἐκεῖνον ἄχρις ἡµῶν. εἰ δὲ ὁ προσε 141D χὴς εἴη τοῦ κόσµου δηµιουργὸς ὁ παρὰ τοῖς 
Ἑβραίοις τιµώµενος, ἔτι καὶ βέλτιον ὑπὲρ αὐτοῦ διενοήθηµεν ἡµεῖς ἀγαθά τε ἡµῖν 
ἔδωκεν ἐκείνων µείζονα τά τε περὶ ψυχὴν καὶ τὰ ἐκτὸς, ὑπὲρ ὧν ἐροῦµεν ὀλίγου 
ὕστερον, ἔστειλέ τε καὶ ἐφ’ ἡµᾶς νοµοθέτας οὐδὲν Μωυσέως χείρονας, εἰ µὴ τοὺς 
πολλοὺς µακρῷ κρείττονας. 143A Ὅπερ οὖν ἐλέγοµεν, εἰ µὴ καθ’ ἕκαστον ἔθνος 
ἐθνάρχης τις θεὸς ἐπιτροπεύων [ἦν] ἄγγελός τε ὑπ’ αὐτῷ καὶ δαίµων καὶ ψυχῶν 
ἰδιά 143Β ζον γένος ὑπηρετικὸν καὶ ὑπουργικὸν τοῖς κρείττοσιν ἔθετο τὴν ἐν τοῖς 
νόµοις καὶ τοῖς ἤθεσι διαφορότητα, δεικνύσθω, παρ’ ἄλλου πῶς γέγονε ταῦτα. καὶ 
γὰρ οὐδὲ ἀπόχρη λέγειν· «εἶπεν ὁ θεὸς καὶ ἐγένετο»· ὁµολογεῖν γὰρ χρὴ τοῖς 
ἐπιτάγµασι τοῦ θεοῦ τῶν γινοµένων τὰς φύσεις. ὃ δὲ λέγω, σαφέστερον ἐρῶ. 
ἐκέλευσεν ὁ θεὸς ἄνω φέρεσθαι τὸ πῦρ, εἰ τύχοι, κάτω δὲ τὴν γῆν; οὐχ ἵνα τὸ 
πρόσταγµα γένηται τοῦ θεοῦ, τὸ µὲν ἐχρῆν εἶναι κοῦφον, τὸ δὲ βρίθειν; οὕτω καὶ 
ἐπὶ τῶν ἑτέρων ὁ 143C µοίως. Parva lacuna. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν θείων. 
αἴτιον δὲ, ὅτι τὸ µὲν τῶν ἀνθρώπων ἐπίκηρόν ἐστι καὶ φθαρτὸν γένος. εἰκότως 
οὖν αὐτοῦ φθαρτὰ καὶ τὰ ἔργα καὶ µεταβλητὰ καὶ παντοδαπῶς τρεπόµενα· τοῦ 
θεοῦ δὲ ὑπάρχοντος ἀϊδίου, καὶ τὰ προστάγµατα τοιαῦτ’ εἶναι προσήκει. τοιαῦτα 
δὲ ὄντα ἤτοι φύσεις εἰσὶ τῶν ὄντων ἢ τῇ φύσει τῶν ὄντων ὁµολογούµενα. πῶς γὰρ 
ἂν ἡ φύσις τῷ προστάγµατι µάχοιτο τοῦ θεοῦ; πῶς δ’ ἂν ἔξω πίπτοι τῆς 
ὁµολογίας; 143D οὐκοῦν εἰ καὶ προσέταξεν ὥσπερ τὰς γλώσσας συγχυθῆναι καὶ µὴ 
συµφωνεῖν ἀλλήλαις, οὕτω δὲ καὶ τὰ πολιτικὰ τῶν ἐθνῶν, οὐκ ἐπιτάγµατι δὲ 
µόνον ἐποίησε τοιαῦτα καὶ πεφυκέναι οὐδὲ ἡµᾶς πρὸς ταύτην κατεσκεύασε τὴν 
διαφωνίαν. ἐχρῆν γὰρ πρῶτον διαφόρους ὑπεῖναι φύσεις τοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσι 
διαφόρως ἐσοµένοις. ὁρᾶται γοῦν τοῦτο, καὶ τοῖς σώµασιν εἴ τις ἀπίδοι Γερµανοὶ 
καὶ Σκύθαι Λιβύων καὶ Αἰθιόπων ὁπόσον διαφέρου 143E σιν. ἆρα καὶ τοῦτό ἐστι 
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ψιλὸν ἐπίταγµα, καὶ οὐδὲν ὁ ἀὴρ οὐδὲ ἡ χώρα τῷ πῶς ἔχειν πρὸς τὸ χρῶµα θεοῖς 
συµπράττει; 146A ἔτι δὲ καὶ ὁ Μωυσῆς ἐπεκάλυπτε τὸ τοιοῦτον εἰδὼς οὐδὲ τὴν τῶν 
διαλέκτων σύγχυσιν ἀνα 146B τέθεικε τῷ θεῷ µόνῳ. φησὶ γὰρ αὐτὸν οὐ µόνον 
κατελθεῖν οὐ µὴν οὐδὲ ἕνα συγκατελθεῖν αὐτῷ, πλείονας δὲ, καὶ τούτους οἵτινές 
εἰσιν οὐκ εἶπεν· εὔδηλον δὲ, ὅτι παραπλησίους αὐτῷ τοὺς συγκατιόντας 
ὑπελάµβανεν. εἰ τοίνυν πρὸς τὴν σύγχυσιν τῶν διαλέκτων οὐχ ὁ κύριος µόνος, 
ἀλλὰ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ κατέρχονται, πρόδηλον, ὅτι καὶ πρὸς τὴν σύγχυσιν τῶν ἠθῶν 
οὐχ ὁ κύριος µόνος, ἀλλὰ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τὰς διαλέκτους συγχέοντες εἰκότως ἂν 
ὑπολαµβάνοιντο ταύτης εἶναι τῆς διαστάσεως αἴτιοι. 148B Τί οὖν, <οὐκ> ἐν 
µακροῖς εἰπεῖν βουλόµενος, τοσαῦτα ἐπεξῆλθον; ὡς, εἰ µὲν ὁ προσεχὴς εἴη τοῦ 
κόσµου δηµιουργὸς ὁ ὑπὸ τοῦ Μωυσέως κηρυττόµενος, ἡµεῖς ὑπὲρ αὐτοῦ βελτίους 
ἔχοµεν δόξας οἱ κοινὸν µὲν ἐκεῖνον ὑπολαµβάνοντες ἁπάντων δεσπότην, 
ἐθνάρχας δὲ ἄλλους, οἳ τυγχάνουσι µὲν ὑπ’ ἐκεῖνον, εἰσὶ δὲ ὥσπερ ὕπαρχοι 
βασιλέως, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ διαφερόντως ἐ 148C πανορθούµενος φροντίδα· καὶ 
οὐ καθίσταµεν αὐτὸν οὐδὲ ἀντιµερίτην τῶν ὑπ’ αὐτὸν θεῶν καθισταµένων. εἰ δὲ 
µερικόν τινα τιµήσας ἐκεῖνος ἀντιτίθησιν αὐτῷ τὴν τοῦ παντὸς ἡγεµονίαν, ἄµεινον 
τὸν τῶν ὅλων θεὸν ἡµῖν πειθοµένους ἐπιγνῶναι µετὰ τοῦ µηδὲ ἐκεῖνον ἀγνοῆσαι, 
ἢ τὸν τοῦ ἐλαχίστου µέρους εἰληχότα τὴν ἡγεµονίαν ἀντὶ τοῦ πάντων τιµᾶν 
δηµιουργοῦ. 152B Ὁ νόµος ἐστὶν ὁ τοῦ Μωυσέως θαυµαστὸς, ἡ δεκάλογος ἐκείνη· 
«οὐ κλέψεις, οὐ φονεύσεις, οὐ ψευδοµαρτυρήσεις.» γεγράφθω δὲ αὐτοῖς ῥήµασιν 
ἑκάστη τῶν ἐντολῶν, ἃς ὑπ’ αὐτοῦ φη 152C σι γεγράφθαι τοῦ θεοῦ. «Ἐγώ εἰµι 
κύριος ὁ θεός σου, ὃς ἐξήγαγέ σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου.» δευτέρα µετὰ τοῦτο· «οὐκ 
ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐµοῦ. οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον.» καὶ τὴν αἰτίαν 
προστίθησιν· «ἐγὼ γάρ εἰµι κύριος ὁ θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς, ἀποδιδοὺς πατέρων 
ἁµαρτίας ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης γενεᾶς.» «οὐ λήψῃ τὸ ὄνοµα κυρίου τοῦ θεοῦ σου 
ἐπὶ µαταίῳ.» «µνήσθητι τὴν ἡµέραν τῶν σαββάτων.» «τίµα σου τὸν πατέρα καὶ 
τὴν µητέρα.» «οὐ µοιχεύσεις.» «οὐ φονεύσεις.» «οὐ κλέψεις.» «οὐ ψευδοµαρ 152D 
τυρήσεις.» «οὐκ ἐπιθυµήσεις τὰ τοῦ πλησίον σου.» Ποῖον ἔθνος ἐστὶ, πρὸς τῶν 
θεῶν, ἔξω τοῦ «οὐ προσκυνήσεις θεοῖς ἑτέροις» καὶ τοῦ «µνήσθητι τῆς ἡµέρας 
τῶν σαββάτων», ὃ µὴ τὰς ἄλλας οἴεται χρῆναι φυλάττειν ἐντολάς, ὡς καὶ τιµωρίας 
κεῖσθαι τοῖς παραβαίνουσιν, ἐνιαχοῦ µὲν σφοδροτέρας, ἐνιαχοῦ δὲ παραπλησίας 
ταῖς παρὰ Μωυσέως νοµοθετηθείσαις, ἔστι δὲ ὅπου καὶ φιλανθρωποτέρας; 
 

Μετάφραση 
39A Μου φαίνεται καλό να εκθέσω σε όλους τους ανθρώπους τους λόγους για τους 
οποίους πείσθηκα ότι η µηχανορραφία των Γαλιλαίων είναι αποκύηµα της φαντασίας 39B 
ανθρώπων συντεθέν εξαιτίας της κακίας, η οποία δεν έχει τίποτα θεϊκό, αλλά 
εκµεταλλευόµενη εντελώς το κοµµάτι της ψυχής που αγαπά τους µύθους και είναι 
παιδαριώδες και ανόητο, έχει οδηγήσει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η τερατώδης 
ιστορία είναι αληθινή. 41E Τώρα, καθώς σκοπεύω να µιλήσω για όλα τα δόγµατά τους, 
όπως τα αποκαλούν, θέλω εκείνο να πω καταρχάς, ότι, αν οι αναγνώστες µου επιθυµούν 
να µε διαψεύσουν, πρέπει να προχωρήσουν σαν να βρίσκονταν σε δικαστήριο και όχι να 
καταπιαστούν µε άσχετα θέµατα, ή, όπως λέγεται, να παρουσιάσουν αντικατηγορίες 
µέχρι να υπερασπιστούν τις δικές τους απόψεις. 42A Γιατί βέβαια θα συντάξουν καλύτερα 
και σαφέστερα τον αντίλογό τους αν θελήσουν να λογοκρίνουν κάτι από όσα 
υποστηρίζω, αλλά όταν υπερασπίζονται τον εαυτό τους ενάντια στη µοµφή µου, δεν 
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εκτοξεύουν κατηγορίες εναντίον του κατηγόρου. 42Ε Αξίζει να δούµε λίγο από πού και 
πώς φτάσαµε αρχικά σε µια αντίληψη του θεού· στη συνέχεια να συγκρίνουµε 43A τι 
λέγεται για το θεϊκό µεταξύ των Ελλήνων και των Εβραίων· και τελικά να 
ξαναρωτήσουµε εκείνους που δεν είναι ούτε Έλληνες ούτε Ιουδαίοι, αλλά ανήκουν στην 
αίρεση των Γαλιλαίων, γιατί προτίµησαν την πίστη των Εβραίων από τη δική µας· και 
επιπλέον για ποιον λόγο ούτε µένουν πιστοί στις εβραϊκές πεποιθήσεις, αλλά τις 
εγκατέλειψαν και ακολούθησαν τον δικό τους δρόµο. Δεν έχουν δεχτεί τίποτα καλό ή 
σπουδαίο είτε από εµάς τους Έλληνες είτε από τους Εβραίους που προήλθαν από τον 
Μωυσή· 43B αλλά σαν να ήταν Κήρες και από τις δύο θρησκείες έχουν συγκεντρώσει 
όποια ελαττώµατα έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά τα έθνη – την αθεΐα από την ιουδαϊκή 
νωθρότητα, και τον ποταπό και χαλαρό τρόπο ζωής από τη δική µας οκνηρία και 
χυδαιότητα· και θέλησαν αυτό να αποκαλείται η ευγενέστερη λατρεία των θεών. 52B Το 
ότι η ανθρώπινη φυλή κατέχει τη γνώση της για τον θεό από τη φύση και όχι από τη 
διδασκαλία αποδεικνύεται σε µας πρώτα απ’ όλα από την καθολική λαχτάρα για το θείο 
που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους είτε στην ιδιωτική είτε στη δηµόσια ζωή, είτε σε 
ατοµικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Γιατί όλοι µας, χωρίς να το διδαχθούµε, έχουµε πιστέψει 
σε κάποιο είδος θεότητας, της οποίας την πολύτιµη αλήθεια δεν είναι εύκολο σε όλους 
τους ανθρώπους να την γνωρίζουν, αλλά ούτε και είναι δυνατό σε αυτούς που τη 
γνωρίζουν να µιλήσουν για αυτήν σε όλους τους ανθρώπους […] Βεβαίως, εκτός αυτής 
της αντίληψης, που είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, υπάρχει άλλη µία. 52C Εννοώ 
ότι είµαστε όλοι εκ φύσεως τόσο στενά δεµένοι µε τον ουρανό και τους ορατούς θεούς 
του, ώστε, ακόµη και αν κάποιος θεωρήσει ότι ο θεός είναι κάτι άλλο από αυτούς, σε 
κάθε περίπτωση του αποδίδει τον ουρανό ως κατοικία του, χωρίς να τον χωρίζει από τη 
γη, αλλά θεωρώντας τον ως τον πιο αξιέπαινο τόπο του σύµπαντος εγκαθιστά εκεί τον 
βασιλιά των πάντων, από όπου αντιλαµβάνεται και επιβλέπει τις υποθέσεις αυτού του 
κόσµου. 69B Γιατί χρειάζεται να καλέσω εδώ τους Έλληνες και τους Εβραίους ως 
µάρτυρες; Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν τεντώνει τα χέρια του προς τον 
ουρανό όταν προσεύχεται, εάν ορκίζεται σε έναν θεό ή άλλον, αν συλλαµβάνει συνολικά 
την έννοια του θείου, προς τα εκεί στρέφεται. Και δεν ένιωθαν αδικαιολόγητα έτσι. 
Επειδή παρατήρησαν ότι, όσον αφορά τα ουράνια σώµατα, δεν υπάρχει αύξηση ή 
µείωση ή µεταβλητότητα και ότι δεν υφίστανται καµία άναρχη επιρροή, αλλά η κίνηση 
τους είναι αρµονική και η διάταξή τους συµµετρική και ότι οι φάσεις της σελήνης 
καθορισµένες και 69C ότι η ανατολή και η δύση του ήλιου καθορίζονται σε 
συγκεκριµένες εποχές, δικαιολογηµένα πίστεψαν ότι ο ουρανός είναι ο θεός και ο 
θρόνος του θεού. Ένα τέτοιο είδος, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να αυξηθεί µε προσθήκη ή 
να µειωθεί µε αφαίρεση και δεν υφίσταται µεταβολή λόγω αλλοίωσης και ανατροπής, 
είναι απαλλαγµένο από τη φθορά και τη γέννηση, καθώς είναι αθάνατο από τη φύση του 
και άφθαρτο, είναι καθαρό από κάθε είδους κηλίδα· αιώνιο και αεικίνητο, όπως 
βλέπουµε, 69D ταξιδεύει σε κύκλο γύρω από τον µεγάλο δηµιουργό, είτε επειδή αυτό 
ωθείται από κάποια ισχυρότερη και πιο θεϊκή ψυχή που κατοικεί µέσα του, όπως 
ακριβώς, νοµίζω, τα σώµατά µας από την ψυχή µέσα µας ή επειδή έχει λάβει την κίνηση 
του από τον ίδιο τον θεό, περιστρέφεται σε έναν απεριόριστο κύκλο σε µια αδιάκοπη και 
αιώνια πορεία. […] 44A Οι Έλληνες λοιπόν έπλασαν τους µύθους τους για τους θεούς 
απίστευτους και τερατώδεις. Είπαν ότι ο Κρόνος κατάπιε τα παιδιά του και 44B αµέσως 
µετά τα ξέρασε. Μίλησαν µάλιστα και για παράνοµους γάµους· πως δηλαδή ο Δίας 
ενώθηκε σεξουαλικά µε τη µητέρα του και, αφού απέκτησε µαζί της παιδιά, 
παντρεύτηκε την ίδια του την κόρη, ή µάλλον δεν την παντρεύτηκε, αλλά απλώς είχε 
σεξουαλική επαφή µαζί της, και στη συνέχεια την παρέδωσε σε άλλον. Έπειτα 
ακολουθούν οι σπαραγµοί και οι συγκολλήσεις των µελών του Διονύσου. Τέτοια 
ισχυρίζονται οι µύθοι των Ελλήνων. 75A Σε αυτούς αντιπαράβαλλε την ιουδαϊκή 
διδασκαλία, και ότι ο θεός φύτευσε τον παράδεισο και έπλασε τον Αδάµ, και µετά τη 
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γυναίκα που δηµιουργήθηκε για χάρη του. Γιατί είπε ο θεός «δεν είναι καλό να είναι ο 
άνθρωπος µόνος του· ας του φτιάξουµε βοηθό σύντροφό του», η οποία καθόλου δεν τον 
βοήθησε, αλλά τον εξαπάτησε και υπήρξε εν µέρει η αιτία της πτώσης εκείνου και της 
δικής της 75B µακρυά από την πολυτέλεια του παραδείσου. Αυτά βέβαια είναι εντελώς 
µυθώδη. Γιατί πώς είναι δυνατό να µην γνωρίζει ο θεός ότι το πλάσµα που δηµιούργησε 
ως βοηθό σύντροφο δεν θα ήταν τόσο ευλογία όσο µια ατυχία σε εκείνον που την έλαβε; 
86A Το φίδι που διαλέχθηκε µε την Εύα σε ποια διάλεκτο θα πούµε ότι µίλησε; Άραγε σε 
ανθρώπινη; Και σε τι διαφέρουν αυτά από τους επινοηµένους µύθους των Ελλήνων; 89A 
Επιπλέον, δεν είναι υπερβολικά παράλογο ότι ο θεός απαγόρευσε στους ανθρώπους που 
δηµιούργησε τη δύναµη να διακρίνουν το καλό από το κακό; Γιατί τι θα µπορούσε να 
είναι περισσότερο ανόητο από την αδυναµία διάκρισης του καλού και του κακού; Γιατί 
είναι προφανές ότι δεν θα αποφύγει τα τελευταία, εννοώ τα κακά πράγµατα, ούτε θα 
αγωνιστεί για τα πρώτα, εννοώ τα καλά πράγµατα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι ο θεός 
αρνήθηκε να αφήσει τον άνθρωπο να δοκιµάσει τη φρόνηση από την οποία δεν θα 
µπορούσε να υπάρξει 89B τίποτα περισσότερο άξιο για τον άνθρωπο. Το ότι δηλαδή η 
διάκριση του καλού και του χειρότερου είναι οικείο έργο της φρόνησης, είναι προφανές 
ακόµη και στους ανόητους· 93 D εποµένως το φίδι ήταν µάλλον ευεργέτης παρά 
καταστροφέας του ανθρώπινου γένους. 93E Για αυτά ο θεός πρέπει να αποκαλείται 
φθονερός. Επειδή, όταν είδε τον άνθρωπο να µετέχει στη φρόνηση, για να µην 
δοκιµάσει το δέντρο της ζωής, λέει, τον εξεδίωξε από τον παράδεισο καθαρά λέγοντας· 
«να ο Αδάµ έχει γίνει ως ένας από εµάς, επειδή γνωρίζει το καλό από το κακό. Και τώρα 
ας µην απλώσει το χέρι του και λάβει από το δέντρο της ζωής και φάει και ζήσει 
αιώνια». 94A Εποµένως, αν δεν είναι το καθένα από αυτά µύθος µε κάποια κρυφή 
ερµηνεία, όπως πραγµατικά πιστεύω, είναι γεµάτα από πολλά βλάσφηµα λόγια για τον 
θεό. Γιατί το να αγνοεί ότι η σύντροφος βοηθός θα γίνει η αιτία της πτώσης και το να 
απαγορεύει τη γνώση του καλού και του κακού, η οποία µόνο φαίνεται ότι συγκρατεί 
τον ανθρώπινο νου, και επιπλέον το να φθονεί µήπως κανείς δοκιµάσει το δέντρο της 
ζωής και από θνητός γίνει αθάνατος, αυτό είναι χαρακτηριστικό πολύ φθονερού και 
κακόβουλου όντος. 96C Για το τι πραγµατικά πιστεύουν εκείνοι (sc. Εβραίοι) καθώς και 
το τι εξαρχής µας παρέδωσαν οι πατέρες µας, η θεωρία µας δεν έχει µέσα τον άµεσο 
δηµιουργό του σύµπαντος. Ο Μωυσής πράγµατι δεν είπε τίποτα απολύτως για τους 
θεούς που είναι ανώτεροι από αυτόν τον δηµιουργό, δεν είχε ούτε καν αποτολµήσει να 
πει τίποτα 96D για τη φύση των αγγέλων· αλλά µε πολλούς τρόπους και πολλές φορές 
είπε ότι υπηρετούν τον θεό, αλλά πουθενά δεν διευκρινίζεται αν είναι γεννηµένοι ή 
αγέννητοι, αν έχουν γεννηθεί από άλλον και είναι καθορισµένοι να υπηρετούν άλλον, ή 
αν έγιναν µε κάποιον άλλο τρόπο. Αλλά περιγράφει διεξοδικά όσα σχετίζονται µε τον 
ουρανό και τη γη και τον τρόπο που ρυθµίστηκαν όσα υπάρχουν πάνω στη γη. Και άλλα 
λέει ο θεός ότι διέταξε να γίνουν, όπως η ηµέρα και το φως και το στερέωµα, άλλα τα 
δηµιούργησε, όπως τον ουρανό και τη γη, τον ήλιο και τη σελήνη, κι ότι τα υπόλοιπα 
που υπήρχαν, 96E αλλά ήταν κρυµµένα µέχρι τότε, τα διαχώρισε, όπως το νερό, νοµίζω, 
και την στεριά. Επιπλέον δεν τόλµησε να πει τίποτα για τη γέννηση ή τη δηµιουργία του 
πνεύµατος, αλλά µόνο αυτό «και το πνεύµα του θεού περιφερόταν πάνω στην επιφάνεια 
των υδάτων». Αλλά αν το πνεύµα ήταν αγέννητο ή είχε γεννηθεί δεν το καθιστά τελείως 
σαφές. 49A Τώρα θα παραβάλλουµε, αν θέλετε, το λόγο του Πλάτωνα. Πρόσεξε τι λέει 
λοιπόν αυτός για τον δηµιουργό και τι τον βάζει να λέει στην κοσµογονία, για να 
αντιπαραβάλουµε την κοσµογονία του Πλάτωνα και του Μωυσή µεταξύ τους. Γιατί έτσι 
µπορεί να φανεί ποιος είναι ο καλύτερος και περισσότερο αντάξιος του θεού, ο 
Πλάτωνας που λάτρευσε τα είδωλα ή αυτός για τον οποίο η Γραφή λέει ότι ο θεός του 
µίλησε στόµα 49B µε στόµα. «Στην αρχή ο θεός δηµιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη 
ήταν αόρατη και χωρίς σχήµα και το σκοτάδι απλωνόταν πάνω από την άβυσσο, και το 
πνεύµα του θεού περιφερόταν πάνω από την επιφάνεια του νερού. Και ο θεός είπε, «ας 
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γίνει το φως» και έγινε το φως. Και είδε ο θεός ότι το φως ήταν καλό. Και χώρισε ο θεός 
το φως από το σκοτάδι. Και ο θεός αποκάλεσε το φως µέρα και το σκοτάδι το 
αποκάλεσε νύχτα. Και την πρώτη µέρα έγινε το βράδυ και το πρωί. Και ο θεός είπε, ας 
γίνει το στερέωµα στη µέση των υδάτων. 49C Και αποκάλεσε ο θεός το στερέωµα 
ουρανό. Και είπε ο θεός· ας συγκεντρωθούν τα ύδατα κάτω από τον ουρανό µαζί σε ένα 
µέρος και ας εµφανιστεί η στεριά. Και έτσι έγινε. Και είπε ο θεός· ας βλαστήσουν στη 
γη χόρτα και δέντρα καρποφόρα. Και είπε ο θεός· ας γίνουν φωτεινά αστέρια στο 
στερέωµα του ουρανού, για να φωτίζουν τη γη. Και ο θεός τα τοποθέτησε στο στερέωµα 
του ουρανού, 49D για να εξουσιάζουν την ηµέρα και τη νύχτα». Για αυτά ο Μωυσής 
ισχυρίζεται ότι ούτε η άβυσσος δηµιουργήθηκε από τον θεό ούτε το σκοτάδι ούτε το 
νερό· και όµως αφού είπε για το φως ότι ο θεός διέταξε και έγινε, σίγουρα θα έπρεπε να 
µιλήσει και για τη νύχτα και την άβυσσο και τα νερά. Αλλά για αυτά δεν είπε ούτε λέξη 
σαν να υπονοεί ότι δεν δηµιουργήθηκαν καθόλου, αν και πολλές φορές τα µνηµονεύει. 
Επιπλέον, δεν αναφέρει ούτε τη γέννηση ή τη δηµιουργία των αγγέλων ούτε µε ποιον 
τρόπο δηµιουργήθηκαν, 49E αλλά ασχολείται µόνο µε τα ουράνια και επίγεια σώµατα, 
σαν, σύµφωνα µε τον Μωυσή, να µην είναι ο θεός ο δηµιουργός κανενός από τα άυλα 
σώµατα, αλλά αυτός που έβαλε σε τάξη την ήδη υπάρχουσα ύλη. Γιατί η φράση «και η 
γη ήταν αόρατη και χωρίς σχήµα» µπορεί µόνο να σηµαίνει ότι θεωρεί το υγρό και 
στερεό στοιχείο ύλη και ότι παρουσιάζει τον θεό ως αυτόν που την έβαλε σε τάξη. Τώρα 
από την άλλη πλευρά άκου 57B τι λέει ο Πλάτων για το σύµπαν: 57C «όλος ο ουρανός ή το 
σύµπαν, – ή οποιοδήποτε άλλο όνοµα θα ήταν περισσότερο αποδεκτό για αυτό, ας 
ονοµαστεί έτσι από εµάς– ποιο από τα δύο, υπήρξε αιώνια, χωρίς να έχει καµία αρχή 
γέννησης ή προέκυψε από κάποια αρχή; Έχει δηµιουργηθεί. Γιατί είναι ορατός και 
απτός και έχει σώµα. Και όλα αυτά τα πράγµατα αυτού του είδους είναι αισθητά, και τα 
αισθητά, που είναι κατανοητά µε την αίσθηση είναι πράγµατα που γεννήθηκαν και 
έχουν γεννηθεί […] συνεπώς, σύµφωνα µε τη λογική θεωρία, πρέπει να επιβεβαιώσουµε 
ότι το σύµπαν αυτό δηµιουργήθηκε ως ένα ζωντανό πλάσµα που έχει ψυχή και 
νοηµοσύνη και αληθινά γεννήθηκε 57D χάρη στην πρόνοια του θεού». 57E Ας τα 
συγκρίνουµε ένα προς ένα· τι και τι είδους οµιλία κάνει ο θεός στον Μωυσή και τι 
είδους στον Πλάτωνα; 58A «Και είπε ο θεός· ας δηµιουργήσουµε τον άνθρωπο κατ’ 
εικόνα και καθ’ οµοίωση. Και ας επικρατήσουν πάνω στα ψάρια της θάλασσας, και 
πάνω στα πτηνά του ουρανού και στα ζώα και πάνω σε όλη τη γη και πάνω σε όλα τα 
ερπετά που έρπουν στη γη. Και δηµιούργησε ο θεός τον άνθρωπο, κατ’ εικόνα θεού τον 
δηµιούργησε· και δηµιούργησε τους ανθρώπους αρσενικούς και θηλυκούς, λέγοντας· να 
αυξάνεσθε και να πληθύνεσθε και γεµίστε τη γη και κυριέψτε την. 58B Και επικρατήστε 
πάνω στα ψάρια της θάλασσας και στα πτηνά του ουρανού και σε όλα τα ζώα και σε όλη 
τη γη». Άκου λοιπόν και την πλατωνική δηµηγορία, την οποία αποδίδει στον δηµιουργό 
των πάντων. «Θεοί των θεών, εκείνα τα έργα των οποίων ο δηµιουργός και ο πατέρας 
είµαι εγώ θα παραµείνουν αδιαχώριστα, εφόσον το θελήσω. Ό,τι δέθηκε µπορεί να 
λυθεί, ωστόσο το να θέλει κάποιος να διαλύσει κάτι που ταίριαξε αρµονικά και 
λειτουργεί καλά είναι πράξη ενός κακού όντος. Γιατί, από τότε που έχετε γεννηθεί, δεν 
είστε αθάνατοι ούτε εντελώς ακατάλυτοι. Δεν θα διαλυθείτε βέβαια ούτε θα 
συναντήσετε την µοίρα του θανάτου, 58C αφού κληρονοµήσατε τη βούλησή µου, δεσµό 
πιο µεγάλο και πιο ισχυρό από εκείνους µε τους οποίους δεθήκατε όταν γεννηθήκατε. 
Τώρα λοιπόν µάθετε αυτό που θα σας παρουσιάσω. Τρία είδη θνητών ανθρώπων 
παραµένουν ακόµη αγέννητα, και αν δεν γεννηθούν, ο ουρανός θα είναι ατελής. Γιατί 
δεν θα έχει µέσα του όλα τα είδη των ζωντανών όντων· αν όµως αυτά τα δηµιουργούσα 
εγώ και τους έδινα µερίδιο ζωής, θα γινόταν ίσα µε τους θεούς. Συνεπώς, για να είναι 
θνητά και για να είναι πλήρες το σύµπαν, να στραφείτε, σύµφωνα µε τη φύση σας, στη 
δηµιουργία των ζωντανών όντων, µιµούµενοι τη δύναµή µου 58D κατά τη γέννησή σας. 
Και όσα από αυτά ταιριάζει να πάρουν το ίδιο όνοµα µε τους αθάνατους και λέγονται 
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θεϊκά και κυβερνούν όλα όσα θέλουν να ακολουθούν πάντα τη δικαιοσύνη και εσάς, 
αυτά εγώ, αφού κάνω την αρχή και τα σπείρω, θα σας τα παραδώσω. Τα υπόλοιπα εσείς 
να τα αναλάβετε, συνυφαίνοντας το θνητό µε το αθάνατο, να δηµιουργείτε και να 
γεννάτε ζωντανά όντα, και δίνοντάς τους τροφή να τα δυναµώνετε, και όταν πεθαίνουν, 
πάλι να τα δέχεστε». 65A Αλλά για να µην σκεφτείτε ότι αυτό είναι µόνο ένα όνειρο, 
µάθετε το νόηµά του. Ο Πλάτωνας ονοµάζει θεούς 65B τους ορατούς, τον ήλιο και τη 
σελήνη, τα άστρα και τον ουρανό, αλλά αυτά είναι εικόνες των αόρατων πραγµάτων. Ο 
ήλιος που φαίνεται µε τα µάτια µας είναι εικόνα του νοητού και αόρατου ήλιου, και πάλι 
η σελήνη η οποία είναι ορατή µε τα µάτια µας και καθένα από τα αστέρια είναι εικόνες 
των νοητών. O Πλάτωνας γνωρίζει ότι εκείνοι οι νοητοί και αόρατοι θεοί ενυπάρχουν 
και συνυπάρχουν µε τον δηµιουργό και γεννήθηκαν και προήλθαν από αυτόν. Εύλογα 
λοιπόν ο δηµιουργός στο λόγο του Πλάτωνα λέει «θεοί», όταν αναφέρεται στους 
αόρατους, 65C και «θεών», εννοώντας µε αυτό εµφανώς τους ορατούς θεούς. Και ο 
κοινός δηµιουργός και των δύο αυτών είναι αυτός που δηµιούργησε τον ουρανό και τη 
γη και τη θάλασσα και τα αστέρια, και γέννησε στον νοητό κόσµο τα αρχέτυπα αυτών. 
Παρατήρησε πως οτιδήποτε ακολουθεί είναι επίσης καλά ειπωµένο. Γιατί, λέει, 
«λείπουν τρία θνητά γένη», εµφανώς εννοώντας τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά· 
το καθένα από αυτά έχει καθοριστεί µε τον δικό του ιδιόµορφο ορισµό. «Αν λοιπόν» 
συνεχίζει «το καθένα από αυτά 65D δηµιουργήθηκε από µένα, είναι εντελώς αναγκαίο να 
γίνει αθάνατο». Γιατί τόσο για τους νοητούς θεούς όσο και για το ορατό σύµπαν τίποτα 
άλλο δεν είναι το αίτιο της αθανασίας τους παρά η γέννηση τους από τον δηµιουργό. 
Όταν, εποµένως, λέει «ό,τι από αυτά είναι αθάνατο, χαρίστηκε σε αυτά από τον 
δηµιουργό», εννοεί την λογική ψυχή. «Για τα υπόλοιπα» λέει 65E «εσείς να συνυφαίνετε 
το θνητό µε το αθάνατο». Είναι λοιπόν φανερό ότι οι δηµιουργοί θεοί, αφού παρέλαβαν 
από τον πατέρα τους τη δηµιουργική δύναµη, γέννησαν στη γη τα θνητά ζώα. Γιατί, αν 
δεν υπήρχε καµία διαφορά ανάµεσα στον ουρανό και το ανθρώπινο είδος και ναι, µα τον 
Δία, τα ζώα, και τελικά τα ίδια ερπετά και τα µικρά ψάρια που κολυµπούν στη θάλασσα, 
τότε έπρεπε ο δηµιουργός να είναι ένας και ο ίδιος για όλα. Αν υπάρχει µεγάλη διαφορά 
µεταξύ αθανάτων και θνητών, και αυτή δεν µπορεί να γίνει µεγαλύτερη µε προσθήκη 66A 
ή λιγότερη µε αφαίρεση, ούτε µπορεί να αναµειχθεί µε ό,τι είναι θνητό και υποταγµένο 
στη µοίρα, ταιριάζει άλλοι θεοί να είναι η αιτία δηµιουργίας των θνητών, και άλλοι των 
αθανάτων. 99D Συνεπώς, επειδή ο Μωυσής, όπως φαίνεται, απέτυχε επίσης να δώσει 
πλήρη εικόνα του άµεσου δηµιουργού του σύµπαντος, ας συνεχίσουµε και 99E ας 
αντιπαραβάλουµε την άποψη των Εβραίων και εκείνη των πατέρων µας σχετικά µε αυτά 
τα έθνη. Ο Μωυσής λέει ότι ο δηµιουργός του σύµπαντος διάλεξε το έθνος των 
Εβραίων, ώστε εκείνο µόνο να προσέχει και εκείνο να φροντίζει και να προσφέρει µόνο 
σε αυτό την επιµέλειά του. Για τα υπόλοιπα έθνη πώς ή από ποιο είδος θεών διοικούνται 
δεν έχει πει ούτε µία λέξη· εκτός αν κάποιος παραδεχτεί ότι τους παραχώρησε τον ήλιο 
και τη σελήνη. Αλλά για αυτά θα µιλήσω λίγο αργότερα. 100A Τώρα θα αναφέρω µόνο 
ότι ο ίδιος ο Μωυσής και οι προφήτες µετά από αυτόν και ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αλλά 
και ο Παύλος επίσης, που ξεπέρασε όλους τους µάγους και τους αγύρτες κάθε τόπου και 
κάθε χρόνου, ισχυρίζονται ότι αυτός είναι ο θεός µόνο του Ισραήλ και της Ιουδαίας, και 
ότι οι Εβραίοι είναι ο περιούσιος λαός του. Ακούστε τα λόγια του και πρώτα τα λόγια 
του Μωυσή· «και θα πεις στον Φαραώ, το Ισραήλ είναι ο γιος µου ο πρωτότοκος. Και 
σας είπα, «αφήστε ελεύθερο τον λαό µου, για να µε λατρεύσει. 100B Αλλά εσύ δεν ήθελες 
να τον αφήσεις ελεύθερο». Και λίγο αργότερα· «και του λένε· ο θεός των Εβραίων µας 
έχει καλέσει. Θα πορευτούµε λοιπόν στην έρηµο ταξίδι τριών ηµερών, για να 
θυσιάσουµε στον Κύριο τον θεό µας». Λίγο αργότερα λέει ξανά µε τον ίδιο τρόπο «ο 
Κύριος ο θεός των Εβραίων µε έχει στείλει σε σένα λέγοντας· ελευθέρωσε τον λαό µου, 
για να µε λατρεύσει στην έρηµο». […] 106A Αλλά ότι από την αρχή ο θεός δεν νοιάστηκε 
παρά µόνο για τους Ιουδαίους και 106B ότι ήταν ο εκλεκτός του κλήρος, φαίνεται ότι έχει 
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ειπωθεί όχι µόνο από τον Μωυσή και τον Ιησού, αλλά και τον Παύλο· αν και στην 
περίπτωση του Παύλου αυτό είναι περίεργο. Γιατί, ανάλογα µε τις περιστάσεις, αλλάζει 
τις απόψεις του για το θεό, καθώς αλλάζει ο πολύποδας τα χρώµατα του να ταιριάζουν 
µε τα βράχια, και άλλοτε διατείνεται ότι µόνο οι Ιουδαίοι είναι η κληρονοµιά του θεού 
άλλοτε πάλι, όταν προσπαθεί να πείσει τους Έλληνες να πάρουν το µέρος του, λέει: «ο 
θεός δεν είναι µόνο των Ιουδαίων, αλλά και των εθνών· ναι και των εθνών». Εποµένως, 
106C είναι δίκαιο να ρωτήσουµε τον Παύλο αν ο θεός δεν ήταν µόνο των Ιουδαίων αλλά 
και των εθνών, γιατί δώρισε µόνο στους Ιουδαίους τόσο µεγάλο προφητικό χάρισµα και 
τον Μωυσή και το χρίσµα, και τους προφήτες και το νόµο και τα απίστευτα και 
τερατώδη στοιχεία στους µύθους τους; Γιατί τους ακούς να φωνάζουν δυνατά: «ο 
άνθρωπος έφαγε ψωµί αγγέλων». Και τελικά ο θεός έστειλε σε αυτούς και τον Ιησού, 
αλλά σε µας κανένα προφήτη, ούτε χρίσµα, ούτε δάσκαλο, ούτε κήρυκα να µας 
αναγγείλει ότι κάποτε στο µέλλον, έστω και αργά, θα φτάσει και σε µας 106D η 
φιλανθρωπία του. Έβλεπε για µυριάδες, ή αν προτιµάτε, για χιλιάδες χρόνια, τους 
ανθρώπους σε ακραία άγνοια να λατρεύουν τα είδωλα, όπως εσείς τα αποκαλείτε, από 
εκεί που ο ήλιος ανατέλλει µέχρι εκεί που δύει και από βορρά µέχρι τον νότο, εκτός από 
ένα µικρό γένος που, για λιγότερο από δύο χιλιάδες χρόνια, είχε εγκατασταθεί σε ένα 
µέρος της Παλαιστίνης. Γιατί αν είναι ο θεός όλων µας, και οµοίως ο δηµιουργός όλων 
µας, γιατί µας παραµέλησε; 100C Είναι φυσικό λοιπόν να σκεφτόµαστε ότι ο θεός των 
Εβραίων δεν είναι ο δηµιουργός όλου του σύµπαντος και δεν εξουσιάζει τα πάντα, αλλά 
µάλλον, όπως είπα προηγουµένως, ότι είναι περιορισµένος, και καθώς η εξουσία του 
έχει όρια, θεωρούµε ότι είναι ένας ανάµεσα στους άλλους θεούς. 106D Τότε 106E µήπως 
πρέπει να σας δώσουµε µεγαλύτερη προσοχή, γιατί εσείς ή κάποια από τις ρίζες σας 
φαντάστηκε µία ασαφή αντίληψη για τον θεό του σύµπαντος; Δεν είναι όλα αυτά 
µεροληψία; Ο θεός, λέτε, είναι ένας ζηλιάρης θεός. Μα γιατί είναι τόσο ζηλιάρης και να 
εκδικείται ακόµη και τα παιδιά για τις αµαρτίες των γονέων τους; 115D Αλλά τώρα 
εξετάστε τη διδασκαλία µας σε σύγκριση µε τη δική σας. Οι φιλόσοφοί µας λένε ότι ο 
δηµιουργός είναι ο κοινός πατέρας και βασιλιάς όλων των πραγµάτων, αλλά ότι οι άλλες 
λειτουργίες έχουν ανατεθεί από αυτόν σε εθνάρχες και σε πολιούχους θεούς, καθένας 
από τους οποίους διαχειρίζεται το δικό του τµήµα, σύµφωνα µε τη δική του φύση. Γιατί, 
αφού για τον πατέρα όλα τα πράγµατα είναι πλήρη και όλα τα πράγµατα είναι ένα, 115E 
ενώ στις ξεχωριστές θεότητες η µία δύναµη ή η άλλη υπερισχύει, ως εκ τούτου ο Άρης 
κυβερνά τα πολεµικά έθνη, η Αθηνά τα πολεµικά που διαθέτουν φρόνηση, ο Ερµής αυτά 
που είναι πιο συνετά παρά περιπετειώδη. Και τον εκάστοτε χαρακτήρα των οικείων 
θεών ακολουθούν τα έθνη πάνω στα οποία επικρατούν οι θεοί. Τώρα, αν η εµπειρία δεν 
επιβεβαιώνει τα λόγια µας, τότε ας εγγυηθούµε ότι οι παραδόσεις µας είναι ένα 
αποκύηµα φαντασίας και άστοχη η προσπάθειά µας να πείσουµε, και τότε θα πρέπει να 
επαινέσουµε τις ιδέες σας. 116A Εάν, ωστόσο, το αντίθετο από αυτά που λέµε είναι 
αλήθεια, και η εµπειρία αιώνων επιβεβαιώνει τα λόγια µας και σε καµία περίπτωση δεν 
φαίνεται να εναρµονίζεται µε τις δικές σας διδασκαλίες, γιατί συνεχίζετε να διατηρείτε 
µια διαµάχη τόσο τεράστια; Ελάτε, ας µου πει κάποιος γιατί οι Κέλτες και οι Γερµανοί 
είναι ριψοκίνδυνοι, ενώ οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι, γενικά, ασχολούνται µε την πολιτική 
ζωή και φροντίζουν τα ανθρώπινα, αν και ταυτόχρονα είναι σταθεροί και ικανοί στα 
πολεµικά, ενώ οι Αιγύπτιοι είναι πιο συνετοί και περισσότερο διατεθειµένοι σε τέχνες, 
και οι Σύριοι απόλεµοι και τρυφηλοί, αλλά ταυτόχρονα συνετοί, θερµοί, µαταιόδοξοι 
και ταχείς να µαθαίνουν; 116B Γιατί αν υπάρχει κάποιος που δεν διακρίνει µία αιτία για 
αυτή τη διαφορά µεταξύ των εθνών, αλλά µάλλον δηλώνει ότι όλα αυτά συµβαίνουν 
αυθόρµητα, πώς πιστεύει ακόµη ότι το σύµπαν διοικείται µε πρόνοια; Αλλά αν υπάρχει 
κάποιος που ισχυρίζεται ότι υπάρχουν αιτίες για αυτές τις διαφορές, ας µου πει, στο 
όνοµα του ίδιου του δηµιουργού, ποιες είναι και ας µε διδάξει. 131B Όσον αφορά τους 
νόµους, είναι προφανές ότι οι ανθρώπινη φύση τους καθιέρωσε έτσι ώστε να είναι 
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οικείοι σε αυτήν, δηλαδή πολιτικούς και φιλάνθρωπους 131C σε εκείνους στους οποίους 
περισσότερο καλλιεργήθηκε η φιλανθρωπία, ενώ άλλους άγριους και απάνθρωπους σε 
εκείνους στους οποίους υπήρχε και ήταν εγγενής η αντίθετη διάθεση. Οι νοµοθέτες, 
δηλαδή, έχουν προσθέσει ελάχιστα στη φύση και στις ικανότητες των ανθρώπων διά της 
αγωγής. Συνεπώς, οι Σκύθες δεν δέχθηκαν τον Ανάχαρση που βάκχευε· και στα δυτικά 
έθνη δύσκολα θα βρεις κάποιους, µε πολύ λίγες εξαιρέσεις, που να έχουν κλίση στη 
φιλοσοφία ή στη γεωµετρία ή σε µελέτες αυτού του είδους, αν και η Ρωµαϊκή ηγεµονία 
είναι τώρα για πολύ καιρό κυρίαρχη. 131D Αλλά εκείνοι που είναι πολύ ευφυείς 
απολαµβάνουν µόνο τις διαλέξεις και την τέχνη της ρητορικής, και δεν συµµετέχουν σε 
κανένα άλλο µάθηµα. Τόσο ισχυρή, φαίνεται, είναι η δύναµη της φύσης. Ποια είναι 
λοιπόν η διαφορά στα ήθη και στους νόµους µεταξύ των εθνών; 134D Ο Μωυσής έδωσε 
µια εντελώς µυθική εξήγηση για την ανοµοιογένεια της γλώσσας. Διότι είπε ότι οι γιοι 
των ανθρώπων συγκεντρώθηκαν θέλοντας να χτίσουν µια πόλη και 134E έναν µεγάλο 
πύργο µέσα σε αυτήν, αλλά ότι ο θεός είπε ότι πρέπει να κατέβει και να µπερδέψει τις 
γλώσσες τους. Και για να µην νοµίσει κανείς ότι λέω συκοφαντίες, ας διαβάσουµε από 
τον Μωυσή τα εξής: «και είπαν· ελάτε, ας χτίσουµε για µας µια πόλη και έναν πύργο, 
του οποίου η κορυφή θα φτάνει στον ουρανό, και ας αφήσουµε ένα όνοµα πίσω µας, 
πριν να διασκορπιστούµε στο πρόσωπο όλης της γης. Και ο Κύριος κατέβηκε να δει την 
πόλη και τον πύργο που είχαν χτίσει οι γιοι των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε· ιδού ένα 
γένος και µία γλώσσα για όλους και 135A αυτό άρχισαν να κάνουν, και τώρα δεν θα τους 
λείψει τίποτα από αυτά που σκοπεύουν να κάνουν. Εµπρός, ας πάµε κάτω, για να 
µπερδέψουµε τη γλώσσα τους, για να µην καταλαβαίνει κανείς την οµιλία του διπλανού 
του. Έτσι ο Κύριος ο θεός τους διασκόρπισε στο πρόσωπο όλης της γης και σταµάτησαν 
να οικοδοµούν την πόλη και τον πύργο». Και τώρα έχετε την αξίωση να πιστέψουµε 
αυτή την ιστορία σας, ενώ εσείς οι ίδιοι δεν πιστεύετε την ιστορία του Οµήρου για τους 
Αλωάδες, 135B ότι δηλαδή σχεδίασαν να τοποθετήσουν τρία βουνά το ένα πάνω στο άλλο 
«ώστε ο ουρανός να είναι προσιτός». Από την πλευρά µου λέω ότι αυτή η ιστορία είναι 
σχεδόν τόσο µυθώδης όσο η άλλη. Αλλά αν δεχτείτε τον πρώτο µύθο, γιατί στο όνοµα 
των θεών απορρίπτετε τον µύθο του Οµήρου; Διότι νοµίζω ότι δεν πρέπει να πω τίποτα 
σε αµαθείς ανθρώπους για το γεγονός, ότι, ακόµη και αν όλοι οι άνθρωποι σε ολόκληρο 
τον κατοικηµένο κόσµο χρησιµοποιούν πάντα µία οµιλία και µία γλώσσα, δεν θα 
καταφέρουν να χτίσουν έναν πύργο που θα φτάσει στον ουρανό, ακόµη και αν και 
µετατρέψουν ολόκληρη τη γη σε τούβλα· γιατί θα χρειαστούν αµέτρητα τούβλα 135C 
τόσο µεγάλα όσο ολόκληρη η γη, για να µπορέσουν να φτάσουν µέχρι τους κύκλους της 
σελήνης. Ας υποθέσουµε ότι όλοι οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν, χρησιµοποιώντας µία 
µόνο γλώσσα και οµιλία, και έκαναν ολόκληρη τη γη τούβλα και λάξευαν πέτρες, πότε 
θα µπορούσαν να φτάσουν τόσο ψηλά µέχρι τον ουρανό, ακόµη κι αν έφτιαχναν τον 
πύργο λεπτότερο από χορδή τόξου; Εσείς λοιπόν που πιστεύετε ότι αυτός ο τόσο 
προφανής µύθος είναι αληθινός, και που επιπλέον πιστεύσατε ότι ο θεός φοβήθηκε το 
µίασµα από τους φόνους των ανθρώπων, και 135D ότι για το λόγο αυτό κατέβηκε στη γη 
για να µπερδέψει τις γλώσσες τους, ακόµη τολµάτε να καυχιέστε για τη γνώση σας για 
το θεό; 137E Αλλά επανέρχοµαι στο ερώτηµα πώς ο θεός µπέρδεψε τις γλώσσες τους. Την 
αιτία για την οποία το έκανε την είπε ο Μωυσής, δηλαδή ότι ο θεός φοβήθηκε µήπως 
πράξουν κάτι εναντίον του, κατασκευάζοντας για τον εαυτό τους ένα µονοπάτι προς τον 
ουρανό, έτσι όπως µιλούσαν την ίδια γλώσσα και 138A είχαν τις ίδιες απόψεις µεταξύ 
τους· αλλά πώς το κατάφερε αυτό, ο Μωυσής δεν αναφέρει τίποτα, αλλά µόνο ότι 
κατέβηκε για πρώτη φορά από τον ουρανό – γιατί δεν µπορούσε, όπως φαίνεται, να το 
κάνει από ψηλά, χωρίς να κατέβει στη γη. Για τις διαφορές στα ήθη και στα έθιµα, ούτε 
ο Μωυσής ούτε κανένας άλλος µας έχει διαφωτίσει. Και όµως η διαφορά ανάµεσα στα 
έθιµα και τα πολιτικά ήθη των εθνών είναι µε κάθε τρόπο µεγαλύτερη από τη διαφορά 
στη γλώσσα τους. Γιατί ποιος από τους Έλληνες λέει ότι ένας άνθρωπος πρέπει να 
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παντρευτεί την αδερφή του, 138B την κόρη του, τη µητέρα του; Ωστόσο, στην Περσία, 
αυτό θεωρείται ηθικό. Αλλά γιατί πρέπει να ασχοληθώ µε τα διάφορα χαρακτηριστικά 
τους ή να περιγράψω διεξοδικά τον φιλελεύθερο και την ανυπότακτο χαρακτήρα των 
Γερµανών, την υποτακτικότητα και την ευπείθεια των Συρίων, των Περσών, των 
Πάρθων και εν συντοµία όλων των βαρβάρων στην ανατολή και στον νότο, και όσων 
άλλων, που, αφού έχουν αποκτήσει, επιθυµούν µια πιο αυταρχική µορφή 
διακυβέρνησης; Τώρα, αν αυτές οι διαφορές που είναι µεγαλύτερες και πιο σηµαντικές 
προήλθαν χωρίς τη βοήθεια µιας µεγαλύτερης και θείας πρόνοιας, γιατί µάταια 
ασχολούµαστε και 138C λατρεύουµε εκείνον που δεν προνοεί καθόλου για µας; Ταιριάζει 
να τιµούµε αυτόν που δεν νοιάζεται καθόλου ούτε για τη ζωή µας, ούτε για τα ήθη µας, 
ούτε για τον τρόπο µας, ούτε για την ευνοµία µας, ούτε για την πολιτική µας κατάσταση; 
Σίγουρα όχι. Βλέπετε σε ποιο παραλογισµό καταλήγει η θεωρία σας. Γιατί από τα αγαθά 
που βλέπουµε στη ζωή του ανθρώπου, προηγούνται εκείνα που σχετίζονται µε την ψυχή 
και ακολουθούν αυτά που σχετίζονται µε το σώµα. Αν λοιπόν αδιαφόρησε για τα ψυχικά 
µας αγαθά, ούτε προνόησε για τη φυσική µας κατάσταση και επιπλέον δεν µας 138D 
έστειλε δασκάλους ή νοµοθέτες, όπως ακριβώς έκανε για τους Εβραίους, σύµφωνα µε 
τον Μωυσή και τους προφήτες µετά από αυτόν, για ποιο πράγµα θα πρέπει να τον 
ευγνωµονούµε; 141C Εξετάστε όµως µήπως ο θεός χάρισε και σε µας θεούς και καλούς 
φύλακες, τους οποίους εσείς δεν γνωρίζετε, καθόλου κατώτερους από αυτόν που από 
την αρχή λατρεύουν οι Εβραίοι της Ιουδαίας, της µόνης χώρας που της έλαχε η 
αποκλειστική του φροντίδα, όπως ακριβώς είπε ο Μωυσής και όπως λένε εκείνοι που 
τον ακολούθησαν ακόµη και σήµερα. 141D Αλλά ακόµα κι αν αυτός που τιµάται µεταξύ 
των Εβραίων ήταν πραγµατικά ο άµεσος δηµιουργός του σύµπαντος, οι σκέψεις µας γι’ 
αυτόν είναι υψηλότερες από τις δικές τους και τα αγαθά που µας χάρισε µεγαλύτερα από 
τα δικά τους, σε σχέση τόσο µε την ψυχή όσο και µε τα άλλα, για τα οποία, όµως, θα 
µιλήσω λίγο αργότερα. Επιπλέον, µας έστειλε νοµοθέτες καθόλου χειρότερους από τον 
Μωυσή, αν πράγµατι οι περισσότεροι δεν είναι πολύ καλύτεροι από αυτόν. 143A Ως εκ 
τούτου, όπως είπαµε, αν την ιδιαιτερότητα κάθε έθνους ως προς τους νόµους και τα ήθη 
δεν την έχει καθορίσει κάποιος εθνάρχης επιβλέπων θεός και κάτω από αυτόν ένας 
άγγελος και ένας δαίµονας, ένας ήρωας και 143B κάποιο ξεχωριστό γένος ψυχών που 
υπηρετεί τις ανώτερες δυνάµεις, πρέπει να µας αποδείξουν από ποιον άλλο και πώς 
δηµιουργήθηκαν αυτές οι διαφορές. Επιπλέον, δεν αρκεί να λέµε «ο θεός είπε και 
έγινε». Γιατί πρέπει η φύση των πράξεων που δηµιουργούνται να εναρµονίζονται µε τις 
εντολές του θεού. Θα πω σαφέστερα τι εννοώ. Μήπως ο θεός διέταξε ότι η φωτιά θα 
πρέπει να ανεβαίνει προς τα πάνω τυχαία και η γη προς τα κάτω; Δεν ήταν απαραίτητο, 
για να εκπληρωθεί η εντολή του θεού, να είναι το πρώτο ελαφρύ και το δεύτερο βαρύ; 
Και µε τα άλλα πράγµατα 143C το ίδιο συµβαίνει, . . .Parva lacuna όπως και µε τα θεία. Ο 
λόγος είναι ότι το γένος των ανθρώπων είναι καταδικασµένο σε θάνατο και φθορά. Ως 
εκ τούτου, τα έργα του είναι επίσης φθαρτά και µεταβλητά και υποκείµενα σε κάθε 
είδους µεταβολή· αλλά καθώς ο θεός είναι αιώνιος, ταιριάζει τέτοιου είδους να είναι και 
οι προσταγές του. Και δεδοµένου ότι είναι τέτοια, είτε είναι οι φύσεις των πραγµάτων 
είτε είναι σύµφωνες µε τη φύση των πραγµάτων. Γιατί πώς θα µπορούσε η φύση να 
έρχεται σε αντίθεση µε το πρόσταγµα του θεού; Πώς θα µπορούσε να µην εναρµονίζεται 
µε αυτό; 143D Συνεπώς, ακόµη κι αν όρισε ότι, καθώς οι γλώσσες µας είναι συγχυσµένες 
και δεν εναρµονίζονται µεταξύ τους, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τα πολιτικά 
συστήµατα των εθνών, αυτό δεν το έκανε µε ένα πρόσταγµα και ούτε µας δηµιούργησε 
έτσι ώστε να ρέπουµε προς αυτή τη διαφορά µεταξύ µας. Διότι θα έπρεπε να είναι 
διαφορετικές οι φύσεις των εθνών που επρόκειτο να διαφοροποιηθούν. Αυτό, εν πάση 
περιπτώσει, γίνεται αντιληπτό αν κάποιος παρατηρήσει πόσο πολύ 143E διαφορετικοί στο 
σώµα τους είναι οι Γερµανοί και οι Σκύθες από τους Λίβυους και τους Αιθίοπες. Μπορεί 
άραγε αυτό να οφείλεται σε ένα απλό διάταγµα και ούτε το κλίµα ούτε η περιοχή δεν 
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παίζουν κανένα ρόλο εκτός από τους θεούς για να καθορίσουν το χρώµα των ανθρώπων; 
146A Επιπλέον, ο Μωυσής κάλυπτε τέτοιες απορίες, επειδή γνώριζε, και 146B δεν απέδωσε 
τη σύγχυση διαλέκτων µόνο στον θεό. Γιατί λέει ότι ο θεός δεν κατέβηκε µόνος του, και 
ούτε κατέβηκε ένας µαζί του, αλλά περισσότεροι, και δεν είπε ποιοι ήταν αυτοί· είναι 
όµως προφανές ότι θεωρούσε αυτούς που κατέβηκαν µαζί όµοιους µε τον θεό. Αν 
λοιπόν για τη σύγχυση των διαλέκτων δεν κατέβηκε µόνο ο Κύριος, αλλά κι άλλοι µαζί 
µε αυτόν, είναι προφανές ότι και για τη σύγχυση των ηθών, όχι µόνο ο Κύριος αλλά και 
όσοι ήταν µαζί του και µπέρδεψαν τις διαλέκτους λογικά θα θεωρούνταν υπεύθυνοι για 
αυτή την κατάσταση. 148B Γιατί λοιπόν, παρόλο που δεν σκόπευα να µιλήσω εκτενώς, 
είπα τόσα πράγµατα; Γιατί, ακόµα κι αν ο άµεσος δηµιουργός του σύµπαντος είναι 
αυτός που κηρύσσει ο Μωυσής, εµείς έχουµε ευγενέστερες πεποιθήσεις γι’ αυτόν, 
καθώς θεωρούµε ότι είναι ο κύριος όλων των πραγµάτων εν γένει, και ότι υπάρχουν και 
άλλοι εθνικοί θεοί οι οποίοι υποτάσσονται σε αυτόν, 148C και ο καθένας καταπιάνεται µε 
τις δικές του φροντίδες, όπως ακριβώς οι ύπαρχοι του βασιλιά· και, επιπλέον, δεν τον 
καθιστούµε αντίπαλο των υποδεέστερων του θεών. Αλλά αν ο Μωυσής τιµά κάποιον 
θεό και τον αντιτάσσει στην ηγεµονία του σύµπαντος, τότε είναι καλύτερο να πειστούµε 
και να αναγνωρίσουµε τον θεό όλων, χωρίς να αγνοήσουµε εκείνον, και από το να 
τιµάµε κάποιον που του έχει ανατεθεί η κυριαρχία ενός ελάχιστου τµήµατος, καλύτερα 
να τιµάµε τον δηµιουργό των πάντων. 152B Ο νόµος του Μωυσή, εκείνος ο δεκάλογος, 
είναι αξιοθαύµαστος· «µην κλέψεις, µην φονεύσεις, µην ψευδοµαρτυρήσεις». Αλλά 
επιτρέψτε µου να γράψω επί λέξει κάθε µία από τις εντολές που λέει ότι 152C γράφτηκε 
από τον ίδιο τον θεό. «Εγώ είµαι ο Κύριος ο θεός σου, που σε οδήγησε έξω από τη γη 
της Αιγύπτου». Στη συνέχεια ακολουθεί η δεύτερη· «δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός 
από εµένα. Μην φτιάξεις είδωλο στον εαυτό σου». Και προσθέτει την αιτία· «γιατί εγώ 
είµαι ο Κύριος ο θεός σου, είµαι ζηλότυπος θεός και αποδίδω την ανοµία των πατέρων 
πάνω στα παιδιά µέχρι την τρίτη γενεά». «Μην αναφέρεις χωρίς λόγο το όνοµα του 
Κυρίου του θεού σου». «Να θυµάσαι την ηµέρα των σαββάτων». «Τίµα τον πατέρα σου 
και τη µητέρα σου». «Μην µοιχεύσεις». «Μην φονεύσεις». «Μην κλέψεις». 152D «Μην 
ψευδοµαρτυρήσεις». «Μην επιθυµήσεις τίποτα από αυτά που ανήκουν στον διπλανό 
σου». Ποιο έθνος υπάρχει, για όνοµα των θεών, που νοµίζει ότι δεν πρέπει να κρατήσει 
τις άλλες εντολές, εκτός από την εντολή «µην λατρεύεις άλλους θεούς» και «να θυµάσαι 
την ηµέρα των σαββάτων», έτσι ώστε να έχουν επιβληθεί ακόµη και κυρώσεις εναντίον 
εκείνων που τις παραβαίνουν, µερικές φορές πιο αυστηρές και µερικές φορές παρόµοιες 
µε εκείνες που θεσµοθέτησε ο Μωυσής, και είναι µερικές φορές πιο ανθρώπινες; 

 
Σχόλια 

39Α Καλῶς ἔχειν ἔµοιγε φαίνεται τὰς αἰτίας ἐκθέσθαι πᾶσιν: Ο Ιουλιανός ξεκινά το λόγο 
του διερωτωτώµενος µε ποιον τρόπο ο άνθρωπος αποκτά γνώση του θείου και συνεχίζει 
συγκρίνοντας τον πλατωνικό Τίµαιο µε τις αντιλήψεις των Εβραίων για το θείο. 
Ακολουθεί την µέθοδο του Πορφυρίου στο έργο Κατὰ Χριστιανῶν (Finkelstein, The 
Specter of the Jews 58). 
 

τῶν Γαλιλαίων: Ο Ιουλιανός, όπως και ο Επίκτητος, αποκαλεί πάντα τους Χριστιανούς 
«Γαλιλαίους» (βλ. παράλληλα και 43Α: ἀλλὰ τῆς Γαλιλαίων ὄντας αἱρέσεως), επειδή 
θέλει να τους υποτιµήσει, καθώς τους θεωρεί οπαδούς µίας αίρεσης περιορισµένης στην 
περιοχή της Γαλιλαίας. Ο Neumann, αγνοώντας αυτή την πληροφορία, κατά την 
αποκατάσταση του κειµένου, ονόµασε το έργο του Κατὰ Χριστιανῶν (Capps – Page – 
Rouse, The Works of the Emperor Julian III, 313–314). 
 

43B ὥσπερ τινὰς Κῆρας δρεπόµενοι: Οι Κήρες, σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία 
ήταν δαίµονες του βίαιου θανάτου. Σύµφωνα µε τον Ησίοδο, ήταν πνεύµατα του 
θανάτου και της εκδίκησης. Βλ. Θεογονία, 217–222: καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο 
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νηλεοποίνους, | [Κλωθώ τε Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵ τε βροτοῖσι | γεινοµένοισι διδοῦσιν 
ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε,] | αἵ τ’ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέπουσιν, | οὐδέ ποτε 
λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο, | πρίν γ’ ἀπὸ τῷ δώωσι κακὴν ὄπιν, ὅστις ἁµάρτῃ Με αυτή 
την παροµοίωση αναφέρεται µειωτικά στην αίρεση των Γαλιλαίων, αφήνοντας να 
φανούν τα αντιχριστιανικά του αισθήµατα.  
 

52C τὸν βασιλέα καθίσας τῶν ὅλων ἐφορᾶν: Δηλώνει ότι τόπος κατοικίας του θεού 
πρέπει να είναι ο ουρανός, καθώς από κει µπορεί να επιτηρεί τα πάντα. Πρβ. Ιουλιανός, 
Λόγος 6, Εἰς τοὺς ἀπαιδεύτους κύνας, 183C: ὅπερ δὴ πάντες ἀδιδάκτως πειθόµενοι θεῖόν 
τι εἶναι νοµίζοµεν, καὶ τοῦτο ἐνιδρῦσθαι πάντες οὐρανῷ κοινῶς ὑπολαµβάνοµεν. Επίσης, 
βλ. και Ευσέβιος Καισαρείας, Ὑποµνήµατα εἰς τοὺς Ψαλµούς, PG 23, 1352: Καὶ ἀλλαχοῦ 
δὲ θρόνος Θεοῦ λέγεται ὁ οὐρανὸς ἐκ τοῦ τὰς οὐρανίας δυνάµεις παγίως ἐν αὐταῖς τὴν τοῦ 
Θεοῦ δόξαν ἐνιδρυµένην ἔχειν, Βασίλειος Καισαρείας, Ἑρµηνεία εἰς τόν προφήτην 
Ἠσαΐαν,  PG 1, 12: Οὕτω γὰρ καὶ θρόνος Θεοῦ λέγεται ὁ οὐρανὸς, ἐκ τοῦ τὰς 
ἐπουρανίους δυνάµεις παγίως ἐν αὐταῖς τὴν τοῦ Θεοῦ γνῶσιν ἐνιδρυµένην ἔχειν. 
 

69Β–141D: Ο Ιουλιανός εναλλάσσει τη χρήση του εθνικού όρου «Εβραίοι» µε τον όρο 
«Ιουδαίοι». Ο Ιουλιανός στο χωρίο 69Β τί δεῖ µοι καλεῖν Ἕλληνας καὶ Ἑβραίους ἐνταῦθα 
µάρτυρας; οὐδεὶς ἔστιν, ὃς οὐκ ἀνατείνει µὲν εἰς οὐρανὸν τὰς χεῖρας εὐχόµενος συγκρίνει 
τον τρόπο προσευχής των Ελλήνων και των Εβραίων µε τεντωµένα τα χέρια προς τον 
ουρανό, ενώ λίγο παρακάτω στο 75 Α τοιαῦτα οἱ µῦθοι τῶν Ἑλλήνων φασίν. Τούτοις 
παράβαλλε τὴν Ἰουδαϊκὴν διδασκαλίαν, καὶ τὸν φυτευόµενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ παράδεισον καὶ 
τὸν ὑπ’ αὐτοῦ πλαττόµενον Ἀδὰµ, εἶτα τὴν γινοµένην αὐτῷ γυναῖκα συγκρίνει τους µύθους 
των Ελλήνων για τους θεούς µε τη διδασκαλία των Ιουδαίων για τον κήπο της Εδέµ. 
Επίσης, στο 96C Ὑπὲρ δὲ ὧν ἐκεῖνοί τε ἀληθῶς [ὑπὲρ θεοῦ] δοξάζουσιν ἡµῖν τε ἐξ ἀρχῆς 
οἱ πατέρες παρέδοσαν συγκρίνει τις απόψεις των Ιουδαίων και των Ελλήνων για τον θεό. 
Στο 99Ε Οὐκοῦν ἐπειδήπερ οὐδὲ περὶ τοῦ προσεχοῦς τοῦ κόσµου τούτου δηµιουργοῦ 
πάντα διειλεγµένος Μωυσῆς φαίνεται, τήν τε Ἑβραίων καὶ τὴν τῶν ἡµετέρων πατέρων 
δόξαν ὑπὲρ ἐθνῶν τούτων ἀντιπαραθῶµεν ἀλλήλαις χρησιµοποιεί τον όρο Ἑβραίων για 
να συγκρίνει τις ιδέες τους µε αυτές των Ἑλλήνων για τα έθνη. Στο 100Α πλὴν ὅτι τοῦ 
Ἰσραὴλ αὐτὸν µόνου θεὸν καὶ τῆς Ἰουδαίας καὶ τούτους ἐκλεκτούς φησιν [εἶναι] αὐτός τε 
καὶ οἱ µετ’ ἐκεῖνον προφῆται καὶ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ἐπιδείξω, ἀλλὰ καὶ τὸν πάντας 
πανταχοῦ τοὺς πώποτε γόητας καὶ ἀπατεῶνας ὑπερβαλλόµενον Παῦλον γράφει ότι οι 
Ιουδαίοι είναι ο εκλεκτός λαός του θεού, σύµφωνα µε τον Μωυσή, τους προφήτες, τον 
Ιησού και τον Παύλο. Στο 100B χρησιµοποιεί τον όρο Ἑβραίων (κύριος ὁ θεὸς τῶν 
Ἑβραίων) ενώ στα χωρία 106 Α: µὲν Ἰουδαίων µόνων ἐµέλησε, 106Β: ποτὲ µὲν 
Ἰουδαίους, µὴ Ἰουδαίων ὁ θεὸς µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐθνῶν,·106C: εἰ µὴ τῶν Ἰουδαίων ἦν ὁ 
θεὸς µόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνῶν, τοῦ χάριν πολὺ µὲν εἰς τοὺς Ἰουδαίους ἔπεµπε τὸ 
προφητικὸν χάρισµα αναφέρεται σε Ἰουδαίους. Επανέρχεται στη χρήση του όρου 
Ἑβραίων στο 100C προσήκει <τοίνυν> τὸν τῶν Ἑβραίων θεὸν. Στο 141C οὐδὲν 
ἐλάττονας τοῦ παρὰ τοῖς Ἐβραίοις ἐξ ἀρχῆς τιµωµένου τῆς Ἰουδαίας αναφέρεται στους 
Ἑβραίους της Ιουδαίας, όπως και στο 141D: ὁ προσεχὴς εἴη τοῦ κόσµου δηµιουργὸς ὁ 
παρὰ τοῖς Ἑβραίοις τιµώµενος. (Finkelstein, The Specter of the Jews 58). 
 

69B–69D τί δεῖ µοι καλεῖν Ἕλληνας καὶ Ἑβραίους … ἀπαύστῳ καὶ αἰωνίῳ φορᾷ: Πρβ. 
τις απόψεις του Πλάτωνα για την κοσµογονία (Τίµαιος 34Α–C, 37A–39E) όσον αφορά 
το αµετάβλητο των ουρανίων σωµάτων, τη συµµετρική τους διάταξη και τη φύση του 
ουρανού. Ο Ιουλιανός χρησιµοποιεί πολύ συχνά χωρία είτε από τα φιλοσοφικά κείµενα 
του Πλάτωνα, κυρίως από τον Τίµαιο, είτε από χριστιανικά, καθώς αντιπαραβάλλει τη 
θεωρία της Παλαιάς Διαθήκης και της πλατωνικής για τη δηµιουργία του σύµπαντος. Οι 
σελίδες των έργων του βρίθουν, µεταξύ άλλων, χωρίων του Οµήρου, του Δηµοσθένη, 
του Πλάτωνα και του Ισοκράτη (Page – Rouse, The Works of the Emperor Julian I, xi). 
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44Α–96Ε Οὐκοῦν Ἕλληνες µὲν τοὺς µύθους ἔπλασαν ὑπὲρ τῶν θεῶν… οὐδὲν διασαφεῖ: 
Σε αυτό το απόσπασµα συγκρίνει τους µύθους των Ελλήνων για τους θεούς µε τη 
διδασκαλία των Ιουδαίων. 
 

44Β ἔγηµε µὲν αὐτὸς τὴν αὑτοῦ θυγατέρα: Εννοεί την Περσεφόνη. 
 

ἀλλὰ µιχθεὶς ἁπλῶς ἄλλῳ παραδέδωκεν αὐτήν: Εννοεί τον Άδη. 
 

75A παράβαλλε τὴν Ἰουδαϊκὴν διδασκαλίαν, καὶ τὸν φυτευόµενον ὑπὸ τοῦ θεοῦ 
παράδεισον: Πρβ. Γένεσις 2, 8: Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲµ κατὰ ἀνατολὰς 
καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε.  
 

καὶ τὸν ὑπ’ αὐτοῦ πλαττόµενον Ἀδάµ: Πρβ. Γένεσις 2, 7: καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν 
ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ 
ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. 
 

εἶτα τὴν γινοµένην αὐτῷ γυναῖκα: Πρβ. Γένεσις 2, 21, 22: καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν 
ἐπὶ τὸν Ἀδάµ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε µίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα 
ἀντ᾿ αὐτῆς. καὶ ᾠκοδόµησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ Ἀδάµ, εἰς γυναῖκα 
καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Ἀδάµ. 
 

75 Α, Β λέγει γὰρ ὁ θεός «οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον µόνον· ποιήσωµεν αὐτῷ βοηθὸν 
κατ’ αὐτόν»: Η φράση λέγει γὰρ ὁ θεός είναι δηλωτική της παράθεσης χωρίου από 
χριστιανικό κείµενο Γένεσις 2, 18: ποιήσωµεν αὐτῷ βοηθὸν κατ’ αὐτὸν. Ο λόγος Κατὰ 
Γαλιλαίων βρίθει κυρίως αναφορών σε χριστιανικά κείµενα. 
 

75Β γενοµένην παραίτιον αὐτῷ τε ἐκείνῳ καὶ ἑαυτῇ τοῦ πεσεῖν ἔξω τῆς τοῦ παραδείσου 
τρυφῆς: Πρβ. Γένεσις 3, 23: καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς 
τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη. 
 

86Α τὸν γὰρ ὄφιν τὸν διαλεγόµενον πρὸς τὴν Εὔαν ποδαπῇ τινι χρῆσθαι φήσοµεν 
διαλέκτῳ: Πρβ. Γένεσις 3, 1–5: Ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιµώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ 
τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ µὴ 
φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου; 2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει· ἀπὸ καρποῦ τοῦ 
ξύλου τοῦ παραδείσου φαγούµεθα, 3 ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν µέσῳ τοῦ 
παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ µὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα µὴ 
ἀποθάνητε. 4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε· 5 ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι 
ᾗ ἂν ἡµέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑµῶν οἱ ὀφθαλµοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, 
γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν. 
 

93D, Ε ὥστε τὸν ὄφιν εὐεργέτην µᾶλλον, ἀλλ’ οὐχὶ λυµεῶνα τῆς ἀνθρωπίνης γενέσεως 
εἶναι: Πρβ. Γένεσις 3, 13 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῇ γυναικί· τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν 
ἡ γυνή· ὁ ὄφις ἠπάτησέ µε, καὶ ἔφαγον. 
 

93E ἐπὶ τούτοις ὁ θεὸς δεῖ λέγεσθαι βάσκανος: Πρβ. Έξοδος 34, 14: οὐ γὰρ µὴ 
προσκυνήσητε θεοῖς ἑτέροις· ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ζηλωτὸν ὄνοµα, Θεὸς ζηλωτής ἐστι. 
 

93E «ἰδοὺ, Ἀδὰµ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡµῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. καὶ νῦν 
µήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν 
αἰῶνα.» [καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς]: Πρβ. 
Γένεσις 3, 22, 23: καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ Ἀδὰµ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡµῶν, τοῦ γινώσκειν 
καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν µή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς 
ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 23 καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ 
παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη. 
 

94A τούτων τοίνυν ἕκαστον εἰ µὴ µῦθος ἔχων θεωρίαν ἀπόρρητον εἴη, ὅπερ ἐγὼ νενόµικα 
πολλῆς γέµουσιν οἱ λόγοι περὶ τοῦ θεοῦ βλασφηµίας: Για την πεποίθηση του Ιουλιανού 
περί αλληγορικής ερµηνείας των µύθων Πρβ. Ιουλιανός, Λόγος 5, Εἰς τὴν µητέρα τῶν 
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θεῶν, 169D–170C. Βλ. επίσης Συµπόσιον ἢ Κρόνια 306 C, Λόγος 7, Πρὸς Ἡράκλειον 
κυνικὸν περὶ τοῦ πῶς κυνιστέον καὶ εἰ πρέπει τῷ κυνὶ µύθους πλάττειν, 216C και 220, για 
τη σχέση ανάµεσα στους µύθους και την αλήθεια. (Βλ. σχετικά Capps – Page – Rouse, 
The Works of the Emperor Julian ΙΙΙ, 327). 
 

94Α φθονεροῦ καὶ βασκάνου λίαν ἐστίν: Αυτούς τους µειωτικούς χαρακτηρισµούς 
αποδίδει στον χριστιανικό θεό.  
 

96C ὁ µὲν ἡµέτερος ἔχει λόγος οὐδὲ τὸν προσεχῆ τοῦ κόσµου τούτου δηµιουργόν: Ο 
Asmus επιλέγει τον τύπο ὡδὶ από τα χειρόγραφα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, 
σύµφωνα µε τον Asmus, λείπει η παγανιστική θεωρία και ένα τµήµα της ιουδαϊκής. Ο 
Neumann χρησιµοποιεί τον τύπο οὐδὲ (Βλ. σχετικά Capps – Page – Rouse, The Works of 
the Emperor Julian ΙΙΙ, 328). 
 

96D– 96E καὶ τὰ µέν φησι κελεῦσαι τὸν θεὸν γενέσθαι, … ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος»: 
Πρβ. Γένεσις 1, 3: καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 1, 1: Ἐν ἀρχῇ 
ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 1, 16: καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας 
τοὺς µεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν µέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡµέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω 
εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας. 1, 9: Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ 
ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν µίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ 
συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. 1, 
2: ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦµα 
Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 
 

49Α–66Α Ἐνταῦθα παραβάλωµεν, εἰ βούλεσθε, τὴν Πλάτωνος φωνήν … ἑτέρων δὲ 
ἑτέρους: Στο απόσπασµα της Επιστολής σε έναν ιερέα, 292, ο Ιουλιανός αντιπαραθέτει 
και προτιµά την πλατωνική θεωρία για τη δηµιουργία του σύµπαντος στον Τίµαιο από 
την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης (Βλ. σχετικά Capps – Page – Rouse, The Works of 
the Emperor Julian ΙΙΙ, 329).  
 

49B ὅτι στόµα κατὰ στόµα ὁ θεὸς ἐλάλησεν αὐτῷ: Πρβ. Αριθµοί 12, 8: στόµα κατὰ στόµα 
λαλήσω αὐτῷ, ἐν εἴδει καὶ οὐ δι᾿ αἰνιγµάτων, καὶ τὴν δόξαν Κυρίου εἶδε· καὶ διατί οὐκ 
ἐφοβήθητε καταλαλῆσαι κατὰ τοῦ θεράποντός µου Μωυσῆ; 
 

49Β–49D «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς … τῆς ἡµέρας καὶ τῆς νυκτός»: Πρβ. Γένεσις 1, 3: 
καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς, 1. 4: καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι 
καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ µέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σκότους, 1, 5: καὶ 
ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡµέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ 
ἐγένετο πρωΐ, ἡµέρα µία, 1. 6:  Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωµα ἐν µέσῳ τοῦ ὕδατος 
καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ µέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως, 1, 8: καὶ ἐκάλεσεν 
ὁ Θεὸς τὸ στερέωµα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο 
πρωΐ, ἡµέρα δευτέρα, 1, 9: Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ 
οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν µίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ 
ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά, 1, 11: καὶ 
εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρµα κατὰ γένος καὶ καθ᾿ 
ὁµοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιµον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος 
ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως, 1, 14: Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ 
στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ µέσον τῆς ἡµέρας καὶ 
ἀνὰ µέσον τῆς νυκτός· καὶ ἔστωσαν εἰς σηµεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡµέρας καὶ εἰς 
ἐνιαυτούς, 1, 17: καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν τῷ στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν 
ἐπὶ τῆς γῆς. 
 

49C, D καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε ἄρχειν τῆς ἡµέρας 
καὶ τῆς νυκτός: Πρβ. Γένεσις 1–17 µε παραλείψεις. 
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49D Ἐν δὴ τούτοις <Μωυσῆς> οὔτε τὴν ἄβυσσον πεποιῆσθαί φησιν: Η φράση Μωυσῆς 
φησίν είναι δηλωτική της θέσης του Μωυσή.  
 

49E περὶ τὴν γῆν σκηνωµάτων: Ο Neumann χρησιµοποιεί τον τύπο σκηνωµάτων από τον 
Μαρκιανό κώδικα 123, ενώ ο Wright τον τύπο σωµάτων από τον Μαρκιανό κώδικα 122 
(Βλ. σχετικά Capps – Page – Rouse, The Works of the Emperor Julian IΙΙ 332). 
 

57B–D Ὅ γε µὴν Πλάτων ἄκουε περὶ τοῦ κόσµου τί φησιν…<γιγνόµενα καὶ γεννητὰ 
ἐφάνη>: Πρβ. Πλάτωνας, Τίµαιος (28 B C–29A). 
 

οὕτως οὖν κατὰ τὸν λόγον τὸν εἰκότα δεῖ λέγειν τόνδε τὸν κόσµον ζῷον ἔµψυχον ἔννουν τε 
τῇ ἀληθείᾳ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ γενέσθαι πρόνοιαν: Πρβ. Πλάτωνας, Τίµαιος 30Β και 
Ιουλιανός, Λόγος 5, Εἰς τὴν µητέρα τῶν θεῶν, 170D. 
 

57E–66A Ἓν δὲ ἑνὶ παραβάλωµεν µόνον· τίνα καὶ ποδαπὴν ποιεῖται δηµηγορίαν ὁ θεὸς ὁ 
παρὰ Μωυσῇ καὶ ποδαπὴν ὁ παρὰ Πλάτωνι;… ἑτέρων δὲ ἑτέρους: Συνεχίζει τη σύγκριση 
της κοσµογονίας του Μωυσή και του Πλάτωνα. 
 

58Α–58Β ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ’ ὁµοίωσιν … πάντων τῶν 
κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς»: Πρβ. Γένεσις 1, 26: καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωµεν ἄνθρωπον 
κατ᾿ εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ᾿ ὁµοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ 
τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν 
τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς 1, 27 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ 
ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 1, 28 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, 
λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ 
ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν 
καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.  
 

58Β–58D «Θεοὶ θεῶν … καὶ φθίνοντα πάλιν δέχεσθε»: Πρβ. Πλάτωνας, Τίµαιος 41Α, Β, 
C µε παραλείψεις και µικρές παραλλαγές. 
 

65Β θεοὺς ὀνοµάζει Πλάτων τοὺς ἐµφανεῖς: Στους ορατούς θεούς, σύµφωνα µε τον 
Πλάτωνα, ανήκουν ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και ο ουρανός.  
 

ὁ φαινόµενος τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν ἥλιος τοῦ νοητοῦ καὶ µὴ φαινοµένου: Πρβ. Ιουλιανός, 
Λόγος 4, Εἰς τὸν βασιλέα Ἥλιον πρὸς Σαλούστιον, 149A, 156D. 
 

καὶ πάλιν ἡ φαινοµένη τοῖς ὀφθαλµοῖς ἡµῶν σελήνη καὶ τῶν ἄστρων ἕκαστον εἰκόνες εἰσὶ 
τῶν νοητῶν: Ο Λόγος 4 Εἰς τὸν βασιλέα Ἥλιον πρὸς Σαλούστιον του Ιουλιανού είναι µία 
ανάλυση αυτής της θεωρίας των τελευταίων Νεοπλατωνιστών. Στην παρούσα 
πραγµατεία δεν διακρίνει, όπως στον 4ο και 5ο Λόγο, τους ορατούς (νοητοί) από τους 
πνευµατικούς (νοεροί) θεούς. 
 

65C εἰκότως οὖν φησιν ὁ δηµιουργὸς ὁ παρ’ αὐτῷ «θεοὶ», πρὸς τοὺς ἀφανεῖς λέγων, 
«θεῶν», τῶν ἐµφανῶν δηλονότι: Πρβ. Πλάτωνας, Τίµαιος 41 Α. 
 

σκόπει οὖν, ὅτι καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις καλῶς. «λείπει» γάρ φησι «τρία θνητὰ γένη»: Πρβ. 
Πλάτωνας, Τίµαιος 41Β. 
 

65D «εἰ µὲν οὖν» φησι «καὶ τούτων ἕκαστον ὑπ’ ἐµοῦ γένοιτο, παντάπασιν ἀναγκαῖον 
ἀθάνατον αὐτὸ γενέσθαι … παρὰ τοῦ δηµιουργοῦ δεδόσθαι»: Πρβ. Πλάτωνας, Τίµαιος 
41C. 
 

[τῶν οὖν ἀεὶ δὴ καὶ ὑµῶν ἐθελόντων σπείρας καὶ ὑπαρξάµενος ἐγὼ παραδώσω.] «τὸ δὲ 
λοιπόν» <φησιν> «ὑµεῖς ἀθανάτῳ θνητὸν 65Ε προσυφαίνετε»: Πρβ. Πλάτωνας, Τίµαιος 
41Ε. 
 

65Ε οἱ δηµιουργοὶ θεοί: Ο Asmus χρησιµοποιεί τον τύπο δηµιουργικοί. 
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65E καὶ ναὶ µὰ Δία: Η επίκληση του Ιουλιανού σε θεούς απαντά επίσης και στα χωρία 
135Β (πρὸς θεῶν) και 152D (πρὸς τῶν θεῶν). 
 

99Ε τὸν ἥλιον αὐτοῖς καὶ τὴν σελήνην ἀπένειµεν: Πρβ. Δευτερονόµιο, 4, 19: καὶ µὴ 
ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἰδὼν τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας καὶ 
πάντα τὸν κόσµον τοῦ οὐρανοῦ, πλανηθεὶς προσκυνήσῃς αὐτοῖς καὶ λατρεύσῃς αὐτοῖς, ἃ 
ἀπένειµε Κύριος ὁ Θεός σου αὐτὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τοῖς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. 
 

100Α τὸν πάντας πανταχοῦ τοὺς πώποτε γόητας καὶ ἀπατεῶνας ὑπερβαλλόµενον Παῦλον: 
Ο Ιουλιανός επιτίθεται λεκτικά στον Παύλο, καθώς αναφέρει ότι ξεπερνά όλους τους 
αγύρτες και µάγους όλων των εποχών.  
 

«σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραῷ· υἱὸς πρωτότοκός µου Ἰσραήλ: Πρβ. Έξοδος 4, 22: σὺ δὲ ἐρεῖς τῷ 
Φαραώ· τάδε λέγει Κύριος· υἱὸς πρωτότοκός µου Ἰσραήλ. 
 

εἶπον δέ·ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου, ἵνα µοι λατρεύσῃ.: Πρβ. Έξοδος, 4, 23: εἶπα δέ σοι· 
ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου, ἵνα µοι λατρεύσῃ. 
 

σὺ δὲ οὐκ ἐβούλου ἐξαποστεῖλαι αὐτόν.»: Πρβ. Έξοδος, 4, 23: εἰ µὲν οὖν µὴ βούλει 
ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν, ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον. 
 

100Β «καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ὁ θεὸς τῶν Ἑβραίων προσκέκληται ἡµᾶς. πορευσόµεθα οὖν εἰς 
τὴν ἔρηµον ὁδὸν ἡµερῶν τριῶν, ὅπως θύσωµεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡµῶν»: Πρβ. Έξοδος, 5, 3: 
καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ὁ Θεὸς τῶν Ἑβραίων προσκέκληται ἡµᾶς· πορευσόµεθα οὖν ὁδὸν 
τριῶν ἡµερῶν εἰς τὴν ἔρηµον, ὅπως θύσωµεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν, µή ποτε συναντήσῃ 
ἡµῖν θάνατος ἢ φόνος. 
 

«κύριος ὁ θεὸς τῶν Ἑβραίων ἐξαπέσταλκέ µε πρὸς σὲ λέγων· ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου, 
ἵνα µοι λατρεύσωσιν ἐν τῇ ἐρήµῳ»: Πρβ. Έξοδος 7, 16: καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν· Κύριος ὁ 
Θεὸς τῶν Ἑβραίων ἀπέσταλκέ µε πρὸς σὲ λέγων· ἐξαπόστειλον τὸν λαόν µου, ἵνα µοι 
λατρεύσῃ ἐν τῇ ἐρήµῳ· καὶ ἰδοὺ οὐκ εἰσήκουσας ἕως τούτου. Τα λόγια του Ιησού και των 
προφητών που ο Ιουλιανός είπε ότι θα παραθέσει λείπουν. 
 

106Β ὥσπερ <χρῶτα> οἱ πολύποδες πρὸς τὰς πέτρας, ἀλλάττει: Για την παροιµία που 
προέρχεται από τον Θέογνη βλ. Ἀντιοχικὸς ἢ Μισοπώγων 349D: «Οὐκ οἶσθα ἀνθρώποις 
ὁµιλεῖν, οὐδὲ ἐπαινέτης εἶ τοῦ Θεόγνιδος, οὐδὲ µιµῇ τὸν ἀφοµοιούµενον ταῖς πέτραις 
πολύπουν, ἀλλὰ ἡ λεγοµένη Μυκόνιος ἀγροικία τε καὶ ἀµαθία καὶ ἀβελτηρία πρὸς πάντας 
ἐπιτηδεύεται παρὰ σοῦ. Υποτιµητικά αναφέρει ότι ο Παύλος, όπως τα πολύποδα όντα 
αλλάζουν χρώµα πάνω στα βράχια, αλλάζει τις απόψεις του για τον θεό ανάλογα µε τις 
περιστάσεις. 
 

«µὴ Ἰουδαίων ὁ θεὸς µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐθνῶν· ναὶ καὶ ἐθνῶν»: Το χωρίο µας θυµίζει τα 
εδάφια από τις παύλειες επιστολές, Πρὸς Ῥωµαίους 3, 29: ἢ Ἰουδαίων ὁ Θεὸς µόνον; 
οὐχὶ δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν. Πρὸς Γαλάτας 3, 28: οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ 
ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ.  
 

106C «ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος»: Πρβ. Ψαλµοί, 77, 25: ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν 
ἄνθρωπος.  
 

106D, E θεὸς ζηλωτής· ζηλοῖ γὰρ διὰ τί καὶ [θεὸς] ἁµαρτίας ἐκδικῶν πατέρων ἐπὶ τέκνα: 
Πρβ. Έξοδος 20, 5: ἐγὼ γάρ εἰµι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁµαρτίας 
πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς µισοῦσί µε. 
 

115D, E οἱ γὰρ ἡµέτεροι τὸν δηµιουργόν φασιν ἁπάντων µὲν εἶναι κοινὸν πατέρα: η 
φράση οἱ γὰρ ἡµέτεροι … φασίν τονίζει τις θέσεις των νεοπλατωνικών φιλοσόφων. 
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116A λεγέσθω γάρ µοι, τίς αἰτία τοῦ Κελτοὺς µὲν εἶναι καὶ Γερµανοὺς θρασεῖς: Στο έργο 
Ἀντιοχικὸς ἢ Μισοπώγων 359 Β ο Ιουλιανός µιλάει για τη βιαιότητα των Κελτών σε 
σύγκριση µε των Ρωµαίων. 
 

131C οὔκουν Ἀνάχαρσιν οἱ Σκύθαι βακχεύοντα παρεδέξαντο: Πρβ. Ηρόδοτος Δ 76:  
Ξεινικοῖσι δὲ νοµαίοισι καὶ οὗτοι φεύγουσι αἰνῶς χρᾶσθαι, µήτε τεῶν ἄλλων, Ἑλληνικοῖσι 
δὲ καὶ ἥκιστα, ὡς διέδεξαν Ἀνάχαρσις τε καὶ δεύτερα αὖτις Σκύλης. 2 τοῦτο µὲν γὰρ 
Ἀνάχαρσις ἐπείτε γῆν πολλὴν θεωρήσας καὶ ἀποδεξάµενος κατ᾽ αὐτὴν σοφίην πολλὴν 
ἐκοµίζετο ἐς ἤθεα τὰ Σκυθέων, πλέων δι᾽ Ἑλλησπόντου προσίσχει ἐς Κύζικον. 3 καὶ εὗρε 
γὰρ τῇ µητρὶ τῶν θεῶν ἀνάγοντας τοὺς Κυζικηνοὺς ὁρτὴν µεγαλοπρεπέως κάρτα, εὔξατο 
τῇ µητρὶ ὁ Ἀνάχαρσις, ἢν σῶς καὶ ὑγιὴς ἀπονοστήσῃ ἐς ἑωυτοῦ, θύσειν τε κατὰ ταὐτὰ κατὰ 
ὥρα τοὺς Κυζικηνοὺς ποιεῦντας καὶ παννυχίδα στήσειν. 4 ὡς δὲ ἀπίκετο ἐς τὴν Σκυθικήν 
καταδὺς ἐς τὴν καλεοµένην Ὑλαίην (ἡ δ᾽ ἔστι µὲν παρὰ τὸν Ἀχιλλήιον δρόµον, τυγχάνει δὲ 
πᾶσα ἐοῦσα δενδρέων παντοίων πλέη), ἐς ταύτην δὴ καταδὺς ὁ Ἀνάχαρσις τὴν ὁρτὴν 
ἐπετέλεε πᾶσαν τῇ θεῷ, τύµπανον τε ἔχων καὶ ἐκδησάµενος ἀγάλµατα. 5 καὶ τῶν τις 
Σκυθέων καταφρασθεὶς αὐτὸν ταῦτα ποιεῦντα ἐσήµηνε τῷ βασιλέι Σαυλίω· ὁ δὲ καὶ αὐτὸς 
ἀπικόµενος ὡς εἶδε τὸν Ἀνάχαρσιν ποιεῦντα ταῦτα, τοξεύσας αὐτὸν ἀπέκτεινε. καὶ νῦν ἤν 
τις εἴρηται περὶ Ἀναχάρσιος, οὐ φασί µιν Σκύθαι γινώσκειν, διὰ τοῦτο ὅτι ἐξεδήµησέ τε ἐς 
τὴν Ἑλλάδα καὶ ξεινικοῖσι ἔθεσι διεχρήσατο. 6 ὡς δ᾽ ἐγὼ ἤκουσα Τύµνεω τοῦ Ἀριαπείθεος 
ἐπιτρόπου, εἶναι αὐτὸν Ἰδανθύρσου τοῦ Σκυθέων βασιλέος πάτρων, παῖδα δὲ εἶναι 
Γνούρου τοῦ Λύκου τοῦ Σπαργαπείθεος. εἰ ὦν ταύτης ἦν τῆς οἰκίης ὁ Ἀνάχαρσις, ἴστω ὑπὸ 
τοῦ ἀδελφεοῦ ἀποθανών· Ἰδάνθυρσος γὰρ ἦν παῖς Σαυλίου, Σαύλιος δὲ ἦν ὁ ἀποκτείνας 
Ἀνάχαρσιν. αναφέρει την ιστορία για να απεικονίσει το σκυθικό µίσος των ξένων και 
ιδιαίτερα των ελληνικών εθίµων. Πρβ. Λουκιανός, Ἀνάχαρσις (Capps – Page – Rouse, 
The Works of the Emperor Julian III 346–347). 
 

οὐδὲ τῶν Ἑσπερίων ἐθνῶν: Εννοεί τους Γαλάτες και τους Ιβηρίτες, καθώς οι Γερµανοί 
εκείνη την εποχή διακρίνονταν µόνο σε πολέµους. 
 

134E–135Α «καὶ εἶπον … καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδοµοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον»: Πρβ. 
Γένεσις 11, 4–8: 4 καὶ εἶπαν· δεῦτε οἰκοδοµήσωµεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἔσται ἡ 
κεφαλὴ ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωµεν ἑαυτοῖς ὄνοµα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἡµᾶς ἐπὶ 
προσώπου πάσης τῆς γῆς. 5 καὶ κατέβη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν 
ᾠκοδόµησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. 6 καὶ εἶπε Κύριος· ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν 
πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν 
ἐπιθῶνται ποιεῖν. 7 δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωµεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ 
ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον. 8 καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ 
πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδοµοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον. 
 

135Α τοῖς ὑφ’ Ὁµήρου λεγοµένοις ὑπὲρ τῶν Ἀλωαδῶν: Η παράθεση της ιστορίας των 
Αλωάδων του Οµήρου, η οποία λειτουργεί ενισχυτικά στην επιχειρηµατολογία του 
συγγραφέα, αποτελεί την δεύτερη, µετά την ιστορία του Ανάχαρση, παραποµπή σε 
αρχαίο συγγραφέα.  
 

135B «ἵν’ οὐρανὸς ἀµβατὸς εἴη»: Πρβ. Όµηρος, Οδύσσεια λ 316. 
 

137Ε Ἐπάνειµι δὲ αὖθις πρὸς ἐκεῖνο: Επανέρχεται στην απόρριψη της χριστιανικής 
ιδεολογίας. 
 

138C τῶν γὰρ ἀγαθῶν ὅσα περὶ τὸν ἀνθρώπινον θεωρεῖται βίον, ἡγεῖται µὲν τὰ τῆς ψυχῆς, 
ἕπεται δὲ τὰ τοῦ σώµατος: Τα πνευµατικά αγαθά προηγούνται των σωµατικών αγαθών, 
άποψη που απαντά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στην ιουδαϊκή. Πρβ. 
Πλούταρχος, Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον, 797 Ε: οὐ γὰρ αἱ χεῖρες ἡµῶν οὐδ’ οἱ πόδες, 
οὐδ’ ἡ τοῦ σώµατος ῥώµη κτῆµα καὶ µέρος ἐστὶ τῆς πόλεως µόνον, ἀλλὰ πρῶτον ἡ ψυχὴ 
καὶ τὰ τῆς ψυχῆς κάλλη, δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ φρόνησις, Γρηγόριος Νύσσης, 
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Περὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου, Oµιλία Α΄, 15: δεύτερα / τὰ τῆς σαρκός, πρῶτα τὰ τῆς 
ψυχῆς, τὰ προηγούµενα. 
 

141C Ἀλλ’ ὁρᾶτε, µή ποτε καὶ ἡµῖν ἔδωκεν ὁ θεὸς οὓς ὑµεῖς ἠγνοήκατε θεούς: Πρβ. 
Ιουλιανός, Λόγος 4, Εἰς τὸν βασιλέα Ἥλιον πρὸς Σαλούστιον,  

140 A, για τους δηµιουργούς θεούς. 
 

143A Ὅπερ οὖν ἐλέγοµεν, εἰ µὴ καθ’ ἕκαστον ἔθνος ἐθνάρχης τις θεὸς ἐπιτροπεύων [ἦν] 
ἄγγελός τε ὑπ’ αὐτῷ: Πρβ. Ιουλιανός, Λόγος 4, 141B, 145C, Πλάτωνας, Νόµοι 713D. 
 

143D οὐκ ἐπιτάγµατι δὲ µόνον ἐποίησε τοιαῦτα καὶ πεφυκέναι οὐδὲ ἡµᾶς πρὸς ταύτην 
κατεσκεύασε τὴν διαφωνίαν: Εννοεί ότι, εάν υπήρχαν διαφορές λόγου και πολιτικού 
συστήµατος, πρέπει να έχουν προσαρµοστεί στις προϋπάρχουσες διαφορές της φύσης 
στους ανθρώπους. 
 

146Α ἔτι δὲ καὶ ὁ Μωυσῆς ἐπεκάλυπτε τὸ τοιοῦτον εἰδὼς οὐδὲ τὴν τῶν διαλέκτων 
σύγχυσιν ἀνα 146B τέθεικε τῷ θεῷ µόνῳ. φησὶ γὰρ αὐτὸν οὐ µόνον κατελθεῖν οὐ µὴν οὐδὲ 
ἕνα συγκατελθεῖν αὐτῷ, φησὶ γὰρ αὐτὸν: Πρβ. Γένεσις 11, 7: δεῦτε καὶ καταβάντες 
συγχέωµεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα µὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον. 
 

152B–D Ὁ νόµος ἐστὶν ὁ τοῦ Μωυσέως θαυµαστὸς, ἡ δεκάλογος … «οὐκ ἐπιθυµήσεις τὰ 
τοῦ πλησίον σου»: Ο Ιουλιανός παραπέµπει στον δεκάλογο του Μωυσή. 
 

Ὁ νόµος ἐστὶν ὁ τοῦ Μωυσέως θαυµαστὸς, ἡ δεκάλογος ἐκείνη· «οὐ κλέψεις, οὐ 
φονεύσεις, οὐ ψευδοµαρτυρήσεις»: Πρβ. Έξοδος 20, 14–16: 14 οὐ κλέψεις. 15 οὐ 
φονεύσεις. 16 οὐ ψευδοµαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου µαρτυρίαν ψευδῆ. 
 

«Ἐγώ εἰµι κύριος ὁ θεός σου, ὃς ἐξήγαγέ σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου»: Πρβ. Έξοδος, 20, 2. 
 

«οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐµοῦ. οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον»: Πρβ. Έξοδος, 20, 
3. 
 

οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον»: Πρβ. Έξοδος, 20, 4. 
 

«ἐγὼ γάρ εἰµι κύριος ὁ θεός σου, θεὸς ζηλωτὴς, ἀποδιδοὺς πατέρων ἁµαρτίας ἐπὶ τέκνα 
ἕως τρίτης γενεᾶς»: Πρβ. Έξοδος, 20, 5. 
 

«οὐ λήψῃ τὸ ὄνοµα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ µαταίῳ»: Πρβ. Έξοδος, 20, 7. 
 

«µνήσθητι τὴν ἡµέραν τῶν σαββάτων»: Πρβ. Έξοδος, 20, 8. 
 

«τίµα σου τὸν πατέρα καὶ τὴν µητέρα»: Πρβ. Έξοδος, 20, 12. 
 

152 D «οὐ µοιχεύσεις»: Πρβ. Έξοδος, 20, 13. 
 

«οὐ φονεύσεις»: Πρβ. Έξοδος, 20, 15. 
 

«οὐ κλέψεις» : Πρβ. Έξοδος, 20, 14. 
 

«οὐ ψευδοµαρτυρήσεις»: Πρβ. Έξοδος, 20, 16. 
 

«οὐκ ἐπιθυµήσεις τὰ τοῦ πλησίον σου»: Πρβ. Έξοδος, 20, 17: οὐκ ἐπιθυµήσεις τὴν γυναῖκα 
τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυµήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε 
τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ 
οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί. 
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ΛΙΒΑΝΙΟΣ 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Ο Λιβάνιος (314-393 µ.Χ.) ήταν ένας από τους διασηµότερους 
ρητοροδιδασκάλους του 4ου αι. Πληροφορίες για τη ζωή του δίνει ο ίδιος στο 
έργο του (κυρίως στον αυτοβιογραφικό λόγο του, or. 1 και στις επιστολές του), 
αλλά και η βιογραφία του γραµµένη από τον Ευνάπιο (Βίοι φιλοσόφων καὶ 
σοφιστῶν 16). 

Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας και καταγόταν από εύπορη 
οικογένεια. Πολύ νωρίς (σε ηλικία 6 χρονών) έχασε τον πατέρα του και η 
µητέρα του ανέλαβε την εκπαίδευσή του. Φοίτησε σε ρητορική σχολή στην 
Αντιόχεια και συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα (336-340), αρχικά στη 
σχολή του Διόφαντου. Στη συνέχεια ίδρυσε δική του ρητορική σχολή στην 
Κωνσταντινούπολη, την οποία ωστόσο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εξαιτίας 
της πολεµικής που δέχτηκε από τους ανταγωνιστές του. Κατέφυγε στη 
Νικοµήδεια της Βιθυνίας (344/45-348/49), όπου η ρητορική σχολή του έγινε 
γρήγορα πολύ διάσηµη. Στη συνέχεια δίδαξε για σύντοµο χρονικό διάστηµα 
στην Κωνσταντινούπολη, αρνήθηκε θέση που του προτάθηκε στην Αθήνα και 
τελικά αποφάσισε να επιστρέψει στην Αντιόχεια (353), στην οποία δίδαξε 
ρητορική µε πολύ µεγάλη επιτυχία. Απόλαυσε την εκτίµηση των συµπατριωτών 
του και από πολλές πόλεις έρχονταν µαθητές να εκπαιδευτούν κοντά του. Κατά 
την παραµονή του Ιουλιανού στην Αντιόχεια (362/363) καλλιεργείται η φιλία 
των δύο ανδρών, που γνωρίζονταν από παλιά. Έτσι, ήταν µεγάλος ο πόνος του 
ρήτορα, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του αυτοκράτορα Ιουλιανού (Ιούνιο 
363), και έγραψε µία µονωδία (or. 17) και έναν Επιτάφιο λόγο (or. 18). Οι 
θρησκευτικές του πεποιθήσεις του δηµιούργησαν αρκετά προβλήµατα, κυρίως 
την περίοδο κατά την οποία αυτοκράτορας ήταν ο Βαλεντινιανός. Πέθανε σε 
µεγάλη ηλικία (περίπου το 393) στην Αντιόχεια. 

Ήταν πολυγραφότατος. Έγραψε 64 ρητορικούς λόγους,25 51 µελέτες 
(declamationes)26, προγυµνάσµατα27 και περισσότερες από 1500 επιστολές28. Το 
corpus των έργων του Λιβάνιου έχει δηµοσιευτεί από τον Richard Foerster 
(1843-1922) σε 12 τόµους στις εκδόσεις Teubner. Τα τελευταία χρόνια 
εκδόθηκαν µεµονωµένα έργα του (στις εκδόσεις Belles Lettres για παράδειγµα η 
έκδοση του Ἀντιοχικοῦ (or. 11) από τους Michel Casevitz και Odile Lagacherie 
και του Βασιλικοῦ λόγου (or. 59) από τον Malosse). 

 
  

																																																								
25 Malosse, Orations. 
26 Αµφισβητείται η πατρότητα αρκετών από αυτές (βλ. Penella, Declamations 110-118). 
27 Gibson, Progymnasmata. 
28 Cabouret, Letters. 
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Βασιλικὸς εἰς Κωνστάντιον καὶ Κώνσταντα 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Ο λόγος 59 του Λιβανίου είναι ένα βασιλικός λόγος,29 ένα εγκώµιο για τους 
αυτοκράτορες Κωνστάντιο Β΄ (337-361) και Κώνσταντα (337-350). Αφορά και 
τους δύο αυτοκράτορες, ο ένας από τους οποίους ασκούσε την εξουσία στην 
Ανατολή και ό άλλος στη Δύση. Θα πρέπει ο λόγος 59 να εκφωνήθηκε το 
χρονικό διάστηµα ανάµεσα στο 344 και στο 349 στην Νικοµήδεια χωρίς την 
παρουσία των αυτοκρατόρων. 

Τα παρακάτω αποσπάσµατα προέρχονται από την έκδοση του R. Foerster, 
Libanii opera. Orationes, vol. IV, Leipzig 1908 (επανέκδοση Hildesheim 1997), 
201-296. 
 
Προθεωρία τοῦ λόγου 
 
  Ἐκεῖνο µάλιστα παρατηρεῖν ἄξιον, ὅτι δυοῖν ὑποκειµένοιν προσώποιν ὁρµᾶται 
µὲν ἐκ µιᾶς ἀρχῆς ὁ λόγος καὶ πρόεισι µέχρι τινὸς διὰ κοινῶν ἐγκωµίων, 
σχιζόµενος δὲ κατὰ τὰς πολεµικὰς πράξεις καί τινας ἑτέρους ἐγκωµιαστικοὺς 
τόπους πάλιν συνάπτεται κοινὸν ἐπάγων τὸ τέλος, ὡς  
ἂν µάλιστα εἷς ὢν φαίνοιτο καὶ µὴ διπλοῦς. ἡ δὲ λέξις οὔτε τὸ µέγεθος διώκουσα 
πρὸς τὸ σκοτεινὸν ἐκφέρεται οὔτε τιµῶσα τὴν σαφήνειαν εἰς ταπεινότητα 
καταπίπτει. 

1. Ἔµελλον, οἶµαι, µηδενὸς ἀνθρώπων παροξύνοντος αὐτόµατος ὁρµήσειν 
ἐπὶ τὸν λόγον τῷ τοῦ πράγµατος δικαίῳ πρὸς τὴν εὐφηµίαν κινούµενος. πρῶτον 
µὲν γὰρ τῶν ἀτοπωτάτων ἂν ἦν, εἰ βασιλεῖς µὲν τοῖς αὑτῶν σώµασιν οὐκ 
ἀποκνοῦσι τὴν ἀσφάλειαν ἡµῖν κατακτώµενοι, ἡµεῖς δὲ µηδ’ ὧν ἐπὶ τῆς ἀσφαλείας 
ἐργαζόµεθα λόγων τὸ µέρος ἐκείνοις ἀναθείηµεν, ἀλλ’ οὕτω πόρρω κεισόµεθα τοῦ 
προσήκοντος, ὥστ’ οὐδὲ πολλοστὸν συνθήσοµεν λόγον, ὃν πρῶτον εἰκὸς ἦν 
γενέσθαι.  

2 ἔπειτα δὲ τῶν αἰσχίστων ἡγούµην τοὺς µὲν γεωργοῦντας ἀποφέρειν τῶν 
καρπῶν τοῖς βασιλεῦσι τὰς ἀπαρχάς, τοὺς δὲ περὶ τὴν φιλοσοφίαν διατρίβοντας 
τὴν ἐπ’ αὐτοὺς ἥκουσαν ἐγκαταλιπεῖν συντέλειαν καὶ ταῦτα βελτίω καὶ σεµνότερον 
ἐκείνων ᾑρῆσθαι βίον ὑπειληµµένους. 3 χωρὶς δὲ τούτων οἱ µὴ ταῖς ἀρίσταις τῶν 
πράξεων τοὺς παρ’ αὑτῶν ἐπαίνους προσάγοντες ὁµοῦ τε τοὺς εἰργασµένους 
ἀδικοῦσι καὶ σφῶν αὐτῶν κατηγοροῦσιν ἐκείνους µὲν ἀποστεροῦντες ὧν εἰκὸς ἦν 
αὐτοὺς ἀπολαύειν, τὴν δὲ αὑτῶν φύσιν ἐπιδεικνύντες οὐκ ἐπισταµένην τὰ χρηστὰ 
θαυµάζειν. 

4 διὰ µὲν δὴ ταῦτα καὶ ἔτι πλείω πρὸς τὴν ὑπόθεσιν ἐµαυτὸν ἐκίνουν οὐκ 
ἀναµένων παρ’ ἑτέρων ἀρθῆναι τὸ σύνθηµα· ἐπεὶ δὲ ἔτι σκοπούµενον 
																																																								
29 Ως terminus technicus rhetoricus ο όρος «βασιλικός λόγος» εµφανίζεται για πρώτη φορά στα 
θεωρητικά κείµενα του Μενάνδρου του Ρήτορος, σε µία πραγµατεία του τέλους του 3ου αι. µ.Χ. 
Πρόκειται για την πραγµατεία (ΙΙ) Περὶ ἐπιδεικτικῶν, η οποία αναφέρεται εκτενώς στον «βασιλικό 
λόγο» δίνοντας οδηγίες για την συγγραφή του (βλ. παραπάνω στο παρόν βιβλίο).  
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ἐγκατελάµβανε τοὐπίταγµα καὶ συνῆλθον γνώµη τε καὶ παράκλησις, οὐκέτ’ ᾠήθην 
εἶναι βουλῇ χώραν, ἀλλὰ τοῦ τὴν προθυµίαν εἰς ἔργον ἀγαγεῖν τὸν καιρὸν 
ἐφεστάναι. ἢ πάντων ἂν ἦν ῥᾳθυµότατος, εἰ προέµενος οὕτω θαυµαστὴν ἀφορµὴν 
οὐχ ὑπὲρ τῶν πραγµάτων, ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς σιωπῆς ἐζήτουν λόγον, ἄλλως θ’ ὅτε τρία 
τὰ µέγιστα περιγίνεται. οὐ γὰρ µόνον τοῖς βασιλεῦσιν ὅσον ἔξεστι τοῦ γιγνοµένου 
φυλάξοµεν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ δόξαν ἴσως προσληψόµεθα βελτίω καὶ τῷ τὴν 
ὑπόθεσιν προβαλόντι φιλοτιµηθῆναι παρέξοµεν. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς γυµνικοῖς 
ἀγῶσιν εἰς τοὺς παιδοτρίβας ἔρχεταί τι τῆς ἀπὸ τῶν στεφάνων εὐκλείας, οὕτως ὁ 
τοῦ λόγου συναίτιος κοινωνεῖ τῆς ἀπ’ αὐτοῦ φιλοτιµίας.  

5 Ἔστι µὲν οὖν ἔθος τοῖς ἐπιχειροῦσιν ἐγκωµιάζειν τὴν µὲν αὑτῶν 
καταµέµφεσθαι δύναµιν ὡς πολὺ λειποµένην τῶν πραγµάτων, τὴν δὲ τῶν 
πραγµάτων ἀποθαυµάζειν ὑπερβολὴν ὡς πολὺ νικῶσαν τοὺς λόγους ἐγὼ δέ, εἰ καὶ 
µηδενὶ τῶν ἔµπροσθεν τοῦτο ὑπῆρχεν εἰρηµένον, πάντως ἂν τὴν παροῦσαν χρείαν 
εὑρεῖν ἡγοῦµαι τὸν λόγον. 

6 εἰ µὲν γὰρ ἐνῆν διελεῖν τὸ ἀγώνισµα καὶ ἐν µέρει πρὸς ἑκάτερον 
ἀποδοῦναι καὶ νῦν µὲν τῷ πρεσβυτέρῳ τὸ ὄφληµα διαλῦσαι,  µικρὸν δὲ ὕστερον 
ἐπὶ τὴν ἑτέραν µερίδα µετελθεῖν, οὐδ’ οὕτω µὲν ἂν πρὸς τὴν ἀξίαν ἠρκέσαµεν, οὐ 
µὴν τοσοῦτον ἂν ἴσως ἡττηθέντες ἀπήλθοµεν· ἐπεὶ  δὲ ὅ τε προβαλὼν τὸν ἆθλον 
ἴσῳ πόθῳκεχρηµένος εἰς ἀµφοτέρους οὐ τὴν ἡµετέραν δύναµινἐσκέψατο µᾶλλον ἢ 
ὅπως ἑνὶ καιρῷ περιληφθεῖεν ἀµφότεροι ὅλως τε οὐκ εἶχε καλῶς ἐπὶ τῶν 
ἐγκωµίων διασπᾶν τοὺς καὶ φύσει καὶ γνώµῃ καὶ ταῖς ἀρεταῖς συνηµµένους, πῶς 
οὐκ ἀνάγκη τοῦ µετρίου τοσοῦτον ὑστερεῖν, ὅσονπερ ἄν, εἰ γῆν καὶ θάλατταν 
ἐνεχειροῦµεν ἡµέρᾳ µιᾷ µετρεῖν; 7 οὐ µήν, ἀλλ’ εἰ καὶ τὰ µάλιστα τοῦτο 
συµβαίνοι, πολλὴν εἰσόµεθα τοῖς νικῶσι τὴν χάριν. ἐπειδὴ γὰρ οἱ µὲν λόγοι τὰ 
ἔργα µηνύουσιν, αἱ δὲ τῶν ἀρχόντων ἀνδραγαθίαι κέρδη τῶν ἀρχοµένων εἰσίν, οἱ 
µηδὲ ἔχοντες εἰπεῖν ὅσον πεπόνθασι δῆλοι δήπου πᾶσίν εἰσι µείζω λόγου παντὸς 
τὴν εὐτυχίαν καρπούµενοι, ὥστ’ εἰ καὶ παράδοξον εἰπεῖν, ἐν τούτῳ µόνῳ τὸ 
νικᾶσθαι τοῦ νικᾶν λυσιτελέστερον. 

8 Πολλαχῇ δέ µοι δοκεῖ χαλεπὸν εἶναι τὴν εὐφηµίαν ταῖς τῶν βασιλέων 
ἀρεταῖς ἐξισῶσαι. ὅσοι µὲν γὰρ βασιλικῶν αὐλῶν ἄξιοι κριθέντες καὶ 
στρατευοµένοις συναπαίρουσι καὶ τῶν ἐπὶ τῆς ἡσυχίας παρ’ἡµέραν πραττοµένων 
οὐκ ἀπείρως ἔχουσι, τούτοις µὲν ἕν ἐστιν ἐργῶδες τὸ ζητεῖν, ὅ τι χρὴ τῶν 
ἐγνωσµένων ἄξιον εἰπεῖν, ἡµῖν δὲ τοῖς ἄλλοις εἰ καὶ πολλῶν ἡ γνῶσις πάρεστιν, 
ἀλλὰ πλείω γε ὧν ἴσµεν ἀγνοεῖν 9 καὶ περιέστηκεν ἡµᾶς διπλοῦς ὁ κίνδυνος, εἰ µὴ 
µόνον οἷς ἴσµεν οὐκ ἐξαρκέσοµεν πρὸς ἀξίαν, ἀλλ’ εἰ καὶ τὰ πλείω σιωπήσοµεν. 
ὥστε δεῖ µήτε πάντα ἐφεξῆς ἀπαιτεῖν µήτε τῶν ὅλων τὸ πλέον, ἀλλὰ τῶν 
εἰρηµένων ἀποδεξαµένους ὧν τε [δὴ] παρίεµεν συγγνώµονας εἶναι καὶ εἰ  µηδὲ 
τούτων ὧν ἴσµεν ἐφιξόµεθα. 10 Πόθεν οὖν ἄρξασθαι καλόν; ἦ δῆλον ὡς ἐκ τῆς 
αἰτίας ἣ καὶ τούτους ἀγαθοὺς ἀπειργάσατο. λεγέσθω δὴ τὸ τοῦ Πλάτωνος ἐπ’ 
αὐτοῖς µᾶλλον τούτοις ἢ ’κείνοις πρέπον εἰς οὓς εἴρηται, ὅτι ἀγαθοὶ δὲ ἐγένοντο 
διὰ τὸ φῦναι ἐξ ἀγαθῶν. 

32 Διὸ δή µοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι βαδίζειν ἐπὶ τὴν παιδείαν, ὥστε ἔχειν 
εἰδέναι πάντας, ὡς οὐκ αὐτοµάτου φορᾷ τύχης τέλειοι τὴν ἀρετὴν ἀπέβησαν, ἀλλὰ 
πρὸς ἣν πόρρωθεν ἀπηύθυνεν αὐτοὺς ὁδὸν ἡ µελέτη, ταύτην ἐπορεύθησαν. 33 
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Διπλῆ δὴ τῆς παιδεύσεως ἰδέα τοῖς βασιλεῦσιν ἤσκησε τὰς ψυχάς. τῇ µὲν γὰρ πρὸς 
βασιλείας διοίκησιν, τοσούτου πράγµατος, ἐρρυθµίζοντο, τῇ δὲ πρὸς δεινότητα 
λόγων καὶ ῥητορικῆς ἰσχὺν ἐπλάττοντο. ᾧ γὰρ θάτερον µὲν ὑπάρχει, θατέρου δ’ ἡ 
κτῆσις ἄπεστι, τούτῳ χωλεύειν τὴν ἀρετὴν ἀνάγκη καθ’ ὁπότερον ἂν σπανίζοι. ὅ 
τε γὰρ τὴν µὲν τῆς διοικήσεως µάθησιν ἔχων, τῆς δὲ τοῦ δύνασθαι λέγειν 
ἐστερηµένος ἀγροικότερος ἀναφανεὶς βασιλεὺς τὴν µὲν ἀρχὴν ἰθύνειν οὐκ 
ἀδυνατεῖ, τὸ δὲ µετὰ χαρίτων οὐκ ἔχει, ὅ τε λόγοις µὲν εἰς ἄκρον ὁµιλήσας, τὴν δὲ 
τοῦ µείζονος πράγµατος ἐπιστήµην οὐ λαβὼν ὁ τοιοῦτος στωµύλος ἀποφανθεὶς εἰς 
µὲν ἀγοραῖον κοµψότητα τὸ σεµνὸν τῆς βασιλείας κατάγει, τοῦ δὲ ἐκείνῃ 
προσήκοντος µεγέθους ἀπελήλαται πορρωτάτω. 34 ἀλλ’ οἵ γε ἡµέτεροι βασιλεῖς 
ἄµφω δεξιοὶ κατὰ τὴν τέχνην λόγων µὲν τῶν Ῥωµαίοις προσηκόντων ἡγεµόνας 
ἐπαγαγόµενοι τοὺς ἀρίστους τῶν τότε, βασιλικῆς δ’ ἐπιστήµης οὐ ζητήσαντες 
διδάσκαλον, ἀλλ’ ἐγγύθεν ἔχοντεςαὐτὸν τὸν φυτεύσαντα, ὃς οὔτε φθόνῳ κρύψειν 
ἔµελλε τῆς ἐπιστήµης τὰ καίρια, τὸ γὰρ τῆς φύσεως οἰκεῖον τοῦ νοσήµατος 
ἰσχυρότερον, οὔτ’ ἀπειρίᾳ βλάψειν τοὺς ἀγοµένους, οὐδεὶς γὰρ πορρωτέρω 
βασιλικῆς ἐµπειρίας ἤλασεν. 

50 Πάρεστιν οὖν τῷ βουλοµένῳ σκοπεῖν, εἴτε µικρῶν ἀγαθῶν αἰτιῶµαι θεοῦ 
κηδεµονίαν εἴτε τὸ τῶν πραγµάτων ὑπερβάλλον οὕτως ἀναπείθει φρονεῖν. τίς ἂν 
οὖν ἀµείνω τῆσδε βασιλείαν ἐπιδείξειε τῆς ὑπὸ µὲν τῶν προγόνων κτηθείσης, ὑπὸ 
δὲ τοῦ πατρὸς αὐξηθείσης, ὑπὸ δὲ τῶν νῦν ἐχόντων βεβαιωθείσης; τίς ἂν τοὺς 
ἀρίστους τῶν ἐν µνήµῃ τοῖσδε παραβάλλειν ἐπιχειρῶν οὐκ ἂν ἀγνοεῖν δόξειε 
πραγµάτων φύσιν τε καὶ µέτρα; 51 Ξέρξην µὲν οὖν ἐῶµεν, εἰ δοκεῖ, τὸν ἀνοίᾳ τὰ 
µέγιστα δυστυχήσαντα καὶ Καµβύσην τὸν εἰς µανίαν ἐκκυλισθέντα· Δαρεῖον δέ, εἴ 
τῳ φίλον, παραθέντες ἐξετάσωµεν καὶ Κῦρον ἐκεῖνον οὗ τὸ θαῦµα µικροῦ 
σύµπαντας κατέσχε. Κύρου µὲν τοίνυν εὐθὺς γενοµένου κατεψηφίσθη θάνατος καὶ 
ταῦτα ὑπὸ τῶν προσηκόντων, καὶ εἰ µὴ συµφορὰ γυναικὸς βουκόλου τὸ βρέφος 
διέσωσεν, οὐκ ἂν ἦν Κῦρος οὐδαµοῦ. 52 ἀνδρωθεὶς δὲ καὶ κινήσας Πέρσας 
Μήδοις ἐπελθὼν τὸν πάππον διέφθειρε τὸ µέν τι πλεονεξίας ἐπιδειξάµενος, τὸ δὲ 
δυσσεβείας οὐ πόρρω. τὸ µὲν γὰρ τὴν οὐ προσήκουσαν ἀρχὴν ἁρπάσαι 
πλεονεξίας, τὸ δὲ προσεῖναί τινα περὶ τοὺς οἰκείους φόνον οὐκ εὐσεβές. Δαρείῳ δὲ 
τὴν βασιλείαν ἔδωκαν ἱπποκόµου τέχνη καὶ ἵππος δύσερως καὶ χρεµετισµὸς 
µεµηχανηµένος. οἱ δὲ ἡµέτεροι βασιλεῖς εὐθὺς µὲν ὡς ἐτέχθησαν, ὑπὸ κοιναῖς 
ἁπάντων εὐχαῖς ἐτρέφοντο, εἰσκληθέντες δὲ τὴν βασιλείαν ἔλαβον, οὐκ 
ἐκκλεισθέντες εἰσεβιάσαντο.  

53 Οἶµαι τοίνυν ποθεῖν τινας ἐν τῷ λόγῳ τὸν Ἀλέξανδρον ἰδεῖν τοῖν 
βασιλέοιν ἡττώµενον. ἔστι δὲ οὐδὲν ἔργον τὴν νίκην ταύτην ἐργάσασθαι. εὐθὺς 
τοίνυν τῷ τῶν προγόνων ἀξιώµατι παρεληλύθασι τὸν Ἀλέξανδρον. ποῦ γὰρ ἴσον ἢ 
παραπλήσιον Ἀµύντας, ἄνθρωπος ὑποτελὴς φόρου, ἢ Φίλιππος κλέπτων τὰς 
πόλεις καὶ πατέρων ἀρεταὶ ψαύουσαι τῆς οὐρανίας 
ἁψῖδος; 

 
Μετάφραση 

Προθεωρία 
Αυτό κυρίως αξίζει να παρατηρήσει κανείς, το ότι, αν και ο λόγος αφορά δύο 

πρόσωπα, αρχίζει µε κοινό προοίµιο, και προχωρεί µέχρι ένα ορισµένο σηµείο µε κοινά 
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εγκώµια, στη συνέχεια αναφέρεται σε χωριστά για κάθε αυτοκράτορα µέρη στις 
πολεµικές τους πράξεις και σε άλλους εγκωµιαστικούς τόπους και µετά γίνονται πάλι 
κοινές αναφορές ως τον επίλογο. Έτσι, φαίνεται να είναι µόνο ένας ο λόγος και όχι 
διπλός. Το ύφος δεν είναι εξεζητηµένο ώστε να καθιστά ασαφές το περιεχόµενο, ούτε 
επιδιώκοντας να γίνει σαφές ξεπέφτει σε ταπεινό.  

1 Θεωρώ ότι εγώ από µόνος µου και χωρίς να µε παρακινήσει κανείς θα έσπευδα 
να γράψω τον λόγο, καθώς είναι δίκαιο να ασχοληθώ µε αυτό το εγκώµιο. Καταρχάς, θα 
ήταν πολύ παράδοξο, ενώ οι βασιλιάδες δεν διστάζουν ακόµα και να διακινδυνεύσουν 
το ίδιο τους το σώµα για να προασπίσουν την ασφάλεια µας, εµείς να µην τους 
αφιερώνουµε ούτε ένα µέρος των λόγων που συνθέτουµε ζώντας µε ασφάλεια, αλλά 
τόσο πολύ απέχουµε από το πρέπον, ώστε δεν συνθέτουµε ούτε ένα ελάχιστο µέρος από 
αυτό που θα έπρεπε να ήταν πρώτο. 2 Έπειτα νοµίζω ότι είναι πολύ επαίσχυντο, ενώ οι 
γεωργοί προσφέρουν τους πρώιµους καρπούς τους στους βασιλιάδες, οι άνθρωποι των 
γραµµάτων να µην ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, και µάλιστα ενώ θεωρούν ότι 
έχουν επιλέξει ποιοτικότερο και καλύτερο τρόπο ζωής συγκριτικά µε εκείνους (τους 
γεωργούς). 3 Επιπλέον, αυτοί που δεν προσφέρουν τους επαίνους τους για τις άριστες 
πράξεις, αδικούν και αυτούς που τις έχουν διαπράξει και τον ίδιο τον εαυτό τους 
κατηγορούν, καθώς αποστερούν από τους πρωταγωνιστές αυτά που θα ήταν φυσικό να 
απολαµβάνουν, ενώ οι ίδιοι αποδεικνύονται ότι δεν είναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να 
θαυµάζουν τα καλά. 4 Για αυτούς τους λόγους, και ακόµα περισσότερους, 
παρακινήθηκα να συνθέσω το εγκώµιο, χωρίς να περιµένω να υπάρξει κίνητρο από 
άλλους. Και ενώ στοχαζόµουν αυτά, µε πρόλαβε η επιθυµία του χορηγού και συνέπεσαν 
η δική µου γνώµη και η παράκληση. Έτσι θεώρησα ότι δεν πρέπει να υπάρξει άλλη 
αναβολή και ότι ήρθε η κατάλληλη στιγµή να πραγµατοποιηθεί η επιθυµία µου. Και 
πραγµατικά, θα ήµουν πολύ επιπόλαιος, αν αφήνοντας µια τόσο θαυµαστή αφορµή, δεν 
επιχειρούσα να συνθέσω το εγκώµιο, αλλά επέλεγα να σιωπήσω, τη στιγµή µάλιστα που 
θα προκύψουν και τρία πολύ θετικά πράγµατα. Γιατί όχι µόνο θα διατηρήσουµε την 
ιστορική µνήµη των βασιλικών πράξεων, όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά και οι ίδιοι ίσως 
αποκτήσουµε µεγαλύτερη δόξα, και επιπλέον θα δώσουµε την ευκαιρία να τιµηθεί ο 
εντολοδότης του εγκωµίου. Γιατί, όπως ακριβώς στους αθλητικούς αγώνες, οι 
προπονητές απολαµβάνουν κάτι από τη δόξα των πρωταθλητών, έτσι και αυτός που 
συνέβαλε στη δηµιουργία του λόγου (ο χορηγός) συµµετέχει στις τιµές που πηγάζουν 
από αυτόν.  

5 Συνηθίζεται αυτοί που αναλαµβάνουν ένα εγκώµιο να µέµφονται την ικανότητά 
τους, ότι τάχα δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις περιστάσεις, ενώ θαυµάζουν υπερβολικά 
τον εγκωµιαζόµενο, επειδή τάχα ξεπερνά πολύ τους λόγους. Εγώ, ακόµα και αν κανείς 
µέχρι τώρα δεν το είχε πει αυτό, νοµίζω ότι θα έπρεπε µόνος µου να ανακαλύψω (αυτόν 
τον ρητορικό τόπο) γιατί ταιριάζει στην περίσταση. 6 Αν ήταν δυνατόν να µοιράσουµε 
το εγχείρηµα, και να αναφερθούµε µε τη σειρά, πρώτα στον έναν και µετά στον άλλον, 
να εξοφλήσουµε δηλαδή την υποχρέωσή µας στον µεγαλύτερο και λίγο αργότερα να 
ασχοληθούµε µε τον άλλο, δεν θα είχαµε ανταποκριθεί πλήρως στην αξία των 
εγκωµιαζοµένων, αλλά ίσως η ήττα να ήταν µικρότερη. Ωστόσο αυτός που πρότεινε τον 
αγώνα (ο χορηγός), εκτιµώντας το ίδιο και τους δύο (αυτοκράτορες), δεν έλαβε υπόψιν 
τόσο την δική µας ικανότητα, αλλά σκέφτηκε πώς σε µία χρονική στιγµή θα επαινεθούν 
και οι δύο. Δεν θεώρησε, δηλαδή, σωστό να διασπαστούν σε δύο χωριστά εγκώµια αυτοί 
που έχουν κοινή καταγωγή, κοινή πολιτική και κοινές αρετές. Πώς, είναι δυνατόν, 
λοιπόν, να µην υστερεί ο λόγος µας σαν να επιχειρούσαµε να µετρήσουµε τη γη και τη 
θάλασσα σε µία ηµέρα; 7 Αλλά ακόµη και αν συµβεί αυτό, πάλι θα χρωστούµε µεγάλη 
ευγνωµοσύνη στους νικητές: Γιατί οι λόγοι που αναδεικνύουν τα έργα και τα 
κατορθώµατα των αρχόντων είναι κέρδος για τους αρχοµένους. Επειδή αυτοί που δεν 
µπορούν να µιλήσουν επάξια των αγαθών που τους προσφέρονται, είναι πασιφανές ότι 
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απολαµβάνουν πολυτιµότερη ευτυχία από τους λόγους. Συνεπώς, αν και είναι κάπως 
παράδοξο, σε αυτή µόνον την περίπτωση η ήττα είναι πιο συµφέρουσα από τη νίκη. 8 
Για πολλούς λόγους µου φαίνεται ότι είναι δύσκολο να εξισώσει κανείς ένα εγκώµιο µε 
τις αρετές των βασιλιάδων. Γιατί όσοι κρίθηκαν άξιοι και επιτρέπεται να συχνάζουν στις 
βασιλικές αυλές και να συµµετέχουν τόσο στις εκστρατείες όσο στην καθηµερινή 
ειρηνική ζωή, ένα µόνο πρόβληµα αντιµετωπίζουν, να αξιολογήσουν τι πρέπει να 
ειπωθεί από όσα γνωρίζουν. Για εµάς όλους τους άλλους, αν και γνωρίζουµε πολλά, 
ωστόσο αγνοούµε περισσότερα από όσα ξέρουµε. 9 Και ο κίνδυνος είναι διπλός: όχι 
µόνο να µην είµαστε ικανοί να µιλήσουµε επάξια για όσα γνωρίζουµε, αλλά και να 
σιωπήσουµε τα περισσότερα. Ώστε δεν πρέπει να απαιτήσετε να τα ακούσετε όλα µε τη 
σειρά, ούτε τα περισσότερα από όλα, αλλά να αρκεστείτε σε όσα ειπωθούν και να 
δείξετε κατανόηση για τις παραλείψεις και για τις τυχόν αδυναµίες στην έκθεση όσων 
γνωρίζουµε. 10 Από πού λοιπόν να αρχίσει κανείς; Είναι φανερό ότι (πρέπει να 
αναφερθούµε) στις αιτίες που συνέβαλαν να γίνουν ενάρετοι. Ας παρατεθεί και το 
πλατωνικό χωρίο, που ταιριάζει περισσότερο σε αυτούς παρά σε εκείνους για τους 
οποίους ειπώθηκε, ότι «έγιναν ενάρετοι, επειδή οι πρόγονοί τους ήταν επίσης ενάρετοι». 

32 Και τώρα νοµίζω ότι είναι η στιγµή να προχωρήσω στην εκπαίδευση. Πρέπει 
όλοι να γνωρίζουν ότι αποδείχτηκαν απολύτως ενάρετοι όχι γιατί έτσι τους οδήγησε 
αυτόµατα η τύχη, αλλά από νωρίς πήραν τον δρόµο που τους έδειξε η µελέτη. 33 Δύο 
αρχές της εκπαίδευσης άσκησαν επίδραση στις ψυχές των βασιλιάδων µας. Αφενός 
εκπαιδεύτηκαν στην διοίκηση της βασιλείας, που ήταν τόσο µεγάλη, και αφετέρου 
εξασκήθηκαν στη δεινότητα των λόγων και στη ρητορική ισχύ. Αυτός που διαθέτει το 
ένα από τα δύο και δεν έχει το άλλο, είναι αδύναµος κατ’ ανάγκη σε αυτό που δεν έχει. 
Και αυτός που έχει µάθει την τέχνη της διοίκησης, αλλά δεν γνωρίζει να µιλά µε 
ρητορική τέχνη, εµφανίζεται ως ένας άξεστος βασιλιάς, που µπορεί να εξουσιάζει 
σωστά το βασίλειό του, αλλά δεν το επιτελεί το καθήκον του µε χάρη. Αναλόγως και 
αυτός που κατέχει στο έπακρον τη ρητορική τέχνη, αλλά δεν κατέχει τη γνώση του 
µείζονος πράγµατος (της διακυβέρνησης), ένας τέτοιος άνθρωπος παρουσιάζεται ως 
φλύαρος, που υποβιβάζει τη σπουδαιότητα της βασιλείας σε φληναφήµατα και απέχει 
πάρα πολύ από αυτό που ταιριάζει στο µέγεθός της (της βασιλείας δηλαδή). 34 Αλλά οι 
δικοί µας αυτοκράτορες ήταν καλοί και στα δύο· για την τέχνη των λόγων που ταιριάζει 
στους Ρωµαίους έφεραν τους καλύτερους δασκάλους της εποχής τους, ενώ για την 
επιστήµη της βασιλικής εξουσίας, δεν αναζήτησαν κανένα δάσκαλο. Είχαν κοντά τους 
τον ίδιο τον πατέρα  τους, ο οποίος δεν επρόκειτο ποτέ από φθόνο να αποκρύψει κάτι 
σηµαντικό από αυτή την επιστήµη (τη διοίκηση δηλαδή), γιατί η συγγένεια εκ φύσεως 
είναι ισχυρότερη από αυτήν την αρρώστια (τον φθόνο), ούτε επρόκειτο να βλάψει από 
απειρία τους εκπαιδευοµένους, καθώς κανείς δεν είχε µεγαλύτερη εµπειρία στην 
άσκηση της βασιλικής εξουσίας από αυτόν. 

 50 Και υπάρχει η δυνατότητα αυτός που επιθυµεί να τα ελέγξει αυτά, είτε  
αποδίδω τα µικρά αγαθά στην πρόνοια του θεού είτε οι υπεράνθρωπες πράξεις τους µας 
κάνουν να σκεφτόµαστε έτσι. Ποιος λοιπόν θα µπορούσε να επιδείξει καλύτερη 
βασιλεία από αυτήν εδώ, η οποία αποκτήθηκε από τους προγόνους, επεκτάθηκε από τον 
πατέρα και σταθεροποιήθηκε από αυτούς που την έχουν τώρα; Ποιος επιχειρώντας να 
συγκρίνει τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της ιστορίας µε αυτούς, δεν θα έδινε την 
εντύπωση ότι αγνοεί τη φύση και τα µέτρα των πραγµάτων; 51 Ας αφήσουµε, λοιπόν, 
τον Ξέρξη, αν συµφωνείτε, ο οποίος εξαιτίας της ανοησίας του ήταν πολύ 
δυστυχισµένος, και τον Καµβύση, που τρελάθηκε. Αν θέλετε, ας εξετάσουµε τον Δαρείο 
και τον φηµισµένο Κύρο, που σχεδόν όλοι θαυµάζουν. Ο Κύρος αµέσως µόλις 
γεννήθηκε καταδικάστηκε σε θάνατο και µάλιστα από τους συγγενείς του· και αν µία 
γυναίκα ενός βοσκού δεν διέσωζε τυχαία το βρέφος, δεν θα υπήρχε καν ο Κύρος. 52 
Όταν ενηλικιώθηκε, ξεσήκωσε τους Πέρσες, επιτέθηκε εναντίον των Μήδων και 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

142 

σκότωσε τον παππού του. Το ένα δείχνει την πλεονεξία του και το άλλο δεν απέχει από 
την ασέβεια. Γιατί το να αρπάζει κανείς µία εξουσία που δεν του ανήκει είναι ένδειξη 
πλεονεξίας, ενώ το να διαπράττει κανείς φόνο οικείου του προσώπου είναι ένδειξη 
ασέβειας. Στην περίπτωση του Δαρείου, η τέχνη του ιπποκόµου, ένα παθιασµένο άλογο 
και ένας σχεδιασµένος χρεµετισµός του έδωσαν τη βασιλεία. Ενώ οι δικοί µας 
αυτοκράτορες αµέσως µόλις γεννήθηκαν, ανατράφηκαν µε τις κοινές προσευχές όλων 
µας, κλήθηκαν και έλαβαν τη βασιλεία και δεν την πήραν µε βίαιο τρόπο, αφού πρώτα 
αποκλείστηκαν από αυτή.  

53 Θεωρώ, λοιπόν, ότι κάποιοι θα επιθυµούσαν να δουν στον λόγο µου τον 
Αλέξανδρο να αποδεικνύεται κατώτερος από τους αυτοκράτορες. Δεν είναι καθόλου 
δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Καταρχάς, οι πρόγονοί  τους έχουν ξεπεράσει σε υψηλή 
κοινωνική τάξη τους προγόνους του Αλεξάνδρου. Πού υπάρχει ισότητα ή αναλογία 
ανάµεσα στον Αµύντα, άνθρωπο υποτελή φόρου, ή τον Φίλιππο που λεηλατούσε τις 
πόλεις και στις αρετές των προγόνων σας που αγγίζουν την ουράνια αψίδα;             

 
Σχόλια 

Προθεωρία τοῦ λόγου: Η προθεωρία αναφέρεται στη δοµή και στο ύφος λόγου. Ο 
Malosse αµφισβητεί για δύο λόγους την απόδοση της προθεωρίας στον Λιβάνιο: η 
χρήση του δυϊκού αριθµού (δυοῖν ὑποκειµένοιν προσώποιν) και η clausula (ρητορικό 
σχήµα λόγου που σχετίζεται µε τον ρυθµό στην αρχή ή στο τέλος της πρότασης). Ο 
δυϊκός αριθµός δεν απαντά πουθενά στο συνολογικό corpus του Λιβάνιου και η clausula 
της προθεωρίας δεν συνάδει µε το υπόλοιπο έργο του. Η συγγραφή της συγκεκριµένης 
προθεωρίας θα µπορούσε να έχει γίνει από τον ρήτορα Αφθόνιο, για τον οποίο βλ. 
παραπάνω στον ανά χείρας τόµο. 
δυοῖν ὑποκειµένοιν προσώποιν: Το εγκώµιο δύο προσώπων µαζί απαντά στην ελληνική 
λογοτεχνία από τον Πίνδαρο και µετά. Ο Μένανδρος ο Ρήτωρ στις οδηγίες για τη 
συγγραφή βασιλικού λόγου συνήθως χρησιµοποιεί ενικό αριθµό (βασιλεύς) και σπάνια 
πληθυντικό (για παράδειγµα ΙΙ 368.16, 368.19-20). Παραδείγµατα «διπλών» 
πανηγυρικών λόγων αποτελούν ο Panegyricus Latinus VII (6) για τον Μαξιµιανό και 
τον Κωνσταντίνο το 307 και ο λόγος του Θεµίστιου (οr. 6) για τον Ουαλεντινιανό Α΄ 
και τον Ουάλη το 364. 
1 µηδενὸς ἀνθρώπων παροξύνοντος αὐτόµατος: Ο λόγος αυτός γράφτηκε και 
εκφωνήθηκε από τον Λιβάνιο κατά παραγγελίαν. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές από τους 
µελετητές για το πρόσωπο που έκανε την παραγγελία. Θα µπορούσε να ήταν ο Φίλιππος 
(praefectus praetorio orientis) ο οποίος ήταν ύπατος το 348, ή ο Φιλάγριος (vicarius 
Ponticae), ή ο Ποµπηιανός (ύπαρχος της Βιθυνίας). Ο Λιβάνιος τον αναφέρει εµµέσως 
(για παράδειγµα ὁ τοῦ λόγου συναίτιος Or. 59.4) πολύ σπάνια και µόνο στον πρόλογο.  
πρῶτον µὲν γὰρ τῶν ἀτοπωτάτων ἂν ἦν, εἰ βασιλεῖς µὲν  
τοῖς αὑτῶν σώµασιν οὐκ ἀποκνοῦσι τὴν ἀσφάλειαν ἡµῖν κατακτώµενοι: Πβλ. ἄτοπόν ἐστι 
τοσούτων ἀγαθῶν παρὰ βασιλέων πειρωµένους … (Μένανδρος Ρήτωρ II.368.15-17). 
4 ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς γυµνικοῖς ἀγῶσιν εἰς τοὺς παιδοτρίβας ἔρχεταί τι τῆς ἀπὸ τῶν 
στεφάνων εὐκλείας, οὕτως ὁ τοῦ λόγου συναίτιος κοινωνεῖ τῆς ἀπ’ αὐτοῦ φιλοτιµίας: Η 
µεταφορά που χρησιµοποιεί ο Λιβάνιος συνδέει διακειµενικά τον λόγο του µε το 
προοίµιο του Πανηγυρικοῦ του Ισοκράτη: πολλάκις ἐθαύµασα τῶν τὰς πανηγύρεις 
συναγαγόντων καὶ τοὺς γυµνικοὺς ἀγῶνας καταστησάντων (Or. 4.1.1-2). Βλ. και 
παρακάτω ὅ τε προβαλὼν τὸν ἆθλον (Or. 59.6). 
6 εἰ µὲν γὰρ ἐνῆν διελεῖν τὸ ἀγώνισµα … οὐδ’ οὕτω µὲν ἂν πρὸς τὴν ἀξίαν ἠρκέσαµεν, οὐ 
µὴν τοσοῦτον ἂν ἴσως ἡττηθέντες ἀπήλθοµεν: Χαρακτηριστική περίπτωση captatio 
benevolentiae και επιπλέον ένας έµµεσος τρόπος να εκφράσει την προτίµησή του να 
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εγκωµιάσει τον Κωνστάντιο. Αυτή η προτίµηση αποδεικνύεται και από το περιεχόµενο 
του λόγου, αφού σύµφωνα µε τον Malosse (Libanios 14) για τον Κωνστάντιο έχει 
αφιερώσει 5274 λέξεις, ενώ για τον Κώνσταντα µόνο 1746 λέξεις. 
πῶς οὐκ ἀνάγκη τοῦ µετρίου τοσοῦτον ὑστερεῖν, ὅσονπερ ἂν εἰ γῆν καὶ θάλατταν 
ἐνεχειροῦµεν ἡµέρᾳ µιᾷ µετρεῖν;: Πβλ. δέχεται δὲ τὰ προοίµια τοῦ λόγου καὶ ἐκ 
παραδειγµάτων ἀορίστων αὐξήσεις, οἷον ὡς ἂν εἰ λέγοιµεν, ὥσπερ δὲ πελάγους ἀπείρου 
τοῖς ὀφθαλµοῖς µέτρον οὐκ ἔστι λαβεῖν, οὕτω καὶ βασιλέως εὐφηµίαν λόγῳ περιλαβεῖν οὐ 
ῥᾴδιον (Μένανδρος Ρήτωρ II.368.21-369.2) 
7 ὥστ’ εἰ καὶ παράδοξον εἰπεῖν, ἐν τούτῳ µόνῳ τὸ νικᾶσθαι τοῦ νικᾶν λυσιτελέστερον: 
Διακειµενικός διάλογος µε τον Μενέξενο του Πλάτωνα: ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει, ἡ δὲ ἧττα, 
ἐὰν ἡττώµεθα, εὐδαιµονίαν (247a 5-6). 
8 ὅσοι µὲν γὰρ βασιλικῶν αὐλῶν ἄξιοι κριθέντες καὶ στρατευοµένοις συναπαίρουσι καὶ 
τῶν ἐπὶ τῆς ἡσυχίας παρ’ ἡµέραν πραττοµένων οὐκ ἀπείρως ἔχουσι: Μια παραλλαγή του 
ρητορικού τόπου της captatio benevolentiae, που θυµίζει ιστοριογραφία. Έχει 
ερµηνευτεί και ως µια προσπάθεια ταύτισης του ρήτορα µε το κοινό της Νικοµήδειας 
στο οποίο απευθύνεται και αποστασιοποίησής του από την αυτοκρατορική αυλή.  
10 Πόθεν οὖν ἄρξασθαι καλόν; Το ρητορικό αυτό σχήµα λέγεται διαπόρησις (dubitatio) 
και απαντά και σε άλλους ρητορικούς λόγους (για παράδειγµα στον Ιουλιανό Τίς ἂν οὖν 
ἡµῖν ἀρχὴ καὶ τάξις τοῦ λόγου γένοιτο καλλίστη; οr. 1.3.1-2) καθώς αποτελεί ρητορικό 
τόπο. Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί ο Λιβάνιος οδηγεί σε διακειµενική σύνδεση µε τον 
Μενέξενο του Πλάτωνα (ἢ πόθεν ἂν ὀρθῶς ἀρξαίµεθα ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες 237a 
1-2) και τις οδηγίες του Μενάνδρου του Ρήτορα για τη συγγραφή βασιλικού λόγου οἷον 
ὡς διαποροῦντος τοῦ λέγοντος ὅθεν χρὴ τὴν ἀρχὴν τῶν ἐγκωµίων ποιήσασθαι  (II.369.13-
16). 
λεγέσθω δὴ τὸ τοῦ Πλάτωνος ἐπ’ αὐτοῖς µᾶλλον τούτοις ἢ ’κείνοις πρέπον εἰς οὓς εἴρηται, 
ὅτι ἀγαθοὶ δὲ ἐγένοντο διὰ τὸ φῦναι ἐξ ἀγαθῶν: Μενέξενος (237a). Ο Malosse (Libanios 
183) ερµήνευσε αυτή τη διακειµενική αναφορά ως µία ευφυή παρωδία, καθώς ο 
Πλάτωνας χρησιµοποιεί αυτή την αναφορά για τους Αθηναίους στρατιώτες που πέθαναν 
για την πατρίδα τους. Ωστόσο η συχνή χρήση του διακειµενικού διαλόγου µε τον 
Μενέξενο του Πλάτωνα ίσως γίνεται εξαιτίας της συγγένειας των λογοτεχνικών ειδών, 
καθώς και τα δύο έργα ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των επιδεικτικών λόγων.  
Στα κεφάλαια 32-34 έχουµε µια θεωρητική προσέγγιση του ρόλου της ρητορικής στην 
εκπαίδευση των βασιλιάδων που προσπαθεί να µιµηθεί τον τρόπο σκέψης του Πλάτωνα 
για τους άρχοντες φιλοσόφους και τον ρόλο τους στη διακυβέρνηση των πολιτών.  
Στα κεφάλαια 50-53 χρησιµοποιείται το παράδειγµα, η σύγκρισις, ως τρόπος 
επιχειρηµατολογίας. Οι βασιλείς συγκρίνονται µε ιστορικά πρόσωπα, όπως τον Ξέρξη, 
τον Δαρείο, τον Κύρο, τον Αλέξανδρο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για µία 
σύγκριση ἀπ’ ἐλάττονος, καθώς όλοι οι άλλοι βασιλιάδες παρουσιάζονται κατώτεροι από 
τους δύο βασιλιάδες.  
50 τίς ἂν οὖν ἀµείνω τῆσδε βασιλείαν ἐπιδείξειε τῆς ὑπὸ µὲν τῶν προγόνων κτηθείσης, 
ὑπὸ δὲ τοῦ πατρὸς αὐξηθείσης, ὑπὸ δὲ τῶν νῦν ἐχόντων βεβαιωθείσης; τίς ἂν τοὺς 
ἀρίστους τῶν ἐν µνήµῃ τοῖσδε παραβάλλειν ἐπιχειρῶν οὐκ ἂν ἀγνοεῖν δόξειε πραγµάτων 
φύσιν τε καὶ µέτρα; Ενδεικτικό το χωρίο για τουλάχιστον τρία ρητορικά σχήµατα: 
ρητορική ερώτηση, οµοιοτέλευτο µε κλίµακα όσον αφορά τις συλλαβές των λέξεων 
(κτηθείσης, αὐξηθείσης, βεβαιωθείσης). 
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
 

Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 
 
Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός (ή ο Θεολόγος) υπήρξε µια από τις σηµαντικότερες 
πνευµατικές µορφές του 4ου αιώνα. Σπουδαίος ρήτορας, ποιητής και θεολόγος 
εξελίχτηκε σε έναν από τους πρώτους µεγάλους διανοούµενους του 
Χριστιανισµού που επιχείρησαν να δεξιωθούν στοιχεία του ελληνικού 
πνεύµατος στη λογοτεχνία και διδασκαλία της νέας θρησκείας. Συνήθως 
αναφέρεται ως ένας από τους τρεις µεγάλους Καππαδόκες, µαζί µε τον Βασίλειο 
Καισαρείας και τον αδελφό αυτού Γρηγόριο Νύσσης. 

Τα χρονολογικά όρια της ζωής τού Γρηγορίου εκτείνονται από τα 
τελευταία χρόνια του Κωνσταντίνου Α΄ ως την περίοδο της βασιλείας του 
Θεοδοσίου Α΄: 329/30 – 390/1.30 Γεννήθηκε στην Αριανζό, ένα αγρόκτηµα 
κοντά στην Ναζιανζό της Καππαδοκίας. Υπήρξε γόνος εύπορης γαιοκτηµονικής 
οικογένειας, µε µητέρα χριστιανή και πατέρα ακόλουθο της ιουδαιο-
παγανιστικής σέκτας των Υψισταρίων, ο οποίος µετεστράφη στη νέα θρησκεία 
µε επίµονη προτροπή της συζύγου του. Η οικονοµική ευπραγία των γονέων 
επέτρεψε στον Γρηγόριο να κάνει σπουδές όχι µόνο στην Καισάρεια της 
Παλαιστίνης και στην Αλεξάνδρεια αλλά και στην Αθήνα, πράγµα όχι σύνηθες 
για χριστιανούς νέους. Στην Αθήνα παρακολούθησε τις παραδόσεις ρητορικής, 
φιλολογίας και φιλοσοφίας του Ιµέριου και του Προαιρέσιου. Εκεί θεµελιώθηκε 
η κλασική παιδεία του Γρηγορίου, η γνωριµία του µε τη λογοτεχνία και τη 
φιλοσοφική σκέψη των Ελλήνων, τα έντονα ίχνη της οποίας αναγνωρίζουµε στα 
πεζά και ποιητικά του έργα. Στην Αθήνα χτίστηκε και η φιλία του µε τον 
Βασίλειο, η οποία θα ασκήσει σηµαντική επίδραση στις µετέπειτα επιλογές (και 
καταναγκασµούς) του Γρηγορίου. 

Κοµβικός σταθµός όχι µόνο για το συγγραφικό του έργο αλλά εν γένει για 
ολόκληρη τη σταδιοδροµία του υπήρξε η περίοδος δραστηριοποίησής του στην 
Κωνσταντινούπολη (379–381). Ο Γρηγόριος αποφάσισε να εγκαταλείψει την 
ησυχία της αναχώρησης και να εµπλακεί ενεργά στην πρακτική ζωή και τη 
διοίκηση της Εκκλησίας. Ο εσωστρεφής θεολόγος και απρόθυµος για δράση 
επίσκοπος µεταστρέφεται σε δυναµικό εκκλησιαστικό άνδρα που αγωνίζεται για 
την επικράτηση του δόγµατος της Νικαίας στο αρειανόφιλο περιβάλλον της 
πρωτεύουσας. Η περίοδος αυτή είναι πολύ παραγωγική για τον Γρηγόριο· για τη 
ρητορική του επίδοση η καλύτερη. Μέσα σε δυόµισι χρόνια συνέγραψε περί τις 

																																																								
30 Βασικές πηγές για τη βιογραφία του Γρηγορίου είναι τα ίδια τα έργα του, κυρίως το ποίηµα 
Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, και ο βίος από τον βιογράφο του Γρηγόριο τον Πρεσβύτερο (πρώτο ήµισυ 
του 7ου αιώνα). Βλ. PG 35, 243-304· κριτική έκδοση: X. Lequeux, Gregorii Presbyteri Vita 
Sancti Gregorii Theologi, Turnhout 2001. Παραδίδεται ένας ακόµη σύντοµος βίος στη Σοῦδα, s.v. 
Από τη νεότερη βιβλιογραφία, έργο διεθνούς αναφοράς –το οποίο συνδυάζει παραστατική 
αφήγηση µε επιστηµονική ακρίβεια και εξαντλητική τεκµηρίωση– είναι το βιβλίο του McGuckin, 
Saint Gregory of Nazianzus. 
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είκοσι οµιλίες, όσες περίπου τις προηγούµενες δύο δεκαετίες.31 Ανάµεσα σ’ 
αυτές συγκαταλέγονται και οι πέντε βαρυσήµαντοι θεολογικοί λόγοι (27-31),32 
εξ αιτίας των οποίων ο Γρηγόριος έλαβε τον τίτλο του «θεολόγου». 

Οι οδυνηρές εµπειρίες και οι απογοητεύσεις που βίωσε ο Γρηγόριος στην 
Κωνσταντινούπολη, ιδίως η περιπλοκή στην υπόθεση του κυνικού φιλοσόφου 
Μάξιµου από την Αλεξάνδρεια,33 τον οδήγησαν στην παραίτηση από τον 
πατριαρχικό θρόνο και στην έξοδο. Ο βίος του Γρηγορίου φαίνεται να είναι µια 
συνεχής άσκηση ισορροπίας ανάµεσα στην εγκόσµια δράση και στην 
αναχωρητική µόνωση. Το θέρος του 381 εγκατέλειψε την πρωτεύουσα και 
επέστρεψε στην Καππαδοκία, αρχικά στην Ναζιανζό και, δύο χρόνια αργότερα, 
στην ησυχία των πατρικών κτηµάτων της Αριανζού. Η τελευταία αυτή περίοδος 
της ζωής του είναι η πιο γόνιµη αναφορικά µε την ποιητική του παραγωγή. Η 
απαλλαγή του από κάθε διοικητική και ποιµαντική ευθύνη, η µοναξιά και η 
σχολή της απόσυρσης αλλά και η συνεχής παρουσία της ασθένειας που τον 
κάνει να συνειδητοποιεί ότι το τέλος δεν είναι µακριά, ευνοούν ένα κλίµα 
περισυλλογής και αναστοχασµού το οποίο µετουσιώθηκε σε µια πλούσια 
ποιητική δηµιουργία.  

Το έργο του Γρηγορίου είναι εκτενές και ποικίλο, ποιητικό και πεζό. Η 
σηµερινή γνωστή ταξινόµησή του ανάγεται στους πρώτους Βενεδικτίνους 
εκδότες του, αρχικά τον Charles Clémencet (1778) και αργότερα τον Armand-
Benjamin Caillau (1840). Τη διαίρεση αυτή των δύο Γάλλων µοναχών 
διατήρησε ο J. P. Migne στην έκδοση της Patrologia Graeca, στην οποία 
καταλαµβάνει τέσσερις τόµους (35-38). Σύµφωνα µε την ιστορική αυτή 
κατάταξη περιλαµβάνει 45 Λόγους, 244 Επιστολές34 και 408 ποιήµατα,35 
χωρισµένα στις ακόλουθες κατηγορίες:   

																																																								
31 Από το 362 που εγκαταλείπει τη µοναστική ζωή µε τον Βασίλειο και επιστρέφει στη Ναζιανζό 
ως το 375 που αποσύρεται στη Σελεύκεια της Ισαυρίας συγγράφει 19 λόγους. Από το 375 ως το 
379 ο Γρηγόριος σιωπά. 
32 PG 36, 11-172. Νεότερη έκδοση: P. Gallay, Grégoire de Nazianze:Discours 27-31, Discours 
Theologiques, Paris 1978. Επίσης, J. Barbel, Gregor von Nazianz. Die fünf theologischen Reden, 
Düsseldorf 1963· F.W. Norris, Faith Gives Fullness to Reasoning. The Five Theological Orations 
of Gregory Nazianzen, Leiden-New York 1991· H. J. Sieben, Gregor von Nazianz, Orationes 
theologicae. Die fünf theologischen Reden, Freiburg et al. 1996. 
33 Ο Μάξιµος, φιλόδοξος και τυχοδιωκτικός τύπος ανθρώπου, ενώ αρχικά κέρδισε την 
εµπιστοσύνη και τη φιλία του Γρηγορίου, αργότερα αποπειράθηκε µε τη στήριξη Αιγυπτίων 
επισκόπων και του Πέτρου Αλεξανδρείας να χειροτονηθεί κρυφά επίσκοπος στην 
Κωνσταντινούπολη παραγκωνίζοντας τον Γρηγόριο. Ο Ναζιανζηνός αφιερώνει πολλούς στίχους 
από το µεγάλο αυτοβιογραφικό του ποίηµα στον Μάξιµο (Ἔπη ΙΙ, 1, 11, 728-1112), καθώς και ένα 
ολόκληρο ποίηµα (ΙΙ, 1, 41). Για την υπόθεση αυτή βλ. McGuckin, Saint Gregory of Nazianzus 
311-324. 
34 Η έκδοση του Ρ. Gallay (Gregor von Nazianz. Briefe, Berlin 1969) περιλαµβάνει τέσσερις 
επιπλέον επιστολές: τρεις από την αλληλογραφία του Βασιλείου Καισαρείας και µία από την 
αλληλογραφία του Γρηγορίου Νύσσης (συνολικά 249). 
35 Δεν συµπεριλαµβάνουµε την τραγωδία –ακριβέστερα τον ευριπίδειο κέντρωνα– Χριστὸς 
Πάσχων, η οποία µολονότι αποδίδεται από ύστερα µεσαιωνικά χειρόγραφα στον Γρηγόριο, 
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I. Ἔπη θεολογικά, τα οποία περιλαµβάνουν: 1) 38 δογµατικὰ (PG 37, 397-
522), και 2) 40 ἠθικὰ (PG 37, 521-968). 

ΙΙ. Ἔπη ἱστορικά, που κατανέµονται σε: 1) 99 εἰς ἑαυτὸν (PG 37, 969-
1452), και 2) 8 εἰς ἑτέρους (PG 37, 1451-1600). Στην οµάδα αυτή των ιστορικών 
ποιηµάτων του Γρηγορίου εντάσσονται και οι επιγραµµατικές του συνθέσεις: 
129 ἐπιτάφια και 94 ἐπιγράµµατα (PG 38, 11-130).36 

Αυτά παραδίδουν οι χειρόγραφοι κώδικες του Γρηγορίου. Τα 
επιγράµµατά του, ωστόσο, παραδίδονται και από µιαν άλλη µοναδική πηγή: την 
Παλατινή Ανθολογία, το όγδοο βιβλίο της οποίας περιλαµβάνει αποκλειστικά 
254 δικά του επιγράµµατα. 

Το ποιητικό έργο του Γρηγορίου είναι τεράστιο· εκτείνεται σε πάνω από 
δεκαεπτά χιλιάδες στίχους. Ωστόσο, δεν έχει βρει µια αδιαφιλονίκητη θέση στον 
κανόνα της ελληνικής ποίησης. Η αξιολόγηση της λογοτεχνικής του ποιότητας 
από τους µελετητές κυµαίνεται. Οι προερχόµενοι από την κλασική φιλολογία 
συχνά κρίνουν αυστηρά, ενίοτε και άδικα, τον Ναζιανζηνό έχοντας ως µέτρο 
σύγκρισης, συνειδητά ή ανεπίγνωστα, τους κλασικούς και ελληνιστικούς 
ποιητές, ενώ οι βυζαντινολόγοι είναι πιο ήπιοι και µετριοπαθείς στις κρίσεις 
τους. Αντιθέτως οι θεολόγοι, κυρίως της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας, 
ξεκινώντας µε αγιογραφική προδιάθεση τείνουν συνήθως στο να εξαίρουν 
ανεπιφύλακτα την ποιητική ευαισθησία και επιδεξιότητα του Γρηγορίου.  

Η επίµονη µοµφή που απευθύνεται στην ποίηση του Γρηγορίου είναι ότι 
περισσεύει σ’ αυτήν η µίµηση και ο ρητορισµός, µε άλλα λόγια ότι απουσιάζει η 
πρωτοτυπία και ο αυθορµητισµός. Πράγµατι, τα χαρακτηριστικά αυτά 
εµφανίζονται στο ποιητικό του έργο. Η κρίση µας, ωστόσο, δεν θα µπορέσει να 
είναι ορθή, αν δεν αποδεσµευτεί από τα κριτήρια της λογοτεχνικής αισθητικής 
τα οποία έχουν διαµορφωθεί και παγιωθεί από την Αναγέννηση και µετά. Δεν 
µπορούµε να αξιολογήσουµε την ποίηση του Γρηγορίου αν δεν την εντάξουµε 
στο λογοτεχνικό πνεύµα της εποχής του που έχει τη σφραγίδα της ρητορικής. 
Ασφαλώς η µίµηση και ο ρητορισµός είναι χαρακτηριστικά της γρηγοριανής 
ποίησης αλλά είναι βεβαίως και χαρακτηριστικά της συνολικής ποιητικής 
παραγωγής της περιόδου αυτής. «Πανηγυρικὸν γὰρ πρᾶγµα δήπουθέν ἐστι 
ποίησις ἅπασα καὶ πάντων γε λόγων πανηγυρικώτατον», αποφαίνεται ο 
Ερµογένης από την Ταρσό.37 Τον Γρηγόριο ως ποιητή δεν θα τον συγκρίνουµε 
µε τους κλασικούς ή ακόµη και µε τους ελληνιστικούς ποιητές. Θα τον 
αντιπαραβάλουµε µε τον Κόιντο τον Σµυρναίο, τον Συνέσιο Κυρήνης, τον 
Νόννο τον Πανοπολίτη, τον Τριφιόδωρο ή τους λίγο µεταγενέστερους 
Κόλλουθο και Μουσαίο. Εντός της χορείας αυτών των ποιητών ο Γρηγόριος 
κατέχει διακεκριµένη θέση. 

																																																																																																																																									
παραµένει ουσιαστικά άγνωστης πατρότητας και αµφισβητούµενης χρονολόγησης· PG 38, 133-
338. Νεότερη έκδοση: A. Tuilier, Grégoire de Nazianze, La Passion du Christ, Paris 1969. 
36 Η ιστορική αυτή διαίρεση των Ἐπῶν εξακολουθεί να είναι εν χρήσει παρά τις κάποιες 
εσφαλµένες καταχωρίσεις που έχουν εντοπισθεί. Μια νέα εξορθολογισµένη ταξινόµηση προτείνει 
ο Demoen, Pagan and biblical exempla 61-63. 
37 Περὶ ἰδεῶν λόγου 2, 10, 231-233 Rabe. 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 147 
 

	

Στην ελληνική βιβλιογραφία το σύνολο του συγγραφικού έργου του 
Γρηγορίου του Ναζιανζηνού περιλαµβάνεται στις δύο µεγάλες πατρολογικές 
σειρές, οι οποίες αναπαράγουν κατά βάση το κείµενο της Patrologia Graeca και 
απευθύνονται κυρίως σε θεολόγους: στην αθηναϊκή σειρά της Αποστολικής 
Διακονίας Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων 
(ΒΕΠΕΣ) και σε εκείνην της Θεσσαλονίκης Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
(ΕΠΕ) από τις Πατερικές Εκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς». Ιδιαιτέρως για το 
ποιητικό του έργο µια καλή εισαγωγή δίνει ο Simelidis, Selected Poems of 
Gregory.38 

 
Λόγος ΜΓ´. Εἰς τὸν µέγαν Βασίλειον ἐπίσκοπον Καισαρείας 

Καππαδοκίας ἐπιτάφιος 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Λόγος που εκφωνήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας µετά την παραίτηση 
του Γρηγορίου από τον επισκοπικό θρόνο Κωνσταντινουπόλεως και πιθανώς 
την 1/1/382, στην τρίτη επέτειο της κοίµησης του Μεγάλου Βασιλείου (για τον 
οποίο βλ. παρακάτω την εισαγωγή στην πραγµατεία του Πρὸς τοὺς νέους). Τον 
επιτάφιο διαπερνά ανυπόκριτος θαυµασµός για τον Βασίλειο, µε τον οποίο ο 
Γρηγόριος συνδεόταν µε βαθιά δια βίου φιλία. Μάλιστα περιγράφει µε ιδιαίτερο 
συναισθηµατισµό την έναρξη της φιλίας τους κατά τα φοιτητικά τους χρόνια 
στην Αθήνα. Με την ευκαιρία, παρέχει µια ζωντανή εικόνα των σπουδών και 
της φοιτητικής ζωής εκεί. Αν και η βάπτιση και των δύο ακολούθησε µερικά 
χρόνια αργότερα, η θεοσέβειά τους σε αυτό το στάδιο είναι ένα θέµα που τονίζει 
ιδιαίτερα ο Γρηγόριος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας άλλος λόγος του 
Γρηγορίου, Εἰς τὸν Γρηγόριον Νύσσης (Λόγος ΙΑ´), που εκφωνήθηκε το 372 
παρουσία του προσφωνουµένου και αδελφού τού Βασιλείου, περιλαµβάνει 
αφενός εγκώµιο των δύο αδελφών και αφετέρου παράπονα προς αυτούς, για τον 
Βασίλειο ειδικότερα, επειδή τον ανάγκασε να χειροτονηθεί. Σώζεται επίσης 
µεταξύ τους αλληλογραφία. 

Ο Γρηγόριος είχε ήδη συγγράψει επιταφίους για συγγενικά του πρόσωπα 
ανάµεσα στα έτη 368 και 374, και συγκεκριµένα για τον αδελφό του Καισάριο, 
την αδελφή του Γοργονία και τον πατέρα του Γρηγόριο τον πρεσβύτερο (Λόγοι 
Ζ´, Η´ και ΙΗ´ αντιστοίχως, µε τον τελευταίο να εκφωνείται παρουσία του 
Βασιλείου), καθώς και για τον Αθανάσιο Αλεξανδρείας (Λόγος ΚΑ´). Υπήρξε 
µάλιστα ο πρώτος χριστιανός ρήτορας που ασχολήθηκε µε το παραδοσιακό αυτό 
είδος. Αφενός είχε υπόψιν του τις οδηγίες για τους επιταφίους και βασιλικούς 
λόγους τού ρήτορος Μενάνδρου, αφετέρου προσέδωσε στο είδος χριστιανικό 
χαρακτήρα. Ο επιτάφιος για τον Βασίλειο, περισσότερο από τους άλλους 
επιταφίους του, γνώρισε τεράστια διάδοση στο Βυζάντιο. Αποτέλεσε το 
πρότυπο των επιταφίων λόγων για τους µεταγενέστερους ρήτορες και ως τέτοιος 
																																																								
38 Για περαιτέρω εκτενή βιβλιογραφία βλ. Βερτουδάκης, Το 8ο Βιβλίο της Π.Α. 19-20 µε σηµ. 10. 
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διδασκόταν στα σχολεία της µέσης παιδείας. Επιπλέον, µαζί µε τους λόγους για 
τον Αθανάσιο και τον Γρηγόριο Νύσσης που προαναφέρθηκαν, περιλαµβανόταν 
στους δεκαέξι «αναγινωσκόµενους» λόγους του Γρηγορίου, µια επιλογή δηλαδή 
από τη συλλογή των συνολικά σαρανταπέντε λόγων του, που αναγινώσκονταν 
σε διάφορες λειτουργικές ακολουθίες και έχουν πλούσια χειρόγραφη παράδοση. 
Σώζονται επίσης αποσπάσµατά του στα αρµενικά και τα κοπτικά. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται δύο ενδεικτικά αποσπάσµατα από τον 
µακροσκελέστατο αυτόν επιτάφιο. Το κεφ. 15 αφορά στις σπουδές στην Αθήνα 
καθώς και σε θέµατα διασκέδασης και ρητορικής, που απασχολούσαν τους 
συνοµηλίκους του. Το κεφ. 19 επικεντρώνεται στη δυνατή φιλία των δύο 
ευσεβών νέων. 

CPG 3010.43. 
Έκδ.: J. Bernardi, Grégoire de Nazianze. Discours 42–43, Sources 

Chrétiennes 384, Paris 1992, 116–306. 
 

Κεφάλαια 15 και 19 
 
15. Εἶχον ἡµᾶς Ἀθῆναι, καθάπερ τι ῥεῦµα ποτάµιον ἀπὸ µιᾶς σχισθέντας πηγῆς 
τῆς πατρίδος εἰς διάφορον ὑπερορίαν κατ’ ἔρωτα τῆς παιδεύσεως καὶ πάλιν εἰς 
ταὐτὸ συνελθόντας ὥσπερ ἀπὸ συνθήµατος, οὕτω Θεοῦ κινήσαντος. Εἶχον δὲ 
µικρῷ µὲν ἐµὲ πρότερον, τὸν δ’ εὐθὺς µετ’ ἐµέ, µετὰ πολλῆς προσδεχθέντα καὶ 
περιφανοῦς τῆς ἐλπίδος. Καὶ γὰρ ἐν πολλῶν γλώσσαις ἔκειτο πρὶν ἐπιστῇ, καὶ µέγα 
ἑκάστοις ἦν προκαταλαβεῖν τὸ σπουδαζόµενον. Οὐδὲν δὲ οἷον καὶ ἥδυσµά τι 
προσθεῖναι τῷ λόγῳ µικρὸν ἀφήγηµα, τοῖς µὲν εἰδόσιν ὑπόµνησιν, τοῖς δὲ 
ἀγνοοῦσι διδασκαλίαν.  

Σοφιστοµανοῦσιν Ἀθήνησι τῶν νέων οἱ πλεῖστοι καὶ ἀφρονέστεροι, οὐ τῶν 
ἀγεννῶν µόνον καὶ τῶν ἀνωνύµων, ἀλλ’ ἤδη καὶ τῶν εὖ γεγονότων καὶ 
περιφανεστέρων, ἅτε πλῆθος σύµµικτον ὄντες καὶ νέοι καὶ δυσκάθεκτοι ταῖς 
ὁρµαῖς. Ὅπερ οὖν πάσχοντας ἔστιν ἰδεῖν περὶ τὰς ἀντιθέτους ἱπποδροµίας τοὺς 
φιλίππους τε καὶ φιλοθεάµονας — πηδῶσι, βοῶσιν, οὐρανῷ πέµπουσι κόνιν, 
ἡνιοχοῦσι καθήµενοι, παίουσι τὸν ἀέρα, τοὺς ἵππους δὴ τοῖς δακτύλοις ὡς 
µάστιξι, ζευγνύουσι, µεταζευγνύουσιν, οὐδενὸς ὄντες κύριοι ἀντιδιδόασι ἀλλήλοις 
ῥᾳδίως ἡνιόχους, ἵππους, ἱπποστασίας, στρατηγούς — καὶ ταῦτα τίνες; Οἱ πένητες 
πολλάκις καὶ ἄποροι καὶ µηδ’ ἂν εἰς µίαν ἡµέραν τροφῆς εὐπορήσoντες —, τοῦτο 
καὶ αὐτοὶ πάσχουσιν ἀτεχνῶς περὶ τοὺς ἑαυτῶν διδασκάλους καὶ ἀντιτέχνους, 
ὅπως πλείους τε ὦσιν αὐτοὶ κἀκείνους εὐπορωτέρους ποιῶσι δι’ ἑαυτῶν σπουδὴν 
ἔχοντες, καὶ τὸ πρᾶγµά ἐστιν ἐπιεικῶς ἄτοπον καὶ δαιµόνιον. 
Προκαταλαµβάνονται πόλεις, ὁδοί, λιµένες, ὀρῶν ἄκρα, πεδία, ἐσχατιαί, οὐδὲν ὅ 
τι µὴ τῆς Ἀττικῆς µέρος ἢ τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος, αὐτῶν τῶν οἰκητόρων οἱ πλεῖστοι· 
καὶ γὰρ τούτους µεµερισµένους ταῖς σπουδαῖς ἔχουσιν.  
 
19. Ὡς δὲ προϊόντος τοῦ χρόνου τὸν πόθον ἀλλήλοις καθωµολογήσαµεν, καὶ 
φιλοσοφίαν εἶναι τὸ σπουδαζόµενον, τηνικαῦτα ἤδη τὰ πάντα ἦµεν ἀλλήλοις, 
ὁµόστεγοι, ὁµοδίαιτοι, συµφυεῖς, τὸ ἓν βλέποντες, ἀεὶ τὸν πόθον ἀλλήλοις 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 149 
 

	

συναύξοντες θερµότερόν τε καὶ βεβαιότερον. Οἱ µὲν γὰρ τῶν σωµάτων ἔρωτες, 
ἐπειδὴ ῥεόντων εἰσί, καὶ ῥέουσιν ἴσα καὶ ἠρινοῖς ἄνθεσιν· οὔτε γὰρ φλὸξ µένει τῆς 
ὕλης δαπανηθείσης, ἀλλὰ τῷ ἀνάπτοντι συναπέρχεται, οὔτε πόθος ὑφίσταται, 
µαραινοµένου τοῦ ὑπεκκαύµατος. Οἱ δὲ κατὰ Θεόν τε καὶ σώφρονες, ἐπειδὴ 
πράγµατος ἑστῶτός εἰσι, διὰ τοῦτο καὶ µονιµώτεροι, καὶ ὅσῳ πλέον αὐτοῖς τὸ 
κάλλος φαντάζεται, τοσούτῳ µᾶλλον ἑαυτῷ τε καὶ ἀλλήλοις συνδεῖ τοὺς τῶν 
αὐτῶν ἐραστάς. Οὗτος τοῦ ὑπὲρ ἡµᾶς ἔρωτος νόµος.  

Αἰσθάνοµαι µὲν οὖν ἔξω τοῦ καιροῦ καὶ τοῦ µέτρου φερόµενος, καὶ οὐκ 
οἶδ’ ὅπως εἰς τούτους ἐµπίπτω τοὺς λόγους, οὐκ ἔχω δ’ ὅπως ἐµαυτὸν ἐπίσχω τοῦ 
διηγήµατος· ἀεὶ γάρ µοι τὸ παρεθὲν ἀναγκαῖον φαίνεται καὶ κρεῖττον τοῦ 
προληφθέντος, κἄν µέ τις ἀπάγῃ τοῦ πρόσω τυραννικῶς, τὸ τῶν πολυπόδων 
πείσοµαι, ὧν τῆς θαλάµης ἐξελκοµένων προσέξονται ταῖς κοτύλαις αἱ πέτραι, καὶ 
οὐ πρὶν ἀφεθήσονται ἢ παρ᾽ ἀλλήλων τι προσλαβεῖν ἐκ τῆς βίας. Εἰ µὲν οὖν 
συγχωρήσοι τις, ἔχω τὸ ζητούµενον· εἰ δὲ µή, παρ’ ἐµαυτοῦ λήψοµαι.  
 

Μετάφραση 
Λόγος 43. Επιτάφιος στον Μέγα Βασίλειο,  
επίσκοπο Καισαρείας Καππαδοκίας 

 
15. Μας δέχθηκε η Αθήνα, εµάς που σαν ρεύµα ποταµίσιο από την ίδια πηγή, την 
πατρίδα µας, χωριστήκαµε προς διαφορετική ξενιτειά από έρωτα της παιδείας, και πάλι 
στο ίδιο µέρος συναντηθήκαµε σαν από σύνθηµα, καθώς έτσι µας κατηύθυνε ο Θεός. 
Εµένα µε δέχθηκε λίγο νωρίτερα, εκείνον αµέσως µετά από εµένα, και τον υποδέχθηκε 
µε µεγάλη και εµφανή προσδοκία. Διότι προτού ακόµη φτάσει εκεί, βρισκόταν στο 
στόµα πολλών, και ήταν σπουδαία υπόθεση για τον καθένα να προκαταλάβει το τί θα 
σπούδαζε εκείνος. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να προσθέσω στον λόγο µου ως 
άρτυµα µια µικρή αφήγηση, είτε ως υπενθύµιση σε όσους το γνωρίζουν, είτε ως 
διδασκαλία σε όσους το αγνοούν. 

Στην Αθήνα οι περισσότεροι και πιο άφρονες νέοι έχουν µανία µε τη σοφιστική, 
όχι µόνο οι ταπεινής καταγωγής και οι ανώνυµοι, αλλά και οι ευγενικής καταγωγής και 
επιφανέστεροι, ως πλήθος ετερόκλητο που είναι και επιπλέον νέοι, που δύσκολα 
συγκρατούν τις ορµές τους. Αυτό δηλαδή που µπορεί να δει κανείς να παθαίνουν µε τις 
αγωνιστικές ιπποδροµίες όσοι αγαπούν τα άλογα και τα θεάµατα — πηδούν, 
κραυγάζουν, στέλνουν σκόνη στον ουρανό, οδηγούν άρµα όντας καθιστοί στη θέση 
τους, χτυπούν τον αέρα, υποτίθεται τα άλογα, µε τα δάκτυλά τους σαν µαστίγια, 
σελλώνουν, ξεσελλώνουν, χωρίς να έχουν στην κατοχή τους κανένα άλογο, 
ανταλλάσσουν µεταξύ τους εύκολα ηνιόχους, άλογα, στάβλους και διαιτητές (και ποιοι 
τα κάνουν αυτά; Πολλές φορές οι φτωχοί και άποροι, που δεν διαθέτουν ούτε µιας µέρας 
τροφή) —, αυτό ακριβώς παθαίνουν και οι νέοι σε σχέση µε τους δασκάλους τους και 
τους ανταγωνιστές εκείνων, επιδιώκοντας να γίνουν οι ίδιοι περισσότεροι και να 
καταστήσουν τους δασκάλους τους πλουσιότερους µε τα δικά τους χρήµατα. Και το 
πράγµα είναι επιεικώς ανόητο και εξωφρενικό: καταλαµβάνονται από πριν πόλεις, 
δρόµοι, λιµάνια, βουνοκορφές, πεδιάδες, εσχατιές, όλη ανεξαιρέτως η Αττική και η 
υπόλοιπη Ελλάδα, ως και η πλειονότητα των κατοίκων, διότι τους έχουν µοιρασµένους 
ανάλογα µε τις σπουδές τους. 

 
19. Καθώς µε την πάροδο του χρόνου οµολογήσαµε ο ένας στον άλλο τον πόθο µας και 
ότι αντικείµενο των ενδιαφερόντων µας ήταν η φιλοσοφία, από τότε είµασταν τα πάντα 
ο ένας για τον άλλο, είχαµε την ίδια στέγη και τον ίδιο τρόπο ζωής, µε µία φύση, 
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αποβλέποντας σε ένα πράγµα, συναυξάνοντας συνεχώς τον πόθο ο ένας στον άλλο ώστε 
να καταστεί πιο θερµός και πιο σίγουρος. Οι σωµατικοί έρωτες, επειδή αφορούν σε 
ρευστά πράγµατα, φυλλορροούν όµοια µε ανοιξιάτικα άνθη. Ούτε φλόγα µένει όταν 
σωθεί το ξύλο, αλλά χάνεται µαζί µε αυτό που την κρατούσε αναµµένη, ούτε υπάρχει 
πόθος όταν σβήσει το προσάναµµα. Αντιθέτως, οι έρωτες που αναφέρονται στον Θεό 
και είναι αγνοί, αυτοί, επειδή είναι έρωτες για κάτι σταθερό, είναι για τον λόγο αυτό και 
πιο µόνιµοι, και όσο µεγαλύτερο παρουσιάζεται το κάλλος τους, τόσο περισσότερο 
συνδέει µε τον εαυτό του και µεταξύ τους τούς εραστές των ίδιων πραγµάτων. Αυτός 
είναι ο νόµος του έρωτα που µας ξεπερνά.  

Αισθάνοµαι τώρα ότι παρασύροµαι µακριά από την περίσταση και το µέτρο, και 
δεν καταλαβαίνω πώς καταλήγω να µιλώ για αυτά, δεν µπορώ όµως να σταµατήσω τον 
εαυτό µου από το να τα αφηγηθεί. Συνεχώς ό,τι παρέλειψα µου φαίνεται απαραίτητο και 
σπουδαιότερο αυτού που παρουσιάστηκε προηγουµένως. Και αν κάποιος µε εµποδίσει 
µε τρόπο τυραννικό από τα περαιτέρω, θα πάθω ό,τι και τα χταπόδια: όταν τα τραβούν 
από το θαλάµι τους, κολλάνε οι πέτρες στους µυζητήρες τους, και δεν ξεκολλάνε παρά 
αφού πάρουν ένα κοµµατάκι η µια πλευρά από την άλλη εξαιτίας της βίας. Αν λοιπόν το 
επιτρέψετε, έχω αυτό που επιδιώκω· διαφορετικά, θα το πάρω µόνος µου.  
 

Σχόλια 
15 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ζωντανά αφενός το πάθος των νέων µε τις 
αρµατοδροµίες, που θυµίζει ποδοσφαιρικό αγώνα του σήµερα, αφετέρου το πάθος τους 
µε τη σοφιστική, αλλά και η άγρα νέων φοιτητών για λογαριασµό των δασκάλων τους. 
Ως προς το πρώτο θέµα, ο εκδότης του κειµένου σηµειώνει ότι κατά την εποχή 
εκφώνησης του λόγου ο Γρηγόριος είχε πλέον και την εµπειρία του Ιπποδρόµου της 
Κωνσταντινούπολης, της οποίας είχε διατελέσει επίσκοπος, έστω και αν φυσικά ο ίδιος 
δεν συµµετείχε στο θέαµα. Ως προς το δεύτερο θέµα, επισηµαίνει ορθώς ότι η αλίευση 
από τους παλιούς φοιτητές ενός πολλά υποσχόµενου νέου, όπως ο Βασίλειος, θα 
προσέθετε κύρος στον δάσκαλό τους και θα προσέλκυε ακόµη περισσότερους φοιτητές. 
Η αναφορά στο πώς αναµιγνύονταν όλοι στο κυνήγι νέων φοιτητών σχετίζεται και µε 
πελατειακά δίκτυα που κέρδιζαν από την παροχή στέγης, τροφής, διασκέδασης και ούτω 
καθεξής στους νεοφερµένους.  
εἰς διάφορον ὑπερορίαν: Υπαινίσσεται τις σπουδές του Βασιλείου και του Γρηγορίου σε 
διαφορετικά µέρη από τη στιγµή που άφησαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους µέχρι να 
βρεθούν στην Αθήνα: στην Κωνσταντινούπολη ο πρώτος, στην Αλεξάνδρεια ο 
δεύτερος.  
Σοφιστοµανοῦσιν: Το σπάνιο ρήµα σοφιστοµανέω, που απαντά για πρώτη φορά εδώ και 
στη συνέχεια στον Ισίδωρο τον Πηλουσιώτη (360/70 – µετά το 433), αναφέρεται στο 
πάθος των συγχρόνων για τη σοφιστική και τους σοφιστές, τους καθηγητές δηλαδή της 
ανώτερης εκπαίδευσης την εποχή αυτή.  
19 Ὡς δὲ προϊόντος – βεβαιότερον: Ο κοινός πόθος των δύο φίλων είναι η φιλοσοφία µε 
τη χριστιανική έννοια του όρου, ως αναζήτηση της ένωσης µε τον Θεό. Αυτή τους 
οδηγεί σε µια σχέση ιδανικής φιλίας, στην οποία γίνονται οι δυο τους ένα. Μάλιστα στο 
κεφ. 20 η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται ως µία ψυχὴ εἰς δύο σώµατα.  
κἄν µέ τις ἀπάγῃ – λήψοµαι: Ο Γρηγόριος δηλώνει ότι δεν µπορεί να σταµατήσει να µιλά 
ακόµη περισσότερο για τη σχέση του µε τον Βασίλειο, είτε αυτό αρέσει στους ακροατές 
του είτε όχι. Είναι, λέει, σαν το χταπόδι που δεν µπορεί να το αποκολλήσει κανείς 
εύκολα από τα βράχια. Έχει υποστηριχθεί από τον εκδότη του κειµένου ότι το 
επιχείρηµα αυτό δεν ανήκει στον αρχικώς εκφωνηθέντα λόγο, αλλά εντάχθηκε στην 
επεξεργασµένη τελική εκδοχή του για να αντιµετωπίσει πιθανές ενστάσεις του 
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ακροατηρίου για το ότι ο ρήτορας ξεπερνούσε το µέτρο µε το να µιλά εκτενώς για τον 
εαυτό του.  
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Δ) Πραγµατείες 
 
 

ΑΙΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 
Για τον βίο και το έργο του Αίλιου Αριστείδη βλ. παραπάνω την εισαγωγή στον 
συγγραφέα πριν από τα ανθολογηµένα αποσπάσµατα των Ἱερῶν Λόγων. 
 

Πρὸς Πλάτωνα ὑπὲρ τῶν τεσσάρων 
 

Δηµήτριος Καραδήµας 
 
Ο λόγος Προς Πλάτωνα υπέρ των τεσσάρων είναι ένας από τους τρεις 
Πλατωνικούς λόγους του Αίλιου Αριστείδη και γράφτηκε τελευταίος, κάπου 
µεταξύ 160 και 165 µ. Χ. Οι άλλοι δύο είναι ο λόγος Προς Πλάτωνα υπέρ 
ρητορικής και Προς Καπίτωνα που γράφτηκαν µε αυτή τη σειρά την περίοδο που 
ο Αριστείδης βρισκόταν στο Ασκληπιείο της Περγάµου (145-147 µ. Χ.). Ο 
λόγος Υπέρ των Τεσσάρων είναι ο πιο εκτεταµένος από όλους τους λόγους του 
Αριστείδη (καταλαµβάνει 220 περίπου σελίδες στην έκδοση του Behr, έναντι 
των 145 περίπου σελίδων στις οποίες εκτείνεται ο επίσης µακροσκελής λόγος 
Υπέρ ρητορικής). Ο στόχος του είναι να υπερασπιστεί τα τέσσερα σηµαντικά 
ιστορικά πρόσωπα της αθηναϊκής πολιτικής ζωής (Μιλτιάδη, Θεµιστοκλή, 
Κίµωνα και Περικλή) που κατηγορήθηκαν από τον Πλάτωνα ότι δεν επέτυχαν 
στην αποστολή τους, γιατί δεν κατάφεραν να εκπαιδεύσουν και να κάνουν 
καλύτερους τους πολίτες της Αθήνας, αλλά αντίθετα τους κατέστησαν 
χειρότερους. Η υπεράσπισή τους γίνεται µέσω αναφορών στην ζωή τους και τη 
στάση τους και µέσω του εντοπισµού ανακολουθιών και αντιφάσεων στα έργα 
του Πλάτωνος. Παράλληλα, εξελίσσεται και η υπεράσπιση της ρητορικής είτε 
έµµεσα είτε µε άµεσες αναφορές. Η συζήτηση αρχίζει µε το προοίµιο (1-10) στο 
οποίο ο Αριστείδης τονίζει ότι η επίθεση κατά των τεσσάρων ήταν αχρείαστη 
και δεν βοήθησε καθόλου τον Πλάτωνα στην επιχειρηµατολογία του. Στη 
συνέχεια ακολουθεί η υπεράσπιση, που κατά περιπτώσεις µετατρέπεται και σε 
έπαινο των τεσσάρων. Προηγείται η υπεράσπιση ενός εκάστου εξ αυτών 
χωριστά (11-351, Περικλής, Κίµων, Μιλτιάδης, Θεµιστοκλής) και ακολουθεί 
µια γενικότερη συζήτηση που αφορά σε όλους (352-694).  Στη συνέχεια 
διαβάζουµε το µεγαλύτερο µέρος του προοιµίου. 

Το κείµενο στηρίζεται στην έκδοση του Behr (P. Aelii Aristidis opera 
quae exstant omnia. Volumen I, orationes I et V-XVI edidit F. W. Lenz, 
orationes II, III, IV edidit C. A. Behr, Lugduni Batavorum 1976-1980). Η µόνη 
απόκλιση από αυτό αφορά στη λέξη διαλόγου (τέταρτη σειρά στην παράγραφο 
1), την οποία προκρίνω έναντι της λέξης λόγου που υιοθέτησε ο Behr. Στα 
χειρόγραφα παραδίδονται και οι δύο γραφές. 
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1-10: Προοίµιο 
 
(1)…Παρέστη δέ µοι θαυµάσαι πολλάκις ἄλλα τε δὴ τῶν ἐν Γοργίᾳ καὶ τὴν 
κατηγορίαν ἣν ἐποιήσατο Μιλτιάδου καὶ Θεµιστοκλέους καὶ Περικλέους καὶ 
Κίµωνος, καὶ ταῦτ᾽ ἀφελῶς οὕτως καὶ ἀνειµένως, ὃ µηδ᾽ ἂν εἷς εἰκάσειε πρὶν 
διακοῦσαι τοῦ διαλόγου. (2) πρῶτον µὲν γὰρ οὐδὲ τὸ πρᾶγµα ἐπηνάγκαζεν, οὐδ᾽ 
ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν. νὴ Δία, ὁ γὰρ λόγος αὐτῷ διεφθείρετο µὴ τούτους κακῶς 
εἰπόντι· ἀλλὰ ἐξῆν καὶ χωρὶς τῆς βλασφηµίας ταύτης περαίνειν τὴν ὑπόθεσιν. (3) 
εἰ µὲν γὰρ τοῦτ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς προὔθετο καὶ τοῦτ᾽ ἐνεστήσατο ἐξετάσαι τοὺς 
Ἀθήνησι πολιτευσαµένους, ἐκ τοῦ πράγµατος ἦν ἴσως καὶ περὶ τούτων λέγειν. νῦν 
δὲ τί φησὶ καὶ πρὸς τί προσῆγε τὸν λόγον; δύο ταύτας εἶναι παρασκευὰς περὶ σῶµα 
καὶ ψυχήν, µίαν µὲν πρὸς ἡδονὴν ὁµιλεῖν, τὴν ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστον· καὶ 
τὴν µὲν πρὸς ἡδονὴν ἀγεννῆ καὶ κολακείαν εἶναι, τὴν δὲ ἑτέραν σπουδαῖον καὶ 
καλόν. ὥστε τίς ἦν βλάβη τῷ λόγῳ µὴ τούτων τῶν ἀνδρῶν κακῶς ἀκουσάντων; 
… (6) γνοίη δ᾽ ἄν τις ἐξ αὐτῶν τῶν ῥηµάτων. προελθὼν γὰρ τοῦ λόγου, Ἆρ᾽ οὖν, 
φησίν, οὕτως ἐπιχειρητέον ἡµῖν ἐστι τῇ πόλει καὶ τοῖς πολίταις θεραπεύειν, ὡς 
βελτίστους αὐτοὺς τοὺς πολίτας ποιοῦντας; πάνυ γ᾽, εἴ σοι ἥδιον, φησὶν ὁ 
Καλλικλῆς. ὥσθ᾽ ὅτε ὡµολόγητο καὶ συγκεχώρητο ὑπὲρ οὗ πᾶς ἤνυστο λόγος καὶ 
πρὸς ὃ πάντα ταῦτ᾽ εἶχε τὴν ἀναφορὰν, τίς ἦν ἡ ζηµία τῶν ἀνδρῶν µὴ 
προσκαθάπτεσθαι; (7) νῦν δὲ ὥσπερ ὠδίνων καὶ περιβαλλόµενος κύκλῳ τὴν ἐπ᾽ 
ἐκείνους ὁδὸν οὕτως ἐπιβούλως ἐλθὼν ἐπὶ τοὺς λόγους φαίνεται. καὶ µὴν τὸ µὲν 
διάφορον οὐχὶ µικρόν. ἐκεῖνο µὲν γὰρ ἦν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἀγωνίζεσθαι, 
τοῦτο δὲ ἐγὼ µὲν οὐδέποτε ἂν φήσαιµι, ἄλλος δ᾽ ἄν τις εἴποι διαβάλλων οὐ πόρρω 
κακοηθείας εἶναι. (8) καίτοι πῶς οὐκ ἄτοπον τοσοῦτον προέχοντα φιλανθρωπίᾳ 
καὶ µεγαλοψυχίᾳ τὴν τοῦ βασκαίνειν δοκεῖν παρέχειν λαβὴν ὅσα γε ἐκ τῶν λόγων; 
θαυµάζω δὲ εἰ κωµῳδίαν µὲν ἔξεστι ποιεῖν, κἂν µὴ ὀνοµαστὶ κωµῳδεῖν ἐξῇ, 
πιστοῦσθαι δὲ οὐκ ἐνῆν τὸν λόγον, εἰ µή τινας εἶπε κακῶς ὀνοµαστί. (9) φέρε γὰρ 
πρὸς θεῶν, εἰ πρὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν ἔτυχε γενόµενος, ἢ νὴ Δί᾽ εἴ τις ἄλλος τῶν 
ὑπὲρ τούτους ἄνω τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον ἠγωνίζετο, ἆρ᾽ ἂν οἷός τ᾽ ἦν Μιλτιάδου 
κατηγορεῖν καὶ Θεµιστοκλέους καὶ τῶν µήπω γεγενηµένων; οὐδαµῶς. (10) ὅτε 
τοίνυν ἦσαν λόγοι τῷ πράγµατι καὶ χωρὶς τῆς περὶ τούτων µνήµης, οὐ µετ᾽ 
ἀνάγκης ἤκουον οὗτοι κακῶς. ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ ἀληθῆ κατ᾽ αὐτῶν εἴρηκεν, ἄνευ τοῦ 
µηδὲν προσήκειν βλασφηµεῖν, εἰ καὶ τὰ µάλιστα ἐλέγχειν ἔµελλε, τοῦτ᾽ ἤδη 
πειράσοµαι δεικνύναι. 

 
Μετάφραση 

 (1) Πολλές φορές µου προξένησαν έκπληξη και διάφορα άλλα που γράφει στον Γοργία, 
αλλά κυρίως η κατηγορία που κατασκεύασε εναντίον του Μιλτιάδη και του Θεµιστοκλή 
και του Περικλή και του Κίµωνα, και µάλιστα τόσο ανεπιτήδευτα και µε τόση άνεση 
που κανένας δεν θα µπορούσε να το φανταστεί πριν διαβάσει µε προσοχή τον διάλογο. 
(2) Πρώτα απ’ όλα ούτε από την υπόθεση που υποστήριζε ανέκυπτε τέτοια ανάγκη ούτε 
θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Μα τον Δία, καταστρεφόταν το 
επιχείρηµά του, αν δεν κακολογούσε αυτούς τους άνδρες! Κάθε άλλο! Μπορούσε και 
χωρίς να καταφύγει σε αυτή τη βλασφηµία να φέρει σε πέρας την υπόθεσή του. (3) 
Γιατί, αν αυτό ευθύς εξ αρχής το έθετε ως προϋπόθεση και το εµφάνιζε ως έργο του, 
δηλαδή να εξετάσει αυτούς που κυβέρνησαν στην Αθήνα, τότε θα αναδυόταν, ίσως, από 
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τα ίδια τα πράγµατα η ανάγκη να µιλήσει και για τους τέσσερις. Τι ισχυρίζεται, λοιπόν, 
τώρα και για ποιο λόγο προσκόµισε αυτό το επιχείρηµα; Αναφέρει ότι υπάρχουν αυτά τα 
δύο είδη φροντίδας για το σώµα και για την ψυχή, από τα οποία το ένα σχετίζεται µε την 
ηδονή, ενώ το άλλο µε ό,τι είναι άριστο. Το είδος, λοιπόν, που σχετίζεται µε τη ηδονή 
είναι ευτελές και αποτελεί κολακεία, ενώ το άλλο είναι πολύ σηµαντικό και ωραίο. 
Εποµένως, σε τι θα µειονεκτούσε η επιχειρηµατολογία του, αν δεν κακολογούσε αυτούς 
άνδρες; ….(6) Μπορεί να το καταλάβει κανείς και από τα ίδια τα λόγια του. Καθώς 
εξελίσσεται το επιχείρηµα, λέει: «Εποµένως, δεν οφείλουµε να προσπαθήσουµε να 
φροντίσουµε για την πόλη και τους πολίτες µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουµε τους 
ίδιους τους πολίτες όσο γίνεται καλύτερους;». «Βεβαιότατα, αν αυτό προτιµάς», λέει ο 
Καλλικλής. Συνεπώς, όταν είχε συµφωνηθεί και είχε γίνει δεκτό αυτό για το οποίο 
στήθηκε όλη η επιχειρηµατολογία και µε το οποίο σχετίζονταν όλα αυτά που ανέφερε, 
ποια ήταν η ζηµιά από το να µην προσθέσει επιπλέον τις προσβολές προς αυτούς τους 
άνδρες; (7) Όπως έχουν, όµως, τα πράγµατα, ο Πλάτων φαίνεται ότι έφτασε σε αυτά τα 
λόγια µε πολύ δόλιο τρόπο, σαν να βασανιζόταν από ωδίνες φθόνου και να παγίδευσε 
από κάθε πλευρά τον δρόµο προς εκείνους. Και βέβαια η διαφορά δεν είναι µικρή. Γιατί, 
το πρώτο σήµαινε ότι ο Πλάτων επιχειρηµατολογεί υπέρ της ίδιας της αλήθειας, ενώ το 
δεύτερο – εγώ πάντως ποτέ δεν θα το ανέφερα, αλλά κάποιος άλλος, µε διάθεση να 
κατηγορήσει, θα µπορούσε να πει –  ότι δεν απέχει πολύ από την κακοήθεια! (8) 
Πραγµατικά, πώς δεν είναι παράδοξο ένας άνθρωπος που τόσο πολύ υπερέχει σε 
ανθρωπιά και µεγαλείο ψυχής να φαίνεται, όσο τουλάχιστον εξαρτάται από τα λεγόµενά 
του, ότι δίνει την ευκαιρία να τον κατηγορήσουν για φθόνο; Επίσης, απορώ γιατί είναι 
δυνατό να συνθέσει κανείς κωµωδία, ακόµα και αν δεν επιτρέπεται να διακωµωδήσει 
ανθρώπους ονοµαστικά, αλλά δεν ήταν δυνατό να εξασφαλίσει την αξιοπιστία της 
επιχειρηµατολογίας του, αν δεν κακολογούσε κάποιους ονοµαστικά. (9) Εµπρός, λοιπόν, 
για όνοµα των θεών, πες µου, αν τύχαινε να έχει γεννηθεί ο Πλάτων πριν από αυτούς 
τους άνδρες ή, µα τον Δία, αν κάποιος άλλος από τους προγενέστερους των τεσσάρων 
επιχειρηµατολογούσε για την ίδια ακριβώς υπόθεση, θα ήταν σε θέση άραγε να 
κατηγορήσει τον Μιλτιάδη και τον Θεµιστοκλή και όσους δεν είχαν ακόµη γεννηθεί; Με 
κανέναν τρόπο!  (10)  Από τη στιγµή, λοιπόν, που υπήρχαν επιχειρήµατα για την 
υπόθεση και χωρίς την αναφορά σε αυτούς τους άνδρες, αυτοί κατηγορούνταν τελείως 
αχρείαστα.  Ότι ο Πλάτων, λοιπόν, δεν είπε καν την αλήθεια µιλώντας εναντίον τους – 
πέραν του ότι το να χρησιµοποιεί ύβρεις είναι τελείως ανάρµοστο, ακόµα και αν 
επρόκειτο να ασκήσει πολύ αυστηρό έλεγχο – αυτό θα προσπαθήσω τώρα να δείξω.  
 

Σχόλια 
1 Παρέστη δέ µοι θαυµάσαι πολλάκις ἄλλα τε δὴ τῶν ἐν Γοργίᾳ καὶ τὴν κατηγορίαν ἣν 
ἐποιήσατο Μιλτιάδου καὶ Θεµιστοκλέους καὶ Περικλέους καὶ Κίµωνος: Ο Αριστείδης έχει 
ήδη γράψει (πιθανότατα πριν από µια εικοσαετία περίπου) τον λόγο Προς Πλάτωνα υπέρ 
ρητορικής, όπου απαντά, όπως είδαµε, στις κατηγορίες του φιλοσόφου κατά της 
ρητορικής. Ένα µικρό µέρος του έργου αυτού (παράγρ. 319-343) είναι, επίσης, 
αφιερωµένο στη υπεράσπιση των τεσσάρων. Το θέµα αυτό, γράφει εκεί ο Αριστείδης, 
δεν συνδέεται επί της ουσίας µε την υπεράσπιση της ρητορικής: είτε καλοί θεωρηθούν 
οι τέσσερις είτε κακοί δεν επηρεάζεται καθόλου η κρίση µας για τη ρητορική. Στην 
αρχαία Αθήνα, όµως, πολιτική και ρητορική είναι στενά συνυφασµένες, ώστε να µην 
αίρονται, µε τον ισχυρισµό του Αριστείδη, οι εντυπώσεις που δηµιουργούν στον 
αναγνώστη οι πλατωνικές θέσεις για την αρνητική επίδραση της ρητορικής. Το γνωρίζει 
ο Αριστείδης και για αυτό δίνει στην υπεράσπιση των τεσσάρων και µια άλλη διάσταση. 
Αν αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον τους είναι ψευδείς, τότε πλήττεται η 
αξιοπιστία του Πλάτωνος και ισχυροποιείται η θέση ότι και οι κατά της ρητορικής 
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κατηγορίες είναι ψευδείς. Οι κατηγορίες κατά των τεσσάρων διατυπώνονται από τον 
Πλάτωνα στον Γοργία 503C και 515Β-519D. 
 

2 πρῶτον µὲν γὰρ οὐδὲ τὸ πρᾶγµα ἐπηνάγκαζεν: Βασικό επιχείρηµα του Αριστείδη εδώ 
είναι ότι το θέµα της συζήτησης στον Γοργία (η ρητορική, η σχέση της µε την πολιτική 
και την ηθική) και η διερεύνησή του δεν απαιτούσε και δεν χρειαζόταν την διατύπωση 
κατηγοριών κατά των τεσσάρων πολιτικών της Αθήνας. Ήταν περιττή και ο Πλάτων 
προχώρησε σε αυτή για άλλους λόγους. 
 

3 δύο ταύτας εἶναι παρασκευὰς περὶ σῶµα καὶ ψυχὴν, µίαν µὲν πρὸς ἡδονὴν ὁµιλεῖν, τὴν 
ἑτέραν δὲ πρὸς τὸ βέλτιστον: Ο Αριστείδης αναφέρεται στην γνωστή από τον Γοργία του 
Πλάτωνος κατηγοριοποίηση των τεχνών (βλ. Γοργίας 461C-466A). Σύµφωνα µε αυτήν 
υπάρχουν τέχνες που φροντίζουν την ψυχή και τέχνες που φροντίζουν για το καλό του 
σώµατος. Οι πρώτες, τις οποίες αποκαλεί µε το γενικό όνοµα «πολιτική», είναι η 
νοµοθετική και η δικαιοσύνη, ενώ οι δεύτερες (δεν υπάρχει κοινή ονοµασία) είναι η 
γυµναστική και η ιατρική. Παράλληλα, υπάρχει το είδος της ψευδούς «τέχνης», η 
κολακεία (κολακευτική), η οποία δεν ενδιαφέρεται για το καλό της ψυχής και του 
σώµατος, αλλά µόνο για ό,τι φαίνεται καλό και για ό,τι είναι ευχάριστο. Αυτή η 
κολακεία έχει µοιραστεί σε τέσσερα µέρη ώστε να αντιστοιχεί στις τέσσερις γνήσιες 
τέχνες και έτσι να µπορεί να παραπλανά. Υποτίθεται ότι φροντίζει για το καλό της 
ψυχής ως σοφιστική και ρητορική (κατ’ αντιστοιχία προς τη νοµοθετική και τη 
δικαιοσύνη) και για το καλό του σώµατος ως µαγειρική και τέχνη του καλλωπισµού (κατ’ 
αντιστοιχία προς την ιατρική και τη γυµναστική). 
 

6 Ἆρ᾽ οὖν, φησίν, οὕτως ἐπιχειρητέον… ὁ Καλλικλῆς:Βλ. Γοργίας 513E-514A. Ο 
Αριστείδης τονίζει το σηµείο της συµφωνίας, όπου ο Καλλικλής δεν έχει πρόβληµα να 
δεχθεί ότι ο στόχος της πολιτικής δράσης είναι να κάνει τους πολίτες όσο καλύτερους 
γίνεται. Αυτό, λέει ο Αριστείδης, είναι το βασικό θέµα της συζήτησης το οποίο µε 
κανέναν τρόπο δεν απαιτεί την επίθεση κατά των τεσσάρων. 
 

7 ὥσπερ ὠδίνων καὶ: χρησιµοποιεί το ρήµα ὠδίνω, ὡς ἐπὶ τῶν ἐγκύων γυναικῶν, όπως 
παρατηρεί και ο αρχαίος σχολιαστής. Αναφέρεται πιθανότατα στην ασυγκράτητη 
επιθυµία του να τους κατηγορήσει, η οποία, όπως φαίνεται παρακάτω, αποδίδεται στον 
φθόνο. 
 

7 περιβαλλόµενος κύκλῳ τὴν ἐπ᾽ ἐκείνους ὁδὸν: Πιθανότατα ο παραλληλισµός προς τις 
κινήσεις των αλιέων και των κυνηγών, όπως αναφέρει και ο σχολιαστής. Βλ. και 
αντίστοιχη έκφραση στον Πλάτωνα, Συµπόσιο 222C.  
 

7 ἐκεῖνο µὲν γὰρ ἦν ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἀγωνίζεσθαι, τοῦτο δὲ: Το σχήµα της 
αποσιώπησης. Απότοµη διακοπή της κανονικής ροής του λόγου, γιατί ο ρήτορας δεν 
θέλει να εκφράσει απευθείας την σκέψη που πρόκειται να ακολουθήσει, από δισταγµό, 
προκατάληψη, ευγένεια, κλπ (πραγµατικά ή υποτιθέµενα). Στην προκειµένη περίπτωση 
ο Αριστείδης καθυστερεί τον βαρύ για τον Πλάτωνα χαρακτηρισµό (κακοήθεια) και 
τελικά, βέβαια, τον αναφέρει αποδίδοντάς τον, όµως, σε κάποιον άλλον. Βλ. το κλασικό 
παράδειγµα αποσιώπησης στον Δηµοσθένη, Υπέρ Κτησιφώντος περί του στεφάνου 3. 
 

8 προέχοντα φιλανθρωπίᾳ καὶ µεγαλοψυχίᾳ: Υποτίθεται ότι οι φιλόσοφοι ως 
φιλάνθρωποι και µεγαλόψυχοι δεν φθονούν. Ο Πλάτων µάλιστα έχει αναφερθεί στο 
θέµα. Η θεία φιλοσοφία είναι ασυµβίβαστη µε τον φθόνο (Φαίδρος 239A-C) και φέρνει 
τους ακολούθους της κοντά στη χορεία των θεών, όπου φθόνος δεν υπάρχει (Φαίδρος 
247A).  
 

8 τὴν τοῦ βασκαίνειν δοκεῖν παρέχειν λαβὴν: Η όλη σκέψη σε ένα υπερβατό 
ισοζυγισµένο έχοντας στο µέσο τον ρηµατικό τύπο (δοκεῖν) που την στηρίζει 
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γραµµατικά, αλλά και της µετριάζει την απολυτότητα νοηµατικά. Υποτίθεται ότι ο 
Πλάτων δεν καλοβλέπει, φθονεί τους µεγάλους πολιτικούς για την επιτυχή πολιτική 
τους δράση – έναν τοµέα στον οποίο ο ίδιος είχε µόνο αποτυχίες (βλ. ταξίδια στη 
Σικελία). 
 

8 ὅσα γε ἐκ τῶν λόγων: Μία ακόµη προσεκτική διατύπωση ή ένα δεύτερο επίπεδο 
σκόπιµης επιφυλακτικότητας µετά το δοκεῖν. Δεν αναφέρεται ο Αριστείδης στον ίδιο τον 
Πλάτωνα, αλλά στα έργα του όπου, αναγκαστικά, µεσολαβεί η ερµηνεία. Δεν υπονοεί 
καθόλου, βέβαια, ότι η ερµηνεία του ενδέχεται να είναι λανθασµένη. 
 

10 ὅτι τοίνυν οὐδ᾽ ἀληθῆ κατ᾽ αὐτῶν εἴρηκεν: Η επίθεση κατά των τεσσάρων ήταν 
περιττή, καθώς δεν ενίσχυσε ούτε κατ’ ελάχιστον την επιχειρηµατολογία του Πλάτωνος 
για το βασικό του θέµα. Αυτό θεωρεί ότι το κατέστησε σαφές ο Αριστείδης στην 
εισαγωγική του συζήτηση. Κλείνοντας το προοίµιο, αναγγέλλει ότι στη συνέχεια θα µπει 
στην ουσία των λεγοµένων του Πλάτωνος και θα προσπαθήσει να δείξει ότι όσα 
αναφέρει ο φιλόσοφος για τους τέσσερις δεν είναι αληθή.  
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Μέγας Βασίλειος (περ. 329/330 – 1/1/379) υπήρξε επίσκοπος Καισαρείας 
Καππαδοκίας και ένας από τους κορυφαίους Πατέρες της Εκκλησίας, µε 
τεράστιο συγγραφικό, θεολογικό και ποιµαντικό έργο.  

Γεννήθηκε ίσως στη Νεοκαισάρεια του Πόντου και πέθανε µάλλον στην 
Καισάρεια. Η οικογένειά του ήταν εύπορη, ευσεβής και πολυµελής και έδωσε 
ακόµη τρεις αγίους, τα αδέλφια του Βασιλείου Γρηγόριο επίσκοπο Νύσσης, 
επίσης σπουδαίο Πατέρα της Εκκλησίας, τον Πέτρο επίσκοπο Σεβαστείας και τη 
διακεκριµένη µοναχή Μακρίνα. Ο Βασίλειος ακολούθησε εξαιρετικές σπουδές, 
κυρίως στη ρητορική, πρώτα στην Καισάρεια (περ. 345) και µετά στην Αθήνα 
µε καθηγητές τον Ιµέριο και τον Προαιρέσιο (περ. 349)· φαίνεται ότι είχε 
µεταβεί προηγουµένως και στην Κωνσταντινούπολη για να µαθητεύσει κοντά 
στον ρήτορα Λιβάνιο. Στην Αθήνα ήταν συµφοιτητές και στενοί φίλοι µε τον 
Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό, ο οποίος αργότερα θα γράψει και τον Επιτάφιο λόγο 
για τον Βασίλειο (βλ. παραπάνω για το κείµενο αυτό). Μετά την επιστροφή του 
στην Καισάρεια το 356, διετέλεσε δάσκαλος της ρητορικής, όπως παλαιότερα 
και ο πατέρας του, βαπτίστηκε το 357 και κατόπιν ταξίδεψε στη 
Συροπαλαιστίνη και την Αίγυπτο, όπου επισκέφτηκε µοναστήρια και ασκητές. 
Ο ίδιος, προτού να γίνει επίσκοπος, µόνασε κατά διαστήµατα στον Πόντο, όπου 
επεξεργάστηκε τους Κανόνες (Ὅρους) της µοναστικής κοινοβιακής ζωής, που 
επέδρασαν αποφασιστικά στον ορθόδοξο µοναχισµό. Εκεί, επίσης, µαζί µε τον 
Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό µελέτησαν τα έργα του Ωριγένη (184/5 – πιθ. 254) 
και µε βάση αυτά κατήρτισαν τη Φιλοκαλία. Χειροτονήθηκε διάκονος το 
359/60, ιερέας το 364/5, και επίσκοπος Καισαρείας το 370. Ως επίσκοπος 
επιδόθηκε σε εκτεταµένο κοινωνικό έργο, για την εκτέλεση του οποίου όχι µόνο 
διέθεσε την προσωπική του περιουσία αλλά και ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό 
συγκρότηµα, τη Βασιλειάδα, για τη φροντίδα φτωχών, ξένων και ασθενών, ενώ 
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παράλληλα αντιπαρατέθηκε τόσο µε τις αιρέσεις όσο και µε την υποστηρικτική 
του αρειανισµού πολιτική εξουσία κατά τη βασιλεία του Ουάλεντος (364–378). 
Υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας. Τα έργα του περιλαµβάνουν κυρίως 
οµιλίες και λόγους, δογµατικές πραγµατείες, ασκητικά και ερµηνευτικά 
συγγράµµατα και επιστολές (για τις οποίες βλ. παρακάτω), ενώ σε εκείνον 
ανάγεται και η εκτενέστερη εκδοχή της Θείας Λειτουργίας που φέρει το όνοµά 
του.  

Η µνήµη του εορτάζεται την 1η Ιανουαρίου. Μαζί µε τον Γρηγόριο τον 
Θεολόγο και τον Γρηγόριο Νύσσης είναι γνωστοί ως οι Καππαδόκες Πατέρες, 
ενώ µαζί µε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο ως οι 
Τρεις Ιεράρχες, η µνήµη των οποίων στις 30 Ιανουαρίου καθιερώθηκε χάρη 
στον Ιωάννη Μαυρόποδα επί Αλεξίου Α´ Κοµνηνού. 

Γνήσια έργα Μεγάλου Βασιλείου: CPG 2835–2908. Αµφιβαλλόµενα και 
νόθα έργα: CPG 2910–3005. 
 
Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Πρόκειται για ένα από τα πλέον γνωστά έργα του Μεγάλου Βασιλείου 
(συµβατικώς γνωστό µε τον λατινικό τίτλο: De legendis gentilium libris), το 
οποίο διαµόρφωσε εν πολλοίς τη στάση των χριστιανών απέναντι στο 
αρχαιοελληνικό εθνικό µορφωτικό αγαθό. 

Πρόκειται για ένα δοκίµιο, τo οποίο o Βασίλειος απηύθυνε στους 
ανηψιούς του. Έχει χαρακτηριστεί ως οµιλία παραινετικού-παιδαγωγικού 
χαρακτήρα, χωρίς όµως να αποτελεί πραγµατική οµιλία, αν και δεν αποκλείεται 
να εκφωνήθηκε. Αντικείµενο του έργου είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι 
χριστιανοί νέοι οφείλουν να προσεγγίζουν τα αρχαία ελληνικά λογοτεχνικά 
κείµενα. Υπήρξε ένα διάσηµο έργο σε όλο τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα µε πολλές 
µεταφράσεις σε άλλες γλώσσες, ενώ παραδίδεται σε εκατό περίπου ελληνικά 
χειρόγραφα. Με αυτό ο συγγραφέας όρισε τις προϋποθέσεις για τη σύζευξη στο 
σχολείο τού χριστιανισµού µε τον ελληνισµό, καθώς όχι µόνο δεν καταδικάζει 
τη µελέτη των εθνικών συγγραφέων, τόσο των ποιητών όσο και των 
πεζογράφων και δη των ρητόρων, ούτε λογοκρίνει συλλήβδην τα κείµενά τους, 
αλλά και προτείνει τρόπους ώστε αυτή να είναι επωφελής και για τους 
χριστιανούς, όχι µόνο ως γλωσσικά-γραµµατειακά πρότυπα αλλά ως προπαιδεία 
στη νέα θρησκεία, η οποία και οδηγεί στην αληθινή, τη θεία σοφία.  

Ο Βασίλειος δεν ήταν ο µόνος τον οποίο απασχόλησε το πρόβληµα. Και ο 
φίλος του Γρηγόριος ο Θεολόγος ασχολήθηκε µε συναφή τρόπο µε αυτό, 
υποστηρίζοντας ότι ο Ἕλλην λόγος ανήκει και στους εθνικούς και στους 
χριστιανούς και ότι είναι η γλώσσα και όχι η θρησκεία που καθορίζει σε ποιον 
ανήκει η λογοτεχνία αυτή. Διαβάζουµε, για παράδειγµα, στον πρώτο από τους 
δύο λόγους του κατά του Ιουλιανού, τους οποίους συνέθεσε λίγο µετά τον 
θάνατο του αυτοκράτορα, το 364:  
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Πρῶτον µέν, ὅτι κακούργως τὴν προσηγορίαν µετέθηκεν ἐπὶ τὸ δοκοῦν, 
ὥσπερ τῆς θρησκείας ὄντα τὸν Ἕλληνα λόγον, ἀλλ’ οὐ τῆς γλώσσης· καὶ διὰ 
τοῦτο, ὡς ἀλλοτρίου καλοῦ φῶρας, τῶν λόγων ἡµᾶς ἀπήλασεν· ὥσπερ ἂν εἰ καὶ 
τεχνῶν εἶρξεν ἡµᾶς, ὅσαι παρ’ Ἕλλησιν εὕρηνται, καὶ τοῦτο διαφέρειν αὐτῷ διὰ 
τὴν ὁµωνυµίαν ἐνόµισεν (Λόγος Δ´. Κατὰ Ἰουλιανοῦ βασιλέως στηλιτευτικὸς 
πρῶτος, παρ. 5). 

Τόσο ο Βασίλειος όσο και ο Γρηγόριος αντιπαρατέθηκαν µε επιτυχία, αν 
και όχι ευθέως, µε τα έργα τους αυτά στην προηγηθείσα απέλπιδα προσπάθεια 
του αυτοκράτορα Ιουλιανού να αποκόψει τους χριστιανούς από την αρχαία 
παιδεία απαγορεύοντάς τους κατ᾽ ουσίαν, µε διάταγµα του έτους 362, να 
διδάσκουν τα κείµενα των εθνικών συγγραφέων. Το σκεπτικό ωστόσο του 
Βασιλείου είναι αυτό που διαδόθηκε περισσότερο. 

Στη συνέχεια παρατίθεται το τέταρτο από τα συνολικά δέκα κεφάλαια στα 
οποία είθισται να χωρίζεται το έργο.  

CPG 2867. 
Έκδ.: F. Boulenger, Saint Basile. Aux jeunes gens sur la manière de tirer 

profit des lettres helléniques, Collection des Universitès de France, Paris 1935 
(ανατ. 1965), 41–61. 
 

Κεφάλαιο 4 
 
Ἀλλ’ ὅτι µὲν οὐκ ἄχρηστον ψυχαῖς µαθήµατα τὰ ἔξωθεν δὴ ταῦτα ἱκανῶς εἴρηται· 
ὅπως γε µὴν αὐτῶν µεθεκτέον ὑµῖν ἑξῆς ἂν εἴη λέγειν. Πρῶτον µὲν οὖν τοῖς παρὰ 
τῶν ποιητῶν, ἵν’ ἐντεῦθεν ἄρξωµαι, ἐπεὶ παντοδαποί τινές εἰσι κατὰ τοὺς λόγους, 
µὴ πᾶσιν ἐφεξῆς προσέχειν τὸν νοῦν, ἀλλ’ ὅταν µὲν τὰς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν 
πράξεις ἢ λόγους ὑµῖν διεξίωσιν, ἀγαπᾶν τε καὶ ζηλοῦν, καὶ ὅτι µάλιστα πειρᾶσθαι 
τοιούτους εἶναι, 2 ὅταν δὲ ἐπὶ µοχθηροὺς ἄνδρας ἔλθωσι τῇ µιµήσει, ταῦτα δεῖ 
φεύγειν ἐπιφρασσοµένους τὰ ὦτα οὐχ ἧττον ἢ τὸν Ὀδυσσέα φασὶν ἐκεῖνοι τὰ τῶν 
Σειρήνων µέλη. Ἡ γὰρ πρὸς τοὺς φαύλους τῶν λόγων συνήθεια ὁδός τίς ἐστιν ἐπὶ 
τὰ πράγµατα. 3 Διὸ δὴ πάσῃ φυλακῇ τὴν ψυχὴν τηρητέον, µὴ διὰ τῆς τῶν λόγων 
ἡδονῆς παραδεξάµενοί τι λάθωµεν τῶν χειρόνων, ὥσπερ οἱ τὰ δηλητήρια µετὰ τοῦ 
µέλιτος προσιέµενοι. 4 Οὐ τοίνυν <ἐν πᾶσιν> ἐπαινεσόµεθα τοὺς ποιητάς, οὐ 
λοιδορουµένους, οὐ σκώπτοντας, οὐκ ἐρῶντας ἢ µεθύοντας µιµουµένους, οὐχ 
ὅταν τραπέζῃ πληθούσῃ καὶ ᾠδαῖς ἀνειµέναις τὴν εὐδαιµονίαν ὁρίζωνται. 
Πάντων δὲ ἥκιστα περὶ θεῶν τι διαλεγοµένοις προσέξοµεν, καὶ µάλισθ’ ὅταν ὡς 
περὶ πολλῶν τε αὐτῶν διεξίωσι καὶ τούτων οὐδ’ ὁµονοούντων. 5 Ἀδελφὸς γὰρ δὴ 
παρ’ ἐκείνοις διαστασιάζει πρὸς ἀδελφόν, καὶ γονεὺς πρὸς παῖδας, καὶ τούτοις 
αὖθις πρὸς τοὺς τεκόντας πόλεµός ἐστιν ἀκήρυκτος. Μοιχείας δὲ θεῶν καὶ ἔρωτας 
καὶ µίξεις ἀναφανδόν, καὶ ταύτας γε µάλιστα τοῦ κορυφαίου πάντων καὶ ὑπάτου 
Διός, ὡς αὐτοὶ λέγουσιν, ἃ κἂν περὶ βοσκηµάτων τις λέγων ἐρυθριάσειε, τοῖς ἐπὶ 
σκηνῆς καταλείψοµεν.  

6 Ταὐτὰ δὴ ταῦτα λέγειν καὶ περὶ συγγραφέων ἔχω, καὶ µάλισθ’ ὅταν 
ψυχαγωγίας ἕνεκα τῶν ἀκουόντων λογοποιῶσι. Καὶ ῥητόρων δὲ τὴν περὶ τὸ 
ψεύδεσθαι τέχνην οὐ µιµησόµεθα. Οὔτε γὰρ ἐν δικαστηρίοις, οὔτ’ ἐν ταῖς ἄλλαις 
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πράξεσιν ἐπιτήδειον ἡµῖν τὸ ψεῦδος, τοῖς τὴν ὀρθὴν ὁδὸν καὶ ἀληθῆ προελοµένοις 
τοῦ βίου, οἷς τὸ µὴ δικάζεσθαι νόµῳ προστεταγµένον ἐστίν. 7 Ἀλλ’ ἐκεῖνα αὐτῶν 
µᾶλλον ἀποδεξόµεθα, ἐν οἷς ἀρετὴν ἐπῄνεσαν, ἢ πονηρίαν διέβαλον. Ὡς γὰρ τῶν 
ἀνθέων τοῖς µὲν λοιποῖς ἄχρι τῆς εὐωδίας ἢ τῆς χρόας ἐστὶν ἡ ἀπόλαυσις, ταῖς 
µελίτταις δ’ ἄρα καὶ µέλι λαµβάνειν ἀπ’ αὐτῶν ὑπάρχει, οὕτω δὴ κἀνταῦθα τοῖς 
µὴ τὸ ἡδὺ καὶ ἐπίχαρι µόνον τῶν τοιούτων λόγων διώκουσιν ἔστι τινὰ καὶ 
ὠφέλειαν ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὴν ψυχὴν ἀποθέσθαι. 8 Κατὰ πᾶσαν δὴ οὖν τῶν µελιττῶν 
τὴν εἰκόνα τῶν λόγων ἡµῖν µεθεκτέον. Ἐκεῖναί τε γὰρ οὔτε ἅπασι τοῖς ἄνθεσι 
παραπλησίως ἐπέρχονται, οὔτε µὴν οἷς ἂν ἐπιπτῶσιν ὅλα φέρειν ἐπιχειροῦσιν, 
ἀλλ’ ὅσον αὐτῶν ἐπιτήδειον πρὸς τὴν ἐργασίαν λαβοῦσαι, τὸ λοιπὸν χαίρειν 
ἀφῆκαν· ἡµεῖς τε, ἢν σωφρονῶµεν, ὅσον οἰκεῖον ἡµῖν καὶ συγγενὲς τῇ ἀληθείᾳ 
παρ’ αὐτῶν κοµισάµενοι, ὑπερβησόµεθα τὸ λειπόµενον. 9 Καὶ καθάπερ τῆς 
ῥοδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάµενοι τὰς ἀκάνθας ἐκκλίνοµεν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν 
τοιούτων λόγων ὅσον χρήσιµον καρπωσάµενοι, τὸ βλαβερὸν φυλαξώµεθα. 10 

Εὐθὺς οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐπισκοπεῖν ἕκαστον τῶν µαθηµάτων, καὶ συναρµόζειν τῷ 
τέλει προσῆκε, κατὰ τὴν Δωρικὴν παροιµίαν, τὸν λίθον ποτὶ τὰν σπάρτον ἄγοντας. 
 

Μετάφραση 
Πρός τους νέους, 

για το πώς µπορούν να ωφεληθούν από τα ελληνικά γράµµατα 
 
4 1 Αλλά για το ότι τα κοσµικά αυτά µαθήµατα δεν είναι άχρηστα για τις ψυχές έγινε 
επαρκής λόγος. Πώς στ᾽ αλήθεια εσείς πρέπει να µετέχετε σε αυτά, θα ειπωθεί στη 
συνέχεια. Πρώτα λοιπόν σχετικά µε τα γραφόµενα από τους ποιητές, για να ξεκινήσω 
από εκεί, επειδή ασχολούνται µε κάθε είδους θέµατα, δεν πρέπει να δίνετε προσοχή σε 
όλα ανεξαιρέτως. Αλλά όταν διεξέρχονται για εσάς τις πράξεις ή τα λόγια των καλών 
ανθρώπων, και να τους αγαπάτε και να τους µιµείσθε και να προσπαθείτε, όσο πιο πολύ 
γίνεται, να είστε σαν και αυτούς· 2 όταν όµως φθάνουν µε τη µίµηση σε πονηρούς 
ανθρώπους, αυτά πρέπει να τα αποφεύγετε, βουλώνοντας τα αυτιά σας όχι λιγότερο από 
ό,τι λένε εκείνοι ότι έκανε ο Οδυσσέας σε σχέση µε τα τραγούδια των Σειρήνων. Διότι η 
εξοικείωση µε τα άσχηµα λόγια είναι κατά κάποιο τρόπο οδός προς τις πράξεις. 3 Γι᾽ 
αυτό λοιπόν, πρέπει να διαφυλάσσετε την ψυχή σας µε κάθε προφύλαξη, µήπως µέσω 
της ηδονής των λόγων µάς ξεφύγει και δεχθούµε κάτι από τα χειρότερα, όπως ακριβώς 
όσοι παίρνουν τα δηλητήρια µαζί µε το µέλι. 4 Δεν θα επαινέσουµε λοιπόν για όλα τους 
ποιητές, όχι όταν βρίζουν, όχι όταν κοροϊδεύουν, όχι όταν παρουσιάζουν εραστές ή 
µεθυσµένους, όχι όταν καθορίζουν την ευτυχία µε βάση το γεµάτο τραπέζι και τα 
άσεµνα τραγούδια. Λιγότερο όµως από όλα θα τους προσέξουµε όταν µιλούν για κάτι 
σχετικό µε τους θεούς και κυρίως όταν διηγούνται για πολλούς θεούς, οι οποίοι µάλιστα 
δεν συµφωνούν µεταξύ τους. 5 Διότι στους ποιητές αδελφός βρίσκεται σε διάσταση µε 
τον αδελφό του, και γονιός µε τα παιδιά του, και τα παιδιά πάλι βρίσκονται σε ακήρυκτο 
πόλεµο µε τους γονείς τους. Και τις µοιχείες των θεών και τους έρωτες και τις 
συνευρέσεις σε κοινή θέα, και µάλιστα αυτές του αρχηγού όλων και υψίστου κατά πως 
λένε Δία, που ακόµη και για ζώα να τα έλεγε κανείς θα κοκκίνιζε, θα τα αφήσουµε για 
τους ανθρώπους του θεάτρου.  

6 Τα ίδια έχω να πω και για τους πεζογράφους, και µάλιστα όταν για χάρη της 
διασκέδασης των ακροατών εφευρίσκουν µύθους. Επιπλέον, δεν θα µιµηθούµε την 
τέχνη των ρητόρων να ψεύδονται. Διότι ούτε στα δικαστήρια ούτε στις άλλες υποθέσεις 
δεν ταιριάζει το ψεύδος σε εµάς, που έχουµε προκρίνει την ορθή και αληθινή οδό του 
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βίου, και στους οποίους έχει δοθεί προσταγή από τον νόµο µας να µην προσφεύγουµε σε 
δίκες. 7 Αλλά θα προτιµήσουµε να αποδεχθούµε εκείνους τους λόγους τους µε τους 
οποίους επαίνεσαν την αρετή ή δυσφήµησαν την κακία. Γιατί όπως για τα υπόλοιπα 
όντα η απόλαυση των λουλουδιών φτάνει µέχρι την ευωδία ή το χρώµα τους, ενώ στις 
µέλισσες είναι επιπλέον δυνατό να παίρνουν από αυτά µέλι, έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχει 
η δυνατότητα για όσους δεν επιδιώκουν µόνο την απόλαυση και την ευχαρίστηση από 
τέτοια έργα, να αποθέσουν στην ψυχή τους και κάποια ωφέλεια από αυτά. 8 Σε 
συµφωνία εποµένως µε την πλήρη εικόνα των µελισσών πρέπει να µετέχουµε στα 
λογοτεχνικά έργα. Και εκείνες δηλαδή ούτε πλησιάζουν εξίσου όλα τα άνθη ούτε βέβαια 
επιχειρούν να αποκοµίσουν ολόκληρα εκείνα πάνω στα οποία θα πετάξουν, αλλά αφού 
λάβουν ό,τι από αυτά είναι κατάλληλο για την εργασία τους, το υπόλοιπο το αφήνουν 
στην ησυχία του. Και εµείς, αν είµαστε σώφρονες, αφού αποκοµίσουµε από αυτά τα 
έργα ό,τι µας ταιριάζει και συγγενεύει µε την αλήθεια, θα προσπεράσουµε το υπόλοιπο. 
9 Και όπως ακριβώς όταν κόβουµε το άνθος της τριανταφυλλιάς αποφεύγουµε τα 
αγκάθια, έτσι και αναφορικά µε αυτά τα λογοτεχνικά έργα, αφού καρπωθούµε ό,τι είναι 
χρήσιµο, ας προφυλάξουµε τους εαυτούς µας από το βλαβερό. 10 Ευθύς εξαρχής λοιπόν 
πρέπει να εξετάζουµε καθένα από τα µαθήµατα και να τα προσαρµόζουµε στον στόχο 
µας, «οδηγώντας», όπως λέει η δωρική παροιµία, «την πέτρα µε το αλφάδι».  
 

Σχόλια 
Τίτλος, ἑλληνικῶν: Ο συνήθης όρος αναφοράς στους εθνικούς συγγραφείς κατά τη 
βυζαντινή περίοδο.  
1 Γίνεται λόγος κατ᾽ αρχάς για τους ποιητές, σιωπηρώς ιδίως για τον Όµηρο, καθώς τα 
οµηρικά έπη και προπάντων η Ιλιάδα αποτελούσαν βασικό σχολικό ανάγνωσµα. Σε όλο 
το έργο ο Βασίλειος συχνά χρησιµοποιεί παραθέµατα από τον Όµηρο και τον Πλάτωνα.  
2 µιµήσει: Ο όρος σε σχέση µε την ποίηση ανάγεται στην Πολιτεία του Πλάτωνα (π.χ. 
392d κ.εξ.).  
τὸν Ὀδυσσέα – µέλη: Οδύσ. µ 39 κ.εξ., 154 κ.εξ.  
3 πάσῃ – τηρητέον: Παροιµ. 4, 23 πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν.  
ὥσπερ οἱ τὰ δηλητήρια – προσιέµενοι: Κοινός τόπος. Πβ. τους πλατωνικούς Νόµους 
659e–660a.  
4–5 Πβ. την πλατωνική Πολιτεία 377e–396d.  
τραπέζῃ πληθούσῃ: Αναφορά στους Φαίακες, βλ. Οδύσ. ι 5–10.  
τοῖς ἐπὶ σκηνῆς: Εννοεί τους ηθοποιούς του µίµου και του παντόµιµου.  
6 Η αναφορά στη ρητορική δικαιολογείται από το ότι και αυτή είχε σηµαντικότατο 
µερίδιο στη µέση και την ανώτερη εκπαίδευση (βλ. και τα εισαγωγικά για τον βίο του 
Βασιλείου). Για τον λόγο αυτό, ήταν απαραίτητο να διαχωριστεί η υποστήριξη της 
αλήθειας από αυτήν του ψεύδους (πβ. τον πλατωνικό Φαίδρο 259e–260a), µε ανάλογη 
προσαρµογή της καινοδιαθηκικής απαγόρευσης των κρίσεων και δικών σε αυτόν τον 
κόσµο, για την οποία βλ. Ματθ. 5, 40· 7, 1 καθώς και Α´ Κορ. 4, 5· 6, 1–7.  
8 Η παροµοίωση µε το έργο των µελισσών αποτελεί κοινό τόπο. Απαντά ήδη στον 
ψευδοϊσοκρατικό Πρὸς Δηµόνικον 52 και στα Ἠθικά του Πλουτάρχου (βλ. ιδίως 32E και 
79CD), αλλά και σε άλλους χριστιανούς συγγραφείς, όπως τον Γρηγόριο τον Θεολόγο 
και τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο.  
9 φυλαξώµεθα: Σε κάποια χειρόγραφα και εκδόσεις απαντά η γραφή φυλαξόµεθα.  
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10 Η παροιµία (Leutsch – Schneidewin, Paroemiographi Graeci, II, 775) απαντά επίσης 
στον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο καθώς σε µια σειρά 
µεταγενέστερων βυζαντινών κειµένων, όχι όµως σε αρχαίους συγγραφείς. Ωστόσο, πβ. 
Οδύσ. ε 245 ξέσσε δ᾽ ἐπισταµένως καὶ ἐπὶ στάθµην ἴθυνε· επίσης, ρ 341 και φ 44.  
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Ε) Κάτοπτρα Ηγεµόνος 
 
 

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Αγαπητός είναι ένα πρόσωπο σχεδόν άγνωστο. Από το µοναδικό έργο του 
πληροφορούµαστε ότι άκµασε επί Ιουστινιανού, στον οποίο και απευθύνεται. 
Υπήρξε διάκονος, πιθανότατα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αγία Σοφία, 
όπως µπορούµε να εικάσουµε λόγω της εγγύτητάς του προς τον αυτοκράτορα.  

 
Ἔκθεσις παραινετικῶν κεφαλαίων 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Το έργο ανήκει στο γραµµατειακό είδος που ονοµάζουµε «κάτοπτρα ηγεµόνος». 
Ο όρος είναι ανύπαρκτος στο Βυζάντιο και αποδίδει τον λατινικό speculum 
principis, που χρησιµοποιείται στη µεσαιωνική Δυτική Ευρώπη για να 
χαρακτηρίσει µια ολόκληρη κατηγορία παραινετικών κειµένων µε συµβουλές 
προς ηγεµόνες. Στην ελληνική γραµµατεία το είδος αυτό ανάγεται στην κλασική 
ρητορική, στους ισοκρατικούς λόγους Πρὸς Νικοκλέα, Νικοκλέα και Εὐαγόραν, 
και ιδίως στον ψευδοϊσοκρατικό Πρὸς Δηµόνικον. Γνώρισε µεγάλη διάδοση στο 
Βυζάντιο µε µια σειρά κειµένων, από το Περὶ Βασιλείας του Συνεσίου Κυρήνης 
(περ. 370 – περ. 413/4), που απευθύνεται στον αυτοκράτορα Αρκάδιο, ως την 
παλαιολόγεια εποχή. Τα κάτοπτρα εµφανίζονται είτε ως ανεξάρτητα κείµενα 
είτε εγκιβωτισµένα σε άλλα κείµενα. Επίσης, µπορεί να είναι δοµηµένα σε 
µικρά κεφάλαια µε διαφορετική θεµατολογία το καθένα ή να παρουσιάζουν 
νοηµατική συνέχεια. Συνδυάζουν λαϊκά και αρχαιοελληνικά φιλοσοφικά θέµα-
τα, όπως η ευσέβεια και η φιλανθρωπία του ηγεµόνα και οι τέσσερεις πλατωνι-
κές αρετές (σοφία, σωφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη), αλλά και θέµατα χριστια-
νικά, για παράδειγµα το ότι ο ηγεµόνας οφείλει να µιµείται τον Θεό και ότι είναι 
και αυτός υπόλογος στον Θεό όπως και οι υπήκοοί του.  

Τα κάτοπτρα µπορούν να θεωρηθούν ως η µετεξέλιξη και προσαρµογή 
του αρχαιοελληνικού ρητορικού παραινετικού είδους σε πολιτικές συνθήκες 
απολυταρχίας. Σηµαντική για την επιτυχία ενός κατόπτρου ήταν η παρρησία, η 
οποία όφειλε να χαρακτηρίζει τον ρήτορα, δηλαδή το θάρρος της έκφρασης της 
γνώµης του προς τον αυτοκράτορα. Ως ένα βαθµό τα κείµενα αυτά στόχευαν 
στο να περιορίσουν την απόλυτη εξουσία του µονάρχη προς όφελος των υπη-
κόων. 

Το έργο του Αγαπητού είναι ένα σύντοµο, ανεξάρτητο κάτοπτρο 
αποτελούµενο από 72 µικρά κεφάλαια. Απευθύνεται στον Ιουστινιανό ως µόνο 
αυτοκράτορα και γράφτηκε, µε βάση εσωτερικές ενδείξεις, όσο ήταν ακόµη εν 
ζωή η σύζυγος του Ιουστινιανού Θεοδώρα, εποµένως πριν από το 548 (βλ. κεφ. 
17 και 72), πιθανώς γύρω στο 530 και πριν από τη στάση του Νίκα το 532. Ο 
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τίτλος του είναι γνήσιος, καθώς εντάσσεται στο κείµενο µε µορφή ακροστιχίδας, 
η οποία συνδέει τα κεφάλαια µεταξύ τους. Τονίζει την ιδιότητα του 
αυτοκράτορα ως αντιπροσώπου του Θεού στη γη αλλά και τη θνητότητά του, 
που τον καθιστά «σύνδουλο» µε τους υπηκόους του απέναντι στον Θεό. Είναι 
µοναδικό ανάµεσα στα υπόλοιπα κάτοπτρα ως προς την αναφορά του στο θέµα 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πρότασης ανακατανοµής του πλούτου (βλ. 
παρακάτω, κεφ. 16). Μεταξύ πολλών άλλων πηγών, ο Αγαπητός έκανε σηµαν-
τική χρήση των επιστολών του Ισιδώρου Πηλουσιώτου (360/70 – µετά το 433). 
Η γλώσσα του κειµένου είναι προσιτή, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
ρητορική δοµή των προτάσεων και των κεφαλαίων και στα σχήµατα λόγου 
(συχνή τριµερής διαίρεση των κεφαλαίων, παράλληλες συντακτικές δοµές, 
αντιθέσεις, ισόκωλα, οµοιοτέλευτα, σχήµατα αναφοράς, παρηχήσεις κλπ.). 

Ο Αγαπητός υπήρξε εξαιρετικά δηµοφιλής στη µεσαιωνική εποχή τόσο 
στο Βυζάντιο µε πλήθος ελληνικών χειρογράφων (άνω των 120) όσο και σε ολό-
κληρη την Ευρώπη µε µεταφράσεις σε άλλες γλώσσες (λατινικά, σλαβονικά, 
βουλγαρικά κλπ.), ενώ από ιδεολογική άποψη επηρέασε ιδιαίτερα τον σλαβικό 
κόσµο.  

Έκδ.: R. Riedienger, Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser 
Iustinianos. Erstmals kritisch herausgegeben, Εταιρεία Φίλων του Λαού. 
Κέντρον Ερεύνης Βυζαντίου 4, Αθήνα 1995. 

 

Κεφάλαια 1–4, 8–9, 12, 16–18, 46–48 
 

Τῷ θειοτάτῳ καὶ εὐσεβεστάτῳ βασιλεῖ ἡµῶν Ἰουστινιανῷ 
Ἀγαπητὸς ὁ ἐλάχιστος διάκονος 

Τιµῆς ἁπάσης ὑπέρτερον ἔχων ἀξίωµα, βασιλεῦ, τιµᾷς ὑπὲρ ἅπαντας τὸν τούτου σε 
ἀξιώσαντα Θεόν, ὅτι καὶ καθ’ ὁµοίωσιν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἔδωκέ σοι τὸ 
σκῆπτρον τῆς ἐπιγείου δυναστείας, ἵνα τοὺς ἀνθρώπους διδάξῃς τὴν τοῦ δικαίου 
φυλακὴν καὶ τῶν κατ’ αὐτοῦ λυσσώντων ἐκδιώξῃς τὴν ὑλακήν, ὑπὸ τῶν αὐτοῦ 
βασιλευόµενος νόµων καὶ τῶν ὑπὸ σὲ βασιλεύων ἐννόµως.  

2. Ὡς κυβερνήτης ἀγρυπνεῖ διαπαντὸς ὁ τοῦ βασιλέως πολυόµµατος νοῦς, 
διακατέχων ἀσφαλῶς τῆς εὐνοµίας τοὺς οἴακας καὶ ἀπωθούµενος ἰσχυρῶς τῆς 
ἀνοµίας τοὺς ῥύακας, ἵνα τὸ σκάφος τῆς παγκοσµίου πολιτείας µὴ περιπίπτῃ 
κύµασιν ἀδικίας.  

3. Θεῖον µάθηµα καὶ πρῶτον οἱ ἄνθρωποι τὸ γνῶναί τινα ἑαυτὸν 
διδασκόµεθα· ὁ γὰρ ἑαυτὸν γνοὺς γνώσεται Θεόν, Θεὸν δὲ ὁ γνοὺς ὁµοιωθήσεται 
Θεῷ, ὁµοιωθήσεται δὲ Θεῷ ὁ ἄξιος γενόµενος Θεοῦ, ἄξιος δὲ γίνεται Θεοῦ ὁ 
µηδὲν ἀνάξιον πράττων Θεοῦ, ἀλλὰ φρονῶν µὲν τὰ αὐτοῦ, λαλῶν δὲ ἃ φρονεῖ, 
ποιῶν δὲ ἃ λαλεῖ.  

4. Ἐπὶ προγόνων εὐγενείᾳ µηδεὶς ἐναβρυνέσθω· πηλὸν γὰρ ἔχουσι πάντες 
τοῦ γένους προπάτορα, καὶ οἱ ἐν πορφύρᾳ καὶ βύσσῳ καυχώµενοι καὶ οἱ ἐν πενίᾳ 
καὶ νόσῳ τρυχόµενοι, καὶ οἱ διαδήµατα περικείµενοι καὶ οἱ διὰ δόµατα 
προκείµενοι· µὴ τοίνυν εἰς πήλινον ἐγκαυχώµεθα γένος, ἀλλ’ ἐπὶ χρηστότητι 
σεµνυνώµεθα τρόπων.  
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8. Ἀπρόσιτος µὲν ὑπάρχεις ἀνθρώποις διὰ τὸ ὕψος τῆς κάτω βασιλείας, 
εὐπρόσιτος δὲ γίνῃ τοῖς δεοµένοις διὰ τὸ κράτος τῆς ἄνω ἐξουσίας· καὶ ἀνοίγεις τὰ 
ὦτα τοῖς ὑπὸ πενίας πολιορκουµένοις, ἵνα εὕρῃς τὴν τοῦ Θεοῦ ἀκοὴν ἀνεῳγµένην. 
Οἷοι γὰρ τοῖς ἡµετέροις γινόµεθα συνδούλοις, τοιοῦτον περὶ ἡµᾶς εὑρήσοµεν τὸν 
δεσπότην.  

9. Τὴν πολυµέριµνον τοῦ βασιλέως ψυχὴν κατόπτρου δίκην ἀποσµήχεσθαι 
χρή, ἵνα ταῖς θείαις αὐγαῖς ἀεὶ καταστράπτηται καὶ τῶν πραγµάτων τὰς κρίσεις 
ἐκεῖθεν διδάσκηται. οὐδὲν γὰρ οὕτω ποιεῖ τὰ δέοντα καθορᾶν ὡς τὸ φυλάσσειν 
ἐκείνην διαπαντὸς καθαράν.  

 

12. Ἀποστρέφου τῶν κολάκων τοὺς ἀπατηλοὺς λόγους ὥσπερ τῶν κοράκων τοὺς 
ἁρπακτικοὺς τρόπους· οἱ µὲν γὰρ τοὺς τοῦ σώµατος ἐξορύττουσιν ὀφθαλµούς, οἱ 
δὲ τοὺς τῆς ψυχῆς ἐξαµβλύνουσι λογισµούς, µὴ συγχωροῦντες ὁρᾶν τὴν τῶν 
πραγµάτων ἀλήθειαν. Ἢ γὰρ ἐπαινοῦσιν ἔσθ’ ὅτε τὰ ψόγου ἄξια, ἢ ψέγουσι πολ-
λάκις τὰ ἐπαίνου κρείττονα, ἵνα δυοῖν θάτερον αὐτοῖς ἁµαρτάνηται, ἢ τὸ κακὸν 
ἐπαινούµενον ἢ τὸ καλὸν ὑβριζόµενον.  

 

16. Σφόδρα µοι δοκεῖ ἀτοπώτατον εἶναι, ὅτι πλούσιοι καὶ πένητες ἄνθρωποι ἐξ 
ἀνοµοίων πραγµάτων βλάβην πάσχουσιν ὁµοίαν· οἱ µὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ κόρου 
διαρρήγνυνται, οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ λιµοῦ διαφθείρονται· καὶ οἱ µὲν κατέχουσι τοῦ 
κόσµου τὰ πέρατα, οἱ δὲ οὐκ ἔχουσι ποῦ στῆσαι τὰ πέλµατα. Ἵνα τοίνυν ἄµφω τῆς 
ὑγείας τύχωσιν, ἀφαιρέσει καὶ προσθέσει τούτους θεραπευτέον καὶ πρὸς ἰσότητα 
τὴν ἀνισότητα µετενεκτέον.  

17. Ἐφ’ ὑµῶν ἀνεδείχθη τῆς εὐζωΐας ὁ χρόνος, ὃν προεῖπέ τις τῶν παλαιῶν 
ἔσεσθαι, ὅταν ἢ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἢ βασιλεῖς φιλοσοφήσωσι· καὶ γὰρ 
φιλοσοφοῦντες ἠξιώθητε τῆς βασιλείας καὶ βασιλεύσαντες οὐκ ἀπέστητε τῆς 
φιλοσοφίας· εἰ γὰρ τὸ φιλεῖν σοφίαν ποιεῖ φιλοσοφίαν, ἀρχὴ δὲ σοφίας ὁ τοῦ Θεοῦ 
φόβος, ὃν ἐν τοῖς στέρνοις ὑµῶν ἔχετε διαπαντός, εὔδηλον ὡς ἀληθὲς τὸ παρ’ 
ἐµοῦ λεγόµενον.  

18. Βασιλέα σε κατὰ ἀλήθειαν ὁρίζοµαι τὸν βασιλεύειν καὶ κρατεῖν τῶν 
ἡδονῶν δυνάµενον, ὡς τὸν στέφανον τῆς σωφροσύνης ἀναδησάµενον καὶ τὴν 
πορφύραν τῆς δικαιοσύνης ἀµφιασάµενον· ἡ µὲν γὰρ ἄλλη ἐξουσία τὸν θάνατον 
ἔχει διαδοχήν, ἡ δὲ τοιαύτη βασιλεία τὴν ἀθάνατον σῴζει διαµονήν, καὶ ἡ µὲν ἐν 
τῷ αἰῶνι τούτῳ λύεται, ἡ δὲ τῆς αἰωνίου κολάσεως ῥύεται.  

 

46. Ὥσπερ ὀφθαλµὸς ἐµπέφυκε σώµατι, οὕτω βασιλεὺς τῷ κόσµῳ ἐνήρµοσται, 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δεδοµένος εἰς συνεργίαν τῶν συµφερόντων· χρὴ οὖν αὐτὸν ὡς 
οἰκείων µελῶν οὕτω πάντων ἀνθρώπων προνοεῖν, ἵνα προκόπτωσιν ἐν καλοῖς καὶ 
µὴ προσκόπτωσιν ἐν κακοῖς.  

47. Ἀσφαλεστάτην ἡγοῦ τῆς σωτηρίας φυλακὴν τὸ µηδέ ποτέ τινα τῶν 
ὑπηκόων ἀδικεῖν· ὁ γάρ τινα µὴ ἀδικῶν οὐχ ὑφορᾶταί τινα· εἰ δὲ τὸ µὴ ἀδικεῖν 
ἀσφάλειαν προξενεῖ, τὸ εὐεργετεῖν πολλῷ πλέον· τὸ ἀσφαλὲς γὰρ δίδωσι καὶ τὸ 
προσφιλὲς οὐ προδίδωσιν.  

48. Γίνου τοῖς ὑπηκόοις, εὐσεβέστατε βασιλεῦ, καὶ φοβερὸς διὰ τὴν 
ὑπεροχὴν τῆς ἐξουσίας καὶ ποθεινὸς διὰ τὴν παροχὴν τῆς εὐποιΐας, µήτε τοῦ 
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φόβου ὑπερφρονῶν διὰ τὸν πόθον, µήτε τοῦ πόθου παραµελῶν διὰ τὸν φόβον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ἥµερον ἔχων ἀκαταφρόνητον καὶ τὸ εὐκαταφρόνητον ἔχων ἀνήµερον.  

 

Μετάφραση 
Στον θειότατο και ευσεβέστατο αυτοκράτορά µας Ιουστινιανό 

Αγαπητός ο ελάχιστος διάκονος 
 

1. Έχοντας αξίωµα υπέρτερο κάθε τιµής, βασιλεύ, τιµάς πάνω από όλους τον Θεό που 
σε αξίωσε αυτού (του αξιώµατος), διότι και καθ᾽ οµοίωσιν της επουρανίου βασιλείας 
σού έδωσε το σκήπτρο της επίγειας εξουσίας, για να διδάξεις στους ανθρώπους τη 
διαφύλαξη του δικαίου και να εκδιώξεις το ουρλιαχτό όσων λυσσούν εναντίον Του, 
βασιλευόµενος από τους νόµους Αυτού και βασιλεύοντας στους υπηκόους σου 
σύµφωνα µε το νόµο. 

2. Σαν κυβερνήτης αγρυπνά πάντοτε ο πολυόµµατος νους του βασιλέως, κρατών-
τας γερά το πηδάλιο της ευνοµίας και απωθώντας µε δύναµη τα ρεύµατα της ανοµίας, 
για να µην περιπέσει ποτέ το σκάφος της παγκοσµίου πολιτείας στα κύµατα της αδικίας.  

3. Ως θείο και πρώτο µάθηµα διδασκόµαστε οι άνθρωποι το να γνωρίσει κανείς 
τον εαυτό του. Γιατί όποιος έχει γνωρίσει τον εαυτό του θα γνωρίσει τον Θεό, και 
όποιος έχει γνωρίσει τον Θεό θα γίνει όµοιος µε τον Θεό· θα γίνει δε όµοιος µε τον Θεό 
όποιος έχει γίνει άξιος του Θεού· και γίνεται άξιος του Θεού όποιος δεν πράττει τίποτα 
ανάξιο του Θεού, αλλά φρονεί τα του Θεού και λέει όσα φρονεί και κάνει όσα λέει. 

4. Κανείς να µην αλαζονεύεται για τους ευγενείς προγόνους του. Γιατί όλοι έχουν 
τον πηλό ως προπάτορα του γένους τους, και όσοι καυχώνται για την πορφύρα και τo 
λινό και όσοι κατατρύχονται από τη φτώχεια και την ασθένεια, και όσοι φορούν 
διαδήµατα και όσοι κείτονται ζητιανεύοντας. Ας µην καυχώµαστε λοιπόν για το πήλινο 
γένος µας αλλά να είµαστε περήφανοι για τη χρηστή µας συµπεριφορά.  

 
8. Είσαι απρόσιτος για τους ανθρώπους εξαιτίας του ύψους της επίγειας βασιλείας, 
γίνεσαι όµως εύκολα προσιτός σε όσους έχουν ανάγκη, εξαιτίας της δύναµης της 
ουράνιας εξουσίας. Και ανοίγεις τα αυτιά σου σε όσους πολιορκούνται από τη φτώχεια, 
για να βρεις ανοιχτή την ακοή του Θεού. Γιατί όπως συµπεριφερόµαστε στους 
συνδούλους µας, τέτοιον θα βρούµε και τον Δεσπότη απέναντί µας.  

9. Η γεµάτη µέριµνες ψυχή του βασιλέως πρέπει να καθαρίζεται σαν καθρέπτης, 
για να αστράπτει πάντα µε τη θεία λάµψη και από εκεί να διδάσκεται τις αποφάσεις για 
τις υποθέσεις. Γιατί τίποτα δεν επιτρέπει τόσο να αναγνωρίζει κανείς τα αναγκαία όσο 
το να διαφυλάσσει εκείνην πάντοτε καθαρή. 

 
12. Να αποστρέφεσαι τους απατηλούς λόγους των κολάκων όπως τους αρπακτικούς 
τρόπους των κοράκων. Γιατί οι µεν βγάζουν τα σωµατικά µάτια, ενώ οι δε εξασθενίζουν 
τους συλλογισµούς της ψυχής, µε το να µην της επιτρέπουν να βλέπει την αλήθεια των 
υποθέσεων. Διότι ή επαινούν ενίοτε τα άξια ψόγου ή ψέγουν συχνά τα ανώτερα επαίνου, 
ώστε µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο να σφάλλουν, είτε όταν επαινείται το κακό είτε όταν 
υβρίζεται το καλό.  

 
16. Μου φαίνεται ότι είναι σφόδρα παράδοξο ότι άνθρωποι πλούσιοι και φτωχοί 
παθαίνουν την ίδια βλάβη από ανόµοια πράγµατα. Γιατί οι µεν σκάνε από τον κορεσµό, 
ενώ οι δε πεθαίνουν από την πείνα. Και οι µεν κατέχουν τα πέρατα του κόσµου, ενώ οι 
δε δεν έχουν πού να βάλουν τα πόδια τους. Για να τύχουν λοιπόν και οι δύο της υγείας, 
πρέπει να τους θεραπεύσει κανείς µε αφαίρεση και πρόσθεση και να µετατρέψει την 
ανισότητα σε ισότητα. 

17. Στη διάρκεια της βασιλείας σας ανεφάνη η εποχή της ευηµερίας, την οποία 
προέβλεψε κάποιος από τους παλαιούς ότι θα έλθει όταν ή οι φιλόσοφοι γίνουν βασιλείς 
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ή οι βασιλείς φιλόσοφοι. Διότι ως φιλόσοφοι αξιωθήκατε τη βασιλεία και ως βασιλείς 
δεν αποµακρυνθήκατε από τη φιλοσοφία. Αν λοιπόν η αγάπη για τη σοφία κάνει τη 
φιλοσοφία, αρχή δε της σοφίας είναι ο φόβος του Θεού, τον οποίο έχετε για πάντα εσείς 
στην καρδιά σας, είναι προφανές ότι είναι αλήθεια αυτό που λέω. 

18. Εσένα ορίζω ως αληθινό βασιλέα που µπορείς να βασιλεύεις πάνω στις 
ηδονές και να τις εξουσιάζεις, επειδή στέφθηκες µε τον στέφανο της σωφροσύνης και 
ντύθηκες µε την πορφύρα της δικαιοσύνης. Γιατί κάθε άλλη εξουσία τη διαδέχεται ο 
θάνατος, ενώ η βασιλεία αυτού του είδους εξασφαλίζει τη διάρκεια της αθανασίας, και η 
µεν καταλύεται στη ζωή αυτή, ενώ η δε σώζει από την αιώνια τιµωρία.  

 
46. Όπως ο οφθαλµός είναι σύµφυτος µε το σώµα, έτσι και ο βασιλεύς είναι 
συναρµοσµένος µε τον κόσµο, δοσµένος από τον Θεό για να συνεργάζεται µαζί Του σε 
αυτά που ωφελούν. Πρέπει λοιπόν αυτός να προνοεί για όλους τους ανθρώπους σαν για 
µέλη του σώµατός του, ώστε να προκόβουν στο καλό και να µην σκοντάφτουν πάνω στο 
κακό.  

47. Να θεωρείς ως τον πλέον σίγουρο τρόπο διαφύλαξης της ασφάλειάς σου το 
να µην αδικείς ποτέ κανέναν από τους υπηκόους. Γιατί αυτός που δεν αδικεί κανένα δεν 
υποψιάζεται κανέναν. Αν όµως η µη αδικία παρέχει ασφάλεια, πολύ περισσότερο το 
κάνει η ευεργεσία· διότι δίνει ασφάλεια και δεν προδίδει την αγάπη.  

48. Να προκαλείς στους υπηκόους σου, ευσεβέστατε βασιλεύ, και φόβο εξαιτίας 
της ανωτερότητας της εξουσίας σου και αγάπη εξαιτίας της παροχής των ευεργεσιών 
σου, χωρίς να υποτιµάς τον φόβο για χάρη της αγάπης, ούτε να παραµελείς την αγάπη 
για χάρη του φόβου, αλλά να διαθέτεις και πραότητα που να µη µπορεί κανείς να την 
καταφρονήσει, και αγριάδα που εύκολα µπορεί κανείς να καταφρονήσει. 

 

Σχόλια 
1 Ο επίγειος βασιλεύς ασκεί την υπέρτατη εξουσία καθ᾽ οµοίωσιν του επουρανίου 
βασιλέως. Αντλεί την εξουσία του από τον Θεό, αυτή όµως δεν είναι απεριόριστη, 
καθώς υπόκειται στους θείους νόµους (εννοείται όπως αυτοί καταγράφονται στη Βίβλο). 
Ο βασιλεύς οφείλει να κυβερνά µε βάση τον νόµο και να διαφυλάσσει το δίκαιο. Το 
πρώτο κεφάλαιο του Αγαπητού θα µπορούσε να αποτελεί την αρχή ενός οιονεί 
βυζαντινού «συντάγµατος».  
2 Η πολιτεία ως καράβι που πρέπει να κυβερνηθεί και ο βασιλεύς ως κυβερνήτης που 
κρατά το πηδάλιο: πρόκειται για κοινό τόπο, που ανάγεται στην αρχαία λογοτεχνία (βλ. 
π.χ. την ποίηση του Αλκαίου, απόσπ. 325 Loeb – Page). Το δίπολο ευνοµία-ανοµία 
αναδεικνύει τη σηµασία του (κοσµικού) νόµου για την καλή λειτουργία της πολιτείας, 
που αποτελεί χαρακτηριστικό του βυζαντινού πολιτεύµατος. Η παγκόσµια πολιτεία είναι 
η οικουµένη, που ταυτίζεται µε τα όρια του ρωµαϊκού-βυζαντινού κράτους (βλ. και 
παρακάτω, στο υποκεφάλαιο για τα επιγράµµατα σε έργα τέχνης, ΠλΑ 65).  
3 Η χριστιανική υιοθέτηση του περίφηµου δελφικού ρητού γνῶθι σαυτόν αποτελεί έναν 
ακόµη κοινό τόπο. Βλ. και παρακάτω, το Λειµωνάριον του Μόσχου, για άλλη µια χρήση 
του.  
4 Όλοι οι άνθρωποι κατάγονται από τον πηλό, δηµιουργήθηκαν δηλαδή από τον Θεό, 
που έπλασε από χώµα τον Αδάµ, τον κοινό µας πρόγονο (Γέν. 2, 7). Αυτό σηµαίνει ότι 
δεν έχει σηµασία η ευγενική ή µη καταγωγή, παρά µόνο η χρηστή συµπεριφορά.  
8 σύνδουλος: Για τον όρο, βλ. Κολοσ. 1, 7 και 4, 7 σύνδουλος ἐν κυρίῳ. Ο αυτοκράτορας 
είναι σύνδουλος µε τους υπηκόους του, δούλος και αυτός απέναντι στον Θεό. Αυτή η 
προσέγγιση επιβάλλει κατά τον συγγραφέα να είναι ο αυτοκράτορας προσιτός, παρά το 
ύψιστο αξίωµά του, και να τείνει ευήκοον ους στις ανάγκες των ανθρώπων.  
καὶ ἀνοίγεις – ἀνεῳγµένην: Πβ. Ισίδ. Πηλ., Επιστολή ΙΙ 120.  



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 167 
 

	

9 Η παροµοίωση της ψυχής του βασιλέως µε κάτοπτρο δίνει τον ορισµό του ρητορικού 
είδους των κατόπτρων ηγεµόνος. Το κάτοπτρο πρέπει να είναι καθαρό, ώστε να 
αντανακλά τη λάµψη του Θεού.  
10 Η αποφυγή των κολάκων, που παροµοιάζονται µε αρπακτικά κοράκια, είναι ένα από 
τα λαϊκά και παραδοσιακά θέµατα που απαντούν στα κάτοπτρα.  
16 Μοναδική αναφορά στα βυζαντινά κάτοπτρα ηγεµόνος του θέµατος της κοινωνικής 
δικαιοσύνης µε το αίτηµα της ανακατανοµής του πλούτου µεταξύ πλουσίων και φτωχών 
και µε στόχο την αποκατάσταση της υλικής ισότητας ανάµεσα στους ανθρώπους.  
17 Η γνωστή πλατωνική ρήση (Πολιτεία 473d) εφαρµόζεται στο αυτοκρατορικό ζεύγος 
του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας, συνδυαζόµενη όµως µε την παλαιοδιαθηκική ρήση 
ότι αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Θεού (Παροιµ. 1, 7· πβ. και Ισίδ. Πηλ., Επιστολή 
Ι 96 οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστι φιλοσοφία ἢ τὸ πάντως φιλεῖν τὴν σοφίαν). Με αυτόν τον 
τρόπο, όχι µόνο η φιλοσοφία αποκτά χριστιανικό νόηµα, αλλά, κυρίως, µπορεί να 
δικαιολογηθεί η εφαρµογή της στο αυτοκρατορικό ζεύγος, αφού δεν µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν φιλόσοφοι µε την αρχαία σηµασία. Και οι δύο ωστόσο ενδιαφέρονταν 
για τα θρησκευτικά ζητήµατα· ο Ιουστινιανός µάλιστα ήταν γνωστός για τα δογµατικά 
του ενδιαφέροντα, που βρήκαν την κορύφωσή τους στη σύγκληση της Ε´ Οικουµενικής 
Συνόδου το 553 και στη σύνθεση εκκλησιαστικών ύµνων.  
Ταυτόχρονα, το κεφάλαιο αυτό σε συνδυασµό µε το κεφ. 72, που περιέχει ευχή για το 
αυτοκρατορικό ζεύγος (ὅπως ἂν καὶ τῆς ἄνω βασιλείας ἀπολαύσειας, ἥν σοι παράσχοι 
Χριστὸς µετὰ τῆς ὁµοζύγου), παρέχει και τη χρονολογική ένδειξη για τη συγγραφή του 
έργου όσο η Θεοδώρα ήταν εν ζωή.  
18 Ο αληθινός βασιλεύς οφείλει να καθορίζεται από τις πλατωνικές αρετές, έστω και αν 
δεν γίνεται ρητή αναφορά στον Πλάτωνα. Μετά τη σοφία, που έτυχε πραγµάτευσης στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, µνηµονεύονται εδώ η ανδρεία, που ορίζεται ως η νίκη επί των 
ηδονών, η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη, οι οποίες και εξασφαλίζουν την αθανασία και 
την αιώνια µακαριότητα. Όπως και στο προηγούµενο κεφάλαιο, ένα αρχαιοελληνικό 
θέµα συνδυάζεται µε ένα χριστιανικό.  
46 Ξανά η χριστιανική αντίληψη περί της θεόσταλτης προέλευσης της βασιλείας και η 
υποχρέωση που απορρέει για τον βασιλέα να φροντίζει για τους υπηκόους του όπως για 
το σώµα του, καθώς αρµόζει σε συνεργάτη του Θεού. Στο τελευταίο αυτό σηµείο, το κε-
φάλαιο αντλεί έµπνευση από τον Απόστολο Παύλο· βλ. Εφεσ. 5, 28–30 Οὕτως ὀφεί-
λουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώµατα. Ὁ ἀγαπῶν τὴν 
ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. Οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐµίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει 
καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν, ὅτι µέλη ἐσµὲν τοῦ σώµατος αὐτοῦ.  
47–48 Η αποφυγή της αδικίας και οι ευεργεσίες ωφελούν και τον ίδιο τον βασιλέα, 
καθώς αποµακρύνουν τις επιβουλές σε βάρος του, εξασφαλίζοντας την αγάπη των 
υπηκόων. Επιπλέον, το δίπολο φόβος-αγάπη πρέπει να καθορίζει τη σχέση του βασιλέα 
µε τους υπηκόους.  
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Η «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΩΝΑ» 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Επιστολή σωζόµενη σε πάπυρο από την Οξύρρυγχο, χρονολογούµενη στο τέλος 
του 2ου µε αρχές του 3ου αι. µ.Χ., η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
από κοινωνιολογική άποψη αναφορικά µε τις ενδοοικογενειακές σχέσεις στην 
ελληνορωµαϊκή Αίγυπτο.  

Ο µικρός Θέων, για τον οποίο πρέπει να υποθέσουµε ότι δεν ήταν πάνω 
από δέκα ετών, γράφει στον οµώνυµο πατέρα του και του ζητά να τον πάρει 
µαζί του στην Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας είχε ήδη, έξι µέρες νωρίτερα, ταξιδέψει 
εκεί µέσω του Νείλου, έχοντας αφήσει τον γιο του µε τη µητέρα του, η οποία 
κατά τα λεγόµενα του µικρού δεν άντεχε πλέον τα παράπονά του. Η ηµεροµηνία 
δίνεται ως Τῦβι ιη´ µε βάση το αιγυπτιακό ηµερολόγιο, που αντιστοιχεί στις 13 
Ιανουαρίου. 

Οι τεχνικές µε τις οποίες ο µικρός Θέων προσπαθεί να πείσει τον πατέρα 
του είναι εντυπωσιακές. Μετά τον αρχικό χαιρετισµό, περνά από την ειρωνεία 
στις απειλές· στη συνέχεια, αναφέρεται στην ενόχληση της µητέρας του, η 
οποία φέρεται να θέλει να απαλλαγεί από αυτόν· περνά ξανά στην ειρωνεία για 
την απόπειρα δωροδοκίας του εκ µέρους του πατέρα του µε ένα ανάξιο λόγου 
δώρο, κατόπιν στη χρήση πρώτου πληθυντικού για να αναφερθεί στον 
σηµαντικό εαυτό του, µετά στα παρακάλια και ξανά στις απειλές για απεργία 
πείνας και δίψας, πριν από την τυπική κατακλείδα του χαιρετισµού. Στην 
οπίσθια όψη της επιστολής οι οδηγίες στον γραµµατοκοµιστή και η αναφορά 
του παιδιού στον εαυτό του µε το υποκοριστικό του δεν θα υποψίαζαν τον 
πατέρα του για το τί θα αντιµετώπιζε όταν θα ξεδίπλωνε την επιστολή. 

Σηµαντικό είναι επίσης το κείµενο αυτό για την αδιαµεσολάβητη γραπτή 
αποτύπωση της Ελληνιστικής Κοινής, συχνά µε φωνητικό τρόπο καθώς και µε 
πολλά ορθογραφικά και άλλα λάθη. Η επιστολή αναδεικνύει τις γνωστές 
φωνητικές, γραµµατικές, συντακτικές και λεξιλογικές µεταβολές της ελληνικής 
έως αυτήν την περίοδο. Εννοείται, βέβαια, ότι πέρα από τις συµπληρώσεις των 
χασµάτων στον πάπυρο, που δηλώνονται µε τις ορθογώνιες αγκύλες, οι τόνοι, τα 
πνεύµατα και οι υπογεγραµµένες οφείλονται στον εκδότη της σειράς των 
παπύρων της Οξυρρύγχου. 

Έκδ.: P. Oxy. I 119 (Berichtigungsliste I–IV και VI). 
 

Θέων Θέωνι τῷ πατρὶ χαίρειν.  
Καλῶς ἐποίησες· οὐκ ἀπένηχές µε µετ᾽ ἐ- 
σοῦ εἰς πόλιν. Ἠ οὐ θέλις ἀπενέκκειν µε- 
τ᾽ ἐσοῦ εἰς Ἀλεξάνδριαν, οὐ µὴ γράψω σε ἐ- 
πιστολὴν οὔτε λαλῶ σε οὔτε υἱγένω σε  
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εἶτα. Ἂν δὲ ἔλθῃς εἰς Ἀλεξάνδριαν οὐ  
µὴ λάβω χεῖραν παρὰ [σ]οῦ οὔτε πάλι χαίρω  
σε λυπόν. Ἂµ µὴ θέλῃς ἀπενέκαι µ[ε],  
ταῦτα γε[ί]νετε. Καὶ ἡ µήτηρ µου εἶπε Ἀρ̣- 
χελάῳ, ὅτι ἀναστατοῖ µε· ἆρρον αὐτόν.  
Καλῶς δὲ ἐποίησες. Δῶρά µοι ἔπεµψε[ς]  
µεγάλα, ἀράκια. Πεπλάνηκαν ἡµῶς ἐκε[ίνῃ]  
τῇ ἡµέρᾳ ι̅β̅ ὅτι ἔπλευσες. Λυπὸν πέµψον εἴ[ς]  
µε, παρακαλῶ σε. Ἂµ µὴ πέµψῃς οὐ µὴ φά- 
γω, οὐ µὴ πείνω. Ταῦτα.  
 Ἐρῶσθέ σε εὔχ(οµαι).  
Τῦβι ι͞η.  
Verso: Ἀπόδος Θέωνι [ἀ]π̣ὸ Θεωνᾶτος υἱῶ.  

 
Μετάφραση 

Recto (εµπρόσθια όψη του παπύρου): 
Ο Θέων χαιρετά τον Θέωνα τον πατέρα του. 
Καλά έκανες· δεν µε πήρες µαζί σου στην πόλη. Αν δεν θέλεις να µε πάρεις µαζί 

σου στην Αλεξάνδρεια, δεν θα σου γράψω επιστολή ούτε θα σου µιλήσω ούτε θα σου 
ευχηθώ υγεία ξανά. Αν πας στην Αλεξάνδρεια χωρίς εµένα, δεν θα κάνω χειραψία µε 
σένα ούτε ξανά θα σε χαιρετήσω στο εξής. Αν δεν θέλεις να µε πάρεις, αυτά θα γίνουν. 
Και η µητέρα µου είπε στον Αρχέλαο ότι «Με αναστατώνει· πάρε τον από δω». Καλά 
έκανες· µου έστειλες σπουδαία δώρα, αρακά. Μας ξεγέλασαν εκείνη την ηµέρα, τη 
δωδέκατη, που έφυγες µε πλοίο. Λοιπόν, στείλε να µε πάρεις, σε παρακαλώ. Αν δεν 
στείλεις, δεν θα φάω, δεν θα πιω. Αυτά. 

Σου εύχοµαι να είσαι γερός. 
18 του µηνός Τύβι. 
 

Verso (οπίσθια όψη του παπύρου):  
Παράδωσε το γράµµα στον Θέωνα από τον γιο του τον Θεωνάκο.  
 
 

ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ 
 

Μαριάννα Θωµά 
 
Ο Κλαύδιος Αιλιανός (περίπου 165/170−230/235 µ.Χ.) ήταν Ρωµαίος 
συγγραφέας που άκµασε την περίοδο της δυναστείας των Σεβήρων. Έτρεφε 
µεγάλο θαυµασµό για τα ελληνικά γράµµατα. Βασικές πηγές για τη ζωή και το 
έργο του είναι το έργο του Φιλόστρατου Βίοι Σοφιστῶν και το λεξικό της 
Σούδας, σύµφωνα µε το οποίο ο Αιλιανός γεννήθηκε στην Πραίνεστο της 
Ιταλίας (σηµερινή Παλεστρίνα) και είχε το αξίωµα του αρχιερέα. Υπήρξε 
µαθητής του Παυσανία από την Καισάρεια και θαυµαστής του Ηρώδη του 
Αττικού. Μετά από σύντοµη σταδιοδροµία ως ρήτορας, ο Αιλιανός αφιερώθηκε 
στη συγγραφή. Λέγεται ότι δεν ταξίδεψε ποτέ εκτός Ιταλίας και πέθανε χωρίς 
απογόνους. Αν και Ρωµαίος στην καταγωγή, καλλιέργησε και έγραφε στην 
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αττική γλώσσα. Ο Αιλιανός είναι κυρίως γνωστός για το έργο του De Natura 
Animalium / Περὶ ζῴων ἰδιότητος (17 βιβλία), στο οποίο µεταξύ άλλων 
συγκέντρωσε τις απόψεις σπουδαίων συγγραφέων στη φυσική ιστορία, και 
Varia Historia/ Ποικίλη Ἱστορία (14 βιβλία), το οποίο αποτελεί µια συλλογή 
διηγήσεων από τη φυσική, πολιτική και πολιτιστική ιστορία.39 Του αποδίδονται 
επίσης είκοσι Ἀγροικικαὶ ἐπιστολαί. 

Αρκετοί µελετητές θεωρούν ότι ο Αιλιανός ήταν ένας κατώτερης 
ποιότητας επιστολογράφος, σύγχρονος του Αλκίφρονα, από τον οποίο 
επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό.40 Υποστηρίζεται επίσης η άποψη ότι ο Αιλιανός 
δεν αντιγράφει τον Αλκίφρονα, αλλά ότι και οι δύο συγγραφείς εµπνέονται από 
κοινές πηγές, και κυρίως από την κωµωδία.41 Οι επιστολές του µαρτυρούν ότι ο 
Αιλιανός αντλεί από την προγενέστερη λογοτεχνική παράδοση και κυρίως από 
τον Όµηρο, τον Ησίοδο, τον Εύπολι, τον Αριστοφάνη και τον Μένανδρο. Ο 
συγγραφέας γράφει µε χαρακτηριστική αφέλεια42 και οι µεταγενέστεροι τον 
θαύµαζαν για την καθαρότητα της αττικής του γλώσσας. 

 
Ἐκ τῶν Αἰλιανοῦ ἀγροικικῶν ἐπιστολῶν 

 
Μαριάννα Θωµά 

 
Οι είκοσι επιστολές του µας έχουν παραδοθεί από δύο µόνο χειρόγραφα µε τον 
τίτλο «Από τις αγροτικές επιστολές του Αιλιανού», αφήνοντας ανοικτό το 
ενδεχόµενο η συλλογή να περιλάµβανε περισσότερες επιστολές.43 Τα κείµενά 
του είναι αρκετά ευχάριστα στην ανάγνωση, αν και δεν χαρακτηρίζονται από 
µεγάλη πρωτοτυπία. Η κάθε επιστολή έχει συγκεκριµένο αποστολέα και 
παραλήπτη, ενώ τα ονόµατα που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας είναι είτε 
φανταστικά οµιλούντα είτε δανεισµένα από τον χώρο της κωµωδίας. Η κοινή 
θεµατολογία που απαντά στις επιστολές του Αιλιανού, καθώς και η παρουσία 
ορισµένων χαρακτήρων σε περισσότερες από µία επιστολές καθιστούν τη 
συλλογή ένα αρµονικό σύνολο κειµένων. Επιπλέον, τα ζεύγη επιστολών 7-8 και 
11-12 και η ενιαία τετράδα των επιστολών 13-16 ενισχύουν τη συνοχή και τη 
συνεκτικότητα της συλλογής του Αιλιανού. Ο συγγραφέας µας µεταφέρει στην 
αττική ύπαιθρο κατά τον πέµπτο µε τέταρτο αιώνα π.Χ. και περιγράφει τα 
καθηµερινά προβλήµατα, τις σκέψεις και τον τρόπο ζωής των αγροτών, 
προσπαθώντας να µπει στη θέση τους και να φανταστεί τι θα έγραφαν στους 
εκάστοτε παραλήπτες των επιστολών τους.  

Οι επιστολές 1, 7, 8 και 20, οι οποίες έχουν επιλεγεί, αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της συλλογής του Αιλιανού, καθώς διακρίνονται 
για την ποικιλία των θεµάτων που σχετίζονται µε την αγροτική ζωή της αττικής 

																																																								
39 Βλ. Easterling – Knox, Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 888-889. 
40 Βλ. Benner – Fobes, Alciphron, Aelian, Philostratus 345. 
41 Βλ. Bonner, Literary Relationships 32-33. 
42 Βλ. και Oxford Classical Dictionary rev. ed. 18. 
43 De Stefani, Epistole di Eliano 479-488, κυρίως 480. 
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υπαίθρου. Η πρώτη επιστολή µεταξύ δύο φίλων εισάγει τον αναγνώστη στο 
βουκολικό τοπίο περιγράφοντας µια βίαιη ερωτική ένωση στη φύση. Οι 
επιστολές 7-8, που ανταλλάσσονται µεταξύ ενός αγρότη και µιας εταίρας, 
αποτελούν ένα από τα δύο ζευγάρια επιστολών της συλλογής στα οποία έχουµε 
την ευκαιρία να διαβάσουµε την απάντηση του παραλήπτη στο γράµµα του 
αποστολέα. Αυτό µας προσφέρει τη δυνατότητα να διακρίνουµε τη διαφορετική 
οπτική γωνία του καθενός και να κατανοήσουµε βαθύτερα τα θέµατα για τα 
οποία γράφουν και επικοινωνούν. Η επιστολή 20, αν και τελευταία επιστολή της 
συλλογής του Αιλιανού, θα µπορούσε να θεωρηθεί προγραµµατική, αφού 
προβάλλει το µεγαλείο της αγροτικής ζωής και την ανωτερότητα των Αθηναίων 
γεωργών.  

Το κείµενο των επιστολών που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα 
βασίζεται στην έκδοση του Hercher (Claudii Aeliani epistolae 175-185) µε 
αρκετές όµως διαφορές οι οποίες στηρίζονται στις γραφές που διασώζουν η 
άµεση και έµµεση παράδοση. 
 

1. Εὐθυκοµίδης Βλεπαίῳ 
Διαψύχοντί µοι πρὸς τὴν εἵλην τοὺς βότρυς ἡ Μανία προσελθοῦσα ἐθρύπτετο καὶ 
ὡραϊζοµένη πολλοῖς ἔβαλλε τοῖς σκώµµασιν. ἐγὼ δὲ παλαιὸν δή τι ἐπιτεθυµµένος 
αὐτῆς διενοούµην τι δρᾶσαι θερµόν. ὡς οὖν ἄσµενος ἀσµένης ἐλαβόµην, 
πλησιάσας, τὰς µὲν ῥᾶγας εἴασα, ἐφερπύσας δὲ καὶ µάλα ἀσµένως τῆς ὥρας 
ἐτρύγησα. ταῦτά σοι πρὸς τοῦ Πανὸς µυστήρια τὰ µεγάλα ἔστω. 
 

Μετάφραση 
Ο Ευθυκοµίδης στον Βλεπαίο 

Καθώς αποξήραινα τα σταφύλια µου κάτω από τον καυτό ήλιο, αφού µε πλησίασε η 
Μανία έκανε νάζια και µε προσποιητό ύφος άρχισε πολλά πειράγµατα προς εµένα. Κι 
εγώ, επειδή πράγµατι από παλιά µε διακατείχε σφοδρός πόθος για αυτήν, σκεφτόµουν 
να επιχειρήσω κάτι παράτολµο. Έτσι λοιπόν µε µεγάλη χαρά, στην οποία 
ανταποκρινόταν κι εκείνη, πλησίασα και την αγκάλιασα. Άφησα τα σταφύλια µου και 
όρµησα κατά πάνω της και µε µεγάλη ευχαρίστηση τρύγησα την οµορφιά της νιότης 
της. Αυτά κράτησέ τα µυστικά, όπως τα µεγάλα Μυστήρια στο όνοµα του Πάνα. 
 

Σχόλια 
Εὐθυκοµίδης Βλεπαίῳ: Τα ονόµατα του αποστολέα και του παραλήπτη είναι φανταστικά 
οµιλούντα που δεν απαντούν αλλού. Ευθυκοµίδης είναι αυτός που έχει ίσια µαλλιά, ενώ 
Βλεπαίος αυτός που είναι πολύ παρατηρητικός. 
 

πρὸς τὴν εἵλην: Ο καυτός ήλιος και τα σταφύλια τα οποία φροντίζει ο Ευθυκοµίδης 
συνθέτουν το βουκολικό τοπίο της επιστολής και τον χώρο όπου θα εκτυλιχθεί η 
παρούσα ερωτική ιστορία, θυµίζοντας ανάλογες περιγραφές του Θεόκριτου και των 
λοιπών εκπροσώπων της βουκολικής ποίησης. Υπό το φως του ήλιου θα 
πραγµατοποιηθεί η βίαιη ερωτική επίθεση του αποστολέα στη νεαρή κοπέλα, αν και ο 
στίχος 5 υπαινίσσεται ότι η Μανία έσµιξε µαζί του µε τη θέλησή της. Βλ. παρακάτω 
σχόλιο στον στ. 5. Στο µυαλό του αναγνώστη έρχεται ο γνωστός locus amoenus που 
απαντά ως λογοτεχνικός τόπος στην αρχαία λογοτεχνία ήδη από τον Όµηρο, ενώ ειδικά 
στις Μεταµορφώσεις του Οβιδίου µετατρέπεται από ειδυλλιακό τόπο σε τόπο 
σεξουαλικής βίας (locus horridus). 
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Μανία: Πρόκειται για ένα όνοµα σύνηθες για γυναίκες δούλες. Η Μανία απαντά και στη 
δεύτερη επιστολή του Αιλιανού, πιθανόν ως γυναίκα του παραλήπτη Δρωπαίου. Η 
παρουσία ορισµένων χαρακτήρων σε περισσότερες από µία επιστολές προσφέρει 
συνοχή στη συλλογή των επιστολών του Αιλιανού. Πβ. και τον γεωργό Ανθεµίονα ο 
οποίος είναι ο αποστολέας της τέταρτης επιστολής και ο παραλήπτης της πέµπτης µε 
διαφορετικούς κάθε φορά αλληλογραφούντες. 
 

ἐθρύπτετο καὶ ὡραϊζοµένη: Πβ. Εύπολις απ. 358 PCG: ὡρᾳζοµένη καὶ θρυπτοµένη. Οι 
επιστολογράφοι της περιόδου της Β΄ Σοφιστικής επηρεάζονται σηµαντικά από την 
παλαιά και µέση κωµωδία. 
 

ἐγὼ δὲ παλαιὸν δή τι ἐπιτεθυµµένος αὐτῆς: Ο συγγραφέας πληροφορεί τον παραλήπτη 
και τον εξωτερικό αναγνώστη ότι ο Ευθυκοµίδης και η Μανία είχαν κάποιο ερωτικό 
παρελθόν. 
 

ἄσµενος ἀσµένης: O Meineke προτείνει αυτήν τη γραφή. Σε ορισµένα χειρόγραφα 
απαντά µόνο ο τύπος ἄσµενος, κάτι που αποδέχεται και ο Hercher στην έκδοσή του. Αν 
δεχτούµε την ανάγνωση του Μeineke, µε τη φράση αυτή προβάλλονται τα 
συναισθήµατα της Μανίας και η θετική αντίδρασή της στην επίθεση του Ευθυκοµίδη.  
 

πλησιάσας: Πβ. Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς 274: µέσην λαβόντ’, καθώς και όλο τον φαλλικό 
ύµνο στον οποίο ακούγεται η παραπάνω φράση (στ. 263-279). 
 

ἐφερπύσας: Η επιλογή του ρήµατος υποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα βιασµό στη φύση. 
Ακόµη και αν δεχτούµε τη γραφή που προτείνει ο Meineke για τη συναίνεση της Μανίας 
στην ερωτική ένωση µε τον Ευθυκοµίδη, η επιστολή προβάλλει το σφοδρό πάθος του 
για τη νεαρή κοπέλα που τον οδηγεί σε αυτή την παρορµητική πράξη. Ο βιασµός µιας 
νεαρής κοπέλας – συνήθως δούλης – στη φύση είναι ένα λογοτεχνικό µοτίβο που 
σχετίζεται µε τη βουκολική ποίηση και την κωµωδία. Πβ. και επιστολή ΙΙ 35 του 
Αλκίφρονα (βλ. για το θέµα και Drago, Otium rustico 218-219). 
 

τῆς ὥρας ἐτρύγησα: Στο σηµείο αυτό ο Αιλιανός προβάλλει τη µεγάλη ευχαρίστηση του 
Ευθυκοµίδη από την ερωτική του ένωση µε τη νεαρή και όµορφη Μανία. Ο τύπος 
ἐτρύγησα αποτελεί λεκτικό παιχνίδι του συγγραφέα, αφού ο Ευθυκοµίδης ξεκίνησε 
αποξηραίνοντας τα σταφύλια του και τελικά τρύγησε τους «καρπούς» της Μανίας. Πβ. 
και τη φράση τί τρυγᾷς ὄµφακας ἡλικίης; που απαντά σε επιτύµβια επιγραφή για ένα 
αγόρι η οποία απευθύνεται στον θεό Πλούτωνα (IG XIV 769, Νάπολη). 
 

ταῦτά σοι πρὸς τοῦ Πανὸς µυστήρια τὰ µεγάλα ἔστω: Στο τέλος της επιστολής ο 
συγγραφέας προτρέπει τον φίλο του να κρατήσει µυστική την ιστορία του και να µην 
αποκαλύψει τίποτα σε κανέναν, σαν να επρόκειτο για τα µυστήρια του θεού Πάνα. Η 
Rosenmeyer (Ancient Epistolary Fictions 311) παρατηρεί ότι µε την κοινοποίηση της 
επιστολής ο αναγνώστης γίνεται µέλος της φιλικής παρέας του Ευθυκοµίδη και 
µοιράζεται το µυστικό που εµπιστεύθηκε στον Βλεπαίο. Η αναφορά στον θεό Πάνα 
είναι δικαιολογηµένη σε µια αγροτική επιστολή, δεδοµένου ότι ο θεός αγαπούσε τη ζωή 
κοντά στη φύση και λατρευόταν κυρίως σε αγροτικά και ποιµενικά κέντρα.  
  

7. Δέρκυλλος Ὀπώρᾳ 
 

 Οὐχ ὅτι καλὴ λέγεις εἶναι οὐδ’ ὅτι πολλοὺς ἐραστὰς λέγεις ἔχειν, διὰ τοῦτο 
ἐπαινῶ σε· ἴσως µὲν γάρ σε ἐκεῖνοι διὰ τὸ εἶδος θαυµάζουσιν, ἐµὲ δὲ ἀρέσκεις διὰ 
τὸ ὄνοµα, καί σε οὕτως ὡς καὶ τὴν γῆν τὴν πατρῴαν ἐπαινῶ, καὶ τεθαύµακα τὸν 
τοῦτό σε καλέσαντα τῆς ἐπινοίας, ἵνα µὴ µόνοι σε περιµαίνωνται δηλονότι οἱ ἐν τῇ 
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πόλει, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἀγροῖκος λεώς. τῆς Ὀπώρας οὖν κατελάσας τί ἀδικῶ; ἐπεὶ τά 
τε ἄλλα καὶ ἐφολκὸν ἐς ἔρωτα τὸ ὄνοµα, καὶ ταῦτα ἀνδρὶ γεωργίᾳ ζῶντι. ἀπέστειλα 
οὖν σοι τῆς ὁµωνύµου τῆς ἐν ἀγρῷ σῦκα καὶ βότρυς καὶ τρύγα ἀπὸ ληνῶν· ἦρος δὲ  

ἀποπέµψω καὶ ῥόδα, τὴν ἐκ τῶν λειµώνων ὀπώραν.  
 

Μετάφραση 
Ο Δέρκυλλος στην Οπώρα 

Δεν είναι επειδή λες ότι είσαι όµορφη ούτε επειδή υποστηρίζεις ότι έχεις πολλούς 
εραστές ο λόγος που εγώ σε επαινώ. Γιατί ίσως εκείνοι σε θαυµάζουν για την ωραία σου 
όψη, ενώ εµένα µου αρέσεις για το όνοµά σου, και έτσι σε επαινώ, όπως την 
πατρογονική γη, και θαυµάζω αυτόν που σου έδωσε το όνοµα αυτό για την 
επινοητικότητά του. Γιατί σίγουρα ήθελε να τρελαίνονται από έρωτα για σένα όχι µόνο 
οι κάτοικοι της πόλης, αλλά και ο κόσµος της υπαίθρου. Τι κακό κάνω λοιπόν που έχω 
στραφεί προς την Οπώρα; Διότι το όνοµά της είναι ένα δέλεαρ για τον έρωτα, και ειδικά 
για έναν άνδρα που ζει από τη γεωργία. Σου έστειλα λοιπόν ορισµένα από τα 
συνονόµατά σου στον αγρό σύκα, σταφύλια και φρέσκο κρασί από το πατητήρι. Την 
άνοιξη θα σου στείλω και τριαντάφυλλα, τη συγκοµιδή από τα λιβάδια. 
 

Σχόλια 
Ὀπώρᾳ: Το όνοµα της εταίρας είναι δίσηµο. Σηµαίνει αφενός την περίοδο του θερισµού, 
δηλαδή από τα µέσα Ιουλίου ως τον Σεπτέµβριο και αφετέρου τους καρπούς και τη 
σοδειά της εποχής αυτής.  
 

Δερκύλλος Ὀπώρᾳ: Το ζευγάρι των επιστολών 7 και 8 είναι πιθανόν εµπνευσµένο από 
τη χαµένη κωµωδία Ὀπώρα του Άλεξι (βλ. και Warnecke, Opwra 158-159). Ο 
Αρισταίνετος φαίνεται να είχε υπόψη του τις παραπάνω επιστολές του Αιλιανού κατά τη 
σύνθεση της επιστολής ΙΙ 1, την οποία αποστέλλει κάποιος Αιλιανός σε κάποια Καλύκη. 
Όπως παρατηρεί και ο Β. Βερτουδάκης, η επιλογή του ονόµατος του αποστολέα 
µαρτυρεί ότι ο Αρισταίνετος αναγνωρίζει την οφειλή του στον προγενέστερο 
επιστολογράφο Αιλιανό (βλ. Βερτουδάκης, Αρισταίνετος 308). 
 

οἱ ἐν τῇ πόλει, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἀγροῖκος λεώς: Η αντίθεση µεταξύ της ζωής της πόλης και 
της υπαίθρου είναι κοινός τόπος στις επιστολές της περιόδου της Β΄ Σοφιστικής. Αυτή η 
ιδέα επικρατεί και στο έργο του Αλκίφρονα, όπου πολύ συχνά οι γεωργοί ονειρεύονται 
να εγκαταλείψουν την ύπαιθρο για να ζήσουν στην πόλη απολαµβάνοντας τις ανέσεις 
που αυτή παρέχει. 
 

κατελάσας: Ο Bergler προτείνει αυτήν τη γραφή, ενώ στην έκδοση του Hercher 
συναντάµε τον τύπο καταπειράσας. 
 

σῦκα καὶ βότρυς καὶ τρύγα ἀπὸ ληνῶν: Τα αγροτικά είδη που στέλνει ο Δέρκυλλος στην 
αγαπηµένη του ως δείγµα του έρωτά του θυµίζουν τα ερωτικά δώρα της βουκολικής 
ποίησης. 
 

ἦρος δὲ ἀποπέµψω καὶ ῥόδα: Η αποστολή τριαντάφυλλων ως ερωτικού δώρου στο 
αντικείµενο του πόθου είναι συχνό µοτίβο στις ερωτικές επιστολές. Πβ. Φιλόστρατος, 
Ἐπιστολαὶ Ἐρωτικαὶ 1, 2, 4. 

 
8. Ὀπώρα Δερκύλλῳ 

 
Σὺ µὲν εἴτε σπουδάζεις ἐς τὸ ὄνοµα τὸ ἐµὸν εἴτε παίζεις οἶσθα δήπου αὐτός, ἐγὼ 
δὲ οἷς πέµπεις οὐκ ἀξιῶ πρός µε ὡραΐζεσθαι. καλὰ γάρ σου τὰ δῶρα, ἀκρόδρυα 
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δυοῖν ὀβολοῖν καὶ ὑβριστὴς οἶνος διὰ νεότητα· πίοι δ’ ἂν ἡ Φρυγία αὐτόν· ἐγὼ δὲ 
Λέσβιον πίνω καὶ Θάσιον καὶ ἀργυρίου δέοµαι· Ὀπώρᾳ δὲ ὀπώραν ἀποστέλλειν 
αὐτόχρηµα πῦρ ἐπὶ πῦρ φέρειν ἐστιν. κἀκεῖνο δέ σε οὐ χεῖρον εἰδέναι ταύτῃ ᾗπερ 
οὖν καὶ αὐτὴ νοῶ. τοῦ γὰρ χρηµατίζεσθαι παρὰ τῶν βουλοµένων µοι προσιέναι 
καὶ τὸ ὄνοµα αἴτιον· παιδεύει γάρ µε ὅτι καὶ τὸ κάλλος τῶν σωµάτων ὀπώρᾳ 
ἔοικεν. ἕως οὖν ἀκµάζει, καὶ τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ χάριν προσῆκόν ἐστιν 
ἀνταπολαµβάνειν· ἐὰν δὲ ἀπορρεύσῃ, τί ἂν ἄλλο εἴη τὸ ἡµέτερον ἢ δένδρον 
καρπῶν ἅµα καὶ φύλλων γυµνόν; καίτοι γε ἐκείνοις µὲν ἡ φύσις δίδωσιν 
ἀναθῆλαι· ἑταίρας δὲ ὀπώρα µία. δεῖ τοίνυν ἐντεῦθεν ταµιεύεσθαι πρὸς τὸ γῆρας. 
  

Μετάφραση 
Η Οπώρα στον Δέρκυλλο 

Eίτε µιλάς σοβαρά για το όνοµά µου είτε αστειεύεσαι, αναµφίβολα µόνο εσύ ο ίδιος το 
ξέρεις αυτό. Όµως δεν νοµίζω ότι αυτά που µου στέλνεις είναι άξια ώστε να καυχιέσαι 
σε µένα. Τα δώρα σου βέβαια είναι ωραία, φρούτα που αξίζουν δύο οβολούς και κρασί 
τόσο φρέσκο που θεωρείται προσβολή. Ας το πιει η δούλη Φρυγία. Εγώ πίνω κρασί από 
τη Λέσβο και τη Θάσο και χρειάζοµαι χρήµατα. Το να στέλνεις φρούτα στην Οπώρα 
είναι ακριβώς το ίδιο µε το να προσθέτεις φωτιά στη φωτιά. Και καλό θα ήταν να µάθεις 
κι εκείνο, όπως ακριβώς το εννοώ. Το όνοµά µου αιτιολογεί το ότι παίρνω χρήµατα από 
αυτούς που επιθυµούν να µε επισκεφθούν. Γιατί µε διδάσκει ότι και η οµορφιά του 
σώµατος µοιάζει µε την οπώρα. Όταν βρίσκεται στην ακµή του, είναι σωστό να 
λαµβάνει κανείς την αµοιβή για τις χάρες του. Όταν όµως µαραθεί, τι άλλο µπορεί να 
είναι το σώµα µας παρά δένδρο γυµνό από καρπούς και φύλλα; Και πράγµατι η φύση 
επιτρέπει σε εκείνα να ξανανθίζουν, ενώ για τις εταίρες µία µόνο είναι η εποχή της 
συγκοµιδής. Πρέπει λοιπόν από εκείνη τη στιγµή να αποταµιεύουµε για τα γηρατειά. 
 

Σχόλια 
Ὀπώρα Δερκύλλῳ: Με την όγδοη επιστολή ο Αιλιανός εισάγει τη φωνή µιας εταίρας 
στις αγροτικές επιστολές του αποδεικνύοντας την επίδραση που έχει δεχτεί από τον 
Αλκίφρονα (βλ. και Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fictions 321). Η εικόνα των 
εταιρών που επιδιώκουν χρήµατα και ακριβά δώρα από τους εραστές τους 
ολοκληρώνεται στην επιστολή 9 από τον Χρέµη στον Παρµένοντα. Αναφορά σε µια 
εταίρα γίνεται και στην επιστολή 19 από τον Μορµία στον Χρέµητα. Οι επιστολές αυτές 
προσδίδουν ένα περισσότερο αστικό χαρακτήρα στις αγροτικές επιστολές του Αιλιανού 
και προβάλλουν την αντίθεση µεταξύ της ήρεµης αγροτικής ζωής και των πειρασµών 
της πόλης. 
 

καλὰ γάρ σου τὰ δῶρα: Η επιστολή του Δέρκυλλου είναι συνοδευτική των δώρων που 
έστειλε στην αγαπηµένη του. Αυτό το µοτίβο απαντά και στους λοιπούς 
επιστολογράφους, πβ. Φιλόστρατος, Ἐπιστολαὶ Ἐρωτικαὶ 2. 
 

καὶ ἀργυρίου δέοµαι· ὀπώραν δὲ Ὀπώρᾳ ἀποστέλλειν αὐτόχρηµα πῦρ ἐπὶ πῦρ φέρειν ἐστί: 
Η απάντηση της Οπώρας στον Δέρκυλλο να µην της στέλνει δώρα, αλλά χρήµατα 
αποτελεί τυπική απάντηση εταίρας σε επιστολή του εραστή της. Για το θέµα αυτό πβ. 
Αλκίφρονας, Ἐπιστολαὶ Ἑταιρικαὶ IV 9 και IV 15. Η φράση πῦρ ἐπὶ πῦρ φέρειν ἐστί είναι 
παροιµιακού τύπου και υποδηλώνει µια πράξη άνευ νοήµατος (Βλ και Tσιρίµπας, 
Παροιµίαι 77). 
 

τοῦ γὰρ χρηµατίζεσθαι παρὰ τῶν βουλοµένων µοι προσιέναι καὶ τὸ ὄνοµα αἴτιον: Η 
Οπώρα ορίζει εκ νέου το αἴτιον του ονόµατός της µε το οποίο ο Δέρκυλλος είναι τόσο 
ενθουσιασµένος. Η γράφουσα της επιστολής εξηγεί στον παραλήπτη αλλά και το 
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ευρύτερο αναγνωστικό κοινό ότι ο Δέρκυλλος έχει παρεξηγήσει τη σηµασία του 
ονόµατός της. Ο Δέρκυλλος µιλάει για έρωτα, ενώ η Οπώρα κάνει λόγο για µια 
οικονοµική επένδυση για το µέλλον (βλ. και Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fictions 
319). 
 

ἑταίρας δὲ ὀπώρα µία. δεῖ τοίνυν ἐντεῦθεν ταµιεύεσθαι πρὸς τὸ γῆρας: Σε αυτό το χωρίο η 
Οπώρα εκφράζει έναν από τους βασικούς φόβους των εταιρών και γενικότερα των 
γυναικών: τα γηρατειά. Ενώ τα δένδρα µπορούν να ξανανθίσουν, οι εταίρες έχουν µόνο 
µία περίοδο οπώρας στη ζωή τους και για τον λόγο αυτό πρέπει να εκµεταλλεύονται την 
οµορφιά και τη νεότητά τους, ώστε να αποταµιεύσουν χρήµατα για τα γηρατειά. Πίσω 
από τη φωνή της εταίρας Οπώρας κρύβεται η διαχρονική αντίθεση µεταξύ γήρατος και 
νεότητας, που έχει εµπνεύσει σηµαντικά την αρχαία λογοτεχνία, και ειδικά την 
επιγραµµατική ποίηση (βλ. για παράδειγµα Μελέαγρος ΠΑ 5, 204). 
 

20. Φαιδρίας Σθένωνι 
  
Φύεται µὲν ἐν τοῖς ἀγροῖς καλὰ πάντα, κεκόσµηταί τε ἡ γῆ τούτοις καὶ τρέφει 
πάντας· καὶ τὰ µέν ἐστιν τῶν καρπῶν διετήσια, τὰ δὲ καὶ πρὸς ὀλίγον ἀντέχοντά 
ἐστιν τρωκτὰ ὡραῖα ﮲πάντων δὲ τούτων θεοὶ µὲν ποιηταί, ἡ γῆ δὲ µήτηρ ἅµα καὶ 
τροφὸς αὕτη. φύεται δὲ καὶ δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη, καὶ ταῦτα ἐν τοῖς ἀγροῖς, 
δένδρων τὰ κάλλιστα, καρπῶν τὰ χρησιµώτατα. µὴ τοίνυν γεωργῶν 
καταφρόνειἔστι γάρ τις καὶ ἐνταῦθα σοφία ﮲ γλώττῃ µὲν οὐ πεποικιλµένη οὐδὲ 
καλλωπιζοµένη λόγων δυνάµει, σιγῶσα δὲ εὖ µάλα καὶ δι’ αὐτοῦ τοῦ βίου τὴν 
ἀρετὴν ὁµολογοῦσα. εἰ δὲ σοφώτερα ταῦτα ἐπέσταλταί σοι ἢ κατὰ τὴν τῶν ἀγρῶν 
χορηγίαν, µὴ θαυµάσῃς ﮲ οὐ γάρ ἐσµεν οὔτε Λίβυες οὔτε Λυδοὶ ἀλλ’ Ἀθηναῖοι 
γεωργοί.   

 
Μετάφραση 

Ο Φαιδρίας στον Σθένωνα 
Όλα όσα γεννιούνται στους αγρούς είναι όµορφα, η γη στολίζεται µε αυτά και 
προσφέρει τροφή σε όλους. Μερικοί από τους καρπούς διατηρούνται όλο τον χρόνο, 
ενώ άλλοι αντέχουν για λίγο και τρώγονται µόνο στην εποχή τους. Όλα αυτά 
δηµιουργήθηκαν από τους θεούς, όµως η γη είναι η µητέρα και τροφός τους. Γεννιέται 
και δικαιοσύνη και σωφροσύνη στους αγρούς, και αυτά είναι τα καλύτερα από όλα τα 
δένδρα και οι πιο ωφέλιµοι καρποί. Μην περιφρονείς λοιπόν τους γεωργούς. Διότι και 
σε αυτούς υπάρχει κάποια σοφία. Μπορεί να µην εκφράζεται µε περίτεχνο λόγο ούτε να 
είναι διακοσµηµένη µε ρητορική δύναµη, αλλά γίνεται ορατή µε τη σιωπή της και 
οµολογεί την αρετή της µέσω αυτού του τρόπου ζωής. Αν αυτά τα λόγια που 
απευθύνονται σε σένα σου φαίνονται σοφότερα από όσα θα περίµενε κανείς να ακούσει 
στην ύπαιθρο, µην απορήσεις. Γιατί δεν είµαστε ούτε Λίβυες ούτε Λυδοί, αλλά 
Αθηναίοι γεωργοί. 

 
Σχόλια 

Φύεται µὲν ἐν τοῖς ἀγροῖς καλὰ πάντα: Η επιστολή ξεκινά µε ένα εγκώµιο της ζωής στην 
ύπαιθρο και της αυτάρκειας που διαθέτουν οι γεωργοί. Έπαινο της φύσης σε σύγκριση 
µε την πόλη βρίσκουµε και σε άλλα έργα της αυτοκρατορικής περιόδου, όπως 
χαρακτηριστικά στα Γεωργικὰ του Βιργιλίου (II 458-474), καθώς και στον Λιβάνιο (VIII 
533 κ.ε.). 
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τρέφει πάντας: Αρχικά ο αποστολέας αναφέρεται στους καρπούς της φύσης που τρέφουν 
όλους τους ανθρώπους, στη συνέχεια όµως της επιστολής µιλάει για αφηρηµένες 
έννοιες, όπως η δικαιοσύνη και η σωφροσύνη, προσδίδοντας µία περισσότερο 
µεταφυσική σηµασία στα αγαθά που παράγει η φύση. Πβ. Αλκίφρονας, Ἐπιστολαὶ 
Ἀγροικικαὶ II 15, 1. 
 

θεοὶ µὲν ποιηταί, ἡ γῆ δὲ µήτηρ ἅµα καὶ τροφὸς αὕτη: Για τη σηµασία της γης ως 
µητέρας-τροφού στην αρχαία επιστηµονική σκέψη βλ. και Λουκρήτιος V 793 κε.  
 

δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη: Ο γεωργός Φαιδρίας δείχνει να γνωρίζει τη µεγάλη σηµασία 
των δύο αυτών εννοιών για την αρχαία ελληνική σκέψη.  
 

µὴ τοίνυν γεωργῶν καταφρόνει: Από τη συµβουλή του αποστολέα στον παραλήπτη του 
να µην περιφρονεί τους γεωργούς φαίνεται ότι ο Σθένων δεν ήταν γεωργός, και µάλιστα 
περιφρονούσε την απουσία πνευµατικής ζωής στην ύπαιθρο. 
 

ἔστι γάρ τις καὶ ἐνταῦθα σοφία: Ο Αιλιανός επαινεί την αγροτική σωφροσύνη σε 
αντίθεση µε την αστική σοφία, η οποία παράγει µόνο ικανούς οµιλητές. 
 

γλώττῃ µὲν οὐ πεποικιλµένη οὐδὲ καλλωπιζοµένη λόγων δυνάµει: Ο Αιλιανός 
υπαινίσσεται στο σηµείο αυτό το θέµα της παιδείας που επικρατούσε την περίοδο της Β΄ 
Σοφιστικής κατά την οποία η ρητορική επικρατούσε έναντι της φιλοσοφίας και των 
λοιπών επιστηµών. Καλλιεργηµένος θεωρούνταν εκείνος που κατείχε την τέχνη του 
λόγου και µπορούσε να επηρεάσει τους άλλους. 
 

λόγων δυνάµει, σιγῶσα δὲ εὖ µάλα: Ο Φαιδρίας προβάλλει τον ανταγωνισµό για την 
κατάλληλη παιδεία ως αντίθεση µεταξύ της δύναµης του λόγου και της σιωπής. Η σοφία 
της υπαίθρου είναι σιωπηλή και απαλλαγµένη από τα σοφιστικά τεχνάσµατα της 
ρητορικής σε αντίθετη µε τη σοφία της πόλης. Από τη µία πλευρά βρίσκεται ο κόσµος 
της πόλης ο οποίος εκπροσωπείται από τον Σθένωνα, και από την άλλη ο κόσµος της 
υπαίθρου τον οποίο υπερασπίζεται σθεναρά ο Φαιδρίας. 
 

χορηγίαν: Η αρχική σηµασία του όρου είναι τα έξοδα που απαιτούνται για τη συντήρηση 
Χορού στο πλαίσιο δραµατικών παραστάσεων. Εδώ χρησιµοποιείται µε την ευρύτερη 
σηµασία των οικονοµικών µέσων και εφοδίων. 
 

οὐ γάρ ἐσµεν οὔτε Λίβυες οὔτε Λυδοὶ ἀλλ’ Ἀθηναῖοι γεωργοί: Με την τελευταία φράση 
της τελευταίας επιστολής του ο Αιλιανός κάνει στην ουσία µια προγραµµατική δήλωση 
την οποία θα περιµέναµε στην πρώτη επιστολή της συλλογής του, όµως για κάποιο λόγο 
την ανέβαλε. Οι επιστολές τις οποίες διάβασε ή θα διαβάσει ο αναγνώστης δεν ανήκουν 
σε οποιουσδήποτε γεωργούς, αλλά σε Αθηναίους, µε τους οποίους ταυτίζεται τόσο ο 
αποστολέας της εικοστής επιστολής Φαιδρίας όσο και ο ίδιος ο συγγραφέας. Οι 
Αθηναίοι γεωργοί ξεχωρίζουν από τους µη Αθηναίους και ο Αιλιανός εξυψώνει τη 
σιωπή τους και τον απλό τρόπο ζωής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σοφία. Οι Λιβύες 
και οι Λυδοί χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα αποµακρυσµένων και άξεστων 
γεωργών µε έλλειψη παιδείας και καλλιέργειας. Όπως παρατηρεί και η P. Rosenmeyer, 
oι γεωργοί των επιστολών του Αιλιανού διαθέτουν τη δικαιοσύνη και τον αυτοέλεγχο 
των απλών γεωργών και ταυτόχρονα την εξυπνάδα και τη µόρφωση των Αθηναίων 
πολιτών (βλ. Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fictions 314). Τοποθετώντας και τον ίδιο 
του τον εαυτό στον κύκλο των Αθηναίων γεωργών ο Αιλιανός εκφράζει µε αυτόν τον 
τρόπο την αγάπη και τον θαυµασµό του για την Αθήνα και την ελληνική γλώσσα και 
παιδεία. Ωστόσο, ο αναγνώστης µπορεί να ανιχνεύσει στα λόγια του µία δόση τραγικής 
ειρωνείας, καθώς ο συγγραφέας καταγόταν από τη Ρώµη και υποστήριζε ότι ποτέ δεν 
έφυγε από την Ιταλία (βλ. σχετικά και Easterling – Knox, Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία 
890). Βλ. και Τσιρίµπας, Παροιµίαι 68-69.  
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ΑΛΚΙΦΡΩΝ 
 

Μαριάννα Θωµά 
 
O Αλκίφρων, µία εν πολλοίς άγνωστη σε εµάς προσωπικότητα,44 είναι 
σηµαντικός εκπρόσωπος της επιστολογραφίας που ανθεί κατά την περίοδο της 
Β΄ Σοφιστικής. Μας κληροδότησε 123 λογοτεχνικές επιστολές σε πεζό λόγο, 
χωρισµένες σε τέσσερα βιβλία από τους µεταγενέστερους εκδότες του κειµένου 
µε τίτλους που βασίζονται στους αποστολείς αυτών των επιστολών: Ἁλιευτικαί, 
Ἀγροικικαί, Παρασίτων και Ἑταιρικαὶ Ἐπιστολαί.45 Οι αρχαίες πηγές δεν 
παραδίδουν πολλές πληροφορίες για τον συγγραφέα, ο οποίος θεωρείται ότι 
έζησε µεταξύ δευτέρου και τρίτου αιώνα µ.Χ.46 Η µοναδική αρχαία αναφορά σε 
αυτόν ανήκει στον πέµπτο αιώνα µ.Χ. και συγκεκριµένα στον επιστολογράφο 
Αρισταίνετο, ο οποίος περιλαµβάνει στη συλλογή των λογοτεχνικών επιστολών 
του δύο επιστολές µεταξύ του Αλκίφρονα και του Μενάνδρου.47 Στα σχόλια του 
Ιωάννη Τζέτζη στην Ιλιάδα (Θ 888−889) αποκαλείται ρήτορας, ενώ ο Ευστάθιος 
Θεσσαλονίκης τον χαρακτηρίζει αττικιστή στα Σχόλιά του στην Ιλιάδα (ΙΙ 
756.12).  

 
Ἐπιστολαί 

 
Μαριάννα Θωµά 

 
Το έργο του εντάσσεται στην πνευµατική κίνηση της Β΄ Σοφιστικής κατά τη 
διάρκεια της οποίας το επιστολικό είδος γνωρίζει µεγάλη άνθηση ως 
αποτέλεσµα της καλλιέργειας της ρητορικής και της επικράτησης µιας 
νοσταλγικής διάθεσης επιστροφής στο κλασικό παρελθόν. Αν και στο παρελθόν 
αρκετοί µελετητές τον χαρακτήρισαν ως απλό µιµητή της προγενέστερης 
παράδοσης, σήµερα θεωρείται ως ένας από τους πρωτεργάτες της επιστολικής 
µυθοπλασίας της µετακλασικής περιόδου, ο οποίος επηρεάζει σηµαντικά 
συγγραφείς της ύστερης αρχαιότητας, όπως είναι ο Αρισταίνετος. Η σχέση του 
µε το έργο του Λουκιανού είναι ένα ζήτηµα που έχει συζητηθεί πολύ και 
συνετέλεσε σηµαντικά στη χρονολόγηση του Αλκίφρονα,48 καθώς και το ότι ο 
Λόγγος και ο Αιλιανός πιθανόν αντλούν από εκείνον. Ο Reich (1894) 
																																																								
44 Γενικά για τον Αλκίφρονα και την αβέβαιη ταυτότητά του βλ. Bowie, Alciphron and Aelian 
679-680. 
45 Η οργάνωση της συλλογής των επιστολών του Αλκίφρονα σε τέσσερα χωριστά βιβλία µε 
τίτλους που βασίζονται στους αποστολείς των επιστολών του κάθε βιβλίου οφείλεται κυρίως στον 
Schepers, Alciphronis rhetoris epistularum. Για το θέµα αυτό βλ. και την πρόσφατη ανάλυση της 
Marquis (Alciphron’s Letters 3–23). 
46 Η άποψη αυτή βασίζεται κυρίως στις οµοιότητες του Αλκίφρονα µε τον Αιλιανό, τον Λουκιανό 
και τον Λόγγο. Αναλυτικότερα βλ. Benner – Fobes, Alciphron, Aelian, Philostratus 7−18. 
47 Βλ. επιστολές Ι 5, Ι 22. 
48 Για τις απόψεις των µελετητών του 18ου και 19ου αι. σχετικά µε τη σχέση µεταξύ του Αλκίφρονα 
και του Λουκιανου βλ. αναλυτικότερα Benner and Fobes, Alciphron, Aelian, Philostratus 8−14. 
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καταγράφει 51 κύρια ονόµατα που είναι κοινά στον Αλκίφρονα (Ἀγροικικαὶ και 
Ἑταιρικαὶ Ἐπιστολαί) και τον Λουκιανό49 υποστηρίζοντας ότι ο πρώτος άντλησε 
από τον δεύτερο. Έτσι τοποθετεί τον terminus post quem για τον Αλκίφρονα 
κοντά στο 170 µ.Χ., ενώ µε βάση την επίδραση που θεωρεί ότι άσκησε ο 
Αλκίφρονας στις επιστολές του Αιλιανού θεωρεί ως terminus ante quem το έτος 
229 µ.Χ., όταν πέθανε ο Αιλιανός.50 Εκτός από την αττικίζουσα γλώσσα του, ο 
Αλκίφρονας χαρακτηρίζεται από την αγάπη και τον θαυµασµό του για την 
Αθήνα του τέταρτου αιώνα π.Χ., την οποία απεικονίζει στις επιστολές του. Ο 
συγγραφέας δηµιουργεί µια πραγµατικότητα εµπνευσµένη από τις λογοτεχνικές 
αναπαραστάσεις της Αθήνας στο έργο του κωµικού Μενάνδρου και άλλων 
κλασικών συγγραφέων, στην οποία πρωταγωνιστούν οι ήρωες του κοινωνικού 
περιθωρίου: αλιείς, αγρότες, παράσιτοι και εταίρες.51 Παράλληλα, αναφέρεται 
σε µια ευρεία κλίµακα αρχαίων συγγραφέων: ο Όµηρος, ο Ησίοδος, ο 
Δηµοσθένης και ο Αριστοφάνης είναι µερικοί µόνο από τους αγαπηµένους του. 
Στα τέσσερα βιβλία της συλλογής του ο Αλκίφρονας χρησιµοποιεί την 
επιστολική µορφή για να καλλιεργήσει τη ρητορική ηθοποιία και να φωτίσει 
τους χαρακτήρες, τις σκέψεις και τις αντιδράσεις των ηρώων του.52  

 Η συλλογή του Αλκίφρονα αποτελείται από είκοσι δύο επιστολές 
γραµµένες από αλιείς, τριάντα εννιά από αγρότες, σαράντα δύο από παράσιτους 
και είκοσι από εταίρες και τους εραστές τους. Οι επιστολές των αλιέων και των 
αγροτών τοποθετούνται στην αττική ύπαιθρο και περιλαµβάνουν πλήθος 
αναφορών σε τοποθεσίες της Αθήνας, όπως η Πνύκα, ο Κεραµεικός και ο 
Πειραιάς, καθώς και σε αττικές εορτές, όπως τα Απατούρια και τα Θεσµοφόρια. 
Από την άλλη, οι επιστολές των παράσιτων εκτυλίσσονται στην αστική Αθήνα, 
ενώ τα ονόµατα των αλληλογραφούντων και σε αυτό το βιβλίο είναι οµιλούντα, 
απηχώντας τις βασικές πτυχές της ζωής των ηρώων και κυρίως τη συνεχή 
αναζήτηση φαγητού. Σε όλα τα βιβλία οι χαρακτήρες είναι φανταστικοί, τις 
περισσότερες φορές µε οµιλούντα ονόµατα, ενώ µόνο στο τελευταίο βιβλίο  
εµφανίζονται ιστορικά πρόσωπα της Αθήνας του 4ου αιώνα π.Χ., όπως ο 
Πραξιτέλης, ο Μένανδρος και ο Επίκουρος, καθώς και διάσηµες εταίρες της 
περιόδου, όπως η Φρύνη και η Γλυκέρα. Στις επιστολές του Αλκίφρονα 
προβάλλεται η στασιµότητα των κοινωνικών τάξεων, καθώς οι περισσότεροι 
από τους ήρωές του ονειρεύονται µία καλύτερη ζωή, χωρίς ωστόσο να 

																																																								
49 Reich, De Alciphronis 5. 
50 Reich, De Alciphronis 29. Τη σχέση µεταξύ Αλκίφρονα και Αιλιανού ο Reich τη βασίζει σε 
οκτώ κοινά κύρια ονόµατα. Ωστόσο, ο Bonner υποστήριξε ότι τα έξι από αυτά προέρχονται από 
την κωµωδία (βλ. Literary Relationships 33). 
51 Βλ. Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fictions 257, Ozanam, Alciphron 11−39, Granholm, 
Letters of the Courtesans 19−20. 
52 Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η προσαρµογή της ρητορικής ηθοποιίας στις απαιτήσεις του 
επιστολικού είδους από τον Αλκίφρονα µετατρέπει απλές «σχολικές» ασκήσεις σε αξιόλογα 
λογοτεχνήµατα. Βλ. και Rosenmeyer, Literary Letters 133. 
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καταφέρνουν τελικά να ξεφύγουν από την προκαθορισµένη κοινωνική τους 
θέση και τον προκαθορισµένο κοινωνικό τους ρόλο.53 

Το κείµενο των επιστολών βασίζεται στην έκδοση του Schepers, 
Alciphronis rhetoris epistularum µε αρκετές όµως διαφορές µε βάση τις γραφές 
της άµεσης και έµµεσης παράδοσης. 

 
Ἁλιευτικαὶ Ἐπιστολαί 

 
4[I 4] Κυµόθοος Τριτωνίδι. 

Ὅσον ἡ θάλαττα τῆς γῆς διαλλάττει, τοσοῦτον καὶ ἡµεῖς οἱ ταύτης ἐργάται τῶν 
κατὰ πόλεις ἢ κώµας οἰκούντων διαφέροµεν. οἱ µὲν γὰρ ἢ µένοντες εἴσω πυλῶν τὰ 
δηµοτικὰ διαπράττονται, ἢ γεωµορίᾳ προσανέχοντες τὴν ἐκ τῆς βώλου πρὸς 
διατροφὴν ἀναµένουσιν ἐπικαρπίαν· 2 ἡµῖν δὲ οἷς βίος ἐν ὕδασι, θάνατος ἡ γῆ 
καθάπερ τοῖς ἰχθύσιν ἥκιστα δυναµένοις ἀναπνεῖν τὸν ἀέρα. τί δὴ οὖν παθοῦσα, ὦ 
γύναι, τὴν ἀκτὴν ἀπολιποῦσα καὶ τὰ νήµατα τοῦ λίνου ἄστυδε θαµίζεις Ὠσχοφόρια 
καὶ Λήναια ταῖς πλουσίαις Ἀθηναίων συνεορτάζουσα; 3 οὐκ ἔστι τοῦτο σωφρονεῖν 
οὐδ’ ἀγαθὰ διανοεῖσθαι. οὐχ οὕτω δή σε ὁ πατὴρ ἐκ τῆς Αἰγίνης, οὗ τεχθῆναί σε 
καὶ τραφῆναι συνέβη, µυεῖσθαι ὑπ’ ἐµοὶ γάµῳ παρέδωκεν. 4 εἰ τὴν πόλιν ἀσπάζῃ, 
χαῖρε καὶ ἄπιθι• εἰ δὲ τὰ ἐκ θαλάττης ἀγαπᾷς, ἐπάνιθι εἰς τὸν ἄνδρα τὸ λῷον 
ἑλοµένη, λήθη δέ σοι ἔστω µακρὰ τῶν κατ’ ἄστυ τούτων ἀπατηλῶν θεαµάτων. 
 

Μετάφραση 
Ο Κυµόθοος στην Τριτωνίδα. 

Όσο η θάλασσα διαφέρει από τη γη, τόσο διαφέρουµε κι εµείς οι εργάτες της από 
εκείνους που κατοικούν στις πόλεις και τα χωριά. Αυτοί είτε µένουν µέσα από τις πύλες 
και ασχολούνται µε τα κοινά είτε αφοσιωµένοι στη γεωργία περιµένουν τη σοδειά της 
γης για να τραφούν. Για µας όµως, που η ζωή µας είναι στο νερό, η γη είναι θάνατος, 
όπως ακριβώς για τα ψάρια, τα οποία δεν µπορούν καθόλου να αναπνεύσουν τον αέρα. 
Τι έπαθες ω γυναίκα και εγκατέλειψες την παραλία και τα νήµατα του λινού και τρέχεις 
στην πόλη για να πάρεις µέρος στα Οσχοφόρια και τα Λήναια µαζί µε τις πλούσιες 
Αθηναίες; Αυτό δεν είναι ούτε µετριοπαθής και διακριτική συµπεριφορά ούτε σωστή 
σκέψη. Και σίγουρα δεν ήταν γι’ αυτόν τον λόγο που ο πατέρας σου από την Αίγινα, 
όπου έτυχε να γεννηθείς και να ανατραφείς, σε παρέδωσε σε µένα για να σε µυήσω στα 
µυστήρια του γάµου. Αν αγαπάς την πόλη, αντίο και πήγαινε στο καλό. Αν αγαπάς τον 
άνδρα σου και όσα η θάλασσα µπορεί να σου δώσει, γύρνα πίσω επιλέγοντας το 
καλύτερο, και ξέχνα για πάντα αυτά τα απατηλά θεάµατα που έχουν στην πόλη. 

 
Σχόλια 

Τριτωνίδι: Το όνοµα Τριτωνίς απαντά ως όνοµα µιας λίµνης στη Λιβύη (Πίνδαρος 
Πυθιόνικος IV 20, Hρόδοτος IV 178), ως όνοµα πηγής στην Αρκαδία (Παυσανίας VIII 
26, 6), καθώς και ως επίθετο της Αθηνάς (Τριτογένεια).  
1 ἡµεῖς οἱ ταύτης ἐργάται τῶν κατὰ πόλεις ἢ κώµας οἰκούντων διαφέροµεν: Η αντίθεση 
µεταξύ της επιτήδευσης της πόλης και της απλής ζωής της υπαίθρου είναι κοινός τόπος 
στη βουκολική ποίηση. Πβ. την πρώτη Εκλογή του Βεργιλίου και την έβδοµη του 
Calpurnius Siculus. Πβ. και Αιλιανός, Ἀγροικικαὶ ἐπιστολαὶ 20. 
																																																								
53 Βλ. και Trapp, Greek and Latin Letters 133. 
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2 τὰ νήµατα τοῦ λίνου: Χρησιµοποιούνται για την επιδιόρθωση των διχτυών του 
ψαρέµατος του συζύγου της. Πρόκειται για µια ασχολία που ταιριάζει στη σύζυγο ενός 
αλιέα, σε αντίθεση µε τη συµµετοχή σε θρησκευτικές εορτές που αρµόζει περισσότερο 
στις γυναίκες της πόλης. Ο Αλκίφρων στις επιστολές του προβάλλει την κοινωνική 
διαστρωµάτωση της Αθήνας του 4ου αι. π.Χ. και την αδυναµία των ηρώων του να 
ξεφύγουν από τους κοινωνικούς τους ρόλους. 
2 Ὠσχοφόρια καὶ Λήναια: Πρόκειται για δύο αττικές γιορτές προς τιµήν του Διονύσου. 
Τα Λήναια πραγµατοποιούνταν τον µήνα Ιανουάριο και κατά τον εορτασµό τους 
λάµβαναν χώρα δραµατικοί αγώνες, κυρίως κωµωδίες. Τα Ωσχοφόρια εορτάζονταν το 
φθινόπωρο προς τιµήν και πάλι του Διονύσου. Συµµετείχαν δύο νεαρά αγόρια µε 
ευγενική καταγωγή τα οποία ντύνονταν µε γυναικεία ενδύµατα και µετέφεραν κλαδιά 
αµπελιού µε σταφύλια (ὠσχοί) από το ιερό του Διονύσου στο ιερό της Αθηνάς Σκιράδος 
στο Φάληρο. 
 

11 [III 1] Γλαυκίππη Χαρόπῃ. 
 Οὐκέτ’ εἰµὶ ἐν ἐµαυτῇ, ὦ µῆτερ, οὐδὲ ἀνέχοµαι γήµασθαι ᾧ µε κατεγγυήσειν 
ἐπηγγείλατο ἔναγχος ὁ πατήρ, τῷ Μηθυµναίῳ µειρακίῳ τῷ παιδὶ τοῦ κυβερνήτου, 
ἐξ ὅτου τὸν ἀστικὸν ἔφηβον ἐθεασάµην τὸν ὠσχοφόρον, ὅτε µε ἄστυδε 
προὔτρεψας ἀφικέσθαι Ὠσχοφορίων ὄντων. 2 καλὸς γάρ ἐστι, καλός, ὦ µῆτερ, καὶ 
ἥδιστος, καὶ βοστρύχους ἔχει βρύων οὐλοτέρους, καὶ µειδιᾷ τῆς θαλάττης 
γαληνιώσης χαριέστερον, καὶ τὰς βολὰς τῶν ὀφθαλµῶν ἐστι κυαναυγής, οἷος τὸ 
πρῶτον ὑπὸ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ὁ πόντος καταλαµπόµενος φαίνεται. 3 τὸ δὲ 
ὅλον πρόσωπον αὐτοῦ − ἐνορχεῖσθαι ταῖς παρειαῖς εἴποις ἂν τὰς Χάριτας τὸν 
Ὀρχοµενὸν ἀπολιπούσας καὶ τῆς Ἀργαφίας κρήνης ἀπονιψαµένας·τὼ χείλη δὲ τὰ 
ῥόδα τῆς Ἀφροδίτης ἀποσυλήσας τῶν κόλπων διήνθισται ἐπὶ τῶν ἄκρων 
ἐπιθέµενος. 4 ἢ τούτῳ µιγήσοµαι ἢ τὴν Λεσβίαν µιµησαµένη Σαπφὼ οὐκ ἀπὸ τῆς 
Λευκάδος πέτρας, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν Πειραϊκῶν προβόλων ἐµαυτὴν εἰς τὸ κλυδώνιον 
ὤσω. 
 

Μετάφραση 
Η Γλαυκίππη στη Χαρόπη. 

Μητέρα µου δεν είµαι πια ο εαυτός µου ούτε αντέχω στη σκέψη να παντρευτώ αυτόν 
στον οποίο υποσχέθηκε πρόσφατα ο πατέρας µου ότι θα µε δώσει, το παλικαράκι από τη 
Μήθυµνα, τον γιο του καπετάνιου, από τότε που είδα τον νεαρό από την πόλη, που 
κρατούσε τα κλαδιά της αµπέλου µε τα σταφύλια, όταν µε προέτρεψες να πάω στην 
πόλη µε αφορµή τη γιορτή των Ωσχοφορίων. Είναι όµορφος µητέρα, όµορφος και 
γλυκός, τα µαλλιά του είναι πιο σγουρά κι από τα βρύα, και το χαµόγελό του είναι πιο 
χαριτωµένο κι από τη γαληνεµένη θάλασσα, ενώ το βλέµµα των µατιών του µοιάζει µε 
το βαθύ µπλε της θάλασσας, όπως λάµπει όταν πέφτουν επάνω της οι πρώτες αχτίδες 
του ήλιου. Και όλο το πρόσωπό του είναι λες και οι Χάριτες εγκατέλειψαν τον 
Ορχοµενό και αφού πλύθηκαν στην Αργαφία κρήνη χορεύουν στα µάγουλά του. Τα 
χείλη του είναι λες και έκλεψαν τα ρόδα της Αφροδίτης από την αγκαλιά της και 
στόλισαν το στόµα του µε τα άνθη τους. Ή µε αυτόν θα ενωθώ ή µιµούµενη τη Λεσβία 
Σαπφώ όχι από τη Λευκάδα πέτρα, αλλά από τα βράχια του Πειραιά θα ριχτώ µόνη µου 
στα κύµατα. 
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Σχόλια 
Γλαυκίππη: Το όνοµα της γράφουσας που παραπέµπει στο γαλαζοπράσινο χρώµα της 
θάλασσας απαντά ως όνοµα µίας κόρης του Δαναού. Πβ. Απολλόδωρος ΙΙ 1, 5. Το 
όνοµα που επιλέγει ο Αλκίφρων για την αποστολέα της επιστολής είναι ταιριαστό µε την 
καταγωγή της δεδοµένου ότι πρόκειται για την κόρη ενός ψαρά που σχετίζεται µε τη 
θάλασσα.  
1 Οὐκέτ’ εἰµὶ ἐν ἐµαυτῇ: Στην αρχή της επιστολής η Γλαυκίπππη εξοµολογείται στη 
µητέρα της τον κεραυνοβόλο έρωτά της για έναν νεαρό από την πόλη προσδίδοντας 
σαπφικό άρωµα στα λόγια της. Βλ. Σαπφώ απ. 102 V: γλύκηα µᾶτερ, οὔτοι δύναµαι 
κρέκην τὸν ἴστον / πόθῳ δάµεισα παῖδος βραδίναν δι’ Ἀφροδίταν (βλ. και Vox, Women's 
Voices 113). 
1 κατεγγυήσειν: Ο όρος παραπέµπει στη διαδικασία της ἐγγύης που αποτελούσε 
απαραίτητη συστατική πράξη του γάµου στο αττικό δίκαιο. Με τη διαδικασία αυτή ο 
πατέρας της κοπέλας υποσχόταν στον µέλλοντα γαµπρό ότι θα του δώσει την κόρη του 
σε γάµο και ότι η κοπέλα ήταν γνήσια Αθηναία. 
1 Μηθυµναίῳ µειρακίῳ: Η Μήθυµνα είναι πόλη στα βόρεια της Λέσβου, η 
σηµαντικότερη πόλη στο νησί µετά τη Μυτιλήνη. Η καταγωγή του νέου θυµίζει το 
µυθιστόρηµα του Λόγγου Δάφνις και Χλόη στο οποίο αναφέρονται Μηθυµναίοι στους 
στίχους 2,12–20, 2,25, 27, 29, 3,1–3,27. 
1 ἀστικόν: Ο όρος υποδηλώνει την επιτήδευση και την αστική γοητεία του νέου που 
έρχονται σε αντίθεση µε την απλότητα του γιου του ναυτικού τον οποίο έχει επιλέξει ο 
πατέρας της Γλαυκίππης ως σύζυγό της. 
1 Ὠσχοφορίων: Για τη γιορτή των Ωσχοφορίων βλ. και την επιστολή IV 2. Στη γιορτή 
αυτή δύο νέοι Αθηναίοι, γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών της πόλης, φορούσαν 
γυναικεία ενδύµατα και µετέφεραν κλαδιά αµπέλου γεµάτα σταφύλια (ὠσχοί). Η ποµπή 
ξεκινούσε από τον ναό του Διονύσου και κατέληγε στο ιερό της Αθηνάς Σκιράδος. 
2 βρύων: Το βρύον υποδηλώνει κάθε είδους φύκια και λειχήνες, τα οποία η κόρη ενός 
ψαρά γνώριζε αρκετά καλά ώστε να τα επιλέγει ως παροµοίωση για τα µαλλιά του 
αγαπηµένου της. 
2 βοστρύχους ἔχει … καταλαµπόµενος φαίνεται: Η περιγραφή της οµορφιάς του νεαρού 
από τη νεαρή Γλαυκίππη γίνεται µε ναυτικούς όρους που προδίδουν την καταγωγή της 
από οικογένεια αλιέων και την ανατροφή της σε µη αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, η 
περιγραφή του αγαπηµένου της θυµίζει την αντίστοιχη περιγραφή της Σιµαίθας του 
Θεοκρίτου (Φαρµακεύτρια 2.76-80). 
2 µειδιᾷ τῆς θαλάττης γαληνιώσης χαριέστερον: Για την παρούσα εικόνα πβ. Μελέαγρος 
Παλατινὴ Ἀνθολογία V 156. 
3 ἐνορχεῖσθαι ταῖς παρειαῖς: Πβ. Αλκίφρονας ΙΙΙ 29, 3, Αρισταίνετος Ι 10, Λουκιανός, 
Δηµῶναξ 10. 
3 Ὀρχοµενόν: Αρχαία πόλη της Βοιωτίας στην οποία σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 
Στράβωνα (ΙΧ 2, 40 (415C)) ο Ετεοκλής ίδρυσε έναν ναό προς τιµήν των Χαρίτων. Πβ. 
και Ευφορίωνας απ. 87 για ένα χαµένο έργο µε τον τίτλο Ορχοµενός: Ὀρχοµενὸν 
Χαρίτεσσιν ἀφαρέσιν ὀρχηθέντα. 
3 τῆς Ἀργαφίας κρήνης: Αργαφία ή Γαργαφία ονοµαζόταν µια πηγή στους πρόποδες του 
Κιθαιρώνα στη Βοιωτία κοντά στις Πλαταιές. Η Γαργαφία κρήνη αναφέρεται και από 
τον Παυσανία (IX 4, 3, 4). 
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4 ἢ τούτῳ µιγήσοµαι: Η επιµονή της κοπέλας να παντρευτεί τον νέο που ερωτεύτηκε και 
όχι αυτόν που αποφάσισε ο πατέρας της εισάγει στον κόσµο των ψαράδων το θέµα του 
ερωτικού πάθους και του χάσµατος των γενεών. Η θέση της γυναίκας στη µετακλασική 
κοινωνία του Αλκίφρονα παραµένει χαµηλή και ο πατέρας είναι αυτός που αποφασίζει 
για τη ζωή της. Ο λογοτεχνικός τόπος της παρθένου κόρης που ερωτεύεται διαφορετικό 
άνδρα από αυτόν που έχει διαλέξει ο πατέρας της είναι γνωστός από την ελεγειακή 
κυρίως ποίηση (βλ. και Hodkinson, Letter in the Second Sophistic 290–292, 297]. 
4 ἀπὸ τῆς Λευκάδος πέτρας: Για την αυτοκτονία της Σαπφούς από τη Λευκάδα πέτρα βλ. 
και Μένανδρος απ. 312-313 Kock: Λευκαδία απ. 1.11–14 Arnott: οὗ δὴ λέγεται πρώτη 
Σαπφὼ / τὸν ὑπέρκοµπον θηρῶσα Φάων’ / οἰστρῶντι πόθῳ ῥῖψαι πέτρας / ἀπὸ 
τηλεφανοῦς. O Στράβων (Χ 2, 9) ο οποίος µεταφέρει στο έργο του τα όσα λέει ο 
Μένανδρος στη Λευκαδία αναφέρει ότι η Σαπφώ κυνηγούσε τον αγαπηµένο της Φάωνα 
και τελικά πήδησε στο βάθος από τον ψηλό βράχο, υπονοώντας το ακρωτήρι της 
Λευκάδας όπου υπήρχε ναός του Απόλλωνα Λευκάτα. Πβ. Ovid Heroides XV. Sappho 
Phaoni 171 κε. Πιθανόν ο µύθος της αυτοκτονίας της Σαπφούς εξαιτίας του έρωτά της 
για τον Φάωνα είναι ελληνιστικής προέλευσης. Ο Αλκίφρων κλείνει παιχνιδιάρικα το 
µάτι στον διαβασµένο αναγνώστη του υπονοώντας ότι η νεαρή Γλαυκίππη, αν και από 
οικογένεια ψαράδων, διάβαζε Μένανδρο (βλ. και Rosenmeyer, Ancient Epistolary 
Fictions 261-262). Παράλληλα, η συναισθηµατική απειλή της νεαρής επιστολογράφου 
προσδίδει ένα µελοδραµατικό τόνο στην επιστολή.  
 

12 [ΙΙΙ 2] Χαρόπη Γλαυκίππῃ. 
Μέµηνας, ὦ θυγάτριον, καὶ ἀληθῶς ἐξέστης. ἐλλεβόρου δεῖ σοι, καὶ οὐ τοῦ κοινοῦ 
τοῦ δὲ ἀπὸ τῆς Φωκίδος Ἀντικύρας, ἥτις, δέον αἰσχύνεσθαι κορικῶς, ἀπέξεσας 
τὴν αἰδῶ τοῦ προσώπου.2 ἔχε ἀτρέµα κατὰ σεαυτὴν καὶ ῥάπιζε τὸ κακὸν 
ἐξωθοῦσα τῆς διανοίας. εἰ γάρ τι τούτων ὁ σὸς πατὴρ πύθοιτο, οὐδὲν 
διασκεψάµενος οὐδὲ µελλήσας τοῖς ἐναλίοις βορὰν παραρρίψει σε θηρίοις. 
 

Μετάφραση 
Η Χαρόπη στη Γλαυκίππη. 

Έχεις τρελαθεί κόρη µου και έχεις χάσει στ’ αλήθεια τα µυαλά σου. Σου χρειάζεται 
βοτάνι για τους τρελούς, και µάλιστα όχι το κοινό είδος, αλλά αυτό που προέρχεται από 
την Αντίκυρα της Φωκίδας, εσύ που αντί να νιώθεις ντροπή, όπως θα έπρεπε να νιώθει 
ένα κορίτσι, έχεις διώξει κάθε σεµνότητα από το πρόσωπό σου. Κάτσε ήρεµα και ρίξε 
κανένα χαστούκι στον εαυτό σου για να διώξεις το κακό από τη σκέψη σου. Γιατί αν 
µάθαινε ο πατέρας σου κάτι από όλα αυτά, δεν θα το πολυσκεφτεί ούτε θα τον νοιάξει 
και θα σε ρίξει ως τροφή στα θηρία της θάλασσας. 
 

Σχόλια 
1 Μέµηνας: Πβ. Ευριπίδης Βάκχαι 359: µέµηνας ἤδη, καὶ πρὶν ἐξεστὼς φρενῶν. 
1 ἐλλεβόρου δεῖ σοι: Ο ἑλλέβορος χρησιµοποιούνταν στην αρχαιότητα ως φάρµακο για 
τη θεραπεία της τρέλας. Σύµφωνα µε τη µυθολογία το εφηύρε ο µάντις Μελάµπους για 
να θεραπεύσει τις κόρες του βασιλιά Προίτου που έπασχαν από µανία. Ο Θεόφραστος 
(Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν 9, 10, 1−4) υποστηρίζει ότι ο καλύτερης ποιότητας ἐλλέβορος 
προερχόταν από το όρος Ελικών, ενώ ο λευκός από την Οίτη. Η Αντίκυρα της Φωκίδας 
ήταν περίφηµη για την παρασκευή του βότανου για την τρέλα. Βλ. Στράβων ΙΧ, 3, 3 
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(418C). Η φράση είναι κωµική παροιµιακή έκφραση (βλ. και Τσιρίµπας, Παροιµίαι 53). 
Βλ. και Πούλης, Έκδοση των επιστολών του Αλκίφρονα 230. 
2 τοῖς ἐναλίοις βορὰν παραρρίψει σε θηρίοις: Η απειλή της µητέρας ότι αν ο πατέρας της 
Γλαυκίππης µάθει για τους έρωτές της θα τη ρίξει στη θάλασσα να τη φάνε τα θαλάσσια 
θηρία την επαναφέρει στην πραγµατικότητα και στην κοινωνική θέση στην οποία 
ανήκει. Ένα κορίτσι από οικογένεια αλιέων δεν θα έπρεπε να ονειρεύεται µια 
ευτυχισµένη ζωή στην πόλη. Παράλληλα, ο στίχος θυµίζει τον στίχο 47 από τις Ἱκέτιδες 
του Ευριπίδη: θηρσὶν ὀρείοισι βοράν. 

 
Ἀγροικικαὶ Ἐπιστολαί 

 
14 [ΙΙΙ 17] Χαιρέστρατος Λειρίῳ. 

Ἐπιτριβείης, ὦ Λείριον, κακὴ κακῶς, ὅτι µε τῇ µέθῃ καὶ τοῖς αὐλοῖς 
κατακηλήσασα βραδὺν ἀπέφηνας τοῖς ἐκ τῶν ἀγρῶν ἀποπέµψασιν. οἱ µὲν γὰρ 
ἕωθεν προσεδόκων µε φέροντα αὐτοῖς τὰ κεράµεια σκεύη, ὧν ἕνεκεν ἀφικόµην·2 

ἐγὼ δὲ ὁ χρυσοῦς πάννυχος καταυλούµενος εἰς ἡµέραν ἐκάθευδον. ἀλλ’ ἄπιθι, ὦ 
τάλαινα, καὶ τοὺς ἀθλίους τουτουσὶ θέλγε τοῖς γοητεύµασιν. ἐµοὶ γὰρ εἰ ἔτι 
ἐνοχλοίης, κακόν τι παµµέγεθες προσλαβοῦσα ἀπελεύσῃ. 
 

Μετάφραση 
Ο Χαιρέστρατος στη Λείριον. 

Ανάθεµά σε Λείριον, κακήν κακώς, γιατί µε το µεθύσι και τους αυλούς µε αποκοίµισες 
και µε έκανες να καθυστερήσω να γυρίσω στους φίλους µου που µε είχαν στείλει για 
δουλειές από τα χωράφια. Με περίµεναν να γυρίσω την αυγή φέρνοντας µαζί τα πήλινα 
σκεύη για τα οποία ήρθα στην πόλη. Κι εγώ ο καλός σου µαγεµένος από τον αυλό σου 
όλη τη νύχτα αποκοιµήθηκα µέχρι το φως της µέρας. Φύγε δύστυχη και πήγαινε να 
ξεγελάσεις µε τα µάγια σου αυτούς τους ελεεινούς. Αν µε ενοχλήσεις κι άλλο, θα φύγεις 
έχοντας πάθει µεγάλο κακό. 

 
Σχόλια 

Στην επιστολή αυτή συναντάµε τον λογοτεχνικό τόπο σύµφωνα µε τον οποίο ένας 
άνδρας από την ύπαιθρο πηγαίνει στην πόλη και σαγηνεύεται από τις οµορφιές της, 
όπως στην παρούσα περίπτωση η µουσική και τα ερωτικά παιχνίδια µιας νεαρής 
εταίρας. 
1 τοῖς αὐλοῖς: Πβ. Οράτιος Ι 14, 21 κε. 
2 ἐγὼ δὲ ὁ χρυσοῦς: Πβ. Λουκιανός, Ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ προσαγορεύσει πταίσµατος 1. Στο 
σηµείο αυτό ο αποστολέας εκφράζεται µε ειρωνεία για τον εαυτό του, επειδή αντί να 
εκτελέσει τις δουλειές για τις οποίες βρέθηκε στην πόλη εκείνος αποκοιµήθηκε κοντά 
στη νεαρή κοπέλα. 
2 ἀλλ’ ἄπιθι, ὦ τάλαινα, καὶ τοὺς ἀθλίους τουτουσὶ θέλγε τοῖς γοητεύµασιν: Το χωρίο 
προβάλλει την οργή του Χαιρέστρατου ο οποίος θεωρεί ότι η κοπέλα τον ξεγέλασε µε 
µάγια και ερωτικά κόλπα, ώστε να µείνει κοντά της όλη νύχτα. Στην επιστολή 
προβάλλονται οι ερωτικοί και λοιποί πειρασµοί της πόλης για τους αγρότες. Η αντίθεση 
µεταξύ υπαίθρου και πόλης προβάλλεται σε αρκετές από τις επιστολές του Αλκίφρονα 
και γενικότερα των επιστολογράφων της αυτοκρατορικής περιόδου. 
2 ἐµοὶ γὰρ εἰ ἔτι ἐνοχλοίης, κακόν τι παµµέγεθες προσλαβοῦσα ἀπελεύσῃ: Η επιστολή 
κλείνει µε µια απειλή του γράφοντα προς την παραλήπτρια να µην τον ξαναενοχλήσει, 
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γιατί θα πάθει µεγάλο κακό. Οι απειλές στο τέλος µιας επιστολής είναι κοινός τόπος 
στον Αλκίφρονα και προσδίδουν µεγαλύτερη ένταση στην έκφραση των συναισθηµάτων 
των ηρώων του. Στην παρούσα επιστολή συναντάµε την οργή ενός άνδρα που έπεσε 
θύµα των ερωτικών τεχνασµάτων και της µουσικής µιας όµορφης εταίρας. Πβ. και την 
απειλή αυτοκτονίας που διατυπώνει η νεαρή Γλαυκίππη στη µητέρα της στην επιστολή Ι 
11. 

 

15 [ΙΙΙ 18] Εὔσταχυς Πιθακ<ν>ίωνι. 
Τοὐµοῦ παιδίου γενέσια ἑορτάζων ἥκειν σε ἐπὶ τὴν πανδαισίαν, ὦ Πιθακ<ν>ίων, 
παρακαλῶ, ἥκειν δὲ οὐ µόνον ἀλλ’ ἐπαγόµενον τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία καὶ τὸν 
σύργαστρον· εἰ βούλοιο δέ, καὶ τὴν κύνα, ἀγαθὴν οὖσαν φύλακα καὶ τῷ βάρει τῆς 
ὑλακῆς ἀποσοβοῦσαν τοὺς ἐπιβουλεύοντας τοῖς ποιµνίοις.2 ἡ δὲ τοιαύτη οὐκ ἂν 
ἀτιµάζοιτο δαιτυµὼν εἶναι σὺν ἡµῖν. ἑορτάσοµεν δὲ µάλ’ ἡδέως, καὶ πιόµεθα εἰς 
µέθην καὶ µετὰ τὸν κόρον ᾀσόµεθα, καὶ ὅστις ἐπιτήδειος κορδακίζειν, εἰς µέσους 
παρελθὼν τὸ κοινὸν ψυχαγωγήσει. µὴ µέλλε οὖν, ὦ φίλτατε· καλὸν γὰρ ἐν ταῖς 
κατ’ εὐχἀς ἑορταῖς ἐξ ἑωθινοῦ συντάττειν τὰ συµπόσια. 
 

Μετάφραση 
Ο Εύσταχυς στον Πιθακνίωνα. 

Καθώς γιορτάζω τα γενέθλια του παιδιού µου, σε προσκαλώ να έρθεις Πυθακνίωνα στο 
µεγάλο µας συµπόσιο και όχι µόνος σου, αλλά να φέρεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου 
και τον εργάτη σου. Αν θέλεις φέρε και τη σκύλα σου, που είναι καλός φύλακας και µε 
το δυνατό γάβγισµά της διώχνει όσους έχουν βλέψεις στα κοπάδια. Ένας σκύλος σαν 
αυτή δεν θα θεωρούνταν ανάξιος να καθίσει στο τραπέζι µας. Θα γιορτάσουµε πολύ 
ευχάριστα: θα πιούµε µέχρι να µεθύσουµε, και θα τραγουδήσουµε µε τη ψυχή µας, και 
όποιος είναι ικανός στον κόρδακα θα βγει στη µέση να ψυχαγωγήσει τους 
παριστάµενους. Μη σε νοιάζει λοιπόν φίλε µου. Γιατί στις γιορτές που γίνονται µε ευχές 
προς τους θεούς καλό είναι να ξεκινάει η προετοιµασία για το συµπόσιο από τα 
ξηµερώµατα.  
 

Σχόλια 
Η παρούσα επιστολή συνδέεται µε την επόµενη (ΙΙ 16) και ανήκει στα ζευγάρια 
επιστολών του Αλκίφρονα στα οποία έχουµε την απάντηση του παραλήπτη. 
Εὔσταχυς: αυτός που έχει άφθονα στάχυα. 
1 πανδαισίαν: πβ. Αιλιανός, Ἀγροικικαὶ ἐπιστολαὶ 5, 5. 
1 γενέσια: ο τύπος χρησιµοποιείται αντί του όρου γενέθλια. Ο εορτασµός των 
προσωπικών γενεθλίων δεν παρατηρείται στην κλασική Ελλάδα, ωστόσο φαίνεται ότι 
καθιερώνεται κατά την ελληνιστική περίοδο και κυρίως κατά τη ρωµαϊκή. 
1 τον σύργαστρον: Πρόκειται για σπάνια λέξη που απαντά και στην επιστολή ΙΙ 16, 3, 5 
µε τη µεταφορική σηµασία του εργάτη. Ο όρος προέρχεται από τα συνθετικά σύρω και 
γαστήρ υποδηλώνοντας αυτόν που σέρνει την κοιλιά του. Ο όρος σύργαστρος µε τη 
σηµασία δούλος χρησιµοποιείται και στην επιστολή ΙΙΙ 27 και προέρχεται πιθανόν από 
την ελληνιστική εποχή. Ο Seiler προτείνει τη γραφή συνεργάτην, ενώ οι Benner − Fobes 
προτιµούν τον τύπο συνέργαστρον (βλ. και Πούλης, Οι επιστολές του Αλκίφρονα 53). 
Όπως φαίνεται οι µικροκαλλιεργητές είχαν τη δυνατότητα να έχουν έστω έναν δούλο 
που εκτελούσε αγροτικές και λοιπές εργασίες.  
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2 ἡ δὲ τοιαύτη οὐκ ἂν ἀτιµάζοιτο δαιτυµὼν εἶναι σὺν ἡµῖν: Ο αποστολέας υποστηρίζει ότι 
η παρουσία της σκύλας στο συµπόσιο δεν µπορεί να θεωρηθεί ανάξια, καθώς µε το 
δυνατό γαύγισµά της θα διώξει όσους επιβουλεύονται τα κοπάδια του οικοδεσπότη.  
2 κορδακίζειν: Ο κόρδαξ ήταν ένας άσεµνος χορός της κωµωδίας, ο οποίος ήταν 
χαρακτηριστικός µεθυσµένης συµπεριφοράς. Για τον άσεµνο και ερωτικό χαρακτήρα 
του χορού βλ. και Θεόφραστος Χαρακτῆρες 6, 3, Αθήναιος XIV 631 D. Ο χορός αυτός 
σχετιζόταν µε τη λατρεία της Άρτεµης στο Δίπυλο (βλ. Παυσανίας VI 22, 1). 
2 καὶ πιόµεθα εἰς µέθην…τὸ κοινὸν ψυχαγωγήσει: Στους στίχους αυτούς περιγράφεται το 
ξέφρενο γλέντι που ετοιµάζει ο οικοδεσπότης και αποστολέας της επιστολής το οποίο θα 
περιλαµβάνει άφθονο κρασί, τραγούδι και χορό. Η επιστολή προσφέρει µια µικρή γεύση 
της κοινωνικής ζωής των αγροτών του τέταρτου αιώνα π.Χ. οι οποίοι, αν και ζουν 
µακριά από τις γιορτές της πόλης, καταφέρνουν να διασκεδάζουν µε τον δικό τους 
τρόπο. 
 

Ἐπιστολαὶ Παρασίτων 
 

8 [ΙΙΙ 44] Γνάθων Λειχοπίνακι. 
Ἡµῶν ὡς Μεγαρέων ἢ Αἰγιέων οὐδεὶς λόγος, εὐδοκιµεῖ δὲ τὰ νῦν Γρυλλίων µόνος 
καὶ κατέχει τὸ ἄστυ, καὶ πᾶσα αὐτῷ καθάπερ Κράτητι τῷ Θήβηθεν κυνὶ ἀνέῳγεν 
[ἡ] οἰκία. ἐµοὶ δοκεῖν, Θετταλίδα τινὰ γραῦν ἢ Ἀκαρνανίδα φαρµακεύτριαν 
πεπορισµένος καταγοητεύει τοὺς ἀθλίους νεανίσκους.2 τί γὰρ καὶ στωµύλον ἔχει; 
τί δὲ ὁµιλητικὸν καὶ ἡδὺ φέρει; ἀλλ’ ἴσως εὐµενεστέροις ὄµµασιν ἐκεῖνον εἶδον αἱ 
Χάριτες, ὡς τοὺς µὲν ἀποµύττεσθαι πρὸς αὐτοῦ, ἡµᾶς δὲ ἀγαπᾶν εἰ τὰς 
ἀποµαγδαλίας ὡς κυσί τις παραρρίψειε. 3 τάχα δὲ οὐ γόης, ἀλλὰ τύχῃ κέχρηται 
δεξιᾷ. [τύχη γὰρ παρὰ πάντα ἐστὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγµατα.] οὐδὲν γὰρ ἐν 
ἀνθρώποις γνώµη, πάντα δὲ τύχη, καὶ ταύτης ὁ τυχὼν ἡδὺς ἔστι καὶ νοµίζεται. 
 

Μετάφραση 
Ο Γνάθων στον Λειχοπίνακα. 

Σε εµάς δεν πέφτει λόγος, σαν να είµαστε Μεγαρείς ή Αιγιείς. Γιατί µόνο ο Γρυλλίων 
είναι σε υπόληψη και του ανήκει η πόλη. Και κάθε σπίτι είναι ανοικτό για αυτόν, όπως 
ακριβώς είναι για τον Κράτητα τον Κυνικό από τη Θήβα. Μου φαίνεται ότι έχει βρει 
οικονοµική βοήθεια από κάποια γριά από τη Θεσσαλία ή κάποια µάγισσα από την 
Ακαρνανία κι έτσι γοητεύει τους καηµένους νεαρούς. Ποια ευφράδεια έχει ο λόγος του; 
Ποια επικοινωνία και ποια γλυκύτητα προσφέρει; Αλλά ίσως οι Χάριτες τον είδαν µε 
πιο ευνοϊκό µάτι, ώστε αυτόν οι Αθηναίοι να τον µιµούνται και να γοητεύονται από 
αυτόν, ενώ εµάς µας αγαπάνε όταν µας πετούν ψίχουλα όπως στα σκυλιά. Ίσως δεν είναι 
µάγος, αλλά έχει καλοτυχία. Γιατί η τύχη ρυθµίζει τα πάντα στους ανθρώπους, και 
τίποτα δεν γίνεται στους ανθρώπους µε την κρίση, αλλά όλα µε την τύχη, και ο τυχερός 
είναι και θεωρείται ευχάριστος. 

 
Σχόλια 

Λειχοπίνακι: Το όνοµα σηµαίνει αυτός που γλύφει την πιατέλα και προέρχεται από τη 
Βατραχοµυοµαχία (στ. 100). Για τον δανεισµό ονοµάτων από τη Βατραχοµυοµαχία (βλ. 
και Ludwich, Die homerische Batrachomachia 98-99). 
1 Κράτητι: Ο Κράτης επηρέασε σηµαντικά το φιλοσοφικό έργο του Ζήνωνα. Βλ. και 
Διογένης Λαέρτιος VII 4. 
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1 Θετταλίδα…ἢ Ἀκαρνανίδα: Η Θεσσαλία και η Ακαρνανία συνδέονταν µε τη µαγική 
τέχνη. Βλ. και Λουκιανός, Ἑταιρικοὶ Διάλογοι 1. 
1 φαρµακεύτριαν: Πβ. Αριστοφάνης, Νεφέλαι 749, Βάτραχοι 733. 
2 ἀποµύττεσθαι: Το ρήµα ἀποµύττω το συναντάµε στον Ησύχιο µε τη σηµασία του 
γοητεύω, εξαπατώ. 
3 τύχη γὰρ παρὰ πάντα ἐστὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγµατα: Το θέµα της καλής και κακής 
τύχης είναι κυρίαρχο στις περισσότερες επιστολές του τρίτου βιβλίου στο οποίο τα 
παράσιτα παραπονιούνται για την κακή τους τύχη και ονειρεύονται να γίνουν πλούσιοι 
και να έχουν τους δικούς τους δούλους και τα δικά τους παράσιτα. Πβ. και επιστολές Ι 
20 και ΙΙ 20. 
 

Ἑταιρικαὶ Ἐπιστολαί 
 

1 [απ. 3]  <Φρύνη Πραξιτέλει.> 
  ... µὴ δείσῃς· ἐξείργασαι γὰρ πάγκαλόν τι χρῆµα, οἷον ἤδη τίς σοι τῶν πώποτε 
.......... οὐδεὶς τῶν κατὰ χειρῶν πονηθέντων, τὴν σεαυτοῦ ἑταίραν ἱδρύσας ἐν 
τεµένει. µέση γὰρ ἕστηκα [ἐπὶ] τῆς <σῆς> Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἔρωτος ἅµα τοῦ 
σοῦ. µὴ φθονήσῃς δέ µοι τῆς τιµῆς· οἱ γὰρ ἡµᾶς θεασάµενοι ἐπαινοῦσι Πραξιτέλη, 
καὶ ὅτι τῆς σῆς τέχνης γέγονα οὐκ ἀδοξοῦσί µε Θεσπιεῖς µέσην κεῖσθαι θεῶν. ἓν 
ἔτι τῇ δωρεᾷ λείπει, ἐλθεῖν σε πρὸς ἡµᾶς, ἵνα ἐν τῷ τεµένει µετ’ ἀλλήλων 
κατακλινῶµεν. οὐ µιανοῦµεν γὰρ τοὺς θεοὺς οὓς αὐτοὶ πεποιήκαµεν. ἔρρωσο.  
  

Μετάφραση 
Η Φρύνη στον Πραξιτέλη 

Να µην φοβάσαι, έχεις δηµιουργήσει ένα ωραιότατο έργο τέχνης, τέτοιο που δεν έχει 
ποτέ µέχρι τώρα κανείς δει να κατασκευάζουν ανθρώπινα χέρια: έχεις αφιερώσει ένα 
άγαλµα της αγαπηµένης σου εταίρας στο ναό. Πραγµατικά έχω στηθεί ανάµεσα στην 
Αφροδίτη και τον δικό σου Έρωτα και µη µε ζηλέψεις γι’ αυτήν την τιµή. Γιατί όσοι µας 
κοιτούν επαινούν τον Πραξιτέλη και το ότι εγώ είµαι δηµιούργηµα της τέχνης σου δεν 
το αγνοούν οι Θεσπιείς θεωρώντας µε κατάλληλη να τοποθετηθώ ανάµεσα σε θεούς. 
Ένα πράγµα ακόµη λείπει από το δώρο σου: να έρθεις κοντά µου ώστε να ξαπλώσουµε 
µαζί µέσα στον ναό. Σίγουρα δεν θα µιάνουµε τους θεούς που οι ίδιοι δηµιουργήσαµε. 
Έχε υγεία. 
 

Σχόλια 
Φρύνη: Διάσηµη εταίρα του τετάρτου αιώνα π.Χ., ερωµένη του γλύπτη Πραξιτέλη. Στην 
παρούσα επιστολή ο Αλκίφρων παρουσιάζει τη Φρύνη να συνδέεται ερωτικά µε τον 
Πραξιτέλη, ωστόσο φαίνεται ότι γνώριζε τις ποικίλες εκδοχές της ιστορίας της εταίρας 
Φρύνης, καθώς στις επιστολές IV 3, 4 και 5 η Φρύνη δηλώνει αρχικά ερωµένη του 
Ευθία και µετά του ρήτορα Υπερείδη, µε τον οποίο πράγµατι είχε σχέση. Για τις 
διάφορες ιστορίες που σχετίζονταν µε τη Φρύνη στην αρχαιότητα βλ. και Funke, 
Sexuality and Gender 33-35. Το πραγµατικό της όνοµα ήταν Μνησαρέτη, αυτή δηλαδή 
που θυµάται την αρετή.  
Πραξιτέλει: Αθηναίος γλύπτης που δρα την περίοδο µεταξύ 370 και 320 π.Χ. και είναι 
ιδιαίτερα γνωστός για το άγαλµα της Αφροδίτης της Κνίδου για το οποίο λεγόταν ότι 
χρησιµοποίησε τη Φρύνη ως µοντέλο. Τον έρωτα του Πραξιτέλη για τη Φρύνη αναφέρει 
µεταξύ άλλων και ο Πλίνιος (Naturalis Historia 34, 70). 
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1 µὴ δείσῃς: Η προτροπή της Φρύνης προς τον Πραξιτέλη να µη φοβάται σχετίζεται µε 
το ότι ο γλύπτης πιθανόν φοβόταν ότι θα κατηγορούνταν για ασέβεια ή ακόµη και για 
θρησκευτικό µίασµα, επειδή τοποθέτησε το άγαλµα της ερωµένης του στον ναό του 
θεού Έρωτα. 
1 τὴν σεαυτοῦ ἑταίραν ἱδρύσας ἐν τεµένει: Σύµφωνα µε την P. Rosenmeyer (Ancient 
Epistolary Fictions 252) στο σηµείο αυτό ο Αλκίφρων αξιοποιεί το µοτίβο του 
αγάλµατος που µιλάει το οποίο συναντάται συνήθως στα επιγράµµατα. Επίσης, 
χρησιµοποιεί τον λογοτεχνικό τόπο του δηµιουργού που ερωτεύεται το δηµιούργηµα του 
και προσπαθεί µάταια να το φέρει στη ζωή (πβ. τον µύθο του Πυγµαλίωνα). Στην 
παρούσα επιστολή η Φρύνη, τόσο ως εταίρα όσο και ως δηµιούργηµα του Πραξιτέλη, 
προσκαλεί τον εραστή-δηµιουργό της σε µια νύχτα έρωτα στον ναό όπου βρίσκεται το 
άγαλµά της. 
1 µέση γὰρ ἕστηκα [ἐπὶ] τῆς <σῆς> Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Ἔρωτος ἅµα τοῦ σοῦ: Σύµφωνα µε 
τον Παυσανία IX 27, 5 ο Πραξιτέλης είχε κατασκευάσει ένα άγαλµα της Φρύνης για το 
ιερό του Έρωτα στις Θεσπιές µαζί µε ένα της Αφροδίτης (ἐνταῦθα καὶ αὐτοῦ 
Πραξιτέλους ᾿Αφροδίτη καὶ Φρύνης ἐστὶν εἰκών, λίθου καὶ ἡ Φρύνη καὶ ἡ θεός), ενώ 
σύµφωνα µε τον Πλούταρχο (Ἠθικὰ 753f) το άγαλµα της Φρύνης το είχε σµιλεύσει µαζί 
µε αυτό του Έρωτα. Για τον Πραξιτέλη, τη Φρύνη και τον ναό του Έρωτα στις Θεσπιές 
βλ. και Α.Π. VI 260, XVI 203–206. Για το άγαλµα του Έρωτα πβ. και Φιλόστρατος, 
Ἐπιστολὴ 47. 
1 Θεσπιεῖς µέσην κεῖσθαι θεῶν: Για τα αγάλµατα αυτά στις Θεσπιές βλ. και Παυσανίας 
IX 27, 3-5, Αθήναιος XIII 591b. Η επιστολή είναι µία από τις λίγες του Αλκίφρονα η 
οποία πιθανόν αποστέλλεται από περιοχή εκτός Αττικής. Η Φρύνη καταγόταν από τις 
Θεσπιές, όπου από όλους τους θεούς λάτρευαν περισσότερο τον Έρωτα. Ο Λυσίµαχος 
είχε φιλοτεχνήσει έναν χάλκινο Έρωτα και ο Πραξιτέλης λίγο νωρίτερα έναν Έρωτα από 
πεντελικό µάρµαρο (βλ. και Πούλης, Οι επιστολές του Αλκίφρονα 160). 
1 ἵνα ἐν τῷ τεµένει µετ’ ἀλλήλων κατακλινῶµεν: Στην πρώτη επιστολή του τέταρτου 
βιβλίου του Αλκίφρονα συναντάµε µια ασυνήθιστη πρόταση για µια νύχτα έρωτα και 
πάθους στον ναό.  
1 οὐ µιανοῦµεν γὰρ τοὺς θεοὺς οὓς αὐτοὶ πεποιήκαµεν: Μετά τη σκανδαλώδη πρότασή 
της προς τον Πραξιτέλη να ενωθούν ερωτικά µέσα στον ναό, η Φρύνη προσθέτει µια 
δικαιολογία: τα αγάλµατα των θεών γύρω τους είναι δηµιουργήµατα του γλύπτη, οπότε 
δεν θα προσβληθούν από το ερωτικό σµίξιµό τους. Πιθανόν η φράση αυτή παραπέµπει 
στις κατηγορίες για ασέβεια εναντίον της Φρύνης (βλ. και Raubitschek, Phryne 904). 
Παράλληλα, µε τη χρήση α΄ πληθυντικού στους τύπους µιανοῦµεν και πεποιήκαµεν η 
Φρύνη οµολογεί ότι πέρα από δηµιούργηµα του Πραξιτέλη είναι και βοηθός στην τέχνη 
του. 
 

7 [I 34] Θαῒς Εὐθυδήµῳ. 
Ἐξ οὗ φιλοσοφεῖν ἐπενόησας, σεµνός τις ἐγένου καὶ τὰς ὀφρῦς ὑπὲρ τοὺς 
κροτάφους ἐπῆρας. εἶτα σχῆµα ἔχων καὶ βιβλίδιον µετὰ χεῖρας εἰς τὴν Ἀκαδηµίαν 
σοβεῖς, τὴν δὲ ἡµετέραν οἰκίαν ὡς οὐδὲ ἰδὼν πρότερον παρέρχῃ.2 ἐµάνης 
Εὐθύδηµε, <ἢ> οὐκ οἶδας οἷός ἐστιν ὁ σοφιστὴς οὗτος ὁ ἐσκυθρωπακὼς καὶ τοὺς 
θαυµαστοὺς τούτους διεξιὼν πρὸς ὑµᾶς λόγους. ἀλλ’ ἐµοὶ µὲν πράγµατα πόσος 
ἐστὶν οἴει χρόνος ἐξ οὗ παρέχει βουλόµενος ἐντυχεῖν; 3 προσφθείρεται δὲ 
Ἑρπυλ<λ>ίδι τῇ Μεγάρας ἅβρᾳ. τότε µὲν οὖν αὐτὸν οὐ προσιέµην, σὲ γὰρ 
περιβάλλουσα κοιµᾶσθαι µᾶλλον ἐβουλόµην ἢ τὸ παρὰ πάντων σοφιστῶν χρυσίον 
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<ἔχειν>. ἐπεὶ δέ σε ἀποτρέπειν ἔοικε τῆς µεθ’ ἡµῶν συνηθείας, ὑποδέξοµαι αὐτὸν 
καί, εἰ βούλει, τὸν διδάσκαλον τουτονὶ τὸν µισογύναιον ἐπιδείξω σοι νυκτὸς οὐκ 
ἀρκούµενον ταῖς συνήθεσιν ἡδοναῖς. 4 λῆρος ταῦτά ἐστι καὶ τῦφος καὶ ἐργολάβεια 
µειρακίων, ὦ ἀνόητε. οἴει δὲ διαφέρειν ἑταίρας σοφιστήν; τοσοῦτον ἴσως ὅσον οὐ 
διὰ τῶν αὐτῶν ἑκάτεροι πείθουσιν, ἐπεὶ ἕν γε ἀµφοτέροις τέλος πρόκειται τὸ 
λαβεῖν. πόσῳ δὲ ἀµείνους ἡµεῖς καὶ εὐσεβέστεραι· οὐ λέγοµεν θεοὺς οὐκ εἶναι, 
ἀλλὰ πιστεύοµεν ὀµνύουσι τοῖς ἐρασταῖς ὅτι φιλοῦσιν ἡµᾶς· 5 οὐδ’ ἀξιοῦµεν 
ἀδελφαῖς καὶ µητράσι µίγνυσθαι τοὺς ἄνδρας, ἀλλ’ οὐδὲ γυναιξὶν ἀλλοτρίαις. εἰ µὴ 

ὅτι τὰς νεφέλας ὁπόθεν εἶεν καὶ τὰς ἀτόµους ὁποῖαι ἀγνοοῦµεν, διὰ τοῦτο ἥττους 
δοκοῦµέν σοι τῶν σοφιστῶν. καὶ αὐτὴ παρὰ τούτοις ἐσχόλακα καὶ πολλοῖς  

διείλεγµαι.6 οὐδὲ εἷς ἑταίρᾳ ὁµιλῶν τυραννίδας ὀνειροπολεῖ καὶ στασιάζει τὰ 
κοινά, ἀλλὰ σπάσας τὸν ἑωθινὸν καὶ µεθυσθεὶς εἰς ὥραν τρίτην ἢ τετάρτην ἠρεµεῖ. 
παιδεύοµεν δὲ οὐ χεῖρον ἡµεῖς τοὺς νέους. 7 ἐπεὶ σύγκρινον, εἰ βούλει, Ἀσπασίαν 
τὴν ἑταίραν καὶ Σωκράτην τὸν σοφιστήν, καὶ πότερος ἀµείνους αὐτῶν ἐπαίδευσεν 
ἄνδρας λόγισαι· τῆς µὲν γὰρ ὄψει µαθητὴν Περικλέα, τοῦ δὲ Κριτίαν.8 κατάβαλλε 
τὴν µωρίαν ταύτην καὶ ἀηδίαν, ὁ ἐµὸς ἔρως Εὐθύδηµε—οὐ πρέπει σκυθρωποῖς 
εἶναι τοιούτοις ὄµµασι—καὶ πρὸς τὴν ἐρωµένην ἧκε τὴν ἑαυτοῦ οἷος ἐπανελθὼν 
ἀπὸ <τοῦ> Λυκείου πολλάκις τὸν ἱδρῶτα ἀποψώµενος, ἵνα µικρὰ κραιπαλήσαντες 
ἐπιδειξώµεθα ἀλλήλοις τὸ καλὸν τέλος τῆς ἡδονῆς. καὶ σοὶ νῦν µάλιστα φανοῦµαι 
σοφή. οὐ µακρὸν δίδωσιν ὁ δαίµων χρόνον τοῦ ζῆν· µὴ λάθῃς τοῦτον εἰς 
αἰνίγµατα καὶ λήρους ἀναλώσας. ἔρρωσο.  
 

Μετάφραση 
Η Θαΐς στον Ευθύδηµο 

Από τότε που σκέφτηκες να στραφείς στη φιλοσοφία, έγινες σεµνός και σήκωσες τα 
φρύδια σου πιο ψηλά από τους κροτάφους σου. Έπειτα, µε ρούχα φιλοσόφου και ένα 
βιβλίο στα χέρια σου περπατάς προς την Ακαδηµία και το σπίτι µου το προσπερνάς σαν 
να µην το έχεις ξαναδεί ποτέ. Έχεις τρελαθεί Ευθύδηµε. Δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός ο 
αγέλαστος σοφιστής που δίνει αυτές τις σπουδαίες διαλέξεις; Να ρωτήσεις εµένα πόσο 
καιρό µε πιέζει να συναντηθούµε, ενώ είναι τρελός για τη δούλη της Μεγάρας, την 
Ερπυλλίδα. Τότε εγώ δεν τον πλησίαζα, γιατί προτιµούσα να κοιµάµαι µε σένα στην 
αγκαλιά µου παρά µε το χρυσάφι όλων των σοφιστών. Αφού όµως φαίνεται ότι σε 
αποτρέπει από τη συναναστροφή µε εµάς, θα τον δεχτώ και θα σου αποδείξω ότι αυτός ο 
µισογύνης διδάσκαλος δεν αρκείται στις συνηθισµένες ηδονές της νύχτας. Όλα αυτά 
είναι φλυαρίες και σκέτη απάτη για να εκµεταλλεύεται τους νεαρούς µε σκοπό το 
κέρδος, ανόητε. Και πιστεύεις ότι ένας σοφιστής διαφέρει από µια εταίρα; Ίσως µόνο 
στο ότι τα µέσα που χρησιµοποιούν για να πείσουν είναι διαφορετικά, όµως και οι δύο 
έχουν ένα κοινό στόχο: το κέρδος. Και πόσο καλύτερες είµαστε εµείς και πιο ευσεβείς. 
Γιατί δεν λέµε ότι δεν υπάρχουν θεοί, απεναντίας πιστεύουµε τους εραστές µας όταν 
ορκίζονται στους θεούς ότι µας αγαπούν. Και δεν θεωρούµε σωστό να έχουν οι άντρες 
σεξουαλικές σχέσεις µε τις αδελφές και τις µητέρες τους, ούτε και µε τις συζύγους 
άλλων. Πιθανόν όµως σου φαινόµαστε κατώτερες από τους σοφιστές, επειδή δεν 
ξέρουµε από πού προέρχονται τα σύννεφα και πώς είναι τα άτοµα. Όµως εγώ έχω 
µαθητεύσει κοντά σε αυτούς και έχω συζητήσει µε πολλούς από εκείνους. Κανείς από 
αυτούς όταν είναι µε µια εταίρα δεν ονειρεύεται τυραννίδες και επαναστατεί απέναντι 
στην πολιτεία, αλλά αποστραγγίζει το ποτήρι του τα ξηµερώµατα και αφού µεθύσει 
ηρεµεί µέχρι την τρίτη ή τέταρτη ώρα. Κι εµείς διδάσκουµε τους νέους όχι χειρότερα 
από αυτούς. Σύγκρινε αν θέλεις την Ασπασία την εταίρα και τον Σωκράτη τον σοφιστή 
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και σκέψου ποιος από τους δύο εκπαίδευσε τους άνδρες ώστε να γίνουν άριστοι. Διότι 
της µεν µαθητή θα δεις τον Περικλή, ενώ του άλλου τον Κριτία. Διώξε αυτή την τρέλα 
και την απέχθεια, έρωτα µου Ευθύδηµε – µάτια σαν τα δικά σου δεν πρέπει να είναι 
συννεφιασµένα – και έλα στην ερωµένη σου όπως έκανες, όταν γυρνούσες πολλές φορές 
από το Λύκειο στάζοντας ιδρώτα, για να γλεντοκοπήσουµε λίγο και να δείξουµε ό ένας 
στον άλλο τον ωραίο σκοπό της ηδονής. Και σε σένα τώρα θα φανώ ιδιαιτέρως σοφή. Ο 
θεός δεν µας δίνει πολύ χρόνο για να ζήσουµε, γι’ αυτό λοιπόν µην ξεχαστείς και 
σπαταλήσεις τη ζωή σου σε αινίγµατα και φλυαρίες. Έχε γεια. 
 

Σχόλια 
Θαῒς: Αθηναία εταίρα που απαντά ως χαρακτήρας στην κωµωδία και τον Λουκιανό. Ο 
Αλκίφρων πιθανόν εµπνέεται από την οµώνυµη ηρωΐδα του Μενάνδρου. Σύµφωνα µε 
τον Αθήναιο η Θαΐς υπήρξε ερωµένη του Μεγάλου Αλεξάνδρου (XIII 576e) και του 
Πτολεµαίου του Α΄ (XIII 576e). Η ίδια εταίρα απαντά και στην επιστολή IV 6 προς τη 
Θεττάλη. 
Εὐθυδήµῳ: Ο χαρακτήρας είναι εµπνευσµένος από τον σοφιστή του Πλατωνικού 
Εὐθύδηµου και των Ἀποµνηµονευµάτων του Ξενοφώντα.  
1 τὰς ὀφρῦς ὑπὲρ τοὺς κροτάφους ἐπῆρας: Η φράση αποτελεί έκφραση υπερηφάνειας. 
Πβ. Λουκιανός Nεκρικοὶ Διάλογοι 10, Μένανδρος απ. 34 (Körte). 
1 Ἀκαδηµίαν: Το δηµόσιο γυµνάσιο έξω από τα τείχη της Αθήνας όπου ο Πλάτων ίδρυσε 
τη φιλοσοφική σχολή του τον 4ο αι. π.Χ. 
1 τὴν δὲ ἡµετέραν οἰκίαν ὡς οὐδὲ ἰδὼν πρότερον παρέρχῃ: Το προσπέρασµα του σπιτιού 
της εταίρας αποτελεί σηµάδι ερωτικής απόρριψης. Το παράπονο της Θαΐδας ότι ο 
αγαπηµένος της την αποφεύγει για χάρη της φιλοσοφίας είναι εµπνευσµένο από τον 
Λουκιανό (Ἑταιρικοὶ Διάλογοι 10) στον οποίο µια νεαρή εταίρα παραπονιέται ότι ο 
δάσκαλος φιλοσοφίας του εραστή της του απαγόρευσε να πηγαίνει σπίτι της. Πβ. και 
την επιστολή 2, 3 του Αρισταίνετου στην οποία η Γλυκέρα παραπονιέται σε µία φίλη 
της ότι ο δικηγόρος σύζυγός της ασχολείται περισσότερο µε τις υποθέσεις του παρά µε 
εκείνη και τις συζυγικές του υποχρεώσεις. Αντίστοιχο είναι και το παράπονο της 
Μυρτάλης στον Αρισταίνετο (ΙΙ 16). 
3 Ἑρπυλλίδι: Μια εταίρα µε το όνοµα Ερπυλλίς ήταν η ερωµένη του Αριστοτέλη (βλ. 
Διογένης Λαέρτιος 5, 13) και σύµφωνα µε κάποιες πηγές η µητέρα του Νικόµαχου 
(Τίµαιος FGrH 566 f 157, Αθήναιος ΧΙΙΙ 589c). 
3 Μεγάρας: Μια εταίρα, η οποία εµφανίζεται και στις επιστολές του τέταρτου βιβλίου 6, 
11, 13 και 14. 
5 εἰ µὴ ὅτι τὰς νεφέλας ὁπόθεν εἶεν: Για την προέλευση των σύννεφων πβ. διάλογο 
µεταξύ Σωκράτη και Στρεψιάδη (βλ. Αριστοφάνης, Νεφέλαι 380-407). 
7 Ἀσπασίαν τὴν ἑταίραν: Για την Ασπασία πβ. και Πλούταρχος Περικλῆς 24, 4−5. Στον 
Πλατωνικό διάλογο Μενέξενο εµφανίζεται ως δασκάλα ρητορικής. 
7 Κριτίαν: Ο Φιλόστρατος (Βίοι Σοφιστῶν Ι 16) αναφέρει ότι ο µαθητής Κριτίας δεν 
έγινε ίδιος µε τον δάσκαλό του τον Σωκράτη. 
7 τῆς µὲν γὰρ ὄψει µαθητὴν Περικλέα, τοῦ δὲ Κριτίαν: Η Θαΐς προσπαθεί να πείσει τον 
εραστή της για τη θετική επίδραση που ασκούν οι εταίρες στη ζωή των ανδρών µε τους 
οποίους συνδέονται. Στην προσπάθειά της αυτή χρησιµοποιεί ιστορικά παραδείγµατα 
προβαίνοντας σε µια σύγκριση µεταξύ εταιρών και σοφιστών. Αναφέρεται λοιπόν σε 
δύο διάσηµες προσωπικότητες που επηρέασαν την πολιτική και πνευµατική ζωή της 
κλασικής Αθήνας. Πρόκειται για την εταίρα Ασπασία και τον φιλόσοφο Σωκράτη. Η 
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σύγκριση των δύο µετατίθεται στο επίπεδο των µαθητών που εκπαίδευσαν: η Ασπασία 
τον µεγάλο στρατηγό της Αθήνας Περικλή και ο Σωκράτης τον Κριτία, ο οποίος έγινε 
µετέπειτα ένας από τους Τριάκοντα τυράννους. Πβ. και την αναµέτρηση µεταξύ του 
Σωκράτη και της εταίρας Θεοδότης στον Ξενοφώντα (Ἀποµνηµονεύµατα ΙΙΙ 11). Στον 
Αθήναιο (ΧΙΙΙ 584 Α) η επίδραση των εταιρών στους άνδρες συγκρίνεται µε αυτή των 
σοφιστών: οι εταίρες τους διδάσκουν ἐρωτικὰ σοφίσµατα, ενώ οι σοφιστές ἐριστικὰ 
σοφίσµατα. 
8 κατάβαλλε τὴν µωρίαν ταύτην…ὄµµασι: Μετά την παρουσίαση των επιχειρηµάτων της, 
η Θαΐς προτρέπει τον αγαπηµένο της να µην την αποφεύγει άλλο και να ξεχάσει αυτές 
τις σκέψεις. 
8 ἀπὸ Λυκείου: Το διάσηµο γυµνάσιο της Αθήνας όπου δίδασκε ο Αριστοτέλης από το 
οποίο ονοµάστηκε και η σχολή του. 
8 τέλος τῆς ἡδονῆς: Η φράση αποτελεί παρωδία της φιλοσοφικής ορολογίας. Η εταίρα 
εδώ δηλώνει ότι είναι οπαδός της Επικούρειας φιλοσοφίας. Σύµφωνα µε τον Επίκουρο ο 
άνθρωπος επιδιώκει την ηδονή αποφεύγοντας τον πόνο (βλ. και Πούλης, Οι Επιστολές 
του Αλκίφρονα 168). 
 
 

ΦΛΑΒΙΟΣ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
O Λούκιος Φλάβιος Φιλόστρατος (δεύτερο µισό του 2ου αιώνα – πρώτο µισό του 
3ου αιώνα µ.Χ.) έδωσε στο κίνηµα της «Δεύτερης Σοφιστικής» το όνοµά του 
(Βίοι σοφιστῶν Α 481). Ήταν από γνωστή οικογένεια σοφιστών µε καταγωγή 
από τη Λήµνο· η οικογένεια περιλάµβανε και άλλα οµώνυµα µέλη, γεγονός που 
δυσκολεύει τον προσδιορισµό της πατρότητας κάποιων από τα έργα που 
παραδίδονται µε το όνοµα «Φιλόστρατος». Στη σύγχρονη φιλολογική έρευνα 
κυριαρχεί η άποψη ότι συγγραφέας των περισσότερων από τα έργα αυτά ήταν ο 
Λούκιος Φλάβιος Φιλόστρατος, γνωστός και ως Φιλόστρατος Β΄, ή 
Φιλόστρατος ο Αθηναίος (µάλλον επειδή σπούδασε και δίδαξε στην Αθήνα πριν 
εγκατασταθεί στη Ρώµη). Εκτός από τους Βίους σοφιστῶν, ο Φιλόστρατος αυτός 
συνέγραψε και το έργο Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον (που ανθολογείται στον 
ανά χείρας τόµο), ρητορικά έργα σε διαλογική µορφή (Ἡρωικός, Νέρων), το 
ρητορικό λόγο µε τον τίτλο Γυµναστικός, καθώς και µια σειρά από επιστολές 
(που επίσης ανθολογούνται αµέσως παρακάτω). Σε άλλον ή άλλους 
Φιλόστρατους πρέπει να ανήκουν οι δύο σωζόµενες συλλογές κειµένων µε τον 
τίτλο Εἰκόνες, που αποτελούν ἐκφράσεις (περιγραφές) ζωγραφικών πινάκων. Για 
το πρόβληµα των Φιλόστρατων, βλ. το σχετικό λήµµα στην εγκυκλοπαίδεια 
Brill’s New Pauly (Ε. L. Bowie).  
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Ἐπιστολαί 
 

Μαριάννα Θωµά 
 
Εβδοµήντα τρεις ερωτικές επιστολές αποδίδονται στον Λούκιο Φλάβιο 
Φιλόστρατο, γνωστό και ως Φιλόστρατο Β΄, ο οποίος µας είναι κυρίως γνωστός 
για τα έργα του Βίοι Σοφιστῶν και Βίος του Απολλωνίου του Τυανέως. Ο 
συγγραφέας σπούδασε ρητορική στην Αθήνα και στην Έφεσο, και στη συνέχεια 
µετακόµισε στη Ρώµη όπου έζησε υπό την προστασία του Σεπτίµιου Σεβήρου 
και της συζύγου του Ιουλίας Δόµνας. Αν και στο Λεξικό της Σούδας οι 
επιστολές του αποκαλούνται ερωτικές, στη συλλογή περιλαµβάνονται και 
επιστολές µε διαφορετικό περιεχόµενο, όπως για παράδειγµα παραινετικές, 
συστατικές ή επιστολές που συνοδεύουν κάποιο δώρο.54 Ωστόσο, το µεγαλύτερο 
µέρος της συλλογής απαρτίζεται από ερωτικές επιστολές σε ανώνυµους άνδρες 
και γυναίκες. Οι εκδότες έχουν χωρίσει τις επιστολές του Φιλόστρατου σε δύο 
µεγάλες οµάδες: η πρώτη αποτελείται από 53 ερωτικές επιστολές εκ των οποίων 
οι 23 απευθύνονται σε αγόρια και οι 30 σε γυναίκες, ενώ η δεύτερη οµάδα 
περιλαµβάνει 20 επιστολές, εκ των οποίων οι δύο είναι µόνο ερωτικές και οι 18 
διαθέτουν ποικίλη θεµατολογία και απευθύνονται σε συγκεκριµένα άτοµα. Η 
δεύτερη οµάδα επιστολών ολοκληρώνεται µε µία επιστολή προς την Ιουλία 
Δόµνα µε την οποία ο επιστολογράφος υπερασπίζεται τη σοφιστική. 

Ο Φιλόστρατος διαφοροποιείται σηµαντικά από τους λοιπούς 
επιστολογράφους της Β΄ Σοφιστικής, όπως ο Αλκίφρων και ο Αιλιανός, καθώς 
εµφανίζεται ο ίδιος ως ο αποστολέας των ερωτικών επιστολών του.55 Η χρήση 
πρώτου ενικού προσώπου στις επιστολές του Φιλόστρατου ωθεί τον αναγνώστη 
να φανταστεί ότι ο συγγραφέας µοιράζεται µαζί του τις ενδόµυχες σκέψεις του 
και τα ερωτικά του συναισθήµατα για τα εκάστοτε αντικείµενα του πόθου του. 
Ο επιστολογράφος εµφανίζεται ως ένα θύµα του έρωτα, που επαινεί, εκλιπαρεί 
ή ακόµη και απειλεί το ερωτικό αντικείµενο, προκειµένου να το πείσει για τα 
συναισθήµατά του.56 

Οι επιστολές που ακολουθούν στη συνέχεια απευθύνονται τόσο σε 
γυναίκες όσο και σε άνδρες µαρτυρώντας την ποικιλοµορφία της συλλογής. Οι 
επιστολές 1, 2 και 4 εστιάζουν στο µοτίβο της αποστολής τριαντάφυλλων στο 
αγαπηµένο πρόσωπο του επιστολογράφου, ενώ οι επιστολές 22 και 62 
επικεντρώνονται στην οµορφιά του ερωτικού αντικειµένου και στη σύγκριση 
µεταξύ του φυσικού κάλλους και της επιτηδευµένης εξωτερικής εµφάνισης.  

Το κείµενο των επιστολών που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα 
βασίζεται στην έκδοση του Kayser (Flavii Philostrati opera 225−260) µε 
αρκετές όµως διαφορές οι οποίες στηρίζονται στις γραφές που διασώζουν η 
άµεση και έµµεση παράδοση. 
																																																								
54 Για την αυθεντικότητα των επιστολών του βλ. Benner – Fobes, Alciphron, Aelian, Philostratus 
391-394 µε αναφορά σε αντίστοιχη βιβλιογραφία. 
55 Βλ. και Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fictions 324. 
56 Βλ. και Schmitz, The Rhetoric of Desire 257−282. 
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α΄. Μειρακίῳ57  

Τὰ ῥόδα ὥσπερ πτεροῖς τοῖς φύλλοις ἐποχούµενα ἐλθεῖν παρὰ σὲ σπουδὴν 
ἐποιήσατο. ὑπόδεξαι αὐτὰ εὐµενῶς, ἢ ὡς Ἀδώνιδος ὑποµνήµατα, ἢ ὡς Ἀφροδίτης 
βαφήν, ἢ ὡς γῆς ὄµµατα. ἀθλητῇ µὲν οὖν κότινος πρέπει καὶ βασιλεῖ µεγάλῳ ὀρθὴ 
ἡ τιάρα καὶ στρατιώτῃ λόφος, καλῷ δὲ µειρακίῳ ῥόδα καὶ διὰ συγγένειαν τῆς 
εὐωδίας καὶ διὰ τὸ οἰκεῖον τῆς χροιᾶς. περιθήσῃ δὲ οὐ σὺ τὰ ῥόδα, ἀλλ’ αὐτὰ σέ. 
 

Μετάφραση 
Σε ένα αγόρι 

Τα ρόδα πάνω στα φύλλα τους ταξιδεύουν σαν να ήταν φτερά για να έρθουν γρήγορα 
κοντά σου. Να τα δεχτείς µε ευγένεια, είτε σαν ενθύµια του Άδωνι είτε σαν κόκκινο 
χρώµα της Αφροδίτης είτε σαν µάτια της γης. Στον αθλητή ταιριάζει στεφάνι ελιάς, στον 
µεγάλο βασιλιά η όρθια τιάρα, στον στρατιώτη το λοφίο. Στον όµορφο νέο τα 
τριαντάφυλλα εξαιτίας της οµοιότητας τους στην ευωδία και της συγγένειάς τους στην 
απόχρωση. Δεν θα φορέσεις τα ρόδα, αλλά εκείνα εσένα. 
 

Σχόλια 
τὰ ῥόδα: Οι τέσσερεις πρώτες επιστολές της πρώτης οµάδας του επιστολικού corpus του 
Φιλόστρατου έχουν ως κεντρικό µοτίβο τα τριαντάφυλλα και εµπνέονται από τα 
ελληνιστικά επιγράµµατα. Θα λέγαµε ότι λειτουργούν σαν προγραµµατικές επιστολές 
της συλλογής οι οποίες παρέχουν βασικές πληροφορίες για τον συγγραφέα, τους 
παραλήπτες, το περιεχόµενο και το ύφος των επιστολών του. 
 

ὥσπερ πτεροῖς τοῖς φύλλοις ἐποχούµενα: Για το χωρίο πβ. και Αχιλλέας Τάτιος Ι 15, 4: 
ἄµπελοι δὲ ἑκατέρωθεν τοῦ δένδρου, καλάµοις ἐποχούµεναι. 
 

ὡς Ἀδώνιδος ὑποµνήµατα, ἢ ὡς Ἀφροδίτης βαφήν: Η αναφορά στον µύθο του Άδωνι και 
της Αφροδίτης µαρτυρεί την επίδραση του Φιλόστρατου από τον Όµηρο. Παράλληλα, 
όπως παρατηρεί κι ο Pontoropoulos (Erotic Language 218), ο συγκεκριµένος µύθος 
αποδεικνύει ότι ο επιστολογράφος χρησιµοποιεί ετεροφυλοφιλικές ερωτικές αφηγήσεις 
σε συµφραζόµενα παιδεραστικού έρωτα. Ο όρος ὑποµνήµατα έχει τόσο λογοτεχνική όσο 
και τεχνική σηµασία: η επιστολή και γενικότερα όλη η συλλογή του Φιλόστρατου 
µπορούν να διαβαστούν ως ένα υπόµνηµα, ένα εξηγητικό σχόλιο στην ερωτική 
λογοτεχνία (βλ. και Pontoropoulos, Erotic Language 65). Παράλληλα, η φράση ὡς 
Ἀφροδίτης βαφήν παραπέµπει στον µύθο τον οποίο αναφέρει ο Φιλόστρατος στην 
επιστολή 4. Στην τέταρτη επιστολή ο συγγραφέας εξηγεί ότι το τριαντάφυλλο αρχικά 
ήταν λευκό και πήρε το κόκκινο χρώµα του από το αίµα της Αφροδίτης, η οποία 
τρυπήθηκε στα πόδια από τα αγκάθια των ρόδων, καθώς έτρεχε απελπισµένη, όταν 
πληροφορήθηκε τον θάνατο του αγαπηµένου της Άδωνι. 
 

ἀθλητῇ µὲν οὖν κότινος πρέπει: Πβ. Αριστοτέλης, Πλοῦτος 586. 
 

καὶ βασιλεῖ µεγάλῳ ὀρθὴ ἡ τιάρα: Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Ξενοφώντα (Κύρου 
Ἀνάβασις ΙΙ 5, 23) κανείς άλλος δεν είχε το δικαίωµα να φορά την τιάρα όρθια παρά 
µόνο ο µεγάλος βασιλιάς. 
 

καὶ διὰ συγγένειαν εὐωδίας καὶ διὰ τὸ οἰκεῖον τῆς χροιᾶς: Στην πρώτη επιστολή του 
Φιλόστρατου τα τριαντάφυλλα συγκρίνονται µε τον νεαρό-ερωτικό αντικείµενο του 

																																																								
57 Στα περισσότερα χειρόγραφα ο τίτλος της επιστολής είναι τῷ αὐτῷ και αποτελεί ζευγάρι µε την 
επιστολή 2. 
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αποστολέα µε τον οποίο µοιάζουν στην ευχάριστη µυρωδιά που αναδίδουν και το απαλό 
ροδαλό χρώµα. 

 
β΄. Γυναικί 58 

Πέποµφά σοι στέφανον ῥόδων, οὐ σὲ τιµῶν, καὶ τοῦτο µὲν γάρ, ἀλλ’ αὐτοῖς τι 
χαριζόµενος τοῖς ῥόδοις, ἵνα µὴ µαρανθῇ. 
 

Μετάφραση  
Σε µία γυναίκα 

Σου έχω στείλει στεφάνι από τριαντάφυλλα όχι για να σε τιµήσω (αν και θα µπορούσα 
και γι’ αυτόν τον λόγο), αλλά για να κάνω χάρη στα ίδια τα τριαντάφυλλα, ώστε να µη 
µαραθούν. 
   

Σχόλια 
Η δεύτερη επιστολή είναι η πιο µικρή σε έκταση σε όλη τη συλλογή του Φιλόστρατου 
και συµπληρώνει τον κύκλο των επιστολών 1-3, στις οποίες κυριαρχεί το λογοτεχνικό 
µοτίβο των τριαντάφυλλων ως δώρων στο αγαπηµένο πρόσωπο. Πρόκειται για µία 
εξαιρετικά σύντοµη επιστολή που µοιάζει µε επίγραµµα, µε την οποία ο αποστολέας 
εξηγεί το δώρο που στέλνει στο αγαπηµένο του πρόσωπο. 
 

Στέφανον ῥόδων: Το στεφάνι από τριαντάφυλλα παραπέµπει στον Στέφανο του 
Μελέαγρου, την περίφηµη ανθολογία από ελληνιστικά επιγράµµατα. Δεν είναι εξάλλου 
τυχαίο ότι η επιστολή αυτή τοποθετείται στην αρχή της συλλογής σηµατοδοτώντας τον 
χαρακτήρα των ερωτικών επιστολών του Φιλόστρατου και τις µεταποιητικές 
προεκτάσεις του στεφανιού από τριαντάφυλλα (βλ. και Pontoropoulos, Erotic Language 
68). Για τις οµοιότητες της επιστολής µε τα επιγράµµατα του Μελεάγρου βλ. και 
Gutzwiller, Meleager’s Garland 181. Πβ. ΑΠ V 143: Ὁ στέφανος περὶ κρατὶ µαραίνεται 
Ἡλιοδώρας· | αὐτὴ δ’ ἐκλάµπει τοῦ στεφάνου στέφανος. 
 

Τιµῶν: Το αρσενικό γένος της µετοχής υποδηλώνει ότι πρόκειται για άνδρα αποστολέα. 
 

ἀλλ’ αὐτοῖς τι χαριζόµενος τοῖς ῥόδοις: Το αγαπηµένο πρόσωπο συγκρίνεται µε τα 
τριαντάφυλλα και παρουσιάζεται πιο όµορφο από αυτά. Η οµορφιά του παραλήπτη είναι 
τόσο ξεχωριστή που µπορεί να σώσει τα τριαντάφυλλα από τον µαρασµό. Πβ. και 
επιστολές 4, 17, 21. 
 

δ΄. Μειρακίῳ 59 
Αἰτιᾷ µε, ὅτι σοι ῥόδα οὐκ ἔπεµψα· ἐγὼ δὲ οὔτε ὡς ὀλίγωρος τοῦτο ἐποίησα οὔτε 
ὡς ἀνέραστος ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐσκόπουν, ὅτι ξανθὸς ὢν καὶ ῥόδοις ἰδίοις 
στεφανούµενος ἀλλοτρίων ἀνθῶν οὐ δέῃ. Οὐδὲ γὰρ Ὅµηρος τῷ ξανθῷ Μελεάγρῳ 
στέφανον περιέθηκεν, ἐπεὶ τοῦτο ἂν ἦν ἄλλο πῦρ ἐπὶ πυρὶ καὶ δαλὸς ἐπ’ ἐκείνῳ 
διπλοῦς, ἀλλ’ οὐδὲ τῷ Ἀχιλλεῖ, οὐδὲ τῷ Μενελάῳ, οὐδὲ ὅσοι ἄλλοι, παρ’ αὐτῷ 
κοµῶσι. Φθονερὸν δεινῶς τὸ ἄνθος καὶ ὠκύµορον καὶ παύσασθαι ταχύ, λέγεται δ’ 
αὐτοῦ καὶ τὴν πρώτην γένεσιν ἐκ λυπηροτάτης ἄρξασθαι προφάσεως· ἡ γὰρ 

																																																								
58 Σε ορισµένα χειρόγραφα παραδίδεται ο τίτλος τῷ αὐτῷ ή µειρακίῳ για την επιστολή δύο η 
οποία θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο µε τις επιστολές 1−18 που απευθύνονται κυρίως σε 
αγόρια. 
59 Σε ορισµένα χειρόγραφα παραδίδεται ο τίτλος τῷ αὐτῷ. Η επιστολή σχετίζεται µε την 21η. 
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ἄκανθα τῶν ῥόδων παριοῦσαν τὴν Ἀφροδίτην ἔκνισεν, ὡς Κύπριοι καὶ Φοίνικες 
λέγουσι. Αἵµατος µὴ στεφανώµεθα. Φεύγωµεν ἄνθος ὃ µηδὲ Ἀφροδίτης φείδεται. 
 

Μετάφραση  
Σε ένα αγόρι 

Με κατηγορείς ότι δεν σου έστειλα τριαντάφυλλα. Δεν το έκανα από αδιαφορία ή επειδή 
είµαι ανίκανος για έρωτα, αλλά σκεφτόµουν ότι αφού έχεις πυρόξανθα µαλλιά και 
στολίζεσαι µε τα δικά σου ρόδα, δεν χρειάζεσαι ξένα λουλούδια. Ούτε ο Όµηρος έβαλε 
στεφάνι στον πυρόξανθο Μελέαγρο, επειδή αυτό θα ήταν φωτιά πάνω σε φωτιά και 
δαυλός επάνω του διπλός. Ούτε στο κεφάλι του Αχιλλέα ούτε του Μενελάου, ούτε και 
σε άλλους ήρωες µε µακριά µαλλιά. Αυτό το άνθος είναι τροµερά ζηλόφθονο και 
καταδικασµένο σε πρόωρο θάνατο και γρήγορα µαραίνεται. Λένε µάλιστα ότι η πρώτη 
του εµφάνιση οφείλεται σε θλιβερή αιτία: τα αγκάθια των τριαντάφυλλων τρύπησαν την 
Αφροδίτη καθώς περνούσε, όπως λένε οι Κύπριοι και οι Φοίνικες. Ας µην αφήσουµε το 
στεφάνι µας να είναι από αίµα. Ας αποφύγουµε λοιπόν το λουλούδι που δεν λυπήθηκε 
ούτε την Αφροδίτη. 
 

Σχόλια 
Αἰτιᾷ µε, ὅτι σοι ῥόδα οὐκ ἔπεµψα: Ο συγγραφέας αφήνει να υπονοηθεί ότι έχει στείλει 
στο παρελθόν επιστολή ή δώρο στον αγαπηµένο του χωρίς να το συνοδεύει µε 
τριαντάφυλλα. Σε όλη την επιστολή εµφανίζεται ως πεπαιδευµένος εραστής που 
απορρίπτει τα τριαντάφυλλα ως ερωτικό δώρο εξαιτίας της πίστης του στα οµηρικά 
πρότυπα οµορφιάς, καθώς και στους τοπικούς µύθους της Αφροδίτης. Ενώ στις 
επιστολές 1-3 υπερασπίζεται τα τριαντάφυλλα, στην παρούσα επιστολή τα απορρίπτει, 
αποδεικνύοντας τη ρητορική του παιδεία, αφού µπορεί να αντιστρέφει τα επιχειρήµατα 
που ο ίδιος χρησιµοποιεί. 
 

ἀλλ’ ἐσκόπουν …οὐ δέῃ: Το χρώµα των τριαντάφυλλων συνδέεται στη συνέχεια µε µια 
σειρά οµηρικών παραδειγµάτων τα οποία βοηθούν τον επιστολογράφο να απορρίψει τα 
λουλούδια ως ερωτικό δώρο. 
 

Οὐδὲ γὰρ Ὅµηρος: Ο επιστολογράφος εξηγεί ότι τα τριαντάφυλλα δεν έχουν καµία θέση 
στην επική ποίηση εξαιτίας της τροµερής καταγωγής τους (βλ. και Rosenmeyer, Ancient 
Epistolary Fictions 327). 
 

Μελεάγρῳ: Μια εκδοχή της ιστορίας του Μελέαγρου περιγράφεται στην Ἰλιάδα I 
529−599. 
 

ἐπεὶ τοῦτο ἂν ἦν ἄλλο πῦρ…διπλοῦς: Γίνεται αναφορά στον θάνατο του Μελέαγρου. 
Σύµφωνα µε τον µύθο οι Μοίρες είχαν ορίσει ότι ο Μελέαγρος θα πέθαινε, όταν θα 
έσβηνε ο δαυλός που είχε τοποθετήσει η µητέρα του Αλθαία πάνω από την εστία του 
βασιλικού ανακτόρου. Η Αλθαία έκρυψε τον δαυλό, όταν πληροφορήθηκε τη µοίρα του 
γιου της, όµως χρόνια µετά τον τοποθέτησε στη θέση του εξαιτίας της θλίψης της για 
τον χαµό των αδελφών της και τότε ο Μελέαγρος πέθανε. 
 

Οὐδὲ τῷ Ἀχιλλεῖ, οὐδὲ τῷ Μενελάῳ: Οι οµηρικοί ήρωες Μελέαγρος, Αχιλλέας και 
Μενέλαος είχαν όλοι πυρόξανθα µαλλιά ή ανοικτά καστανά.  
 

Λέγεται: Τα αρνητικά σηµεία του αιτιολογικού µύθου των τριαντάφυλλων 
παρουσιάζονται ως µαρτυρίες τρίτων από τον επιστολογράφο (βλ. και Rosenmeyer, 
Ancient Epistolary Fictions 327). 
 

ἡ γὰρ ἄκανθα … τὴν Ἀφροδίτην ἔκνισεν: Ο Φιλόστρατος δίνει έναν αιτιολογικό µύθο για 
την απόρριψη των τριαντάφυλλων ως δώρου προς το αγαπηµένο πρόσωπο. 
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ὡς Κύπριοι καὶ Φοίνικες λέγουσι: Στο σηµείο αυτό γίνεται αναφορά στη λατρεία της 
Αφροδίτης στην Κύπρο και τη Φοινίκη. Σύµφωνα µε τον µύθο, ο Κινύρας, βασιλιάς της 
Κύπρου, ήταν πατέρας του Άδωνι που ίδρυσε την πόλη της Πάφου και εισήγαγε τη 
λατρεία της Αφροδίτης στο νησί. 
 

Αἵµατος µὴ στεφανώµεθα. Φεύγωµεν ἄνθος ὃ µηδὲ Ἀφροδίτης φείδεται: Με ρητορικά 
επιχειρήµατα ο Φιλόστρατος πείθει τον παραλήπτη της επιστολής και τον αναγνώστη 
του έργου του να απορρίψουν τα τριαντάφυλλα ως δώρο. 
 

Ιδ΄. Μειρακίῳ 60 
Χαῖρε, κἂν µὴ θέλῃς, χαῖρε, κἂν µὴ γράφῃς, ἄλλοις καλέ, ἐµοὶ δὲ ὑπερήφανε. Οὐκ 
ἦσθα συγκείµενος ἐκ σαρκὸς καὶ τῶν ὅσα τούτῳ κίρναται, ἀλλὰ ἐξ ἀδάµαντος καὶ 
πέτρας καὶ Στυγός. Ταχέως σε θεασαίµην γενειῶντα καὶ παρ’ ἀλλοτρίαις θύραις 
καθήµενον. Ναὶ Ἔρως, ναὶ Νέµεσις ὀξεῖς θεοὶ καὶ στρεφόµενοι. 
 

Μετάφραση 
Σε ένα αγόρι 

Σε χαιρετώ, κι ας µην θέλεις, σε χαιρετώ, κι ας µην µου γράφεις, εσύ που είσαι καλός 
απέναντι στους άλλους, ενώ αλαζόνας απέναντι σε µένα. Δεν είσαι φτιαγµένος από 
σάρκα και από όσα αναµιγνύονται µε αυτή, αλλά από ατσάλι και πέτρα και Στύγα. 
Μακάρι γρήγορα να σε δω µε γένια και να κάθεσαι έξω από ξένες πόρτες. Ο Έρωτας και 
η Νέµεσις, ναι, είναι θεοί σκληροί και µεταστρέφονται εύκολα. 
 

Σχόλια 
Χαῖρε: Ο Φιλόστρατος χρησιµοποιεί µια τυπική επιστολική σύµβαση, τον αρχικό 
χαιρετισµό του παραλήπτη, για να προβάλει την αδιαφορία και τη σκληρότητα του 
αγαπηµένου του. Ο νεαρός δεν θα ανταποκριθεί ούτε στην επιστολή ούτε στον έρωτα 
του συγγραφέα (βλ. και Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fictions 325). 
 

ἐκ σαρκὸς: Πβ. Πλάτων, Πρωταγόρας 320 D, Πίνδαρος Απ. 123, 3−5. Ο Kayser δέχεται 
τη φράση ἐκ σαρκὸς καὶ αἵµατος. Εδώ αποδεχόµαστε τη γραφή ἐκ σαρκὸς που προτείνει 
ο Bentley. 
 

Στυγός: Στον Όµηρο η Στύγα ήταν το ιερό ποτάµι στο οποίο οι θεοί του Ολύµπου έδιναν 
τους όρκους τους (Ἰλιὰς Θ 369). Στύγα ονοµαζόταν και η νύµφη του ποταµού αυτού, 
κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος (Ησίοδος, Θεογονία 361). Σύµφωνα µε τους Ηρόδοτο 
(VI 74), Στράβωνα (389) και Παυσανία (VIII 18) επρόκειτο για παγωµένη πηγή στην 
Αρκαδία, η οποία για τον λόγο αυτό θεωρούνταν και θανάσιµη. Μία από τις 
µεταφορικές σηµασίες του όρου είναι µίσος και αποστροφή του ανθρώπινου γένους (πβ. 
Αλκίφρονας ΙΙΙ 34). Βλ. LSJ, Στύξ ΙΙ. 3. Στην επιστολή του ο Φιλόστρατος κατηγορεί 
τον νεαρό αγαπηµένο του ότι είναι φτιαγµένος από ατσάλι, πέτρα και σκληρότητα και 
γι’ αυτόν τον λόγο δεν συγκινείται από τον έρωτά του αποστολέα. 
 

γενειῶντα: Η αναφορά στη γενειάδα που θα αποκτήσει ο νεαρός δεν σχετίζεται µόνο µε 
τη σταδιακή παρακµή της νεανικής οµορφιάς του και την είσοδο στα γηρατειά, αλλά και 
µε το ότι ο νεαρός θα ωριµάσει και σύντοµα θα γίνει κι εκείνος εραστής, ο οποίος 
πιθανόν να απορριφθεί από τον αγαπηµένο του, όπως ακριβώς ο αποστολέας. Η 
επιστολή 14 εµπνέεται από τα παιδεραστικά επιγράµµατα της ελληνιστικής εποχής. Πβ. 
ΑΠ 12.12 (Ἄρτι γενειάζων ὁ καλὸς καὶ στερρὸς ἐρασταῖς / παιδὸς ἐρᾷ Λάδων. Σύντοµος ἡ 
																																																								
60 Σε ορισµένα χειρόγραφα παραδίδεται ο τίτλος τῷ αὐτῷ. Η επιστολή σχετίζεται µε την επιστολή 
35. 
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Νέµεσις) όπου ο οµιλητής σε πρώτο πρόσωπο εξηγεί ότι η έλευση της γενειάδας 
σηµατοδοτεί την αναζήτηση ερωµένων και την πιθανή απόρριψη του εραστή, όπως 
ακριβώς εκείνος απορρίπτει τώρα τον οµιλητή (βλ. και Pontoropoulos, Erotic Language 
152). 
 

Ναὶ Ἔρως, ναὶ Νέµεσις: Η αναφορά στους δύο θεούς προβάλλει τον προσωρινό 
χαρακτήρα της νιότης και το πέρασµα στην ενήλικη ζωή. Όπως οι εν λόγω θεοί, έτσι και 
οι αφηρηµένες έννοιες του έρωτα και της εκδίκησης µπορούν να καταλήξουν σκληρές 
ανατρέποντας την ευτυχία κάποιου. 
 

Κβ΄. Γυναικί 
Ἡ καλλωπιζοµένη γυνὴ θεραπεύει τὸ ἐλλιπὲς φοβουµένη φωραθῆναι ὃ οὐκ ἔχει· ἡ 
φύσει καλὴ οὐδενὸς δεῖται τῶν ἐπικτήτων ὡς προσαρκοῦσα ἑαυτῇ πρὸς πᾶν τὸ 
ὁλόκληρον· ὀφθαλµῶν δὲ ὑπογραφαὶ καὶ κόµης προσθέσεις καὶ ζωγραφίαι 
παρειῶν καὶ χειλέων βαφαὶ καὶ εἴ τι κοµµωτικῆς φάρµακον καὶ εἴ τι ἐκ φυκίου 
δολερὸν ἄνθος, ἐπανόρθωσις τοῦ ἐνδεοῦς εὑρέθη· τὸ δὲ ἀκόσµητον ἀληθῶς 
καλόν, ὥστε, εἰ µάλιστα πεπίστευκας σεαυτῇ καὶ τεθάρρηκας, διὰ τοῦτό σε µᾶλλον 
ἀγαπῶ µαρτύριον τὸ ἄπραγµον ἡγούµενος τῆς ἐν εὐµορφίᾳ πίστεως. Οὐ γὰρ 
κονιᾷς τὰ πρόσωπα, οὐδὲ ἐν ταῖς κηρίναις τέταξαι γυναιξὶν, ἀλλ’ ἐν ταῖς ἀδόλως 
καλαῖς οἷαι καὶ αἱ πρότεραι ἦσαν, ὧν χρυςὸς ἤρα καὶ βοῦς καὶ ὕδωρ καὶ ὄρνιθες 
καὶ δράκοντες. Τὸ δὲ φύκιον καὶ ὁ κηρὸς καὶ τὸ Ταραντεινὸν καὶ οἱ ἐπικάρπιοι 
ὄφεις καὶ αἱ χρυσαῖ πέδαι Θαΐδος καὶ Ἀρισταγόρας και Λαΐδος φάρµακα. 

 
Μετάφραση 
Σε µια γυναίκα 

Η γυναίκα που καλλωπίζεται προσπαθεί να καλύψει αυτά που της λείπουν, επειδή 
φοβάται ότι θα φανούν οι ατέλειές της. Αυτή που είναι όµορφη από τη φύση της δεν 
χρειάζεται τίποτα πρόσθετο, γιατί νιώθει αυτάρκης µέχρι το σηµείο της απόλυτης 
τελειότητας. Το βάψιµο των µατιών, οι προσθήκες µαλλιών, τα βαµµένα µάγουλα και 
χείλη, και κάθε βελτίωση που προσφέρει η κοµµωτική, καθώς και το απατηλό ροδαλό 
χρώµα που προέρχεται από το κοκκινάδι, έχουν επινοηθεί για τη διόρθωση των 
ατελειών. Το ανεπιτήδευτο είναι πραγµατικά ωραίο. Έτσι, αν έχεις απόλυτη πίστη κι 
εµπιστοσύνη στον εαυτό σου, γι’ αυτόν τον λόγο σε αγαπώ όλο και περισσότερο, 
θεωρώντας ότι η έλλειψη επιτήδευσης είναι απόδειξη της εµπιστοσύνης σου στην ωραία 
σου εµφάνιση. Δεν καλύπτεις µε πούδρα το πρόσωπο, ούτε ανήκεις στις γυναίκες που 
βάφονται, αλλά είσαι αληθινά όµορφη. Όπως ήταν και οι παλαιότερες γυναίκες, τις 
οποίες ποθούσε το χρυσάφι, ο ταύρος, το νερό, τα πουλιά και τα φίδια. Όµως, το 
κοκκινάδι και το κερί και τα αραχνοΰφαντα ρούχα και τα βραχιόλια σε σχήµα φιδιού για 
τους καρπούς και τα χρυσά πέδιλα είναι θέλγητρα της Θαΐδας, της Αρισταγόρας και της 
Λαΐδας. 
 

Σχόλια 
Ἡ καλλωπιζοµένη γυνὴ…ὃ οὐκ ἔχει ἡ φύσις: Το θέµα της τεχνητής οµορφιάς σε 
σύγκριση µε τη φυσική είναι αντικείµενο και της επιστολής 27. Οι επιστολές αυτές 
παρουσιάζουν τη διαµάχη µεταξύ του ετεροφυλικού και οµοφυλοφιλικού έρωτα ο 
οποίος συνδέεται µε τη φυσική οµορφιά σε αντίθεση µε την επιτηδευµένη οµορφιά των 
γυναικών. Η ιδέα της επιτηδευµένης γυναικείας οµορφιάς είναι γνωστή και από τη 
λυρική ποίηση (πβ. Σιµωνίδης, Κατὰ Γυναικῶν 57−70), καθώς και από τη ρωµαϊκή 
ελεγεία (βλ. για παράδειγµα Προπέρτιο Ι 2, 1−8). 
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οἷαι καὶ αἱ: Στο σηµείο αυτό ο επικός τύπος που χρησιµοποιείται φέρνει πιθανόν στο 
µυαλό του αναγνώστη τον Ησιόδειο κατάλογο των γυναικών (βλ. και Pontoropoulos, 
Erotic Language 126). 
 

ὧν χρυσὸς ἤρα καὶ βοῦς καὶ ὕδωρ καὶ ὄρνιθες καὶ δράκοντες: Για να τονίσει την αξία της 
ανεπιτήδευτης και φυσικής οµορφιάς ο συγγραφέας αναφέρει µια λίστα µε µυθολογικές 
ηρωΐδες οι οποίες ενώθηκαν µε κάποιον θεό: Δανάη, Ευρώπη, Τυρώ, Λήδα, Περσεφόνη 
και Ολυµπιάς. Σε όλες αυτές τις ιστορίες καταγράφονται µεταµορφώσεις θεών 
προκειµένου να σµίξουν ερωτικά µε τις όµορφες αυτές γυναίκες. Ο Δίας είχε 
µεταµορφωθεί σε χρυσή βροχή για να προσεγγίσει τη Δανάη (πβ. και επιστολή 25), σε 
ταύρο για να ενωθεί µε την Ευρώπη, σε κύκνο για χάρη της Λήδας και σε φίδι-δράκοντα 
για να πλησιάσει την Ολυµπιάδα και την Περσεφόνη. Μορφή-ταύρου πήρε και ο θεός-
ποταµός Αχελλώος, όταν ήρθε για τη Διηάνειρα. Αλλά και ο Ποσειδώνας πήρε τη 
µορφή του ποταµού Ενιπέα για να κοιµηθεί µε την Τυρώ. Το πρότυπο της φυσικής 
οµορφιάς τοποθετείται έτσι σε ένα ηρωϊκό πλαίσιο και µια παλαιότερη εποχή κατά την 
οποία δεν είχαν ακόµη εφευρεθεί τα ποικίλα είδη καλλωπισµού. Ο αποστολέας εξηγεί 
ότι καµία από τις µυθικές αυτές γυναίκες δεν είχε ανάγκη από καλλυντικά και λοιπά 
σκευάσµατα για να σαγηνεύσει κάποιο θεό, καθώς διέθεταν απλή και φυσική οµορφιά. 
 

Ταραντεινὸν (ή ταραντινίδιον): Λεπτό, αραχνοΰφαντο ένδυµα που φορούσαν οι γυναίκες 
του Τάραντα. Πβ. Αρισταίνετος Ι 25, 10. 
 

Θαΐδος καὶ Ἀρισταγόρας και Λαΐδος: Στο τέλος της επιστολής ο Φιλόστρατος συνδέει 
την επιτηδευµένη γυναικεία οµορφιά που βασίζεται στη χρήση καλλυντικών και λοιπών 
στολιδιών µε τις εταίρες. Η αντίθεση µεταξύ των µυθικών γυναικών που αναφέρθηκαν 
νωρίτερα, οι οποίες διέθεταν φυσική οµορφιά, και των εταιρών που χρησιµοποιούν 
καλλυντικά και λοιπά τεχνάσµατα για να γίνονται ελκυστικές καθιστά πιο έντονη την 
απόρριψη της πλαστής οµορφιάς. Η Θαΐς ήταν πιθανόν Αθηναία και λέγεται ότι 
συνδέθηκε µεταξύ άλλων και µε τον Μεγάλο Αλέξανδρο (Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος 38). 
Η Αρισταγόρα υπήρξε ερωµένη του ρήτορα Υπερείδη (Αθήναιος ΧΙΙΙ 590c-d). Η 
Κορίνθια εταίρα Λαΐς αναφέρεται τελευταία, καθώς ήταν ιδιαιτέρως γνωστή στην 
αρχαία ελληνική ερωτική λογοτεχνία για τον άπιστο χαρακτήρα και την επιτηδευµένη 
οµορφιά της χάρη στα πολλά στολίδια και καλλυντικά (βλ. και Benner – Fobes, 
Alciphron, Aelian, Philostratus 503). 

 
ξβ΄. Τῇ αὐτῇ 61 

Ὅτε δὲ ἔκρινε καὶ τὰς θεὰς ὁ Ἀλέξανδρος,οὔπω παρῆν ἡ ἐκ Λακεδαίµονος, εἰ δ’ 
οὖν, µόνην ἂν καλὴν ἀπεφήνατο, ἣν αὐτὸς ἐβούλετο. ὅπερ οὖν ἐκείνῳ τότε πρὸς  
τὴν κρίσιν ἐλλιπῶς ἔσχεν, ἐµοὶ νῦν ἐπανορθωθήσεται· µὴ κάµνετε, ὦ θεαί, µηδὲ 
ἐρίζετε, ἔχω γάρ, ἰδού, τὸ  µῆλον. λάβε, ὦ καλή, ἣ καὶ νίκα τὰς θεάς, καὶ 
ἀνάγνωθι τὰ γράµµατα. Τά τε ἄλλα καὶ ἐπιστολῇ τῷ µήλῳ  κέχρηµαι· ἐκεῖνο 
Ἔριδος, τοῦτο Ἔρωτος, ἐκεῖνο ἐσιώπα, τοῦτο φθέγγεται. µὴ ῥίψῃς, µὴ φάγῃς· 
οὐδὲ ἐν πολέµῳ πρεσβευτὴς παρανοµεῖται. τί οὖν ἐπέσταλκα; αὐτὸ ἐρεῖ·«Εὐίππη, 
φιλῶ σε·» ὑπόγραψον ἀναγνοῦσα «κἀγὼ σέ.» δέχεται τὸ µῆλον καὶ ταῦτα τὰ 
γράµµατα. 
 
  

																																																								
61 Σε ένα χειρόγραφο παραδίδεται ο τίτλος τῇ αὐτῇ. Η επιστολή συνδέεται στενά µε την υπ’ 
αριθµόν 34. 
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Μετάφραση 
Στην ίδια 

Όταν έκρινε ο Αλέξανδρος τις θεές, δεν ήταν ακόµη παρούσα η γυναίκα από τη Σπάρτη. 
Αν όµως ήταν, θα είχε δώσει το βραβείο της οµορφιάς µόνο σε εκείνη, την οποία 
επιθυµούσε. Αυτό λοιπόν το ψεγάδι στην κρίση του, θα διορθωθεί τώρα από µένα. Μην 
κουράζεστε θεές και µη µαλώνετε. Να, έχω το µήλο. Λάβε το εσύ όµορφή µου και νίκα 
τις θέες, και διάβασε τα γράµµατα. Έχω χρησιµοποιήσει το µήλο και ως επιστολή 
επίσης. Εκείνο ήταν µήλο της Έριδος, αυτό είναι του Έρωτα. Εκείνο σιωπούσε, ενώ 
αυτό µιλάει. Μην το πετάξεις, µην το φας. Ακόµη και όταν υπάρχει πόλεµος κανείς δεν 
κακοµεταχειρίζεται τον πρεσβευτή. Ποιο είναι το µήνυµα λοιπόν σου που έστειλα; Αυτό 
θα σου πει: «Ευίππη σε αγαπώ». Διάβασέ το και µετά γράψε από κάτω: «κι εγώ εσένα». 
Το µήλο έχει χώρο και για αυτά τα γράµµατα επίσης. 

 
Σχόλια 

Ὅτε δὲ ἔκρινε καὶ τὰς θεὰς ὁ Ἀλέξανδρος: Με την επιστολή αυτή ο Φιλόστρατος 
ανακαλεί στη µνήµη του αναγνώστη το οµηρικό επεισόδιο της κρίσης του Πάρι 
(Όµηρος, Ἰλιὰς Ω 28 κε.). Η κρίση του Πάρι χρησιµοποιείται από τον επιστολογράφο 
για να συγκρίνει την οµορφιά της αγαπηµένης του µε αυτήν των τριών θεαινών. Έχει 
υποστηριχθεί από τους µελετητές ότι το δὲ πιθανόν συνδέει την παρούσα επιστολή µε 
την επιστολή 34 όπου παροµοίως γίνεται µνεία στην κρίση του Πάρι και στην οµορφιά 
της παραλήπτριας. 
 

ἰδού, τὸ µῆλον: Με την προτροπή αυτή προσθέτει αµεσότητα στην επιστολή του 
προσκαλώντας την αγαπηµένη του να τον φανταστεί να κρατάει το µήλο. Στην αρχαία 
ελληνική λογοτεχνία το µήλο έχει σηµαντικές λογοτεχνικές και ερωτικές υποδηλώσεις. 
Από τα αγροτικά δώρα στον Θεόκριτο µέχρι το µήλο στην Σαπφώ και το µήλο της 
Κυδίππης (βλ. κυρίως Οβίδιος, Ἡρωίδες 20, 11−12, 21, 109−112, 211−214) αποτελεί 
ένα ερωτικό δώρο ξεχωριστής σηµασίας (βλ. και Rosenmeyer, Love Letters 17). 
 

λάβε, ὦ καλή: Η προσφορά του µήλου στο αγαπηµένο πρόσωπο ως δείγµα του έρωτα 
και της οµορφιάς είναι κοινός τόπος στην αρχαία λογοτεχνία. Πβ. Θεόκριτος, Εἰδύλλια 
5, 88, ΑΠ V 79, 1−3. 
 

τοῦτο φθέγγεται: Δεν πρόκειται για ένα συνηθισµένο µήλο, αλλά για ένα µήλο µε δική 
του φωνή ικανό να αποκαλύψει τα συναισθήµατα του αποστολέα του. 
 

Εὐίππη: Για πρώτη φορά στη συλλογή των ερωτικών επιστολών του Φιλόστρατου 
γίνεται σαφής αναφορά στο όνοµα του αγαπηµένου προσώπου το οποίο βγαίνει πλέον 
από την ανωνυµία. 
 

κἀγὼ σε: Η απάντηση της Ευίππης απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια από µέρους της. Αρκεί 
να γράψει µόνο «κι εγώ εσένα». Ο αποστολέας προσπαθεί να την πείσει να 
συµπληρώσει αυτή την επιστολική φόρµουλα για την οποία δεν απαιτείται κόπος, 
οµολογώντας παράλληλα την αγάπη της για εκείνον. 
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ΨΕΥΔΟ-ΛΙΒΑΝΙΟΣ 
 

Ἐπιστολιµαῖοι χαρακτῆρες  
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Πρόκειται για σηµαντικότατο έργο για τη θεωρία και πράξη της επιστολογραφίας. 
Σώζονται δύο εκδοχές του ίδιου αρχικού κειµένου, που φέρονται µε το όνοµα του 
Λιβανίου και του Πρόκλου αντιστοίχως. Η πρώτη εκδόθηκε από τον R. Foerster µε τον 
τίτλο Ἐπιστολιµαῖοι χαρακτῆρες και η δεύτερη από τον R. Hercher µε τον τίτλο Περὶ 
ἐπιστολιµαίου χαρακτῆρος. Όπως απέδειξε ο Ι. Συκουτρής, ο τίτλος και η δοµή του 
Ψευδο-Πρόκλου βρίσκονται εγγύτερα στον αρχέτυπο από ό,τι του Ψευδο-Λιβανίου. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αρχή και ένα ακόµη απόσπασµα της πραγµατείας 
στην εκδοχή του Ψευδο-Λιβανίου. Η παρ. 1 περιλαµβάνει την επισήµανση ότι η 
συγγραφή επιστολών απαιτεί ακρίβεια, κατάλληλη τεχνική και για τον λόγο αυτό 
συστηµατική θεωρητική προσέγγιση. Στην παρ. 2 εµφανίζεται ο περίφηµος ορισµός της 
επιστολής ως επικοινωνίας µεταξύ δύο προσώπων που δεν είναι παρόντα από φυσική 
άποψη στον ίδιο χώρο την ίδια στιγµή, αλλά συνοµιλούν σαν να ήταν. Η παρ. 3 εισάγει 
την ύπαρξη 41 τύπων επιστολών, οι οποίες απαριθµούνται στην παρ. 4. Στη συνέχεια 
της πραγµατείας παρέχεται ορισµός καθενός από τους τύπους αυτούς (παρ. 5–45) και 
αργότερα ακολουθούν αντίστοιχες πρότυπες επιστολές (παρ. 52–92). Στις ενδιάµεσες 
παραγράφους παρέχονται γενικές οδηγίες σύνταξης µιας επιστολής. Ειδικά στις παρ. 46 
και 48–49 τονίζονται η σαφήνεια, η λελογισµένη συντοµία και ο µετριοπαθής 
γλωσσικός αρχαϊσµός ως αρετές µιας επιστολής, ενώ περιλαµβάνεται και η γνωστή 
σύγκριση της σύνθεσης µιας επιστολής µε την τέχνη της τοξοβολίας. 

Έκδ.: R. Foerster, Libanii Opera IX. Libanii qui feruntur characteres epistolici. 
Prolegomena ad epistulas, Leipzig 1927 (ανατ. Hildesheim 1997), 27–47. 
 

Παράγραφοι 1–4, 46 και 48–49 
 
Ὁ µὲν ἐπισταλτικὸς χαρακτὴρ ποικίλος τε καὶ πολυσχιδὴς ὑπάρχει, ὅθεν τῷ 
γράφειν βουλοµένῳ προσήκει µὴ ἁπλῶς µηδ’ ὡς ἔτυχεν ἐπιστέλλειν, ἀλλὰ σὺν 
ἀκριβείᾳ πολλῇ καὶ τέχνῃ· ἄριστα δ’ ἄν τις ἐπιστεῖλαι δυνηθείη, εἰ γνοίη, τί τέ 
ἐστιν ἐπιστολὴ καὶ τί λέγειν ὅλως ἐν αὐτῇ θέµις καὶ εἰς πόσας προσηγορίας 
διαιρεῖται.  

2 Ἐπιστολὴ µὲν οὖν ἐστιν ὁµιλία τις ἐγγράµµατος ἀπόντος πρὸς ἀπόντα 
γινοµένη καὶ χρειώδη σκοπὸν ἐκπληροῦσα, ἐρεῖ δέ τις ἐν αὐτῇ ὥσπερ παρών τις 
πρὸς παρόντα.  

3 Διαιρεῖται δὲ εἰς συχνάς τε καὶ παµπόλλους προσηγορίας. Οὐ γὰρ ἐπειδὴ 
ἐπιστολὴ προσαγορεύεται ἑνικῷ ὀνόµατι, ἤδη καὶ πασῶν τῶν κατὰ τὸν βίον 
φεροµένων ἐπιστολῶν εἷς τίς ἐστι χαρακτὴρ καὶ µία προσηγορία, ἀλλὰ διάφοροι, 
καθὼς ἔφην.  

4 Εἰσὶ δὲ πᾶσαι αἱ προσηγορίαι αἷς ὁ ἐπιστολιµαῖος ὑποβάλλεται χαρακτήρ, 
αἵδε· αʹ παραινετική, βʹ µεµπτική, γʹ παρακλητική, δʹ συστατική, εʹ εἰρωνική, ϛʹ 
εὐχαριστική, ζʹ φιλική, ηʹ εὐκτική, θʹ ἀπειλητική, ιʹ ἀπαρνητική, ιαʹ παραγ-
γελµατική, ιβʹ µεταµελητική, ιγʹ ὀνειδιστική, ιδʹ συµπαθητική, ιεʹ θεραπευτική, ιϛʹ 
συγχαρητική, ιζʹ παραλογιστική, ιηʹ ἀντεγκληµατική, ιθʹ ἀντεπισταλτική, κʹ παρο-



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

200 

ξυντική, καʹ παραµυθητική, κβʹ ὑβριστική, κγʹ ἀπαγγελτική, κδʹ σχετλιαστική, κεʹ 
πρεσβευτική, κϛʹ ἐπαινετική, κζʹ διδασκαλική, κηʹ ἐλεγκτική, κθʹ διαβλητική, λʹ 
ἐπιτιµητική, λαʹ ἐρωτηµατική, λβʹ παραθαρρυντική, λγʹ ἀναθετική, λδʹ ἀπο-
φαντική, λεʹ σκωπτική, λϛʹ µετριαστική, λζʹ αἰνιγµατική, ληʹ ὑποµνηστική, λθʹ λυ-
πητική, µʹ ἐρωτική, µαʹ µικτή. 

 
46 Αὗται µὲν οὖν εἰσιν αἱ προσηγορίαι πᾶσαι εἰς ἃς ἡ ἐπιστολὴ διαιρεῖται. Δεῖ δὲ 
τὸν ἀκριβῶς ἐπιστέλλειν ἐθέλοντα µὴ µόνον τῇ τῆς ὑποθέσεως µεθόδῳ χρῆσθαι, 
ἀλλὰ καὶ φράσεως ἀρετῇ τὴν ἐπιστολὴν κατακοσµεῖν καὶ ἀττικίζειν µὲν µετρίως, 
µὴ µέντοι πέρα τοῦ προσήκοντος κοµψολογίᾳ χρῆσθαι.  

 
48 Kοσµεῖν δὲ δεῖ τὴν ἐπιστολὴν σαφηνείᾳ τε µάλιστα καὶ συντοµίᾳ µεµετρηµένῃ 
καὶ ἀρχαϊσµῷ λέξεων. Σαφήνεια γὰρ ἀγαθὴ µὲν ἡγεµὼν παντὸς λόγου, µάλιστα δὲ 
ἐπιστολῆς.  

49 Χρὴ µέντοι µήτε συντοµίᾳ σαφήνειαν διαφθείρειν µήτε σαφηνείας 
φροντίζοντα ληρεῖν ἀµέτρως, ἀλλὰ τοῦ συµµέτρου στοχάζεσθαι τοὺς ἀκριβεῖς 
τοξότας µιµούµενον. Ὥσπερ γὰρ οὔτε τὸ πολὺ τὸν προκείµενον τοῖς τοξόταις 
σκοπὸν παρέρχεσθαι οὔτε τὸ ἐντὸς τοῦ σκοποῦ τοξεύειν καὶ πολὺ τοῦ 
προσήκοντος ἀποδεῖν ἀνδρός ἐστιν εὐφυοῦς τε καὶ στοχαστικοῦ, ἀλλὰ µόνου τοῦ 
συµµέτρως στοχαζοµένου τοῦ σκοποῦ καὶ τοῦτον βάλλοντος, οὕτως οὔτε τὸ πέρα 
τοῦ προσήκοντος ληρεῖν οὔτε τὸ βραχυλογίαν ἀσπάζεσθαι δι’ ἀπορίαν καὶ τὸ 
σαφὲς ἐπικρύπτειν τῶν ἐπιστάλσεων ἀνδρός ἐστι λογίου, ἀλλὰ µόνου τοῦ µετ’ 
εὐφραδείας τῆς συµµετρίας στοχαζοµένου καὶ τὸ λεγόµενον καλῶς σαφηνίζοντος. 
 

Μετάφραση 
Επιστολικοί τύποι 

 
Το επιστολικό είδος είναι ποικίλο και πολυσχιδές, και γι᾽ αυτό όποιος επιθυµεί να 
συγγράφει πρέπει να µην το κάνει µε απλό τρόπο ούτε να συντάσσει επιστολές όπως 
τύχει, αλλά µε µεγάλη ακρίβεια και τέχνη. Θα µπορέσει δε να συντάξει κανείς άριστες 
επιστολές εάν γνωρίζει και τί είναι επιστολή και τί είναι ορθό να λέει γενικά κάποιος σε 
αυτήν και σε πόσες κατηγορίες διαιρείται.  

2 Επιστολή είναι λοιπόν µια γραπτή συνοµιλία που απευθύνεται από απόντα σε 
απόντα και εκπληρώνει έναν αναγκαίο σκοπό. Σε αυτήν θα µιλήσει κανείς ως ένας 
παρών προς κάποιον παρόντα. 

3 Διαιρείται σε πολλές, πάµπολλες µάλιστα κατηγορίες. Δεν σηµαίνει, επειδή 
αποκαλείται επιστολή στον ενικό, ότι και όλων των επιστολών που κυκλοφορούν στον 
βίο υπάρχει ένα είδος και µία κατηγορία, αλλά διάφορες, όπως είπα. 

4 Όλες οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται το επιστολικό είδος είναι οι εξής: 
[ακολουθούν 41 είδη επιστολών ονοµαστικά]. 

 
46 Αυτές λοιπόν είναι όλες οι κατηγορίες στις οποίες διαιρείται η επιστολή. Πρέπει δε 
όποιος θέλει να συντάσσει µε ακρίβεια επιστολές να µην ασχολείται µόνο µε την 
εξέταση του θέµατος, αλλά και να στολίζει την επιστολή µε εκφραστικές αρετές και να 
αττικίζει µε µέτρο, χωρίς ο λόγος του να είναι πέραν του δέοντος εκλεπτυσµένος. 
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48 Πρέπει να στολίζει κανείς την επιστολή προπάντων µε σαφήνεια και µέτρια συντοµία 
και µε αρχαΐζον λεξιλόγιο. Διότι η σαφήνεια είναι η ευγενής αρχόντισσα κάθε λόγου και 
προπάντων της επιστολής. 

49 Πρέπει όµως να µην καταστρέφει κανείς τη σαφήνεια µε τη συντοµία µήτε 
καθώς φροντίζει για τη σαφήνεια να µιλά χωρίς µέτρο, αλλά να στοχεύει στη συµµετρία 
µιµούµενος τους άριστους τοξότες. Γιατί όπως ακριβώς ούτε το να χάνει κανείς κατά 
πολύ τον στόχο που έχουν µπροστά τους οι τοξότες ούτε το να τοξεύει µεν εντός του 
στόχου αλλά να αποτυγχάνει κατά πολύ του δέοντος ταιριάζει σε άνθρωπο έξυπνο και 
αποτελεσµατικό, αλλά µόνο το να στοχεύει τον στόχο καταλλήλως και να τον 
πετυχαίνει, έτσι ούτε το να µιλά κανείς περισσότερο από όσο πρέπει ούτε το να 
ασπάζεται τη βραχυλογία από ένδεια και να αποκρύβει τη σαφήνεια του περιεχοµένου 
της επιστολής ταιριάζει σε άνδρα λόγιο, παρά µόνο το να στοχεύει στην ισορροπία µε 
ορθή έκφραση και να αποσαφηνίζει καλά αυτό που λέει. 
 

Σχόλια 
2 Βλ. και Ψευδο-Πρόκλο 6.  
4 Στον Ψευδο-Πρόκλο απαντούν επίσης 41 τύποι επιστολών.  
49 Βλ. και Ψευδο-Πρόκλο 7. Η σύγκριση µε την τοξοβολία υπήρξε δηµοφιλής· βλ. π.χ. 
την επιστολή 51 (Νικοβούλῳ) του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού στο P. Gallay, Gregor 
von Nazianz. Briefe, Die griechischen christlichen Schriftsteller 53, Berlin 1969, 47.  

 
Βιβλιογραφία 

Hercher, Epistolographi Graeci, 6–13. — Sykoutris, Proklos. — Antonopoulou, 
Epistolary. 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ 
 

Για τον Μέγα Βασίλειο, βλ. παραπάνω την Εισαγωγή στο έργο του Πρὸς τοὺς 
νέους. 

 
Ἐπιστολαί 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Το µεγάλο επιστολικό corpus που σώζεται µε το όνοµα του Μεγάλου Βασιλείου 
περιλαµβάνει 368 επιστολές, ορισµένες από τις οποίες (περίπου 40) είναι νόθες 
ή αµφίβολης γνησιότητας και κάποιες άλλες (περίπου 10) έχουν ως αποδέκτη 
τον Βασίλειο. Από τις γνήσιες επιστολές, αρκετές (46 στον αριθµό) 
χρονολογούνται στην περίοδο προτού χειροτονηθεί επίσκοπος, ενώ ο µεγάλος 
όγκος τους (245) γράφτηκαν κατά την αρχιερατεία του· οι υπόλοιπες είναι 
αχρονολόγητες. Αφορούν σε ποικίλα θέµατα, εκκλησιαστικά και µη, είναι 
συµβουλευτικές, συστατικές, παραµυθητικές, συγχαρητήριες κλπ. Έχουν 
µεγάλο εύρος αποδεκτών, κυρίως άντρες αλλά και γυναίκες, κληρικούς, όπως ο 
αδελφός του Γρηγόριος Νύσσης, ο Αµφιλόχιος Ικονίου και ο Αθανάσιος 
Αλεξανδρείας, καθώς και Δυτικοί επίσκοποι, µοναχούς, πολιτικούς άρχοντες, 
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καθηγητές της ρητορικής, όπως ο Λιβάνιος, φίλους, όπως ο Γρηγόριος 
Ναζιανζηνός, και άλλους, που δεν κατονοµάζονται πάντοτε. Οι επιστολές 
συνιστούν σηµαντική ιστορική πηγή για τον βίο του Βασιλείου αλλά και για την 
κοινωνική και εκκλησιαστική ιστορία της εποχής. 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τρεις επιστολές, οι οποίες αφορούν στο 
επάγγελµα του γραφέα και τις δυσκολίες του.  

CPG 2900 (µε απαρίθµηση των µη γνήσιων επιστολών). 
Έκδ.: Y. Courtonne, Saint Basile. Lettres I–III, Collection des Universitès 

de France, Paris 1957, 1961, 1966 (επιστολές 1–100, 101–218, 219–366 
αντιστοίχως). 
 

α) Ἐπιστολὴ ρλδ´ 
Η επιστολή αρ. 134 χρονολογείται στο έτος 373. Πρόκειται για απαντητική 
επιστολή σε αίτηµα του ιερέως Παιονίου για αποστολή γραφέων. Η επιστολή 
του Παιονίου, ο οποίος είναι κατά τ᾽ άλλα άγνωστος, δεν σώζεται. 
 

Παιονίῳ πρεσβυτέρῳ 
Ὅσον ηὔφρανας ἡµᾶς τοῖς γράµµασιν εἰκάζεις που πάντως αὐτοῖς οἷς ἐπέστειλας, 
οὕτω τὸ καθαρὸν τῆς καρδίας, ἀφ’ ἧς προῆλθεν ἐκεῖνα τὰ ῥήµατα, ἀκριβῶς ἐκ 
τῶν γραµµάτων κατεµηνύετο. Καὶ γὰρ ὁλκὸς µὲν ὕδατος δείκνυσι τὴν οἰκείαν 
πηγήν, λόγου δὲ φύσις τὴν προενεγκοῦσαν αὐτὸν καρδίαν χαρακτηρίζει. Ὥστε 
ἄτοπόν τε καὶ πολὺ τοῦ εἰκότος παρηλλαγµένον πεπονθέναι ὁµολογῶ. Σπουδάζων 
γὰρ ἀεὶ γράµµασιν ἐντυγχάνειν τῆς τελειότητός σου, ἐπειδὴ ἔλαβον εἰς χεῖρας τὴν 
ἐπιστολὴν καὶ ἀνέγνων αὐτήν, οὐχ ἥσθην µᾶλλον τοῖς ἐπεσταλµένοις ἢ ἠνιάθην, 
τὴν ζηµίαν, ὁπόση γέγονεν ἡµῖν κατὰ τὸν τῆς σιωπῆς χρόνον, διαλογιζόµενος. 
Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἤρξω γράφειν, µὴ διαλείπῃς τοῦτο ποιῶν. Εὐφρανεῖς γὰρ πλέον ἢ οἱ 
τὰ πολλὰ χρήµατα τοῖς φιλοπλούτοις διαπεµπόµενοι. Τῶν δὲ γραφέων οὐδείς µοι 
παρῆν οὔτε τῶν καλλιγραφούντων οὔτε τῶν ταχυγράφων. Οὓς γὰρ ἔτυχον 
ἐξασκήσας, οἱ µὲν ἀνέδραµον ἐπὶ τὴν πρώτην τοῦ βίου συνήθειαν, οἱ δὲ 
ἀπειρήκασι πρὸς τοὺς πόνους χρονίαις ἀρρωστίαις κεκακωµένοι.  
 

Μετάφραση 
Προς τον πρεσβύτερο Παιόνιο 

Πόσο µας ευχαρίστησες µε την επιστολή σου, αναµφίβολα το εικάζεις ακριβώς από όσα 
µας έγραψες· µε τόση ακρίβεια προέκυπτε από την επιστολή σου η καθαρότητα της 
καρδιάς από την οποία προήλθαν τα λόγια εκείνα. Διότι ένα ρυάκι καταδεικνύει την 
πηγή του, έτσι και η φύση του λόγου χαρακτηρίζει την καρδιά που τον γέννησε. Ως εκ 
τούτου, οµολογώ ότι έχω πάθει κάτι παράξενο και πολύ διαφορετικό από το 
αναµενόµενο. Ενώ δηλαδή επιδιώκω πάντοτε να διαβάζω επιστολές της τελειότητάς 
σου, όταν έλαβα στα χέρια µου την επιστολή σου και την ανέγνωσα, δεν ευχαριστήθηκα 
τόσο µε το περιεχόµενό της όσο στενοχωρήθηκα, αναλογιζόµενος πόση ζηµιά υπέστην 
κατά το χρονικό διάστηµα της σιωπής σου. Αλλά αφού άρχισες να γράφεις, µη σταµατάς 
να το κάνεις. Διότι θα µε ευχαριστήσεις πιο πολύ από ό,τι αυτοί που στέλνουν µεγάλα 
χρηµατικά ποσά στους φιλάργυρους. Όσο για τους γραφείς, δεν µου βρισκόταν κανείς, 
ούτε από τους καλλιγράφους ούτε από τους στενογράφους. Γιατί από όσους έτυχε να 
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εκπαιδεύσω, άλλοι ξαναγύρισαν στην προηγούµενη ενασχόλησή τους, και άλλοι 
εγκατέλειψαν το κοπιαστικό έργο, ταλαιπωρηµένοι από χρόνιες αρρώστιες.  
 

Σχόλια 
Η επιστολή αυτή αναπτύσσεται µε εξαιρετικά προσεγµένο τρόπο. Αποτελείται από οκτώ 
περιόδους, που δοµούνται σε ζεύγη, καθένα από τα οποία περιλαµβάνει µια µακρά και 
µια σύντοµη περίοδο, ενώ το δεύτερο σκέλος κάθε ζεύγους εισάγεται πάντοτε µε το γάρ. 
Το φροντισµένο έως και εξεζητηµένο ύφος της επιστολής αντανακλά τη ρητορική 
παιδεία του επιστολογράφου. 

Το αίτηµα του Παιονίου αποκαλύπτεται µόλις στις τελευταίες δύο περιόδους, 
ενώ οι προηγούµενες περιέχουν µια σειρά φιλοφρονήσεων προς τον αποδέκτη. Έχει 
προηγηθεί µακρά περίοδος έλλειψης επικοινωνίας, η οποία διακόπτεται όταν ο Παιόνιος 
ζητά από τον Βασίλειο γραφείς. Πληροφορούµαστε έτσι ότι ο Μέγας Βασίλειος 
εκπαίδευε επαγγελµατίες γραφείς, τόσο καλλιγράφους όσο και στενογράφους, πιθανώς 
σε µια σχολή επαγγελµατική. Ωστόσο, τη δεδοµένη χρονική στιγµή δεν βρισκόταν 
κανείς γραφέας διαθέσιµος, για να σταλεί στον Παιόνιο. Για τον λόγο αυτό και ο 
Βασίλειος θα έγραψε ιδιοχείρως την επιστολή. Η αρνητική απάντηση του Βασιλείου 
δικαιολογεί και τις εκτενείς φιλοφρονήσεις, καθώς καθίσταται φανερό ότι η έλλειψη 
ανταπόκρισης στο αίτηµα δεν ήταν αποτέλεσµα αρνητικής στάσης προς το πρόσωπο του 
αιτούντος. 

Οι λόγοι που παρέχει ο επιστολογράφος για την έλλειψη γραφέων είναι 
ιδιαιτέρως διαφωτιστικοί για τις σκληρές συνθήκες άσκησης του επαγγέλµατος, που 
οδηγούσαν πολλούς γραφείς στο να το εγκαταλείψουν είτε για να επιστρέψουν στο 
προηγούµενο επάγγελµά τους είτε λόγω ασθένειας. Η κακή στάση του σώµατος κατά 
την πράξη της αντιγραφής, όπως τη γνωρίζουµε από απεικονίσεις σε µικρογραφίες 
χειρογράφων, καθώς και ο κακός φωτισµός για πολλές ώρες πρέπει να ήταν βασικές 
αιτίες των ασθενειών των γραφέων. 
 

β) Ἐπιστολὴ τλγ´ 
Η σηµασία της ορθής γραφής και των σηµείων στίξης για τη σωστή κατανόηση 
του κειµένου. Ο παραλήπτης και η χρονολογία της επιστολής αρ. 333 δεν είναι 
γνωστά. 
 

Νοταρίῳ 
Οἱ λόγοι τὴν φύσιν ὑπόπτερον ἔχουσι. Διὰ τοῦτο σηµείων χρῄζουσιν, ἵνα 
ἱπταµένων αὐτῶν λάβῃ τὸ τάχος ὁ γράφων. Σὺ οὖν, ὦ παῖ, τὰ χαράγµατα τέλεια 
ποίει καὶ τοὺς τόπους ἀκολούθως κατάστιζε. Ἐν γὰρ µικρᾷ πλάνῃ πολὺς 
ἡµάρτηται λόγος, τῇ δὲ ἐπιµελείᾳ τοῦ γράφοντος κατορθοῦται τὸ λεγόµενον. 
 

Μετάφραση 
Προς κάποιον γραφέα 

Οι λέξεις από τη φύση τους έχουν φτερά. Για τον λόγο αυτό έχουν ανάγκη από σηµάδια, 
προκειµένου, όταν πετούν, να προλαβαίνει την ταχύτητά τους ο γραφέας. Εσύ, λοιπόν, 
παιδί µου, κάνε τέλεια τα γράµµατά σου και βάζε τα ανάλογα σηµεία στίξης στα χωρία. 
Διότι µε ένα µικρό λάθος ο σπουδαίος λόγος αποτυγχάνει, ενώ µε την επιµέλεια του 
γραφέα επιτυγχάνεται αυτό που λέγεται. 
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Σχόλια 
Οἱ λόγοι – ἔχουσι: Πβ. τη γνωστή οµηρική φράση ἔπεα πτερόεντα (π.χ. Ιλ. Α 201· Οδύσ. 
β 269).  
χαράγµατα: Αρχικά οι χαράξεις των γραµµάτων στις κήρινες πλάκες, αργότερα ο 
σχεδιασµός των γραµµάτων µε µελάνι.  

 
γ) Ἐπιστολὴ τλδ´ 

Παρατηρήσεις και οδηγίες του Βασιλείου προς άγνωστο καλλιγράφο για την 
επίτευξη καλύτερου αποτελέσµατος µε το να γράφει σε ευθείες γραµµές. Η 
χρονολογία της επιστολής αρ. 334 δεν είναι γνωστή.  
 

Πρὸς καλλιγράφον 
Ὀρθὰ γράφε καὶ χρῶ τοῖς στίχοις ὀρθῶς καὶ µήτε αἰωρείσθω πρὸς ὕψος ἡ χεὶρ 
µήτε φερέσθω κατὰ κρηµνῶν. Μηδὲ βιάζου τὸν κάλαµον λοξὰ βαδίζειν ὥσπερ τὸν 
παρ’ Αἰσώπῳ καρκίνον, ἀλλ’ εὐθὺ χώρει ὥσπερ ἐπὶ στάθµης βαδίζων τεκτονικῆς, 
ἣ πανταχοῦ φυλάττει τὸ ἴσον καὶ πᾶν ἀναιρεῖ τὸ ἀνώµαλον. Τὸ γὰρ λοξὸν 
ἀπρεπές, τὸ δὲ εὐθὺ τερπνὸν τοῖς ὁρῶσιν οὐκ ἐῶν ἀνανεύειν καὶ κατανεύειν, 
ὥσπερ τὰ κηλώνεια, τοὺς ὀφθαλµοὺς τῶν ἀναγινωσκόντων, ὁποῖόν τι κἀµοὶ 
συµβέβηκε τοῖς γράµµασιν ἐντυχόντι τοῖς σοῖς. Τῶν γὰρ στίχων κειµένων 
κλιµακηδόν, ἡνίκα ἔδει µεταβαίνειν ἐφ’ ἕτερον ἀφ’ ἑτέρου, ἀνάγκη ἦν ἐξορθοῦν 
πρὸς τὸ τέλος τοῦ προσιόντος. Ἐν ᾧ µηδαµοῦ φαινοµένης τῆς ἀκολουθίας 
ἀνατρέχειν ἔδει πάλιν καὶ τὴν τάξιν ἐπιζητεῖν ἀναποδίζοντα καὶ παρεπόµενον τῷ 
αὔλακι, καθάπερ τὸν Θησέα τῷ µίτῳ τῆς Ἀριάδνης φασί. Γράφε τοίνυν ὀρθῶς καὶ 
µὴ πλάνα τὸν νοῦν τῷ πλαγίῳ καὶ λοξῷ τῶν γραφοµένων. 
 

Μετάφραση 
Προς κάποιον καλλιγράφο 

Γράφε ίσια και κράτα τις γραµµές ίσιες και µήτε να σηκώνεται προς τα πάνω το χέρι 
µήτε να οδηγείται προς τους γκρεµούς. Μην αναγκάζεις την πέννα να βαδίζει λοξά σαν 
το καβούρι στον Αίσωπο, αλλά προχώρα σε ευθεία γραµµή σαν να βαδίζεις πάνω σε 
χάρακα τεχνίτη, ο οποίος διατηρεί παντού την ευθεία και εξαφανίζει κάθε ανωµαλία. 
Διότι το λοξό είναι άσχηµο, ενώ το ευθύ ευχάριστο στη θέα, καθώς δεν αφήνει τα µάτια 
των αναγνωστών να ανεβοκατεβαίνουν σαν τις αντλίες. Κάτι τέτοιο συνέβη και σε µένα 
όταν διάβασα τη γραφή σου. Γιατί καθώς οι στίχοι διατάσσονταν σε µορφή σκάλας, τη 
στιγµή που έπρεπε να µεταβώ από τον ένα στίχο στον άλλο, ήταν αναγκαίο να στηλώσω 
τα µάτια µου στο τέλος του επόµενου στίχου. Στο σηµείο αυτό, επειδή δεν φαινόταν 
πουθενά η συνέχεια των λέξεων, έπρεπε να γυρίσω ξανά προς τα πίσω και να 
αναζητήσω την ορθή σειρά πατώντας προς τα πίσω και «ακολουθώντας το αυλάκι», 
όπως ακριβώς λένε για τον Θησέα µε τον µίτο της Αριάδνης. Γράφε εποµένως ίσια και 
να µην παραπλανάς τον νου µας µε τη στραβή και λοξή γραφή σου. 
 

Σχόλια 
Το θέµα της επιστολής είναι η σηµασία για τον αναγνώστη τού να γράφει κανείς σε ίσια 
γραµµή. Στην περίπτωση του ανώνυµου καλλιγράφου, οι γραµµές είχαν έντονη κλίση, 
µε αποτέλεσµα ο αναγνώστης, προκειµένου να βρει την αρχή της επόµενης γραµµής, να 
πρέπει στο τέλος κάθε γραµµής να πηγαίνει µε το βλέµµα του στο τέλος (αντί στην 
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αρχή) της επόµενης γραµµής και στη συνέχεια να ακολουθεί τη γραµµή ανάποδα µέχρι 
να βρει την αρχή της. 

Από το κείµενο δεν προκύπτει η ακριβής σχέση του επιστολογράφου και του 
παραλήπτη, όµως ο Βασίλειος µιλά µε αυθεντία και αυστηρότητα. Καθώς µάλιστα στην 
επιστολή αρ. 134 ο ίδιος αναφέρει ότι εκπαίδευε γραφείς, είναι πιθανό ότι η παρούσα 
επιστολή καθώς και η αρ. 333 εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Η επιστολή 
χαρακτηρίζεται επιπλέον από ελαφρά ειρωνεία, αλλά και παραστατικότητα και 
ανάλαφρο ύφος, καθώς σε κάθε περίοδο του λόγου υπάρχει και από µια παροµοίωση ή 
µεταφορά, που θα καθιστούσαν στον καλλιγράφο ευκρινέστερο το λάθος του και τη 
σηµασία τού να το διορθώσει. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι η επιστολή αφενός ξεκινά 
µε έναν µύθο του Αισώπου, αφετέρου καταλήγει µε τη µυθολογική αναφορά στον µίτο 
της Αριάδνης, τον οποίο ο Θησέας τύλιγε για να µπορέσει να βγει από τον Λαβύρινθο, 
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδροµή.  
κάλαµος: Το καλάµι µε ακονισµένη άκρη, το οποίο χρησίµευε ως πέννα γραφής.  
κηλώνεια: Για την ακρίβεια, κηλώνειον λεγόταν η δοκός που ανεβοκατεβαίνει ως 
µοχλός, στον µηχανισµό άντλησης νερού από πηγάδι.  
παρ’ Αἰσώπῳ: Πρόκειται για τον γνωστό µύθο, όπου η καβουρίνα επιπλήττει το 
καβουράκι, που δεν βαδίζει ίσια, και εκείνο της απαντά ότι αν η ίδια τού δείξει τον 
δρόµο, θα την ακολουθήσει, αναδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό την ανοησία της να 
απαιτεί το αδύνατο. Βλ. µύθο αρ. 11, έκδ. A. Hausrath – H. Hunger, Corpus fabularum 
Aesopicarum I.1, Leipzig 19702: 

Μῦθος ὁ τοῦ καρκίνου παραινῶν µὴ συµβουλεύειν ἀδύνατα 
Ἡ µήτηρ πρὸς τὸν καρκίνον· «Τί δὴ λοξή, ἥν, ὦ παῖ, βαδίζεις ὁδόν, ὀρθὴν ἰέναι 
προσῆκον;» Ὁ δὲ πρὸς αὐτήν· «Ἡγοῦ τῆς ὁδοῦ, ὦ µῆτερ, καὶ πρὸς αὐτὴν βαδίζειν 
πειράσοµαι». Τῆς δὲ βαδίζειν ἀπορούσης ὀρθῶς, κατήγορος ὁ παῖς τῆς παρανοίας ἐγένετο. 
Ῥᾷον παραινεῖν, ἃ πονεῖν ὑπῆρξεν ἀδύνατον.  

 
Βιβλιογραφία 

Deferrari, Saint Basil, The Letters. — Χρήστου, ΕΠΕ 1–3. 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Κορυφαίος χριστιανός ρήτορας, θεωρούµενος µε θαυµασµό σε όλους τους 
βυζαντινούς και µεταγενέστερους αιώνες. Συγκαταλέγεται µεταξύ των 
κορυφαίων Πατέρων της Εκκλησίας.  

Γεννηµένος στην Αντιόχεια γύρω στο 349, µαθήτευσε εκεί σε 
εξαιρετικούς δασκάλους, µεταξύ των οποίων ο εθνικός Λιβάνιος, του οποίου 
υπήρξε ίσως ο πιο διάσηµος µαθητής. Χειροθετήθηκε αρχικά αναγνώστης, ενώ 
µετά τον θάνατο της µητέρας του Ανθούσας, που είχε µείνει χήρα σε νεαρή 
ηλικία, έγινε µοναχός, οπότε και µοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς. 
Μετά από ασκητεία στην έρηµο και κατόπιν παρότρυνσης του επισκόπου 
Αντιοχείας Μελετίου, εντάχθηκε στον κλήρο της Αντιόχειας (διάκονος το 381, 
ιερέας το 386). Εξαιτίας της ρητορικής του δεινότητας, η οποία τού προσέδωσε 
και το προσωνύµιο του χρυσοστόµου, τα πλήθη συνέρρεαν για να ακούσουν και 
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να χειροκροτήσουν θερµά τις οµιλίες του, πρώτα στη γενέτειρά του και στη 
συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, όπου χάρη στη φήµη του κλήθηκε να 
αναλάβει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο (26/2/398–20/6/404). Αυστηρός, ασκητικός 
και ανυποχώρητος ως προς τα χριστιανικά, δογµατικά και ηθικά του πιστεύω, 
ήρθε σε ρήξη µε ποικίλους κύκλους εντός και εκτός Εκκλησίας, ειδικά όµως µε 
την αυτοκράτειρα Ευδοξία, µε αποτέλεσµα να εξορισθεί δύο φορές. Η πρώτη 
εξορία, που αποφασίστηκε από την ἐπὶ Δρῦν Σύνοδο τον Αύγουστο του 403, είχε 
µικρή διάρκεια, καθώς ο Ιωάννης ανακλήθηκε µετά από ξεσηκωµό του λαού 
υπέρ του. Τη δεύτερη φορά όµως, όταν µε αυτοκρατορική διαταγή εξορίστηκε 
τον Ιούνιο του 404, πρώτα στην Κουκουσό στα όρια Καππαδοκίας και 
Αρµενίας, και στη συνέχεια στην Πιτυούντα του Πόντου, δεν άντεξε τις 
κακουχίες της πορείας, που επιβάρυναν την από παλιά εύθραυστη υγεία του. 
Απεβίωσε στις 14 Σεπτεµβρίου του 407 στα Κόµανα του Πόντου. Λίγο µετά τον 
θάνατό του, ο Παλλάδιος, επίσκοπος Ελενουπόλεως, έγραψε για τον βίο του σε 
µορφή διαλόγου (Διάλογος ἱστορικὸς περὶ βίου καὶ πολιτείας τοῦ µακαρίου 
Ἰωάννου). Η µνήµη του εορτάζεται στις 13 Νοεµβρίου· επιπλέον, η ανακοµιδή 
των λειψάνων του στην πρωτεύουσα από τον µαθητή του και αρχιεπίσκοπο 
Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλο, που έλαβε χώρα στις 27 Ιανουαρίου του 438, 
εορτάζεται την ηµεροµηνία αυτή. 

Ο Ιωάννης υπήρξε πολυγραφότατος. Τα έργα του, που σώζονται σε 
περίπου δύο χιλιάδες χειρόγραφα, ορισµένα εκ των οποίων ιστορηµένα, είναι 
όλα πεζά. Εµπίπτουν κυρίως στην οµιλητική ρητορική και στην ερµηνευτική, 
ενώ έγραψε επίσης πραγµατείες και επιστολές. Τα υποµνήµατά του σε βιβλία 
της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι δοµηµένα σε οµιλίες και 
ακολουθούν την αντιοχειανή εξηγητική σχολή. Για τον τόπο (Αντιόχεια ή 
Κωνσταντινούπολη) και τον χρόνο συγγραφής των έργων του δεν υπάρχει 
οµοφωνία. Ο Ιωάννης συχνά µιλούσε αυτοσχεδίως (ex tempore) και 
στενογράφοι κατέγραφαν τις οµιλίες του, τις οποίες στη συνέχεια 
επεξεργαζόταν. Έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στην καταπολέµηση των αρειανών 
και ευνοµιανών αιρετικών και στην ηθική διαπαιδαγώγηση των χριστιανών. 
Στηλίτευε τα κακώς κείµενα ανεξαρτήτως του κοινωνικού, οικονοµικού και 
εκκλησιαστικού status των κρινοµένων, ενώ ασκούσε πολυσχιδές κοινωνικό 
έργο. Το ενδιαφέρον του για τη χριστιανική παιδεία των νέων αλλά και την ορθή 
διαγωγή των ιερωµένων τον οδήγησαν, µεταξύ άλλων έργων, στη συγγραφή δύο 
περίφηµων πραγµατειών, αφενός του Περὶ κενοδοξίας καὶ ἀνατροφῆς τῶν 
παίδων (γνωστό ως De educandis liberis), αφετέρου των έξι λόγων Περὶ 
ἱερωσύνης. 

Η τεράστια φήµη του οδήγησε µετά θάνατον στην απόδοση στη γραφίδα 
του ενός πολύ µεγάλου αριθµού έργων, τα οποία αποκαλούνται συλλήβδην 
ψευδοχρυσοστοµικά. Ένα από τα πλέον ακανθώδη φιλολογικά προβλήµατα που 
συνδέθηκαν µε τα κείµενα αυτά υπήρξε και παραµένει η προσπάθεια να 
αποδειχθεί η αληθινή πατρότητα του καθενός ή, τουλάχιστον, η χρονολόγησή 
του. Πολλά από τα ψευδοχρυσοστοµικά κείµενα ανάγονται ήδη στον πέµπτο και 
τον έκτο αιώνα. Η Θεία Λειτουργία που φέρει το όνοµα του Ιωάννη, µόνο εν 
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µέρει ανάγεται σε εκείνον. Η γνώση µας για τα ψευδοχρυσοστοµικά έργα 
συστηµατοποιήθηκε από τον de Aldama και πιο πρόσφατα στην CPG, όπου 
δίδονται πληροφορίες, πέρα από τις εκδόσεις, και για τις προτάσεις απόδοσης 
πατρότητας. 

Γνήσια έργα Ιωάννη Χρυσοστόµου: CPG 4305–4495 (επιστολές: CPG 
4402–4405). Αµφιβαλλόµενα και νόθα έργα: 4500–5197.  

 
Ἐπιστολαί 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Από τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του Ιωάννη σώζονται 237 επιστολές του 
συν µία εγκύκλιος επιστολή. Χρονολογούνται από τον Ιούνιο του 404 ως τον 
θάνατό του, την περίοδο δηλαδή της εξορίας του, µόνο κατ᾽ εξαίρεση όµως 
είναι δυνατή η ακριβέστερη χρονολόγησή τους. Επιπλέον, µόνο µία επιστολή 
(προς τον πάπα Ρώµης Ιννοκέντιο) εστάλη από την Κωνσταντινούπολη λίγο 
πριν από την εξορία, ενώ οι υπόλοιπες απεστάλησαν από τους τόπους εξορίας. 
Το αν έγραψε άλλες επιστολές σε προγενέστερο χρόνο, δεν είναι γνωστό. 
Σώζονται λίγες µόνο επιστολές µε παραλήπτη τον Ιωάννη, δύο από τον 
Ιννοκέντιο και πέντε από τον πρεσβύτερο Κωνστάντιο. Οι επιστολές του 
Χρυσοστόµου απευθύνονται σε µια πλειάδα προσώπων, κληρικών και λαϊκών, 
ανδρών και γυναικών, φιλικών απέναντί του και οι οποίοι ανησυχούσαν για την 
τύχη του. Ως γραµµατοκοµιστές χρησιµοποιήθηκαν συχνά τυχαίοι περαστικοί ή 
πρόσωπα που επισκέπτονταν τον Ιωάννη. Οι επιστολές δεν έχουν ιδιαίτερο 
θεολογικό ενδιαφέρον, αλλά καθιστούν σαφές ότι ο Χρυσόστοµος ακόµη και 
από την εξορία συνέχιζε µε αµείωτο ενδιαφέρον το ποιµενικό και ιεραποστολικό 
του έργο. Είναι επίσης προφανές, και σηµαντικό για την κατανόηση της 
προσωπικότητάς του, ότι έδινε βαρύνουσα σηµασία στη φιλία και στην 
αλληλογραφία, από την οποία αντλούσε δύναµη στις δύσκολες συνθήκες, που 
περιγράφονται µε παραστατικότητα στις επιστολές. 

Ακολουθούν δυο χαρακτηριστικές επιστολές, προς µια γυναίκα και έναν 
άνδρα.  
 

α) Ἐπιστολαὶ πρὸς Ὀλυµπιάδα 
Μεταξύ των επιστολών του Χρυσοστόµου ξεχωρίζουν οι δεκαεπτά επιστολές 
που έγραψε από την εξορία προς τη µαθήτριά του Ολυµπιάδα (βλ. Σχόλια). Οι 
γυναίκες κατέχουν περίοπτη θέση στην επιστολογραφία του Ιωάννη αλλά και 
στις απόψεις του για τον ρόλο των γυναικών στην Εκκλησία. Στη συνέχεια 
δίνεται η πρώτη, και µάλλον παλαιότερη από τις σωζόµενες, επιστολή, στην 
οποία προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση που βιώνει στην εξορία, ώστε 
να δώσει θάρρος στην παραλήπτρια να µη στενοχωριέται για εκείνον. Η 
επιστολή πρέπει να γράφτηκε τον Ιούνιο του 404, λίγο µετά την αναχώρηση του 
Ιωάννη από την Κωνσταντινούπολη, και να εστάλη από τη Νίκαια της Βιθυνίας 
(η επόµενη επιστολή γράφτηκε στις 3 Ιουλίου στη Νίκαια).  
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Έκδ. Α.-Μ. Malingrey, Jean Chrysostom. Lettres à Olympias, Sources 
Chrétiennes 13bis, Paris 1968. 

Πβ. Α.-Μ. Malingrey, Jean Chrysostom. Lettre d’exil à Olympias et à tous 
les fidèles, Sources Chrétiennes 103, Paris 1964. 
 

Ἐπιστολὴ Α´ (ΙΑ´) 
Τῇ δεσποίνῃ µου τῇ αἰδεσιµωτάτῃ καὶ θεοφιλεστάτῃ διακόνῳ Ὀλυµπιάδι Ἰωάννης 

ἐπίσκοπος ἐν κυρίῳ χαίρειν 
a. Ὅσῳ τὰ τῶν πειρασµῶν ἐπιτείνεται, τοσούτῳ καὶ τὰ τῆς παρακλήσεως ἡµῖν 
αὔξεται καὶ χρηστοτέρας ἔχοµεν περὶ τῶν µελλόντων τὰς ἐλπίδας· καὶ νῦν δὲ κατὰ 
ῥοῦν ἡµῖν ἅπαντα φέρεται καὶ ἐξ οὐρίας πλέοµεν. Τίς εἶδεν; Τίς ἤκουσεν; Ὕφαλοι 
καὶ σπιλάδες, στρόβιλοι καὶ καταιγίδες καταρρήγνυνται· νὺξ ἀσέληνος, ζόφος 
βαθύς, κρηµνοὶ καὶ σκόπελοι· καὶ διὰ τοιούτου πλέοντες πελάγους, τῶν ἐν λιµένι 
σαλευόντων οὐδὲν χεῖρον διακείµεθα.  

b. Ταῦτ’ οὖν καὶ αὐτὴ λογιζοµένη, δέσποινά µου θεοφιλεστάτη, ὑψηλοτέρα 
γίνου τῶν θορύβων τούτων καὶ τῶν κλυδώνων καὶ δηλῶσαί µοι καταξίωσον τὰ 
περὶ τῆς ὑγιείας τῆς σῆς· ἡµεῖς γὰρ ἐν ὑγιείᾳ καὶ ἐν εὐθυµίᾳ διάγοµεν. Καὶ γὰρ καὶ 
τὸ σῶµα ἡµῖν ἐρρωµενέστερον γέγονε καὶ καθαρὸν ἀναπνέοµεν ἀέρα, οἵ τε 
συναποδηµοῦντες ἡµῖν ἐπαρχικοὶ οὕτω θεραπεύουσιν ὅτι οὐδὲ οἰκετῶν ἡµᾶς 
ἀφιᾶσι δεῖσθαι τὰ οἰκετῶν ποιοῦντες — καὶ γὰρ ἥρπασαν τὸ ἐπίταγµα τοῦτο διὰ 
τὸν περὶ ἡµᾶς ἔρωτα — καὶ δορυφορίαι πανταχοῦ, ἑκάστου αὐτοὺς µακαρίζοντος 
διὰ τὴν διακονίαν ταύτην. 

c. Ἕν ἐστιν ἡµᾶς τὸ λυποῦν, τὸ µὴ θαρρεῖν ὅτι καὶ αὐτὴ ἐν εὐθυµίᾳ διάγεις. 
Δήλωσον δὴ τοῦτο, ἵνα καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἀπολαύσωµεν εὐφροσύνης καὶ τῷ κυρίῳ 
µου δὲ τῷ ποθεινοτάτῳ τέκνῳ ἡµῶν Περγαµίῳ πολλὰς χάριτας εἰσώµεθα. Κἂν 
ἐθέλῃς ἡµῖν ἐπιστέλλειν, αὐτῷ πρὸς τοῦτο χρῆσαι, γνησίῳ τε ὄντι καὶ σφόδρα ἡµῖν 
ἀνακειµένῳ καὶ πάνυ αἰδουµένῳ τὴν κοσµιότητά σου καὶ τὴν εὐλάβειαν. 
 

Μετάφραση 
Ο επίσκοπος Ιωάννης στη δέσποινά µου, την εξαιρετικά σεβάσµια και θεοφιλέστατη 

διακόνισσα Ολυµπιάδα: Χαίρε εν Κυρίω. 
a. Όσο επιτείνονται οι πειρασµοί, τόσο αυξάνεται η παρηγορία µας και έχουµε 
καλύτερες ελπίδες για όσα πρόκειται να συµβούν. Και τώρα όλα µάς πηγαίνουν µε το 
ρεύµα και πλέουµε µε ούριο άνεµο. Ποιος είδε; Ποιος άκουσε; Ύφαλοι και βράχια, 
ανεµοστρόβιλοι και καταιγίδες ξεσπούν. Νύχτα χωρίς φεγγάρι, σκοτάδι βαθύ, γκρεµοί 
και σκόπελοι. Και παρότι πλέουµε σε τέτοιο πέλαγος, δεν είµαστε σε χειρότερη 
κατάσταση από όσους κινούνται σε λιµάνι. 

b. Αναλογιζόµενη λοιπόν αυτά και εσύ, θεοφιλέστατη δέσποινά µου, γίνε 
ανώτερη από αυτούς τους θορύβους και τις τρικυµίες και θεώρησέ µε άξιο να µου 
δηλώσεις τα σχετικά µε την υγεία σου. Όσο για εµάς, τελούµε σε υγεία και καλή 
διάθεση. Γιατί και το σώµα µας έχει γίνει πιο δυνατό και αναπνέουµε καθαρό αέρα, και 
οι υπάλληλοι του επάρχου που ταξιδεύουν µαζί µας τόσο πολύ µας φροντίζουν ώστε 
ούτε καν αφήνουν να έχουµε ανάγκη από υπηρέτες, κάνοντας εκείνοι τους υπηρέτες 
(µάλιστα άρπαξαν αυτή την εντολή από την αγάπη τους για εµάς), και παντού υπάρχουν 
άνθρωποι που µας προσέχουν, τους οποίους ο καθένας µακαρίζει για τη διακονία αυτή. 

c. Ένα είναι που µας λυπεί, η έλλειψη σιγουριάς ότι και εσύ τελείς σε καλή 
διάθεση. Ενηµέρωσέ µας λοιπόν σχετικά, ώστε να απολαύσουµε ευφροσύνη και για τον 
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λόγο αυτό, και να χρωστούµε πολλές ευχαριστίες στον κύριό µου, το πολυαγαπηµένο 
τέκνο µας Περγάµιο. Και αν επιθυµείς να µας στέλνεις επιστολές, χρησιµοποίησέ τον γι᾽ 
αυτό τον σκοπό, καθώς είναι αληθινός φίλος και µας είναι πολύ αφοσιωµένος και 
σέβεται πολύ την κοσµιότητα και την ευλάβειά σου. 
 

Σχόλια 
Αʹ (ΙΑ´): Η αρίθµηση εντός παρένθεσης είναι η κλασική αρίθµηση των επιστολών του 
Χρυσοστόµου, που αναπαράγεται και στην PG. Η νέα αρίθµηση της έκδοσης Malingrey 
προκύπτει από την επανεξέταση της χρονολόγησής τους από την εκδότρια.  
Τῇ δεσποίνῃ – θεοφιλεστάτῃ: Για το θέµα της υπερβολικής ίσως µε τα σηµερινά 
κριτήρια, ακόµη και στα όρια της δουλοπρέπειας, ευγένειας, η οποία όµως είναι 
συνηθισµένη στις επιστολές της ύστερης αρχαιότητας, βλ. Papathomas, Höflichkeit und 
Servilität.  
Ὀλυµπιάδι: Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη µεταξύ 361 και 368 και απεβίωσε στις 
25 Ιουλίου 408. Η Ολυµπιάς προερχόταν από πολύ πλούσια οικογένεια και το 386 
παντρεύτηκε τον έπαρχο Κωνσταντινουπόλεως Νεβρίδιο. Μετά τη χηρεία της σε νεαρή 
ηλικία, χειροτονήθηκε διακόνισσα γύρω στο 393 από τον Νεκτάριο, προκάτοχο του 
Ιωάννη στην αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως. Ίδρυσε µοναστήρι, δώρησε την 
υπόλοιπη περιουσία της στην Εκκλησία και µαζί µε άλλες γυναίκες ασκούσε κοινωνικό 
και φιλανθρωπικό έργο µε την καθοδήγηση του Ιωάννη. Υπήρξε συµπαραστάτης του ως 
το τέλος, στέλνοντάς του τα αναγκαία ακόµα και στην εξορία. Για τη συµπαράστασή 
της αυτή εξορίστηκε και η ίδια στη Νικοµήδεια, όπου και πέθανε. Η µνήµη της 
εορτάζεται στις 25 Ιουλίου. Βλ. π.χ. Oxford Dictionary of Byzantium III, 1523–1524 και 
PLRE Ι, 642–643 (Olympias 2).  
Περγαµίῳ: Ο Περγάµιος ήταν επίσκοπος, που µαζί µε την οικογένειά του βοηθούσε τον 
Ιωάννη. Αναφέρεται και σε άλλες επιστολές.  

 
β) Ἐπιστολὴ σλδ´ 

Η επιστολή αρ. 234 εστάλη από την εξορία προς τον φίλο του Ιωάννη Βρίσωνα 
(βλ. Σχόλια), στον οποίο απευθύνεται και η επιστολή αρ. 190. Ο Ιωάννης έχει 
ήδη φτάσει στην Κουκουσό, γεγονός που χρονολογεί την επιστολή λίγο πριν 
πεθάνει. Ο ιεράρχης συνεχίζει να αλληλογραφεί, τονίζοντας ότι ζητά όχι 
µεσολάβηση για την ανάκλησή του στον επισκοπικό θρόνο, αλλά την 
παραµυθία που του προσφέρει η επικοινωνία µε τους φίλους του. Ο κοινός 
επιστολικός τόπος, που απαντά, για παράδειγµα, και στην επιστολή του 
Βασιλείου αρ. 134 (βλ. παραπάνω), µετατρέπεται εδώ σε κραυγή για βοήθεια. Η 
γενναιότητα του Ιωάννη στις δύσκολες συνθήκες της εξορίας είναι συγκινητική. 

Έκδ.: PG 52, 739–740. 
 

Βρίσωνι 
Ἑβδοµήκοντα σχεδὸν ἡµέρας ἀναλώσαντες κατὰ τὴν ὁδόν, ὅθεν λογίζεσθαι ἔξεστι 
τῇ θαυµασιότητί σου, ὅσα τε καὶ ἡλίκα πεπόνθαµεν κακά, φόβῳ τε Ἰσαυρικῷ 
πολιορκούµενοι πολλαχοῦ, καὶ πυρετοῖς ἀφορήτοις παλαίοντες, ὀψέ ποτε 
ἀπηντήσαµεν εἰς τὴν Κουκουσόν, τὸ πάσης τῆς οἰκουµένης ἐρηµότατον χωρίον. 
Καὶ ταῦτα λέγω οὐκ ἀξιῶν ἐνοχλῆσαί τινα, ὥστε ἡµᾶς µεταστῆσαι ἐντεῦθεν — τὸ 
γὰρ χαλεπώτατον διηνύσαµεν, τῆς ὁδοῦ τὴν ταλαιπωρίαν —, ἀλλ’ ὑµᾶς χάριν 
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αἰτῶ, τὸ συνεχῶς ἡµῖν ἐπιστέλλειν, µηδέ, ἐπειδὴ πορρωτέρω µετῳκίσθηµεν ὑµῶν, 
καὶ ταύτης ἡµᾶς ἀποστερῆσαι τῆς παραµυθίας. Ἴστε γὰρ ὅση παράκλησις ἡµῖν 
γίνεται, εἰ καὶ τὰ ἡµέτερα ἐν θλίψει καὶ περιστάσει, ὅταν ἀκούωµεν τὰ περὶ τῆς 
ὑγείας ὑµῶν τῶν ἀγαπώντων ἡµᾶς, ὅτι ἐν εὐθυµίᾳ καὶ ὑγείᾳ ἐστέ, καὶ ἀδείᾳ 
πολλῇ. Ἵν’ οὖν ἐντεῦθεν πολλῆς ἀπολαύωµεν τῆς εὐφροσύνης, γράφε ταῦτα 
συνεχῶς ἡµῖν. Οὐ γὰρ ὡς ἔτυχεν ἡµᾶς ἀνακτήσῃ, ἀλλὰ πολλῆς ἡµᾶς 
παρασκευάσεις ἀπολαῦσαι τῆς παραµυθίας· καὶ γὰρ οὐκ ἀγνοεῖς, ὅπως χαίροµεν 
τοῖς σοῖς ἀγαθοῖς. 
 

Μετάφραση 
Προς τον Βρίσωνα 

Αφού ξοδέψαµε σχεδόν εβδοµήντα ηµέρες καθ᾽ οδόν, οπότε µπορεί να φανταστεί η 
θαυµασιότητά σου πόσα και πόσο µεγάλα δεινά υποφέραµε, καθώς µας πολιορκούσε σε 
πολλά µέρη ο φόβος των Ισαύρων και παλεύαµε µε αφόρητους πυρετούς, φτάσαµε 
επιτέλους στην Κουκουσό, το πλέον έρηµο χωριό όλης της οικουµένης. Και αυτά τα 
αναφέρω όχι επειδή έχω την αξίωση να ενοχλήσετε κάποιον ώστε να µας αποµακρύνει 
από εδώ (διότι το πιο δύσκολο το διανύσαµε, την ταλαιπωρία δηλαδή της διαδροµής), 
αλλά σας ζητώ ως χάρη να µας στέλνετε συνεχώς επιστολές και να µη µας στερήσετε 
και από αυτήν την παρηγοριά, επειδή µετοικίσαµε ακόµη πιο µακριά σας. Γιατί 
γνωρίζετε πόση ανακούφιση νιώθουµε, αν και βρισκόµαστε σε θλίψη και δύσκολη θέση, 
όταν πληροφορούµαστε τα της υγείας σας όσων µας αγαπάτε, ότι δηλαδή είστε 
χαρούµενοι και υγιείς και πολύ ασφαλείς.  

Για να απολαύουµε λοιπόν στο εξής µεγάλη ευφροσύνη, γράφε µας συνεχώς για 
αυτά. Αφού δεν θα µας ενισχύσεις κατά τρόπο ασήµαντο, αλλά θα µας κάνεις να 
απολαύσουµε µεγάλη παρηγοριά· γιατί βέβαια δεν αγνοείς πόσο χαιρόµαστε µε τα καλά 
που σου συµβαίνουν. 
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Χρυσόστοµο για να τον ανακαλέσει από την (πρώτη) εξορία. Βλ. PLRE ΙΙ, 242.  
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Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 
 
Με το όνοµα του Αρισταίνετου έχει παραδοθεί ένα corpus πενήντα επιστολών, 
οι οποίες σώζονται σε ένα µοναδικό χειρόγραφο. Λέγεται ότι το 1492 είναι το 
έτος που έγιναν δύο µεγάλες ανακαλύψεις: η πρώτη είναι η ανακάλυψη της 
Αµερικής από τον Χριστόφορο Κολόµβο, η δεύτερη η ανακάλυψη από τον Ιανό 
Λάσκαρι ενός χειρογράφου που ανήκε σε έναν άγνωστο ως τότε συγγραφέα, τον 
λεγόµενο «Αρισταίνετο». Σε ένα από τα ταξίδια του ως απεσταλµένος του 
Lorenzo των Μεδίκων ο µεταβυζαντινός λόγιος ουµανιστής και διπλωµάτης 
Ιανός Λάσκαρις εντόπισε το χειρόγραφο αυτό στην Απουλία της Ιταλίας και το 
κατέγραψε ως «ἐπιστολαὶ ἀρισταινέτ(ου) ἐρωτικαί». Το 1561 ο περγαµηνός 
κώδικας µε τις επιστολές του Αρισταίνετου –χρονολογηµένος τον 12ο-13ο 
αιώνα– περιήλθε στα χέρια του Ούγγρου λογίου και συλλέκτη βιβλίων Johannes 
Sambucus, ο οποίος τότε προσέφερε τις υπηρεσίες του στην αυλή των 
Αψβούργων. Το χειρόγραφο κατέληξε στην αυτοκρατορική βιβλιοθήκη της 
Βιέννης ως Codex Vindobonensis philologicus graecus 310. Η editio princeps 
επιµεληµένη από τον ίδιο τον Sambucus τυπώθηκε στην Αµβέρσα το 1566. 

Η συλλογή αποδόθηκε σε έναν «Αρισταίνετο», ήδη από τον Λάσκαρι, 
καθώς και από όλους τους µετέπειτα εκδότες, επειδή στο πάνω µέρος της 
πρώτης σελίδας του χειρογράφου (το αρχικό εξώφυλλο δεν έχει σωθεί) 
αναγράφεται: Ἐπιςολαὶ Ἀριςαινετ. Συγγραφέας ερωτικών επιστολών όµως µε αυτό 
το όνοµα δεν µαρτυρείται. Συνεπώς η ταυτότητα του παραµένει ένα αίνιγµα. 
Δεν υπάρχει καµία βεβαιότητα για το αν πρόκειται για το πραγµατικό όνοµα του 
συγγραφέα ή όχι. Παρ’ όλο που το όνοµα Ἀρισταίνετος είναι κοινόχρηστο στα 
µετακλασικά χρόνια, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να είναι ψευδώνυµο. Καθώς η 
πρώτη επιστολή φέρεται να είναι γραµµένη από έναν Ἀρισταίνετο και 
απευθύνεται σε έναν Φιλόκαλο (Ἀρισταίνετος Φιλοκάλῳ) ο αντιγραφέας του 
χειρογράφου θα θεώρησε ότι ολόκληρη η συλλογή είναι γραµµένη από αυτόν. 
Το περιεχόµενο της επιστολής αυτής είναι κατ’ ουσίαν η θαυµαστική περιγραφή 
(ἔκφρασις) µιας πολύ όµορφης γυναίκας µε το όνοµα Λαΐς. Έχοντας κανείς 
γνώση και της επιστολογραφικής παράδοσης της αυτοκρατορικής εποχής, στην 
οποία χρησιµοποιούνται πεποιηµένα ονόµατα, εύκολα µπορεί να υποθέσει ότι ο 
συγγραφέας, ὁ τὰ ἄριστα αἰνῶν, προσφωνεί τον φιλόκαλο αναγνώστη. 

Όπως συµβαίνει σε πολλές περιπτώσεις αδέσποτων λογοτεχνηµάτων, το 
ζήτηµα της ταυτότητας του συγγραφέα συµπλέκεται µε εκείνο της 
χρονολόγησης του παραδεδοµένου κειµένου. Καθώς δεν διαθέτουµε κανένα 
εξωτερικό χρονολογικό στοιχείο για το σώµα των επιστολών, η µόνη 
δυνατότητα που είχε η φιλολογική έρευνα ήταν να ανιχνεύσει εσωτερικές 
µαρτυρίες του κειµένου που θα µας βοηθούσαν σε µια σχετική τουλάχιστον 
χρονολόγηση. Από όλες τις µαρτυρίες, γλωσσικές και πραγµατολογικές, και 
παρ’ όλες τις αβεβαιότητες που αποκοµίζουµε, µπορούµε να οδηγηθούµε σε ένα 
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χρονολογικό εύρος των ενδείξεων που διαθέτουµε για το προκείµενο επιστολικό 
corpus από τα µέσα του 5ου ως το πρώτο τέταρτο του 6ου αιώνα.62 

Ο Αρισταίνετος γράφει ερωτικές επιστολές και κυρίως ερωτικές νουβέλες 
σε επιστολική µορφή. Το είδος εντάσσεται σε αυτό που θα µπορούσε κατά 
σύµβαση να ονοµαστεί µυθοπλαστική επιστολογραφία. Πρόκειται για ένα 
υβριδικό είδος στο οποίο διασταυρώνονται από τη µια µεριά η νουβέλα της 
σύντοµης, ενίοτε πολύ σύντοµης, έκτασης και από την άλλη η επιστολογραφία – 
µε καταλύτη τη ρητορική τέχνη. Το νέο είδος της µυθοπλαστικής 
επιστολογραφίας εµφανίζεται κατασταλαγµένο κατά την αυτοκρατορική 
περίοδο στις συλλογές επιστολών του Αλκίφρονα, του Αιλιανού και του 
Φιλόστρατου Β΄· και οι τρεις συγγραφείς δραστηριοποιούνται στο τέλος του 
δεύτερου και στο πρώτο µισό του τρίτου αιώνα µ.Χ. Η πνευµατική κίνηση της 
Δεύτερης Σοφιστικής, η παιδεία της εποχής µε έµφαση στη ρητορική και µια –
ιδεολογικά φορτισµένη– νοσταλγική διάθεση επιστροφής στο παρελθόν της 
κλασικής Αθήνας συντελούν στο να δηµιουργηθεί µια πρόσφορη συνθήκη που 
παρωθεί  τους λόγιους αυτούς στο είδος της επιστολικής µυθοπλασίας. Αυτήν 
την ισχυρή παράδοση της µυθοπλαστικής επιστολογραφίας µε ερωτική θεµατική 
που εδραίωσαν ο Αλκίφρων, ο Φιλόστρατος και δευτερευόντως ο Αιλιανός, 
αναλαµβάνει να συνεχίσει µετά από δυόµισι ή τρεις περίπου αιώνες ο 
Αρισταίνετος. Ο επιστολογράφος µας ως ο ύστατος ερωτογράφος του αρχαίου 
κόσµου γνωρίζει τους προκατόχους του και ενσωµατώνει τα σχετικά µοτίβα 
όλης της προγενέστερης παράδοσης στις δικές του λογοτεχνικές επιλογές. 

Η επιστολική συλλογή διαιρείται σε δύο βιβλία. Το πρώτο περιλαµβάνει 
είκοσι οκτώ επιστολές και το δεύτερο είκοσι δύο. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων ο µοναδικός δείκτης που προσδίδει «επιστολικότητα» στα 
πεζογραφήµατα της συλλογής είναι η δήλωση ενός αποστολέα και ενός 
παραλήπτη, δηλαδή το λεγόµενο πρόγραµµα της επιστολής. Δεν εµφανίζεται η 
στερεότυπη φόρµουλα χαιρετισµού (χαίρειν), ούτε τα συνήθη µέρη µιας 
πραγµατικής ιδιωτικής επιστολής της ύστερης αρχαιότητας. Επίσης, δεν υπάρχει 
καµιά απαντητική επιστολή (ἀντεπισταλτική, κατά τον Ψευδο-Λιβάνιο). 
Γενικότερα τα περισσότερα κείµενα της συλλογής που έχουν επιστολικά 
χαρακτηριστικά ανήκουν στο δεύτερο βιβλίο. 

Το ερωτικό στοιχείο των επιστολών, ως επί το πλείστον, δεν έγκειται 
στην έκφραση της ερωτικής επιθυµίας από πλευράς του αποστολέα ή στη 
ρητορική του να κατακτήσει το αντικείµενο του πόθου του. Ο τύπος της 
επιστολής γίνεται συνήθως το πρόσχηµα για να αφηγηθεί ο αλληλογράφος µια 
συναρπαστική ερωτική ιστορία στον υποτιθέµενο αποδέκτη του γράµµατος. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι επιστολές αποτελούν σύντοµες νουβέλες, των 
οποίων το θέµα σχετίζεται µε τον έρωτα: αισθαντικές περιγραφές ωραίων 
γυναικών αλλά και ανδρών, γνωστές ερωτικές διηγήσεις από τη λογοτεχνική 
παράδοση, εξωσυζυγικοί έρωτες µε εταίρες, πόρνες, παλλακίδες και 
																																																								
62Αναλυτικά για τα ζητήµατα της ταυτότητας του συγγραφέα και τη χρονολόγηση βλ. 
Βερτουδάκης, Ἀρισταίνετος, Ἐρωτικαὶ ἐπιστολαὶ 19-31· Bing – Höschele, Aristaenetus Erotic 
Letters xi-xvi. 
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θεραπαινίδες, και πολλές ιστορίες µοιχείας. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι αν 
εξαιρέσει κανείς τις δύο διηγήσεις που ο Αρισταίνετος αντλεί από τον 
Καλλίµαχο, δηλαδή εκείνες του Ακόντιου και της Κυδίππης (Α 10) και του 
Φρύγιου και της Πιερίας (Α 15), οι οποίες έχουν ένα ευτυχές τέλος για το 
ζευγάρι µε κατάληξη τον γάµο, όλες οι άλλες ιστορίες κινούνται στο εκτός 
γάµου και µονογαµίας πεδίο. Στις ιστορίες του Αρισταίνετου θα βρούµε 
τολµηρή ίντριγκα, συζυγικές απιστίες, φιλήδονες εταίρες, γυναικοκατακτητές 
άνδρες, ερωτικά τρίγωνα, αθέµιτους ερωτικούς πόθους, πορνεία, µαστροπεία, 
παρθενοφθορία, ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη και άµβλωση. Όλες αυτές οι 
καταστάσεις, ωστόσο, αναπαριστώνται µε ευτραπελία και χιούµορ. Το ερωτικό 
φαινόµενο αντιµετωπίζεται υπό την εύθυµη και κωµική  οπτική του –ποτέ στην 
τραγική του εκδοχή, όπως για παράδειγµα στα Ἐρωτικὰ παθήµατα του 
Παρθένιου. Δεν εµφανίζονται επίσης κεντρικά µοτίβα του αρχαιοελληνικού 
ερωτικού µυθιστορήµατος: περιπλανήσεις, ναυάγια, πειρατεία, αιχµαλωσία, 
βασανισµοί, όνειρα, νεκροφάνειες· όπως και καµία εµµονή στην περιφρούρηση 
της αγνότητας.  

Στις αρισταινέτειες νουβέλες κυριαρχεί ο έρωτας ως πηγή ζωής, όχι ως 
αιτία καταστροφής. Δεν υπάρχει θάνατος,  θανάσιµο ερωτικό µίσος, ερωτικά 
εγκλήµατα ή αυτοκτονίες, βιασµοί, αιµοµιξίες, σεξουαλικές διαστροφές –ούτε 
καν αισχρολογία! Ο συγγραφέας προτιµά τις υπαινικτικές αµφισηµίες (double 
entendre). Επιτρέπει στην περιγραφή του τις θερµές περιπτύξεις και τα 
παθιασµένα φιλιά, απέχει όµως από το λεξιλόγιο της φυσιολογίας της ερωτικής 
πράξης. Στην κρίσιµη ώρα της σαρκικής επαφής καταφεύγει στην ευφηµιστική 
αποσιώπηση. Μπορούµε να πούµε µε δύο λόγια ότι ο Αρισταίνετος θέλει να 
είναι ένας ερωτογράφος – όχι όµως πορνογράφος. 

Ο επιστολογράφος µας είναι ένας συγγραφέας βιβλιοθήκης. Κατά πάσα 
πιθανότητα ένας ρήτωρ της εποχής του, ένας πεπαιδευµένος που µπορούµε να 
εικάσουµε ότι ζούσε σε µια µεγαλούπολη του Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους –
ίσως και στην Κωνσταντινούπολη– και είχε πρόσβαση σε χειρόγραφα ενός 
µεγάλου εύρους αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Στις επιστολές του αντλεί, 
µιµείται, παρωδεί, διασκευάζει κείµενα από ένα εκτεταµένο απόθεµα της 
ελληνικής λογοτεχνίας από τα οµηρικά έπη ως τους συγγραφείς της ύστερης 
αρχαιότητας. Ασκείται σε µια «λογοτεχνία δευτέρου βαθµού», κατά την 
ορολογία του Gérard Genette.63  Οι συγγραφείς από τους οποίους αντλεί 
περισσότερο είναι ο Όµηρος, ο Πλάτων, ο Μένανδρος, ο Αλκίφρων, ο 
Λουκιανός, ο Φιλόστρατος ο Φλάβιος (των Ἐπιστολῶν) και ο Πρεσβύτερος (των 
Εἰκόνων), ο Αχιλλεύς Τάτιος. Αυτοί δεν είναι όµως οι µόνοι. Ο Αρισταίνετος 
αξιοποιεί τα διαβάσµατά του και πάνω σε άλλους ποιητές και πεζογράφους: από 
τους πρώιµους λυρικούς την Σαπφώ και τον Αρχίλοχο, τους τραγικούς ποιητές –
κυρίως τον Ευριπίδη–, τον Αριστοφάνη, τους επιγραµµατοποιούς και από τους 

																																																								
63 Βλ. G. Genette, Παλίµψηστα: Η λογοτεχνία δευτέρουβαθµού, µετάφραση Βασίλης 
Πατσογιάννης, επιµ. Μ. Στεφανοπούλου – Λ. Τσιριµώκου, εισαγωγή Λ. Τσιριµώκου, Αθήνα 
2018. 
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µυθιστοριογράφους, πλήν του Αχιλλέα, κυρίως τον Ξενοφώντα Εφέσιο και 
λιγότερο τους υπόλοιπους τρεις, Χαρίτωνα, Λόγγο, Ηλιόδωρο. Σε ειδικές 
περιπτώσεις λαµβάνει υλικό από τον Καλλίµαχο (Ἐπιστολαὶ Α 10 και Α 15), τον 
Απολλώνιο Ρόδιο (Β 5), την ιπποκρατική συλλογή (Α 19) και από ιστορικά 
ανέκδοτα, τα οποία κυκλοφορούνταν σε διάφορες εκδοχές (Α 13). Επίσης, 
µπορούµε να εικάσουµε µε υψηλή βασιµότητα ότι ο επιστολογράφος θα πρέπει 
να άντλησε υλικό και από χαµένα σήµερα έργα. Σε αυτό το πλαίσιο πρώτα σε 
πιθανότητες έρχονται µη σωζόµενες κωµωδίες του Μενάνδρου, ενδεχοµένως 
και άλλων Αθηναίων κωµωδιογράφων. 

Ο τρόπος µε τον οποίο ο Αρισταίνετος αξιοποιεί τις πηγές του διακρίνεται 
για την πολυµορφία του. Άλλοτε παραθέτει verbatim κι άλλοτε τροποποιεί 
ελαφρώς το δανειζόµενο υλικό του. Ελάχιστες φορές ονοµατίζει και την πηγή 
του· το κάνει περισσότερο για τον Όµηρο  και µία φορά για τη Σαπφώ. Η 
ονοµαστική παραποµπή είναι όµως η εξαίρεση. Η συνήθης τακτική του είναι να 
ενσωµατώνει σιωπηλά στις επιστολές αποσπάσµατα από τις πηγές του, 
εκτάσεως από µερικές λέξεις έως θηριώδη χωρία αρκετών δεκάδων λέξεων. Τις 
περισσότερες όµως φορές ο Αρισταίνετος δεν είναι δουλικός µιµητής ή απλός 
αντιγραφέας ξένου υλικού· έχει τον τρόπο να το παραλλάσσει, να το 
ανασυνθέτει, να το συνυφαίνει παιγνιωδώς µε άλλα δάνεια, και στις καλύτερες 
του στιγµές να δηµιουργεί ένα νέο (δια)κείµενο, που διακρίνεται από χάρη και 
υπαινικτικότητα. 

Ένα από πιο  αξιοσχολίαστα ζητήµατα σχετικά µε την αναπαράσταση του 
έρωτα στο επιστολικό corpus είναι το γεγονός ότι ο Αρισταίνετος εξοβελίζει 
από το ρεπερτόριο των ερωτικών του διηγήσεων την οµοφυλοφιλία. Ο τόσο 
ζωτικός αυτός κλάδος του αρχαίου ελληνικού ερωτισµού απουσιάζει. Από τον 
γενικό αποκλεισµό παρεκκλίνουν µόνο δύο ή τρεις φευγαλέες νύξεις για 
οµοερωτισµό. Πάντως καµία ιστορία της συλλογής δεν έχει ως θέµα της τον 
έρωτα ανάµεσα σε δύο πρόσωπα του ίδιου φύλου. Η επιλογή αυτή του 
Αρισταίνετου δεν σχετίζεται µε τις πηγές και τα πρότυπά του. Στη συλλογή επί 
παραδείγµατι του Φιλόστρατου υπάρχουν ερωτικές επιστολές προς µειράκια. 
Από την εποχή όµως του Φιλόστρατου ως εκείνη του Αρισταίνετου οι καιροί 
έχουν αλλάξει.  

Το ερώτηµα σχετικά µε την ερωτική ηθική του Αρισταίνετου είναι το 
εξής: Γιατί αποκλείει την οµοφυλοφιλία αλλά αποδέχεται τη µοιχεία και την 
πορνεία; Δεν τα καταδικάζει όλα αυτά ο χριστιανισµός; Nαι, αλλά όχι µε την 
ίδια αυστηρότητα και τον ίδιο φανατισµό! Ο χριστιανισµός έχει εγκαθιδρυθεί ως 
η επικρατούσα θρησκεία του κράτους και η ποινική µεταχείριση της 
παιδεραστίας και εν γένει της οµοφυλοφιλίας έχει αυστηροποιηθεί. Είναι εύλογο 
λοιπόν ο Αρισταίνετος να µην θέλει να προκαλέσει το αναγνωστικό του κοινό 
µε την προβολή ενός θέµατος όχι µόνο ασύµβατου µε τη χριστιανική ηθική 
αλλά και διαρρήδην καταδικαστέου. Οι επίσηµοι φορείς του χριστιανισµού 
αλλά και η κοσµική εξουσία θεωρούσαν την οµοφυλοφιλία ως βδελυρή 
κληρονοµιά του παγανιστικού ελληνορωµαϊκού κόσµου.  
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Μπορεί ο Αρισταίνετος να αποκλείει την οµοφυλοφιλία από τις ιστορίες 
του, δεν απορρίπτει όµως καθόλου τα οµοερωτικού ενδιαφέροντος έργα από τον 
διακειµενικό του ορίζοντα. Απεναντίας! Στη συλλογή του υπάρχουν πλήθος 
τέτοιων χωρίων, κατ’ εξοχήν από πλατωνικούς διαλόγους, που εντίθενται στις 
επιστολές του εξυπηρετώντας µιαν ιστορία ετεροφυλόφιλου έρωτα! Την τεχνική 
αυτή της µεταστροφής των δάνειων περικοπών σε κειµενικές ψηφίδες µιας νέας 
διήγησης τελείως διαφορετικού ερωτικού προσανατολισµού ο επιστολογράφος 
την ανέπτυξε σε θαυµαστό επίπεδο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι το 
λογοτεχνικό εύρηµα όλης της συλλογής. Με τον τρόπο αυτό ο συγγραφέας 
συγκροτεί ένα κείµενο από κείµενα· και ευρύτερα, στο επίπεδο ολόκληρης της 
συλλογής δηµιουργεί ένα βιβλίο από άλλα βιβλία. Γράφει τερπνές ερωτικές 
ιστορίες που θα µπορούσαν να ιδωθούν και ως κείµενα µιας πολυεπίπεδης 
αναγνωστικής πρόσληψης.  

Ο Αρισταίνετος γνώρισε στην µετα-αναγεννησιακή Δυτική Ευρώπη 
µεγάλη αναγνωστική επιτυχία. Μετά την editio princeps του 1566, στους 
επόµενους δυόµισι περίπου αιώνες, έγιναν αλλεπάλληλες εκδόσεις του 
ελληνικού κειµένου και µεταφράσεις, αρχικά στα Λατινικά και κατόπιν στις 
µεγάλες εθνικές γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Γερµανικά και Ιταλικά. Οι 
λαχταριστές ερωτικές ιστορίες του γοήτευαν, φαίνεται, όχι µόνο τους 
φιλολόγους αλλά και τους λογοτέχνες και το ευρύτερο λόγιο κοινό –ακόµη και 
τους ιερωµένους (όπως τον ιεροδιάκονο από τα Ιωάννινα Πολυζώη Κοντό που 
εξέδωσε τις Επιστολές του στη Βιέννη το 1803). Η αισθητική του νεο-
κλασικισµού, µε τα κριτήρια υψηλής λογοτεχνίας και πρωτοτυπίας που θέσπισε, 
κατελόγισε στον Αρισταίνετο –όπως και σε άλλους όψιµους συγγραφείς της 
αρχαιότητας– τη µοµφή του επιγονισµού και τον απώθησε στο φιλολογικό 
αρχείο. Το 1873 ο Rudolf Hercher τον συµπεριέλαβε σε µια συνολική έκδοση 
όλων των ελλήνων επιστολογράφων (Epistolographi Graeci 133-171). Κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της φιλολογικής κοινότητας έχει επιστρέψει. 
Έχουν εµφανιστεί οι κριτικές εκδόσεις από τον Otto Mazal (Teubner 1971) και 
τον Jean-René Vieillefond (Budé 1992) και τα µεταφραστικά - υποµνηµατιστικά 
έργα από την Drago (Aristeneto, Lettered’amore), τους Bing και Höschele 
(Aristaenetus Erotic Letters) και τον Βερτουδάκη (Ἀρισταίνετος, Ἐρωτικαὶ 
ἐπιστολαί).  

Οι επιστολές παρατίθενται εδώ κατά την έκδοση του Mazal· έχουν ληφθεί 
υπ’ όψη οι προτεινόµενες διορθώσεις στην ερµηνευτική έκδοση του 
Βερτουδάκη. 
 

Ἐρωτικαὶ ἐπιστολαί 
 

Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 
 

Α 1  Ἀρισταίνετος Φιλοκάλῳ. 
Λαΐδα τὴν ἐµὴν ἐρωµένην εὖ µὲν ἐδηµιούργησεν ἡ φύσις, κάλλιστα δὲ πάντων 
ἐκόσµησεν Ἀφροδίτη, καὶ τῶν Χαρίτων συνηρίθµησε τῷ χορῷ· ὁ δὲ χρυσοῦς 
Ἔρως ἐπαίδευσε τὴν ποθουµένην εὐστόχως ἐπιτοξεύειν ταῖς τῶν ὀµµάτων βολαῖς. 
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2ὢ φύσεως τὸ κάλλιστον φιλοτέχνηµα, ὢ γυναικῶν εὔκλεια καὶ διὰ πάντων 
ἔµψυχος τῆς Ἀφροδίτης εἰκών. ἐκείνῃ γὰρ (ἵνα κάλλος ἀφροδίσιον εἰς δύναµιν 
διαγράψω τοῖς λόγοις) λευκαὶ µὲν ἐπιµὶξ καὶ ὑπέρυθροι παρειαί, καὶ ταύτῃ τὸ 
φαιδρὸν ἐκµιµοῦνται τῶν ῥόδων· χείλη δὲ λεπτὰ καὶ ἠρέµα διῃρηµένα καὶ τῶν 
παρειῶν ἐρυθρότερα· ὀφρύς τε µέλαινα, τὸ µέλαν ἄκρατον· τὸ δὲ µεσόφρυον 
ἐµµέτρως τὰς ὀφρῦς διορίζει· ῥὶς εὐθεῖα καὶ παρισουµένη τῇ λεπτότητι τῶν 
χειλῶν· ὀφθαλµοὶ µεγάλοι τε καὶ διαυγεῖς καὶ καθαρῷ φωτὶ διαλάµποντες· τὸ δὲ 
µέλαν αὐτῶν, αἱ κόραι µελάνταται, καὶ τὸ κύκλῳ λευκόν, αἱ γλῆναι λευκόταται, 
καὶ ἑκάτερον ὑπερβολῇ πρὸς τὸ ἕτερον ἐπιδείκνυται, καὶ τὸ λίαν ἀνόµοιον 
εὐδοκιµεῖ παρακείµενον. ἔνθα δὴ τὰς Χάριτας ἐγκαθιδρυµένας πάρεστι 
προσκυνεῖν. 3ἡ δὲ κόµη φυσικῶς ἐνουλισµένη ὑακινθίνῳ ἄνθει καθ᾽ Ὅµηρον 
ἐµφερής, καὶ ταύτην αἱ χεῖρες τηµελοῦσι τῆς Ἀφροδίτης. τράχηλος λευκός τε καὶ 
σύµµετρος τῷ προσώπῳ κἂν ἀκόσµητος ᾖ, δι᾽ ἁβρότητα τεθάρρηκεν ἑαυτῷ· 
περίκειται µέντοι λιθοκόλλητον περιδέραιον, ἐν ᾧ τοὔνοµα γέγραπται τῆς καλῆς· 
γράµµατα δ᾽ ἐστὶ τῶν λιθιδίων ἡ θέσις. ἔτι δὲ εὐµήκης ἡλικία. 4σχῆµα καλόν τε καὶ 
περίµετρον καὶ τῷ τύπῳ συνδιατιθέµενον τῶν µελῶν. ἐνδεδυµένη µὲν 
εὐπροσωποτάτη ἐστίν, ἐκδῦσα δὲ ὅλη πρόσωπον φαίνεται. βάδισµα τεταγµένον 
βραχὺ δέ, ὥσπερ κυπάριττος ἢ φοίνιξ σειόµενος ἡσυχῇ, ἐπεὶ φύσει τὸ κάλλος ἐστὶν 
ὑπερήφανον. ἀλλ᾽ ἐκείνους µὲν οἷα φυτὰ κινεῖ ζεφύρου πνοή, αὐτὴν δέ πως 
ὑποσαλεύουσι τῶν Ἐρώτων αἱ αὖραι.  

5ταύτην ἑαυτοῖς ὡς οἷόν τε ἦν οἱ κορυφαῖοι γεγράφασι τῶν ζωγράφων. 
ἡνίκα οὖν δέοι γράφειν Ἑλένην ἢ Χάριτας ἢ καὶ αὐτήν γε τὴν ἄρχουσαν τῶν 
Χαρίτων, οἷον εἰς ὑπερφυὲς παράδειγµα κάλλους ἀφορῶντες ἀνασκοποῦσι τὴν 
εἰκόνα Λαΐδος, κἀντεῦθεν ἀποτυποῦνται θεοπρεπῶς τὸ φιλοτεχνούµενον εἶδος. 
6µικροῦ µε παρῆλθεν εἰπεῖν ὡς κυδωνιῶντες οἱ µαστοὶ τὴν ἀµπεχόνην ἐξωθοῦσι 
βιαίως. οὕτω µέντοι σύµµετρα καὶ τρυφερὰ τῆς Λαΐδος τὰ µέλη, ὡς ὑγροφυῶς 
αὐτῆς λυγίζεσθαι τὰ ὀστᾶ τῷ περιπτυσσοµένῳ δοκεῖν. τοιγαροῦν ταῦτα µικροῦ γε 
ὁµοίως δι᾽ ἁπαλότητα συναποµαλάττεται τῇ σαρκί, καὶ ταῖς ἐρωτικαῖς ἀγκάλαις 
ὑπείκει. ἡνίκα δὲ φθέγγεται, βαβαί, ὅσαι τῆς ὁµιλίας αὐτῆς αἱ σειρῆνες, ὅσον ἡ 
γλῶττα στωµύληθρος. τῶν Χαρίτων πάντως ἡ Λαῒς τὸν κεστὸν ὑπεζώσατο, καὶ 
µειδιᾷ πάνυ ἐπαγωγόν.  

7οὕτως οὖν τὴν ἐµὴν ὡραϊζοµένην καὶ τρυφῶσαν ὑπὸ πλούτου τῆς 
εὐπρεπείας οὐδ᾽ ἂν ὁ Μῶµος ἐν ἐλαχίστῳ µωµήσαιτο. ἀλλὰ πόθεν ἄρα µε 
τοιαύτης ἠξίωσεν Ἀφροδίτη; περὶ κάλλους οὐκ ἠγωνίσατο παρ᾽ ἐµοί, ῞Ηρας 
Ἀθηνᾶς οὐκ ἔκρινα τὴν θεὸν εὐπρεπεστέραν ὑπάρχειν, ψῆφον αὐτῇ δίκης οὐκ 
ἀπέδωκα µῆλον, καὶ ἁπλῶς µοι ταύτην πεφιλοτίµηται τὴν Ἑλένην. 8ὦ πότνια 
Ἀφροδίτη, τί σοι τῆς Λαΐδος ἕνεκα θύσω; ἣν οἱ προσβλέποντες ἀποτροπιάζουσιν 
ὧδε σὺν θαύµασι προσευχόµενοι τοῖς θεοῖς· «ἀπίτω φθόνος τοῦ κάλλους, ἀπίτω 
βασκανία τῆς χάριτος». τοσοῦτον αὐτῇ περίεστιν εὐπρεπείας, ὡς τῶν προσιόντων 
ἀγλαΐζειν τὰς κόρας τὴν Λαΐδα. καὶ γέροντες εὖ µάλα πρεσβῦται θαυµάζουσιν, ὡς 
οἱ παρ᾽ Ὁµήρῳ δηµογέροντες τὴν Ἑλένην, καί· «εἴθε», φασίν, «ἢ ταύτην 
ηὐτυχήσαµεν ἡβῶντες ἢ νῦν ἠρξάµεθα τῆς ἡλικίας». οὐ νέµεσις τὸ γύναιον εἶναι 
διὰ στόµατος τῇ Ἑλλάδι, ἔνθ᾽ οἱ κωφοὶ διανεύουσιν ἀλλήλοις τῆς Λαΐδος τὸ 
κάλλος. 9οὐκ ἔχω ὅ τι λέγω, οὐδὲ ὅπως παύσοµαι· λήξω δὲ ὅµως, ἓν µέγιστον 
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ἐπευχόµενος τοῖς γραφεῖσι, τῆς Λαΐδος τὴν χάριν, ἧς δι᾽ ἔρωτα πολὺν οἶδα καὶ νῦν 
τὸ προσφιλὲς ὄνοµα πολλάκις εἰπών.  
 

Μετάφραση 
Ο Αρισταίνετος στον Φιλόκαλο.  

Τη Λαΐδα, την αγαπηµένη µου, την έπλασε ωραία η φύση· τα πιο όµορφα όµως στολίδια 
τής τά ’δωσε η Αφροδίτη, και τη συµπεριέλαβε ανάµεσα στις Χάριτες. O χρυσός 
Έρωτας εκπαίδευσε την αγαπηµένη µου να τοξεύει εύστοχα µε τα βέλη των µατιών της. 
Ω της φύσεως το ωραιότατο κοµψοτέχνηµα! Ω κλέος των γυναικών και ολοζώντανη 
εικόνα της Αφροδίτης! Θα επιχειρήσω να περιγράψω µε λόγια, όσο µου είναι δυνατό, 
την εράσµια οµορφιά της: Τα µάγουλά της είναι λευκά µε ένα ερύθηµα, έτσι που να 
µιµούνται τη λάµψη των ρόδων. Τα χείλη της είναι λεπτά, µε ένα ελαφρό άνοιγµα, πιο 
κόκκινα από τα µάγουλα. Τα φρύδια της µαύρα, κατάµαυρα· τα χωρίζει συµµετρικά το 
µεσόφρυδο. Η µύτη της ίσια, εξίσου λεπτή όπως τα χείλη. Τα µάτια της µεγάλα και 
ζωηρά, λάµπουν µε καθαρό φως. το χρώµα τους µαύρο, οι κόρες κατάµαυρες, και το 
ασπράδι γύρω γύρω στους βολβούς είναι ολόλευκο. Το καθένα από τα δύο χρώµατα 
τονίζεται ακόµη περισσότερο από την ένταση του άλλου, και λόγω της ισχυρής τους 
αντίθεσης το ένα αναδεικνύει το διπλανό του. Εκεί ακριβώς έχουν εγκατασταθεί οι 
Χάριτες και µπορεί κανείς να τις προσκυνά. Τα µαλλιά της, από τη φύση τους σγουρά, 
µοιάζουν –όπως λέει ο Όµηρος– µε υάκινθο. είναι τα χέρια της Αφροδίτης που τα 
περιποιούνται. Ο λαιµός της είναι λευκός, σε σωστή αναλογία µε το πρόσωπο· ακόµη 
και χωρίς κοσµήµατα, επιβάλλεται µε την κοµψότητά του. Φορά, ωστόσο, περιδέραιο µε 
πετράδια, πάνω στο οποίο είναι γραµµένο το όνοµα της καλής µου· τα γράµµατά του 
σχηµατίζονται από τη θέση των µικρών πολύτιµων λίθων. Επιπλέον, το παράστηµά της 
είναι ψηλό. Το ντύσιµο ωραίο και ταιριαστό, προσαρµοσµένο στην αναλογία των µελών 
του σώµατος. Ντυµένη, είναι πανέµορφη στο πρόσωπο, κι όταν γδυθεί, όλο της το σώµα 
είναι χάρµα οφθαλµών! Το βάδισµά της σταθερό και αργό, σαν κυπαρίσσι ή φοίνικας 
που σείεται απαλά, αφού το κάλλος είναι από τη φύση του µεγαλοπρεπές. Ενώ όµως 
αυτά, σαν δέντρα που είναι, τα κινεί το φύσηµα του Ζέφυρου, εκείνην νοµίζει κανείς 
πως τη λικνίζουν των Ερώτων οι αύρες.  

Οι κορυφαίοι ζωγράφοι την έχουν απεικονίσει, όσο µπορούσαν καλύτερα, για 
δική τους χρήση. Όταν λοιπόν χρειάζεται να ζωγραφίσουν την Ελένη ή τις Χάριτες ή και 
την ίδια τη βασίλισσα των Χαρίτων, στρέφονται στην εικόνα της Λαΐδας, σαν σε 
εξαιρετικό πρότυπο οµορφιάς, και σύµφωνα µ’ αυτήν απεικονίζουν, καταπώς ταιριάζει 
σε θεά, τη µορφή που θέλουν να φιλοτεχνήσουν. Παρ’ ολίγον να ξεχάσω να πω ότι τα 
στήθη της, σφριγηλά σαν κυδώνια, πιέζουν βίαια το ένδυµα. Τα µέλη της Λαΐδας είναι 
τόσο καλοσχηµατισµένα και τρυφερά ώστε και τα κόκαλα της να φαίνονται πως είναι 
ευλύγιστα σ’ αυτόν που την αγκαλιάζει. Λόγω της ευκαµψίας τους, δίνουν την 
εντύπωση ότι είναι σχεδόν το ίδιο µαλακά µε τη σάρκα, και ενδίδουν στις ερωτικές 
περιπτύξεις. Κι όταν αρχίζει να µιλάει, πόση είναι η γοητεία από τις Σειρήνες της 
οµιλίας της! Πόσο ρέουσα η γλώσσα της! Έχει ζωστεί η Λαΐδα τη µαγική ζώνη των 
Χαρίτων, και χαµογελά πολύ σαγηνευτικά.  

Έτσι λοιπόν, ούτε ο Μώµος δεν θα µπορούσε να βρει το παραµικρό ψεγάδι για 
την αγαπηµένη µου µε την τόση οµορφιά και την έπαρση για τα πλούσια κάλλη της. 
Αλλά τότε, πώς η Αφροδίτη µε έκρινε άξιο τέτοιας γυναίκας;  Σε αγώνα οµορφιάς δεν 
έλαβε µέρος ενώπιον µου. Δεν έκρινα ότι τούτη η θεά είναι οµορφότερη από την  Ήρα 
και την Αθηνά. Δεν έδωσα σ’ αυτήν το µήλο σαν σηµάδι της απόφασής µου. Κι όµως, 
γενναιόδωρα µου χάρισε αυτήν την Ελένη. Ω σεβαστή Αφροδίτη, τι θυσία να σου 
προσφέρω ως ευχαριστία για τη Λαΐδα;  Όσοι την κοιτούν µε θαυµασµό προσπαθούν ν’ 
αποτρέψουν το κακό µε επικλήσεις στους θεούς, τέτοιου είδους: «Μακάρι ο φθόνος να 
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σταθεί µακριά από την οµορφιά της! Μακάρι το κακό µάτι να είναι µακριά από τη χάρη 
της»! Τόσο πολύ υπερτερεί η οµορφιά της, ώστε η Λαΐδα να δίνει λάµψη στα µάτια 
εκείνων που την πλησιάζουν. Και γέροντες µε πολλά χρόνια στην πλάτη τους τη 
θαυµάζουν, όπως στον Όµηρο οι δηµογέροντες την Ελένη, και λένε: «Μακάρι ή να 
είχαµε την καλή τύχη να τη συναντήσουµε, όταν ήµασταν νέοι ή να άρχιζε τώρα η 
νεότητά µας». Χαλάλι που η γυναίκα αυτή βρίσκεται στο στόµα όλης της Ελλάδας, 
αφού και οι κωφάλαλοι κάνουν νοήµατα ο ένας στον άλλο για την οµορφιά της Λαΐδας. 
Δεν ξέρω τι άλλο να πω ακόµη, ούτε και πώς να τελειώσω. Θα σταµατήσω όµως εδώ, κι 
εύχοµαι στα γραφόµενά µου ένα πράγµα αλλά σηµαντικό: να έχουν τη χάρη της Λαΐδας 
– το ξέρω, πως ο µεγάλος µου έρωτας γι’ αυτήν µ’ έκανε να επαναλάβω το προσφιλές 
της όνοµα και σήµερα πολλές φορές. 

 
Σχόλια 

Η πρώτη αυτή επιστολή κατέχει µια προγραµµατική θέση στη συλλογή. Όχι µόνο, όµως, 
γιατί αναδεικνύει το κάλλος ως κινητήρια δύναµη του έρωτα, του στηµονικού δηλαδή 
στοιχείου που συνέχει όλες τις επιστολές, αλλά και γιατί ο συντάκτης της δηλώνει τη 
λογοτεχνική του αυτοσυνειδησία: όσο χαρίεσσα είναι η αγαπηµένη του τόσο χαρίεντα 
θέλει και τα κείµενά του! Η δική του ερωτική ηδονή εύχεται να µετασχηµατισθεί σε 
αναγνωστική ηδονή. 

Η επιστολή συνιστά κατ’ ουσίαν µιαν ἔκφρασιν. Περιλαµβάνει µια από τις πιο 
αναλυτικές περιγραφές της γυναικείας οµορφιάς που µας παρέδωσε η αρχαία ελληνική 
γραµµατεία. Μολονότι οι Έλληνες έδιναν µεγάλη σηµασία στο κάλλος του σώµατος, η 
αρχαϊκή και η κλασική περίοδος δεν µας προσέφεραν µια ολοκληρωµένη λογοτεχνική 
αποτύπωσή του, παρά µόνο δήλωση επιµέρους χαρακτηριστικών. Αρχετυπική κατά 
τούτο η άρνηση του επικού ποιητή να περιγράψει την Ελένη. Στην ελληνιστική και 
αυτοκρατορική εποχή οι µαρτυρίες πληθαίνουν. Στην παρούσα επιστολή η αγαπηµένη 
του Αρισταίνετου συνδέεται µε τα απόλυτα πρότυπα θηλυκής οµορφιάς στο ελληνικό 
φαντασιακό, την Αφροδίτη και την Ελένη. Γι’ αυτό ως ενσάρκωσή της επιλέγεται η 
Λαΐς, το µοντέλο του ζωγράφου Απελλή. 

Στη σύνθεση της επιστολής ο Αρισταίνετος αντλεί κυρίως από τον Αλκίφρονα 
(fr. 5 και Δ 11), τον Αχιλλέα Τάτιο (Α 4, 3), καθώς και από την προγενέστερη 
λογοτεχνική παράδοση. 
 

Ἀρισταίνετος Φιλοκάλῳ: το όνοµα Ἀρισταίνετος εµφανίζεται δύο φορές στους 
Ἑταιρικοὺς διαλόγους (2, 4· 10) του Λουκιανού, ένα έργο από το οποίο εµπνέεται συχνά 
ο συγγραφέας του επιστολικού corpus. Το επίθετο φιλόκαλος απαντά στον Πλάτωνα, 
Φαῖδρος 248d κ.α. 
 

1 Λαΐδα: Όνοµα δύο γνωστών εταιρών, της πρεσβύτερης Κορίνθιας (Αθήναιος 13, 570b-
d) και της νεότερης από τα Ύκκαρα της Σικελίας, η οποία και αυτή κατέληξε στην 
Κόρινθο (Αθήναιος 13, 588c-d). Η πρώτη υπήρξε ερωµένη µεταξύ άλλων του Διογένη 
του Κυνικού και του Αρίστιππου του Κυρηναίου, ενώ η δεύτερη συνδέθηκε µε τον 
Δηµοσθένη και τον ζωγράφο Απελλή. Αυτή η εταίρα Λαΐς, η ερωµένη του Απελλή, 
πρωταγωνιστεί και σε επιστολή του Αλκίφρονα (fr. 5), από την οποία, όπως είπαµε, 
πήρε υλικό ο Αρισταίνετος.  
 

ὁ δὲ χρυσοῦς Ἔρως ἐπαίδευσε … ὀµµάτων βολαῖς: Ο Ἔρως ως προσωποποιηµένη 
θεότητα απουσιάζει στα οµηρικά έπη. Πρώτη αναφορά από τον Ησίοδο (Θεογονία 120) 
και συχνή εµφάνισή του στην αιολική λυρική παράδοση. H µεταφορά µε τα βέλη του 
Έρωτα για πρώτη φορά –κατά πάσα πιθανότητα– υπονοείται στο απόσπασµα του 
Ανακρέοντα 445 PMG, και µε βεβαιότητα εµφανίζεται στον Ευριπίδη (π.χ. Ἰφιγένεια ἐν 
Αὐλίδι 547-549, Ἱππόλυτος 530-532). Ο Έρως ως τοξότης γίνεται κοινότατο µοτίβο της 
ερωτικής ποίησης, ιδίως της επιγραµµατικής, κατά την ελληνιστική περίοδο. 
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2 ῥὶς εὐθεῖα: Η ίσια µύτη αποτελούσε πρότυπο για τους Έλληνες στην καλλιτεχνική 
αναπαράσταση θεών και ανθρώπων· πρβλ. Αδαµάντιος Ιουδαίος, Φυσιογνωµικὰ 2, 32 
(ῥῖνα ὀρθήν). Βλ. Winckelmann, Σκέψεις για τη µίµηση 18. Για το πόσο συµβάλλει η 
µύτη στη λεγόµενη ελληνική κατατοµή, βλ. τις παρατηρήσεις και πάλι του 
Winckelmann, Ιστορία της αρχαίας τέχνης 178: «Αυτή η κατατοµή είναι µια σχεδόν 
ευθεία ή ελαφρά βυθισµένη γραµµή που, προπάντων σε νεανικά, ιδιαίτερα σε γυναικεία 
κεφάλια, ενώνει το µέτωπο µε τη µύτη. Η φύση δεν πλάθει αυτή την κατατοµή τόσο 
πολύ υπό έναν τραχύ όσο υπό έναν ήπιο ουρανό […]».  
 

3 τράχηλος λευκός τε καὶ σύµµετρος … τεθάρρηκεν ἑαυτῷ: Η λευκότητα των γυναικείων 
µελών θεωρείται χαρακτηριστικό κάλλους ήδη στον Όµηρο· η Ελένη είναι λευκώλενος 
(Γ 121). Σύµφωνα µε τον Ιπποκράτη (Περὶ γυναικείης φύσιος 1): αἱ µὲν γὰρ ὑπέρλευκοι, 
ὑγρότεραί τε καὶ ῥοωδέστεραι. Για τις γυναίκες µε λευκό λαιµό το µοτίβο είναι 
διαχρονικό: ὁ τράχηλός σου ὡς πύργος ἐλεφάντινος (Παλαιὰ Διαθήκη, ᾎσµα 7, 5). Ο 
κοντός λαιµός είναι χαρακτηριστικό ασχήµιας για τη γυναίκα. Ο Σηµωνίδης ο 
Αµοργίνος στον Ἴαµβο γυναικῶν (7, 75 W.) το αποδίδει σε εκείνη που προέρχεται από 
τη µαϊµού (ἐπ’ αὐχένα βραχεῖα). 
 

περίκειται µέντοι λιθοκόλλητον περιδέραιον … τῶν λιθιδίων ἡ θέσις: Τα λιθίδια 
σχηµατίζουν το όνοµα Λαῒς πάνω στο λιθοκόλλητον περιδέραιο. Σηµειωτέον ότι η 
αρχαιοελληνική λέξη για την πέτρα αλλά και για τον πολύτιµο λίθο είναι λᾶας. Η 
Höschele (From Hellas with Love 168-169) βλέπει εδώ ένα ευφυές λογοπαίγνιο του 
Αρισταίνετου ανάµεσα στο όνοµα της αγαπηµένης του και στο υλικό γραφής του 
ονόµατός της. 
 

4 ἐνδεδυµένη µὲν εὐπροσωποτάτη ἐστίν, ἐκδῦσα δὲ ὅλη πρόσωπον φαίνεται: Αυτολεξεί 
δάνειο από τον Αλκίφρονα (fr. 5). Το λογοπαίγνιο ανάγεται στον Χαρµίδη του Πλάτωνα 
(154d) αλλά στην αρισταινέτεια επιστολή αντιστρέφεται. Ο Χαιρεφών λέει στον 
Σωκράτη για τον εὐπρόσωπον Χαρµίδη: εἰ ἐθέλει ἀποδῦναι, δόξει σοι ἀπρόσωπος εἶναι. 
 

5 τὴν ἄρχουσαν τῶν Χαρίτων: Εννοείται η Αφροδίτη. 
 

οἷον εἰς ὑπερφυὲς παράδειγµα κάλλους … θεοπρεπῶς τὸ φιλοτεχνούµενον εἶδος: 
ανάµνηση της ιστορικής Λαΐδος, την οποία ανέδειξε ως µοντέλο ο ζωγράφος Απελλής· 
Αθήναιος 13, 588e: οὕτω δ’ ἦν ἡ Λαῒς καλὴ ὡς καὶ τοὺς ζωγράφους ἐρχοµένους πρὸς 
αὐτὴν ἀποµιµεῖσθαι τῆς γυναικὸς τοὺς µαστοὺς καὶ τὰ στέρνα. 
 

6 ὡς κυδωνιῶντες οἱ µαστοὶ τὴν ἀµπεχόνην ἐξωθοῦσι βιαίως: Το γυναικείο στήθος 
εµφανίζεται συχνά στον Αρισταίνετο ως χαρακτηριστικό σηµείο της θηλυκότητας (βλ. 
Ἐπιστολὴ Α 3). Η παροµοίωση µε (κυδώνιον) µῆλον είναι δηλωτική σκληρότητας και 
σφριγηλότητας. Βλ. Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς 1198-1199: Ἀτταταῖ ἀτταταῖ / τῶν τιτθίων, 
ὡς σκληρὰ καὶ κυδώνια. Το ρήµα κυδωνιάω (διογκώνοµαι σαν κυδώνι) απαντά για 
πρώτη φορά στον Λεωνίδα τον Ταραντίνο, Παλατινὴ Ἀνθολογία 16, 182, 7. 
 

ἡ Λαῒς τὸν κεστὸν ὑπεζώσατο: Κεστός ήταν η ζώνη που η Αφροδίτη χρησιµοποιούσε ως 
στηθόδεσµο. Αυτόν τον κεστὸν ἱµάντα ζήτησε η Ήρα, σύµφωνα µε την περίφηµη 
οµηρική σκηνή, για να προκαλέσει τον σφοδρό πόθο του Δία (Ξ 214-215). 
 

καὶ µειδιᾷ πάνυ ἐπαγωγόν: Στην ελληνική αντίληψη το µειδίαµα δίνει πρόσθετη 
αισθαντικότητα και σεξουαλικότητα στη γυναίκα. Το επίθετο φιλοµµειδὴς είναι σταθερό 
προσδιοριστικό της Αφροδίτης ήδη από τον Όµηρο (Γ 424· θ 362). Ακριβώς λόγω 
αυτών των συνδηλώσεων η ιουδαιο-χριστιανική παράδοση καταδίκασε το γέλιο, ειδικά 
για τις γυναίκες: ἡ δὲ ἐκµελὴς τοῦ προσώπου ἔκλυσις, εἰ µὲν ἐπὶ γυναικῶν γίνοιτο, 
κιχλισµὸς προσαγορεύεται, γέλως δέ ἐστι πορνικός (Κλήµης Αλεξανδρεύς, Παιδαγωγὸς 2, 
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5, 46). Και κατά τον αυθεντικότερο εκφραστή της θέσης αυτής, Ιωάννη τον 
Χρυσόστοµο (PG 48, 1055): γέλως πορνείας ὁδηγός. 
 

7 οὐδ᾽ ἂν ὁ Μῶµος ἐν ἐλαχίστῳ µωµήσαιτο: Λογοπαίγνιο µε υποκείµενο και ρήµα από 
την ίδια ρίζα. Ο Μῶµος είναι ο θεός του ψόγου. Πρώτη µαρτυρία στον Ησίοδο 
(Θεογονία 214), όπου εµφανίζεται ως υιός της νύχτας. Η φράση καταλήγει παροιµιώδης 
(Πλάτων, Πολιτεία 487a). 
 

οὐκ ἀπέδωκα µῆλον: Υπαινιγµός στο µῆλον τῆς ἔριδος κατά τη σύναξη των θεών στους 
περιώνυµους γάµους του Πηλέα και της Θέτιδας. 
 

8 ὡς οἱ παρ᾽ Ὁµήρῳ δηµογέροντες τὴν Ἑλένην: Ο θαυµασµός των Τρώων γερόντων για 
την οµορφιά της Ελένης στην Τειχοσκοπία (Γ 154-160). 
 

οὐ νέµεσις: Τη γνωστή αναφώνηση των Τρώων προεστών στην Ιλιάδα (Γ 156) ο 
Αρισταίνετος δεν τη βάζει στο στόµα των γερόντων που βλέπουν τη Λαΐδα αλλά την 
υιοθετεί ο ίδιος στην περιγραφή του. 
 

ἔνθ᾽ οἱ κωφοὶ διανεύουσιν ἀλλήλοις τῆς Λαΐδος τὸ κάλλος: κατά λέξη δάνειο από τον 
Αλκίφρονα (fr. 5). 

 
Α 3. Ἑταίρα καὶ νέος ὑπὸ δένδρῳ συνευωχηθέντες ἀλλήλοις 

 
Φιλοπλάτανος Ἀνθοκόµῃ. 

Τῇ Λειµώνῃ χαριέντως ἐν ἐρωτικῷ συνειστιώµην παραδείσῳ καὶ µάλα πρέποντι 
τῷ κάλλει τῆς ἐρωµένης· ἔνθα πλάτανος µὲν ἀµφιλαφής τε καὶ σύσκιος, πνεῦµα δὲ 
µέτριον, καὶ πόα µαλθακὴ ὥρᾳ θέρους ἐπανθεῖν εἰωθυῖα (ἐπὶ τοῦ πεδίου 
κατεκλίθηµεν οἷα τῶν πολυτελεστάτων δαπίδων) δένδρη τε πολλὰ τῆς ὀπώρας 
πλησίον, «ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ µηλέαι ἀγλαόκαρποι», φαίη τις ἂν καθοµηρίζων 
τῶν ὀπωρινῶν αὐτόθι Νυµφῶν τὸ χωρίον.  

2ἦν µὲν οὖν ταῦτα καὶ ἕτερα δένδρα πλησίον, εὐανθῆ µὲν τοὺς ὅρπηκας, 
πάµφορα δὲ τὸν καρπόν, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν ἐράσµιον τόπον. καὶ 
τούτων ἐκδρεψάµενος φύλλον ὑπεµάλαττον τοῖς δακτύλοις, εἶτα τῇ ῥινὶ προσάγων 
γλυκυτέρας ἐπὶ πλεῖστον εἰσέπνεον εὐοσµίας. 3ἄµπελοι δὲ παµµήκεις σφόδρα γε 
ὑψηλαὶ περιελίττονται κυπαρίττους, ὡς ἀνακλᾶν ἡµᾶς ἐπὶ πολὺ τὸν αὐχένα πρὸς 
θέαν τῶν κύκλῳ συναιωρουµένων βοτρύων, ὧν οἱ µὲν ὀργῶσιν, οἱ δὲ 
περκάζουσιν, οἱ δὲ ὄµφακες, οἱ δὲ οἰνάνθαι δοκοῦσιν. ἐπὶ τοίνυν τοὺς 
πεπανθέντας ὁ µὲν ἀνερριχᾶτο βεβηκὼς ἐπὶ τῶν κλάδων, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς ἀρθεὶς 
ἱκανῶς ἄκρᾳ µὲν τῇ λαιᾷ σφοδρῶς εἴχετο τοῦ φυτοῦ, τῇ δεξιᾷ δὲ παρετρύγα· ὁ δὲ 
ἀπὸ τοῦ δένδρου χεῖρα ὤρεγε τῷ γεωργῷ ὡς ὑπεργεγηρακότι.  

4ἡ δὲ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῇ πλατάνῳ ῥεῖ ὕδατος εὖ µάλα ψυχροῦ, ὥς γε 
τῷ ποδὶ τεκµήρασθαι, καὶ διαφανοῦς τοσοῦτον, ὥστε συνεπινηχοµένων κατὰ 
διαυγὲς ὑδάτιον καὶ διαπλεκοµένων ἐπαφροδίτως ἀλλήλοις ἅπαν ἡµῶν φανερῶς 
ἀποκαταφαίνεσθαι µέλος. ὅµως οὖν οἶδα πολλάκις τὴν αἴσθησιν πλανηθεὶς πρὸς 
ὁµοιότητα µήλων τε καὶ τῶν ἐκείνης µαστῶν· µήλου γὰρ ἀµφοῖν µεταξὺ ἐν τοῖς 
ὕδασι διανηχοµένου τῇ χειρὶ κατεδραξάµην, τοῦτο εἶναι νοµίσας τὸν κυδωνιῶντα 
τῆς ποθουµένης µαστόν. 5καλὴ µὲν οὖν, νὴ τὰς τῆς πίδακος νύµφας, καὶ καθ᾽ 
ἑαυτὴν ἡ πηγή, φαιδροτέρα δὲ µᾶλλον ἐδόκει τοῖς εὐωδεστέροις ἐπικοσµηθεῖσα 
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τῶν φύλλων καὶ τοῖς µέλεσι τῆς Λειµώνης, ἥτις καίπερ ὑπερφυῶς εὐπρόσωπος 
οὖσα, ὅµως, ὅταν ἀπεκδύηται, δι᾽ ὑπερβολὴν τῶν ἔνδον ἀπρόσωπος εἶναι δοκεῖ.  

6καλὴ µὲν οὖν ἡ πηγή, εὐκραὴς δὲ καὶ ἡ τοῦ ζεφύρου πνοή, τὸ χαλεπὸν 
παραµυθουµένη τῆς ὥρας, λεπτὸν ἅµα καὶ ὑπνηλὸν ἐνηχοῦσα καὶ τῆς εὐωδίας 
πολὺ συνεπαγοµένη τῶν δένδρων, τοῖς µύροις ἀντέπνει τῆς γλυκυτάτης. καὶ 
συµµιγὴς ἦν εὐοσµία καὶ µικροῦ γε ὁµοτίµως τὴν αἴσθησιν εὐφραινόντων· βραχὺ 
γάρ, ἡγοῦµαι, τὸ µύρον ἐνίκα, ὅτι γε τῆς Λειµώνης ὑπῆρχε τὸ µύρον.  

7ἔτι δὲ τὸ ἔµπνουν τῆς αὔρας, δι᾽ ἣν καὶ τὸ πνῖγος τῆς µεσηµβρίας 
ἠπιώτερον ἐγεγόνει, λιγυρὸν ὑπήχει τῷ µουσικῷ τῶν τεττίγων χορῷ. ἡδὺ καὶ 
ἀηδόνες περιπετόµεναι τὰ νάµατα µελῳδοῦσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἡδυφώνων 
κατηκούοµεν ὀρνίθων ὥσπερ ἐµµελῶς ὁµιλούντων ἀνθρώποις. 8ἔτι κἀκείνους πρὸ 
τῶν ὀµµάτων ἔχειν δοκῶ· ὁ µὲν ἐπὶ πέτρας ἀναπαύει τὼ πόδε καθ᾽ ἕνα, ὁ δὲ ψύχει 
τὸ πτερόν, ὁ δὲ ἐκκαθαίρει, ὁ δὲ ἦρέ τι ἐκ τοῦ ὕδατος, ὁ δὲ εἰς τὴν γῆν 
κατανένευκεν ἐπισιτίσασθαί τι ἐκεῖθεν. ἡµεῖς δὲ ὑφειµένῃ τῇ φωνῇ διελεγόµεθα 
περὶ τούτων, ὅπως µὴ ἀποπτήσωνται καὶ διασκεδάσωµεν τῶν ὀρνίθων τὴν θέαν.  

9κἀκεῖνό γε, νὴ τὰς Χάριτας, ἐπιτερπέστατον ἦν· τοῦ γὰρ ὀχετηγοῦ κατὰ 
τάχος ἐπὶ πρασιάς τε καὶ δένδρα τῇ σµινύῃ καθηγουµένου τῷ ῥεύµατι, πόρρωθεν ὁ 
θεράπων φιάλας καλλίστου πόµατος πλήρεις ἐπὶ τὸν ὁλκὸν ἠφίει θᾶττον φέρεσθαι 
κατὰ ῥοῦν, οὐ χύδην, ἀλλὰ κατὰ µίαν, ἐκ διαστήµατος βραχέος διακεκριµένας 
ἀλλήλων· ἕκαστον δὲ τῶν ἐκπωµάτων δίκην ὁλκάδων ἐπιχαρίτως διεκπλεόντων 
πτόρθον Μηδικοῦ φυτοῦ ἐπεφέρετο εὔφυλλον, καὶ ἦν ταῦτα ταῖς εὐπλοούσαις 
ἡµῶν φιάλαις ἱστία. 10τοιγαροῦν αὐτοφυῶς ἠρεµαίᾳ καὶ ἀταράχῳ πνοῇ 
κυβερνώµεναι, καθάπερ νῆες ταχυναυτήσασαι κατὰ πρύµναν ἱσταµένου τοῦ 
πνεύµατος, σὺν τοῖς ἡδίστοις φόρτοις εἰς τοὺς συµπότας εὔδιον προσωρµίζοντο· 
ἡµεῖς δὲ ὑπουργῶς ἀνασπῶντες ἑκάστην παραθέουσαν κύλικα συνεπίνοµεν ἴσον 
ἴσῳ κεκραµένην µετρίως· ὁ γὰρ ἔµµετρος οἰνοχόος ἐξεπίτηδες τοσούτῳ 
θερµότερον τοῦ δέοντος τὸν οἶνον συνέµισγεν ὕδατι διαπύρῳ, ὅσον ἔµελλεν ὁ 
ψυχρότατος ὁλκὸς ἐπιπολάζον αὐτῷ τὸ κραθὲν ἐπιψύχειν, ὅπως ἄν, µόνης γε τῆς 
ἀµέτρου θέρµης τῷ ψυχρῷ µειουµένης, τὸ σύµµετρον καταλείψοιτο.  

11καὶ οὕτω δὴ γέγονεν ἡµῖν ἀµφὶ Διόνυσόν τε καὶ Ἀφροδίτην ἡ πᾶσα 
διατριβή, οὓς ἐπὶ τῇ κύλικι συνάγοντες ἐθελγόµεθα. ἡ δὲ Λειµώνη τοῖς ἄνθεσιν 
οἷον λειµῶνα τὴν κεφαλὴν ἐποιεῖτο. καλὸς δὲ ὁ στέφανος καὶ δεινὸς ἐπιπρέψαι 
ταῖς ἐν ὥρᾳ ῥᾷστα καὶ φαιδρότερον τοῖς ῥόδοις ἀποτελέσαι τὸ ἔρευθος, ὅτ᾽ ἂν εἴη 
τούτων καιρός. ἄπιθι τοίνυν, ὦ φιλότης, ἐκεῖσε (ἔστι δὲ τοῦ καλοῦ Φυλλίωνος τὸ 
χωρίον), καὶ τοιούτων, εὔχαρι Ἀνθοκόµη, συναπόλαυε τῇ ποθουµένῃ Μυρτάλῃ. 
 

Μετάφραση  
Μια εταίρα κι ένας νεαρός ξεφαντώνουν κάτω από ένα δέντρο. 

Ο Φιλοπλάτανος στον Ανθοκόµη 
Μαζί µε τη Λειµώνη συµποσίαζα ευτυχισµένος σε λιβάδι ερωτικό και απόλυτα 
ταιριαστό µε την οµορφιά της αγαπηµένης µου. Ήταν εκεί ένα τεράστιο πλατάνι που 
πρόσφερε παχύ ίσκιο· αεράκι απαλό και τρυφερό χορτάρι, ανθισµένο όπως κάθε 
καλοκαίρι. Ξαπλώσαµε στη γη σαν να ήταν τάπητας υπερπολυτελής. Δέντρα πολλά 
κοντά στο ωρίµασµά τους, «ροδιές και αχλαδιές και αγλαόκαρπες µηλιές», θα έλεγε 
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κανείς, αντιγράφοντας τον Όµηρο, για να περιγράψει το βασίλειο αυτό των θερινών 
Νυµφών.  

Εκτός απ’ αυτά, υπήρχαν εκεί κοντά κι άλλα δέντρα ολάνθιστα στους βλαστούς 
και φορτωµένα µε καρπούς κάθε λογής, ώστε να κάνουν το αξιαγάπητο αυτό µέρος να 
ευωδιάζει εξαίσια. Έκοψα ένα φύλλο και το ζούλησα ελαφρά µέσα στα δάχτυλά µου. 
Έπειτα, φέρνοντάς το στη µύτη µου, ρουφούσα ακόµη πιο γλυκές µυρωδιές. Κλήµατα 
τεράστια, πολύ ψηλά, τυλίγονταν γύρω από κυπαρίσσια σε σηµείο που κοντέψαµε να 
στραβολαιµιάσουµε για να δούµε τα σταφύλια που κρέµονταν γύρω-γύρω στον κορµό. 
Απ’ αυτά, άλλα είναι στην ωρίµαση, άλλα τώρα αρχίζουν να παίρνουν χρώµα, άλλα 
φαίνονται άγουρα κι άλλα βρίσκονται στον πρώτο βλαστό. Για να µαζέψουν λοιπόν όσα 
τσαµπιά ήταν ήδη ώριµα, ένας αµπελουργός αναρριχόταν πατώντας πάνω στα κλαδιά, 
ένας άλλος, ανεβασµένος αρκετά πάνω από το έδαφος, κρατούσε σφιχτά το κλήµα µε 
την άκρη του αριστερού χεριού και τρυγούσε µε το δεξί. κι ένας τρίτος, ήδη πάνω στο 
δέντρο, άπλωνε το χέρι του σ’ έναν άλλο γεωργό που ήταν πολύ γέρος. 

Η πηγή που ρέει κάτω από τον πλάτανο ήταν πανέµορφη. Το νερό της είναι πολύ 
κρύο, όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει βάζοντας µέσα το πόδι του, και τόσο διάφανο, 
ώστε, καθώς κολυµπούσαµε µαζί στο κρυστάλλινο ρυάκι και αγκαλιαζόµασταν 
αισθησιακά, όλα µας τα µέλη φαίνονταν ολοκάθαρα κάτω από το νερό. Πολλές φορές, 
όµως, καταλαβαίνω ότι ξεγελιόµουν, επειδή τα στήθη της µοιάζουν µε µήλα. Πράγµατι 
µια φορά, καθώς ένα µήλο έπλεε στο νερό ανάµεσά µας, το χούφτωσα, επειδή νόµισα 
ότι ήταν το κυδωνάτο στήθος της αγαπηµένης µου. Όµορφη βεβαίως κι από µόνη της η 
πηγή –ορκίζοµαι στις νύµφες των υδάτων– µα πολύ πιο γοητευτική φαινόταν, αφού 
στολίστηκε µε ευωδιαστά φυλλώµατα και µε τo κορµί της Λειµώνης. Ετούτη η γυναίκα 
είναι εξαιρετικά όµορφη στο πρόσωπο· όταν όµως γδύνεται, τα κάλλη της είναι τόσο 
εξαίσια που σε κάνουν να ξεχάσεις το πρόσωπό της. Όµορφη λοιπόν η πηγή, ελαφρό και 
το αεράκι του Ζέφυρου, παρηγοριά στον βασανιστικό καύσωνα του καλοκαιριού· ένα 
θρόισµα απαλό και συνάµα υπνωτικό, έφερνε µαζί τις ευωδιές των δέντρων, κι 
ανταγωνίζονταν τα αρώµατα της γλυκιάς µου. Αναµιγνύονταν οι ωραίες µυρωδιές και 
ικανοποιούσαν σχεδόν εξίσου την όσφρηση. Με µικρή όµως διαφορά επικρατούσε, 
νοµίζω, το άρωµα, διότι βέβαια ήταν το άρωµα της Λειµώνης.  

Η δροσερή αύρα, χάρη στην οποία είχε γίνει πιο υποφερτή η αποπνικτική ζέστη 
του µεσηµεριού, συνόδευε γλυκά τη µουσική χορωδία των τζιτζικιών. Γλυκά 
τραγουδούσαν και τα αηδόνια που πετούσαν γύρω γύρω από την πηγή. Αλλά και άλλα 
γλυκύφωνα πουλιά ακούγαµε σαν να κουβέντιαζαν τραγουδιστά µε ανθρώπους. Ακόµη 
µου φαίνεται πως τα έχω µπρος τα µάτια µου: το ένα ξεκουράζει πάνω σε βράχο 
εναλλάξ τα δυο του πόδια, άλλο δροσίζει τα φτερά του, άλλο τα καθαρίζει, άλλο έχει 
τσιµπήσει κάτι από το νερό, κι άλλο, τέλος, έχει σκύψει το κεφάλι στη γη να βρει κάτι 
να φάει από εκεί. Εµείς, από την άλλη, συζητούσαµε γι’ αυτά, αλλά χαµηλόφωνα, για να 
µην πετάξουν µακριά και χάσουµε το θέαµα που µας πρόσφεραν τα πουλιά.  

Αλλά το πιο διασκεδαστικό, µα τις Χάριτες, ήταν το εξής: Ενώ ο κηπουρός 
διοχέτευε σβέλτα µε την τσάπα του το ρεύµα του νερού στις πρασιές και στα δέντρα, ο 
υπηρέτης µας από µακριά άφηνε στο αυλάκι κύπελλα γεµάτα θεσπέσιο ποτό να 
παρασύρονται µε ταχύτητα κατά τη ροή του νερού, όχι όλα µαζί, αλλά ένα ένα έτσι 
ώστε να υπάρχει µεταξύ τους µια µικρή απόσταση. Το καθένα απ’ αυτά τα ποτήρια που 
έπλεαν µε χάρη σαν καραβάκια, έφερε πάνω του ένα κλαδί µε φύλλα από το δέντρο της 
Μηδίας. Αυτά ήταν τα πανιά για τα καλοτάξιδα κύπελλά µας. Έτσι λοιπόν, 
κατευθυνόµενα χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση από ένα ελαφρό και ήσυχο αεράκι, σαν 
πλοία που πλέουν γρήγορα, επειδή έχουν τον άνεµο ευνοϊκό, µε το γλυκύτατο φορτίο 
τους άραζαν γαλήνια στους συµπότες. Κι εµείς αρπάζαµε πρόθυµα το κάθε κύπελλο που 
περνούσε από µπροστά µας και πίναµε το ποτό, το οποίο ήταν αναµεµιγµένο από ίσα 
µέρη κρασιού και νερού σε σωστή δοσολογία. Γιατί ο επιδέξιος οινοχόος ανακάτευε 
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επίτηδες κρασί σε υψηλότερη του κανονικού θερµοκρασία µαζί µε καυτό νερό, εφόσον 
επρόκειτο το πολύ κρύο νερό του αυλακιού να ψυχράνει το µίγµα που επέπλεε στην 
επιφάνειά του. Το έκανε αυτό για να µειωθεί από το ψύχος του νερού ίσα ίσα η 
περισσευούµενη µόνο θερµότητα κι έτσι να επιτύχει την ιδανική θερµοκρασία.  

Έτσι λοιπόν, ό,τι κάναµε ήταν σχετικό µε τον Διόνυσο και την Αφροδίτη, τους 
οποίους χαιρόµασταν να τους έχουµε µαζί στο κύπελλό µας. Η Λειµώνη έκανε µε τα 
λουλούδια το κεφάλι της σαν λειµώνα. Ωραίο το στεφάνι της και ταιριάζει πολύ στις 
γυναίκες που βρίσκονται πάνω στον ανθό τους· το ροδοκόκκινο χρώµα στα µάγουλά 
τους γίνεται ακόµη πιο ζωηρό µε τα ρόδα, όταν αυτά είναι στην εποχή τους. Πήγαινε, 
λοιπόν, φίλε µου, εκεί –το µέρος ανήκει στον ωραίο Φυλλίωνα– και απόλαυσε κι εσύ, 
εξαίσιε Ανθοκόµη, τέτοιες ηδονές µαζί µε την αγαπηµένη σου Μυρτάλη. 
 

Σχόλια 
Η επιστολή αποτελεί υποδειγµατική περιγραφή µιας ευτοπίας. Locus amoenus, 
ερωτισµός και ευφραντικός συµποτισµός συνιστούν τα κύρια θέµατά της. Η επιστολή 
αυτή είναι ίσως η πιο «πλατωνική» της συλλογής για το λόγο ότι ο Αρισταίνετος έχει 
αντλήσει πολύ υλικό από τον Φαίδρο, που είναι ο locus classicus για την περιγραφή της 
φυσικής ευτοπίας στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Επιπλέον είναι ενδεικτικό ότι ως 
αποστολέας φέρεται ένας Φιλοπλάτανος. Το όνοµα, το οποίο απαντά µόνον εδώ, είναι 
µάλλον επινόηση του Αρισταίνετου. Εκτός του ότι πρόκειται για nomen loquens, που 
παραπέµπει στον πλάτανο του Φαίδρου και στα περίφηµα πλατάνια της πλατωνικής 
Ακαδηµίας στις όχθες του Κηφισσού, είναι και ένα εξαιρετικό λογοπαίγνιο µε το 
Φιλοπλάτων (βλ. Φιλόδηµος, Stoicorum Historia, col. 61.2 Dorandi), τον χαρακτηρισµό 
που θα ήθελε για τον εαυτό του ο ίδιος ο Αρισταίνετος! 
 

Ἀνθοκόµῃ: Άπαξ λεγόµενο ανδρικό όνοµα· νέα σύνθεση από τα ονόµατα των 
πρωταγωνιστών στα Ἐφεσιακὰ του Ξενοφώντα Εφέσιου: Ἀνθία και Ἀβροκόµης (το 
τελευταίο και στον Ηρόδοτο 7, 224, 2.). 
 

1 Λειµώνη: Οµιλούν το όνοµα της αγαπηµένης του αφηγητή (πρβλ. και Ἐπιστ. Β 1: γυνὴ 
ἔοικε λειµῶνι, καὶ ὅπερ ἐκείνῳ τὰ ἄνθη, τοῦτό γε ταύτῃ τὸ κάλλος) αλλά και υπαινιγµός 
στη µεταφορική σηµασία της λέξης λειµών (το αιδοίο, οι «χάρες» της γυναίκας· βλ. 
Ευριπίδης, Κύκλωψ 171). Γενικότερα πολλά στοιχεία της χλωρίδας δηλώνουν κατ’ 
ευφηµισµόν γεννητικά όργανα και ερωτογενείς ζώνες της γυναίκας. 
 

 «ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ µηλέαι ἀγλαόκαρποι», φαίη τις ἂν καθοµηρίζων: Ο στίχος είναι 
από την Ὀδύσσεια, η 115 (η µετάφραση είναι του Μανόλη Κ. Χατζηγιακουµή)· από την 
περιγραφή του κήπου του Αλκίνοου. Η µηλιά και στη νεότερη δηµοτική ποίηση 
συνδέεται µε τον έρωτα και τη γονιµότητα: και σα µηλιά γλυκοµηλιά ν’ ανθήσης, να 
καρπίσης, / υγιούς εννιά ν’ αξιωθής και µια γλυκοµηλίτσα (Πολίτης, Ἐκλογαί 181). 
 

3 οἱ µὲν ὀργῶσιν, οἱ δὲ περκάζουσιν, οἱ δὲ ὄµφακες: Η διαβάθµιση της ωριµότητας των 
σταφυλιών λαµβάνεται αυτολεξεί από τον Φιλόστρατο τον Πρεσβύτερο, Εἰκόνες Β 17, 
8. Η ιδέα εµφανίζεται ήδη στην οµηρική περιγραφή του κήπου του Αλκίνοου, η 125-
126. 
 

4 ἡ δὲ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῇ πλατάνῳ ῥεῖ ὕδατος εὖ µάλα ψυχροῦ: Από το οµηρικό 
περνάει εδώ ο Αρισταίνετος στο πλατωνικό πρότυπο: Φαῖδρος 230b-c. 
 

πρὸς ὁµοιότητα µήλων τε καὶ τῶν ἐκείνης µαστῶν … τὸν κυδωνιῶντα τῆς ποθουµένης 
µαστόν: Είναι κοινός τόπος της αρχαίας κωµωδίας η σύγκριση του γυναικείου στήθους 
µε τα µήλα: Κράτης, fr. 43 K.-A.· Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς 1199· Λυσιστράτη 155. Το 
ελληνικό αισθητικό ιδεώδες θέλει το στήθος σχετικά µικρό και σκληρό, βλ. 
Winckelmann, Ιστορία της αρχαίας τέχνης 182 (σε αντίθεση µε τις Αιγύπτιες που είχαν 
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υπερτροφικά στήθη· Winckelmann ό.π. 54). Οι γλουτοί και όχι τα στήθη ήταν το πιο 
ελκυστικό σηµείο του γυναικείου σώµατος, βλ. Pomeroy, Θεές, πόρνες, σύζυγοι και 
δούλες 82. Το ίδιο µοτίβο της σύγκρισης του γυναικείου στήθους µε µήλα διατηρείται 
στη νεότερη δηµοτική ποίηση: Δυο µήλα τής εγύρεψα, κι’ αυτή µου δίνει τρία. / «Δε θέλω 
γω τα µήλα σου, τα τσαλοπατηµένα, / Θέλω τα δυο του κόρφου σου, τα µοσκοµυρισµένα» 
(Πολίτης, Ἐκλογαί 149). 
 

5 ἥτις καίπερ ὑπερφυῶς εὐπρόσωπος οὖσα, ὅµως, ὅταν ἀπεκδύηται, δι᾽ ὑπερβολὴν τῶν 
ἔνδον ἀπρόσωπος εἶναι δοκεῖ: Tο κάλλος του γυµνού σώµατος της Λειµώνης επισκιάζει 
την οµορφιά του προσώπου της· δάνειο από τον Χαρµίδη του Πλάτωνα (154d). Εδώ 
κατά την πάγια τακτική του ο Αρισταίνετος χρησιµοποιεί για την οµορφιά των γυναικών 
όσα ο Πλάτων γράφει για τα µειράκια. 
 

7 λιγυρὸν ὑπήχει τῷ µουσικῷ τῶν τεττίγων χορῷ: Tα τζιτζίκια είναι αναπόσπαστο µέρος 
του locus amoenus σε περιβάλλον θερινής ευδίας: Πλάτων, Φαῖδρος 230c. Ήδη ο 
Ησίοδος,Ἔργα καὶ ἡµέραι 582-584. Πρβλ. Ἀνακρεόντεια, 34 W.· Θεόκριτος, Εἰδύλλια 7, 
139. 
 

8 ὁ µὲν ἐπὶ πέτρας ἀναπαύει τὼ πόδε καθ᾽ ἕν … ὁ δὲ εἰς τὴν γῆν κατανένευκεν 
ἐπισιτίσασθαί τι ἐκεῖθεν: Σχεδόν κατά λέξη δάνειο από τον Φιλόστρατο, Εἰκόνες Α 9, 2. 
 

9 Μηδικοῦ φυτοῦ: µηδικὴ µηλέα είναι η λεµονιά (Θεόφραστος, Φυτικὴ Ἱστορία 1, 13, 4). 
Αν όµως εννοείται η µηδικὴ πόα, πρόκειται για το τριφύλλι (Αριστοφάνης, Ἱππῆς 606· 
Θεόφραστος, ό.π. 8, 7, 7). 
 

10 συνεπίνοµεν ἴσον ἴσῳ κεκραµένην µετρίως: Η ακρατοποσία κατά τους Έλληνες ήταν 
βαρβαρική συνήθεια. Η λελογισµένη οινοποσία είχε ευεργετικά αποτελέσµατα· κατά 
τον ιατρό Μνησίθεο (Αθήναιος 2, 2): ἐν ταῖς συνουσίαις τε ταῖς καθ’ ἡµέραν τοῖς µὲν 
µέτριον πίνουσι καὶ κεκραµένον, εὐθυµίαν. Η αναλογία εδώ, ωστόσο (ένα µέρος κρασιού 
προς ένα ύδατος) συνιστά πολύ δυνατό συνδυασµό: ἐὰν δ’ ἴσον ἴσῳ προσφέρῃ, µανίαν 
ποιεῖ (Αθήναιος ό.π.). Ο εγκρατής Ησίοδος (Ἔργα καὶ ἡµέραι 596) προτείνει τρία µέρη 
ύδατος και ένα οίνου, ενώ η προτροπή τού πολύ πιο έκλυτου Αλκαίου (fr. 346 L.-P.) 
είναι δραστική: δύο µέρη οίνου προς ένα ύδατος. 
 

11 καὶ οὕτω δὴ γέγονεν ἡµῖν ἀµφὶ Διόνυσόν τε καὶ Ἀφροδίτην ἡ πᾶσα διατριβή: Οι δύο 
θεοί ως µετωνυµία για το κρασί και τον έρωτα. Δάνειο από τον Πλάτωνα, Συµπόσιον 
177e. Για τη συνέργεια των δύο θεών, Πλούταρχος, Τῶν ἐπτὰ σοφῶν συµπόσια 156c-d.  
 

καὶ φαιδρότερον τοῖς ῥόδοις ἀποτελέσαι τὸ ἔρευθος: Για τον ερωτισµό των ρόδων, 
Φιλόστρατος, Ἐπιστολαὶ 55: ὄντως τὰ ῥόδα Ἔρωτος φυτά. Σε πολλές από τις επιστολές 
του Φιλόστρατου αλλά και στη γενικότερη νοβελιστική παράδοση του αρχαίου κόσµου 
παίζουν σηµαντικό ρόλο ως ερωτικό σύµβολο· Πρβλ. Νοσσίς, Παλατινὴ Ἀνθολογία 5, 
170, 3-4. 
 

Μυρτάλῃ: Το όνοµα απαντά και στους Λουκιανό (Ἑταιρικοὶ διάλογοι 14) και Λόγγο (1, 
3, 1). Η µύρτος εθεωρείτο το ιερό δένδρο της Αφροδίτης. Ίσως όµως η επιλογή και του 
δεύτερου γυναικείου ονόµατος να µην είναι λιγότερο αθώα, ιδιαίτερα αν συνδυασθεί µε 
το Λειµώνη. Μύρτον είναι το γυναικείο αιδοίο, βλ. Αριστοφάνης Λυσιστράτη 1004. 
Πρβλ. Πολυδεύκης 2, 174: τὸ δὲ ἐν µέσῳ (sc. τοῦ αἰδοίου) σκαῖρον σαρκίον νύµφη ἢ 
µύρτον ἢ ἐπίδερις ἢ κλειτορίς […] τὰ δ’ ἑκατέρωθεν σαρκώδη µυρτοχειλίδες ἢ κρηµνοὶ ἢ 
πτερυγώµατα· και Φώτιος, Λεξικόν s.v. Βλ. Ληναίου, Ἀπόρρητα 24-25· Henderson, 
Maculate Muse 134-135. 
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Α 5 Δόλος γυναικὸς καινοπρεπῶς τὸν σύνοικον ἀπατώσης 
 

Ἀλκίφρων Λουκιανῷ. 
Πανηγύρεως ἐν προαστείῳ πανδηµεὶ τελουµένης καὶ δηµοθοινίας ἀφθόνου 
Χαρίδηµος ἐπ᾽ εὐωχίαν συνεκαλεῖτο τοὺς φίλους. ἔνθα καὶ γυνή τις παρῆν 
(ὀνόµατι γὰρ οὐδὲν δέοµαι λέγειν), ἣν αὐτὸς ὁ Χαρίδηµος (οἶσθα δὲ τὸν νέον ὡς 
ἐρωτικός) ἐν ἀγορᾷ προϊοῦσαν ἰδὼν ἀγκιστρεύει καὶ πέπεικε παραγενέσθαι τῷ 
δείπνῳ. πάντων οὖν εἰς ταὐτὸν ἀθροιζοµένων τῶν δαιτυµόνων ὁ χρυσοῦς 
ἑστιάτωρ εἰσῄει πρεσβύτην τινὰ συνεπαγόµενος καὶ αὐτὸν δὴ συγκεκληµένον ἡµῖν. 
ὃν ἐκείνη προσιόντα πόρρωθεν κατιδοῦσα ὀξέως ὑπέδυ, καὶ θᾶττον νοήµατος εἰς 
τὸν πλησίον οἶκον ἀπέδρα. κἀκεῖσε µεταπεµψαµένη Χαρίδηµον· «ἀγνοίᾳ», ἔφη, 
«µέγιστον κακὸν κατειργάσω· οὗτος ὁ πρεσβύτης ἀνήρ ἐστιν ἐµός, καὶ τὴν ἐσθῆτα, 
ἣν ἐκδυσαµένη κατέλιπον ἔξω, ῥᾳδίως ἐπέγνω, καὶ ὑποψίας, ὡς εἰκός, γέγονε 
πλήρης. ὅµως, ἂν ταύτην λάθρᾳ καὶ βραχέα τῶν ὄψων ἐπιδώσῃς, αὐτὸν 
ἐξαπατήσω καὶ τὸν νῦν αὐτῷ κατ᾽ ἐµοῦ διενοχλοῦντα λογισµὸν ἑτέρωσε 
παρατρέψω.»  

2τούτων οὖν ἐπιδοθέντων ἀνέζευξεν οἴκαδε, καὶ τὸν σύνοικον ἔφθη, οὐκ 
οἶδ᾽ ὅπως ἐκφυγοῦσα. καὶ προσλαβοµένη φίλην αὐτῆς ἐκ γειτόνων οἰκοῦσαν 
προδιέθηκεν ὅπως ἀµφότεραι βουκολήσουσι τὸν πρεσβύτην. 3εἶτα ἧκεν εὐθὺς 
οὗτος καὶ εἰσπεπήδηκεν ἔνδον κεκραγὼς ἅµα καὶ πνέων θυµοῦ, τῆς τε γαµετῆς 
ὧδε τὴν ἀκολασίαν ἐβόα· «τὴν ἐµὴν εὐνὴν οὔποτε χαίρουσα καθυβρίσεις», καὶ δι᾽ 
ὧν ἑώρακεν ἱµατίων ἀπήλεγχε τὴν µοιχείαν, καὶ ξίφος ἤδη µεµηνὼς ἐπεζήτει. 
4τότε δὴ λοιπὸν ἡ γείτων εἰς καιρὸν ἀνεφάνη καὶ "δέχου τὴν ἐσθῆτα», φησίν, «ὦ 
φιλτάτη. µεγίστην οἶδά σοι χάριν. πεπλήρωκα τὴν εὐχήν. ἀλλὰ πρὸς θεῶν µηδὲν 
ἀλαζονικόν. µετάλαβε δὲ καὶ σὺ τῶν προτεθέντων ἡµῖν.» 

5τούτων οὕτω λεγοµένων ὁ τραχὺς ἐκεῖνος ἀνένηφε γέρων, τόν τε θυµὸν 
ἀνεκρούετο, καὶ µετὰ τῆς ὑπονοίας εἰς τοσαύτην πραότητα συνδιέλυσε τὴν ὀργήν, 
ὡς τοὐναντίον ἀπολογεῖσθαι τῇ γαµετῇ· «ὦ γύναι, συγγίνωσκέ µοι», φησίν· 
«ἐξέστην, ὁµολογῶ· ἀλλὰ τῆς σῆς ἕνεκα σωφροσύνης θεός τις εὐµενὴς εἰς κοινὴν 
σωτηρίαν φιλανθρώπως ἀπέσταλκε ταύτην, καὶ ἀµφοτέρους ἀπέσωσεν 
εἰσδραµοῦσα.»  
 

Μετάφραση 
Ο δόλος µιας γυναίκας που απατά τον σύζυγό της µε πρωτότυπο τρόπο 

Ο Αλκίφρων στον Λουκιανό 
Πάνδηµο πανηγύρι γινόταν σε κάποιο προάστιο µε πλούσιο φαγοπότι για όλον τον 
κόσµο και ο Χαρίδηµος προσκάλεσε τους φίλους του σε συµπόσιο. Ήταν εκεί και 
κάποια γυναίκα –δεν χρειάζεται να πω το όνοµά της–, την οποία ο ίδιος ο Χαρίδηµος –
ξέρεις βέβαια πόσο γυναικάς είναι ο νεαρός– την είδε να κάνει βόλτα στην αγορά, την 
ψάρεψε και την έπεισε να έλθει στο δείπνο. Ενώ λοιπόν όλοι οι καλεσµένοι 
συγκεντρώνονταν εκεί, ο λαµπρός οικοδεσπότης µπήκε φέρνοντας µαζί του και κάποιον 
γέροντα, προσκεκληµένον κι αυτόν µαζί µε µας. Μόλις η γυναίκα τον είδε να έρχεται 
από µακριά αµέσως κρύφτηκε, κι ώσπου να το σκεφτείς τό ’σκασε στο διπλανό σπίτι. 
Από εκεί έστειλε και φώναξε τον Χαρίδηµο. «Εν αγνοία σου, του είπε, µου έκανες 
µεγάλο κακό. Αυτός ο γέρος είναι ο άντρας µου, και το πανωφόρι µου, που το έβγαλα 
και το άφησα έξω, εύκολα θα το αναγνώρισε, και όπως είναι φυσικό, θα είναι κιόλας 
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γεµάτος υποψίες. Όµως, αν µου δώσεις το πανωφόρι κρυφά, και επιπλέον λίγο από το 
φαγητό του δείπνου, θα τον ξεγελάσω και τις σκέψεις του που τώρα στρέφονται 
εναντίον µου θα τις εκτρέψω σε άλλη κατεύθυνση».  

Αφού πήρε όσα ζήτησε, ξεκίνησε για το σπίτι και πρόλαβε να φτάσει πριν από 
τον σύζυγό της – δεν ξέρω πώς ξέφυγε! Ζήτησε κατόπιν τη βοήθεια µιας φίλης της από 
τη γειτονιά και τα κανονίσανε πώς κι οι δυο µαζί να εξαπατήσουν τον γέρο. Αµέσως 
µετά έφτασε εκείνος και όρµησε µέσα µε κραυγές και ξεφυσώντας από θυµό. και για να 
καταγγείλει την ακολασία της συζύγου του, άρχισε να φωνάζει: «Το κρεβάτι µου ποτέ 
πια δεν θα ατιµάσεις ατιµώρητη». Ως απόδειξη της µοιχείας επικαλούνταν τον επενδύτη 
µου, που είχε προλάβει να δει, και τρελαµένος από οργή αναζητούσε ήδη κάποιο ξίφος. 
Τότε λοιπόν, την κατάλληλη στιγµή, εµφανίστηκε η γειτόνισσα και είπε: «Πάρε πίσω, 
χρυσή µου, το πανωφόρι. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκπλήρωσα την επιθυµία µου. 
Αλλά, για όνοµα των θεών, δεν ήταν τίποτε το φοβερό. Πάρε κι εσύ κάτι απ’ αυτά που 
µας κέρασαν».  

Στο άκουσµα αυτών των λόγων ο άγριος εκείνος γέρος άρχισε να συνέρχεται, 
συγκράτησε τον θυµό του, διαλύθηκαν οι υποψίες του και η οργή του µεταστράφηκε σε 
τέτοια µειλιχιότητα ώστε, αντίστροφα τώρα, να ζητά συγγνώµη από τη γυναίκα του. 
«Γυναίκα, συγχώρησέ µε» είπε. «Ήµουν εκτός εαυτού, το παραδέχοµαι. Αλλά χάρη στη 
δική σου φρονιµάδα κάποιος καλός, φιλάνθρωπος θεός έστειλε για κοινή µας σωτηρία 
αυτή τη γυναίκα, και µε το να τρέξει εδώ έσωσε και τους δυό µας». 

 
Σχόλια 

Το θέµα της µοιχείας είναι προσφιλές στον Αρισταίνετο. Εδώ έχουµε ένα παράδειγµα –
το πρώτο που εµφανίζεται στη συλλογή– µοιχείας της γυναίκας σε χώρο εκτός της 
οικογενειακής εστίας (ενώ στην Ἐπιστ. Β 22 η µοιχαλίδα δέχεται τον εραστή στη 
συζυγική κλίνη). Η ιστορία της εξαπάτησης του συζύγου εντάσσεται στην τυπολογία 
των Μιλησιακῶν διηγήσεων, της συλλογής µυθιστοριών που συγκρότησε ο Αριστείδης ο 
Μιλήσιος στην ύστερη ελληνιστική περίοδο. Η συλλογή αυτή µεταφράστηκε στα 
λατινικά από τον ιστορικό L. Cornelius Sisenna και γνώρισε µεγάλη δηµοφιλία· τόση 
που βρίσκονταν και στις αποσκευές ρωµαίων στρατιωτών κατά την εκστρατεία εναντίον 
των Πάρθων (Πλούταρχος, Κράσος 32, 4-6). Κάποιες από τις διηγήσεις αυτές 
επιβιώνουν ως παρενθήκες στον Πετρώνιο και τον Απουλήιο, µε διασηµότερο 
παράδειγµα την «Ιστορία της Εφέσιας Χήρας» (Πετρώνιος, Σατυρικὰ 111-112). Οι 
µυθιστορίες αυτές θα αναβιώσουν κατόπιν στο Δεκαήµερον του Βοκκάκιου.  

Είναι πολλές οι οµοιότητες της προκείµενης αφήγησης µε την εµβόλιµη ιστορία 
του Βάρβαρου, της γυναίκας του και του Φιλησίθηρου στις Μεταµορφώσεις του 
Απουλήιου (9, 20-21)· τον ρόλο του επενδύτη παίζουν εκεί τα σανδάλια του µοιχού 
Φιλησίθηρου. Οµοίως ο παθών σύζυγος, ο Βάρβαρος, ξεγελασµένος, αναγκάζεται να 
ζητήσει συγγνώµη. Βλ. Walsh, Η ρωµαϊκή µυθιστορία 38-44. 

Έχει παρατηρηθεί (βλ. Arnott Imitation, Variation, Exploitation 203-205) ότι η 
επιστολή A 5 φέρει λεκτικούς απόηχους από τη Σαµία του Μενάνδρου. Το ρήµα 
βουκολῶ σε µεταφορική χρήση (εξαπατώ, ξεγελώ) που χρησιµοποιεί ο Αρισταίνετος 
(ὅπως ἀµφότεραι βουκολήσουσι τὸν πρεσβύτην) απαντά δύο φορές στη µενάνδρεια 
κωµωδία (στ. 530, 596). Και η φράση του επιστολογράφου εἰσπεπήδηκεν ἔνδον 
κεκραγώς, η οποία αναφέρεται στον γέροντα απατηµένο σύζυγο, όταν ανακαλύπτει την 
απιστία της γυναίκας του, φαίνεται ότι έλκει τον σχηµατισµό της από λεξιλογικό υλικό 
της Σαµίας (στ. 564: εἰσπεπήδηκεν· στ. 549: κεκράξεται· στ. 553: κέκραγε· στ. 580: 
κέκραχθι). Μολονότι οι διαφορές στην υπόθεση ανάµεσα στην επιστολή του 
Αρισταίνετου και τη Σαµία είναι πολύ µεγάλες, υπάρχει στο σηµείο αυτό ένας ελάχιστος 
κοινός πυρήνας: η εξαπάτηση ηλικιωµένου άνδρα µε τη βοήθεια µιας άλλης γυναίκας 
(στη Σαµία αυτή είναι η παλλακίδα του Δηµέα Χρυσίδα, στην Επιστολή του 
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Αρισταίνετου είναι η γειτόνισσα της µοιχαλίδας). Ωστόσο, ο εξαπατηµένος γέρος στην 
περίπτωση της κωµωδίας δεν είναι σύζυγος αλλά πατέρας. Ο θεσµός του γάµου δεν 
διακωµωδείται στη Νέα Κωµωδία (ούτε στη ρωµαϊκή). Τα πράγµατα αλλάζουν µε τον 
µίµο. 
 

Ἀλκίφρων Λουκιανῷ: Η επιλογή των ονοµάτων Αλκίφρονα και Λουκιανού για τον 
αποστολέα και τον παραλήπτη της επιστολής είναι µια ένδειξη τιµής σε δύο συγγραφείς 
που έγραψαν συναφή λογοτεχνικά είδη και επηρέασαν τον Αρισταίνετο. Συνήθως η 
παρούσα επιστολή συνδυάζεται µε την Α 22, στην οποία τα ονόµατα των 
αλληλογράφων αντιστρέφονται· βασικό θέµα κι εκεί είναι ο γυναικείος δόλος εις βάρος 
άνδρα. Αυτές οι δύο είναι από τις τέσσερις όλες κι όλες επιστολές της συλλογής, στις 
οποίες τα ζεύγη αποστολέα και παραλήπτη είναι ιστορικώς αναγνωρίσιµα πρόσωπα. Ο 
Αλκίφρων είναι συγγραφέας τεσσάρων συλλογών επιστολών. Τη µία από αυτές 
συγκροτούν 19 Ἑταιρικές. Η επιλογή του Αλκίφρονα ως συντάκτη µιας επιστολής, η 
οποία βρίθει από µενάνδρειες απηχήσεις, δεν είναι τυχαία. Ο Αρισταίνετος υπαινίσσεται 
το εύρος των επιδράσεων που δέχτηκε ο παλαιότερος οµότεχνός του από τον κωµικό 
ποιητή. Από τον Λουκιανό το έργο που κυρίως έχει αφήσει ίχνη στις επιστολές του 
Αρισταίνετου είναι οι Ἑταιρικοὶ διάλογοι. 
 

1 Χαρίδηµος: Aυτός που δίνει χαρά στον δήµο, κυρίως στον γυναικείο, καθώς συνάγουµε 
από την παρενθετική πρόταση: οἶσθα δὲ τὸν νέον ὡς ἐρωτικός. 
 

ἐν ἀγορᾷ προϊοῦσαν ἰδὼν ἀγκιστρεύει: H ερωτική αναζήτηση ως ψάρεµα. Βλ. Ἐπιστολὴ 
Α 7: ο ψαράς βλέπει την όµορφη κοπέλα που τον πλησιάζει ως ἄγρα. Πρβλ. Α 17: οὐδὲ 
ἀπαγορεύσω τὴν ἐµὴν ἀγκιστρείαν, εἰ καὶ δυσθήρατος ἡ γυνή. Β 21: ἁρπάζεις τὰ πάντων 
ὄµµατα […] οἷον οὔτε ἰχθὺν ἁλιεὺς εἵλκυσεν. Το µοτίβο εµφανίζεται κατά πρώτον στην 
ελληνιστική περίοδο· Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα 67: πόθῳ δὲ τοῦ θανόντος ἠγκιστρωµένη. 
Βλ. Murgatroyd, Amatory Hunting 364-368.  
 

3 τὴν ἐµὴν εὐνὴν οὔποτε χαίρουσα καθυβρίσεις: πρβλ. Ξενοφών Εφέσιος 5, 5, 3· µε τα 
ίδια σχεδόν λόγια η Ρηναία, σύζυγος του Πολυΐδη, επιτίθεται στην όµορφη Ανθία, την 
οποία θεωρεί έτοιµη να ξεµυαλίσει τον άνδρα της. 
 

καὶ ξίφος ἤδη µεµηνὼς ἐπεζήτει: Kατά το δίκαιο της κλασικής Αθήνας ο απατηµένος 
σύζυγος µπορούσε να σκοτώσει τον µοιχό, υπό την προϋπόθεση ότι τον συνελάµβανε 
επ’ αυτοφώρω· όχι όµως και τη µοιχαλίδα γυναίκα του, της οποίας η τιµωρία δεν ήταν 
βαριά (Πλούταρχος, Σόλων 23, 1: Μοιχὸν µὲν γὰρ ἀνελεῖν τῷ λαβόντι δέδωκεν). 
Διαβόητη η περίπτωση του Ευφίλητου που σκότωσε τον επιβήτορα της γυναίκας του, 
όπως µαρτυρείται στον λόγο Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου ἀπολογία του Λυσία. Βλ. 
MacDowell, Το δίκαιο στην Αθήνα 192-193· Λεντάκης Λυσίου, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους 
13-14. 

 
A 10 Ὡς ἐν ἐπιστολῇ τὸ κατὰ Ἀκόντιον καὶ Κυδίππην ἐρωτικὸν διήγηµα 

 
Ἐρατόκλεια Διονυσιάδι. 

Ἀκόντιος τὴν Κυδίππην καλὸς νεανίας καλὴν ἔγηµε κόρην. ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ 
ἔχει, ὡς ὅµοιον ὁµοίῳ κατὰ θεῖον ἀεὶ προσπελάζει. τὴν µὲν ἅπασι τοῖς ἑαυτῆς 
φιλοτίµοις κεκόσµηκεν Ἀφροδίτη, µόνου τοῦ κεστοῦ φεισαµένη· καὶ τοῦτον πρὸς 
τὴν παρθένον εἶχεν ἐξαίρετον ἡ θεός. καὶ τοῖς ὄµµασι Χάριτες οὐ τρεῖς καθ᾽ 
Ἡσίοδον, ἀλλὰ δεκάδων περιχορεύει δεκάς. τὸν δὲ νέον ἐκόσµουν ὀφθαλµοὶ 
φαιδροὶ µὲν ὡς καλοῦ, φοβεροὶ δὲ ὡς σώφρονος, καὶ φύσεως ἔρευθος εὐανθὲς 
ἐπιτρέχον ταῖς παρειαῖς. 2οἱ δὲ φιλοθεάµονες τοῦ κάλλους εἰς διδασκάλου 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

228 

προϊόντα περιεσκόπουν συνωθοῦντες ἀλλήλους, καὶ ἦν ὁρᾶν πρὸς τούτων 
πληθούσας µὲν ἀγορὰς στενοχωρουµένας δὲ λαύρας. καὶ πολλοί γε διὰ τοῦτο τὸ 
λίαν ἐρωτικὸν τοῖς ἴχνεσι τοῦ µειρακίου τοὺς  ἑαυτῶν ἐφήρµοζον πόδας. οὗτος 
ἠράσθη Κυδίππης. 3ἔδει γὰρ τὸν καλὸν τοσούτους τετοξευκότα τῷ κάλλει µιᾶς 
ἀκίδος ἐρωτικῆς πειραθῆναί ποτε καὶ γνῶναι σαφῶς, οἷα πεπόνθασιν οἱ δι’ αὐτὸν 
τραυµατίαι. ὅθεν ὁ Ἔρως οὐ µετρίως ἐνέτεινε τὴν νευράν (ὅτε καὶ τερπνὴ πέφυκεν 
ἡ τοξεία), ἀλλ᾽ ὅσον εἶχεν ἰσχύος προσελκύσας τὰ τόξα σφοδρότατα διαφῆκε τὸ 
βέλος.  

4τοιγαροῦν εὐθέως, ὦ κάλλιστον παιδίον Ἀκόντιε, δυοῖν θάτερον, ἢ γάµον ἢ 
θάνατον διελογίζου βληθείς. πλὴν αὐτὸς ὁ τρώσας ἀεί τινας παραδόξους µηχανὰς 
διαπλέκων ὑπέθετό σοι καινοτάτην βουλήν, τάχα που τὸ σὸν αἰδούµενος κάλλος. 
αὐτίκα γοῦν κατὰ τὸ Ἀρτεµίσιον ὡς ἐθεάσω προκαθηµένην τὴν κόρην, τοῦ κήπου 
τῆς Ἀφροδίτης Κυδώνιον ἐκλεξάµενος µῆλον ἀπάτης αὐτῷ περιγεγράφηκας λόγον 
καὶ λάθρᾳ διεκύλισας πρὸ τῶν τῆς θεραπαίνης ποδῶν. 5ἡ δὲ τὸ µέγεθος καὶ τὴν 
χροιὰν καταπλαγεῖσα ἀνήρπασεν, ἅµα διαποροῦσα τίς ἄρα τοῦτο τῶν παρθένων 
µετέωρος ἀπέβαλε τοῦ προκολπίου· «ἆρα», φησίν, «ἱερὸν πέφυκας, ὦ µῆλον; τίνα 
δέ σοι πέριξ ἐγκεχάρακται γράµµατα; καὶ τί σηµαίνειν ἐθέλεις; δέχου µῆλον, ὦ 
κεκτηµένη, οἷον οὐ τεθέαµαι πρότερον. ὡς ὑπερµέγεθες, ὡς πυρρωπόν, ὡς 
ἐρύθηµα φέρον τῶν ῥόδων. εὖγε τῆς εὐωδίας· ὅσον καὶ πόρρωθεν εὐφραίνει τὴν 
αἴσθησιν. λέγε µοι, φιλτάτη, τί τὸ περίγραµµα τοῦτο;» ἡ δὲ κόρη κοµισαµένη καὶ 
τοῖς ὄµµασι περιθέουσα τὴν γραφὴν ἀνεγίνωσκεν ἔχουσαν ὧδε· «µὰ τὴν Ἄρτεµιν 
Ἀκοντίῳ γαµοῦµαι». 6ἔτι διερχοµένη τὸν ὅρκον εἰ καὶ ἀκούσιόν τε καὶ νόθον τὸν 
ἐρωτικὸν λόγον ἀπέρριψεν αἰδουµένη, καὶ ἡµίφωνον καταλέλοιπε λέξιν τὴν ἐπ᾽ 
ἐσχάτῳ κειµένην ἅτε διαµνηµονεύουσαν γάµον, ὃν σεµνὴ παρθένος κἂν ἑτέρου 
λέγοντος ἠρυθρίασε. καὶ τοσοῦτον ἐξεφοινίχθη τὸ πρόσωπον, ὡς δοκεῖν ὅτι τῶν 
παρειῶν ἔνδον εἶχέ τινα ῥόδων λειµῶνα, καὶ τὸ ἐρύθηµα τοῦτο µηδὲν τῶν χειλῶν 
αὐτῆς διαφέρειν. εἶπεν ἡ παῖς, ἀκήκοεν Ἄρτεµις· καὶ παρθένος οὖσα θεός, Ἀκόντιε, 
συνελάβετό σοι τοῦ γάµου.  

7τέως οὖν τὸν δείλαιον—ἀλλ᾽ οὔτε θαλάττης τρικυµίας οὔτε πόθου 
κορυφούµενον σάλον εὐµαρὲς ἀφηγεῖσθαι· δάκρυα µόνον, οὐχ ὕπνον αἱ νύκτες 
ἐπῆγον τῷ µειρακίῳ· κλαίειν γὰρ αἰδούµενος τὴν ἡµέραν τὸ δάκρυον ἐταµιεύετο 
ταῖς νυξίν. ἐκτακεὶς δὲ τὰ µέλη καὶ δυσθυµίαις µαραινόµενος τὴν χροιὰν καὶ τὸ 
βλέµµα δεινῶς ὡρακιῶν ἐδεδίει τῷ τεκόντι φανῆναι καὶ εἰς ἀγρὸν ἐπὶ πάσῃ 
προφάσει τὸν πατέρα φεύγων ἐφοίτα. διόπερ οἱ κοµψότεροι τῶν ἡλικιωτῶν 
Λαέρτην αὐτὸν ἐπωνόµαζον, γηπόνον τὸν νεανίσκον οἰόµενοι γεγονέναι. 8ἀλλ᾽ 
Ἀκοντίῳ οὐκ ἀµπελῶνος ἔµελεν, οὐ σκαπάνης, µόνον δὲ φηγοῖς ὑποκαθήµενος ἢ 
πτελέαις ὡµίλει τοιάδε· «εἴθε, ὦ δένδρα, καὶ νοῦς ὑµῖν γένοιτο καὶ φωνή, ὅπως ἂν 
εἴπητε µόνον· “Κυδίππη καλή”. ἢ γοῦν τοσαῦτα κατὰ τῶν φλοιῶν ἐγκεκολαµµένα 
φέροιτε γράµµατα, ὅσα τὴν Κυδίππην ἐπονοµάζει καλήν. Κυδίππη, καλήν σε καὶ 
εὔορκον ὁµοίως προσείπω ταχύ, µηδὲ Ἄρτεµις ἐπί σοι ποιναῖον βέλος ἀφῇ καὶ 
ἀνέλῃ· µένῃ δὲ τὸ πῶµα προσκείµενον τῇ φαρέτρᾳ. ὢ δυστυχὴς ἐγώ. τί δέ σοι 
τοῦτον ἐπῆγον τὸν φόβον; ὁπότε καί φασι τὴν θεὸν ἐπὶ πάσαις µὲν ἁµαρτάσι 
κινεῖσθαι δεινῶς, µάλιστα δὲ τοὺς ἀµελοῦντας τῶν ὅρκων πικρότερον 
τιµωρεῖσθαι. 9εἴθε µὲν οὖν ὡς ἀρτίως ηὐχόµην εὔορκος εἴης, εἴθε γάρ· εἰ δὲ 
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ἀποβαίη, ὅπερ µηδὲ λέγειν καλόν, ἡ Ἄρτεµις ἔσται σοι, παρθένε, πραεῖα· οὐ σὲ 
γάρ, ἀλλὰ τὸν δόντα τῆς ἐπιορκίας τὴν πρόφασιν κολαστέον. µαθήσοµαι µόνον ὡς 
µεµέληκας τῶν γραµµάτων, καὶ τοῦ σοῦ πρηστῆρος τὴν ἐµὴν ψυχὴν ἀπαλλάττων 
οὐχ ἧττον αἵµατος ἀφειδήσω τοῦ ἡµετέρου ἤπερ ὕδατος εἰκῆ χεοµένου. 10ἀλλ᾽ ὦ 
φίλτατα δένδρα, τῶν ἡδυφώνων ὀρνίθων οἱ θῶκοι, ἆρα κἂν ἐν ὑµῖν ἐστὶν οὗτος ὁ 
ἔρως, καὶ πίτυος τυχὸν ἠράσθη κυπάριττος ἢ ἄλλο φυτὸν ἑτέρου φυτοῦ; µὰ Δία, 
οὐκ οἶµαι· οὐ γὰρ ἐφυλλορροεῖτε καὶ τοὺς κλάδους ἁπλῶς ὁ πόθος κόµης ὑµᾶς καὶ 
ἀγλαΐας ἐψίλου, ἀλλὰ καὶ µέχρι στελέχους τε καὶ ῥιζῶν ὑπονοστήσας τῷ πυρσῷ 
διικνεῖτο.»  

 11τοιαῦτα µὲν τὸ παιδίον Ἀκόντιος διελέγετο πρὸς τῷ σώµατι 
µαραινόµενος καὶ τὸν νοῦν. τῇ δὲ Κυδίππῃ πρὸς ἕτερον ηὐτρεπίζετο γάµος. καὶ 
πρὸ τῆς παστάδος τὸν ὑµέναιον ᾖδον αἱ µουσικώτεραι τῶν παρθένων καὶ 
µελλιχόφωνοι (τοῦτο δὴ Σαπφοῦς τὸ ἥδιστον φθέγµα). ἀλλ᾽ ἄφνω νενόσηκεν ἡ 
παῖς, καὶ πρὸς ἐκφορὰν ἀντὶ νυµφαγωγίας οἱ τεκόντες ἑώρων. εἶτα παραδόξως 
ἀνέσφηλε, καὶ δεύτερον ὁ θάλαµος ἐκοσµεῖτο· καὶ ὥσπερ ἀπὸ συνθήµατος τῆς 
Τύχης αὖθις ἐνόσει. 12τρίτον ὁµοίως ταῦτα συµβέβηκε τῇ παιδί, ὁ δὲ πατὴρ 
τετάρτην οὐκ ἀνέµεινε νόσον, ἀλλ᾽ ἐπύθετο τοῦ Πυθίου, τίς ἄρα θεῶν τὸν γάµον 
ἐµποδίζει τῇ κόρῃ. ὁ δὲ Ἀπόλλων πάντα σαφῶς τὸν πατέρα διδάσκει, τὸν νέον, τὸ 
µῆλον, τὸν ὅρκον, καὶ τῆς Ἀρτέµιδος τὸν θυµόν· καὶ παραινεῖ θᾶττον εὔορκον 
ἀποφῆναι τὴν κόρην. «ἄλλως τε», φησί, «Κυδίππην Ἀκοντίῳ συνάπτων οὐ 
µόλιβδον ἂν συνεπιµίξαις ἀργύρῳ, ἀλλ᾽ ἑκατέρωθεν ὁ γάµος ἔσται χρυσοῦς.»  

13ταῦτα µὲν ἔχρησεν ὁ µαντῷος θεός, ὁ δὲ ὅρκος ἅµα τῷ χρησµῷ 
συνεπληροῦτο τοῖς γάµοις. αἱ δὲ τῆς παιδὸς ἡλικιώτιδες ἐνεργὸν ὑµέναιον ᾖδον 
οὐκ ἀναβαλλόµενον ἔτι οὐδὲ διακοπτόµενον νόσῳ. καὶ ἡ διδάσκαλος ὑπέβλεπε τὴν 
ἀπᾴδουσαν καὶ εἰς τὸ µέλος ἱκανῶς ἐνεβίβαζε χειρονοµοῦσα τὸν τρόπον. ἕτερος 
δὲ τοῖς ᾄσµασιν ἐπεκρότει, καὶ ἡ δεξιὰ τοῖς δακτύλοις ὑπεσταλµένοις ὑποκειµένην 
τὴν ἀριστερὰν ἔπληττεν εἰς τὸ κοῖλον, ἵν᾽ ὦσιν αἱ χεῖρες εὔφωνοι συµπληττόµεναι 
τρόπον κυµβάλων. 14ἅπαντα δ᾽ οὖν ὅµως βραδύνειν ἐδόκει τῷ Ἀκοντίῳ, καὶ οὔτε 
ἡµέραν ἐκείνης ἐνόµισε µακροτέραν ἑωρακέναι οὔτε νύκτα βραχυτέραν. Τῆς 
νυκτὸς ἐκείνης Ἀκόντιος οὐκ ἂν ἠλλάξατο τὸν Μίδου χρυσόν, οὐδὲ τὸν Ταντάλου 
πλοῦτον ἰσοστάσιον ἡγεῖτο τῇ κόρῃ. καὶ σύµψηφοι πάντες ἐµοί, ὅσοι µὴ καθάπαξ 
τῶν ἐρωτικῶν ἀµαθεῖς· τὸν γὰρ ἀνέραστον οὐκ ἀπεικὸς ἀντίδοξον εἶναι. ὃς δ᾽ οὖν 
τῇ παρθένῳ βραχέα νυκτοµαχήσας ἐρωτικῶς, τό γε λοιπὸν εἰρηναίων ἀπέλαυεν 
ἡδονῶν. 15ἐκαίοντο δὲ κατὰ δώµατα δαΐδες ἐκ λιβανωτοῦ συγκείµεναι, ὥστε ἅµα 
καίεσθαι καὶ θυµιᾶσθαι καὶ παρέχειν τὸ φῶς µετ᾽ εὐωδίας. πάλαι τοίνυν αἱ 
παρθένοι συναριθµουµένης αὐταῖς τῆς Κυδίππης ἐπλεονέκτουν σφόδρα τῶν 
γυναικῶν, τὸν κολοφῶνα φέρουσαι τῆς εὐπρεπείας· νυνὶ δὲ τῆς νύµφης ἐν γυναιξὶ 
ταττοµένης µειονεκτοῦσιν αἱ κόραι· τοσοῦτον ἡ φύσις ἁπανταχοῦ τὸ λαµπρὸν 
αὐτῆς ἐκορυφώσατο κάλλος. ὥσπερ δὲ χρυσόπολις ἡ πόα τῷ χρυσῷ µειρακίῳ 
συνήπτετο προσφυῶς. ἄµφω δὲ λαµπροῖς ὄµµασιν οἷον ἀστέρες ἀνταυγοῦντες 
ἀλλήλοις φαιδρότερον τῆς ἀλλήλων ἀπέλαυον ἀγλαΐας. 
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Μετάφραση 
Το ερωτικό διήγηµα του Ακόντιου και της Κυδίππης σε µορφή επιστολής 

Η Ερατόκλεια στη Διονυσιάδα 
Ο Ακόντιος πήρε την Κυδίππη· ωραίος νέος παντρεύτηκε ωραία κοπέλα. 
Επιβεβαιώνεται έτσι η παλιά παροιµία ότι κατά θεία βούληση «ο όµοιος µε τον όµοιο» 
πάντοτε σµίγει. Την κοπέλα τη στόλισε η Αφροδίτη µε όλα τα δικά της θέλγητρα – µόνο 
τη ζώνη δεν της έδωσε. Σ’ αυτό µόνο υπερτερούσε η θεά από το κορίτσι τούτο. 
Μπροστά στα µάτια της χορεύουν γύρω γύρω οι Χάριτες, όχι τρεις, όπως λέει ο 
Ησίοδος, αλλά δέκα δεκάδες. Και τον νέο κοσµούσαν µάτια λαµπερά, που έδειχναν την 
οµορφιά του, αλλά συγχρόνως και αυστηρά, που φανέρωναν τη σοβαρότητά του. Στα 
µάγουλά του είχε απλώσει η φύση ένα ζωηρό κόκκινο χρώµα. Οι εραστές του ωραίου, 
λοιπόν, τον παρατηρούσαν, καθώς πήγαινε στο σχολείο, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο, 
και µπορούσε να δει κανείς συνωστισµό στις πλατείες και το αδιαχώρητο στους 
δρόµους. Πολλοί µάλιστα, από την έντονη ερωτική έλξη που τους προκαλούσε, έβαζαν 
τα πόδια τους πάνω στις πατηµασιές του νεαρού. Αυτός όµως ερωτεύτηκε την Κυδίππη. 
Γιατί έπρεπε ο ωραίος νέος, που τόσο πολλούς είχε τοξεύσει µε την οµορφιά του, να 
δοκιµάσει κι αυτός κάποτε το βέλος του Έρωτα και να γνωρίσει καλά τι έχουν υποφέρει 
όσοι πληγώθηκαν εξ αιτίας του. Γι’ αυτό ο Έρως δεν έβαλε µέτρο στο τέντωµα του 
τόξου –είναι που είναι απόλαυση γι’ αυτόν η τοξοβολία!– αλλά τράβηξε όσο µπορούσε 
πιο δυνατά τη χορδή κι άφησε το βέλος να φύγει µε µεγάλη ορµή.  

Αµέσως λοιπόν µόλις σε χτύπησε, ωραίε µου νέε Ακόντιε, µπήκες στο δίληµµα: 
γάµος ή θάνατος. Ωστόσο, ο ίδιος ο θύτης, εξυφαίνοντας κάθε φορά ασυνήθιστες 
µηχανορραφίες, σου υπέβαλε µια πραγµατικά πρωτότυπη ιδέα, ίσως από σεβασµό στην 
οµορφιά σου. Αµέσως λοιπόν, µόλις είδες την κοπέλα να βρίσκεται στο ναό της 
Άρτεµης, διάλεξες ένα κυδωνόµηλο από τον κήπο της Αφροδίτης, έγραψες στην 
επιφάνειά του λόγια απατηλά και το άφησες κρυφά να κυλήσει µπροστά στα πόδια της 
υπηρέτριας της. Αυτή, αφού τα έχασε µε το µέγεθος και το χρώµα του, το µάζεψε από 
κάτω απορώντας ποια κοπέλα πάνω στην απροσεξία της, το άφησε να πέσει από τον 
κόρφο της. «Άραγε, µήλο, είσαι ιερό;» είπε. «Τι είδους γράµµατα έχουν χαραχτεί πάνω 
σου; Και τι σηµαίνουν τούτα; Πάρε αυτό το µήλο, κυρία! Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί µέχρι 
τώρα. Πόσο τεράστιο είναι! Τι ωραίο χρώµα, κόκκινο της φωτιάς, σαν το ρόδο! Και τι 
άρωµα! Πόσο ευφραίνει την όσφρηση ακόµη κι από µακριά! Πες µου, καλή µου, τι 
γράφει εδώ πάνω;» Η κοπέλα πήρε στα χέρια της το µήλο, ακολούθησε µε τα µάτια της 
τα γράµµατα και διάβασε δυνατά το εξής: «Μα την Άρτεµη, τον Ακόντιο θα 
παντρευτώ». Την ώρα που εκφωνούσε ακόµη τον όρκο, µολονότι ήταν ακούσιος και 
ψεύτικος, αποκήρυξε µε ντροπή την ερωτική δήλωση και χαµήλωσε τη φωνή της 
αφήνοντας την τελευταία λέξη µισοτελειωµένη, καθώς αυτή έκανε λόγο για γάµο – 
πράγµα για το οποίο, κι αν ακόµη µιλάει κάποιος άλλος, ένα σεµνό κορίτσι κοκκινίζει. 
Τόσο πολύ κοκκίνισε το πρόσωπό της, ώστε να νοµίζει κανείς πως στα µάγουλά της είχε 
κήπο από ρόδα· και το κοκκινάδι αυτό δεν ήταν καθόλου διαφορετικό από εκείνο των 
χειλιών της. Μίλησε η κοπέλα, άκουσε η Άρτεµη· και παρ’ όλο που η θεά είναι 
παρθένα, Ακόντιε, σε βοήθησε στον γάµο σου.  

Εν τω µεταξύ ήταν δυστυχισµένος –αλλά το να εκφράσει κανείς µε λόγια την 
ταραχή του ερωτικού πόθου δεν είναι καθόλου ευκολότερο από το να περιγράψει τον 
σάλο της τρικυµισµένης θάλασσας. Δάκρυα µόνον κι όχι ύπνο έφερναν οι νύχτες στο 
παλικάρι. Γιατί καθώς ντρεπόταν να κλαίει τη µέρα, κρατούσε τα δάκρυά του για τις 
νύχτες. Έλιωναν τα µέλη του και µαραινόταν από τη µελαγχολία, έχανε το χρώµα του κι 
έσβηνε ολότελα το βλέµµα του. Φοβόταν να εµφανιστεί µπροστά στον πατέρα του και 
προσπαθούσε µε κάθε πρόφαση να πηγαίνει στους αγρούς για να τον αποφύγει. Γι’ αυτό 
οι πιο πνευµατώδεις από τους συνοµηλίκους του τον φώναζαν Λαέρτη, γιατί νόµιζαν ότι 
ο νέος είχε γίνει γεωργός. Αλλά τον Ακόντιο δεν τον ενδιέφεραν τα αµπέλια ούτε το 
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σκαλιστήρι, µόνο καθόταν κάτω από καµιά βελανιδιά ή καµιά φτελιά κι έλεγε τέτοια 
λόγια: «Μακάρι, δέντρα µου, να είχατε νου και φωνή, µόνο και µόνο για να 
αναφωνήσετε: “Η Κυδίππη είναι όµορφη”. Ή τουλάχιστον να είχατε πάνω στον φλοιό 
σας τόσα γράµµατα χαραγµένα, όσα χρειάζονται για να δηλώσουν ότι η Κυδίππη είναι 
όµορφη. Κυδίππη, θα ήθελα εκτός από όµορφη, την ίδια στιγµή να µπορώ να πω για 
σένα ότι είσαι πιστή στον όρκο σου· και η Άρτεµη να µην αφήσει το εκδικητικό της 
βέλος να σε κτυπήσει και να σε αφανίσει! Ας µείνει η φαρέτρα της ερµητικά κλειστή! 
Πόσο δυστυχισµένος είµαι! Γιατί λοιπόν σου προξένησα αυτόν τον φόβο; Λένε ότι η 
θεά εκδικείται όλα τα παραπτώµατα, κυρίως όµως τιµωρεί αυστηρότερα όσους 
παραµελούν τους όρκους τους. Μακάρι λοιπόν, όπως µόλις ευχήθηκα, να τηρήσεις τον 
όρκο σου – µακάρι! Εάν όµως συµβεί αυτό που ούτε να το λέω δεν θέλω, η Άρτεµη θα 
είναι για σένα, κοριτσάκι µου, επιεικής. Διότι δεν πρέπει να τιµωρήσει εσένα αλλά τον 
αίτιο της επιορκίας. Θέλω να µάθω µόνο ότι κάποιο ενδιαφέρον έδειξες για ό,τι σου 
έγραψα, και όταν απαλλάξω την ψυχή µου από την καταιγίδα που µου έφερες, δεν θα 
λογαριάσω το αίµα µου περισσότερο από το νερό που χύνεται άσκοπα. Αλλά, πείτε µου, 
αγαπηµένα µου δέντρα, εσείς που είστε οι φωλιές για τα γλυκύφωνα πουλιά, άραγε 
υπάρχει και αναµεταξύ σας τέτοιος έρωτας; Μήν ερωτεύτηκε ποτέ κυπαρίσσι πεύκο ή 
δέντρο άλλο δέντρο; Μα τον Δία, δεν το πιστεύω. Διότι δεν θα χάνατε µόνο τα φύλλα 
σας, ο πόθος δεν θα αποψίλωνε απλώς τα κλαδιά σας από το πλούσιο φύλλωµα αλλά θα 
εισχωρούσε µε τη φλεγόµενη δάδα του µέχρι τον κορµό και τις ρίζες». 

Τέτοιες κουβέντες έκανε ο νεαρός Ακόντιος, κι έπεφτε σε µαρασµό και το σώµα 
και το φρόνηµά του. Από την άλλη µεριά, την Κυδίππη ετοιµάζονταν να την 
παντρέψουν µε άλλον. Μπροστά από τον νυφικό θάλαµο τραγουδούσαν τον υµέναιο τα 
κορίτσια τα πιο επιδέξια στη µουσική και µε τη µειλίχια φωνή – για να χρησιµοποιήσω 
τη γλυκύτατη έκφραση της Σαπφώς. Αλλά ξαφνικά η κοπέλα αρρώστησε και οι γονείς 
της έβλεπαν να γίνεται κηδεία αντί για γάµο. Έπειτα παραδόξως έγινε καλά, και για 
δεύτερη φορά προετοιµαζόταν η νυφική της κάµαρα. Και σαν να επρόκειτο για 
συνωµοσία της Τύχης έπεφτε ξανά άρρωστη. Παροµοίως για τρίτη φορά συνέβησαν τα 
ίδια στο κορίτσι. Ο πατέρας της δεν περίµενε τέταρτη υποτροπή της αρρώστιας αλλά 
ρώτησε το µαντείο της Πυθίας, ποιος άραγε από τους θεούς εµποδίζει το γάµο της κόρης 
του. Ο Απόλλων εξήγησε τα πάντα καθαρά στον πατέρα, για τον νέο, το µήλο, τον όρκο 
και τον θυµό της Άρτεµης· και τον συµβούλευσε η κόρη να εκπληρώσει γρήγορα τον 
όρκο της. «Άλλωστε, πρόσθεσε ο θεός, ενώνοντας την Κυδίππη µε τον Ακόντιο δεν 
αναµειγνύεις µόλυβδο µε ασήµι, αλλά κι από τις δύο µεριές ο γάµος θα είναι χρυσός». 
  

Αυτά λοιπόν χρησµοδότησε ο µαντικός θεός, και ο όρκος, µαζί µε τον χρησµό, 
εκπληρώθηκε µε τους γάµους. Οι φιλενάδες της κόρης τραγουδούσαν –έχοντας 
αποτέλεσµα αυτή τη φορά– τον υµέναιο που δεν αναβαλλόταν πια ούτε διακόπτονταν 
από την αρρώστια. Και αν κάποια τραγουδούσε παράφωνα, η δασκάλα της χορωδίας 
την στραβοκοίταζε και µε κατάλληλες χειρονοµίες την επανέφερε στη σωστή µελωδία. 
Ένας άλλος συνόδευε τα τραγούδια µε ρυθµικό χειροκρότηµα: το δεξί του χέρι, µε 
λυγισµένα τα δάκτυλα, χτυπούσε την εσωτερική κοιλότητα της αριστερής παλάµης έτσι 
ώστε ο κρότος των χεριών να βγάζει µελωδικό ήχο σαν να επρόκειτο για κύµβαλα. Όλα 
αυτά όµως ο Ακόντιος τα θεωρούσε χρονοτριβή και νόµιζε ότι δεν είχε δει πιο µεγάλη 
µέρα και πιο µικρή νύχτα. Τη νύχτα εκείνη ο Ακόντιος δεν θα την άλλαζε µε το χρυσάφι 
του Μίδα, και δεν θεωρούσε ούτε τον θησαυρό του Ταντάλου ισάξιο µ’ αυτή την 
κοπέλα. Και θα συµφωνήσουν όλοι µαζί µου όσοι δεν είναι ολότελα άπειροι στα 
ερωτικά. γιατί ο ανέραστος δεν είναι παράδοξο να έχει αντίθετη γνώµη. Ο Ακόντιος 
λοιπόν, αφού έδωσε µια σύντοµη νυκτερινή µάχη στον ερωτικό στίβο µε την παρθένα 
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κόρη, απολάµβανε έκτοτε εν ειρήνη τις ηδονές. Στις κάµαρες έκαιγαν δάδες από λιβάνι, 
ώστε µε το άναµµά τους να δίνουν συγχρόνως και θυµίαµα και φως µαζί µε ευωδιές. 
Παλιότερα οι παρθένες, όταν ανάµεσά τους συγκαταλεγόταν και η Κυδίππη, 
υπερτερούσαν κατά πολύ από τις γυναίκες, αποτελώντας την κορωνίδα της οµορφιάς. 
τώρα όµως που η νεόνυµφη κατατάσσεται µεταξύ των γυναικών, βρίσκονται σε 
µειονεκτική θέση οι παρθένες. Τόσο πολύ η φύση είχε προικίσει την Κυδίππη σε όλα 
της µε την πιο λαµπρή οµορφιά. Όπως, λοιπόν, το φυτό µε το όνοµα χρυσόπολις, έτσι κι 
αυτή ενωνόταν ταιριαστά µε το χρυσό της αγόρι. Και οι δύο µε το αστραποβόλο βλέµµα 
τους ακτινοβολούσαν σαν αστέρια, και απολάµβαναν ευτυχισµένοι ο ένας τη λάµψη του 
άλλου. 
 

Σχόλια 
Η προκείµενη επιστολή του Αρισταίνετου είναι η πλέον γνωστή σε ένα ευρύτερο 
φιλολογικό κοινό. Και τούτο γιατί είναι η κατ’ εξοχήν πηγή για να ανασυνθέσουµε την 
ερωτική ιστορία του Ακόντιου και της Κυδίππης, όπως την πραγµατεύτηκε ο 
Καλλίµαχος στο 3ο βιβλίο των Αἰτίων, το οποίο έχει σωθεί µόνον αποσπασµατικά (fr. 
67-75 Pfeiffer). Ενδιάµεσα τη δηµοφιλή  αυτή ερωτική διήγηση του αρχαίου κόσµου 
διαπλάθει µε έµµετρο λόγο ο Οβίδιος στις Ηρωίδες του 20–21 (βλ. Μιχαλόπουλος, 
Οβίδιος, Ηρωίδες 20-21). Τόσο ο Οβίδιος όσο και ο Αρισταίνετος αντλούν από τον 
Καλλίµαχο. Ο επιστολογράφος ωστόσο δεν πρέπει να γνωρίζει την πραγµάτευση του 
λατίνου ποιητή. Ο ίδιος ο Καλλίµαχος δηλώνει (fr. 75, 53-55 Pf.) ότι προσέλαβε τον 
µύθο από τον Ξενοµήδη τον Κείο (FGrH 442), ιστοριογράφο του 5ου αι. π.Χ. Μια 
διεισδυτική συν-ανάγνωση των τριών εκδοχών της ιστορίας από τους Καλλίµαχο, 
Οβίδιο και Αρισταίνετο κάνει η Rosenmeyer, Ancient Epistolary Fictions 110-130. 

Ενδιαφέρον έχει η λογοτεχνική διαχείριση του υλικού που προσέλαβε ο 
Αρισταίνετος από τα Αἴτια του Καλλίµαχου. Ο επιστολογράφος δεν δεξιώνεται απλώς το 
καλλιµάχειο υλικό αρκούµενος στην προσαρµογή του ελεγειακού ποιήµατος σε µια πεζή 
διασκευή. Αφαιρεί το αιτιολογικό στοιχείο, την κουραστική συσσώρευση λογιοσύνης 
(πολυιδρείη), τους ατελεύτητους µυθολογικούς υπαινιγµούς, τις ληρώδεις διακλαδώσεις 
της αφήγησης που διαβάζουµε στο απόσπασµα 75 και αναδεικνύει την ερωτική ιστορία 
καθ’ εαυτή µε επίκεντρο τον πόθο του Ακόντιου προς την Κυδίππη. Ο Αρισταίνετος για 
παράδειγµα αδιαφορεί για το πώς εγκαθιδρύθηκε το γένος των Ακοντιαδών στην 
Ιουλίδα της Κέας. Mε αίσθηση λογοτεχνικότητας και επιθυµία να κρατήσει ζωηρό το 
ενδιαφέρον του κοινού του, παραλείπει γενεαλογικές, αρχαιοδιφικές και γεωγραφικές 
λεπτοµέρειες του αλεξανδρινού ποιητή. Αποµονώνει τα ελληνιστικής κοπής στοιχεία και 
επικεντρώνεται στην ουσία, όπως αυτός την αντιλαµβάνεται, δηλαδή στον έρωτα. Για τη 
λογοτεχνική αισθητική του Αρισταίνετου µε παραδειγµατική περίπτωση ακριβώς την 
Ἐπιστολὴ Α 10, βλ. Βερτουδάκης, Ἀρισταίνετος, Ἐρωτικαὶ ἐπιστολαὶ 52-54. 

Ασφαλώς το ιδιάζον στην ερωτική αυτή ιστορία είναι το εύρηµα του όρκου 
χαραγµένου πάνω σε ένα µήλο που ο Ακόντιος στέλνει στην Κυδίππη. Το µοτίβο του 
όρκου πάνω σε µήλο –το κείµενο του οποίου δεν βρίσκεται στα σωζόµενα αποσπάσµατα 
του Καλλίµαχου  (ούτε στον Οβίδιο)– εµφανίζεται σε µιαν άλλη πανοµοιότυπη σχεδόν 
ιστορία, εκείνη του Ερµοχάρη και της Κτήσυλλας, που παραδίδει ο µυθογράφος της 
αυτοκρατορικής εποχής Αντωνίνος Λιβεράλις ως πρώτη από τις Μεταµορφώσεις του. 
 

Ἐρατόκλεια:  είναι η πρώτη γυναίκα που εµφανίζεται ως αποστολέας στη συλλογή. Το 
όνοµα (άπαξ λεγόµενον) δηλώνει την ξακουστή για την ελκυστικότητά της γυναίκα.   
 

Διονυσιάδι: Η Κυδίππη κατάγεται από τη Νάξο (Καλλίµαχος fr. 67, 5 Pf.). Το νησί 
συνδέεται µε τον Διόνυσο, ο οποίος βρήκε εκεί εγκαταλελειµµένη την Αριάδνη.  
 

1 Ἀκόντιος: Το όνοµα λογοπαικτεί µε την ἀκίδα του τοξευτή Έρωτα (λίγο παρακάτω: 
ἔδει γὰρ τὸν καλὸν τοσούτους τετοξευκότα τῷ κάλλει µιᾶς ἀκίδος ἐρωτικῆς πειραθῆναί 
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ποτε) και τον ακοντισµό του µήλου. Ο σεξουαλικός υπαινιγµός δεν απουσιάζει: το 
ανδρικό µόριο ως αιχµή. Οβίδιος, Heroides 21, 209-210: mirabar quare tibi nomen 
Acontius esset: / quod faciat longe vulnus, acumen habes. 
 

τὴν Κυδίππην: Πιθανό το λογοπαίγνιο του ονόµατος Κυδ-ίππη µε το κυδ-ώνιον µῆλον. 
Ως προς το β΄ συνθετικό του ονόµατος: Το ουσιαστικό ἵππος σηµαίνει και γυναίκα (βλ. 
Αιλιανός, Περί ζώων ἰδιότητος 4, 11)· στον Αριστοφάνη (Λυσιστράτη 677): ἱππικώτατον 
γάρ ἐστι χρῆµα … γυνή. Πρβλ. τη λέξη ἱππόπορνος (Αλκίφρων Γ 14, 1), όπου το α΄ 
συνθετικό ενισχύει τη σηµασία του β΄ (πόρνη-φοράδα). Κυδίππη είναι η ένδοξη, η 
φηµισµένη γυναίκα. Στην Ἐπιστολὴ Α 21 εµφανίζεται το όνοµα Τελεσίππη. Πρβλ. 
Λευκίππη (Αχιλλ. Τάτιος), Εὐίππη (Φιλόστρατος Ἐπιστολαὶ 62) και βεβαίως Ξανθίππη 
(του Σωκράτη) κ.ά. 
 

ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅµοιον ὁµοίῳ κατὰ θεῖον ἀεὶ προσπελάζει: Πρώτη 
µαρτυρία της παροιµίας στην Ὀδύσσεια, ρ 218, ως µειωτικός όµως χαρακτηρισµός για 
τα αναφερόµενα πρόσωπα (χοιροβοσκός Εύµαιος και µεταµορφωµένος σε ζητιάνο 
Οδυσσέας). Ο Αρισταίνετος χρησιµοποιεί την παροιµία προς έπαινον ανασύροντάς την 
µαζί µε την εισαγωγική της φράση από τον Πλάτωνα, Συµπόσιον 195b· πρβλ. Λύσις 
214a. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η παροιµία διατηρείται σχεδόν αυτούσια στα Νέα 
Ελληνικά «όµοιος τον όµοιο», µε προσβλητική ή σκωπτική πρόθεση –δηλαδή στην 
οµηρική της χρήση–, η οποία επιτείνεται µε το συµπλήρωµα «και η κοπριά τα λάχανα». 
Πρβλ. Τσιρίµπας, Παροιµίαι καὶ παροιµιώδεις φράσεις 50-51.  
 

2 οἱ δὲ φιλοθεάµονες τοῦ κάλλους εἰς διδασκάλου προϊόντα περιεσκόπουν συνωθοῦντες 
ἀλλήλους … διὰ τοῦτο τὸ λίαν ἐρωτικὸν τοῖς ἴχνεσι τοῦ µειρακίου τοὺς ἑαυτῶν ἐφήρµοζον 
πόδας: Μια από τις ελάχιστες σαφείς νύξεις οµοερωτικού φαινοµένου στο επιστολικό 
corpus· διασκευή του καλλιµάχειου fr. 68 Pf. Πρβλ. Πλάτων, Χαρµίδης 154c. Επίδοξος 
εραστής που βαδίζει στα ίχνη του ερώµενου εµφανίζεται στο επίγραµµα της Παλατινῆς 
Ἀνθολογίας 12, 84, 5. Ο Καλλίµαχος εµπλουτίζει την αναφορά στην έλξη που ασκεί ο 
Ακόντιος βάζοντας τους εραστές να παίζουν κότταβο για χάρη του (fr. 69 Pf). Ο 
Αρισταίνετος δεν τον ακολουθεί. 
 

4 αὐτίκα γοῦν κατὰ τὸ Ἀρτεµίσιον ὡς ἐθεάσω προκαθηµένην τὴν κόρην: Ο κεραυνοβόλος 
έρωτας, ο έρωτας µε την πρώτη µατιά είναι κοινός τόπος στην ερωτική λογοτεχνία: ἀπὸ 
τοῦ ὁρᾶν τὸ ἐρᾶν (Φιλόστρατος, Ἐπιστολαὶ 52). Ήδη ο Ευριπίδης (Ἱππόλυτος 525-527) 
αναδεικνύει τον ρόλο των µατιών στο πρώτο ερωτικό σκίρτηµα. Πρβλ. Προπέρτιος 1, 1, 
1. Επίσης, Αθήναιος 13, 16· Ξενοφών Εφέσιος 1, 3, 2· Αχιλλεύς Τάτιος Α 4, 2-4· 
Φιλόστρατος, Ἐπιστολαὶ 12· Μουσαίος 94-95· Ησύχιος s.v. ὀµµάτιος πόθος. Και στη 
νεότερη δηµώδη παράδοση τονίζεται η δύναµη του πρώτου βλέµµατος: Από τα µάτια 
πιάνεται η αγάπη (Πολίτης, Παροιµίαι Α΄ 150-154).  
 

κατὰ τὸ Ἀρτεµίσιον: Έρωτας που γεννιέται σε ιερά θεών είναι συνηθισµένος στον αρχαίο 
κόσµο, καθώς οι θρησκευτικές εκδηλώσεις αποτελούσαν την κατ’ εξοχήν ευκαιρία για 
να εµφανιστεί µια γυναίκα στον δηµόσιο χώρο. Απαντά και σε άλλες Επιστολές του 
Αρισταίνετου  Α 15 και Β 2. Στους Ἐπιτρέποντες του Μενάνδρου ο Χαρίσιος και η 
Παµφίλη σµίγουν οµοίως στη γιορτή της (Βραυρωνίας) Αρτέµιδος και στα Ἐφεσιακὰ 
του Ξενοφώντα ο Αβροκόµης και η Ανθία πρωτοσυναντιούνται και ερωτεύονται και 
πάλι στον Ναό της Άρτεµης στην Έφεσο. Επίσης, στον Χαρίτωνα (1, 1, 4-6) τα 
βλέµµατα των πρωταγωνιστών, Χαιρέα και Καλλιρρόης, διασταυρώνονται στην εορτή 
της Αφροδίτης, αλλά και στον λόγο Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου (7-8) του Λυσία ο 
Ερατοσθένης ερωτεύεται τη σύζυγο του Ευφίλητου στην κηδεία της πεθεράς της. 
 

Κυδώνιον ἐκλεξάµενος µῆλον ἀπάτης αὐτῷ περιγεγράφηκας λόγον: Η επιλογή του µήλου 
από τον Ακόντιο συνδυάζει και τον ερωτικό του συµβολισµό και το µυθολογικό του 
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υπόβαθρο ως φορέα γραπτού µηνύµατος. Το µήλο ως κατ’ εξοχήν σύµβολο σε ερωτικά 
συµφραζόµενα είναι παλαιό θέµα (Ίβυκος, PMG 286). Κατά τον αιτιολογικό µύθο που 
παραδίδει ο Φερεκύδης (FGrH 3 fr. 17), η θεά Γη έκανε αρχικά τις µηλιές να ανθίσουν 
στον γάµο του Δία και της Ήρας ως δώρο για το νέο ζευγάρι (βλ. Τσιρίµπας, Παροιµίαι 
καὶ παροιµιώδεις φράσεις 71-72). Για τον ιδιαίτερο συµβολισµό του µήλου στο νησί της 
Δήλου, βλ. Μιχαλόπουλος, Οβίδιος, Ηρωίδες 20-21, 43-44 σηµ. 131. Γνωστά αγάλµατα 
της Αφροδίτης (της Μήλου και της Αρλ στο Λούβρο) ενδεχοµένως αναπαρίσταναν τη 
θεά να κρατάει στο αριστερό της χέρι ένα µήλο (βλ. Βουτυράς – Γουλάκη-Βουτυρά, Η 
αρχαία ελληνική τέχνη 323). Το µήλο συνδέεται και ως υλικό χάραξης µηνύµατος στην 
επιφάνειά του, δηλαδή για τη γραφή µιας σύντοµης επιστολής, ήδη από τον αρχαίο µύθο 
για την κρίση του Πάρη και το µήλο της έριδος. Ο Αρισταίνετος ασµένως εγκιβωτίζει 
την ιδιότυπη αυτή «επιστολή» του Ακόντιου στη δική του επιστολή (το θέµα αναλύει η 
Rosenmeyer, Love Letters). Στη νεότερη ελληνική ποίηση ο ερωτικός συµβολισµός του 
µήλου διατηρεί την ισχύ του, συχνά όµως µε αντιστροφή ως προς τον αποστολέα. Στον 
Ερωτόκριτο η Αρετούσα στέλνει µήλα στον αγαπηµένο της (Α 2016-17). Πρβλ. του νιού 
γω µήλο τού στειλα και µού δωκε γαϊτάνι (Πολίτης, Ἐκλογαί 150).  
 

5 ἡ δὲ κόρη…τὴν γραφὴν ἀνεγίνωσκεν: Οι αρχαίοι συνήθως διάβαζαν µεγαλόφωνα. Ως 
πρώτος σιωπηλός αναγνώστης µαρτυρείται µόλις ο Αµβρόσιος Μεδιολάνων. Είναι 
χαρακτηριστική η µαρτυρία του Αυγουστίνου (Confessiones 6, 3), ο οποίος αισθάνθηκε 
µεγάλη έκπληξη το 384, όταν τον είδε να διαβάζει βουβός και προσηλωµένος! Βεβαία 
στη συγκεκριµένη περίπτωση η Κυδίππη υποτίθεται ότι ήταν υποχρεωµένη να 
αναγνώσει µεγαλόφωνα, επειδή της το ζήτησε η θεραπαινίδα της: «λέγε µοι, φιλτάτη, τί 
τὸ περίγραµµα τοῦτο;» Στον Οβίδιο (Heroides 21, 1) η Κυδίππη γράφει: sine murmure 
legi· από φόβο νέου όρκου!  
 

7 Λαέρτην αὐτὸν ἐπωνόµαζον: Ο Λαέρτης αποσύρθηκε στην ύπαιθρο από την θλίψη του 
για τη µακρά απουσία του Οδυσσέα (Όµηρος, λ 187-188). 
 

11 ᾖδον αἱ µουσικώτεραι τῶν παρθένων καὶ µελλιχόφωνοι (τοῦτο δὴ Σαπφοῦς τὸ ἥδιστον 
φθέγµα):Η Σαπφώ συνδέεται κατ’ εξοχήν µε την παράδοση των επιθαλάµιων 
τραγουδιών. Από την ποιήτρια λαµβάνει το επίθετο µελλιχόφωνος (fr. 71.6 V.). Το 
χωρίο απηχεί τον Φιλόστρατο, Εἰκόνες Β 1, 3, όπου απαντά το επίθ. µελίφωνος. Κατά 
τους Bing – Höschele (Aristaenetus Erotic Letters 112) ο Αρισταίνετος διορθώνει εδώ 
διακριτικά τον Φιλόστρατο. 
 

12 συνάπτων οὐ µόλιβδον ἂν συνεπιµίξαις ἀργύρῳ, ἀλλ᾽ ἑκατέρωθεν ὁ γάµος ἔσται 
χρυσοῦς: Παροιµιώδης η µεταφορά από το µίγµα µετάλλων για τη µικρότερη (µόλιβδος, 
ἄργυρος) ή µεγαλύτερη αξία (χρυσοῦς) των προσώπων που ενώνονται σε γάµο. Βλ. 
Τσιρίµπας, Παροιµίαι καὶ παροιµιώδεις φράσεις 76-77. 
 

14 ὃς δ᾽ οὖν τῇ παρθένῳ βραχέα νυκτοµαχήσας ἐρωτικῶς: Για τη µάχη κατά την πρώτη 
νύχτα του γάµου µε παρθένα κόρη, βλ. Παλατινὴ Ἀνθολογία 5, 199 (Ήδυλος). 
 

15 ὥσπερ δὲ χρυσόπολις ἡ πόα: φυτό το οποίο εθεωρείτο ως δοκιµαστήριο του χρυσού. 
Απορροφούσε το λιωµένο χρυσάφι, µόνο όµως εάν αυτό ήταν ατόφιο.  

 
Α 21 Περὶ γυναικὸς πάντα πλὴν µίξεως ἐπιτρεπούσης τῷ ἐραστῇ 

 

Ἀριστοµένης Μυρωνίδῃ. 
Καινόν γε τὸ κακόν, ὦ Μυρωνίδη· τοιοῦτον ἔρωτος οὐδ᾽ ἀκήκοα τρόπον. τῆς 
Τελεσίππης ὁ Φαληρεὺς Ἀρχιτέλης ἐρᾷ, ἡ δὲ πεισθεῖσα µόλις ὁµιλῆσαι τῷ 
µειρακίῳ παράδοξον αὐτῷ προδιώρισε µέτρον· «ἅπτου», φησί, «τῶν µαστῶν, 
ἡδίστων ἀπόλαυε φιληµάτων, καὶ προσαγκαλίζου περιβεβληκυῖάν µε τὴν ἐσθῆτα, 
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γάµον δὲ  µήτε πολυπραγµόνει µήτε προσδόκα, ἐπεὶ σαυτὸν ἀνιάσεις καὶ τῶν 
ἐπιτετραµµένων ἐκπίπτων.» 2«ἔστω, δεδόχθω», ἐξ ἀπορίας ἔφησεν Ἀρχιτέλης· «εἰ 
γὰρ οὕτω σοι φίλον, ὦ Τελεσίππη, οὐδ᾽ ἐµοὶ ἐχθρόν. ἀλλὰ καὶ χάριν», εἶπεν, 
«εἴσοµαι τῇ Τύχῃ καὶ ψιλοῦ ῥήµατος ἀπολαύων ἢ καὶ µόνης ἀξιούµενος θέας. 
ἐβουλόµην δέ, εἴ γε σοί, φιλτάτη, δοκεῖ, γνῶναι τί δή ποτέ µοι παντελῶς ἀπέγνως 
τὴν µῖξιν;» «ὅτι», ἔφη, «ἐλπιζόµενός ἐστιν ὁ γάµος ἡδύς, εὔχαρις καὶ λίαν 
εὐκταῖος· γεγονὼς περιεφρονήθη, καὶ τὸ πάλαι σπουδαζόµενον ἐξαίφνης 
ἀπέρριπται καὶ περιπτυόµενον ἀµελεῖται. 3αἱ γὰρ ἐπιθυµίαι τῶν νέων ταχεῖαι καὶ 
αὐταὶ πολλάκις ἑαυταῖς ἐναντίαι.» τοιαύτης ὁ δύσερως ἀνέχεται γυναικός, 
τοσοῦτον δεδυστύχηκεν Ἀρχιτέλης. καὶ σύνεστι ποθουµένῃ καθάπερ εὐνοῦχος τὰ 
ἐρωτικὰ περιεργαζόµενος καὶ λιχνεύων, µᾶλλον δὲ τῶν ἐρώντων εὐνούχων ὁ 
µέλεος ἀργότερα δυστυχεῖ.  
 

Μετάφραση 
Για µια γυναίκα που επιτρέπει στον εραστή της τα πάντα εκτός από τη συνουσία. 

Ο Αριστοµένης στον Μυρωνίδη. 
Καινούργιο πάλι αυτό το κακό, Μυρωνίδη! Τέτοιον τρόπο ν’ αγαπά κανείς δεν έχω 
ξανακούσει! Ο Αρχιτέλης από το Φάληρο είναι ερωτευµένος µε την Τελεσίππη. Κι 
εκείνη, αφού πείστηκε µετά κόπων και βασάνων να συνάψει σχέση µε τον νεαρό, του 
έβαλε το εξής παράδοξο όριο: «Μπορείς να χαϊδεύεις το στήθος µου», του έλεγε, «να 
απολαµβάνεις τα πιο γλυκά φιλιά µου, και να µε παίρνεις στην αγκαλιά σου εφόσον 
είµαι ντυµένη· αλλά να κάνουµε έρωτα µήτε να ζητάς µήτε να προσδοκάς, γιατί θα 
στενοχωρηθείς και θα χάσεις και αυτά που σου επιτρέπονται»! – «Έστω, ας είναι», είπε 
ο Αρχιτέλης, µη µπορώντας να κάνει αλλιώς. «Εάν έτσι σ’ αρέσει, Τελεσίππη, ούτε κι 
εγώ είµαι αντίθετος. Αλλά, συνέχισε, θα χρωστώ από πάνω κι ευγνωµοσύνη στην Τύχη, 
εάν απολαµβάνω έστω και µια σου λέξη ή αξιώνοµαι και µόνο να σε βλέπω. Θα ήθελα 
όµως, αν κι εσύ, αγαπηµένη µου, δεν έχεις αντίρρηση, να ξέρω γιατί µου αρνείσαι τόσο 
απόλυτα να κάνουµε έρωτα»; – «Διότι, είπε, η ερωτική πράξη όσο την προσδοκά κανείς 
είναι γλυκιά, γοητευτική και πολύ λαχταριστή. Άπαξ, όµως και πραγµατοποιηθεί, χάνει 
κάθε ενδιαφέρον, κι αυτό που πριν επιδίωκε κανείς µε θέρµη, ξαφνικά το περιφρονεί και 
το φτύνει αδιαφορώντας. Γιατί οι επιθυµίες των νεαρών ανδρών αλλάζουν γρήγορα και 
πολλές φορές είναι αντιφατικές µεταξύ τους». Τέτοια γυναίκα ανέχεται ο ταλαίπωρος 
εραστής, τόσο πολύ δυστυχισµένος είναι ο Αρχιτέλης. Και ζει µαζί µε τη γυναίκα των 
πόθων του, όπως ένας ευνούχος που περιεργάζεται ό,τι έχει σχέση µε τον έρωτα και 
ξερογλείφεται· ο δυστυχής όµως υποφέρει από µεγαλύτερη απραξία απ’ ό,τι και οι 
ερωτευµένοι ευνούχοι. 
 

Σχόλια 
Σύντοµη νουβέλα για έναν νεαρό –µε το όνοµα Αρχιτέλης– που έχει την ατυχία να είναι 
ερωτευµένος µε µία κοπέλα, την Τελεσίππη, η οποία του επιτρέπει όλες τις ερωτικές 
θωπείες, όχι όµως και το σεξ. Ο Αρισταίνετος µε ισχυρή δόση ειρωνείας πλάθει τα 
ονόµατα των πρωταγωνιστών έτσι ώστε και τα δύο να έχουν ως συνθετικό τους το τέλος, 
δηλαδή αυτό ακριβώς που λείπει από την ερωτική τους σχέση. Ο Αρχιτέλης αρχίζει 
αλλά µένει πάντοτε στα προκαταρκτικά της ερωτικής πράξης, δεν φτάνει στο τέλος. Η 
επιστολή αναπαριστά λογοτεχνικά µια κατάσταση στις διαφυλικές σχέσεις ασφαλώς όχι 
άγνωστη. Η πρόθεση όµως της κοπέλας δεν είναι να κρατήσει την παρθενία της αλλά να 
διατηρήσει ζωντανό και διαρκές το κίνητρο του νεαρού άνδρα, πιστεύοντας ότι η 
επίτευξη του στόχου θα προκαλέσει αδιαφορία στον εραστή. O Αρισταίνετος 
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συλλαµβάνει εδώ µια όψη του διαβόητου δόγµατος: «Post coitum omne animal triste 
est». 

Αφότου ήλθε στο φως της δηµοσιότητας (1974) η Επωδή της Κολωνίας που 
αποδίδεται στον Αρχίλοχο (196aW.), υπάρχει συζήτηση για το κατά πόσον στην 
επιστολή του Αρισταίνετου εντοπίζονται απηχήσεις από το τολµηρό αυτό λυρικό 
ποίηµα. Στην Επωδή ένας άγνωστος αφηγητής (ο Αρχίλοχος αυτοβιογραφούµενος;) 
συνοµιλεί µε µια νέα, παρθένα κοπέλα, η οποία προσπαθεί να του επιβάλει αποχή από 
την ερωτική συνουσία. Ο άνδρας, στο πλαίσιο της πολιορκητικής τακτικής του, φαίνεται 
να αποδέχεται τον περιορισµό έχοντας στο µυαλό του εναλλακτικές µορφές 
σεξουαλικής εκτόνωσης: τ]ερψιές εἰσι θεῆς / πολλαὶ νέοισιν ἀνδ[ράσιν / παρὲξ τὸ θεῖον 
χρῆµα (στ. 13-15). Μολονότι στη θεµατική των δύο κειµένων υπάρχουν κοινά σηµεία 
θεωρώ ότι δεν πιστοποιείται άµεση σύνδεσή τους. Βλ. Drago, Aristeneto, Lettere 
d’amore 332-334. Το ίδιο θέµα µε τον Αρισταίνετο πραγµατεύεται ο Παύλος 
Σιλεντιάριος, Παλατινὴ Ἀνθολογία 5, 246 και 272· πρβλ. Αγαθίας Σχολ. 5, 294. 
 

1 ἅπτου … τῶν µαστῶν, ἡδίστων ἀπόλαυε φιληµάτων, καὶ προσαγκαλίζου περιβεβληκυῖάν 
µε τὴν ἐσθῆτα, γάµον δὲ µήτε πολυπραγµόνει µήτε προσδόκα: Ο επιστολογράφος συνθέτει 
εδώ ένα ιδιότυπο, οιονεί αντεστραµµένο, σχήµα priamel, από τα επιτρεπόµενα στα 
απαγορευµένα. Όσον αφορά τις επιτρεπόµενες ερωτικές περιπτύξεις η κλίµακα είναι 
κατιούσα, σε αντίστιξη µε άλλες παραδεδοµένες κλίµακες ἡδονῆς, οι οποίες είναι 
ανιούσες. Βλ. Πλάτων, Φαῖδρος 255e: ἐπιθυµεῖ … ὁρᾶν, ἅπτεσθαι, φιλεῖν, 
συγκατακεῖσθαι (αναφέρεται στην επιθυµία του ερώµενου προς τον εραστή). Πρβλ. 
Λουκιανός, Ἔρωτες 53. Μόνο στα φιλιά και τις αγκαλιές αρκούνται και οι 
πρωταγωνιστές του µυθιστορήµατος του Λόγγου, Δάφνις και Χλόη (3, 14)· αυτοί όµως 
από απειρία και έλλειψη εκπαίδευσης στις ερωτικές ηδονές (προτού µυηθεί ο Δάφνις 
από τη Λυκαίνιον). – ἅπτου … τῶν µαστῶν: πρβλ. καὶ µασταρίων ἐφῆκεν ἅψασθαι 
(Αλκίφρων 4, 13, 13). 
 

2 εἰ γὰρ οὕτω σοι φίλον, … οὐδ᾽ ἐµοὶ ἐχθρόν: Στερεότυπη έκφραση, εδώ ειληµµένη από 
τον Πλάτωνα, Θεαίτητος 162b. 
 

 «… ἀλλὰ καὶ χάριν», εἶπεν, «εἴσοµαι τῇ Τύχῃ καὶ ψιλοῦ ῥήµατος ἀπολαύων ἢ καὶ µόνης 
ἀξιούµενος θέας…»: Ο Αρισταίνετος αντλεί από τον Αχιλλέα Τάτιο Α 9, 3, όπου ο 
διάλογος Κλειτοφώντα και Κλεινία· ο τελευταίος θεωρεί ευτυχισµένο τον εραστή που 
µπορεί να βλέπει την αγαπηµένη του, και ακόµη πιο ευτυχισµένο εκείνον που µπορεί να 
ανταλλάξει έστω και µία λέξη µαζί της. 
 

3 αἱ γὰρ ἐπιθυµίαι τῶν νέων ταχεῖαι καὶ αὐταὶ πολλάκις ἑαυταῖς ἐναντίαι: Κατά λέξη 
µεταφορά από τον Πλάτωνα, Ἐπιστολαὶ 7, 328b. 

 
Β 3 Γαµετὴ ῥήτορος ἀµιξίας αἰτιᾶται τὸν ἄνδρα 

 
Γλυκέρα Φιλίννῃ. 

 

Οὐκ εὐτυχῶς, Φίλιννα, Στρεψιάδῃ τῷ σοφῷ ῥήτορι συνεζύγην· οὗτος γὰρ 
ἑκάστοτε παρὰ τὸν καιρὸν τῆς εὐνῆς πόρρω τῶν νυκτῶν πλάττεται περὶ 
πραγµάτων σκοπεῖσθαι, καὶ ἃς ἐδιδάχθη δίκας τηνικαῦτα προφασίζεται µελετᾶν, 
σχηµατιζόµενος δὲ ὑπόκρισιν ἠρέµα τὼ χεῖρε κινεῖ καὶ ἄττα δήπου πρὸς ἑαυτὸν 
ψιθυρίζει. 2τί οὖν οὗτος ἔγηµε κόρην καὶ λίαν ἀκµάζουσαν, µηδὲν δεόµενος 
γυναικός; ἢ ἵνα µοι τῶν πραγµάτων µεταδοίη, καὶ νύκτωρ αὐτῷ συνεπιζητήσω 
τοὺς νόµους; ἀλλ᾽ εἴγε δικῶν γυµναστήριον τὴν ἡµῶν ποιεῖται παστάδα, ἐγὼ καὶ 
νεόνυµφος οὖσα ἀποκοιτήσω λοιπὸν καὶ καθευδήσω χωρίς. κἂν ἐπιµείνῃ πρὸς 
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µὲν ἀλλότρια πράγµατα κεχηνώς, µόνης δὲ τῆς κοινῆς ὑποθέσεως ἀµελῶν, ἕτερος 
ῥήτωρ τῆς ἐµῆς ἐπιµελήσεται δίκης. ἆρα κατάδηλον ὃ βούλοµαι λέγειν; 3πάντως 
δήπου, ἐπεὶ ταῦτα γράφω συντόµως ἐκ τούτων συνιέναι καὶ τὰ λείποντα δυναµένῃ. 
ταῦτά µοι νόει καλῶς, ὦ γύναιον δηλαδὴ συµπαθὲς γυναικί, κἂν αἰδουµένη τὴν 
χρείαν οὐ µάλα σαφῶς ἐπιστέλλω, καὶ πειρῶ τὸ λυποῦν εἰς δύναµιν θεραπεύειν. 
4σὲ γὰρ τὴν καλὴν προµνήστριαν χρή, καὶ ἄλλως ἐµὴν αὐτανεψιὰν οὖσαν, µὴ 
µόνον τὴν ἀρχὴν ἐσπουδακέναι τῷ γάµῳ, ἀλλὰ καὶ νῦν αὐτὸν σαλεύοντα 
διορθοῦσθαι. ἐγὼ γὰρ τὸν λύκον τῶν ὤτων ἔχω, ὃν οὔτε κατέχειν ἐπὶ πολὺ 
δυνατόν, οὔτε µὴν ἀκίνδυνον ἀφεῖναι, µή µε δικορράφος ὢν ἀναίτιον αἰτιάσηται.  
 

Μετάφραση 
Η σύζυγος ενός δικηγόρου κατηγορεί τον άνδρα της για σεξουαλική απραξία 

Η Γλυκέρα στη Φίλιννα. 
Δεν ήταν για καλή µου τύχη, Φίλιννα, που παντρεύτηκα τον Στρεψιάδη, τον σοφό 
δικηγόρο. Κάθε φορά που είναι η ώρα να πάµε στο κρεβάτι προσποιείται ως πολύ αργά 
τη νύχτα ότι εξετάζει υποθέσεις και προφασίζεται πως ακριβώς τέτοιαν ώρα µελετά τους 
δικανικούς λόγους που έχει µάθει απ’ έξω. Και παίρνοντας θεατρικά τη στάση 
ανθρώπου που ρητορεύει κάνει αργές χειρονοµίες και ψιθυρίζει από µέσα του – ποιος 
ξέρει τί. Γιατί λοιπόν παντρεύτηκε αυτός µια κοπέλα και µάλιστα πάνω στον ανθό της 
νιότης της, αφού δεν χρειάζεται γυναίκα; Ή µήπως για να µυήσει κι εµένα στις 
δικογραφίες και να ερευνώ µαζί του όλη νύκτα τους νόµους; Αλλά, εάν αυτός κάνει την 
κρεβατοκάµαρά µας προπονητήριο δικαστηρίου, εγώ αν και είµαι νεόνυµφη, θα αλλάξω 
στο εξής κρεβάτι και θα κοιµάµαι χωριστά. Κι αν επιµείνει να χαζεύει σε ξένες 
υποθέσεις και να παραµελεί µόνο την κοινή µας υπόθεση, τότε άλλος δικηγόρος θα 
αναλάβει τη δική µου δίκη. Είναι άραγε φανερό αυτό που θέλω να πω; Αναµφίβολα ναι, 
αφού απ’ όσα σου γράφω µε συντοµία, εσύ µπορείς να καταλάβεις και αυτά που 
παραλείπω. Σκέψου καλά αυτά που σου λέω, εσύ, που ως γυναίκα προς γυναίκα, 
δείχνεις προφανώς συµπάθεια, έστω κι αν από ντροπή δεν σου γράφω µε σαφήνεια αυτό 
ακριβώς που χρειάζοµαι. Και προσπάθησε, όσο είναι δυνατό, να βρεις µια θεραπεία για 
τη λύπη µου! Γιατί δεν αρκεί, εσύ, η καλή προξενήτρα  –είσαι επιπλέον κι εξαδέλφη 
µου– να έχεις ασχοληθεί µόνο µε την αρχή του γάµου µου αλλά και τώρα που αυτός 
κλυδωνίζεται πρέπει να τον επαναφέρεις στην τάξη. Εγώ κρατώ τον λύκο από τα αυτιά, 
και δεν είναι δυνατό ούτε να τον κρατώ για πολύ καιρό, ούτε βεβαίως να τον αφήσω 
χωρίς να κινδυνεύω. Φοβάµαι µήπως, σαν µηχανορράφος δικολάβος που είναι, µε 
κατηγορήσει, ενώ είµαι αθώα. 
 

Σχόλια 
Σύντοµη επιστολή για µια ανικανοποίητη σεξουαλικά σύζυγο δικηγόρου. Η Γλυκέρα, 
µια νεόνυµφη γυναίκα, παραπονείται στη φίλη της για τον άνδρα της (Στρεψιάδης), ο 
οποίος ασχολείται υπερβολικά µε τις δικανικές υποθέσεις του και µένει σεξουαλικά 
άπρακτος. Το όνοµα του συζύγου όσο και κάποια λεξιλογικά similia (βλ. παρακάτω), 
παραπέµπουν εύκολα στις Νεφέλες του Αριστοφάνη, όπου κι εκεί ο γάµος του 
Στρεψιάδη δεν είναι ανέφελος: ο σύζυγος είναι φτωχός χωρικός και οικονόµος, ενώ η 
γυναίκα πλούσια αστή και σπάταλη. Ο Αρισταίνετος στο δικό του ανδρόγυνο µετακινεί 
τεχνηέντως το σηµείο ρήξεως από τη διαφοροποίηση της κοινωνικής τάξεως σ’ εκείνη 
της ερωτικής επιθυµίας. Κι επιπλέον, ενώ ο Αριστοφάνης προβάλλει την κατάσταση από 
την πλευρά του άνδρα, ο Αρισταίνετος δίνει τον λόγο στη γυναίκα. Στις Νεφέλες είναι ο 
Στρεψιάδης που καταριέται την προξενήτρα· εδώ η παραµεληµένη σύζυγος που 
απευθύνεται σ’ εκείνην. Το θέµα της σεξουαλικής παραµέλησης της γυναίκας από τον 
πολυάσχολο σύζυγο που καταγίνεται µε δικανικές υποθέσεις εµφανίζεται και στην 
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επιγραµµατική ποίηση της ύστερης αρχαιότητας (βλ. Παύλος Σιλεντιάριος, Παλατινὴ 
Ἀνθολογία  5, 293, 2-3). Το µοτίβο διατηρεί την ισχύ του και στους µεταγενέστερους 
χρόνους· το παραλαµβάνει ο Βοκάκιος σε µία από τις ιστορίες του Δεκαηµέρου (ηµέρα 
2η, νουβέλα 10η). 
 

Γλυκέρα: Εταίρα Γλυκέρα εµφανίζεται και στον Αλκίφρονα (4, 18 και 19) να 
αλληλογραφεί µε τον Μένανδρο. 
 

Φιλίννῃ:Το όνοµα απαντά στονΑριστοφάνη, Νεφέλαι 684. 
 

1 Στρεψιάδῃ τῷ σοφῷ ῥήτορι συνεζύγην: Και ο πρωταγωνιστής στις Νεφέλες του 
Αριστοφάνη Στρεψιάδης εκπαιδεύεται στη ρητορική τέχνη. 
 

2 ἐγὼ καὶ νεόνυµφος οὖσα ἀποκοιτήσω λοιπὸν καὶ καθευδήσω χωρίς: Η ιδέα του 
χωριστού κρεβατιού είναι πιθανότατα ειληµµένη από τον Μένανδρο (Ἐπιτρέποντες 136: 
ἀπόκοιτός ἐστι), όπως δείχνει και η λεξιλογική συνάφεια. 
 

πρὸς µὲν ἀλλότρια πράγµατα κεχηνώς: Η σύζυγος κατηγορεί τον άνδρα της ότι νοιάζεται 
για άλλα πράγµατα και όχι για το δικό της. Είναι φανερή η σε δεύτερο επίπεδο 
υπαινικτική σηµασία της λέξεως πρᾶγµα ως αιδοίο. Πρβλ. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη 23-
24· ο υπαινιγµός εκεί γίνεται για το ανδρικό πρᾶγµα, το οποίο είναι µέγα και παχύ. Βλ. 
Henderson, Maculate Muse 116. Και στα Νέα Ελληνικά η λ. πρά(γ)µα διατηρεί ακριβώς 
την ίδια σηµασία κατ’ ευφηµισµόν. Βλ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό s.v. πράγµα (5). 
 

µόνης δὲ τῆς κοινῆς ὑποθέσεως ἀµελῶν, ἕτερος ῥήτωρ τῆς ἐµῆς ἐπιµελήσεται δίκης. ἆρα 
κατάδηλον ὃ βούλοµαι λέγειν;: Ο Αρισταίνετος καταφεύγει και πάλι στην ευφηµιστική 
αποσιώπηση για τη σεξουαλική απραξία του συζύγου και για την απειλητική 
προειδοποίηση της Γλυκέρας ότι θα καταφύγει σε άλλον ερωτικό σύντροφο.  
 

4 προµνήστριαν: Η λέξη από τον Αριστοφάνη, Νεφέλαι 41.  
 

ἐγὼ γὰρ τὸν λύκον τῶν ὤτων ἔχω: Παροιµία της οποίας το νόηµα εξηγεί η ίδια η 
αλληλογράφος ευθύς παρακάτω. Για τη διάδοση της παροιµίας, βλ. Τσιρίµπας,  
Παροιµίαι καὶ παροιµιώδεις φράσεις 65-66. 
 

δικορράφος: Πρβλ. δικορραφεῖν, Αριστοφάνης, Νεφέλαι 1483. 



 

	

 

IV. Ιστορία – Ιστοριογραφία – Χρονογραφία 
 
 

ΙΩΣΗΠΟΣ 
 

Ελένη Τσιτσιανοπούλου 
 
Ο Φλάβιος Ιώσηπος (λατ. Flavius Josephus) ήταν ιστορικός, Ιουδαίος ιερέας και 
πολιτικός ηγέτης του 1ου µεταχριστιανικού αιώνα. Σηµαντική πηγή 
πληροφοριών αποτελεί το έργο του µε αυτοβιογραφικό περιεχόµενο µε τίτλο 
Ἰωσήπου Βίος. Το έργο στηρίζεται στην προσωπική γνώση του αλλά και στις 
µαρτυρίες άλλων και πιθανόν στα ηµερολόγια του Βεσπασιανού και του Τίτου. 
Γεννήθηκε το πρώτο έτος της βασιλείας του Καλιγούλα 37/38 µ.Χ. Η 
ηµεροµηνία θανάτου του είναι άγνωστη. Πιθανολογείται ότι πέθανε γύρω στο 
100 µ.Χ. Καταγόταν από ιερατική γενιά από την πλευρά του πατέρα του και από 
βασιλική από την πλευρά της µητέρας του. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη 
Ρώµη το 64 µ.Χ., έτος πυρπόλησής της και διωγµού των χριστιανών. Στη 
διάρκεια της εκεί παραµονής του εντυπωσιάστηκε από το µεγαλείο της. Κατά 
την επιστροφή του στην Ιουδαία, βρήκε τους συµπατριώτες του σε 
επαναστατικό αναβρασµό εναντίον των Ρωµαίων. Ο ίδιος µάταια προσπάθησε 
να αποτρέψει τη σύγκρουση µε την πανίσχυρη Ρώµη. Όταν ξέσπασε η 
επανάσταση στη Γαλιλαία (66 µ.Χ.), συµπαρατάχθηκε µε τους συµπατριώτες 
του, αναλαµβάνοντας ηγετικό ρόλο ως διοικητής του ιουδαϊκού στρατού στη 
Γαλιλαία. Ο ρόλος του ήταν αµφιλεγόµενος κατά την υπεράσπιση της 
Γαλιλαίας. Συνελήφθη στα Ιωτάπατα µετά από πολιορκία 47 ηµερών. Μετά τη 
σύλληψή του, το 67 µ.Χ. µεταφέρθηκε ως αιχµάλωτος στη Ρώµη, αλλά 
απελευθερώθηκε από τον Βεσπασιανό, όταν επαληθεύτηκε η προφητεία του 
Ιώσηπου για την ανακήρυξη του ως αυτοκράτορα. Το υπόλοιπο διάστηµα της 
ζωής του τάχθηκε στην υπηρεσία των Ρωµαίων. Παρακίνησε το λαό της 
Ιερουσαλήµ να υποταχθεί κατά την πολιορκία του Τίτου. Μετά την πτώση της 
(70 µ.Χ.) ακολούθησε τον Τίτο στη Ρώµη. Του δόθηκε η ιδιότητα του Ρωµαίου 
πολίτη. Η στενή του σχέση µε την Ρώµη τον κατέστησε persona non grata 
µεταξύ των οµοεθνών του. Στο έργο του περιγράφεται διεξοδικά ο θρίαµβος της 
Ρώµης. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Ρώµη έγραψε τα βιβλία, χάρη 
στα οποία έγινε διάσηµος: Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους (επτά 
βιβλία), Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία (είκοσι βιβλία), Ἰωσήπου Βίος, Κατὰ Ἀπίωνος 
(δύο βιβλία). To κύρος και η αξιοπιστία του ως ιστορικού δέχτηκε ταυτόχρονα 
τόσο επίθεση όσο και υπεράσπιση. Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του πιστό 
Ιουδαίο, αλλά οι περισσότεροι συµπατριώτες του τον θεωρούσαν προδότη. 
Αναµφίβολα συγκαταλέγεται µεταξύ των µορφωµένων και καλλιεργηµένων 
ανθρώπων της εποχής του.64   

																																																								
64 Capps – Page – Rouse, The Life, Against Apion vii, viii, xi, 3, 5, Lesky, Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας 1102–1103, OCD 390, 391, Whiston, The Works of Flavius Josephus Ι i–v. 
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Ἱστορία τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους 
 

Ελένη Τσιτσιανοπούλου 
 
Η Ἱστορία τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους είναι το αρχαιότερο και το πιο 
διάσηµο έργο του Ιώσηπου, το οποίο συνέγραψε στη Ρώµη όπου έζησε µετά το 
τέλος του πολέµου. Ο τίτλος µε τον οποίο ο συγγραφέας αναφέρεται στο έργο 
του είναι Περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέµου, όπως µαρτυρούν τα χωρία στο έργο 
Ἰωσήπου Βίος (412: τὰ πεπραγµένα µοι κατὰ τὸν Ἰουδαϊκόν πόλεµον) και στην 
Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία (XVIII 11: εἰρηµένα ἐν τῇ δευτέρᾳ βίβλῳ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ 
πολέµου όπως και XX 258: ταῖς ὑπ’ ἐµοῦ περὶ τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέµου βίβλοις 
γεγραµµέναις). Επειδή όµως ο συγκεκριµένος τίτλος έδινε την εντύπωση ότι το 
συγκεκριµένο έργο προσέγγιζε τον πόλεµο από τη σκοπιά των Ρωµαίων, ο 
Ιώσηπος πρόσθεσε τον προσδιορισµό πρὸς Ῥωµαίους, ίσως για να αντικρούσει 
την πιθανή ερµηνεία του προηγούµενου τίτλου. Αρχικά είχε γράψει το έργο στα 
αραµαϊκά προς όφελος των Ιουδαίων της Άνω Συρίας και στη συνέχεια ο ίδιος 
επιµελήθηκε την ελληνική έκδοση. Το κείµενο στα αραµαϊκά δεν έχει σωθεί. Η 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του κυµαίνεται µεταξύ του τελευταίου µισού της 
βασιλείας του Βεσπασιανού, δηλ. 75 και 79 µ.Χ.. Γράφτηκε σε επτά βιβλία. Το 
βιβλίο Α΄ περιλαµβάνει τα γεγονότα από την εποχή του Αντίοχου του Επιφανή 
(περ. 170 π.Χ.) µέχρι το θάνατο του Ηρώδη (4 π.Χ.). Στο έργο του Ἱστορία τοῦ 
Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους δεν παραπέµπει σε ιστορικές πηγές, όπως 
κάνει στην Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία. Βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι η συλλογή 
του υλικού έγινε χάρη στο γεγονός ότι υπήρξε ο ίδιος αυτόπτης µάρτυρας των 
γεγονότων. Περιγράφει την εξαθλίωση που επικρατούσε στην Ιερουσαλήµ.65 

Το παρακάτω απόσπασµα προέρχεται από τον πρόλογο του Α΄ βιβλίου. 
To κείµενο στηρίζεται στην έκδοση B. Niese, Flavii Iosephi opera, vol. 6, 
Berlin: Weidmann, 1895 (ανατύπωση 1955). Κατά τον σχολιασµό των χωρίων 
της εισαγωγής του Α΄ βιβλίου του έργου Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς 
Ῥωµαίους γίνεται ευρεία χρήση των σχολίων των εκδόσεων: B. Niese, Flavii 
Iosephi opera, τόµ. 6, Berlin, 1895 (ανατύπωση 1955), T. E. Page – E. Capps – 
W. H. D. Rouse – L. A. Post, – E. H. Warmington, The Jewish War: Books I-III, 
ΙΙ with an English translation by H. ST. J. Thackeray. Cambridge Mass., 1927 
(ανατύπωση 1956) και Cardwell, Flavii Josephi De Bello Judaico. Libri Septem, 
τόµ. II, Oxford, 1837. Όπου κρίνεται σηµαντικό, κατά τον σχολιασµό των 
χωρίων αναφέρω την πηγή η οποία έχει αξιοποιηθεί. 

 
Βιβλίον Α 1–12 

 
Ἐπειδὴ τὸν Ἰουδαίων πρὸς Ῥωµαίους πόλεµον συστάντα µέγιστον οὐ µόνον τῶν 
καθ’ ἡµᾶς, σχεδὸν δὲ καὶ ὧν ἀκοῇ παρειλήφαµεν ἢ πόλεων πρὸς πόλεις ἢ ἐθνῶν 
ἔθνεσι συρραγέντων, οἱ µὲν οὐ παρατυχόντες τοῖς πράγµασιν, ἀλλ’ ἀκοῇ 
																																																								
65 Capps – Page – Rouse, The Life, Against Apion ix, Page – Capps – Rouse – Post – Warmington, 
The Jewish War: Books I-III vii, ix, xii, xiii, xix. 
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συλλέγοντες εἰκαῖα καὶ ἀσύµφωνα διηγήµατα σοφιστικῶς ἀναγράφουσιν, οἱ 
παραγενόµενοι δὲ ἢ κολακείᾳ τῇ πρὸς Ῥωµαίους ἢ µίσει τῷ πρὸς Ἰουδαίους 
καταψεύδονται τῶν πραγµάτων, περιέχει δὲ αὐτοῖς ὅπου µὲν κατηγορίαν ὅπου δὲ 
ἐγκώµιον τὰ συγγράµµατα, τὸ δ’ ἀκριβὲς τῆς ἱστορίας οὐδαµοῦ, προυθέµην ἐγὼ 
τοῖς κατὰ τὴν Ῥωµαίων ἡγεµονίαν Ἑλλάδι γλώσσῃ µεταβαλὼν ἃ τοῖς ἄνω 
βαρβάροις τῇ πατρίῳ συντάξας ἀνέπεµψα πρότερον ἀφηγήσασθαι Ἰώσηπος 
Ματθίου παῖς ἐξ Ἱεροσολύµων ἱερεύς, αὐτός τε Ῥωµαίους πολεµήσας τὰ πρῶτα 
καὶ τοῖς ὕστερον παρατυχὼν ἐξ ἀνάγκης· 2 γενοµένου γάρ, ὡς ἔφην, µεγίστου 
τοῦδε τοῦ κινήµατος ἐν Ῥωµαίοις µὲν ἐνόσει τὰ οἰκεῖα, Ἰουδαίων δὲ τὸ 
νεωτερίζον τότε τεταραγµένοις ἐπανέστη τοῖς καιροῖς ἀκµάζον κατά τε χεῖρα καὶ 
χρήµασιν, ὡς δι’ ὑπερβολὴν θορύβων τοῖς µὲν ἐν ἐλπίδι κτήσεως τοῖς δ’ ἐν 
ἀφαιρέσεως δέει γίνεσθαι τὰ πρὸς τὴν ἀνατολήν, ἐπειδὴ Ἰουδαῖοι µὲν ἅπαν τὸ 
ὑπὲρ Εὐφράτην  ὁµόφυλον συνεπαρθήσεσθαι σφίσιν ἤλπισαν, Ῥωµαίους δὲ οἵ τε 
γείτονες Γαλάται παρεκίνουν καὶ τὸ Κελτικὸν οὐκ ἠρέµει, µεστὰ δ’ ἦν πάντα 
θορύβων µετὰ Νέρωνα, καὶ πολλοὺς µὲν βασιλειᾶν ὁ καιρὸς ἀνέπειθεν, τὰ 
στρατιωτικὰ δὲ ἤρα µεταβολῆς ἐλπίδι ληµµάτων· ἄτοπον ἡγησάµενος περιιδεῖν 
πλαζοµένην ἐπὶ τηλικούτοις πράγµασι τὴν ἀλήθειαν, καὶ Πάρθους µὲν καὶ 
Βαβυλωνίους Ἀράβων τε τοὺς πορρωτάτω καὶ τὸ ὑπὲρ Εὐφράτην ὁµόφυλον ἡµῖν 
Ἀδιαβηνούς τε γνῶναι διὰ τῆς ἐµῆς ἐπιµελείας ἀκριβῶς, ὅθεν τε ἤρξατο καὶ δι’ 
ὅσων ἐχώρησεν παθῶν ὁ πόλεµος καὶ ὅπως κατέστρεψεν, ἀγνοεῖν δὲ Ἕλληνας 
ταῦτα καὶ Ῥωµαίων τοὺς µὴ ἐπιστρατευσαµένους, ἐντυγχάνοντας ἢ κολακείαις ἢ 
πλάσµασι. 3 Καίτοι γε ἱστορίας αὐτὰς ἐπιγράφειν τολµῶσιν, ἐν αἷς πρὸς τῷ µηδὲν 
ὑγιὲς δηλοῦν καὶ τοῦ σκοποῦ δοκοῦσιν ἔµοιγε διαµαρτάνειν. βούλονται µὲν γὰρ 
µεγάλους τοὺς Ῥωµαίους ἀποδεικνύειν, καταβάλλουσιν δὲ ἀεὶ τὰ Ἰουδαίων καὶ 
ταπεινοῦσιν· οὐχ ὁρῶ δέ, πῶς ἂν εἶναι µεγάλοι δοκοῖεν οἱ µικροὺς νενικηκότες· 
καὶ οὔτε τὸ µῆκος αἰδοῦνται τοῦ πολέµου οὔτε τὸ πλῆθος τῆς Ῥωµαίων καµούσης 
στρατιᾶς οὔτε τὸ µέγεθος τῶν στρατηγῶν, οἳ πολλὰ περὶ τοῖς Ἱεροσολύµοις 
ἱδρώσαντες οἶµαι ταπεινουµένου τοῦ κατορθώµατος αὐτοῖς ἀδοξοῦσιν. 4 Οὐ µὴν 
ἐγὼ τοῖς ἐπαίρουσι τὰ Ῥωµαίων ἀντιφιλονεικῶν αὔξειν τὰ τῶν ὁµοφύλων 
διέγνων, ἀλλὰ τὰ µὲν ἔργα µετ’ ἀκριβείας ἀµφοτέρων διέξειµι, τοὺς δ’ ἐπὶ τοῖς 
πράγµασι λόγους ἀνατίθηµι τῇ διαθέσει καὶ τοῖς ἐµαυτοῦ πάθεσι διδοὺς 
ἐπολοφύρεσθαι ταῖς τῆς πατρίδος συµφοραῖς. ὅτι γὰρ αὐτὴν στάσις οἰκεία 
καθεῖλεν, καὶ τὰς Ῥωµαίων χεῖρας ἀκούσας καὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὸν ναὸν εἵλκυσαν οἱ 
Ἰουδαίων τύραννοι, µάρτυς αὐτὸς ὁ πορθήσας Καῖσαρ Τίτος, ἐν παντὶ τῷ πολέµῳ 
τὸν µὲν δῆµον ἐλεήσας ὑπὸ τῶν στασιαστῶν φρουρούµενον, πολλάκις δὲ ἑκὼν τὴν 
ἅλωσιν τῆς πόλεως ὑπερτιθέµενος καὶ διδοὺς τῇ πολιορκίᾳ χρόνον εἰς µετάνοιαν 
τῶν αἰτίων. εἰ δή τις ὅσα πρὸς τοὺς τυράννους ἢ τὸ λῃστρικὸν αὐτῶν κατηγορικῶς 
λέγοιµεν ἢ τοῖς δυστυχήµασι τῆς πατρίδος ἐπιστένοντες συκοφαντοίη, διδότω παρὰ 
τὸν τῆς ἱστορίας νόµον συγγνώµην τῷ πάθει· πόλιν µὲν γὰρ δὴ τῶν ὑπὸ Ῥωµαίοις 
πασῶν τὴν ἡµετέραν ἐπὶ πλεῖστόν τε εὐδαιµονίας συνέβη προελθεῖν καὶ πρὸς 
ἔσχατον συµφορῶν αὖθις καταπεσεῖν· τὰ γοῦν πάντων ἀπ’ αἰῶνος ἀτυχήµατα 
πρὸς τὰ Ἰουδαίων ἡττῆσθαι δοκῶ κατὰ σύγκρισιν· καὶ τούτων αἴτιος οὐδεὶς 
ἀλλόφυλος, ὥστε ἀµήχανον ἦν ὀδυρµῶν ἐπικρατεῖν. εἰ δέ τις οἴκτου σκληρότερος 
εἴη δικαστής, τὰ µὲν πράγµατα τῇ ἱστορίᾳ προσκρινέτω, τὰς δ’ ὀλοφύρσεις τῷ  
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γράφοντι. 5 Καίτοι γε ἐπιτιµήσαιµ’ ἂν αὐτὸς δικαίως τοῖς Ἑλλήνων λογίοις, οἳ 
τηλικούτων κατ’ αὐτοὺς πραγµάτων γεγενηµένων, ἃ κατὰ σύγκρισιν ἐλαχίστους 
ἀποδείκνυσι τοὺς πάλαι πολέµους, τούτων µὲν κάθηνται κριταὶ τοῖς 
φιλοτιµουµένοις ἐπηρεάζοντες, ὧν εἰ καὶ τῷ λόγῳ πλεονεκτοῦσι, λείπονται τῇ 
προαιρέσει· αὐτοὶ δὲ τὰ Ἀσσυρίων καὶ Μήδων συγγράφουσιν ὥσπερ ἧττον καλῶς 
ὑπὸ τῶν ἀρχαίων συγγραφέων ἀπηγγελµένα. καίτοι τοσούτῳ τῆς ἐκείνων ἡττῶνται 
δυνάµεως ἐν τῷ γράφειν, ὅσῳ καὶ τῆς γνώµης· τὰ γὰρ κατ’ αὐτοὺς ἐσπούδαζον 
ἕκαστοι γράφειν, ὅπου καὶ τὸ παρατυχεῖν τοῖς πράγµασιν ἐποίει τὴν ἀπαγγελίαν 
ἐναργῆ καὶ τὸ ψεύδεσθαι παρ’ εἰδόσιν αἰσχρὸν ἦν. τό γε µὴν µνήµῃ τὰ 
προϊστορηθέντα διδόναι καὶ τὰ τῶν ἰδίων χρόνων τοῖς µετ’ αὐτὸν συνιστάνειν 
ἐπαίνου καὶ µαρτυρίας ἄξιον· φιλόπονος δὲ οὐχ ὁ µεταποιῶν οἰκονοµίαν καὶ τάξιν 
ἀλλοτρίαν, ἀλλ’ ὁ µετὰ τοῦ καινὰ λέγειν καὶ τὸ σῶµα τῆς ἱστορίας κατασκευάζων 
ἴδιον. κἀγὼ µὲν ἀναλώµασι καὶ πόνοις µεγίστοις ἀλλόφυλος ὢν Ἕλλησί τε καὶ 
Ῥωµαίοις τὴν µνήµην τῶν κατορθωµάτων ἀνατίθηµι· τοῖς δὲ γνησίοις πρὸς µὲν τὰ 
λήµµατα καὶ τὰς δίκας κέχηνεν εὐθέως τὸ στόµα καὶ γλῶσσα λέλυται, πρὸς δὲ τὴν 
ἱστορίαν, ἔνθα χρὴ τἀληθῆ λέγειν καὶ µετὰ πολλοῦ πόνου τὰ πράγµατα συλλέγειν, 
πεφίµωνται παρέντες τοῖς ἀσθενεστέροις καὶ µηδὲ γινώσκουσι τὰς πράξεις τῶν 
ἡγεµόνων γράφειν. τιµάσθω δὴ παρ’ ἡµῖν τὸ τῆς ἱστορίας ἀληθές, ἐπεὶ παρ’ 
Ἕλλησιν ἠµέληται. 6 Ἀρχαιολογεῖν µὲν δὴ τὰ Ἰουδαίων, τίνες τε ὄντες καὶ ὅπως 
ἀπανέστησαν Αἰγυπτίων, χώραν τε ὅσην ἐπῆλθον ἀλώµενοι καὶ πόσα ἑξῆς 
κατέλαβον καὶ ὅπως µετανέστησαν, νῦν τε ἄκαιρον ᾠήθην εἶναι καὶ ἄλλως 
περιττόν, ἐπειδήπερ καὶ Ἰουδαίων πολλοὶ πρὸ ἐµοῦ τὰ τῶν προγόνων συνετάξαντο 
µετ’ ἀκριβείας καί τινες Ἑλλήνων ἐκεῖνα τῇ πατρίῳ φωνῇ µεταβαλόντες οὐ πολὺ 
τῆς ἀληθείας διήµαρτον. ὅπου δ’ οἵ τε τούτων συγγραφεῖς ἐπαύσαντο καὶ οἱ 
ἡµέτεροι προφῆται, τὴν ἀρχὴν ἐκεῖθεν ποιήσοµαι τῆς συντάξεως· τούτων δὲ τὰ µὲν 
τοῦ κατ’ ἐµαυτὸν πολέµου διεξοδικώτερον καὶ µεθ’ ὅσης ἂν ἐξεργασίας δύνωµαι 
δίειµι, τὰ δὲ προγενέστερα τῆς ἐµῆς ἡλικίας ἐπιδραµῶ συντόµως, 7 ὡς Ἀντίοχος ὁ 
κληθεὶς Ἐπιφανὴς ἑλὼν κατὰ κράτος Ἱεροσόλυµα καὶ κατασχὼν ἔτεσι τρισὶ καὶ 
µησὶν ἓξ ὑπὸ τῶν Ἀσαµωναίου παίδων ἐκβάλλεται τῆς χώρας, ἔπειθ’ ὡς οἱ τούτων 
ἔγγονοι περὶ τῆς βασιλείας διαστασιάσαντες εἵλκυσαν εἰς τὰ πράγµατα Ῥωµαίους 
καὶ Ποµπήιον. καὶ ὡς Ἡρώδης ὁ Ἀντιπάτρου κατέλυσε τὴν δυναστείαν αὐτῶν 
ἐπαγαγὼν Σόσσιον, ὅπως τε ὁ λαὸς µετὰ τὴν Ἡρώδου τελευτὴν κατεστασίασεν 
Αὐγούστου µὲν Ῥωµαίων ἡγεµονεύοντος, Κυιντιλίου δὲ Οὐάρου κατὰ τὴν χώραν 
ὄντος, καὶ ὡς ἔτει δωδεκάτῳ τῆς Νέρωνος ἀρχῆς ὁ πόλεµος ἀνερράγη τά τε 
συµβάντα κατὰ Κέστιον καὶ ὅσα κατὰ τὰς πρώτας ὁρµὰς ἐπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι τοῖς 
ὅπλοις, 8 ὅπως τε τὰς περιοίκους ἐτειχίσαντο, καὶ ὡς Νέρων ἐπὶ τοῖς Κεστίου 
πταίσµασι δείσας περὶ τῶν ὅλων Οὐεσπασιανὸν ἐφίστησι τῷ πολέµῳ, καὶ ὡς 
οὗτος µετὰ τοῦ πρεσβυτέρου τῶν παίδων εἰς τὴν Ἰουδαίων χώραν ἐνέβαλεν ὅσῃ τε 
χρώµενος Ῥωµαίων στρατιᾷ καὶ ὅσοι σύµµαχοι ἐκόπησαν εἰς [ὅλην] τὴν 
Γαλιλαίαν, καὶ ὡς τῶν πόλεων αὐτῆς ἃς µὲν ὁλοσχερῶς καὶ κατὰ κράτος ἃς δὲ δι’ 
ὁµολογίας ἔλαβεν· ἔνθα δὴ καὶ τὰ περὶ τῆς Ῥωµαίων ἐν πολέµοις εὐταξίας καὶ τὴν 
ἄσκησιν τῶν ταγµάτων, τῆς τε Γαλιλαίας ἑκατέρας τὰ διαστήµατα καὶ τὴν φύσιν 
καὶ τοὺς τῆς Ἰουδαίας ὅρους, ἔτι τε τῆς χώρας τὴν ἰδιότητα, λίµνας τε καὶ πηγὰς 
τὰς ἐν αὐτῇ, καὶ τὰ περὶ ἑκάστην πόλιν τῶν ἁλισκοµένων πάθη µετὰ ἀκριβείας, ὡς 
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εἶδον ἢ ἔπαθον, δίειµι. οὐδὲ γὰρ τῶν ἐµαυτοῦ τι συµφορῶν ἀποκρύψοµαι µέλλων 
γε πρὸς εἰδότας ἐρεῖν. 9 Ἔπειθ’ ὡς ἤδη καµνόντων Ἰουδαίοις τῶν πραγµάτων 
θνήσκει µὲν Νέρων, Οὐεσπασιανὸς δὲ ἐπὶ Ἱεροσολύµων ὡρµηµένος ὑπὸ τῆς 
ἡγεµονίας ἀνθέλκεται· τά τε γενόµενα περὶ ταύτης αὐτῷ σηµεῖα καὶ τὰς ἐπὶ Ῥώµης 
µεταβολάς, καὶ ὡς αὐτὸς ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν ἄκων αὐτοκράτωρ ἀποδείκνυται, 
καὶ ἀποχωρήσαντος ἐπὶ διοικήσει τῶν ὅλων εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐστασιάσθη τὰ τῶν 
Ἰουδαίων, ὅπως τε ἐπανέστησαν αὐτοῖς οἱ τύραννοι, καὶ τὰς τούτων πρὸς 
ἀλλήλους διαφοράς. 10 Καὶ ὡς ἄρας ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου Τίτος δεύτερον εἰς τὴν 
χώραν ἐνέβαλεν, ὅπως τε τὰς δυνάµεις καὶ ὅπου συνήγαγε καὶ ὁπόσας, καὶ ὅπως 
ἐκ τῆς στάσεως ἡ πόλις διέκειτο παρόντος αὐτοῦ, προσβολάς τε ὅσας ἐποιήσατο 
καὶ ὁπόσα χώµατα, περιβόλους τε τῶν τριῶν τειχῶν καὶ τὰ µέτρα τούτων, τήν τε 
τῆς πόλεως ὀχυρότητα καὶ τοῦ ἱεροῦ καὶ τοῦ ναοῦ τὴν διάθεσιν, ἔτι δὲ τούτων καὶ 
τοῦ βωµοῦ τὰ µέτρα πάντα µετ’ ἀκριβείας, ἔθη τε ἑορτῶν ἔνια καὶ τὰς ἑπτὰ 
ἁγνείας καὶ τὰς τῶν ἱερέων λειτουργίας, ἔτι δὲ τὰς ἐσθῆτας τῶν ἱερέων καὶ τοῦ 
ἀρχιερέως, καὶ οἷον ἦν τοῦ ναοῦ τὸ ἅγιον, οὐδὲν οὔτε ἀποκρυπτόµενος οὔτε 
προστιθεὶς τοῖς πεφωραµένοις. 11 Ἔπειτα διέξειµι τήν τε τῶν τυράννων πρὸς τοὺς 
ὁµοφύλους ὠµότητα καὶ τὴν Ῥωµαίων φειδὼ πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ὁσάκις 
Τίτος σῶσαι τὴν πόλιν καὶ τὸν ναὸν ἐπιθυµῶν ἐπὶ δεξιὰς τοὺς στασιάζοντας 
προυκαλέσατο, διακρινῶ δὲ τὰ πάθη τοῦ δήµου καὶ τὰς συµφορὰς ὅσα τε ὑπὸ τοῦ 
πολέµου καὶ ὅσα ὑπὸ τῆς στάσεως καὶ ὅσα ὑπὸ τοῦ λιµοῦ κακωθέντες ἑάλωσαν. 
παραλείψω δὲ οὐδὲ τὰς τῶν αὐτοµόλων ἀτυχίας οὐδὲ τὰς τῶν αἰχµαλώτων 
κολάσεις, ὅπως τε ὁ ναὸς ἄκοντος ἐνεπρήσθη Καίσαρος καὶ ὅσα τῶν ἱερῶν 
κειµηλίων ἐκ τοῦ πυρὸς ἡρπάγη τήν τε τῆς ὅλης πόλεως ἅλωσιν καὶ τὰ πρὸ ταύτης 
σηµεῖα καὶ τέρατα καὶ τὴν αἰχµαλωσίαν τῶν τυράννων τῶν τε ἀνδραποδισθέντων 
τὸ πλῆθος καὶ εἰς ἣν ἕκαστοι τύχην διενεµήθησαν· καὶ ὡς Ῥωµαῖοι µὲν ἐπεξῆλθον 
τὰ λείψανα τοῦ πολέµου καὶ τὰ ἐρύµατα τῶν χωρίων καθεῖλον, Τίτος δὲ πᾶσαν 
ἐπελθὼν τὴν χώραν κατεστήσατο, τήν τε ὑποστροφὴν αὐτοῦ τὴν εἰς Ἰταλίαν καὶ 
τὸν θρίαµβον. 12 Ταῦτα πάντα περιλαβὼν ἐν ἑπτὰ βιβλίοις καὶ µηδεµίαν τοῖς 
ἐπισταµένοις τὰ πράγµατα καὶ παρατυχοῦσι τῷ πολέµῳ καταλιπὼν ἢ µέµψεως 
ἀφορµὴν ἢ κατηγορίας, τοῖς γε τὴν ἀλήθειαν ἀγαπῶσιν, ἀλλὰ µὴ πρὸς ἡδονὴν 
ἀνέγραψα. ποιήσοµαι δὲ ταύτην τῆς ἐξηγήσεως ἀρχήν, ἣν καὶ τῶν κεφαλαίων 
ἐποιησάµην.  
 

Μετάφραση 
Ο πόλεµος των Ιουδαίων εναντίον των Ρωµαίων, είναι ο µεγαλύτερος όχι µόνο των 
πολέµων της εποχής µας, αλλά, όπως πληροφορηθήκαµε από όσους έγραψαν για αυτόν, 
ο µεγαλύτερος που ξέσπασε µεταξύ πόλεων και εθνών. Από αυτούς όµως µερικοί οι 
οποίοι δεν συµµετείχαν στα γεγονότα, αλλά έχουν συλλέξει εξ ακοής περιστασιακές και 
αντιφατικές ιστορίες, τις οποίες απέδωσαν µε στόµφο, ενώ άλλοι οι οποίοι συµµετείχαν 
στα γεγονότα, είτε από κολακεία προς τους Ρωµαίους είτε από µίσος εναντίον των 
Εβραίων, έχουν παραποιήσει τα γεγονότα. Τα γραπτά τους παρουσιάζονται άλλοτε ως 
κατηγορίες και άλλοτε ως εγκώµιο, αλλά πουθενά δεν αποδίδουν την ιστορική ακρίβεια 
των γεγονότων. Υπό τις συνθήκες αυτές, εγώ ο Ιώσηπος, γιος του Ματθία, γεννηµένος 
στα Ιεροσόλυµα και ιερέας, ο οποίος κατά την έναρξη του πολέµου πολέµησε εναντίον 
των Ρωµαίων και έχοντας εξ ανάγκης γίνει µάρτυρας των γεγονότων, ανέλαβα την 
υποχρέωση να γράψω για τα θέµατα της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας αφηγούµενος τα 
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γεγονότα, µεταφράζοντας στα ελληνικά όσα συνέθεσα στο παρελθόν στη µητρική µου 
γλώσσα, για να γίνουν γνωστά στους βαρβάρους που κατοικούν στο εσωτερικό της 
αυτοκρατορίας. 2 Μίλησα για αυτή την αναταραχή ως µία από τις µεγαλύτερες που 
έγιναν. Οι Ρωµαίοι είχαν τις δικές τους εσωτερικές διαµάχες. Η ιουδαϊκή ριζοσπαστική 
πλευρά, που είχε την πλειοψηφία και την δύναµη, εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία της 
αναταραχής αυτών των χρόνων για εξέγερση. Ως αποτέλεσµα αυτών των τεράστιων 
αναταραχών, ολόκληρο το ανατολικό τµήµα της αυτοκρατορίας βρισκόταν σε εξέγερση, 
οι αντάρτες µε ελπίδες για την απελευθέρωσή τους, οι αντίπαλοί τους φοβόντουσαν την 
απώλειά του. Οι Ιουδαίοι έλπιζαν ότι όλοι οι οµοεθνείς τους πέρα από τον Ευφράτη θα 
εξεγερθούν µαζί τους, ενώ οι Ρωµαίοι, από την πλευρά τους, καταπιάνονταν µε τους 
γείτονές τους τους Γαλάτες και οι Κέλτες βρίσκονταν σε ξεσηκωµό. Ο θάνατος του 
Nέρωνα, επιπλέον, προκάλεσε γενική σύγχυση. Πολλοί παρακινήθηκαν από αυτή την 
ευκαιρία να επιδιώξουν την κυριαρχία και ο στρατός επιθυµούσε µια αλλαγή 
αποβλέποντας σε προνόµια. Θεώρησα, λοιπόν, παράλογο να µην επιτρέψω να φανεί η 
αλήθεια για τόσο σηµαντικά ζητήµατα και ότι, ενώ οι Πάρθιοι και οι Βαβυλώνιοι και οι 
πιο αποµακρυσµένες φυλές της Αραβίας µε τους οµοεθνείς µας πέρα από τον Ευφράτη 
και τους κατοίκους της Αδιαβηνής ήταν, χάρη στην επιµέλειά µου, εξοικειωµένοι µε την 
προέλευση του πολέµου, τις διάφορες φάσεις των συµφορών µέσα από τις οποίες 
πέρασε και πώς τελείωσε, οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι, που δεν είχαν εµπλακεί στην 
εκστρατεία, αγνοούν αυτά που συνέβησαν, έχοντας ως οδηγό τους κολακευτικές ή 
πλασµατικές αφηγήσεις. 3 Αν και οι εν λόγω συγγραφείς τολµούν να δίνουν στα έργα 
τους τον τίτλο των ιστοριών, αλλά σε όλη τους την έκταση, εκτός από την απόλυτη 
έλλειψη υγιούς πληροφόρησης, φαίνονται, κατά τη γνώµη µου, να χάνουν το δικό τους 
σκοπό. Επιθυµούν να παρουσιάσουν τους Ρωµαίους ως ένα µεγάλο έθνος, ενώ συνεχώς 
κατηγορούν και υποτιµούν τις ενέργειες των Ιουδαίων. Αλλά δεν καταλαβαίνω πώς 
αξίζει να θεωρούνται µεγάλοι οι κατακτητές ενός µικρού λαού. Και πάλι, αυτοί οι 
συγγραφείς δεν δείχνουν κανένα σεβασµό ούτε στη µακρά διάρκεια του πολέµου ούτε 
στους τεράστιους αριθµούς του ρωµαϊκού στρατού που ενεπλάκησαν ούτε στο κύρος 
των στρατηγών, οι οποίοι εργάζονταν κάτω από τα τείχη της Ιερουσαλήµ· δεν τους 
θεωρούν άξιους τιµής, νοµίζω, εφόσον υποτιµούν τα επιτεύγµατά τους. 4 Δεν έχω καµία 
πρόθεση να ανταγωνιστώ όσους εκθειάζουν τη ρωµαϊκή δύναµη θεωρώντας ανάξια 
λόγου τα έργα των συµπατριωτών µου. Θα αναφερθώ διεξοδικά στις πράξεις και των 
δύο αντίπαλων πλευρών. Αλλά στις σκέψεις µου για τα γεγονότα δεν µπορώ να κρύψω 
τα προσωπικά συναισθήµατά µου, ούτε να µην λυπηθώ για τις κακοτυχίες της πατρίδας 
µου. Γιατί η καταστροφή της οφείλεται σε εµφύλιες διαµάχες και διότι οι Ιουδαίοι 
τύραννοι έσυραν πάνω στον ιερό Ναό τα απρόθυµα χέρια των Ρωµαίων για την 
πυρπόληση του, όπως πιστοποιεί και ο ίδιος ο Καίσαρας Τίτος, που κατέστρεψε την 
πόλη. Κατά τη διάρκεια του πολέµου προστάτεψε τον λαό που ήταν στο έλεος των 
επαναστατών και πολλές φορές αυτοβούλως απέτρεψε την άλωση της πόλης και µε την 
παράταση της πολιορκίας έδινε στους υπεύθυνους της πολιορκίας χρόνο για µετάνοια. 
Αν µε κατακρίνει, όµως, οποιοσδήποτε για τις κατηγορίες µου στους τυράννους ή στις 
επιδροµές τους ή επειδή θρηνώ για τις συµφορές της πατρίδας µου, ζητώ συγγνώµη για 
αυτό το πάθος µου που αντιβαίνει τις συνήθειες του ιστορικού. Γιατί ήταν στο χέρι µας 
να ζήσουν πολύ ευτυχισµένα όλες οι πόλεις κάτω από τη ρωµαϊκή κυριαρχία, και να 
καταπέσουν στις µικρότερες κατά το δυνατόν συµφορές. Πράγµατι, κατά τη γνώµη µου, 
οι κακοτυχίες όλων των εθνών από τότε που ξεκίνησε ο κόσµος υστερούν από εκείνες 
των Ιουδαίων. Και δεδοµένου ότι η ευθύνη δεν βαραίνει κάποιον ξένο, είναι αδύνατο να 
συγκρατήσει κανείς τα δάκρυά του. Αν κάποιος από αυτούς που µε κατηγορούν είναι 
πολύ σκληρός, ας κρίνει την ιστορία από τα γεγονότα, τον ιστορικό από τους θρήνους. 5 
Παρόλα αυτά, εγώ, από την πλευρά µου, θα µπορούσα να επικρίνω δίκαια αυτούς τους 
ιστορικούς Έλληνες, οι οποίοι, παρόλο που ζουν σε περιόδους τέτοιων δραµατικών 
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γεγονότων, τα θεωρούν λιγότερο σηµαντικά από τους πολέµους της αρχαιότητας, 
συνεχίζοντας να τα κρίνουν και να επηρεάζουν εκείνους που αφιερώθηκαν στη µελέτη 
τους. Αν και πλεονεκτούν λογοτεχνικά, στερούνται αξιοπιστίας. Συγγράφουν για τους 
Ασσύριους και τους Μήδους σαν να µην ήταν οι αφηγήσεις των αρχαίων ιστορικών 
αρκετά καλές. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι σύγχρονοι συγγραφείς είναι 
κατώτεροι τους, τόσο στη δύναµη του λόγου όσο και στην κρίση· οι αρχαίοι ιστορικοί 
µελετούσαν, πριν να γράψουν την ιστορία των δικών τους χρόνων, και χάρη στη 
σύνδεσή τους µε τα γεγονότα η προσπάθειά τους ήταν αξιόπιστη, ενώ όσοι ψεύδονταν 
ήταν αξιοκατάκριτοι σε όσους γνώριζαν τα γεγονότα. Στην πραγµατικότητα, το να 
γράφει κάποιος για γεγονότα που δεν έχουν καταγραφεί προηγουµένως και να 
µνηµονεύσει την τρέχουσα ιστορία είναι εκείνο που αξίζει τον έπαινο και την 
αναγνώριση. Ο αξιόλογος ιστορικός δεν είναι αυτός που απλά αναδιαµορφώνει το 
σχήµα και τη διάταξη του έργου ενός άλλου, αλλά αυτός που χρησιµοποιεί καινούριο 
υλικό και καθορίζει µόνος του το πλαίσιο της δικής του ιστορίας. Κι εγώ ο αλλοεθνής, 
µε µια τεράστια δαπάνη χρηµάτων και κόπων, παρουσιάζω στους Έλληνες και τους 
Ρωµαίους αυτό το µνηµείο µεγάλων επιτευγµάτων. Όσο για τους γνήσιους Έλληνες, 
όπου πρόκειται για προσωπικό κέρδος και δικαστήρια, το στόµα τους ταυτόχρονα και η 
γλώσσα τους λύνεται, αλλά στο θέµα της ιστορίας, όπου η αλήθεια και η επίπονη 
συλλογή των γεγονότων είναι απαραίτητα, µένουν άφωνοι, αφήνοντας στους 
κατώτερους και άσχηµα πληροφορηµένους συγγραφείς το καθήκον να περιγράψουν τις 
πράξεις των κυβερνώντων τους. Ας τιµήσουµε τουλάχιστον την ιστορική αλήθεια, αφού 
οι Έλληνες την παραµέλησαν. 6 Να διηγηθώ την αρχαία ιστορία των Ιουδαίων, το έθνος 
και τις συνθήκες µετανάστευσής τους από την Αίγυπτο, τις χώρες τις οποίες διέσχισαν 
στις περιπλανήσεις τους, την έκταση της χώρας που κατέλαβαν στη συνέχεια και τα 
περιστατικά που οδήγησαν στην απέλασή τους θεώρησα όχι µόνο παράκαιρο αλλά και 
περιττό, καθώς πολλοί Ιουδαίοι πριν από µένα κατέγραψαν µε ακρίβεια την ιστορία των 
προγόνων µας και ορισµένοι Έλληνες µεταφράζοντας στη µητρική τους γλώσσα αυτές 
τις πηγές δεν υπέπιπταν σε σοβαρά σφάλµατα. Θα αρχίσω λοιπόν την ιστορία µου από 
εκεί που οι συγγραφείς αυτών των γεγονότων και οι προφήτες µας σταµατούν. Θα 
συνεχίσω την αφήγηση, περιγράφοντας τα περιστατικά του πολέµου που έζησα µε όλες 
τις λεπτοµέρειες και την οποία επεξεργάστηκα όσο µπορούσα. Για τα προγενέστερα 
γεγονότα της εποχής µου θα περιοριστώ σε µια σύντοµη περίληψη. 7 Θα διηγηθώ πώς ο 
Αντίοχος, που αποκλήθηκε Επιφανής, αφού κατέλαβε κατά κράτος τα Ιεροσόλυµα και, 
αφού τα κυρίεψε για τρία χρόνια και έξι µήνες, εκδιώχτηκε από τη χώρα από τους 
Ασαµωναίους. Θα συνεχίσω πώς οι απόγονοί τους, στη διαµάχη τους για τη βασιλεία, 
έσυραν τους Ρωµαίους και τον Ποµπήιο στο προσκήνιο. Και πώς ο Ηρώδης, γιος του 
Αντίπατρου, µε τη βοήθεια του Σόσσιου, ανέτρεψε τη δυναστεία των Ασαµωναίων. Και 
πώς ο λαός επαναστάτησε, µετά τον θάνατο του Ηρώδη, όταν αυτοκράτορας των 
Ρωµαίων ήταν ο Αύγουστος και επαρχιακός κυβερνήτης ο Κυίντιλιος Ούαρος. Και πώς 
ξέσπασε ο πόλεµος κατά το δωδέκατο έτος της βασιλείας του Νέρωνα, στη µοίρα που 
έπληξε τον Κέστιο και σε όσα συνέβησαν όταν οι Ιουδαίοι πήραν τα όπλα και άρχισαν 
οι πρώτες εχθροπραξίες. 8 Θα συνεχίσω να αφηγούµαι πώς οχύρωσαν τις γειτονικές 
πόλεις και πώς ο Nέρωνας, ανησυχώντας για τις συνέπειες που θα είχε η ατυχία του 
Κέστιου, ανέθεσε τη διεξαγωγή του πολέµου στον Βεσπασιανό. Και πώς αυτός εισέβαλε 
στη χώρα των Ιουδαίων µε τη συνοδεία του µεγαλύτερου γιου του· στη στρατιά των 
Ρωµαίων και των συµµάχων τους µε τους οποίους εισέβαλε στη Γαλιλαία και πώς τις 
πόλεις εκείνης της επαρχίας κατέλαβε είτε µε τη βία είτε µε διαπραγµάτευση· έπειτα θα 
περιγράψω την αξιοθαύµαστη πειθαρχία των Ρωµαίων κατά τη διάρκεια του πολέµου 
και την εκπαίδευση των στρατιωτικών σωµάτων, την έκταση και τη φύση της Γαλιλαίας, 
που βρίσκεται στα σύνορα της Ιουδαίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας, τις 
λίµνες και τις πηγές της. Θα δώσω ακριβή περιγραφή των όσων έπαθαν όσοι 
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συνελήφθησαν στις διάφορες πόλεις, όπως τα είδα ή τα έπαθα. Δεν θα κρύψω τίποτα 
από τις δικές µου συµφορές, εφόσον θα απευθύνοµαι σε άτοµα που τα γνωρίζουν καλά. 
9 Θα αναφερθώ στη συνέχεια πώς, τη στιγµή που συνέβαιναν αυτά στους Ιουδαίους, 
πέθανε ο Νέρωνας και πώς η προέλαση του Βεσπασιανού στα Ιεροσόλυµα ανακόπηκε 
µετά την ανάκλησή του για ανάληψη της ηγεµονίας· για τους οιωνούς που έλαβε για την 
ανάρρησή του στο θρόνο και τις επαναστάσεις που έγιναν στη Ρώµη. Και πώς 
ανακηρύχτηκε από τους στρατιώτες του αυτοκράτορας χωρίς τη θέλησή του, και στον 
εµφύλιο πόλεµο ο οποίος ξέσπασε µεταξύ των Ιουδαίων κατά την αναχώρησή του για 
την Αίγυπτο, µε σκοπό να αποκαταστήσει την τάξη στο βασίλειο, πώς ανέλαβαν την 
εξουσία οι τύραννοι και στις µεταξύ τους διαµάχες. 10 Και πώς ο Τίτος, ξεκινώντας από 
την Αίγυπτο, εισέβαλε δεύτερη φορά στη χώρα µας, πώς και πού συγκέντρωσε τις 
δυνάµεις του και στη δύναµή του. Και σε ποια κατάσταση βρισκόταν η πόλη εξαιτίας 
του εµφυλίου πολέµου, κατά την άφιξή του, και πόσες επιθέσεις έκανε και πόσες 
οχυρωµατικές εργασίες και επιπλέον στην τριπλή σειρά των τειχών και το µέγεθος τους, 
στην άµυνα της πόλης και το σχέδιο του ιερού και του Ναού. Θα αναφερθώ ακόµη µε 
ακρίβεια στο µέγεθος αυτών των κτιρίων και του θυσιαστηρίου, σε ορισµένα έθιµα και 
γιορτές, στους επτά βαθµούς εξαγνισµού, στα καθήκοντα των ιερέων, στα άµφια τους 
και στα άµφια του αρχιερέα και σε µια περιγραφή του Άγιου των Αγίων, χωρίς να 
παραλείψω τίποτα ούτε να προσθέσω στα γεγονότα που έχουν συµβεί. 11 Στη συνέχεια, 
θα αφηγηθώ τη σκληρή µεταχείριση των τυράννων προς τους οµοεθνείς τους και την 
επιείκεια των Ρωµαίων προς τους αλλοεθνείς τους και πόσο συχνά ο Τίτος, µε την 
ανησυχία του να σώσει την πόλη και τον Ναό, κάλεσε τους αντιπάλους να έρθουν σε 
συµφωνία µαζί του. Θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα πάθη και τις συµφορές του λαού, 
που τους βρήκαν εξαιτίας του πολέµου, της επανάστασης και της εξαθλίωσης τους από 
την πείνα. Ούτε θα παραλείψω τις κακοτυχίες όσων λιποτάκτησαν ή τις τιµωρίες που 
επιβλήθηκαν στους αιχµαλώτους, πώς κάηκε ο Ναός, σε αντίθεση µε την επιθυµία του 
Καίσαρα, και σε όσα ιερά κειµήλια διασώθηκαν από τις φλόγες, στην κατάληψη 
ολόκληρης της πόλης και στα σηµεία και τέρατα που έγιναν πριν από αυτήν, στη 
αιχµαλωσία των τυράννων, στο πλήθος των αιχµαλώτων και στην τύχη που βρήκε τον 
καθένα· και πώς οι Ρωµαίοι συνέτριψαν τα τελευταία κατάλοιπα του πολέµου και 
κατεδάφισαν τα τοπικά φρούρια, πώς ο Τίτος, αφού προέλασε σε όλη την χώρα, 
αποκατέστησε την τάξη, την επιστροφή του στην Ιταλία και τον θρίαµβο του. 12 Όλα 
αυτά τα έχω συµπεριλάβει σε επτά βιβλία, χωρίς να έχω αφήσει κανένα περιθώριο για 
µοµφή ή κατηγορία σε άτοµα που γνωρίζουν τα γεγονότα και συµµετείχαν στον πόλεµο, 
έγραψα το έργο για όσους αγαπούν την αλήθεια και όχι για να ικανοποιήσω τους 
αναγνώστες µου. Θα ξεκινήσω τώρα την αφήγησή µου µε τα γεγονότα που ανέφερα 
στην αρχή αυτής της περίληψης. 

 
Σχόλια 

1 Ἐπειδὴ τὸν Ἰουδαίων πρὸς Ῥωµαίους πόλεµον συστάντα µέγιστον οὐ µόνον τῶν καθ’ 
ἡµᾶς, σχεδὸν δὲ καὶ ὧν ἀκοῇ παρειλήφαµεν ἢ πόλεων πρὸς πόλεις ἢ ἐθνῶν ἔθνεσι 
συρραγέντων: Πρβ. Θουκυδίδης, Α 1, 1–2: Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεµον 
τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέµησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάµενος εὐθὺς 
καθισταµένου καὶ ἐλπίσας µέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενηµένων, 
τεκµαιρόµενος ὅτι ἀκµάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀµφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ 
ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάµενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ µὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ 
διανοούµενον. Η αφοµοίωση της κλασικής ιστοριογραφικής παράδοσης αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου έργου (Mader, Josephus and the Politics of 
Historiography 5). 
 

1, 3 Ματθίου: Ματθίας, πατέρας του Ιώσηπου (βλ. Ἰωσήπου Βίος Ε 7, Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ 
πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Α 3, Β 568 (Niese, Flavii Iosephi opera 483).  
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τοῖς ἄνω βαρβάροις: Η φράση προσδιορίζεται µε ακρίβεια στην § 6 (καὶ Πάρθους µὲν 
καὶ Βαβυλωνίους Ἀράβων τε τοὺς πορρωτάτω καὶ τὸ ὑπὲρ Εὐφράτην ὁµόφυλον ἡµῖν 
Ἀδιαβηνούς). 
 

τῇ πατρίῳ συντάξας: Εννοεί την αραµαϊκή ή την εβραϊκή. 
 

2 µεγίστου τοῦδε: Πρβ. Θουκυδίδης, Α 1: κίνησις γὰρ αὕτη µεγίστη δὴ (Cardwell, Flavii 
Josephi De Bello Judaico 396). 
 

2, 5 τὸ Κελτικόν: Δηλαδή οι Γερµανοί.  
 

µετὰ Νέρωνα: Νέρων Καίσαρας, Ρωµαίος αυτοκράτορας (βλ. Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ 
πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Α 21, 23, Β 270, Γ 398, 401, Δ 440, ΣΤ 337) (Niese, Flavii 
Iosephi opera 548). 
 

2, 6 Ἀδιαβηνούς: Αδιαβηνή, περιοχή στην άνω του Τίγρη περιοχή (Page – Capps – 
Rouse – Post – Warmington, 5). Βλ. Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Δ 567, 
Ε 252 (Niese, Flavii Iosephi opera 484). 
 

3, 7, 8 βούλονται µὲν γὰρ µεγάλους τοὺς Ῥωµαίους ἀποδεικνύειν, καταβάλλουσιν δὲ ἀεὶ τὰ 
Ἰουδαίων καὶ ταπεινοῦσιν· οὐχ ὁρῶ δέ, πῶς ἂν εἶναι µεγάλοι δοκοῖεν οἱ µικροὺς 
νενικηκότες: Οι προηγούµενοι ιστορικοί έγραψαν για τον πόλεµο µεροληπτώντας υπέρ 
των Ρωµαίων και εναντίον των Ιουδαίων (Mason, Josephus and the New Testament 60). 
 

4, 9 ἀλλὰ τὰ µὲν ἔργα µετ’ ἀκριβείας ἀµφοτέρων διέξειµι: Ο Ιώσηπος γνώριζε καλά τους 
δύο αντιπάλους καθώς υπήρξε διοικητής των ιουδαϊκών στρατευµάτων και 
πληροφοριοδότης των Ρωµαίων. Μετά τον πόλεµο, είχε πρόσβαση σε όλα τα επίσηµα 
έγγραφα που αφορούσαν την εκστρατεία (Mason, Josephus and the New Testament 59, 
60).  
 

4, 9, 10 ἐπολοφύρεσθαι: Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο χαρακτηριστικό µοτίβο του 
Ιουδαϊκού πολέµου, τον θρήνο. Βλ. και Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Α 
12: τὰς δ’ ὀλοφύρσεις, Ε 20: ἀλλὰ καθεκτέον γὰρ καὶ τὰ πάθη τῷ νόµῳ τῆς γραφῆς, ὡς 
οὐκ ὀλοφυρµῶν οἰκείων ὁ καιρός, ἀλλ' ἀφηγήσεως πραγµάτων. δίειµι δὲ τὰ ἑξῆς ἔργα τῆς 
στάσεως (Mader, Josephus and the Politics of Historiography 2)  
 

4, 10 στάσις οἰκεία: Πρόκειται για όρο του Θουκυδίδη, Γ 82, 1: Οὕτως ὠµὴ ‹ἡ› στάσις 
προυχώρησε, Γ 82, 2: καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνόµενα 
µὲν καὶ αἰεὶ ἐσόµενα (Mader, Josephus and the Politics of Historiography 56). 
 

Τίτος: γιος του Βεσπασιανού, τον οποίο και διαδέχτηκε. Κατέλαβε τα Ιεροσόλυµα το 70 
µ.Χ. Βλ. Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Γ 64, 110, 238, 396, 399, 408, Ζ 1–
20 (Niese, Flavii Iosephi opera 569). 
 

4, 11 παρὰ τὸν τῆς ἱστορίας νόµον: Ο Ιώσηπος, όπως και στο Ε 19–20: τί τηλικοῦτον, ὦ 
τληµονεστάτη πόλις, πέπονθας ὑπὸ Ῥωµαίων, οἵ σου τὰ ἐµφύλια µύση πυρὶ καθαροῦντες 
εἰσῆλθον· θεοῦ µὲν γὰρ οὔτε ἦς ἔτι χῶρος οὔτε µένειν ἐδύνασο, τάφος οἰκείων γενοµένη 
σωµάτων καὶ πολέµου τὸν ναὸν ἐµφυλίου ποιήσασα πολυάνδριον· δύναιο δ’ ἂν γενέσθαι 
πάλιν ἀµείνων, εἴγε ποτὲ τὸν πορθήσαντα θεὸν ἐξιλάσῃ. ἀλλὰ καθεκτέον γὰρ καὶ τὰ πάθη 
τῷ νόµῳ τῆς γραφῆς, ὡς οὐκ ὀλοφυρµῶν οἰκείων ὁ καιρός, ἀλλ’ ἀφηγήσεως πραγµάτων. 
δίειµι δὲ τὰ ἑξῆς ἔργα τῆς στάσεως επιδιώκει την αλήθεια των γεγονότων, σύµφωνα µε 
τις συµβάσεις της ελληνικής ιστοριογραφίας (Mader, Josephus and the Politics of 
Historiography 2). Κυριολεκτικά η φράση παρὰ τὸν τῆς ἱστορίας νόµον σηµαίνει 
«αντίθετα προς τον νόµο της ιστορίας». 
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5, 13 κάθηνται κριταί: Πρβ. Θουκυδίδης, Γ 38: ἁπλῶς τε ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώµενοι καὶ 
σοφιστῶν θεαταῖς ἐοικότες καθηµένοις µᾶλλον ἢ περὶ πόλεως βουλευοµένοις. (Cardwell, 
Flavii Josephi De Bello Judaico 396–397). 
 

5, 16 τιµάσθω δὴ παρ’ ἡµῖν τὸ τῆς ἱστορίας ἀληθές, ἐπεὶ παρ’ Ἕλλησιν ἠµέληται: Θεωρεί 
ιδιαίτερα σηµαντική την απόδοση της ιστορικής αλήθειας των γεγονότων, όπως 
υποστηρίζει και στην τελευταία πρόταση του τελευταίου βιβλίου του, στο βιβλίο Ζ 455: 
καὶ πῶς µὲν ἡρµήνευται, τοῖς ἀναγνωσοµένοις κρίνειν ἀπολελείφθω, περὶ τῆς ἀληθείας δὲ 
οὐκ ἂν ὀκνήσαιµι θαῤῥῶν λέγειν, ὅτι µόνης ταύτης παρὰ πᾶσαν τὴν ἀναγραφὴν 
ἐστοχασάµην (Mader, Josephus and the Politics of Historiography 2). Ο Ιώσηπος ξεκινά 
και τελειώνει κυκλικά την Ἱστορία τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους δίνοντας 
έµφαση στην αλήθεια, την προβολή της ιστορικής ακρίβειας των γεγονότων. 
 

5, 16, και 10, 26 πρὸς δὲ τὴν ἱστορίαν, ἔνθα χρὴ τἀληθῆ λέγειν … ἐπεὶ παρ᾽ Ἕλλησιν 
ἠµέληται και οὐδὲν οὔτε ἀποκρυπτόµενος οὔτε προστιθεὶς τοῖς πεφωραµένοις: Πρβ. 
Θουκυδίδης, Α 22, 2–3 τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέµῳ οὐκ ἐκ τοῦ 
παρατυχόντος πυνθανόµενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ᾽ ὡς ἐµοὶ ἐδόκει, ἀλλ᾽ οἷς τε αὐτὸς 
παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. ἐπιπόνως δὲ 
ηὑρίσκετο (Mader, Josephus and the Politics of Historiography 56). 
 

6, 17–18 τινες Ἑλλήνων ἐκεῖνα τῇ πατρίῳ φωνῇ µεταβαλόντες οὐ πολὺ τῆς ἀληθείας 
διήµαρτον: Πρβ. Ιώσηπος, Κατὰ Ἀπίωνος, Α 218: ὁ µέντοι Φαληρεὺς Δηµήτριος καὶ 
Φίλων ὁ πρεσβύτερος καὶ Εὐπόλεµος οὐ πολὺ τῆς ἀληθείας διήµαρτον. οἷς συγγιγνώσκειν 
ἄξιον· οὐ γὰρ ἐνῆν αὐτοῖς µετὰ πάσης ἀκριβείας τοῖς ἡµετέροις γράµµασι παρακολουθεῖν 
(Page – Capps – Rouse – Post – Warmington, The Jewish War: Books I-III 10). 
 

7, 19 ὡς Ἀντίοχος ὁ κληθεὶς Ἐπιφανὴς ἑλὼν κατὰ κράτος Ἱεροσόλυµα … καὶ ὡς Ἡρώδης 
ὁ Ἀντιπάτρου κατέλυσε τὴν δυναστείαν αὐτῶν ἐπαγαγὼν Σόσσιον: Αναφέρεται 
περιληπτικά στα γεγονότα του Α΄ Βιβλίου, από τον Αντίοχο τον Επιφανή µέχρι τον 
θάνατο του Ηρώδη. 
 

7, 19 ὑπὸ τῶν Ἀσαµωναίου παίδων: Ο Συµεών Ασαµωναίος ή Ασµοναίος ήταν ο 
παππούς του Ματταθία, ηττήθηκε από τον Αντίοχο τον Επιφανή, όταν αποφάσισε να 
κηρύξει παράνοµη την ιουδαϊκή θρησκεία. Οι απόγονοί του ονοµάστηκαν Ἀσαµωναίου 
παῖδες (βλ. Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Α 36 (Niese, Flavii Iosephi 
opera 497). Ο Ματταθίας ή Ματθίας ήταν ιερέας, γιος του ιερέα Ιωάννη, πατέρας πέντε 
αρσενικών παιδιών. Η ιστορία των Ασµοναίων ή Μακκαβαίων περιγράφεται στα 
τέσσερα βιβλία των Μακκαβαίων, τα δύο πρώτα των οποίων αποτελούν σηµαντική πηγή 
πληροφοριών για την ιστορία του ιουδαϊκού κράτους (Lesky, Ιστορία της Αρχαίας 
Ελληνικής Λογοτεχνίας 1097). Μακαβαίος ή Μακκαβαίος, από την ασµοναϊκή 
δυναστεία, ήταν όνοµα του Ιούδα, υιού του Ματταθία (Niese, Flavii Iosephi opera 541). 
 

7, 20 Κυιντιλίου δὲ Οὐάρου: Κυιντίλιος Ούαρος, διοικητής της Συρίας. Κατέστειλε την 
εξέγερση των Ιουδαίων (βλ. Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Α 617–628, 
636, 639, Β 16, 25, 39–41, 45, 54, 66-79, 80, 83) (Niese, Flavii Iosephi opera 538). 
 

7, 20 κατὰ Κέστιον : Κέστιος Γάλλος, διοικητής της Συρίας. (βλ. και Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ 
πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Β 280, 333, 481, Β 499-551, Ἰωσήπου Βίος 23, 28, 49) (Niese, 
Flavii Iosephi opera 536). 
 

7, 20 ὅπως τε ὁ λαὸς µετὰ τὴν Ἡρώδου τελευτὴν κατεστασίασεν … καὶ ὅσα κατὰ τὰς 
πρώτας ὁρµὰς ἐπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι τοῖς ὅπλοις: Αναφέρεται στην περίληψη των 
γεγονότων του Β΄ Βιβλίου, από τον θάνατο του Ηρώδη µέχρι την έλευση του 
Βεσπασιανού µε σκοπό την υποταγή των Ιουδαίων.  
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8, 21–9, 23 ὅπως τε τὰς περιοίκους ἐτειχίσαντο, καὶ ὡς Νέρων ἐπὶ τοῖς Κεστίου πταίσµασι 
δείσας περὶ τῶν ὅλων Οὐεσπασιανὸν ἐφίστησι τῷ πολέµῳ … οὐδὲ γὰρ τῶν ἐµαυτοῦ τι 
συµφορῶν ἀποκρύψοµαι µέλλων γε πρὸς εἰδότας ἐρεῖν: Περιλαµβάνει την περίληψη των 
γεγονότων του Γ΄ Βιβλίου, από την έλευση του Βεσπασιανού µέχρι τη κατάληψη της 
Γαµάλας. 
 

8, 21 Οὐεσπασιανόν: Ρωµαίος αυτοκράτορας, ηγέτης του ιουδαϊκού πολέµου. ( βλ. 
Ἱστορία Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους Γ 3-8, 29–34, 59. Συνέλαβε τον Ιώσηπο στα 
Ιωτάπατα (Γ 314–398, 399–408) (Niese, Flavii Iosephi opera 550, 551). 
 

µετὰ τοῦ πρεσβυτέρου τῶν παίδων: Εννοεί τον Τίτο.  
 

8, 22 τῆς τε Γαλιλαίας ἑκατέρας τὰ διαστήµατα καὶ τὴν φύσιν: Εννοεί την Άνω και Κάτω 
Γαλιλαία. 
 

9, 23–25 Ἔπειθ' ὡς ἤδη καµνόντων Ἰουδαίοις τῶν πραγµάτων θνήσκει µὲν Νέρων … 
ὅπως τε ἐπανέστησαν αὐτοῖς οἱ τύραννοι, 25 καὶ τὰς τούτων πρὸς ἀλλήλους διαφοράς. 
Αναφέρεται στην περίληψη των γεγονότων του Δ΄ Βιβλίου, από την πολιορκία της 
Γαµάλας µέχρι την έλευση του Τίτου µε σκοπό την πολιορκία της Ιερουσαλήµ. 
 

10, 25–11, 28 Καὶ ὡς ἄρας ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου Τίτος δεύτερον εἰς τὴν χώραν ἐνέβαλεν … 
καὶ ὅσα ὑπὸ τοῦ λιµοῦ κακωθέντες ἑάλωσαν: Περιλαµβάνει την περίληψη του Ε΄ 
Βιβλίου, από την έλευση του Τίτου µέχρι το έσχατο άκρο όπου εγκλωβίστηκαν οι 
Ιουδαίοι.  
 

10, 26 τὰς ἑπτὰ ἁγνείας: Αναφέρεται στους «επτά καθαρµούς», αναφερόµενος 
αναµφίβολα, όπως υποδηλώνει ο Reinach, στις ζώνες ή δακτυλίους στις οποίες 
διαιρέθηκε η Αγία Πόλη, και όπου είχαν πρόσβαση άτοµα διαφόρων βαθµών 
τελετουργικής καθαρότητας (βλ. Mishna, Kelis i. 8). Ο Ιώσηπος δίνει µία αρίθµηση 
στην Ἱστορία τοῦ Ἰουδαϊκοῦ πολέµου πρὸς Ῥωµαίους (Ε 227: γονορροίοις µὲν δὴ καὶ 
λεπροῖς ἡ πόλις ὅλη, τὸ δ᾽ ἱερὸν γυναικῶν ἐµµήνοις ἀπεκέκλειστο, παρελθεῖν δὲ ταύταις 
οὐδὲ καθαραῖς ἐξῆν ὃν προείπαµεν ὅρον. ἀνδρῶν δ᾽ οἱ µὴ καθάπαν ἡγνευκότες εἴργοντο 
τῆς ἔνδον αὐλῆς, καὶ τῶν ἱερέων πάλιν οἱ [µὴ] καθαρεύοντες εἴργοντο. Πρβ. επίσης το 
έργο Κατὰ Ἀπίωνος, Β 102: sed haec relinquo; insensatos enim non uerbis sed operibus 
decet arguere. sciunt igitur omnes qui uiderunt constructionem templi nostri, qualis 
fuerit, et intransgressibilem eius purificationis integritatem (Page – Capps – Rouse – 
Post – Warmington, The Jewish War: Books I-III 15).  
 

καὶ οἷον ἦν τοῦ ναοῦ τὸ ἅγιον: Αναφέρεται στο ιερό του αδύτου.  
 

10, 26 οὐδὲν οὔτε ἀποκρυπτόµενος οὔτε προστιθεὶς τοῖς πεφωραµένοις: Πρβ. Κατὰ 
Ἀπίωνος, Β 80: in hoc enim sacrario Apion praesumpsit edicere asini caput collocasse 
Iudaeos et eum colere ac dignum facere tanta religione, et hoc affirmat fuisse 
depalatum, dum Antiochus Epiphanes expoliasset templum et illud caput inuentum ex 
auro compositum multis pecuniis dignum και Β 107: etenim nihil amplius neque 
mysteriorum aliquorum ineffabilium agitur neque intus ulla epulatio ministratur; haec 
enim quae praedicta sunt habent totius populi testimonium manifestationemque 
gestorum. 
 

11, 28–29 παραλείψω δὲ οὐδὲ τὰς τῶν αὐτοµόλων ἀτυχίας οὐδὲ τὰς τῶν αἰχµαλώτων 
κολάσεις … καὶ εἰς ἣν ἕκαστοι τύχην 29 διενεµήθησαν: Περίληψη Στ΄ Βιβλίου, 
περιλαµβάνει τα γεγονότα µέχρι την κατάληψη της Ιερουσαλήµ από τον Τίτο. 
 

11, 29 καὶ ὡς Ῥωµαῖοι µὲν ἐπεξῆλθον τὰ λείψανα τοῦ πολέµου καὶ τὰ ἐρύµατα τῶν 
χωρίων καθεῖλον, Τίτος δὲ πᾶσαν ἐπελθὼν τὴν χώραν κατεστήσατο, τήν τε ὑποστροφὴν 
αὐτοῦ τὴν εἰς Ἰταλίαν καὶ τὸν θρίαµβον: Αναφέρεται στην περίληψη του Ζ΄ Βιβλίου, από 
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την κατάληψη της Ιερουσαλήµ από τον Τίτο µέχρι την ανταρσία των Ιουδαίων στην 
Κυρήνη. 
 
 
 

ΑΡΡΙΑΝΟΣ 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
O Έλληνας ιστορικός της αυτοκρατορικής περιόδου Flavius Arrianus ή 
Αρριανός γεννήθηκε στη Νικοµήδεια της Βιθυνίας (βορειοδυτική Μικρά Ασία) 
περίπου το 85–90 µ.Χ. και πέθανε µετά το 145/146 µ.Χ. Ήταν αριστοκρατικής 
καταγωγής και η οικογένειά του ανήκε στην τάξη των ιππέων. Ο ίδιος ο 
Αρριανός έλαβε καλή παιδεία και υπήρξε µαθητής του περίφηµου στωικού 
φιλοσόφου Επικτήτου στη Νικόπολη (σε αυτόν οφείλουµε, µάλιστα, τη 
διατήρηση των γραπτών του Επικτήτου).66 Στη σχολή του Επικτήτου 
µαθήτευσαν και πολλοί άλλοι γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών της εποχής, 
και δεν είναι απίθανο ότι ο Αρριανός θα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει εκεί τον 
µετέπειτα αυτοκράτορα Αδριανό. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του, ο 
ιστορικός ανέλαβε ποικίλα διοικητικά και στρατιωτικά αξιώµατα, υπηρέτησε σε 
διάφορες επαρχίες της αυτοκρατορίας και έφθασε έως το ιδιαίτερα υψηλό 
αξίωµα του υπάτου. Μετά τη συνταξιοδότησή του, διέµενε στην Αθήνα, όπου 
και συνέχισε µε εντατικούς ρυθµούς το συγγραφικό του έργο, το οποίο εν µέρει 
έχει σωθεί έως τις µέρες µας.  

Το κύριο µέρος του έργου του Αρριανού είναι ιστοριογραφικής φύσεως. 
Το σηµαντικότερο πόνηµά του, το οποίο µάλιστα σώζεται, είναι η Ἀλεξάνδρου 
ἀνάβασις, για την οποία βλ. αµέσως παρακάτω. Στα χαµένα ιστοριογραφικά 
έργα του Αρριανού ανήκουν α) µια ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του, της 
Βιθυνίας, β) µια ιστορία του βασιλείου των Πάρθων, µε ιδιαίτερη έµφαση στη 
σύγκρουση Ρωµαίων και Πάρθων κατά τη βασιλεία του Τραϊανού, καθώς και γ) 
ένα έργο για τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκτός από τις 
ιστοριογραφικές του πραγµατείες, ο Αρριανός συνέγραψε ένα έργο για τα 
παράλια της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία γνώριζε καλά από προσωπική 
εµπειρία, αφού διηύθυνε µια επιχείρηση του ρωµαϊκού στρατού εναντίον 
ρωσικών φυλών ιππέων στις στέπες της νότιας Ρωσίας. Ο Αρριανός έγραψε, 
επιπλέον, µια µονογραφία για το ιρανικό φύλο των Αλανών, καθώς επίσης και 
ένα βιβλίο για την εκτροφή και την εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων, το οποίο 
αποδεικνύει τον θαυµασµό του για τον ιστορικό Ξενοφώντα, που υπήρξε το 
πρότυπό του. Σηµαντικό είναι, τέλος, και το σύγγραµµά του για τη σκέψη του 
δασκάλου του, του στωικού φιλοσόφου Επικτήτου, το οποίο φαίνεται να 
συνέγραψε σε νεαρή ηλικία. 
  
																																																								
66 Βλ. σχετικά Wirth, Arrians Erinnerungen 149 και 197. 
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Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Όπως ήδη σηµειώθηκε, το κύριο µέρος της συγγραφικής παραγωγής του 
Αρριανού είναι ιστοριογραφικό και σε αυτό συγκαταλέγεται το σηµαντικότερο 
έργο του, η Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις, µια αφήγηση της εκστρατείας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Η εν λόγω ιστορική αφήγηση συνοδεύεται από µια περιγραφή της 
Ινδίας, που περιλαµβάνει έναν απολογισµό του ταξιδιού του Νεάρχου, ο οποίος 
ακολούθησε τον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε µια παράλληλη ναυτική 
πορεία στα νότια παράλια του Ιράν, από τις εκβολές του Ινδού ώς τις εκβολές 
του Ευφράτη, ενώ βασίζεται και στο έργο του Μεγασθένους, ο οποίος πέρασε 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ως απεσταλµένος του Σελεύκου A´ στην αυλή του 
Παλιπούτρα, στην κοιλάδα του Γάγγη, και περιέγραψε στο έργο του περιοχές 
της Ινδίας που δεν κατακτήθηκαν ποτέ από τους Έλληνες. Μολονότι η 
Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις γράφτηκε τέσσερεις αιώνες µετά την εκστρατεία του 
Μακεδόνα στρατηλάτη και παρά τις αµφιβολίες που έχουν εκφρασθεί τα 
τελευταία χρόνια σχετικά µε την αξιοπιστία του έργου σε επιµέρους σηµεία, το 
έργο αυτό αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σε σχέση µε την 
εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τούτο οφείλεται στο ότι ο Αρριανός 
επέλεξε ως πηγές του σχετικά έγκυρα έργα, ενώ, παράλληλα, διέθετε και ο ίδιος 
µεγάλη στρατιωτική εµπειρία, η οποία του επέτρεπε να κατανοεί αφενός τις 
πληροφορίες που του παρείχαν οι διαθέσιµες πηγές σχετικά µε τα ιστορικά 
συµβάντα, αφετέρου τις στρατιωτικές και πολιτικές επιλογές των 
πρωταγωνιστών των γεγονότων. Το έργο του Αρριανού πρέπει να είχε κατά την 
εποχή της συγγραφής του κάποια σχέση µε την επικαιρότητα, αφού λίγο πριν 
από τη δηµιουργία του, οι κατακτήσεις του Τραϊανού στην Ανατολή είχαν φέρει 
εκ νέου στο προσκήνιο περιοχές που είχε κατακτήσει κατά το τελευταίο τρίτο 
του τετάρτου αιώνα π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά είχαν εν τω µεταξύ χαθεί 
για τον ελληνικό και τον ρωµαϊκό κόσµο.  

Στην Ἀλεξάνδρου ἀνάβασιν, ο Αρριανός αναδεικνύεται ως ένας µάστορας 
της χρήσης της αττικής διαλέκτου και της αφήγησης: Η διήγησή του είναι 
ζωντανή και καλοδοµηµένη, ενώ ο ίδιος επιλέγει να παραιτηθεί από 
συναισθηµατισµούς.  

Τα αποσπάσµατα που παρατίθενται στη συνέχεια βασίζονται στην έκδοση 
των A. G. Roos − G. Wirth, Flavii Arriani quae exstant omnia, τόµ. 1, Leipzig 
1967. 

 
Το Προοίµιο του έργου 

 
Το πρώτο από τα επιλεγέντα αποσπάσµατα είναι το σύντοµο προοίµιο του 
έργου, στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρεται στον εαυτό του και στις αρχές 
συγγραφής του ιστορικού του έργου. 
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Πτολεµαῖος ὁ Λάγου καὶ Ἀριστόβουλος ὁ Ἀριστοβούλου ὅσα µὲν ταὐτὰ ἄµφω περὶ 
Ἀλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου συνέγραψαν, ταῦτα ἐγὼ ὡς πάντῃ ἀληθῆ ἀναγράφω, 
ὅσα δὲ οὐ ταὐτά, τούτων τὰ πιστότερα ἐµοὶ φαινόµενα καὶ ἅµα ἀξιαφηγητότερα 
ἐπιλεξάµενος. 2 ἄλλοι µὲν δὴ ἄλλα ὑπὲρ Ἀλεξάνδρου ἀνέγραψαν, οὐδ’ ἔστιν ὑπὲρ 
ὅτου πλείονες ἢ ἀξυµφωνότεροι ἐς ἀλλήλους· ἀλλ’ ἐµοὶ Πτολεµαῖός τε καὶ 
Ἀριστόβουλος πιστότεροι ἔδοξαν ἐς τὴν ἀφήγησιν, ὁ µὲν ὅτι συνεστράτευσε 
βασιλεῖ Ἀλεξάνδρῳ, Ἀριστόβουλος, Πτολεµαῖος δὲ πρὸς τῷ ξυστρατεῦσαι ὅτι καὶ 
αὐτῷ βασιλεῖ ὄντι αἰσχρότερον ἤ τῳ ἄλλῳ ψεύσασθαι ἦν· ἄµφω δέ, ὅτι 
τετελευτηκότος ἤδη Ἀλεξάνδρου ξυγγράφουσιν {ὅτε} αὐτοῖς ἥ τε ἀνάγκη καὶ ὁ 
µισθὸς τοῦ ἄλλως τι ἢ ὡς συνηνέχθη ξυγγράψαι ἀπῆν. 3 ἔστι δὲ ἃ καὶ πρὸς ἄλλων 
ξυγγεγραµµένα, ὅτι καὶ αὐτὰ ἀξιαφήγητά τέ µοι ἔδοξε καὶ οὐ πάντῃ ἄπιστα, ὡς 
λεγόµενα µόνον ὑπὲρ Ἀλεξάνδρου ἀνέγραψα. ὅστις δὲ θαυµάσεται ἀνθ’ ὅτου ἐπὶ 
τοσοῖσδε συγγραφεῦσι καὶ ἐµοὶ ἐπὶ νοῦν ἦλθεν ἥδε ἡ συγγραφή, τά τε ἐκείνων 
πάντα τις ἀναλεξάµενος καὶ τοῖσδε τοῖς ἡµετέροις ἐντυχὼν οὕτω θαυµαζέτω. 
 

Μετάφραση 
Όσα έγραψαν για τον Αλέξανδρο, τον γιο του Φιλίππου, ο Πτολεµαίος, ο γιος του 
Λάγου, και ο Αριστόβουλος, ο γιος του Αριστοβούλου, τα οποία συµπίπτουν, αυτά εγώ 
τα αναφέρω (sc. στο έργο µου) ως απολύτως αληθή, σε όσα όµως δεν συγκλίνουν, 
επέλεξα εκείνα που µου φάνηκαν περισσότερο αξιόπιστα και, συνάµα, περισσότερο άξια 
αφήγησης. 2 Άλλοι, βέβαια, µας παρέδωσαν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά µε τον 
Αλέξανδρο, και δεν υπάρχει άλλος για τον οποίο να έχουν γράψει περισσότεροι και 
αυτοί να διαφωνούν σε τόσο µεγάλο βαθµό µεταξύ τους. Ωστόσο, τόσο ο Πτολεµαίος 
όσο και ο Αριστόβουλος µου φάνηκαν περισσότερο αξιόπιστοι στη διήγησή τους, ο 
ένας, επειδή πήρε µέρος στην εκστρατεία του βασιλιά Αλεξάνδρου, δηλαδή ο 
Αριστόβουλος, ενώ ο Πτολεµαίος, επειδή εκτός του ότι συµµετείχε επίσης στην 
εκστρατεία (sc. του Αλεξάνδρου) ήταν και ο ίδιος βασιλιάς, και, ως εκ τούτου, θα του 
φαινόταν µεγαλύτερη ντροπή από κάθε άλλον να δώσει ψευδείς πληροφορίες. Άλλωστε, 
και οι δύο τους συγγράφουν ενώ έχει ήδη αποβιώσει ο Αλέξανδρος, και έτσι δεν υπήρχε 
γι’ αυτούς ούτε εξαναγκασµός ούτε ελπίδα υλικής αµοιβής, ώστε να εξιστορήσουν τα 
γεγονότα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συνέβησαν. 3 Υπάρχουν και κάποιες 
άλλες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από το χέρι άλλων συγγραφέων και τις 
οποίες, επειδή τις θεώρησα εξίσου άξιες αφήγησης και όχι παντελώς αναξιόπιστες, τις 
ανέφερα, ως απλές, ωστόσο, παραδόσεις για τον Αλέξανδρο. Και σε όποιον γεννηθεί η 
απορία γιατί µου ήλθε στο µυαλό να συγγράψω αυτά εδώ, ενώ υπάρχουν τόσοι πολλοί 
συγγραφείς (sc. που έχουν γράψει για τον Αλέξανδρο), ας εκφράζει αυτήν του την 
απορία αφού διαβάσει όλα τούτα (sc. τα κείµενα των προαναφερθέντων συγγραφέων) 
και αφού έλθει σε επαφή και µε αυτά εδώ τα δικά µας. 
 

Σχόλια 
Πτολεµαῖος ὁ Λάγου καὶ Ἀριστόβουλος ὁ Ἀριστοβούλου: Στο προοίµιο του έργου του, ο 
Αρριανός αναφέρει τις πηγές στις οποίες βασίζεται. Πρόκειται για τον στρατηγό του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και µετέπειτα βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεµαίο τον Α΄ και τον 
ιστορικό Αριστόβουλο, που επίσης συνόδεψε τον Μακεδόνα στρατηλάτη στις 
εκστρατείες του. Για τη µέθοδο του Αρριανού και τις πηγές του βλ. Steele, The Method 
of Arrian 147–157. 
 

ταῦτα ἐγὼ ὡς πάντῃ ἀληθῆ ἀναγράφω, ὅσα δὲ οὐ ταὐτά, τούτων τὰ πιστότερα ἐµοὶ 
φαινόµενα καὶ ἅµα ἀξιαφηγητότερα ἐπιλεξάµενος: Ο Αρριανός εξηγεί πως ο λόγος για 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 253 
 

	

τον οποίο επέλεξε να χρησιµοποιήσει τους δύο αυτούς συγγραφείς ως πηγή 
πληροφοριών για το ιστορικό του έργο είναι η αξιοπιστία τους. Δεν παραλείπει, βέβαια, 
να αναφέρει ότι στα σηµεία όπου έχει εντοπίσει ασυµφωνίες στις πηγές του, δίνει την, 
κατά την κρίση του, πιο αξιόπιστη πληροφορία.  Βλ. και Hammond, The Speeches in 
Arrian 241. 
 

2 ὅτι καὶ αὐτῷ βασιλεῖ ὄντι αἰσχρότερον ἤ τῳ ἄλλῳ ψεύσασθαι ἦν: Είναι ενδιαφέρον ότι ο 
Αρριανός θεωρεί ότι ένας βασιλιάς, ο οποίος, όπως είναι φυσικό, θέλει να εξασφαλίσει 
την υστεροφηµία του, θα ήταν παράλογο να ψεύδεται. 
 

Α 1,1–13: H εκστρατεία του Αλεξάνδρου εναντίον των Ιλλυριών  
και των Τριβαλλών 

 
Στο παρακάτω απόσπασµα, µε το οποίο ξεκινά η ίδια η ιστορική αφήγηση, ο 
Αρριανός πραγµατεύεται αφενός την αναγνώριση του Αλεξάνδρου από τους 
Έλληνες της νότιας Ελλάδας ως αρχηγού της εκστρατείας εναντίον των Περσών 
και αφετέρου την πρώτη εκστρατεία του Μακεδόνα στρατηλάτη εναντίον των 
Ιλλυριών και των Τριβαλλών στη Θράκη, η οποία προηγήθηκε αυτής εναντίον 
των Περσών και έληξε µε θρίαµβο του Αλεξάνδρου. 
 
Λέγεται δὴ Φίλιππος µὲν τελευτῆσαι ἐπὶ ἄρχοντος Πυθοδήλου Ἀθήνησι· 
παραλαβόντα δὲ τὴν βασιλείαν Ἀλέξανδρον, παῖδα ὄντα Φιλίππου, ἐς 
Πελοπόννησον παρελθεῖν· εἶναι δὲ τότε ἀµφὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη Ἀλέξανδρον. 2 ἐνταῦθα 
ξυναγαγόντα τοὺς Ἕλληνας, ὅσοι ἐντὸς Πελοποννήσου ἦσαν, αἰτεῖν παρ’ αὐτῶν 
τὴν ἡγεµονίαν τῆς ἐπὶ τοὺς Πέρσας στρατιᾶς, ἥντινα Φιλίππῳ ἤδη ἔδοσαν· καὶ 
αἰτήσαντα λαβεῖν παρ’ ἑκάστων πλὴν Λακεδαιµονίων· Λακεδαιµονίους δὲ 
ἀποκρίνασθαι µὴ εἶναί σφισι πάτριον ἀκολουθεῖν ἄλλοις, ἀλλ’ αὐτοὺς ἄλλων 
ἐξηγεῖσθαι. νεωτερίσαι δὲ ἄττα καὶ τῶν Ἀθηναίων τὴν πόλιν. 3 ἀλλὰ Ἀθηναίους γε 
τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ Ἀλεξάνδρου ἐκπλαγέντας καὶ πλείονα ἔτι τῶν Φιλίππῳ δοθέντων 
Ἀλεξάνδρῳ εἰς τιµὴν συγχωρῆσαι. ἐπανελθόντα δὲ ἐς Μακεδονίαν ἐν παρασκευῇ 
εἶναι τοῦ ἐς τὴν Ἀσίαν στόλου. 4 Ἅµα δὲ τῷ ἦρι ἐλαύνειν ἐπὶ Θρᾴκης, ἐς 
Τριβαλλοὺς καὶ Ἰλλυριούς, ὅτι τε νεωτερίζειν ἐπύθετο Ἰλλυριούς τε καὶ 
Τριβαλλούς, καὶ ἅµα ὁµόρους ὄντας οὐκ ἐδόκει ὑπολείπεσθαι ὅτι µὴ πάντῃ 
ταπεινωθέντας οὕτω µακρὰν ἀπὸ τῆς οἰκείας στελλόµενον. 5 ὁρµηθέντα δὴ ἐξ 
Ἀµφιπόλεως ἐµβαλεῖν εἰς Θρᾴκην τὴν τῶν αὐτονόµων καλουµένων Θρᾳκῶν, 
Φιλίππους πόλιν ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντα καὶ τὸν Ὄρβηλον τὸ ὄρος. διαβὰς δὲ τὸν 
Νέστον ποταµὸν λέγουσιν, ὅτι δεκαταῖος ἀφίκετο ἐπὶ τὸ ὄρος τὸν Αἶµον. 6 καὶ 
ἐνταῦθα ἀπήντων αὐτῷ κατὰ τὰ στενὰ τῆς ἀνόδου τῆς ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν τε 
†ἐµπόρων πολλοὶ ὡπλισµένοι καὶ οἱ Θρᾷκες οἱ αὐτόνοµοι, παρεσκευασµένοι 
εἴργειν τοῦ πρόσω κατειληφότες τὴν ἄκραν τοῦ Αἴµου τὸν στόλον, παρ’ ἣν ἦν τῷ 
στρατεύµατι ἡ πάροδος. 7 ξυναγαγόντες δὲ ἁµάξας καὶ προβαλόµενοι πρὸ σφῶν 
ἅµα µὲν χάρακι ἐχρῶντο ταῖς ἁµάξαις ἐς τὸ ἀποµάχεσθαι ἀπ’ αὐτῶν, εἰ βιάζοιντο, 
ἅµα δὲ ἐν νῷ εἶχον ἐπαφιέναι ἀνιοῦσιν ᾗ ἀποτοµώτατον τοῦ ὄρους ἐπὶ τὴν 
φάλαγγα τῶν Μακεδόνων τὰς ἁµάξας. γνώµην δὲ πεποίηντο ὅτι ὅσῳ πυκνοτέρᾳ 
τῇ φάλαγγι καταφερόµεναι συµµίξουσιν αἱ ἅµαξαι, τοσῷδε µᾶλλόν τι 
διασκεδάσουσιν αὐτὴν βίᾳ ἐµπεσοῦσαι. 8 Ἀλεξάνδρῳ δὲ βουλὴ γίγνεται ὅπως 
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ἀσφαλέστατα ὑπερβαλεῖ τὸ ὄρος· καὶ ἐπειδὴ ἐδόκει διακινδυνευτέα, οὐ γὰρ εἶναι 
ἄλλῃ τὴν πάροδον, παραγγέλλει τοῖς ὁπλίταις, ὁπότε καταφέροιντο κατὰ τοῦ 
ὀρθίου αἱ ἅµαξαι, ὅσοις µὲν ὁδὸς πλατεῖα οὖσα παρέχοι λῦσαι τὴν τάξιν, τούτους 
δὲ διαχωρῆσαι, ὡς δι’ αὐτῶν ἐκπεσεῖν τὰς ἁµάξας· 9

 ὅσοι δὲ 
περικαταλαµβάνοιντο, ξυννεύσαντας, τοὺς δὲ καὶ πεσόντας ἐς γῆν, συγκλεῖσαι ἐς 
ἀκριβὲς τὰς ἀσπίδας, τοῦ κατ’ αὐτῶν φεροµένας τὰς ἁµάξας καὶ τῇ ῥύµῃ κατὰ τὸ 
εἰκὸς ὑπερπηδώσας ἀβλαβῶς ἐπελθεῖν. καὶ οὕτω ξυνέβη ὅπως παρῄνεσέ τε 
Ἀλέξανδρος καὶ εἴκασεν. 10 οἱ µὲν γὰρ διέσχον τὴν φάλαγγα, αἱ δ’ ὑπὲρ τῶν 
ἀσπίδων ἐπικυλισθεῖσαι ὀλίγα ἔβλαψαν· ἀπέθανε δὲ οὐδεὶς ὑπὸ ταῖς ἁµάξαις. ἔνθα 
δὴ οἱ Μακεδόνες θαρσήσαντες, ὅτι ἀβλαβεῖς αὐτοῖς, ἃς µάλιστα ἐδεδίεσαν, αἱ 
ἅµαξαι ἐγένοντο, σὺν βοῇ ἐς τοὺς Θρᾷκας ἐνέβαλον. 11 Ἀλέξανδρος δὲ τοὺς 
τοξότας µὲν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως πρὸ τῆς ἄλλης φάλαγγος, ὅτι ταύτῃ εὐπορώτερα 
ἦν, ἐλθεῖν ἐκέλευσε καὶ ἐκτοξεύειν ἐς τοὺς Θρᾷκας ὅπῃ προσφέροιντο· αὐτὸς δὲ 
ἀναλαβὼν τὸ ἄγηµα καὶ τοὺς ὑπασπιστὰς καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας κατὰ τὸ εὐώνυµον 
ἦγεν. 12 ἔνθα δὴ οἱ τοξόται βάλλοντες τοὺς προεκθέοντας τῶν Θρᾳκῶν 
ἀνέστελλον· καὶ ἡ φάλαγξ προσµίξασα οὐ χαλεπῶς ἐξέωσεν ἐκ τῆς χώρας 
ἀνθρώπους ψιλοὺς καὶ κακῶς ὡπλισµένους βαρβάρους, ὥστε Ἀλέξανδρον ἀπὸ 
τοῦ εὐωνύµου ἐπάγοντα οὐκέτι ἐδέξαντο, ἀλλὰ ῥίψαντες ὡς ἑκάστοις προὐχώρει 
τὰ ὅπλα κατὰ τοῦ ὄρους ἔφυγον. 13 καὶ ἀπέθανον µὲν αὐτῶν ἐς χιλίους καὶ 
πεντακοσίους, ζῶντες δὲ ἄνδρες µὲν ὀλίγοι ἐλήφθησαν δι’ ὠκύτητα καὶ τῆς χώρας 
ἐµπειρίαν, γυναῖκες δὲ ὅσαι ξυνείποντο αὐτοῖς ἑάλωσαν πᾶσαι, καὶ τὰ παιδάρια 
καὶ ἡ λεία πᾶσα ἑάλω. 
 

Μετάφραση 
Λέγεται ότι ο Φίλιππος απεβίωσε όταν άρχοντας στην Αθήνα ήταν ο Πυθόδηλος. Και 
ότι ο Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν γιος του Φιλίππου, αφού παρέλαβε τη βασιλική 
εξουσία, κατέβηκε στην Πελοπόννησο· και ότι τότε ο Αλέξανδρος ήταν περίπου είκοσι 
ετών. 2 Εδώ, αφού συγκέντρωσε τους Έλληνες, όσους βρίσκονταν στην Πελοπόννησο, 
(sc. λέγεται) ότι ζήτησε από αυτούς την αρχηγία της εκστρατείας εναντίον των Περσών, 
την οποία είχαν παραχωρήσει ήδη στον Φίλιππο. Και ότι έλαβε αυτό που ζήτησε από 
όλους (sc. τους Πελοποννησίους) εκτός από τους Λακεδαιµονίους· και ότι οι 
Λακεδαιµόνιοι του απάντησαν ότι δεν είναι πατροπαράδοτο σε αυτούς να ακολουθούν 
άλλους, αλλά οι ίδιοι να ηγούνται άλλων. Και (sc. λέγεται) ότι και η πόλη των Αθηναίων 
προέβη σε κάποιες στασιαστικές κινήσεις. 3 Αλλά ότι οι Αθηναίοι φοβήθηκαν από την 
πρώτη εµφάνιση του Αλεξάνδρου και του παραχώρησαν ακόµη µεγαλύτερες τιµές και 
από εκείνες που είχαν προσφέρει στον Φίλιππο. Και ότι όταν (sc. ο Αλέξανδρος) 
επέστρεψε στη Μακεδονία, ξεκίνησε τις προετοιµασίες για την αποστολή στην Ασία. 4 
Και ότι µε την αρχή της άνοιξης βάδισε στη Θράκη εναντίον των Τριβαλλών και των 
Ιλλυριών, και γιατί µάθαινε ότι τόσο οι Ιλλυριοί όσο και οι Τριβαλλοί ετοιµάζονταν να 
προβούν σε εξέγερση, αλλά και γιατί, επειδή ήταν γείτονες (sc. µε τους Μακεδόνες), του 
φάνηκε καλό να µην τους αφήσει πίσω, έτσι που ετοιµαζόταν να εκστρατεύσει µακριά 
από την πατρίδα, παρά µόνο αν τους εξουθένωνε πρώτα απολύτως. 5 Και ότι ορµώµενος 
από την Αµφίπολη εισέβαλε στη Θράκη, στην περιοχή των αποκαλούµενων αυτονόµων 
Θρακών, έχοντας στα αριστερά του την πόλη των Φιλίππων και το όρος Όρβηλο. Λένε, 
λοιπόν, ότι διαβαίνοντας τον ποταµό Νέστο έφθασε εντός δέκα ηµερών στο όρος Αίµο. 6 

Και εκεί, τον συνάντησαν στα στενά της ανηφορικής διάβασης του βουνού πολλοί 
οπλισµένοι έµποροι και οι Θράκες οι αυτόνοµοι προετοιµασµένοι να εµποδίσουν την 
προέλασή του έχοντας καταλάβει την κορυφή του Αίµου, από όπου θα περνούσε το 
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στράτευµά του. 7 Αφού συγκέντρωσαν, λοιπόν, τις άµαξες και τις έβαλαν µπροστά τους, 
από τη µια πλευρά τις χρησιµοποιούσαν ως οδόφραγµα για να πολεµήσουν πίσω από 
αυτές, αν το έφερνε η ανάγκη, από την άλλη είχαν κατά νου να αφήσουν τις άµαξες να 
πέσουν επάνω στη φάλαγγα των Μακεδόνων, όταν αυτοί θα είχαν ανέβει στο πιο 
απόκρηµνο σηµείο του όρους. Και είχαν την εντύπωση ότι, όσο πυκνότερη θα ήταν η 
φάλαγγα όταν θα γινόταν η σύγκρουση µε τις άµαξες που θα κατρακυλούσαν, τόσο 
περισσότερο θα τη σκόρπιζαν πέφτοντας µε ορµή επάνω της. 8 Ο Αλέξανδρος 
προβληµατιζόταν, όµως, σε σχέση µε το πώς θα περνούσε µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια το βουνό· και επειδή του φάνηκε ότι πρέπει να το διακινδυνεύσει — γιατί δεν 
υπήρχε από αλλού πέρασµα — παραγγέλλει στους στρατιώτες του κάθε φορά που θα 
κατρακυλούσαν από ψηλά οι άµαξες εναντίον τους, όσοι βρίσκονταν σε πλάτωµα του 
δρόµου και είχαν τη δυνατότητα να λύσουν τον σχηµατισµό τους, αυτοί να χωρίζονται 
στη µέση, ώστε οι άµαξες να πέφτουν περνώντας ανάµεσά τους· 9 όσοι, όµως, δεν 
προλάβαιναν, αυτοί να σκύβουν όλοι µαζί ή να πέφτουν στη γη κρατώντας από πάνω 
τους τις ασπίδες κολλητά τη µια µε την άλλη, χωρίς να αφήνουν κενά, ώστε, όταν 
κατευθύνονται προς αυτούς οι άµαξες µε την ορµή που θα έχουν, να πηδούν, όπως θα 
είναι φυσικό, από πάνω τους και να τους προσπερνούν χωρίς να τους προξενούν καµία 
βλάβη. Και έτσι συνέβη, όπως συµβούλεψε και προέβλεψε ο Αλέξανδρος. 10 Γιατί 
κάποιοι χώρισαν στα δυο τη φάλαγγα, ενώ οι άµαξες που κύλησαν πάνω από τις ασπίδες 
µικρή ζηµιά έκαναν. Και κανένας δεν βρήκε τον θάνατο από τις άµαξες. Από αυτό 
ξεθάρρεψαν οι Μακεδόνες, γιατί οι άµαξες, που τις έτρεµαν, αποδείχθηκαν τελικά 
αβλαβείς για αυτούς, και επιτέθηκαν µε βοή εναντίον των Θρακών. 11 Και ο Αλέξανδρος 
διέταξε τους τοξότες να µετακινηθούν από τη δεξιά πτέρυγα µπροστά από την υπόλοιπη 
φάλαγγα, γιατί το σηµείο αυτό ήταν πιο εύκολο να το διαβούν, και από εκεί να ρίχνουν 
µε τα τόξα τους εναντίον των Θρακών, όπου αυτοί επιχειρούσαν επίθεση. Ο ίδιος πήρε 
τη σωµατοφυλακή και τους υπασπιστές και τους Αγριάνες και τους µετέφερε στην 
αριστερή πτέρυγα. 12 Σε αυτό το σηµείο, οι τοξότες συγκρατούσαν όσους από τους 
Θράκες έτρεχαν µπροστά κτυπώντας τους µε βέλη· και η φάλαγγα, όταν ήλθε σε εκ του 
σύνεγγυς συµπλοκή, απώθησε από τις θέσεις τους χωρίς δυσκολία ανθρώπους µε 
ελαφρό και ανεπαρκή οπλισµό, έτσι ώστε, όταν ο Αλέξανδρος οδήγησε τους στρατιώτες 
του από την αριστερή πτέρυγα, δεν του προέβαλαν πλέον αντίσταση, αλλά πέταξαν τα 
όπλα τους, όπου µπορούσε ο καθένας, και τράπηκαν σε φυγή προς το χαµηλότερο µέρος 
του βουνού. 13 Και από αυτούς βρήκαν τον θάνατο περίπου χίλιοι πεντακόσιοι, αλλά 
ζωντανοί πιάστηκαν αιχµάλωτοι λίγοι άνδρες λόγω της ταχύτητάς τους και της καλής 
γνώσης της περιοχής. Όσες γυναίκες, ωστόσο, τους ακολουθούσαν πιάστηκαν 
αιχµάλωτες όλες, όπως και τα µικρά παιδιά· και τα λάφυρα τα άρπαξαν στο σύνολό 
τους. 
 

Σχόλια 
4 καὶ ἅµα ὁµόρους ὄντας οὐκ ἐδόκει ὑπολείπεσθαι ὅτι µὴ πάντῃ ταπεινωθέντας οὕτω 
µακρὰν ἀπὸ τῆς οἰκείας στελλόµενον: Η σκέψη του Αλεξάνδρου χαρακτηρίζεται τόσο 
από απλότητα όσο και από ορθότητα. Δεδοµένου ότι η Μακεδονία είχε εχθρικούς 
γείτονες, θα ήταν ασύνετο να αναχωρήσει µε το µεγαλύτερο µέρος του στρατού του για 
µια τόσο µακρινή εκστρατεία, χωρίς να έχει φροντίσει προηγουµένως να τους 
καταστήσει όσο γίνεται πιο ακίνδυνους για τις µικρές στρατιωτικές δυνάµεις που θα 
άφηνε πίσω. Το ιδιαιτέρως µακρινό ταξίδι για το οποίο κάνει εδώ λόγο ο Αρριανός δεν 
είναι σίγουρο ότι είναι το ταξίδι στην Ινδία. Ακόµη και ένα ταξίδι στα ενδότερα της 
Μικράς Ασίας θα µπορούσε να θεωρηθεί µακρινό σε σχέση µε τις µέχρι το σηµείο 
εκείνο πραγµατοποιηθείσες εκστρατείες των Μακεδόνων εκτός των ορίων της 
επικράτειάς τους. 
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5 τὸν Ὄρβηλον τὸ ὄρος: Το όρος αυτό αναφέρεται και από τον Ηρόδοτο. Για την πορεία 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου προς τη Θράκη βλ. και Hammond, Some Passages in Arrian 
455–456. 
 

13 δι’ ὠκύτητα καὶ τῆς χώρας ἐµπειρίαν: Ο Αρριανός εκτιµά πως πίσω από τον µικρό 
αριθµό των αιχµαλώτων κρυβόταν η ταχύτητα των ντόπιων Θρακών και το ότι η 
περιοχή στην οποία διεξήχθη η µάχη τους ήταν οικεία. 
 

γυναῖκες δὲ ὅσαι ξυνείποντο αὐτοῖς ἑάλωσαν πᾶσαι, καὶ τὰ παιδάρια καὶ ἡ λεία πᾶσα 
ἑάλω: Οι περισσότεροι άνδρες σώθηκαν χάρη στην ταχύτητά τους, προσόν που δεν είχε 
ο άµαχος πληθυσµός (γυναίκες και παιδιά), ο οποίος έπεσε στα χέρια του εχθρού µαζί µε 
τα λάφυρα. 
 
 

ΔΕΞΙΠΠΟΣ 
 

Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Δέξιππος (Publius Herennius Dexippus) υπήρξε Αθηναίος ευγενής και 
ιστοριογράφος, που έζησε κατά τον τρίτο αιώνα µ.Χ. Οι επιγραφικές µαρτυρίες 
πιστοποιούν την υψηλή του θέση στην αθηναϊκή κοινωνία της εποχής.  

Ο Δέξιππος έγραψε τρία µείζονα έργα: α) Τὰ µετὰ Ἀλέξανδρον σχετικά µε 
την περίοδο των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, β) µια ιστορία από τη 
µυθική εποχή έως το έτος 269/270 µ.Χ. σε δώδεκα βιβλία, από την οποία 
σώζονται δυστυχώς µόνο σπαράγµατα, και γ) τα Σκυθικά, µια ιστορία των 
πολέµων των Γότθων εναντίον των Ρωµαίων από το 238 µ.Χ. έως τη βασιλεία 
του Αυρηλιανού. 

Η προσωπικότητα του Δεξίππου έχει συνδεθεί επίσης µε την επίθεση των 
Ερούλων και την αντίσταση των Αθηναίων. Εντούτοις, η πιθανότητα ότι τέθηκε 
επικεφαλής στην προσπάθεια αντίστασης των συµπολιτών του εναντίον των 
Ερούλων το 267 µ.Χ. έχει αποτελέσει αντικείµενο επιστηµονικού 
προβληµατισµού και αµφισβήτησης. 

Σηµαντική ώθηση στη σχετική µε τον Δέξιππο έρευνα δόθηκε µε την 
ανακάλυψη και µερική ανάγνωση των σπαραγµάτων ενός βιεννέζικου 
παλίµψηστου περγαµηνού κώδικα, τα οποία σώζουν πληροφορίες σχετικά µε τις 
επιθέσεις των Γότθων στη βαλκανική χερσόνησο στα µέσα του τρίτου αιώνα 
µ.Χ. (Scythica Vindobonensia). 

Βασικός πυρήνας προβληµατισµού στη σχετική µε τον Δέξιππο έρευνα 
έχει αποτελέσει η σχέση του έργου του µε το θουκυδίδειο έργο (βλ. παρακάτω 
την ανάλυση του επιλεγέντος αποσπάσµατος από τα  Σκυθικά). Η ανακάλυψη 
του βιεννέζικου παλιµψήστου τροφοδότησε τον προβληµατισµό αυτό µε νέα, 
ενδιαφέροντα δεδοµένα· βλ. Papathomas, Dexippos und Thukydides. 

Για πληροφορίες για τον βίο και το έργο του Δεξίππου βλ. McDonald – 
Spawforth, Herennius Dexippus, Publius· Martin, Dexipp von Athen και 
Mecella, Dexippo di Atene. Για τα νέα ευρήµατα βλ., µεταξύ άλλων, Mallan – 
Davenport, Dexippus and the Gothic Invasions· Lucarini, Zum neuen Dexipp· 
Bannert, Hoffen und Scheitern· Martin – Grusková, “Dexippus Vindobonen-
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sis”?· Martin – Grusková, “Scythica Vindobonensia”, καθώς επίσης και τις 
εργασίες που παρατίθενται στις επόµενες σελίδες67. 

Τα δύο ανθολογηµένα αποσπάσµατα που ακολουθούν βασίζονται στην 
έκδοση του Martin, Dexipp von Athen. 

 
Τὰ µετὰ Ἀλέξανδρον 

 
Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 

 
Το έργο έχει σχεδόν στο σύνολό του χαθεί. Το παρακάτω κείµενο αποτελεί την 
περίληψη του Πατριάρχη Φωτίου στην Βιβλιοθήκη του. 
 
F 1: Photius, Bibliotheca 82 p. 64a21 – b32 (antecedit T 5) 
Ἄρχεται δὲ (sc. Δέξιππος) ἐν τοῖς µετὰ Ἀλέξανδρον ἀπ’ αὐτῆς τῆς τοῦ βασιλέως 
τελευτῆς, καὶ διέξεισιν ὅπως εἰς τὸν ἀδελφὸν Ἀλεξάνδρου τὸν Ἀριδαῖον, ὃς ἦν ἐκ 
Φιλίνης τῆς Λαρισαίας τῷ Φιλίππῳ γεγενηµένος, ἡ τῶν Μακεδόνων ἀρχὴ 
περιέστη εἰς αὐτόν τε καὶ εἰς τὸν µέλλοντα Ἀλεξάνδρου παῖδα τίκτεσθαι ἐκ 
Ῥωξάνης (ἐν γαστρὶ γὰρ ἔχουσα κατελέλειπτο) καὶ εἰς τοὺς ἀµφὶ Περδίκκαν, οἳ 
κρίσει τῶν Μακεδόνων ἐπετρόπευον αὐτοῖς τὴν ἀρχήν. 2 Διέξεισι καὶ ὅπως ἡ τοῦ 
Ἀλεξάνδρου διενεµήθη ἀρχή. Τὰ µὲν οὖν τῆς Ἀσίας οὕτω· Πτολεµαῖος ὁ Λάγου 
Αἰγύπτου πάσης καὶ Λιβύης καὶ τῆς ἐπέκεινα γῆς, ὁπόση Αἰγύπτῳ συνάπτει, ἄρχειν 
ἐτάχθη· ὁ δὲ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξάνδρῳ ἐπὶ τῇ σατραπείᾳ ταύτῃ τεταγµένος Κλεοµένης 
ὕπαρχος Πτολεµαίῳ ἀποκατέστη. Λαοµέδων δὲ ὁ Μυτιληναῖος Σύρων ἡγεῖσθαι 
ἀπεφάνθη, καὶ Φιλώτας µὲν Κιλικίας, Πίθων δὲ Μηδίας, Εὐµένης δὲ 
Καππαδοκίας τε καὶ Παφλαγονίας καὶ τῶν ἐπὶ τὸν Εὔξεινον πόντον κατιόντων 
µέχρι καὶ εἰς Τραπεζοῦντα, Ἀντίγονος δὲ Παµφύλων καὶ Κιλίκων µέχρι Φρυγίας, 
Καρῶν δὲ Ἄσανδρος, Μένανδρος δὲ Λυδῶν, Λεόννατος δὲ τῆς ἐφ’ Ἑλλησπόντῳ 
Φρυγίας. 3 Καὶ τῶν µὲν Ἀσιανῶν οὕτω· τῶν δ’ Εὐρωπαίων Θρᾴκης µὲν καὶ 
Χερρονήσου Λυσίµαχος, Ἀντίπατρος δὲ ἐπὶ πᾶσι Μακεδόσι καὶ Ἕλλησι καὶ 
Ἰλλυριοῖς καὶ Τριβαλλοῖς καὶ Ἀγριᾶσι καὶ ὅσα τῆς ἠπείρου ἐξέτι Ἀλεξάνδρου 
στρατηγὸς αὐτοκράτωρ ἐτέτακτο. 4 Τὴν δὲ κηδεµονίαν καὶ ὅση προστασία τῆς 
βασιλείας Κράτερος ἐπετράπη, ὃ δὴ πρώτιστον τιµῆς τέλος παρὰ Μακεδόσι· 
Περδίκκας δὲ τὴν Ἡφαιστίωνος χιλιαρχίαν. 5 Ἦσαν δὲ ἄρχοντες Ἰνδῶν µὲν 
ἁπάντων Πῶρος καὶ Ταξίλης· ἀλλ’ ὁ µὲν Πῶρος οἳ ἐν µέσῳ Ἰνδοῦ ποταµοῦ καὶ 
Ὑδάσπου νέµονται, Ταξίλης δὲ τῶν λοιπῶν. Πίθων δέ τις τῶν τούτοις ὁµόρων 
ἡγεῖτο, πλὴν Παρ<οπ>αµισαδῶν. Οἱ δὲ συνάπτοντες Ἰνδοῖς, ὅσοι ὑπὸ τοῖς 
Καυκασίοις ὄρεσι νέµονται, Ὀξυάρτῃ τῷ Βακτρίῳ, ὃς ἦν Ῥωξάνης πατὴρ, εἰς 
ἀρχὴν ἀπενεµήθησαν· ἧς ἐτέχθη παῖς µετὰ τὸν τοῦ πατρὸς Ἀλεξάνδρου θάνατον, ᾧ 
τὸ Μακεδόνων πλῆθος τοῦ πατρὸς τὴν προσηγορίαν Ἀλέξανδρον ἔθεντο. 6 
Ἀραχωσίων δὲ καὶ Γεδρωσίων ἐπῆρχε Σιβύρτιος, καὶ Στασάνωρ ὁ Σόλιος Ἀρείων 
καὶ Δράγγων ἡγεῖτο. Φιλίππου δὲ ἦν ἀρχὴ Σογδιανοὶ καὶ Ῥαδαφέρνους Ὑρκανίοι 

																																																								
67 Βλ. επίσης: https://www.oeaw.ac.at/en/byzantine-research/language-text-and-script/ book-
culture-palaeography-and-palimpsests/scythica-vindobonensia/ 
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καὶ Νεοπτολέµου Καρµανία. Πέρσαι δὲ ὑπὸ Πευκέστῃ ἐτάχθησαν. Τὴν δὲ 
Σογδιανῶν βασιλείαν †Ὀρώπιος εἶχεν, οὐ πάτριον ἔχων ἀρχὴν, ἀλλὰ δόντος 
αὐτοῦ Ἀλεξάνδρου· ἐπεὶ δὲ τύχη τις αὐτῷ συνέπεσεν, ἐπαναστάσεως αἰτίαν 
φεύγοντι, παραλυθῆναι τῆς ἀρχῆς, τότε †κοινῶς αὐτῶν τὴν ἀρχὴν εἶχε. 
Βαβυλωνίων δὲ καὶ τῆς µέσης τῶν ποταµῶν Τίγρητος καὶ Εὐφράτου, τῶν µὲν 
Σέλευκος, τῆς δὲ Μεσοποταµίας Ἀρχέλαος ἦρχε. 7 Τοσόσδε ἀριθµὸς ἐθνῶν τε καὶ 
ἔθνεσιν ἀρχόντων ἦν ὅτε Περδίκκας µετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν τὰς ἀρχὰς 
ἔνειµε. 8 Καὶ τὰ ἄλλα διέξεισιν ἐν πολλοῖς, ὡς κἀν τούτοις, Ἀρριανῷ κατὰ τὸ 
πλεῖστον σύµφωνα γράφων. 
 

Μετάφραση 
Αρχίζει, λοιπόν, (sc. ο Δέξιππος) στην «Ιστορία µετά τον Αλέξανδρο» κατευθείαν µε τον 
θάνατο του βασιλιά και αφηγείται διεξοδικά πώς η εξουσία επί των Μακεδόνων πέρασε 
στον αδελφό του Αλεξάνδρου Αριδαίο, τον οποίο είχε αποκτήσει ο Φίλιππος από τη 
Φιλίνη, τη Λαρισαία, στον γιο του Αλεξάνδρου, τον οποίο θα έφερνε στον κόσµο η 
Ρωξάνη — γιατί είχε µείνει µε το παιδί στην κοιλιά (sc. όταν πέθανε ο Αλέξανδρος) —, 
και στον Περδίκκα, ο οποίος ασκούσε την εξουσία ως επίτροπος για λογαριασµό 
εκείνων βάσει απόφασης των Μακεδόνων. Διηγείται, επίσης, λεπτοµερώς και το πώς 
µοιράσθηκε το βασίλειο του Αλεξάνδρου. Τα εδάφη, λοιπόν, στην Ασία (sc. 
µοιράσθηκαν) ως εξής: Ο Πτολεµαίος, ο γιος του Λάγου, τάχθηκε να εξουσιάζει όλη την 
Αίγυπτο και τη Λιβύη και τα εδάφη από την απέναντι πλευρά που γειτονεύουν µε την 
Αίγυπτο. Και ο Κλεοµένης, ο οποίος είχε ορισθεί από τον βασιλιά Αλέξανδρο να έχει 
δικαιοδοσία σε αυτήν τη σατραπεία εδραιώθηκε στο αξίωµα του υπάρχου του 
Πτολεµαίου. Ο Λαοµέδων, ο Μυτιληναίος, ορίσθηκε επικεφαλής των Σύρων και ο 
Φιλώτας (sc. ορίσθηκε επικεφαλής) της Κιλικίας, ο Πίθων της Μηδίας, ο Ευµένης της 
Καππαδοκίας και της Παφλαγονίας και των περιοχών του Ευξείνου πόντου που 
κατεβαίνουν µέχρι και την Τραπεζούντα, ο Αντίγονος (sc. ορίσθηκε επικεφαλής) των 
Παµφύλων και των Κιλίκων έως τη Φρυγία, ενώ (sc. επικεφαλής) των Καρών ο 
Άσανδρος, ο Μένανδρος πάλι (sc. επικεφαλής) των Λυδών, ενώ ο Λεόννατος (sc. 
επικεφαλής) της Φρυγίας στον Ελλήσποντο. Και έτσι είχαν, λοιπόν, τα πράγµατα για 
τους πληθυσµούς της Ασίας. Ενώ για τους Ευρωπαίους ορίσθηκε ως στρατηγός 
αυτοκράτωρ της Θράκης και της Χερσονήσου ο Λυσίµαχος, ενώ ο Αντίπατρος (sc. 
ορίσθηκε επικεφαλής) σε όλους τους Μακεδόνες και τους Έλληνες και τους Ιλλυριούς 
και τους Τριβαλλούς και τους Αγριάνες και σε όσα εδάφη ακόµη είχε ο Αλέξανδρος. Η 
επιτροπεία και η διοικητική µέριµνα του βασιλείου, αξίωµα που αποτελεί για τους 
Μακεδόνες την ύψιστη δυνατή διάκριση, ανατέθηκαν στον Κράτερο. Ο Περδίκκας, 
πάλι, έλαβε τη χιλιαρχία του Ηφαιστίωνα. Ηγέτες όλων των Ινδών ήταν ο Πώρος και ο 
Ταξίλης, ο µεν Πώρος όσων κατοικούν µεταξύ του Ινδού ποταµού και του Υδάσπη, ο δε 
Ταξίλης των υπολοίπων. Kάποιος Πίθων ήταν επικεφαλής των γειτονικών τους λαών, 
εκτός των Παροπαµισαδών. Οι λαοί που συνορεύουν µε τους Ινδούς, όσοι είναι 
εγκατεστηµένοι στους πρόποδες της οροσειράς του Καυκάσου τέθηκαν υπό την εξουσία 
του Οξυάρτη, του Βακτρίου, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Ρωξάνης· ο γιος της 
τελευταίας, στον οποίο το πλήθος των Μακεδόνων έδωσε του πατέρα του το όνοµα, 
Αλέξανδρος, γεννήθηκε µετά τον θάνατο του πατέρα του Αλεξάνδρου. Τους Αραχω-
σίους και τους Γεδρωσίους τους κυβερνούσε ο Σιβύρτιος, ενώ ο Στασάνωρ, ο Σόλιος, 
ηγούνταν των Αρείων και των Δράγγων. Οι Σογδιανοί υπάγονταν στην εξουσία του 
Φιλίππου, ενώ οι Υρκανίοι (sc. υπάγονταν σε αυτήν) του Ραδαφέρνη και η Καρµανία 
(sc. υπαγόταν) στην εξουσία του Νεοπτολέµου. Οι Πέρσες, πάλι, τέθηκαν κάτω από την 
εξουσία του Πευκέστα. Τη βασιλική εξουσία των Σογδιανών την είχε ο †Ορώπιος — όχι 
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ένα αξίωµα κληρονοµηµένο από τον πατέρα του, αλλά απονεµηµένο από τον ίδιο τον 
Αλέξανδρο. Όταν, ωστόσο, ύστερα από ένα χτύπηµα της τύχης, βρέθηκε κατηγορού-
µενος για επανάσταση και παύθηκε από το αξίωµά του, τότε υποχρεώθηκε να µοιρασθεί 
την εξουσία επάνω τους (sc. επάνω στους Σογδιανούς) (;). Από τους Βαβυλωνίους και 
την περιοχή ανάµεσα στους ποταµούς Ευφράτη και Τίγρη, τους πρώτους τους εξουσίαζε 
ο Σέλευκος, ενώ τη Μεσοποταµία ο Αρχέλαος. Τόσο µεγάλος ήταν ο αριθµός των λαών 
και των αρχόντων που εξουσίαζαν αυτούς τους λαούς όταν ο Περδίκκας µοίρασε τα 
αξιώµατα µετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Και τα υπόλοιπα τα διηγείται αναλυτικά, 
όπως (sc. πράττει) και σε σχέση µε τούτα (sc. στα όσα µόλις παρουσιάστηκαν), 
συµφωνώντας κατά τη συγγραφή του έργου του κατά το πλείστον µε τον Αρριανό. 
 

Σχόλια 
4 Τὴν δὲ κηδεµονίαν καὶ ὅση προστασία τῆς βασιλείας Κράτερος ἐπετράπη … Περδίκκας 
δὲ τὴν Ἡφαιστίωνος χιλιαρχίαν: Το ακριβές περιεχόµενο των αξιωµάτων του Κράτερου 
και του Περδίκκα δεν είναι γνωστό. Βλ. σχετικά µε περαιτέρω βιβλιογραφία Martin, 
Dexipp von Athen 81 (υποσ. 2). 
 

6 καὶ Ῥαδαφέρνους Ὑρκανίοι καὶ Νεοπτολέµου (deb. Τληπολέµου) Καρµανία: Ο τύπος 
Ῥαδαφέρνους είναι εσφαλµένος αντί του ορθού Φραταφέρνους. Όπως παρατηρεί ο 
Martin, Dexipp von Athen 83 (υποσ. 3), είναι και εδώ, όπως και στην περίπτωση του 
επόµενου λάθους (Νεοπτολέµου αντί του ορθού Τληπολέµου), άγνωστο εάν το σφάλµα 
οφείλεται στον Δέξιππο ή στον Φώτιο. 
 

Τὴν δὲ Σογδιανῶν βασιλείαν † Ὀρώπιος εἶχεν, οὐ πάτριον ἔχων ἀρχήν, ἀλλὰ δόντος 
αὐτοῦ Ἀλεξάνδρου: Και στο σηµείο αυτό είναι φθαρµένο το κείµενο. Όπως παρατηρεί ο 
Martin, Dexipp von Athen 83 (υποσ. 4 µε περαιτέρω βιβλιογραφική παραποµπή), η 
αναφορά εδώ τους Σογδιανούς είναι εσφαλµένη («anstelle von Sogder müßte es 
Susianer heißen»), ενώ εσφαλµένη είναι και η µνεία ενός σατράπη µε το όνοµα 
Ορώπιος, δεδοµένου ότι, πιθανότατα, σατράπης της περιοχής φαίνεται πως ήταν ο 
Αγραίος («bei dem Satrapen selbst handelt es sich vielleicht um Agraios, eventuell ein 
Mann aus Oropos»). 
 

ἐπεὶ δὲ τύχη τις αὐτῷ συνέπεσεν, ἐπαναστάσεως αἰτίαν φεύγοντι, παραλυθῆναι τῆς ἀρχῆς, 
τότε †κοινῶς αὐτῶν τὴν ἀρχὴν εἶχε: Πρόκειται για ένα ακόµη σηµείο στο οποίο το 
κείµενο έχει φθαρεί. 
 

Σκυθικά 
 

Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Τα Σκυθικά είναι ίσως το γνωστότερο σήµερα έργο του Δεξίππου που έγινε 
διάσηµο τα τελευταία χρόνια λόγω της ανακάλυψης νέων τµηµάτων του 
κειµένου του σε παλίµψηστο κώδικα της Συλλογής χειρογράφων της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Αυστρίας. Στα Σκυθικά γίνεται λόγος για τις εισβολές των 
Γότθων στο Ρωµαϊκό κράτος από το 238 µ.Χ. έως την εποχή του Αυρηλιανού. 
Αποσπάσµατα από τα Σκυθικά σώζονται εν µέρει χάρη στον Ζώσιµο, εν µέρει 
χάρη σε ένα προσφάτως από τον G. Martin και την J. Grusková αναγνωσθέν 
παλίµψηστο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας (βλ. σχετικά παραπάνω). 
Το παρακάτω απόσπασµα αναφέρεται στην ανεπιτυχή για τους Γότθους 
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πολιορκία της Φιλιππούπολης στη σηµερινή Βουλγαρία και ανήκει στα ήδη από 
παλαιότερα γνωστά τµήµατα του κειµένου. 
 
F 24: Excerpta de strategematibus V, σσ. 183–185. 
{Ἐκ τῶν Δεξίππου. Πολιορκία Φιλιππουπόλεως. 
Τὴν Φιλιππούπολιν ― ἔστι δὲ ἡ πόλις αὕτη µεθόριος µὲν τῆς Θρᾳκῶν καὶ 
Μακεδόνων γῆς, κεῖται δὲ ἐπὶ τῷ Ἕβρῳ ποταµῷ, οἰκιστὴν δὲ αὐτῇ γενέσθαι 
λέγουσιν Φίλιππον τὸν Ἀµύντου, Μακεδόνων ἄρχοντα, ἀφ’ οὗ δὴ καὶ τὸ ὄνοµα τῇ 
πόλει ἐγένετο ―} ταύτῃ δὴ οἱ Σκύθαι ὡς ἀρχαιοτάτῃ καὶ µεγίστῃ προσέβαλλον ἐς 
πολιορκίαν. 2 Ἐπολεµεῖτο δὲ αὐτοῖς ὁ πόλεµος ὧδε· ὑπερφέροντες τῶν κεφαλῶν 
τὰς ἀσπίδας <ὡς> τῶν µεθιεµένων ἐν σκέπῃ εἶναι, κύκλῳ τῆς πόλεως περιῄεσαν, 
καταθεώµενοι ὅπῃ εὐαποτείχιστον ἢ καὶ ἐπίβατον ἐν τῇ προσαγωγῇ τῶν κλιµάκων 
ὑπάρχοι διὰ στενότητα ἢ καὶ χθαµαλότητα τῶν τειχῶν. 3 Καὶ τὸ µὲν πρῶτον 
ἐποιοῦντο προσβολὰς ἐν ἀκροβολισµοῖς καὶ τοξείαις· οἱ δὲ ἄνωθεν ἠµύνοντο 
καρτερῶς, ὅπῃ πελάζοιεν οἱ πολέµιοι. Αὖθις δὲ αὖ τῆς πόλεως ἐπείραζον κλίµακας 
πηξάµενοι καὶ µηχανάς. 4 τὰ δὲ µηχανήµα<τα> ἦν ξύλα πεπηγότα τετράγωνα, 
ἐπιτεχνήµατα οἰκίσκοις ἐµφερῆ. καὶ αὐτῶν βύρσας ὑπερτείνοντες, ὡς παντὸς τοῦ 
µεθιεµένου ἀβλαβῶς ἔχειν, †προσπίπτοντες <ταῖς> πύλαις σφῶν τὲ τὰς ἀσπίδας 
†προβεβληµένοι, καὶ †µετακινοῦντες αὐτὰ τροχοῖς καὶ µοχλίοις. 5 Οἱ δέ τινες ξύλα 
προµήκη σιδήρῳ καταπεφραγµένα ὡς µὴ ἀποθραύεσθαι ἐν τῇ προσβολῇ 
µετεωρίζοντες ἐπείρων ἐναράσσειν τῷ τείχει. ἕτεροι δὲ κλίµακας προσήρειδον τὰς 
µὲν ἐπ’ εὐθὺ πεπηγυίας, τὰς δὲ ὑποτρόχους κινουµένας ἐπὶ θάτερα ἃς δὴ ὅτε 
προσάγοιντο κάλοις ἀπ’ ἄκρων τῶν κλιµάκων ἠρτηµένοις ἀνέπτυσσον ὡς 
ὀρθουµένας ἐπιβάλλειν τοῖς τείχεσιν. Ἦσαν δὲ οἳ καὶ πύργους ξυλίνους τῷ τείχει 
ὑποτρόχους ἐπῆγον, ὡς ὅτε πελάσαιεν, ἐπιβολῇ γεφυρῶν τὴν διάβασιν ἀπὸ τούτων 
ἐξ ἰσοπέδου ποιήσοντες. Καὶ ἥδε µὲν αὐτοῖς ἀφθονία // µηχαν<ηµάτ>ων. 6 

Ἀντήρκουν δὲ πρὸς ἕκαστα οἱ Θρᾷκες, τὰ µέν τινα τῶν µηχανηµάτων λίθοις 
µεγάλοις ἁµαξιαίοις συναράσσοντες αὐτοῖς ἀνδράσι, τὰ δὲ καὶ καταπιµπράντες 
δᾳσὶν καὶ θείῳ καὶ πίσσῃ. τῶν δὲ κλιµάκων κατεκυλίνδουν δοκοὺς ἐγκαρσίας καὶ 
λίθους, ὡς ὑπὸ τῇ βιαίᾳ φορᾷ τάς τε ἀσπίδας τῶν ἐπαγόντων καὶ τὰς κλίµακας ἐν 
τῇ ἐµβολῇ ἀποθραύεσθαι. 7 Ὡς δὲ οὐδὲν ἐπλεονέκτουν ταῖς µηχαναῖς οἱ πολέµιοι, 
ἀθυµίᾳ δὴ εἴχοντο καὶ βουλὴν τιθεµένοις ᾗ δεῖ πολεµεῖν ἐδόκει χώµατα χοῦν 
µετέωρα πρὸς τὴν πόλιν, ὡς εἶναι σφίσιν ἀπ’ ίσου πρὸς τοὺς ἐναντίους µάχεσθαι. 
Ἔχουν δὲ ὧδε· ξύλα ἐκ τῶν πέριξ οἰκοδοµηµάτων συνεφόρουν καὶ προβαλλόµενοι 
πρὸ σφῶν τὰς ἀσπίδας ἐνέβαλλον αὐτὰ ἐς τὴν τάφρον κατ’ εὐθὺ καὶ παράλληλα, 
ὅπῃ συµβαίνει. Ποιήσαντες δὲ ταῦτα χοῦν καὶ ὕλην παντοίαν ἐπεφόρουν µεταξὺ 
τοῦ χείλους ἑκατέρου τῆς τάφρου. Καὶ οὕτω ταχεῖαν εἰργάσαντο τοῦ χώµατος τὴν 
αὔξησιν. 8 Ὁρῶντες δὲ τὸ πραττόµενον οἱ Θρᾷκες, καὶ ὅτι πρὸς σφᾶς τὸ χῶµα 
ἀντετειχίζετο, ξύλα πηξάµενοι καὶ τούτοις σανίδα<ς> προσαρτήσαντες πρόβληµα 
µετέωρον ἐπὶ τῷ τειχίσµατι ἤγειρον. 9 Καὶ ἐπὶ τῷδε ἐµηχανῶντο τοιόνδε· καθῆκαν 
ἀπὸ τοῦ τείχους νύκτωρ ἀπὸ κάλων ὑπ’ αὐτό που τὸ ἡσυχάζον ἄνδρα εὔτολµόν τε 
καὶ γενναῖον, δόντες αὐτῷ φέρειν ἐπὶ τὸ χῶµα δᾷδα ἡµµένην καὶ σκεῦος ἵνα πίττα 
τ’ ἐνῆν καὶ θεῖον καὶ τὰ τοιαῦτα. Ἐµβάλλει δὴ οὖν τὸ πῦρ τοῖς ἀνέχουσι τὸ χῶµα 
ξύλοις, καὶ ἀθρόα γίνεται καέντων τοῦ χώµατος ἡ κατάπτωσις. 10  Ἐπεὶ δὲ καὶ ἐν 
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τούτοις µεῖον εἶχον οἱ Σκύθαι, ἐδόκει αὐτοῖς καὶ τὰ ἀχρεῖα τῶν ὑποζυγίων καὶ τῶν 
αἰχµαλώτων ὅσοι νόσῳ ἢ χρόνῳ διὰ γῆρας ἐκακοπάθουν <κτεῖναι>· κτείναντες 
<δ’> ἐνέβαλον εἰς τὴν τάφρον καὶ ὕλην παντοίαν ἐπεφόρουν. Τὰ δὲ σώµατα ἄρτι 
τριταῖα γινόµενα ὕψος οὐ µέτριον // παρεῖχεν ἐξοιδοῦντα τῷ χώµατι. 11  Οἱ δὲ 
Θρᾷκες µέρος τι τοῦ τείχους διακόψαντες, ὅσον ἐς µέγεθος πυλίδος στενῆς, 
εἰσεφόρουν κατὰ τοῦτο παρὰ σφᾶς ὅσαι νύκτες τὸν χοῦν· ὡς δὲ πάντῃ ἄποροι τῇ 
γνώµῃ ἐγίνοντο οἱ βάρβαροι, ἐδόκει ἀναχωρεῖν. Καὶ τοῦτο τῇ πολιορκίᾳ τέλος 
τοῖς Σκύθαις ἐγένετο. 
 

Μετάφραση 
{Από το έργο του Δεξίππου. Η πολιορκία της Φιλιππούπολης. 
Τη Φιλιππούπολη — η πόλη αυτή βρίσκεται στα σύνορα µεταξύ της γης των Θρακών 
και των Μακεδόνων και είναι κτισµένη κοντά στον ποταµό Έβρο, και λένε ότι ιδρυτής 
της υπήρξε ο Φίλιππος, ο γιος του Αµύντα, ηγέτης των Μακεδόνων, από τον οποίο πήρε 
και η πόλη το όνοµά της —} σε αυτήν επιτέθηκαν οι Σκύθες πολιορκώντας τη, γιατί 
ήταν πολύ αρχαία και µεγάλη. Και διεξήγαν τον πόλεµο ακολουθώντας την εξής 
πολεµική τακτική: Βάζοντας τις ασπίδες πάνω από το κεφάλι, για να προστατεύονται 
από τα βέλη, γυρνούσαν γύρω γύρω από την πόλη διερευνώντας ποιο σηµείο µπορούσε 
να αποκλειστεί εύκολα µε τείχος ή να υπερπηδηθεί, αν έφερνε κανείς σκάλες, λόγω της 
στενότητας ή του χαµηλού ύψους των τειχών. Και αρχικά, έκαναν επίθεση µε ρίψη 
ακοντίων και βελών. Και εκείνοι (sc. οι κάτοικοι της πόλης) αµύνονταν µε σθένος από  
πάνω (sc. από τα τείχη) εκεί όπου πλησίαζαν οι εχθροί. Μετά (sc. οι Σκύθες) δοκίµαζαν 
εκ νέου τις επιθέσεις εναντίον της πόλης στερεώνοντας σκάλες και πολιορκητικές 
µηχανές. Οι πολιορκητικές µηχανές ήταν τετράγωνες ξύλινες στερεωµένες κατασκευές, 
όµοιες µε σπιτάκια. Και (sc. έκαναν επίθεση) τεντώνοντας δέρµατα επάνω τους (sc. 
επάνω στις πολιορκητικές µηχανές), ώστε να µην υφίστανται βλάβες από όσα ρίχνονταν 
εναντίον τους, ενώ †έκαναν έφοδο στις πύλες †κρατώντας µπροστά από τα σώµατά τους 
τις ασπίδες τους και †µετακινώντας αυτές (sc. τις πολιορκητικές µηχανές) µε τροχούς 
και µοχλούς. Μερικοί από αυτούς προσπαθούσαν να σηκώσουν επιµήκη ξύλα 
καλυµµένα µε σιδερένια επένδυση, για να µη σπάνε κατά τη σύγκρουση, και µε αυτά να 
χτυπήσουν το τείχος. Άλλοι, πάλι, (sc. έκαναν επίθεση) ακουµπώντας σκάλες στα τείχη, 
άλλες κάθετα στερεωµένες, άλλες επάνω σε τροχούς, οι οποίες µπορούσαν να 
µετακινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις· αυτές (sc. τις σκάλες) εκείνοι (sc. οι 
επιτιθέµενοι), όταν τις κατηύθυναν προς τα τείχη µε σχοινιά, τα οποία κρέµονταν από 
τις άκρες κάθε σκάλας, τις ανέπτυσσαν, για να τις στήσουν όρθιες επάνω στα τείχη. 
Μερικοί κατηύθυναν επίσης τροχήλατους ξύλινους πύργους προς τα τείχη, έτσι ώστε, 
όταν πλησίαζαν, να µπορούν µε την τοποθέτηση γεφυρών να µεταβαίνουν µέσω αυτών 
από το ίδιο ύψος επάνω από τα τείχη. Τέτοια αφθονία // πολιορκητικών µηχανών είχαν. 
Οι Θράκες, όµως, τις απέκρουαν όλες, άλλες από αυτές τις πολιορκητικές µηχανές 
συνθλίβοντάς τις µαζί µε τα πληρώµατά τους µε µεγάλους λίθους, τους οποίους 
µετέφεραν µε µεγάλες άµαξες, άλλες, πάλι, πυρπολώντας τις µε δάδες και θειάφι και 
πίσσα. Από τις σκάλες άφηναν να κυλήσουν δοκοί τοποθετηµένοι εγκάρσια (sc. προς τις 
σκάλες) και µεγάλες πέτρες, έτσι ώστε κατά την πρόσκρουση να σπάζουν µε τη βίαιη 
ορµή τους οι ασπίδες και οι σκάλες. Και καθώς οι εχθροί δεν κατάφερναν να 
εξασφαλίσουν κανενός είδους υπεροχή µε τη βοήθεια των µηχανών, κατελήφθησαν από 
αθυµία και, αφού έκαναν σύσκεψη σχετικά µε το πώς θα έπρεπε να συνεχίσουν να 
πολεµούν, τους φάνηκε καλό να υψώσουν ένα µεγάλο ανάχωµα έναντι της πόλης, έτσι 
ώστε να µάχονται εναντίον των αντιπάλων τους από το ίδιο ύψος. Και συσσώρευσαν 
χώµα ως εξής: Μετέφεραν δοκούς από τα γύρω οικοδοµήµατα και, κρατώντας τις 
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ασπίδες µπροστά τους, τις έριχναν ίσια και παράλληλα τη µια δίπλα στην άλλη, όπως 
τύχαινε. Όταν πια το είχαν κάνει αυτό, έφερναν κάθε είδους µπάζα και ξυλεία µεταξύ 
των εκατέρωθεν ορίων της τάφρου. Και έτσι κατάφεραν τη γρήγορη ανύψωση του 
αναχώµατος. Και οι Θράκες, βλέποντας αυτό που συµβαίνει και ότι το ανάχωµα ψήλωνε 
εις βάρος τους, ένωσαν δοκάρια µεταξύ τους και στερέωσαν επάνω τους σανίδες, και 
έτσι δηµιούργησαν ένα ψηλό προστατευτικό µέσο άµυνας επάνω στο τείχος. Και, 
επιπροσθέτως, µηχανεύτηκαν και τούτο: Κατέβασαν νύχτα από το τείχος µε σχοινί στον 
στρατό (sc. των Σκυθών) που ησύχαζε έναν άνδρα γενναίο και ευγενή, στον οποίο είχαν 
δώσει µια αναµµένη δάδα και ένα σκεύος, µέσα στο οποία υπήρχε πίσσα, θειάφι και τα 
σχετικά, για να τα φέρει στο ανάχωµα. Βάζει, λοιπόν, φωτιά στα ξύλα που υποστήριζαν 
το ανάχωµα και, µόλις αυτά κάηκαν, κατάρρευσε µεµιάς το ανάχωµα. Καθώς οι Σκύθες 
βρέθηκαν και εδώ σε µειονεκτική θέση, τους φάνηκε καλό να θανατώσουν τα άχρηστα 
ζώα και από τους αιχµαλώτους όσους ήταν σε κακή φυσική κατάσταση λόγω κάποιας 
ασθένειας ή λόγω του χρόνου, εξαιτίας των γηρατειών. Και αφού τους σκότωσαν, τους 
πέταξαν στην τάφρο και έριχναν από πάνω κάθε είδους ξύλο. Την τρίτη µέρα, τα 
κουφάρια είχαν ήδη πρηστεί και έδιναν έτσι στο ανάχωµα ένα όχι µέτριο ύψος. Οι 
Θράκες, ωστόσο, έριξαν ένα µικρό µέρος του τείχους, τόσο µεγάλο όσο µια στενή µικρή 
πύλη, και µετέφεραν µέσα από αυτό κάθε νύχτα µπάζα µέσα (sc. στην πόλη). Και καθώς 
οι βάρβαροι ξέµειναν πλέον τελείως από ιδέες, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Και τούτο 
αποτέλεσε για τους Σκύθες το τέλος της πολιορκίας. 
 

Σχόλια 
Με ακριβή, παραστατικό αλλά και ρεαλιστικό τρόπο (πβ. τη σχετική παρατήρηση του 
Martin, Dexipp von Athen 230) ο Δέξιππος εξιστορεί τη σύγκρουση ανάµεσα στους 
Θράκες και τους Σκύθες. Οι ενέργειες των δύο αντιµαχόµενων πλευρών ακολουθούν το 
σχήµα δράση-αντίδραση: για κάθε ενέργεια των επιτιθεµένων υπάρχει η 
αποτελεσµατική αντίδραση των αµυνοµένων. Χάρη στο θάρρος, το ακλόνητο φρόνηµα 
και την ευρηµατικότητά τους, οι Θράκες αχρηστεύουν όλα τα µέσα που µετέρχονται οι 
αντίπαλοί τους, όσο «περίτεχνα» και αν είναι αυτά. Ο ιστορικός καταφέρνει να µας 
µεταφέρει την ατµόσφαιρα της σύγκρουσης κάνοντας αναφορά ακόµα και στην 
ψυχολογική κατάσταση των εµπλεκοµένων. 

Η πολιορκία της Φιλιππούπολης από τους Σκύθες θυµίζει σε αρκετά σηµεία 
αυτήν των Πλαταιών από τους Πελοποννησίους στο ιστορικό έργο του Θουκυδίδη (Β 
75–78). Και στα δύο κείµενα παρουσιάζονται οι πρακτικές και τα µέσα που 
χρησιµοποιούν πολιορκούντες και πολιορκηµένοι, τα στάδια που διέρχεται η πολιορκία· 
µάλιστα, και στο θουκυδίδειο χωρίο γίνεται λόγος για δηµιουργία αναχωµάτων και 
πολιορκητικές µηχανές. Η σύγκριση των δύο αποσπασµάτων αποτελεί µέρος του 
ευρύτερου προβληµατισµού όσον αφορά στη σχέση του ιστορικού έργου του Δεξίππου 
µε το θουκυδίδειο έργο σε επίπεδο περιεχοµένου, δοµής και έκφρασης. Το θέµα των 
οµοιοτήτων και των διαφορών ανάµεσα στους δύο ιστορικούς παρουσιάζεται πολύ 
διεξοδικά από τον Stein, Dexippus et Herodianus και, πιο πρόσφατα, από τον Martin, 
Dexipp von Athen 210–256, ιδίως 222–230, όπου και η σύγκριση ανάµεσα στην 
εξιστόρηση της πολιορκίας των Πλαταιών από τον Θουκυδίδη και στην παρουσίαση της 
πολιορκίας της Φιλιππούπολης από τον Δέξιππο. Όπως παρατηρεί, εν πολλοίς, ο Martin, 
οι οµοιότητες ανάµεσα στους δύο ιστορικούς που εντοπίζονται τόσο στο συγκεκριµένο 
απόσπασµα όσο και στο σύνολο του σωζόµενου έργου του Δεξίππου συνυπάρχουν µε 
διαφορές. Εξάλλου, οι οµοιότητες αυτές µπορούν να αποδοθούν σε γενικευµένες τάσεις 
της ιστοριογραφίας, εµφανείς και σε άλλους ιστορικούς ― τάσεις που ίσως 
εκπορεύονται ακόµα και από το εκπαιδευτικό σύστηµα ―, οι οποίες ανάγονται ώς έναν 
βαθµό στον Θουκυδίδη αλλά δεν θα πρέπει να εκληφθούν πάντοτε κατ᾿ ανάγκην ως 
άµεσες επιδράσεις από το έργο του. Τέλος, ο Θουκυδίδης δεν µπορεί να αποτέλεσε τη 
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µοναδική πηγή επιρροής για τον Δέξιππο. Χαρακτηριστικός ως προς τις 
προαναφερθείσες παρατηρήσεις είναι ο κατάλογος που παραθέτει ο Martin (ό.π. 229), ο 
οποίος εµπεριέχει εκφράσεις που αφορούν σε πολεµικά εργαλεία για τα οποία γίνεται 
λόγος στις παραγράφους 3–6 του υπό εξέταση αποσπάσµατος· το λεξιλόγιο αυτό απαντά 
και σε άλλους ιστορικούς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν απαντά καν στον Θουκυδίδη. 
Εν ολίγοις, παρόλο που οι επιδράσεις από το θουκυδίδειο έργο στο έργο του Δεξίππου 
είναι αδιαµφισβήτητες και αυτονόητες λόγω της βαρύτητας της θουκυδίδειας 
παρακαταθήκης, πράγµα που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και µε βάση το νέο βιεννέζικο 
παλίµψηστο (βλ. Papathomas, Dexippos und Thukydides), δεν νοµιµοποιούµαστε να 
κάνουµε λόγο για απλή µίµηση· βλ. Martin, Dexipp von Athen ιδίως 229–230 και 250–
251. 

 
1 Τὴν Φιλιππούπολιν ― ἔστι δὲ ἡ πόλις αὕτη ... προσέβαλλον ἐς πολιορκίαν: Στο πρώτο 
κεφάλαιο, ο ιστορικός κατατοπίζει τον αναγνώστη σχετικά µε την ακριβή γεωγραφική 
θέση της πόλης για την οποία θα κάνει λόγο στη συνέχεια, καθώς και για τους λόγους 
που ώθησαν τους Σκύθες στην απόφαση να τη διεκδικήσουν: Η αξία της Φιλιππούπολης 
έγκειται στο µέγεθός της και στην αρχαιότητά της. Ο πρώτος από τους δύο λόγους είναι 
πρακτικής φύσεως ενώ ο δεύτερος αφορά στη συµβολική αξία της νίκης. 
 

5–6 Καὶ ἥδε µὲν αὐτοῖς ἀφθονία // µηχαν<ηµάτ>ων. | Ἀντήρκουν δὲ πρὸς ἕκαστα οἱ 
Θρᾷκες, ... δᾳσὶν καὶ θείῳ καὶ πίσσῃ: Αν και οι βάρβαροι καταφεύγουν σε ποικιλία 
τεχνολογικών µέσων της εποχής,  αποδεικνύονται άπειροι και γενικά ανεπαρκείς ως 
προς τη χρήση τους. Στις απανωτές αποτυχίες των Σκυθών να καταλάβουν τη 
Φιλιππούπολη παρόλο που καταφεύγουν σε εξελιγµένα για την εποχή τους τεχνολογικά 
µέσα, που είναι ανώτερα αυτών που χρησιµοποιούν οι Θράκες, υπολανθάνει ένας 
ειρωνικός τόνος. 
 

9 ἄνδρα εὔτολµόν τε καὶ γενναῖον: Η ανάθεση της ριψοκίνδυνης αποστολής του 
εµπρησµού του ξύλινου υποστηρίγµατος που είχαν κατασκευάσει οι Σκύθες δεν θα 
µπορούσε παρά να ανατεθεί σε έναν άνδρα µε ιδιαίτερο θάρρος. Η ιδιότητα της τόλµης 
έχει εδώ ξεκάθαρα θετικές συνυποδηλώσεις, πράγµα που δεν ισχύει για όλες τις 
αναφορές σε αυτήν στο έργο του Δεξίππου· βλ. σχετικά Martin, Dexipp von Athen 248–
249, όπου και η σύγκριση µε τις αναφορές στην έννοια αυτή στον Θουκυδίδη. 
 

9 Ἐµβάλλει δὴ οὖν τὸ πῦρ τοῖς ἀνέχουσι τὸ χῶµα ξύλοις, καὶ ἀθρόα γίνεται καέντων τοῦ 
χώµατος ἡ κατάπτωσις: Η καύση των ξύλων που λειτουργούσαν ως βάση και 
υποστήριγµα είχε ως συνέπεια να καταρρεύσει το σύνολο του αναχώµατος. 
 

10 Τὰ δὲ σώµατα ἄρτι τριταῖα γινόµενα ὕψος οὐ µέτριον // παρεῖχον ἐξοιδοῦντα τῷ 
χώµατι: To φούσκωµα των νεκρών ανθρώπων και ζώων που ψήλωσε το ανάχωµα είχε 
στόχο να διευκολύνει την έφοδο των Σκυθών στα τείχη της πόλης από ίσο ύψος προς τα 
τείχη. 
 

11 οἱ βάρβαροι: Μετά το περιεχόµενο της §10, η χρήση του όρου βάρβαρος για τους 
Γότθους είναι εδώ σχεδόν αναµενόµενη. 
 
 

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Επίσκοπος Καισαρείας Παλαιστίνης (Παλαιστίνη περ. 260/3 – 339/40, 
επίσκοπος από το 313/4 περίπου). Ο ίδιος αναφερόταν στον εαυτό του ως ὁ τοῦ 
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Παµφίλου. Ο τελευταίος υπήρξε ιερέας, µελετητής του µεγάλου χριστιανού 
θεολόγου Ωριγένη (184/5 – πιθ. 254), πνευµατικός πατέρας και δάσκαλος του 
Ευσεβίου στην Καισάρεια. Στη διάρκεια της φυλάκισης του Παµφίλου κατά 
τους διωγµούς του Μαξιµίνου, ο Ευσέβιος συνεργάστηκε µαζί του εντός της 
φυλακής στη συγγραφή έργου υπέρ του Ωριγένη. Μετά την εκτέλεση του 
Παµφίλου το 309, ο Ευσέβιος κατέφυγε στην Τύρο και µετά στην Αίγυπτο, 
όπου και φυλακίστηκε. Η γνωριµία του µε τον Μεγάλο Κωνσταντίνο υπήρξε 
καθοριστική: συνδέθηκε στενά µαζί του ως ιστορικός, θεολόγος και ρήτορας, 
θεωρούµενος µάλιστα σήµερα ως θεµελιωτής του καισαροπαπισµού. Συµµετείχε 
στην Α´ Οικουµενική Σύνοδο της Νίκαιας (325), της οποίας το σύµβολο 
υπέγραψε. Υπήρξε όµως ευµετάβλητος από δογµατική άποψη και στήριξε σε 
γενικές γραµµές τους αιρετικούς αρειανούς, ενώ συνέβαλε στην πρώτη εξορία 
του Μεγάλου Αθανασίου (για τον οποίο, βλ. παρακάτω). Για τους λόγους 
αυτούς δεν τιµάται ως άγιος, µολονότι η Εκκλησία αναγνώρισε το έργο του. 

Ο Ευσέβιος υπήρξε από τους πολυγραφότερους χριστιανούς συγγραφείς. 
Διέθετε πολυσχιδείς γνώσεις και κριτική διάθεση, χωρίς όµως µεγάλο βάθος. Τα 
έργα του είναι ερµηνευτικά, δογµατικά, απολογητικά, ιστορικά και επιστολικά. 
Στα απολογητικά περιλαµβάνονται η Εὐαγγελικὴ Προπαρασκευή (Preparatio 
evangelica), µε την οποία υποστηρίζει την ανωτερότητα της εβραϊκής θρησκείας 
έναντι της ελληνορωµαϊκής, και η Εὐαγγελικὴ Ἀπόδειξις (Demonstratio 
evangelica), στην οποία προβάλλει την ανωτερότητα της χριστιανικής 
θρησκείας, αφού αυτή, και όχι η ιουδαϊκή, είναι η αληθινή κληρονόµος της 
Παλαιάς Διαθήκης. Στα ιστορικά του έργα ανήκουν µεταξύ άλλων: 1) το 
Χρονικόν (Chronicon) ή Χρονικοὶ Κανόνες καὶ Ἐπιτοµὴ παντοδαπῆς ἱστορίας 
Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων. Πρόκειται για το πρώτο παγκόσµιο χρονικό, 
γραµµένο από χριστιανική σκοπιά, από τον Αβραάµ (2016/5 π.Χ.) ως την εποχή 
του συγγραφέα (303 και, κατόπιν συµπληρώσεων, 325). Περιέχει συνοπτική 
ιστορία και συγχρονιστικούς χρονολογικούς πίνακες των σηµαντικότερων 
αρχαίων λαών (Χαλδαίων, Ασσυρίων, Εβραίων, Αιγυπτίων, Ελλήνων και 
Ρωµαίων). Σώζεται µόνο αποσπασµατικά στο πρωτότυπο, αλλά είναι γνωστό 
από τις πρώιµες, αν και επί τη βάσει διασκευής, µεταφράσεις του στην αρµενική 
και εν µέρει στη λατινική (περί το 380/2 από τον Ιερώνυµο), 2) η Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἱστορία (για την οποία βλ. παρακάτω), και 3) ο λόγος Εἰς τὸν βίον τοῦ µακαρίου 
Κωνσταντίνου βασιλέως (Vita Constantini), ένα περίφηµο εγκωµιαστικό κείµενο 
για τον πρώτο χριστιανό ρωµαίο αυτοκράτορα και µια από τις σηµαντικότερες 
µορφές της ευρωπαϊκής ιστορίας, το οποίο συντάχτηκε και εκφωνήθηκε λίγο 
µετά τον θάνατό του. Από τα υπόλοιπα έργα του Ευσεβίου, ας σηµειωθούν εδώ 
το Περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ µαρτυρησάντων (De martyribus Palaestinae), ο λόγος 
του Μ. Κωνσταντίνου Τῷ τῶν ἁγίων συλλόγῳ, ο οποίος απευθύνεται προς 
συνάθροιση επισκόπων (Oratio ad sanctorum coetum), o Τριακονταετηρικός 
λόγος που εκφώνησε ο Ευσέβιος το 335 για τα τριάντα έτη της βασιλείας του Μ. 
Κωνσταντίνου (De laudibus Constantini), οι Κανόνες δέκα τῶν ἱερῶν 
Εὐαγγελίων, πίνακες δηλαδή παράλληλων ή διαφορετικών χωρίων των 
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τεσσάρων Ευαγγελίων, και τα ερµηνευτικά υποµνήµατα στα βιβλία των 
Ψαλµών και του Ησαΐα. 

 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Η Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία του Ευσεβίου διαιρείται σε δέκα βιβλία, που 
καλύπτουν την ιστορία της χριστιανικής Εκκλησίας από τους αποστολικούς 
χρόνους ως το 324, τη νίκη του Μ. Κωνσταντίνου επί του Λικινίου και την αρχή 
της µονοκρατορίας του. Φαίνεται ότι ο Ευσέβιος άρχισε τη συγγραφή των οκτώ 
πρώτων βιβλίων το 312, αξιοποιώντας το υλικό που είχε ήδη συγκεντρώσει στο 
Χρονικόν του. Επεξεργάστηκε το έργο σε νέες, διαδοχικές εκδόσεις, µε 
αναθεωρήσεις και προσθήκες που λάµβαναν υπόψιν τις πολιτικές αλλαγές, το 
313 (9ο βιβλίο), περί το 316 (10ο βιβλίο) και το 324/6 (τελευταία κεφάλαια). 
Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι κατά κάποιο τρόπο συνέχισε αργότερα την 
Ιστορία µε τη µορφή του εγκωµιαστικού Βίου του Κωνσταντίνου, που 
εκτείνεται ως τον θάνατο του αυτοκράτορα το 337. 

Η Ἐκκ. Ἱστ. αποτελεί πολύτιµη πηγή πλήθους πληροφοριών για τους 
πρώτους αιώνες του χριστιανισµού. Το έργο υπήρξε πρωτοποριακό, καθώς ο 
Ευσέβιος εγκαινίασε µε αυτό την εκκλησιαστική ιστοριογραφία και ταυτόχρονα 
την ιστοριογραφία ενός θεσµού. Θεωρείται επίσης ως «επιστηµονική» ιστορία 
χάρη στο αρχειακό υλικό που συµπεριλαµβάνει, καθώς, αντί για τις δηµηγορίες 
των παλαιότερων ιστορικών, παραθέτει αυτούσια έγγραφα προς υποστήριξη των 
όσων εκτίθενται σε αυτήν. Από ιδεολογική άποψη, διακρίνεται για τη 
χριστιανική θεώρηση της ιστορίας µέσω της τελεολογικής της προσέγγισης, µια 
προσέγγιση που κατευθύνεται από την πίστη στην Ενσάρκωση του Θεού Λόγου 
µε σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου, καθώς και για την προβολή της πορείας 
της Εκκλησίας από τους διωγµούς στον θρίαµβο. Η τεράστια σηµασία του έργου 
ήδη από την εποχή του, παρά τα µεθοδολογικά του µειονεκτήµατα 
(υποκειµενικότητα, απολογητικός στόχος, απουσία ιδιαίτερου θεωρητικού 
προβληµατισµού, ρητορισµός), προκύπτει µε σαφήνεια αφενός από το ότι οι 
µεταγενέστεροι Έλληνες εκκλησιαστικοί ιστορικοί το θεωρούν ως έργο 
αναφοράς συνεχίζοντάς το, και αφετέρου από το ότι µεταφράστηκε ενωρίς τόσο 
στα λατινικά από τον Ρουφίνο (το 402) όσο και στα συριακά (4ος αι.), καθώς και 
στα αρµενικά, γεωργιανά και κοπτικά.  

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο αποσπάσµατα. Το πρώτο (1, 1, 1–7) 
αποτελεί τον Πρόλογο, στον οποίο ο Ευσέβιος εκθέτει το αντικείµενο και την 
αναγκαιότητα του έργου. Το δεύτερο (10, 5, 1–13) παρέχει ένα παράδειγµα για 
τη συµπερίληψη σπουδαίου αρχειακού υλικού στην Ἐκκ. Ἱστ.: πρόκειται για το 
Διάταγµα του Μεδιολάνου (313), µε το οποίο τερµατίστηκαν οι διωγµοί των 
χριστιανών και επικράτησε η ανεξιθρησκεία στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία. 

CPG 3465–3507 (3495 Ἐκκλ. Ἱστ.). 
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Έκδ.: G. Bardy, Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Texte grec, 
traduction et annotation, I. I–IV, II. V–VII, III. VIII–X et Les martyrs en 
Palestine, IV. Introduction et index, Sources Chrétiennes 31, 41, 55, 73, Paris 
1952–1960. Κείµενο προερχόµενο από την έκδοση E. Schwartz, Eusebius 
Werke, II, 1–3. Die Kirchengeschichte, Die griechischen christlichen 
Schriftsteller 9, 1–3, Leipzig 1903–1909. 

 
1, 1, 1–7 και 10, 5, 1–13 

 
Βιβλίον Α´ 

α´. Τίς ἡ τῆς ἐπαγγελίας ὑπόθεσις 
Τὰς τῶν ἱερῶν ἀποστόλων διαδοχὰς σὺν καὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν καὶ εἰς 
ἡµᾶς διηνυσµένοις χρόνοις,  

ὅσα τε καὶ πηλίκα πραγµατευθῆναι κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν 
λέγεται,  

καὶ ὅσοι ταύτης διαπρεπῶς ἐν ταῖς µάλιστα ἐπισηµοτάταις παροικίαις 
ἡγήσαντό τε καὶ προέστησαν,  

ὅσοι τε κατὰ γενεὰν ἑκάστην ἀγράφως ἢ καὶ διὰ συγγραµµάτων τὸν θεῖον 
ἐπρέσβευσαν λόγον,  

τίνες τε καὶ ὅσοι καὶ ὁπηνίκα νεωτεροποιίας ἱµέρῳ πλάνης εἰς ἔσχατον 
ἐλάσαντες, ψευδωνύµου γνώσεως εἰσηγητὰς ἑαυτοὺς ἀνακεκηρύχασιν, ἀφειδῶς 
οἷα λύκοι βαρεῖς τὴν Χριστοῦ ποίµνην ἐπεντρίβοντες,  

2 πρὸς ἐπὶ τούτοις καὶ τὰ παραυτίκα τῆς κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ἐπιβουλῆς 
τὸ πᾶν Ἰουδαίων ἔθνος περιελθόντα,  

ὅσα τε αὖ καὶ ὁποῖα καθ’ οἵους τε χρόνους πρὸς τῶν ἐθνῶν ὁ θεῖος 
πεπολέµηται λόγος, καὶ πηλίκοι κατὰ καιροὺς τὸν δι’ αἵµατος καὶ βασάνων ὑπὲρ 
αὐτοῦ διεξῆλθον ἀγῶνα,  

τά τ’ ἐπὶ τούτοις καὶ καθ’ ἡµᾶς αὐτοὺς µαρτύρια  
καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσιν ἵλεω καὶ εὐµενῆ τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ἀντίληψιν γραφῇ 

παραδοῦναι προῃρηµένος,  
οὐδ’ ἄλλοθεν ἢ ἀπὸ πρώτης ἄρξοµαι τῆς κατὰ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡµῶν 

Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ οἰκονοµίας.  
3 Ἀλλά µοι συγγνώµην εὐγνωµόνων ἐντεῦθεν ὁ λόγος αἰτεῖ, µείζονα ἢ καθ’ 

ἡµετέραν δύναµιν ὁµολογῶν εἶναι τὴν ἐπαγγελίαν ἐντελῆ καὶ ἀπαράλειπτον 
ὑποσχεῖν, ἐπεὶ καὶ πρῶτοι νῦν τῆς ὑποθέσεως ἐπιβάντες οἷά τινα ἐρήµην καὶ 
ἀτριβῆ ἰέναι ὁδὸν ἐγχειροῦµεν, Θεὸν µὲν ὁδηγὸν καὶ τὴν τοῦ κυρίου συνεργὸν 
σχήσειν εὐχόµενοι δύναµιν, ἀνθρώπων γε µὴν οὐδαµῶς εὑρεῖν οἷοί τε ὄντες ἴχνη 
γυµνὰ τὴν αὐτὴν ἡµῖν προωδευκότων, µὴ ὅτι σµικρὰς αὐτὸ µόνον προφάσεις, δι’ 
ὧν ἄλλος ἄλλως ὧν διηνύκασι χρόνων µερικὰς ἡµῖν καταλελοίπασι διηγήσεις, 
πόρρωθεν ὥσπερ εἰ πυρσοὺς τὰς ἑαυτῶν προανατείνοντες φωνὰς καὶ ἄνωθέν 
ποθεν ὡς ἐξ ἀπόπτου καὶ ἀπὸ σκοπῆς βοῶντες καὶ διακελευόµενοι, ᾗ χρὴ βαδίζειν 
καὶ τὴν τοῦ λόγου πορείαν ἀπλανῶς καὶ ἀκινδύνως εὐθύνειν.  

4 Ὅσα τοίνυν εἰς τὴν προκειµένην ὑπόθεσιν λυσιτελεῖν ἡγούµεθα τῶν αὐτοῖς 
ἐκείνοις σποράδην µνηµονευθέντων, ἀναλεξάµενοι καὶ ὡς ἂν ἐκ λογικῶν 
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λειµώνων τὰς ἐπιτηδείους αὐτῶν τῶν πάλαι συγγραφέων ἀπανθισάµενοι φωνάς, 
δι’ ὑφηγήσεως ἱστορικῆς πειρασόµεθα σωµατοποιῆσαι, ἀγαπῶντες, εἰ καὶ µὴ 
ἁπάντων, τῶν δ’ οὖν µάλιστα διαφανεστάτων τοῦ σωτῆρος ἡµῶν ἀποστόλων τὰς 
διαδοχὰς κατὰ τὰς διαπρεπούσας ἔτι καὶ νῦν µνηµονευοµένας ἐκκλησίας 
ἀνασωσαίµεθα.  

5 Ἀναγκαιότατα δέ µοι πονεῖσθαι τὴν ὑπόθεσιν ἡγοῦµαι, ὅτι µηδένα πω εἰς 
δεῦρο τῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων διέγνων περὶ τοῦτο τῆς γραφῆς σπουδὴν 
πεποιηµένον τὸ µέρος· ἐλπίζω δ’ ὅτι καὶ ὠφελιµωτάτη τοῖς φιλοτίµως περὶ τὸ 
χρηστοµαθὲς τῆς ἱστορίας ἔχουσιν ἀναφανήσεται.  

6 Ἤδη µὲν οὖν τούτων καὶ πρότερον ἐν οἷς διετυπωσάµην χρονικοῖς 
κανόσιν ἐπιτοµὴν κατεστησάµην, πληρεστάτην δ’ οὖν ὅµως αὐτῶν ἐπὶ τοῦ 
παρόντος ὡρµήθην τὴν ἀφήγησιν ποιήσασθαι.  

7 Καὶ ἄρξεταί γέ µοι ὁ λόγος, ὡς ἔφην, ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν Χριστὸν 
ἐπινοουµένης ὑψηλοτέρας καὶ κρείττονος ἢ κατὰ ἄνθρωπον οἰκονοµίας τε καὶ 
θεολογίας. Καὶ γὰρ τὸν γραφῇ µέλλοντα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑφηγήσεως 
παραδώσειν τὴν ἱστορίαν, ἄνωθεν ἐκ πρώτης τῆς κατ’ αὐτὸν τὸν Χριστόν, ὅτιπερ 
ἐξ αὐτοῦ καὶ τῆς προσωνυµίας ἠξιώθηµεν, θειοτέρας ἢ κατὰ τὸ δοκοῦν τοῖς 
πολλοῖς οἰκονοµίας ἀναγκαῖον ἂν εἴη κατάρξασθαι.  

 
Βιβλίον Ι´ 

ε´. Ἀντίγραφα βασιλικῶν νόµων περὶ τῶν Χριστιανῶν προσηκόντων 
Φέρε δή, λοιπὸν καὶ τῶν βασιλικῶν διατάξεων Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου τὰς 
ἐκ τῆς Ῥωµαίων φωνῆς µεταληφθείσας ἑρµηνείας παραθώµεθα. 
 

Ἀντίγραφον βασιλικῶν διατάξεων ἐκ ῥωµαϊκῆς γλώττης µεταληφθεισῶν 
2 «Ἤδη µὲν πάλαι σκοποῦντες τὴν ἐλευθερίαν τῆς θρησκείας οὐκ ἀρνητέαν εἶναι, 
ἀλλ’ ἑνὸς ἑκάστου τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ βουλήσει ἐξουσίαν δοτέον τοῦ τὰ θεῖα 
πράγµατα τηµελεῖν κατὰ τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν ἕκαστον, κεκελεύκειµεν τοῖς τε 
Χριστιανοῖς τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς θρησκείας τῆς ἑαυτῶν τὴν πίστιν φυλάττειν. 3 

Ἀλλ’ ἐπειδὴ πολλαὶ καὶ διάφοροι αἱρέσεις ἐν ἐκείνῃ τῇ ἀντιγραφῇ, ἐν ᾗ τοῖς αὐτοῖς 
συνεχωρήθη ἡ τοιαύτη ἐξουσία, ἐδόκουν προστεθεῖσθαι σαφῶς, τυχὸν ἴσως τινὲς 
αὐτῶν µετ’ ὀλίγον ἀπὸ τῆς τοιαύτης παραφυλάξεως ἀπεκρούοντο.  

4 Ὁπότε εὐτυχῶς ἐγὼ Κωνσταντῖνος ὁ Αὔγουστος κἀγὼ Λικίννιος ὁ 
Αὔγουστος ἐν τῇ Μεδιολάνῳ ἐληλύθειµεν καὶ πάντα ὅσα πρὸς τὸ λυσιτελὲς καὶ τὸ 
χρήσιµον τῷ κοινῷ διέφερεν, ἐν ζητήσει ἔσχοµεν, ταῦτα µεταξὺ τῶν λοιπῶν ἅτινα 
ἐδόκει ἐν πολλοῖς ἅπασιν ἐπωφελῆ εἶναι, µᾶλλον δὲ ἐν πρώτοις διατάξαι 
ἐδογµατίσαµεν, οἷς ἡ πρὸς τὸ θεῖον αἰδώς τε καὶ τὸ σέβας ἐνείχετο, τοῦτ’ ἔστιν, 
ὅπως δῶµεν καὶ τοῖς Χριστιανοῖς καὶ πᾶσιν ἐλευθέραν αἵρεσιν τοῦ ἀκολουθεῖν τῇ 
θρησκείᾳ ᾗ δ’ ἂν βουληθῶσιν, ὅπως ὅ τί ποτέ ἐστιν θειότητος καὶ οὐρανίου 
πράγµατος, ἡµῖν καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὴν ἡµετέραν ἐξουσίαν διάγουσιν εὐµενὲς εἶναι 
δυνηθῇ.  

5 Τοίνυν ταύτην τὴν [ἡµετέραν] βούλησιν ὑγιεινῷ καὶ ὀρθοτάτῳ λογισµῷ 
ἐδογµατίσαµεν, ὅπως µηδενὶ παντελῶς ἐξουσία ἀρνητέα ᾖ τοῦ ἀκολουθεῖν καὶ 
αἱρεῖσθαι τὴν τῶν Χριστιανῶν παραφύλαξιν ἢ θρησκείαν ἑκάστῳ τε ἐξουσία 
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δοθείη τοῦ διδόναι ἑαυτοῦ τὴν διάνοιαν ἐν ἐκείνῃ τῇ θρησκεία, ἣν αὐτὸς ἑαυτῷ 
ἁρµόζειν νοµίζει, ὅπως ἡµῖν δυνηθῇ τὸ θεῖον ἐν πᾶσι τὴν ἔθιµον σπουδὴν καὶ 
καλοκἀγαθίαν παρέχειν.  

6 Ἅτινα οὕτως ἀρέσκειν ἡµῖν ἀντιγράψαι ἀκόλουθον ἦν, ἵν’ ἀφαιρεθεισῶν 
παντελῶς τῶν αἱρέσεων, αἵτινες τοῖς προτέροις ἡµῶν γράµµασι τοῖς πρὸς τὴν σὴν 
καθοσίωσιν ἀποσταλεῖσι περὶ τῶν Χριστιανῶν ἐνείχοντο, καὶ ἅτινα πάνυ σκαιὰ 
καὶ τῆς ἡµετέρας πραότητος ἀλλότρια εἶναι ἐδόκει, ταῦτα ὑφαιρεθῇ καὶ νῦν 
ἐλευθέρως καὶ ἁπλῶς ἕκαστος αὐτῶν τῶν τὴν αὐτὴν προαίρεσιν ἐσχηκότων τοῦ 
φυλάττειν τὴν τῶν Χριστιανῶν θρησκείαν ἄνευ τινὸς ὀχλήσεως τοῦτο αὐτὸ 
παραφυλάττοι. 7 Ἅτινα τῇ σῇ ἐπιµελείᾳ πληρέστατα δηλῶσαι ἐδογµατίσαµεν, ὅπως 
εἰδείης ἡµᾶς ἐλευθέραν καὶ ἀπολελυµένην ἐξουσίαν τοῦ τηµελεῖν τὴν ἑαυτῶν 
θρησκείαν τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς δεδωκέναι· 8 ὅπερ ἐπειδὴ ἀπολελυµένως αὐτοῖς 
ὑφ’ ἡµῶν δεδωρῆσθαι θεωρεῖ ἡ σὴ καθοσίωσις, καὶ ἑτέροις δεδόσθαι ἐξουσίαν 
τοῖς βουλοµένοις τοῦ µετέρχεσθαι τὴν παρατήρησιν καὶ θρησκείαν ἑαυτῶν, ὅπερ 
ἀκολούθως τῇ ἡσυχίᾳ τῶν ἡµετέρων καιρῶν γίνεσθαι φανερόν ἐστιν, ὅπως 
ἐξουσίαν ἕκαστος ἔχῃ τοῦ αἱρεῖσθαι καὶ τηµελεῖν ὁποίαν δ’ ἂν βούληται [τὸ 
θεῖον]. Τοῦτο δὲ ὑφ’ ἡµῶν γέγονεν, ὅπως µηδεµιᾷ τιµῇ µηδὲ θρησκείᾳ τινὶ 
µεµειῶσθαί τι ὑφ’ ἡµῶν δοκοίη.  

9 Καὶ τοῦτο δὲ πρὸς τοῖς λοιποῖς εἰς τὸ πρόσωπον τῶν Χριστιανῶν 
δογµατίζοµεν, ἵνα τοὺς τόπους αὐτῶν, εἰς οὓς τὸ πρότερον συνέρχεσθαι ἔθος ἦν 
αὐτοῖς, περὶ ὧν καὶ τοῖς πρότερον δοθεῖσιν πρὸς τὴν σὴν καθοσίωσιν γράµµασιν 
τύπος ἕτερος ἦν ὡρισµένος τῷ προτέρῳ χρόνῳ, [ἵν’] εἴ τινες ἢ παρὰ τοῦ ταµείου 
τοῦ ἡµετέρου ἢ παρά τινος ἑτέρου φαίνοιντο ἠγορακότες, τούτους τοῖς αὐτοῖς 
Χριστιανοῖς ἄνευ ἀργυρίου καὶ ἄνευ τινὸς ἀπαιτήσεως τῆς τιµῆς, ὑπερτεθείσης 
[δίχα] πάσης ἀµελείας καὶ ἀµφιβολίας, ἀποκαταστήσωσι, καὶ εἴ τινες κατὰ δῶρον 
τυγχάνουσιν εἰληφότες, τοὺς αὐτοὺς τόπους ὅπως ἢ τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς τὴν 
ταχίστην ἀποκαταστήσωσιν 10 οὕτως ὡς ἢ οἱ ἠγορακότες τοὺς αὐτοὺς τόπους ἢ οἱ 
κατὰ δωρεὰν εἰληφότες αἰτῶσί τι παρὰ τῆς ἡµετέρας καλοκἀγαθίας προσέλθωσι 
τῷ ἐπὶ τόπων ἐπάρχῳ δικάζοντι, ὅπως καὶ αὐτῶν διὰ τῆς ἡµετέρας χρηστότητος 
πρόνοια γένηται. ἅτινα πάντα τῷ σώµατι τῷ τῶν Χριστιανῶν παρ’ αὐτὰ διὰ τῆς 
σῆς σπουδῆς ἄνευ τινὸς παρολκῆς παραδίδοσθαι δεήσει.  

11 Καὶ ἐπειδὴ οἱ αὐτοὶ Χριστιανοὶ οὐ µόνον ἐκείνους εἰς οὓς συνέρχεσθαι 
ἔθος εἶχον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους τόπους ἐσχηκέναι γινώσκονται διαφέροντας οὐ πρὸς 
ἕκαστον αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ αὐτῶν σώµατος, τοῦτ’ ἔστιν τῶν 
Χριστιανῶν, ταῦτα πάντα ἐπὶ τῷ νόµῳ ὃν προειρήκαµεν, δίχα παντελῶς τινος 
ἀµφισβητήσεως τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς, τοῦτ’ ἔστιν τῷ σώµατι [αὐτῶν] καὶ τῇ 
συνόδῳ [ἑκάστῳ] αὐτῶν ἀποκαταστῆναι κελεύσεις, τοῦ προειρηµένου λογισµοῦ 
δηλαδὴ φυλαχθέντος, ὅπως αὐτοὶ οἵτινες τοὺς αὐτοὺς ἄνευ τιµῆς, καθὼς 
προειρήκαµεν, ἀποκαθιστῶσι, τὸ ἀζήµιον τὸ ἑαυτῶν παρὰ τῆς ἡµετέρας 
καλοκἀγαθίας ἐλπίζοιεν. 12 Ἐν οἷς πᾶσιν τῷ προειρηµένῳ σώµατι τῶν Χριστιανῶν 
τὴν σπουδὴν δυνατώτατα παρασχεῖν ὀφείλεις, ὅπως τὸ ἡµέτερον κέλευσµα τὴν 
ταχίστην παραπληρωθῇ, ὅπως καὶ ἐν τούτῳ διὰ τῆς ἡµετέρας χρηστότητος 
πρόνοια γένηται τῆς κοινῆς καὶ δηµοσίας ἡσυχίας.  
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13 Τούτῳ γὰρ τῷ λογισµῷ, καθὼς καὶ προείρηται, ἡ θεία σπουδὴ περὶ ἡµᾶς, 
ἧς ἐν πολλοῖς ἤδη πράγµασιν ἀπεπειράθηµεν, διὰ παντὸς τοῦ χρόνου βεβαίως 
διαµείναι. 14 Ἵνα δὲ ταύτης τῆς ἡµετέρας νοµοθεσίας καὶ τῆς καλοκἀγαθίας ὁ ὅρος 
πρὸς γνῶσιν πάντων ἐνεχθῆναι δυνηθῇ, προταχθέντα τοῦ σοῦ προστάγµατος ταῦτα 
τὰ ὑφ’ ἡµῶν γραφέντα πανταχοῦ προθεῖναι καὶ εἰς γνῶσιν πάντων ἀγαγεῖν 
ἀκόλουθόν ἐστιν, ὅπως ταύτης τῆς ἡµετέρας καλοκἀγαθίας ἡ νοµοθεσία µηδένα 
λαθεῖν δυνηθῇ». 
 

Μετάφραση 
Βιβλίο Α 

α´. Ποια είναι η υπόθεση του αναληφθέντος έργου 
Τις διαδοχές των ιερών Αποστόλων καθώς και τους χρόνους που διανύθηκαν από τον 
Σωτήρα µας µέχρι εµάς, 

όσα σπουδαία λέγεται ότι πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια της ιστορίας της 
Εκκλησίας, 

και όσα πρόσωπα αυτής της ιστορίας ηγήθηκαν και προήδρευσαν διαπρεπώς στις 
πλέον σηµαντικές επισκοπές, 

όσοι σε κάθε γενιά υπήρξαν πρεσβευτές του θείου λόγου προφορικώς ή και µε 
συγγράµµατα, 

ποιοι και πόσοι και πότε, οδηγηµένοι σε έσχατο σηµείο πλάνης από τον πόθο του 
νεωτερισµού, αυτοανακηρύχθηκαν σε εισηγητές ψευδεπίγραφης γνώσης, 
τραυµατίζοντας ανελέητα την ποίµνη του Χριστού σαν άγριοι λύκοι, 

2 επιπλέον, όσα δεινά επέπεσαν σε ολόκληρο το έθνος των Ιουδαίων αµέσως µετά 
την επιβουλή του κατά του Σωτήρα µας, 

ακόµη, πόσο και µε ποιους τρόπους και σε ποιες χρονικές στιγµές πολεµήθηκε 
από τα Έθνη ο θείος λόγος, και πόσο σπουδαίοι άνθρωποι διεξήλθαν κατά καιρούς τον 
αγώνα υπέρ του µε αίµα και βασανιστήρια, 

και τις µαρτυρίες για τότε και για την εποχή µας, 
και τη σε όλες τις περιστάσεις σπλαγχνική και ευµενή στήριξη του Σωτήρα µας, 

επειδή αυτά έχω αναλάβει να εκθέσω γραπτώς, 
δεν θα ξεκινήσω από άλλο σηµείο παρά από την αρχή της οικονοµίας τής 

σχετιζόµενης µε τον Σωτήρα και Κύριό µας Ιησού, τον Χριστό του Θεού. 
3 Αλλά από το σηµείο αυτό και εξής ο λόγος ζητά για λογαριασµό µου συγγνώµη 

από τους καλοπροαίρετους ανθρώπους, καθώς οµολογεί ότι υπερβαίνει τις δυνάµεις µου 
το να εκπληρώσω την υπόσχεση τέλεια και χωρίς παραλείψεις, διότι είµαι τώρα ο 
πρώτος που ανέλαβα το έργο, σαν να επιχειρώ να βαδίσω δρόµο έρηµο και απάτητο. 
Και εύχοµαι να έχω τον Θεό οδηγό και τη δύναµη του Κυρίου συνεργό µου, ενώ 
σίγουρα δεν µπορώ να βρω καθόλου ούτε απλά ίχνη ανθρώπων που να προηγήθηκαν 
στον ίδιο µε εµένα δρόµο, παρά µόνο µικρές ενδείξεις, µε τις οποίες µας έχουν αφήσει, ο 
καθένας µε διαφορετικό τρόπο, αποσπασµατικές αφηγήσεις για τους χρόνους που 
διήνυσαν, υψώνοντας τις φωνές τους από µακριά σαν πυρσούς και φωνάζοντας από τα 
παλιά σαν από µακρινή σκοπιά και προστάζοντας πού πρέπει να βαδίσω και πώς να 
κατευθύνω την πορεία του λόγου µου χωρίς πλάνη και κίνδυνο. 

4 Όσα εποµένως νοµίζω ότι θα ωφελήσουν την προκειµένη υπόθεση από όσα 
εκείνοι σποραδικώς εµνηµόνευσαν, τα µελέτησα και σαν από λογικά λιβάδια 
ανθολόγησα τα χρήσιµα χωρία αυτών των παλαιών συγγραφέων· και θα επιχειρήσω να 
τα καταστήσω ενιαίο σώµα µέσω της ιστορικής αφήγησης, επιθυµώντας να περισώσω 
από τη λήθη τις διαδοχές, αν όχι όλων, προπάντων των πλέον επιφανών Αποστόλων του 
Σωτήρα µας στις εξέχουσες και µέχρι σήµερα µνηµονευόµενες Εκκλησίες. 
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5 Όσο για εµένα, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αναγκαία η εκπόνηση του έργου, 
διότι δεν αντιλήφθηκα κανέναν έως τώρα από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς να έχει 
καταπιαστεί µε σύγγραµµα αυτού του είδους· ελπίζω δε ότι θα αποδειχθεί και 
εξαιρετικά ωφέλιµη σε όσους δείχνουν προθυµία για µαθήµατα από την ιστορία. 

6 Εξάλλου, ήδη παρουσίασα επιτοµή αυτών των θεµάτων και παλαιότερα, στους 
Χρονικούς Κανόνες τους οποίους συνέταξα, τώρα όµως επιδιώκω να αφηγηθώ αυτά µε 
τρόπο πληρέστατο. 
7 Και όπως είπα, θα ξεκινήσει η αφήγησή µου από την αφορώσα στον Χριστό οικονοµία 
και θεολογία, που εννοείται ως υψηλότερη και ανώτερη από την ανθρώπινη λογική. 
Διότι, πράγµατι, αυτός που πρόκειται να καταγράψει την αφήγηση της εκκλησιαστικής 
ιστορίας, είναι ανάγκη να ξεκινήσει από τα άνω, από την πρώτη, θεϊκότερη από ό,τι 
νοµίζουν οι πολλοί, οικονοµία που αφορά στον Χριστό, επειδή από Αυτόν αξιωθήκαµε 
και το προσωνύµιο. 

 
Βιβλίο Ι 

ε´. Αντίγραφα βασιλικών νόµων που αφορούν στους χριστιανούς 
Ορίστε λοιπόν, ας παραθέσουµε και τις µεταφράσεις από τη ρωµαϊκή γλώσσα των 
βασιλικών διατάξεων του Κωνσταντίνου και του Λικιννίου. 
 

Αντίγραφο βασιλικών διατάξεων 
µεταφρασµένων από τη ρωµαϊκή γλώσσα 

2 Ήδη από παλιά, επειδή κρίναµε ότι η ελευθερία της θρησκείας δεν πρέπει να 
απορρίπτεται, αλλά πρέπει να δίδεται στη διάνοια και τη βούληση του καθενός η 
εξουσία να ασχολείται µε τα περί θείου θέµατα κατά τη δική του προαίρεση, 
παραγγείλαµε και στους χριστιανούς να διαφυλάσσουν την πίστη της δικής τους αίρεσης 
και θρησκείας. 3 Αλλά επειδή φαίνεται σαφώς ότι πολλοί και διαφορετικοί όροι έχουν 
προστεθεί σε εκείνο το διάταγµα, µε το οποίο παραχωρήθηκε σε αυτούς η εν λόγω 
εξουσία, ίσως συνέβη λίγο αργότερα κάποιοι από αυτούς να εµποδιστούν από την εν 
λόγω λατρεία.  

4 Όταν κατά τρόπο ευτυχή εγώ ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και εγώ ο Αύγουστος 
Λικίννιος ήρθαµε στην πόλη του Μεδιολάνου και αναζητήσαµε όλα όσα ωφελούν και 
χρησιµεύουν στο δηµόσιο, ανάµεσα στα υπόλοιπα µέτρα που φαίνονταν να είναι από 
πολλές απόψεις επωφελή για όλους, αποφασίσαµε προπάντων να διατάξουµε αυτά µε τα 
οποία εξασφαλιζόταν η τιµή και ο σεβασµός προς το θείο, τουτέστιν, να δώσουµε και 
στους χριστιανούς και σε όλους ελεύθερη επιλογή να ακολουθούν τη θρησκεία που 
επιθυµούν, ώστε να καταστεί δυνατό, ο,τιδήποτε υπάρχει από θεότητα και ουράνιο ον, 
να είναι ευνοϊκό προς εµάς και προς όλους όσοι διαβιούν υπό την εξουσία µας.  

5 Αυτήν λοιπόν τη βούλησή µας την αποφασίσαµε µε υγιή και ορθότατη σκέψη, 
ώστε να µην απαγορεύεται σε κανέναν απολύτως η εξουσία να ακολουθεί και να 
επιλέγει τη λατρεία ή θρησκεία των χριστιανών και να παρέχεται στον καθένα η εξουσία 
να αφιερώνει τον νου του σε εκείνη τη θρησκεία που αυτός νοµίζει ότι του ταιριάζει, για 
να µπορέσει το θείο να µας παρέχει σε όλες τις περιστάσεις τη συνήθη φροντίδα και 
καλοσύνη του.  

6 Ήταν κατ᾽ αυτόν τον τρόπο επόµενο να είµαστε της γνώµης να εκδώσουµε αυτό 
το διάταγµα, ώστε αφού αφαιρεθούν εντελώς οι όροι, οι οποίοι περιέχονταν στα 
προηγούµενα γράµµατά µας που αποστείλαµε προς την καθοσιότητά σου για το θέµα 
των χριστιανών, να αποµακρυνθούν και όσα φαίνονταν ότι ήταν πολύ σκληρά και ξένα 
προς την πραότητά µας, και τώρα µε ελευθερία και απλότητα καθένας από αυτούς που 
έχουν την εν λόγω προαίρεση του να φυλάττουν τη θρησκεία των χριστιανών, να τη 
διαφυλάττει χωρίς καµιά παρενόχληση. 7 Αυτά αποφασίσαµε να δηλώσουµε µε κάθε 
πληρότητα στην επιµέλειά σου, για να γνωρίζεις ότι δώσαµε ελεύθερη και απεριόριστη 
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εξουσία στους εν λόγω χριστιανούς να φροντίζουν τα της θρησκείας τους. 8 Επειδή η 
καθοσιότης σου θεωρεί ότι τους δωρίσαµε αυτήν απεριόριστα, ας σηµειώσει ότι και σε 
όσους άλλους το επιθυµούν δόθηκε εξουσία να ακολουθούν τη λατρεία και τη θρησκεία 
τους – πράγµα που είναι φανερό ότι ταιριάζει στην ηρεµία της εποχής µας –, 
προκειµένου να έχει εξουσία ο καθένας να επιλέγει και να ασκεί όποια θρησκεία θέλει. 
Αυτό δε, αποφασίστηκε από εµάς για να µη φαίνεται ότι υποτιµήσαµε για τον 
οποιοδήποτε καµία λατρεία ή θρησκεία.  

9 Και επιπλέον των υπολοίπων αποφασίζουµε σχετικά µε τους χριστιανούς το 
εξής για τους χώρους τους, στους οποίους συνήθιζαν πρωτύτερα να συγκεντρώνονται, 
και σχετικά µε τους οποίους σε γράµµα που απεστάλη παλαιότερα στην καθοσιότητά 
σου είχε οριστεί διαφορετικός κανόνας κατά τον προγενέστερο χρόνο. Εάν κάποιοι 
φαίνονται να έχουν αγοράσει τους χώρους είτε από το δικό µας ταµείο είτε από άλλο, να 
τους αποκαταστήσουν στους εν λόγω χριστιανούς χωρίς χρήµατα και χωρίς άλλη 
απαίτηση για την αξία τους, µε εγκατάλειψη κάθε αµέλειας και αµφιβολίας. Και αν 
κάποιοι έτυχε να τους έχουν λάβει ως δώρο, να αποκαταστήσουν τους τόπους αυτούς 
στους εν λόγω χριστιανούς τάχιστα, 10 ούτως ώστε, εάν είτε οι αγοραστές των τόπων 
αυτών είτε όσοι τους απέκτησαν µέσω δωρεάς ζητήσουν κάτι από την καλοκαγαθία µας, 
να προσέλθουν στον τοπικό έπαρχο όταν δικάζει, για να υπάρξει πρόνοια και για αυτούς 
χάριν της χρηστότητάς µας. Όλα αυτά πρέπει να αποδοθούν στο σώµα των χριστιανών 
πάραυτα µε τη δική σου φροντίδα χωρίς καµιά αναβολή.  

11 Και επειδή οι εν λόγω χριστιανοί κατείχαν όχι µόνο εκείνους τους τόπους 
στους οποίους συνήθιζαν να συνέρχονται, αλλά είναι γνωστό ότι κατείχαν και άλλους 
τόπους, που δεν ανήκαν στον καθένα από αυτούς αλλά στη δικαιοδοσία του σώµατος 
αυτών, δηλαδή των χριστιανών, θα προστάξεις επί τη βάσει του νόµου που 
προαναφέραµε, όλα αυτά να αποδοθούν, χωρίς καµιά απολύτως αµφισβήτηση, στους εν 
λόγω χριστιανούς, δηλαδή στο σώµα και τη σύνοδό τους, εννοείται µε την τήρηση της 
ρύθµισης που προαναφέρθηκε, ώστε αυτοί που χωρίς αντίτιµο, όπως προείπαµε, 
αποδίδουν τους τόπους αυτούς, να ελπίζουν στην αποζηµίωσή τους από την 
καλοκαγαθία µας. 12 Μέσα σε όλα αυτά οφείλεις να παράσχεις µε όλη σου τη δύναµη 
στο προαναφερθέν σώµα των χριστιανών τη µέριµνα για να εφαρµοστεί τάχιστα η 
διαταγή µας, ώστε και σε αυτό το ζήτηµα να υπάρξει πρόνοια από τη χρηστότητά µας 
για την κοινή και δηµόσια ηρεµία.  

13 Με αυτή λοιπόν τη ρύθµιση, καθώς προαναφέρθηκε, ας παραµείνει για πάντα 
σίγουρη η θεία φροντίδα για εµάς, της οποίας ήδη σε πολλές περιστάσεις λάβαµε πείρα. 
14 Για να µπορέσει δε να έλθει σε γνώση όλων η διάταξη της νοµοθεσίας µας αυτής και 
της καλοκαγαθίας µας, αρµόζει να αναρτήσεις παντού αυτά που σου γράψαµε, αφού 
προταχθούν του δικού σου προστάγµατος, και να τα θέσεις υπόψιν όλων, για να µη 
µπορέσει να διαφύγει από κανέναν η νοµοθεσία της καλοκαγαθίας µας αυτής. 

 
Σχόλια 

1, 1–2 Δίνεται αναλυτικά το περιεχόµενο του έργου: αποστολικές διαδοχές µέχρι την 
εποχή του συγγραφέα, εκκλησιαστικά γεγονότα, επίσκοποι, ιεραπόστολοι και 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς, αιρετικοί, τιµωρία των Ιουδαίων µετά τη Σταύρωση, 
διωγµοί από τους εθνικούς, µάρτυρες, θείες παρεµβάσεις.  
1 ψευδωνύµου γνώσεως: Βλ. Α´ Τιµόθ. 6, 20.  
ἀφειδῶς – ποίµνην: Βλ. Πράξ. 20, 29.  
3–5 Με πλήρη συνείδηση της πρωτοτυπίας του έργου του, ο συγγραφέας συγκρίνει τη 
δική του µε τη µικρή πλην αξιόλογη προσφορά των προγενέστερων χριστιανών 
συγγραφέων, που έγκειτο ιδίως στο θέµα του συγχρονισµού των γεγονότων της 
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κοσµικής και της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο Ευσέβιος χρησιµοποίησε κυρίως τους 
χριστιανούς χρονικογράφους Ηγήσιππο (περ. 110 – περ. 180) και Ιούλιο Αφρικανό (περ. 
160 – περ. 240).  
6 Αναφορά στο προηγούµενο έργο του, τους Χρονικοὺς Κανόνες, ως πρωτογενές υλικό 
για τα όσα θα εκθέσει τώρα µε αναλυτικό και συγκροτηµένο τρόπο. Βλ. παραπάνω, την 
Εισαγωγή.  
7 Σηµείο έναρξης της αφήγησης θα είναι η γέννηση του Χριστού, αφού από Εκείνον 
ονοµαζόµαστε χριστιανοί.  
οἰκονοµίας τε καὶ θεολογίας: Ο πρώτος όρος αφορά στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, 
µε άλλα λόγια στην ενανθρώπηση του Θεού Λόγου και την πορεία Του στον κόσµο, ενώ 
ο δεύτερος στη θεία Του φύση, δηλαδή στον Χριστό ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας 
Τριάδας.  
10, 5 Το κείµενο παρέχει το λεγόµενο διάταγµα του Μεδιολάνου περί ανεξιθρησκείας. 
Στην πραγµατικότητα, στο Μεδιόλανο (σηµερινό Μιλάνο) συναντήθηκαν οι Αύγουστοι 
Κωνσταντίνος και Λικίνιος τον Φεβρουάριο του 313 επ᾽ ευκαιρία των γάµων του 
Λικινίου µε την αδελφή του Κωνσταντίνου Κωνσταντία και συµφώνησαν στο θέµα της 
ανεξιθρησκείας· δεν προέκυψε όµως ένα κοινό διάταγµα, λόγω της ανάγκης άµεσης 
στρατιωτικής αντιµετώπισης του καίσαρα Μαξιµίνου από τον Λικίνιο. Λίγους µήνες 
αργότερα, στις 13 Ιουνίου του 313, ο Λικίνιος εξέδωσε στη Νικοµήδεια, επί τη βάσει 
της συµφωνίας, διάταγµα για την ανεξιθρησκεία, που περιέχει επίσης όρους υπέρ των 
χριστιανών. Το κείµενο της επιστολής του Λικινίου, που διασώζει ο Ευσέβιος, είναι 
αντίγραφο του διατάγµατος, που δηµοσιεύτηκε υπό µορφή επιστολής προς τους 
επαρχιακούς διοικητές της Ανατολής. Αλλά και ο Κωνσταντίνος είχε αποστείλει τρεις 
επιστολές, µία στον επίσκοπο Καρθαγένης Καικιλιανό και δύο στον ανθύπατο Αφρικής 
Ανυλίνο, τον χειµώνα του 312–313, στις οποίες ανακοίνωνε µέτρα υπέρ της Εκκλησίας 
και τις οποίες επίσης παραθέτει ο Ευσέβιος, Ἐκκλ. Ἱστ. Χ, 5–7. Βλ. σχετικά Bardy, 
Histoire ecclésiastique, 104–105, σηµ. 2–4· Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ 
χρονογράφοι Α´, 67–72.  
1 Ῥωµαίων φωνῆς: Ρωµαϊκή εδώ είναι η λατινική γλώσσα· βλ. γενικότερα για τους 
τρόπους αναφοράς στη λατινική και την ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο τις 
παρατηρήσεις του Koder, Ἡ γλώσσα ὡς χαρακτηριστικό γνώρισµα ταυτότητας.  

Τα διατάγµατα που παραθέτει ο Ευσέβιος στη συνέχεια, είναι µεταφρασµένα από 
τα λατινικά. Το λατινικό πρωτότυπο του «Διατάγµατος του Μεδιολάνου» παρέχει ο 
Λακτάντιος στο έργο του De mortibus persecutorum XLVIII.  
2–3 Το προοίµιο απουσιάζει από τον Λακτάντιο. Πρέπει ωστόσο να οφείλεται στον 
Λικίνιο.  
2 κεκελεύκειµεν: Αναφορά στο διάταγµα ανεξιθρησκείας του Αυγούστου Γαλερίου, το 
οποίο προσυπέγραψαν ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος. Δηµοσιεύθηκε στη Νικοµήδεια 
στις 30 Απριλίου του 311 και απολύθηκε µε τη µορφή επιστολής στους επαρχιακούς 
διοικητές. Με αυτό ο Γαλέριος έθεσε τέρµα στους δικούς του, δικαιολογηµένους όπως 
θεωρούσε, διωγµούς κατά των χριστιανών στις ανατολικές επαρχίες και την Αφρική, 
που είχαν ξεκινήσει το 303, χωρίς να επεκταθούν στις δυτικές επαρχίες του ρωµαϊκού 
κράτους. Και αυτό το κείµενο παραδίδει ο Ευσέβιος, Ἐκκλ. Ἱστ. ΙΧ, 10, 7–11.  
3 πολλαὶ καὶ διάφοροι αἱρέσεις: Αναφορά σε περιοριστικούς όρους σχετικά µε τη 
µεταχείριση των χριστιανών, που προέρχονταν από τον Γαλέριο ή τον Λικίνιο και 
αντέφασκαν προς το διάταγµα. Αλλά και ο Μαξιµίνος δεν τηρούσε στις ανατολικές 
επαρχίες την προβλεπόµενη ανεξιθρησκεία.  
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ἀντιγραφῇ: rescriptum που απέλυε ο αυτοκράτορας, εν προκειµένω υπό τύπον επιστολής 
(epistula). Βλ. Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινὴ Διπλωµατική, 148.  
4 εὐτυχῶς: µε ευοίωνα σηµάδια.  
4 και 8 ἅπασιν: Καθολική ισχύ του διατάγµατος, όχι µόνο για τους χριστιανούς.  
9–12 Ορίζεται η επιστροφή όλης της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας, που είχε 
προηγουµένως δηµευτεί ή αγοραστεί. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αποζηµίωσης 
των ιδιωτών που επιστρέφουν τις εν λόγω ιδιοκτησίες.  

 
Βιβλιογραφία 

Oxford Dictionary of Byzantium II, 751–752. — Χρήστου, Πατρολογία Γ´, 308–350. — 
Χρήστου, ΕΠΕ 28–30. — Barnes, Constantine and Eusebius. — Παπαδόπουλος, 
Πατρολογία Β´, 121–137. — Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι Α´, 57–
77. — Rapp, Imperial ideology. — Av. Cameron – Hall, Eusebius, Life of Constantine. 
— Barnes, Editions. — Inowlocki – Zamagni (επιµ.), Reconsidering Eusebius. — 
Johnson – Schott (επιµ.), Eusebius of Caesarea. 

 
 

ΦΛΑΒΙΟΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΣ 
 

Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Φλάβιος Ευτρόπιος, Ρωµαίος ιστορικός, γεννήθηκε τον 4ο αιώνα µ.Χ., και 
συγκεκριµένα µετά το 320 µ.Χ., όπως προκύπτει από τις αρχαίες πηγές, αλλά 
και από το ίδιο το υπό εξέταση εδώ έργο του Breviarium ab urbe condita, που 
µαρτυρούν την ηλικία του ιστορικού σε σηµαντικούς σταθµούς της ζωής του. 
Σύµφωνα µε τη Σούδα (γράµµα ε, λήµµα 3775) ήταν «Ἰταλὸς σοφιστής», 
δηλαδή γεννηµένος στην Ιταλία και φορέας ρητορικής παιδείας. Σύµφωνα µε 
άλλες πληροφορίες, γεννήθηκε στο Μπορντώ (λατ. Burdigala), πράγµα, ωστόσο, 
που έχει αµφισβητηθεί, αφού το ελληνικό όνοµα Εὐτρόπιος δεν παραπέµπει 
άµεσα στη λατινική Γαλατία, αλλά στην ανατολική Μεσόγειο. Έχει, τέλος, 
υποστηριχθεί ότι η ανατολή, και µάλιστα η Ασία, αποτελεί έναν εξίσου πιθανό 
τόπο γέννησης του ιστορικού· η υπόθεση αυτή ενισχύεται όχι µόνο από το 
ελληνικό του όνοµα, αλλά και από το ότι πέρασε πολύ µεγάλο µέρος της ζωής 
του στο ανατολικό τµήµα της αυτοκρατορίας. Η ευπορία της οικογένειάς του, η 
οποία, εντούτοις, ανήκε µάλλον στα µεσαία κοινωνικά στρώµατα και όχι στην 
τάξη των συγκλητικών, του έδωσε τη δυνατότητα να λάβει αξιόλογη παιδεία, 
κατά κύριο λόγο στη Ρώµη. Από το περιεχόµενο του έργου του προκύπτει ότι οι 
σπουδές του ήταν ενδεχοµένως και νοµικής φύσεως. Το εφόδιο της µόρφωσης, 
σε συνδυασµό µε την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας ― γνώση που 
αποδεικνύεται, µεταξύ άλλων, και από χαρακτηριστικά σηµεία του υπό εξέταση 
έργου ― και τις αρετές που τον χαρακτήριζαν, του εξασφάλισαν την πρόσβαση 
και τη λαµπρή σταδιοδροµία του στον γραφειοκρατικό µηχανισµό του 
ανατολικού τµήµατος της αυτοκρατορίας.  

Παρά τα προβλήµατα ταυτοπροσωπίας στις πληροφορίες που έχουµε στη 
διάθεσή µας σχετικά µε αξιωµατούχους από το δεύτερο ήµισυ του τετάρτου 
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αιώνα µ.Χ. συνονόµατους του ιστορικού, είναι βέβαιο ότι ο ιστορικός έλαβε 
υψηλά αξιώµατα κάτω από διάφορους αυτοκράτορες. Μεταξύ άλλων, 
υπηρέτησε πιθανότατα ως magister epistularum (πριν από το 361 µ.Χ.) ― 
έχοντας αυτό το αξίωµα συνόδευσε από κοινού µε άλλους ιστορικούς τον 
αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο οποίος ηγήθηκε του ρωµαϊκού κράτους µεταξύ του 
361 και του 363 µ.Χ., στην ατυχή για τον αυτοκράτορα εκστρατεία του εναντίον 
των Περσών το έτος 363 µ.Χ. ―, ενώ κατά την περίοδο 367–369 µ.Χ. προήχθη 
σε αυτοκρατορικό γραµµατέα (magister memoriae). Το 371 µ.Χ. ξεκίνησε η 
θητεία του ως ανθυπάτου Ασίας, η οποία έµελλε να είναι βραχύβια, το 380 π.Χ., 
κατά την περίοδο της βασιλείας του Θεοδοσίου Α΄, ξεκίνησε η διετής του θητεία 
ως επάρχου πραιτωρίου στο Illyricum, ενώ το έτος 387 µ.Χ., κατά την περίοδο 
της βασιλείας του Ουαλεντινιανού Β´, έγινε ύπατος φθάνοντας έτσι στο απόγειο 
της καριέρας του. Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι κατά την περίοδο 387–390 
µ.Χ. υπήρξε αποδέκτης επιστολών του Συµµάχου και του Λιβανίου.  

Όσον αφορά στο έτος του θανάτου του Ευτροπίου, τα χρονικά όρια του 
ανθολογηµένου στον ανά χείρας τόµο έργου του Breviarium ab urbe condita 
αποδεικνύουν ότι ο ιστορικός έζησε τουλάχιστον έως την περίοδο βασιλείας του 
αυτοκράτορα Ουάλη (Valens, 364–378 µ.Χ.).  

Πληροφορίες σχετικά µε τον βίο του Ευτροπίου, καθώς και σχετικά µε το 
περιεχόµενο και τους σκοπούς του έργου του (βλ. παρακάτω) αντλήθηκαν από 
τους Baldwin, Eutropius, McDonald – Matthews, Eutropius (1) και κυρίως Bird, 
Breviarium vii–liii. 

 
Παιανίου Μετάφρασις εἰς τὴν τοῦ Εὐτροπίου          

Ῥωµαϊκὴν ἱστορίαν 
 

Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Το ιστορικό έργο Breviarium ab urbe condita συντέθηκε κατά την περίοδο 
βασιλείας του αυτοκράτορα Ουάλη, µετά τη νίκη του τελευταίου επί των 
Γότθων το 369 µ.Χ., και µάλιστα κατά παραγγελία του αυτοκράτορα, που, ως 
νέος ηγέτης, χρειαζόταν ένα ιστορικό έργο το οποίο να παρουσιάζει κατά τρόπο 
συνοπτικό την πορεία της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µέχρι τις µέρες του. 
Άλλωστε, ένα τέτοιο έργο ήταν απαραίτητο για τους αυτοκράτορες και τους 
επικεφαλής του στρατού, που υστερούσαν σε µόρφωση. Ο Ευτρόπιος 
ικανοποίησε το αίτηµα του Ουάλη, στον οποίο ήταν, εξάλλου, ευγνώµων λόγω 
της εύνοιας που του είχε δείξει και της προαγωγής του στο αξίωµα του magister 
memoriae. Γράφει ένα ιστορικό έργο που δικαιώνει την επιθετική πολιτική που 
ήθελε να ακολουθήσει ο αυτοκράτορας απέναντι στους Πέρσες και του το 
αφιερώνει. Το  Breviarium ab urbe condita είναι ένα πανόραµα της ρωµαϊκής 
ιστορίας και της σταδιακής εξέλιξης µιας ασήµαντης πόλης σε λαµπρή 
αυτοκρατορία µε έµφαση στα στρατιωτικά πράγµατα, τις εκστρατείες και τις 
πολεµικές συρράξεις. Παράλληλα, στο έργο διακρίνεται η πρόθεση του 
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Ευτροπίου να εξάρει την αξία και τον καταλυτικό ρόλο που διαδραµάτισε το 
σώµα των Συγκλητικών στη λαµπρή πορεία του ρωµαϊκού κράτους.  

Στα δέκα βιβλία του Breviarium, ο Ευτρόπιος προσφέρει την ευσύνοπτη 
παρουσίαση της ιστορίας της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας από την ίδρυση της 
Ρώµης το έτος 753 π.Χ. µέχρι την αναρρίχηση του Ουάλη στον θρόνο το έτος 
364 µ.Χ.  

Η δοµή του βιβλίου είναι η εξής: Τα πέντε πρώτα βιβλία αναφέρονται 
στην περίοδο που εκτείνεται από τον Ρωµύλο έως τον εµφύλιο πόλεµο του 
Σύλλα. Στο έκτο βιβλίο, δεσπόζει ο θάνατος του Καίσαρα. Στα τέσσερα 
τελευταία βιβλία (7–10) καλύπτεται η περίοδος έως το 364 µ.Χ. Αναλυτική 
παρουσίαση του περιεχοµένου, της δοµής, καθώς και του ύφους του υπό 
εξέταση έργου προσφέρεται από τον Bird, Breviarium xlix–liii. 

Λόγω την αυξηµένων του υποχρεώσεων ως magister memoriae κατά τη 
σύνθεση του έργου, ο Ευτρόπιος δεν είχε ούτε τον απαιτούµενο χρόνο ούτε την 
πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και κρατικά αρχεία, προκειµένου να επιδοθεί σε 
ενδελεχή έρευνα. Εξάλλου, ο σκοπός του έργου του, που δεν ήταν άλλος από τη 
συγγραφή ενός ευσύνοπτου, κατανοητού και εύχρηστου ιστορικού έργου, δεν 
καθιστούσε απαραίτητη µια τέτοιου είδους έρευνα. Ο αριθµός των 
προγενέστερων ιστορικών έργων από τα οποία άντλησε πληροφορίες υπήρξε, 
εποµένως, µικρός. Ειδικότερα, όσον αφορά στην περίοδο της βασιλείας και της 
δηµοκρατίας, σηµείο αναφοράς του υπήρξε πρωτίστως η Επιτοµή του Τίτου 
Λιβίου, ένα ευρέως διαδεδοµένο ανάγνωσµα κατά την εποχή του. Για την 
αυτοκρατορική εποχή, µέχρι το έτος 337 ή 357 µ.Χ., πρέπει να βασίσθηκε στο 
τελευταίο τµήµα της προαναφερθείσας Επιτοµής, τον Σουητώνιο καθώς και σε 
ένα χαµένο σήµερα ιστοριογραφικό έργο της ύστερης αρχαιότητας, το οποίο 
είναι γνωστό ως Αυτοκρατορική Ιστορία (Kaisergeschichte) του Alexander 
Enmann (1883) και το οποίο πρέπει να αποτέλεσε σηµείο αναφοράς και για 
άλλους ιστορικούς του τετάρτου αιώνα µ.Χ., σε προσωπικές αναµνήσεις, 
εµπειρίες και γνώσεις· για µια αναλυτική παρουσίαση του επιστηµονικού 
προβληµατισµού σχετικά µε τις πηγές από τις οποίες άντλησε ο Ευτρόπιος βλ. 
Bird, Breviarium xliv–xlix. 

Το έργο του Ευτρόπιου, αν και σχετικά µικρό σε έκταση, είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιµο ως πηγή για συγκεκριµένες ιστορικές περιόδους, και κυρίως για τον Α΄ 
Καρχηδονιακό πόλεµο. Ο Ευτρόπιος είναι επιµελής στη συλλογή του υλικού και 
προσεκτικός στη χρήση των καλύτερων διαθέσιµων πηγών. Στις απόψεις του, 
διακρίνεται για την ευθυκρισία και την αντικειµενικότητά του, τη σαφήνεια και 
την απλότητα στις διατυπώσεις του. Η απουσία αναφοράς στον χριστιανισµό 
οδήγησε αρκετούς µελετητές στην υπόθεση ότι ήταν εθνικός. Τούτο, ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαιο, αφού η σιωπή αυτή για τη νέα τότε 
θρησκεία, που εξαπλωνόταν µε ταχείς ρυθµούς, αποτελεί σύνηθες 
χαρακτηριστικό των ιστορικών της εποχής.  

Στο Βυζάντιο το έργο του Ευτρόπιου έγινε γνωστό χάρη στις ελληνικές 
µεταφράσεις αφενός του Παιανίου, µαθητή του Λιβανίου, η οποία πρέπει να 
γράφτηκε το 380 µ.Χ., αφετέρου του συγγραφέα των Ἰσαυρικῶν Λυκίου 
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ιστορικού Καπίτωνος, η οποία γράφτηκε κατά την εποχή του Ιουστίνου Α´· για 
τις ελληνικές µεταφράσεις του Brevarium βλ. Τριβόλης, Eutropius historicus· 
για το πρωτότυπο κείµενο στη Λατινική βλ. Santini, Eutropii Breviarium. 

Το αρχαίο κείµενο που παρατίθεται στη συνέχεια βασίζεται στην έκδοση 
του Λάµπρου, Παιανίου µετάφρασις. 

 
Α 1–6: Η ίδρυση και οι πρώτοι πέντε βασιλείς της Ρώµης 

 
Το παρακάτω απόσπασµα προέρχεται από την αρχή του έργου (Α 1–6), όπου 
γίνεται πραγµάτευση της ίδρυσης και των πέντε πρώτων βασιλέων της Ρώµης. 
 
ΒΙΒΛΙΟΝ Αʹ 
Τῆς ῥωµαϊκῆς βασιλείας ἐν προοιµίοις οὐδὲν ἐγένετο µεῖόν τε καὶ ταπεινότερον. 
Τῇ δὲ κατὰ µικρὸν αὐξήσει καὶ ταῖς ἀεὶ προσθήκαις κατὰ τὴν οἰκουµένην ἅπασαν 
οὐδὲν ἔτι µεῖζον οὔτε δυνατώτερον ἡ µνήµη τῶν ἀνθρώπων φέρει. Ταύτης δὲ τὴν 
πρώτην κρηπῖδα κατεβάλετο Ῥωµύλος· ὃς ἐκ Ῥέας Σιλβίας, οὕτω καλουµένης 
Ἑστιακῆς παρθένου, τῷ Ἄρεϊ συνελθούσης, ὡς ὁ πολὺς κατεῖχε λόγος, ἐκ διδύµου 
γονῆς σὺν ἀδελφῷ Ῥέµῳ προῆλθεν εἰς φῶς. Οὗτος ὀκτωκαίδεκα γεγονὼς ἔτη βίον 
τε ἔχων τοῖς ποιµαίνουσι συλλῃστεύειν ἐλάχιστόν τι πολίχνιον ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ 
Παλλαντίου κατεστήσατο πρώτῃ τοῦ Μαΐου µηνὸς ἔτει τρίτῳ τῆς ἕκτης 
Ὀλυµπιάδος, τῆς δὲ Ἰλίου καταστροφῆς κατὰ τοὺς τὸ πλεῖστόν τε καὶ ἐλάχιστον 
παραδεδωκότας ἔτει τετάρτῳ καὶ ἐνενηκοστῷ καὶ τριακοσιοστῷ. 2 Οἰκίσας δὲ τὴν 
πόλιν καὶ καλέσας αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ Ῥώµην, πρῶτον µὲν πολὺ πλῆθος ἐκ τῶν 
περιοίκων εἰσεδέξατο, ἔπειτα δὲ προβεβηκότας εἰς ἡλικίαν ἐκλεξάµενος, τούτους 
ἐπέστησε τοῖς λοιποῖς ἡγεµόνας τῶν πρακτέων, σενάτωρας αὐτοὺς καλέσας κατὰ 
τὴν τῶν Ἰταλῶν φωνὴν, ἐπειδὴ σένης ἐκεῖνοι καλοῦσι τοὺς γέροντας· σύγκλητον δὲ 
Ἕλληνες ἐκάλεσαν τὸ συνέδριον ἐκ τοῦ πρότερον µὲν τοὺς βασιλεύοντας, µετὰ δὲ 
ταῦτα τοὺς ὑπάτους συγκαλεῖν τε αὐτοὺς ἐπὶ τὰς βουλὰς καὶ τῶν ψήφων ποιεῖσθαι 
κυρίους. Ἀλλ’ ἐπειδὴ τὸ πλῆθος, αὐξηθὲν ἤδη, συνοίκων ἐστέρητο γυναικῶν, καὶ 
φόβος ἦν ἐπιλιπεῖν τοὺς ἄνδρας, τέχνῃ δέδωκε διαδοχὴν τῷ γένει. Παρακαλέσας 
γὰρ ὡς ἐπί τινα θέαν τὰ γειτνιῶντα τῶν ἐθνῶν, ἁρπαγὴν γενέσθαι παρεσκεύασε 
τῶν παρθένων· ἃς οἱ προκληθέντες ἐπὶ τὴν τέρψιν ἐπηγάγοντο. Καὶ τὰς µὲν ἔσχον 
γαµετὰς ἁρπάσαντες· πόλεµον δὲ τὸ ἔργον ἐκίνησεν. Οὗ συστάντος, ἡττῶνται 
Καινιναῖοι καὶ Ἀντεµνᾶται, Κρουστουµῖνοι, Σαβῖνοι, Φιδηνᾶται, Βέειοι. Συνοικίαι 
δὲ ἦσαν αὗται, καὶ κατ’ οἰκείαν ἀρχὴν ἑκάστη, καὶ µετὰ ταῦτα ἐπολίσθησαν, καὶ 
ταύταις ἔτι καὶ νῦν ἡ Ῥώµη ταῖς πόλεσι περιεστεφάνωται. Τούτων δ’ οὕτω 
πραχθέντων, χειµὼν ἐξαίφνης ἐπελθὼν ἀφανῆ τὸν Ῥωµύλον ἐποίησεν· ἐξ ἐκείνου 
δὲ εἰς τόδε πεπίστευται πρὸς θεοὺς ἀνειλῆφθαι. Καθιερώθη οὖν παρὰ τῶν 
ἀρχοµένων ἔτη βασιλεύσας αὐτῶν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα. Καὶ τέως µὲν τὴν πόλιν 
διεῖπον καὶ τὴν βασιλείαν ἐπετρόπευον οἱ καλούµενοι σενάτωρες ἐπὶ ἐνιαυτὸν 
ὅλον ἐξ ἀµοιβῆς, δι’ ἡµερῶν πέντε τῆς ἐπιτροπείας ἀντ’ ἄλλων εἰς ἄλλους 
µεθισταµένης. 3 Μετὰ δὲ τὸν ἐνιαυτὸν Νουµᾶς Ποµπίλιος ἀνερρήθη βασιλεύς. 
Οὗτος πολέµου µὲν ἀπέσχετο παντός, τῇ Ῥώµῃ δὲ οὐχ ἧττον ἢ Ῥωµύλος ἐγένετο 
χρήσιµος. Νόµους τε γὰρ αὐτοῖς ἔθηκεν ἔθη τε παρέδωκεν, ἀφ’ ὧν λῃσταί τινες 
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πρότερον ὑπειληµµένοι καὶ µιξοβάρβαροι ἀµεινόνων ἀνδρῶν δόξαν ἐκτήσαντο, 
ἱερά τε αὐτοῖς ἐτέλεσε ναούς τε κατεσκεύασεν. Οὕτω δὲ διαθεὶς τὴν πόλιν, 
τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ τῆς βασιλείας ἔτει νοσήσας ἐτελεύτησεν. 4 Τρίτος 
διαδέχεται τὴν βασιλείαν Τοῦλλος Ὁστίλλιος. Ὑπὸ τούτῳ πάλιν ἡ περὶ τοὺς 
πολέµους ἐπανῆλθε σπουδή. Νικῶνται γοῦν Ἀλβανοὶ µάχῃ, τῆς Ῥώµης δυοκαίδεκα 
διεστῶτες σηµείοις· µίλια καλοῦσιν αὐτὰ Ῥωµαῖοι· τὰ χίλια γὰρ βήµατα οὕτως 
ὀνοµάζουσι, τοσούτοις βήµασι συµµετρούµενοι τὸ σηµεῖον. Εἶτ’ ἐφεξῆς ἡττῶνται 
Βέειοι καὶ οἱ ἀπὸ Φιδήνης, οἱ µὲν ἓξ χωριζόµενοι σηµείοις, οἱ δὲ ὀκτωκαίδεκα. 
Μετὰ ταύτας δὲ τὰς νίκας καὶ τὴν πόλιν ηὔξησε, τὸν Κέλλιον αὐτῇ προσθεὶς 
λόφον. Ἐπὶ τούτοις τοῖς ἔργοις τριάκοντα καὶ δύο τὴν ἀρχὴν κατασχὼν ἐνιαυτοὺς, 
κεραυνοῦ πεσόντος συγκατεφλέχθη τῇ βασιλικῇ στέγῃ. 5 Τέταρτος παρῆλθεν ἐπὶ 
τὴν ἀρχὴν Ἄγκος Μάρκιος, ἔκγονος ἀπὸ θυγατρὸς τοῦ Νουµᾶ Ποµπιλίου. Οὗτος 
ἤρατο πόλεµον πρὸς Λατίνους, καὶ τῇ πόλει συνῆψε τὸν Ἀβάντινον λόφον 
Ἰανίκουλόν τε, καὶ πολίχνην ἐδείµατο ἐπὶ θαλάσσῃ πρὸς ταῖς τοῦ Θύµβριδος 
ἐκβολαῖς, αἳ τῆς Ῥώµης ἓξ καὶ δέκα διεστήκασι σηµείοις. Τετάρτῳ τε καὶ εἰκοστῷ 
τῆς βασιλείας ἔτει νόσῳ διεφθάρη. 6 Διεδέξατο δὲ τὴν βασιλείαν Ταρκύνιος ὁ 
Πρίσκος ὀνοµαζόµενος. Οὗτος τὸ µὲν τῆς συγκλήτου συνέδριον διπλάσιον ἐποίησε 
τῷ τῶν σωµάτων ἀριθµῷ, καὶ τῇ πόλει δὲ τὸν ἱππόδροµον ᾠκοδόµησε θεάτρων τε 
ἐνεστήσατο τέρψιν, Ῥωµάνην καλέσας τὴν θέαν, ἥτις ἐξ ἐκείνου καὶ εἰς τόδε 
τελεῖται, τὴν αὐτὴν ἔχουσα προσηγορίαν. Ἔτι δὲ Σαβίνους εἷλε µάχῃ, καὶ, πολλῆς 
αὐτοὺς ἀφελόµενος γῆς, προσεκύρωσε τῇ Ῥώµῃ. Πρῶτος δὲ θριαµβεύων εἰς τὴν 
Ῥώµην εἰσῆλθε. Τείχη τε ἐδείµατο καὶ τὰς ὑδρορρόας ἤγουν ἀµάρας, καὶ τῆς τοῦ 
Καπιτωλίου κατασκευῆς ἤρξατο. Ὀκτώ τε ἐπὶ τοῖς τριάκοντα βασιλεύσας 
ἐνιαυτοὺς ὑπὸ τῶν Ἄγκου παίδων ἀνῃρέθη, παρ’ οὗ τὴν βασιλείαν αὐτὸς 
ἀνεδέξατο. 
 

Μετάφραση 
Δεν υπήρξε τίποτα πιο µικρό και πιο ταπεινό στο ξεκίνηµά του από τη Ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία. Από την άλλη πλευρά, η ανθρώπινη µνήµη δεν έχει καταγράψει τίποτα 
πιο σπουδαίο ή πιο δυνατό από τη σταδιακή αύξηση (sc. της αυτοκρατορίας αυτής) και 
τις διαρκείς προσαρτήσεις εδαφών σε ολόκληρη την οικουµένη. Τα πρώτα της θεµέλια 
τα έθεσε ο Ρωµύλος. Αυτός ήλθε στη ζωή από τη Ρέα Σίλβια, παρθένο αφιερωµένη στην 
Εστία που έφερε αυτό το όνοµα, όταν αυτή ενώθηκε µε τον Άρη, σύµφωνα µε την 
επικρατούσα φήµη, µαζί µε τον δίδυµο αδελφό του, τον Ρέµο. Μόλις εκείνος (sc. ο 
Ρωµύλος) έγινε δεκαοκτώ χρόνων και ενώ ζούσε ως ληστής µε τους βοσκούς, ίδρυσε 
µια πολύ µικρή πόλη επάνω στο όρος Παλλάντιο την πρώτη του µηνός Μαΐου, το τρίτο 
έτος της έκτης Ολυµπιάδας, τριακόσια ενενήντα τέσσερα χρόνια µετά την καταστροφή 
της Τροίας, λαµβάνοντας υπ᾿ όψιν όσους παραδίδουν την παλαιότερη και τη νεότερη 
χρονολογία. 2 Αφού ίδρυσε την πόλη και την ονόµασε Ρώµη βάσει του δικού του 
ονόµατος, πρώτα πρώτα δέχθηκε στην πόλη µεγάλο αριθµό ανθρώπων από τους 
γειτονικούς πληθυσµούς, κι έπειτα, αφού επέλεξε ανθρώπους που είχαν φθάσει στην 
κατάλληλη ηλικία, τους όρισε κυβερνήτες των υπολοίπων σε σχέση µε ό,τι έπρεπε να 
γίνει και τους ονόµασε σενάτορες, όπως είναι ο όρος στην ιταλική γλώσσα, επειδή 
εκείνοι (sc. οι λατινόφωνοι) καλούν τους γέροντες «σένης». Και οι Έλληνες ονόµασαν 
αυτό το σώµα «σύγκλητο» λόγω του ότι αρχικά οι βασιλείς και κατόπιν οι ύπατοι το 
συγκαλούσαν για τη λήψη αποφάσεων και για τις ψηφοφορίες. Επειδή, όµως, ο 
πληθυσµός, ο οποίος είχε ήδη πολλαπλασιασθεί, υστερούσε ως προς τον αριθµό των 
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γυναικών που έµεναν στην πόλη και επειδή πλανιόταν ο φόβος να εκλείψουν οι άνδρες, 
έδωσε τη δυνατότητα αναπαραγωγής του γένους µέσω ενός τεχνάσµατος. Αφού δηλαδή 
προσκάλεσε τους γειτονικούς λαούς να δουν κάποιο θέαµα, προέβη στην αρπαγή των 
παρθένων· αυτές τις είχαν πάρει µαζί τους όσοι προσκλήθηκαν στη διασκέδαση. Αυτές, 
λοιπόν, τις άρπαξαν και τις νυµφεύθηκαν. Η ενέργεια αυτή, όµως, προκάλεσε πόλεµο. 
Όταν αυτός ξέσπασε, ηττώνται οι Καινιναίοι και οι Αντεµνάτες, οι Κρουστουµίνοι, οι 
Σαβίνοι, οι Φιδηνάτες, οι Βέειοι. Αυτοί ήταν επιµέρους συνοικισµοί, καθένας µε δική 
του διακυβέρνηση, και ύστερα από αυτά έλαβαν τη µορφή πόλης, και ακόµα και τώρα η 
Ρώµη από αυτές τις πόλεις γύρω γύρω στεφανώνεται. Αφού, λοιπόν, έτσι έγιναν τα 
πράγµατα, ξέσπασε ξαφνικά κακοκαιρία, και ο Ρωµύλος εξαφανίσθηκε. Για τον λόγο 
αυτό, µέχρι και σήµερα πιστεύεται ότι αναλήφθηκε στους θεούς. Θεοποιήθηκε, λοιπόν, 
από τους υπηκόους του έχοντας βασιλεύσει τριάντα επτά έτη. Και κατόπιν κυβερνούσαν 
την πόλη και επόπτευαν τη βασιλεία για έναν ολόκληρο χρόνο οι λεγόµενοι σενάτορες 
εναλλάξ, ασκώντας την εξουσία πέντε ηµέρες ο καθένας. 3 Μετά από αυτό το έτος, 
βασιλιάς αναγορεύθηκε ο Νουµάς Ποµπίλιος. Τούτος απείχε από κάθε είδους πολεµική 
σύρραξη, ωστόσο, δεν φάνηκε καθόλου λιγότερο χρήσιµος για τη Ρώµη συγκριτικά µε 
τον Ρωµύλο. Διότι και νόµους θέσπισε και συνήθειες καθιέρωσε για αυτούς (sc. τους 
υπηκόους του), από τους οποίους ορισµένοι, που πρωτύτερα θεωρούνταν ληστές και 
βάρβαροι κατά το ήµισυ, απέκτησαν φήµη καλύτερων ανδρών, και θυσίες τέλεσε και 
ναούς κατασκεύασε. Κι αφού οργάνωσε την πόλη κατ’ αυτόν τον τρόπο, πέθανε από 
ασθένεια το τεσσαρακοστό τρίτο έτος της βασιλείας του. 4 Τον διαδέχεται στον βασιλικό 
θρόνο, τρίτος κατά σειράν, ο Τούλλος Οστίλλιος. Κατά τη διάρκεια της δικής του 
βασιλείας, επανήλθε και το ενδιαφέρον για την πολεµική δραστηριότητα. Ηττώνται τότε 
σε µάχη οι Αλβανοί, οι οποίοι απείχαν δώδεκα «σηµεία» από τη Ρώµη· γιατί έτσι 
ονοµάζουν τα χίλια βήµατα, µε τόσα βήµατα ισοδυναµεί στο σύστηµά τους το σηµείο. 
Αµέσως µετά ηττώνται οι Βέειοι και όσοι ήταν από τη Φιδήνη, οι πρώτοι από τους 
οποίους απείχαν έξι σηµεία (sc. από τη Ρώµη), ενώ οι δεύτεροι δεκαοκτώ. Ύστερα από 
τις νίκες αυτές, αύξησε και την έκταση της πόλης προσαρτώντας σε αυτήν τον Κέλλιο 
λόφο. Μετά από αυτά τα έργα και αφού βασίλευσε για τριάντα δύο χρόνια, κάηκε µαζί 
µε το βασιλικό παλάτι όταν έπεσε κεραυνός. 5 Τέταρτος κατά σειράν ανέλαβε την 
εξουσία ο Άγκος Μάρκιος, εγγονός του Νουµά Ποµπιλίου από την πλευρά της κόρης 
του. Αυτός κήρυξε τον πόλεµο στους Λατίνους, προσάρτησε στην πόλη τον Αβάντινο 
και τον Ιανίκουλο λόφο και έκτισε µια µικρή πόλη κοντά στη θάλασσα, στις εκβολές 
του Θύµβριδα, οι οποίες απέχουν από τη Ρώµη δεκαέξι σηµεία. Το δέκατο τέταρτο έτος 
της βασιλείας του πέθανε από ασθένεια. 6 Τον διαδέχθηκε στη βασιλεία ο Ταρκύνιος, ο 
επονοµαζόµενος Πρίσκος. Αυτός διπλασίασε τον αριθµό των συµµετεχόντων στο σώµα 
της συγκλήτου, ενώ για την πόλη οικοδόµησε τον ιππόδροµο και εισήγαγε την 
απόλαυση των θεατρικών θεαµάτων, καλώντας «Ρωµάνη» το θέαµα αυτό, το οποίο χάρη 
σε εκείνον παρουσιάζεται ακόµα και σήµερα φέροντας το ίδιο όνοµα. Ακόµα, 
κατέκτησε τους Σαβίνους µε µάχη και, αφού πήρε από εκείνους µεγάλο µέρος των 
εδαφών τους, το προσάρτησε στη Ρώµη. Ήταν, µάλιστα, ο πρώτος που µπήκε στη Ρώµη 
θριαµβευτής. Έκτισε ακόµα τείχη και υδρορροές, δηλαδή κανάλια, ενώ ξεκίνησε και την 
κατασκευή του Καπιτωλίου. Αφού βασίλευσε για τριάντα οκτώ έτη, δολοφονήθηκε από 
τα παιδιά του Άγκου, τον οποίο αυτός είχε διαδεχθεί στον βασιλικό θρόνο. 
 

Σχόλια 
1 Τῆς ῥωµαϊκῆς βασιλείας ἐν προοιµίοις οὐδὲν ἐγένετο µεῖόν τε καὶ ταπεινότερον … οὐδὲν 
ἔτι µεῖζον οὔτε δυνατώτερον ἡ µνήµη τῶν ἀνθρώπων φέρει: Η παρατήρηση αυτή του 
Ευτροπίου, µε την οποία ξεκινά το έργο του, είναι απολύτως σωστή. Η εξέλιξη του 
ρωµαϊκού κράτους από τις απαρχές του τον όγδοο αιώνα π.Χ. µέχρι την εποχή του 
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ιστορικού υπήρξε µια ιστορία διαρκούς επέκτασης, µέσω της οποίας µια ασήµαντη πόλη 
βρέθηκε στο επίκεντρο µιας οικουµενικής για τα αρχαία δεδοµένα αυτοκρατορίας. 
 

1 τῷ Ἄρεϊ συνελθούσης: Η υπόθεση ότι ένας σηµαντικός πρόγονος (εδώ οι ιδρυτές της 
Ρώµης) κατάγεται από κάποιον θεό (εν προκειµένω τον Άρη) είναι κάτι σύνηθες στην 
αρχαιότητα. 
 

1 ὡς ὁ πολὺς κατεῖχε λόγος: Ο Ευτρόπιος, άνθρωπος της δράσης, παίρνει εδώ απόσταση 
από τη µυθική εκδοχή σχετικά µε τη θεϊκή καταγωγή του Ρέµου και του Ρωµύλου. 
 

1 κατὰ τοὺς τὸ πλεῖστόν τε καὶ ἐλάχιστον παραδεδωκότας: Αν και οι Ρωµαίοι άρχισαν να 
καταγράφουν την ιστορία τους το 200 π.Χ. περίπου, δεν σώζονται έργα που να 
χρονολογούνται στην εποχή αυτή. Ως εκ τούτου, τα παλαιότερα έργα ρωµαϊκής ιστορίας 
είναι αυτά του Τίτου Λιβίου (59 π.Χ.–17 µ.Χ.) και του Διονυσίου του Αλικαρνασσέα 
(περ. 60 π.Χ.– µετά το 7 π.Χ.)· βλ. το σχετικό σχόλιο του Bird, Breviarium 71.  
 

2 ἔπειτα δὲ προβεβηκότας εἰς ἡλικίαν ἐκλεξάµενος … αὐτοὺς ἐπὶ τὰς βουλὰς καὶ τῶν 
ψήφων ποιεῖσθαι κυρίους: Ο Ευτρόπιος τόσο ως ιστορικός όσο και ως έµπειρος στη 
διοίκηση της αυτοκρατορίας αξιωµατούχος είναι σε θέση να κατανοήσει τον ρόλο που 
διαδραµάτισε διαχρονικά η σύγκλητος στην εξέλιξη και την επέκταση του ρωµαϊκού 
κράτους, και για τον λόγο αυτό της δίνει την ανάλογη βαρύτητα στην ιστορική του 
αφήγηση.  
 

2 ἐξ ἐκείνου δὲ εἰς τόδε πεπίστευται πρὸς θεοὺς ἀνειλῆφθαι: Σύµφωνα µε τον Τ. Λίβιο (Α 
16), υπάρχει και άλλη εκδοχή σχετικά µε τον θάνατο του Ρωµύλου. Σύµφωνα µε την 
εκδοχή αυτή, ο ιδρυτής της Ρώµης δολοφονήθηκε από συγκλητικούς, στον κύκλο των 
οποίων δεν ήταν δηµοφιλής.  
 

3 Νουµᾶς Ποµπίλιος: Η βασιλεία του Νουµά Ποµπιλίου διήρκεσε, σύµφωνα µε την 
παράδοση, από το 715 π.Χ. έως το 673 π.Χ. 
 

3 οὗτος πολέµου µὲν ἀπέσχετο παντός, τῇ Ῥώµῃ δὲ οὐχ ἧττον ἢ Ῥωµύλος ἐγένετο 
χρήσιµος: Ως ιστορικός που κλήθηκε να µετάσχει στη διακυβέρνηση της 
σηµαντικότερης αυτοκρατορίας της εποχής του αναλαµβάνοντας υψηλά αξιώµατα, ο 
Ευτρόπιος κατανοεί ότι κριτήρια για το εάν υπήρξε ο κυβερνήτης ενός κράτους 
επιτυχηµένος ή όχι δεν είναι µόνο οι πολεµικές επιχειρήσεις και η εδαφική επέκταση. Η 
οργάνωση του κράτους, η συνετή διαχείριση, η παραγωγή νοµοθετικού έργου, καθώς 
και η προαγωγή της ευσέβειας του πληθυσµού αποτελούν εξίσου σηµαντικούς 
παράγοντες επιτυχίας για έναν µονάρχη, εδώ του Νουµά Ποµπιλίου. 
 

4 Τοῦλλος Ὁστίλλιος: Υπολογίζεται συµβατικά ότι η βασιλεία του Τούλλου Οστιλλίου 
διήρκεσε από το 673 π.Χ. έως το 642 π.Χ.  
 

5 Ἄγκος Μάρκιος: Η βασιλεία του Άγκου Μαρκίου διήρκεσε από το 642 π.Χ. έως το 616 
π.Χ.  
 

6 Ταρκύνιος ὁ Πρίσκος ὀνοµαζόµενος: Σύµφωνα µε την παράδοση, η βασιλεία του 
Ταρκυνίου Πρίσκου διήρκεσε από το 616 π.Χ. έως το 579 π.Χ.  
 

6 oὗτος τὸ µὲν τῆς συγκλήτου συνέδριον διπλάσιον ἐποίησε τῷ τῶν σωµάτων ἀριθµῷ: Για 
τη σηµασία που αποδίδει ο ιστορικός στον ρόλο της συγκλήτου βλ. παραπάνω το 
εισαγωγικό σηµείωµα και το σχόλιο στο κεφ. 2. 
 

6 πρῶτος δὲ θριαµβεύων εἰς τὴν Ῥώµην εἰσῆλθε: Ο «θρίαµβος», δηλαδή η θριαµβευτική 
είσοδος στη Ρώµη ενός βασιλιά, στρατιωτικού ηγέτη ή αυτοκράτορα ύστερα από µια 
περιφανή στρατιωτική νίκη εναντίον εχθρικών λαών, αποτελούσε ανέκαθεν σηµαντικό 
τελετουργικό χαρακτηριστικό των επεκτατικών πολέµων που διεξήγαγε διαχρονικά η 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

280 

Ρώµη. Ως εκ τούτου, δεν µας προκαλεί έκπληξη το ότι ο Ευτρόπιος κάνει ειδική 
αναφορά στον πρώτο γνωστό σε αυτόν θρίαµβο Ρωµαίου µονάρχη· βλ. σχετικά 
McCormick, Triumph και Badian, Triumph. 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΞ 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο χρονογράφος Ευτυχιανός από την Καππαδοκία (PLRE I 319) ήταν χριστιανός 
και υπηρέτησε ως στρατιώτης και αξιωµατικός (βικάριος) στο στρατιωτικό 
σώµα των Πριµοαρµενιακών. Εξιστόρησε σε ένα χρονογραφικού χαρακτήρα 
έργο τον πόλεµο του αυτοκράτορα Ιουλιανού, του λεγόµενου παραβάτη, 
εναντίον των Περσών, ο οποίος διεξήχθη το έτος 363 µ.Χ. και στον οποίο είχε 
συµµετάσχει και ο ίδιος (FHG 4,6). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το πρόσωπό 
του και το έργο του είναι ενδεχοµένως πλαστά (βλ. Portmann, Eutychianus).  
 

Ο θάνατος του Αυτοκράτορα Ιουλιανού 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Το παρακάτω κείµενο του Ευτυχιανού σώζεται στον βυζαντινό χρονογράφο 
Μαλάλα (σ. 332,9 κ.εξ.) και αποτελεί σηµαντική πηγή πληροφοριών για τη ζωή 
του Ευτυχιανού, αφού για τον εν λόγω χρονογράφο του Περσικού πολέµου του 
Ιουλιανού δεν γνωρίζουµε περισσότερα από όσα σηµειώνει στο παρακάτω 
απόσπασµα ο Μαλάλας. Για το χωρίο πβ. την αγγλική µετάφραση και τα λίγα 
σχόλια των Jeffreys et al., The Chronicle of John Malalas 180–181. 
 
Εὐτυχιανὸς δὲ ὁ χρονογράφος ὁ Καππάδοξ, στρατιώτης ὢν καὶ βικάριος τοῦ ἰδίου 
ἀριθµοῦ τῶν Πριµοαρµενιακῶν, παρὼν καὶ αὐτὸς ἐν τῷ πολέµῳ, συνεγράψατο ὅτι 
κατελθὼν ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰουλιανὸς µονὰς ιεʹ ἐπὶ τὰ Περσικὰ µέρη διὰ τοῦ 
Εὐφράτου εἰσῆλθε καὶ ἐπικρατὴς γενόµενος καὶ νικήσας πάντας παρέλαβεν ἕως 
πόλεως λεγοµένης Κτησιφῶντος, ἔνθα ὁ βασιλεὺς Περσῶν ἐκάθητο, ἐκείνου 
φυγόντος ἐπὶ τὰ µέρη τῶν Περσαρµενίων, καὶ βουλοµένου µετὰ τῆς ἰδίας 
συγκλήτου καὶ τοῦ στρατοῦ αὐτοῦ ἄχρι τῆς Βαβυλῶνος τῇ ἑξῆς ὁρµῆσαι καὶ 
ταύτην παραλαβεῖν διὰ τῆς νυκτός, καὶ ὡς καθεύδει, εἶδεν ἐν ὁράµατί τινα τέλειον 
ἄνδρα ἐνδεδυµένον ζάβαν καὶ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν εἰς τὸν παπυλεῶνα αὐτοῦ 
πλησίον τῆς πόλεως Κτησιφῶντος ἐν πόλει λεγοµένῃ Ἀσίᾳ, καὶ κρούσαντα αὐτὸν 
λόγχῃ· καὶ πτοηθεὶς ἐξυπνίσθη κράξας· καὶ ἐξανέστησαν οἱ κουβικουλάριοι 
εὐνοῦχοι καὶ σπαθάριοι καὶ ὁ στρατὸς ὁ φυλάττων τὸν παπυλεῶνα, καὶ 
εἰσελθόντες πρὸς αὐτὸν µετὰ λαµπάδων βασιλικῶν· καὶ προσεσχηκὼς Ἰουλιανὸς ὁ 
βασιλεὺς ἑαυτὸν σφαγέντα κατὰ τῆς µασχάλης ἐπηρώτησεν αὐτούς· «Πῶς λέγεται 
ἡ κώµη ὅπου ἐστὶν ὁ παπυλεών µου;» καὶ εἶπον αὐτῷ ὅτι Ἀσία λέγεται. Καὶ 
εὐθέως ἔκραξεν· «Ὦ Ἥλιε, ἀπώλεσας Ἰουλιανόν.» Καὶ ἐκχυθεὶς τὸ αἷµα 
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παρέδωκε τὴν ψυχὴν ὥραν νυκτερινὴν πέµπτην (ἔτους κατὰ Ἀντιόχειαν τὴν 
µεγάλην χρηµατίζοντος υιαʹ). 
  

Μετάφραση 
Και ο χρονογράφος Ευτυχιανός, ο Καππαδόκης, ο οποίος ήταν στρατιώτης και βικάριος 
της στρατιωτικής του µονάδας των Πριµοαρµενιακών, παρών και ο ίδιος στον πόλεµο, 
έγραψε ότι ο ίδιος o βασιλιάς Ιουλιανός, αφού διήνυσε µια απόσταση που αντιστοιχούσε 
σε δεκαπέντε ηµέρες πορείας, εισήλθε στο έδαφος της Περσίας µέσω του Ευφράτη και, 
αφού επικράτησε στρατιωτικά και νικήσε τους πάντες, κατέλαβε τα εδάφη έως την πόλη 
που ονοµάζεται Κτησιφών, όπου είχε την έδρα του ο βασιλιάς των Περσών. Και όταν 
εκείνος (sc. ο βασιλιάς των Περσών) διέφυγε προς τα µέρη των Περσαρµενίων, και 
αυτός (sc. ο Ιουλιανός) θέλησε να προελάσει µαζί µε τη σύγκλητό του και τον στρατό 
του την επόµενη ηµέρα έως τη Βαβυλώνα και να την καταλάβει µέσα στη νύκτα, και 
καθώς κοιµόταν, είδε σε όνειρο έναν ενήλικο άνδρα, ο οποίος φορούσε θώρακα στο 
στήθος, να εισέρχεται πλησιάζοντάς τον στη σκηνή του κοντά στην πόλη της 
Κτησιφώντας, σε πόλη που ονοµαζόταν Ασία, και να τον κτυπά µε λόγχη. Και 
τροµοκρατηµένος ξύπνησε φωνάζοντας. Και σηκώθηκαν οι κοιτωνίτες 
(«κουβικουλάριοι») ευνούχοι και σπαθάριοι και οι στρατιώτες που φρουρούσαν τη 
σκηνή, και εισήλθαν (sc. στη σκηνή) πλησιάζοντάς τον µε βασιλικές δάδες. Και ο 
Ιουλιανός ο βασιλιάς, µόλις πρόσεξε ότι είχε τραυµατιστεί θανάσιµα στην περιοχή της 
µασχάλης, τους ρώτησε: «Πώς λέγεται το χωριό όπου βρίσκεται η σκηνή µου;» και του 
είπαν ότι λέγεται Ασία. Και αµέσως φώναξε: «Ω Ήλιε, κατέστρεψες τον Ιουλιανό!». Και 
έχοντας υποστεί ακατάσχετη αιµορραγία παρέδωσε την ψυχή του την ώρα πέµπτη 
νυκτερινή (του έτους 411, σύµφωνα µε το χρονολογικό σύστηµα της Αντιόχειας της 
µεγάλης). 
 

Σχόλια 
βικάριος: Πρόκειται για δάνεια λέξη της Ελληνικής της ύστερης αρχαιότητας, η οποία 
προέρχεται από τον λατινικό στρατιωτικό τεχνικό όρο vicarius. 
 

τοῦ ἰδίου ἀριθµοῦ: Η λέξη ἀριθµὸς είναι στρατιωτικός τεχνικός όρος, που αφορά στη 
στρατιωτική µονάδα και αντιστοιχεί στον λατινικό όρο numerus. 
 

παρὼν καὶ αὐτὸς ἐν τῷ πολέµῳ: Ο Μαλάλας αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στο ότι ο 
Ευτυχιανός υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας της εκστρατείας του Ιουλιανού εναντίον των 
Περσών. 
 

διὰ τοῦ Εὐφράτου εἰσῆλθε: Ο ποταµός Ευφράτης ήταν το φυσικό σύνορο των δύο 
µεγάλων δυνάµεων της εποχής για τις οποίες γίνεται εδώ λόγος. Διαβαίνοντας τον 
Ευφράτη ο Ιουλιανός εισήλθε στο εχθρικό έδαφος. 
 

ἐπικρατὴς γενόµενος καὶ νικήσας πάντας παρέλαβεν ἕως πόλεως λεγοµένης Κτησιφῶντος, 
ἔνθα ὁ βασιλεὺς Περσῶν ἐκάθητο: Αµέσως µετά την εισβολή του Ιουλιανού σε περσικό 
έδαφος ακολούθησαν µάχες ως συνέπεια της στρατιωτικής αντίστασης των Περσών, οι 
οποίες έληξαν όλες θριαµβευτικά για τον στρατό του Ιουλιανού, µε αποτέλεσµα να 
προελάσει έως την πόλη στην οποία ο αντίπαλος βασιλιάς διατηρούσε την αυλή του. 
 

ζάβαν: Η λέξη ζάβα απαντά στις νοµικές πηγές και κυρίως στα στρατιωτικά κείµενα της 
βυζαντινής περιόδου και δηλώνει τον θώρακα που τοποθετείται στο στήθος. Ο άνδρας 
ήταν προστατευµένος, αφού επρόκειτο να προβεί σε δολοφονική ενέργεια εναντίον του 
αυτοκράτορα. 
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σφαγέντα: Το ρήµα σφάζω χρησιµοποιείται για τη δήλωση του τραύµατος, αφού, όπως 
θα δούµε αµέσως παρακάτω, αυτό υπήρξε θανατηφόρο οδηγώντας τον αυτοκράτορα σε 
ακατάσχετη αιµορραγία. 
 

ἔτους κατὰ Ἀντιόχειαν τὴν µεγάλην χρηµατίζοντος υιαʹ: Ήταν σύνηθες φαινόµενο κατά 
την ύστερη αρχαιότητα σηµαντικές πόλεις των επαρχιών της αυτοκρατορίας να έχουν τα 
δικά τους χρονολογικά συστήµατα. Ιδιαιτέρως τεκµηριωµένο χάρη στους παπύρους 
είναι, για παράδειγµα, αυτή την εποχή το χρονολογικό σύστηµα της πόλης Οξυρύγχου 
στην Αίγυπτο. 
 
 

ΖΩΣΙΜΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Μαριάννα Θωµά 
 
Ο Ζώσιµος είναι εθνικός ιστορικός συγγραφέας, που έζησε στο τέλος του 
πέµπτου αιώνα µ.Χ. και στις αρχές του έκτου. Σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό 
για τη ζωή του, παρά µόνο ότι ήταν κόµης, που είχε στο παρελθόν διατελέσει 
δικηγόρος του δηµoσίου ταµείου (κόµης ἀπὸ φισκοσυνηγόρου).  

 
Ἱστορία Νέα 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Μαριάννα Θωµά 

 
Το έργο του Ζώσιµου Ἱστορία Νέα, µε την έννοια της πρόσφατης ή 
ριζοσπαστικής ιστορίας, πρέπει να γράφτηκε µετά το 498 (µε βάση εσωτερική 
ένδειξη) και πάντως κατά τον πρώιµο έκτο αιώνα. Αποτελείται από έξι βιβλία, 
τα οποία µετά από µια σύντοµη επισκόπηση της ελληνικής και ρωµαϊκής 
ιστορίας από τον Τρωϊκό πόλεµο, κυρίως όµως από τον Οκταβιανό Αύγουστο 
και εξής, εξετάζουν διεξοδικά τα γεγονότα των ετών 270 – 410. Το έκτο βιβλίο 
τελειώνει απότοµα, λίγο πριν από την κατάληψη της Ρώµης από τους 
Βισιγότθους του Αλάριχου, πιθανόν λόγω ξαφνικού θανάτου του συγγραφέα ή 
κάποιου άλλου γεγονότος που τον εµπόδισε να το ολοκληρώσει. Το έργο 
σώζεται σε ένα µοναδικό χειρόγραφο της Βατικανής Βιβλιοθήκης (Vaticanus gr. 
156), από το οποίο όµως, λόγω φθοράς, λείπει το τέλος του πρώτου και η αρχή 
του δεύτερου βιβλίου, που αφορούσαν στα έτη 282–305. 

Ο Ζώσιµος φιλοδοξούσε να γράψει ένα έργο αντίστοιχο µε τις Ιστορίες 
του Πολύβιου. Σε αντίθεση όµως µε τον Πολύβιο, που στρέφει το ενδιαφέρον 
του στα αίτια της ακµής της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, ο Ζώσιµος εστιάζει στα 
αίτια της κατ᾽ αυτόν παρακµής και πτώσης της.68 Θεωρεί ότι η παρακµή της 
ρωµαϊκής δύναµης οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην αποµάκρυνση από την 
πατρώα θρησκεία και τις τελετές της και στην αποδοχή του χριστιανισµού,69 ενώ 
το έργο στο σύνολό του χαρακτηρίζεται από αντιχριστιανικό πνεύµα, καθώς 
στρέφεται κατά των χριστιανών αυτοκρατόρων και κυρίως κατά του 

																																																								
68 Βλ. και Hunger, Βυζαντινὴ Λογοτεχνία Β´, 74. 
69 Βλ. και Lesky, Ιστορία της αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 1164. 
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Κωνσταντίνου και του Θεοδοσίου Α΄. Καταγγέλλει επίσης την αποδιοργάνωση 
του κράτους και του στρατού µε την αισθητή παρουσία βαρβάρων σε αυτά. 
Παρά τα σηµαντικά µεθοδολογικά µειονεκτήµατά της, η Νέα Ἱστορία αποτελεί 
µια πολύ σηµαντική πηγή για το τέλος του αρχαίου κόσµου,70  η οποία 
συµπληρώνει το λατινόφωνο ιστορικό έργο του Αµµιανού Μαρκελλίνου Res 
gestae. Βασικές πηγές του Ζώσιµου υπήρξαν τα ιστορικά έργα που συνέγραψαν 
ο φιλόσοφος, ιστορικός και φανατικός εθνικός Ευνάπιος από τις Σάρδεις (περ. 
345 – περ. 420) για τα έτη 270–404 και ο επίσης εθνικός ιστορικός και ποιητής 
Ολυµπιόδωρος από τις Θήβες της Αιγύπτου (άκµασε το α´ τέταρτο του 5ου αι.) 
για τα έτη 407–425. Επιπλέον, στο πρώτο βιβλίο φαίνεται να χρησιµοποίησε τα 
Σκυθικά του Δέξιππου (βλ. παραπάνω). Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευάγριος 
(για τον οποίο βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό) άσκησε αυστηρή κριτική στις 
απόψεις του Ζώσιµου. 

Η γλώσσα του συγγραφέα είναι απλή χωρίς πολλά ρητορικά στολίδια, 
ενώ αποφεύγει τους εκτενείς λόγους ιστορικών προσώπων.71 Ο Φώτιος, που 
σχολιάζει το έργο στον κώδ. 98 της Βιβλιοθήκης του, χαρακτηρίζει µεν τον 
συγγραφέα ως ασεβή, επαινεί όµως το ύφος του, που διακρίνεται για τη 
συντοµία και τη σαφήνεια του καθώς και για µια κάποια γλυκύτητα. 

Στη συνέχεια παρέχονται δύο αποσπάσµατα. Το πρώτο (1, 1, 1–2) είναι το 
Προοίµιο του έργου, όπου ο Ζώσιµος ασχολείται µε τα αίτια του θριάµβου της 
Ρώµης. Ο συγγραφέας εκφράζει την άποψη ότι η πορεία της ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας καθορίζεται από τη θεία πρόνοια.  

Το δεύτερο απόσπασµα (2, 29) προέρχεται από το δεύτερο βιβλίο, που 
είναι αφιερωµένο στην περίοδο της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
(Ναϊσσός Δακίας περ. 273/4 – Νικοµήδεια 22/5/337· αύγουστος από το 306, 
µονοκράτορας από το 324) και, στη συνέχεια, του γιου του Κωνστάντιου Β΄ 
µέχρι την καταστροφή του Γάλλου (337–354). Το απόσπασµα παρουσιάζει την 
εθνική εκδοχή τής µεταστροφής του Κωνσταντίνου στον χριστιανισµό και της 
αποµάκρυνσής του από τις παγανιστικές εορτές. Ο πρώτος χριστιανός 
αυτοκράτορας (βαπτίστηκε λίγο πριν από τον θάνατό του) και τα αίτια της 
µεταστροφής του προβάλλονται µε αρνητικό τρόπο. 

Έκδ.: F. Paschoud, Zosime, Histoire Nouvelle. Texte établi et traduit Ι–
ΙΙΙ.2, Collection des Universités de France, Paris 1971–1989, ιδ. Ι, 8–9, 101–
102. 

 
1, 1, 1–2 και 2, 29 

 
1, 1. Πολυβίῳ τῷ Μεγαλοπολίτῃ, µνήµῃ παραδοῦναι τὰ καθ’ ἑαυτὸν ἀξιόλογα τῶν 
ἔργων προελοµένῳ, καλῶς ἔχειν ἐφάνη δι’ αὐτῶν ἐπιδεῖξαι τῶν πράξεων ὅπως οἱ 
Ῥωµαῖοι µετὰ τὸν τῆς πόλεως οἰκισµὸν ἑξακοσίοις ἔτεσι τοῖς περιοίκοις 
προσπολεµήσαντες µεγάλην ἀρχὴν οὐκ ἐκτήσαντο, µέρος δέ τι τῆς Ἰταλίας ὑφ’ 

																																																								
70 Βλ. και Said −Boulluec – Trede, Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας, 340. 
71 Βλ. και Dihle, Greek and Latin Literature, 481. 
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ἑαυτοὺς ποιησάµενοι, καὶ τούτου µετὰ τὴν Ἀννίβα διάβασιν καὶ τὴν ἐν Κάνναις 
ἧτταν ἐκπεπτωκότες, αὐτοῖς δὲ τοῖς τείχεσι τοὺς πολεµίους ὁρῶντες ἐπικειµένους, 
εἰς τοσοῦτον µέγεθος ἤρθησαν τύχης ὥστε ἐν οὐδὲ ὅλοις τρισὶ καὶ πεντήκοντα 
ἔτεσιν µὴ µόνον Ἰταλίαν ἀλλὰ καὶ Λιβύην κατακτήσασθαι πᾶσαν, ἤδη δὲ καὶ τοὺς 
ἑσπερίους Ἴβηρας ὑφ’ ἑαυτοὺς καταστῆσαι, ἐπεὶ δὲ τοῦ πλείονος ἐφιέµενοι τὸν 
Ἰόνιον ἐπεραιώθησαν κόλπον, Ἑλλήνων τε ἐκράτησαν καὶ Μακεδόνας παρέλυσαν 
τῆς ἀρχῆς, αὐτόν τε ὃς τηνικαῦτα τούτων ἐβασίλευε ζωγρίᾳ ἑλόντες εἰς τὴν Ῥώµην 
ἀνήγαγον. 2 Ἀλλὰ τούτων µὲν οὐκ ἄν τις ἀνθρωπίνην ἰσχὺν αἰτιάσαιτο, Μοιρῶν δὲ 
ἀνάγκην ἢ ἀστρῴων κινήσεων ἀποκαταστάσεις ἢ θεοῦ βούλησιν τοῖς ἐφ’ ἡµῖν 
µετὰ τὸ δίκαιον ἀκόλουθον οὖσαν· ταῦτα γὰρ εἱρµόν τινα αἰτιῶν τοῖς ἐσοµένοις 
εἰς τὸ τοιῶσδε δεῖν ἐκβαίνειν ἐπιτιθέντα, δόξαν τοῖς ὀρθῶς τὰ πράγµατα 
κρίνουσιν ἐµποιεῖ τοῦ θείᾳ τινὶ προνοίᾳ τὴν τῶν ἀνθρωπίνων ἐπιτετράφθαι 
διοίκησιν, ὥστε εὐφορίας µὲν συνιούσης ψυχῶν εὐθενεῖν, ἀφορίας δὲ ἐπιπολαζού-
σης ἐς τὸ νῦν ὁρώµενον σχῆµα κατενεχθῆναι· χρὴ δὲ ἐπὶ τῶν πραγµάτων ὃ λέγω 
διασαφῆσαι. 

 
2, 29. Περιστάσης δὲ τῆς πάσης εἰς µόνον Κωνσταντῖνον ἀρχῆς, οὐκέτι λοιπὸν τὴν 
κατὰ φύσιν ἐνοῦσαν αὐτῷ κακοήθειαν ἔκρυπτεν, ἀλλὰ ἐνεδίδου τῷ κατ’ ἐξουσίαν 
ἅπαντα πράττειν· ἐχρῆτο δὲ ἔτι καὶ τοῖς πατρίοις ἱεροῖς, οὐ τιµῆς ἕνεκα µᾶλλον ἢ 
χρείας· ᾗ καὶ µάντεσιν ἐπείθετο, πεπειραµένος ὡς ἀληθῆ προεῖπον ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
κατωρθωµένοις αὐτῷ· ἐπεὶ δ’ εἰς τὴν Ῥώµην ἀφίκετο µεστὸς πάσης ἀλαζονείας, 
ἀφ’ ἑστίας ᾠήθη δεῖν ἄρξασθαι τῆς ἀσεβείας. 2 Κρίσπον γὰρ παῖδα τῆς τοῦ 
Καίσαρος, ὡς εἴρηταί µοι πρότερον, ἀξιωθέντα τιµῆς, εἰς ὑποψίαν ἐλθόντα τοῦ 
Φαύστῃ τῇ µητρυιᾷ συνεῖναι, τοῦ τῆς φύσεως θεσµοῦ µηδένα λόγον ποιησάµενος 
ἀνεῖλεν· τῆς δὲ Κωνσταντίνου µητρὸς Ἑλένης ἐπὶ τῷ τηλικούτῳ πάθει 
δυσχεραινούσης καὶ ἀσχέτως τὴν ἀναίρεσιν τοῦ νέου φερούσης, παραµυθούµενος 
ὥσπερ αὐτὴν ὁ Κωνσταντῖνος κακῷ τὸ κακὸν ἰάσατο µείζονι· βαλανεῖον γὰρ ὑπὲρ 
τὸ µέτρον ἐκπυρωθῆναι κελεύσας καὶ τούτῳ τὴν Φαῦσταν ἐναποθέµενος ἐξήγαγεν 
νεκρὰν γενοµένην. 3 Ταῦτα συνεπιστάµενος ἑαυτῷ, καὶ προσέτι γε ὅρκων κατα-
φρονήσεις, προσῄει τοῖς ἱερεῦσι καθάρσια τῶν ἡµαρτηµένων αἰτῶν· εἰπόντων δὲ 
ὡς οὐ παραδέδοται καθαρµοῦ τρόπος δυσσεβήµατα τηλικαῦτα καθῆραι δυνάµε-
νος, Αἰγύπτιός τις ἐξ Ἰβηρίας εἰς τὴν Ῥώµην ἐλθὼν καὶ ταῖς εἰς τὰ βασίλεια 
γυναιξὶν συνήθης γενόµενος, ἐντυχὼν τῷ Κωνσταντίνῳ πάσης ἁµαρτάδος 
ἀναιρετικὴν εἶναι τὴν τῶν Χριστιανῶν διεβεβαιώσατο δόξαν καὶ τοῦτο ἔχειν 
ἐπάγγελµα, τὸ τοὺς ἀσεβεῖς µεταλαµβάνοντας αὐτῆς πάσης ἁµαρτίας ἔξω 
παραχρῆµα καθίστασθαι. 4 Δεξαµένου δὲ ῥᾷστα τοῦ Κωνσταντίνου τὸν λόγον καὶ 
ἀφεµένου µὲν τῶν πατρίων, µετασχόντος δὲ ὧν ὁ Αἰγύπτιος αὐτῷ µετεδίδου, τῆς 
ἀσεβείας τὴν ἀρχὴν ἐποιήσατο τὴν µαντικὴν ἔχειν ἐν ὑποψίᾳ· πολλῶν γὰρ αὐτῷ 
διὰ ταύτης προρρηθέντων εὐτυχηµάτων καὶ ἐκβάντων εἰς ἔργον, ἐδεδίει µή ποτε 
καὶ ἄλλοις κατ’ αὐτοῦ τι πυνθανοµένοις τὸ ἐσόµενον προρρηθείη, καὶ ἐκ ταύτης 
τῆς προαιρέσεως πρὸς τὸ ταῦτα καταλύειν ἐτράπη. 5 Τῆς δὲ πατρίου καταλαβούσης 
ἑορτῆς, καθ’ ἣν ἀνάγκη τὸ στρατόπεδον ἦν εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀνιέναι καὶ τὰ 
νενοµισµένα πληροῦν, δεδιὼς τοὺς στρατιώτας ὁ Κωνσταντῖνος ἐκοινώνησε τῆς 
ἑορτῆς· ἐπιπέµψαντος δὲ αὐτῷ φάσµα τοῦ Αἰγυπτίου τὴν εἰς τὸ Καπιτώλιον 
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ἄνοδον ὀνειδίζον ἀνέδην, τῆς ἱερᾶς ἁγιστείας ἀποστατήσας, εἰς µῖσος τὴν γερου-
σίαν καὶ τὸν δῆµον ἀνέστησεν. 
 

Μετάφραση 
1, 1 1  Όταν ο Πολύβιος από τη Μεγαλόπολη ανέλαβε να καταγράψει τα αξιόλογα 
ανάµεσα στα συµβάντα της εποχής του, του φάνηκε καλή ιδέα να δείξει µε βάση τις 
ίδιες τους τις πράξεις πώς οι Ρωµαίοι, πολεµώντας τους γείτονές τους για εξακόσια 
χρόνια µετά την ίδρυση της πόλης τους, δεν απέκτησαν µεγάλο κράτος· αντιθέτως, αφού 
υπέταξαν ένα τµήµα της Ιταλίας, το έχασαν µετά την εισβολή του Αννίβα και την ήττα 
τους στις Κάννες, και είδαν τους εχθρούς να επιτίθενται στα ίδια τους τα τείχη· τότε 
ευνοήθηκαν σε τέτοιο βαθµό από την τύχη, ώστε σε λιγότερο από πενήντα τρία χρόνια 
κατέκτησαν όχι µόνο την Ιταλία αλλά και όλη την Αφρική, ενώ ήδη είχαν υποτάξει τους 
Δυτικούς Ίβηρες· και επειδή επιθυµούσαν ακόµη περισσότερα, αφού διέσχισαν το Ιόνιο 
πέλαγος, κατέκτησαν τους Έλληνες και κατέλυσαν το κράτος των Μακεδόνων, και 
αυτόν που ήταν τότε ο βασιλιάς τους τον έπιασαν ζωντανό και τον οδήγησαν στη Ρώµη. 
2 Κανένας ωστόσο δεν θα µπορούσε να αποδώσει αυτά σε ανθρώπινη δύναµη, αλλά είτε 
στην αναγκαιότητα των Μοιρών είτε στις περιοδικές κινήσεις των άστρων είτε στη 
βούληση του θεού, η οποία µας συνοδεύει σε όσα µας αφορούν, αν είναι σύµφωνα µε τη 
δικαιοσύνη. Γιατί αυτά τα στοιχεία επιβάλλουν µια «ακολουθία αιτιών» στα µελλοντικά 
γεγονότα ως προς το ποια έκβαση πρέπει να έχουν, και οδηγούν όσους κρίνουν ορθώς 
τα πράγµατα στην άποψη ότι η διαχείριση των ανθρώπινων υποθέσεων εναπόκειται σε 
κάποια θεία πρόνοια· κατά συνέπεια, όταν µε αυτήν συµπορεύεται η γονιµότητα των 
ψυχών επικρατεί ευηµερία, ενώ όταν κυριαρχεί η στειρότητά τους καταλήγουµε στην 
κατάσταση που βλέπουµε σήµερα. Πρέπει όµως να εξηγήσω αυτό που λέω µε βάση τα 
γεγονότα. 
 
2, 29 1 Αφότου όλη η εξουσία πέρασε αποκλειστικά στον Κωνσταντίνο, δεν έκρυβε 
πλέον την έµφυτη κακοήθειά του, αλλά επέτρεπε στον εαυτό του να ενεργεί σε όλα κατά 
βούληση. Τηρούσε ακόµη την πατροπαράδοτη λατρεία, όχι τόσο από σεβασµό όσο από 
ανάγκη, και για τον λόγο αυτό πίστευε και τους µάντεις, γιατί γνώριζε από προσωπική 
πείρα ότι προέβλεψαν την αλήθεια αναφορικά µε όλα τα κατορθώµατά του. Όταν όµως 
έφτασε στη Ρώµη, πλήρης αλαζονείας, θεώρησε πρέπον να ξεκινήσει µε την ασέβεια 
από το σπίτι του. 2 Επειδή υποψιάσθηκε ότι ο γιος του ο Κρίσπος, που, όπως 
προανέφερα, είχε κριθεί άξιος του τίτλου του Καίσαρα, είχε συνευρεθεί µε τη µητριά 
του τη Φαύστα, τον σκότωσε χωρίς να υπολογίσει καθόλου τον φυσικό νόµο. Και επειδή 
η µητέρα του Κωνσταντίνου Ελένη δυσανασχετούσε µε το τόσο µεγάλο κακό και δεν 
µπορούσε να αντέξει τον φόνο του νέου, ο Κωνσταντίνος σαν για να την παρηγορήσει 
θεράπευσε το κακό µε µεγαλύτερο κακό: αφού δηλαδή διέταξε να θερµάνουν υπέρµετρα 
ένα λουτρό, έκλεισε µέσα σε αυτό τη Φαύστα και δεν την έβγαλε παρά νεκρή. 

3  Έχοντας πλήρη συνείδηση των πράξεών του αυτών, και επιπλέον, της 
περιφρόνησής του για τους όρκους, προσήλθε στους ιερείς ζητώντας θυσίες καθαρτικές 
για τα σφάλµατά του. Όταν όµως του είπαν ότι δεν είχε φτάσει ως εκείνους τρόπος 
εξαγνισµού που να µπορεί να εξαγνίσει τέτοιες ασεβείς πράξεις, κάποιος Αιγύπτιος που 
είχε έρθει στη Ρώµη από την Ιβηρία και είχε αποκτήσει οικειότητα µε τις γυναίκες του 
παλατιού, συναντήθηκε µε τον Κωνσταντίνο και τον διαβεβαίωσε ότι η πίστη των 
χριστιανών µπορεί να απαλείψει κάθε αµαρτία, και ότι αυτήν την υπόσχεση δίνει, ότι οι 
ασεβείς που την ασπάζονται απαλλάσσονται αµέσως από όλες τις ενοχές τους.  

4 Ο Κωνσταντίνος, αφού αποδέχτηκε µε µεγάλη ευκολία τα λόγια του, 
εγκατέλειψε την πατροπαράδοτη θρησκεία, προσχώρησε σε αυτήν που του έκανε 
γνωστή ο Αιγύπτιος και ξεκίνησε να είναι ασεβής µε το να αντιµετωπίζει µε καχυποψία 
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τη µαντική. Διότι, καθώς µέσω αυτής τού είχαν γίνει προβλέψεις για πολλές επιτυχίες 
και είχαν εκπληρωθεί, φοβόταν µήπως κάποια στιγµή δοθεί πρόβλεψη για το µέλλον και 
σε άλλους, που θα ρωτούσαν να µάθουν κάτι σε βάρος του· και προκατειληµµένος κατ᾽ 
αυτόν τον τρόπο, στράφηκε προς την κατάργησή της.  

5 Και όταν έφτασε η πατροπαράδοτη εορτή, κατά την οποία ήταν αναγκαίο να 
ανεβεί ο στρατός στο Καπιτώλιο και να τηρήσει το τυπικό, ο Κωνσταντίνος συµµετείχε 
στην εορτή, επειδή φοβήθηκε τους στρατιώτες. Όταν όµως ο Αιγύπτιος του έστειλε ένα 
φάντασµα, που χλεύαζε ασυγκράτητα την άνοδο στο Καπιτώλιο, ο Κωνσταντίνος 
κρατήθηκε µακριά από την ιεροτελεστία, προκαλώντας το µίσος της συγκλήτου και του 
λαού. 
 

Σχόλια 
1, 1, 1 Πολυβίῳ τῷ Μεγαλοπολίτῃ: Με την αναφορά αυτή στον Πολύβιο στην πλέον 
περίοπτη θέση, στην αρχή του έργου, ο Ζώσιµος προβάλλει από την πρώτη στιγµή τη 
σχέση του µε εκείνον: πρόκειται για τους δύο ιστορικούς που έγραψαν για τη ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία, ο Πολύβιος για την ακµή της και ο Ζώσιµος για την παρακµή της· βλ. 
παραπάνω, Εισαγωγή.  
τὰ καθ’ ἑαυτὸν – ἔργων: Πβ. Πολύβ. 1, 1. Το προοίµιο του Πολύβιου επηρέασε 
σηµαντικά το προοίµιο του Ζώσιµου.  
ἑξακοσίοις ἔτεσι: Πρόκειται για στρογγυλεµένο προς τα πάνω αριθµό. Η εν λόγω 
περίοδος ξεκινά το 753 π.Χ., χωρίς όµως να είναι ξεκάθαρο το κατώτατο χρονικό όριο. 
Όπως έχει προταθεί στο παρελθόν, τα πεντακόσια χρόνια είναι πιο κοντά στην ιστορική 
αλήθεια. Βλ. και Paschoud, Zosime, 129.  
τὴν ἐν Κάνναις ἧτταν: Βλ. Πολύβ. 6, 1, 3. Πρόκειται για τη µάχη του 216 π.Χ.  
ἐν οὐδὲ – ἔτεσιν: Αναφέρεται πιθανώς στην περίοδο 221–168 π.Χ. (από τον Β´ 
Καρχηδονιακό πόλεµο ως τη µάχη της Πύδνας), αν και έχει προταθεί η έναρξη της 
περιόδου από το 216.  
ἑσπερίους Ἴβηρας: Οι κάτοικοι της Ιβηρικής χερσονήσου, σε αντιδιαστολή προς τους 
Ίβηρες της Καυκάσιας Ιβηρίας (σηµερινής Γεωργίας).  
ὃς τηνικαῦτα – ἐβασίλευε: Ο λόγος είναι για τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα (179–
168 π.Χ.).  
2 Ἀλλὰ τούτων – αἰτιάσαιτο: Στο σηµείο αυτό ο Ζώσιµος αναφέρεται στο κλασικό 
ερώτηµα αν η ακµή της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας ήταν αποτέλεσµα της αρετής και της 
δύναµης των Ρωµαίων ή της τύχης. Ο Ζώσιµος δεν µιλάει για τύχη, αλλά για θεία 
πρόνοια, µια έννοια παγανιστική, νεοπλατωνικού ίσως χαρακτήρα, πάντως αρκετά 
ασαφή. Η στάση αυτή του συγγραφέα δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιρωµαϊκή, αφού 
υποστηρίζει ότι η θεία πρόνοια ευνοεί τις ανθρώπινες ενέργειες, αν είναι σύµφωνες µε 
τη δικαιοσύνη. Βλ. σχετικά Paschoud, Zosime, 129–130.  
ταῦτα γὰρ – αἰτιῶν τοῖς … ἐπιτιθέντα: H ακολουθία αιτίων είναι πιθανώς στωικής 
προελεύσεως. Πβ. Cicero, De Divinatione 1, 126. Βλ. Ridley, Zosimus, 135.  
θείᾳ τινὶ προνοίᾳ … κατενεχθῆναι: Σε αυτό το χωρίο ορισµένοι ερευνητές βρήκαν µία 
απόδειξη των νεοπλατωνικών απόψεων του Ζώσιµου, ο οποίος επηρεάστηκε σηµαντικά 
από τον Ευνάπιο. Για αντιρρήσεις βλ. όµως Ridley, Zosimus, 135.  
2, 29, 1 Το κεφ. 2, 29 έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα της Νέας 
Ἱστορίας· βλ. Paschoud, Zosime, 219–224.  
οὐκέτι λοιπὸν – κακοήθειαν … πράττειν: Όπως προαναφέρθηκε, η στάση του Ζώσιµου 
απέναντι στους χριστιανούς αυτοκράτορες, και κυρίως τον Κωνσταντίνο και τον 
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Θεοδόσιο Α΄, είναι αρνητική. Τον πρώτο τον θεωρεί υπεύθυνο για το ότι εισήγαγε τη 
νέα θρησκεία στο επίσηµο ρωµαϊκό κράτος, ενώ τον δεύτερο τον κατακρίνει, επειδή 
προσπάθησε µε τα µέτρα του να καταστείλει την παγανιστική λατρεία. Αντιθέτως, ο 
συγγραφέας περιγράφει µε µεγάλη συµπάθεια τον Ιουλιανό· βλ. και Dihle, Greek and 
Latin Literature, 481.  
2 Κρίσπον … Φαύστῃ: Τα αίτια της εκτέλεσης του Κρίσπου (περ. 305–326, καίσαρ από 
το 317) και της µητριάς του Φαύστας (αυγούστα από το 325 περίπου), την οποία ο 
Κωνσταντίνος είχε νυµφευθεί το 307, παραµένουν σκοτεινά, έχοντας αποτελέσει, ήδη 
από την ύστερη αρχαιότητα, αντικείµενο ποικίλων αφηγήσεων και ερµηνειών, άλλοτε 
µε ερωτικό περιεχόµενο και άλλοτε µε πολιτικό. Πρώτος ο Ζώσιµος δίνει την εκδοχή ότι 
τον Κρίσπο εκτέλεσε ο Κωνσταντίνος, όταν υποπτεύθηκε ότι ο γιος του είχε ερωτική 
σχέση µε τη Φαύστα, την οποία στη συνέχεια επίσης εκτέλεσε, για να απαλύνει, 
υποτίθεται, τη µεγάλη λύπη της µητέρας του αυγούστας Ελένης (Δρέπανον, κατόπιν 
Ελενούπολη, Βιθυνίας περ. 250/7 – Ρώµη 330/6, αυγούστα από το 325 περίπου). Οι 
εκκλησιαστικοί ιστορικοί Σωζοµενός και Ευάγριος απέρριψαν κατηγορηµατικά την 
εκδοχή του Ζώσιµου. Θεωρείται πιθανό ότι ο θάνατος του Κρίσπου, που ήταν ο 
µεγαλύτερος, αλλά ίσως νόθος γιος του Κωνσταντίνου, είχε πολιτικό κίνητρο, 
προκειµένου αυτός να αποµακρυνθεί από τη σειρά διαδοχής· βλ. π.χ. Guthrie, Execution 
of Crispus, 325–331· Pohlsander, Crispus, 79–106. Ας σηµειωθεί ότι ο Κρίσπος 
εκτελέστηκε στην Πόλα της Ιστρίας (σηµερινή Πούλα Κροατίας) και όχι στη Ρώµη, 
όπως αναφέρει ο Ζώσιµος.  
3 Αἰγύπτιος: Πρόκειται πιθανώς για τον Όσιο (Hosius, Ossius, Osius· περ. 256–359), 
επίσκοπο Κορδούης (σηµερινής Κόρδοβας) Ισπανίας από το 295 περίπου. Υπήρξε 
σπουδαία µορφή στον αγώνα εναντίον του αρχικού αρειανισµού και σύµβουλος από το 
313 του Μ. Κωνσταντίνου. Παρά τη δήλωση του Ζώσιµου για την καταγωγή του, 
θεωρείται ότι ο Όσσιος γεννήθηκε στην Κορδούη.  
τὸ τοὺς ἀσεβεῖς – καθίστασθαι: Ο ισχυρισµός ότι ο Κωνσταντίνος πείστηκε να ασπαστεί 
τη νέα θρησκεία επειδή αυτή συγχωρεί όλα τα αµαρτήµατα, απαντά ήδη στον Ιουλιανό, 
Καίσαρες 38 (336 a–b).  
5 Τῆς δὲ πατρίου – ἑορτῆς: Πιθανώς η άρνηση του Κωνσταντίνου να πάρει µέρος στην 
εορτή δεν έλαβε χώρα κατά την είσοδό του στη Ρώµη τον Οκτώβριο του 312, αλλά το 
315 (decennalia) ή 326 (vicennalia του αυτοκράτορα). Βλ. Ridley, Zosimus, 157.  
εἰς µῖσος – ἀνέστησεν: Στο σηµείο αυτό ο Ζώσιµος προβάλλει την άποψη των εθνικών 
για τη µεταστροφή του Κωνσταντίνου στον χριστιανισµό. Ο αυτοκράτορας ήδη από το 
312 είχε αρχίσει να στρέφεται στη νέα θρησκεία. Ο Ζώσιµος επιλέγει να παρουσιάσει 
ότι η µεταστροφή του πραγµατοποιήθηκε το 326, πιθανόν για να αποδείξει ότι όλα τα 
σηµαντικά του έργα ήταν αποτέλεσµα της εθνικής του πίστης και όχι της χριστιανικής. 
Bλ. Paschoud, Zosime, 219–224· Ridley, Zosimus, 157.  
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΛΑΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Ιωάννης Μαλάλας, Ελληνοσύρος συγγραφέας του παλαιότερου πλήρως σε 
γενικές γραµµές σωζόµενου βυζαντινού χρονικού, είναι γνωστός µόνο από το 
έργο του. Γεννήθηκε στην περιοχή της Αντιόχειας γύρω στο 480 (±10 έτη) και 
έζησε µέχρι τη βασιλεία του Ιουστίνου Β´ (565–578), τουλάχιστον στην αρχή 
της. Το προσωνύµιο Μαλάλας προέρχεται από τη συριακή ρίζα mll (µε την 
έννοια eloquens, ευφραδής) και αποδόθηκε από τον εκκλησιαστικό ιστορικό 
Ευάγριο (για τον οποίο βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο αυτό) ως «ρήτωρ». Μετά 
από σπουδές στην Αντιόχεια, εργάστηκε εκεί πιθανώς ως «σχολαστικός» 
(δικηγόρος) ή ως νοµικός και γραφειοκράτης στο πατριαρχείο ή στη διοίκηση, 
ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και τη Φοινίκη, ενώ µετακινήθηκε µόνιµα στην 
Κωνσταντινούπολη τη δεκαετία του 530 ή λίγο αργότερα. Έχει προταθεί η ταύ-
τισή του µε τον προερχόµενο από την Αντιόχεια Πατριάρχη Κωνσταντινουπό-
λεως Ιωάννη Γ´ τὸν ἀπὸ Σχολαστικῶν (565–577), χωρίς όµως η άποψη αυτή να 
έχει επικρατήσει. 
 

Χρονογραφία 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Η Χρονογραφία του Ιωάννη Μαλάλα είναι η πρώτη χριστιανική χρονογραφία 
που διαθέτουµε µετά από αυτήν που οφείλεται στον «πατέρα» της Σέξτο Ιούλιο 
Αφρικανό (περ. 221). Στη σωζόµενη µορφή της εκτείνεται σε 18 βιβλία «από 
κτίσεως κόσµου» ως το 563, ενώ κατά πάσα πιθανότητα συνεχιζόταν ως το 565, 
το τέλος δηλαδή της βασιλείας του Ιουστινιανού, και κατά µία άποψη ως το 574. 
Παραδίδεται κυρίως στον κώδικα Bodleianus Baroccianus 182 (12ου αι.), ο 
οποίος είναι codex unicus για το µεγαλύτερο µέρος του κειµένου (βιβλία 2–18)· 
είναι όµως ακέφαλος, κολοβός και µε κάποια χάσµατα, ενώ παραδίδει σε 
ορισµένα σηµεία συντετµηµένο κείµενο. Μερικώς το έργο παραδίδεται και σε 
ορισµένα άλλα χειρόγραφα. Αξιοσηµείωτη είναι η ύπαρξη ενός παλίµψηστου 
χειρογράφου, το οποίο διασώζει ορισµένα µεγαλογράµµατα αποσπάσµατα του 
Μαλάλα από τα βιβλία 13, 14 και 18, γραµµένα τον έκτο αιώνα (Fragmenta 
Tusculana). Για το πρώτο βιβλίο ας σηµειωθούν επίσης, ως αρχαιότερα, τα 
membra discissa στο Παρίσι και τη Μονή Βατοπαιδίου ενός χειρογράφου του 
δέκατου αιώνα. Αποσπάσµατα παραδίδουν και µεταγενέστεροι βυζαντινοί 
συγγραφείς, που χρησιµοποίησαν τον Μαλάλα ως πηγή.  

Τα βιβλία 1–9 καλύπτουν τη δηµιουργία του κόσµου, την εβραϊκή 
ιστορία, την ελληνική µυθολογία, τον Τρωικό πόλεµο, τον Μέγα Αλέξανδρο και 
την παλαιότερη ρωµαϊκή ιστορία, σε µια προσπάθεια παράλληλης εξιστόρησης 
της ανθρώπινης ιστορίας πριν από τη γέννηση του Χριστού, µε έµφαση που 
ποικίλλει στα διάφορα βιβλία, ενώ παραλείπεται η αθηναϊκή δηµοκρατία. Τα 
βιβλία 10–14 εστιάζουν στην ιστορία του χριστιανισµού και τη ρωµαϊκή 
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αυτοκρατορική ιστορία µέχρι και τη βασιλεία του Λέοντος Β´ (457–474). Το 
ενδιαφέρον για την πρόσφατη ιστορία προκύπτει από το γεγονός ότι τα τέσσερα 
τελευταία βιβλία είναι αφιερωµένα το καθένα σε έναν από τους αυτοκράτορες 
που βασίλευσαν από το 474 ως το 565, τους Ζήνωνα, Αναστάσιο, Ιουστίνο Α´ 
και Ιουστινιανό. Το έργο γνώρισε δύο «εκδόσεις». Τα βιβλία 1–17 γράφτηκαν 
στην Αντιόχεια γύρω στο 530 και προσεγγίζουν τα γεγονότα από τη σκοπιά της 
πόλης, ενώ το δέκατο όγδοο στην Κωνσταντινούπολη, οπότε και αλλάζει η 
προοπτική του έργου, που πλέον έχει επίκεντρο την πρωτεύουσα.  

Η δοµή του έργου είναι σύµφωνη µε την πίστη του συγγραφέα ότι η 
ρωµαϊκή αυτοκρατορία υπήρξε το αποκορύφωµα της ανθρώπινης ιστορίας και 
του πολιτισµού, καθώς µάλιστα συνδέεται µε τη γέννηση του Χριστού. Όσο για 
τους µύθους, αυτοί παρουσιάζονται ως ιστορικά γεγονότα και οι θεοί του 
Ολύµπου ως ιστορικοί βασιλείς· διαπιστώνεται δηλαδή απουσία διάκρισης 
µεταξύ µύθου και ιστορίας, αν και η αντιµετώπιση αυτή δεν ήταν δικό του 
δηµιούργηµα. Παρατηρείται επίσης έλλειψη ιστορικής προοπτικής και εξέλιξης, 
µε συνακόλουθους αναχρονισµούς. Ακόµη, υιοθετείται η επίσηµη, ως και 
προπαγανδιστική, εκδοχή των γεγονότων. Από θρησκευτική άποψη, ο Μαλάλας 
ήταν χριστιανός, δεν ενδιαφερόταν όµως για δογµατικά θέµατα. Με βάση τα 
πρώτα δεκαεπτά βιβλία, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ήταν µονοφυσίτης, δεν 
τεκµαίρεται όµως κάτι τέτοιο µε σιγουριά από το κείµενο, ενώ το τελευταίο 
βιβλίο είναι σύµφωνο από δογµατική άποψη µε το κωνσταντινουπολίτικο 
περιβάλλον. Παρά τα ποικίλα µειονεκτήµατά του, το έργο συνιστά πολύτιµη 
ιστορική πηγή, ιδίως καθώς διασώζει µοναδικές πληροφορίες, όπως την 
απαγόρευση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας και της νοµικής στην Αθήνα από 
τον Ιουστινιανό το 529 ή την τέλεση των Ολυµπιακών αγώνων στην Αντιόχεια 
ως το 520, µε τη συµµετοχή µάλιστα γυναικών. Επιπλέον, οι πηγές του έχουν 
κατά µεγάλο µέρος χαθεί και τις γνωρίζουµε, στον βαθµό που αυτό είναι 
δυνατό, µόνο έµµεσα χάρη στον Μαλάλα. Ο ίδιος αναφέρει µεγάλο αριθµό 
πηγών, φαίνεται όµως ότι πολλές από αυτές τού ήταν γνωστές µόνο εµµέσως. 
Είχε επίσης πρόσβαση σε αρχειακό υλικό και κρατικά έγγραφα καθώς και σε 
αυτόπτες µάρτυρες. 

Μια σηµαντικότατη πλευρά της Χρονογραφίας αφορά στη γλώσσα της. 
Πρόκειται για την κοινή οµιλουµένη/δηµώδη ελληνική της εποχής, που είναι 
εµφανής σε όλα τα επίπεδα, λεξιλογίου, γραµµατικής και συντακτικού. Ενίοτε 
πάντως αναπαράγει τη γλώσσα των πηγών. Χρησιµοποιεί επίσης πλούσιο 
λατινογενές λεξιλόγιο, σύνηθες στη γλώσσα της διοίκησης και του στρατού 
ακόµη και σε µεταγενέστερες εποχές. 

Η ισχνή χειρόγραφη παράδοση του έργου είναι αναντίστοιχη µε τη 
µεγάλη δηµοφιλία του στον µεσαιωνικό κόσµο. Η Χρονογραφία άσκησε µεγάλη 
επίδραση στους βυζαντινούς ιστορικούς και χρονογράφους, όπως τον Ευάγριο, 
το Πασχάλιον Χρονικόν και τον Θεοφάνη, ενώ χρησιµοποιήθηκε και στα 
Excerpta του Κωνσταντίνου Ζ´ Πορφυρογέννητου. Μεταφράστηκε στα 
σλαβονικά και τα γεωργιανά, µε τη σλαβονική µετάφραση να αποτελεί 
ανεξάρτητο και σηµαντικό µάρτυρα του κειµένου. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται: α) το προοίµιο, β) η αρχή του έργου (1, 1–3), 
που παρουσιάζει τη δηµιουργία του Αδάµ και τους απογόνους του, και γ) ένα 
απόσπασµα από το προτελευταίο βιβλίο (17, 16) µε την εντυπωσιακή περιγραφή 
του µεγάλου σεισµού της Αντιόχειας το 526 και της κατάστασης που 
ακολούθησε. 

CPG 7511. 
Έκδ.: I. Thurn, Ioannis Malalae Chronographia, Corpus Fontium 

Historiae Byzantinae 35, Berolini – Novi Eboraci 2000 (ανατ. 2012).  
 

Προοίµιο· 1, 1–3 και 17, 16 
 

Ἐγκύκλιον Ἰωάννου καταγοµένου ἐκ τῶν χρόνων Κωνσταντίνου τοῦ µεγάλου ἐκ 
χρόνων κτίσεως κόσµου 

Προοίµιο 
Δίκαιον ἡγησάµην µετὰ τὸ ἀκρωτηριάσαι τινὰ ἐκ τῶν Ἑβραϊκῶν κεφαλαίων ὑπὸ 
Μωϋσέως <καὶ τῶν> χρονογράφων Ἀφρικανοῦ καὶ Εὐσεβίου τοῦ Παµφίλου καὶ 
Παυσανίου καὶ Διδύµου καὶ Θεοφίλου καὶ Κλήµεντος καὶ Διοδώρου καὶ Δοµνίνου 
καὶ Εὐσταθίου καὶ ἄλλων πολλῶν φιλοπόνων χρονογράφων καὶ ποιητῶν καὶ 
σοφῶν ἐκθέσαι σοι µετὰ πάσης ἀληθείας τὰ συµβάντα ἐν µέρει ἐν τοῖς χρόνοις 
τῶν βασιλέων ἕως τῶν συµβεβηκότων ἐν τοῖς ἐµοῖς χρόνοις ἐλθό<ν>των εἰς τὰς 
ἐµὰς ἀκοάς, λέγω δὴ ἀπὸ Ἀδὰµ ἕως τῆς βασιλείας Ζήνωνος καὶ τῶν ἑξῆς 
βασιλευσάντων. Δεῖ δὲ καὶ τοὺς µετὰ ταῦτα συγγράψασθαι τὰ λοιπὰ ἀρετῆς χάριν. 
Ἐξέθεντο οὖν οἱ πλείονες συγγραψάµενοι τὴν κοσµικὴν ἔκθεσιν εἶναι οὕτως. 
 

Λόγος α´ χρόνων Ἀδάµ 
Ἐκτίσθη ἤτοι ἐδηµιουργήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὁ πρῶτος ἐκ γῆς ἄνθρωπος Ἀδάµ. Καὶ 
εἶχεν µέτρον ἡλικίας ποδῶν ϛ´ µετὰ τῆς τούτου κεφαλῆς, ὡς εἶναι τὴν τούτου 
ἡλικίαν δακτύλων ϟϛʹ, σπιθαµὴ δὲ αὐτοῦ εἶχεν δακτύλους ιδʹ, ὁ δὲ πῆχυς αὐτοῦ 
εἶχε δακτύλους κδʹ, ὁ δὲ ποὺς αὐτοῦ εἶχεν δακτύλους ιϛʹ. Ἔζησεν δ’ ἔτη ϡλʹ.  

Ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ ἐλέγετο Εὔα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς τρεῖς, τὸν Κάιν, τὸν Ἄβελ, 
τὸν Σήθ, καὶ θυγατέρας δύο, τὴν Ἀζουρᾶν καὶ τὴν Ἀσουάµ. Ὁ δὲ Ἀδὰµ κατὰ 
κέλευσιν Θεοῦ ἔθηκεν ὀνόµατα πᾶσιν τοῖς τετραπόδοις καὶ πετεινοῖς καὶ 
ἀµφιβίοις καὶ ἑρπετοῖς καὶ ἰχθῦσιν καὶ τοῖς ἑαυτοῦ τέκνοις. τὸ γὰρ ἑαυτοῦ ὄνοµα 
καὶ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς ἄγγελος κυρίου εἶπεν αὐτοῖς.  

Ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Σὴθ εἶχεν σοφίαν ὑπὸ Θεοῦ καὶ κατὰ κέλευσιν Θεοῦ 
ἔθηκεν ὀνόµατα τοῖς ἄστροις πᾶσιν καὶ τοῖς εʹ πλανήταις εἰς τὸ γνωρίζεσθαι ὑπὸ 
τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸν µὲν αʹ πλανήτην ἀστέρα ἐκάλεσεν Κρόνον, τὸν δὲ 
δεύτερον Ἥραν, τὸν δὲ τρίτον Ἄρεα, τὸν δὲ δʹ Ἀφροδίτην, τὸν δὲ εʹ Ἑρµῆν. Ὅστις 
καὶ τὰ ζʹ φωνήεντα ἐκ τῶν εʹ ἀστέρων καὶ τῶν δύο φωστήρων ἐξέθετο. Καὶ 
γράµµατα ἑβραϊκὰ ἐφεῦρεν πρῶτος καὶ αὐτὸς ἀνεγράψατο. Τοὺς δὲ βʹ µεγάλους 
φωστῆρας αὐτὸς ὁ Θεὸς ἐκάλεσεν εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡµέρας τὸν ἥλιον, εἰς δὲ 
ἐξουσίαν τῆς νυκτὸς τὴν σελήνην. Ἅτινα ὁ σοφώτατος Φουρτοῦνος Ῥωµαίων 
χρονογράφος συνεγράψατο, εἰς ἣν εἶπεν ἔκθεσιν ἐν Κωνσταντινουπόλει.  
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Ἔζησεν δὲ Σὴθ ἔτη ϡιβʹ καὶ ἔλαβεν γυναῖκα ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ ἀδελφῶν 
τὴν Ἀσουὰµ καὶ ἐτεκνοποίησεν καὶ ἐγένετο γενεὰ πολλὴ ἐξ αὐτῶν ἀνθρώπων τε 
καὶ γυναικῶν. Καὶ ὁ Κάιν γὰρ ἔλαβεν γυναῖκα τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν τὴν Ἀζουρᾶν.  

2. Ἐν τοῖς µέσοις οὖν χρόνοις τούτων ἐτέχθη Ἐνὼχ ὁ δίκαιος ὁ υἱὸς Ἰαρὲθ 
καὶ οὐκ ἀπέθανεν. Μετὰ δὲ χίλια διακόσια πζʹ ἔτη µετετέθη ὁ Ἐνώχ. Ἕβδοµος γὰρ 
ἦν ἀπὸ Ἀδάµ, καθὼς Ἀκύλας ὁ Ἰουδαῖος ἑρµήνευσεν τὰς ἑβραϊκὰς γραφὰς τὰς ὑπὸ 
Μωϋσέως ἐκτεθείσας. Οἱ γὰρ ἱερεῖς τῶν Ἰουδαίων τὰς αὐτὰς ἑβραϊκὰς ἐκθέσεις 
Μωϋσέως ἑρµήνευσαν οὕτως· ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν 
ἀνθρώπων, ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν ὧν ἐξελέξαντο 
καὶ εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτάς, ὥς φησιν ταῦτα Μωϋσῆς, καὶ ἐγέννησαν ἑαυτοῖς 
υἱοὺς καὶ ἦσαν γίγαντες ἐπὶ γῆς ἐν ταῖς ἡµέραις ἐκείναις οἱ ἀπ’ αἰῶνος ἄνθρωποι 
οἱ ὀνοµαστοί. Ἐγένετο δὲ ἀπὸ Ἀδὰµ ἕως οὗ οἱ ἄγγελοι ἐπεθύµησαν οἱ υἱοὶ Σὴθ 
γυναικῶν ἤγουν τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων φυλῆς τοῦ Κάιν ἔτη ͵βρκβʹ.  

3. Ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις σφαῖραν πυρὸς ἔπεµψεν ὁ Θεὸς ἐκ τῶν οὐρανῶν 
κατὰ τῶν ἐν τῇ Κελτικῇ χώρᾳ γιγάντων καὶ ἔκαψεν αὐτὴν καὶ αὐτούς. Καὶ εἰς τὸν 
Ἰορδάνην ποταµὸν ἐνεχθεῖσα ἡ σφαῖρα ἐσβέσθη. Τοῦτο ἱστοροῦσιν τὸ πῦρ καὶ 
λέγουσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἡλίου εἶναι τὸν Φαέθοντα πεπτωκότα ἐκ τοῦ ἅρµατος εἰς 
τὴν γῆν, ἥντινα ἱστορίαν Ὀβίδιος συνεγράψατο ποιητικῶς. Ἀληθέστερον δὲ εἶπεν 
ταῦτα ὁ Χαιρωνήσιος Πλούταρχος, ὃς εἶπεν σφαῖραν πυρὸς κατενεχθεῖσαν εἰς τὴν 
Κελτικὴν χώραν … 
 

Λόγος ιζ´ χρόνων Ἰουστίνου βασιλέως καὶ πτῶσις <Ἀντιοχείας> 
16. Τῷ δὲ ἑβδόµῳ ἔτει καὶ δεκάτῳ µηνί, τῆς δʹ ἰνδικτιῶνος, τῆς αὐτοῦ βασιλείας 
ἔπαθεν ὑπὸ θεοµηνίας Ἀντιόχεια τῆς Συρίας ἡ µεγάλη τὸ πέµπτον αὐτῆς πάθος ἐν 
µηνὶ Ἀρτεµισίῳ τῷ καὶ Μαΐῳ, ἡµέρᾳ κθʹ, ὥρᾳ ϛʹ καὶ ζʹ τῆς ἑσπέρας ἐπὶ ὑπατείας 
Ὀλυβρίου ἐν Ῥώµῃ. Ἡ δὲ συµφορὰ ἀνεξήγητος ἐγένετο, ὥστε µηδεµίαν 
ἀνθρωπίνην φωνὴν ἐκτραγῳδῆσαι δύνασθαι. Πολὺς γὰρ ἦν ὁ φόβος ὁ τοῦ Θεοῦ 
γενόµενος κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὥστε τοὺς συλληφθέντας ὑπὸ τῶν οἰκηµάτων 
ἐν τῇ γῇ καὶ πυρικαύστους γενέσθαι, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δὲ σπινθῆρας πυρὸς 
φαίνεσθαι· καὶ ἔκαιον ὡς ἀπὸ ἀστραπῆς τὸν εὑρισκόµενον, καὶ ἐκόχλαζε τὸ 
ἔδαφος τῆς γῆς, καὶ διάπυρον ἦν, ὥστε πάντα ἀναφθῆναι καὶ ἐκεραυνοῦντο οἱ 
θεµέλιοι, κουφιζόµενοι ὑπὸ τῶν σεισµῶν καὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς τεφρούµενοι, ὥστε 
καὶ τοῖς φεύγουσιν ὑπήντα τὸ πῦρ, καὶ ὁµοίως τοῖς ἐµµείνασιν ἐν ταῖς οἰκίαις. 
Χωρὶς τοῦ ἐδάφους τῶν ἀγρῶν τοῦτο τὸ πῦρ πάντα τὰ ἐν τῇ πόλει κατηνάλωσεν, 
ὡς ἀνήφθη κατὰ κέλευσιν τοῦ Θεοῦ, πάντα δὲ πυρκαϊᾷ παρεδόθη. Καὶ ἦν ἰδεῖν 
θαῦµα φοβερὸν καὶ παράδοξον, πῦρ ἐρευγόµενον ὄµβρον, ὄµβρος καµίνων 
φοβερῶν, φλὸξ εἰς ὑετὸν λυοµένη, καὶ ὑετὸς ὡς φλὸξ ἐξαπτόµενος καὶ τοὺς 
βοῶντας ἐν τῇ γῇ κατανήλισκεν. Καὶ ἐκ τούτου ἡ χριστοφιλὴς Ἀντιόχεια ἄχρηστος 
ἐγένετο· ἀπὸ τῆς λεγοµένης Ὀλυµπιάδος πηγῆς µέχρι τῶν πυλῶν τῶν λεγοµένων 
†Δραδούων µόνον ἦν ἰδεῖν τείχη κατεστραµµένα θάνατον ἀπειλοῦντα. Πολλὰ γὰρ 
αὐτῶν κατέπιπτον ἀναιροῦντα τοὺς ἐνοικοῦντας καὶ καταχωννύοντα τοὺς 
παριόντας. Οὐδὲν δὲ κτίσµα οὐδὲ οἰκία οὐδὲ στάβλος περιεγένετο µὴ κατεστραµ-
µένος· οὐκ ἔµεινε γάρ, εἰ µὴ τὰ πρὸς τὸ ὄρος µόνον παροικούµενα οἰκήµατα. Οὐκ 
ἔµεινεν δὲ οὔτε ἅγιος οἶκος εὐκτηρίου ἢ µοναστηρίου ἢ ἄλλου ἁγίου τόπου 
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ἀδιάρρηκτος, ἀλλὰ κατέπεσεν µέχρις ἐδάφους διὰ τὴν θεοµηνίαν. Τὰ γὰρ ἄλλα 
συνετελέσθησαν εἰς τὸ παντελὲς τῷ ἐµπρησµῷ. Ἄµµος δὲ τῆς θαλάσσης, ὡς ἔτυχεν, 
ἀνεκόχλαζε ἐπὶ τῆς γῆς ἔχουσα τὴν πικρὰν ὀσµὴν τῆς θαλάσσης καὶ ὕδωρ ἐδόκει 
ἐκρεῖν, ὡς θαλάσσης ὕδατος ἀνερχοµένου ἅµα τῇ θερµῇ ἄµµῳ. Ἡ δὲ µεγάλη 
ἐκκλησία Ἀντιοχείας ἡ κτισθεῖσα ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ µεγάλου βασιλέως, ᾗτινι 
οὐδεµία ἦν ὁµοία ἐν τῇ Ῥωµανίᾳ, τῆς θεοµηνίας γενοµένης καὶ πάντων 
πεπτωκότων εἰς τὸ ἔδαφος, ἔστη ἐπὶ ἡµέρας ζʹ µετὰ τὸ γενέσθαι τὴν τοῦ Θεοῦ 
φοβερὰν ἀπειλήν, καίπερ ῥαγεῖσα· τότε καὶ αὐτὴ ὑπὸ πυρὸς ληφθεῖσα κατηνέχθη 
ἕως ἐδάφους. Ὡσαύτως καὶ ἡ µεγάλη ἐκκλησία τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ ἡ 
ἐκκλησία τῆς ἁγίας παρθένου Μαρίας κατηνέχθησαν ἕως ἐδάφους — ἡ γὰρ 
ἐκκλησία Μιχαὴλ τοῦ ἀρχαγγέλου ἐκτίσθη ὑπὸ Λέοντος τοῦ βασιλέως —· 
ἀµφότεροι δὲ οἱ ναοὶ τῷ πάθει οὐδόλως βλαβέντες ἔστησαν, ἀλλὰ τῇ θεοµηνίᾳ 
ἄφνω ἀνήφθησαν πυρὶ ἅµα τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 
ἁγίου Ζαχαρίου, καὶ µετέπειτα ἔπεσαν ἕως ἐδάφους. Καὶ ἕτεροι δὲ <θεῖοι> οἶκοι 
µὴ πεπτωκότες ὑπὸ τοῦ πάθους τοῦ θεϊκοῦ ὑπὸ τοῦ πυρὸς διελύθησαν ἕως 
θεµελίων. Καὶ ἀπώλοντο, καθὰ εἶπαν οἱ εἰδότες, ἐν αὐτῷ τῷ φόβῳ ἄχρι χιλιάδων 
διακοσίων πεντήκοντα πολιτῶν καὶ ξένων, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, παιδίων τε 
καὶ γερόντων· ἦν γὰρ ἡ µεγάλη ἑορτὴ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν ἡ τῆς Ἀναλήψεως· 
καὶ πολὺ πλῆθος ἦν τῶν ξένων ἐπιδηµῆσαν· καὶ ἅµα ἐσήµαναν τὰ σήµαντρα τῆς 
λεγοµένης Κερατείου ἐκκλησίας εἰς τὴν πόλιν διὰ τὴν κατὰ συνήθειαν γινοµένην 
ἁγίαν λιτανείαν, καὶ ἤρξατο δὲ ὁ σεισµός. Ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῆς θεοµηνίας ἐδείχθη καὶ 
τὸ τῶν πολιτῶν πλῆθος ὁπόσον ὑπῆρχεν. Τὰ δὲ χρήµατα τοῦ πλούτου αὐτῶν καὶ 
τὸ µῆκος καὶ τὸ πλάτος τῶν δηµοσίων αὐτῶν κτηµάτων ἄπειρα ἦσαν. Τὸ δὲ 
κάλλος τῆς πόλεως, ὁ καλὸς ἀήρ, ἡ µεγαλοπρέπεια τῶν ἐκκλησιῶν τοιαύτη ἦν, 
ὥστε τοὺς ἰδόντας αὐτὰ ξένους πρὸ τοῦ πάθους καὶ µετὰ τὸ πάθος ἐκφωνῆσαι· «Ὁ 
εἰρηνικὸς λιµὴν οὗτος τοῦ κόσµου, τὸ καταφύγιον τοῦτο πάντων ὅλως ἔρηµον 
ἐγένετο. Ποῦ εἰσιν οἱ ζῶντες ἐν αὐτῷ καὶ ἡ εὐπρέπεια αὐτῶν;» πολλοὶ δὲ τῶν 
χωσθέντων ζήσαντες µετὰ τὸ ἀνενεχθῆναι αὐτοὺς ζῶντας ἀπέθανον. Τινὲς δὲ ἐκ 
τῶν πολιτῶν τῶν σωθέντων, εἴ τι ἠδυνήθησαν, ἀφείλαντο καὶ φέροντες τὰ 
ἀναγκαῖα διὰ τὸν µετέπειτα βίον ἔφευγον· καὶ ὑπήντουν αὐτοῖς στρατιῶται καὶ 
ξένοι τινὲς ἐκεῖσε τυχόντες, καὶ ἀπέσπων παρ’ αὐτῶν καὶ ἔκλεπτον. Ἦσαν γὰρ 
λῃσταί, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν πόλιν ὡς ἁρπάσοντες, πολλοὺς ἐφόνευον τῶν 
ἀρνουµένων παρέχειν τὰ αὐτῶν, καὶ φονεύοντες οἱ αὐτοὶ λῃσταὶ ἀφείλοντο τοὺς 
σφαττοµένους τὴν µόνην ἐλπίδα ἢ τὸ µόνον κτῆµα ὃ εἶχον, τουτέστι τὴν ζωήν. Καὶ 
εἰσελθόντες οἱ ξένοι πραιδεύοντες εἰς τὴν πόλιν, εὗρον κοφίνους ἀργυροῦς καὶ 
διεσπαρµένα χρυσᾶ νοµίσµατα καὶ ἄργυρον, εὗρον δὲ καὶ πολλὰς γυναῖκας 
κεκοσµηµένας πολλῷ χρυσῷ καὶ λίθοις τιµίοις καὶ µαργαρίταις. Ἐδείχθη δὲ καὶ ἐν 
τοῖς λῃσταῖς καὶ ξένοις ἡ τοῦ Θεοῦ ἰσχὺς καὶ φιλανθρωπία· ὅσοι γὰρ ἀπέσπων, 
ἀπέθνησκον βιαίως πάντες, καὶ οὐδεὶς διέφυγε, οἱ µὲν σηπόµενοι, οἱ δὲ 
τυφλούµενοι, οἱ δὲ χειρουργίαις κοπτόµενοι, καὶ ὁµολογοῦντες τὰ πληµµελήµατα 
ἑαυτῶν παρεδίδουν τὰς ψυχάς. Ἐν οἷς ἦν ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἁρπαγῇ χρησάµενος 
Θωµᾶς τις σιλεντιάριος ὁ λεγόµενος Ἑβραῖος, ὅστις ἐξῆλθεν σῶος φεύγων ἐκ τῆς 
θεοµηνίας, καὶ ἔξω τῆς πόλεως ὡς ἀπὸ µιλίων δύο ἢ τριῶν ἐπὶ τὴν πόρταν τὴν 
λεγοµένην τοῦ ἁγίου Ἰουλιανοῦ οἴκει, καὶ ἀπέσπα πάντα ἐκ τῶν παριόντων ἢ 
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φευγόντων διὰ τῶν οἰκετῶν αὐτοῦ — ἦσαν δὲ καὶ ἄλλοι λῃσταί, οἵτινες ἀφείλαντο 
πολὺν χρυσὸν ἐκ τῶν ἐρειπίων, καὶ παρέλαβον πολὺν χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ 
ἄλλα κτήµατα —. Τοῦτο δὲ διεπράξατο ἐπὶ ἡµέρας τέσσαρας, καὶ ὡς λυµαίνεται 
πάντα, ἐξαίφνης, ὑγιὴς ὤν, καὶ ἰσχυρός, ἀπαράσκευος ἐτελεύτησεν, µηδὲ ἔγγραφον 
ποιήσας ὧν ἔκλεψεν. Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν Θεόν, τὸν δίκαιον 
κριτήν. Ἡ δὲ αὐτοῦ περιουσία διεσπάρη ὑπὸ τῶν γονέων καὶ ἁρπαγεῖσα ἀπώλετο, 
ὥστε µηδὲν αὐτῷ περιλειφθῆναι ἢ µόνον ἣν ἐφόρει ἐσθῆτα, καὶ ἐν ᾧ τόπῳ 
ἐτελεύτησεν, καὶ σὺν αὐτῇ τῇ ἐσθῆτι διὰ φόβον τῶν αὐτὸν κατηγορούντων 
πολιτῶν, ἐκεῖ καὶ ἐτάφη. Ἐδείχθη γὰρ καὶ ἄλλα τινὰ µυστήρια τοῦ φιλανθρώπου 
Θεοῦ· ἔγκυοι γὰρ γυναῖκες δι’ εἴκοσιν ἡµερῶν ἢ καὶ τριάκοντα ἀνῆλθον ἐκ τῶν 
χωσθέντων ὑγιεῖς· πολλαὶ δὲ γεννήσασαι εἰς τὴν γῆν κάτω ὑπὸ τὰ χώµατα ἀνῆλθον 
µετὰ πλείονας ἡµέρας σὺν νηπίοις ἀβλαβεῖς καὶ ἔζησαν µετὰ τῶν τεχθέντων ἐξ 
αὐτῶν. Καὶ ἄλλα δὲ παιδία ὡσαύτως διεσώθησαν µεθ’ ἡµέρας λ´· ἄλλα δὲ παιδία 
ἦσαν πλησίον τῶν µητέρων αὐτῶν, αἵτινες ἔκειντο νεκραὶ παρ’ αὐτοῖς. Τὰ δὲ 
παιδία ἔζων θηλαζόµενα ἐκ τῶν ἀποτεθνηκυιῶν γυναικῶν. Καὶ πολλὰ 
φοβερώτερα καὶ πλέον ἀπίθανα τούτων ἐγένετο, µηδεµιᾷ γλώσσῃ ἀνθρωπίνῃ 
ἐκφράσαι δυνατά, µόνος γὰρ ὁ ἀθάνατος Θεὸς οἶδεν τὸ µυστήριον. Τῇ δὲ τρίτῃ 
ἡµέρᾳ, τουτέστι τῇ Κυριακῇ, ὥρᾳ ὀγδόῃ, µετὰ τὴν πτῶσιν ἐφάνη ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ 
τίµιος σταυρὸς διὰ νεφέλης κατὰ τὸ ἀρκτῷον µέρος τῆς αὐτῆς πόλεως· καὶ πάντες 
θεασάµενοι αὐτὸν ἔµειναν κλαίοντες καὶ εὐχόµενοι ἐπὶ µίαν ὥραν καὶ ἡµίσειαν. 
Τόσον γὰρ χρόνον ἔµεινεν φανεὶς ἐν τῷ οὐρανῷ. Ἐγένοντο δὲ µετὰ τὴν πτῶσιν τῆς 
πόλεως καὶ ἄλλοι σεισµοὶ πολλοὶ µνηµονευόµενοι εἰς ἀεὶ ὡς ὧραι θανάσιµοι. Καὶ 
αὗται αἱ ἡµέραι ἐπὶ πολὺ διήρκουν, ὡς ἐπὶ χρόνον ἐνιαυτοῦ καὶ µηνῶν ἕξ. Ἀλλ’ 
οὐδὲν τῶν περιλειφθέντων ἔπεσεν, οὔτε οἶκος οὔτε ἐκκλησία οὔτε ἄλλο τι ἔπεσεν 
καίπερ πεσεῖσθαι δοκοῦντα, ἀλλ’ ἦν ὡς εἰ εἴποι τις· «Θεὸς ὁ ἀγαπῶν πάντας τοὺς 
ἀνθρώπους ἀπεῖπεν αὐτό. Ὡρισµένον ἐστὶν αὐτὰ ἑστάναι, καὶ µὴ πεσεῖν». Καὶ 
περιεγένοντο σῶα τῶν µετέπειτα πτώσεων. Σελευκείας δὲ καὶ Δάφνης καὶ τῶν 
ὁµορούντων ὡς ἐπὶ µίλια εἴκοσι τὸ µῆκος καὶ τὸ πλάτος πτῶσις ἐγένετο. Πολλὰ δὲ 
κεντηνάρια χρυσοῦ παρέσχε ταῖς παθούσαις πόλεσιν ὁ αὐτὸς θειότατος βασιλεὺς 
Ἰουστῖνος πρὸς ἀνακαινισµὸν τῶν πεσόντων, ὡς οὐδεὶς ἄλλος τῶν βασιλέων. 
Ἀκούσας δὲ ἀπέθετο τὸ διάδηµα καὶ τὴν πορφύραν. Λύπῃ δὲ κατεσχέθη ἐπὶ πολὺν 
χρόνον καὶ ἐπένθει ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καὶ οὐδὲν ἐπέραινεν θεωριῶν ἐν 
Κωνσταντινουπόλει µὴ ἀγοµένων. Γνώριµος αὐτῷ γὰρ ἦν ἡ πόλις Ἀντιοχείας καὶ 
ἐνεκωµίαζεν καὶ ἔστεργεν αὐτήν. Καὶ τῆς µεγάλης Πέµπτης τῆς µεγάλης 
ἑβδοµάδος καταλαβούσης, ἀκούσας περὶ τῆς πόλεως προσελθὼν τῇ ἑορτῇ εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν, ἐλθὼν ἀπὸ τοῦ παλατίου εἰς τὴν µεγάλην ἐκκλησίαν, οὐ κατεδέξατο 
φορέσαι διάδηµα µηδὲ χλαµύδα, ἀλλὰ ἐνδυσάµενος εὐτελέστατα, µετὰ µανδύου 
πορφυροῦ ἔκλαιεν ἐνώπιον τῶν συγκλητικῶν καὶ πολιτῶν, σὺν αὐτῷ δὲ καὶ πάντες 
οἱ συγκλητικοὶ καὶ αὐτοὶ φοροῦντες πενθικά, ἰδόντες αὐτόν. 
 

Μετάφραση 
Αναφορά του Ιωάννη, που ξεκινά από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και από 

την εποχή της δηµιουργίας του κόσµου 
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Προοίµιο 
Θεώρησα σωστό, αφού συντόµευσα µέρος από τα εβραϊκά βιβλία τα γραµµένα από τον 
Μωϋσή και τις αφηγήσεις των χρονογράφων Αφρικανού, Ευσεβίου του Παµφίλου, 
Παυσανία, Διδύµου, Θεοφίλου, Κλήµεντος, Διοδώρου, Δοµνίνου, Ευσταθίου και άλλων 
πολλών φιλόπονων χρονογράφων και ποιητών και σοφών, να σου εκθέσω µε πάσα 
αλήθεια ένα µέρος από τα συµβάντα στα χρόνια των αυτοκρατόρων µέχρι όσα 
συνέβησαν στη δική µου εποχή και έφτασαν στα αυτιά µου, εννοώ από τον Αδάµ ως τη 
βασιλεία του Ζήνωνα και όσων βασίλευσαν στη συνέχεια. Πρέπει δε και οι µετέπειτα να 
συγγράψουν τα υπόλοιπα για χάρη της τελειότητας. Εξέθεσαν λοιπόν οι περισσότεροι 
συγγραφείς την ιστορία του κόσµου ως εξής. 
 

Βιβλίο Α. Για την εποχή του Αδάµ 
Φτιάχτηκε, δηλαδή δηµιουργήθηκε, από τον Θεό ο πρώτος άνθρωπος από χώµα, ο 
Αδάµ. Και είχε ύψος έξι πόδια µαζί µε το κεφάλι του, δηλαδή το ύψος του ήταν 96 
δάκτυλα, το άνοιγµα του χεριού του ήταν 14 δάκτυλα, ο πήχυς του είχε µήκος 24 
δάκτυλα, και το πόδι του είχε µήκος 16 δάκτυλα. Έζησε δε 930 έτη.  

Η γυναίκα του λεγόταν Εύα και γέννησε τρεις γιους, τον Κάιν, τον Άβελ και τον 
Σηθ, και δύο θυγατέρες, την Αζουράν και την Ασουάµ. Με πρόσταξη του Θεού ο Αδάµ 
έδωσε ονόµατα σε όλα τα τετράποδα και τα πτηνά και τα αµφίβια και τα ερπετά και τα 
ψάρια και τα παιδιά του. Άγγελος Κυρίου τούς είπε το όνοµα το δικό του και της 
γυναίκας του. Ο γιος του ο Σηθ είχε σοφία από τον Θεό και µε πρόσταξη από τον Θεό 
έδωσε ονόµατα σε όλα τα άστρα και στους πέντε πλανήτες για να τους αναγνωρίζουν οι 
άνθρωποι. Και ονόµασε τον πρώτο πλανήτη Κρόνο, τον δεύτερο Ήρα, τον τρίτο Άρη, 
τον τέταρτο Αφροδίτη και τον πέµπτο Ερµή. Αυτός καθόρισε και τα επτά φωνήεντα σε 
συµφωνία µε τους πέντε αστέρες και τα δύο φωτεινά άστρα. Και πρώτος εφηύρε τα 
εβραϊκά γράµµατα και αυτός τα κατέγραψε. Ο ίδιος ο Θεός ονόµασε τα δύο φωτεινά 
άστρα, τον ήλιο για να εξουσιάζει την ηµέρα, και τη σελήνη για να εξουσιάζει τη νύκτα. 
Αυτά συνέγραψε ο σοφότατος Φουρτούνος, ο Ρωµαίος χρονογράφος, στην έκθεση που 
εκφώνησε στην Κωνσταντινούπολη.  

Ο Σηθ έζησε 912 χρόνια και πήρε γυναίκα από τις αδελφές του, την Ασουάµ, και 
έκανε παιδιά και από αυτά προήλθαν πολλές γενιές ανδρών και γυναικών. Και ο Κάιν 
πήρε γυναίκα την αδελφή του την Αζουράν.  

2. Στα µισά λοιπόν της ζωής τους γεννήθηκε ο δίκαιος Ενώχ, ο γιος του Ιαρέθ, 
και δεν πέθανε. Μετά από 1.287 χρόνια πήρε ο Θεός τον Ενώχ. Ήταν έβδοµος από τον 
Αδάµ, σύµφωνα µε την ερµηνεία που έδωσε ο Ακύλας ο Ιουδαίος στις εβραϊκές γραφές 
που συνέγραψε ο Μωϋσής. Γιατί οι ιερείς των Ιουδαίων ερµήνευσαν τις ίδιες εβραϊκές 
γραφές του Μωϋσή ως εξής: Όταν είδαν οι γιοι του Θεού τις θυγατέρες των ανθρώπων 
ότι ήταν όµορφες, πήραν για γυναίκες τους όλες όσες επέλεξαν και συνευρέθηκαν µε 
αυτές, όπως αφηγείται ο Μωϋσής, και γέννησαν γιους. Και υπήρχαν τον καιρό εκείνο 
γίγαντες πάνω στη γη, οι παλιοί άνθρωποι οι ονοµαστοί. Από τον Αδάµ µέχρι που οι 
άγγελοι, οι γιοι του Σηθ, επεθύµησαν γυναίκες, δηλαδή τις θυγατέρες των ανθρώπων, 
της φυλής του Κάιν, πέρασαν 2.122 έτη.  

3. Την εποχή εκείνη ο Θεός έστειλε από τον ουρανό πύρινη σφαίρα εναντίον των 
γιγάντων της χώρας των Κελτών και έκαψε και αυτήν και αυτούς. Και όταν έπεσε η 
σφαίρα µέσα στον ποταµό Ιορδάνη έσβησε. Σχετικά µε αυτό το πυρ αφηγούνται µια 
ιστορία και λένε ότι ήταν ο γιος του ήλιου ο Φαέθων που έπεσε από το άρµα του στη γη, 
µια ιστορία που την έγραψε µε ποιητικό τρόπο ο Οβίδιος. Με πιο αληθινό τρόπο όµως 
µίλησε για αυτά ο Πλούταρχος από τη Χαιρώνεια, που είπε ότι η πύρινη σφαίρα έπεσε 
πάνω στη χώρα των Κελτών … 
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Βιβλίο ΙΖ. Για την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστίνου 
και η καταστροφή της Αντιόχειας. 

16. Τον έβδοµο χρόνο της βασιλείας του, τον δέκατο µήνα, της τέταρτης ινδικτιώνας, η 
Αντιόχεια της Συρίας η Μεγάλη υπέστη από την οργή του Θεού την πέµπτη της 
συµφορά κατά τον µήνα Αρτεµίσιο τον και Μάιο, στις 29, ώρα έκτη και έβδοµη 
εσπερινή κατά την υπατεία στη Ρώµη του Ολυβρίου.  

Η συµφορά ήταν απερίγραπτη, σε βαθµό που καµιά ανθρώπινη γλώσσα δεν 
µπορούσε να τη διεκτραγωδήσει. Ο φόβος του Θεού υπήρξε µεγάλος εκείνον τον καιρό, 
καθώς όσοι παγιδεύτηκαν κάτω από τα κτήρια µέσα στη γη κάηκαν ολοσχερώς, αλλά 
και από τον αέρα εµφανίζονταν σπινθήρες φωτιάς και έκαιγαν σαν αστραπή όποιον 
εύρισκαν. Και κόχλαζε η επιφάνεια της γης και έκαιγε, µε αποτέλεσµα όλα να πιάσουν 
φωτιά· και κεραυνοβολούνταν τα θεµέλια των κτηρίων, που σηκώνονταν από τους 
σεισµούς και γίνονταν στάχτη από τη φωτιά, µε αποτέλεσµα η φωτιά να φτάνει ακόµα 
και αυτούς που έφευγαν, παρόµοια µε όσους παρέµεναν στα σπίτια τους. Εκτός από το 
χώµα των αγρών, η φωτιά αυτή κατέκαψε τα πάντα στην πόλη, µόλις άναψε µε 
προσταγή του Θεού, και τα πάντα παραδόθηκαν στην πυρκαγιά. Και µπορούσε να δει 
κανείς φοβερό και παράδοξο θαύµα, φωτιά που ξερνούσε βροχή, βροχή από φοβερά 
καµίνια, φλόγα που διαλυόταν σε νεροποντή, και νεροποντή που άναβε σαν φλόγα και 
κατέκαιγε ακόµη και τους ανθρώπους που κραύγαζαν µέσα στη γη.  

Και εξαιτίας αυτής της κατάστασης η χριστοφιλής Αντιόχεια ερήµωσε. Από την 
πηγή τη λεγόµενη Ολυµπιάδα µέχρι τις πύλες τις λεγόµενες των Δραδούων µπορούσε να 
δει κανείς µόνο κατεστραµµένους τοίχους που απειλούσαν µε θάνατο. Πολλοί µάλιστα 
από αυτούς κατέρρεαν σκοτώνοντας τους ενοίκους και καταπλακώνοντας τους 
περαστικούς. Κανένα κτίσµα ούτε σπίτι ούτε στάβλος δεν έµεινε χωρίς να καταστραφεί. 
Δεν έµειναν παρά µόνο τα κτήρια τα κτισµένα κοντά στο βουνό. Δεν έµεινε χωρίς να 
γκρεµιστεί ούτε ιερός ναός ούτε µοναστήρι ούτε άλλος άγιος τόπος, αλλά συνετρίβη 
µέχρι το έδαφος εξαιτίας της οργής του Θεού. Τα υπόλοιπα καταστράφηκαν εντελώς 
από την πυρκαγιά. Και θαλασσινή άµµος συνέβη να ανεβαίνει κοχλαστή στη στεριά, 
έχοντας την πικρή οσµή της θάλασσας, και φαινόταν να τρέχει νερό, σαν να ανέβαινε 
θαλασσινό νερό µαζί µε τη ζεστή άµµο.  

Η µεγάλη εκκλησία της Αντιόχειας, που κτίστηκε από τον Μέγα αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο, που όµοια της δεν υπήρχε καµία στη Ρωµανία, όταν συνέβη η οργή του 
Θεού και κατέπεσαν τα πάντα στο έδαφος, στεκόταν για επτά ηµέρες µετά που συνέβη η 
φοβερή απειλή του Θεού, αν και µε ρωγµές. Τότε και αυτή έπιασε φωτιά και συνετρίβη 
στο έδαφος. Ωσαύτως και η µεγάλη εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και η εκκλησία 
της Αγίας Παρθένου Μαρίας συνετρίβησαν στο έδαφος – η εκκλησία του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ κτίστηκε από τον αυτοκράτορα Λέοντα –· και οι δυο ναοί είχαν µείνει όρθιοι 
χωρίς να έχουν πάθει καµιά ζηµιά από το κακό, αλλά ξαφνικά εξαιτίας της οργής του 
Θεού έπιασαν φωτιά µαζί µε την εκκλησία των Αγίων Προφητών και την εκκλησία του 
Αγίου Ζαχαρία, και µετά κατέπεσαν στο έδαφος. Και άλλοι ιεροί ναοί, που δεν είχαν 
καταπέσει από τη θεϊκή συµφορά, διαλύθηκαν από τη φωτιά µέχρι τα θεµέλιά τους.  

Και χάθηκαν, καθώς είπαν οι γνώστες, σε αυτήν τη φρίκη ως διακόσιες πενήντα 
χιλιάδες πολίτες και ξένοι, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και γέροντες· γιατί ήταν η 
µεγάλη γιορτή της Αναλήψεως του Χριστού του Θεού µας και µέγα πλήθος ξένων είχε 
έλθει στην πόλη. Και άµα σήµαναν στην πόλη τα σήµαντρα της εκκλησίας της 
λεγόµενης Κεράτειον για τη συνηθισµένη αγία λιτανεία, ξεκίνησε και ο σεισµός. Σε 
αυτήν την οργή του Θεού φάνηκε και πόσο µεγάλο ήταν το πλήθος των πολιτών. Και 
ήταν ανυπολόγιστος ο πλούτος της περιουσίας τους και το µήκος και πλάτος των 
αστικών κτηµάτων τους. Και το κάλλος της πόλης, ο καλός αέρας, η µεγαλοπρέπεια των 
εκκλησιών ήταν τέτοια ώστε οι ξένοι που τα είχαν δει πριν από τη συµφορά και µετά τη 
συµφορά, αναφώνησαν: «Το ειρηνικό αυτό λιµάνι του κόσµου, αυτό το καταφύγιο 
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όλων, ερηµώθηκε εντελώς. Πού είναι όσοι ζούσαν σε αυτό και η οµορφιά τους;» Πολλοί 
από τους καταπλακωµένους που επέζησαν, µετά που τους έβγαλαν ζωντανούς πέθαναν.  

Μερικοί από τους πολίτες που σώθηκαν, πήραν ό,τι µπορούσαν και έφευγαν 
κουβαλώντας τα αναγκαία για τη µετέπειτα ζωή τους. Και τους συναντούσαν 
στρατιώτες και κάποιοι ξένοι που έτυχε να είναι εκεί και τα αποσπούσαν από αυτούς και 
τα έκλεβαν. Γιατί υπήρχαν ληστές, που µπήκαν στην πόλη για να αρπάξουν, και 
φόνευαν πολλούς που αρνούνταν να παραδώσουν τα υπάρχοντά τους, και φονεύοντάς 
τους οι ληστές αυτοί αφαιρούσαν από όσους έσφαζαν τη µόνη ελπίδα ή τη µόνη 
περιουσία που είχαν, δηλαδή τη ζωή τους. Και όταν µπήκαν οι ξένοι και λεηλατούσαν 
την πόλη, βρήκαν καλάθια ασηµένια και σκορπισµένα χρυσά νοµίσµατα και ασήµι. 
Βρήκαν και πολλές γυναίκες στολισµένες µε πολύ χρυσάφι και πολύτιµες πέτρες και 
µαργαριτάρια. Αλλά φανερώθηκε και στους ξένους ληστές η ισχύς και φιλανθρωπία του 
Θεού. Διότι όσοι έκλεβαν, όλοι πέθαιναν µε βίαιο τρόπο και κανείς δεν ξέφυγε, καθώς 
άλλοι σάπισαν, άλλοι τυφλώθηκαν, άλλοι σφαγιάστηκαν σε χειρουργική επέµβαση, και 
παρέδιδαν τις ψυχές του οµολογώντας τα σφάλµατά τους.  

Ανάµεσά τους τον καιρό εκείνο λεηλατούσε κάποιος σιλεντιάριος Θωµάς, ο 
επονοµαζόµενος Εβραίος. Αυτός βγήκε σώος φεύγοντας µακριά από την οργή του Θεού 
και κατοικούσε έξω από την πόλη σε απόσταση περίπου δύο ή τριών µιλίων, στην πύλη 
τη λεγόµενη του Αγίου Ιουλιανού. Και µέσω των δούλων του αποσπούσε τα πάντα από 
τους περαστικούς ή όσους έφευγαν — υπήρχαν και άλλοι ληστές, που αφαίρεσαν πολύ 
χρυσό από τα ερείπια και πήραν πολύ χρυσό και ασήµι και άλλα περιουσιακά στοιχεία 
—. Αυτό το συνέχισε για τέσσερεις ηµέρες και, καθώς λυµαινόταν τα πάντα, ξαφνικά, 
ενώ ήταν υγιής και ισχυρός, πέθανε απροετοίµαστος, χωρίς να έχει καν καταρτίσει 
έγγραφο µε όσα έκλεψε. Και όλοι όσοι το άκουσαν δόξαζαν τον Θεό, τον δίκαιο κριτή. 
Η δε περιουσία του σκορπίστηκε από τους γονείς του και εκλάπη και χάθηκε, ώστε δεν 
του έµεινε τίποτα παρά µόνο το ρούχο που φορούσε. Και στον τόπο που πέθανε, και µε 
το ρούχο αυτό, από φόβο για τους πολίτες που τον κατηγορούσαν, εκεί και ετάφη.  

Φανερώθηκαν και ορισµένα άλλα µυστήρια του φιλανθρώπου Θεού. Διότι έγκυοι 
γυναίκες που είχαν καταπλακωθεί βγήκαν υγιείς µετά από είκοσι ή και τριάντα ηµέρες. 
Πολλές, που γέννησαν µέσα στη γη κάτω από τα χώµατα, βγήκαν µετά από πολλές 
ηµέρες σώες µαζί µε τα βρέφη τους και επέζησαν µαζί µε τα παιδιά που είχαν γεννήσει. 
Και άλλα παιδιά διασώθηκαν επίσης µετά από τριάντα ηµέρες. Άλλα παιδιά ήταν κοντά 
στις µητέρες τους, που κείτονταν νεκρές δίπλα τους, αλλά τα παιδιά ζούσαν θηλάζοντας 
από τις πεθαµένες γυναίκες. Και πολλά φοβερότερα συνέβησαν και ακόµη πιο απίθανα 
από αυτά, που καµιά ανθρώπινη γλώσσα δεν µπορεί να εκφράσει· µόνο ο αθάνατος 
Θεός γνωρίζει το µυστήριο.  

Την τρίτη ηµέρα µετά την καταστροφή, δηλαδή την Κυριακή, την όγδοη ώρα, 
φάνηκε στον ουρανό µέσα από τα σύννεφα ο Τίµιος Σταυρός, πάνω από το βορινό 
τµήµα της πόλης. Και όλοι όταν τον είδαν έµειναν να κλαίνε και να προσεύχονται για 
µιάµιση ώρα. Γιατί τόσο χρόνο παρέµεινε, αφού φάνηκε στον ουρανό. Μετά την 
κατάρρευση της πόλης συνέβησαν και άλλοι πολλοί σεισµοί, που θα µνηµονεύονται για 
πάντα ως οι ώρες του θανάτου. Και αυτές οι ηµέρες διαρκούσαν πολύ, περίπου ενάµιση 
χρόνο. Αλλά δεν κατέπεσε τίποτα από όσα είχαν αποµείνει, ούτε σπίτι ούτε εκκλησία 
ούτε κάτι άλλο κατέπεσε, µολονότι έδιναν την εντύπωση ότι θα πέσουν, αλλά ήταν σαν 
να είπε κάποιος: «Ο Θεός που αγαπά όλους τους ανθρώπους το απαγόρευσε. Έχει 
οριστεί να στέκονται αυτά και να µην πέσουν». Και σώθηκαν ακέραια από τις 
µεταγενέστερες καταρρεύσεις. Κατέρρευσαν κτήρια της Σελεύκειας και της Δάφνης και 
των όµορων περιοχών σε µια έκταση περίπου είκοσι µιλίων σε µήκος και σε πλάτος.  

Πολλά κεντηνάρια χρυσού παρείχε στις παθούσες πόλεις ο ίδιος θειότατος 
αυτοκράτορας Ιουστίνος για ανακαίνιση των κτηρίων που έπεσαν, όπως δεν έδωσε 
κανείς άλλος αυτοκράτορας. Μόλις άκουσε τα νέα έβγαλε το διάδηµα και την πορφύρα, 
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κυριεύτηκε δε από λύπη για πολύ καιρό και πενθούσε µε σάκκο και στάχτη και τίποτε 
δεν έκανε, ενώ δεν λάµβαναν χώρα οι αγώνες στην Κωνσταντινούπολη. Διότι του ήταν 
γνώριµη η πόλη της Αντιόχειας και την εγκωµίαζε και την αγαπούσε. Και καθώς είχε 
φτάσει η Μεγάλη Πέµπτη της Μεγάλης Εβδοµάδας, όταν άκουσε για την πόλη, 
προσήλθε στον εορτασµό στην εκκλησία, ερχόµενος από το παλάτι στη Μεγάλη 
Εκκλησία, αλλά δεν δέχτηκε να φορέσει διάδηµα ούτε χλαµύδα, παρά ντύθηκε πολύ 
απλά µε πορφυρό µανδύα και έκλαιγε ενώπιον των συγκλητικών και των πολιτών, και 
µαζί του, µόλις τον είδαν, όλοι οι συγκλητικοί, φορώντας και αυτοί πένθιµα ρούχα. 
 

Σχόλια 
Προοίµιο: Το πρωτότυπο κείµενο παραδίδεται ολόκληρο µόνο από τον κώδ. Paris. 
Suppl. gr. 682 (10ος αι.). Ο συγγραφέας απευθύνεται σε ανώνυµο αποδέκτη, στον οποίο 
στέλνει το έργο του, αναφερόµενος στις πηγές και τη µέθοδό του.  
τινὰ ἐκ – σοφῶν: Για τις πηγές, χαµένες και σωζόµενες, κατονοµαζόµενες και µη, στο 
προοίµιο και αλλού στη Χρονογραφία, βλ. διεξοδικά Jeffreys, Malalas’ Sources, 167–
216· Carrara et alii, Quellenfragen· πβ. Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ 
χρονογράφοι Α´, 541–542.  
Ἑβραϊκῶν κεφαλαίων: Αναφορά στην Πεντάτευχο. Βλ. Jeffreys, Malalas’ Sources, ό.π., 
187, για το ότι ο Μαλάλας γνώριζε την Παλαιά Διαθήκη, ωστόσο η ακρίβεια των 
παραθεµάτων του ποικίλλει, φτάνοντας µέχρι τη διαστρέβλωση και την εισαγωγή 
γνωστικών ή ερµητικών στοιχείων. Πβ. παρακάτω, την αρχή του πρώτου βιβλίου.  
Εὐσεβίου τοῦ Παµφίλου: Για το Χρονικόν του Ευσεβίου Καισαρείας βλ. παραπάνω για 
τον συγγραφέα. Εδώ όµως πρόκειται για έναν Ψευδο-Ευσέβιο, που ξεκινούσε από 
κτίσεως κόσµου.  
ποιητῶν: Ο Μαλάλας παραπέµπει σε αρκετούς Έλληνες καθώς και ορισµένους Λατίνους 
ποιητές, αλλά και πεζογράφους, της αρχαϊκής, κλασικής, ελληνιστικής και 
αυτοκρατορικής περιόδου. Κάποιους τους γνώριζε από πρώτο χέρι και κάποιους, ιδίως 
τους Λατίνους, µόνο εµµέσως.  
σοφῶν: Άγνωστο σε ποιους αναφέρεται. Φαίνεται ότι πρόκειται για χαµένα έργα.  
1, 1–3 (partim) Τα πρώτα αυτά κεφάλαια του έργου έχουν ως θέµα τη δηµιουργία του 
Αδάµ ως τον γιο του τον Σηθ. Βλ. για τη σχετική αφήγηση Γέν. 1, 26 – 5, δεν 
προέρχονται όµως όλα τα στοιχεία της Χρονογραφίας από αυτήν. Το απόσπασµα είναι 
χαρακτηριστικό της µίξης θρησκείας, ιστορίας και µυθολογίας στην προσπάθεια της 
χρονογραφίας να ενοποιήσει τις διαφορετικές παραδόσεις στο πλαίσιο της παρουσίασης 
του απώτερου παρελθόντος της ανθρωπότητας.  
ἐκ γῆς: Γέν. 2, 7.  
µέτρον ἡλικίας – δακτύλους ιϛʹ: Το ύψος του Αδάµ δίνεται µε λεπτοµέρειες. Ο Μαλάλας 
αρέσκεται στις προσωπογραφίες και περιγραφές βιβλικών και µυθικών προσώπων και 
αυτοκρατόρων, για τις οποίες ίσως αντλεί από τις πηγές του ή εµπνέεται από έργα 
τέχνης· για το θέµα βλ. Kokoszko, Descriptions.  
ϡλʹ: Γέν. 5, 5.  
κατὰ κέλευσιν – ἰχθῦσιν: Γέν. 2, 19–20.  
τοὺς δὲ βʹ – σελήνην: Γέν. 1, 16.  
τὸ γὰρ ἑαυτοῦ – αὐτοῖς: Βλ. όµως Γέν. 3, 20 για το ότι ο Αδάµ ονόµασε τη γυναίκα του 
Εύα (Ζωή). Επίσης, Γέν. 2, 16 για την πρώτη αναφορά του ονόµατος του Αδάµ, χωρίς 
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άλλες λεπτοµέρειες, και ξανά Γέν. 5, 2 για την ονοµασία Αδάµ (Ανθρωπότητα) που 
δόθηκε στους πρωτόπλαστους από τον Θεό.  
Φουρτοῦνος: Fortunus, άγνωστος χρονογράφος. Η αναφορά του Μαλάλα στην έκθεση ή 
διάλεξη, που εκφωνήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σχετικά µε τον Σηθ, την ονοµασία 
των πλανητών και την εφεύρεση της εβραϊκής γραφής, είναι ασαφής. Βλ. Jeffreys, 
Malalas’ Sources, ό.π., 182.  
ϡιβʹ: Γέν. 5, 8.  
2 Ἐνώχ: Βλ. Γέν. 5, 18–24.  
ἕβδοµος: Η σειρά είναι: Αδάµ, Σηθ, Ενώς, Καινάν, Μαλελεήλ, Ιαρέδ, Ενώχ· βλ. Γέν. 5, 
1–21.  
Ἀκύλας ὁ Ἰουδαῖος: Εβραίος προσήλυτος από τον Πόντο και µεταφραστής της Παλαιάς 
Διαθήκης περί το 125. Η αναφορά είναι για µια ακόµη φορά ασαφής. Βλ. Jeffreys, 
Malalas’ Sources, ό.π., 173.  
ἰδόντες δὲ – ἐξελέξαντο: Γέν. 6, 2.  
εἰσεπορεύοντο – ὀνοµαστοί: Γέν. 6, 4.  
3 Ὀβίδιος: Ο Οβίδιος στις Μεταµορφώσεις (Ι 750 – ΙΙ 400) ασχολείται µε την ιστορία 
του Φαέθοντα. Πρόκειται για ασαφή, έµµεση παραποµπή. Βλ. Jeffreys, Malalas’ 
Sources, ό.π., 188.  
Πλούταρχος: Άλλη µια ασαφής, έµµεση παραποµπή. Βλ. Jeffreys, Malalas’ Sources, 
ό.π., 190–191 για το ότι πρόκειται για τοπική παράδοση της Αντιόχειας σχετιζόµενη µε 
τα ανενεργά ηφαίστεια των Παγρών (σηµερινή Bagras στην Τουρκία) κοντά στην 
Αντιόχεια.  
17, 16 Ο µεγάλος σεισµός έλαβε χώρα το βράδυ της 29/5/526, την παραµονή της 
Αναλήψεως, και τον ακολούθησε καταστροφικότατη πυρκαγιά. Ο Μαλάλας παρέχει 
λεπτοµερή περιγραφή των τραγικών στιγµών που έζησε η πόλη, µε 250.000 νεκρούς, 
συµπεριλαµβανοµένου πλήθους προσκυνητών λόγω της εορτής, καταστροφή των 
κτηρίων εντός της πόλης αλλά και σε µεγάλη έκταση ολόγυρά της, λεηλασίες, φυγή των 
κατοίκων, προσπάθεια για ανεύρεση επιζώντων. Ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας, δεν 
αποκλείεται όµως να έλαβε υπόψιν και κάποια επίσηµη αναφορά προς τον 
αυτοκράτορα, όπως έκανε για άλλους σεισµούς που έπληξαν την περιοχή. Τον έκτο 
αιώνα η Αντιόχεια έζησε µια σειρά καταστροφών, που οδήγησαν στην παρακµή της 
πόλης και διευκόλυναν την κατάληψη από τους Πέρσες το 540 και ξανά το 613, καθώς 
και την αραβική κατάκτηση το 637. 

Για την ιστορία και τοπογραφία της πόλης βλ. το κλασικό έργο του Downey, A 
History of Antioch, ιδ. 519–526 (κεφ. 18.5) για την πυρκαϊά του 525 και τον σεισµό του 
526· επίσης, Liebeschuetz, Antioch και De Giorgi, Ancient Antioch. 

Ο Ευάγριος, που αντλεί την περιγραφή του σεισµού από τον Μαλάλα, παρέχει 
την πληροφορία ότι σε αυτό το σηµείο τελείωνε η Χρονογραφία (στην πρώτη της 
έκδοση), χαρακτηρίζοντας µάλιστα την περιγραφή γεµάτη πάθος (IV, 5 περιπαθῶς 
ἀφήγηται Ἰωάννῃ τῷ ῥήτορι).  
πέµπτον αὐτῆς πάθος: Με βάση τις πληροφορίες του Μαλάλα, η δεύτερη, τρίτη και 
τέταρτη µεγάλη καταστροφή ήταν οι σεισµοί των ετών 37 µ.Χ. και 115 µ.Χ. και στη 
βασιλεία του Λέοντος Α´, ενώ ακολούθησε ο σεισµός του 528 ως έκτη συµφορά. Δεν 
είναι ξεκάθαρο ποιος σεισµός µετρούσε ως η πρώτη καταστροφή, πιθανώς αυτός του 
148 π.Χ.  
Ὀλυβρίου: Fl. Anicius Olybrius, ύπατος το 526. Βλ. PLRE II, 798 (Olybrius 7).  
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ἡ χριστοφιλὴς – ἐγένετο: Πέρα από το λογοπαίγνιο (χριστοφιλὴς / ἄχρηστος), αξίζει να 
σηµειωθεί ότι επί Ιουστινιανού η Αντιόχεια ονοµάστηκε Θεούπολις για αποτροπαϊκούς 
λόγους.  
Ῥωµανία: Γεωγραφική ονοµασία της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, που απαντά στις πηγές 
ήδη από τον δεύτερο µ.Χ. αιώνα, και στη συνέχεια, της ανατολικής ρωµαϊκής 
αυτοκρατορίας, του χριστιανικού, ελληνικού και ελληνόφωνου Βυζαντίου. Βλ., για 
παράδειγµα, το άρθρο του J. Koder, που αναφέρθηκε παραπάνω, στα Σχόλια για το 
Διάταγµα του Μεδιολάνου (Ευσέβιος, Ἐκκλ. Ἱστ.).  
σιλεντιάριος: Βλ. παρακάτω σε σχέση µε τον ποιητή Παύλο Σιλεντιάριο.  
Σελευκείας δὲ καὶ Δάφνης: Πρόκειται αντιστοίχως για τη Σελεύκεια ἐν Πιερίᾳ, το επίνειο 
της Αντιόχειας, και για το αντιοχειανό προάστειο της Δάφνης. Η καταστροφή επηρέασε 
µια έκταση σε ακτίνα 20 µιλίων γύρω από τις δυο πόλεις.  
κεντηνάρια: Το κεντηνάριον (centenarium, εκατοντάδα) αντιστοιχεί σε βάρος 100 
λιβρών χρυσού ή σε 7.200 νοµίσµατα.  
ἐπένθει ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ: Ένδειξη πένθους στην Παλαιά Διαθήκη, που συνίστατο 
στην ένδυση µε τρίχινο σάκο και είτε την άλειψη της κεφαλής µε στάχτη (Μακκ. Α´ 3, 
47) είτε στο κάθισµα ή κύλισµα σε στάχτη (Ιωνάς 3, 6· Ιερεµίας 6, 26). Αλλά και στην 
αρχαία Ελλάδα αναφέρεται το χύσιµο στάχτης στην κεφαλή για τον ίδιο λόγο (Ευριπ. 
Ικέτιδες 826–827).  
τῆς µεγάλης Πέµπτης – καταλαβούσης: Ο τελευταίος εκδότης προτιµά ως γνήσια την 
εκδοχή της σλαβονικής µετάφρασης, που στηρίζεται από µεταγενέστερους βυζαντινούς 
χρονογράφους, µολονότι στον Βαροκκιανό κώδικα διαβάζουµε: ἁγίας Πεντηκοστῆς 
καταλαβούσης. Εάν προτιµήσουµε τη σλαβονική εκδοχή, θα πρέπει να δεχθούµε ότι 
πέρασε σχεδόν ένας χρόνος, αντί για λίγες ηµέρες ως την Πεντηκοστή, µέχρι να 
πληροφορηθεί τον σεισµό ο αυτοκράτορας, πράγµα απίθανο.  
ἔκλαιεν: Ο αυτοκράτορας Ιουστίνος Α´, µόλις άκουσε τα δυσάρεστα νέα, πένθησε 
δηµόσια, αφαιρώντας τα βασιλικά σύµβολα και κλαίγοντας µαζί µε τους συγκλητικούς. 
Ο ιδιαίτερος συναισθηµατισµός του Ιουστίνου οφείλεται στο ότι είχε υπηρετήσει στην 
πόλη κατά τη στρατιωτική του σταδιοδροµία, όπως µας πληροφορεί ο Μαλάλας αµέσως 
µετά (κεφ. 17). Για το θέµα των βυζαντινών αυτοκρατόρων που εµφανίζονται στις πηγές 
να κλαίνε, βλ. Grünbart, Der Kaiser weint.  
 

Βιβλιογραφία 
Oxford Dictionary of Byzantium II, 1275. — Hunger, Βυζαντινὴ Λογοτεχνία B´, 116–
125. — Jeffreys et al., The Chronicle of John Malalas (το κείµενο βάσης της αγγλικής 
µετάφρασης διαφέρει σε έναν βαθµό, λόγω διορθώσεων, από αυτό της 
χρησιµοποιούµενης έκδοσης του Dindorf, Chronographia, το οποίο απαντά συνήθως 
στο υπόµνηµα της µετάφρασης). — Jeffreys et al. (επιµ.), Studies in John Malalas. — 
Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι Α´, 538–573. — Kokoszko, 
Descriptions. — Recherches sur la Chronique de Jean Malalas I–II. — Malalas Studien 
1–3. 
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ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΥΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Προκόπιος συγκαταλέγεται στους σπουδαιότερους ιστορικούς της ελληνικής 
ιστοριογραφικής παράδοσης, στο µεταίχµιο µεταξύ του αρχαίου και του 
µεσαιωνικού κόσµου. Γεννήθηκε στην Καισάρεια της Παλαιστίνης γύρω στο 
500 σε αριστοκρατική οικογένεια και απεβίωσε µάλλον τη δεκαετία του 560. 
Έζησε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε 
ρητορική και νοµική και άσκησε το επάγγελµα του δικηγόρου. Από το 527 ως 
το 540 περίπου υπήρξε γραµµατέας και νοµικός σύµβουλος του στρατηγού τού 
Ιουστινιανού Βελισαρίου, τον οποίο συνόδευε στις εκστρατείες στα διάφορα 
µέτωπα, κατά Περσών, Βανδάλων και Οστρογότθων. Έχει προταθεί η ταύτισή 
του µε τον οµώνυµο έπαρχο Κωνσταντινουπόλεως του 562, αλλά χωρίς να έχει 
γίνει αποδεκτή. Ο κατά προσέγγιση προσδιορισµός του θανάτου του προκύπτει 
από εσωτερικές ενδείξεις του έργου του, το οποίο δεν φαίνεται να γράφτηκε, 
σύµφωνα µε µια πιθανή πρόταση χρονολόγησης, µετά το 561 το αργότερο. 

Τρία είναι τα συγγράµµατα του Προκοπίου: α) το Ὑπὲρ τῶν πολέµων 
(συµβατικώς γνωστό ως Bella) σε 8 βιβλία, το κατεξοχήν ιστορικό έργο του 
συγγραφέα, που παρακολουθεί τους πολέµους του Ιουστινιανού (βλ. αµέσως 
παρακάτω), β) τα Ἀνέκδοτα, ένας λίβελος κατά του Ιουστινιανού, της Θεοδώρας 
και συνεργατών τους, που συµπληρώνει, από διαφορετική σκοπιά, το Ὑπὲρ τῶν 
πολέµων (βλ. αµέσως παρακάτω), και γ) το Περὶ κτισµάτων (De aedificiis) σε 6 
βιβλία (ίσως 560/1): πρόκειται για µια πολύτιµη έκθεση, γραµµένη κατά 
αυτοκρατορική παραγγελία και µε πρόδηλο προπαγανδιστικό και εγκωµιαστικό 
χαρακτήρα, της πλούσιας οικοδοµικής δραστηριότητας του Ιουστινιανού ανά 
την αυτοκρατορία, που περιλάµβανε την ανοικοδόµηση πόλεων µε την 
κατασκευή τειχών, δρόµων, γεφυρών, ναών κ.ο.κ.· ανάµεσα στις εκκλησίες 
ξεχωρίζει η Αγία Σοφία, η οποία είχε καταστραφεί κατά τη στάση του Νίκα το 
532. Τα τρία αυτά έργα αποτελούν από κοινού σηµαντικότατη πηγή για τη 
βασιλεία του Ιουστινιανού. Είναι γραµµένα σε υψηλού ύφους αττικίζουσα 
γλώσσα, αν και όχι χωρίς στοιχεία που προδίδουν την εξέλιξη της ελληνικής της 
εποχής. 

 
Ὑπὲρ τῶν πολέµων 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Το Ὑπὲρ τῶν πολέµων είναι από τα σηµαντικότερα βυζαντινά ιστοριογραφικά 
κείµενα. Ανήκει στην παράδοση της κλασικίζουσας ιστοριογραφίας µε πρότυπο 
κυρίως τον Θουκυδίδη αλλά και τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο. Τον ένατο 
αιώνα ο πατριάρχης Φώτιος διάβασε και σχολίασε το έργο (κώδ. 63 της 
Βιβλιοθήκης). 

Το Ὑπὲρ τῶν πολέµων αφηγείται τους πολέµους του Ιουστινιανού κατά 
των Περσών, ιδίως κατά τα έτη 530–532 και 540–549 (βιβλία Α–Β), κατά των 
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Βανδάλων στην Αφρική κατά τα έτη 533–534 (καθώς και τα γεγονότα που 
ακολούθησαν ως το 535· βιβλία Γ–Δ), κατά των Οστρογότθων στη Σικελία και 
την Ιταλία κατά τα έτη 535/6–550 (βιβλία Ε–Ζ), και τέλος, γεγονότα 
ανεξαρτήτως γεωγραφικού χώρου ως το 553 (βιβλίο Η). Οι πόλεµοι αυτοί 
οδήγησαν στην, προσωρινή έστω, αποκατάσταση της ρωµαϊκής κυριαρχίας 
γύρω από τη Μεσόγειο, η οποία για τελευταία φορά στην ιστορία εµφανίζεται 
ως ενιαίος πολιτικός χώρος, ένα κατόρθωµα ωστόσο που σε τελική ανάλυση 
εξασθένησε την αυτοκρατορία οικονοµικά και στρατιωτικά. 

Τα πρώτα επτά βιβλία γράφτηκαν µάλλον µεταξύ 548 και 550, ενώ το 
όγδοο πριν από το 555. Πρόκειται προπάντων για στρατιωτική ιστορία, µε κύριο 
ήρωα τον στρατηγό Βελισάριο, η οποία όµως περιλαµβάνει και πολιτικά και 
κοινωνικά γεγονότα, ενώ περιέχει εθνογραφικές παρεκβάσεις για λαούς µε τους 
οποίους ήρθε σε επαφή η αυτοκρατορία. Ο Προκόπιος, που υπήρξε αυτόπτης 
µάρτυρας πολλών από τα περιγραφόµενα γεγονότα, βασίστηκε κατεξοχήν στις 
ηµερολογιακές σηµειώσεις που κρατούσε στις εκστρατείες στις οποίες 
συµµετείχε. Είχε επίσης πρόσβαση σε έγγραφα καθώς και σε αυτόπτες 
µάρτυρες. Περιγράφει τα γεγονότα µε επιµέλεια, προσοχή και νηφαλιότητα και 
προσπαθεί να είναι ακριβοδίκαιος τόσο µε τους εχθρούς όσο και µε τον 
αυτοκράτορα, στον οποίο κατά περίπτωση ασκεί κριτική, χωρίς όµως να 
αµφισβητεί τον θεσµό της βασιλείας. Στόχος του είναι η αλήθεια, αν και δεν 
είναι πάντοτε αντικειµενικός, ιδίως ως προς τη συµπάθειά του για τον 
Βελισάριο. Σχετικά µε τη στάση του απέναντι στη θρησκεία, η ψυχρότητα και 
αποστασιοποίηση που παρατηρείται οφείλεται στις συµβάσεις της 
παραδοσιακής ιστοριογραφίας και δεν αντανακλά τα θρησκευτικά του πιστεύω. 
Δεν χωρά αµφιβολία ότι ήταν χριστιανός, όπως προκύπτει από ορισµένα χωρία 
του έργου του αλλά και από την εγγύτητά του προς το παλάτι. Αυτό όµως δεν 
τον εµποδίζει να κατακρίνει τις διώξεις ετεροδόξων και αιρετικών επί 
Ιουστινιανού. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται δύο χαρακτηριστικά αποσπάσµατα: 
1, 1, 1–7: Τµήµα του Προοιµίου, όπου αναφέρονται ο συγγραφέας, το 

αντικείµενο του έργου και οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παρούσα 
ιστορική συγγραφή. 

2, 23, 1–16: Τµήµα της περίφηµης περιγραφής του λοιµού του έτους 542, 
που αφορά στην κορύφωση της ασθένειας στην πρωτεύουσα.  

Έκδ.: J. Haury – G. Wirth, Procopii Caesariensis opera omnia I–IV 
Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1962–19642 (αναθεώρηση της έκδοσης Haury, 
Ι–ΙΙΙ, 1905–19131). 
 

1, 1, 1–7 και 2, 23, 1–16 
 

Λόγος α´ 
1. Προκόπιος Καισαρεὺς τοὺς πολέµους ξυνέγραψεν, οὓς Ἰουστινιανὸς ὁ 
Ῥωµαίων βασιλεὺς πρὸς βαρβάρους διήνεγκε τούς τε ἑῴους καὶ ἑσπερίους, ὥς πη 
αὐτῶν ἑκάστῳ ξυνηνέχθη γενέσθαι, ὡς µὴ ἔργα ὑπερµεγέθη ὁ µέγας αἰὼν λόγου 
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ἔρηµα χειρωσάµενος τῇ τε λήθῃ αὐτὰ καταπρόηται καὶ παντάπασιν ἐξίτηλα θῆται, 
ὧνπερ τὴν µνήµην αὐτὸς ᾤετο µέγα τι ἔσεσθαι καὶ ξυνοῖσον ἐς τὰ µάλιστα τοῖς τε 
νῦν οὖσι καὶ τοῖς ἐς τὸ ἔπειτα γενησοµένοις, εἴ ποτε καὶ αὖθις ὁ χρόνος ἐς ὁµοίαν 
τινὰ τοὺς ἀνθρώπους ἀνάγκην διάθοιτο. 2 Τοῖς τε γὰρ πολεµησείουσι καὶ ἄλλως 
ἀγωνιουµένοις ὄνησίν τινα ἐκπορίζεσθαι οἵα τέ ἐστιν ἡ τῆς ἐµφεροῦς ἱστορίας 
ἐπίδειξις, ἀποκαλύπτουσα µὲν ὅποι ποτὲ τοῖς προγεγενηµένοις τὰ τῆς ὁµοίας 
ἀγωνίας ἐχώρησεν, αἰνισσοµένη δὲ ὁποίαν τινὰ τελευτὴν τοῖς γε ὡς ἄριστα 
βουλευοµένοις τὰ παρόντα, ὡς τὸ εἰκός, ἕξει. 3 Καί οἱ αὐτῷ ξυνηπίστατο πάντων 
µάλιστα δυνατὸς ὢν τάδε ξυγγράψαι κατ’ ἄλλο µὲν οὐδέν, ὅτι δὲ αὐτῷ ξυµβούλῳ 
ᾑρηµένῳ Βελισαρίῳ τῷ στρατηγῷ σχεδόν τι ἅπασι παραγενέσθαι τοῖς 
πεπραγµένοις ξυνέπεσε. 4 Πρέπειν τε ἡγεῖτο ῥητορικῇ µὲν δεινότητα, ποιητικῇ δὲ 
µυθοποιΐαν, ξυγγραφῇ δὲ ἀλήθειαν. 5 Ταῦτά τοι οὐδέ του τῶν οἱ ἐς ἄγαν ἐπιτη-
δείων τὰ µοχθηρὰ ἀπεκρύψατο, ἀλλὰ τὰ πᾶσι ξυνενεχθέντα ἕκαστα 
ἀκριβολογούµενος ξυνεγράψατο, εἴτε εὖ εἴτε πη ἄλλῃ αὐτοῖς εἰργάσθαι ξυνέβη. 6 

Κρεῖσσον δὲ οὐδὲν ἢ ἰσχυρότερον τῶν ἐν τοῖσδε τοῖς πολέµοις τετυχηκότων τῷ γε 
ὡς ἀληθῶς τεκµηριοῦσθαι βουλοµένῳ φανήσεται. 7 Πέπρακται γὰρ ἐν τούτοις 
µάλιστα πάντων ὧν ἀκοῇ ἴσµεν θαυµαστὰ οἷα, ἢν µή τις τῶν τάδε ἀναλεγοµένων 
τῷ παλαιῷ χρόνῳ τὰ πρεσβεῖα διδοίη καὶ τὰ καθ’ αὑτὸν οὐκ ἀξιοίη θαυµαστὰ οἴ-
εσθαι.  

 
Λόγος β´ 

23. Ἡ µὲν οὖν νόσος ἐν Βυζαντίῳ ἐς τέσσαρας διῆλθε µῆνας, ἤκµασε δὲ ἐν τρισὶ 
µάλιστα. 2 Καὶ κατ’ ἀρχὰς µὲν ἔθνησκον τῶν εἰωθότων ὀλίγῳ πλείους, εἶτα ἔτι 
µᾶλλον τὸ κακὸν ᾔρετο, µετὰ δὲ ἐς πεντακισχιλίους ἡµέρᾳ ἑκάστῃ ἐξικνεῖτο τὸ τῶν 
νεκρῶν µέτρον, καὶ αὖ πάλιν ἐς µυρίους τε καὶ τούτων ἔτι πλείους ἦλθε. 3 Τὰ µὲν 
οὖν πρῶτα τῆς ταφῆς αὐτὸς ἕκαστος ἐπεµελεῖτο τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν νεκρῶν, οὓς 
δὴ καὶ ἐς ἀλλοτρίας θήκας ἐρρίπτουν ἢ λανθάνοντες ἢ βιαζόµενοι· ἔπειτα δὲ πάντα 
ἐν ἅπασι ξυνεταράχθη. 4 Δοῦλοί τε γὰρ ἔµειναν δεσποτῶν ἔρηµοι, ἄνδρες τε τὰ 
πρότερα λίαν εὐδαίµονες τῆς τῶν οἰκετῶν ὑπουργίας ἢ νοσούντων ἢ 
τετελευτηκότων ἐστέρηντο, πολλαί τε οἰκίαι παντάπασιν ἔρηµοι ἀνθρώπων 
ἐγένοντο. 5 Διὸ δὴ ξυνέβη τισὶ τῶν γνωρίµων τῇ ἀπορίᾳ ἡµέρας πολλὰς ἀτάφοις 
εἶναι.  

Ἔς τε βασιλέα ἡ τοῦ πράγµατος πρόνοια, ὡς τὸ εἰκός, ἦλθε. 6 Στρατιώτας 
οὖν ἐκ παλατίου καὶ χρήµατα νείµας Θεόδωρον ἐκέλευε τοῦ ἔργου τούτου 
ἐπιµελεῖσθαι, ὃς δὴ ἀποκρίσεσι ταῖς βασιλικαῖς ἐφειστήκει, ἀεὶ τῷ βασιλεῖ τὰς τῶν 
ἱκετῶν δεήσεις ἀγγέλλων, σηµαίνων τε αὖθις ὅσα ἂν αὐτῷ βουλοµένῳ εἴη. 
ῥεφερενδάριον τῇ Λατίνων φωνῇ τὴν τιµὴν ταύτην καλοῦσι Ῥωµαῖοι. 7 Οἷς µὲν 
οὖν οὔπω παντάπασιν ἐς ἐρηµίαν ἐµπεπτωκότα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν ἐτύγχανεν, 
αὐτοὶ ἕκαστοι τὰς τῶν προσηκόντων ἐποιοῦντο ταφάς. 8 Θεόδωρος δὲ τά τε 
βασιλέως διδοὺς χρήµατα καὶ τὰ οἰκεῖα προσαναλίσκων τοὺς ἀπηµεληµένους τῶν 
νεκρῶν ἔθαπτεν. 9 Ἐπεὶ δὲ τὰς θήκας ἁπάσας, αἳ πρότερον ἦσαν, ἐµπίπλασθαι τῶν 
νεκρῶν ἔτυχεν, οἱ δὲ ὀρύσσοντες ἅπαντα ἐφεξῆς τὰ ἀµφὶ τὴν πόλιν χωρία, ἐνταῦθά 
τε τοὺς θνήσκοντας κατατιθέµενοι, ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο, ἀπηλλάσσοντο, ἔπειτα 
δὲ οἱ τὰς κατώρυχας ταύτας ποιούµενοι πρὸς τῶν ἀποθνησκόντων τὸ µέτρον 
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οὐκέτι ἀντέχοντες ἐς τοὺς πύργους τοῦ περιβόλου ἀνέβαινον, ὃς ἐν Συκαῖς ἐστί· 10 

τάς τε ὀροφὰς περιελόντες ἐνταῦθα ἐρρίπτουν τὰ σώµατα οὐδενὶ κόσµῳ, καὶ 
ξυννήσαντες, ὥς πη ἑκάστῳ παρέτυχεν, ἐµπλησάµενοί τε τῶν νεκρῶν ὡς εἰπεῖν 
ἅπαντας, εἶτα ταῖς ὀροφαῖς αὖθις ἐκάλυπτον. 11 Καὶ ἀπ’ αὐτοῦ πνεῦµα δυσῶδες ἐς 
τὴν πόλιν ἰὸν ἔτι µᾶλλον ἐλύπει τοὺς ταύτῃ ἀνθρώπους, ἄλλως τε ἢν καὶ ἄνεµός τις 
ἐκεῖθεν ἐπίφορος ἐπιπνεύσειε.  

12 Πάντα τε ὑπερώφθη τότε τὰ περὶ τὰς ταφὰς νόµιµα. οὔτε γὰρ 
παραπεµπόµενοι ᾗ νενόµισται οἱ νεκροὶ ἐκοµίζοντο οὔτε καταψαλλόµενοι ᾗπερ 
εἰώθει, ἀλλ’ ἱκανὸν ἦν, εἰ φέρων τις ἐπὶ τῶν ὤµων τῶν τετελευτηκότων τινὰ ἔς τε 
τῆς πόλεως τὰ ἐπιθαλάσσια ἐλθὼν ἔρριψεν, οὗ δὴ ταῖς ἀκάτοις ἐµβαλλόµενοι 
σωρηδὸν ἔµελλον ὅπη παρατύχοι κοµίζεσθαι. 13 Τότε καὶ τοῦ δήµου ὅσοι 
στασιῶται πρότερον ἦσαν, ἔχθους τοῦ ἐς ἀλλήλους ἀφέµενοι τῆς τε ὁσίας τῶν 
τετελευτηκότων κοινῇ ἐπεµέλοντο καὶ φέροντες αὐτοὶ τοὺς οὐ προσήκοντας σφίσι 
νεκροὺς ἔθαπτον. 14 Ἀλλὰ καὶ ὅσοι πράγµασι τὰ πρότερα παριστάµενοι αἰσχροῖς τε 
καὶ πονηροῖς ἔχαιρον, οἵδε τὴν ἐς τὴν δίαιταν ἀποσεισάµενοι παρανοµίαν τὴν 
εὐσέβειαν ἀκριβῶς ἤσκουν, οὐ τὴν σωφροσύνην µεταµαθόντες οὐδὲ τῆς ἀρετῆς 
ἐρασταί τινες ἐκ τοῦ αἰφνιδίου γεγενηµένοι· 15 ἐπεὶ τοῖς ἀνθρώποις ὅσα ἐµπέπηγε 
φύσει ἢ χρόνου µακροῦ διδασκαλίᾳ ῥᾷστα δὴ οὕτω µεταβάλλεσθαι ἀδύνατά ἐστιν, 
ὅτι µὴ θείου τινὸς ἀγαθοῦ ἐπιπνεύσαντος· ἀλλὰ τότε ὡς εἰπεῖν ἅπαντες 
καταπεπληγµένοι µὲν τοῖς ξυµπίπτουσι, τεθνήξεσθαι δὲ αὐτίκα δὴ µάλα οἰόµενοι, 
ἀνάγκῃ, ὡς τὸ εἰκός, πάσῃ τὴν ἐπιείκειαν ἐπὶ καιροῦ µετεµάνθανον. 16 Ταῦτά τοι, 
ἐπειδὴ τάχιστα τῆς νόσου ἀπαλλαγέντες ἐσώθησαν ἔν τε τῷ ἀσφαλεῖ γεγενῆσθαι 
ἤδη ὑπετόπασαν, ἅτε τοῦ κακοῦ ἐπ’ ἄλλους ἀνθρώπων τινὰς κεχωρηκότος, 
ἀγχίστροφον αὖθις τῆς γνώµης τὴν µεταβολὴν ἐπὶ τὰ χείρω πεποιηµένοι µᾶλλον ἢ 
πρότερον τὴν τῶν ἐπιτηδευµάτων ἀτοπίαν ἐνδείκνυνται, σφᾶς αὐτοὺς µάλιστα τῇ 
τε πονηρίᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ παρανοµίᾳ νενικηκότες· ἐπεὶ καὶ ἀπισχυρισάµενος ἄν τις 
οὐ τὰ ψευδῆ εἴποι ὡς ἡ νόσος ἥδε εἴτε τύχῃ τινὶ εἴτε προνοίᾳ ἐς τὸ ἀκριβὲς 
ἀπολεξαµένη τοὺς πονηροτάτους ἀφῆκεν. ἀλλὰ ταῦτα µὲν τῷ ὑστέρῳ ἀποδέδεικται 
χρόνῳ. 

 
Μετάφραση 

1, 1. Ο Προκόπιος από την Καισάρεια συνέγραψε την ιστορία των πολέµων, τους 
οποίους διεξήγαγε ο Ιουστινιανός ο αυτοκράτορας των Ρωµαίων εναντίον των 
βαρβάρων της Ανατολής και της Δύσης, µε ποιο τρόπο έλαβε χώρα καθένας από αυτούς, 
ούτως ώστε η µακρά διάρκεια του χρόνου να µη δαµάσει µοναδικής σηµασίας πράξεις 
από έλλειψη καταγραφής και τις εγκαταλείψει στη λήθη και τις εξαλείψει εντελώς. Ο 
ίδιος θεωρούσε ότι η θύµηση των εν λόγω πράξεων θα είναι πράγµα σηµαντικό και 
εξαιρετικά ωφέλιµο και για τους τωρινούς και για τους µεταγενέστερους, σε περίπτωση 
που ξανά ο χρόνος οδηγήσει τους ανθρώπους σε παρόµοια ανάγκη. 2 Διότι η 
γνωστοποίηση παρόµοιας ιστορίας είναι ικανή να παρέχει κάποιαν ωφέλεια σε όσους 
πρόκειται να ξεκινήσουν πόλεµο ή να αναλάβουν αγώνες µε άλλον τρόπο, καθώς 
αποκαλύπτει πού κατέληξαν για τους προγενέστερους οι παρόµοιοι αγώνες τους, και 
προοιωνίζεται, τουλάχιστον για όποιους είναι άριστοι στο να σχεδιάζουν, ποια έκβαση 
θα έχουν πιθανώς οι παρούσες καταστάσεις. 3 Επιπλέον, είχε τη βεβαιότητα ότι 
προπάντων αυτός ήταν ικανός να συγγράψει την ιστορία των γεγονότων αυτών, όχι για 
κανέναν άλλον λόγο παρά για το ότι έλαχε σε αυτόν, που είχε οριστεί σύµβουλος του 
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στρατηγού Βελισαρίου, να παρευρεθεί σχεδόν σε όλα όσα έγιναν. 4 Θεωρούσε ότι η 
ευφυΐα αρµόζει στη ρητορική, η επινοητικότητα στην ποίηση και η αλήθεια στην 
ιστορία. 5 Γι᾽ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν απέκρυψε τις αδυναµίες ούτε των πλέον 
οικείων του, αλλά εξέτασε µε ακρίβεια και κατέγραψε κάθε τι που συνέβη στον καθένα, 
είτε έτυχε να το διαπράξει καλώς είτε αλλιώς. 

6 Θα γίνει προφανές, τουλάχιστον σε όποιον επιθυµεί να εξάγει αληθινά 
συµπεράσµατα, ότι σε σύγκριση µε όσα διαδραµατίστηκαν σε αυτούς τους πολέµους, 
δεν υπήρξε κανένα γεγονός ανώτερο ή σπουδαιότερο. 7 Διότι σε αυτούς προπάντων από 
όλους τους πολέµους για τους οποίους έχουµε ακούσει, έλαβαν χώρα τόσο θαυµαστά 
κατορθώµατα, εκτός εάν κάποιος από τους αναγνώστες τούτων των γραµµών δώσει τα 
πρωτεία στην αρχαιότητα και θεωρεί ανάξια θαυµασµού τα σύγχρονα.  

 
2, 23. Η αρρώστεια λοιπόν διήρκησε τέσσερεις µήνες στο Βυζάντιο, και η µεγαλύτερη 
έντασή της περίπου τρεις. 2 Και αρχικά πέθαιναν λίγο περισσότεροι από ό,τι συνήθως, 
στη συνέχεια µεγάλωνε ακόµη περισσότερο η συµφορά, µετά ο αριθµός των νεκρών 
έφτανε σε πέντε χιλιάδες κάθε ηµέρα, και έπειτα πάλι έφτασε σε δέκα χιλιάδες και 
ακόµη περισσότερους από αυτούς. 3 Στην αρχή λοιπόν καθένας φρόντιζε για την ταφή 
των νεκρών τού σπιτιού του, τους οποίους πλέον έριχναν ακόµη και σε ξένους τάφους 
είτε χωρίς να γίνουν αντιληπτοί είτε ασκώντας βία· αργότερα όµως παντού επικράτησε 
παντελής ταραχή. 4 Διότι και οι δούλοι έµειναν χωρίς τους αφέντες τους και άνθρωποι 
που προηγουµένως ήταν πολύ πλούσιοι στερήθηκαν τη βοήθεια των υπηρετών τους, που 
ήταν είτε άρρωστοι είτε πεθαµένοι, και πολλά σπίτια ερηµώθηκαν εντελώς από 
ανθρώπους. 5 Γι᾽ αυτόν τον λόγο συνέβη κάποιοι από τους επιφανείς να µείνουν εξαιτίας 
της ένδειας άταφοι για πολλές ηµέρες.  

Και έπεσε στον αυτοκράτορα, όπως ήταν φυσικό, η µέριµνα για την κατάσταση. 6 
Κατένειµε λοιπόν στρατιώτες από το παλάτι και χρήµατα, διατάζοντας τον Θεόδωρο να 
φροντίσει για το έργο αυτό. Αυτός ο άνθρωπος προΐστατο των βασιλικών αποκρίσεων, 
αναφέροντας πάντοτε στον αυτοκράτορα τα αιτήµατα των ικετών και στη συνέχεια 
δηλώνοντάς τους ποια ήταν η θέλησή του. Στη λατινική γλώσσα οι Ρωµαίοι αποκαλούν 
το αξίωµα αυτό «ρεφερενδάριο». 7 Όσοι λοιπόν τύχαινε να µην έχουν ακόµη ρηµαχθεί 
εντελώς ως προς τις οικειακές υποθέσεις τους, αυτοί φρόντιζαν ο καθένας για την ταφή 
των δικών του. 8 Ο Θεόδωρος από την άλλη έθαβε τους παραµεληµένους νεκρούς, 
δίνοντας τα αυτοκρατορικά χρήµατα και ξοδεύοντας επιπλέον τα δικά του. 9 Όταν όµως 
συνέβη όλοι οι προϋπάρχοντες τάφοι να γεµίσουν από νεκρούς, έσκαβαν όλα τα µέρη 
γύρω από την πόλη το ένα µετά το άλλο, εναπόθεταν εκεί τους νεκρούς, όπως µπορούσε 
ο καθένας, και αποχωρούσαν. Αλλά αργότερα, εκείνοι που έσκαβαν αυτά τα χαντάκια, 
µην έχοντας πλέον αντοχές σε σχέση µε τον αριθµό όσων πέθαιναν, ανέβαιναν στους 
πύργους του τείχους που είναι στις Συκές. 10 Και αφού αφαιρούσαν τις στέγες, έριχναν 
τα σώµατα εκεί χωρίς καµιά τάξη και τα συσσώρευαν όπως τύχαινε να πέφτει το 
καθένα· και έχοντας γεµίσει βασικά όλους τους πύργους µε τους νεκρούς, έπειτα τους 
κάλυπταν ξανά µε τις στέγες. 11 Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ένας δύσοσµος αέρας να 
φτάνει στην πόλη, που έθλιβε ακόµη περισσότερο τους κατοίκους της, ιδίως όταν ούριος 
άνεµος φυσούσε από εκεί. 

12 Τότε παραµελήθηκαν όλα τα ταφικά έθιµα. Γιατί ούτε οι νεκροί µεταφέρονταν 
µε συνοδεία καθώς ήταν το έθιµο ούτε τους έψαλλαν όπως είθιστο, αλλά ήταν αρκετό 
να κουβαλήσει κάποιος στους ώµους του έναν από τους πεθαµένους και φτάνοντας στα 
παραθαλάσσια µέρη της πόλης να τον ρίξει εκεί, όπου τους έβαζαν σε σωρό σε λέµβους 
για να µεταφερθούν όπου να᾽ ναι. 13 Τότε επίσης, όσοι από τον λαό ήταν προηγουµένως 
οπαδοί ενώσεων, αφήνοντας τη µεταξύ τους έχθρα φρόντιζαν από κοινού για την κηδεία 
των πεθαµένων, και κουβαλώντας οι ίδιοι τους νεκρούς που δεν ήταν δικοί τους, τους 
έθαβαν. 14 Αλλά και όσοι χαίρονταν παλαιότερα όντας αφοσιωµένοι σε ασχολίες 
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αισχρές και φαύλες, αυτοί αποτινάσσοντας την ανοµία στον τρόπο ζωής τους, ασκούσαν 
επιµελώς τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όχι επειδή έµαθαν επιτέλους να είναι 
σώφρονες ούτε επειδή ξαφνικά έγιναν εραστές τρόπον τινά της αρετής 15 — γιατί είναι 
αδύνατο να µεταβληθούν έτσι εύκολα οι ιδιότητες που έχει σταθεροποιήσει στους 
ανθρώπους η φύση ή η εξάσκηση για πολύ χρόνο, εκτός εάν πνεύσει πάνω τους κάποια 
θεία επήρεια προς το καλό —· αλλά καθώς τότε ήταν όλοι κατά κάποιο τρόπο 
τροµοκρατηµένοι µε όσα συνέβαιναν, και νόµιζαν ότι θα πεθάνουν άµεσα, µάθαιναν, 
όπως ήταν φυσικό, από απόλυτη ανάγκη για ένα διάστηµα την ακεραιότητα του 
χαρακτήρα. 16 Γι᾽ αυτό, αµέσως µόλις απηλλάγησαν από την αρρώστεια και σώθηκαν 
και πια υπέθεσαν ότι ήταν ασφαλείς, αφού η συµφορά είχε προχωρήσει σε άλλους 
λαούς, έκαναν γρήγορα στροφή µεταβάλλοντας ξανά τη γνώµη τους προς το χειρότερο· 
και επιδεικνύουν περισσότερο από πριν την ασυνεπή συµπεριφορά τους, έχοντας 
ξεπεράσει εντελώς τους εαυτούς τους σε κακία και κάθε παρανοµία. Διότι δεν θα πει 
κανείς ψέµατα αν ισχυριστεί ότι η αρρώστεια αυτή είτε από τύχη είτε από πρόνοια 
επέλεξε µε ακρίβεια τους χειρότερους ανθρώπους και τους παρέκαµψε. Αλλά αυτά 
έγιναν φανερά σε µεταγενέστερο χρόνο. 

 
Σχόλια 

1, 1–7 Οι απόψεις του Θουκυδίδη για τη χρησιµότητα της ιστορίας (κτῆµα ἐς ἀεί) και τη 
δυνατότητα να αντλήσει ο αναγνώστης συµπεράσµατα για το παρόν και το µέλλον 
διαπερνούν την επιχειρηµατολογία του Προκοπίου. Η αποφυγή της λήθης αποτελεί 
κοινό τόπο στα βυζαντινά ιστορικά κείµενα και ανάγεται και αυτή στην αρχαιότητα. Ο 
Προκόπιος προβάλλει την ικανότητά του για την ιστορική συγγραφή, αφενός 
αναφέροντας ότι υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας των γεγονότων και µάλιστα από υπεύθυνη 
θέση δίπλα στον στρατηγό Βελισάριο, αφετέρου υπογραµµίζοντας την πίστη του στη 
σύνδεση της ιστορίας µε την αλήθεια και την αντικειµενικότητα, τις οποίες ο ίδιος 
υπηρετεί. Τέλος, διατρανώνει την πεποίθησή του ότι τα γεγονότα που θα περιγράψει 
υπήρξαν κορυφαία και εποµένως άξια να καταγραφούν.  

Για το προοίµιο αυτό βλ. την πρόσφατη ανάλυση των Basso – Greatrex, How to 
Interpret.  
2, 23, 1–16 Η περιγραφή του λοιµού της Κωνσταντινούπολης εκτείνεται στα κεφ. 22–
23, καλύπτοντας την πορεία του από τα συµπτώµατα και τα πρώτα κρούσµατα ως την 
καταστροφή που ακολούθησε. Ο Προκόπιος είχε ως λογοτεχνικό πρότυπο την 
αντίστοιχη περιγραφή του Θουκυδίδη για τον λοιµό της Αθήνας κατά τη διάρκεια του 
Πελοποννησιακού πολέµου. Αν και ενίοτε έχει αµφισβητηθεί η ακρίβειά της υπό το 
βάρος της λογοτεχνικής µίµησης και της υπερβολής, η περιγραφή είναι αξιόπιστη, 
καθώς ο Προκόπιος ήταν αυτόπτης µάρτυρας, ενώ διαθέτουµε και τη µαρτυρία του 
Ιωάννη Μαλάλα αλλά και ενός ακόµη αυτόπτη µάρτυρα, του Σύρου µονοφυσίτη Ιωάννη 
Εφέσου (περ. 507 – περ. 588, βλ. π.χ. Oxford Dictionary of Byzantium II, 1064), του 
οποίου η περιγραφή του λοιµού σώζεται σε αποσπάσµατα από την Εκκλησιαστική 
Ιστορία του (στα συριακά).  

Επρόκειτο για την πρώτη βέβαιη πανδηµία βουβωνικής πανώλης, που 
εµφανίστηκε το καλοκαίρι του 541 στο Πηλούσιο της Αιγύπτου (κοντά στο σηµερινό 
Πορτ Σάιντ) και σε µέρος της Παλαιστίνης, έφτασε στην Αλεξάνδρεια το φθινόπωρο, 
και στη διάρκεια των ετών 542–543 µεταδόθηκε πρώτα στις ανατολικές επαρχίες της 
αυτοκρατορίας (υπόλοιπη Παλαιστίνη, Συρία, Μικρά Ασία) και στη συνέχεια σε 
Βαλκανική, Σικελία, Ιταλία και Βόρεια Αφρική. Στην πρωτεύουσα έφτασε τον Απρίλιο 
του 542 και διήρκεσε ως τον Αύγουστο, στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες 
ανθρώπους και διακόπτοντας κάθε οικονοµική δραστηριότητα. Ο ακριβής αριθµός των 
θυµάτων δεν είναι γνωστός. Παρά το στοιχείο της υπερβολής όµως, πρέπει να δεχθούµε 
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ότι ήταν εξαιρετικά υψηλός. Πέρα από τα ανθρώπινα θύµατα, στο απόσπασµα 
αναφέρονται µερικές από τις ηθικές συνέπειες της ασθένειας, δηλαδή η εγκατάλειψη 
των ταφικών εθίµων και της απόδοσης τιµών στους νεκρούς, η οµόνοια των 
αντιµαχοµένων δήµων ενώπιον της συµφοράς και της πρακτικής ανάγκης να ταφούν τα 
άρρωστα σώµατα προς περιορισµό της εξάπλωσης της ασθένειας, καθώς και η 
απελπισµένη στροφή προς τη θρησκεία ακόµη και των φαύλων, αν και µόνο 
επιφανειακά και παροδικά για ορισµένους από αυτούς (όπως αναφέρει ο Προκόπιος µε 
χαρακτηριστική ειρωνεία στην παρ. 14).  

Για τον λοιµό βλ. Stathakopoulos, The Justinianic Plague Revisited· Meier, 
Prokop, Agathias, die Pest· Stathakopoulos, Famine and Pestilence, ιδ. 110–154 
(«Chapter 6: The Justinianic Plague») και 286–288 (αρ. 102–112, 114–118).  
6 Θεόδωρον: Τριβοῦνος, νοτάριος καὶ ῥαιφερενδάριος του Ιουστινιανού, 536–542. Βλ. 
PLRE ΙΙΙ.2, 1248 (Theodorus 10).  
ῥεφερενδάριον: referendarius, εκκλησιαστικό ή κοσµικό αξίωµα. Οι κοσµικοί 
ρεφερενδάριοι ήταν αυτοκρατορικοί γραµµατείς, οι οποίοι, µεταξύ άλλων, µετέφεραν 
στον αυτοκράτορα τις αιτήσεις των υπηκόων. Βλ. Oxford Dictionary of Byzantium III, 
1778.  
9 Συκαῖς: Συκαί (η νεότερη συνοικία Πέρα ή Γαλατάς) ήταν το προάστειο της 
Κωνσταντινούπολης στην απέναντι, ανατολική όχθη του Κεράτιου κόλπου. Τα τείχη της 
πόλης διέθεταν πύργους, ένας από τους οποίους ήταν ο Μεγάλος Πύργος (διαφορετικός 
από τον σωζόµενο, που χτίστηκε το 1349 από τους Γενουάτες).  
 

Ἀνέκδοτα 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Γραµµένα ίσως περί το 550/1, τα Ἀνέκδοτα είναι ένα ιδιάζον έργο, καθώς 
ξεφεύγουν από τα αυστηρά όρια της παραδοσιακής ιστοριογραφίας. Αποτελούν, 
όπως αναφέρθηκε, έναν λίβελο εναντίον του αυτοκρατορικού ζεύγους και των 
προσώπων του στενού κύκλου τους, ιδίως τον Βελισάριο και τη σύζυγό του 
Αντωνίνα. Το προοίµιο του έργου είναι ιδιαιτέρως εύγλωττο για τους στόχους 
του συγγραφέα, ο οποίος επιθυµεί να συµπληρώσει το Ὑπὲρ τῶν πολέµων µε 
όσα στοιχεία σκοπίµως παρέλειψε εκεί υπό το κράτος του φόβου της τιµωρίας, 
και επιδιώκει να παρουσιάσει τις αληθινές αιτίες των γεγονότων. Το έργο 
αναδεικνύει, καταφεύγοντας σε υπερβολές, τη σκοτεινή πλευρά των 
πρωταγωνιστών, τόσο την προσωπική όσο και των πολιτικών τους σε βάρος των 
πολιτών της αυτοκρατορίας σε οικονοµικό, κοινωνικό και θρησκευτικό επίπεδο. 
Πρέπει πάντως να έχει κανείς κατά νου ότι ο συγγραφέας εκπροσωπεί τα 
συµφέροντα της τάξης του, της αριστοκρατίας, που επλήγη ιδιαιτέρως από τις 
πολιτικές του αυτοκράτορα. Στα Ἀνέκδοτα, παρά τα σηµαντικά ιστορικά 
στοιχεία που παρέχουν, η αντικειµενικότητα του Ὑπὲρ τῶν πολέµων εξαφανί-
ζεται, προς όφελος µάλιστα της υιοθέτησης παράλογων φηµών και της 
κυριαρχίας προσωπικών συναισθηµάτων εχθρότητας. Η εµπάθειά του για τη 
Θεοδώρα είναι µάλιστα τόση που τον οδηγεί σε περιγραφές πορνογραφικού 
χαρακτήρα. Είναι αδύνατο να κυκλοφορήθηκε το έργο ζώντος του Ιουστινιανού 
παρά µόνο µυστικά, εξ ου και ο τίτλος του. Ο πατριάρχης Φώτιος δεν το 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 307 
 

	

αναφέρει στη Βιβλιοθήκη του, το γνωρίζει όµως το εγκυκλοπαιδικό λεξικό της 
Σούδας τον δέκατο αιώνα. Εν κατακλείδει, τα Ἀνέκδοτα είναι έργο που κινείται 
στα όρια της παραδοσιακής, κλασικίζουσας ιστοριογραφίας, την οποία και 
υποσκάπτει. 

Στη συνέχεια, παρέχονται δύο αποσπάσµατα, που καθιστούν εµφανή τα 
όσα αναφέρθηκαν:  

1, 1–3: Προοίµιο.  
12, 12–32: Ενδεικτικό δείγµα κριτικής στον Ιουστινιανό και τη Θεοδώρα. 
Έκδ.: Haury – Wirth (βλ. παραπάνω για το Ὑπὲρ τῶν πολέµων). 

 
1, 1–3 και 12, 12–32 

 
1. Ὅσα µὲν οὖν Ῥωµαίων τῷ γένει ἐν τοῖς πολέµοις ἄχρι δεῦρο ξυνηνέχθη 
γενέσθαι, τῇδέ µοι δεδιήγηται, ᾗπερ δυνατὸν ἐγεγόνει τῶν πράξεων τὰς δηλώσεις 
ἁπάσας ἐπὶ καιρῶν τε καὶ χωρίων τῶν ἐπιτηδείων ἁρµοσαµένῳ· τὰ δὲ ἐνθένδε 
οὐκέτι µοι τρόπῳ τῷ εἰρηµένῳ ξυγκείσεται, ἐπεὶ ἐνταῦθα γεγράψεται πάντα, 
ὁπόσα δὴ τετύχηκε γενέσθαι πανταχόθι τῆς Ῥωµαίων ἀρχῆς. 2 Αἴτιον δέ, ὅτι δὴ 
οὐχ οἷόν τε ἦν περιόντων ἔτι τῶν αὐτὰ εἰργασµένων ὅτῳ δεῖ ἀναγράφεσθαι 
τρόπῳ. οὔτε γὰρ διαλαθεῖν πλήθη κατασκόπων οἷόν τε ἦν οὔτε φωραθέντα µὴ 
ἀπολωλέναι θανάτῳ οἰκτίστῳ· οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν συγγενῶν τοῖς γε οἰκειοτάτοις τὸ 
θαρρεῖν εἶχον. 3 Ἀλλὰ καὶ πολλῶν τῶν ἐν τοῖς ἔµπροσθεν λόγοις εἰρηµένων 
ἀποκρύψασθαι τὰς αἰτίας ἠναγκάσθην. τὰ [τό] τε [δ’] οὖν τέως ἄρρητα µείναντα 
καὶ τῶν ἔµπροσθεν δεδηλωµένων ἐνταῦθά µοι τοῦ λόγου τὰς αἰτίας σηµῆναι 
δεήσει.  

 
12. 12 Ἀλλὰ µέχρι µὲν οὖν ἡ τοῦ Νίκα καλουµένη στάσις ἐγένετο, κατὰ µίαν 
διαλέγεσθαι τὰς τῶν εὐδαιµόνων οὐσίας ἠξίουν· ἐπεὶ δὲ ταύτην, ὥσπερ µοι ἐν τοῖς 
ἔµπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, γενέσθαι ξυνέβη, τότε δὴ ἀθρόας σχεδόν τι εἰπεῖν 
ἁπάντων τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς τὰς οὐσίας δηµοσιώσαντες, τὰ µὲν 
ἔπιπλα πάντα καὶ τῶν χωρίων ὅσα κάλλιστα ἦν ᾗπερ ἐβούλοντο διεχείρισαν, 
ἀπολέξαντες δὲ τὰ φόρου πικροῦ τε καὶ βαρυτάτου ὑποτελῆ ὄντα, φιλανθρωπίας 
προσχήµατι τοῖς πάλαι κεκτηµένοις ἀπέδοντο. 13 Διὸ δὴ πρός τε τῶν φορολόγων 
ἀγχόµενοι καὶ ἀποκναιόµενοι τόκοις ὀφληµάτων ἀειρρύτοις τισὶ δυσθανατοῦντες 
ἀκούσιοι διεβίωσαν. 14 Διὸ δὴ ἐµοί τε καὶ τοῖς πολλοῖς ἡµῶν οὐδεπώποτε ἔδοξαν 
οὗτοι ἄνθρωποι εἶναι, ἀλλὰ δαίµονες παλαµναῖοί τινες καὶ ὥσπερ οἱ ποιηταὶ 
λέγουσι βροτολοιγὼ ἤστην, οἳ δὴ ἐπὶ κοινῆς βουλευσάµενοι ὅπως ἅπαντα 
ἀνθρώπεια γένη τε καὶ ἔργα ὡς ῥᾷστα καὶ τάχιστα διαφθείρειν ἱκανοὶ εἶεν, 
ἀνθρώπειόν τε ἠµπίσχοντο σχῆµα καὶ ἀνθρωποδαίµονες γεγενηµένοι τῷ τρόπῳ 
τούτῳ ξύµπασαν τὴν οἰκουµένην κατέσεισαν. 15 Τεκµηριώσαι δ’ ἄν τις τὸ τοιοῦτο 
πολλοῖς τε [καὶ] ἄλλοις καὶ τῇ τῶν πεπραγµένων δυνάµει. τὰ γὰρ δαιµόνια τῶν 
ἀνθρωπείων ξυµβαίνει πολλῷ τῷ διαλλάσσοντι διακεκρίσθαι. 16 Πολλῶν ἀµέλει 
γεγονότων ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος ἀνθρώπων τύχῃ ἢ φύσει φοβερῶν ἐς τὰ µάλιστα, 
οἱ µὲν πόλεις, οἱ δὲ χώρας, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτο καθ’ αὑτοὺς ἔσφηλαν, ὄλεθρον δὲ 
ξυµπάντων ἀνθρώπων ξυµφοράς τε γῆς τῆς οἰκουµένης ἁπάσης οὐδεὶς ὅτι µὴ 
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οὗτοι ἄνθρωποι ἐργάζεσθαι ἱκανῶς ἔσχον. ὧν δὴ καὶ ἡ τύχη ὑπούργει τῇ γνώµῃ 
συγκατεργαζοµένη τῶν ἀνθρώπων διαφθοράν· 17 σεισµοῖς τε γὰρ καὶ λοιµοῖς καὶ 
ὑδάτων ποταµίων ἐπιρροαῖς ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον πλεῖστα διολωλέναι 
τετύχηκεν, ὥς µοι αὐτίκα λελέξεται. οὕτως οὐκ ἀνθρωπείῳ, ἀλλ’ ἑτέρῳ σθένει τὰ 
δεινὰ ἔπρασσον.  

18 Λέγουσι δὲ αὐτοῦ καὶ τὴν µητέρα φάναι τῶν ἐπιτηδείων τισὶν ὡς οὐ 
Σαββατίου τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς οὐδὲ ἀνθρώπων τινὸς υἱὸς εἴη. 19 Ἡνίκα γὰρ αὐτὸν 
κύειν ἔµελλεν, ἐπιφοιτᾶν αὐτῇ δαιµόνιον οὐχ ὁρώµενον, ἀλλ’ αἴσθησίν τινα ὅτι δὴ 
πάρεστιν αὐτῇ παρασχὸν ἅτε ἄνδρα γυναικὶ πλησιάσαντα, καθάπερ ἐν ὀνείρῳ 
ἀφανισθῆναι.  

20 Τινὲς δὲ τῶν αὐτῷ παρόντων τε πόρρω που τῶν νυκτῶν καὶ 
ξυγγινοµένων ἐν Παλατίῳ δηλονότι, οἷσπερ ἐν καθαρῷ ἡ ψυχὴ ἦν, φάντασµά τι 
θεάσασθαι δαιµόνιον ἄηθες σφίσιν ἀντ’ αὐτοῦ ἔδοξαν. 21 Ὁ µὲν γὰρ ἔφασκεν 
ἄφνω µὲν αὐτὸν θρόνου τοῦ βασιλείου ἐξαναστάντα περιπάτους ἐνταῦθα ποιεῖν· 
συχνὸν γὰρ καθῆσθαι οὐδαµῇ εἴθιστο· τῆς δὲ κεφαλῆς ἐν τῷ παραυτίκα τῷ 
Ἰουστινιανῷ ἀφανισθείσης, τὸ ἄλλο οἱ σῶµα τούτους δὴ τοὺς µακροὺς διαύλους 
ποιεῖν δοκεῖν, αὐτόν τε ἅτε οἱ τῶν <ὀµµάτων> περὶ τὴν θέαν ὡς ἥκιστα 
ὑγιαινόντων, ἀσχάλλοντα καὶ διαπορούµενον ἐπὶ πλεῖστον ἑστάναι. 22 Ὕστερον 
µέντοι τῆς κεφαλῆς τῷ σώµατι ἐπανηκούσης τὰ τέως λειπόµενα οἴεσθαι παρὰ 
δόξαν ἀναπιµπλάναι. 23 Ἄλλος δὲ παρεστάναι οἱ καθηµένῳ ἔφη, ἐκ δὲ τοῦ 
αἰφνιδίου τὸ πρόσωπόν οἱ κρέατι ἀσήµῳ ἰδεῖν ἐµφερὲς γεγονός· οὔτε γὰρ ὀφρῦς 
οὔτε ὀφθαλµοὺς ἐπὶ χώρας τῆς αὐτῶν ὄντας οὔτε ἄλλο τι τὸ παράπαν ἔφερε 
γνώρισµα· χρόνου µέντοι αὐτῷ τὸ σχῆµα τῆς ὄψεως ἐπανῆκον ἰδεῖν. ταῦτα οὐκ 
αὐτὸς θεασάµενος γράφω, ἀλλὰ τῶν τότε θεάσασθαι ἰσχυριζοµένων ἀκούσας.  

24 Λέγουσι δὲ καὶ µοναχόν τινα τῷ Θεῷ ἐς τὰ µάλιστα φίλον πρὸς τῶν αὐτῷ 
γῆν τὴν ἔρηµον ξυνοικούντων ἀναπεισθέντα σταλῆναι µὲν ἐς Βυζάντιον τοῖς 
ἄγχιστα σφίσιν ἐνῳκηµένοις ἐπαµυνοῦντα, βιαζοµένοις τε καὶ ἀδικουµένοις 
ἀνύποιστα, ἐνταῦθα δὲ ἀφικόµενον αὐτίκα εἰσόδου τῆς παρὰ τὸν βασιλέα τυχεῖν· 25 

µέλλοντα δὲ εἴσω παρ’ αὐτὸν γενέσθαι, ἀµεῖψαι µὲν τὸν ἐκείνῃ οὐδὸν θατέρῳ τοῖν 
ποδοῖν, ἐξαπιναίως δὲ ἀναποδίζοντα ὀπίσω ἰέναι. 26 Εὐνοῦχον µὲν οὖν τὸν 
εἰσαγωγέα καὶ τοὺς τῇδε παρόντας πολλὰ τὸν ἄνθρωπον λιπαρεῖν ἐπίπροσθεν 
βαίνειν, τὸν δὲ οὐδέν τι ἀποκρινάµενον, ἀλλὰ καὶ παραπλῆγι ἐοικότα ἐνθένδε 
ἀπαλλαγῆναι ἐς τὸ δωµάτιον, οὗ δὴ κατέλυε, γεγονότα· τῶν τέ οἱ ἑποµένων 
ἀναπυνθανοµένων ὅτου ἕνεκα ταῦτα ποιοίη, φάναι λέγουσιν αὐτὸν ἄντικρυς ὡς 
τῶν δαιµόνων τὸν ἄρχοντα ἐν τῷ Παλατίῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καθήµενον ἴδοι, ᾧ δὴ 
ξυγγενέσθαι ἤ τι παρ’ αὐτοῦ αἰτεῖσθαι οὐκ ἂν ἀξιοίη. 27 Πῶς δὲ οὐκ ἔµελλεν ὅδε ὁ 
ἀνὴρ δαίµων τις ἀλιτήριος εἶναι, ὅς γε ποτοῦ ἢ σιτίων ἢ ὕπνου εἰς κόρον οὐδέποτε 
ἦλθεν, ἀλλ’ ἀµηγέπη τῶν παρατεθέντων ἀπογευσάµενος ἀωρὶ νύκτωρ περιήρχετο 
τὰ βασίλεια, καίπερ ἐς τὰ ἀφροδίσια δαιµονίως ἐσπουδακώς.  

28 Λέγουσι δὲ καὶ τῶν Θεοδώρας ἐραστῶν τινες, ἡνίκα ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἦν, 
νύκτωρ τι αὐτοῖς ἐπισκῆψαν δαιµόνιον ἐξελάσαι τοῦ δωµατίου, ἵνα δὴ σὺν αὐτῇ 
ἐνυκτέρευον. ὀρχηστρὶς δέ τις Μακεδονία ὄνοµα ἐγεγόνει τοῖς ἐν Ἀντιοχεῦσι 
Βενέτοις, δύναµιν περιβεβληµένη πολλήν. 29 Γράµµατα γὰρ Ἰουστινιανῷ γράφουσα 
ἔτι τοῦ Ἰουστίνου διοικουµένῳ τὴν βασιλείαν, οὓς ἂν βούλοιτο τῶν ἐν τοῖς ἑῴοις 
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λογίµων ἀνῄρει οὐδενὶ πόνῳ, καὶ αὐτῶν τὰ χρήµατα ἐποίει ἀνάγραπτα ἐς τὸ 
δηµόσιον γίνεσθαι. 30 Ταύτην τὴν Μακεδονίαν φασὶν ἐξ Αἰγύπτου τε καὶ Λιβύης 
ποτὲ ἥκουσαν τὴν Θεοδώραν ἀσπαζοµένην, ἐπειδὴ λίαν δυσφορουµένην τε αὐτὴν 
καὶ ἀσχάλλουσαν εἶδεν οἷς δὴ περιύβριστό τε πρὸς τοῦ Ἑκηβολίου καὶ χρήµατά οἱ 
ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπολώλει, πολλὰ παρηγορεῖν τε καὶ παραθρασύνειν τὴν 
ἄνθρωπον ἅτε τῆς τύχης οἵας τε οὔσης καὶ αὖθις αὐτῇ χορηγοῦ γενέσθαι 
χρηµάτων µεγάλων. 31 Τότε λέγουσι τὴν Θεοδώραν εἰπεῖν ὡς καὶ ὄναρ αὐτῇ 
ἐπισκῆψαν τὴν νύκτα ἐκείνην πλούτου ἕνεκα µηδεµίαν κελεύσαι ποιεῖσθαι 
φροντίδα. 32 Ἐπειδὰν γὰρ εἰς Βυζάντιον ἵκοιτο, τῷ τῶν δαιµόνων ἄρχοντι ἐς εὐνὴν 
ἥξειν, τούτῳ τε ἅτε γαµετὴν γυναῖκα ξυνοικήσεσθαι µηχανῇ πάσῃ, καὶ ἀπ’ αὐτοῦ 
κυρίαν αὐτὴν πάντων χρηµάτων γενήσεσθαι.  

 
Μετάφραση 

1. Όσα συνέβησαν στο γένος των Ρωµαίων κατά τους πολέµους του µέχρι σήµερα, τα 
έχω διηγηθεί, συνταιριάζοντας στον βαθµό που ήταν δυνατό όλες τις αναφορές των 
πράξεων µε τους ορθούς χρόνους και τόπους. Τα επόµενα όµως δεν θα παρουσιαστούν 
πια µε τον προαναφερθέντα τρόπο, επειδή εδώ θα καταγραφούν τα πάντα, όσα έτυχε να 
λάβουν χώρα παντού στο κράτος των Ρωµαίων. 2 Αιτία είναι ότι δεν ήταν δυνατόν να 
καταγραφούν µε τον πρέποντα τρόπο όσο ζούσαν ακόµη εκείνοι που τα έπραξαν. Διότι 
δεν µπορούσα ούτε να ξεφύγω από τα πλήθη των κατασκόπων ούτε, αν µε 
ανακάλυπταν, να µη χαθώ µε τον πιο θλιβερό θάνατο· ούτε τους πιο στενούς συγγενείς 
µου δεν µπορούσα να εµπιστευθώ. 3 Αλλά επιπλέον, αναγκάστηκα για πολλά από τα 
γεγονότα που περιγράφηκαν στην προηγηθείσα αφήγηση να αποκρύψω τις αιτίες. Θα 
είναι λοιπόν απαραίτητο να φανερώσω σε αυτό το βιβλίο όσα αποσιωπήθηκαν ως τώρα, 
καθώς και τις αιτίες όσων αναφέρθηκαν προηγουµένως. 
 
12. 12 Μέχρι να συµβεί λοιπόν η εξέγερση η αποκαλούµενη του Νίκα, απαιτούσαν να 
συλλέγουν µία µία τις περιουσίες των πλουσίων. Όταν όµως αυτή έλαβε χώρα, όπως 
περιέγραψα στην προηγηθείσα αφήγησή µου, τότε δήµευσαν όλες µαζί τις περιουσίες 
όλων σχεδόν των µελών της Συγκλήτου, και αφενός µεταχειρίστηκαν κατά βούληση όλη 
την οικοσκευή και τα καλύτερα κτήµατα, αφετέρου διαχώρισαν όσα κτήµατα υπέκειντο 
σε πικρό και βαρύτατο φόρο και τα απέδωσαν στους προηγούµενους κατόχους τους µε 
το πρόσχηµα της φιλευσπλαγχνίας. 13 Έτσι, στραγγαλιζόµενοι από τους 
φοροεισπράκτορες και καταπονούµενοι από τους κατά κάποιο τρόπο συνεχώς ρέοντες 
τόκους για τα χρέη τους, ζούσαν χωρίς να το θέλουν έναν αργό θάνατο. 

14 Γι᾽ αυτό και σε εµένα και στους περισσότερους από εµάς ποτέ δεν φάνηκαν 
αυτοί να είναι άνθρωποι, αλλά ένα είδος εκδικητικών δαιµόνων, και όπως λένε οι 
ποιητές, ήταν διπλή «µάστιγα για τους θνητούς», που αφού σχεδίασαν από κοινού πώς 
θα µπορέσουν να καταστρέψουν όσο γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα όλα τα γένη και τα 
έργα των ανθρώπων, φόρεσαν ανθρώπινη µορφή και έγιναν ανθρωποδαίµονες, που 
ταλαιπώρησαν µε τον τρόπο αυτό ολόκληρη την οικουµένη. 15 Μπορεί κανείς να 
τεκµηριώσει κάτι τέτοιο και µε πολλούς άλλους τρόπους και µε τη δύναµη που 
φανέρωναν οι πράξεις τους. Γιατί συµβαίνει να διακρίνονται οι δαίµονες από τους 
ανθρώπους µε µεγάλη διαφορά. 16 Πράγµατι, µολονότι πολλοί άνθρωποι σε όλες τις 
εποχές υπήρξαν τυχαία ή από τη φύση τους τροµεροί σε µέγιστο βαθµό, καθώς οι µεν 
κατέστρεψαν από µόνοι τους πόλεις, οι δε χώρες ή κάτι άλλο σχετικό, όµως κανείς εκτός 
από αυτούς τους ανθρώπους δεν µπόρεσε να απεργασθεί τον όλεθρο όλης της 
ανθρωπότητας και συµφορές για ολόκληρη την οικουµένη. Βοηθούσε βέβαια και η τύχη 
το σχέδιό τους και συνεργαζόταν µαζί τους για την καταστροφή των ανθρώπων. 17 Γιατί 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

310 

την εποχή αυτή πάρα πολλές καταστροφές συνέβησαν από σεισµούς και λοιµούς και 
πληµµύρες ποταµών, όπως θα ειπωθεί αµέσως από εµένα. Έτσι έπρατταν τα φοβερά όχι 
µε ανθρώπινη αλλά µε άλλου είδους ισχύ. 

18 Λένε µάλιστα ότι και η µητέρα του είπε σε κάποιους στενούς φίλους της ότι 
δεν ήταν γιος τού συζύγου της του Σαββατίου ούτε άλλου ανθρώπου. 19 Ότι όταν 
επρόκειτο να τον κυοφορήσει, την επισκέφτηκε δαιµόνιο αόρατο, που όµως της έδωσε 
µια κάποια αίσθηση ότι ήταν µαζί της σαν άνδρας που συνουσιαζόταν µε γυναίκα, και 
µετά εξαφανίστηκε σαν σε όνειρο. 

20 Και κάποιοι από όσους βρίσκονταν µαζί του, µάλλον πολύ αργά τις νύκτες, και 
τον συναναστρέφονταν, προφανώς στο παλάτι, και οι οποίοι είχαν καθαρή ψυχή, 
νόµισαν ότι είδαν αντί για εκείνον κάτι σαν δαιµονικό φάντασµα ασυνήθιστο γι᾽ αυτούς. 
21 Ένας τους µάλιστα ισχυριζόταν ότι ξαφνικά αυτός σηκωνόταν από τον αυτοκρατορικό 
θρόνο και περπατούσε εκεί πάνω κάτω — πράγµατι δεν συνήθιζε να κάθεται πουθενά 
για πολύ ώρα — και αµέσως εξαφανιζόταν η κεφαλή του Ιουστινιανού, αλλά το 
υπόλοιπο σώµα του φαινόταν να συνεχίζει να κάνει τις ίδιες µακρινές διαδροµές, ενώ ο 
ίδιος, νοµίζοντας ότι τα µάτια του είχαν πρόβληµα, στεκόταν για πολλή ώρα 
αναστατωµένος και απορηµένος. 22 Ύστερα όµως, όταν επανερχόταν η κεφαλή στο 
σώµα, νόµιζε παραδόξως ότι αναπλήρωνε ό,τι έλειπε ως τότε. 23 Άλλος έλεγε ότι 
στεκόταν δίπλα του όταν καθόταν, και ξαφνικά είδε το πρόσωπό του να έχει γίνει όµοιο 
µε κρέας άµορφο· γιατί ούτε τα φρύδια ούτε τα µάτια ήταν στη θέση τους ούτε έφερε 
κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ωστόσο, είδε να 
επιστρέφει το σχήµα του προσώπου του. Αυτά τα γράφω χωρίς να τα έχω δει ο ίδιος, 
αλλά επειδή τα άκουσα από εκείνους που ισχυρίζονταν ότι τα είδαν τότε. 

24 Λένε ότι και κάποιος µοναχός πολύ αγαπητός στον Θεό, πείστηκε από όσους 
ζούσαν µαζί του στην έρηµο και στάλθηκε στο Βυζάντιο για να υπερασπιστεί τους 
ανθρώπους που ζούσαν πολύ κοντά τους και καταπιέζονταν και αδικούνταν µε 
ανυπόφορο τρόπο, και ότι µόλις έφτασε εδώ, αµέσως έγινε δεκτός από τον 
αυτοκράτορα. 25 Αλλά όταν επρόκειτο να εισέλθει και να του παρουσιαστεί, πέρασε µεν 
το κατώφλι εκείνου του µέρους µε το ένα πόδι, ξαφνικά όµως σταµάτησε και έκανε 
πίσω. 26 Ο ευνούχος λοιπόν που τον είχε οδηγήσει και οι εκεί παρόντες εκλιπαρούσαν 
συνεχώς τον άνθρωπο να προχωρήσει, αυτός ωστόσο δεν απαντούσε τίποτε, αλλά έφυγε 
σαν παραπληγικός από εκεί και πήγε στο δωµάτιο όπου διέµενε. Και καθώς οι συνοδοί 
του τον ρωτούσαν για ποιον λόγο φέρθηκε έτσι, λένε ότι δήλωσε ξεκάθαρα ότι είχε δει 
τον άρχοντα των δαιµόνων στο παλάτι να κάθεται στον θρόνο, µε τον οποίο δεν ήθελε 
να συναναστραφεί ή να του ζητήσει κάτι. 27 Και πώς να µην είναι ο άνδρας αυτός 
κάποιος καταστροφικός δαίµονας, από τη στιγµή που ποτέ δεν χόρτασε ποτό ή φαγητό ή 
ύπνο, αλλά αφού δοκίµαζε ίσα-ίσα όσα του παρέθεταν, περιφερόταν στα ανάκτορα σε 
ακατάλληλες ώρες µέσα στη νύκτα, µολονότι επιδιδόταν καθ᾽ υπερβολή σε ερωτικές 
πράξεις; 

28 Λένε και κάποιοι από τους εραστές της Θεοδώρας την εποχή που ήταν στη 
σκηνή, ότι µέσα στη νύκτα ήρθε καταπάνω τους κάποιο δαιµόνιο και τους έδιωξε από το 
δωµάτιο, όπου περνούσαν µαζί της τη νύκτα. Είχαν δε οι Βένετοι της Αντιόχειας κάποια 
χορεύτρια µε το όνοµα Μακεδονία, η οποία είχε αποκτήσει µεγάλη δύναµη. 29 Γιατί µε 
το να γράφει γράµµατα στον Ιουστινιανό, όταν ακόµη διοικούσε το κράτος για 
λογαριασµό του Ιουστίνου, κατέστρεφε χωρίς κόπο όποιους ήθελε από τους επιφανείς 
των ανατολικών µερών και φρόντιζε να κατασχεθούν τα χρήµατά τους από το δηµόσιο. 
30 Λένε πως αυτή η Μακεδονία, όταν χαιρετούσε τη Θεοδώρα, που είχε έρθει κάποια 
στιγµή από την Αίγυπτο και τη Λιβύη, µόλις είδε ότι αυτή δυσανασχετούσε πολύ και 
στενοχωριόταν εξαιτίας των όσων προσβλητικών είχε υποστεί από τον Εκηβόλιο, και 
επιπλέον, είχε µε κάποιο τρόπο χάσει στο ταξίδι αυτό χρήµατα, παρηγόρησε πολύ τη 
γυναίκα και την ενθάρρυνε υποστηρίζοντας ότι η τύχη µπορούσε ξανά να της χορηγήσει 
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πολλά χρήµατα. 31 Τότε λένε ότι είπε η Θεοδώρα ότι πράγµατι της παρουσιάστηκε ένα 
όνειρο τη νύκτα ακριβώς εκείνη και τη διέταξε να µην ανησυχεί καθόλου για τα πλούτη. 
32 Γιατί µόλις θα έφτανε στο Βυζάντιο, θα έπεφτε στο κρεβάτι µε τον άρχοντα των 
δαιµόνων και οπωσδήποτε θα ζούσε µαζί του ως νόµιµη σύζυγος, και εξαιτίας του θα 
γινόταν κυρία όλων των χρηµάτων. 

 
Σχόλια 

1, 1 Το κείµενο ταυτίζεται ουσιαστικά µε την αρχή του όγδοου βιβλίου του Ὑπὲρ τῶν 
πολέµων, που έχει ως εξής:  

8, 1, 1 Ὅσα µὲν ἄχρι τοῦδέ µοι δεδιήγηται, τῇδε ξυγγέγραπται ᾗπερ δυνατὰ ἐγεγόνει 
ἐπὶ χωρίων ἐφ’ ὧν δὴ ἔργα τὰ πολέµια ξυνηνέχθη γενέσθαι διελόντι τε καὶ ἁρµοσαµένῳ 
τοὺς λόγους, οἵπερ ἤδη ἐξενεχθέντες πανταχόθι δεδήλωνται τῆς Ῥωµαίων ἀρχῆς. τὸ δὲ 
ἐνθένδε οὐκέτι µοι τρόπῳ τῷ εἰρηµένῳ ξυγκείσεται.  

Έχει προταθεί πειστικά ότι το αρχικό προοίµιο των Ἀνεκδότων δεν σώζεται, 
πιθανώς λόγω ατυχήµατος στην παράδοση του κειµένου, και ότι ο προκείµενος 
πρόλογος οφείλεται σε κάποιον γραφέα· βλ. Sykoutres, Zu Prokops Anekdota. Το 
υπόλοιπο προοίµιο θεωρείται αυθεντικό.  
12, 12–32 Κριτική καθ᾽ υπερβολήν ή το αυτοκρατορικό ζεύγος ως ανθρωποδαίµονες: το 
απόσπασµα παρουσιάζει την, κατά τον συγγραφέα, «δαιµονική» φύση του Ιουστινιανού 
και της Θεοδώρας, επιβεβαιώνοντας τις αποκλίνουσες σε σχέση µε την κλασικίζουσα 
ιστοριογραφία επιλογές του συγγραφέα. Ο Προκόπιος γενικά πιστεύει στο υπερφυσικό 
στοιχείο, σε δαίµονες, οιωνούς και µαντείες.  
12 ὥσπερ µοι – ἐρρήθη: Πρόκειται για µία από τις αναφορές του Προκοπίου στο 
προγενέστερο έργο του, οι οποίες απαντούν στα Ἀνέκδοτα. Συγκεκριµένα, η Στάση του 
Νίκα (532) περιγράφεται στο Ὑπὲρ τῶν πολέµων 1, 24, 1–58. Ήταν ένα καθοριστικής 
σηµασίας γεγονός για τη βασιλεία του Ιουστινιανού, που παραλίγο να του κοστίσει τον 
θρόνο. Βλ., π.χ., Greatrex, The Nika Riot.  
14 βροτολοιγώ: Επίθετο που αποδίδεται στον Άρη· βλ. Ιλ. Ε 31· Αιχύλος, Ἱκέτιδες 664. 
28 Θεοδώρας: Για την αυτοκράτειρα σύζυγο του Ιουστινιανού Α´ (περ. 497 – 28/6/548) 
υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία· βλ., π.χ., Browning, Justinian and Theodora· Cesaretti, 
Theodora· Evans, The Empress Theodora· Evans, The Power Game· Pratsch, Theodora 
von Byzanz. Βλ. σύντοµα και τα λήµµατα: Oxford Dictionary of Byzantium III, 2036–
2037· Antonopoulou, Theodora.  
28 Μακεδονία: Για το θηλυκό αυτό όνοµα καθώς και για το πιο συνηθισµένο αντίστοιχο 
αρσενικό (Μακεδόνιος) τον τέταρτο, πέµπτο και έκτο αιώνα, βλ., π.χ., τα πρόσωπα που 
ληµµατογραφούνται στο PLRE Ι–ΙΙΙ. 
30 Ἑκηβολίου: O Εκηβόλιος (Hecebolus) από την Τύρο ήταν κυβερνήτης της λιβυκής 
Πενταπόλεως. Σύµφωνα µε τα Ἀνέκδοτα (9, 27–28), είχε πάρει µαζί του τη Θεοδώρα 
εκεί, αλλά µετά από κάποιον καυγά την έδιωξε, µε αποτέλεσµα εκείνη να φύγει για την 
Αλεξάνδρεια και άλλες πόλεις στην ανατολή, έως ότου επανήλθε στο Βυζάντιο, 
δουλεύοντας καθ᾽ οδόν ως πόρνη για τα προς το ζην. Βλ. και PLRE ΙI, 528. 
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Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Ευάγριος (Επιφάνεια Κοίλης Συρίας 535/6 – µετά το 594) έζησε την περσική 
εισβολή του 540 και µολύνθηκε από τη βουβωνική πανώλη που επέσκηψε το 
542. Μορφώθηκε και έγινε δικηγόρος (σχολαστικός) στην Αντιόχεια. Υπήρξε 
νοµικός σύµβουλος του Πατριάρχη Αντιοχείας Γρηγορίου (571–593), τον οποίο 
µάλιστα συνόδευσε στην Κωνσταντινούπολη για δικαστική του υπόθεση, ενώ 
του δόθηκε το τιµητικό αξίωµα του υπάρχου επί αυτοκράτορος Μαυρικίου (582-
602). 

 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Η Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία του Ευαγρίου είναι το µοναδικό σωζόµενο από τα 
έργα του. Καλύπτει σε έξι βιβλία κυρίως εκκλησιαστικά, αλλά και πολιτικά 
γεγονότα των ετών 428–594, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αντιόχεια. Το 
έργο συνεχίζει την Εκκλησιαστική Ιστορία του Θεοδωρήτου Κύρου (περ. 393 – 
περ. 466), που καλύπτει την περίοδο 323–428, αλλά και αυτές των συγχρόνων 
του τελευταίου, Σωκράτη Σχολαστικού (380–449) και Σωζοµενού (5ος αι.), που 
επίσης συνέχιζαν τον Ευσέβιο, αφηγούµενες τα εκκλησιαστικά γεγονότα ως το 
439 (στη σηµερινή της µορφή η ιστορία του Σωζοµενού φτάνει µέχρι το 425). 
Μεταξύ άλλων, ο Ευάγριος αποδύεται στη στήριξη της Δ´ Οικουµενικής 
Συνόδου της Χαλκηδόνας (451), που καταδίκασε τον µονοφυσιτισµό. Προβαίνει 
επίσης σε απολογία εναντίον των απόψεων του Ζώσιµου (για τον οποίο, βλ. 
παραπάνω), υποστηρίζοντας ότι η ρωµαϊκή αυτοκρατορία ωφελήθηκε τα 
µέγιστα από τη διάδοση και υιοθέτηση του χριστιανισµού. Επίσης, 
αντιµετωπίζει τη βασιλεία του Ιουστινιανού, για την οποία χρησιµοποιεί 
εκτενώς ως πηγή το Ὑπὲρ τῶν πολέµων του Προκοπίου (βλ. παραπάνω), ως 
ευνοϊκή για την αυτοκρατορία, αν και δεν αποκρύπτεται µια επικριτική, ως ένα 
βαθµό, διάθεση για τον αυτοκράτορα.  

Η Ἐκκ. Ἱστ. αποτελεί σηµαντικότατη ιστορική πηγή, παρά την αφέλεια 
και άλλα µειονεκτήµατά της, λόγω των αξιόπιστων πηγών που αξιοποιεί και 
παραθέτει, αλλά, εν µέρει, και της αυτοψίας του συγγραφέα. Η γλώσσα του 
Ευαγρίου είναι κλασικίζουσα και το ύφος του ρητορικό, ενώ η κλασική και 
θρησκευτική παιδεία του είναι εµφανείς στα παραθέµατα που συνείρονται στο 
κείµενο. Ο Φώτιος πάντως, που σχολιάζει το έργο στον κώδ. 29 της Βιβλιοθήκης 
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του επαινώντας την ορθοδοξία του συγγραφέα, από υφολογική άποψη τον 
θεωρεί απλώς οὐκ ἄχαριν και κάποτε µάλιστα υπερβολικό. 

Ο Ευάγριος αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα της εκκλησιαστι-
κής ιστοριογραφίας της πρώιµης βυζαντινής εποχής. Στη συνέχεια το είδος αυτό 
εξαφανίζεται, µε τα εκκλησιαστικά γεγονότα να ενσωµατώνονται στη 
χρονογραφία, για να εµφανιστεί ξανά µόλις τον δέκατο τέταρτο αιώνα µε την 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία του Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθόπουλου (1256–1335). 
Η τελευταία έχει συµπιληµατικό χαρακτήρα επί τη βάσει των παλαιότερων 
εκκλησιαστικών ιστοριών, συµπεριλαµβανοµένου του Ευαγρίου.  

Το παρακάτω απόσπασµα από το πρώτο βιβλίο (1, 20 και η αρχή του 21) 
αφορά στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β´ (408–450, γενν. 401) και τη σύζυγό του 
Ευδοκία (για την οποία βλ. παρακάτω στο υποκεφάλαιο για την «άλλη 
χριστιανική ποίηση»). Αφηγείται εν συντοµία τη ζωή της από τη στιγµή της 
βάπτισής της ως την επίσκεψή της στην Αντιόχεια καθ᾽ οδόν για το προσκύνηµά 
της στα Ιεροσόλυµα. Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για το πρώτο από τα δύο 
προσκυνήµατά της, το 438 (το δεύτερο έλαβε χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 
440). Το απόσπασµα είναι ενδεικτικό του τρόπου γραφής του Ευαγρίου, καθώς 
περιλαµβάνει αφενός µια πρώτη παρένθεση, όπου γίνεται αναφορά σε 
παλαιότερους συγγραφείς, στους οποίους παραπέµπει ο Ευάγριος, και αφετέρου 
την αρχή µιας δεύτερης παρένθεσης, στην οποία εξηγείται η διαφορά ανάµεσα 
στα µοναστικά κοινόβια και τις λαύρες. 

CPG 7500. 
Έκδ.: J. Bidez – L. Parmentier, The Ecclesiastical History of Evagrius 

with the Scholia, London 1898 (ανατ. Amsterdam 1964). 
 

1, 20–21 
 
1, 20. Οὗτος τοίνυν ὁ Θεοδόσιος τὴν Εὐδοκίαν εἰσοικίζεται τοῦ σωτηριώδους 
µεταλαβοῦσαν βαπτίσµατος, γένει µὲν Ἀθηναίαν, καλλιεπῆ δὲ καὶ τὴν ὥραν 
εὐπρεπῆ, µέσης οἱ γενοµένης Πουλχερίας τῆς βασιλίδος τῆς αὐτοῦ ἀδελφῆς. Ἐκ 
ταύτης αὐτῷ γίνεται παῖς ἡ Εὐδοξία, ἣν ὕστερον, ἐπειδὴ καιρὸν ἦγε γάµου, 
Οὐαλεντινιανὸς ὁ αὐτοκράτωρ ἄγεται, ἀπάρας µὲν ἐκ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώµης, 
κατάρας δὲ πρὸς τὴν Κωνσταντίνου. Ἣ χρόνοις ὕστερον ἐπὶ τὴν ἁγίαν ἐπειγοµένη 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν πόλιν, ἐνταῦθά τε γίνεται καὶ δηµηγορήσασα πρὸς τὸν 
ἐνταῦθα λεὼν ἐπιτελεύτιον ἔπος ἐφθέγξατο· 

Ὑµετέρης γενεῆς τε καὶ αἵµατος εὔχοµαι εἶναι, 
τὰς ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα σταλείσας ἀποικίας αἰνιττοµένη. Εἴ τῳ 
περισπούδαστον ταύτας εἰδέναι, ἱστόρηται περιέργως Στράβωνι τῷ γεωγράφῳ, 
Φλέγοντί τε καὶ Διοδώρῳ τῷ ἐκ Σικελίας, Ἀρριανῷ τε αὖ καὶ Πεισάνδρῳ τῷ 
ποιητῇ, καὶ πρός γε Οὐλπιανῷ Λιβανίῳ τε καὶ Ἰουλιανῷ τοῖς παναρίστοις 
σοφισταῖς. Καὶ εἰκόνι ἐκ χαλκοῦ τεχνικῶς ἠσκηµένῃ παῖδες Ἀντιοχέων αὐτὴν 
τετιµήκασιν, ἣ καὶ µέχρις ἡµῶν σῴζεται. Ἐξ ἧς προτραπεὶς Θεοδόσιος µεγίστην 
µοῖραν τῇ πόλει προστίθησι, τὸ τεῖχος εὐρύνας µέχρι τῆς πύλης τῆς ἐπὶ Δάφνην 
ἀγούσης τὸ προάστειον — ὁρᾶν τοῖς ἐθέλουσι πάρεστι· µέχρι γὰρ ἡµῶν τὸ παλαιὸν 
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ἰχνηλατεῖται τεῖχος, τῶν λειψάνων ξεναγούντων τὰς ὄψεις —, εἰσὶ δὲ οἵ φασι τὸν 
πρεσβύτερον Θεοδόσιον τὸ τεῖχος εὐρῦναι. Καὶ χρυσίον δὲ διακοσίας ἕλκον λίτρας 
τῷ Βάλεντος ἐδωρήσατο λουτρῷ κατά τι µέρος ἐµπρησθέντι.  

21. Ἔνθεν τοίνυν ἡ Εὐδοκία ἐν Ἱεροσολύµοις δὶς ἀφικνεῖται. Καὶ ὅτου µὲν 
χάριν ἢ τί πρωτοτύπως ὥς φασι βουλοµένη, τοῖς ἱστορήσασι καταλειπτέον, εἰ καὶ 
µὴ ἀληθίζεσθαί µοι δοκοῦσιν. Ὅµως δ’ οὖν ἀνὰ τὴν ἁγίαν Χριστοῦ πόλιν 
γενοµένη πολλὰ πρὸς τιµῆς τοῦ σωτῆρος πέπραχε Θεοῦ, ὥστε καὶ εὐαγῆ δείµασθαι 
φροντιστήρια καὶ τὰς καλουµένας λαύρας· ἐν οἷς ἡ µὲν δίαιτα διάφορος, ἡ δέ γε 
πολιτεία εἰς ἕνα τελευτᾷ θεοφιλῆ σκοπόν … 
 

Μετάφραση 
1, 20. Αυτός λοιπόν ο Θεοδόσιος πήρε ως σύζυγο την Ευδοκία, αφού είχε δεχτεί το 
σωτήριο βάπτισµα, στο γένος Αθηναία, µε ωραίο λόγο και όµορφη, µε τη µεσολάβηση 
για χάρη του της αυτοκράτειρας Πουλχερίας, της αδελφής του. Από αυτήν απέκτησε 
παιδί, την Ευδοξία, την οποία αργότερα, όταν ήλθε σε ηλικία γάµου, την πήρε ως 
σύζυγο ο αυτοκράτορας Ουαλεντινιανός, ο οποίος ξεκίνησε από την πρεσβυτέρα Ρώµη 
και ήλθε στην πόλη του Κωνσταντίνου. Η Ευδοκία, χρόνια αργότερα, καθώς ταξίδευε 
προς την Αγία Πόλη του Χριστού του Θεού µας, έφτασε εδώ και αφού έβγαλε λόγο προς 
τον εδώ λαό, τελείωσε µε τον εξής στίχο: 

Από τη δική σας γενιά και αίµα περηφανεύοµαι ότι είµαι, 
υπαινισσόµενη τις αποικίες που εστάλησαν εδώ από την Ελλάδα. Αν κάποιος επιθυµεί 
να µάθει για αυτές, τα έχει διηγηθεί µε λεπτοµέρειες ο Στράβων ο γεωγράφος, ο Φλέγων 
και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, και επίσης ο Αρριανός και ο ποιητής Πείσανδρος, και 
επιπλέον ο Ουλπιανός και ο Λιβάνιος και ο Ιουλιανός οι πανάριστοι σοφιστές. Και µε 
χάλκινο άγαλµα φτιαγµένο µε τέχνη την τίµησαν οι Αντιοχείς, το οποίο σώζεται ακόµη 
και µέχρι τις µέρες µας. Μετά από δική της προτροπή, ο Θεοδόσιος προσέθεσε µεγάλη 
έκταση στην πόλη, επεκτείνοντας το τείχος µέχρι την πύλη που οδηγεί στο προάστειο 
της Δάφνης — είναι δυνατό να το δει όποιος θέλει, γιατί µέχρι τις µέρες µας ανιχνεύεται 
το παλαιό τείχος, του οποίου τα αποµεινάρια καθοδηγούν τα µάτια µας —, ενώ 
υπάρχουν κάποιοι που λένε πως ο πρεσβύτερος Θεοδόσιος επεξέκτεινε το τείχος. Και 
δώρησε χρυσά νοµίσµατα βάρους διακοσίων λιτρών για το λουτρό του Ουάλεντος, που 
είχε µερικώς καεί. 

21. Από εδώ λοιπόν η Ευδοκία έφτασε δύο φορές στα Ιεροσόλυµα. Και για ποιο 
λόγο ή µε ποιο κύριο στόχο, καθώς λένε, πρέπει να αφεθεί στους ιστορικούς, αν και δεν 
µου φαίνονται να είπαν την αλήθεια. Αφού όµως έφτασε στην Αγία Πόλη του Χριστού, 
έπραξε πολλά προς τιµή του Σωτήρος Θεού, µε αποτέλεσµα να κτιστούν και ιερά 
µοναστήρια και οι αποκαλούµενες λαύρες· σε αυτές ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός, 
αλλά η οργάνωση καταλήγει σε ένα µοναδικό θεοφιλή στόχο … 
 

Σχόλια 
1, 20 εἰσοικίζεται: Ο γάµος έλαβε χώρα στις 7 Ιουνίου 421.  
Πουλχερίας: Η Αίλια Πουλχερία (399–453) ήταν αδελφή του Θεοδοσίου Β´ και σύζυγος 
του αυτοκράτορα Μαρκιανού (450–457). Άσκησε µεγάλη επίδραση στον αδελφό της, 
τον οποίο και διαδέχθηκε ως µόνη αυτοκράτειρα για λίγους µήνες. Καθώς είχε πάρει 
όρκο αγνότητας, ο γάµος της µε τον Μαρκιανό έγινε για δυναστικούς λόγους και 
εθεωρείτο λευκός. Η Πουλχερία έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στη Γ´ Οικουµενική Σύνοδο 
της Εφέσου (431), ενώ εµφανίστηκε στη Δ´ Οικουµενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας. Η 
µνήµη του αυτοκρατορικού ζεύγους τιµάται από την Εκκλησία στις 17 Φεβρουαρίου. 
Βλ. π.χ. Oxford Dictionary of Byzantium III, 1757–1758· Angelidi, Pulcheria.  
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Εὐδοξία: Γεννήθηκε το 423. Ο αρραβώνας της µε τον Ουαλεντινιανό Γ´ (γενν. 419, 
αυτοκράτορας του δυτικού ρωµαϊκού κράτους 425–455) έλαβε χώρα το 424 και ο γάµος 
τους το 437.  
Ὑµετέρης – εἶναι: Με βάση τη µαρτυρία του Ευαγρίου, πρόκειται για τον καταληκτήριο 
στίχο του λόγου που εκφώνησε η Ευδοκία ενώπιον του λαού της Αντιόχειας προς τιµήν 
της πόλης, όταν έφτασε εκεί κατά το προσκύνηµά της στους Αγίους Τόπους. Ας 
σηµειωθεί το ασυνήθιστο γεγονός της δηµόσιας εκφώνησης λόγου από γυναίκα, εν 
προκειµένω αυτοκράτειρα, το οποίο εξάλλου συνάδει µε τον δυναµικό χαρακτήρα της 
Ευδοκίας. Ο στίχος είναι ένα οµηρόκεντρο, είναι δηλαδή βασισµένος σε οµηρικό 
πρότυπο: βλ. Ιλ. Ζ 211 και Υ 241 ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵµατος εὔχοµαι εἶναι. Η 
διαπίστωση αυτή έχει οδηγήσει στο εύλογο συµπέρασµα ότι ο λόγος της Ευδοκίας ήταν 
στο σύνολό του σε ποιητική µορφή και µάλιστα συνίστατο σε οµηρόκεντρα, στα οποία 
αρεσκόταν η λόγια ποιήτρια· βλ. σχετικά και παρακάτω για το έργο της Ευδοκίας.  
τὰς ἐκ – αἰνιττοµένη: Υπαινιγµός στην παράδοση που ήθελε (κάποιους από) τους ιδρυτές 
της Αντιόχειας να είναι Αθηναίοι· βλ. Ιωάννη Μαλάλα 211 (VIII 30).  
ἱστόρηται – σοφισταῖς: Φαίνεται ότι ο Ευάγριος χρησιµοποίησε έναν προϋπάρχοντα 
κατάλογο συγγραφέων. Οι αναφερόµενες αφηγήσεις για την ίδρυση της πόλης στους 
ιστορικούς χρόνους είτε δεν σώζονται είτε συγχέονται µε τη µυθολογική παράδοση. Βλ. 
σχετικά, Mich. Whitby, Evagrius, 48 σηµ. 174.  
ἣ καὶ – σῴζεται … µέχρι γὰρ ἡµῶν: Χαρακτηριστικές περιπτώσεις µαρτυρίας από πρώτο 
χέρι του συγγραφέα για την πόλη του. Βλ. και παραπάνω: ἐνταῦθά τε γίνεται καὶ 
δηµηγορήσασα πρὸς τὸν ἐνταῦθα λεών.  
εἰσὶ δὲ – Θεοδόσιον: Η νεότερη έρευνα επιβεβαιώνει την επέκταση των τειχών επί 
Θεοδοσίου Β´. Βλ. Mich. Whitby, Evagrius, 49 σηµ. 176.  
21 δὶς ἀφικνεῖται: Βλ. την Εισαγωγή.  
τοῖς ἱστορήσασι – δοκοῦσιν: Ο Ευάγριος αποφεύγει να σχολιάσει το θέµα, καθώς ενώ 
την πρώτη φορά αναφέρεται ότι η Ευδοκία πήγε στα Ιεροσόλυµα σε εκπλήρωση 
τάµατός της για τον γάµο της κόρης της, τη δεύτερη φορά έφυγε για τα Ιεροσόλυµα 
έχοντας συκοφαντηθεί για µοιχεία και δεν ξαναγύρισε στην Κωνσταντινούπολη· βλ. 
Ιωάννη Μαλάλα 355–358 (XIV 6, 8).  
ἀνὰ τὴν ἁγίαν – λαύρας: Και άλλοι συγγραφείς, όπως ο Σωκράτης και ο Μαλάλας, 
µαρτυρούν για την οικοδοµική δραστηριότητα (τείχη, εκκλησίες κλπ.) της Ευδοκίας στα 
Ιεροσόλυµα. Για λεπτοµέρειες, βλ. Mich. Whitby, Evagrius, 49 σηµ. 179.  
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V .  Β ι ο γ ρ α φ ί α  
 
 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 
 
Για τον βίο και το έργο του Πλουτάρχου βλ. παραπάνω την εισαγωγή στον 
συγγραφέα στην αρχή του παρόντος τόµου. 
 

Ἀλέξανδρος 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Πρόκειται για τη βιογραφία του Μ. Αλεξάνδρου, η οποία εντάσσεται στο 
ζευγάρι βιογραφιών Ἀλέξανδρος – Καῖσαρ. Είναι πολύ πιθανόν να γράφτηκε (ή 
να δηµοσιεύτηκε) ανάµεσα στο 110 και 115 µ.Χ. (Hamilton, Alexander xliii). Ο 
Πλούταρχος έχει γράψει επίσης δύο πραγµατείες για την Τύχη του Μ. 
Αλεξάνδρου στα Ἠθικά του (De Alexandri Magni fortuna aut virtute). Πολύ 
σηµαντικό είναι το πρώτο κεφάλαιο του Βίου τοῦ Ἀλεξάνδρου (βλ. παρακάτω), 
ένα είδος προοιµίου, το οποίο αναφέρεται στη διαφορά ανάµεσα στα δύο 
λογοτεχνικά είδη, την ιστοριογραφία και τη βιογραφία. Ο συγγραφέας καθιστά 
σαφές ότι θα ασχοληθεί µε τη βιογραφία του Μ. Αλεξάνδρου και όχι µε τις 
µεγάλες µάχες, τις σπουδαίες πολιορκίες και άλλα βαρυσήµαντα γεγονότα, τα 
οποία αποτελούν αντικείµενο της ιστοριογραφίας. Επικεντρώνεται στις πράξεις, 
στα λόγια που αφήνουν να διαφανεί το ήθος, ο χαρακτήρας τον οποίο 
πραγµατεύεται. Αυτό το είδος απόδοσης του χαρακτήρα, η (ηθική) βιογραφία, 
παραλληλίζεται µε το έργο ενός ζωγράφου, στο οποίο δίνεται έµφαση στην 
απεικόνιση των προσώπων και κυρίως των µατιών.       

 Για τη συγγραφή του Βίου τοῦ Ἀλεξάνδρου ο Πλούταρχος 
χρησιµοποίησε αρκετές πηγές· αναφέρονται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (για 
παράδειγµα, Αριστόβουλος, Χάρης, Ονησίκριτος, Καλλισθένης, Ερατοσθένης 
και Δούρις).72 

Τα αποσπάσµατα που ακολουθούν προέρχονται από την έκδοση του K. 
Ziegler, Plutarchi vitae parallelae, vol. 2.2, Leipzig 19682, 152-253. 

 
Προοίµιο 

 
Τὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως βίον καὶ τὸν Καίσαρος, ὑφ’ οὗ κατελύθη 
Ποµπήϊος, ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ γράφοντες, διὰ τὸ πλῆθος τῶν ὑποκειµένων 
πράξεων οὐδὲν ἄλλο προεροῦµεν ἢ παραιτησόµεθα τοὺς ἀναγινώσκοντας, ἐὰν µὴ 
πάντα µηδὲ καθ’ ἕκαστον ἐξειργασµένως τι τῶν περιβοήτων ἀπαγγέλλωµεν, ἀλλ’ 
ἐπιτέµνοντες τὰ πλεῖστα, µὴ συκοφαντεῖν. οὔτε γὰρ ἱστορίας γράφοµεν, ἀλλὰ 
βίους, οὔτε ταῖς ἐπιφανεστάταις πράξεσι πάντως ἔνεστι δήλωσις ἀρετῆς ἢ κακίας, 

																																																								
72 Αναλυτικά για τις πηγές στο έργο Ἀλέξανδρος βλ. Hamilton, Alexander lv-lxv. 
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ἀλλὰ πρᾶγµα βραχὺ πολλάκις καὶ ῥῆµα καὶ παιδιά τις ἔµφασιν ἤθους ἐποίησε 
µᾶλλον ἢ µάχαι µυριόνεκροι καὶ παρατάξεις αἱ µέγισται καὶ πολιορκίαι πόλεων. 
ὥσπερ οὖν οἱ ζῳγράφοι τὰς ὁµοιότητας ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ τῶν περὶ τὴν ὄψιν 
εἰδῶν οἷς ἐµφαίνεται τὸ ἦθος ἀναλαµβάνουσιν, ἐλάχιστα τῶν λοιπῶν µερῶν 
φροντίζοντες, οὕτως ἡµῖν δοτέον εἰς τὰ τῆς ψυχῆς σηµεῖα µᾶλλον ἐνδύεσθαι, καὶ 
διὰ τούτων εἰδοποιεῖν τὸν ἑκάστου βίον, ἐάσαντας ἑτέροις τὰ µεγέθη καὶ τοὺς 
ἀγῶνας.  
 

2-3: Καταγωγή και γέννηση του Μ. Αλεξάνδρου 
 

2. Ἀλέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς µὲν ἦν Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς 
δὲ µητρὸς Αἰακίδης ἀπὸ Νεοπτολέµου, τῶν πάνυ πεπιστευµένων ἐστί. λέγεται δὲ 
Φίλιππος ἐν Σαµοθρᾴκῃ τῇ Ὀλυµπιάδι συµµυηθείς, αὐτός τε µειράκιον ὢν ἔτι 
κἀκείνης παιδὸς ὀρφανῆς γονέων ἐρασθῆναι, καὶ τὸν γάµον οὕτως ἁρµόσαι, 
πείσας τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς Ἀρύββαν. ἡ µὲν οὖν νύµφη πρὸ τῆς νυκτός, ᾗ 
συνείρχθησαν εἰς τὸν θάλαµον, ἔδοξε βροντῆς γενοµένης ἐµπεσεῖν αὐτῆς τῇ γαστρὶ 
κεραυνόν, ἐκ δὲ τῆς πληγῆς πολὺ πῦρ ἀναφθέν, εἶτα ῥηγνύµενον εἰς φλόγας πάντῃ 
φεροµένας διαλυθῆναι. ὁ δὲ Φίλιππος ὑστέρῳ χρόνῳ µετὰ τὸν γάµον εἶδεν ὄναρ 
αὑτὸν ἐπιβάλλοντα σφραγῖδα τῇ γαστρὶ τῆς γυναικός· ἡ δὲ γλυφὴ τῆς σφραγῖδος ὡς 
ᾤετο λέοντος εἶχεν εἰκόνα. τῶν δ’ ἄλλων µάντεων ὑφορωµένων τὴν ὄψιν, ὡς 
ἀκριβεστέρας φυλακῆς δεοµένων τῷ Φιλίππῳ τῶν περὶ τὸν γάµον, Ἀρίστανδρος ὁ 
Τελµησσεὺς κύειν ἔφη τὴν ἄνθρωπον· οὐθὲν γὰρ ἀποσφραγίζεσθαι τῶν κενῶν· καὶ 
κύειν παῖδα θυµοειδῆ καὶ λεοντώδη τὴν φύσιν. ὤφθη δέ ποτε καὶ δράκων 
κοιµωµένης τῆς Ὀλυµπιάδος παρεκτεταµένος τῷ σώµατι, καὶ τοῦτο µάλιστα τοῦ 
Φιλίππου τὸν ἔρωτα καὶ τὰς φιλοφροσύνας ἀµαυρῶσαι λέγουσιν, ὡς µηδὲ φοιτᾶν 
ἔτι πολλάκις παρ’ αὐτὴν ἀναπαυσόµενον, εἴτε δείσαντά τινας µαγείας ἐπ’ αὐτῷ καὶ 
φάρµακα τῆς γυναικός, εἴτε τὴν ὁµιλίαν ὡς κρείττονι συνούσης ἀφοσιούµενον. 
ἕτερος δὲ περὶ τούτων ἐστὶ λόγος, ὡς πᾶσαι µὲν αἱ τῇδε γυναῖκες ἔνοχοι τοῖς 
Ὀρφικοῖς οὖσαι καὶ τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασµοῖς ἐκ τοῦ πάνυ παλαιοῦ, 
Κλώδωνές τε καὶ Μιµαλλόνες ἐπωνυµίαν ἔχουσαι, πολλὰ ταῖς Ἠδωνίσι καὶ ταῖς 
περὶ τὸν Αἷµον Θρῄσσαις ὅµοια δρῶσιν· ἀφ’ ὧν δοκεῖ καὶ τὸ θρησκεύειν ὄνοµα 
ταῖς κατακόροις γενέσθαι καὶ περιέργοις ἱερουργίαις· ἡ δ’ Ὀλυµπιὰς µᾶλλον 
ἑτέρων ζηλώσασα τὰς κατοχάς, καὶ τοὺς ἐνθουσιασµοὺς ἐξάγουσα 
βαρβαρικώτερον, ὄφεις µεγάλους χειροήθεις ἐφείλκετο τοῖς θιάσοις, οἳ πολλάκις 
ἐκ τοῦ κιττοῦ καὶ τῶν µυστικῶν λίκνων παραναδυόµενοι καὶ περιελιττόµενοι τοῖς 
θύρσοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς στεφάνοις, ἐξέπληττον τοὺς ἄνδρας.  

3. Οὐ µὴν ἀλλὰ Φιλίππῳ µὲν µετὰ τὸ φάσµα πέµψαντι Χαίρωνα τὸν 
Μεγαλοπολίτην εἰς Δελφοὺς χρησµὸν κοµισθῆναι λέγουσι παρὰ τοῦ θεοῦ, 
κελεύοντος Ἄµµωνι θύειν καὶ σέβεσθαι µάλιστα τοῦτον τὸν θεόν· ἀποβαλεῖν δὲ 
τῶν ὄψεων αὐτὸν τὴν ἑτέραν, ἣν τῷ τῆς θύρας ἁρµῷ προσβαλών, κατώπτευσεν ἐν 
µορφῇ δράκοντος συνευναζόµενον τῇ γυναικὶ τὸν θεόν. ἡ δ’ Ὀλυµπιάς, ὡς 
Ἐρατοσθένης φησί (FGrH 241 F 28), προπέµπουσα τὸν Ἀλέξανδρον ἐπὶ τὴν 
στρατείαν, καὶ φράσασα µόνῳ τὸ περὶ τὴν τέκνωσιν ἀπόρρητον, ἐκέλευεν ἄξια 
φρονεῖν τῆς γενέσεως· ἕτεροι δέ φασιν αὐτὴν ἀφοσιοῦσθαι καὶ λέγειν· „οὐ 
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παύσεταί µε διαβάλλων Ἀλέξανδρος πρὸς τὴν Ἥραν;“ Ἐγεννήθη δ’ οὖν 
Ἀλέξανδρος ἱσταµένου µηνὸς Ἑκατοµβαιῶνος, ὃν Μακεδόνες Λῷον καλοῦσιν, 
ἕκτῃ, καθ’ ἣν ἡµέραν ὁ τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέµιδος ἐνεπρήσθη νεώς· ᾧ γ’ Ἡγησίας ὁ 
Μάγνης (FGrH 142 F 3) ἐπιπεφώνηκεν ἐπιφώνηµα κατασβέσαι τὴν πυρκαϊὰν 
ἐκείνην ὑπὸ ψυχρίας δυνάµενον· εἰκότως γὰρ ἔφη καταφλεχθῆναι τὸν νεών, τῆς 
Ἀρτέµιδος ἀσχολουµένης περὶ τὴν Ἀλεξάνδρου µαίωσιν. ὅσοι δὲ τῶν µάγων ἐν 
Ἐφέσῳ διατρίβοντες ἔτυχον, τὸ περὶ τὸν νεὼν πάθος ἡγούµενοι πάθους ἑτέρου 
σηµεῖον εἶναι, διέθεον, τὰ πρόσωπα τυπτόµενοι καὶ βοῶντες ἄτην ἅµα καὶ 
συµφορὰν µεγάλην τῇ Ἀσίᾳ τὴν ἡµέραν ἐκείνην τετοκέναι. Φιλίππῳ δ’ ἄρτι 
Ποτείδαιαν ᾑρηκότι τρεῖς ἧκον ἀγγελίαι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ἡ µὲν Ἰλλυριοὺς 
ἡττῆσθαι µάχῃ µεγάλῃ διὰ Παρµενίωνος, ἡ δ’ Ὀλυµπίασιν ἵππῳ κέλητι 
νενικηκέναι, τρίτη δὲ περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου γενέσεως. ἐφ’ οἷς ἡδόµενον ὡς εἰκὸς 
ἔτι µᾶλλον οἱ µάντεις ἐπῆραν, ἀποφαινόµενοι τὸν παῖδα τρισὶ νίκαις 
συγγεγεννηµένον ἀνίκητον ἔσεσθαι.  

 
51-52: Το επεισόδιο µε τον Κλείτο 

 
Παροξυνθεὶς οὖν ὁ Ἀλέξανδρος „ἦ ταῦτ’“ εἶπεν „ὦ κακὴ κεφαλὴ σὺ περὶ ἡµῶν 
ἑκάστοτε λέγων καὶ διαστασιάζων Μακεδόνας χαιρήσειν νοµίζεις;“ „ἀλλ’ οὐδὲ 
νῦν“ ἔφη „χαίροµεν Ἀλέξανδρε, τοιαῦτα τέλη τῶν πόνων κοµιζόµενοι, 
µακαρίζοµεν δὲ τοὺς ἤδη τεθνηκότας, πρὶν ἐπιδεῖν Μηδικαῖς ῥάβδοις ξαινοµένους 
Μακεδόνας, καὶ Περσῶν δεοµένους ἵνα τῷ βασιλεῖ προσέλθωµεν.“ τοιαῦτα τοῦ 
Κλείτου παρρησιαζοµένου, καὶ τῶν περὶ Ἀλέξανδρον ἀντανισταµένων καὶ 
λοιδορούντων αὐτόν, οἱ πρεσβύτεροι κατέχειν ἐπειρῶντο τὸν θόρυβον. ὁ δ’ 
Ἀλέξανδρος ἀποστραφεὶς πρὸς Ξενόδοχον τὸν Καρδιανὸν καὶ τὸν Κολοφώνιον 
Ἀρτέµιον, „οὐ δοκοῦσιν“ εἶπεν „ὑµῖν οἱ Ἕλληνες ἐν τοῖς Μακεδόσιν ὥσπερ ἐν 
θηρίοις ἡµίθεοι περιπατεῖν;“ τοῦ δὲ Κλείτου µὴ εἴκοντος, ἀλλ’ εἰς µέσον <ἐᾶν> ἃ 
βούλεται λέγειν τὸν Ἀλέξανδρον κελεύοντος, ἢ µὴ καλεῖν ἐπὶ δεῖπνον ἄνδρας 
ἐλευθέρους καὶ παρρησίαν ἔχοντας, ἀλλὰ µετὰ βαρβάρων ζῆν καὶ ἀνδραπόδων, οἳ 
τὴν Περσικὴν ζώνην καὶ τὸν διάλευκον αὐτοῦ χιτῶνα προσκυνήσουσιν, οὐκέτι 
φέρων τὴν ὀργὴν Ἀλέξανδρος, µήλων παρακειµένων ἑνὶ βαλὼν ἔπαισεν αὐτὸν καὶ 
τὸ ἐγχειρίδιον ἐζήτει. τῶν δὲ σωµατοφυλάκων ἑνὸς Ἀριστοφάνους φθάσαντος 
ὑφελέσθαι, καὶ τῶν ἄλλων περιεχόντων καὶ δεοµένων, ἀναπηδήσας ἀνεβόα 
Μακεδονιστὶ καλῶν τοὺς ὑπασπιστάς· τοῦτο δ’ ἦν σύµβολον θορύβου µεγάλου· 
καὶ τὸν σαλπιγκτὴν ἐκέλευσε σηµαίνειν καὶ πὺξ ἔπαισεν ὡς διατρίβοντα καὶ µὴ 
βουλόµενον. οὗτος µὲν οὖν ὕστερον εὐδοκίµησεν, ὡς τοῦ µὴ συνταραχθῆναι τὸ 
στρατόπεδον αἰτιώτατος γενόµενος. τὸν δὲ Κλεῖτον οὐχ ὑφιέµενον οἱ φίλοι µόλις 
ἐξέωσαν τοῦ ἀνδρῶνος· ὁ δὲ κατ’ ἄλλας θύρας αὖθις εἰσῄει, µάλ’ ὀλιγώρως καὶ 
θρασέως Εὐριπίδου τὰ ἐξ Ἀνδροµάχης ἰαµβεῖα ταῦτα περαίνων (693)· 

οἴµοι, καθ’ Ἑλλάδ’ ὡς κακῶς νοµίζεται **********  
οὕτω δὴ λαβὼν παρά τινος τῶν δορυφόρων Ἀλέξανδρος αἰχµήν, ἀπαντῶντα τὸν 
Κλεῖτον αὐτῷ καὶ παράγοντα τὸ πρὸ τῆς θύρας παρακάλυµµα διελαύνει. πεσόντος 
δὲ µετὰ στεναγµοῦ καὶ βρυχήµατος, εὐθὺς ἀφῆκεν ὁ θυµὸς αὐτόν, καὶ γενόµενος 
παρ’ ἑαυτῷ, καὶ τοὺς φίλους ἰδὼν ἀφώνους ἑστῶτας, ἑλκύσασθαι µὲν ἐκ τοῦ 
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νεκροῦ τὴν αἰχµὴν ἔφθασε, παῖσαι δ’ ἑαυτὸν ὁρµήσας παρὰ τὸν τράχηλον 
ἐπεσχέθη, τῶν σωµατοφυλάκων τὰς χεῖρας αὐτοῦ λαβόντων καὶ τὸ σῶµα βίᾳ παρ-
ενεγκόντων εἰς τὸν θάλαµον. 

52. Ἐπεὶ δὲ τήν τε νύκτα κακῶς κλαίων διήνεγκε, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡµέραν 
ἤδη τῷ βοᾶν καὶ θρηνεῖν ἀπειρηκὼς ἄναυδος ἔκειτο, βαρεῖς ἀναφέρων 
στεναγµούς, δείσαντες οἱ φίλοι τὴν ἀποσιώπησιν εἰσῆλθον βίᾳ. καὶ τῶν µὲν ἄλλων 
οὐ προσίετο τοὺς λόγους, Ἀριστάνδρου δὲ τοῦ µάντεως ὑποµιµνῄσκοντος αὐτὸν 
τήν τ’ ὄψιν ἣν εἶδε περὶ τοῦ Κλείτου καὶ τὸ σηµεῖον, ὡς δὴ πάλαι καθειµαρµένων 
τούτων, ἔδοξεν ἐνδιδόναι. Διὸ Καλλισθένην τε τὸν φιλόσοφον παρεισήγαγον, 
Ἀριστοτέλους οἰκεῖον ὄντα, καὶ τὸν Ἀβδηρίτην Ἀνάξαρχον. ὧν Καλλισθένης µὲν 
ἠθικῶς ἐπειρᾶτο καὶ πρᾴως ὑποδυόµενος τῷ λόγῳ καὶ περιϊὼν ἀλύπως λαβέσθαι 
τοῦ πάθους, ὁ δ’ Ἀνάξαρχος ἰδίαν τινὰ πορευόµενος ἐξ ἀρχῆς ὁδὸν ἐν φιλοσοφίᾳ, 
καὶ δόξαν εἰληφὼς ὑπεροψίας καὶ ὀλιγωρίας τῶν συνήθων, εὐθὺς εἰσελθὼν 
ἀνεβόησεν· „οὗτός ἐστιν Ἀλέξανδρος, εἰς ὃν ἡ οἰκουµένη νῦν ἀποβλέπει· ὁ δ’ 
ἔρριπται κλαίων ὥσπερ ἀνδράποδον, ἀνθρώπων νόµον καὶ ψόγον δεδοικώς, οἷς 
αὐτὸν προσήκει νόµον εἶναι καὶ ὅρον τῶν δικαίων, ἐπείπερ ἄρχειν καὶ κρατεῖν 
νενίκηκεν, ἀλλὰ µὴ δουλεύειν ὑπὸ κενῆς δόξης κεκρατηµένον.“ „οὐκ οἶσθ’“ εἶπεν 
„ὅτι τὴν Δίκην ἔχει πάρεδρον ὁ Ζεὺς καὶ τὴν Θέµιν, ἵνα πᾶν τὸ πραχθὲν ὑπὸ τοῦ 
κρατοῦντος θεµιτὸν ᾖ καὶ δίκαιον;“ τοιούτοις τισὶ λόγοις χρησάµενος ὁ 
Ἀνάξαρχος, τὸ µὲν πάθος ἐκούφισε τοῦ βασιλέως, τὸ δ’ ἦθος εἰς πολλὰ 
χαυνότερον καὶ παρανοµώτερον ἐποίησεν, αὑτὸν δὲ δαιµονίως ἐνήρµοσε, καὶ τοῦ 
Καλλισθένους τὴν ὁµιλίαν, οὐδ’ ἄλλως ἐπίχαριν διὰ τὸ αὐστηρὸν οὖσαν, 
προσδιέβαλε. Λέγεται δέ ποτε παρὰ δεῖπνον ὑπὲρ ὡρῶν καὶ κράσεως τοῦ 
περιέχοντος λόγων ὄντων τὸν Καλλισθένην, µετέχοντα δόξης τοῖς [δὲ] λέγουσι 
τἀκεῖ µᾶλλον εἶναι ψυχρὰ καὶ δυσχείµερα τῶν Ἑλληνικῶν, ἐναντιουµένου τοῦ 
Ἀναξάρχου καὶ φιλονικοῦντος, εἰπεῖν· „ἀλλὰ µὴν ἀνάγκη σοὶ ταῦτ’ ἐκείνων 
ὁµολογεῖν <εἶναι> ψυχρότερα· σὺ γὰρ ἐκεῖ µὲν ἐν τρίβωνι διεχείµαζες, ἐνταῦθα δὲ 
τρεῖς ἐπιβεβληµένος δάπιδας κατάκεισαι.“ τὸν µὲν οὖν Ἀνάξαρχον καὶ τοῦτο 
προσπαρώξυνε. 

 
75-77: Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 
Ὁ δ’ οὖν Ἀλέξανδρος ὡς ἐνέδωκε τότε πρὸς τὰ θεῖα, ταραχώδης γενόµενος καὶ 
περίφοβος τὴν διάνοιαν, οὐδὲν ἦν µικρὸν οὕτως τῶν ἀήθων καὶ ἀτόπων, ὃ µὴ 
τέρας ἐποιεῖτο καὶ σηµεῖον, ἀλλὰ θυοµένων καὶ καθαιρόντων καὶ µαντευόντων 
µεστὸν ἦν τὸ βασίλειον <καὶ ἀναπληρούντων ἀβελτερίας καὶ φόβου τὸν 
Ἀλέξανδρον>. οὕτως ἄρα δεινὸν µὲν <ἡ> ἀπιστία πρὸς τὰ θεῖα καὶ περιφρόνησις 
αὐτῶν, δεινὴ δ’ αὖθις ἡ δεισιδαιµονία, δίκην ὕδατος ἀεὶ πρὸς τὸ ταπεινούµενον 
[καὶ ἀναπληροῦν ἀβελτερίας καὶ φόβου τὸν Ἀλέξανδρον] † γενόµενον ****. Οὐ 
µὴν ἀλλὰ καὶ χρησµῶν γε τῶν περὶ Ἡφαιστίωνος ἐκ θεοῦ κοµισθέντων, 
ἀποθέµενος τὸ πένθος αὖθις ἦν ἐν θυσίαις καὶ πότοις. ἑστιάσας δὲ λαµπρῶς τοὺς 
περὶ Νέαρχον, εἶτα λουσάµενος ὥσπερ εἰώθει µέλλων καθεύδειν, Μηδίου 
δεηθέντος ᾤχετο κωµασόµενος πρὸς αὐτόν· κἀκεῖ πιὼν ὅλην τὴν <νύκτα καὶ τὴν> 
ἐπιοῦσαν ἡµέραν, ἤρξατο πυρέττειν, οὔτε σκύφον Ἡρακλέους ἐκπιὼν οὔτ’ ἄφνω 
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διαλγὴς γενόµενος τὸ µετάφρενον ὥσπερ λόγχῃ πεπληγώς, ἀλλὰ ταῦτά τινες ᾤοντο 
δεῖν γράφειν, ὥσπερ δράµατος µεγάλου τραγικὸν ἐξόδιον καὶ περιπαθὲς 
πλάσαντες. Ἀριστόβουλος δέ (FGrH 139 F 59) φησιν αὐτὸν πυρέττοντα νεανικῶς, 
διψήσαντα δὲ σφόδρα, πιεῖν οἶνον· ἐκ τούτου δὲ φρενιτιᾶσαι καὶ τελευτῆσαι 
τριακάδι Δαισίου µηνός.  

76. Ἐν δὲ ταῖς ἐφηµερίσιν (FGrH 117 F 3b) οὕτως γέγραπται <τὰ> περὶ τὴν 
νόσον. ὀγδόῃ ἐπὶ δεκάτῃ Δαισίου µηνὸς ἐκάθευδεν ἐν τῷ λουτρῶνι διὰ τὸ πυρέξαι. 
τῇ δ’ ἑξῆς λουσάµενος εἰς τὸν θάλαµον µετῆλθε, καὶ διηµέρευε πρὸς Μήδιον 
κυβεύων. εἶτ’ ὀψὲ λουσάµενος, καὶ τὰ ἱερὰ τοῖς θεοῖς ἐπιθείς, ἐµφαγὼν διὰ νυκτὸς 
ἐπύρεξε. τῇ εἰκάδι λουσάµενος πάλιν ἔθυσε τὴν εἰθισµένην θυσίαν, καὶ 
κατακείµενος ἐν τῷ λουτρῶνι τοῖς περὶ Νέαρχον ἐσχόλαζεν, ἀκροώµενος τὰ περὶ 
τὸν πλοῦν καὶ τὴν µεγάλην θάλατταν. τῇ δεκάτῃ φθίνοντος ταὐτὰ ποιήσας, µᾶλλον 
ἀνεφλέχθη, καὶ τὴν νύκτα βαρέως ἔσχε, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡµέραν ἐπύρεττε 
σφόδρα. καὶ µεταρθεὶς κατέκειτο παρὰ τὴν µεγάλην κολυµβήθραν, ὅτε δὴ τοῖς 
ἡγεµόσι διελέχθη περὶ τῶν ἐρήµων ἡγεµονίας τάξεων, ὅπως καταστήσωσι 
δοκιµάσαντες. ἑβδόµῃ σφόδρα πυρέττων, ἔθυσεν ἐξαρθεὶς πρὸς τὰ ἱερά· τῶν δ’ 
ἡγεµόνων ἐκέλευε τοὺς µεγίστους διατρίβειν ἐν τῇ αὐλῇ, ταξιάρχους δὲ καὶ 
πεντακοσιάρχους ἔξω νυκτερεύειν. εἰς δὲ τὰ πέραν βασίλεια διακοµισθείς, τῇ ἕκτῃ 
µικρὸν ὕπνωσεν, ὁ δὲ πυρετὸς οὐκ ἀνῆκεν· ἐπελθόντων δὲ τῶν ἡγεµόνων ἦν 
ἄφωνος, ὁµοίως δὲ καὶ τὴν πέµπτην. διὸ καὶ τοῖς Μακεδόσιν ἔδοξε τεθνάναι, καὶ 
κατεβόων ἐλθόντες ἐπὶ τὰς θύρας, καὶ διηπειλοῦντο τοῖς ἑταίροις, ἕως ἐβιάσαντο, 
καὶ τῶν θυρῶν αὐτοῖς ἀνοιχθεισῶν, ἐν τοῖς χιτῶσι καθ’ ἕνα πάντες παρὰ τὴν 
κλίνην παρεξῆλθον. ταύτης δὲ τῆς ἡµέρας οἱ περὶ Πύθωνα καὶ Σέλευκον εἰς τὸ 
Σεραπεῖον ἀποσταλέντες, ἠρώτων εἰ κοµίσωσιν ἐκεῖ τὸν Ἀλέξανδρον, ὁ δὲ θεὸς 
κατὰ χώραν ἐᾶν ἀνεῖλε. τῇ δὲ τρίτῃ φθίνοντος πρὸς δείλην ἀπέθανε.  

77. Τούτων τὰ πλεῖστα κατὰ λέξιν ἐν ταῖς ἐφηµερίσιν οὕτως γέγραπται. 
Φαρµακείας δ’ ὑποψίαν παραυτίκα µὲν οὐδεὶς ἔσχεν, ἕκτῳ δ’ ἔτει φασὶ µηνύσεως 
γενοµένης τὴν Ὀλυµπιάδα πολλοὺς µὲν ἀνελεῖν, ἐκρῖψαι δὲ τὰ λείψανα τοῦ Ἰόλα 
τεθνηκότος, ὡς τούτου τὸ φάρµακον ἐγχέαντος. οἱ δ’ Ἀριστοτέλην φάσκοντες 
Ἀντιπάτρῳ σύµβουλον γεγενῆσθαι τῆς πράξεως καὶ ὅλως δι’ ἐκείνου κοµισθῆναι 
τὸ φάρµακον Ἁγνόθεµίν τινα διηγεῖσθαι λέγουσιν ὡς Ἀντιγόνου τοῦ βασιλέως 
ἀκούσαντα· τὸ δὲ φάρµακον ὕδωρ εἶναι ψυχρὸν καὶ παγετῶδες, ἀπὸ πέτρας τινὸς 
ἐν Νωνάκριδι † οὔσης ἣν ὥσπερ δρόσον λεπτὴν ἀναλαµβάνοντες εἰς ὄνου χηλὴν 
ἀποτίθενται· τῶν γὰρ ἄλλων οὐδὲν ἀγγείων στέγειν, ἀλλὰ διακόπτειν ὑπὸ 
ψυχρότητος καὶ δριµύτητος. οἱ δὲ πλεῖστοι τὸν λόγον ὅλως οἴονται πεπλάσθαι τὸν 
περὶ τῆς φαρµακείας, καὶ τεκµήριον αὐτοῖς ἐστιν οὐ µικρόν, ὅτι τῶν ἡγεµόνων 
στασιασάντων ἐφ’ ἡµέρας πολλὰς ἀθεράπευτον τὸ σῶµα κείµενον ἐν τόποις 
θερµοῖς καὶ πνιγώδεσιν οὐδὲν ἔσχε τοιαύτης φθορᾶς σηµεῖον, ἀλλ’ ἔµεινε καθαρὸν 
καὶ πρόσφατον. Ἡ δὲ Ῥωξάνη κύουσα µὲν ἐτύγχανε καὶ διὰ τοῦτο τιµωµένη παρὰ 
τοῖς Μακεδόσι· δυσζήλως δ’ ἔχουσα πρὸς τὴν Στάτειραν, ἐξηπάτησεν αὐτὴν 
ἐπιστολῇ τινι πεπλασµένῃ παραγενέσθαι, καὶ προσαγαγοῦσα µετὰ τῆς ἀδελφῆς 
ἀπέκτεινε καὶ τοὺς νεκροὺς εἰς τὸ φρέαρ κατέβαλε καὶ συνέχωσεν, εἰδότος ταῦτα 
Περδίκκου καὶ συµπράττοντος. ἦν γὰρ ἐκεῖνος εὐθὺς ἐν δυνάµει µεγίστῃ, τὸν 
Ἀρριδαῖον ὥσπερ δορυφόρηµα τῆς βασιλείας ἐφελκόµενος, γεγονότα µὲν ἐκ 
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γυναικὸς ἀδόξου καὶ κοινῆς Φιλίννης, ἀτελῆ δὲ τὸ φρονεῖν ὄντα διὰ σώµατος 
νόσον, οὐ <µὴν> φύσει προσπεσοῦσαν οὐδ’ αὐτοµάτως, ἀλλὰ καὶ πάνυ φασὶ 
παιδὸς ὄντος αὐτοῦ διαφαίνεσθαι χάριεν ἦθος καὶ οὐκ ἀγεννές, εἶτα µέντοι 
φαρµάκοις ὑπ’ Ὀλυµπιάδος κακωθέντα διαφθαρῆναι τὴν διάνοιαν. 

 
Μετάφραση 

Σε τούτο το βιβλίο γράφουµε για τη ζωή του Αλεξάνδρου του βασιλιά και του Καίσαρα, 
ο οποίος εξολόθρευσε τον Ποµπήιο. Επειδή οι πράξεις που έγιναν ήταν πολλές, εκ των 
προτέρων θα ζητήσουµε από τους αναγνώστες να δείξουν επιείκεια, εάν δεν 
αναφέρουµε όλες τις περιβόητες πράξεις µε λεπτοµέρεια, αλλά παρουσιάσουµε τα 
περισσότερα συνοπτικά. Δεν γράφουµε ιστορία αλλά βιογραφία. Ούτε στις πιο επιφανείς 
πράξεις εκδηλώνεται κατ’ ανάγκη η αρετή ή η κακία, αλλά πολλές φορές κάτι σύντοµο, 
ένας λόγος, ένα αστείο δείχνουν περισσότερο το ήθος παρά οι πολύνεκρες µάχες και οι 
τεράστιες στρατιωτικές παρατάξεις και οι πολιορκίες των πόλεων. Έτσι, όπως ακριβώς 
οι ζωγράφοι αποδίδουν την οµοιότητα µε το πρόσωπο και τα µάτια, στα οποία φαίνεται 
το ήθος, φροντίζοντας ελάχιστα για τα υπόλοιπα µέρη του σώµατος, έτσι πρέπει να 
επιτρέψετε και σε εµάς να επιστήσουµε την προσοχή µας στα χαρακτηριστικά της ψυχής 
και µέσω αυτών να απεικονίσουµε τη ζωή του καθενός, αφήνοντας στους άλλους τα 
βαρυσήµαντα γεγονότα και τις µάχες. 

2. Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο Αλέξανδρος, όσον αφορά την καταγωγή, ήταν 
από την πλευρά του πατέρα του απόγονος του Ηρακλή από τον Κάρανο και από την 
πλευρά της µητέρας του απόγονος του Αιακού, από τον Νεοπτόλεµο. Λέγεται ότι ο 
Φίλιππος µυήθηκε στη Σαµοθράκη στα ίδια µυστήρια µε την Ολυµπιάδα και ότι 
αγαπήθηκαν όταν αυτός ήταν ακόµη νεαρός και εκείνη ορφανό κορίτσι· παντρεύτηκαν 
µε τη συγκατάθεση του αδελφού της Αρύββα. Μία νύχτα πριν τον γάµο τους, της 
φάνηκε ότι ακούστηκε µία δυνατή βροντή και ότι ένας κεραυνός έπεσε στην κοιλιά της. 
Από την πληγή ξέσπασε µεγάλη φωτιά, που σκόρπισε παντού σε φλόγες και χάθηκε. 
Αργότερα, µετά τον γάµο, ο Φίλιππος ονειρεύτηκε ότι ο ίδιος σφράγιζε την κοιλιά της 
γυναίκας του. Το γλυπτό µέρος της σφραγίδας, κατά τη γνώµη του, παρίστανε λιοντάρι. 
Και ενώ όλοι οι µάντεις ερµήνευαν το όνειρο µε καχυποψία, ότι δήθεν ο Φίλιππος 
πρέπει να προσέχει περισσότερο τον γάµο του, ο Αρίστανδρος από την Τελµησό είπε ότι 
η γυναίκα ήταν έγκυος – γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να σφραγιστεί κάτι άδειο – και ότι 
θα γεννήσει ζωηρό και δυνατό σαν λιοντάρι παιδί. Κάποτε είδαν ένα τεντωµένο φίδι 
δίπλα στην Ολυµπιάδα που κοιµόταν και µάλιστα λέγεται ότι αυτό το γεγονός 
αµαύρωσε τον έρωτα και την τρυφερότητα που ένιωθε ο Φίλιππος. Έτσι δεν πήγαινε πια 
συχνά να πλαγιάσει µαζί της, είτε επειδή φοβήθηκε κάποια µαγικά φίλτρα και 
δηλητήρια της γυναίκας του εναντίον του, είτε αρνήθηκε την επαφή µαζί της επειδή 
τάχα αυτή συνευρισκόταν µε κάτι ανώτερο. Ωστόσο υπάρχει και άλλη εκδοχή: όλες οι 
εδώ γυναίκες εµπλέκονται µε τα Ορφικά µυστήρια και τις οργιαστικές τελετές του 
Διονύσου από πολύ παλιά· ονοµάζονται Κλώδωνες κα Μιµαλλόνες και οι πράξεις τους 
µοιάζουν πολύ µε αυτές των Ηδωνιδών και των Θρακισσών γύρω από τον Αίµο. 
Φαίνεται ότι και η λέξη θρησκεύω από αυτές προέρχεται, επειδή καταγίνονται µε 
υπερβολικές και παράξενες ιερουργίες. Η Ολυµπιάδα, λοιπόν, επιδεικνύοντας 
περισσότερο ζήλο στη µύηση από τις άλλες γυναίκες και εκφράζοντας τον ενθουσιασµό 
της µε αγριότερο τρόπο, έφερνε στις συναθροίσεις µεγάλα ήµερα φίδια. Αυτά πολλές 
φορές ξεπρόβαλαν από τους κισσούς και τα τελετουργικά καλάθια, τυλίγονταν στους 
θυρσούς και στα στεφάνια των γυναικών και τρόµαζαν τους άνδρες. 

3. Μάλιστα µετά το όνειρο λένε ότι έστειλε ο Φίλιππος τον Χαίρωνα από τη 
Μεγαλόπολη στους Δελφούς να πάρει χρησµό από τον θεό. Ο θεός του έδωσε την 
εντολή να τελεί θυσίες και να σέβεται περισσότερο από όλους τους θεούς τον Άµµωνα. 
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Πρόσθεσε ότι θα χάσει το ένα από τα δύο µάτια του, αυτό που παρακολούθησε από τη 
χαραµάδα της πόρτας τον θεό σε µορφή φιδιού να πλαγιάζει µε τη γυναίκα του. 
Σύµφωνα µε τον Ερατοσθένη, όταν η Ολυµπιάδα ξεπροβόδιζε τον Αλέξανδρο στην 
εκστρατεία, αποκάλυψε σε αυτόν µόνο το µυστικό για τη σύλληψή του και τον 
παρότρυνε να φρονεί αντάξια µε την καταγωγή του. Άλλοι πάλι διατείνονται ότι αυτή 
αρνήθηκε τα περί θεϊκής καταγωγής και είπε· «Δεν θα σταµατήσει ο Αλέξανδρος να µε 
διαβάλει στην Ήρα;»  

Γεννήθηκε λοιπόν ο Αλέξανδρος στις έξι του µήνα Εκατοµβαιώνα, τον οποίο οι 
Μακεδόνες αποκαλούν Λώο, την ηµέρα που κάηκε ο ναός της Άρτεµης στην Έφεσο. 
Σχετικά µε αυτό ο Ηγησίας ο Μάγνητας έκανε µια δήλωση που θα µπορούσε ακόµη και 
εκείνη την πυρκαγιά να σβήσει µε την κρυάδα της. Φυσικά, είπε, και πήρε φωτιά ο ναός, 
αφού η Άρτεµη βοηθούσε στη γέννηση του Αλεξάνδρου. Όσοι µάγοι συνέβη να 
βρίσκονται στην Έφεσο, όταν είδαν την καταστροφή του ναού, θεώρησαν ότι είναι 
σηµάδι για άλλη συµφορά. Έτρεχαν παντού, χτυπούσαν τα πρόσωπά τους και φώναζαν 
ότι η ηµέρα εκείνη θα προξενούσε καταστροφή και µεγάλη συµφορά στην Ασία. Στον 
Φίλιππο, που µόλις είχε καταλάβει την Ποτίδαια, κατέφτασαν ταυτόχρονα τρεις 
αναγγελίες: η πρώτη ότι είχαν ηττηθεί σε µεγάλη µάχη οι Ιλλυριοί από τον Παρµενίωνα, 
η δεύτερη ότι είχε νικήσει στους Ολυµπιακούς αγώνες το αγωνιστικό άλογό του και η 
τρίτη ότι είχε γεννηθεί ο Αλέξανδρος. Τη χαρά του την ενίσχυσαν οι µάντεις που 
προέβλεψαν ότι ο γιος του που γεννήθηκε ταυτόχρονα µε τις τρεις νίκες θα ήταν 
ανίκητος. 

 
51. Εξοργίστηκε, λοιπόν, ο Αλέξανδρος (µε τον Κλείτο) και του είπε· «Ανόητε, 

νοµίζεις ότι θα χαίρεσαι πολύ ακόµη εσύ που συνεχώς µας κατηγορείς και βάζεις τους 
Μακεδόνες να φιλονικούν µεταξύ τους;» Κι εκείνος απάντησε· «Μα ούτε τώρα 
χαιρόµαστε, Αλέξανδρε, που εισπράττουµε τέτοια ανταµοιβή για τους κόπους µας. 
Μακαρίζουµε µάλιστα και τους πεθαµένους, που δεν πρόλαβαν να δουν τους 
Μακεδόνες να δυσανασχετούν µε τα µηδικά ραβδιά και να παρακαλούµε τους Πέρσες 
να µας αφήσουν να πλησιάσουµε τον βασιλιά µας.» Αυτά είπε ο Κλείτος µε παρρησία 
και οι φίλοι του Αλεξάνδρου ξεσηκώθηκαν και τον έβριζαν, ενώ οι µεγαλύτεροι 
προσπαθούσαν να ηρεµήσουν τα πνεύµατα. Ο Αλέξανδρος στράφηκε προς τον 
Ξενόδοχο τον Καρδιανό και τον Κολοφώνιο Αρτέµιο και τους είπε· «Δεν σας φαίνεται 
ότι οι Έλληνες περπατούν ανάµεσα στους Μακεδόνες σαν ηµίθεοι ανάµεσα σε θηρία;» 
Ο Κλείτος δεν υποχωρούσε, αλλά προκαλούσε τον Αλέξανδρο να τον αφήσει να πει 
αυτά που θέλει ο ίδιος να πει, διαφορετικά, να µην καλεί σε δείπνο άνδρες ελεύθερους 
και µε παρρησία, αλλά να ζει ανάµεσα σε βαρβάρους και δούλους, οι οποίοι θα 
προσκυνήσουν την περσική ζώνη του και τον ολόλευκο χιτώνα του. Ο Αλέξανδρος δεν 
µπόρεσε να συγκρατήσει την οργή του, πήρε ένα από τα µήλα που ήταν κοντά του και 
τον χτύπησε. Ζητούσε δε να βρει και το ξίφος του. Ένας από τους σωµατοφύλακες, ο 
Αριστοφάνης, πρόλαβε και του το πήρε, ενώ οι άλλοι τον περικύκλωσαν και τον 
παρακαλούσαν να ηρεµήσει. Αυτός όµως πήδηξε πάνω και φώναζε καλώντας στα 
µακεδονικά τους υπασπιστές του. Αυτό ήταν σηµάδι για επικείµενη µεγάλη αναταραχή. 
Έδωσε διαταγή και στον σαλπιγκτή του να σηµάνει και τον γρονθοκόπησε επειδή τάχα 
καθυστερούσε και δεν ήθελε. Αυτή η κίνηση του σαλπιγκτή αποδείχτηκε σωτήρια, 
καθώς έγινε η αιτία να µην επικρατήσει ταραχή στο στρατόπεδο. Τον Κλείτο, που δεν 
υποχωρούσε, µε δυσκολία τον έβγαλαν οι φίλοι του από την τραπεζαρία. Αυτός ωστόσο 
µπήκε πάλι µέσα από άλλη πόρτα και µε αναίδεια και θράσος απήγγειλε στίχο από την 
Ανδροµάχη του Ευριπίδη «αλοίµονο, στην Ελλάδα πόσο κακό θεωρείται». Παίρνει τότε 
από κάποιον από τους ακολούθους του τη λόγχη ο Αλέξανδρος, χτυπά και διαπερνά τον 
Κλείτο, που έµπαινε και τραβούσε το παραπέτασµα µπροστά στην πόρτα. Καθώς έπεσε 
µε στεναγµό και βρυχηθµό ο Κλείτος, αµέσως ο Αλέξανδρος συνήλθε από τον θυµό και 
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ξαναβρήκε τον εαυτό του. Βλέποντας τους φίλους του να στέκουν άφωνοι, πρόφθασε να 
τραβήξει τη λόγχη από τον νεκρό και όρµησε να χτυπήσει µε αυτήν τον λαιµό του, αλλά 
τον συγκράτησαν οι σωµατοφύλακες, που του έπιασαν τα χέρια και τον µετέφεραν µετά 
βίας στον θάλαµο.  

52. Τη νύχτα την πέρασε άσχηµα κλαίγοντας και την επόµενη ηµέρα, επειδή είχε 
αποκάµει από τις φωνές και τους θρήνους, ήταν άναυδος και έβγαζε βαρείς 
αναστεναγµούς. Φοβήθηκαν τότε τη σιωπή οι φίλοι του και µπήκαν µέσα µε τη βία. Και 
τα λόγια των άλλων δεν τον άγγιζαν, παρά µόνο του Αριστάνδρου του µάντη, που του 
θύµισε το όνειρο που είδε για τον Κλείτο και τον οιωνό. Τότε φάνηκε να συνέρχεται, 
επειδή τάχα όλα αυτά ήταν προκαθορισµένα από τη µοίρα. Για αυτό τον λόγο του 
έφεραν τον φιλόσοφο Καλλισθένη, που ήταν συγγενής του Αριστοτέλη, και τον 
Ανάξαρχο από τα Άβδηρα. Ο Καλλισθένης προσπαθούσε µε προσεκτικό και διακριτικό 
τρόπο να ανακουφίσει τον πόνο του Αλεξάνδρου µε υπονοούµενα και περιφράσεις για 
να µην του προκαλεί πόνο. Ενώ ο Ανάξαρχος, που από την αρχή είχε χαράξει τον δικό 
του δρόµο στη φιλοσοφία και είχε τη φήµη ότι ήταν υπερήφανος και αδιαφορούσε για 
τις συνηθισµένες µεθόδους, µπήκε µέσα και αναφώνησε· «Αυτός είναι ο Αλέξανδρος 
προς τον οποίο τώρα έχει στρέψει το βλέµµα της η οικουµένη· αυτός έχει καταρρεύσει 
και κλαίει σαν δούλος, φοβούµενος τον νόµο των ανθρώπων και την αποδοκιµασία, ενώ 
σε αυτόν ταιριάζει να είναι ο νόµος και το όριο των δικαίων, επειδή έχει νικήσει για να 
εξουσιάζει και να κυβερνά και όχι να είναι υποταγµένος σε κενές προκαταλήψεις». «Δεν 
γνωρίζεις» συνέχισε «ότι ο Δίας έχει δίπλα του τη Δίκη και τη Θέµιδα για να είναι 
θεµιτό και δίκαιο ό,τι διαπράττεται από αυτόν που κατέχει την εξουσία;» Με αυτά τα 
λόγια ο Ανάξαρχος ανακούφισε τον βασιλιά από τη στενοχώρια του, αλλά έκανε τον 
χαρακτήρα του πολύ πιο µαταιόδοξο και επιρρεπή στην παρανοµία. Έτσι δέθηκε µαζί 
του µε θαυµαστό τρόπο, ενώ διέβαλε τη συναναστροφή του Αλεξάνδρου µε τον 
Καλλισθένη, η οποία εξάλλου δεν ήταν και τόσο ευχάριστη, καθώς ήταν αυστηρή.  

Σε ένα δείπνο κάποτε συζητούσαν για τις εποχές και τις θερµοκρασίες· ο 
Καλλισθένης συµφωνούσε µε αυτούς που υποστήριζαν ότι εκεί το κλίµα είναι πιο κρύο 
και ψυχρό από την Ελλάδα, ενώ ο Ανάξαρχος είχε αντίθετη άποψη και διαφωνούσε. 
Τότε του απάντησε (ο Καλλισθένης) «Μα και εσύ οφείλεις να οµολογήσεις ότι εδώ 
κάνει περισσότερο κρύο. Ενώ εκεί (στην Ελλάδα) φορούσες µόνο ένα ρούχο, εδώ 
κοιµάσαι µε τρία σκεπάσµατα». Αυτή η απάντηση εξόργισε ακόµη περισσότερο τον 
Ανάξαρχο. 

 
75. Έτσι, λοιπόν, τότε ο Αλέξανδρος αφέθηκε στα θεία. Ήταν ανήσυχος και 

φοβισµένος και καθετί ασυνήθιστο και παράξενο το θεωρούσε ως θαύµα και οιωνό. Είχε 
γεµίσει το βασιλικό ανάκτορο µε µάντεις και ανθρώπους που τελούσαν θυσίες και 
εξαγνισµούς και προκαλούσαν αβελτηρία και φόβο στον Αλέξανδρο. Γιατί το ίδιο 
φοβερά είναι η έλλειψη πίστης στα θεία και η περιφρόνησή τους όσο και η 
δεισιδαιµονία που σαν νερό παρέσυρε προς τα κάτω τον Αλέξανδρο και τον γέµιζε µε 
ανοησία και φόβο.  

Και µάλιστα όταν ήλθαν οι χρησµοί από τον θεό για τον Ηφαιστίωνα, σταµάτησε 
να πενθεί και επιδόθηκε στις θυσίες και στο ποτό. Είχε παραθέσει λαµπρό γεύµα στους 
άνδρες του Νέαρχου και, αφού έκανε µπάνιο, όπως συνήθιζε πριν κοιµηθεί, τον 
προσκάλεσε ο Μήδιος και πήγε να διασκεδάσει σε αυτόν. Και εκεί, αφού έπινε όλη τη 
νύχτα και την επόµενη ηµέρα, άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Ούτε επειδή ήπιε τον «σκύφο 
του Ηρακλέους» ούτε επειδή ένιωσε ξαφνικά πόνο στην πλάτη σαν να τον είχε χτυπήσει 
λόγχη. Αυτά θεώρησαν κάποιοι ότι έπρεπε να τα γράψουν έχοντας την εντύπωση ότι 
συνθέτουν τον τραγικό και συγκλονιστικό επίλογο ενός µεγάλου δράµατος.       
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Ο Αριστόβουλος ισχυρίζεται ότι, ενώ αυτός (ο Αλέξανδρος) είχε υψηλό πυρετό, 
δίψασε πολύ, και ήπιε κρασί. Αυτό του προκάλεσε παραλήρηµα και πέθανε στις τριάντα 
του µηνός Δαισίου.  

76. Στις ηµερήσιες καταγραφές του στρατοπέδου παρατίθενται τα εξής όσον 
αφορά την αρρώστια του: Στις δεκαοχτώ του µήνα Δαισίου κοιµήθηκε στο λουτρό, 
επειδή είχε πυρετό. Την επόµενη, αφού έκανε το µπάνιο του, µετέβη στο θάλαµο και 
πέρασε όλη την ηµέρα παίζοντας κύβους µε τον Μήδιο. Αργότερα, το βράδυ έκανε το 
µπάνιο του, τέλεσε θυσίες στους θεούς, έφαγε και τη νύχτα ανέβασε πυρετό. Στις είκοσι, 
αφού έκανε το µπάνιο του, τέλεσε την καθιερωµένη θυσία και ξαπλωµένος στο λουτρό 
περνούσε τον χρόνο του µε την οµάδα του Νέαρχου και άκουγε τα σχετικά µε το ταξίδι 
τους και τη µεγάλη θάλασσα. Την 21η του µήνα έκανε τα ίδια, αλλά ανέβηκε πολύ ο 
πυρετός και τη νύχτα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Την επόµενη ηµέρα ανέβασε υψηλό 
πυρετό. Μεταφέρθηκε τότε και ήταν κοντά στη µεγάλη κολυµβήθρα, όπου συζήτησε µε 
τους στρατηγούς για τα διοικητικά µέρη που δεν διέθεταν αρχηγούς προκειµένου να 
εγκαταστήσουν εκεί αυτούς που έκριναν κατάλληλους. Στις 24 του µήνα, αν και είχε 
υψηλό πυρετό, σηκώθηκε και τέλεσε θυσίες. Έδωσε εντολή στους ανώτατους 
αξιωµατικούς να είναι στην αυλή, ενώ οι ταξίαρχοι και οι πεντακοσίαρχοι να 
διανυκτερεύσουν έξω. Μεταφέρθηκε στο απέναντι ανάκτορο και στις 25 του µήνα 
κοιµήθηκε για λίγο, αλλά ο πυρετός δεν υποχωρούσε. Όταν τον επισκέφτηκαν οι 
στρατηγοί, ήταν άφωνος. Παροµοίως δε και στις 27 του µήνα. Για αυτό τον λόγο 
νόµισαν οι Μακεδόνες ότι πέθανε και συγκεντρώθηκαν µε φωνές µπροστά στις πύλες 
και απειλούσαν τους φίλους του, µέχρι που τους εξανάγκασαν και άνοιξαν οι πύλες. 
Τότε πέρασαν µπροστά από την κλίνη του όλοι, ένας ένας, φορώντας µόνο τον χιτώνα. 
Εκείνη την ηµέρα έστειλαν τον Πύθωνα και τον Σέλευκο στο Σεραπείο να ρωτήσουν αν 
θα πρέπει να µεταφέρουν εκεί τον Αλέξανδρο. Ο θεός απάντησε να τον αφήσουν εκεί 
που είναι. Στις 28 του µήνα κατά το δειλινό πέθανε.   

77. Τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν αυτολεξεί στις καταγραφές των 
καθηµερινών γεγονότων. Αµέσως µετά τον θάνατό του δεν υπήρχε καµία υποψία για 
δηλητηρίαση. Τον έκτο χρόνο (από τον θάνατό του) λένε ότι, επειδή έγινε καταγγελία, η 
Ολυµπιάδα θανάτωσε πολλούς, και πέταξε τα λείψανα του Ιόλα, που είχε πεθάνει, γιατί 
τάχα αυτός είχε βάλει δηλητήριο στο κρασί του. Άλλοι πάλι λένε ότι ο Αριστοτέλης 
συµβούλεψε τον Αντίπατρο να διαπράξει την πράξη (δηλητηρίαση) και ότι γενικά το 
δηλητήριο µεταφέρθηκε από αυτόν. Αυτά ισχυρίζονται ότι κάποιος Αγνόθεµις τα 
διηγήθηκε που τα άκουσε από τον βασιλιά Αντίγονο. Αυτό το δηλητήριο (λένε ότι) είναι 
υγρό, ψυχρό και παγωµένο, που πηγάζει από κάποια πέτρα στην Νωνάκριδα. Το 
συλλέγουν σαν λεπτή δροσοσταλίδα και το τοποθετούν σε οπλή γαϊδάρου, γιατί κανένα 
αγγείο δεν το αντέχει, αλλά σπάει από την ψυχρότητα και τη δριµύτητά του. Οι 
περισσότεροι θεωρούν ότι τα περί δηλητηρίασης είναι φανταστική ιστορία και ως 
ακράδαντη απόδειξη για αυτό θεωρούν το ότι, ενώ το νεκρό σώµα του βρισκόταν για 
πολλές ηµέρες χωρίς φροντίδα σε τόπους θερµούς και υγρούς, επειδή υπήρξε 
αντιπαράθεση µεταξύ των στρατηγών, δεν έπαθε τίποτα, αλλά παρέµεινε καθαρό και 
αναλλοίωτο.  

Και η Ρωξάνη συνέβη να είναι τότε έγκυος και για αυτό την εκτιµούσαν και την 
σέβονταν οι Μακεδόνες. Επειδή όµως φθονούσε τη Στάτειρα, την εξαπάτησε 
στέλνοντας πλαστή επιστολή για να την πείσει να την επισκεφτεί,. Όταν αυτή ήρθε µε 
την αδελφή της, τις σκότωσε και τα πτώµατα τα έριξε στο πηγάδι και τα σκέπασε µε 
χώµα. Αυτά τα γνώριζε και µάλιστα συνέπραξε ο Περδίκας. Αυτός αµέσως (µετά τον 
θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου) απέκτησε τη µεγαλύτερη δύναµη, σέρνοντας πίσω του ως 
ακόλουθο της βασιλείας του τον Αρριδαίο. Ο Αρριδαίος είχε γεννηθεί από ασήµαντη και 
κοινή γυναίκα, τη Φιλίννη και ήταν πνευµατικά καθυστερηµένος εξαιτίας µιας 
σωµατικής νόσου, η οποία δεν επήλθε εκ φύσεως ούτε ξαφνικά. Λένε ότι, όταν ήταν 
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παιδί, φαινόταν χαριτωµένο και ευγενικό αλλά αργότερα τα δηλητήρια της Ολυµπιάδας 
του προκάλεσαν βλάβη και τον κατέστησαν πνευµατικά ανάπηρο. 

 
Σχόλια 

1 οὔτε γὰρ ἱστορίας γράφοµεν, ἀλλὰ βίους: Το πρώτο κεφάλαιο στον Βίο Ἀλεξάνδρου 
είναι πολύ σηµαντικό, γιατί δηλώνει ο Πλούταρχος πώς αντιλαµβάνεται το λογοτεχνικό 
είδος στο οποίο ανήκει το έργο του, τη βιογραφία. Τη βιογραφία τη διαφοροποιεί από 
την ιστορία, καθώς η τελευταία ασχολείται µε τη λεπτοµερή περιγραφή σηµαντικών 
πράξεων (πολιορκίες, µάχες για παράδειγµα), ενώ η βιογραφία απεικονίζει το ήθος του 
προσώπου στο οποίο αναφέρεται. Το ήθος διαφαίνεται στις απλές πράξεις και στα λόγια 
και όχι τόσο στην περιγραφή των βαρύγδουπων µαχών. Ο αφηγητής του προλογικού 
αυτού κεφαλαίου απευθύνεται στον αποδέκτη, ορίζει τις συµβάσεις του έργου του (της 
βιογραφίας) και ενηµερώνει για τους σκοπούς και τους στόχους του.  
ὥσπερ οὖν οἱ ζῳγράφοι τὰς ὁµοιότητας ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ τῶν περὶ τὴν ὄψιν εἰδῶν: 
Είναι χαρακτηριστική η µεταφορά που χρησιµοποιείται εδώ. Η βιογραφία του 
παραλληλίζεται µε το έργο του ζωγράφου, ο οποίος δίνει έµφαση στην απεικόνιση των 
µατιών και του προσώπου. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Πλούταρχος θα δώσει έµφαση στα 
«σηµεῖα τῆς ψυχῆς», στα οποία διαφαίνεται το ήθος και όχι τόσο στους αγώνες και στις 
πολύνεκρες µάχες. Η ίδια σύγκριση µε τον ζωγράφο και στον Κίµωνα 2.3. 

Όλο το προοίµιο δοµείται σε αντιθέσεις όπως: καθ’ ἕκαστον ἐξειργασµένως – ἀλλ’ 
ἐπιτέµνοντες τὰ πλεῖστα, ἱστορίας – βίους, ταῖς ἐπιφανεστάταις πράξεσι – πρᾶγµα βραχύ, 
ἀρετῆς ἢ κακίας, ῥῆµα καὶ παιδιά τις … ἢ µάχαι µυριόνεκροι καὶ παρατάξεις αἱ µέγισται 
καὶ πολιορκίαι πόλεων.  

 

2 πρὸς πατρὸς µὲν ἦν Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς δὲ µητρὸς Αἰακίδης ἀπὸ 
Νεοπτολέµου: Η σύνδεση της καταγωγής του Αλεξάνδρου µε τον Ηρακλή και τον 
Αχιλλέα δεν είναι τυχαία. Τα δύο µυθολογικά πρόσωπα θα αποτελέσουν τα µεγάλα 
πρότυπα της ζωής του. Ο Κάρανος δεν αναφέρεται στον Ηρόδοτο. Η πρώτη αναφορά 
υπάρχει στον Θεόποµπο (FGrHist. 2D 401-402). O Νεοπτόλεµος ήταν γιος του Αχιλλέα 
και της Δηιδάµειας, γνωστός και ως Πύρρος (βλ. OCD, s.v. Neoptolemos 1). 
Θεωρούνταν δισέγγονος του Αιακού.   

 

τῶν πάνυ πεπιστευµένων ἐστί: Με τη φράση αυτή ο Πλούταρχος παίρνει κάποια 
απόσταση από τις πηγές του. 

 

ἐν Σαµοθρᾴκῃ: Η γνωριµία του Φιλίππου και της Ολυµπιάδας τοποθετείται στη 
Σαµοθράκη. Η Σαµοθράκη ήταν γνωστή ως κέντρο λατρείας των Καβείρων (βλ. OCD, 
s.v. Cabiri).  

 

πείσας τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς Ἀρύββαν: Ο Αρρύβας δεν πρέπει να ήταν αδελφός αλλά θείος 
της Ολυµπιάδας. Για αυτό έγινε προσπάθεια διόρθωσης στη χειρόγραφη παράδοση (βλ. 
κριτικό υπόµνηµα: πατράδελφον: Anon. τὸν ἀδ. τοῦ πατρός Xy.) 

 

ἔδοξε βροντῆς γενοµένης ἐµπεσεῖν αὐτῆς τῇ γαστρὶ κεραυνόν: Σύνδεση του Αλεξάνδρου 
µε τον Δία (βροντή, κεραυνός), η οποία θα αξιοποιηθεί αργότερα για την προβολή του 
και την ενίσχυση της εικόνας του. Μάλλον η ίδια η Ολυµπιάδα επεδίωξε να 
παρουσιάσει τον γιό της ως απόγονο του Δία και ο Αλέξανδρος το καλλιέργησε. Πρβ. τη 
σύνδεση του Αλεξάνδρου µε τον Νεκτεναβώ και τον θεό Άµµωνα στη Μυθιστορία τοῦ 
Μ. Ἀλεξάνδρου του Ψευδο-Καλλισθένη.   

 

Ἀρίστανδρος ὁ Τελµησσεύς: Η Τελµησσός, πόλη της Λυκίας, ήταν περίφηµη για τους 
µάντεις της. Ο Αρίστανδρος ήταν στην αυλή του Φιλίππου από τους καλύτερους µάντεις 
του και ακολούθησε τον Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στην Ασία (βλ. και Αρριανός, 
Ἀνάβασις Γ 2.2). 
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ὤφθη δέ ποτε καὶ δράκων κοιµωµένης τῆς Ὀλυµπιάδος παρεκτεταµένος τῷ σώµατι: Η 
παρουσία του φιδιού µαρτυρείται και στη Μυθιστορία του Ψευδο-Καλλισθένη: ὁ γὰρ 
θεὸς οὗτος ἐρχόµενος πρὸς σὲ γίνεται πρῶτον δράκων ἐπὶ γῆς ἕρπων συρισµὸν πέµπων, 
εἶτα ἀλλάσσεται εἰς κεραὸν Ἄµµωνα, εἶτα εἰς ἄλκιµον Ἡρακλέα, εἶτα εἰς θυρσοκόµον 
Διόνυσον· (Α 6.3, Kroll).  

 

3 πέµψαντι Χαίρωνα τὸν Μεγαλοπολίτην: Για τον Χαίρωνα από τη Μεγαλόπολη δεν 
έχουµε άλλη πληροφορία.  

 

ἀποβαλεῖν δὲ τῶν ὄψεων αὐτὸν τὴν ἑτέραν: Ο Φίλιππος είχε χτυπηθεί στο µάτι από ένα 
βέλος στη Μεθώνη το 353 π.Χ. (Διόδωρος ΙΣΤ 34.5). 

 

ἡ δ’ Ὀλυµπιάς, ὡς Ἐρατοσθένης φησί (FGrH 241 F 28): Ο Ερατοσθένης (296-214 π.Χ) 
καταγόταν από την Κυρήνη. Έζησε στην Αθήνα για µεγάλο χρονικό διάστηµα και το 
246 διηύθυνε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ως διάδοχος του Απολλώνιου του 
Ρόδιου. Τα Γεωγραφικά του αποτέλεσαν σηµαντική πηγή για το έργο του Στράβωνα. 
Έγραψε βιβλία σχετικά µε µαθηµατικά, αστρονοµία, 12 βιβλία για την κωµωδία και ένα 
εκτενές ιστοριογραφικό έργο (FGrHist 241). 

 

Ἐγεννήθη δ’ οὖν Ἀλέξανδρος ἱσταµένου µηνὸς Ἑκατοµβαιῶνος, ὃν Μακεδόνες Λῷον 
καλοῦσιν, ἕκτῃ: Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε δηλ. περίπου στις 20 Ιουλίου του 356 π.Χ. 

 

Ἡγησίας ὁ Μάγνης (FGrH 142 F 3): Πενιχρές είναι οι µαρτυρίες για τον Ηγησία από τη 
Μαγνησία του Σιπύλου (Μ. Ασία). Πρέπει να έζησε περίπου το 300-250 π.Χ. Τα 
αποσπάσµατά του, ανάµεσα στα οποία και τρία για τον Αλέξανδρο, έχουν δηµοσιευτεί 
στα FGrHist 142. 

 

51 τοιαῦτα τοῦ Κλείτου παρρησιαζοµένου: Ο Κλείτος ήταν στρατηγός του Μ. 
Αλεξάνδρου. Του έσωσε τη ζωή στη µάχη στον Γρανικό ποταµό. Το επεισόδιο της 
δολοφονίας αναφέρουν και ο Αρριανός, Ἀνάβασις Δ 8.1-9, ο Κούρτιος Η 1.20-22 και ο 
Ιουστίνος ΙΒ 6.1-16.  

 

Ξενόδοχον τὸν Καρδιανὸν καὶ τὸν Κολοφώνιον Ἀρτέµιον: Δεν υπάρχουν ιστορικές 
µαρτυρίες για αυτά τα πρόσωπα. 

 

Μακεδονιστί: Μάλλον πρόκειται για δωρική διάλεκτο της Ελληνικής.  
 

ὀλιγώρως καὶ θρασέως Εὐριπίδου τὰ ἐξ Ἀνδροµάχης ἰαµβεῖα: Πρόκειται για το στίχο 693. 
Ο Ευριπίδης ήταν πολύ γνωστός στη µακεδονική αυλή και είναι πολύ πιθανό να γνώριζε 
τους στίχους του ο Κλείτος. 

 

52 Διὸ Καλλισθένην τε τὸν φιλόσοφον παρεισήγαγον, Ἀριστοτέλους οἰκεῖον ὄντα, καὶ τὸν 
Ἀβδηρίτην Ἀνάξαρχον: Ο Αλέξανδρος είναι έτοιµος να αυτοκτονήσει από τον πόνο του 
για τη δολοφονία του Κλείτου. Για το λόγο αυτό (διό) καλούνται οι δύο φιλόσοφοι, ο 
Καλλισθένης και ο Ανάξαρχος να τον παρηγορήσουν. Ο πρώτος, συγγενής του 
Αριστοτέλη, προσπαθεί µε διακριτικό τρόπο να παρηγορήσει τον Αλέξανδρο, ενώ ο 
δεύτερος µε κολακείες.  

 

76 Ἐν δὲ ταῖς ἐφηµερίσιν (FGrH 117 F 3b) οὕτως γέγραπται <τὰ> περὶ τὴν νόσον: Οι 
εφηµερίδες ήταν ηµερολόγια, στα οποία καταγράφονταν τα γεγονότα. Και ο Αρριανός 
στην περιγραφή του θανάτου του Αλεξάνδρου χρησιµοποίησε επίσης τις βασιλικές 
εφηµερίδες (βασίλειοι ἐφηµερίδες) ως πηγή (Ζ 25.1-26).  

 

καὶ κατακείµενος ἐν τῷ λουτρῶνι τοῖς περὶ Νέαρχον ἐσχόλαζεν, ἀκροώµενος τὰ περὶ τὸν 
πλοῦν καὶ τὴν µεγάλην θάλατταν: Διαφορετική είναι η εκδοχή στον Αρριανό, σύµφωνα 
µε τον οποίο ο Αλέξανδρος συζητούσε µε τον Νέαρχο και τους άλλους ηγεµόνες το 
ταξίδι στις Ινδίες που επρόκειτο να γίνει (Νεάρχῳ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἡγεµόσι παραγγεῖλαι 
τὰ ἀµφὶ τὸν πλοῦν ὅπως ἔσται ἐς τρίτην ἡµέραν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ λούσασθαι αὖθις καὶ θῦσαι 
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τὰ τεταγµένα, καὶ τὰ ἱερὰ ἐπιθέντα οὐκέτι ἐλινύειν πυρέσσοντα. ἀλλὰ καὶ ὣς τοὺς ἡγεµόνας 
εἰσκαλέσαντα παραγγέλλειν τὰ πρὸς τὸν ἔκπλουν ὅπως αὐτῷ ἔσται ἕτοιµα· Ἀνάβασις Ζ 
25.4). 

 

77 Φαρµακείας δ’ ὑποψίαν παραυτίκα µὲν οὐδεὶς ἔσχεν: Στη Μυθιστορία του Ψευδο-
Καλλισθένη η δηλητηρίαση αποτελεί την αιτία του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου. Το 
δηλητήριο το στέλνει ο Αντίπατρος µε τον γιό του στον Ίουλο, τον οινοχόο του Μ. 
Αλεξάνδρου (Γ 31).  
 
 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
Ο Λουκιανός, ένας από τους γνωστότερους εκπροσώπους της «Δεύτερης 
Σοφιστικής», γεννήθηκε γύρω στα 120 µ.Χ.· καταγόταν από την Ανατολή, και 
συγκεκριµένα από τα Σαµόσατα της Κοµµαγηνής στον Ευφράτη (ρωµαϊκή 
Συρία, σηµ. ανατολική Τουρκία), και έλαβε ρητορική εκπαίδευση στην Ιωνία, 
ενώ έζησε µεγάλο διάστηµα στην Αθήνα. Στο έργο Δὶς κατηγορούµενος 
µαθαίνουµε για το νεανικό του δίληµµα µεταξύ δύο διαφορετικών 
επαγγελµατικών κατευθύνσεων, της γλυπτικής και της ρητορικής, στο οποίο 
επικράτησε η δεύτερη. Ο Λουκιανός ήταν πολύπλευρο ταλέντο, µε ξεχωριστή 
ικανότητα στη σάτιρα και µεγάλη φαντασία. Παρόλο που τα ελληνικά δεν ήταν 
η µητρική του γλώσσα, συνέθεσε στη γλώσσα αυτή ένα έργο ογκώδες και 
υψηλής ποιότητας (82 έργα σώζονται µε το όνοµά του, πιθανότατα όχι όλα 
γνήσια). Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται σοφιστικοί λόγοι (Περὶ τοῦ ἐνυπνίου ἦτοι 
Βίος Λουκιανοῦ, Φάλαρις), ἐκφράσεις και εγκώµια (Ἱππίας ἢ βαλανεῖον, Μυίας 
ἐγκώµιον), καθώς και σατιρικοί διάλογοι που θίγουν ποικίλα κοινωνικά θέµατα 
(Νεκρικοὶ διάλογοι, Μένιππος ἢ Νεκυοµαντεία, Ἑταιρικοὶ διάλογοι, Θεῶν 
διάλογοι). Άλλα έργα του Λουκιανού επικεντρώνονται στη σάτιρα της 
φιλοσοφίας (Ἑρµότιµος, Βίων πρᾶσις, Φιλοψευδὴς ἢ Ἀπιστῶν), της θρησκείας 
(Ἰκαροµένιππος ἢ Ὑπερνέφελος, Ζεὺς τραγῳδός, Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς) 
και στην κριτική της λογοτεχνίας (Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν). 

 
Περὶ τοῦ ἐνυπνίου ἤτοι βίος Λουκιανοῦ 

 
Αικατερίνη Κορολή 

 
Θέµα του Περὶ τοῦ ἐνυπνίου, το οποίο συγκαταλέγεται στα ρητορικά έργα του 
Λουκιανού, είναι ένα όνειρο που είδε ο ίδιος ο συγγραφέας στην αρχή της 
εφηβείας του και που τον οδήγησε στην απόφαση να ακολουθήσει τον δρόµο 
της διανόησης και όχι αυτόν της χειρωνακτικής εργασίας. Λόγω του 
αυτοβιογραφικού του περιεχοµένου, το έργο αντιµετωπίζεται ως πηγή 
πληροφοριών για τη ζωή του Λουκιανού· βλ. ενδεικτικά Jones, Culture and 
Society 8.  
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Το Περὶ τοῦ ἐνυπνίου είναι ένα κατά βάσιν αφηγηµατικό κείµενο, που θα 
µπορούσε να διαιρεθεί σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος του κειµένου ανήκουν τα 
γεγονότα που προηγούνται του ονείρου. Ο Λουκιανός, έφηβος ακόµα, πηγαίνει 
σε κάποιον θείο του, αδελφό της µητέρας του, για να µάθει την τέχνη του 
γλύπτη. Η απόφαση αυτή δεν ήταν δική του: Το χαµηλό οικονοµικό επίπεδο της 
οικογένειάς του, η οικογενειακή παράδοση, αλλά και κάποιο ταλέντο στην 
κατασκευή κέρινων οµοιωµάτων το οποίο είχε ήδη επιδείξει οδήγησαν τον 
πατέρα του στο συµπέρασµα ότι η γλυπτική είναι το επάγγελµα που ταιριάζει 
στον γιο του, που έπρεπε, ως εκ τούτου, να µαθητεύσει κοντά στον γλύπτη θείο 
του. Ωστόσο, η υπέρµετρη αυστηρότητα του τελευταίου, που δεν διστάζει να 
χτυπήσει τον µικρό Λουκιανό µε το ραβδί του στο πρώτο κιόλας λάθος του 
πληγώνοντάς τον σωµατικά και ψυχικά, κάνει το παιδί να τρέξει κλαίγοντας στο 
σπίτι του, όπου την ίδια νύχτα βλέπει ένα καθοριστικό για τη ζωή του όνειρο.  

Το δεύτερο και κύριο µέρος του έργου περιλαµβάνει τη διήγηση αυτού 
του ονείρου. Ο νεαρός Λουκιανός βλέπει δύο γυναίκες να τον διεκδικούν µε 
δυναµικό τρόπο. Η µία, µε εµφάνιση ανδροπρεπή και ατηµέλητη, γεµάτη 
µαρµαρόσκονη, είναι η Γλυπτική. Τούτη ζητά διαπταίουσα καὶ βαρβαρίζουσα 
από τον νεαρό να την ακολουθήσει υπενθυµίζοντάς του ότι οφείλει να ασκήσει 
το επάγγελµα που επέλεξαν κάποιοι συγγενείς του, τονίζοντας ότι έτσι δεν θα 
χρειαστεί να αφήσει την πατρίδα του, ότι θα γίνει άνθρωπος των πράξεων και 
όχι των λόγων, και ότι θα δοξάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του όπως 
έκαναν ο Φειδίας, ο Πολύκλειτος και ο Πραξιτέλης. Η άλλη γυναίκα, η Παιδεία, 
ευπαρουσίαστη και µεγαλοπρεπής, αρχικά επισηµαίνει τα µειονεκτήµατα της 
ζωής του χειρώνακτα, που, παρά τον σωµατικό µόχθο, δεν κερδίζει ποτέ τον 
πραγµατικό θαυµασµό των συµπολιτών του, και παραµένει ταπεινός από 
οικονοµικής και κοινωνικής απόψεως. Η ίδια, αντιθέτως, θα του προσφέρει 
πρόσβαση στη γνώση, καθώς και τη δυνατότητα να πορευθεί µε γνώµονα 
υψηλές ηθικές αξίες. Του υπόσχεται µια ζωή γεµάτη τιµές, αναγνώριση και 
επαίνους, ευµάρεια, εξουσία, ταξίδια και συναρπαστικές εµπειρίες. Προς 
επίρρωσιν των λεγοµένων της αναφέρει ως παράδειγµα τον Δηµοσθένη, του 
Αισχίνη και τον Σωκράτη που, µολονότι η οικογένειά τους αντιµετώπιζε 
οικονοµικά προβλήµατα, διέπρεψαν επειδή στράφηκαν στη γνώση και τη 
διανόηση. Τελικά, ο νεαρός αποφασίζει να ακολουθήσει την Παιδεία, και η 
Γλυπτική µαρµαρώνει σαν τη Νιόβη. Το όνειρο κλείνει µε ένα ταξίδι στον 
ουρανό, µε το οποίο η Παιδεία ανταµείβει τον νεαρό Λουκιανό για την απόφασή 
του, και µε την επιστροφή του παιδιού στο σπίτι του και στον πατέρα του.  

Στο τρίτο µέρος του έργου, ο Λουκιανός εξηγεί στο ακροατήριό του, το 
οποίο πιθανόν απαρτίζεται από νέους από τα Σαµόσατα, τον λόγο για τον οποίο 
διηγήθηκε το όνειρο. Ο λόγος αυτός δεν είναι άλλος από τη διάθεσή του να 
παροτρύνει τους φτωχούς νέους να µην εγκλωβισθούν στην οικονοµική και 
κοινωνική τους κατάσταση, αλλά να πετάξουν µε τα φτερά της παιδείας πέρα 
από αυτήν. Στόχος του ήταν δηλαδή να διδάξει και να εµψυχώσει τους νέους 
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που τον ακούν, ακολουθώντας, όπως λέει, το παράδειγµα του Ξενοφώντα στο 
Κύρου Ἀνάβασιν73.  

Η προσωποποίηση της παιδείας και της χειρωνακτικής εργασίας ― εν 
προκειµένω της γλυπτικής τέχνης ―, οι οποίες παρουσιάζονται ως γυναίκες µε 
διαµετρικώς αντίθετη προσωπικότητα που διεκδικούν τον έφηβο Λουκιανό, 
παραπέµπει στην ιστορία του Ηρακλή, γνωστή από τα Ἀποµνηµονεύµατα του 
Ξενοφώντα (Β 1,20–30), ο οποίος παραθέτει σχετικό σύγγραµµα του σοφιστή 
Προδίκου. Στην αλληγορική αυτή ιστορία, ο έφηβος Ηρακλής καλείται να 
επιλέξει ανάµεσα στην αρετή και την κακία, οι οποίες εµφανίζονται ενώπιόν του 
µε τη µορφή όµορφων αλλά πολύ διαφορετικών γυναικών. Οµοίως µε την 
Παιδεία και τη Γλυπτική στο όνειρο του Λουκιανού, το ποιόν των γυναικών 
αυτών αντικατοπτρίζεται στην όψη τους. Καθεµία από τις δύο γυναίκες εκθέτει 
τα πλεονεκτήµατα του τρόπου ζωής που εκπροσωπεί, προκειµένου να πείσει τον 
νεαρό Ηρακλή να την ακολουθήσει· φησὶ γὰρ Ἡρακλέα, ἐπεὶ ἐκ παίδων εἰς ἥβην 
ὡρµᾶτο, ἐν ᾗ οἱ νέοι ἤδη αὐτοκράτορες γιγνόµενοι δηλοῦσιν εἴτε τὴν δι’ ἀρετῆς 
ὁδὸν τρέψονται ἐπὶ τὸν βίον εἴτε τὴν διὰ κακίας, ἐξελθόντα εἰς ἡσυχίαν καθῆσθαι 
ἀποροῦντα ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται· καὶ φανῆναι αὐτῷ δύο γυναῖκας 
προσιέναι µεγάλας, τὴν µὲν ἑτέραν εὐπρεπῆ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευθέριον φύσει, 
κεκοσµηµένην τὸ µὲν σῶµα καθαρότητι, τὰ δὲ ὄµµατα αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆµα 
σωφροσύνῃ, ἐσθῆτι δὲ λευκῇ, τὴν δ’ αἰδοῖ, τὸ δὲ σχῆµα σωφροσύνῃ, ἐσθῆτι δὲ 
λευκῇ, τὴν δ’ ἑτέραν τεθραµµένην µὲν εἰς πολυσαρκίαν τε καὶ ἁπαλότητα, 
κεκαλλωπισµένην δὲ τὸ µὲν χρῶµα ὥστε λευκοτέραν τε καὶ ἐρυθροτέραν τοῦ ὄντος 
δοκεῖν φαίνεσθαι, τὸ δὲ σχῆµα ὥστε δοκεῖν ὀρθοτέραν τῆς φύσεως εἶναι, τὰ δὲ 
ὄµµατα ἔχειν ἀναπεπταµένα, ἐσθῆτα δὲ ἐξ ἧς ἂν µάλιστα ὥρα διαλάµποι· 
κατασκοπεῖσθαι δὲ θαµὰ ἑαυτήν, ἐπισκοπεῖν δὲ καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτὴν θεᾶται, 
πολλάκις δὲ καὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς σκιὰν ἀποβλέπειν (21,3–23,1)74. Τελικά, ο 
Ηρακλής δεν παρασύρεται από το δέλεαρ της τρυφηλής ζωής που του υπόσχεται 
η Κακία, και επιλέγει τον δύσκολο δρόµο της Αρετής, πεπεισµένος ότι αυτός 
οδηγεί στην πραγµατική ευδαιµονία. Η επιχειρηµατολογία που προβάλλει η 
Αρετή προκειµένου να πείσει τον Ηρακλή παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε 
αυτήν της Παιδείας στο υπό εξέταση έργο. Ο Λουκιανός έχει δεχθεί επιρροές 
τόσο από την προαναφερθείσα αλληγορική ιστορία όσο και από τον Πίνακα του 
ψευδο-Κέβητα, έργο που γράφτηκε µάλλον τον πρώτο αιώνα µ.Χ., το οποίο 
επίσης αναφέρεται σε δύο διαφορετικές βιοθεωρίες· βλ. σχετικά Döring, Kebes. 
Εξάλλου, το θέµα του διλήµµατος ανάµεσα σε δύο αντίθετους τρόπους ζωής µε 
το οποίο βρίσκεται αντιµέτωπος ένας νέος, σε συνδυασµό µε το µοτίβο της 

																																																								
73 Bλ. Γ 1,11,1–13,2: ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο µὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν· 
µικρὸν δ’ ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενοµένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν 
οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λάµπεσθαι πᾶσα. περίφοβος δ’ εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ τῇ µὲν ἔκρινεν 
ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὢν καὶ κινδύνοις φῶς µέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε· τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ 
Διὸς µὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάµπεσθαι τὸ πῦρ, µὴ οὐ δύναιτο ἐκ 
τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ’ εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων ἀποριῶν. ὁποῖόν τι µὲν δὴ ἐστὶ 
τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συµβάντων µετὰ τὸ ὄναρ (έκδοση: E. C. Marchant).  
74 Έκδοση: E. C. Marchant. 
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διεκδίκησης του τελευταίου από δύο εκπροσώπους των δύο αυτών επιλογών, 
έναν µε εκλεπτυσµένο παρουσιαστικό και ευφράδεια, και έναν µε όψη και 
λεκτικό που χαρακτηρίζονται από βαναυσότητα, απαντά επίσης στο έργο του 
Λουκιανού Ῥητόρων διδάσκαλος (κεφ. 6 κ.εξ.)· για τις επιρροές αυτές του 
Λουκιανού και τις οµοιότητες των δύο λουκιάνειων έργων πβ. τις σχετικές 
παρατηρήσεις του Anderson, Lucian 138 µε υποσηµ. 28–31· επίσης, Jones, 
Culture and Society 9· Pelling, Lucian 234–238.  

Στο υπό εξέταση έργο, όπως και στο Ὄνειρος ἢ Ἀλεκτρυών, η εµπειρία 
του ονείρου, µολονότι διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην πλοκή, αποτελεί στην 
πραγµατικότητα απλά το µέσον για την πραγµάτευση ενός άλλου θέµατος ― 
εδώ του θέµατος των υπαρξιακών αναζητήσεων ενός εφήβου, ο οποίος 
αναρωτιέται τι θα κάνει στο µέλλον, και των πλεονεκτηµάτων της πνευµατικής 
εργασίας για τους φτωχούς νέους. Ως εκπρόσωπος της δεύτερης σοφιστικής, ο 
Λουκιανός στοχεύει στο να εξάρει την αξία της πνευµατικής καλλιέργειας και 
την υπεροχή της έναντι της χειρωνακτικής εργασίας τοποθετώντας µέσα στο 
πλαίσιο της ονειρικής εµπειρίας µια ιστορία όµοια µε αυτήν που διηγείται ο 
σοφιστής της κλασικής εποχής Πρόδικος. Εν ολίγοις, το Περὶ τοῦ ἐνυπνίου δεν 
θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ενδεικτικό των απόψεων του Λουκιανού σε σχέση 
µε τα όνειρα και τον συµβολισµό τους, πράγµα που µάλλον ισχύει γενικά για το 
λουκιάνειο έργο75. Εξάλλου, θέµατα όπως η θεϊκή προέλευση και η προφητική 
ισχύς των ονείρων συχνά αντιµετωπίζονται από τον συγγραφέα µε σκεπτικισµό 
και σατιρική διάθεση, η οποία ίσως υπολανθάνει σε κάποιο βαθµό και στο 
παρόν κείµενο· για τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις πβ. Harrisson, Dreams 
and Dreaming 161–163, 179 και passim· για µια γενική θεώρηση των ονείρων 
στα κείµενα του Λουκιανού βλ. ibidem 263 και 288–289. Όπως σηµειώνουν η 
Harrisson, ό.π. 161 και 179 και ο Jones, Culture and Society 10, το Περὶ τοῦ 
ἐνυπνίου είναι ενδεχοµένως εµπνευσµένο από το όνειρο για το οποίο κάνει λόγο 
ο Γαληνός στο Περὶ τῆς θεραπευτικῆς µεθόδου Ι 609, το οποίο υπήρξε, όπως 
λέει, καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του επαγγέλµατός του.   

Το Περὶ τοῦ ἐνυπνίου δεν είναι το µόνο έργο στο οποίο ο Λουκιανός 
αναφέρεται στην πορεία του ως ρήτορα, εκπροσώπου της δεύτερης σοφιστικής. 
Ο Σύρος στο Δὶς κατηγορούµενος, 26–35, που αποτελεί το alter ego του 
συγγραφέα, κατηγορείται από τη Ρητορική για αχαριστία, αφού, ενώ αυτή του 
																																																								
75 Ο κόσµος των ονείρων έχει αποτελέσει τόσο πηγή έµπνευσης όσο και αντικείµενο πολύπλευρης 
ανάλυσης στην αρχαιοελληνική γραµµατεία. Ήδη στα οµηρικά έπη εντοπίζονται αναφορές στην 
προέλευση, την προφητική ισχύ και την ερµηνεία του ονείρου. Κατά την κλασική και την ύστερη 
αρχαιότητα, η φιλοσοφική προσέγγιση της ονειρικής εµπειρίας συνυπήρξε µε την προσπάθεια 
εξήγησης και αποσυµβολισµού των ονείρων. Στο πλαίσιο των έργων αυτών, τα όνειρα 
κατηγοριοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως, ενώ οι θέσεις που εκφράζονται σχετικά µε τη φύση και τον 
ρόλο που αυτά διαδραµατίζουν στην ανθρώπινη ζωή είναι άµεσα συναρτώµενες µε την 
κοσµοθεωρία του εκάστοτε συγγραφέα και το πνευµατικό κλίµα της εποχής του. Για µια 
επισκόπηση των σχετικών µε τα όνειρα έργων στην αρχαιοελληνική γραµµατεία πβ. Kruger, 
Dreaming ιδίως 17–34 και 57–82· Harrisson, Dreams and Dreaming· Dodds, Έλληνες και 
παράλογο 77–93· Cox Miller, Dreams· βλ., επίσης, την ανάλυση της Α. Κορολή στο Περὶ 
ἐνυπνίων του Συνεσίου, το οποίο περιλαµβάνεται στον ανά χείρας τόµο.  
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χάρισε αναγνώριση και πλούτο, εκείνος την πρόδωσε προς χάριν του Διαλόγου· 
πβ. τα εξής χαρακτηριστικά σηµεία του χωρίου:  27,1–20: Ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, τουτονὶ κοµιδῇ µειράκιον ὄντα, βάρβαρον ἔτι τὴν φωνὴν καὶ µονονουχὶ 
κάνδυν ἐνδεδυκότα εἰς τὸν Ἀσσύριον τρόπον, περὶ τὴν Ἰωνίαν εὑροῦσα 
πλαζόµενον ἔτι καὶ ὅ τι χρήσαιτο ἑαυτῷ οὐκ εἰδότα παραλαβοῦσα ἐπαίδευσα. καὶ 
ἐπειδὴ ἐδόκει µοι εὐµαθὴς εἶναι καὶ ἀτενὲς ὁρᾶν εἰς ἐµέ—ὑπέπτησσε γὰρ τότε καὶ 
ἐθεράπευεν καὶ µόνην ἐθαύµαζεν—ἀπολιποῦσα τοὺς ἄλλους ὁπόσοι ἐµνήστευόν 
µε πλούσιοι καὶ καλοὶ καὶ λαµπροὶ τὰ προγονικά, τῷ ἀχαρίστῳ τούτῳ ἐµαυτὴν 
ἐνεγγύησα πένητι καὶ ἀφανεῖ καὶ τούτῳ ἐµαυτὴν ἐνεγγύησα πένητι καὶ ἀφανεῖ καὶ 
νέῳ προῖκα οὐ µικρὰν ἐπενεγκαµένη πολλοὺς καὶ θαυµασίους λόγους. εἶτα 
ἀγαγοῦσα αὐτὸν εἰς τοὺς φυλέτας τοὺς ἐµοὺς παρενέγραψα καὶ ἀστὸν ἀπέφηνα, 
ὥστε τοὺς διαµαρτόντας τῆς ἐγγύης ἀποπνίγεσθαι. δόξαν δὲ αὐτῷ περινοστεῖν 
ἐπιδειξοµένῳ τοῦ γάµου τὴν εὐποτµίαν, οὐδὲ τότε ἀπελείφθην, ἀλλὰ πανταχοῦ 
ἑποµένη ἄνω καὶ κάτω περιηγόµην· καὶ κλεινὸν αὐτὸν καὶ ἀοίδιµον ἐποίουν 
κατακοσµοῦσα καὶ περιστέλλουσα· 28, 1–8: ἐπεὶ δὲ ἱκανῶς ἐπεσιτίσατο καὶ τὰ 
πρὸς εὐδοξίαν εὖ ἔχειν αὐτῷ ὑπέλαβεν, τὰς ὀφρῦς ἐπάρας καὶ µέγα φρονήσας 
ἐµοῦ µὲν ἠµέλησεν, µᾶλλον δὲ τέλεον εἴασεν, αὐτὸς δὲ τὸν γενειήτην ἐκεῖνον, τὸν 
ἀπὸ τοῦ σχήµατος, τὸν Διάλογον, Φιλοσοφίας υἱὸν εἶναι λεγόµενον, 
ὑπεραγαπήσας µάλα ἐρωτικῶς πρεσβύτερον αὐτοῦ ὄντα, τούτῳ σύνεστιν [...]76. Τα 
πικραµένα λόγια της Ρητορικής στο προαναφερθέν χωρίο θυµίζουν τις 
υποσχέσεις της Παιδείας στο Περὶ τοῦ ἐνυπνίου. 

To όνειρο που αποτελεί το θέµα του Περὶ τοῦ ἐνυπνίου µπορεί να 
εµπεριέχει µία δόση αλήθειας ή να είναι εξ ολοκλήρου προϊόν λογοτεχνικών 
επιρροών. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι στην ενήλικη ζωή του ο Λουκιανός 
γεύθηκε πολλά από όσα του υποσχέθηκε (ή υποτίθεται ότι του υποσχέθηκε) η 
Παιδεία στο όνειρο που αφηγείται· βλ. σχετικά τη συζήτηση του Jones, Culture 
and Society 9–10.  

Το απόσπασµα που παρατίθεται στη συνέχεια προέρχεται από την έκδοση 
του A. M. Harmon, Lucian, vol. 3, Cambridge 1921 (ανατύπωση 1969) 214–
232.  

 
4–6: Το παράπονο του έφηβου µαθητή της γλυπτικής τέχνης ― 

Η αρχή του ονείρου 
 

Ἀποδρὰς οὖν ἐκεῖθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἀφικνοῦµαι συνεχὲς ἀναλύζων καὶ δακρύων 
τοὺς ὀφθαλµοὺς ὑπόπλεως, καὶ διηγοῦµαι τὴν σκυτάλην καὶ τοὺς µώλωπας 
ἐδείκνυον, καὶ κατηγόρουν πολλήν τινα ὠµότητα, προσθεὶς ὅτι ὑπὸ φθόνου ταῦτα 
ἔδρασε, µὴ αὐτὸν ὑπερβάλωµαι κατὰ τὴν τέχνην. ἀνακτησαµένης δὲ τῆς µητρὸς 
καὶ πολλὰ τῷ ἀδελφῷ λοιδορησαµένης, ἐπεὶ νὺξ ἐπῆλθεν κατέδαρθον ἔτι ἔνδακρυς 
καὶ τὴν σκυτάλην ἐννοῶν. 5 Μέχρι µὲν δὴ τούτων γελάσιµα καὶ µειρακιώδη τὰ 
εἰρηµένα· τὰ µετὰ ταῦτα δὲ οὐκέτι εὐκαταφρόνητα, ὦ ἄνδρες, ἀκούσεσθε, ἀλλὰ καὶ 
πάνυ φιληκόων ἀκροατῶν δεόµενα· ἵνα γὰρ καθ’ Ὅµηρον εἴπω,     

																																																								
76 Έκδοση: A. M. Harmon. 
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θεῖός µοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος 
ἀµβροσίην διὰ νύκτα, 

ἐναργὴς οὕτως ὥστε µηδὲν ἀπολείπεσθαι τῆς ἀληθείας. ἔτι γοῦν καὶ µετὰ τοσοῦτον 
χρόνον τά τε σχήµατά µοι τῶν φανέντων ἐν τοῖς ὀφθαλµοῖς παραµένει καὶ ἡ φωνὴ 
τῶν ἀκουσθέντων ἔναυλος· οὕτω σαφῆ πάντα ἦν. 6 Δύο γυναῖκες λαβόµεναι ταῖν 
χεροῖν εἷλκόν µε πρὸς ἑαυτὴν ἑκατέρα µάλα βιαίως καὶ καρτερῶς· µικροῦ γοῦν µε 
διεσπάσαντο πρὸς ἀλλήλας φιλοτιµούµεναι· καὶ γὰρ καὶ ἄρτι µὲν ἂν ἡ ἑτέρα 
ἐπεκράτει καὶ παρὰ µικρὸν ὅλον εἶχέ µε, ἄρτι δ’ ἂν αὖθις ὑπὸ τῆς ἑτέρας εἰχόµην. 
ἐβόων δὲ πρὸς ἀλλήλας ἑκατέρα, ἡ µὲν ὡς αὐτῆς ὄντα µε κεκτῆσθαι βούλοιτο, ἡ 
δὲ ὡς µάτην τῶν ἀλλοτρίων ἀντιποιοῖτο. ἦν δὲ ἡ µὲν ἐργατικὴ καὶ ἀνδρικὴ καὶ 
αὐχµηρὰ τὴν κόµην, τὼ χεῖρε τύλων ἀνάπλεως, διεζωσµένη τὴν ἐσθῆτα, τιτάνου 
καταγέµουσα, οἷος ἦν ὁ θεῖος ὁπότε ξέοι τοὺς λίθους· ἡ ἑτέρα δὲ µάλα 
εὐπρόσωπος καὶ τὸ σχῆµα εὐπρεπὴς καὶ κόσµιος τὴν ἀναβολήν. Τέλος δ’ οὖν 
ἐφιᾶσί µοι δικάζειν ὁποτέρᾳ βουλοίµην συνεῖναι αὐτῶν. 

 
Μετάφραση 

Το σκάω από εκεί, λοιπόν, και φθάνω σπίτι µου κλαίγοντας ασταµάτητα µε λυγµούς και 
µε µάτια γεµάτα δάκρυα, και διηγούµαι την ιστορία µε το ραβδί και έδειχνα και τις 
µελανιές και εκστόµιζα κατηγορίες (sc. εναντίον του θείου µου) για τη µεγάλη του 
ωµότητα λέγοντας επιπλέον ότι αυτά τα έκανε από φθόνο, µήπως τον ξεπεράσω στην 
τέχνη. Αφού η µητέρα µου πήρε το µέρος µου και κακολόγησε πολύ τον αδελφό της, 
πλάγιασα να κοιµηθώ όταν νύχτωσε, δακρυσµένος ακόµα και έχοντας στο µυαλό µου το 
ραβδί. 5 Όσα έχω πει µέχρι στιγµής φαντάζουν αστεία και παιδιάστικα. Στη συνέχεια, 
όµως, άνδρες, δεν θα ξανακούσετε ιστορίες ευκαταφρόνητες, αλλά πράγµατα που αξίζει 
να τα ακούσουν ακροατές πρόθυµοι να δείξουν µεγάλη προσοχή· γιατί, για να το πω 
όπως ο Όµηρος, 

«όνειρο θεϊκό µε βρήκε στον ύπνο 
µέσα από τη νύχτα την άφθαρτη» 

τόσο ξεκάθαρο, ώστε διόλου δεν απείχε από την πραγµατικότητα. Ακόµα και τώρα, 
ύστερα από τόσο καιρό, και οι µορφές έχουν παραµείνει ζωντανές µπροστά στα µάτια 
µου και ο ήχος όσων άκουσα ακόµα αντηχεί στ’ αφτιά µου· τόσο καθαρά ήταν όλα. 6 
Δυο γυναίκες µε έπιασαν από τα χέρια και µε τραβούσαν καθεµιά προς το µέρος της µε 
µεγάλη ορµή και δύναµη· λίγο έλειψε να µε κόψουν στα δυο έτσι που ανταγωνίζονταν η 
µία την άλλη. Γιατί πότε επικρατούσε η µια και σχεδόν είχε καταφέρει να µε έχει όλο 
δικό της, πότε πάλι µε κρατούσε η άλλη. Και φώναζαν η µία στην άλλη, η µία λέγοντας 
ότι είµαι δικός της και ότι θέλει να µε έχει στην κατοχή της κι η άλλη απαντώντας της 
ότι µάταια διεκδικεί ξένα πράγµατα. Η µια είχε όψη εργάτριας, ανδροπρεπή, µαλλιά 
αχτένιστα, χέρια γεµάτα κάλους, το ρούχο της πιασµένο στη ζώνη της, ήταν γεµάτη 
µαρµαρόσκονη, ίδια ο θείος µου όταν δούλευε το µάρµαρο. Η άλλη ήταν πολύ 
ευπαρουσίαστη, µε µορφή ευπρεπή και µε ενδυµασία κόσµια. Στο τέλος, λοιπόν, µε 
άφησαν να αποφασίσω ποια από τις δύο προτιµώ να ακολουθήσω.  
 

Σχόλια 
5 θεῖός µοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος | ἀµβροσίην διὰ νύκτα: Το χωρίο προέρχεται από την 
Ιλιάδα (Β 56–57). Το πρώτο µισό του χωρίου (θεῖός µοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος) απαντά 
επιπροσθέτως στο ξ 495 της Οδύσσειας (κλῦτε, φίλοι· θεῖός µοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος· 
έκδοση: P. von der Mühll) και παρατίθεται και από άλλους συγγραφείς του δευτέρου 
αιώνα µ.Χ.· βλ. Αίλιος Αριστείδης, Ἀσκληπιάδαι 41,1 και Αρτεµίδωρος, Ὀνειροκριτικὸν 
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Δ 73 και 76· για το όνειρο στον Όµηρο βλ. ενδεικτικά Dodds, Έλληνες και παράλογο 
77–93.  
 

6 Όπως παρατηρεί ο Jones, Culture and Society 9, η οξεία αντίθεση ανάµεσα στις δύο 
γυναίκες που ενσαρκώνουν τη Γλυπτική και την Παιδεία αισθητοποιείται σε επίπεδο 
εµφάνισης, οικονοµικής κατάστασης και χρήσης της γλώσσας.  

 
12,10–16: Οι υποσχέσεις της Παιδείας και η τελική απόφαση  

του εφήβου 
 

«[…] ὁρᾷς τὸν Δηµοσθένην ἐκεῖνον, τίνος υἱὸν ὄντα ἐγὼ ἡλίκον ἐποίησα. ὁρᾷς 
τὸν Αἰσχίνην, ὡς τυµπανιστρίας υἱὸς ἦν, ἀλλ’ ὅµως αὐτὸν δι’ ἐµὲ Φίλιππος 
ἐθεράπευεν. ὁ δὲ Σωκράτης καὶ αὐτὸς  ὑπὸ τῇ Ἑρµογλυφικῇ ταύτῃ τραφείς, ἐπειδὴ 
τάχιστα συνῆκεν τοῦ κρείττονος καὶ δραπετεύσας παρ’ αὐτῆς ηὐτοµόλησεν ὡς ἐµέ, 
ἀκούεις ὡς παρὰ πάντων ᾄδεται. 13 Ἀφεὶς δὲ αὖ τοὺς τηλικούτους καὶ τοιούτους 
ἄνδρας καὶ πράξεις λαµπρὰς καὶ λόγους σεµνοὺς καὶ σχῆµα εὐπρεπὲς καὶ τιµὴν 
καὶ δόξαν καὶ ἔπαινον καὶ προεδρίας καὶ δύναµιν καὶ ἀρχὰς καὶ τὸ ἐπὶ λόγοις 
εὐδοκιµεῖν καὶ τὸ ἐπὶ συνέσει εὐδαιµονίζεσθαι, χιτώνιόν τι πιναρὸν ἐνδύσῃ καὶ 
σχῆµα δουλοπρεπὲς ἀναλήψῃ καὶ µοχλία καὶ γλυφεῖα καὶ κοπέας καὶ κολαπτῆρας 
ἐν ταῖν χεροῖν ἕξεις κάτω νενευκὼς εἰς τὸ ἔργον, χαµαιπετὴς καὶ χαµαίζηλος καὶ 
πάντα τρόπον ταπεινός, ἀνακύπτων δὲ οὐδέποτε οὐδὲ ἀνδρῶδες οὐδὲ ἐλεύθερον 
οὐδὲν ἐπινοῶν, ἀλλὰ τὰ µὲν ἔργα ὅπως εὔρυθµα καὶ εὐσχήµονα ἔσται σοι 
προνοῶν, ὅπως δὲ αὐτὸς εὔρυθµός τε καὶ κόσµιος ἔσῃ, ἥκιστα πεφροντικώς, ἀλλ’ 
ἀτιµότερον ποιῶν σεαυτὸν λίθων.» 14 Ταῦτα ἔτι λεγούσης αὐτῆς οὐ περιµείνας ἐγὼ 
τὸ τέλος τῶν λόγων ἀναστὰς ἀπεφηνάµην, καὶ τὴν ἄµορφον ἐκείνην καὶ ἐργατικὴν 
ἀπολιπὼν µετέβαινον πρὸς τὴν Παιδείαν µάλα γεγηθώς, καὶ µάλιστα ἐπεί µοι καὶ 
εἰς νοῦν ἦλθεν ἡ σκυτάλη καὶ ὅτι πληγὰς εὐθὺς οὐκ ὀλίγας ἀρχοµένῳ µοι χθὲς 
ἐνετρίψατο. ἡ δὲ ἀπολειφθεῖσα τὸ µὲν πρῶτον ἠγανάκτει καὶ τὼ χεῖρε συνεκρότει 
καὶ τοὺς ὀδόντας συνέπριε· τέλος δέ, ὥσπερ τὴν Νιόβην ἀκούοµεν, ἐπεπήγει καὶ 
εἰς λίθον µετεβέβλητο. εἰ δὲ παράδοξα ἔπαθε, µὴ ἀπιστήσητε· θαυµατοποιοὶ γὰρ οἱ 
ὄνειροι. 15 Ἡ ἑτέρα δὲ πρός µε ἀπιδοῦσα, «Τοιγαροῦν ἀµείψοµαί σε», ἔφη, «τῆσδε 
τῆς δικαιοσύνης, ὅτι καλῶς τὴν δίκην ἐδίκασας, καὶ ἐλθὲ ἤδη, ἐπίβηθι τούτου τοῦ 
ὀχήµατος,» — δείξασά τι ὄχηµα ὑποπτέρων ἵππων τινῶν τῷ Πηγάσῳ ἐοικότων — 
«ὅπως εἰδῇς οἷα καὶ ἡλίκα µὴ ἀκολουθήσας ἐµοὶ ἀγνοήσειν ἔµελλες.» ἐπεὶ δὲ 
ἀνῆλθον, ἡ µὲν ἤλαυνε καὶ ὑφηνιόχει, ἀρθεὶς δὲ εἰς ὕψος ἐγὼ ἐπεσκόπουν ἀπὸ τῆς 
ἕω ἀρξάµενος ἄχρι πρὸς τὰ ἑσπέρια πόλεις καὶ ἔθνη καὶ δήµους, καθάπερ ὁ 
Τριπτόλεµος ἀποσπείρων τι εἰς τὴν γῆν. οὐκέτι µέντοι µέµνηµαι ὅ τι τὸ 
σπειρόµενον ἐκεῖνο ἦν, πλὴν τοῦτο µόνον ὅτι κάτωθεν ἀφορῶντες ἄνθρωποι 
ἐπῄνουν καὶ µετ’ εὐφηµίας καθ’ οὓς γενοίµην τῇ πτήσει παρέπεµπον.  16 Δείξασα 
δέ µοι τὰ τοσαῦτα κἀµὲ τοῖς ἐπαινοῦσιν ἐκείνοις ἐπανήγαγεν αὖθις, οὐκέτι τὴν 
αὐτὴν ἐσθῆτα ἐκείνην ἐνδεδυκότα ἣν εἶχον ἀφιπτάµενος, ἀλλά µοι ἐδόκουν 
εὐπάρυφός τις ἐπανήκειν. καταλαβοῦσα οὖν καὶ τὸν πατέρα ἑστῶτα καὶ 
περιµένοντα ἐδείκνυεν αὐτῷ ἐκείνη τὴν ἐσθῆτα  κἀµέ, οἷος ἥκοιµι, καί τι καὶ 
ὑπέµνησεν οἷα µικροῦ δεῖν περὶ ἐµοῦ ἐβουλεύσαντο. Ταῦτα µέµνηµαι ἰδὼν 
ἀντίπαις ἔτι ὤν, ἐµοὶ δοκεῖν ἐκταραχθεὶς πρὸς τὸν τῶν πληγῶν φόβον.  
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Μετάφραση 
«[...] Βλέπεις τον Δηµοσθένη, τον γνωστό, ποιου γιος ήταν και πόσο σπουδαίο τον 
έκανα; Βλέπεις τον Αισχίνη, που ήταν γιος τυµπανίστριας, κι όµως, χάρη σ’ εµένα ο 
Φίλιππος τον είχε χαϊδεµένο; Ο Σωκράτης πάλι, που κι αυτός απ’ αυτήν τη Γλυπτική 
ζούσε, αµέσως µόλις αντιλήφθηκε ποιο ήταν το καλύτερο γι’ αυτόν, τό ’σκασε απ’ 
αυτήν και ήλθε κοντά µου, κι ακούς πόσο τον επαινούν όλοι. 13 Αν, λοιπόν, αφήσεις 
τόσο σηµαντικούς και ένδοξους άνδρες και πράξεις λαµπρές και λόγια µεγαλοπρεπή και 
εµφάνιση ευπρεπή και τιµή και δόξα και έπαινο και προεδρία και δύναµη και εξουσία 
και καλή φήµη χάρη στην ευχέρειά σου στον λόγο και καλοτυχίσµατα για τη σύνεσή 
σου, θα φορέσεις χιτώνα βρόµικο και θα αποκτήσεις όψη δούλου και θα έχεις στα χέρια 
λοστούς και γλυφίδες και κοπίδια και σµίλες, σκυµµένος κάτω, στο έργο σου, τιποτένιος 
και µικρός και ταπεινός από κάθε άποψη, δίχως ποτέ να σηκώνεις το κεφάλι και δίχως 
να γεννά το µυαλό σου τίποτα που να αρµόζει σε άνδρα ή σε φρόνηµα ελεύθερο, 
φροντίζοντας να είναι κοµψά κι ευπαρουσίαστα τα έργα σου, αλλά δείχνοντας την 
ελάχιστη φροντίδα για την κοµψότητα και την ευπρέπεια της δικής σου εµφάνισης, 
επιτρέποντας να γίνει ο εαυτός σου πιο ασήµαντος κι από τις πέτρες». 14 Κι ενώ αυτή 
έτσι µιλούσε ακόµα, εγώ, χωρίς να περιµένω να ολοκληρώσει ό,τι έλεγε, σηκώθηκα και 
ανακοίνωσα την απόφασή µου και, εγκαταλείποντας εκείνη την άσχηµη µε την όψη 
εργάτριας, πήγαινα προς το µέρος της Παιδείας µε µεγάλη χαρά, καθώς µάλιστα µου 
ερχόταν στο µυαλό το ραβδί και ότι την προηγούµενη µέρα, ήδη στο ξεκίνηµά µου, µου 
κατέφερε ουκ ολίγα ραβδίσµατα. Η άλλη γυναίκα, όταν εγκαταλείφθηκε, αρχικά 
αγανάκτησε και χτυπούσε τα χέρια κι έτριζε τα δόντια. Τελικά, όµως, έγινε άκαµπτη και 
µετατράπηκε σε πέτρα, όπως ακριβώς ξέρουµε ότι συνέβη στη Νιόβη. Κι αν είναι όσα 
έπαθε παράδοξα, µη δυσπιστείτε· γιατί τα όνειρα κάνουν τέτοια θαύµατα. 15 Η άλλη 
γυναίκα, λοιπόν, έριξε σ’ εµένα το βλέµµα της και είπε: «Θα σε ανταµείψω, λοιπόν, γι’ 
αυτήν την απόδοση του δικαίου, διότι πήρες τη σωστή απόφαση: Έλα, τώρα αµέσως, 
ανέβα σ’ αυτό το όχηµα» — και µου έδειξε ένα όχηµα µε φτερωτά άλογα, όµοια µε τον 
Πήγασο — «για να µάθεις ποια και πόσο σηµαντικά πράγµατα θα παρέµεναν άγνωστα 
για σένα αν δεν ακολουθούσες εµένα». Και όταν ανέβηκα, εκείνη είχε τα ηνία και 
οδηγούσε, κι αφού βρέθηκα σε µεγάλο ύψος, άρχισα να παρατηρώ από την αυγή έως και 
τη δύση του ήλιου πόλεις και έθνη και λαούς, ρίχνοντας κάποιο σπόρο στη γη, όπως 
ακριβώς ο Τριπτόλεµος. Δεν θυµάµαι, όµως, πια τι ήταν αυτό που έσπερνα, εκτός από 
τούτο µόνο, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που µε παρατηρούσαν από κάτω µε επαινούσαν και 
αυτοί επάνω από τους οποίους πετούσα µου έστελναν τις επευφηµίες τους. 16 Κι αφού 
µου έδειξε (sc. η Παιδεία) τόσα πολλά κι έδειξε κι εµένα σε όσους µε επαινούσαν, µε 
οδήγησε πάλι πίσω, και δεν ήµουν πια ντυµένος µε το ένδυµα που φορούσα κατά την 
πτήση, αλλά µου φαινόταν πως επέστρεφα φορώντας µεγαλοπρεπή ενδυµασία. Μόλις, 
λοιπόν, έφθασε και βρήκε τον πατέρα µου να στέκεται και να περιµένει, του έδειχνε και 
το ρούχο εκείνο κι εµένα, που είχα επιστρέψει µε τέτοια εµφάνιση, και του θύµισε ποια 
απόφαση παραλίγο να λάβουν για µένα. Αυτά θυµάµαι ότι είδα, παιδί ακόµα, επειδή, 
πιστεύω, είχα ταραχθεί από τον φόβο που µου προκάλεσαν τα χτυπήµατα.  
 

Σχόλια 
12 ὁρᾷς τὸν Δηµοσθένην ἐκεῖνον … ἀκούεις ὡς παρὰ πάντων ᾄδεται: Η Παιδεία 
προβάλλει ως παραδείγµατα τρεις άνδρες που διακρίθηκαν στην κλασική Αθήνα. Κοινός 
παρονοµαστής στην ιστορία της ζωής τους είναι πως, παρά τις οικονοµικές αντιξοότητες 
που αντιµετώπιζαν οι ίδιοι και η οικογένειά τους, εκείνοι κατάφεραν χάρη στη δύναµη 
που τους έδωσε η οξύνοια και η πνευµατική τους καλλιέργεια να γίνουν αντικείµενο 
θαυµασµού.  

Ο ρήτορας Δηµοσθένης (384/3–322 π.Χ.) έχασε τον πατέρα του, έναν εύπορο 
βιοτέχνη, σε ηλικία µόλις επτά ετών. Οι τρεις κηδεµόνες του κατασπατάλησαν την 
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περιουσία του, πράγµα που τον ώθησε στο να διεκδικήσει δικαστικώς το δίκιο του µόλις 
ενηλικιώθηκε. Χάρη στη ρητορική του δεινότητα κέρδισε όχι µόνο µέρος της περιουσίας 
του, αλλά και την κοινωνική αναγνώριση· βλ. σχετικά Weißenberger, Demosthenes, 
όπου παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία· Παπαθωµάς, Κείµενα κλασικής περιόδου 
175–179.  

Ο Αισχίνης (γέννηση: περίπου 399–396 ή 391–389 π.Χ.· θάνατος: περίπου 322 ή 
315 π.Χ.), εξίσου διακεκριµένος Αθηναίος ρήτορας και πολιτικός αντίπαλος του 
αντιµακεδόνα Δηµοσθένη, προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Φαίνεται πως η µητέρα 
του Γλαυκοθέα, για την οποία γίνεται εδώ λόγος, συµµετείχε σε µυστηριακές 
λατρευτικές τελετές αµφιβόλου κύρους, προκειµένου να αυξήσει τα εισοδήµατα της 
οικογένειας, πράγµα που έγινε αντικείµενο επικριτικού σχολιασµού εκ µέρους του 
Δηµοσθένη· πβ. Ὑπὲρ Κτησιφῶντος περὶ τοῦ στεφάνου 259–260, όπου ο Δηµοσθένης 
υποστηρίζει πως ο Αισχίνης βοηθούσε τη µητέρα του στις τελετές αυτές: ἀνὴρ δὲ 
γενόµενος τῇ µητρὶ τελούσῃ τὰς βίβλους ἀνεγίγνωσκες καὶ τἄλλα συνεσκευωροῦ, τὴν µὲν 
νύκτα νεβρίζων καὶ κρατηρίζων καὶ καθαίρων τοὺς τελουµένους καὶ ἀποµάττων τῷ πηλῷ 
καὶ τοῖς πιτύροις, καὶ ἀνιστὰς ἀπὸ τοῦ καθαρµοῦ   κελεύων λέγειν «ἔφυγον κακόν, εὗρον 
ἄµεινον,» ἐπὶ τῷ µηδένα πώποτε τηλικοῦτ’ ὀλολύξαι σεµνυνόµενος (καὶ ἔγωγε νοµίζω· µὴ 
γὰρ οἴεσθ’ αὐτὸν φθέγγεσθαι µὲν οὕτω µέγα, ὀλολύζειν δ’ οὐχ ὑπέρλαµπρον), ἐν δὲ ταῖς 
ἡµέραις τοὺς καλοὺς θιάσους ἄγων διὰ τῶν ὁδῶν, τοὺς ἐστεφανωµένους τῷ µαράθῳ καὶ 
τῇ λεύκῃ, τοὺς ὄφεις τοὺς παρείας θλίβων καὶ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς αἰωρῶν, καὶ βοῶν «εὐοῖ 
σαβοῖ,» καὶ ἐπορχούµενος «ὑῆς ἄττης ἄττης ὑῆς,» ἔξαρχος καὶ προηγεµὼν καὶ κιττοφόρος 
καὶ λικνοφόρος καὶ τοιαῦθ’ ὑπὸ τῶν γρᾳδίων προσαγορευόµενος, µισθὸν λαµβάνων 
τούτων ἔνθρυπτα καὶ στρεπτοὺς καὶ νεήλατα, ἐφ’ οἷς τίς οὐκ ἂν ὡς ἀληθῶς αὑτὸν  
εὐδαιµονίσειε καὶ τὴν αὑτοῦ τύχην;· στο κεφ. 284 του ίδιου λόγου, µάλιστα, η µητέρα 
του Αισχίνη παρουσιάζεται ως τυµπανίστρια, όπως και στο παρόν κείµενο: ἐκ ποίας γὰρ 
ἴσης ἢ δικαίας προφάσεως Αἰσχίνῃ τῷ Γλαυκοθέας τῆς τυµπανιστρίας ξένος ἢ φίλος ἢ 
γνώριµος ἦν Φίλιππος;77 Σε αντίθεση µε τον Δηµοσθένη, ο Αισχίνης τάχθηκε κατά της 
σύγκρουσης µε τη Μακεδονία του Φιλίππου Β΄· για τον Αισχίνη βλ. Weißenberger – 
Engels, Aischines· Παπαθωµάς, Κείµενα κλασικής περιόδου 34–38.  

Τέλος, το τρίτο παράδειγµα της Παιδείας, ο Σωκράτης (469–399 π.Χ.), επέλεξε 
να µην ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του Σωφρονίσκου, που ήταν µαρµαράς, αλλά 
τον δρόµο του πνεύµατος, µε αποτέλεσµα να γίνει ξακουστός φιλόσοφος· σχετικά µε 
τον βίο του Σωκράτη βλ. ενδεικτικά Döring, Sokrates.  
 

13 Στο κεφάλαιο αυτό, η πνευµατική εργασία συνδέεται µε την ευµάρεια, την εξουσία, 
τη φροντισµένη εµφάνιση και την κοινωνική αποδοχή, σε αντίθεση µε τη χειρωνακτική 
εργασία, η οποία παρουσιάζεται συνυφασµένη µε την οικονοµική καχεξία και την 
κοινωνική απαξίωση.  
 

14 τέλος δέ, ὥσπερ τὴν Νιόβην ἀκούοµεν, ἐπεπήγει καὶ εἰς λίθον µετεβέβλητο: Η Νιόβη 
ήταν κόρη του Ταντάλου και σύζυγος του Αµφίονα, του βασιλιά της Θήβας, µε τον 
οποίο έκανε πολλά παιδιά, για τον αριθµό των οποίων σώζονται διαφορετικές εκδοχές. 
Υπερήφανη για την πολυτεκνία της, διέπραξε ύβρη λέγοντας ότι είναι ανώτερη από τη 
Λητώ, που έχει µόνο δύο παιδιά. Η τιµωρία της ήταν πολύ σκληρή: Η Λητώ έστειλε τον 
γιο της Απόλλωνα να σκοτώσει τα αρσενικά παιδιά της, που κυνηγούσαν στον 
Κιθαιρώνα, και την κόρη της Αρτέµιδα να σκοτώσει τις κόρες της µέσα στο σπίτι. Λόγω 
της βαθιάς της θλίψης η Νιόβη µετατράπηκε σε βράχο στο όρος Σίπυλο, από τον οποίο 
τρέχει νερό, που µοιάζει µε δάκρυα· βλ. March, Dictionary of Classical Mythology 334 
(στο λήµµα Niobe [2]), όπου παρατίθενται και οι σχετικές αρχαίες πηγές.  
 

																																																								
77 Έκδοση: S. H. Butcher. 
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15 καθάπερ ὁ Τριπτόλεµος ἀποσπείρων τι εἰς τὴν γῆν: Ο λόγος εδώ για τον Ελευσίνιο 
θνητό τον οποίο εξουσιοδότησε η θεά Δήµητρα να διδάξει στους άλλους θνητούς την 
καλλιέργεια της γης. Ο Τριπτόλεµος επιβαίνοντας σε άµαξα, που την έσερναν φτερωτοί 
δράκοντες, πετούσε επάνω από τη γη, έριχνε κάτω καλαµπόκι και δίδασκε στους 
ανθρώπους τα µυστικά της γεωργίας· βλ. σχετικά March, Dictionary of Classical 
Mythology 481–482 (στο λήµµα Triptolemus), όπου παρατίθενται και οι σχετικές 
αρχαίες πηγές. Η θέαση του κόσµου από ψηλά είναι ένα από τα µοτίβα που απαντούν σε 
ορισµένα διαλογικά έργα του Λουκιανού· βλ. την ανάλυση του Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες 
από την Α. Κορολή στον παρόντα τόµο.  
 

16 ἐµοὶ δοκεῖν ἐκταραχθεὶς πρὸς τὸν τῶν πληγῶν φόβον: Η ψυχολογικού τύπου ερµηνεία 
του ονείρου που επιχειρεί εδώ ο Λουκιανός µειώνει σηµαντικά την αξιοπιστία του· πβ. 
το σχετικό σχόλιο του Kruger, Dreaming 129–130.  

 
Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς  

 
Μαριάννα Θωµά – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 

 
Πρόκειται για σάτιρα σε επιστολική µορφή, στην οποία ο Λουκιανός περιγράφει 
στον φίλο του φιλόσοφο Κρόνιο τον τρόπο µε τον οποίο έδωσε τέλος στη ζωή 
του ο καταγόµενος από το Πάριο, τη ρωµαϊκή αποικία του Ελλησπόντου, 
κυνικός φιλόσοφος Περεγρίνος, ο αυτοαποκαλούµενος Πρωτέας78. Το έργο 
αποτελεί ένα είδος λιβέλλου, γεµάτου ειρωνεία και ενίοτε εµπάθεια για τον 
Περεγρίνο και τους οπαδούς του, από τον οποίο, ωστόσο, δεν λείπουν και 
κάποια στοιχεία αυτοκριτικής79. Ο Λουκιανός αντιµετωπίζει χλευαστικά τον 
Περεγρίνο τονίζοντας τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του κειµένου του την 
πεποίθησή του ότι ο Κρόνιος θα βρει διασκεδαστικά τα σχετικά µε τον θάνατο 
του απατεώνα φιλοσόφου. Σύµφωνα µε την αφήγηση του Λουκιανού, ο 
Περεγρίνος έφτασε στην Παλαιστίνη αφού περιπλανήθηκε στην Αρµενία και τη 
Μικρά Ασία. Στην Παλαιστίνη ήλθε σε επαφή µε τους χριστιανούς και 
ασπάστηκε τη νέα θρησκεία, η οποία βρισκόταν τότε σε φάση ραγδαίας 
εξάπλωσης. Στη συνέχεια, φυλακίστηκε για την πίστη του. Έχασε, έτσι, 
πρόσκαιρα την ελευθερία του, αλλά φαίνεται ότι κέρδισε την αγάπη και τον 
θαυµασµό των πιστών, που έφτασαν στο σηµείο να τον αποκαλούν νέο 
Σωκράτη. Ακολούθως, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα του και δωρίζει την 
περιουσία του στην πόλη. Τούτο, ωστόσο, όχι λόγω των φιλοσοφικών 
πεποιθήσεών του, αλλά για ιδιοτελείς λόγους: προκειµένου να αποφύγει πιθανή 
δίωξη και τιµωρία για τον θάνατο του πατέρα του. Από το σηµείο αυτό και µετά, 
ο Περεγρίνος φαίνεται πως υιοθέτησε τρόπους κυνικού φιλοσόφου80. 

																																																								
78 Για τον Περεγρίνο ή Πρωτέα βλ., για παράδειγµα, Goulet-Cazé, Peregrinus surnommé Proteus 
και Brancacci, Peregrinos. Πλούσια περαιτέρω βιβλιογραφία παραθέτει ο Bremmer, Maidens, 
Magic and Martyrs, ιδιαιτ. κεφ. 5 (Peregrinus᾿ Christian Career), 65 (υποσ. 2). 
79 Για την αυτοκριτική του Λουκιανού πίσω από τη σάτιρα του Περεγρίνου βλ. και Fields, The 
Reflections of Satire 213–245. 
80 Για τη στάση του Λουκιανού απέναντι στους κυνικούς φιλοσόφους βλ. Bernays, Lucian und die 
Kyniker· για τη σχέση του λουκιάνειου έργου µε τον κυνισµό βλ. επιπλέον την ανάλυση της Α. 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 337 
 

	

Ακολούθησαν διάφορες περιπέτειες, όπως η προσπάθειά του να πάρει πίσω το 
δωρηθέν στην πόλη του χρηµατικό ποσό, καθώς και ταξίδια, µεταξύ άλλων στην 
Αίγυπτο, όπου γνώρισε τον κυνικό φιλόσοφο Αγαθόβουλο και ασκήτευσε, και 
στη Ρώµη, όπου καταφέρθηκε εναντίον του αυτοκράτορα, χωρίς, ωστόσο, να 
τιµωρηθεί µε αυστηρότητα, αφού, όπως φάνηκε, ο τελευταίος δεν τον πήρε στα 
σοβαρά. Αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του αυτοπυρπολούµενος στην 
Ολυµπία κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 165 µ.Χ. ενώπιον 
πλήθους µαρτύρων. Φαίνεται ότι ο Περεγρίνος, όντας επηρεασµένος σε 
φιλοσοφικό επίπεδο από κάποιες αρχές της ινδικής φιλοσοφίας (και ειδικά από 
τη διδασκαλία των Βραχµάνων) για τον πόνο και τον θάνατο, διάλεξε αυτόν τον 
τρόπο να πεθάνει, προκειµένου ο θάνατός του να είναι ένδοξος και σύµφωνος µε 
τις πεποιθήσεις του. Η τοποθέτηση της αυτοπυρπόλησής του στο έτος 165 µ.Χ. 
προσφέρει έναν ασφαλή terminus post quem για τη συγγραφή του έργου του 
Λουκιανού. Εκτός από τον συγγραφέα µας, µνεία του Περεγρίνου γίνεται και 
από άλλους Έλληνες και Ρωµαίους εθνικούς συγγραφείς, για παράδειγµα από 
τον Aulus Gellius (Noctes Atticae) και τον Φιλόστρατο (Βίοι Σοφιστῶν), καθώς 
επίσης και από τρεις χριστιανούς συγγραφείς: τον Τερτυλλιανό, τον Τατιανό και 
τον Αθηναγόρα. 

Σύµφωνα µε τον Λουκιανό, στόχος της ζωής και της δράσης του ψευδο-
φιλοσόφου Περεγρίνου δεν ήταν η αναζήτηση και η εύρεση της αλήθειας, αλλά 
το χτίσιµο της προσωπικής του φήµης, αναγνωρισιµότητας και δόξας81. Έτσι, 
προσπάθησε µε κάθε τρόπο να εξαπατήσει τους αφελείς δανειζόµενος στοιχεία 
από διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις. Η επιλογή της προσωνυµίας «Πρω-
τεύς» (βλ. πιο κάτω, § 1) στόχευε προφανώς στο να κάνει τους σύγχρονούς του 
να πιστέψουν ότι διαθέτει το χάρισµα της µαντικής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι 
υποστηρικτές του τον αποκαλούσαν «νέο Σωκράτη», ενώ η φυλάκισή του για τη 
χριστιανική του πίστη τού έδωσε παράλληλα την αίγλη του χριστιανού µάρτυρα. 
Ωστόσο, η φήµη και η δόξα που τόσο έντονα επιζητούσε δεν θα µπορούσε να 
κατακτηθεί οριστικά, παρά µόνο µε έναν εντυπωσιακό θάνατο, όπως είναι η 
αυτοπυρπόληση, ο οποίος, µάλιστα, θα πραγµατοποιούνταν ενώπιον κοινού και 
θα είχε τη µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα. Προς τούτο επέλεξε τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, το µεγαλύτερο πανελλήνιο γεγονός από τoν πρώιµo όγδοο αιώνα π.Χ. 
έως την ύστερη αρχαιότητα, που προσείλκυε πλήθος θεατών από το σύνολο του 
ελληνικού κόσµου. Η επιλογή της φωτιάς ως µέσου θανάτωσης συνδέει τον 
Περεγρίνο µε τον Ηρακλή, τον προστάτη-θεό των Κυνικών, µε τον Εµπεδοκλή, 
τον φιλόσοφο που ρίχτηκε στον κρατήρα της Αίτνας, αλλά και µε τους χριστια-
νούς µάρτυρες των πρώτων αιώνων, που συχνά θανατώθηκαν µε τέτοιο τρόπο. 

Έχει υποστηριχθεί κατά καιρούς στην έρευνα ότι στο έργο Περὶ τῆς 
Περεγρίνου τελευτῆς ο Λουκιανός περιγράφει τους χριστιανούς µε ιδιαίτερα 

																																																																																																																																									
Κορολή στο απόσπασµα από το έργο Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες στον ανά χείρας τόµο, όπου 
προσφέρεται και σχετική βιβλιογραφία. 
81 Βλ. και τη µελέτη του Κοκολάκη, Αφηρωϊσµός του Περεγρίνου 29–47. 
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αρνητικό τρόπο82. Μολονότι δεν είναι απολύτως σαφές εάν εδώ πρόκειται για 
µια συνειδητή πολεµική του συγγραφέα µας εναντίον της νέας θρησκείας, σε 
κάθε περίπτωση, η παρουσίαση των χριστιανών πραγµατοποιείται από την 
οπτική γωνία ενός εθνικού συγγραφέα. Τούτο οδήγησε στο να χαρακτηριστεί το 
έργο βλάσφηµο για την χριστιανική πίστη και να ενταχθεί από τη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία στον κατάλογο των απαγορευµένων από αυτήν 
βιβλίων (Index Librorum Prohibitorum).  

Το κείµενο βασίζεται στην έκδοση του Harmon, Lucian 2–50. 
 

1–2: Προοίµιο 
 
Λουκιανὸς Κρονίῳ εὖ πράττειν. Ὁ κακοδαίµων Περεγρῖνος, ἢ ὡς αὐτὸς ἔχαιρεν 
ὀνοµάζων ἑαυτόν, Πρωτεύς, αὐτὸ δὴ ἐκεῖνο τὸ τοῦ Ὁµηρικοῦ Πρωτέως ἔπαθεν· 
ἅπαντα γὰρ δόξης ἕνεκα γενόµενος καὶ µυρίας τροπὰς τραπόµενος, τὰ τελευταῖα 
ταῦτα καὶ πῦρ ἐγένετο· τοσούτῳ ἄρα τῷ ἔρωτι τῆς δόξης εἴχετο. καὶ νῦν ἐκεῖνος 
ἀπηνθράκωταί σοι ὁ βέλτιστος κατὰ τὸν Ἐµπεδοκλέα, παρ’ ὅσον ὁ µὲν κἂν 
διαλαθεῖν ἐπειράθη ἐµβαλὼν ἑαυτὸν εἰς τοὺς κρατῆρας, ὁ δὲ γεννάδας οὗτος, τὴν 
πολυανθρωποτάτην τῶν Ἑλληνικῶν πανηγύρεων τηρήσας, πυρὰν ὅτι µεγίστην 
νήσας ἐνεπήδησεν ἐπὶ τοσούτων µαρτύρων, καὶ λόγους τινὰς ὑπὲρ τούτου εἰπὼν 
πρὸς τοὺς Ἕλληνας οὐ πρὸ πολλῶν ἡµερῶν τοῦ τολµήµατος. 2 Πολλὰ τοίνυν δοκῶ 
µοι ὁρᾶν σε γελῶντα ἐπὶ τῇ κορύζῃ τοῦ γέροντος, µᾶλλον δὲ καὶ ἀκούω βοῶντος 
οἷά σε εἰκὸς βοᾶν, «Ὢ τῆς ἀβελτερίας, ὢ τῆς δοξοκοπίας, ὢ —» τῶν ἄλλων ἃ 
λέγειν εἰώθαµεν περὶ αὐτῶν. σὺ µὲν οὖν πόρρω ταῦτα καὶ µακρῷ ἀσφαλέστερον, 
ἐγὼ δὲ παρὰ τὸ πῦρ αὐτὸ καὶ ἔτι πρότερον ἐν πολλῷ πλήθει τῶν ἀκροατῶν εἶπον 
αὐτά, ἐνίων µὲν ἀχθοµένων, ὅσοι ἐθαύµαζον τὴν ἀπόνοιαν τοῦ γέροντος· ἦσαν δέ 
τινες οἳ καὶ αὐτοὶ ἐγέλων ἐπ’ αὐτῷ. ἀλλ’ ὀλίγου δεῖν ὑπὸ τῶν Κυνικῶν ἐγώ σοι 
διεσπάσθην ὥσπερ ὁ Ἀκταίων ὑπὸ τῶν κυνῶν ἢ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ ὁ Πενθεὺς ὑπὸ 
τῶν Μαινάδων. 
 

Μετάφραση 
Ο Λουκιανός στον Κρόνιο ευχές για ευτυχία. Ο άτυχος Περεγρίνος ή ο Πρωτέας, όπως 
του άρεσε να αυτοαποκαλείται, έπαθε ακριβώς εκείνο που έπαθε και ο οµηρικός 
Πρωτέας. Αφού έγινε τα πάντα για χάρη της δόξας και υπέστη χιλιάδες µεταµορφώσεις, 
στο τέλος µεταµορφώθηκε και σε φωτιά. Γιατί από τόσο µεγάλο πάθος για τη δόξα 
κατεχόταν. Και τώρα, εκείνος ο «άριστος» άνθρωπος κάηκε όπως ο Εµπεδοκλής, µε τη 
διαφορά ότι ο Εµπεδοκλής προσπάθησε να πέσει µέσα στον κρατήρα κρυφά, ενώ ο 
ευγενής αυτός περίµενε τη γιορτή των Ελλήνων που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 
πλήθος και, αφού άναψε µια πολύ µεγάλη φωτιά, πήδηξε µέσα ενώπιον τόσων 
µαρτύρων, ενώ λίγες µέρες πριν είχε εκφωνήσει και λόγους προς τους Έλληνες σχετικά 
µε αυτό του το τόλµηµα. 2 Νοµίζω ότι µπορώ να σε δω να γελάς µε την ηλιθιότητα του 
γέροντα, και ακόµη περισσότερο σε ακούω να αναφωνείς, όπως είναι φυσικό, «Ω τι 
ανοησία! Ω τι δοξοµανία! Ω!» και όλα όσα συνηθίζουµε να λέµε για τέτοιους 
ανθρώπους. Εσύ, λοιπόν, γελάς και τα λες αυτά από µακριά και µε µεγαλύτερη 

																																																								
82 Για τη σάτιρα του χριστιανισµού από τον Λουκιανό βλ. και Edward, Christianity in Lucian’s 
Peregrinus 89–98. 
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ασφάλεια, εγώ, όµως, τα είπα εκεί κοντά στη φωτιά και από πριν και µπροστά σε πλήθος 
ακροατών, µερικοί από τους οποίους αγανάκτησαν, όσοι θαύµαζαν την παραφροσύνη 
του γέρου. Ωστόσο, ήταν και άλλοι που γελούσαν επίσης µε αυτόν. Αλλά λίγο έλειψε να 
κατασπαραχθώ από τους οπαδούς των Κυνικών, όπως ο Ακταίωνας από τα σκυλιά ή ο 
ξάδελφός του, ο Πενθέας από τις Μαινάδες.  
 

Σχόλια 
1 Κρονίῳ: Ο Κρόνιος ήταν πιθανόν νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος. 
 

εὖ πράττειν: Πρόκειται για έναν σπάνιο και περισσότερο επίσηµο χαιρετισµό, ο οποίος 
απαντά, ωστόσο, ως επιστολική σύµβαση και σε παπύρους της αυτοκρατορικής περιό-
δου. Για την παρούσα δοµή (όνοµα του αποστολέα – όνοµα του παραλήπτη – εὖ πράττειν) 
βλ. O.Petr.Mus. 138, 1 (50-51 µ.Χ.): Ἑρ̣µῆς καὶ Δίδυµ̣ος̣ Νικάνορι Πανήους εὖ πράτ̣τ̣ε[̣ιν] 
και P.Stras. VIII 772, 25–26 (197 µ.Χ.): Ἀρτεµιδώρα Ἑρµῇ εὖ π̣ράτ|τειν. Ο χαιρετισµός 
συναντάται στις παπυρικές επιστολές και µε το όνοµα του παραλήπτη να προηγείται 
αυτού του αποστολέα, πράγµα που αποτελεί στρατηγική ευγένειας. Βλ., για παράδειγµα, 
PSI ΙΙΙ 207, 1–2 (3ος/4ος αι. µ.Χ.): κυρίῳ µου πατρὶ Στεφάνῳ | Ἱέραξ εὖ πράττειν. 
 

Ὁ κακοδαίµων…τολµήµατος: Στο χωρίο είναι έντονος ο ειρωνικός τόνος του Λουκιανού 
σε σχέση µε τον Περεγρίνο. Ειδικά τα επίθετα κακοδαίµων, βέλτιστος και γεννάδας, τα 
οποία χρησιµοποιούνται για τον κυνικό φιλόσοφο, υποδηλώνουν την αρνητική στάση 
του συγγραφέα απέναντί του και την πρόθεσή του να προβάλει ότι στόχος των πράξεών 
του ήταν η απόκτηση δόξας. 
 

Πρωτεύς: Πβ. Aulus Gellius XII, 11: philosophum nomine Peregrinum, cui postea 
cognomentum Proteus factum est, virum gravem et constantem. Ο Λουκιανός τον 
αποκαλεί Περεγρίνο Πρωτέα στο έργο Δηµώνακτος Βίος (21). Το όνοµα Πρωτέας για 
τον κυνικό φιλόσοφο συναντάται και στον Φιλόστρατο (Βίοι Σοφιστῶν ΙΙ 1, 33), τον 
Τατιανό (Πρὸς Ἕλληνας 25) και στον Αθηναγόρα (Πρεσβεία περὶ τῶν Χριστιανῶν 26). 
Το όνοµα Περεγρίνος χρησιµοποιείται από τον Aulus Gellius (VIII 3), τον Αµµιανό 
Μαρκελλίνο (XXIX 1, 39), τον Τερτυλλιανό (Πρὸς Μάρτυρας 4), και τον Ευσέβιο 
(Χρονικόν, τοµ. ΙΙ, σ. 170, Schöne). Στην § 27 του παρόντος έργου, ο Λουκιανός 
αναφέρει ότι ο Περεγρίνος ήθελε να αλλάξει το όνοµά του σε «Φοίνικας» µετά την 
απόφασή του να αυτοπυρποληθεί. Για τη σηµασία των ονοµάτων του Περεγρίνου και 
την πιθανή ταύτισή του µε τον Μαρκίωνα από τη Σινώπη βλ. Detering, Marcion-Satire. 
 

τοῦ Ὁµηρικοῦ Πρωτέως: Οι µεταµορφώσεις του θαλάσσιου θεού στην προσπάθειά του 
να ξεφύγει από τον Μενέλαο, που ήθελε να τον συµβουλευτεί, παρουσιάζονται στην 
Ὀδύσσεια δ 454-459: ἡµεῖς δὲ ἰάχοντες ἐπεσσύµεθ’, ἀµφὶ δὲ χεῖρας | βάλλοµεν· οὐδ’ ὁ 
γέρων δολίης ἐπελήθετο τέχνης, | ἀλλ’ ἦ τοι πρώτιστα λέων γένετ’ ἠϋγένειος, | αὐτὰρ 
ἔπειτα δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ µέγας σῦς· | [γίνετο δ’ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον 
ὑψιπέτηλον.] | ἡµεῖς δ’ ἀστεµφέως ἔχοµεν τετληότι θυµῷ. 
 

εἰς τοὺς κρατῆρας: Στον κρατήρα του ηφαιστείου της Αίτνας. Λέγεται ότι ο τρόπος του 
θανάτου του Εµπεδοκλή παρέµενε άγνωστος µέχρι που το ηφαίστειο ξέβρασε ένα από 
τα χρυσά σανδάλια του. 
 

τὴν πολυανθρωποτάτην τῶν Ἑλληνικῶν πανηγύρεων: Πρόκειται για τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, οι οποίοι από τη στιγµή της καθιέρωσής τους το 776 π.Χ. µέχρι την κατάργησή 
τους το 393 µ.Χ. από τον Μεγάλο Θεοδόσιο, αποτέλεσαν τη µεγαλύτερη και λαµπρό-
τερη αθλητική διοργάνωση πανελλήνιου χαρακτήρα. Το πλήθος από όλες τις ελληνικές 
πόλεις που συγκεντρωνόταν κάθε τέσσερα χρόνια στην αρχαία Ολυµπία ήταν µεγάλο. 
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2 σὺ µὲν οὖν πόρρω…τοῦ γέροντος: Ο Λουκιανός ήταν παρών τη στιγµή του θανάτου 
του Περεγρίνου, σε αντίθεση µε τον Κρόνιο, στον οποίο διηγείται την ιστορία του 
θανάτου του ψευδο-φιλοσόφου. Το χωρίο προβάλλει την τόλµη και την παρρησία του 
συγγραφέα, που δεν διστάζει να ειρωνευτεί τον αντίπαλό του τη στιγµή του θανάτου 
του, και µάλιστα ενώπιον πάµπολλων υποστηρικτών του, στα µάτια των οποίων η 
αυτοπυρπόληση αποτελούσε την κορυφαία στιγµή του φιλοσοφικού του βίου. Με αυτόν 
τον τρόπο ο συγγραφέας εκδηλώνει για µια ακόµη φορά την περιφρόνηση του τόσο 
απέναντι στον Περεγρίνο όσο και απέναντι σε όσους εύπιστους τον θεώρησαν 
πραγµατικό φιλόσοφο. 
 

παρὰ τὸ πῦρ: Ο Λουκιανός δηλώνει ότι υπήρξε αυτόπτης µάρτυρας του συµβάντος, και 
εποµένως όσα διηγείται προέρχονται από προσωπική εµπειρία. Βρισκόταν, µάλιστα, 
δίπλα στη φωτιά στην οποία ρίχθηκε ο Περεγρίνος. 
 

ἀλλ’ ὀλίγου δεῖν Κυνικῶν… ὑπὸ τῶν κυνῶν: Ο συγγραφέας  χρησιµοποιεί ένα 
ετυµολογικό λογοπαίγνιο µεταξύ των όρων Κυνικῶν και κυνῶν, για να προβάλει την 
παρρησία του ενώπιον πολλών οπαδών της κυνικής φιλοσοφίας, έτοιµων θεωρητικά να 
τον κατασπαράξουν όπως τα σκυλιά που κατασπάραξαν τον µυθολογικό Ακταίωνα. Ο 
κίνδυνος στον οποίο βρέθηκε ο Λουκιανός εκδηλώνοντας την αρνητική στάση του 
απέναντι στην «αυτοθυσία» του Περεγρίνου εντείνεται ακόµη περισσότερο στον 
επόµενο στίχο µε το δεύτερο παράδειγµα σπαραγµού το οποίο αναφέρει, αυτό του 
Πενθέα από τις µανιασµένες Βάκχες. 
 

ὁ Ἀκταίων ὑπὸ τῶν κυνῶν ἢ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ ὁ Πενθεὺς ὑπὸ τῶν Μαινάδων: Τα δύο 
ξαδέλφια βρήκαν τραγικό θάνατο, καθώς προκάλεσαν την οργή δύο θεών. Ο Ακταίων 
κατασπαράχθηκε από τα σκυλιά του στο κυνήγι, επειδή τόλµησε να δει γυµνή την 
Άρτεµη, ενώ ο Πενθέας κοµµατιάστηκε από τις Μαινάδες, επειδή αρνήθηκε τον θεό 
Διόνυσο και τη λατρεία του στη Θήβα. 
 

11–13: Η φυλάκιση του Περεγρίνου – Σηµαντικές πληροφορίες για τους 
πρώιµους χριστιανους 

 
Στο απόσπασµα που ακολουθεί, ο Λουκιανός περιγράφει το ταξίδι του 
Περεγρίνου στην Παλαιστίνη, όπου ασπάστηκε τον χριστιανισµό και στη 
συνέχεια φυλακίστηκε για τις πεποιθήσεις του. Το χωρίο προσφέρει πολύτιµες 
πληροφορίες για τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων. 
 
Ὅτεπερ καὶ τὴν θαυµαστὴν σοφίαν τῶν Χριστιανῶν ἐξέµαθεν, περὶ τὴν 
Παλαιστίνην τοῖς ἱερεῦσιν καὶ γραµµατεῦσιν αὐτῶν ξυγγενόµενος. καὶ τί γάρ; ἐν 
βραχεῖ παῖδας αὐτοὺς ἀπέφηνε, προφήτης καὶ θιασάρχης καὶ ξυναγωγεὺς καὶ 
πάντα µόνος αὐτὸς ὤν, καὶ τῶν βίβλων τὰς µὲν ἐξηγεῖτο καὶ διεσάφει, πολλὰς δὲ 
αὐτὸς καὶ συνέγραφεν, καὶ ὡς θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνοι ᾐδοῦντο καὶ νοµοθέτῃ ἐχρῶντο 
καὶ προστάτην ἐπεγράφοντο, µετὰ γοῦν ἐκεῖνον ὃν ἔτι σέβουσι, τὸν ἄνθρωπον τὸν 
ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἀνασκολοπισθέντα, ὅτι καινὴν ταύτην τελετὴν εἰσῆγεν ἐς τὸν 
βίον. 12 Τότε δὴ καὶ συλληφθεὶς ἐπὶ τούτῳ ὁ Πρωτεὺς ἐνέπεσεν εἰς τὸ 
δεσµωτήριον, ὅπερ καὶ αὐτὸ οὐ µικρὸν αὐτῷ ἀξίωµα περιεποίησεν πρὸς τὸν ἑξῆς 
βίον καὶ τὴν τερατείαν καὶ δοξοκοπίαν ὧν ἐρῶν ἐτύγχανεν. ἐπεὶ δ’ οὖν ἐδέδετο, οἱ 
Χριστιανοὶ συµφορὰν ποιούµενοι τὸ πρᾶγµα πάντα ἐκίνουν ἐξαρπάσαι πειρώµενοι 
αὐτόν. εἶτ’, ἐπεὶ τοῦτο ἦν ἀδύνατον, ἥ γε ἄλλη θεραπεία πᾶσα οὐ παρέργως ἀλλὰ 
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σὺν σπουδῇ ἐγίγνετο· καὶ ἕωθεν µὲν εὐθὺς ἦν ὁρᾶν παρὰ τῷ δεσµωτηρίῳ 
περιµένοντα γρᾴδια χήρας τινὰς καὶ παιδία ὀρφανά, οἱ δὲ ἐν τέλει αὐτῶν καὶ συνε-
κάθευδον ἔνδον µετ’ αὐτοῦ διαφθείραντες τοὺς δεσµοφύλακας. εἶτα δεῖπνα ποικί-
λα εἰσεκοµίζετο καὶ λόγοι ἱεροὶ αὐτῶν ἐλέγοντο, καὶ ὁ βέλτιστος Περεγρῖνος— ἔτι 
γὰρ τοῦτο ἐκαλεῖτο—καινὸς Σωκράτης ὑπ’ αὐτῶν ὠνοµάζετο. 13 Καὶ µὴν κἀκ τῶν 
ἐν Ἀσίᾳ πόλεων ἔστιν ὧν ἧκόν τινες, τῶν Χριστιανῶν στελλόντων ἀπὸ τοῦ 
κοινοῦ, βοηθήσοντες καὶ συναγορεύσοντες καὶ παραµυθησόµενοι τὸν ἄνδρα. ἀµή-
χανον δέ τι τὸ τάχος ἐπιδείκνυνται, ἐπειδάν τι τοιοῦτον γένηται δηµόσιον· ἐν 
βραχεῖ γὰρ ἀφειδοῦσι πάντων. καὶ δὴ καὶ τῷ Περεγρίνῳ πολλὰ τότε ἧκεν χρήµατα 
παρ’ αὐτῶν ἐπὶ προφάσει τῶν δεσµῶν, καὶ πρόσοδον οὐ µικρὰν ταύτην ἐποιή-
σατο. πεπείκασι γὰρ αὑτοὺς οἱ κακοδαίµονες τὸ µὲν ὅλον ἀθάνατοι ἔσεσθαι καὶ 
βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ χρόνον, παρ’ ὃ καὶ καταφρονοῦσιν τοῦ θανάτου καὶ ἑκόντες 
αὑτοὺς ἐπιδιδόασιν οἱ πολλοί. ἔπειτα δὲ ὁ νοµοθέτης ὁ πρῶτος ἔπεισεν αὐτοὺς ὡς 
ἀδελφοὶ πάντες εἶεν ἀλλήλων, ἐπειδὰν ἅπαξ παραβάντες θεοὺς µὲν τοὺς Ἑλληνι-
κοὺς ἀπαρνήσωνται, τὸν δὲ ἀνεσκολοπισµένον ἐκεῖνον σοφιστὴν αὐτὸν προσκυ-
νῶσιν καὶ κατὰ τοὺς ἐκείνου νόµους βιῶσιν. καταφρονοῦσιν οὖν ἁπάντων ἐξ ἴσης 
καὶ κοινὰ ἡγοῦνται, ἄνευ τινὸς ἀκριβοῦς πίστεως τὰ τοιαῦτα παραδεξάµενοι. ἢν 
τοίνυν παρέλθῃ τις εἰς αὐτοὺς γόης καὶ τεχνίτης ἄνθρωπος καὶ πράγµασιν χρῆσθαι 
δυνάµενος, αὐτίκα µάλα πλούσιος ἐν βραχεῖ ἐγένετο ἰδιώταις ἀνθρώποις ἐγχανών.  
 

Μετάφραση 
Τότε µυήθηκε και στη θαυµαστή σοφία των χριστιανών, αφού ήλθε σε επαφή µε ιερείς 
και γραµµατείς τους στην Παλαιστίνη. Πώς αλλιώς; Μέσα σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, τους ξεπέρασε, και έγινε προφήτης και αρχηγός και πρόεδρος των 
συναθροίσεών τους, και µόνο αυτός ήταν τα πάντα. Και άλλα από τα ιερά βιβλία τους τα 
ερµήνευσε και τα εξήγησε, ενώ συνέγραψε πολλά και ο ίδιος. Και εκείνοι (sc. οι 
χριστιανοί) τον σέβονταν ως θεό και τον είχαν ως νοµοθέτη και τον αναγνώριζαν ως 
προστάτη, µετά από εκείνον που λατρεύουν ακόµη, τον άνθρωπο που ανασκολοπίστηκε 
στην Παλαιστίνη, επειδή εισήγαγε στον κόσµο αυτήν τη νέα λατρεία. 12 Τότε και 
συνελήφθη για τον λόγο αυτό ο Πρωτέας και ρίχτηκε στη φυλακή, πράγµα το οποίο του 
έδωσε όχι µικρό κύρος για την υπόλοιπη ζωή του και του χρησίµευσε στον 
τσαρλατανισµό και τη δοξοµανία, που τύχαιναν να είναι οι µεγάλες του αδυναµίες. 
Αφού λοιπόν φυλακίστηκε, οι χριστιανοί, θεωρώντας το ως συµφορά, κατέβαλαν κάθε 
προσπάθεια για να τον σώσουν. Αλλά επειδή αυτό ήταν αδύνατο, του παρείχαν κάθε 
άλλη υπηρεσία όχι µε αδιαφορία, αλλά µε µεγάλο ζήλο. Από πολύ νωρίς το πρωί 
µπορούσε να δει κανείς να περιµένουν κοντά στη φυλακή ηλικιωµένες χήρες και 
ορφανά παιδιά. Και οι επικεφαλής τους (sc. οι πρόκριτοι των χριστιανών) 
δωροδοκούσαν τους φύλακες και κοιµούνταν µέσα (sc. στη φυλακή) µαζί του. Και 
ποικίλα φαγητά του έφερναν και διάβαζαν ιερά κείµενα, και ο καλός µας Περεγρίνος — 
γιατί έτσι τον αποκαλούσαν ακόµη — ονοµαζόταν από αυτούς νέος Σωκράτης. 13Ακόµη 
κι από τις ασιατικές πόλεις έρχονταν κάποιοι άνθρωποι, σταλµένοι από τους χριστιανούς 
µε δικά τους έξοδα για να βοηθήσουν, να υπερασπιστούν και να παρηγορήσουν τον 
άνδρα. Είναι αξιοθαύµαστη η ταχύτητα µε την οποία αντιδρούν όταν γίνει κάποιο τέτοιο 
δηµόσιο συµβάν. Και σε µικρό χρονικό διάστηµα διαθέτουν µε γενναιοδωρία καθετί. 
Και ο Περεγρίνος απέκτησε πολλά λεφτά τότε µε τη δικαιολογία των δεσµών του, και 
συγκέντρωσε όχι µικρό αποταµίευµα. Διότι οι ελεεινοί τους έπεισαν να πιστεύουν πως 
θα µείνουν αθάνατοι και θα ζήσουν για πάντα, γι᾿ αυτό και περιφρονούν τον θάνατο, και 
οι περισσότεροι παραδίδονται σε αυτόν µε τη θέλησή τους. Έπειτα, τους έπεισε ο 
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πρώτος νοµοθέτης τους ότι είναι όλοι αδελφοί µεταξύ τους µόλις απαρνηθούν τους 
ελληνικούς θεούς και προσέλθουν (sc. στη θρησκεία του) και προσκυνήσουν τον 
ανασκολοπισµένο εκείνο σοφό και ζήσουν µε βάση τους δικούς του νόµους. 
Καταφρονούν, λοιπόν, τα πάντα και πιστεύουν ότι όλα είναι κοινά, επειδή δέχονται 
τέτοια δόγµατα χωρίς ακριβείς αποδείξεις. Εάν, λοιπόν, παρουσιαστεί ανάµεσά τους 
κανένας απατεώνας και επιτήδειος άνθρωπος, ικανός να τους εκµεταλλευτεί, αµέσως 
αποκτά πλούτη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εξαπατώντας τους απλοϊκούς αυτούς 
ανθρώπους. 
 

Σχόλια 
11 θαυµαστὴν σοφίαν τῶν Χριστιανῶν: Το χωρίο διέπεται από ειρωνικό τόνο, και 
µάλιστα αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους το έργο χαρακτηρίστηκε 
βλάσφηµο. Ωστόσο, παρόλο που εκφράζει τόσο εµφατικά την αρνητική στάση του 
Λουκιανού απέναντι στον χριστιανισµό, οι πληροφορίες που παρέχει σχετικά µε τη ζωή 
των πρώτων χριστιανών είναι πολύτιµες. 
 

καὶ τῶν βίβλων τὰς µὲν ἐξηγεῖτο καὶ διεσάφει: Εδώ γίνεται αναφορά στο σύνολο των 
ιερών κειµένων των χριστιανών, τόσο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης όσο και 
των πρώιµων πατερικών κειµένων. 
 

τὸν ἄνθρωπον τὸν ἐν τῇ Παλαιστίνῃ ἀνασκολοπισθέντα: Στο σηµείο αυτό, γίνεται 
αναφορά στον Ιησού Χριστό. Η χρήση της λέξης ἄνθρωπος προφανώς υποδηλώνει τη 
διάθεση αµφισβήτησης του Λουκιανού όσον αφορά στη φύση του Ιησού ως 
θεανθρώπου. 
 

καινὴν ταύτην τελετὴν εἰσῆγεν ἐς τὸν βίον: Πρόκειται για µια υποτιµητική αναφορά στη 
χριστιανική λατρεία, την οποία ο Λουκιανός θεωρεί νέα τελετή. 
 

12 ἔτι γὰρ τοῦτο ἐκαλεῖτο: Εξηγεί ότι ο Περεγρίνος ακόµη δεν είχε λάβει το προσωνύµιο 
«Πρωτεύς». 
 

ὁ βέλτιστος Περεγρῖνος: Η χρήση του υπερθετικού βέλτιστος έχει ειρωνική χροιά. Στόχος 
είναι να καταδειχθεί ακόµη περισσότερο η αφέλεια των πρώτων χριστιανών. 
 

ὡς ἀδελφοὶ πάντες εἶεν ἀλλήλων: Για το δόγµα της αδελφικής αγάπης πβ. Κατὰ 
Ματθαίον 23, 9. 
 

καινὸς Σωκράτης ὑπ’ αὐτῶν ὠνοµάζετο: Η φυλάκιση του Περεγρίνου και η αφοσίωση 
των χριστιανών σε αυτόν φέρνει στο µυαλό την ιστορία της φυλάκισης του Σωκράτη 
(Πλάτωνας, Φαίδων 59d κ.ε.). (Βλ. και Anderson, Lucian 75). Ωστόσο, φαίνεται 
παράξενο ότι οι χριστιανοί παραλλήλιζαν ένα εξαίρετο κατά τη γνώµη τους χριστιανό µε 
τον Αθηναίο φιλόσοφο. Πρόκειται πιθανόν για µια ανακρίβεια του Λουκιανού, ο οποίος 
χρησιµοποιεί έναν παραλληλισµό από την εθνική και όχι από τη χριστιανική παράδοση. 
 

13 Καὶ µὴν κἀκ τῶν ἐν Ἀσίᾳ πόλεων… τὸν ἄνδρα: Τονίζει τον ζήλο αλλά και την αφέλεια 
των πρώτων χριστιανών. 
 

ἐν Ἀσίᾳ: Πρόκειται για τη ρωµαϊκή συγκλητική επαρχία της Ασίας (στη δυτική Μικρά 
Ασία), που ιδρύθηκε περίπου στην περιοχή του παλαιού βασιλείου της Περγάµου, και 
όχι για την ήπειρο της Ασίας συνολικά. Τα ακριβή όρια της επαρχίας αυτής, η οποία 
διοικείτο από ανθύπατο (proconsul), µεταβλήθηκαν πολλές φορές ανά τους αιώνες. 
 

καὶ δὴ…ἐποιήσατο: Εδώ ο Λουκιανός αναδεικνύει την απόκτηση οικονοµικού κέρδους ή 
υλικού οφέλους ως βασικού κινήτρου της δράσης του Περεγρίνου.  
 

τὸ µὲν ὅλον ἀθάνατοι ἔσεσθαι καὶ βιώσεσθαι τὸν ἀεὶ χρόνον: Γίνεται αναφορά στη 
χριστιανική προσδοκία για αιώνια µετά θάνατον ζωή. 
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παρ’ ὃ καὶ καταφρονοῦσιν τοῦ θανάτου καὶ ἑκόντες αὑτοὺς ἐπιδιδόασιν οἱ πολλοί: 
Εξήγηση από την πλευρά ενός εθνικού του µεγάλου ζήλου των χριστιανών και της 
προθυµίας τους να θυσιαστούν ως µάρτυρες για την πίστη τους. 
 

ὁ νοµοθέτης ὁ πρῶτος: Η πρώτη σκέψη είναι ότι ο Λουκιανός αναφέρεται εδώ στον 
Χριστό.  Ωστόσο, έχει διατυπωθεί και η υπόθεση ότι ο λόγος είναι εδώ για τον Μωυσή ή 
τον Παύλο. Η υπόθεση ότι πρόκειται για τον Παύλο ενισχύεται από το ότι ο Απόστολος 
των εθνών ήταν ο πρώτος που συνέγραψε χριστιανικά θεολογικά κείµενα. Πρόκειται για 
τις επιστολές του, µερικές µάλιστα από τις οποίες, όπως η πρώτη προς Κορινθίους, 
περιείχαν κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις προς τις πρώιµες χριστιανικές κοινότητες 
(οι επιστολές του Παύλου γράφτηκαν τη δεκαετία του 50 µ.Χ., και έτσι προηγούνται 
χρονικά της συγγραφής των τεσσάρων ευαγγελίων). 
 

τὸν δὲ ἀνεσκολοπισµένον ἐκεῖνον σοφιστήν: Το ρήµα ἀνασκολοπίζω είναι συνώνυµο ήδη 
από την κλασική εποχή του ἀνασταυρόω (βλ. Ηρόδοτος 9,78,3, πβ. Λουκιανός, 
Προµηθεύς 2,7), δηλώνει δηλαδή τη θανάτωση δια του σταυρού, ενώ η λέξη σοφιστής 
έχει άλλοτε θετική ή ουδέτερη και άλλοτε αρνητική σηµασία. Αυτή η φράση, αλλά και 
όλο το παραπάνω χωρίο ήταν η κυριότερη αιτία για το αρνητικό κλίµα που 
δηµιουργήθηκε εναντίον του Λουκιανού στο Βυζάντιο και αργότερα στη Δύση (βλ. και 
Χρηστίδης, Ο Λουκιανός και οι Χριστιανοί 20–21). Στις αρχές του 10ου αι. µ.Χ., ο 
Καισαρείας Αρέθας έγραψε σχόλια στα έργα του Λουκιανού µε µια σειρά από 
απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς εναντίον του. Στο τέλος του ίδιου αιώνα και στο ίδιο 
µήκος κύµατος, το λεξικό της Σούδας στο λήµµα Λουκιανός κάνει µια βιαιότατη επίθεση 
κατά του Λουκιανού, ιδιαίτερα για το παρόν έργο του. Βλ. και Γιανναρού, Η στάση του 
Λουκιανού. 
 

ἢν τοίνυν παρέλθῃ τις … ἐγχανών: Πρόκειται για µία ακόµα αναφορά στην αφέλεια των 
πρώτων χριστιανών, που µπορούν εύκολα να πέσουν θύµατα εξαπάτησης καθιστώντας 
πλούσιους διάφορους επιτήδειους απατεώνες.  
 

35–37: O θάνατος του Περεγρίνου 
 
Στις παραγράφους 32–34, ο Λουκιανός παραθέτει ό,τι κατάφερε να ακούσει από 
τον τελευταίο µακροσκελή λόγο του ίδιου του ψευδο-φιλοσόφου προς το 
πλήθος που συγκεντρώθηκε στην Ολυµπία. Στο παρακάτω χωρίο (35–37), 
παρουσιάζει το πώς είδε να καίγεται και να πεθαίνει ο Περεγρίνος, καθώς και 
την αντίδραση του πλήθους στον θάνατό του. 
 
Καὶ δὴ τὰ µὲν Ὀλύµπια τέλος εἶχεν, κάλλιστα Ὀλυµπίων γενόµενα ὧν ἐγὼ εἶδον, 
τετράκις ἤδη ὁρῶν. ἐγὼ δέ — οὐ γὰρ ἦν εὐπορῆσαι ὀχήµατος ἅµα πολλῶν 
ἐξιόντων — ἄκων ὑπελειπόµην. ὁ δὲ ἀεὶ ἀναβαλλόµενος νύκτα τὸ τελευταῖον 
προειρήκει ἐπιδείξασθαι τὴν καῦσιν· καί µε τῶν ἑταίρων τινὸς παραλαβόντος περὶ 
µέσας νύκτας ἐξαναστὰς ἀπῄειν εὐθὺ τῆς Ἁρπίνης, ἔνθα ἦν ἡ πυρά. στάδιοι πάντες 
οὗτοι εἴκοσιν ἀπὸ τῆς Ὀλυµπίας κατὰ τὸν ἱππόδροµον ἀπιόντων πρὸς ἕω. καὶ ἐπεὶ 
τάχιστα ἀφικόµεθα, καταλαµβάνοµεν πυρὰν νενησµένην ἐν βόθρῳ ὅσον ἐς 
ὀργυιὰν τὸ βάθος. δᾷδες ἦσαν τὰ πολλὰ καὶ παρεβέβυστο τῶν φρυγάνων, ὡς 
ἀναφθείη τάχιστα. 36 καὶ ἐπειδὴ ἡ σελήνη ἀνέτελλεν — ἔδει γὰρ κἀκείνην 
θεάσασθαι τὸ κάλλιστον τοῦτο ἔργον—πρόεισιν ἐκεῖνος ἐσκευασµένος ἐς τὸν ἀεὶ 
τρόπον καὶ ξὺν αὐτῷ τὰ τέλη τῶν κυνῶν, καὶ µάλιστα ὁ γεννάδας ὁ ἐκ Πατρῶν, 
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δᾷδα ἔχων, οὐ φαῦλος δευτεραγωνιστής· ἐδᾳδοφόρει δὲ καὶ ὁ Πρωτεύς. καὶ 
προσελθόντες ἄλλος ἀλλαχόθεν ἀνῆψαν τὸ πῦρ µέγιστον ἅτε ἀπὸ δᾴδων καὶ 
φρυγάνων. ὁ δέ — καί µοι πάνυ ἤδη πρόσεχε τὸν νοῦν — ἀποθέµενος τὴν πήραν 
καὶ τὸ τριβώνιον καὶ τὸ Ἡράκλειον ἐκεῖνο ῥόπαλον, ἔστη ἐν ὀθόνῃ ῥυπώσῃ 
ἀκριβῶς. εἶτα ᾔτει λιβανωτόν, ὡς ἐπιβάλοι ἐπὶ τὸ πῦρ, καὶ ἀναδόντος τινὸς 
ἐπέβαλέν τε καὶ εἶπεν ἐς τὴν µεσηµβρίαν ἀποβλέπων—καὶ γὰρ καὶ τοῦτ’ αὐτὸ πρὸς 
τὴν τραγῳδίαν ἦν, ἡ µεσηµβρία — «Δαίµονες µητρῷοι καὶ πατρῷοι, δέξασθέ µε 
εὐµενεῖς». ταῦτα εἰπὼν ἐπήδησεν ἐς τὸ πῦρ, οὐ µὴν ἑωρᾶτό γε, ἀλλὰ περιεσχέθη 
ὑπὸ τῆς φλογὸς πολλῆς ἠρµένης. 37 Αὖθις ὁρῶ γελῶντά σε, ὦ καλὲ Κρόνιε, τὴν 
καταστροφὴν τοῦ δράµατος. ἐγὼ δὲ τοὺς µητρῴους µὲν δαίµονας ἐπιβοώµενον µὰ 
τὸν Δί’ οὐ σφόδρα ᾐτιώµην· ὅτε δὲ καὶ τοὺς πατρῴους ἐπεκαλέσατο, ἀναµνησθεὶς 
τῶν περὶ τοῦ φόνου εἰρηµένων οὐδὲ κατέχειν ἠδυνάµην τὸν γέλωτα. οἱ Κυνικοὶ δὲ 
περιστάντες τὴν πυρὰν οὐκ ἐδάκρυον µέν, σιωπῇ δὲ ἐνεδείκνυντο λύπην τινὰ εἰς τὸ 
πῦρ ὁρῶντες, ἄχρι δὴ ἀποπνιγεὶς ἐπ’ αὐτοῖς, «Ἀπίωµεν», φηµί, «ὦ µάταιοι· οὐ γὰρ 
ἡδὺ τὸ θέαµα ὠπτηµένον γέροντα ὁρᾶν κνίσης ἀναπιµπλαµένους πονηρᾶς. ἢ 
περιµένετε ἔστ’ ἂν γραφεύς τις ἐπελθὼν ἀπεικάσῃ ὑµᾶς οἵους τοὺς ἐν τῷ 
δεσµωτηρίῳ ἑταίρους τῷ Σωκράτει παραγράφουσιν;» ἐκεῖνοι µὲν οὖν ἠγανάκτουν 
καὶ ἐλοιδοροῦντό µοι, ἔνιοι δὲ καὶ ἐπὶ τὰς βακτηρίας ᾖξαν. εἶτα, ἐπειδὴ ἠπείλησα 
ξυναρπάσας τινὰς ἐµβαλεῖν εἰς τὸ πῦρ, ὡς ἂν ἕποιντο τῷ διδασκάλῳ, ἐπαύσαντο 
καὶ εἰρήνην ἦγον.  
 

Μετάφραση 
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, λοιπόν, τέλειωσαν, και ήταν η ωραιότερη διοργάνωση 
Ολυµπιακών Αγώνων από όσες έχω εγώ δει, και έχω ήδη παρευρεθεί σε αυτούς 
τέσσερεις φορές. Και εγώ, επειδή ήταν δύσκολο να βρει κανείς άµαξα, γιατί πολλοί 
αναχωρούσαν την ίδια ώρα, καθυστέρησα χωρίς τη θέλησή µου. Και εκείνος (sc. ο 
Πρωτέας) αναβάλλοντας συνεχώς την απόφασή του, προανήγγειλε ότι θα 
πραγµατοποιήσει τη νύκτα την πυρπόλησή του. Και εµένα, λοιπόν, µε προσκάλεσε ένας 
από τους φίλους µου, και σηκώθηκα µέσα στη νύχτα και πήρα τον δρόµο για την 
Αρπίνα, όπου βρισκόταν η φωτιά. Το µέρος αυτό απέχει από την Ολυµπία περίπου 
είκοσι στάδια, πηγαίνοντας ανατολικά προς τον ιππόδροµο. Και αφού φτάσαµε 
γρήγορα, βρήκαµε µια φωτιά αναµµένη σε λάκκο βάθους µιας οργυιάς. Αποτελούνταν 
κυρίως από δαδιά ανακατεµένα µε φρύγανα, για να ανάψει πιο γρήγορα η φωτιά. 36 Κι 
όταν η σελήνη ανέτειλε, επειδή ήθελε κι εκείνη να δει αυτό το ωραίο θέαµα, 
εµφανίστηκε ο Πρωτέας µε τα συνήθη ρούχα του και µαζί του οι επιφανέστεροι των 
κυνικών φιλοσόφων, και µάλιστα και ο ευγενής άνδρας από την Πάτρα κρατώντας δάδα, 
όχι κακός δευτεραγωνιστής. Και ο Πρωτέας ο ίδιος κρατούσε δάδα. Έφτασαν και άλλοι 
από άλλα µέρη και άναψαν τη φωτιά, που έγινε τεράστια, αφού τροφοδοτούνταν από 
δαδιά και από φρύγανα. Εκείνος, λοιπόν, — και τώρα θέλω την προσοχή σου — 
απέθεσε το δισάκι, τον φθαρµένο µανδύα και το ηράκλειο εκείνο ρόπαλο, κι έµεινε µόνο 
µε ένα πουκάµισο αρκετά βρόµικο. Μετά, ζήτησε θυµίαµα, για το ρίξει στη φωτιά. Κι 
όταν κάποιος του προσέφερε, το έριξε στη φωτιά, και στρεφόµενος προς τον νότο — 
και, βέβαια, η κίνησή του αυτή, προς τον νότο, ήταν σχετική µε την τραγωδία —, είπε:  
«Πνεύµατα της µητέρας και του πατέρα µου, δεχθείτε µε µε ευµένεια». Κι αυτά αφού 
είπε, πήδηξε µέσα στη φωτιά και δεν ξαναφάνηκε, γιατί οι φλόγες ήταν µεγάλες και 
αµέσως τον κάλυψαν. 37 Και πάλι σε βλέπω να γελάς, φίλε µου Κρόνιε, µε το τέλος του 
δράµατος. Και εγώ, όταν άκουσα να επικαλείται τα µητρικά πνεύµατα, δεν τον 
κατέκρινα πολύ. Όταν, όµως, επικαλέστηκε τα πατρικά πνεύµατα, θυµήθηκα τις ιστορίες 
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που µου είχαν πει για τον φόνο (sc. του πατέρα του) και δεν µπορούσα να συγκρατήσω 
το γέλιο µου. Και οι Κυνικοί που είχαν περικυκλώσει τη φωτιά δεν δάκρυζαν, αλλά 
µόνο µε τη σιωπή έδειχναν τη λύπη τους και παρατηρούσαν τη φωτιά, ώσπου εγώ 
άρχισα να αισθάνοµαι ασφυξία µε αυτά: «Ας φύγουµε», λέω, «ανόητοί µου, γιατί δεν 
είναι ευχάριστο θέαµα να βλέπουµε έναν γέρο που κάηκε και να γεµίσουν τα πνευµόνια 
µας µε δυσάρεστη µυρωδιά. Ή περιµένετε να έλθει κανένας ζωγράφος, να µας 
ζωγραφίσει όπως ζωγραφίζουν τους µαθητές του Σωκράτη στο δεσµωτήριο;». Και 
εκείνοι (sc. οι Κυνικοί) αγανακτούσαν και άρχισαν να µε βρίζουν, ενώ κάποιοι σήκωσαν 
και τα ραβδιά τους. Κι έπειτα, επειδή τους απείλησα ότι θα αρπάξω µερικούς από 
αυτούς και θα τους ρίξω στη φωτιά, ώστε να ακολουθήσουν τον δάσκαλό τους, 
σταµάτησαν και ησύχασαν. 
 

Σχόλια 
35 Ἁρπίνης: Η Άρπινα ήταν προϊστορική πόλη της αρχαίας Ηλείας, χτισµένη δίπλα στις 
όχθες του Αρπινάτη, ενός από τους παραπόταµους του Αλφειού. Πήρε το όνοµά της από 
τη νύµφη Άρπινα, κόρη του ποτάµιου θεού Ασωπού και µητέρα του Οινοµάου, ο οποίος 
ήταν ο οικιστής της πόλης. Για τα ερείπια της πόλης αυτής κάνει λόγο ο Παυσανίας στο 
έκτο βιβλίο του έργου του Ἑλλάδος Περιήγησις. Βλ. Ἠλιακὰ Β΄ 21, 8: ἔστι δὲ καὶ ἄλλος 
Ἁρπινάτης καλούµενος ποταµὸς καὶ οὐ πολὺ ἀπὸ τοῦ ποταµοῦ πόλεως Ἁρπίνης ἄλλα τε 
ἐρείπια καὶ µάλιστα οἱ βωµοί· οἰκίσαι δὲ Οἰνόµαον τὴν πόλιν καὶ θέσθαι τὸ ὄνοµα ἀπὸ τῆς 
µητρὸς λέγουσιν Ἁρπίνης. 
 

ἐγὼ δέ — οὐ γὰρ ἦν εὐπορῆσαι ὀχήµατος ἅµα πολλῶν ἐξιόντων — ἄκων ὑπελειπόµην: Ο 
Λουκιανός δικαιολογείται για το ότι παρευρέθηκε στην αυτοπυρπόληση του 
Περεγρίνου, µολονότι αυτή συνέβη µετά τη λήξη της Ολυµπιάδας. Μοιάζει να 
προσπαθεί να προλάβει την κατηγορία ότι παρέµεινε στον χώρο των αγώνων µετά την 
ολοκλήρωσή τους µόνο και µόνο λόγω της περιέργειάς του να δει αυτά που πρόκειται να 
διηγηθεί. 
 

35–36 δᾷδες ἦσαν τὰ πολλὰ καὶ παρεβέβυστο τῶν φρυγάνων, ὡς ἀναφθείη τάχιστα – 
ἀνῆψαν τὸ πῦρ µέγιστον ἅτε ἀπὸ δᾴδων καὶ φρυγάνων: Ο Λουκιανός δίνει έµφαση στο 
ότι χρησιµοποιήθηκαν εύφλεκτα δαδιά και φρύγανα, γιατί τούτο εξηγεί το µέγεθος της 
φωτιάς, που κάλυψε αστραπιαία σχεδόν τον Περεγρίνο, βλ 36 fin.: ταῦτα εἰπὼν ἐπήδησεν 
ἐς τὸ πῦρ, οὐ µὴν ἑωρᾶτό γε, ἀλλὰ περιεσχέθη ὑπὸ τῆς φλογὸς πολλῆς ἠρµένης 
 

36 καὶ ἐπειδὴ ἡ σελήνη ἀνέτελλεν — ἔδει γὰρ κἀκείνην θεάσασθαι τὸ κάλλιστον τοῦτο 
ἔργον: Το χωρίο είναι ενδεικτικό της ειρωνικής διάθεσης του Λουκιανού για τον θάνατο 
του Περεγρίνου, ένα µοναδικό θέαµα που δεν µπορούσε να χάσει ούτε η Σελήνη. 
 

καὶ µάλιστα ὁ γεννάδας ὁ ἐκ Πατρῶν: Πρόκειται για τον Θεαγένη, µαθητή του 
Περεγρίνου. 
 

ἀποθέµενος τὴν πήραν καὶ τὸ τριβώνιον καὶ τὸ Ἡράκλειον ἐκεῖνο ῥόπαλον: 
Χαρακτηριστικά στοιχεία της εµφάνισης των κυνικών φιλοσόφων ήταν ο µανδύας και 
το δισάκι. Πβ. Διογένης Λαέρτιος, Διογένης 23. 
 

εἶπεν ἐς τὴν µεσηµβρίαν ἀποβλέπων: Στην ινδουϊστική παράδοση, οι ψυχές µετά τον 
θάνατο οδηγούνταν προς τον νότο, την περιοχή των πνευµάτων. Βλ. Atharva veda 18, 3, 
13, 4, 40, 2. 
 

οὐ φαῦλος δευτεραγωνιστής: Ο ειρωνικός τόνος της φράσης είναι φανερός. 
 

37 ἀναµνησθεὶς τῶν περὶ τοῦ φόνου εἰρηµένων: Για την υπόθεση του φόνου του πατέρα 
του Περεγρίνου βλ. εισαγωγή, καθώς και 14-15: ὁ δὲ εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανελθὼν 
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καταλαµβάνει τὸ περὶ τοῦ πατρῴου φόνου ἔτι φλεγµαῖνον καὶ πολλοὺς τοὺς 
ἐπανατεινοµένους τὴν κατηγορίαν κτλ. 
 

 «Ἀπίωµεν», φηµί, «ὦ µάταιοι … παραγράφουσιν;»: Με αυτήν την προτροπή και τον 
χαρακτηρισµό µάταιοι ο Λουκιανός απευθύνεται µε θράσος προς τους Κυνικούς που 
ήταν οπαδοί του Περεγρίνου, αλλά ενδεχοµένως και σε άλλους, µη οπαδούς του, που 
πήγαν να δουν το παράξενο αυτό θέαµα. 
 

ἢ περιµένετε ἔστ’ ἂν γραφεύς τις ἐπελθὼν ἀπεικάσῃ ὑµᾶς οἵους τοὺς ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ 
ἑταίρους τῷ Σωκράτει παραγράφουσιν;»: Όπως και σε άλλα σηµεία του έργου, ο 
Λουκιανός ειρωνεύεται εδώ την επιθυµία του Περεγρίνου να γίνει ένας νέος Σωκράτης· 
πβ. και ὡς ἔχοι τινὰ καὶ αὐτὸς Ἀλκιβιάδην (43). Η αναφορά στους µαθητές του Σωκράτη 
θα µπορούσε να εκληφθεί ως ειρωνικός υπαινιγµός του συγγραφέα, αφού θυµίζει 
αντίστοιχη σκηνή του Ιησού µε τους µαθητές του. 
 

βακτηρίας: Το ραβδί µαζί µε το πορτοφόλι και τον φθαρµένο χιτώνα αποτέλεσαν τα 
βασικά είδη της περιβολής των κυνικών φιλοσόφων. Πβ. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι 
φιλοσόφων ΣΤ΄ Διογένης 23.  
 

 
43–45: Τρία ανέκδοτα για τον Περεγρίνο 

 
Μετά την παρουσίαση των γεγονότων που είδε και άκουσε στην Ολυµπία, ο 
πρωτεύων αφηγητής παρουσιάζει στον Κρόνιο περιστατικά που σχετίζονται µε 
τον Περεγρίνο βάσει της δικής του αυτοψίας, ενώ µεταφέρει και την αφήγηση 
ενός γιατρού, που ονοµαζόταν Αλέξανδρος, για την ασθένεια του Περεγρίνου 
εννιά µέρες πριν πεθάνει (44). 
 
Ἓν ἔτι σοι προσδιηγησάµενος παύσοµαι, ὡς ἔχῃς ἐπὶ πολὺ γελᾶν. ἐκεῖνα µὲν γὰρ 
πάλαι οἶσθα, εὐθὺς ἀκούσας µου ὅτε ἥκων ἀπὸ Συρίας διηγούµην ὡς ἀπὸ 
Τρῳάδος συµπλεύσαιµι αὐτῷ καὶ τήν τε ἄλλην τὴν ἐν τῷ πλῷ τρυφὴν καὶ τὸ 
µειράκιον τὸ ὡραῖον ὃ ἔπεισε κυνίζειν ὡς ἔχοι τινὰ καὶ αὐτὸς Ἀλκιβιάδην, καὶ ὡς 
ἐπεὶ ταραχθείηµεν τῆς νυκτὸς ἐν µέσῳ τῷ Αἰγαίῳ γνόφου καταβάντος καὶ κῦµα 
παµµέγεθες ἐγείραντος ἐκώκυε µετὰ τῶν γυναικῶν ὁ θαυµαστὸς καὶ θανάτου 
κρείττων εἶναι δοκῶν. 44 ἀλλὰ µικρὸν πρὸ τῆς τελευτῆς, πρὸ ἐννέα σχεδόν που 
ἡµερῶν, πλεῖον, οἶµαι, τοῦ ἱκανοῦ ἐµφαγὼν ἤµεσέν τε τῆς νυκτὸς καὶ ἑάλω 
πυρετῷ µάλα σφοδρῷ. ταῦτα δέ µοι Ἀλέξανδρος ὁ ἰατρὸς διηγήσατο µετακληθεὶς 
ὡς ἐπισκοπήσειεν αὐτόν. ἔφη οὖν καταλαβεῖν αὐτὸν χαµαὶ κυλιόµενον καὶ τὸν 
φλογµὸν οὐ φέροντα καὶ ψυχρὸν αἰτοῦντα πάνυ ἐρωτικῶς, ἑαυτὸν δὲ µὴ δοῦναι. 
καίτοι εἰπεῖν ἔφη πρὸς αὐτὸν ὡς εἰ πάντως θανάτου δέοιτο, ἥκειν αὐτὸν ἐπὶ τὰς 
θύρας αὐτόµατον, ὥστε καλῶς ἔχειν ἕπεσθαι µηδὲν τοῦ πυρὸς δεόµενον· τὸν δ’ αὖ 
φάναι, «Ἀλλ’ οὐχ ὁµοίως ἔνδοξος ὁ τρόπος γένοιτ’ ἂν, πᾶσιν κοινὸς ὤν». 45 
Ταῦτα µὲν ὁ Ἀλέξανδρος. ἐγὼ δὲ οὐδ’ αὐτὸς πρὸ πολλῶν ἡµερῶν εἶδον αὐτὸν 
ἐγκεχρισµένον, ὡς ἀποδακρύσειε τῷ δριµεῖ φαρµάκῳ. ὁρᾷς; οὐ πάνυ τοὺς 
ἀµβλυωποῦντας ὁ Αἰακὸς παραδέχεται. ὅµοιον ὡς εἴ τις ἐπὶ σταυρὸν ἀναβήσεσθαι 
µέλλων τὸ ἐν τῷ δακτύλῳ πρόσπταισµα θεραπεύοι. τί σοι δοκεῖ ὁ Δηµόκριτος, εἰ 
ταῦτα εἶδε; κατ’ ἀξίαν γελάσαι ἂν ἐπὶ τῷ ἀνδρί; καίτοι πόθεν εἶχεν ἐκεῖνος 
τοσοῦτον γέλωτα; σὺ δ’ οὖν, ὦ φιλότης, γέλα καὶ αὐτός, καὶ µάλιστα ὁπόταν τῶν 
ἄλλων ἀκούῃς θαυµαζόντων αὐτόν.   
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Μετάφραση 
Πριν τελειώσω, θα σου διηγηθώ και κάτι ακόµη, για να γελάσεις µε την καρδιά σου. 
Γιατί ξέρεις από παλιά όσα άκουσες από µένα µια φορά, όταν επιστρέφοντας από τη 
Συρία σου διηγήθηκα ότι ταξίδευα µαζί του από την Τρωάδα, καθώς και για την 
καλοπέρασή του και το ωραίο αγόρι που έπεισε να στραφεί στον κυνισµό για να έχει κι 
εκείνος τον Αλκιβιάδη του. Και πως, όταν µια νύχτα στη µέση του Αιγαίου 
ταραχθήκαµε σαν κατέβηκε σκοτεινιά και σήκωσε ένα τεράστιο κύµα, αυτός έκλαιγε 
µαζί µε τις γυναίκες, αυτός ο θαυµαστός άνδρας, που νόµιζε ότι είναι ανώτερος από τον 
θάνατο. 44 Αλλά λίγο καιρό πριν από τον θάνατό του, εννέα µέρες πριν, νοµίζω, επειδή 
έφαγε περισσότερο από όσο έπρεπε, έκανε εµετό µέσα στη νύχτα και κατελήφθη από 
φοβερό πυρετό. Αυτά µου διηγήθηκε ο Αλέξανδρος, ο γιατρός, που κλήθηκε να τον 
εξετάσει. Είπε, λοιπόν, ότι τον βρήκε να κυλιέται στο πάτωµα, να βασανίζεται από τον 
πυρετό και να ζητά µε πάθος παγωµένο νερό, αλλά ότι εκείνος δεν του έδινε. Αλλά του 
είπε ότι, αν ήθελε να πεθάνει, ο θάνατος είχε έλθει σε αυτόν µόνος του, και ότι καλά θα 
έκανε να τον ακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται φωτιά. Και ότι εκείνος (sc. ο Πρωτέας) 
του απάντησε: «Όµως, έτσι δεν θα ήταν ένδοξος ο τρόπος του θανάτου, αλλά 
κοινότοπος». 45 Αυτά µου είπε, λοιπόν, ο Αλέξανδρος. Αλλά κι εγώ ο ίδιος τον είδα όχι 
προ πολλών ηµερών να έχει αλείψει το µάτι του, ώστε να δακρύσει µε το ισχυρό 
φάρµακο. Καταλαβαίνεις; Νόµιζε, φαίνεται, ότι ο Αιακός δεν δέχεται όσους έχουν 
πάθηση στα µάτια. Έµοιαζε µε άνθρωπο που ετοιµάζεται να σταυρωθεί και θεραπεύει 
µικρή πάθηση του δακτύλου του. Τι πιστεύεις ότι θα έκανε ο Δηµόκριτος αν έβλεπε 
αυτά; Δεν θα άξιζε να γελάσει µε αυτόν τον άνδρα; Και πράγµατι, πού αλλού θα 
µπορούσε να βρει εκείνος τόσο πολύ γέλιο; Γέλα κι εσύ, φίλε µου, και µάλιστα ακόµη 
πιο πολύ, εάν ακούσεις τους άλλους να τον θαυµάζουν (s c. τον Πρωτέα). 
 

Σχόλια 
43 καὶ τὸ µειράκιον τὸ ὡραῖον ὃ ἔπεισε κυνίζειν ὡς ἔχοι τινὰ καὶ αὐτὸς Ἀλκιβιάδην: Ο 
Λουκιανός ειρωνεύεται την προσπάθεια του Περεγρίνου να παρουσιάζει τον εαυτό του 
ως νέο Σωκράτη. Εδώ γίνεται λόγος για την προσπάθειά του να αποκτήσει και εκείνος 
έναν νεαρό όµορφο µαθητή, όπως ο Σωκράτης τον Αλκιβιάδη. Πβ. και σχόλιο στο 37: ἢ 
περιµένετε … Σωκράτει παραγράφουσιν; 
 

ἐκώκυε µετὰ τῶν γυναικῶν ὁ θαυµαστὸς καὶ θανάτου κρείττων εἶναι δοκῶν: Ο Λουκιανός 
γελοιοποιεί τον Περεγρίνο παρουσιάζοντάς τον να κλαίει από τον φόβο του θανάτου 
όπως οι γυναίκες. Η εικόνα αυτή δεν ταιριάζει µε τον φιλόσοφο που διακήρυττε ότι ήταν 
ανώτερος από τον θάνατο και δεν φοβόταν να πεθάνει. Οι χαρακτηρισµοί θαυµαστὸς και 
θανάτου κρείττων έχουν ξεκάθαρα ειρωνική χροιά. 
 

45 ἐγὼ δὲ οὐδ’ αὐτὸς πρὸ πολλῶν ἡµερῶν εἶδον αὐτὸν ἐγκεχρισµένον, ὡς ἀποδακρύσειε 
τῷ δριµεῖ φαρµάκῳ. ὁρᾷς; οὐ πάνυ τοὺς ἀµβλυωποῦντας ὁ Αἰακὸς παραδέχεται: Ο 
συγγραφέας µοιάζει να υπαινίσσεται ότι ο Περεγρίνος δεν είχε σκοπό να αυτοκτονήσει 
ή ότι, ενώ είχε αποφασίσει τον θάνατό του, ήταν τόσο ανόητος ώστε προσπαθούσε να 
γιατρέψει το µάτι του λίγες µέρες πριν. Όπως και να έχει, η ειρωνική και σαρκαστική 
διάθεση του συγγραφέα είναι σαφής. 
 

ὁ Αἰακὸς παραδέχεται: Κατά την ελληνική µυθολογία, ο Αιακός ήταν γιος του Δία και 
της νύµφης Αίγινας. Επειδή έβαλε τη δικαιοσύνη πάνω από τους συγγενικούς δεσµούς, 
θεωρήθηκε ως πολύ ευσεβής και δίκαιος άνθρωπος και έγινε κριτής στον κάτω κόσµο, 
καθώς και κάτοχος των κλειδιών του Άδη.  
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ 
 

Μαριάννα Θωµά  
 
Ο Διογένης Λαέρτιος έζησε το πρώτο µισό του τρίτου αιώνα µ.Χ. και είναι 
κυρίως γνωστός για το έργο του Βίοι Φιλοσόφων. Το όνοµά του απαντά σπάνια 
στα αρχαία έργα και µε παραλλαγές. Τα χειρόγραφα του έργου του, καθώς και 
αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Σώπατρος, αλλά και το λεξικό της Σούδας τον 
αποκαλούν Λαέρτιο Διογένη, ενώ ο Στέφανος ο Βυζάντιος τον ονοµάζει 
Διογένη Λαέρτιο. Με το ίδιο όνοµα εµφανίζεται και σε λήµµα της Παλατινής 
Ανθολογίας και υποστηρίζεται ότι προέρχεται από το οµηρικό όνοµα Λαέρτης. 
Έχουν προταθεί διάφορες ερµηνείες για την προέλευση του ονόµατός του µε 
επικρατέστερη αυτή του Wilamowitz. Σύµφωνα µε τη θεωρία του, το όνοµα 
Λαέρτιος αποτελεί λόγια προσωνυµία της µετακλασικής περιόδου, η οποία 
αποδόθηκε στον Διογένη για να διακρίνεται από τους υπόλοιπους συγγραφείς µε 
ίδιο όνοµα. Πιθανόν προήλθε από την οµηρική κλητική προσφώνηση για τον 
Οδυσσέα διογενὲς Λαερτιάδη.83 Οι περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή του 
Διογένη προέρχονται από το ίδιο το έργο του. Terminus ante quem για τη ζωή 
του συγγραφέα είναι το 500 µ.Χ., αφού αναφέρεται από τον Σώπατρο. Οι 
τελευταίοι φιλόσοφοι που αναφέρει στο έργο του είναι ο Σέξτος Εµπειρικός, ο 
Σκεπτικός Θεοδόσιος και ο Σατορνίνος ο Κυθηνάς, όλοι από τον τρίτο αιώνα 
µ.Χ. Το γεγονός ότι ο Διογένης δεν ασχολείται καθόλου µε τον νεοπλατωνισµό 
στο έργο του, ενώ ο τελευταίος φιλόσοφος για τον οποίο γράφει είναι ο 
Σατορνίνος υποδεικνύουν ότι ο συγγραφέας πιθανόν έζησε κατά το πρώτο µισό 
του τρίτου αιώνα µ.Χ.84 Πέρα από τους Βίους Φιλοσόφων ο Διογένης έγραψε 
και διάφορα επιγράµµατα τα οποία εξέδωσε σε συλλογή. Αρκετοί ερευνητές, 
όπως ο Gercke ή ο Schwartz, θεώρησαν ότι ήταν σκεπτικός φιλόσοφος, ενώ 
κάποιοι άλλοι, όπως για παράδειγµα ο Maass και ο Wilamowitz, τον ονόµασαν 
επικούρειο. Ωστόσο, είναι πιθανότερο ότι δεν ασπάστηκε κανένα φιλοσοφικό 
ρεύµα ή σχολή, αλλά ήταν κυρίως ένας συγγραφέας που ενδιαφερόταν για τη 
φιλοσοφία και ειδικά την ελληνική, και επιθυµούσε να συγκεντρώσει σε ένα 
έργο όλες τις πληροφορίες που είχε για τη ζωή και το έργο των µεγάλων 
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.85 Το ίδιο το έργο του µαρτυρεί ότι ο Διογένης 
είχε λάβει σπουδαία µόρφωση.  
 

Βίοι Φιλοσόφων  
 

Μαριάννα Θωµά  
 
Το έργο Βίοι Φιλοσόφων περιέχει τη ζωή και τις θεωρίες αρχαίων φιλοσόφων 
από τον Θαλή ως τον Επίκουρο και χωρίζεται σε δέκα βιβλία. Κάθε βιβλίο 

																																																								
83 Βλ. και Balaudé et al., Vies et doctrines 11−12. 
84 Βλ. και Oxford Classical Dictionary rev. ed. 475. 
85 Βλ. και Balaudé et al., Vies et doctrines 14. 
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επικεντρώνεται στη µελέτη µιας αίρεσης, δηλαδή µιας φιλοσοφικής σχολής µαζί 
µε τους διαδόχους της και όλους τους µετέπειτα φιλοσόφους που 
επηρεάστηκαν.86 Πρόκειται για ένα συνδυασµό βιογραφίας και δοξογραφίας, 
κάτι που µαρτυρεί και ο πλήρης τίτλος του έργου: Βίοι καὶ Γνῶµαι τῶν ἐν 
φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων. Μετά από µια εισαγωγή στους µη Έλληνες 
διανοούµενους, όπως χαρακτηριστικά οι αρχαίοι µάγοι, και στους επτά σοφούς, 
ο συγγραφέας χωρίζει τους φιλοσόφους του σε δύο κατηγορίες-διαδοχές: ιωνική 
ή ανατολική και ιταλική ή δυτική.87 Το έργο ολοκληρώνεται µε κάποιους 
µεµονωµένους φιλοσόφους, οι οποίοι δεν βρήκαν συνεχιστές του έργου και της 
θεωρίας τους.88 Το τελευταίο βιβλίο του, το δέκατο, είναι αφιερωµένο στον 
Επίκουρο και σώζει σηµαντικά αποσπάσµατα από διάφορα έργα του. Κατά τη 
συγγραφή του συνολικού έργου του ο Διογένης αναφέρεται στις πηγές του και 
µάλιστα καταγράφει 200 αρχαίους συγγραφείς και 300 έργα. Για κάθε φιλόσοφο 
ακολουθεί συνήθως συγκεκριµένους άξονες έρευνας και παρουσίασης: όνοµα 
και καταγωγή, µόρφωση, σηµαντικά γεγονότα της ζωής του, χαρακτήρας και 
συµπεριφορά, θάνατος, οπαδοί, έργο, θεωρίες.89 

Τα κείµενα που ακολουθούν βασίζονται στην κριτική έκδοση του Long, 
Diogenis Laertii vitae philosophorum.  

 
Ε΄ 11−16: Ἀριστοτέλης 

 
Το Ε΄ βιβλίο θεωρείται από τα πιο σπουδαία, καθώς περιλαµβάνει τον 
Αριστοτέλη και φέρνει σε επαφή τον αναγνώστη µε την περιπατητική σχολή. Η 
βιογραφία του Αριστοτέλη δίνεται όµως µε συντοµία και µετά ακολουθούν ο 
Θεόφραστος, ο Στράτων, ο Λύκων, ο Δηµήτριος ο Φαληρέας και ο Ηρακλείδης. 
Η µεγάλη αξία του βιβλίου πηγάζει και από τις πολυάριθµες διαθήκες που 
περιλαµβάνει. Στο απόσπασµα που ακολουθεί περιγράφεται η διαθήκη του 
Αριστοτέλη. 
 
Καὶ οὗτος µὲν ὁ βίος τοῦ φιλοσόφου. ἡµεῖς δὲ καὶ διαθήκαις αὐτοῦ περιετύχοµεν 
οὕτω πως ἐχούσαις· «Ἔσται µὲν εὖ· ἐὰν µη τι συµβαίνῃ, τάδε διέθετο Ἀριστοτέλης· 
12 ἐπίτροπον µὲν εἶναι πάντων καὶ διὰ παντὸς Ἀντίπατρον· ἕως δ’ ἂν Νικάνωρ 
καταλάβῃ, ἐπιµελεῖσθαι Ἀριστοµένην, Τίµαρχον, Ἵππαρχον, Διοτέλην, 
Θεόφραστον ἐὰν βούληται καὶ ἐνδέχηται αὐτῷ, τῶν τε παιδίων καὶ Ἑρπυλλίδος 
καὶ τῶν καταλελειµµένων. Καὶ ὅταν ὥρα ᾖ τῇ παιδί, ἐκδόσθαι αὐτὴν Νικάνορι· 
ἐὰν δὲ τῇ παιδὶ συµβῇ τι – ὃ µὴ γένοιτο οὐδὲ ἔσται – πρὸ τοῦ γήµασθαι ἢ ἐπειδὰν 
γήµηται, µήπω παιδίων ὄντων, Νικάνωρ κύριος ἔστω καὶ περὶ τοῦ παιδίου καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων διοικεῖν ἀξίως καὶ αὐτοῦ καὶ ἡµῶν. ἐπιµελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ 
τῆς παιδὸς καὶ τοῦ παιδὸς Νικοµάχου, ὅπως ἂν ἀξιοῖ τὰ περὶ αὐτῶν, ὡς καὶ πατὴρ 

																																																								
86 Βλ. και Κυργιόπουλος, Βίοι φιλοσόφων 8−9. 
87 Βλ. και Balaudé et al., Vies et doctrines 19. 
88 Βλ. και Oxford Classical Dictionary rev. ed. 475. 
89 Βλ. και Κυργιόπουλος, Βίοι φιλοσόφων 13−14. 
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ὢν καὶ ἀδελφός. ἐὰν µη τι πρότερον συµβῇ Νικάνορι – ὃ µὴ γένοιτο – ἢ πρὸ τοῦ 
λαβεῖν τὴν παῖδα ἢ ἐπειδὰν λάβῃ, µήπω παιδίων ὄντων, ἐὰν µέν τι ἐκεῖνος τάξῃ, 
ταῦτα κύρια ἔστω· 13 ἐὰν δὲ βούληται Θεόφραστος εἶναι µετὰ τῆς παιδός, καθάπερ 
πρὸς Νικάνορα· εἰ δὲ µη, τοὺς ἐπιτρόπους βουλευοµένους µετ’ Ἀντιπάτρου καὶ 
περὶ τῆς παιδὸς καὶ περὶ τοῦ παιδίου διοικεῖν ὅπως ἂν αὐτοῖς δοκῇ ἄριστα εἶναι. 
ἐπιµελεῖσθαι δὲ τοὺς ἐπιτρόπους καὶ Νικάνορα µνησθέντας ἐµοῦ καὶ Ἑρπυλλίδος, 
ὅτι σπουδαία περὶ ἐµὲ ἐγένετο, τῶν τε ἄλλων καὶ ἐὰν βούληται ἄνδρα λαµβάνειν, 
ὅπως µὴ ἀναξίως ἡµῶν δοθῇ. Δοῦναι δ’ αὐτῇ πρὸς τοῖς πρότερον δεδοµένοις καὶ 
ἀργυρίου τάλαντον ἐκ τῶν καταλελειµµένων καὶ θεραπαίνας τρεῖς, ἐὰν βούληται, 
καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει καὶ παῖδα τὸν Πυρραῖον· 14 καὶ ἐὰν µὲν ἐν Χαλκίδι 
βούληται οἰκεῖν, τὸν ξενῶνα τὸν πρὸς τῷ κήπῳ· ἐὰν δὲ ἐν Σταγείροις, τὴν 
πατρῴαν οἰκίαν. ὁποτέραν δ’ ἂν τούτων βούληται, κατασκευάσαι τοὺς ἐπιτρόπους 
σκεύεσιν οἷς ἂν δοκῇ κἀκείνοις καλῶς ἔχειν καὶ Ἑρπυλλίδι ἱκανῶς. ἐπιµελείσθω 
δὲ Νικάνωρ καὶ Μύρµηκος τοῦ παιδίου, ὅπως ἀξίως ἡµῶν τοῖς ἰδίοις ἐπικοµισθῇ 
σὺν τοῖς ὑπάρχουσιν ἃ εἰλήφαµεν αὐτοῦ. Εἶναι δὲ καὶ Ἀµβρακίδα ἐλευθέραν καὶ 
δοῦναι αὐτῇ, ὅταν ἡ παῖς ἐκδοθῇ, πεντακοσίας δραχµὰς καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει. 
Δοῦναι δὲ καὶ Θαλῇ πρὸς τῇ παιδίσκῃ  ἣν ἔχει, τῇ ὠνηθείςῃ, χιλίας δραχµὰς καὶ 
παιδίσκην· 15 καὶ Σίµωνι χωρὶς τοῦ πρότερον ἀργυρίου αὐτῷ <δοθέντος> εἰς 
παῖδ’ ἄλλον, ἢ παῖδα πρίασθαι ἢ ἀργύριον ἐπιδοῦναι. Τύχωνα δ’ ἐλεύθερον εἶναι, 
ὅταν ἡ παῖς ἐκδοθῇ, καὶ Φίλωνα καὶ Ὀλύµπιον καὶ τὸ παιδίον αὐτοῦ. Μὴ πωλεῖν 
δὲ τῶν παίδων µηδένα τῶν ἐµὲ θεραπευόντων, ἀλλὰ χρῆσθαι αὐτοῖς· ὅταν δ’ ἐν 
ἡλικίᾳ γένωνται, ἐλευθέρους ἀφεῖναι κατ’ ἀξίαν. ἐπιµελεῖσθαι δὲ καὶ τῶν 
ἐκδεδοµένων εἰκόνων παρὰ Γρυλλίωνα, ὅπως ἐπιτελεσθεῖσαι ἀνατεθῶσιν, ἥ τε 
Νικάνορος καὶ ἡ Προξένου, ἣν διενοούµην ἐκδοῦναι, καὶ ἡ τῆς µητρὸς τῆς 
Νικάνορος· καὶ τὴν Ἀριµνήστου τὴν πεποιηµένην ἀναθεῖναι, ὅπως µνηµεῖον αὐτοῦ 
ᾖ, ἐπειδὴ ἄπαις ἐτελεύτησε· 16 καὶ <τὴν> τῆς µητρὸς τῆς ἡµετέρας τῇ Δήµητρι 
ἀναθεῖναι εἰς Νεµέαν ἢ ὅπου ἂν δοκῇ. ὅπου δ’ ἂν ποιῶνται τὴν ταφήν, ἐνταῦθα 
καὶ τὰ Πυθιάδος ὀστᾶ ἀνελόντας θεῖναι, ὥσπερ αὐτὴ προσέταξεν· ἀναθεῖναι δὲ 
καὶ Νικάνορα σωθέντα, ἣν εὐχὴν ὑπὲρ αὐτοῦ ηὐξάµην. Ζῷα λίθινα τετραπήχη Διὶ 
σωτῆρι καὶ Ἀθηνᾷ σωτείρᾳ ἐν Σταγείροις.»  Τοῦτον ἴσχουσιν αὐτῷ αἱ διαθῆκαι 
τὸν τρόπον. 
 

Μετάφραση 
Αυτή ήταν η ζωή του φιλοσόφου. Βρήκαµε και τη διαθήκη του που είναι η παρακάτω. 
«Εύχοµαι να πάνε όλα καλά. Αν συµβεί κάτι, αυτά ορίζει ο Αριστοτέλης. 12 Επίτροπος 
να είναι ο Αντίπατρος για όλα και για πάντα. Μέχρι να αναλάβει καθήκοντα ο Νικάνωρ, 
θα φροντίζουν για τα παιδιά µου, την Ερπυλλίδα καθώς και την περιουσία µου ο 
Αριστοµένης, ο Τίµαρχος, ο Ίππαρχος, ο Διοτέλης και ο Θεόφραστος, αν θέλει και 
δέχεται. Και όταν φτάσει το κορίτσι σε ηλικία γάµου, να την παντρευτεί ο Νικάνωρ. Εάν 
συµβεί κάτι κακό στο κορίτσι, το οποίο απεύχοµαι, πριν από τον γάµο ή αφότου 
παντρευτεί, χωρίς να έχει αποκτήσει όµως παιδιά, ο Νικάνωρ θα είναι υπεύθυνος για το 
παιδί µου και θα φροντίσει για τα υπόλοιπα µε τρόπο αντάξιο τόσο εκείνου όσο και για 
εµάς. Επίσης να αναλάβει ο Νικάνωρ τη φροντίδα της κόρης µου και του γιου µου 
Νικόµαχου, µε τρόπο κατάλληλο για εκείνον, σαν να ήταν πατέρας και αδελφός. Αν 
ωστόσο κάτι συµβεί στον Νικάνορα, το οποίο απεύχοµαι, πριν να παντρευτεί την 
κοπέλα ή µετά τον γάµο, πριν όµως να αποκτήσουν παιδιά, θα ισχύσουν ό,τι θα έχει 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 351 
 

	

εκείνος αποφασίσει. 13 Αν θελήσει ο Θεόφραστος να ζήσει µαζί µε την κοπέλα, θα 
ισχύουν για εκείνον όσα ακριβώς ισχύουν και για τον Νικάνορα. Διαφορετικά να 
αποφασίσουν οι επίτροποι µαζί µε τον Αντίπατρο και για την κοπέλα και για το παιδί 
και να ρυθµίσουν τις υποθέσεις τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι επίτροποι να 
φροντίσουν επίσης τον Νικάνορα έχοντας στο µυαλό τους και εµένα και την Ερπυλλίδα, 
η οποία είχε µεγάλη σηµασία για µένα. Να την φροντίσουν και στα λοιπά θέµατα και 
εάν επιθυµεί να παντρευτεί, να προσέξουν να µη δοθεί σε άντρα ανάξιο του ονόµατός 
µας. Να της δώσουν επίσης από την περιουσία µου ασήµι αξίας ενός ταλάντου, και τρεις 
υπηρέτριες αν θέλει, και τη νεαρή δούλη που έχει και τον µικρό Πυρραίο. 14 Αν θελήσει 
να µείνει στη Χαλκίδα, ας της παραχωρηθεί ο ξενώνας που βρίσκεται κοντά στον κήπο. 
Ενώ αν θελήσει να µείνει στα Στάγειρα, να της δώσουν το πατρικό µου σπίτι. Όποιο από 
τα δύο επιλέξει η κοπέλα, οι επίτροποι θα πρέπει να το εξοπλίσουν µε σκεύη µε τέτοιο 
τρόπο που και σε εκείνους να φαίνεται καλό και την Ερπυλλίδα να ικανοποιεί. Ο 
Νικάνωρ να αναλάβει τη φροντίδα και του Μύρµηκος, ώστε να φανεί αντάξιος των 
προσδοκιών µας, µε τα υπάρχοντα που πήραµε από αυτόν. Επιθυµώ επίσης η 
Αµβρακίδα να ελευθερωθεί και να της δοθούν πεντακόσιες δραχµές, όταν παντρευτεί, 
καθώς και η µικρή δούλη που έχει. Να δοθεί στον Θαλή η µικρή δούλη που έχει και που 
την αγοράσαµε, καθώς και χίλιες δραχµές και µία ακόµη δούλη. 15 Και ο Σίµων, εκτός 
από τα χρήµατα που του δόθηκαν παλαιότερα για άλλον δούλο, ή να του αγοράσουν 
δούλο ή να λάβει χρήµατα. Ο Τύχων να απελευθερωθεί, όταν παντρευτεί η κόρη µου, 
καθώς επίσης ο Φίλων, ο Ολύµπιος και το παιδί αυτού. Κανείς από τους νεαρούς 
δούλους που µε φρόντιζαν να µην πωληθεί, αλλά να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους. Όταν ενηλικιωθούν, να απελευθερωθούν αν το αξίζουν. Επίσης να 
µεριµνήσουν για τα αγάλµατα που κατασκευάζει ο Γρυλλίων, ώστε όταν ολοκληρωθούν 
να τοποθετηθούν, πρόκειται για τα αγάλµατα του Νικάνορα και του Προξένου, τα οποία 
σκεφτόµουν να φτιάξω, καθώς και της µητέρας του Νικάνορα. Να αναγερθεί αυτό που 
κατασκευάστηκε για τον Αρίµνηστο, για τη µνήµη του, επειδή πέθανε χωρίς τέκνα. 16 Το 
άγαλµα της µητέρας µου να αφιερωθεί στη θέα Δήµητρα στη Νεµέα ή όπου αλλού 
κριθεί καλύτερο. Εκεί που θα ταφώ να τοποθετήσουν και τα οστά της Πυθιάδας, όπως 
αυτή παρήγγειλε. Για τη σωτηρία του Νικάνορα, που υπήρξε η ευχή µου γι’ αυτόν, να 
αφιερωθούν λίθινα αγάλµατα ύψους τεσσάρων πήχεων προς τιµήν του Δία σωτήρα και 
της Αθηνάς στα Στάγειρα». Με αυτόν τον τρόπο έχει συνταχθεί η διαθήκη του. 

 
Σχόλια 

Ἀριστοτέλης: Οι διαθήκες των τριών διαδόχων του Αριστοτέλη στην περιπατητική σχολή 
έχουν συντεθεί σε πρώτο ενικό πρόσωπο, ενώ στην περίπτωση του Αριστοτέλη 
χρησιµοποιείται το τρίτο πρόσωπο. Η διαθήκη του Αριστοτέλη γράφτηκε από τον ίδιο 
στη Χαλκίδα. 
 

12 Ἀντίπατρον: Αντιβασιλέας της Μακεδονίας κατά την εκστρατεία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Υπήρξε επιστήθιος φίλος του Αριστοτέλη από τα χρόνια της παραµονής 
του στη Μακεδονία. Πέρα από τη φιλία τους, ο Αντίπατρος πιθανόν επιλέγεται ως 
γενικός επίτροπος, καθώς έχει την εξουσία και την ικανότητα να εγγυηθεί την οµαλή 
εκτέλεση της διαθήκης του Αριστοτέλη και να αντιµετωπίσει µε επιτυχία ενδεχόµενα 
ζητήµατα κληρονοµικού δικαίου που θα µπορούσαν να προκύψουν.  
 

ἐπιµελεῖσθαι Ἀριστοµένην, Τίµαρχον, Ἵππαρχον, Διοτέλην, Θεόφραστον: Οι τρεις πρώτοι 
πιθανόν υπήρξαν συνοδοιπόροι του Αριστοτέλη στο Λύκειο και ένιωθε εκτίµηση προς 
το πρόσωπό τους. Ο Ίππαρχος αναφέρεται επίσης στη διαθήκη του Θεόφραστου και 
πιθανόν υπήρξε ο διαχειριστής της Περιπατητικής Σχολής και άτοµο του στενού κύκλου 
του Αριστοτέλη. Ο Θεόφραστος (371 – 287/85) είναι ο γνωστός διάδοχος και 
συνεχιστής του Αριστοτέλης στην Περιπατητική Σχολή.  
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ἐὰν βούληται: Ο Θεόφραστος ορίζεται υπό αίρεση επιµελητής της διαθήκης του 
Αριστοτέλη. 
 

Ἑρπυλλίδος: Η Ερπυλλίδα ήταν πιθανόν ερωµένη του Αριστοτέλη µε την οποία 
απέκτησε τον Νικόµαχο. Οι απόψεις των µελετητών διίστανται για το αν την 
παντρεύτηκε ή όχι. Οι Balaudé et al. υποστηρίζουν ότι ήταν οικονόµος του σπιτιού του 
και ότι δεν την παντρεύτηκε ποτέ (βλ. Balaudé et al., Vies et Doctrines 567−568). Οι 
όροι της διαθήκης που την αφορούν µαρτυρούν το µεγάλο ενδιαφέρον του φιλοσόφου 
για εκείνην. 
 

Νικάνωρ: Δεν ήταν γιος του Αριστοτέλη, αλλά γιος του κηδεµόνα του Προξένου. Ο 
Αριστοτέλης υιοθέτησε τον Νικάνορα ως ένδειξη ευγνωµοσύνης και σεβασµού στον 
Πρόξενο ο οποίος τον µεγάλωσε µετά τον θάνατο των γονιών του. 
 

Νικοµάχου: Ο Νικόµαχος ήταν γιος της Ερπυλλίδας, ενώ η Πυθιάδα κόρη της πρώτης 
γυναίκας του Αριστοτέλη, που επίσης ονοµαζόταν Πυθιάδα. Στον αγαπηµένο του γιο 
Νικόµαχο ο Αριστοτέλης αφιέρωσε κι ένα από τα σπουδαιότερα έργα του, τα Ηθικά 
Νικοµάχεια. 
 

14 Μύρµηκος: Ο Μύρµηξ ήταν πιθανόν γιος φίλου του Αριστοτέλη, του οποίου ο 
φιλόσοφος ανέλαβε την κηδεµονία.  
 

15 κατ’ ἀξίαν: Η φράση έχει προκαλέσει διαφορετικές ερµηνείες. Άλλοι τη µεταφράζουν 
«ανάλογα µε την αξία τους», «αν αξίζουν (να απελευθερωθούν)», ενώ άλλοι 
υποστηρίζουν ότι γίνεται νύξη στα λύτρα που πλήρωναν για την απελευθέρωση των 
δούλων. 
 

Προξένου: Πατέρας του Νικάνορα, σύζυγος της αδελφής του Αριστοτέλη. 
ἐπειδὴ ἄπαις ἐτελεύτησε·: Στο σηµείο αυτό προβάλλεται η υποχρέωση των παιδιών να 
προσφέρουν τις αναγκαίες ταφικές και µεταθανάτιες τιµές στους γονείς τους. Στην 
κλασική Αθήνα υπήρχε η γραφή γονέων κακώσεως µε την οποία τιµωρούνταν τα παιδιά 
που είχαν κακοµεταχειριστεί τους ηλικιωµένους γονείς ή είχαν παραλείψει να τους 
προσφέρουν τις αναγκαίες τιµές µετά τον θάνατό τους. 
 

16 Δήµητρι ἀναθεῖναι εἰς Νεµέαν: Η αναφορά αυτή παραµένει αινιγµατική, καθώς δεν 
έχει βρεθεί ναός της Δήµητρας στη Νεµέα (βλ. και Balaudé et al., Vies et doctrines 570).  

 
ΣΤ΄ 20-24: Διογένης ὁ Κυνικός 

 
Στο ΣΤ΄ βιβλίο ο Διογένης στρέφει το ενδιαφέρον του στους κυνικούς 
φιλοσόφους. Παραθέτει µάλιστα τα ποικίλα αστεία που σώζονται για εκείνους. 
Το µεγαλύτερο µέρος του βιβλίου καταλαµβάνει η βιογραφία του Διογένη, από 
την οποία προέρχεται και το επιλεγµένο απόσπασµα. Ακολουθούν οι βίοι 
φιλόσοφων ήσσονος σηµασίας, όπως ο Κράτης, ο Μητροκλής, η Ιππαρχία, ο 
Μόνιµος, ο Ονησίκριτος, ο Μένιππος και ο Μενέδηµος. 
 
Διογένης Ἱκεσίου τραπεζίτου Σινωπεύς. φησὶ δὲ Διοκλῆς, δηµοσίαν αὐτοῦ τὴν 
τράπεζαν ἔχοντος τοῦ πατρὸς καὶ παραχαράξαντος τὸ νόµισµα, φυγεῖν. 
Εὐβουλίδης δ’ ἐν τῷ Περὶ Διογένους αὐτόν φησι Διογένην τοῦτο πρᾶξαι καὶ 
συναλᾶσθαι τῷ πατρί. οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς περὶ αὑτοῦ φησιν ἐν τῷ Πορδάλῳ 
ὡς παραχαράξαι τὸ νόµισµα. ἔνιοι δ’ ἐπιµελητὴν γενόµενον ἀναπεισθῆναι ὑπὸ 
τῶν τεχνιτῶν καὶ ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἢ εἰς τὸ Δήλιον ἐν τῇ πατρίδι Ἀπόλλωνος 
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πυνθάνεσθαι εἰ ταῦτα πράξει ἅπερ ἀναπείθεται· τοῦ δὲ συγχωρήσαντος τὸ 
πολιτικὸν νόµισµα, οὐ συνείς, τὸ κέρµα ἐκιβδήλευσε καὶ φωραθείς, ὡς µέν τινες, 
οὐ συνείς, τὸ κέρµα ἐκιβδήλευσε καὶ φωραθείς, ὡς µέν τινες, ἐφυγαδεύθη, ὡς δέ 
τινες, ἑκὼν ὑπεξῆλθε φοβηθείς. 21 ἔνιοι δέ φασι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτὸν λαβόντα 
τὸ νόµισµα διαφθεῖραι· καὶ τὸν µὲν δεθέντα ἀποθανεῖν, τὸν δὲ φυγεῖν ἐλθεῖν τ’ εἰς 
Δελφοὺς καὶ πυνθανόµενον οὐκ εἰ παραχαράξει, ἀλλὰ τί ποιήσας ἐνδοξότατος 
ἔσται, οὕτω λαβεῖν τὸν χρησµὸν τοῦτον.  Γενόµενος δὲ Ἀθήνησιν Ἀντισθένει 
παρέβαλε. τοῦ δὲ διωθουµένου διὰ τὸ µηδένα προσίεσθαι, ἐξεβιάζετο τῇ 
προσεδρίᾳ. Και ποτε τὴν βακτηρίαν ἐπανατειναµένου αὐτῷ τὴν κεφαλὴν ὑποσχών, 
«παῖε,» εἶπεν, «οὐ γὰρ εὑρήσεις οὕτω σκληρὸν ξύλον ᾧ µε ἀπείρξεις ἕως ἄν τι 
φαίνῃ λέγων.» τοὐντεῦθεν διήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἅτε φυγὰς ὢν ὥρµησεν ἐπὶ τὸν 
εὐτελῆ βίον. 22 Μῦν θεασάµενος διατρέχοντα, καθά φησι Θεόφραστος ἐν τῷ 
Μεγαρικῷ, καὶ µήτε κοίτην ἐπιζητοῦντα µήτε σκότος εὐλαβούµενον ἢ ποθοῦντά τι 
τῶν δοκούντων ἀπολαυστῶν, πόρον ἐξεῦρε τῆς περιστάσεως. τρίβωνα διπλώσας 
πρῶτος κατά τινας διὰ τὸ ἀνάγκην ἔχειν καὶ ἐνεύδειν αὐτῷ, πήραν τ’ ἐκοµίσατο 
ἔνθα αὐτῷ τὰ σιτία ἦν, καὶ παντὶ τόπῳ ἐχρῆτο εἰς πάντα, ἀριστῶν τε καὶ 
καθεύδων καὶ διαλεγόµενος. ὅτε καὶ τοὺς Ἀθηναίους ἔφασκε, δεικνὺς τὴν τοῦ Διὸς 
στοὰν καὶ τὸ Ποµπεῖον, αὐτῷ κατεσκευακέναι ἐνδιαιτᾶσθαι. 23 βακτηρίᾳ δ’ 
ἐπεστηρίζετο ἀσθενήσας· ἔπειτα µέντοι καὶ διὰ παντὸς ἐφόρει, οὐ µὴν ἐν ἄστει, 
ἀλλὰ καθ’ ὁδὸν αὐτῇ τε καὶ τῇ πήρᾳ, καθά φησιν Ὀλυµπιόδωρος ὁ Ἀθηναίων 
προστατήσας καὶ Πολύευκτος ὁ ῥήτωρ καὶ Λυσανίας ὁ Αἰσχρίωνος. ἐπιστείλας δέ 
τινι οἰκίδιον αὐτῷ προνοήσασθαι, βραδύνοντος, τὸν ἐν τῷ Μητρῴῳ πίθον ἔσχεν 
οἰκίαν, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς διασαφεῖ. καὶ θέρους µὲν ἐπὶ ψάµµου 
ζεστῆς ἐκυλινδεῖτο, χειµῶνος δ’ ἀνδριάντας κεχιονισµένους περιελάµβανε, 
πανταχόθεν ἑαυτὸν συνασκῶν. 24 Δεινός τ’ ἦν κατασοβαρεύσασθαι τῶν ἄλλων. 
καὶ τὴν µὲν Εὐκλείδου σχολὴν ἔλεγε χολήν, τὴν δὲ Πλάτωνος διατριβὴν 
κατατριβήν, τοὺς δὲ Διονυσιακοὺς ἀγῶνας µεγάλα θαύµατα µωροῖς ἔλεγε καὶ τοὺς 
δηµαγωγοὺς ὄχλου διακόνους. ἔλεγε δὲ καὶ ὡς ὅταν µὲν ἴδῃ κυβερνήτας ἐν τῷ βίῳ 
καὶ ἰατροὺς καὶ φιλοσόφους, συνετώτατον εἶναι τῶν ζῴων νοµίζειν τὸν 
ἄνθρωπον· ὅταν δὲ πάλιν ὀνειροκρίτας καὶ µάντεις καὶ τοὺς προσέχοντας τούτοις 
ἢ τοὺς ἐπὶ δόξῃ καὶ πλούτῳ πεφυσηµένους, οὐδὲν µαταιότερον νοµίζειν 
ἀνθρώπου. συνεχές τε ἔλεγεν εἰς τὸν βίον παρεσκευάσθαι δεῖν λόγον ἢ βρόχον. 

 
Μετάφραση 

Ο Διογένης καταγόταν από τη Σινώπη και ήταν γιος του Ικεσίου ο οποίος ήταν 
τραπεζίτης. Ο Διοκλής αναφέρει ότι ο πατέρας του είχε δηµόσια τράπεζα, όµως 
παραχάραξε τα νοµίσµατα και εξορίστηκε. Ο Ευβουλίδης όµως στο βιβλίο του Περί 
Διογένους υποστηρίζει ότι ο Διογένης το έπραξε αυτό και αναγκάστηκε να εξοριστεί 
µαζί µε τον πατέρα του. Επιπλέον, κι ο ίδιος ο Διογένης στο έργο του Πόρδαλος 
οµολογεί ότι παραχάραξε τα νοµίσµατα. Μερικοί λένε ότι αφού ορίστηκε επιµελητής 
των τεχνιτών πείστηκε από εκείνους να παραχαράξει τα νοµίσµατα και αφού πήγε στους 
Δελφούς ή στο Δηλιακό µαντείο της πόλης του ρώτησε τον Απόλλωνα αν έπρεπε να 
πράξει αυτά για τα οποία είχε πειστεί. Κι αφού ο θεός του έδωσε άδεια να αλλάξει το 
πολιτικό νόµισµα, εκείνος δεν κατάλαβε τι σήµαινε αυτό και έτσι νόθευσε το νόµισµα. 
Και όταν ανακαλύφθηκε τι είχε κάνει, άλλοι λένε ότι εξορίστηκε, ενώ σύµφωνα µε 
άλλους άφησε µε τη θέλησή του την πόλη από φόβο για τις συνέπειες. 21 Μερικοί επίσης 
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υποστηρίζουν ότι o πατέρας του του εµπιστεύθηκε τα χρήµατα κι εκείνος τα υποτίµησε. 
Ο µεν πατέρας του αφού φυλακίστηκε πέθανε, ενώ εκείνος τράπηκε σε φυγή και πήγε 
στους Δελφούς για να µάθει όχι αν έπρεπε να παραχαράξει τα νοµίσµατα, αλλά τι θα 
µπορούσε να κάνει για να αποκτήσει τη µεγαλύτερη δόξα. Και έτσι έλαβε αυτόν τον 
χρησµό. Όταν έφτασε στην Αθήνα συναναστράφηκε τον Αντισθένη. Και καθώς ο 
Αντισθένης τον απωθούσε επειδή ποτέ δεν δεχόταν µαθητές, µε την επιµονή του ο 
Διογένης τον εξανάγκασε να τον προσέξει. Και όταν κάποτε τέντωσε το ραβδί του 
εναντίον του, εκείνος (sc. ο Διογένης) προσέφερε το κεφάλι του λέγοντας: «Χτύπα, 
αλλά δεν θα βρεις κανένα ξύλο τόσο σκληρό ώστε να µε κρατήσει µακριά σου, όσο 
πιστεύω ότι έχεις κάτι να µου πεις». Από εκείνη τη στιγµή έγινε µαθητής του, και όντας 
εξόριστος ξεκίνησε να διάγει έναν λιτό βίο. 22 Βλέποντας ένα ποντίκι να τρέχει, όπως 
αναφέρει ο Θεόφραστος στον Μεγαρικό Διάλογο, χωρίς να ψάχνει ούτε ένα µέρος να 
κοιµηθεί, χωρίς να φοβάται το σκοτάδι, ούτε να αναζητά τίποτε από αυτά που 
θεωρούνται ότι προκαλούν ευχαρίστηση, ανακάλυψε τον τρόπο να προσαρµόζεται στις 
συνθήκες. Σύµφωνα µε κάποιους, ήταν ο πρώτος που δίπλωσε τον φθαρµένο µανδύα 
του γιατί έπρεπε επίσης να κοιµάται µέσα σε αυτόν. Και κουβαλούσε πάντα ένα 
δερµάτινο πουγκί όπου είχε µέσα τις προµήθειές του, και χρησιµοποιούσε το κάθε µέρος 
για τα πάντα: για να τρώει πρωινό, να κοιµάται ή να συζητάει. Και τότε έλεγε 
δείχνοντας τη Στοά του Δία και το Ποµπείον ότι οι Αθηναίοι είχαν κατασκευάσει πολλά 
µέρη για να µένει. 23 Δε στηριζόταν σε ραβδί µέχρι να αρρωστήσει. Όµως από τότε το 
κουβαλούσε παντού, όχι µέσα στην πόλη, αλλά όταν περπατούσε στον δρόµο µε αυτό 
και το πουγκί του. Όπως λένε ο Ολυµπιόδωρος που διετέλεσε κάποτε πρώτος άρχοντας, 
και ο ρήτορας Πολύευκτος, και ο Λυσανίας ο γιος του Αισχρίωνος. Είχε γράψει σε 
κάποιον να φροντίσει να του βρει ένα µικρό σπίτι. Κι όταν αυτός καθυστερούσε, ο 
Διογένης είχε ως σπίτι το πιθάρι στο Μητρώο, όπως εξηγεί ο ίδιος στις επιστολές του. 
Το καλοκαίρι κυλιόταν µέσα σε αυτό στην καυτή άµµο, ενώ τον χειµώνα αγκάλιαζε 
χιονισµένα αγάλµατα προσπαθώντας να σκληραγωγήσει τον εαυτό του µε κάθε τρόπο. 24 

Ήταν πολύ ικανός στο να αντιµετωπίζει τους άλλους µε περιφρόνηση. Τη σχολή του 
Ευκλείδη την αποκαλούσε χολή, τις διαλέξεις του Πλάτωνα χάσιµο χρόνου, ενώ τους 
Διονυσιακούς αγώνες τους ονόµαζε θεάµατα για ανόητους και τους δηµαγωγούς 
υπηρέτες του όχλου. Έλεγε επίσης ότι όταν είδε κυβερνήτες, γιατρούς και φιλοσόφους 
στη ζωή τους, θεώρησε ότι ο άνθρωπος είναι το πιο σοφό από όλα τα ζώα. Όµως όταν 
είδε ερµηνευτές ονείρων, µάντεις και όσους πήγαιναν σε αυτούς, ή αυτούς που 
περηφανεύονταν για τη δόξα και τον πλούτο τους, σκεφτόταν ότι δεν υπήρχε πιο 
µαταιόδοξο ζώο από τον άνθρωπο. Και συνεχώς έλεγε ότι για τη διαγωγή του βίου µας 
χρειάζεται να είµαστε εφοδιασµένοι µε λογική ή χαλινάρι. 
 

Σχόλια 
20 Σινωπεύς: Η Σινώπη ήταν πόλη της αρχαίας Παφλαγονίας στην περιοχή του 
Εύξεινου Πόντου, που πήρε το όνοµά της από τη νύµφη Σινώπη, τη θυγατέρα του 
ποταµού Ασωπού. Λέγεται ότι υπήρξε η πρώτη ελληνική αποικία που ιδρύθηκε στον 
Πόντο. Σύµφωνα µε τις αρχαίες πηγές την πόλη ίδρυσε ο Θεσσαλός Αυτόλυκος, 
σύντροφος του Ηρακλή κατά την Αργοναυτική εκστρατεία. Σύµφωνα όµως µε µια άλλη 
παράδοση η Σινώπη ιδρύθηκε από τον Αβρόδοντα ή Άβρο, ο οποίος καταγόταν από τη 
Μίλητο. Την ίδρυσή της από Μιλήσιους επιβεβαιώνουν και οι αρχαίες πηγές. Βλ. 
Διόδωρος Σικελιώτης XIV 31, 2, 1−4. 
 

ἐν τῷ Πορδάλῳ: Ο Πόρδαλος πρέπει να ήταν γνήσιο έργο του Διογένη. Το όνοµα 
προέρχεται από το ρήµα πέρδοµαι. 
ἐπιµελητὴν: Οι επιµελητές ήταν δικαστές ή λειτουργοί µε συγκεκριµένα καθήκοντα. 
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πολιτικὸν νόµισµα: Ο χρησµός που δίνει ο Απόλλωνας είναι δίσηµος και βασίζεται στις 
δύο ερµηνείες του όρου νόµισµα: κέρµα και έθιµο. Στην πραγµατικότητα ο θεός 
επιτρέπει στον Διογένη να πάει ενάντια στις κοινωνικές πρακτικές µε τον τρόπο ζωής 
τους, ενώ εκείνος ερµηνεύει το νόµισµα µε την κυριολεκτική του σηµασία και πιστεύει 
ότι πρέπει να παραχαράξει τα νοµίσµατα. 
 

ἐφυγαδεύθη: Οι κυνικοί φιλόσοφοι πλέκουν συχνά το εγκώµιο της εξορίας (βλ. και 
Balaudé et al., Vies et doctrines 705). 
 

21 διὰ τὸ µηδένα προσίεσθαι: Ο Αιλιανός στην Ποικίλη Ἱστορία (10, 16) αναφέρει ότι ο 
Αντισθένης προσπαθούσε να προσελκύσει τους µαθητές µε τα λόγια του, ωστόσο επειδή 
αυτοί δεν τηρούσαν όσα τους έλεγε χρησιµοποιούσε το ραβδί του για να τους απωθήσει. 
Στην περίπτωση όµως του Διογένη η τακτική αυτή αποδείχτηκε ανεπιτυχής, αφού ο 
νεαρός τότε φιλόσοφος κατάφερε να πείσει τον Αντισθένη να τον δεχτεί ως µαθητή του. 
 

τὴν βακτηρίαν: Το ραβδί µαζί µε το δισάκι και τον φθαρµένο µανδύα αποτέλεσαν τα 
βασικά είδη της περιβολής των κυνικών φιλοσόφων τα οποία αποτυπώνουν και τη 
λιτότητα του βίου που επέλεγαν να διάγουν. 
 

22 Μῦν θεασάµενος διατρέχοντα: Η παρατήρηση της συµπεριφοράς ενός ζώου είναι 
στοιχείο συνηθισµένο στην κυνική φιλοσοφία. Ο ρόλος του Αντισθένη υπήρξε 
καθοριστικός στη µεταστροφή του Διογένη. Από τη µία πλευρά, η παρατήρηση του 
τρόπου ζωής ενός ποντικιού επιβεβαιώνει τα όσα υποστηρίζει ο Αντισθένης πείθοντας 
τον Διογένη να ενστερνιστεί τη θεωρία του, και από την άλλη ωθεί τον Διογένη να 
επιλέξει την ασκητική ζωή και την προσαρµογή του στις εκάστοτε συνθήκες (βλ. και 
Balaudé et al., Vies et doctrines 706).  
 

Θεόφραστος: Η µαρτυρία του Θεόφραστου είναι σηµαντική, γιατί προέρχεται από έναν 
σύγχρονο του Διογένη.  
τρίβωνα διπλώσας: Το δίπλωµα του χιτώνα στα δύο έγινε το σύµβολο της φιλοσοφίας 
του Διογένη αποδεικνύοντας τη λιτότητα του βίου του και την προσαρµογή του στις 
εκάστοτε συνθήκες ζωής. 
 

23 Ὀλυµπιόδωρος ὁ Ἀθηναίων προστατήσας: Ο Ολυµπιόδωρος θα µπορούσε να είναι ο 
στρατηγός που απελευθέρωσε την Αθήνα από τους Μακεδόνες το 288 π.Χ. Πβ. 
Παυσανίας, Ι 26, 1, 29, 13 (βλ. και Balaudé et al., Vies et doctrines 706). 
 

Πολύευκτος ὁ ῥήτωρ: Πρόκειται πιθανόν για τον ρήτορα Πολύευκτο από τον Σφηττό, 
σύγχρονο του Δηµοσθένη, που ήταν επίσης εχθρικός προς τους Μακεδόνες. Βλ. και 
Πλούταρχος, Δηµοσθένης 10. 
 

Λυσανίας ὁ Αἰσχρίωνος: Πρόκειται για ένα γραµµατικό και ποιητή, δάσκαλο του 
Ερατοσθένη, που ήταν γιος του ποιητή Αισχρίωνα. 
 

ἐν τῷ Μητρῴῳ: Πρόκειται για τον ναό της µητέρας των θεών Ρέας που βρισκόταν 
ανατολικά της αγοράς των Αθηνών. Στο Μητρώον φυλάσσονταν µία συλλογή από 
δηµόσια αρχεία, όπως νόµοι, ψηφίσµατα, δικαστικά έγγραφα, ιερά αναθήµατα-
προσφορές κ.α. 
 

ὡς καὶ αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς διασαφεῖ: Η ψευδεπίγραφη επιστολή 16 του Διογένη 
αναφέρεται σε αυτό το επεισόδιο. 
 

24 συνεχές τε ἔλεγεν εἰς τὸν βίον παρεσκευάσθαι δεῖν λόγον ἢ βρόχον: Ο Διογένης 
υποστήριζε πως ο άνθρωπος µπορεί να ευτυχήσει µόνο µε τη φυσική ζωή και πρέσβευε 
ότι έπρεπε να ζει µε αυτάρκεια και λιτότητα. Πρωταρχική αρετή ήταν για εκείνον η 
αυτογνωσία. Για τον τρόπο ζωής τον κυνικό βλ. και Tymura, The Cynic Way of Life 
187−200.  
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Ζ΄ 179-185: Χρύσιππος 
 
Το Ζ΄ βιβλίο επικεντρώνεται στους Στωικούς φιλοσόφους. Ο Ζήνων ο Κιτιεύς 
πρωταγωνιστεί στο µεγαλύτερο µέρος του βιβλίου, ενώ ακολουθούν µε 
συντοµία οι µαθητές του Αρίστων, Διονύσιος, Ήριλλος, Κλεάνθης, Σφαίρος και 
Χρύσιππος. Το παρακάτω απόσπασµα προέρχεται από τον βίο του Χρύσιππου. 
 
Χρύσιππος Ἀπολλωνίου Σολεύς, ἢ Ταρσεὺς ὡς Ἀλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, µαθητὴς 
Κλεάνθους. Οὗτος πρότερον µὲν δόλιχον ἤσκει, ἔπειτ' ἀκούσας Ζήνωνος ἢ 
Κλεάνθους, ὡς Διοκλῆς καὶ οἱ πλείους, ἔτι τε ζῶντος ἀπέστη αὐτοῦ καὶ οὐχ ὁ 
τυχὼν ἐγένετο κατὰ φιλοσοφίαν· ἀνὴρ εὐφυὴς καὶ ὀξύτατος ἐν παντὶ µέρει οὕτως 
ὥστε καὶ ἐν τοῖς πλείστοις διηνέχθη πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ πρὸς Κλεάνθην, ᾧ 
καὶ πολλάκις ἔλεγε µόνης τῆς τῶν δογµάτων διδασκαλίας χρῄζειν, τὰς δὲ 
ἀποδείξεις αὐτὸς εὑρήσειν. Μετενόει µέντοι ὁπότε πρὸς αὐτὸν ἀποτείνοιτο, ὥστε 
συνεχὲς προφέρεσθαι ταῦτα· Ἐγὼ δὲ τἄλλα µακάριος πέφυκ' ἀνὴρ πλὴν εἰς 
Κλεάνθην· τοῦτο δ' οὐκ εὐδαιµονῶ. 180 Οὕτω δ' ἐπίδοξος ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς 
ἐγένετο, ὥστε δοκεῖν τοὺς πλείους ὅτι εἰ παρὰ θεοῖς ἦν [ἡ] διαλεκτική, οὐκ ἂν 
ἄλλη ἦν ἢ ἡ Χρυσίππειος. Πλεονάσας δὲ τοῖς πράγµασι τὴν λέξιν οὐ κατώρθωσε. 
Πονικώτατός τε παρ' ὁντινοῦν γέγονεν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν συγγραµµάτων αὐτοῦ· 
τὸν ἀριθµὸν γὰρ ὑπὲρ πέντε καὶ ἑπτακόσιά ἐστιν. Ἐπλήθυνε δ' αὐτὰ πολλάκις ὑπὲρ 
τοῦ αὐτοῦ δόγµατος ἐπιχειρῶν καὶ πᾶν τὸ ὑποπεσὸν γράφων καὶ διορθούµενος 
πλεονάκις πλείστῃ τε τῶν µαρτυριῶν παραθέσει χρώµενος· ὥστε καὶ ἐπειδή ποτ' 
ἔν τινι τῶν συγγραµµάτων παρ' ὀλίγον τὴν Εὐριπίδου Μήδειαν ὅλην παρετίθετο 
καί τις µετὰ χεῖρας εἶχε τὸ βιβλίον, πρὸς τὸν πυθόµενον τί ἄρα ἔχοι, ἔφη 
«Χρυσίππου Μήδειαν.» 181 Καὶ Ἀπολλόδωρος δ' ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῇ Συναγωγῇ τῶν 
δογµάτων, βουλόµενος παριστάνειν ὅτι τὰ Ἐπικούρου οἰκείᾳ δυνάµει γεγραµµένα 
καὶ ἀπαράθετα ὄντα µυρίῳ πλείω ἐστὶ τῶν Χρυσίππου βιβλίων, φησὶν οὕτως αὐτῇ 
τῇ λέξει· «Εἰ γάρ τις ἀφέλοι τῶν Χρυσίππου βιβλίων ὅσ' ἀλλότρια παρατέθειται, 
κενὸς αὐτῷ ὁ χάρτης καταλελείψεται.» Καὶ ταῦτα µὲν Ἀπολλόδωρος. Ἡ δὲ 
παρεδρεύουσα πρεσβῦτις αὐτῷ, ὥς φησι Διοκλῆς, ἔλεγεν ὡς πεντακοσίους γράφοι 
στίχους ἡµερησίους. Ἑκάτων δέ φησιν ἐλθεῖν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν, τῆς οὐσίας 
αὐτοῦ τῆς πατρῴας εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναληφθείσης. 182 Ἦν δὲ καὶ τὸ σωµάτιον 
εὐτελής, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἀνδριάντος τοῦ ἐν Κεραµεικῷ, ὃς σχεδόν τι 
ὑποκέκρυπται τῷ πλησίον ἱππεῖ· ὅθεν αὐτὸν ὁ Καρνεάδης Κρύψιππον ἔλεγεν. 
Οὗτος ὀνειδισθεὶς ὑπό τινος ὅτι οὐχὶ παρ' Ἀρίστωνι µετὰ πολλῶν σχολάζοι, «Εἰ 
τοῖς πολλοῖς, » εἶπε, «προσεῖχον, οὐκ ἂν ἐφιλοσόφησα.» Πρὸς δὲ τὸν 
κατεξανιστάµενον Κλεάνθους διαλεκτικὸν καὶ προτείνοντα αὐτῷ σοφίσµατα, 
«Πέπαυσο,» εἶπε, «παρέλκων τὸν πρεσβύτερον ἀπὸ τῶν πραγµατικωτέρων, ἡµῖν 
δὲ τὰ τοιαῦτα πρότεινε τοῖς νέοις.» Πάλιν δ' ἐπεί τις ζητῶν καταµόνας αὐτῷ 
διελέγετο εὐσταθῶς, ἐπεὶ δὲ θεωρῶν προσιόντα ὄχλον ἤρχετο φιλονεικεῖν, ἔφη, 
Οἴµοι, κασίγνητ', ὄµµα σὸν ταράσσεται· ταχὺς δὲ µετέθου λύσσαν ἀρτίως φρονῶν. 
183 Ἐν µέντοι ταῖς οἰνώσεσιν ἡσύχαζε παραφερόµενος τοῖς σκέλεσιν, ὥστε εἰπεῖν 
τὴν δούλην, «Χρυσίππου µόνα τὰ σκέλη µεθύει.» Οὕτω δ' ἦν φρονηµατίας ὥστ' 
ἐροµένου τινός, «Τίνι συστήσω τὸν υἱόν;», εἰπεῖν, «ἐµοί· καὶ γὰρ εἰ ὑπελάµβανον 
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εἶναί τιν' ἐµοῦ βελτίονα, παρ' αὐτῷ ἂν ἐγὼ ἐφιλοσόφουν.» Ὅθεν φασὶν ἐπ' αὐτοῦ 
λεχθῆναι, Οἶος πέπνυται, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι· καί, Εἰ µὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐκ 
ἂν ἦν στοά. 184 Τέλος δ' Ἀρκεσιλάῳ καὶ Λακύδῃ, καθά φησι Σωτίων ἐν τῷ ὀγδόῳ, 
παραγενόµενος ἐν Ἀκαδηµείᾳ συνεφιλοσόφησε· δι' ἣν αἰτίαν καὶ κατὰ τῆς 
συνηθείας καὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐπεχείρησε, καὶ περὶ µεγεθῶν καὶ πληθῶν τῇ τῶν 
Ἀκαδηµαϊκῶν συστάσει χρησάµενος. Τοῦτον ἐν τῷ Ὠιδείῳ σχολάζοντά φησιν 
Ἕρµιππος ἐπὶ θυσίαν ὑπὸ τῶν µαθητῶν κληθῆναι· ἔνθα προσενεγκάµενον γλυκὺν 
ἄκρατον καὶ ἰλιγγιάσαντα πεµπταῖον ἀπελθεῖν ἐξ ἀνθρώπων, τρία καὶ 
ἑβδοµήκοντα βιώσαντ' ἔτη, κατὰ τὴν τρίτην καὶ τετταρακοστὴν <καὶ ἑκατοστὴν> 
Ὀλυµπιάδα, καθά φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς. Καὶ ἔστιν ἡµῶν εἰς αὐτόν· 
Ἰλιγγίασε Βάκχον ἐκπιὼν χανδὸν Χρύσιππος, οὐδ' ἐφείσατο οὐ τῆς στοᾶς, οὐχ ἧς 
πάτρης, οὐ τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ἦλθε δῶµ' ἐς Ἀΐδεω. 185 Ἔνιοι δέ φασι γέλωτι 
συσχεθέντα αὐτὸν τελευτῆσαι· ὄνου γὰρ τὰ σῦκα αὐτῷ φαγόντος, εἰπόντα τῇ γραΐ, 
«Δίδου νυν ἄκρατον ἐπιρροφῆσαι τῷ ὄνῳ,» ὑπερκαγχάσαντα τελευτῆσαι. Δοκεῖ δ' 
ὑπερόπτης τις γεγονέναι. Τοσαῦτα γοῦν συγγράψας οὐδενὶ τῶν βασιλέων 
προσπεφώνηκεν. Ἠρκεῖτό τε γραϊδίῳ µόνῳ, καθὰ καὶ Δηµήτριος ἐν Ὁµωνύµοις 
φησί. Πτολεµαίου τε πρὸς Κλεάνθην ἐπιστείλαντος ἢ αὐτὸν ἐλθεῖν ἢ πέµψαι τινά, 
Σφαῖρος µὲν ἀπῆλθε, Χρύσιππος δὲ περιεῖδε. Μεταπεµψάµενος δὲ τοὺς τῆς 
ἀδελφῆς υἱεῖς, Ἀριστοκρέοντα καὶ Φιλοκράτην, συνεκρότησε. Καὶ πρῶτος 
ἐθάρρησε σχολὴν ἔχειν ὕπαιθρον ἐν Λυκείῳ, καθάπερ καὶ ὁ προειρηµένος 
Δηµήτριος ἱστορεῖ. 

 
Μετάφραση 

Ο Χρύσιππος ήταν γιος του Απολλωνίου, Σολεύς ή Ταρσεύς στην καταγωγή, όπως 
αναφέρει ο Αλέξανδρος στις Διαδοχές, µαθητής του Κλεάνθη. Αρχικά ήταν δροµέας 
µεγάλων αποστάσεων, και στη συνέχεια έγινε µαθητής του Ζήνωνα ή µάλλον του 
Κλεάνθη, όπως λέει ο Διοκλής και οι περισσότεροι. Ενώ ακόµη ζούσε ο Κλεάνθης, 
διαφοροποιήθηκε από εκείνον και ξεχώρισε στη φιλοσοφία. Ήταν άνδρας ευφυής και 
εύστροφος µε ό,τι κι αν ασχολούνταν και σε πολλά σηµεία διαφοροποιήθηκε από τον 
Ζήνωνα και από τον Κλεάνθη, στον οποίο πολλές φορές έλεγε ότι το µόνο που του 
χρειάζεται είναι η διδασκαλία των δογµάτων και ότι τις αποδείξεις θα τις βρει ο ίδιος. 
Μετάνιωνε όµως κάθε φορά που ερχόταν σε λεκτική σύγκρουση µε τον Κλεάνθη έτσι 
ώστε να λέει συχνά τα εξής: γεννήθηκα ευτυχισµένος άνδρας σε όλα εκτός από τον 
Κλεάνθη, µε αυτόν δεν έχω ευηµερία. 180  Έγινε τόσο πολύ ονοµαστός στη διαλεκτική 
ώστε οι περισσότεροι πίστευαν ότι αν υπήρχε διαλεκτική στους θεούς δεν θα ήταν άλλη 
από τη Χρυσίππεια. Ωστόσο, αν και πλεονεκτούσε στις ιδέες, δεν ήταν επιτυχηµένος στο 
ύφος. Ήταν περισσότερο εργατικός από τον καθένα, όπως φαίνεται από τα συγγράµµατα 
του, τα οποία ξεπερνούν τα 705 στον αριθµό. Αύξησε τον αριθµό τους 
επιχειρηµατολογώντας συχνά για το ίδιο θέµα, γράφοντας κάτι που ίσως του είχε 
ξεφύγει προηγουµένως, διορθώνοντας πολλά σηµεία και χρησιµοποιώντας την 
παράθεση πολλών αποδείξεων. Κι επειδή κάποτε σε ένα από τα συγγράµµατά του 
παρέθεσε σχεδόν όλη τη Μήδεια του Ευριπίδη, κάποιος που είχε το βιβλίο στο χέρι όταν 
ρωτήθηκε τι διαβάζει απάντησε: «τη Μήδεια του Χρύσιππου».181 Ο Απολλόδωρος ο 
Αθηναίος στη Συναγωγή των δογµάτων θέλοντας να αποδείξει ότι τα έργα του 
Επίκουρου, που είναι γραµµένα µε τις δικές του πηγές και χωρίς να περιέχουν 
παραθέµατα άλλων, είναι πολύ περισσότερα από του Χρύσιππου λέει ακριβώς τα εξής: 
«αν αφαιρέσει κάποιος από τα έργα του Χρύσιππου τα λόγια άλλων που έχει παραθέσει, 
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θα του αποµείνει κενό το χαρτί». Αυτά λέει ο Απολλόδωρος. Η ηλικιωµένη γυναίκα που 
έµενε όµως µαζί του, όπως λέει ο Διοκλής, έλεγε πως ο Χρύσιππος γράφει πεντακόσιους 
στίχους ηµερησίους. Ο Εκάτων από την άλλη λέει ότι στράφηκε στη φιλοσοφία, όταν η 
πατρική του περιουσία κατασχέθηκε από το βασιλικό ταµείο. 182 Στο ανάστηµα δεν ήταν 
σπουδαίος, όπως φαίνεται από τον ανδριάντα του στον Κεραµεικό, που σχεδόν κρύβεται 
από ένα άγαλµα αλόγου που βρίσκεται κοντά. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Καρνεάδης τον 
έλεγε Κρύψιππο. Και όταν κάποτε τον κατηγόρησε κάποιος ότι δεν πήγαινε µε τους 
πολλούς να ακούσει τον Αρίστωνα, είπε: «Αν έδινα προσοχή σε ό,τι λένε οι πολλοί, δεν 
θα είχα ασχοληθεί µε τη φιλοσοφία». Σε έναν διαλεκτικό που εναντιωνόταν στον 
Κλεάνθη και του πρότεινε ρητορικά τεχνάσµατα είπε: «Πάψε και µην προσπαθείς να 
αποσπάσεις την προσοχή ενός µεγαλύτερου από τα σηµαντικά θέµατα. Αυτά που έχεις 
να πεις πες τα σε εµάς τους νέους». Κάποτε που κάποιος τον ρώτησε κάτι και συζητούσε 
µαζί του ήρεµα και ιδιωτικά, όταν είδε να πλησιάζει κόσµος άρχισε να φιλονικεί και 
τότε (ο Χρύσιππος) είπε: «αδελφέ αλίµονο, το βλέµµα σου αγριεύει, είχες τη λογική 
σου, µα ήρθε γρήγορα η τρέλα». 183 Όταν έπινε κρασί ήταν ήρεµος και το µεθύσι του 
φαινόταν µόνο από το ότι παραπατούσε, ώστε µια δούλη είπε: «Του Χρύσιππου µόνο τα 
πόδια µεθούν». Η ιδέα που είχε για τον εαυτό του ήταν τόσο µεγάλη, που όταν κάποιος 
τον ρώτησε σε ποιο δάσκαλο να πάει τον γιο του είπε: «σε µένα, γιατί αν 
αντιλαµβανόµουν ότι υπήρχε άλλος καλύτερος από µένα, κι εγώ κοντά του θα σπούδαζα 
φιλοσοφία». Γι’ αυτό λένε ότι ειπώθηκαν τα εξής γι’ αυτόν:  «Αυτός µόνο έχει 
αντίληψη, οι άλλοι πηγαινοέρχονται σαν σκιές» και «αν δεν υπήρχε ο Χρύσιππος δεν θα 
υπήρχε και στοά». 184 Τελικά, όπως λέει ο Σωτίων στο όγδοο βιβλίο του, αφού 
συνδέθηκε µε τον Αρκεσίλαο και τον Λακύδη, φιλοσοφούσε κοντά τους στην Ακαδη-
µία. Αυτό δικαιολογεί το γιατί τη µία φορά επιχειρηµατολογούσε υπέρ και την άλλη 
κατά της συνήθειας, καθώς επίσης τη χρήση των µεθόδων της Ακαδηµίας στις πραγµα-
τείες του για τα µεγέθη και τα πλήθη. Ο Έρµιππος λέει ότι όταν κάποτε δίδασκε στο 
Ωδείο, τον προσκάλεσαν οι µαθητές του σε µία θυσία. Εκεί αφού ήπιε γλυκό κρασί και 
ανέρωτο, τον έπιασε ζάλη και πέντε µέρες µετά πέθανε, σε ηλικία εβδοµήντα τριών 
χρονών κατά την εκατοστή τεσσαρακοστή τρίτη Ολυµπιάδα, όπως λέει ο Απολλόδωρος 
στα Χρονικά του. Και σώθηκε το εξής για εκείνον: Ζαλίστηκε ο Χρύσιππος αφού ήπιε 
µε λαιµαργία κρασί και δεν νοιάστηκε ούτε για τη στοά, ούτε για την πατρίδα του, ούτε 
για τη ψυχή του, αλλά πήγε στα παλάτια του Άδη. 185 Άλλοι λένε ότι πέθανε από το πολύ 
γέλιο. Όταν ένας γάιδαρος του έφαγε τα σύκα, είπε στη γριά: «δώσε του τώρα να 
καταπιεί και ανέρωτο κρασί». Και τότε ξεκαρδίστηκε τόσο στα γέλια που πέθανε. 
Φαίνεται πως ήταν πολύ αλλαζόνας άνθρωπος. Αν και έγραψε τόσα βιβλία, κανένα από 
αυτά δεν το αφιέρωσε σε κάποιο βασιλιά. Του αρκούσε µόνο η κρίση µιας ηλικιωµένης, 
όπως λέει κι ο Δηµήτριος στους Οµωνύµους. Κι όταν ο Πτολεµαίος έγραψε στον 
Κλεάνθη να στείλει κάποιον ή να πάει ο ίδιος σε εκείνον, ο µεν Σφαίρος πήγε, ο δε 
Χρύσιππος τον περιφρόνησε. Αφού έστειλε κάποιον για τους γιους της αδελφής του, τον 
Αριστοκρέοντα και τον Φιλοκράτη, φρόντισε για την καλή µόρφωσή τους. Και ήταν ο 
πρώτος που τόλµησε να διδάσκει υπαίθρια στο Λύκειο, όπως εξιστορεί ο Δηµήτριος που 
αναφέρθηκε παραπάνω. 
 

Σχόλια 
179 Ἀπολλωνίου Σολεύς, ἢ Ταρσεὺς: Σύµφωνα µε τον Στράβωνα (XIV 5, 8) ο πατέρας 
του Χρύσιππου καταγόταν από την Ταρσό και είχε µεταναστεύσει στους Σόλους.  
 

ὥστε συνεχὲς προφέρεσθαι ταῦτα: Πβ. Ευριπίδης, Ὀρέστης 540-541. 
 

180 τὸν ἀριθµὸν γὰρ ὑπὲρ πέντε καὶ ἑπτακόσιά ἐστιν: Tον 1ο αι. µ.Χ. στη βιβλιοθήκη του 
Ρωµαίου ποιητή Πέρσιου Φλάκκου σώζονταν 700 βιβλία του Χρύσιππου. Βλ. και Vita 
Persi 4, σ. 31 Clausen. 
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τὴν Εὐριπίδου Μήδειαν: Οι Στωικοί φιλόσοφοι έκαναν συχνές αναφορές στην αρχαία 
ελληνική ποίηση και γενικότερα λογοτεχνία. Συγκεκριµένα ο Χρύσιππος 
χρησιµοποιούσε αρκετούς στίχους του Ευριπίδη στην ανάπτυξη της θεωρίας και των 
επιχειρηµάτων του. 
 

181 Ἀπολλόδωρος δ' ὁ Ἀθηναῖος: Πρόκειται για έναν επικούρειο φιλόσοφο, που είχε το 
ψευδώνυµο: Τύραννος του Κήπου (βλ. και Balaudé et al., Vies et Doctrines 901). 
 

«Εἰ γάρ τις ἀφέλοι τῶν Χρυσίππου βιβλίων ὅσ' ἀλλότρια παρατέθειται, κενὸς αὐτῷ ὁ 
χάρτης καταλελείψεται.»: Ο Απολλόδωρος µε αυτήν τη φράση προβάλλει τη συνεχή 
χρήση παραθεµάτων από τον Χρύσιππο θέλοντας να µειώσει την αξία και την 
πρωτοτυπία του έργου του, το οποίο πίστευε ότι βασιζόταν στα λόγια και τις σκέψεις 
άλλων. 
 

182 ἔφη: Πβ. Ευριπίδης, Ὀρέστης 253−254. 
 

ὅθεν αὐτὸν ὁ Καρνεάδης Κρύψιππον ἔλεγεν: Ο Καρνεάδης κάνει λογοπαίγνιο µε το 
όνοµα του Χρύσιππου και το κρύψιµο του αγάλµατός του από άγαλµα αλόγου. 
 

183 Ὅθεν φασὶν ἐπ' αὐτοῦ λεχθῆναι: Πβ. Όµηρος, Ὀδύσσεια κ 495: οἴῳ πεπνῦσθαι, τοὶ δὲ 
σκιαὶ ἀίσσουσιν. 
 

184 Σωτίων: Ο Σωτίων από την Αλεξάνδρεια ήταν Έλληνας δοξογράφος και βιογράφος 
του δεύτερου αιώνα π.Χ. Κανένα από τα έργα του δυστυχώς δεν σώθηκε, όµως αποτελεί 
σηµαντική πηγή για τον Διογένη Λάερτιο, όπως µαρτυρεί και το χωρίο 184. 
 

185 ὑπερκαγχάσαντα τελευτῆσαι: Ο Διογένης παραδίδει και µια ανεκδοτολογικού 
χαρακτήρα παράδοση για τον θάνατο του Χρύσιππου. Λέγεται ότι πέθανε από το πολύ 
και δυνατό γέλιο που προκλήθηκε από δικό του αστείο. Αν και ο θάνατος µε αυτόν τον 
τρόπο φαντάζει κωµικός, αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν καταγραφεί και άλλοι 
αντίστοιχοι θάνατοι στην αρχαιότητα. Λέγεται λοιπόν ότι τον πέµπτο αιώνα π.Χ. ο 
ζωγράφος Ζεύξις πέθανε από δυνατά γέλια, όταν ζωγράφισε την Αφροδίτη ως 
ηλικιωµένη γυναίκα. Ο θάνατός του όµως θεωρήθηκε από πολλούς ως τιµωρία από τους 
θεούς. 
 

Ἠρκεῖτό τε γραϊδίῳ µόνῳ: Δεν είναι σαφές το νόηµα του χωρίου. Είτε προτιµούσε την 
κρίση της ηλικιωµένης γυναίκας για τα έργα του αντί αυτής των βασιλιάδων, είτε του 
αρκούσε µόνο αυτή η γυναίκα ως υπηρέτρια στο σπίτι του και δεν αναζητούσε άλλους 
βοηθούς. 
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ΦΛΑΒΙΟΣ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 

 
Για τη ζωή και το έργο του Φλάβιου Φιλοστράτου βλ. παραπάνω στο ανά χείρας 
ανθολόγιο. 
 

Βίοι σοφιστῶν 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
Οι Βίοι σοφιστῶν αποτελούν µέρος µιας ευρύτερης λογοτεχνικής παράδοσης, 
στην οποία ανήκουν επίσης τα έργα του Διογένη Λαέρτιου (Βίοι φιλοσόφων), 
περίπου σύγχρονου του Φιλόστρατου, και του σοφιστή του 4ου αιώνα µ.Χ., 
Ευνάπιου (Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν). Οι Βίοι σοφιστῶν του Φιλόστρατου, 
σε δύο βιβλία, περιλαµβάνουν 59 σύντοµες βιογραφίες σοφιστών, κυρίως από 
τον 1ο ως τον 3ο αιώνα µ.Χ., αλλά και δέκα ρητόρων-σοφιστών της κλασικής 
περιόδου, από το Γοργία ως τον Αισχίνη· από τους 49 βιογραφούµενους της 
αυτοκρατορικής περιόδου, οι 8 περιγράφονται ως φιλόσοφοι-σοφιστές 
(χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο Δίων από την Προύσα). Από τις 41 
βιογραφίες των κατεξοχήν σοφιστών, ξεχωρίζουν σε έκταση και σηµασία αυτές 
του Ηρώδη και του Πολέµωνα. 

Οι Βίοι σοφιστῶν περιέχουν αρκετές ανεκδοτολογικές αφηγήσεις, αλλά 
και πολλές αξιόπιστες πληροφορίες. Ο τρόπος µε τον οποίο απεικονίζονται οι 
σοφοί είναι συχνά εξιδανικευτικός, αλλά οπωσδήποτε πιο ρεαλιστικός από 
αυτόν που συναντάµε στο Βίο Ἀπολλωνίου, που έχει έντονα µυθιστορηµατικό 
χαρακτήρα. Ωστόσο, στην αρχή του έργου του ο Φιλόστρατος δηλώνει πως δεν 
αποσκοπεί µόνο στη µετάδοση πληροφοριών και στη γνωριµία των αναγνωστών 
του µε το χαρακτήρα των βιογραφούµενων, αλλά και στην ανακούφισή τους 
από τις έγνοιες – λειτουργία που συνδέεται µε µυθοπλαστικές αφηγήσεις, που 
κυρίως αποσκοπούν στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία: Τοὺς φιλοσοφήσαντας 
ἐν δόξῃ τοῦ σοφιστεῦσαι καὶ τοὺς οὕτω κυρίως προσρηθέντας σοφιστὰς ἐς δύο 
βιβλία ἀνέγραψά σοι ... καὶ ἄλλως οὐκ εὐτυχὲς τῷ βουλοµένῳ πολλὰ εἰδέναι 
πατέρα µὲν τοῦ δεῖνος ἐξεπίστασθαι καὶ µητέρα, τὰς δὲ περὶ αὐτὸν ἀρετάς τε καὶ 
κακίας οὐ γιγνώσκειν, µηδ’ ὅ τι κατώρθωσέ τε οὗτος καὶ ἐσφάλη ἢ τύχῃ ἢ γνώµῃ. 
Τὸ δὲ φρόντισµα τοῦτο, ἄριστε ἀνθυπάτων, καὶ τὰ ἄχθη σοι κουφιεῖ τῆς γνώµης, 
ὥσπερ ὁ κρατὴρ τῆς Ἑλένης τοῖς Αἰγυπτίοις φαρµάκοις (Βίοι σοφιστῶν 479-480). 
Το χωρίο αυτό µάς εφιστά την προσοχή στο πρόβληµα της διάκρισης µεταξύ 
«φιλοσόφων» και «σοφιστών», που δεν ήταν πάντα εύκολη: γνώρισµα των 
σοφιστών ήταν η προσεγµένη εµφάνιση και η έµφαση στην καλλιέργεια των 
ρητορικών ικανοτήτων, ενώ των φιλοσόφων η προσήλωση στην πνευµατική 
αναζήτηση και η παραµέληση του σώµατος· υπήρχαν όµως σοφοί που 
φαίνονταν να µετέχουν και στις δύο κατηγορίες, πρβ. και Διογένης Λαέρτιος, 
Βίοι φιλοσόφων 1,12: οἱ δὲ σοφοὶ καὶ σοφισταὶ ἐκαλοῦντο· καὶ οὐ µόνον, ἀλλὰ 
καὶ οἱ ποιηταὶ σοφισταί). Ο ἄριστος ἀνθυπάτων, στον οποίο αφιερώνεται το έργο, 
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πρέπει να είναι ο αυτοκράτορας Γορδιανός Γ΄, που κυβέρνησε (και πέθανε) σε 
πολύ νεαρή ηλικία. 

 
A 489-492: O βίος του Φαβωρίνου 

 
῾Οµοίως καὶ Φαβωρῖνον τὸν φιλόσοφον ἡ εὐγλωττία ἐν σοφισταῖς ἐκήρυττεν. ἦν 
µὲν γὰρ τῶν ἑσπερίων Γαλατῶν οὗτος, ᾿Αρελάτου πόλεως, ἣ ἐπὶ ᾿Ηριδανῷ 
ποταµῷ ᾤκισται, διφυὴς δὲ ἐτέχθη καὶ ἀνδρόθηλυς, καὶ τοῦτο ἐδηλοῦτο µὲν καὶ 
παρὰ τοῦ εἴδους, ἀγενείως γὰρ τοῦ προσώπου καὶ γηράσκων εἶχεν, ἐδηλοῦτο δὲ 
καὶ τῷ φθέγµατι, ὀξυηχὲς γὰρ ἠκούετο καὶ λεπτὸν καὶ ἐπίτονον, ὥσπερ ἡ φύσις 
τοὺς εὐνούχους ἥρµοκεν. θερµὸς δὲ οὕτω τις ἦν τὰ ἐρωτικά, ὡς καὶ µοιχοῦ λαβεῖν 
αἰτίαν ἐξ ἀνδρὸς ὑπάτου. διαφορᾶς δὲ αὐτῷ πρὸς ᾿Αδριανὸν βασιλέα γενοµένης 
οὐδὲν ἔπαθεν. ὅθεν ὡς παράδοξα ἐπεχρησµῴδει τῷ ἑαυτοῦ βίῳ τρία ταῦτα· 
Γαλάτης ὢν ἑλληνίζειν, εὐνοῦχος ὢν µοιχείας κρίνεσθαι, βασιλεῖ διαφέρεσθαι καὶ 
ζῆν. τουτὶ δὲ ᾿Αδριανοῦ ἔπαινος εἴη ἂν µᾶλλον, εἰ βασιλεὺς ὢν ἀπὸ τοῦ ἴσου 
διεφέρετο πρὸς ὃν ἐξῆν ἀποκτεῖναι. βασιλεὺς δὲ κρείττων,  

«ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι», 
ἢν ὀργῆς κρατῇ, καὶ  

«θυµὸς δὲ µέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων», 
ἢν λογισµῷ κολάζηται. βέλτιον δὲ ταῦτα ταῖς τῶν ποιητῶν δόξαις προσγράφειν 
τοὺς εὖ τιθεµένους τὰ τῶν βασιλέων ἤθη.  

490 ᾿Αρχιερεὺς δὲ ἀναρρηθεὶς ἐς τὰ οἴκοι πάτρια ἐφῆκε µὲν κατὰ τοὺς ὑπὲρ 
τῶν τοιούτων νόµους, ὡς ἀφειµένος τοῦ λειτουργεῖν, ἐπειδὴ ἐφιλοσόφει, τὸν δὲ 
αὐτοκράτορα ὁρῶν ἐναντίαν ἑαυτῷ θέσθαι διανοούµενον, ὡς µὴ φιλοσοφοῦντι, 
ὑπετέµετο αὐτὸν ὧδε· «ἐνύπνιόν µοι», ἔφη «ὦ βασιλεῦ, γέγονεν, ὃ καὶ πρὸς σὲ χρὴ 
εἰρῆσθαι· ἐπιστὰς γάρ µοι Δίων ὁ διδάσκαλος ἐνουθέτει µε ὑπὲρ τῆς δίκης λέγων, 
ὅτι µὴ ἑαυτοῖς µόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς πατρίσι γεγόναµεν· ὑποδέχοµαι δή, ὦ βασιλεῦ, 
τὴν λειτουργίαν καὶ τῷ διδασκάλῳ πείθοµαι». ταῦτα ὁ µὲν αὐτοκράτωρ διατριβὴν 
ἐπεποίητο, καὶ διῆγε τὰς βασιλείους φροντίδας ἀπονεύων ἐς σοφιστάς τε καὶ 
φιλοσόφους, ᾿Αθηναίοις δὲ δεινὰ ἐφαίνετο καὶ συνδραµόντες αὐτοὶ µάλιστα οἱ ἐν 
τέλει ᾿Αθηναῖοι χαλκῆν εἰκόνα κατέβαλον τοῦ ἀνδρὸς ὡς πολεµιωτάτου τῷ 
αὐτοκράτορι· ὁ δέ, ὡς ἤκουσεν, οὐδὲν σχετλιάσας οὐδὲ ἀγριάνας ὑπὲρ ὧν ὕβριστο 
«ὤνητ’ ἂν» ἔφη «καὶ Σωκράτης εἰκόνα χαλκῆν ὑπ’ ᾿Αθηναίων ἀφαιρεθεὶς µᾶλλον 
ἢ πιὼν κώνειον».  

᾿Επιτηδειότατος µὲν οὖν ῾Ηρώδῃ τῷ σοφιστῇ ἐγένετο διδάσκαλόν τε 
ἡγουµένῳ καὶ πατέρα καὶ πρὸς αὐτὸν γράφοντι «πότε σε ἴδω καὶ πότε σου 
περιλείξω τὸ στόµα;» ὅθεν καὶ τελευτῶν κληρονόµον ῾Ηρώδην ἀπέφηνε τῶν τε 
βιβλίων, ὁπόσα ἐκέκτητο, καὶ τῆς ἐπὶ τῇ ῾Ρώµῃ οἰκίας καὶ τοῦ Αὐτοληκύθου. ἦν δὲ 
οὗτος ᾿Ινδὸς µὲν καὶ ἱκανῶς µέλας, ἄθυρµα δὲ ῾Ηρώδου τε καὶ Φαβωρίνου, 
ξυµπίνοντας γὰρ αὐτοὺς διῆγεν ἐγκαταµιγνὺς ᾿Ινδικοῖς ᾿Αττικὰ καὶ πεπλανηµένῃ 
τῇ γλώττῃ βαρβαρίζων.  

῾Η δὲ γενοµένη πρὸς τὸν Πολέµωνα τῷ Φαβωρίνῳ διαφορὰ ἤρξατο µὲν ἐν 
᾿Ιωνίᾳ προσθεµένων αὐτῷ τῶν ᾿Εφεσίων, ἐπεὶ τὸν Πολέµωνα ἡ Σµύρνα 
ἐθαύµαζεν, ἐπέδωκε δὲ ἐν τῇ ῾Ρώµῃ, ὕπατοι γὰρ καὶ παῖδες ὑπάτων οἱ µὲν τὸν 
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ἐπαινοῦντες, οἱ δὲ τόν, ἦρξαν αὐτοῖς φιλοτιµίας, ἣ πολὺν ἐκκαίει φθόνον καὶ 
σοφοῖς ἀνδράσιν. συγγνωστοὶ µὲν οὖν τῆς φιλοτιµίας, τῆς ἀνθρωπείας φύσεως τὸ 
φιλότιµον ἀγήρων ἡγουµένης, 491 µεµπτέοι δὲ τῶν λόγων, οὓς ἐπ’ ἀλλήλους 
ξυνέθεσαν, ἀσελγὴς γὰρ λοιδορία, κἂν ἀληθὴς τύχῃ, οὐκ ἀφίησιν αἰσχύνης οὐδὲ 
τὸν ὑπὲρ τοιούτων εἰπόντα. τοῖς µὲν οὖν σοφιστὴν τὸν Φαβωρῖνον καλοῦσιν 
ἀπέχρη ἐς ἀπόδειξιν καὶ αὐτὸ τὸ διενεχθῆναι αὐτὸν σοφιστῇ, τὸ γὰρ φιλότιµον, οὗ 
ἐµνήσθην, ἐπὶ τοὺς ἀντιτέχνους φοιτᾷ.  

῞Ηρµοσται δὲ τὴν γλῶτταν ἀνειµένως µέν, σοφῶς δὲ καὶ ποτίµως. ἐλέγετο 
δὲ σὺν εὐροίᾳ σχεδιάσαι. τὰ µὲν δὴ ἐς Πρόξενον µήτ’ ἂν ἐνθυµηθῆναι τὸν 
Φαβωρῖνον µήτ’ ἂν ξυνθεῖναι, ἀλλ’ εἶναι αὐτὰ µειρακίου φρόντισµα µεθύοντος, 
µᾶλλον δὲ ἐµοῦντος,  τὸν δὲ ἐπὶ τῷ ἀώρῳ καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν µονοµάχων καὶ τὸν 
ὑπὲρ τῶν βαλανείων γνησίους τε ἀποφαινόµεθα καὶ εὖ ξυγκειµένους, καὶ πολλῷ 
µᾶλλον τοὺς φιλοσοφουµένους αὐτῷ τῶν λόγων, ὧν ἄριστοι οἱ Πυρρώνειοι· τοὺς 
γὰρ Πυρρωνείους ἐφεκτικοὺς ὄντας οὐκ ἀφαιρεῖται καὶ τὸ δικάζειν δύνασθαι.  

Διαλεγοµένου δὲ αὐτοῦ κατὰ τὴν ῾Ρώµην µεστὰ ἦν σπουδῆς πάντα, καὶ γὰρ 
δὴ καὶ ὅσοι τῆς ῾Ελλήνων φωνῆς ἀξύνετοι ἦσαν, οὐδὲ τούτοις ἀφ’ ἡδονῆς ἡ 
ἀκρόασις ἦν, ἀλλὰ κἀκείνους ἔθελγε τῇ τε ἠχῇ τοῦ φθέγµατος καὶ τῷ σηµαίνοντι 
τοῦ βλέµµατος καὶ τῷ ῥυθµῷ τῆς γλώττης. 492 ἔθελγε δὲ αὐτοὺς τοῦ λόγου καὶ τὸ 
ἐπὶ πᾶσιν, ὃ ἐκεῖνοι µὲν ᾠδὴν ἐκάλουν, ἐγὼ δὲ φιλοτιµίαν, ἐπειδὴ τοῖς 
ἀποδεδειγµένοις ἐφυµνεῖται. Δίωνος µὲν οὖν ἀκοῦσαι λέγεται, τοσοῦτον δὲ 
ἀφέστηκεν, ὅσον οἱ µὴ ἀκούσαντες.  

Τοσαῦτα µὲν ὑπὲρ τῶν φιλοσοφησάντων ἐν δόξῃ τοῦ σοφιστεῦσαι. 
 

Μετάφραση 
Παρόµοια και το φιλόσοφο Φαβωρίνο (sc. όπως και το Δίωνα), η ευγλωττία του τον 
έκανε να φαίνεται σοφιστής. Αυτός ήταν από τους Γαλάτες της Δύσης, από την πόλη 
Αρελάτη, που έχει χτιστεί στις όχθες του ποταµού Ηριδανού. Γεννήθηκε µε δύο φύσεις 
και αρσενικοθήλυκος, και αυτό το φανέρωνε η µορφή του, γιατί δεν είχε γένεια στο 
πρόσωπο, κι ας µεγάλωνε σε ηλικία· το φανέρωνε ακόµη η φωνή του, που είχε οξύ ήχο 
και ακουγόταν λεπτή και επιτονισµένη, όπως ταιριάζει στους ευνούχους από τη φύση 
τους. Στα ερωτικά ήταν θερµόαιµος, σε σηµείο που µηνύθηκε ως µοιχός από κάποιον 
ύπατο. Όταν διαφώνησε µε τον αυτοκράτορα Αδριανό, δεν έπαθε τίποτε. Εξού µιλούσε, 
σα να έβγαζε χρησµό, για τα εξής τρία παράδοξα της ζωής του: ότι είχε ελληνική 
κουλτούρα αν και ήταν Γαλάτης, ότι είχε δικαστεί για µοιχεία αν και ήταν ευνούχος, και 
ότι διαπληκτίστηκε µε τον αυτοκράτορα και έζησε. Βέβαια το τελευταίο αποτελεί 
έπαινο περισσότερο για τον Αδριανό, αφού αν και αυτοκράτορας, αντιµετώπισε αυτόν 
µε τον οποίο διαφώνησε, και τον οποίο µπορούσε να εξοντώσει, σα να ήταν ίσος του. 
Γιατί ο άρχοντας δείχνει ανωτερότητα αν συγκρατεί το θυµό του  

«όταν µε έναν κατώτερο οργίζεται», και 
«είναι µεγάλος ο θυµός των βασιλιάδων που ανατρέφει ο Δίας», 

αν δεν ελέγχεται από τη λογική. Αυτοί που ορίζουν τις προδιαγραφές του ήθους των 
βασιλέων, καλά θα κάνουν να τα προσθέσουν αυτά στις γνώµες των ποιητών.  

Όταν αναγορεύτηκε αρχιερέας, επικαλέστηκε τα έθιµα της πατρίδας του για να 
απαλλαγεί από το λειτούργηµα σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους, επειδή ασχολιόταν 
µε τη φιλοσοφία. Όταν όµως είδε ότι ο αυτοκράτορας σχεδίαζε να εναντιωθεί στο 
αίτηµά του, επειδή τάχα δεν ήταν φιλόσοφος, τον πρόλαβε µε τον εξής τρόπο: 
«αυτοκράτορα, είδα όνειρο», είπε, «που πρέπει κι εσένα να σου διηγηθώ. Στάθηκε από 
πάνω µου ο δάσκαλός µου ο Δίων και µου έδινε συµβουλές για την υπόθεση, λέγοντας 
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ότι δεν ανήκουµε µόνο στους εαυτούς µας, αλλά και στις πατρίδες µας· αποδέχοµαι 
λοιπόν, αυτοκράτορα, το λειτούργηµα, υπακούοντας στο δάσκαλό µου». Με αυτά ο 
αυτοκράτορας είχε ασχοληθεί για λόγους αναψυχής, και για να ξαλαφρώνει από τις 
έγνοιες της αυτοκρατορίας έστρεφε την προσοχή του σε σοφιστές και φιλοσόφους· 
στους Αθηναίους όµως αυτά έµοιαζαν φοβερά, και οι ίδιοι οι άρχοντες σύσσωµοι 
γκρέµισαν το χάλκινο άγαλµα του άνδρα (sc. του Φαβωρίνου), ως εχθρού του 
αυτοκράτορα. Και εκείνος, όταν το έµαθε, ούτε στενοχωρήθηκε ούτε θύµωσε µε την 
προσβολή, αλλά είπε «και ο Σωκράτης κερδισµένος θα έβγαινε, αν οι Αθηναίοι τού 
στερούσαν ένα χάλκινο άγαλµα αντί να του δώσουν να πιει κώνειο». 

Απέκτησε πολύ στενή σχέση µε το σοφιστή Ηρώδη, τον οποίο θεωρούσε 
δάσκαλο και πατέρα του, και στον οποίο έγραφε: «Πότε θα σε δω και πότε θα γλείψω το 
στόµα σου;» Εξού και πεθαίνοντας όρισε τον Ηρώδη κληρονόµο των βιβλίων που είχε 
στην κατοχή του, και της κατοικίας στη Ρώµη και του Αυτολήκυθου. Αυτός ήταν ένας 
Ινδός, αρκετά σκούρος, κλόουν του Ηρώδη και του Φαβωρίνου, που όταν έπιναν, τους 
διασκέδαζε ανακατεύοντας την Αττική γλώσσα µε ινδικές λέξεις, και κάνοντας όλο 
λάθη στην οµιλία του και βαρβαρισµούς.  

Η διαµάχη µεταξύ Πολέµωνα και Φαβωρίνου άρχισε στην Ιωνία, επειδή οι 
Εφέσιοι ευνοούσαν το Φαβωρίνο, ενώ η Σµύρνη θαύµαζε τον Πολέµωνα· και 
συνεχίστηκε πιο έντονα στη Ρώµη, όπου από τους υπάτους και τους γιους τους, άλλοι 
παίνευαν τον ένα και άλλοι τον άλλο, και έτσι υποδαύλισαν έναν ανταγωνισµό µεταξύ 
τους, που προκαλεί πολύ φθόνο ακόµη και σε σοφούς άνδρες. Πρέπει όµως να τους 
συγχωρήσει κανείς αυτό τον ανταγωνισµό, αφού η ανθρώπινη φιλοδοξία είναι αγέραστη 
από τη φύση της· αλλά είναι κατακριτέοι για τους λόγους που συνέθεσαν ο ένας 
εναντίον του άλλου, αφού η αναίσχυντη κακολογία, ακόµη κι αν έχει αλήθεια, δεν 
απαλλάσσει από την ντροπή ούτε αυτόν που τη χρησιµοποιεί. Αυτοί λοιπόν που 
αποκαλούν το Φαβωρίνο σοφιστή φέρουν ως απόδειξη τη διένεξή του µε έναν άλλο 
σοφιστή, αφού ο ανταγωνισµός που ανέφερα αφορά οµότεχνους.  

Χρησιµοποιούσε τη γλώσσα ατηµέλητα, αλλά µε επιδεξιότητα και ευχάριστο 
αποτέλεσµα. Και λεγόταν ότι αυτοσχεδίαζε µε ευκολία. Και για τους λόγους εναντίον 
του Πρόξενου συµπεραίνουµε ότι δεν τους συνέλαβε ούτε τους συνέθεσε ο Φαβωρίνος, 
αλλά είναι έργο κάποιου µεθυσµένου νεαρού, ή ακριβέστερα τους έβγαλε µε τον εµετό 
του· οι λόγοι όµως για τον πρόωρα χαµένο άνδρα και για τους µονοµάχους και για τα 
λουτρά (συµπεραίνουµε ότι) είναι γνήσιοι και καλογραµµένοι, και αυτό ισχύει ακόµη 
περισσότερο για τους λόγους του πάνω σε φιλοσοφικά θέµατα, από τους οποίους οι 
καλύτεροι είναι οι σχετικοί µε την Πυρρώνεια φιλοσοφία· γιατί δεν αφαιρεί από τους 
Πυρρωνιστές το δικαίωµα να δικάζουν, αν και είναι διστακτικοί στις αποφάσεις τους.  

Όταν έβγαζε λόγους στη Ρώµη, υπήρχε παντού πολύ ενδιαφέρον, και µάλιστα 
ακόµη και αυτοί που δεν καταλάβαιναν την ελληνική γλώσσα, άκουγαν µε απόλαυση, 
αφού και εκείνους τους έθελγε ο ήχος της φωνής του και η έκφραση των µατιών του και 
ο ρυθµός του λόγου του. Και τους έθελγε επίσης ο επίλογος των λόγων του, τον οποίο 
εκείνοι αποκαλούσαν «ωδή», ενώ εγώ αποκαλώ επίδειξη, αφού προστίθεται στο τέλος 
µιας ολοκληρωµένης απόδειξης. Και ενώ λέγεται ότι µαθήτευσε στο Δίωνα, διέφερε από 
αυτόν τόσο, όσο αυτοί που δεν υπήρξαν µαθητές του. 

Αυτά είχα να πω για εκείνους που αν και ασχολήθηκαν µε τη φιλοσοφία, 
θεωρήθηκαν σοφιστές. 

 
Σχόλια 

Ο Φαβωρίνος ήταν Γαλάτης από την πόλη Αρελάτη (σηµερινή Arles, νότια Γαλλία) και 
µαθητής του σπουδαίου Δίωνα από την Προύσα (γνωστού και ως Χρυσόστοµου), που 
έδινε την εντύπωση σοφιστή, αν και τον ενδιέφερε η φιλοσοφία (Βίοι σοφιστῶν Α 492). 
Παροµοίως ο Φαβωρίνος ταλαντευόταν µεταξύ σοφιστικής και φιλοσοφίας – και δεν 
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ήταν αυτή η µόνη παραδοξότητα του βίου του. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, αν 
και ευνούχος, δικάστηκε για µοιχεία· o βίος του έτσι παραβιάζει τον κανόνα της 
σωφροσύνης (ερωτικής εγκράτειας) που διέπει τη ζωή των φιλοσόφων του Φιλόστρατου. 
Δεν είναι ο µόνος: πρβ. και τις βιογραφίες του Σκοπελιανού του Κλαζοµένιου και του 
Απολλώνιου από τη Ναύκρατη, που επίσης υπέπεσαν σε ερωτικά σφάλµατα (βλ. 
Kanavou, Apollonios 93).  

Αξιοσηµείωτη είναι η πληθώρα των σηµαντικών προσώπων µε τα οποία 
συνδέθηκε ο Φαβωρίνος στη διάρκεια του βίου του: πέρα από το Δίωνα Χρυσόστοµο, ο 
Φιλόστρατος αναφέρει τον αυτοκράτορα Αδριανό, το σοφιστή Πολέµωνα και το 
σοφιστή-µαικήνα Ηρώδη· παραλείπει τον Πλούταρχο, ο οποίος φαίνεται πως είχε σε 
εκτίµηση το νεότερό του διανοούµενο (βλ. αναλυτικά Bowie, Hadrian, Favorinus, and 
Plutarch). Η φιλοσοφική σκέψη του Φαβωρίνου συγγένευε µε αυτή των Ακαδηµαϊκών, 
ενώ έδειχνε ενδιαφέρον και για το σκεπτικισµό, και συνέγραψε έργο για τη φιολοσοφία 
του πυρρωνισµού. Από τα έργα του δε σώζονται παρά µόνο αποσπάσµατα· σύµφωνα 
όµως µε τους ερευνητές, σ’ αυτόν πρέπει να αποδοθεί ο Κορινθιακός, λόγος που 
παραδοσιακά περιλαµβάνεται στο σώµα των ρητορικών λόγων του Δίωνα Χρυσόστοµου 
(αρ. 37). 

Ο βίος του Φαβωρίνου ακολουθεί στη σειρά των Βίων του Φιλόστρατου αυτόν 
του οµολογουµένως πιο διάσηµου δασκάλου του, είναι όµως µεγαλύτερος σε έκταση 
από αυτόν του Δίωνα. Ο βίος του Δίωνα προβάλλει ιδιαίτερα την αρετή του, που 
εκδηλώνεται σε όλους τους τοµείς (φιλοσοφική στάση, σοφιστικές ικανότητες)· ο 
Φαβωρίνος έχει και αυτός ρητορικά και φιλοσοφικά χαρίσµατα, αλλά απεικονίζεται ως 
µια ηθικά αποκλίνουσα µορφή. Η ιδιότητα του ευνούχου οπωσδήποτε δεν ήταν 
αξιοζήλευτη, ούτε άσχετη µε τις αρνητικές κρίσεις που διατυπώθηκαν για το Φαβωρίνο 
στην αρχαιότητα: στο Λουκιανό, ο φιλόσοφος Δηµώναξ σχολιάζει αρνητικά τις 
φιλοσοφικές ικανότητες του Φαβωρίνου, τις οποίες θεωρεί µειωµένες επειδή του 
έλειπαν οι όρχεις και τα γένια (Δηµῶναξ 12). Η µορφή του Βαγώα, ευνούχου µε 
φιλοσοφικά ενδιαφέροντα, σε ένα άλλο έργο του Λουκιανού (Εὐνοῦχος), αντανακλά µε 
σατιρικό τρόπο το Φαβωρίνο. 
 

489 ῾Οµοίως ... ἐκήρυττεν: Ο Φαβωρίνος, όπως και ο δάσκαλός του Δίων, ανήκουν σε 
µια κατηγορία σοφών που µπορούν να χαρακτηριστούν τόσο φιλόσοφοι όσο και 
σοφιστές. Χαρακτηριστικό των δεύτερων είναι η εὐγλωττία. Πρβ. Βίοι σοφιστῶν Α 487 
σχετικά µε τη ρητορική ικανότητα του Δίωνα. 
 

θερµὸς δὲ ... τὰ ἐρωτικά: Σχετικά µε τη σεξουαλικότητα των ευνούχων, πρβ. Βίος 
Ἀπολλωνίου Α 34 (την απόφανση του σοφού Απολλώνιου ότι οι ευνούχοι αισθάνονται 
ερωτικό πόθο), καθώς και το περιστατικό µε τον ευνούχο στο Α 37, που πιάνεται επ’ 
αυτοφώρω µε µια από τις γυναίκες του Πέρση βασιλιά. Αυτές οι αναφορές έρχονται σε 
αντίθεση µε την άποψη ότι οι ευνούχοι είναι σεξουαλικά ουδέτεροι ή ρέπουν στο 
θηλυκό φύλο, που συναντάµε σε κείµενα της ελληνορωµαϊκής περιόδου (Βαλέριος 
Μάξιµος VII 7,6· Κάτουλλος 63,63). 
 

᾿Αδριανοῦ: Πρόκειται για το Ρωµαίο αυτοκράτορα Πόπλιο Αίλιο Τραϊανό Αδριανό, που 
κυβέρνησε µεταξύ των ετών 117 και 138. Ήταν προστάτης των γραµµάτων και των 
τεχνών, και µε το όνοµά του συνδέονται σηµαντικά µνηµεία της Αθήνας (Πύλη του 
Αδριανού, Βιβλιοθήκη του Αδριανού). Αγαπούσε ιδιαίτερα τη φιλοσοφία και είχε τη 
φήµη µετριοπαθούς και δίκαιου αυτοκράτορα, γεγονός που αντανακλάται στο επεισόδιο 
που παραθέτει ο Φιλόστρατος.  
 

βασιλεὺς δὲ κρείττων, «ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι»: Πρβ. Ἰλιάς Α 80: κρείσσων γὰρ 
βασιλεὺς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι. Πρόκειται για παροιµιακού χαρακτήρα ρήση του 
ιερέα του Απόλλωνα, Χρύση, µε την οποία εκφράζει το φόβο του για τον Αγαµέµνονα. 
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Ενώ όµως στα οµηρικά συµφραζόµενα γίνεται λόγος για τη δύναµη της βασιλικής 
εξουσίας, που φαντάζει ακόµη µεγαλύτερη (κρείττων) όταν ασκείται σε έναν αδύναµο, 
στα συµφραζόµενα του Φιλόστρατου ο συγκριτικός τύπος κρείττων αφορά στην ηθική 
ανωτερότητα που µπορεί να επιδείξει ένας βασιλιάς όταν συγκρατεί το θυµό του 
απέναντι στον κατώτερο. 
 

 «θυµὸς δὲ µέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων»: Και αυτός ο αποφθεγµατικός στίχος είναι 
από την Ἰλιάδα (Β 196)· αφορµή και εδώ είναι ο φόβος για το θυµό του Αγαµέµνονα. Το 
νόηµα του αποφθέγµατος είναι ότι ο θυµός βρίσκεται στη φύση των βασιλιάδων.  
 

490 µὴ ἑαυτοῖς µόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς πατρίσι γεγόναµεν: Πρβ. Δηµοσθένης, Περὶ τοῦ 
στεφάνου 205: ἡγεῖτο γὰρ αὐτῶν (sc. τῶν Ἀθηναίων) ἕκαστος οὐχὶ τῷ πατρὶ καὶ τῇ µητρὶ 
µόνον γεγενῆσθαι, ἀλλὰ καὶ τῇ πατρίδι. 
 

χαλκῆν εἰκόνα: Στον Κορινθιακό, που παραδίδεται ως λόγος του Δίωνα Χρυσόστοµου, 
αλλά πρέπει να είναι έργο του Φαβωρίνου, γίνεται αναφορά στην κακή τύχη που είχε 
ένα ακόµη άγαλµα του Φαβωρίνου, αυτό στην Κόρινθο – εκεί όµως η αντίδραση του 
σοφιστή είναι διαφορετική: αναφέρεται στην προσβολή που έγινε στο άγαλµα (και µέσω 
αυτής, στην προσωπικότητα του Φαβωρίνου) ως επονείδιστη πράξη. Βλ. για το ζήτηµα 
αυτό Gleason, Making Men 3-20. 
 

῾Ηρώδῃ τῷ σοφιστῇ: Πρόκειται για τον περίφηµο Ηρώδη Αττικό, ρήτορα, πολιτικό, 
µαικήνα, και θεµελιωτή του οµώνυµου Ωδείου. Ο Φιλόστρατος περιλαµβάνει βιογραφία 
του στην αρχή του δεύτερου βιβλίου των Βίων – πρόκειται για την εκτενέστερη και 
ουσιαστικότερη βιογραφία του έργου· εκεί αναφέρεται ο Φαβωρίνος ανάµεσα στους 
δασκάλους του Ηρώδη (Βίοι σοφιστῶν Β 564). 
 

 «πότε σε ἴδω καὶ πότε σου περιλείξω τὸ στόµα;»: Η γλυκύτητα των λόγων δηµιουργούν 
την επιθυµία να γλείψει κανείς το στόµα αυτού που τα εκφωνεί. Πρβ. Αριστοφάνης 
απόσπ. 598: ὁ δ’ αὖ Σοφοκλέους τοῦ µέλιτι κεχριµένου / ὥσπερ καδίσκου περιέλειχε τὸ 
στόµα. Οι στίχοι παραδίδονται από το Δίωνα Χρυσόστοµο (35,17). 
 

Αὐτοληκύθου: Η λέξη απαντά ως ουσιαστικό στην κωµωδία, και σηµαίνει αυτόν που 
κουβαλά (στα λουτρά ή τα συµπόσια) το δικό του δοχείο λαδιού (Αντιφάνης απόσπ. 17, 
Μένανδρος απόσπ. 100), σηµασία δηλωτική πολύ φτωχού ανθρώπου ή δούλου. Στο 
Λουκιανό (Λεξιφάνης 10) και στον Πλούταρχο (Πῶς ἄν τις διακρίνειε τὸν κόλακα τοῦ 
φίλου 50c), αὐτολήκυθοι είναι οι «κόλακες», οι «παράσιτοι». 
 

Πολέµωνα: Και αυτός περίφηµος σοφιστής, µε δική του βιογραφία στους Βίους 
σοφιστῶν του Φιλόστρατου (Α 530-544), τη δεύτερη πιο σηµαντική του έργου, µετά από 
αυτή του Ηρώδη του Αττικού. Ήταν από τη Λαοδίκεια της Μ. Ασίας, και είναι κυρίως 
γνωστός ως συγγραφέας µιας µελέτης µε θέµα τη φυσιογνωµική, την «ανάγνωση» 
δηλαδή του χαρακτήρα του ανθρώπου στη βάση της εξωτερικής του εµφάνισης, ιδίως 
των χαρακτηριστικών του προσώπου. Στην πραγµατεία αυτή, η οποία σώζεται σήµερα 
σε αραβική µετάφραση, γινόταν λόγος για τη διαµάχη του Πολέµωνα µε το Φαβωρίνο 
(βλ. Swain, Polemon’s Physiognomy 156-157). Εκτός από τη Λαοδίκεια, ο Πολέµων 
συνδεόταν ιδιαίτερα µε τη Σµύρνη, όπου πέρασε ένα µεγάλο µέρος της ζωής του. 
 

τὸ φιλότιµον ἀγήρων: Πρβ. Θουκυδίδης Β 44,4: τὸ γὰρ φιλότιµον ἀγήρων µόνον. 
 

τὸ γὰρ φιλότιµον ... ἐπὶ τοὺς ἀντιτέχνους φοιτᾷ: Πρβ. Ησίοδος, Ἔργα καὶ ἡµέραι 25-26: 
καὶ κεραµεὺς κεραµεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, / καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς 
ἀοιδῷ. 
 

491 τὰ µὲν δὴ ἐς Πρόξενον κτλ.: Κανένας από τους λόγους του Φαβωρίνου που 
αναφέρονται εδώ δε σώζεται. 
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µᾶλλον δὲ ἐµοῦντος: Πρβ. την απάντηση του σπουδαίου ρήτορα Αίλιου Αριστείδη στον 
αυτοκράτορα, όταν εκείνος ζήτησε να τον ακούσει να αγορεύει (Βίοι σοφιστῶν Β 583): 
«τήµερον» εἶπεν «πρόβαλε καὶ αὔριον ἀκροῶ· οὐ γὰρ ἐσµὲν τῶν ἐµούντων, ἀλλὰ τῶν 
ἀκριβούντων». Το νόηµα είναι ότι η ποιότητα του ρητορικού λόγου εξαρτάται από την 
καλή προετοιµασία του ρήτορα· η πρόχειρη εκφορά λόγου δύναται να έχει τόσο 
αηδιαστικό αποτέλεσµα όσο ο εµετός. 
 

οἱ Πυρρώνειοι: Ο Πυρρωνισµός ήταν σκεπτικιστική φιλοσοφική σχολή. Θεµελιώθηκε 
από τον Πύρρωνα τον 4ο αιώνα π.Χ., ενώ στην αυτοκρατορική περίοδο βρίσκει έκφραση 
πρωτίστως στο έργο του Σέξτου Εµπειρικού (2ος-3ος αιώνας µ.Χ.). Βασική αρχή της 
σχολής αυτής ήταν η αποφυγή εκφοράς κρίσεων (ἐποχή) για οτιδήποτε πέρα από το 
προφανές (συµπεριλαµβανοµένων των ηθικών διακρίσεων µεταξύ «καλού» και 
«κακού», «δικαιοσύνης» και «αδικίας»)· η ἐποχή ήταν µέσο επίτευξης της ἀπαθείας, την 
οποία οι Πυρρωνιστές (όπως και οι Στωικοί) θεωρούσαν προϋπόθεση για την ανθρώπινη 
ευτυχία. Αυτός ο φιλοσοφικός δισταγµός τους είναι ο λόγος που αποκαλούνται 
ἐφεκτικοί. 
 

ᾠδήν: Πρόκειται για τη συνήθεια των σοφιστών να διανθίζουν το λόγο τους µε 
τραγουδιστά κοµµάτια, την οποία ο Φιλόστρατος αποδοκιµάζει· το ίδιο και ο δάσκαλος 
του Φαβωρίνου, Δίων, ο οποίος διαµαρτύρεται για την εµφάνιση αυτής της πρακτικής 
ακόµη και σε δίκες (32,68). Ένας άλλος από τους βιογραφούµενους του Φιλόστρατου, ο 
Ασσύριος σοφιστής Ισαίος, εµφανίζεται να κατακρίνει το µαθητή του που επιδιδόταν σε 
τραγουδιστές ρητορικές ασκήσεις (Βίοι σοφιστῶν Α 513: Τῷ δὲ Μιλησίῳ Διονυσίῳ 
ἀκροατῇ ὄντι τὰς µελέτας ξὺν ᾠδῇ ποιουµένῳ ἐπιπλήττων ὁ ᾿Ισαῖος «µειράκιον» ἔφη 
«᾿Ιωνικόν, ἐγὼ δέ σε ᾄδειν οὐκ ἐπαίδευσα»). 

 
 

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ  
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Πραξαγόρας ήταν εθνικός ιστορικός του πρώιµου τετάρτου αιώνα µ.Χ., το 
έργο του οποίου δεν σώθηκε παρά σε µικρό µόνο βαθµό.90 Αθηναίος ο ίδιος 
συνέχισε τη λαµπρή παράδοση ιστορικών της πόλης, η οποία ξεκινούσε από τον 
Θουκυδίδη και έφθανε στον Δέξιππο. Το όνοµα και οι λογοτεχνικές του 
ανησυχίες αποτελούν ενδείξεις για το ότι ανήκε στην αριστοκρατία της 
Αθήνας.91 Κατά πάσαν πιθανότητα έλαβε καλή µόρφωση και βρέθηκε στο 
φιλολογικό-λογοτεχνικό περιβάλλον των ρητοροδιδασκάλων της εποχής.92 

Από το έργο του ο πατριάρχης Φώτιος διασώζει τρεις τίτλους και 
ελάχιστα αποσπάσµατα. Τα τρία αυτά χαµένα έργα είναι τα εξής: α) Το Περὶ 
τῶν Ἀθήνησι βασιλευσάντων σε δύο βιβλία, που, σύµφωνα µε τον Φώτιο, 
συντάχθηκε από τον Πραξαγόρα όταν αυτός ήταν σε ηλικία 19 ετών. β) Μια 
ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε έξι βιβλία, που συντάχθηκε, σύµφωνα και 
																																																								
90 Για την ιστοριογραφία του τετάρτου αιώνα µ.Χ., στην οποία εντάσσεται και ο Πραξαγόρας βλ. 
Janiszewski, Greek Pagan Historiography. 
91 Για την οικογενειακή ζωή του Πραξαγόρα και τη σύνδεση των προγόνων του µε την ένδοξη 
Μακεδονική αυλή βλ. Smith, Praxagoras of Athens 356–380. 
92 Για τη σχέση ρητορικής και ιστοριογραφίας στο έργο του Πραξαγόρα βλ. και Bleckmann, 
Praxagoras und seine Vorgänger 203–228. 
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πάλι µε τον Φώτιο, όταν ο Πραξαγόρας ήταν 31 ετών. Πρόκειται για το πιο 
εκτεταµένο έργο του ιστορικού, το οποίο αντανακλά το αυξηµένο ενδιαφέρον 
της εποχής του για την Περσία και την Ανατολή εν γένει. Έχει υποστηριχθεί ότι 
το έργο αυτό διαβάστηκε από τον Ιουλιανό, ο οποίος ήταν µεγάλος θαυµαστής 
του Αλεξάνδρου. γ) Μια πανηγυρική βιογραφία του Κωνσταντίνου Α´, για την 
οποία βλ. αµέσως παρακάτω.93 Από τα δύο πρώτα έργα δεν σώζεται τίποτα 
εκτός από την αναφορά των τίτλων τους από τον Φώτιο.  
 

Κατὰ τὸν µέγαν Κωνσταντῖνον ἱστορία 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Το έργο του Πραξαγόρα Κατὰ τὸν µέγαν Κωνσταντῖνον ἱστορία αποτελεί µια 
πανηγυρική βιογραφία του Κωνσταντίνου Α´ σε δύο βιβλία, η οποία 
συντάχθηκε, σύµφωνα µε τον Φώτιο, σε ιωνική διάλεκτο, όταν ο Πραξαγόρας 
ήταν 22 ετών και αποτελεί το µόνο έργο από το οποίο σώζονται έστω λίγα 
αποσπάσµατα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Πραξαγόρας, µολονότι εθνικός, δεν είχε 
κανένα πρόβληµα να παρουσιάσει τον Κωνσταντίνο ως εξαιρετικό ηγέτη, που 
ανταποκρινόταν απολύτως στο πρότυπο του ιδανικού αυτοκράτορα, παρόλο που 
στήριξε και ενίσχυσε τον χριστιανισµό. Η βιογραφία φαίνεται ότι 
ολοκληρώνεται µε την αναφορά στη χρονική στιγµή κατά την οποία ο Μέγας 
Κωνσταντίνος γίνεται µόνος αυτοκράτορας (324 µ.Χ.). Ο Πραξαγόρας πιθανόν 
να απέφυγε µε τον τρόπο αυτό την αναφορά στο χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο ο Κωνσταντίνος ευνόησε αποφασιστικά τη νέα θρησκεία. 

Όπως σηµειώνει ο Φώτιος στο τέλος του αποσπάσµατος που ακολουθεί, 
το ύφος του Πραξαγόρα είναι ακριβές και ευχάριστο. Το παρόν έργο 
χρησιµοποιήθηκε πιθανόν και από µεταγενέστερους ιστορικούς, µεταξύ άλλων, 
από τον Ευσέβιο Καισαρείας. 

 
Η περίληψη του έργου στη Βιβλιοθήκη του Φωτίου 

 
Aπό τη βιογραφία του Κωνσταντίνου Α´ προέρχεται η περίληψη του 

έργου που ακολουθεί και την οποία προσφέρει ο πατριάρχης Φώτιος στη 
Μυριόβιβλό του. Η θετική στάση του Πραξαγόρα απέναντι στον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο (για την οποία έγινε ήδη λόγος στο εισαγωγικό σηµείωµα) 
τράβηξε την προσοχή του Φωτίου, ο οποίος τη σχολιάζει. Το κείµενο που 
ακολουθεί είναι το πρώτο στο οποίο ο Κωνσταντίνος χαρακτηρίζεται ως Μέγας. 
Το παρακάτω απόσπασµα βασίζεται στην έκδοση του R. Henry, Photius. 
Bibliothèque, 8 τόµοι, Paris 1959–1977, ιδιαιτ. τόµ. 1 (1959). 

 
Photius cod. 62: (20b) Ἀνεγνώσθη Πραξαγόρου τοῦ Ἀθηναίου τῆς κατὰ τὸν µέγαν 
Κωνσταντῖνον ἱστορίας βιβλία δύο. Ἐν οἷς λόγοις διέξεισιν ὅτι ὁ πατὴρ 

																																																								
93 Για τη χρονολόγηση των έργων του Πραξαγόρα βλ. Barnes, Constantine 197. 
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Κωνσταντίνου Κωνστάντιος Βρετανίας ἐβασίλευε, Μαξιµῖνος δὲ τῆς Ῥώµης καὶ 
τῆς ἄλλης Ἰταλίας καὶ Σικελίας, ὁ δὲ ἕτερος Μαξιµῖνος τῆς τε Ἑλλάδος καὶ τῆς 
κάτω Ἀσίας καὶ Θρᾴκης. Διοκλητιανὸς δέ, ὁ καὶ τῶν ἄλλων πρεσβύτατος, τῆς τε 
Βιθυνίας ἦρχε καὶ τῆς Ἀραβίας καὶ τῆς Λιβύης καὶ τῆς Αἰγύπτου, ὅσην ὁ Νεῖλος 
ἐπερχόµενος ἄρδει.  

Τὸν οὖν Κωνσταντῖνον ὁ πατὴρ πέµπει παρὰ Διοκλητιανὸν εἰς Νικοµήδειαν 
παιδευθησόµενον. Παρὼν δέ, φησί, Μαξιµῖνος ὁ τῆς κάτω Ἀσίας βασιλεύων εἰς 
ἐπιβουλὰς ὥρµησε τοῦ νέου καὶ πρὸς µά(21a)χην λέοντι ἀγρίῳ καθίστησι τὸν 
νεανίαν· ὁ δὲ τὸ µὲν θηρίον κρατήσας ἀνεῖλε, τῆς δὲ ἐπιβουλῆς αἰσθόµενος φεύγει 
πρὸς τὸν πατέρα. Οὗ τὸν βίον λιπόντος, ὁ παῖς ἐκδέχεται τὴν βασιλείαν. Ταύτης δὲ 
ἐπιβὰς Κελτοὺς καὶ Γερµανούς, ἔθνη πρόσοικα καὶ βάρβαρα κατεστρέψατο. 
Ἀσελγῶς δὲ καὶ βαρέως τῶν ὑπηκόων ἄρχειν Μαξέντιον µαθών (οὗτος δ’ ἄρ’ ἦν 
µετὰ Μαξιµῖνον τῶν ἐν Ῥώµῃ καταστὰς κύριος) ἐστράτευσεν ἐπ’ αὐτὸν, δίκας τῆς 
εἰς τοὺς ἀρχοµένους παρανοµίας πραττόµενος. Καὶ µάχῃ νικήσας, ἐς φυγὴν 
ἔτρεψε. Φεύγων δὲ ἣν τοῖς πολεµίοις αὐτὸς ἀπωλείας ἐδολορράφει µηχανήν, 
ταύτην εὕρατο τοῦ βίου καταστροφήν, τῇ παρ’ αὐτοῦ κατασκευασθείσῃ διώρυγι 
περιπεσών. Τὴν µέντοι τούτου κεφαλήν τινες τῶν Ῥωµαίων ἀποτεµόντες καὶ ξύλῳ 
ἀρτήσαντες τὴν πόλιν περιεπόλευον. Κωνσταντίνῳ δὲ καὶ ἥδε ἡ βασιλεία 
προθύµως καὶ χαίρουσα προσεχώρησεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ Λικίνιον ὠµῶς καὶ 
ἀπανθρώπως τοῖς ὑπηκόοις ἀποκεχρηµένον ἐπυνθάνετο (οὗτος δὲ τῆς µοίρας 
ἐκείνης ἐβασίλευσεν ἧς Μαξιµῖνος ὁ τὴν ἐπιβουλὴν Κωνσταντίνῳ διὰ τοῦ λέοντος 
προσενεγκὼν ἐπεστάτει, αὐτοῦ τὸν βίον  λιπόντος), οὐκ ἐνεγκὼν ὁµοφύλων ὕβριν 
ἀφόρητον ἐστράτευεν ἐπ’ αὐτόν, τῆς τυραννίδος αὐτὸν εἰς τὸ βασιλικῶς ἄρχειν 
µεταστησόµενος.  

Λικίνιος δὲ τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιστρατείαν ἀκούσας καὶ δείσας ἔκρυπτέ τε 
τὴν ὠµότητα φιλανθρωπίας προσχήµατι, καὶ ὅρκους ὑπέτεινεν ἀγαθόν τε ἑαυτὸν 
τοῖς ὑπὸ χεῖρα παρασχέσθαι καὶ ἃς ἔθετο σπονδὰς συντηρεῖν ἀπαραβάτους. Διὸ 
τότε µὲν ὁ βασιλεὺς ἀπέστη τοῦ πολεµεῖν. Ὕστερον δέ, ἐπεὶ κακία ἠρεµεῖν οὐχ οἵα 
τέ ἐστι, καὶ τῶν ὅρκων ἠφειδηκότα καὶ ἐς πᾶν κακότητος ἐληλακότα 
καταπολεµήσας µάχαις κρατεραῖς καὶ ἐν τῇ Νικοµηδείᾳ συγκλείσας ἐπολιόρκει· 
κἀκεῖθεν ἐν ἱκέτου πρὸς βασιλέα καταφυγόντα σχήµατι κατέλιπεν ἡ βασιλεία, καὶ 
συνέβη τὸν µέγαν Κωνσταντῖνον, τῆς µεγάλης ἀρχῆς ἄξιον ἐπιζητούσης, εἰς ἑαυτὸν 
τὰς εἰρηµένας βασιλείας ἐπισπάσασθαι· τῆς τε γὰρ πατρῴας κληρονόµος ἐγένετο, 
καὶ τῆς Ῥωµαίων καταλύσας Μαξιµῖνον (l. Μαξέντιον), Ἑλλάδος τε καὶ 
Μακεδονίας καὶ τῆς κατὰ Ἀσίας παραλύσας τῆς ἀρχῆς τὸν ῥηθέντα Λικίνιον. Οὐ 
µὴν ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης µοίρας, ἧς ἦρχε Διοκλητιανός, αὐτὸς ἀνεδήσατο τὸ 
κράτος· ὁ γὰρ Λικίνιος καὶ ταύτην εἶχεν ὑφ’ ἑαυτῷ Μαξιµίνου (21b) πολέµου 
νόµῳ ἀφελών, ὃς Διοκλητιανοῦ διάδοχος ἐγεγόνει. Κρατυνάµενος οὖν καὶ µίαν 
δείξας τὴν σύµπασαν βασιλείαν, κτίζει τὸ Βυζάντιον ἐπώνυµον ἑαυτῷ. Φησὶν οὖν 
ὁ Πραξαγόρας, καίτοι τὴν θρησκείαν Ἕλλην ὤν, ὅτι πάσῃ ἀρετῇ καὶ καλοκἀγαθίᾳ 
καὶ παντὶ εὐτυχήµατι πάντας τοὺς πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκότας ὁ βασιλεὺς 
Κωνσταντῖνος ἀπεκρύψατο. Ἐν οἷς αὐτοῦ καὶ οἱ δύο συµπεραιοῦνται λόγοι.  

Ἔτος δὲ τῆς ἡλικίας ἦγε δεύτερον καὶ εἰκοστὸν Πραξαγόρας, ὡς αὐτός 
φησιν, ὅτε ταῦτα συνέγραφε. Συνεγράψατο δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ἕτερα βιβλία δύο, περὶ 
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τῶν Ἀθήνῃσι βασιλευσάντων, ἔτος ἀνύων ἐννεακαιδέκατον. Συνέταξε δὲ καὶ ἕτερα 
βιβλία ἓξ εἰς τὸν τῶν Μακεδόνων βασιλέα Ἀλέξανδρον, τριακοστὸν πρῶτον 
ἐλαύνων ἐνιαυτόν.  

Ἔστι δὲ τὴν φράσιν σαφὴς καὶ ἡδύς, ὀλίγον δὲ τοῦ δέοντος ἀτονώτερος. 
Κέχρηται δὲ Ἰωνικῇ διαλέκτῳ. 
 

Μετάφραση 
Διαβάστηκαν δύο βιβλία της ιστορίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου του Πραξαγόρα του 
Αθηναίου. Στα κείµενα αυτά (sc. ο Πραξαγόρας) αναφέρει ότι ο πατέρας του 
Κωνσταντίνου, ο Κωνστάντιος, βασίλευσε στη Βρετανία, ενώ ο Μαξιµίνος στη Ρώµη 
και στη λοιπή Ιταλία και τη Σικελία, ενώ ο άλλος Μαξιµίνος και στην Ελλάδα και στην 
κάτω Ασία και στη Θράκη. Ο Διοκλητιανός, ο οποίος ήταν και πιο ηλικιωµένος από 
τους άλλους, κυβερνούσε και τη Βιθυνία και την Αραβία και τη Λιβύη και την Αίγυπτο, 
όση ο 10 Νείλος επερχόµενος αρδεύει.  

Τον Κωνσταντίνο, λοιπόν, ο πατέρας του, τον στέλνει στον Διοκλητιανό, στη 
Νικοµήδεια, για να µορφωθεί. Ο Μαξιµίνος, λέει, ο βασιλιάς της κάτω Ασίας, ο οποίος 
ήταν παρών, προέβη σε επιβουλή εναντίον του νεαρού, και οδήγησε τον νεανία σε µάχη 
εναντίον άγριου λιονταριού. 15 Εκείνος, όµως, επικράτησε του θηρίου και το σκότωσε. 
Αντιλαµβανόµενος, ωστόσο, την επιβουλή κατέφυγε στον πατέρα του. Και όταν αυτός 
απεβίωσε, ο γιος αναλαµβάνει τη βασιλική εξουσία. Και αναλαµβάνοντάς την, υπέταξε 
τους Κέλτες και τους Γερµανούς, έθνη γειτονικά και βάρβαρα. 20 Και όταν έµαθε ότι ο 
Μαξέντιος κυβερνούσε τους υπηκόους του ακόλαστα και σκληρά (γιατί αυτός είχε γίνει 
κυρίαρχος στη Ρώµη µετά τον Μαξιµίνο), πραγµατοποίησε εκστρατεία εναντίον του, 
τιµωρώντας τον για τις παρανοµίες που είχε διαπράξει εναντίον των υπηκόων του. Και 
νικώντας τον σε µάχη, τον έτρεψε σε φυγή. Κατά την υποχώρησή του, µάλιστα, 25  (sc. ο 
Μαξέντιος) έχασε τη ζωή του ακριβώς µε τον δόλιο τρόπο που είχε µηχανευθεί ο ίδιος 
για να καταστρέψει τους εχθρούς του, πέφτοντας στη διώρυγα που κατασκευάσθηκε από 
αυτόν τον ίδιο. Και το κεφάλι του κάποιοι από τους Ρωµαίους, αφού το έκοψαν και το 
κάρφωσαν σε ξύλο, το περιέφεραν στην πόλη. 30 Και η ανάληψη της εξουσίας και σε 
αυτό το τµήµα του βασιλείου δόθηκε χωρίς προβλήµατα και µε τρόπο ευχάριστο στον 
Κωνσταντίνο. Επειδή, λοιπόν, (sc. ο Κωνσταντίνος) πληροφορούνταν ότι και ο Λικίνιος 
συµπεριφερόταν µε ωµότητα και απανθρωπιά στους υπηκόους του (εκείνος είχε 
βασιλεύσει στο τµήµα εκείνο, στο οποίο ήταν επικεφαλής ο Μαξιµίνος ο οποίος 
σχεδίασε την επιβουλή εναντίον του Κωνσταντίνου µέσω του λιονταριού, όταν εκείνος 
[sc. ο Μαξιµίνος] πέθανε),35 µην µπορώντας να ανεχθεί την αφόρητη ύβρη εναντίον των 
συµπατριωτών, πραγµατοποίησε εκστρατεία εναντίον του, ώστε να στρέψει αυτόν από 
την τυραννίδα στη βασιλική εξουσία. Ο Λικίνιος, όµως, πληροφορούµενος για την 
εκστρατεία του βασιλιά και διακατεχόµενος από φόβο, απέκρυπτε την ωµότητα πίσω 
από το πρόσχηµα της φιλανθρωπίας και υποσχόταν να δώσει όρκους 40 και να είναι 
καλός απέναντι στους υπηκόους του και να διατηρεί απαραβίαστες τις συµφωνίες στις 
οποίες θα κατέληγε. Για τον λόγο αυτό, ο βασιλιάς τότε κρατήθηκε µακριά από τον 
πόλεµο, ύστερα, όµως, επειδή η κακία δεν είναι δυνατό να παραµένει ήρεµη, 45 τον 
πολέµησε µε όλες του τις δυνάµεις σε µεγάλες µάχες, αφού εκείνος και τους όρκους 
αψήφησε και προέβη σε κάθε είδος δόλιας ενέργειας, και, κλείνοντάς τον στη 
Νικοµήδεια, τον πολιορκούσε. Και από εκεί τον εγκατέλειψε η βασιλική εξουσία, αφού 
κατέφυγε ως ικέτης προς τον βασιλιά. Και, καθώς η µεγάλη αρχή αναζητούσε τον άξιο, 
50 συνέβη ο Μέγας Κωνσταντίνος να αποσπάσει για τον εαυτό του τα προαναφερθέντα 
τµήµατα του βασιλείου. Γιατί έγινε κληρονόµος και της πατρώας βασιλικής εξουσίας 
και αυτής των Ρωµαίων, αφού κατέλυσε την εξουσία του Μαξιµίνου (l. Μαξεντίου), και 
της Ελλάδας και της Μακεδονίας και της Ασίας, αφού αποµάκρυνε από την εξουσία τον 
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προαναφερθέντα Λικίνιο. Και όχι µόνο τούτο, αλλά και το άλλο τµήµα (sc. της 
αυτοκρατορίας), το οποίο εξουσίαζε ο Διοκλητιανός, 55 το έθεσε υπό την εξουσία του. 
Γιατί ο Λικίνιος είχε και αυτό το τµήµα κάτω από την εξουσία του, αφού το είχε 
αφαιρέσει µε το δίκαιο του πολέµου από τον Μαξιµίνο, ο οποίος διαδέχθηκε τον 
Διοκλητιανό. Έχοντας αποκτήσει, λοιπόν, δύναµη και έχοντας ενοποιήσει τη βασιλική 
εξουσία, κτίζει το Βυζάντιο δίνοντάς του το δικό του όνοµα (sc. πόλη του 
Κωνσταντίνου). 60 Λέει, λοιπόν, ο Πραξαγόρας, αν και Έλληνας (sc. εθνικός) ως προς τη 
θρησκεία, ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επισκίασε σε κάθε αρετή και καλοκαγαθία και 
κάθε ευτυχία όλους όσους βασίλευσαν πριν από αυτόν. Και µε τούτα ολοκληρώνονται 
και οι δύο λόγοι (sc. τα βιβλία του Πραξαγόρα). 65 Και διήνυε το εικοστό δεύτερο έτος 
της ηλικίας του ο Πραξαγόρας, όπως ο ίδιος αναφέρει, όταν τα συνέγραφε τούτα. 
Συνέγραψε, επίσης, ο ίδιος και άλλα δύο βιβλία σχετικά µε τους βασιλείς της Αθήνας, 
καθώς διήνυε το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας του. Συνέταξε, επίσης, και άλλα έξι 
βιβλία σχετικά µε τον βασιλιά των Μακεδόνων Αλέξανδρο, 70 καθώς διήνυε το 
τριακοστό πρώτο του έτος. Και είναι η διατύπωσή του ακριβής και ευχάριστη, ωστόσο, 
λίγο πιο άτονη από το δέον. Έχει χρησιµοποιήσει, µάλιστα, την ιωνική διάλεκτο. 
 

Σχόλια 
20b ὅτι ὁ πατὴρ Κωνσταντίνου Κωνστάντιος Βρετανίας … ὅσην ὁ Νεῖλος ἐπερχόµενος 
ἄρδει: Οι πληροφορίες που παρέχει ο Πραξαγόρας σχετικά µε το σχήµα της ρωµαϊκής 
τετραρχίας εµπεριέχουν ορισµένες ανακρίβειες, οι οποίες φαίνεται ότι επηρέασαν και 
τον µεταγενέστερο Ζώσιµο, που πιθανόν είχε ως πηγή για το δεύτερο βιβλίο του (κεφ. 
22–28) τον Αθηναίο ιστορικό· βλ. και Krallis, Constantinian Legend 124. 
 

20b Μαξιµῖνος δὲ τῆς Ῥώµης καὶ τῆς ἄλλης Ἰταλίας καὶ Σικελίας: Πρόκειται για τον 
Maximianus Herculius, Ρωµαίο αυτοκράτορα κατά την περίοδο 285–305 µ.Χ. 
 

20b ὁ δὲ ἕτερος Μαξιµῖνος: Πρόκειται για τον Galerius Velerius Maximianus, Ρωµαίο 
αυτοκράτορα κατά την περίοδο 305–311 µ.Χ. Μολονότι υπήρξε πολέµιος του 
χριστιανισµού, κατά το 311 µ.Χ. εξέδωσε ένα διάταγµα ανοχής απέναντι στη νέα 
θρησκεία, το οποίο οδήγησε στην οριστική παύση των διωγµών κατά των χριστιανών 
από τον Μ. Κωνσταντίνο µε το διάταγµα των Μεδιολάνων το 313 µ.Χ. 
 

21a Καὶ συνέβη τὸν µέγαν Κωνσταντῖνον: Το επίθετο µέγας χρησιµοποιείται εδώ για 
πρώτη φορά ως χαρακτηρισµός του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. 
 

21a ὁ δὲ τὸ µὲν θηρίον κρατήσας ἀνεῖλε: Το χωρίο προβάλλει τη γενναιότητα και τη 
ρώµη του νεαρού Κωνσταντίνου, ο οποίος επρόκειτο να γίνει µοναδικός ηγέτης της 
Δύσης και της Ανατολής λίγα χρόνια αργότερα. 
 

21a δίκας τῆς εἰς τοὺς ἀρχοµένους παρανοµίας πραττόµενος: Ο ιστορικός επισηµαίνει ότι 
ο Κωνσταντίνος είχε ανεπτυγµένο το αίσθηµα του δικαίου, αφού ήθελε να 
απελευθερώσει τα µέρη της αυτοκρατορίας που καταπιέζονταν από τις αυταρχικές 
πολιτικές των αντιπάλων του.  
 

21b κτίζει τὸ Βυζάντιον ἐπώνυµον ἑαυτῷ: Το απόσπασµα του Φωτίου ολοκληρώνεται µε 
την αναφορά στην ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Κωνσταντίνο, την οποία 
αναφέρει ο ιστορικός Πραξαγόρας. Η λαµπρή αυτή πόλη, που έλαβε το όνοµά της από 
τον ιδρυτή της, έµελλε να πρωταγωνιστήσει τους επόµενους αιώνες, κατά τους οποίους 
το Βυζάντιο γνωρίζει τη µεγαλύτερη ακµή του. Η δύναµη του Κωνσταντίνου 
επισφραγίζεται, λοιπόν, µε την ίδρυση της Νέας Ρώµης και τη µεταφορά της 
πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας στο ανατολικό της τµήµα. 
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ΕΥΝΑΠΙΟΣ 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Ευνάπιος, σοφιστής, συγγραφέας και ιστορικός, γεννήθηκε στις Σάρδεις το 
345/6 ή το 349 µ.Χ. και πέθανε µετά το 414 µ.Χ. Το µεγαλύτερο µέρος της ζωής 
του το πέρασε στη γενέτειρά του, όπου και σπούδασε κοντά στον χριστιανό 
Χρυσάνθιο, τον οποίο θαύµαζε, παρόλο που ο ίδιος ήταν εθνικός. Κατά την 
πεντάχρονη παραµονή του στην Αθήνα υπήρξε µαθητής του επίσης χριστιανού 
ρήτορα Προαιρεσίου από την Καππαδοκία. Μετά τις σπουδές του και την 
επιστροφή του στις Σάρδεις, επιδόθηκε κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία της 
ρητορικής. Παράλληλα, έφερε και την ιδιότητα του «ιατροσοφιστή», αφού 
εντάχθηκε στον τοπικό κύκλο των Νεοπλατωνιστών και µυήθηκε τόσο στις 
θεουργικές τελετές όσο και στην ιατρική. Η ιδιότητά του ως «ιατροσοφιστή», ο 
θαυµασµός του για τον αυτοκράτορα Ιουλιανό και, συνακόλουθα, ο ζήλος µε 
τον οποίο υπερασπιζόταν την παλαιά έναντι της νέας θρησκείας, τον έφεραν 
κοντά στον Ορειβάσιο, φηµισµένο ιατρό και έµπιστο του Ιουλιανού, το έργο του 
οποίου αποτέλεσε πηγή πληροφοριών κατά τη σύνθεση της δικής του Ἱστορίας.  

Ο Ευνάπιος συνέγραψε ιστορικό έργο σε 14 βιβλία, το οποίο δυστυχώς 
σώζεται πολύ αποσπασµατικά και το οποίο συνέχιζε αυτό του Δεξίππου, µε 
αναφορά στα γεγονότα της περιόδου 270–414 µ.Χ. Η δοµή και ο ακριβής 
χρόνος σύνθεσης του έργου αποτελούν θέµατα συζήτησης στην έρευνα. Ασαφές 
παραµένει, επιπλέον, το εάν ο Ευνάπιος χρησιµοποίησε ως πηγή του τον 
Αµµιανό Μαρκελλίνο, αν συνέβη το αντίστροφο, αν δηλαδή ο ίδιος αποτέλεσε 
πηγή για τον Αµµιανό Μαρκελλίνο ή, τέλος, αν οι οµοιότητες που 
παρουσιάζουν τα έργα των δύο ιστορικών θα πρέπει να αποδοθούν στο ότι και 
οι δύο έχουν αντλήσει από τον Ορειβάσιο. 

Σύµφωνα µε τον Φώτιο, το ιστορικό έργο του Ευναπίου εκδόθηκε σε δύο 
φάσεις. Η πρώτη εκδοχή της Ἱστορίας διεπόταν από έναν πολύ αντιχριστιανικό-
επιθετικό τόνο, ενώ η δεύτερη γράφτηκε µε περισσότερη ηπιότητα και 
µετριοπάθεια. Η αλλαγή αυτή έχει επίσης αποτελέσει αντικείµενο 
προβληµατισµού, ακόµα και όσον αφορά στην ίδια την πατρότητα της δεύτερης 
έκδοσης.  

Βασικά χαρακτηριστικά του ιστορικού έργου του Ευναπίου είναι η πολύ 
θετική στάση του έναντι του αυτοκράτορα Ιουλιανού και των εθνικών, τους 
οποίους υπερασπίζεται µε ιδιαίτερη θέρµη, καθώς επίσης και η αδιαφορία του 
για την ακριβή χρονολόγηση των εξιστορούµενων γεγονότων. Επίσης, τα 
εκφραστικά µέσα του ιστορικού κάθε άλλο παρά χαρακτηρίζονται από λιτότητα. 
Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι το ιστορικό έργο του Ευναπίου αποτέλεσε 
σηµείο αναφοράς για άλλους ιστορικούς όπως ο Ζώσιµος (ο οποίος έφθασε στα 
όρια της λογοκλοπής), ο Φιλοστόργιος και ο Σωζοµενός. Για το άλλο σηµαντικό 
πόνηµα του Ευναπίου, τους Βίους φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν, βλ. αµέσως 
παρακάτω. 
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Η παρούσα εισαγωγή στον βίο και το έργο του Ευναπίου βασίζεται κατά 
κύριο λόγο στους Baldwin, Eunapios of Sardis και Matthews, Eunapius. Από τη 
σχετική µε τον Ευνάπιο βιβλιογραφία αξίζει εδώ να αναφερθούν ενδεικτικά οι 
Baldini, Ricerche sulla Storia· Breebaart, Eunapius of Sardes και Buck, 
Eunapius of Sardis. 
 

Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Σε αντίθεση µε το ιστορικό έργο του Ευναπίου, οι Βίοι φιλοσόφων καὶ 
σοφιστῶν, από το οποίο προέρχεται το παρακάτω απόσπασµα, σώζονται σήµερα 
στην ολότητά τους. Η σύνθεση του έργου αυτού θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 
399 µ.Χ. ή λίγο αργότερα. Θέµα του είναι ο βίος διάφορων νεοπλατωνικών 
ιατροσοφιστών και ρητόρων, ο οποίος παρουσιάζεται κατά τρόπο 
εξιδανικευτικό λόγω της διάθεσης του Ευναπίου να τοποθετήσει τις 
προσωπικότητες αυτές στον αντίποδα των χριστιανών αγίων. 

Ακολούθως, δίνονται δύο παραδείγµατα σύντοµων βίων, αυτών του 
Πλωτίνου και του Αιδεσίου. Το αρχαίο κείµενο που παρατίθεται βασίζεται στην 
έκδοση του Giangrande, Vitae sophistarum. 

 
3.1 <ΠΛΩΤΙΝΟΣ>. Πλωτῖνος ἦν ἐξ Αἰγύπτου φιλόσοφος. τὸ ἐξ Αἰγύπτου νῦν 
γράφων, καὶ τὴν πατρίδα προσθήσω. 2 Λυκὼ ταύτην ὀνοµάζουσιν· καίτοι γε ὁ 
θεσπέσιος φιλόσοφος Πορφύριος τοῦτο οὐκ ἀνέγραψε, µαθητής τε αὐτοῦ 
γεγενῆσθαι λέγων, καὶ συνεσχολακέναι τὸν βίον ἅπαντα ἢ τὸν πλεῖστον. 3 τούτου 
Πλωτίνου θερµοὶ βωµοὶ νῦν, καὶ τὰ βιβλία οὐ µόνον τοῖς πεπαιδευµένοις διὰ 
χειρὸς ὑπὲρ τοὺς Πλατωνικοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ τὸ πολὺ πλῆθος, ἐάν τι 
παρακούσῃ δογµάτων, ἐς αὐτὰ κάµπτεται. 4 τὸν βίον αὐτοῦ πάντα Πορφύριος 
ἐξήνεγκεν, ὡς οὐδένα οἷόν τε ἦν πλέον εἰσφέρειν· ἀλλὰ καὶ πολλὰ τῶν βιβλίων 
ἑρµηνεύσας αὐτοῦ φαίνεται. 5 αὐτοῦ δὲ Πορφυρίου βίον ἀνέγραψεν οὐδὲ εἷς, ὅσα 
γε {εἰς} ἡµᾶς εἰδέναι· ἀναλεγοµένῳ δὲ ἐκ τῶν δοθέντων κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν 
σηµείων τοιαῦτα ὑπῆρχε τὰ περὶ αὐτόν. 
  

Μετάφραση 
<ΠΛΩΤΙΝΟΣ> Ο Πλωτίνος ήταν φιλόσοφος αιγυπτιακής καταγωγής. Και µια και 
σηµείωσα την αιγυπτιακή καταγωγή, ας προσθέσω την ιδιαίτερή του πατρίδα. Λυκώ την 
ονοµάζουν αυτήν. Κι όµως, ο θεσπέσιος φιλόσοφος Πορφύριος δεν έδωσε αυτήν την 
πληροφορία, µολονότι ανέφερε ότι υπήρξε µαθητής του και µαθήτευσε δίπλα του καθ᾿ 
όλη τη ζωή του ή στο µεγαλύτερο µέρος της. Οι βωµοί προς τιµήν αυτού του Πλωτίνου 
είναι ακόµη θερµοί, ενώ τα βιβλία του είναι όχι µόνο στα χέρια των πεπαιδευµένων 
περισσότερο και από τους διαλόγους του Πλάτωνα, αλλά και το πολύ πλήθος σε αυτά 
στρέφεται, ακόµη και αν αποτύχει να κατανοήσει κάτι από τα δόγµατά του. Ο 
Πορφύριος εξέθεσε όλη τη ζωή του µε τέτοια πληρότητα, που δεν θα µπορούσε κανένας 
να προσθέσει τίποτε περισσότερo. Εξάλλου, είναι επίσης γνωστό ότι έχει ερµηνεύσει 
πολλά από τα βιβλία του. Αλλά του ίδιου του Πορφυρίου δεν συνέγραψε κανείς τη 
βιογραφία, εξ όσων εµείς γνωρίζουµε. Εντούτοις, από όσα εγώ συγκέντρωσα κατά την 
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ανάγνωση των δεδοµένων που έφθασαν ώς εµάς, πληροφορήθηκα τα παρακάτω σχετικά 
µε αυτόν. 
 

Σχόλια 
3 καὶ τὰ βιβλία οὐ µόνον τοῖς πεπαιδευµένοις ... ἐς αὐτὰ κάµπτεται: Ο Ευνάπιος 
επισηµαίνει τη δηµοφιλία του Πλωτίνου ακόµα και ανάµεσα σε όσους δεν µπορούν να 
προσεγγίσουν το έργο παρά µόνο ακροθιγώς. Η διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στους 
πεπαιδευµένους και στο πλήθος των µη µυηµένων στη φιλοσοφία απαντά και αλλού 
στην αρχαιοελληνική γραµµατεία· πβ. τον διαχωρισµό αυτό στην προθεωρία του Περὶ 
Ἐνυπνίων του Συνεσίου και το σχετικό σχόλιο της Α. Κορολή στον ανά χείρας τόµο. 
 

5 αὐτοῦ δὲ Πορφυρίου βίον ἀνέγραψεν οὐδὲ εἷς, ὅσα γε {εἰς} ἡµᾶς εἰδέναι· ἀναλεγοµένῳ 
δὲ ἐκ τῶν δοθέντων κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν σηµείων τοιαῦτα ὑπῆρχε τὰ περὶ αὐτόν: 
Πρόκειται για αυτό που θα αποκαλούσαµε στη σηµερινή δηµοσιογραφική διάλεκτο 
«γέφυρα». Η πρόταση αυτή συνδέει το σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του Πλωτίνου µε 
αυτό του Πορφυρίου που ακολουθεί. 
 
6.1 ΑΙΔΕΣΙΟΣ. Ἐκδέχεται δὲ τὴν Ἰαµβλίχου διατριβὴν καὶ ὁµιλίαν ἐς τοὺς 
ἑταίρους Αἰδέσιος ὁ ἐκ Καππαδοκίας. ἦν δὲ τῶν εὖ γεγονότων εἰς ἄκρον, πλοῦτος 
δὲ οὐχ ὑπῆν τῷ γένει πολύς, καὶ ὅ γε πατὴρ αὐτὸν ἐκπέµψας ἐπὶ παιδείαν 
χρηµατιστικὴν ἐκ Καππαδοκίας ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, εἶτα ἐκδεχόµενος ὡς θησαυρὸν 
ἐπὶ τῷ παιδὶ εὑρήσων, ἐπειδή ποτε, ἐπανελθόντος, φιλοσοφοῦντα ᾔσθετο, τῆς 
οἰκίας ὡς ἀχρεῖον ἀπήλαυνε. 2 καὶ ἐκδιώκων «τί γάρ» ἔφη «σοφία ὠφελεῖ;» ὁ δὲ 
ὑποστραφείς «οὐ µικρά, πάτερ», ἔφη, «πατέρα καὶ διώκοντα προσκυνεῖν». καὶ 
τοῦτο ἀκούσας ὁ πατήρ, ἀνά τε ἐκαλέσατο τὸν παῖδα, καὶ τὸ ἦθος ἐθαύµασε. 3 καὶ 
ὅλον ἐπιδοὺς ἑαυτὸν ἀνέθηκε φέρων ἐς τὴν ἔτι λειποµένην παιδείαν. καὶ ὁ µὲν τὸν 
παῖδα προπέµψας εὔθυµος ἦν, καὶ περιέχαιρεν, ὡς θεοῦ γεγονὼς µᾶλλον ἢ 
ἀνθρώπου πατήρ. 4 Ὁ δὲ τοὺς ἄλλους ἅπαντας παραδραµών, ὅσοι τῶν τότε ἦσαν 
εὐκλεέστεροι καὶ ὧν ἐτύγχανεν ἀκηκοώς, καὶ πείρᾳ τὴν σοφίαν συλλεξάµενος, ἐπὶ 
τὸν ἐρικυδέστατον Ἰάµβλιχον οὐ µακρὰν ὁδὸν ἐκ Καππαδοκίας εἰς Συρίαν 
συνέτεινε καὶ διήνυεν. ὡς δὲ εἶδέν τε τὸν ἄνδρα καὶ ἤκουσε λέγοντος, ἐξεκρέµατο 
τῶν λόγων, καὶ τῆς ἀκροάσεως οὐκ ἐνεπίπλατο· ἐς ὃ τελευτῶν Αἰδέσιός τε ἐγένετο 
καὶ µικρὸν ἀποδέων Ἰαµβλίχου, πλὴν ὅσα γε εἰς θειασµὸν Ἰαµβλίχου φέρει. 5 

τούτων γὰρ οὐδὲν εἴχοµεν ἀναγράφειν, ὅτι τὸ µὲν ἐπέκρυπτεν ἴσως Αἰδέσιος αὐτὸς 
διὰ τοὺς χρόνους (Κωνσταντῖνος γὰρ ἐβασίλευε, τά τε τῶν ἱερῶν ἐπιφανέστατα 
καταστρέφων καὶ τὰ τῶν χριστιανῶν ἀνεγείρων οἰκήµατα), τὰ δὲ ἴσως καὶ τῶν 
ὁµιλητῶν ἄριστον πρὸς µυστηριώδη τινὰ σιωπὴν καὶ ἱεροφαντικὴν ἐχεµυθίαν 
ἐπιρρεπὲς ἦν καὶ συνεκέκλιτο. 6 ὁ γοῦν ταῦτα γράφων ἐκ παιδὸς ἀκροατὴς 
Χρυσανθίου γενόµενος, µόλις εἰς εἰκοστὸν ἔτος ἠξιοῦτο τῶν ἀληθεστέρων, οὕτω 
µέγα τι χρῆµα εἰς ἡµᾶς τῆς Ἰαµβλίχου φιλοσοφίας διετάθη καὶ συµπαρέτεινε τῷ 
χρόνῳ.  

 
Μετάφραση 

ΑΙΔΕΣΙΟΣ. Ο Αιδέσιος ο Καππαδόκης διαδέχθηκε τη σχολή του Ιαµβλίχου και 
κληρονόµησε τον κύκλο των µαθητών του. Ήταν πάρα πολύ ευγενικής καταγωγής, αλλά 
η οικογένειά του δεν ήταν ιδιαιτέρως πλούσια, και, για τον λόγο αυτό, ο πατέρας του τον 
έστειλε από την Καππαδοκία στην Ελλάδα για να µορφωθεί ώστε να βγάζει χρήµατα, 
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σκεπτόµενος ότι θα έβρισκε έναν θησαυρό στον γιο του. Αλλά όταν αυτός κάποτε 
γύρισε πίσω και (sc. ο πατέρας) ανακάλυψε ότι (sc. ο γιος) ασχολούνταν µε τη 
φιλοσοφία, τον έδιωξε από το σπίτι ως άχρηστο. Και διώχνοντάς τον, του είπε: «Ποιο 
όφελος προσφέρει, δηλαδή, η φιλοσοφία;» Τότε αυτός γύρισε και είπε: «όχι µικρό (sc. 
όφελος), πατέρα, το να µπορείς να σέβεσαι τον πατέρα σου, ακόµη και όταν αυτός σε 
διώχνει». Και όταν το άκουσε αυτό ο πατέρας, κάλεσε πίσω τον γιο του και θαύµασε το 
ήθος του. Και από τότε αφιερώθηκε (sc. ο Αιδέσιος) πλήρως στην ολοκλήρωση της 
ακόµη υπολειπόµενης εκπαίδευσής του. Και εκείνος (sc. ο πατέρας) ενθάρρυνε µε χαρά 
τον γιο του να φύγει και χαιρόταν πάρα πολύ, σαν να ήταν πατέρας θεού µάλλον παρά 
ανθρώπου. Και εκείνος (sc. ο Αιδέσιος), αφού ξεπέρασε όλους τους άλλους χωρίς 
εξαίρεση, αυτούς που ήταν οι πιο φηµισµένοι από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής 
και αυτούς κοντά στους οποίους είχε τύχει να µαθητεύσει, και αφού συνέλεξε σοφία 
µέσω της πείρας, έκανε και ολοκλήρωσε ένα όχι µακρύ ταξίδι από την Καππαδοκία στη 
Συρία, για να δει τον εξαιρετικά διάσηµο Ιάµβλιχο. Και όταν αντίκρισε τον άνδρα και 
τον άκουσε να οµιλεί, κρεµάστηκε από τα λόγια του και δεν χόρταινε να τον ακούει, 
ώσπου τελικά ο ίδιος ο Αιδέσιος έγινε ξακουστός και λίγο µόνο κατώτερος από τον 
Ιάµβλιχο, εκτός µόνο από όσα αφορούν στη θεία έµπνευση του Ιαµβλίχου. Σχετικά µε 
αυτά δεν είχαµε τίποτε να σηµειώσουµε, ίσως εν µέρει γιατί ο ίδιος ο Αιδέσιος τα 
απέκρυπτε λόγω του κλίµατος της εποχής (γιατί βασίλευε ο Κωνσταντίνος και 
κατέστρεφε τους πιο φηµισµένους ναούς και ανέγειρε χριστιανικά οικοδοµήµατα), ίσως 
πάλι εν µέρει γιατί οι πιο εξέχοντες συνοµιλητές του έδειχναν ροπή και κλίση προς µια 
πρέπουσα για τα µυστήρια σιωπή και µια αρµόζουσα για ιεροφάντες εχεµύθεια. Έτσι 
και ο παρών συγγραφέας, µολονότι υπήρξε από την παιδική του ακόµα ηλικία µαθητής 
του Χρυσανθίου, µόλις στο εικοστό έτος αξιώθηκε µέθεξη στον πυρήνα της αλήθειας, 
ένα τόσο θαυµαστό πράγµα ήταν η φιλοσοφία του Ιαµβλίχου, που απλώθηκε και έφθασε 
έως εµάς στο πέρασµα του χρόνου. 
 

Σχόλια 
1 Ἰαµβλίχου: Σηµείο αναφοράς στον βίο του Αιδεσίου είναι ο Ιάµβλιχος (περίπου 245 
µ.Χ.– περίπου 325 µ.Χ.), κορυφαία µορφή του νεοπλατωνισµού. Στο παρόν κείµενο ο 
Ιάµβλιχος παρουσιάζεται ως σηµείο αναφοράς και µέτρο σύγκρισης για όποιον 
επιθυµούσε να επιλέξει τον δρόµο της φιλοσοφίας· για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τον Ιάµβλιχο βλ., µεταξύ άλλων, O᾿Meara, Iamblichus (2). 
 

6 µόλις εἰς εἰκοστὸν ἔτος: Εννοείται εδώ πιθανότατα όχι το εικοστό έτος της ζωής, αλλά 
το εικοστό έτος της µαθητείας. 

 



 

	

 

V I .  Μυθ ι σ τ ό ρ η µ α  /  
Μυθ ι σ τ ο ρ η µ α τ ι κ ή  Β ι ο γ ρ α φ ί α  

 
 

Α) Ερωτικά Μυθιστορήµατα 
 
 

ΧΑΡΙΤΩΝ 
 

Χαιρέας καὶ Καλλιρρόη 
 

Βασίλης Λεντάκης 
 
Και τα πέντε αρχαιοελληνικά µυθιστορήµατα που σώζονται ακέραια 
επεξεργάζονται ένα στερεότυπο αφηγηµατικό σχήµα: δύο αριστοκρατικοί νέοι, 
εξαιρετικής οµορφιάς, ερωτεύονται κεραυνοβόλα. Είτε πριν από τον γάµο τους 
(Αχιλλέας Τάτιος, Λόγγος, Ηλιόδωρος) είτε αµέσως µετά (Χαρίτων, Ξενοφών 
Εφέσιος), εκτίθενται στους κινδύνους µιας µεγάλης περιπλάνησης (µε την 
εξαίρεση του Λόγγου, όπου η δράση περιορίζεται στη Λέσβο). Ο φαινοµενικός 
θάνατος και η αιφνίδια νεκρανάστασή τους, για τα οποία προσφέρεται πάντα 
µια ορθολογική εξήγηση, αποτελούν σταθερά µοτίβα. Τυπικές δοκιµασίες είναι 
επίσης το ναυάγιο, καθώς και η αιχµαλωσία από ληστές ή πειρατές. Παρά τις 
εξωτερικές απειλές και τους καταναγκασµούς, οι δύο ερωτευµένοι θα 
διατηρήσουν την αγάπη τους. Χάρη στην ψυχική τους αφοσίωση, αλλά και στη 
συνδροµή κάποιας θεότητας, το ζευγάρι θα επιστρέψει στον τόπο του, 
απολαµβάνοντας ισόβια συζυγική ευτυχία. 

Από την πλειονότητα των  µελετητών, το µυθιστόρηµα Χαιρέας και 
Καλλιρρόη (ή απλώς Καλλιρόη [sic]) χρονολογείται γύρω στα µέσα του πρώτου 
µεταχριστιανικού αιώνα. Σε πρόσφατη µάλιστα µονογραφία (Tilg, Chariton), 
υποστηρίζεται ότι ο Χαρίτων είναι ο ευρετής του είδους. Κάτι τέτοιο δεν είναι 
αποκλειστέο. Θα πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι ένα από τα τρία σωζόµενα 
παπυρικά αποσπάσµατα της οµόλογης Μυθιστορίας του Νίνου θα µπορούσε 
ίσως να ανήκει στο δεύτερο ήµισυ του πρώτου αιώνα π.Χ. (Stevens – Winkler, 
The Fragments, σ. 63). Η γλώσσα τού Χαιρέας και Καλλιρρόη, αν και όχι 
ρητορικά ανεπεξέργαστη, είναι κατά βάση η ελληνιστική κοινή. Αττικισµοί 
απαντούν σποραδικά, το ιδίωµα, ωστόσο, του συγγραφέα δεν βαρύνεται από τον 
λόγιο φόρτο που διακρίνει τα λεγόµενα «σοφιστικά» µυθιστορήµατα· το έργο, 
λοιπόν, θα πρέπει να είναι προγενέστερο. Μία περαιτέρω ένδειξη για τον χρόνο 
συγγραφής προσφέρεται ίσως από ένα χωρίο του Πέρσιου, ο οποίος πέθανε στα 
62 µ.Χ.: his [...] post prandia Calliroen do, «σε αυτούς [δηλ. στους µη 
απαιτητικούς αναγνώστες] ... µετά το µεσηµεριανό γεύµα συνιστώ Καλλιρρόη» 
(Saturae 1.134). Η Καλλιρρόη του Χαρίτωνα –αν σε αυτήν αναφέρεται ο 
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ρωµαίος σατιρικός– συστήνεται, ή µάλλον απαξιώνεται, ως ελαφρό ανάγνωσµα 
του συρµού. Το έργο, λοιπόν, ίσως να έφτασε µέχρι τη Ρώµη. Παπυρικά 
αποσπάσµατα που βρέθηκαν στην Αίγυπτο –το πιο πρώιµο (Papyri Michaelidae 
1) χρονολογείται στα τέλη δεύτερου αιώνα– πιστοποιούν τη σχετική 
δηµοτικότητα του µυθιστορήµατος και θέτουν τον αδιαµφισβήτητο terminus 
ante quem για τον χρόνο συγγραφής. Σε µια πλασµατική επιστολή του (ἐπ. 66), 
ο σοφιστής Φιλόστρατος απευθύνεται σε κάποιον Χαρίτωνα σε τόνο έντονα 
απαξιωτικό: «Νοµίζεις πως οι Έλληνες θα θυµούνται τα λόγια σου [ή στις 
ιστορίες σου: λόγων στο πρωτότυπο] όταν πεθάνεις. Αυτοί όµως που δεν είναι 
τίποτε όσο ζουν, τι απογίνονται µετά τον θάνατό τους;» Αν η επιστολή 
απευθύνεται στον συγγραφέα µας (κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, καθώς 
δεν γνωρίζουµε άλλον συγγραφέα µε το όνοµα Χαρίτων), ο υπεροπτικός 
σοφιστής έπεσε έξω στην πρόβλεψή του. Περγαµηνή του έκτου/ έβδοµου αιώνα 
(Codex Thebanus), που διασώζει απόσπασµα από το βιβλίο Η (και µάλιστα 
ελαφρώς διασκευασµένο, επί το µελοδραµατικότερο), δείχνει ότι το έργο 
διαβαζόταν ακόµη. 

Η δράση του µυθιστορήµατος τοποθετείται στα τέλη του πέµπτου και στις 
αρχές του τέταρτου αιώνα π.Χ.  Πολλά από τα πρόσωπα που παρελαύνουν, 
Έλληνες και ξένοι, µας είναι γνωστά από συγγραφείς της κλασικής περιόδου. 
Πατέρας της Καλλιρρόης είναι ο Ερµοκράτης. Κανένας αναγνώστης του 
Θουκυδίδη δεν θα δυσκολευτεί να αναγνωρίσει στο πρόσωπο αυτό τον 
στρατηγό που κατατρόπωσε τον αθηναϊκό στόλο στις Συρακούσες το 413 π.Χ. 
Ο πραγµατικός Ερµοκράτης όντως είχε µία κόρη, της οποίας το όνοµα 
παραµένει άγνωστο· επισφραγίζοντας πολιτική συµµαχία, την πάντρεψε µε τον 
Διονύσιο, τον µετέπειτα τύραννο των Συρακουσών. Στο µυθιστόρηµα, ο 
δεύτερος σύζυγος της ηρωίδας ονοµάζεται Διονύσιος, είναι όµως Μιλήσιος. 
Κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, η κόρη του πραγµατικού Ερµοκράτη 
δολοφονήθηκε (Διόδωρος 13.112.4, 14.44.5) ή, σύµφωνα µε άλλη πηγή, 
ατιµάστηκε και αυτοκτόνησε (Πλουτ. Δίων 3.2). Βασιλιάς της Περσίας είναι ο 
πασίγνωστος από την Κύρου ἀνάβασιν Αρταξέρξης (Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος 
γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος µὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος). Η 
γυναίκα του, η Στάτειρα, είναι κι αυτή ιστορικό πρόσωπο (Κτησίας, FGrH 
688F27-29, Πλουτ. Ἀρτοξ. 6, 17). Το ίδιο ισχύει ακόµη και για ελάσσονα 
πρόσωπα της Περσικής αυλής, τη Ροδογούνη (Κτησίας, F13 [24] και F14 [34]) 
και τον αρχιευνούχο Αρταξάτη (Ἀρτοξάρης, Κτησίας, F15 [54]). Η αποστασία 
των Αιγυπτίων που περιγράφεται στον Έβδοµο Λόγο είναι ιστορικό γεγονός, και 
πίσω από το όνοµα του Χαιρέα κρύβεται πιθανώς αναφορά στον αθηναίο 
ναύαρχο Χαβρία, που το 362 π.Χ. ηγήθηκε του αιγυπτιακού στόλου κατά των 
Περσών (Διόδωρος 15.92.3). Το Χαιρέας και Καλλιρρόη, ωστόσο, δεν θα 
µπορούσε να χαρακτηριστεί ιστορικό µυθιστόρηµα (Hägg, Parhenope, σ. 73-98) 
µε την έννοια της πιστής αναπαραγωγής των γεγονότων, των συνθηκών και του 
κλίµατος µιας εποχής. Για παράδειγµα, ο πραγµατικός Ερµοκράτης φονεύθηκε 
στα 408 (Διόδωρος 13.75.8), προτού δηλαδή ο Αρταξέρξης ανέβει στον θρόνο, 
και οπωσδήποτε πολύ πιο πριν από την εξέγερση των Αιγυπτίων. Ο Χαρίτων 
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στήνει έναν φανταστικό κόσµο χρησιµοποιώντας ορισµένα ιστορικά στοιχεία 
(βλ. Hunter, History and Historicity in the Romance of Chariton). Η όλη 
σύνθεση όµως του έργου είναι οπωσδήποτε φανταστική και η ευαισθησία του 
καθαρά µετακλασική. 

Ο τόνος του Χαρίτωνα είναι έντονα αισθηµατολογικός, γι’ αυτό και είναι 
εύκολο να υποτιµήσουµε τις λογοτεχνικές αρετές του. Όπως όµως έχει 
παρατηρηθεί σε ένα κλασικό άρθρο από τον B. E. Perry (Chariton, σ. 129), «µια 
αισθηµατική ιστορία πρέπει να γράφεται από έναν αισθηµατικό συγγραφέα, όχι 
από έναν σοφιστή»· και αυτή ακριβώς η απουσία εκζήτησης και η ειλικρίνεια 
του τόνου είναι τα στοιχεία που καθιστούν τον Χαρίτωνα καλό συγγραφέα, 
όπως και η αληθοφάνεια των χαρακτήρων, η θεατρικότητα (οι ευθείς λόγοι 
καταλαµβάνουν το ήµισυ σχεδόν της αφήγησης), και η δραµατική ειρωνεία. Ώς 
ποιο βαθµό το Χαιρέας και Καλλιρρόη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
εξιδανικευτικό µυθιστόρηµα; Η ηρωίδα όχι απλώς είναι συνειδητά δίγαµη αλλά 
και εξαπατά τον δεύτερό της σύζυγο, τον Διονύσιο, κάνοντάς τον να πιστέψει 
ότι είναι ο φυσικός πατέρας του παιδιού της. Σε όλα τα άλλα µυθιστορήµατα, 
όσοι στέκονται εµπόδια στην ένωση του ζεύγους είναι αρνητικοί χαρακτήρες. 
Αποτελεί αφηγηµατικό εύρηµα, και όχι αδεξιότητα εκ µέρους του Χαρίτωνα, το 
γεγονός ότι ο δεύτερος σύζυγος παρουσιάζεται θετικά: µεγαλόψυχος απέναντι 
στους ασθενέστερους και γενναίος στις δύσκολες καταστάσεις· και σε αντίθεση 
µε την Καλλιρρόη, απολύτως τίµιος απέναντί της. Αντίθετα, ο Χαιρέας σε ουκ 
ολίγες περιστάσεις αποδεικνύεται µικρόψυχος και µοιρολατρικός (τουλάχιστον 
µέχρι το προτελευταίο κεφάλαιο). Η νιότη, ωστόσο, και η οµορφιά του Χαιρέα 
νικούν την ανθρωπιά του Διονύσιου. Πίσω από το συµβατικό αίσιο τέλος του 
έργου διακρίνονται ίσως και κάποιες σκοτεινότερες αποχρώσεις. Ο έρωτας είναι 
µια δύναµη που υπερνικά κάθε δυσκολία· υπερνικά όµως και κάθε ηθικό 
ενδοιασµό.  

 
Α 1-4: Η διάλυση ενός ιδεώδους γάµου 

 
Πλὴν καὶ ἐνταῦθά τις εὑρέθη βάσκανος δαίµων: η καταστροφή της συζυγικής 
ευτυχίας είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να ξεκινήσει η ιστορία. Ένα από τα 
θέµατα αυτής της ενότητας, ίσως το κυριότερο, είναι η δολοπλοκία. Ο αφελής 
και παρορµητικός σύζυγος πέφτει θύµα κακόβουλων ανταγωνιστών, που 
σκηνοθετούν εις βάρος του µιαν ιστορία µοιχείας. Είναι ευδιάκριτη εδώ η 
επιρροή της Νέας Κωµωδίας. 
 
1 Χαρίτων Ἀφροδισιεύς, Ἀθηναγόρου τοῦ ῥήτορος ὑπογραφεύς, πάθος ἐρωτικὸν 
ἐν Συρακούσαις γενόµενον διηγήσοµαι. Ἑρµοκράτης ὁ Συρακοσίων στρατηγός, 
οὗτος ὁ νικήσας Ἀθηναίους, εἶχε θυγατέρα Καλλιρόην τοὔνοµα, θαυµαστόν τι 
χρῆµα παρθένου καὶ ἄγαλµα τῆς ὅλης Σικελίας.  ἦν γὰρ τὸ κάλλος οὐκ 
ἀνθρώπινον ἀλλὰ θεῖον, οὐδὲ Νηρηΐδος ἢ Νύµφης τῶν ὀρειῶν ἀλλ’ αὐτῆς 
Ἀφροδίτης {παρθένου}. φήµη δὲ τοῦ παραδόξου θεάµατος πανταχοῦ διέτρεχε καὶ 
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µνηστῆρες κατέρρεον εἰς Συρακούσας, δυνάσται τε καὶ παῖδες τυράννων, οὐκ ἐκ 
Σικελίας µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐξ Ἰταλίας καὶ ἠπείρου καὶ ἐθνῶν τῶν ἐν ἠπείρῳ. ὁ δὲ 
Ἔρως ζεῦγος ἴδιον ἠθέλησε συλλέξαι. Χαιρέας γάρ τις ἦν µειράκιον εὔµορφον, 
πάντων ὑπερέχον, οἷον Ἀχιλλέα καὶ Νιρέα καὶ Ἱππόλυτον καὶ Ἀλκιβιάδην πλάσται 
καὶ γραφεῖς ἀποδεικνύουσι, πατρὸς Ἀρίστωνος τὰ δεύτερα ἐν Συρακούσαις µετὰ 
Ἑρµοκράτην φεροµένου. καί τις ἦν ἐν αὐτοῖς πολιτικὸς φθόνος ὥστε θᾶττον ἂν 
πᾶσιν ἢ ἀλλήλοις ἐκήδευσαν.  φιλόνικος δέ ἐστιν ὁ Ἔρως καὶ χαίρει τοῖς 
παραδόξοις κατορθώµασιν· ἐζήτησε δὲ τοιόνδε τὸν καιρόν. Ἀφροδίτης ἑορτὴ 
δηµοτελής, καὶ πᾶσαι σχεδὸν αἱ γυναῖκες ἀπῆλθον εἰς τὸν νεών.  τέως δὲ µὴ 
προϊοῦσαν τὴν Καλλιρόην προήγαγεν ἡ µήτηρ <Ἑρµοκράτους> κελεύσαντος 
προσκυνῆσαι τὴν θεόν. τότε δὲ Χαιρέας ἀπὸ τῶν γυµνασίων ἐβάδιζεν οἴκαδε 
στίλβων ὥσπερ ἀστήρ· ἐπήνθει γὰρ αὐτοῦ τῷ λαµπρῷ τοῦ προσώπου τὸ ἐρύθηµα 
τῆς παλαίστρας ὥσπερ ἀργύρῳ χρυσός. ἐκ τύχης οὖν περί τινα καµπὴν στενοτέραν 
συναντῶντες περιέπεσον ἀλλήλοις, τοῦ θεοῦ πολιτευσαµένου τήνδε τὴν συνοδίαν 
ἵνα ἑκάτερος τῷ ἑτέρῳ ὀφθῇ. ταχέως οὖν πάθος ἐρωτικὸν ἀντέδωκαν ἀλλήλοις 
τοῦ κάλλους τῇ ευγενείᾳ συνελθόντος. 

Ὁ µὲν οὖν Χαιρέας οἴκαδε µετὰ τοῦ τραύµατος µόλις ἀπῄει καὶ ὥσπερ τις 
ἀριστεὺς ἐν πολέµῳ τρωθεὶς καιρίαν καὶ καταπεσεῖν µὲν αἰδούµενος, στῆναι δὲ µὴ 
δυνάµενος. ἡ δὲ παρθένος τῆς Ἀφροδίτης τοῖς ποσὶ προσέπεσε καὶ καταφιλοῦσα, 
“σύ µοι, δέσποινα” εἶπε, “δὸς ἄνδρα τοῦτον ὃν ἔδειξας.” νὺξ ἐπῆλθεν ἀµφοτέροις 
δεινή· τὸ γὰρ πῦρ ἐξεκάετο. δεινότερον δ ἔπασχεν ἡ παρθένος διὰ τὴν σιωπήν, 
αἰδουµένη κατάφωρος γενέσθαι. Χαιρέας δέ, νεανίας εὐφυὴς καὶ µεγαλόφρων, 
ἤδη τοῦ σώµατος αὐτῷ φθίνοντος, ἀπετόλµησεν εἰπεῖν πρὸς τοὺς γονεῖς ὅτι ἐρᾷ 
καὶ οὐ βιώσεται τοῦ Καλλιρόης γάµου µὴ τυχών. ἐστέναξεν ὁ πατὴρ ἀκούσας καὶ 
“οἴχῃ δή µοι, τέκνον” <ἔφη>· “δῆλον γάρ ἐστιν ὅτι Ἑρµοκράτης οὐκ ἂν δοίη σοὶ 
τὴν θυγατέρα τοσούτους ἔχων µνηστῆρας πλουσίους καὶ βασιλεῖς. οὔκουν οὐδὲ 
πειρᾶσθαί σε δεῖ, µὴ φανερῶς ὑβρισθῶµεν.” εἶθ’ ὁ µὲν πατὴρ παρεµυθεῖτο τὸν 
παῖδα, τῷ δὲ ηὔξετο τὸ κακὸν ὥστε µηδὲ ἐπὶ τὰς συνήθεις προϊέναι διατριβάς. 
ἐπόθει δὲ τὸ γυµνάσιον Χαιρέαν καὶ ὥσπερ ἔρηµον ἦν. ἐφίλει γὰρ αὐτὸν ἡ 
νεολαία. πολυπραγµονοῦντες δὲ τὴν αἰτίαν ἔµαθον τῆς νόσου, καὶ ἔλεος πάντας 
εἰσῄει µειρακίου καλοῦ κινδυνεύοντος ἀπολέσθαι διὰ πάθος ψυχῆς εὐφυοῦς. 

Ἐνέστη νόµιµος ἐκκλησία. συγκαθεσθεὶς οὖν ὁ δῆµος τοῦτο πρῶτον καὶ 
µόνον ἐβόα “καλὸς Ἑρµοκράτης, µέγας στρατηγός, σῶζε Χαιρέαν· τοῦτο πρῶτον 
τῶν τροπαίων. ἡ πόλις µνηστεύεται τοὺς γάµους σήµερον, ἀλλήλων ἄξιοι.”  τίς ἂν 
µηνύσειε τὴν ἐκκλησίαν ἐκείνην, ἧς ὁ Ἔρως ἦν δηµαγωγός; ἀνὴρ δὲ φιλόπατρις 
Ἑρµοκράτης ἀντειπεῖν οὐκ ἠδυνήθη τῇ πόλει δεοµένῃ. κατανεύσαντος δὲ αὐτοῦ 
πᾶς ὁ δῆµος ἐξεπήδησε τοῦ θεάτρου, καὶ οἱ µὲν νέοι ἀπῄεσαν ἐπὶ Χαιρέαν, ἡ 
βουλὴ δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες ἠκολούθουν Ἑρµοκράτει· παρῆσαν δὲ καὶ αἱ γυναῖκες αἱ 
Συρακοσίων ἐπὶ τὴν οἰκίαν νυµφαγωγοῦσαι. ὑµέναιος ᾔδετο κατὰ πᾶσαν τὴν 
πόλιν· µεσταὶ δὲ αἱ ῥῦµαι στεφάνων, λαµπάδων· ἐρραίνετο τὰ πρόθυρα οἴνῳ καὶ 
µύροις. ἥδιον ταύτην τὴν ἡµέραν ἤγαγον οἱ Συρακόσιοι τῆς τῶν ἐπινικίων. ἡ δὲ 
παρθένος οὐδὲν εἰδυῖα τούτων ἔρριπτο ἐπὶ τῆς κοίτης ἐγκεκαλυµµένη, κλαίουσα 
καὶ σιωπῶσα. προσελθοῦσα δὲ ἡ τροφὸς τῇ κλίνῃ “τέκνον” εἶπε, “διανίστασο, 
πάρεστι γὰρ ἡ εὐκταιοτάτη πᾶσιν ἡµῖν ἡµέρα· ἡ πόλις σε νυµφαγωγεῖ.”  
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τῆς δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ· 
 
οὐ γὰρ ᾔδει τίνι γαµεῖται. ἄφωνος εὐθὺς ἦν καὶ σκότος αὐτῆς τῶν ὀφθαλµῶν 
κατεχύθη καὶ ὀλίγου δεῖν ἐξέπνευσεν· ἐδόκει δὲ τοῦτο τοῖς ὁρῶσιν αἰδώς. ἐπεὶ δὲ 
ταχέως ἐκόσµησαν αὐτὴν αἱ θεραπαινίδες, τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν θυρῶν ἀπέλιπον· οἱ 
δὲ γονεῖς τὸν νυµφίον εἰσήγαγον πρὸς τὴν παρθένον. ὁ µὲν οὖν Χαιρέας 
προσδραµὼν αὐτὴν κατεφίλει, Καλλιρόη δέ, γνωρίσασα τὸν ἐρώµενον, ὥσπερ τι 
λύχνου φῶς ἤδη σβεννύµενον ἐπιχυθέντος ἐλαίου πάλιν ἀνέλαµψε καὶ µείζων 
ἐγένετο καὶ κρείττων. ἐπεὶ δὲ προῆλθεν εἰς τὸ δηµόσιον, θάµβος ὅλον τὸ πλῆθος 
κατέλαβεν, ὥσπερ Ἀρτέµιδος ἐν ἐρηµίᾳ κυνηγέταις ἐπιστάσης· πολλοὶ δὲ τῶν 
παρόντων καὶ προσεκύνησαν. πάντες δὲ Καλλιρόην µὲν ἐθαύµαζον, Χαιρέαν δὲ 
ἐµακάριζον. τοιοῦτον ὑµνοῦσι ποιηταὶ τὸν Θέτιδος γάµον ἐν Πηλίῳ γεγονέναι. 
πλὴν καὶ ἐνταῦθά τις εὑρέθη βάσκανος δαίµων, ὥσπερ ἐκεῖ φασὶ τὴν Ἔριν. 
 
2    Οἱ γὰρ µνηστῆρες ἀποτυχόντες τοῦ γάµου λύπην ἐλάµβανον µετ’ ὀργῆς. τέως 
οὖν µαχόµενοι πρὸς ἀλλήλους ὡµονόησαν τότε, διὰ δὲ τὴν ὁµόνοιαν, ὑβρίσθαι 
δοκοῦντες, συνῆλθον εἰς βουλευτήριον κοινόν· ἐστρατολόγει δὲ αὐτοὺς ἐπὶ τὸν 
κατὰ Χαιρέου πόλεµον ὁ Φθόνος. καὶ πρῶτος ἀναστὰς νεανίας τις Ἰταλιώτης, υἱὸς 
τοῦ Ῥηγίνων τυράννου, τοιαῦτα ἔλεγεν· “εἰ µὲν τις ἐξ ἡµῶν ἔγηµεν, οὐκ ἂν 
ὠργίσθην· ὥσπερ ἐν τοῖς γυµνικοῖς ἀγῶσιν ἕνα δεῖ νικῆσαι τῶν ἀγωνισαµένων· 
ἐπεὶ δὲ παρευδοκίµησεν ἡµᾶς ὁ µηδὲν ὑπὲρ γάµου πονήσας, οὐ φέρω τὴν ὕβριν. 
ἡµεῖς δὲ †ἐτάθηµεν αὐλείοις θύραις προσαγρυπνοῦντες καὶ κολακεύοντες τίτθας 
καὶ θεραπαινίδας καὶ δῶρα πέµποντες τροφοῖς. πόσον χρόνον δεδουλεύκαµεν; 
καί, τὸ πάντων χαλεπώτατον, ὡς ἀντεραστὰς ἀλλήλους ἐµισήσαµεν. ὁ δὲ πόρνος 
καὶ πένης καὶ µηδενὸς κρείττων βασιλέων ἀγωνισαµένων αὐτὸς ἀκονιτὶ τὸν 
στέφανον ἤρατο. ἀλλὰ ἀνόνητον αὐτῷ γενέσθω τὸ ἆθλον καὶ τὸν γάµον θάνατον 
τῷ νυµφίῳ ποιήσωµεν.” Πάντες οὖν ἐπῄνεσαν, µόνος δὲ ὁ Ἀκραγαντίνων 
τύραννος ἀντεῖπεν. “οὐκ εὐνοίᾳ δὲ” εἶπε “τῇ πρὸς Χαιρέαν κωλύω τὴν ἐπιβουλήν, 
ἀλλὰ ἀσφαλεστέρῳ τῷ λογισµῷ· µέµνησθε γὰρ ὅτι Ἑρµοκράτης οὐκ ἔστιν 
εὐκαταφρόνητος· ὥστε ἀδύνατος ἡµῖν πρὸς αὐτὸν ἡ ἐκ τοῦ φανεροῦ µάχη, 
κρείττων δὲ ἡ µετὰ τέχνης· καὶ γὰρ τὰς τυραννίδας πανουργίᾳ µᾶλλον ἢ βίᾳ 
κτώµεθα. χειροτονήσατέ µε τοὺ πρὸς Χαιρέαν πολέµου στρατηγόν· ἐπαγγέλλοµαι 
διαλύσειν τὸν γάµον· ἐφοπλιῶ γὰρ αὐτῷ Ζηλοτυπίαν, ἥτις σύµµαχον λαβοῦσα τὸν 
Ἔρωτα µέγα τι κακὸν διαπράξεται· Καλλιρόη µὲν οὖν εὐσταθὴς καὶ ἄπειρος 
κακοήθους ὑποψίας, ὁ δὲ Χαιρέας, οἷα δὴ γυµνασίοις ἐντραφεὶς καὶ νεωτερικῶν 
ἁµαρτηµάτων οὐκ ἄπειρος, δύναται ῥᾳδίως ὑποπτεύσας ἐµπεσεῖν εἰς ἐρωτικὴν 
ζηλοτυπίαν· ἔστι δὲ καὶ προσελθεῖν ἐκείνῳ ῥᾷον καὶ λαλῆσαι.” Πάντες ἔτι 
λέγοντος αὐτοῦ τὴν γνώµην ἐπεψηφίσαντο καὶ τὸ ἔργον ἐνεχείρισαν ὡς ἀνδρὶ πᾶν 
ἱκανῷ µηχανήσασθαι. τοιαύτης οὖν ἐπινοίας ἐκεῖνος ἤρξατο. 
 
3    Ἑσπέρα µὲν ἦν, ἧκε δὲ ἀγγέλλων τις ὅτι Ἀρίστων ὁ πατὴρ Χαιρέου πεσὼν ἀπὸ 
κλίµακος ἐν ἀγρῷ πάνυ ὀλίγας ἔχει τοῦ ζῆν τὰς ἐλπίδας. ὁ δὲ Χαιρέας ἀκούσας, 
καίτοι φιλοπάτωρ ὤν, ὅµως ἐλυπήθη πλέον ὅτι ἔµελλεν ἀπελεύσεσθαι µόνος· οὐ 
γὰρ οἷόν τε ἦν ἐξάγειν ἤδη τὴν κόρην.  ἐν δὲ τῇ νυκτὶ ταύτῃ φανερῶς µὲν οὐδεὶς 
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ἐτόλµησεν ἐπικωµάσαι, κρύφα δὲ καὶ ἀδήλως ἐπελθόντες σηµεῖα κωµασάντων 
κατέλιπον· ἐστεφάνωσαν τὰ πρόθυρα, µύροις ἔρραναν, οἴνου πηλὸν ἐποίησαν, 
δᾷδας ἔρριψαν ἡµικαύστους. 

Διέλαµψεν ἡµέρα, καὶ πᾶς ὁ παριὼν εἱστήκει κοινῷ τινι πολυπραγµοσύνης 
πάθει· Χαιρέας δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ῥᾷον ἐσχηκότος ἔσπευδε πρὸς τὴν γυναῖκα. 
ἰδὼν δὲ τὸν ὄχλον πρὸ τῶν θυρῶν τὸ µὲν πρῶτον ἐθαύµασεν· ἐπεὶ δὲ ἔµαθε τὴν 
αἰτίαν, ἐνθουσιῶν εἰστρέχει· καταλαβὼν δὲ τὸν θάλαµον ἔτι κεκλεισµένον, ἤρασσε 
µετὰ σπουδῆς. ἐπεὶ δὲ ἀνέῳξεν ἡ θεραπαινίς, ἐπιπεσὼν τῇ Καλλιρόῃ τὴν ὀργὴν 
µετέβαλεν εἰς λύπην καὶ περιρρηξάµενος ἔκλαιε. πυνθανοµένης δὲ τί γέγονεν, 
ἄφωνος ἦν, οὔτε ἀπιστεῖν οἷς εἶδεν οὔτε πιστεύειν οἷς οὐκ ἤθελε δυνάµενος. 
ἀπορουµένου δὲ αὐτοῦ καὶ τρέµοντος ἡ γυνὴ µηδὲν ὑπονοοῦσα τῶν γεγονότων 
ἱκέτευεν εἰπεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ χόλου· ὁ δὲ ὑφαίµοις τοῖς ὀφθαλµοῖς καὶ παχεῖ τῷ 
φθέγµατι “κλαίω” φησὶ “τὴν ἐµαυτοῦ τύχην, ὅτι µου ταχέως ἐπελάθου,” καὶ τὸν 
κῶµον ὠνείδισεν.  ἡ δὲ οἷα θυγάτηρ στρατηγοῦ καὶ φρονήµατος πλήρης πρὸς τὴν 
ἄδικον διαβολὴν παρωξύνθη καὶ “οὐδεὶς ἐπὶ τὴν πατρῴαν οἰκίαν ἐκώµασεν” 
εἶπε, “τὰ δὲ σὰ πρόθυρα συνήθη τυχόν ἐστι τοῖς κώµοις, καὶ τὸ γεγαµηκέναι σε 
λυπεῖ τοὺς ἐραστάς.” ταῦτα εἰποῦσα ἀπεστράφη καὶ συγκαλυψαµένη δακρύων 
ἀφῆκε πηγάς. εὔκολοι δὲ τοῖς ἐρῶσιν αἱ διαλλαγαὶ καὶ πᾶσαν ἀπολογίαν ἡδέως 
ἀλλήλων προσδέχονται. µεταβαλλόµενος οὖν ὁ Χαιρέας ἤρξατο κολακεύειν, καὶ ἡ 
γυνὴ ταχέως αὐτοῦ τὴν µετάνοιαν ἠσπάζετο. ταῦτα µᾶλλον ἐξέκαυσε τὸν ἔρωτα, 
καὶ οἱ ἀµφοτέρων αὐτῶν γονεῖς µακαρίους αὑτοὺς ὑπελάµβανον τὴν τῶν τέκνων 
ὁρῶντες ὁµόνοιαν. 
 
4  Ὁ δὲ Ἀκραγαντῖνος διαπεπτωκυίας αὐτῷ τῆς πρώτης τέχνης ἥπτετο λοιπὸν 
ἐνεργεστέρας, κατασκευάσας τι τοιοῦτον. ἦν αὐτῷ παράσιτος στωµύλος καὶ πάσης 
χάριτος ὁµιλητικῆς ἔµπλεως. τοῦτον ἐκέλευσεν ὑποκριτὴν ἔρωτος γενέσθαι. τὴν 
ἅβραν γὰρ τῆς Καλλιρόης καὶ τιµιωτάτην τῶν θεραπαινίδων προσπίπτων φιλεῖν 
προσεποιεῖτο. µόλις οὖν ἐκεῖνος πλὴν ὑπηγάγετο τὴν µείρακα µεγάλαις δωρεαῖς 
τῷ τε λέγειν ἀπάγξεσθαι µὴ τυχὼν τῆς ἐπιθυµίας. γυνὴ δὲ εὐάλωτόν ἐστιν, ὅταν 
ἐρᾶσθαι δοκῇ. ταῦτ’ οὖν προκατασκευασάµενος ὁ δηµιουργὸς τοῦ δράµατος 
ὑποκριτὴν ἕτερον ἐξηῦρεν, οὐκέτι ὁµοίως εὔχαριν, ἀλλὰ πανοῦργον καὶ 
ἀξιόπιστον λαλῆσαι.  τοῦτον προδιδάξας ἃ χρὴ πράττειν καὶ λέγειν, ὑπέπεµψεν 
ἀγνῶτα τῷ Χαιρέᾳ. προσελθὼν δὲ ἐκεῖνος αὐτῷ περὶ τὰς παλαίστρας ἀλύοντι 
“κἀµοὶ” φησὶν “υἱὸς ἦν, ὦ Χαιρέα, σὸς ἡλικιώτης, πάνυ σε θαυµάζων καὶ φιλῶν, 
ὅτε ἔζη. τελευτήσαντος δὲ αὐτοῦ σὲ υἱὸν ἐµαυτοῦ νοµίζω, καὶ γὰρ εἶ κοινὸν 
ἀγαθὸν πάσης Σικελίας εὐτυχῶν.  δὸς οὖν µοι σχολάζοντα σαυτὸν καὶ ἀκούσῃ 
µεγάλα πράγµατα ὅλῳ τῷ βίῳ σου διαφέροντα.” 

Τοιούτοις ῥήµασιν ὁ µιαρὸς ἐκεῖνος ἄνθρωπος τοῦ µειρακίου τὴν ψυχὴν 
ἀνακουφίσας καὶ µεστὸν ποιήσας ἐλπίδος καὶ φόβου καὶ πολυπραγµοσύνης, 
δεοµένου λέγειν ὤκνει καὶ προεφασίζετο µὴ εἶναι τὸν καιρὸν ἐπιτήδειον τὸν 
παρόντα, δεῖν δὲ ἀναβολῆς καὶ σχολῆς µακροτέρας. ἐνέκειτο µᾶλλον ὁ Χαιρέας, 
ἤδη τι προσδοκῶν βαρύτερον· ὁ δὲ ἐµβαλὼν αὐτῷ τὴν δεξιὰν ἀπῆγεν εἴς τι χωρίον 
ἠρεµαῖον, εἶτα συναγαγὼν τὰς ὀφρῦς καὶ ὅµοιος γενόµενος λυπουµένῳ, µικρὸν δέ 
τι καὶ δακρύσας, “ἀηδῶς µὲν” εἶπεν, “ὦ Χαιρέα, σκυθρωπόν σοι πρᾶγµα µηνύω 
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καὶ πάλαι βουλόµενος εἰπεῖν ὤκνουν· ἐπεὶ δὲ ἤδη φανερῶς ὑβρίζῃ καὶ θρυλλεῖται 
πανταχοῦ τὸ δεινόν, οὐχ ὑποµένω σιωπᾶν· φύσει τε γὰρ µισοπόνηρός εἰµι καὶ σοὶ 
µάλιστα εὔνους.  γίνωσκε τοίνυν µοιχευοµένην σου τὴν γυναῖκα, καὶ ἵνα τοῦτο 
πιστεύσῃς, ἕτοιµος ἐπ’ αὐτοφώρῳ τὸν µοιχὸν δεικνύειν.” 

Ὣς φάτο· τὸν δ’ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε µέλαινα, 
ἀµφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν. 

Ἐπὶ πολὺ µὲν οὖν ἀχανὴς ἔκειτο, µήτε τὸ στόµα µήτε τοὺς ὀφθαλµοὺς ἐπᾶραι 
δυνάµενος· ἐπεὶ δὲ φωνὴν οὐχ ὁµοίαν µὲν ὀλίγην δὲ συνελέξατο, “δυστυχῆ µὲν” 
εἶπεν “αἰτῶ παρὰ σοῦ χάριν αὐτόπτης γενέσθαι τῶν ἐµῶν κακῶν· ὅµως δὲ δεῖξον, 
ὅπως εὐλογώτερον ἐµαυτὸν ἀνέλω· Καλλιρόης γὰρ καὶ ἀδικούσης φείσοµαι.”   
“προσποίησαι” φησὶν “ὡς εἰς ἀγρὸν ἀπιέναι, βαθείας δὲ ἑσπέρας παραφύλαττε 
τὴν οἰκίαν· ὄψει γὰρ εἰσιόντα τὸν µοιχόν.” 

Συνέθεντο ταῦτα, καὶ ὁ µὲν Χαιρέας πέµψας (οὐ γὰρ αὐτὸς ὑπέµεινεν οὐδὲ 
εἰσελθεῖν) “ἄπειµι” φησὶν “εἰς ἀγρόν.” ὁ δὲ κακοήθης ἐκεῖνος καὶ διάβολος 
συνέταττε τὴν σκηνήν. ἑσπέρας οὖν ἐπιστάσης ὁ µὲν ἐπὶ τὴν κατασκοπὴν ἦλθεν, ὁ 
δὲ τὴν ἅβραν τῆς Καλλιρόης διαφθείρας ἐνέβαλεν εἰς τὸν στενωπόν, 
ὑποκρινόµενος µὲν τὸν λαθραίοις ἔργοις ἐπιχειρεῖν προαιρούµενον, πάντα δὲ 
µηχανώµενος ἵνα µὴ λάθοι. κόµην εἶχε λιπαρὰν καὶ βοστρύχους µύρων 
ἀποπνέοντας, ὀφθαλµοὺς ὑπογεγραµµένους, ἱµάτιον µαλακόν, ὑπόδηµα λεπτόν· 
δακτύλιοι βαρεῖς ὑπέστιλβον. εἶτα πολὺ περιβλεψάµενος τῇ θύρᾳ προσῆλθε, 
κρούσας δὲ ἐλαφρῶς τὸ εἰωθὸς ἔδωκε σηµεῖον. ἡ δὲ θεράπαινα καὶ αὐτὴ 
περίφοβος ἠρέµα παρανοίξασα καὶ λαβοµένη τῆς χειρὸς εἰσήγαγε. ταῦτα 
θεασάµενος Χαιρέας οὐκέτι κατέσχεν ἀλλὰ εἰσέδραµεν ἐπ’ αὐτοφώρῳ τὸν µοιχὸν 
ἀναιρήσων. ὁ µὲν οὖν παρὰ τὴν αὔλειον θύραν ὑποστὰς εὐθὺς ἐξῆλθεν, ἡδὲ 
Καλλιρόη καθῆστο ἐπὶ τῆς κλίνης ζητοῦσα Χαιρέαν καὶ µηδὲ λύχνον ἅψασα διὰ 
τὴν λύπην· ψόφου δὲ ποδῶν γενοµένου πρώτη τοῦ ἀνδρὸς ᾔσθετο τὴν ἀναπνοὴν 
καὶ χαίρουσα αὐτῷ προσέδραµεν.  ὁ δὲ φωνὴν µὲν οὐκ ἔσχεν ὥστε 
λοιδορήσασθαι, κρατούµενος δὲ ὑπὸ τῆς ὀργῆς ἐλάκτισε προσιοῦσαν. εὐστόχως 
οὖν ὁ ποὺς κατὰ τοῦ διαφράγµατος ἐνεχθεὶς ἐπέσχε τῆς παιδὸς τὴν ἀναπνοήν, 
ἐρριµµένην δὲ αὐτὴν αἱ θεραπαινίδες βαστάσασαι κατέκλιναν ἐπὶ τὴν κοίτην. 

 
Μετάφραση 

1 Εγώ ο Χαρίτων από την Αφροδισιάδα, ο γραµµατέας του ρήτορα Αθηναγόρα, θα σας 
αφηγηθώ µιαν ερωτική ιστορία που έγινε στις Συρακούσες. 
 Ο Ερµοκράτης, ο στρατηγός των Συρακουσίων, ο περίφηµος νικητής των 
Αθηναίων, είχε µια θυγατέρα που την έλεγαν Καλλιρρόη. Ήταν κοπέλα θαυµαστή, το 
καµάρι όλης της Σικελίας. Η οµορφιά της δεν ήταν ανθρώπινη αλλά θεϊκή· και όχι 
κάποιας Νηρηίδας ή νύµφης των βουνών αλλά της ίδιας της Αφροδίτης. Η φήµη για το 
ασυνήθιστο θέαµα έτρεχε παντού, και µνηστήρες συνέρρεαν στις Συρακούσες, δυνάστες 
και γιοι τυράννων, όχι µόνο από τη Σικελία, αλλά κι από την Ιταλία κι από τα φύλα της 
ενδοχώρας. 
 Ο Έρωτας όµως θέλησε να ταιριάξει το δικό του ζευγάρι. Υπήρχε ένα παλικάρι 
µε τ’ όνοµα Χαιρέας, όµορφο, ξεχωριστό απ’ τ’ άλλα. Έµοιαζε µε τον Αχιλλέα και το 
Νιρέα και τον Ιππόλυτο και τον Αλκιβιάδη, όπως τους ιστορούν οι γλύπτες κι οι 
ζωγράφοι. Πατέρας του ο Αρίστων, ο δεύτερος άνδρας των Συρακουσών µετά τον 
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Ερµοκράτη. Όµως τους δύο άνδρες τούς χώριζε πολιτική αντιζηλία, και ευκολότερα θα 
συµπεθέριαζαν µε οποιονδήποτε άλλον παρά µεταξύ τους. 
 Ο Έρωτας, ωστόσο, αγαπάει τους τσακωµούς και χαίρεται µε τα απρόσµενα 
κατορθώµατα. Αναζήτησε λοιπόν µια τέτοια ευκαιρία: ήταν δηµόσια γιορτή της 
Αφροδίτης, κι όλες σχεδόν οι γυναίκες είχαν συγκεντρωθεί στο ναό. Η Καλλιρρόη, που  
µέχρι εκείνη την ηµέρα δεν είχε βγει από το σπίτι, οδηγήθηκε από τη µητέρα της στη 
γιορτή, έπειτα από παράκληση του Ερµοκράτη να προσκυνήσει τη θεά. Την ίδια ώρα ο 
Χαιρέας γυρνούσε από το γυµναστήριο στο σπίτι του. Λαµποκοπούσε σαν άστρο: πάνω 
στη λάµψη του προσώπου του άνθιζε το αναψοκοκκίνισµα από την παλαίστρα σαν το 
µάλαµα πάνω στο ασήµι. Τυχαία λοιπόν σε µια στροφή, εκεί που στένευε περισσότερο ο 
δρόµος, έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον. Έτσι τά ’χε κανονίσει ο θεός, για να ιδωθούν. 
Αµέσως ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο µε πάθος. Είχαν συµπέσει, βλέπετε, η ευγένεια 
και το κάλλος. 
 Ο Χαιρέας γύρισε σπίτι του µαζί µε τη λαβωµατιά. Έµοιαζε µε παλικάρι που είχε 
δεχτεί στη µάχη µοιραίο χτύπηµα, κι απ’ τη µια ντρεπόταν να πέσει, απ’ την άλλη όµως 
του ήταν αδύνατο να σταθεί. Η κοπέλα, πέφτοντας στα πόδια της Αφροδίτης και 
καταφιλώντας τα, «Κυρά µου», είπε, «δώσ’ µου τον άντρα που µου φανέρωσες». Η 
νύχτα ήρθε και για τους δύο φοβερή. Η φωτιά έκαιγε. Μα πιο πολύ υπέφερε η κοπέλα 
από τη σιωπή, γιατί ντρεπόταν µην την καταλάβουν. Ο Χαιρέας όµως, που ήταν 
παλικάρι όµορφο και περήφανο, επειδή το σώµα του είχε ήδη αρχίσει να µαραίνεται, 
αποτόλµησε να πει στους γονείς του ότι είναι ερωτευµένος κι ότι δε θα ζήσει αν δεν 
παντρευτεί την Καλλιρρόη. Μόλις το άκουσε αυτό ο πατέρας του αναστέναξε λέγοντας: 
«Πάει, σε χάνουµε, παιδί µου. Ο Ερµοκράτης έχει τόσους πλούσιους µνηστήρες· τον 
περιτριγυρίζουν βασιλόπουλα. Σ’ εσένα θα δώσει την κόρη του; Ούτε να το δοκιµάσεις: 
δε χρειάζεται να ρεζιλευτούµε». 
 Κατόπιν ο πατέρας προσπάθησε να παρηγορήσει το γιο του, µα η κατάσταση του 
Χαιρέα ολοένα και χειροτέρευε. Ήταν αδύνατο πια να συνεχίσει τις συνηθισµένες του 
ασχολίες. Η απουσία του άρχισε να γίνεται αισθητή στο γυµναστήριο και ο χώρος 
φαινόταν έρηµος δίχως αυτόν· γιατί ήταν πολύ αγαπητός στους συνοµήλικούς του. Ο 
κόσµος άρχισε να ρωτάει, κι όταν µαθεύτηκε η αιτία της αρρώστιας, όλοι λυπήθηκαν το 
όµορφο παλικάρι που κινδύνευε να χαθεί από το πάθος της ευγενικής ψυχής του. 
 Ήρθε η µέρα της εκκλησίας του δήµου. Αφού κάθισε ο λαός, το πρώτο και 
µοναδικό αίτηµα που ακούστηκε ήταν: «Ευγενικέ Ερµοκράτη, µεγάλε στρατηγέ, σώσε 
τον Χαιρέα. Αυτό είναι το µεγαλύτερο τρόπαιο. Η πόλη σήµερα ζητάει το γάµο δύο 
νέων που αξίζουν ο ένας τον άλλον». 
 Ποιος άνθρωπος θα µπορούσε να κατηγορήσει την εκκλησία εκείνη; Δηµαγωγός 
της ήταν ο Έρωτας. Σαν φιλόπατρις άνδρας που ήταν ο Ερµοκράτης, δεν µπόρεσε να 
εναντιωθεί στην παράκληση της πόλης του. Κι όταν έγνεψε το ναι, ο λαός ξεχύθηκε από 
το θέατρο. Οι νέοι κατευθύνθηκαν στο σπίτι του Χαιρέα, ενώ η βουλή και οι άρχοντες 
ακολούθησαν τον Ερµοκράτη. Στο σπίτι του πήγαν και οι γυναίκες των Συρακουσών, 
για να παραβγάλουν τη νύφη. Ο υµέναιος τραγουδιόταν σ’ όλη την πόλη. Γεµάτοι οι 
δρόµοι στεφάνια, πυρσούς. Τα πρόθυρα ραντίζονταν µε κρασί και µε µύρα. Τούτη τη 
µέρα οι Συρακούσιοι τη γιόρτασαν µε περισσότερη χαρά κι από τα επινίκια. 
 Μόνο η κόρη δεν ήξερε τίποτα. Πεσµένη στο κρεβάτι, κάτω από τα στρωσίδια 
έκλαιγε σιωπηλά. Την πλησιάζει η παραµάνα και της λέει: «Σήκω, κόρη µου. Έφτασε η 
πολυπόθητη ηµέρα. Η πόλη σε οδηγεί νυφούλα». Τότε τα γόνατα λυθήκαν κι η καρδιά 
της. Δεν ήξερε, βλέπετε, µε ποιον την πάντρευαν. Έµεινε άφωνη· µπροστά στα µάτια της 
απλώθηκε σκοτάδι και παραλίγο να ξεψυχήσει. Όσοι το είδαν νόµισαν ότι ήταν από 
παρθενική ντροπή. Μόλις που πρόφτασαν να τη στολίσουν οι βάγιες, όταν το πλήθος 
έφτασε στην εξώπορτα. Οι γονείς οδήγησαν το γαµπρό στην κόρη. Ο Χαιρέας έτρεξε 
καταπάνω της και τη γέµισε φιλιά. Κι η Καλλιρρόη, αναγνωρίζοντας τον αγαπηµένο 
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της, πώς η φλόγα του λυχναριού πάει να σβήσει και ξάφνου της ρίχνουν λάδι, βρήκε τη 
χαµένη της λάµψη κι έγινε ακόµα πιο ψηλή και πιο όµορφη. Κι όταν βγήκε στην κοινή 
θέα, ένα ανεξήγητο σάστισµα κατέλαβε το πλήθος, όπως όταν η Άρτεµη φανερώνεται 
στους κυνηγούς µέσα στην ερηµιά. Πολλοί προσκύνησαν κιόλας. Όλοι θαύµαζαν την 
Καλλιρρόη και µακάριζαν τον Χαιρέα. 
 Κάπως έτσι λένε κι οι ποιητές ότι ήταν ο γάµος της Θέτιδας στο Πήλιο. Αλλά 
όπως εκεί βρέθηκε η Έρις, έτσι κι εδώ κάποιος βάσκανος δαίµονας έβαλε το χέρι του. 
 2 Οι µνηστήρες, µετά την αποτυχία τους, δε λυπήθηκαν µόνο, αλλά κι 
εξαγριώθηκαν. Κι ενώ µέχρι πριν από λίγο πολεµούσε ο ένας τον άλλο, τώρα για πρώτη 
φορά µόνιασαν. Όλοι τους αισθάνονταν ότι είχαν υποστεί προσβολή, κι αυτό τους 
ένωνε. Έτσι, συναντήθηκαν σε ένα κοινό µέρος για να συσκεφθούν. Στρατολόγος τους 
για τον πόλεµο εναντίον του Χαιρέα ήταν ο Φθόνος. 
 Πρώτος σηκώθηκε ένας νεαρός από την Ιταλία, ο γιος του τυράννου του Ρηγίου, 
και είπε τα εξής: 
 «Αν την έπαιρνε κάποιος από µας, δε θα εξοργιζόµουν. Και στους αθλητικούς 
αγώνες πάντα ένας βγαίνει νικητής. Αλλά τώρα που µας εκτόπισε αυτός που δεν 
κοπίασε καθόλου για το γάµο, δεν µπορώ να ανεχτώ την προσβολή. Εµείς ξενυχτήσαµε 
µπροστά στην αυλόπορτα· καλοπιάσαµε τις βάγιες· δωροδοκήσαµε τις παραµάνες. Για 
πόσον καιρό ήµασταν δούλοι της; Και το χειρότερο απ’ όλα, γίναµε αντεραστές κι 
αλληλοµισηθήκαµε. Τόσοι βασιλιάδες αγωνίστηκαν, και βρέθηκε ένας πόρνος, ένας 
παρακατιανός, να κερδίσει το στεφάνι της νίκης χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του. 
Άµποτες να του βγει ανώφελο το έπαθλο. Ας κάνουµε το γάµο να γίνει ο τάφος του 
γαµπρού!» 
 Όλοι επικρότησαν. Μόνο ο τύραννος του Ακράγαντα είχε διαφορετική γνώµη: 
 «Δε συµφωνώ µε το σχέδιό σου, όχι από εύνοια προς τον Χαιρέα, αλλά από 
σύνεση. Σκεφθείτε ότι ο Ερµοκράτης δεν είναι ευκαταφρόνητος. Δεν µπορούµε να τον 
πολεµήσουµε φανερά. Καλύτερα να µεταχειριστούµε δόλο. Τις τυραννίδες τις 
αποκτούµε περισσότερο µε πανουργία παρά µε τη βία. Εκλέξτε µε στρατηγό στον 
πόλεµο εναντίον του Χαιρέα. Σας υπόσχοµαι να διαλύσω το γάµο. Θα επιστρατεύσω 
εναντίον του τη Ζηλοτυπία, που, συµµαχώντας µε τον Έρωτα, θα προξενήσει µεγάλο 
κακό. Η Καλλιρρόη, βέβαια, είναι απλή και ανυποψίαστη· δεν ξέρει από κακοήθειες. Ο 
Χαιρέας όµως, που είναι µεγαλωµένος στα γυµναστήρια κι έχει γευτεί τις αµαρτίες της 
νιότης, µπορεί εύκολα να την υποψιαστεί και να κυριευτεί από νεανική ζηλοτυπία. 
Άλλωστε είναι ευκολότερο να πλησιάσουµε εκείνον και να του µιλήσουµε». 
 Πριν ακόµα τελειώσει, όλοι συµφώνησαν και του ανέθεσαν το έργο, γιατί ήταν 
άνθρωπος ικανός για όλα. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή του σχεδίου του. 
 3 Ήταν σούρουπο, όταν ήρθε κάποιος να µηνύσει ότι ο Αρίστων, ο πατέρας του 
Χαιρέα, ενώ βρισκόταν στο κτήµα του, έπεσε από µια σκάλα, και δεν είχε πολλές 
ελπίδες να ζήσει. Μόλις το άκουσε ο Χαιρέας, όσο κι αν αγαπούσε τον πατέρα του, 
περισσότερο στεναχωρέθηκε γιατί θα ξεκινούσε µόνος. Δεν ήταν ακόµη σωστό να βγει 
η νιόνυµφη έξω. Εκείνη τη νύχτα κανείς δεν τόλµησε να ξεφαντώσει φανερά. Κάποιοι 
ωστόσο µυστικά, χωρίς να τους δει κανείς, πέρασαν αφήνοντας σηµάδια του κώµου: 
στεφάνωσαν την εξώπορτα, την έραναν µε µύρα, έχυσαν στο χώµα κρασί κι άφησαν 
µισοκαµένα δαδιά. Ξηµέρωσε, κι όλοι οι περαστικοί, σπρωγµένοι από το κοινό πάθος 
της περιέργειας, κοντοστέκονταν να δουν. Ο Χαιρέας, που ο πατέρας του ήταν 
καλύτερα, γύριζε βιαστικά στη γυναίκα του. Βλέποντας κόσµο µπροστά στην πόρτα του, 
στην αρχή απόρησε. Μόλις όµως έµαθε την αιτία, τρέχει µέσα αλλόφρων. Βρίσκοντας 
το υπνοδωµάτιο κλειστό, άρχισε να γρονθοκοπάει την πόρτα. Του άνοιξε η θεραπαινίδα· 
µόλις όµως αντίκρισε την Καλλιρρόη, η οργή του µετατράπηκε σε λύπη. Ξέσκισε τα 
ρούχα του και ξέσπασε σε λυγµούς. Εκείνη τον ρώτησε τι συµβαίνει, µα ο Χαιρέας, µη 
µπορώντας ούτε να δυσπιστήσει σε όσα είδε ούτε, πάλι, να πιστέψει όσα δεν ήθελε, δεν 
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άρθρωνε λέξη. Δεν ήξερε τι να κάνει κι έτρεµε από την ταραχή. Η γυναίκα του, που δεν 
είχε ιδέα για τα γεγονότα, τον ικέτευε να της εξηγήσει. Κι εκείνος, µε κόκκινα µάτια και 
τραχιά φωνή, της αποκρίθηκε: «Κλαίω την τύχη µου, γιατί µε ξέχασες γρήγορα». Και 
την κατηγόρησε για το γλεντοκόπι. Εκείνη, σαν κόρη στρατηγού που ήταν, είχε 
αξιοπρέπεια· άδικες συκοφαντίες δε σήκωνε. Θύµωσε: «Κανένας δεν εκώµασε στο σπίτι 
του πατέρα. Οι κώµοι ίσως να συνηθίζονται στη δική σου εξώπορτα. Προφανώς ο γάµος 
σου έχει δυσαρεστήσει τους θαυµαστές σου». Αυτά είπε, και γύρισε αλλού το πρόσωπο, 
για να κρύψει τα δάκρυα που έτρεχαν ποτάµι. 
 Είναι εύκολη η συµφιλίωση ανάµεσα στους ερωτευµένους, και κάθε απολογία 
ευπρόσδεκτη. Μετανιωµένος λοιπόν ο Χαιρέας, άρχισε τα καλοπιάσµατα, κι η γυναίκα 
του γρήγορα και µε χαρά δέχτηκε τη συγγνώµη του. Αυτό το επεισόδιο άναψε τον έρωτα 
ακόµη περισσότερο, και οι γονείς του ζευγαριού µακάριζαν τους εαυτούς τους 
βλέποντας τα παιδιά τους να ζουν τόσο µονιασµένα. 
 4 Ο Ακραγαντίνος, µετά την αποτυχία του πρώτου του σχεδίου, έθεσε σε 
εφαρµογή κάτι αποτελεσµατικότερο. Είχε έναν δικό του άνθρωπο, που σύχναζε στο 
τραπέζι του· ήταν φαφλατάς και άσος στις κολακείες. Του ζήτησε λοιπόν να υποκριθεί 
τον ερωτευµένο. Έτσι, εκείνος προσέγγισε τη βάγια της Καλλιρρόης (την πιο έµπιστη 
θεραπαινίδα του σπιτιού) και προσποιήθηκε τον ερωτευµένο. Δεν την άφηνε σε ησυχία. 
Προσπαθούσε να την κερδίσει µε πλούσια δώρα, µα πιο πολύ µε τη δήλωση ότι θα 
κρεµαστεί, αν η επιθυµία του δε βρει ανταπόκριση. Η γυναίκα είναι πλάσµα ευάλωτο 
όταν νοµίζει ότι την επιθυµούν. Με τα πολλά λοιπόν πείστηκε. 
 Αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του σχεδίου, ο σκηνοθέτης του δράµατος 
βρήκε και δεύτερο υποκριτή. Δε διέθετε τα ίδια χαρίσµατα, τουλάχιστον όµως ήταν 
πανούργος και πειστικός σε ό,τι έλεγε. Αφού λοιπόν τον δασκάλεψε τι έπρεπε να κάνει 
και να πει, τον έστειλε στον Χαιρέα, που δεν τον γνώριζε. Τον βρήκε να τριγυρίζει στις 
παλαίστρες. Τον πλησιάζει και του λέει: 
 «Είχα κι εγώ ένα γιο, Χαιρέα, στην ηλικία σου, που πολύ σε θαύµαζε και σ’ 
αγαπούσε, όσο ζούσε. Τώρα που εκείνος έχει πεθάνει, σε ένα θεωρώ παιδί µου. Είσαι 
κοινό αγαθό όλης της Σικελίας, όσο είσαι ευτυχισµένος. Χάρισέ µου λοιπόν λίγο από το 
χρόνο σου για να µάθεις κάτι σηµαντικό που αφορά ολόκληρη τη ζωή σου». 
 Με τέτοια λόγια το βρωµερό υποκείµενο αναστάτωσε την ψυχή του παλικαριού. 
Το γέµισε ελπίδα, φόβο και περιέργεια· και στα παρακάλια του να του µιλήσει, 
καµωνόταν ότι δίσταζε, µε την πρόφαση ότι η περίσταση δεν ήταν κατάλληλη: «Μιαν 
άλλη φορά, όταν θα ’χεις περισσότερο χρόνο, θα τα πούµε», του είπε. Ο Χαιρέας, που 
υποψιάστηκε τα χειρότερα, επέµεινε ακόµη περισσότερο. Τότε εκείνος τον πήρε από το 
χέρι και τον οδήγησε κάπου απόµερα. Εκεί σουφρώνοντας τα φρύδια και παίρνοντας 
λυπηµένο ύφος – µάλιστα δάκρυσε λίγο – είπε: 
 «Νιώθω άσχηµα, Χαιρέα, που σου ανακοινώνω δυσάρεστα νέα. Ήθελα να σου 
µιλήσω από καιρό, αλλά δίσταζα. Τώρα όµως που έχεις γίνει περίγελος του κόσµου, κι 
όλοι κουβεντιάζουν τη ντροπή σου, δεν µπορώ να κρατήσω το στόµα µου κλειστό. Εκ 
φύσεως µισώ την κακοήθεια και για σένα τρέφω τα καλύτερα αισθήµατα. Μάθε λοιπόν 
ότι η γυναίκα σου σε απατά, και για να σ’ το αποδείξω είµαι πρόθυµος να σου 
φανερώσω το µοιχό επ’ αυτοφώρω». 
 
  Είπε, κι κείνον τον περίζωσε σα µαύρο γνέφι ο πόνος· 
  και διπλοπάλαµα αθαλόσκονη φουχτώνοντας τη ρίχνει 
  πά στο κεφάλι, και την όψη του µολεύει την πανώρια. 
 
Ο Χαιρέας έµεινε άναυδος. Για ώρα πολλή µήτε τα χείλη µπορούσε να κινήσει µήτε τα 
µάτια να σηκώσει. Τέλος είπε ξεψυχισµένα: 
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«Η χάρη που σου ζητώ δεν είναι ευχάριστη. Θέλω να γίνεις αυτόπτης µάρτυρας 
της συµφοράς µου. Απόδειξέ µου όσα λες, για να έχω λόγους να σκοτωθώ. Όσο για την 
Καλλιρρόη, αν και µου ’κανε κακό, θα της χαρίσω τη ζωή». 

«Προσποιήσου ότι πηγαίνεις σε κάποιο από τα κτήµατα, κι άµα σουρουπώσει, 
παραφύλα το σπίτι σου. Θα δεις το µοιχό να µπαίνει». 

Έτσι συµφώνησαν. Κι ο Χαιρέας, στέλνοντας κάποιον (δεν είχε το κουράγιο ούτε 
καν να µπει στο σπίτι), µήνυσε πως πηγαίνει σ’ ένα κτήµα. Στο µεταξύ ο κακοήθης 
εκείνος συκοφάντης σκηνοθετούσε τη συνάντηση. 

Όταν λοιπόν έπεσε το σούρουπο, ο Χαιρέας παραφύλαγε κρυµµένος, ενώ ο 
διαφθορέας της βάγιας εµφανίζεται στο σοκάκι. Είχε το φέρσιµο του ανθρώπου που 
σκοπεύει να κάνει κάτι λαθραίο. Στην πραγµατικότητα όµως έκανε τα πάντα για να µην 
περάσει απαρατήρητος. Τα µαλλιά του ήταν αλειµµένα µε λάδι και οι βόστρυχοί του 
µυρίζαν αρώµατα. Τα µάτια του ήταν βαµµένα, το ρούχο του απαλό, τα πέδιλα 
λεπτοκαµωµένα. Βαριά δαχτυλίδια γυάλιζαν στα δάχτυλά του. Αφού κοίταξε γύρω του 
για κάµποση ώρα, πλησίασε την πόρτα και χτυπώντας ελαφρά έδωσε το συνηθισµένο 
σύνθηµα. Η βάγια, φοβισµένη κι αυτή, µισάνοιξε σιγά, και παίρνοντάς τον απ’ το χέρι, 
τον έµπασε στο σπίτι. 

Αυτό ήταν! Ο Χαιρέας πετάχτηκε ασυγκράτητος για να πιάσει το µοιχό επ’ 
αυτοφώρω και να τον σκοτώσει επί τόπου. Εκείνος όµως, που ’χε κρυφτεί πίσω απ’ την 
αυλόπορτα, είχε ήδη γίνει καπνός. Η Καλλιρρόη καθόταν στο κρεβάτι αποζητώντας τον 
Χαιρέα. Από τη λύπη της δεν είχε ανάψει ούτε το λυχνάρι. Ακούστηκαν βήµατα, και 
αναγνωρίζοντας τον άνδρα της απ’ το λαχάνιασµά του, έτρεξε χαρούµενη για τον 
προϋπαντήσει. Ο Χαιρέας δεν είχε φωνή για να τη βρίσει· φουντωµένος από οργή, 
καθώς εκείνη ερχόταν προς το µέρος του, την κλώτσησε. Το χτύπηµα ήταν εύστοχο. Το 
πόδι του βρήκε το διάφραγµα και της έκοψε την αναπνοή. Οι δούλες τη σήκωσαν από το 
πάτωµα και την απόθεσαν στο κρεβάτι. 
 

Β 8.4-Β 11.6: Το δίληµµα της Καλλιρρόης 
 
Αν στο προηγούµενο απόσπασµα θύµα µηχανορραφίας ήταν ο Χαιρέας, τώρα 
έρχεται η σειρά της Καλλιρρόης. Ως µεῖραξ εὐγενὴς καὶ πανουργίας ἄπειρος 
δουλικῆς, παγιδεύεται από µια παµπόνηρη δούλη, ώστε να δεχτεί να παντρευτεί 
(ενώ είναι ήδη παντρεµένη) έναν άντρα που εκτιµά, αλλά δεν τον αγαπά, τον 
Διονύσιο. Η Πλαγγών, προκειµένου να κερδίσει την ελευθερία που της έχει 
τάξει ο τελευταίος, δεν διστάζει να εκµεταλλευτεί ό,τι πιο ιερό έχει η 
Καλλιρρόη, δηλαδή το αγέννητο µωρό της από τον Χαιρέα. Σε τελική ανάλυση, 
θύµα της εξαπάτησης δεν πέφτει µόνο η Καλλιρρόη αλλά και ο ίδιος ο 
Διονύσιος. Στον κόσµο του Χαρίτωνα, ένας ευγενής, ακόµη και όταν κάνει κάτι 
το επίµεµπτο, παραµένει συµπαθής: έχει πέσει θύµα κατώτερων ανθρώπων, 
τόσο µε την ηθική όσο και µε την κοινωνική έννοια. 
 
8    Ἄξιον δὲ ἀκοῦσαι τὸν τρόπον <ὃν> ἐπεβούλευσεν ἡ Τύχη τῇ σωφροσύνῃ τῆς 
γυναικὸς· ἐρωτικὴν	γὰρ	ποιησάµενοι	τὴν	πρώτην	σύνοδον	τοῦ	γάµου	Χαιρέας καὶ	
Καλλιρόη,	παραπλησίαν	ἔσχον	ὁρµὴν	πρὸς	τὴν	ἀπόλαυσιν ἀλλήλων,	ἰσόρροπος	δὲ	
ἐπιθυµία	τὴν	συνουσίαν	ἐποίησεν	οὐκ ἀργήν.	ὀλίγον	οὖν	πρὸ	τοῦ	πτώµατος	ἡ	γυνὴ	
συνέλαβεν.	ἀλλὰ διὰ	τοὺς	κινδύνους	καὶ	τὴν	ταλαιπωρίαν	τὴν	ὕστερον	οὐ	ταχέως	
συνῆκεν	ἐγκύµων	γενοµένη·	τρίτου	δὲ	µηνὸς	ἀρχοµένου, προέκοπτεν	ἡ	γαστήρ·	ἐν	
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δὲ	 τῷ	 λουτρῷ	 συνῆκεν	 ἡ	Πλαγγών, ὡς	 ἂν	 ἤδη	 πεῖραν	 ἔχουσα	 τῶν	 γυναικείων.	
εὐθὺς	 µὲν	 οὖν	 ἐσίγησε	 διὰ	 τὸ	 πλῆθος	 τῶν	 θεραπαινίδων·	 περὶ	 δὲ	 τὴν	 ἑσπέραν 
σχολῆς	 γενοµένης,	 παρακαθίσασα	 ἐπὶ	 τῆς	 κλίνης	 “ἴσθι”	 φησίν, “ὦ	 τέκνον,	 ὅτι	
ἐγκύµων	 ὑπάρχεις.”	 ἀνέκλαυσεν	 ἡ	Καλλιρόη	 καὶ ὀλολύζουσα	 καὶ	 τίλλουσα	 τὴν	
κεφαλὴν	“ἔτι	καὶ	τοῦτό	µου” φησὶ	“ταῖς	συµφοραῖς,	ὦ	Τύχη,	προστέθεικας,	ἵνα	καὶ	
τέκω δοῦλον.”	τύπτουσα	δὲ	τὴν	γαστέρα	εἶπεν	“ἄθλιον	πρὸ	τοῦ	γεννηθῆναι	γέγονας	
ἐν	τάφῳ,	καὶ	χερσὶ	λῃστῶν	παρεδόθης.	εἰς ποῖον	παρέρχῃ	βίον;	ἐπὶ	ποίαις	ἐλπίσι	
µέλλω	 σε	 κυοφορεῖν,	 ὀρφανὲ	 καὶ	 ἄπολι	 καὶ	 δοῦλε;	 πρὸ	 τῆς	 γενέσεως	 πειράθητι	
θανάτου.”	κατέσχε	δὲ	αὐτῆς	τὰς	χεῖρας	ἡ	Πλαγγών,	ἐπαγγειλαµένη τῆς	ὑστεραίας	
εὐκολωτέραν	ἔκτρωσιν	αὐτῇ	παρασκευάσειν. 
 
9    Γενοµένη	δὲ	καθ’	ἑαυτὴν	ἑκατέρα	τῶν	γυναικῶν	ἰδίους ἐλάµβανε	λογισµούς·	ἡ	
µὲν	Πλαγγὼν	ὅτι	καιρὸς	ἐπιτήδειος	πέφηνεν	εἰς	τὸ	κατεργάσασθαι	τὸν	ἔρωτα	τῷ	
δεσπότῃ,	συνήγορον	 ἔχουσα	 τὸ	κατὰ	 γαστρός·	 εὕρηται	πειθοῦς	 ἐνέχυρον·	νικήσει	
σωφροσύνην	 γυναικὸς	 µητρὸς	 φιλοστοργία.	 καὶ	 ἡ	 µὲν	 πιθανῶς	 τὴν	 πρᾶξιν	
συνετίθει.	 	Καλλιρόη	 δὲ	 ποτὲ	 µὲν	 τὸ	 τέκνον	 ἐβουλεύετο	 φθεῖραι,	 λέγουσα	 πρὸς	
ἑαυτὴν	“ἀλλ’	ἐγὼ τέκω	δεσπότῃ	τὸν	Ἑρµοκράτους	ἔκγονον	καὶ	προενέγκω	παιδίον,	
οὗ	 µηδεὶς	 οἶδε	 πατέρα;	 τάχα	 δὲ	 ἐρεῖ	 τις	 τῶν	 φθονούντων ‘ἐν	 τῷ	 λῃστηρίῳ	
Καλλιρόη	συνέλαβεν.’	  ἀρκεῖ	µόνην	ἐµὲ	δυστυχεῖν. οὐ συµφέρει σοι, παιδίον, εἰς 
βίον ἄθλιον παρελθεῖν, ὃν ἔδει	καὶ	γεννώµενον	φυγεῖν.	ἄπιθι	ἐλεύθερος,	ἀπαθὴς	
κακῶν. µηδὲν	ἀκούσῃς	τῶν	περὶ	τῆς	µητρὸς	διηγηµάτων.”	πάλιν	δὲ µετενόει	καί	
πως	 ἔλεος	 αὐτὴν	 τοῦ	 κατὰ	 γαστρὸς	 εἰσῄει.	 “βουλεύῃ	 τεκνοκτονῆσαι;	 πασῶν	
ἀσεβ<εστάτη,	µ>αίνῃ,	καὶ	Μηδείας	λαµβάνεις	λογισµούς;		ἀλλὰ	καὶ	τῆς	Σκυθίδος	
ἀγριωτέρα δόξεις·	ἐκείνη	µὲν	γὰρ	ἐχθρὸν	εἶχε	τὸν	ἄνδρα,	σὺ	δὲ	τὸ	Χαιρέου	τέκνον	
θέλεις	ἀποκτεῖναι	καὶ	µηδὲ	ὑπόµνηµα	τοῦ	περιβοήτου	γάµου	καταλιπεῖν.	τί	δ’	ἂν	
υἱὸς	ᾖ;	τί	δ’	ἂν	ὅµοιος	τῷ πατρί;	τί	δ’	ἂν	εὐτυχέστερος	ἐµοῦ;	µήτηρ	ἀποκτείνῃ	τὸν	
ἐκ	τάφου	σωθέντα	καὶ	λῃστῶν;	 	πόσους	ἀκούοµεν	θεῶν	παῖδας	καὶ βασιλέων	ἐν	
δουλείᾳ	γεννηθέντας	ὕστερον	ἀπολαβόντας	τὸ τῶν	πατέρων	ἀξίωµα,	τὸν	Ζῆθον	καὶ	
τὸν	Ἀµφίονα	καὶ	Κῦρον; πλεύσῃ	µοι	καὶ	σύ,	τέκνον,	εἰς	Σικελίαν·	ζητήσεις	πατέρα	
καὶ πάππον,	καὶ	τὰ	τῆς	µητρὸς	αὐτοῖς	διηγήσῃ.	ἀναχθήσεται	στόλος	ἐκεῖθεν	ἐµοὶ	
βοηθῶν.	σύ,	τέκνον,	ἀλλήλοις	ἀποδώσεις	τοὺς γονεῖς.”	 ταῦτα	λογιζοµένῃ	δι’	ὅλης	
νυκτὸς	 ὕπνος	 ἐπῆλθε	 πρὸς ὀλίγον. ἐπέστη δὲ αὐτῇ εἰκὼν Χαιρέου, πάντ᾽αὐτῷ 
{ὁµοία} 
 

µέγεθός	τε	καὶ	ὄµµατα	κάλ’	ἐϊκυῖα, 
  καὶ	φωνήν,	καὶ	τοῖα	περὶ	χροῒ	εἵµατα	ἕστο.	 

 
ἑστὼς δὲ “παρατίθεµαί σοι” φησίν, “ὦ γύναι, τὸν υἱόν.” ἔτι δὲ βουλοµένου λέγειν 
ἀνέθορεν ἡ Καλλιρόη, θέλουσα αὐτῷ περιπλακῆναι. σύµβουλον οὖν τὸν ἄνδρα 
νοµίσασα θρέψαι τὸ παιδίον ἔκρινε. 
 
10   Τῆς δ’ ὑστεραίας ἐλθούσῃ Πλαγγόνι τὴν αὑτῆς γνώµην ἐδήλωσεν. ἡ δὲ τὸ 
ἄκαιρον τῆς βουλῆς οὐ παρέλιπεν, ἀλλ’ “ἀδύνατόν ἐστί σοι” φησίν, “ὦ γύναι, 
τέκνον θρέψαι παρ’ ἡµῖν· ὁ γὰρ δεσπότης ἡµῶν ἐρωτικῶς σου διακείµενος 
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ἄκουσαν µὲν οὐ βιάσεται δι’ αἰδῶ καὶ σωφροσύνην, θρέψαι δὲ παιδίον οὐκ 
ἐπιτρέψει διὰ ζηλοτυπίαν, ὑβρίζεσθαι δοκῶν εἰ τὸν µὲν ἀπόντα περισπούδαστον 
ὑπολαµβάνεις, ὑπερορᾷς δὲ παρόντος αὐτοῦ. κρεῖττον οὖν µοι δοκεῖ πρὸ τοῦ 
γεννηθῆναι τὸ παιδίον ἢ γεννηθὲν ἀπολέσθαι· κερδανεῖς γὰρ ὠδῖνας µαταίας καὶ 
κυοφορίαν ἄχρηστον. ἐγὼ δέ σε φιλοῦσα συµβουλεύω τἀληθῆ.” βαρέως ἤκουσεν ἡ 
Καλλιρόη καὶ προσπεσοῦσα τοῖς γόνασιν αὐτῆς ἱκέτευεν ὅπως συνεξεύρῃ τινὰ 
τέχνην, δι’ ἧς τὸ παιδίον θρέψει. πολλὰ τοίνυν ἀρνησαµένη, δύο καὶ τρεῖς ἡµέρας 
ὑπερθεµένη τὴν ἀπόκρισιν, ἐπειδὴ µᾶλλον ἐξέκαυσεν αὐτὴν πρὸς τὰς δεήσεις 
ἀξιοπιστοτέρα γενοµένη, πρῶτον µὲν αὐτὴν ἐξώρκισε µηδενὶ κατειπεῖν τὴν τέχνην, 
ἔπειτα συναγαγοῦσα τὰς ὀφρῦς καὶ τρίψασα τὰς χεῖρας “τὰ µεγάλα” φησὶ “τῶν 
πραγµάτων, ὦ γύναι, µεγάλαις ἐπινοίαις κατορθοῦται· κἀγὼ διὰ τὴν εὔνοιαν τὴν 
πρός σε προδίδωµι τὸν δεσπότην. ἴσθι τοίνυν ὅτι δεήσει δυοῖν θάτερον, ἢ 
παντάπασιν ἀπολέσθαι τὸ παιδίον ἢ γεννηθῆναι πλουσιώτατον Ἰώνων, 
κληρονόµον τῆς λαµπροτάτης οἰκίας. καὶ σὲ τὴν µητέρα ποιήσει µακαρίαν. ἑλοῦ 
δέ, πότερον θέλεις.” “καὶ τίς οὕτως” εἶπεν “ἀνόητος, ἵνα τεκνοκτονίαν ἀντ’ 
εὐδαιµονίας ἕληται; δοκεῖς δέ µοί τι ἀδύνατον καὶ ἄπιστον λέγειν, ὥστε 
σαφέστερον αὐτὸ δήλωσον.” ἤρετο οὖν ἡ Πλαγγὼν “πόσον δοκεῖς χρόνον ἔχειν 
τῆς συλλήψεως;” ἡ δὲ “δύο µῆνας” εἶπεν. “ὁ χρόνος οὖν ἡµῖν βοηθεῖ· δύνασαι γὰρ 
δοκεῖν ἑπταµηνιαῖον ἐκ Διονυσίου τετοκέναι.” πρὸς τοῦτο ἀνέκραγεν ἡ Καλλιρόη 
“µᾶλλον ἀπολέσθω.” καὶ ἡ Πλαγγὼν κατειρωνεύσατο αὐτῆς “καλῶς, ὦ γύναι, 
φρονεῖς βουλοµένη µᾶλλον ἐκτρῶσαι. τοῦτο πράττωµεν· ἀκινδυνότερον γὰρ ἢ 
ἐξαπατᾶν δεσπότην. πανταχόθεν ἀπόκοψόν σου τὰ τῆς εὐγενείας ὑποµνήµατα, 
µηδ’ ἐλπὶς ἔστω σοι πατρίδος.  συνάρµοσαι τῇ παρούσῃ τύχῃ καὶ ἀκριβῶς γενοῦ 
δούλη.” ταῦτα τῆς Πλαγγόνος παραινούσης οὐδὲν ὑπώπτευε Καλλιρόη, µεῖραξ 
εὐγενὴς καὶ πανουργίας ἄπειρος δουλικῆς· ἀλλ’ ὅσῳ µᾶλλον ἐκείνη τὴν φθορὰν 
ἔσπευδε, τοσούτῳ µᾶλλον αὐτὴ τὸ κατὰ γαστρὸς ἠλέει καὶ “δός µοι” φησὶ “καιρὸν 
εἰς σκέψιν· περὶ τῶν µεγίστων γάρ ἐστιν ἡ αἵρεσις, ἢ σωφροσύνης ἢ τέκνου.” 
πάλιν τοῦτο ἐπῄνεσεν ἡ Πλαγγών, ὅτι µὴ προπετῶς αἱρεῖται τὸ ἕτερον· “πιθανὴ 
γὰρ εἰς ἑκάτερον ἡ ῥοπή· τὸ µὲν γὰρ ἔχει πίστιν γυναικός, τὸ δὲ µητρὸς 
φιλοστοργίαν. καιρὸς δὲ οὐκ ἔστιν ὅµως µακρᾶς ἀναβολῆς, ἀλλὰ τῆς ὑστεραίας 
δεῖ πάντως θάτερον ἑλέσθαι, πρὶν ἔκπυστόν σου τὴν γαστέρα γενέσθαι.” συνέθεντο 
ταῦτα καὶ ἀπηλλάγησαν ἀλλήλων. 
 
11     Ἀνελθοῦσα	δὲ	εἰς	τὸ	ὑπερῷον	ἡ	Καλλιρόη	καὶ	συγκλείσασα τὰς	θύρας	τὴν	
εἰκόνα	Χαιρέου	τῇ	γαστρὶ	προσέθηκε	καὶ	“ἰδοὺ” φησὶ	“τρεῖς	γεγόναµεν,	ἀνὴρ	καὶ	
γυνὴ	καὶ	τέκνον.	βουλευσώµεθα	περὶ	τοῦ	κοινῇ	συµφέροντος.	ἐγὼ	µὲν	οὖν	πρώτη	
τὴν	 ἐµὴν γνώµην	ἀποφαίνοµαι·	θέλω	 γὰρ	ἀποθανεῖν	Χαιρέου	µόνου γυνή.	 τοῦτό	
µοι	καὶ	γονέων	ἥδιον	καὶ	πατρίδος	καὶ	τέκνου,	πεῖραν	ἀνδρὸς	ἑτέρου	µὴ	λαβεῖν.	σὺ	
δέ,	παιδίον,	ὑπὲρ	σεαυτοῦ	τί αἱρῇ; φραµάκῳ τελευτῆσαι πρὶν τὸν ἥλιον ἰδεῖν καὶ 
µετὰ τῆς µητρὸς	ἐρρῖφθαι,	τάχα	δὲ	µηδὲ	ταφῆς	ἀξιωθῆναι,	ἢ	ζῆν	καὶ δύο	πατέρας	
ἔχειν,	 τὸν	µὲν	Σικελίας,	 τὸν	 δὲ	 Ἰωνίας	πρῶτον; ἀνὴρ	 δὲ	 γενόµενος	 γνωρισθήσῃ	
ῥᾳδίως	 ὑπὸ	 τῶν	 συγγενῶν·	 πέπεισµαι	 γὰρ	 ὅτι	 ὅµοιόν	 σε	 τέξοµαι	 τῷ	 πατρί·	 καὶ	
καταπλεύσεις λαµπρῶς	 ἐπὶ	 τριήρους	Μιλησίας,	 ἡδέως	 δὲ	 Ἑρµοκράτης	 ἔκγονον	
ἀπολήψεται,	 στρατηγεῖν	 ἤδη	 δυνάµενον.	 ἐναντίαν	µοι	φέρεις,	 τέκνον,	ψῆφον	 καὶ	
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οὐκ	ἐπιτρέπεις	ἡµῖν	ἀποθανεῖν.	πυθώµεθά	σου	καὶ	τοῦ	πατρός.	µᾶλλον	δὲ	εἴρηκεν·	
αὐτὸς	 γάρ	 µοι παραστὰς	 ἐν	 τοῖς	 ὀνείροις	 ‘παρατίθεµαί	 σοι’	 φησὶ	 ‘τὸν	 υἱόν.’ 
µαρτύροµαί	σε,	Χαιρέα,	σύ	µε	Διονυσίῳ	νυµφαγωγεῖς.”	ταύτην µὲν	οὖν	τὴν	ἡµέραν	
καὶ	 τὴν	νύκτα	 ἐν	 τούτοις	ἦν	 τοῖς	λογισµοῖς καὶ	οὐ	δι’	αὑτὴν	ἀλλὰ	διὰ	τὸ	βρέφος	
ἐπείθετο	 ζῆν·	 τῆς	 δὲ ὑστεραίας	 ἐλθοῦσα	 ἡ	 Πλαγγὼν	 πρῶτον	 µὲν	 καθῆστο	
σκυθρωπὴ	καὶ	σχῆµα	συµπαθὲς	ἐπεδείξατο,	σιγὴ	δὲ	ἦν	ἀµφοτέρων. ἐπεὶ δὲ µακρὸς 
ἐγίνετο χρόνος, ἡ Πλαγγὼν ἐπύθετο “τί σοι δέδοκται;	τί	ποιοῦµεν;	καιρὸς	γὰρ	οὐκ	
ἔστι	τοῦ	µέλλειν.”	Καλλιρόη	δὲ	ἀποκρίνασθαι	µὲν	ταχέως	οὐκ	ἐδύνατο	κλαίουσα	
καὶ συνεχοµένη,	µόλις	δὲ	εἶπε	“τὸ	τέκνον	µε	προδίδωσιν	ἀκούσης ἐµοῦ·	σὺ	πρᾶττε	
τὸ	 συµφέρον.	 δέδοικα	 δὲ	 µή,	 κἂν	 νῦν	 ὑποµείνω	 τὴν	 ὕβριν,	 Διονύσιός	 µου	
καταφρονήσῃ	τῆς	τύχης	καὶ	ὡς παλλακὴν	µᾶλλον	ἢ	γυναῖκα	νοµίσας	οὐ	θρέψῃ	τὸ	
ἐξ	 ἄλλου γεννώµενον	 κἀγὼ	 µάτην	 ἀπολέσω	 τὴν	 σωφροσύνην.”	 ἔτι	 λεγούσης	 ἡ	
Πλαγγὼν	 ὑπέλαβεν	 “κἀγὼ	 περὶ	 τούτων	 προτέρα	 σοῦ	 βεβούλευµαι·	 σὲ	 γὰρ	 τοῦ	
δεσπότου	µᾶλλον	ἤδη	φιλῶ.	πιστεύσωµεν	οὖν	Διονυσίου	 τῷ	 τρόπῳ,	χρηστὸς	 γάρ	
ἐστιν·	ἐξορκιῶ	δὲ ὅµως αὐτόν, κἂν δεσπότης ᾖ· δεῖ πάντα ἡµᾶς ἀσφαλῶς πράττειν. 
καὶ σύ, τέκνον, ὀµόσαντι πίστευσον. ἄπειµι δὲ ἐγὼ τὴν πρεσβείαν κοµίζουσα.”   
 

Μετάφραση 
8 Την αφοσίωση της Καλλιρρόης στον Χαιρέα την επιβουλεύτηκε η Τύχη. Αξίζει ν’ 
ακούσετε τον τρόπο. Την πρώτη νύχτα του γάµου τους, ο Χαιρέας κι η Καλλιρρόη, 
έσµιξαν µε την ίδια ορµή να χαρούν ο ένας τον άλλον, κι αυτή η αµοιβαία επιθυµία 
έκανε τη συνεύρεσή τους γόνιµη. Λίγο πριν από την πτώση, η Καλλιρρόη είχε ήδη 
συλλάβει. Οι κίνδυνοι όµως και η ταλαιπωρία που επακολούθησαν την εµπόδισαν να 
συνειδητοποιήσει έγκαιρα την εγκυµοσύνη της. Είχε ήδη µπει ο τρίτος µήνας κι η κοιλιά 
της άρχισε να φουσκώνει. Η Πλαγγών, που ήταν έµπειρη στα γυναικολογικά, το 
κατάλαβε στο λουτρό. Εκείνη τη στιγµή δε µίλησε, γιατί βρίσκονταν µπροστά και οι 
άλλες θεραπαινίδες. Το απόγευµα όµως, που βρήκε ευκαιρία, κάθισε µαζί µε την 
Καλλιρρόη στο κρεβάτι και της είπε: «Πρέπει να ξέρεις, παιδί µου, ότι είσαι έγκυος». Η 
Καλλιρρόη ξέσπασε σε λυγµούς, τραβούσε τα µαλλιά της και φώναζε: «Αχ Τύχη, µέσα 
σ’ όλα τ’ άλλα µού είχες φυλαγµένο κι αυτό, να γεννήσω ένα δούλο!» Και συνέχισε 
χτυπώντας την κοιλιά της: «Δυστυχισµένο µου παιδί! Πριν ακόµα γεννηθείς, µπήκες σε 
τάφο κι έπεσες στα χέρια ληστών. Ποια ζωή σε περιµένει; Με ποιες ελπίδες να σε βγάλω 
στον κόσµο; Χωρίς πατέρα, χωρίς πατρίδα – ένα δούλο! Πριν ακόµα γεννηθείς, 
δοκίµασε και το θάνατο!» Η Πλαγγών τής κράτησε τα χέρια κι υποσχέθηκε ότι την 
επόµενη µέρα θα έβρισκε άλλον, ευκολότερο, τρόπο έκτρωσης. 

9 Μόλις οι δύο γυναίκες βρέθηκαν µόνες, βυθίστηκαν η κάθε µια στις δικές της 
σκέψεις. Νά τι συλλογιζόταν η Πλαγγών: «Επιτέλους, ήρθε η ώρα να εκπληρώσεις την 
επιθυµία του κυρίου σου. Θα σε βοηθήσει το µωρό που έχει στα σπλάχνα της. Κρατάς 
ενέχυρο, µπορείς να την πείσεις: το µητρικό ένστικτο θα νικήσει τη συζυγική πίστη». 
Άρχισε λοιπόν να καταστρώνει το σχέδιό της και είχε βάσιµους λόγους να πιστεύει ότι 
θα το πετύχαινε.  

Στο µεταξύ η Καλλιρρόη σκεφτόταν να ρίξει το µωρό της µονολογώντας: «Τι 
πάω να κάνω; Θα γεννήσω στον κύριό µου τον εγγονό του Ερµοκράτη, και θα φέρω στο 
φως ένα παιδί που κανείς δεν θα γνωρίζει τον πατέρα του; Μέσα στο φθόνο τους θα 
πουν µερικοί: “Η Καλλιρρόη συνέλαβε κατά τη διάρκεια της αιχµαλωσίας της απ’ τους 
ληστές.” Αρκεί σ’ εµένα η δυστυχία. Όχι, παιδί µου, δε σε συµφέρει να βγεις σε τέτοιο 
κόσµο. Ακόµα κι αν γεννιόσουν, θά ’πρεπε ν’ αποδράσεις. Πήγαινε λοιπόν ελεύθερος, 
χωρίς να ξέρεις τι θα πει κακό. Δε χρειάζεται ν’ ακούσεις τίποτε απ’ όσα θα ειπωθούν 
για τη µητέρα σου». Ύστερα πάλι µετάνιωνε και λυπόταν το σπλάχνο της: «Θέλεις να 
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σκοτώσεις το παιδί σου; Ανόσια γυναίκα! Τι σκέψεις σού περνάνε απ’ το µυαλό; Η 
Μήδεια είσαι; Εσύ θ’ αποδειχτείς αγριότερη κι από τη Σκύθισσα! Εκείνη τουλάχιστον 
µισούσε τον άντρα της, ενώ εσύ θέλεις να σκοτώσεις το παιδί του Χαιρέα χωρίς ν’ 
αφήσεις έστω ένα ενθύµιο από εκείνον τον περίφηµο γάµο. Κι αν είναι γιος; Κι αν 
µοιάζει του πατέρα του; Κι αν έχει καλύτερη τύχη από µένα; Εσύ, η µάνα, θα σκοτώσεις 
αυτόν που σώθηκε από τάφο και ληστές; Για πόσα παιδιά θεών και βασιλιάδων δεν 
έχουµε ακούσει ότι γεννήθηκαν στη σκλαβιά κι αργότερα αποκαταστάθηκαν στον 
πατρικό τους θρόνο; Ο Ζήθος, ο Αµφίων, ο Κύρος... Κι εσύ, παιδί µου, θα γυρίσεις 
κάποτε στη Σικελία. Θ’ αναζητήσεις τον πατέρα σου και τον παππού σου, και θα τους 
πεις την ιστορία της µάνας σου. Τότε θα ξεκινήσει στόλος από κει, για να µε βοηθήσει. 
Εσύ, παιδί µου, θα ξαναενώσεις τους γονείς σου».  

Αυτά σκεφτόταν όλη τη νύχτα, ώσπου την πήρε για λίγο ο ύπνος. Τότε την 
επισκέφθηκε η µορφή του Χαιρέα, 

 
µε τον ίδιο σε όλα του µοιάζοντας, στο ανάρριµα και στα πανώρια µάτια 
        και στη φωνή, και φόραε πάνω της τα ρούχα τα δικά του. 

 
Στάθηκε πάνω απ’ το προσκεφάλι της και της είπε: «Γυναίκα, σου εµπιστεύοµαι 

το γιο µου. Να µου τον προσέχεις». Είχε κι άλλα να της πει, αλλά η Καλλιρρόη 
πετάχτηκε απ’ τον ύπνο για να τον αγκαλιάσει. [Μα δεν τον έπιασε. Το φάσµα του 
Χαιρέα ξέφυγε µέσα από τα χέρια της σαν καπνός.] Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας τη 
συµβουλή του άντρα της, αποφάσισε να κρατήσει το παιδί. 

10 Την άλλη µέρα, µόλις ήρθε η Πλαγγών, της ανακοίνωσε την πρόθεσή της. 
Εκείνη δεν παρέλειψε να επισηµάνει το άτοπο της απόφασής της: «Όχι, κοπέλα µου, το 
παιδί αυτό δεν µπορεί να µεγαλώσει εδώ. Ο κύριός µας, µ’ όλο που είναι ερωτευµένος 
µαζί σου, δεν πρόκειται, βέβαια, να σ’ αγγίξει παρά τη θέλησή σου· είναι, βλέπεις, 
άνθρωπος ενάρετος και µετρηµένος. Αλλά ν’ αναθρέψει ξένο παιδί, όχι, αυτό πάει πολύ. 
Θα ζηλέψει στα σίγουρα και θα το θεωρήσει προσβολή: πώς τον άλλο, που είναι µακριά, 
τον υπολογίζεις τόσο, ενώ τον ίδιο, που είναι δίπλα σου, τον περιφρονείς; Καλύτερα να 
σκοτώσουµε τώρα το παιδί, παρά µετά τη γέννησή του. Θα γλιτώσεις από µάταιους 
πόνους κι από ανώφελη εγκυµοσύνη. Αυτή είναι η συµβουλή µου. Είµαι ειλικρινής µαζί 
σου, γιατί σε αγαπώ». 

Τα λόγια της ακούστηκαν βαριά. Η Καλλιρρόη έπεσε στα πόδια της, 
παρακαλώντας την να επινοήσει κάποιο τέχνασµα για να κρατήσει το παιδί. Η Πλαγγών 
αρνήθηκε κατηγορηµατικά και για τρεις ολόκληρες ηµέρες καθυστερούσε την 
απάντηση, παρ’ όλες τις ικεσίες της Καλλιρρόης. Όταν πια βεβαιώθηκε πως την είχε του 
χεριού της, την έβαλε κατ’ αρχάς να ορκιστεί πως δεν θα µαρτυρούσε το σχέδιο σε 
κανέναν. Έπειτα, σουφρώνοντας τα φρύδια και τρίβοντας τα χέρια, είπε: «Τα µεγάλα 
πράγµατα, φίλη µου, κατορθώνονται µε µεγάλα σχέδια. Να ξέρεις ότι εγώ από αγάπη για 
σένα προδίνω τον κύριό µου. Άκου µε τώρα. Δύο δρόµους έχει µπροστά του το παιδί: ή 
να πεθάνει ή να γεννηθεί το πλουσιότερο µωρό της Ιωνίας, ο κληρονόµος του 
λαµπρότερου σπιτιού· κι εσένα, τη µητέρα του, θα σε κάνει τρισευτυχισµένη. Διάλεξε 
λοιπόν ποιον δρόµο προτιµάς». 

«Μα ποια γυναίκα είναι τόσο ανόητη, που µπροστά στην ευτυχία του παιδιού 
της, θα προτιµούσε το θάνατό του; Πώς όµως θα γίνει αυτό που λες; Μου φαίνεται 
αδύνατο. Εξήγησέ µου τι εννοείς.» 

Τη ρώτησε τότε η Πλαγγών: 
«Πόσον καιρό έχεις που συνέλαβες;» 
«Δύο µήνες». 
«Περίφηµα. Ο χρόνος µάς βοηθάει. Θα κάνεις όλους να πιστέψουν ότι γέννησες 

επταµηνίτικο απ’ τον Διονύσιο». 
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«Αποκλείεται! Προτιµώ να το ρίξω», αναφώνησε η Καλλιρρόη. 
Και τότε η Πλαγγών τής είπε υποκριτικά: 
«Σωστά σκέφτεσαι, φίλη µου. Καλύτερα να κάνεις έκτρωση. Εντάξει, αυτό θα 

κάνουµε. Είναι λιγότερο επικίνδυνο απ’ το να εξαπατήσουµε τον κύριό µας. Ξερίζωσε 
οτιδήποτε θα θύµιζε την αριστοκρατική σου καταγωγή. Μην ελπίζεις ότι θα γυρίσεις 
στην πατρίδα σου. Προσαρµόσου στην τωρινή σου τύχη και γίνε µια τέλεια δούλη». 

Η Καλλιρρόη δεν υποπτεύθηκε τίποτε. Αυτή ήταν κοπέλα της αριστοκρατίας· 
πώς να ξέρει την πανουργία που κρύβει µέσα του ένας δούλος; Μα όσο η Πλαγγών την 
πίεζε να κάνει την έκτρωση, τόσο περισσότερο εκείνη λυπόταν το σπλάχνο της. Της είπε 
λοιπόν: 

«Δώσε µου χρόνο να σκεφτώ. Αντιµετωπίζω το κρισιµότερο δίληµµα της ζωής 
µου: να κρατήσω την αρετή µου ή το παιδί µου;» 

Η Πλαγγών δεν παρέλειψε να την επαινέσει για την ωριµότητα της κρίσης της: 
«Σε όποιαν απόφαση κι αν κλίνεις, θα µου φανεί λογικό. Στη µια περίπτωση θα 

µετρήσει το µητρικό φίλτρο· στην άλλη, η συζυγική αφοσίωση. Το ζήτηµα, ωστόσο, δε 
σηκώνει µεγάλη αναβολή. Αύριο κιόλας πρέπει να ’χεις καταλήξει, πριν µαθευτεί για 
την κοιλιά σου». 

Χωρίστηκαν λοιπόν µ’ αυτή τη συµφωνία. 
11 Η Καλλιρρόη ανέβηκε στο υπερώο κι αφού έκλεισε την πόρτα ακούµπησε την 

εικόνα του Χαιρέα στην κοιλιά της λέγοντας:  
«Νά λοιπόν που γίναµε τρεις, άνδρας, γυναίκα και παιδί. Ας συσκεφθούµε για το 

κοινό µας συµφέρον. Θα σας εκθέσω την άποψή µου πρώτη: θέλω να πεθάνω γυναίκα 
του Χαιρέα – και µόνο του Χαιρέα. Νά τι προέχει για µένα – και το βάζω πάνω κι από 
γονείς, από πατρίδα, κι απ’ το παιδί µου ακόµα: να µη γνωρίσω άλλον άντρα. Εσύ, παιδί 
µου, ποια µοίρα διαλέγεις για τον εαυτό σου; Να πεθάνεις µε δηλητήριο πριν αντικρίσεις 
τον ήλιο και να σε πετάξουν µαζί µε τη µάνα σου, σε µια ερηµιά, χωρίς καν να µας 
θάψουν, ή να ζήσεις έχοντας δυο πατεράδες, τους πρώτους άνδρες της Σικελίας και της 
Ιωνίας; Όταν µεγαλώσεις, θα σε αναγνωρίσουν εύκολα οι συγγενείς. Είµαι σίγουρη ότι 
θα βγεις ίδιος ο πατέρας σου. Θα επιστρέψεις θριαµβευτικά πάνω σε µιλησιακή τριήρη. 
Ο Ερµοκράτης µε όλη του την καρδιά θα δεχτεί τον εγγονό του, που θα ’χει ήδη την 
ηλικία για να εκλεγεί στρατηγός. Βλέπω, παιδί µου, ότι ψηφίζεις αντίθετα από µένα και 
δεν επιτρέπεις να πεθάνουµε. Ας ρωτήσουµε τώρα κι εσένα, τον πατέρα. Μα έχει ήδη 
µιλήσει! Ο ίδιος µού φανερώθηκε στο’ όνειρό µου και είπε: “Σου εµπιστεύοµαι τον γιο 
µου. Να τον προσέχεις.” Επικαλούµαι τη µαρτυρία σου, Χαιρέα. Eσύ µε παντρεύεις µε 
τον Διονύσιο!» 

Αυτοί οι λογισµοί την παίδευαν µέχρι να ξηµερώσει, ώσπου πείστηκε να ζήσει – 
για το παιδί της, όχι για την ίδια. Την εποµένη ήρθε η Πλαγγών και κάθισε µε ύφος 
περίλυπο, τάχα όλο συµπόνια. Καµιά τους δεν έβγαζε λέξη. Έτσι πέρασε κάµποση ώρα, 
ώσπου στο τέλος ρώτησε η Πλαγγών: 

«Τι αποφάσισες; Τι θα κάνουµε; Ο χρόνος µάς πιέζει». 
Η Καλλιρρόη δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αµέσως. Έβαλε τα κλάµατα και µε 

πολύ δισταγµό είπε: 
«Το παιδί µου µε προδίνει. Εγώ δεν το θέλω. Εσύ κάνε αυτό που µας συµφέρει. 

Μόνο που φοβάµαι ότι, αν του παραδοθώ έτσι, ο Διονύσιος, γνωρίζοντας την 
κατάστασή µου, θα νιώσει περιφρόνηση για µένα. Αντί για γυναίκα του θα µε κάνει 
παλλακίδα του και θ’ αρνηθεί να αναθρέψει το παιδί ενός άλλου. Κι εγώ τότε άδικα θα 
έχω απατήσει τον άντρα µου». 

Η Πλαγγών τη διέκοψε: 
«Εγώ αυτά τα ’χω σκεφτεί πριν από σένα, γιατί σ’ έχω στην καρδιά µου πιο πολύ 

κι απ’ τον κύριό µου. Έχε εµπιστοσύνη στο χαρακτήρα του Διονύσιου: είναι ενάρετος 
άνθρωπος. Ωστόσο εγώ θα τον βάλω να ορκιστεί, κι ας είναι και αφέντης µου. Πρέπει να 
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ενεργήσουµε µε απόλυτη ασφάλεια. Αλλά κι εσύ, παιδί µου, αν ορκιστεί, πίστεψέ τον. 
Εγώ τώρα πηγαίνω να µεσολαβήσω για σένα». 
 

Ε 6-8: Η δίκη του Μιθριδάτη 
 

Το στήσιµο µιας δίκης µέσα σε ένα λογοτεχνικό έργο έχει την προϊστορία του. 
Το θέµα ανάγεται στο αττικό δράµα, τραγωδία (Εὐµενίδες) και κωµωδία 
(Σφῆκες). Ήδη από τον πέµπτο αιώνα π.Χ., όπως δείχνουν και οι περίφηµες 
Τετραλογίες του Αντιφώντα, οι σπουδαστές των ρητορικών σχολών 
εκπαιδεύονταν στη σύνθεση δισσῶν λόγων, καλούµενοι, στο πλαίσιο µιας 
πλασµατικής υπόθεσης, να παρουσιάσουν τις θέσεις τόσο του κατηγόρου όσο 
και του κατηγορουµένου, επινοώντας και για τις δύο πλευρές επιχειρήµατα ίσης 
βαρύτητας και πειστικότητας. Στον ἀγῶνα λόγων που ακολουθεί –κατηγορία του 
Διονύσιου και ἀπολογία του Μιθριδάτη– φαίνεται ολοκάθαρα η ρητορική 
προπαίδεια του συγγραφέα, ο οποίος στο προοίµιό του έχει αυτοσυστηθεί ως 
Ἀθηναγόρου τοῦ ῥήτορος ὑπογραφεύς («γραµµατέας του δικηγόρου 
Αθηναγόρα»). Και οι δύο λόγοι ακολουθούν την τυπική δοµή: προοίµιον, 
διήγησις, πίστεις, ἐπίλογος. Συνήθεις τόποι της δικανικής ρητορείας (π.χ. η άνιση 
θέση του οµιλητή σε σχέση µε αυτήν του αντιπάλου, captatio benevolentiae, 
διαβολή) απαντούν και εδώ. Το κυρίαρχο στοιχείο στη δραµατική τεχνική του 
Χαρίτωνα είναι η ειρωνεία. Ο αναγνώστης γνωρίζει από τα πριν ότι ο Χαιρέας 
είναι ζωντανός: βρίσκεται στα χέρια του Μιθριδάτη. Ο Διονύσιος, ωστόσο, 
πιστεύει ακράδαντα ότι ο Χαιρέας είναι νεκρός, και το αποδεικτικό στοιχείο που 
προσάγει στη δίκη είναι πως όλοι, του Μιθριδάτη συµπεριλαµβανοµένου, 
παρακολούθησαν την κηδεία του στη Μίλητο. Παρασυρµένος από τον έρωτά 
του για την Καλλιρρόη, ο Διονύσιος έχει λησµονήσει πως το πτώµα του Χαιρέα 
δεν είχε βρεθεί: η κηδεία του ήταν εικονική. Η ακαταµάχητη, όπως νοµίζει, 
συλλογιστική του καταρρέει σαν χάρτινος πύργος όταν ο Μιθριδάτης –
µάστορας στη σκηνοθεσία– εµφανίζει τον «νεκρό» στο δικαστήριο, όπως ήταν 
προσυµφωνηµένο.  
 
6 Ἤρξατο δὲ Διονύσιος τῶν λόγων οὕτως· “χάριν ἔχω σοι τῆς τιµῆς,	βασιλεῦ,	ἣν	
ἐτίµησας	κἀµὲ	καὶ	σωφροσύνην καὶ	τοὺς	πάντων	γάµους·	οὐ	γὰρ	περιεῖδες	ἄνδρα	
ἰδιώτην	ἐπιβουλευθέντα	ὑπὸ	ἡγεµόνος,	ἀλλὰ	ἐκάλεσας,	ἵνα	ἐπ’	ἐµοῦ	µὲν ἐκδικήσῃς	
τὴν	ἀσέλγειαν	καὶ	ὕβριν,	ἐπὶ	τῶν	ἄλλων	δὲ	κωλύσῃς. µείζονος	δὲ	τιµωρίας	ἄξιον	τὸ	
ἔργον	γέγονε	καὶ	διὰ	τὸν	ποιήσαντα.	Μιθριδάτης	γάρ,	οὐκ	ἐχθρὸς	ὢν	ἀλλὰ	ξένος	
καὶ	 φίλος, ἐπεβούλευσέ	 µοι,	 καὶ	 οὐκ	 εἰς	 ἄλλο	 τι	 τῶν	 κτηµάτων,	 ἀλλὰ	 εἰς τὸ	
τιµιώτερον	 ἐµοὶ	 σώµατός	 τε	 καὶ	ψυχῆς,	 τὴν	 γυναῖκα·	ὃν	 ἐχρῆν,	 εἰ	 καί	 τις	ἄλλος	
ἐπληµµέλησεν	εἰς	ἡµᾶς,	αὐτὸν	βοηθεῖν, εἰ	καὶ	µὴ	δι’	ἐµὲ	τὸν	φίλον,	ἀλλὰ	διὰ	σὲ	τὸν	
βασιλέα.	 σὺ	 γὰρ	 ἐνεχείρισας	 αὐτῷ	 τὴν	 µεγίστην	 ἀρχήν,	 ἧς	 ἀνάξιος	 φανεὶς	
κατῄσχυνε,	µᾶλλον	δὲ	προέδωκε,	τὸν	πιστεύσαντα	τὴν	ἀρχήν.	τὰς µὲν οὖν δεήσεις 
τὰς Μιθριδάτου καὶ τὴν δύναµιν καὶ τὴν παρασκευήν,	ὅσῃ	χρῆται	πρὸς	τὸν	ἀγῶνα,	
<καὶ>	ὅτι	οὐκ	ἐξ ἴσου	καθεστήκαµεν,	οὐδὲ	αὐτὸς	ἀγνοῶ·	θαρρῶ	δέ,	βασιλεῦ,	τῇ σῇ	
δικαιοσύνῃ	 καὶ	 τοῖς	 γάµοις	 καὶ	 τοῖς	 νόµοις,	 οὓς	 ὁµοίως	 σὺ πᾶσι	 τηρεῖς.	 εἰ	 γὰρ	
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µέλλεις	 αὐτὸν	 ἀφιέναι,	 πολὺ	 βέλτιον	 ἦν µηδὲ	 καλέσαι·	 τότε	 µὲν	 γὰρ	 ἐφοβοῦντο	
πάντες,	ὡς	κολασθησοµένης	τῆς	ἀσελγείας,	ἐὰν	εἰς	κρίσιν	εἰσέλθῃ·	καταφρονήσει 
δὲ	λοιπόν,	ἐάν	κριθεὶς	παρὰ	σοὶ	µὴ	κολασθῇ.	 

ὁ δὲ ἐµὸς λόγος σαφής ἐστι καὶ σύντοµος. ἀνήρ εἰµι Καλλιρόης ταύτης,  ἤδη 
δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ πατήρ, γήµας οὐ παρθένον, ἀλλὰ ἀνδρὸς πρoτέρου γενοµένην, 
Χαιρέου τοὔνοµα, πάλαι τεθνεῶτος, οὗ καὶ τάφος ἐστὶ παρ’ ἡµῖν.  Μιθριδάτης οὖν 
ἐν Μιλήτῳ γενόµενος καὶ θεασάµενός µου τὴν γυναῖκα διὰ τὸ τῆς ξενίας δίκαιον, 
τὰ µετὰ ταῦτα οὐκ ἔπραξεν οὔτε ὡς φίλος οὔτε ὡς ἀνὴρ σώφρων καὶ κόσµιος, 
ὁποίους σὺ εἶναι βούλει τοὺς τὰς σὰς πόλεις ἐγκεχειρισµένους, ἀλλ’ ἀσελγὴς ὤφθη 
καὶ τυραννικός. ἐπιστάµενος δὲ τὴν σωφροσύνην καὶ φιλανδρίαν τῆς γυναικὸς 
λόγοις µὲν ἢ χρήµασι πεῖσαι αὐτὴν ἀδύνατον ἔδοξε, τέχνην δὲ ἐξεῦρεν ἐπιβουλῆς, 
ὡς ᾤετο, πιθανωτάτην· τὸν γὰρ πρότερον αὐτῆς ἄνδρα Χαιρέαν ὑπεκρίνατο ζῆν 
καὶ πλάσας ἐπιστολὰς ἐπὶ τῷ ὀνόµατι τῷ ἐκείνου πρὸς Καλλιρόην ἔπεµψε διὰ 
δούλων. ἡ δὲ σὴ Τύχη, βασιλεῦ, †ἄξιον ὄντα κατέστησε† καὶ ἡ πρόνοια τῶν ἄλλων 
θεῶν φανερὰς ἐποίησε τὰς ἐπιστολάς· τοὺς γὰρ δούλους µετὰ τῶν ἐπιστολῶν 
ἔπεµψε πρὸς ἐµὲ Βίας ὁ στρατηγὸς Πριηνέων, ἐγὼ δὲ φωράσας ἐµήνυσα τῷ 
σατράπῃ Λυδίας καὶ Ἰωνίας Φαρνάκῃ, ἐκεῖνος δὲ σοί. 

Τὸ µὲν διήγηµα εἴρηκα τοῦ πράγµατος, περὶ οὗ δικάζεις· αἱ δὲ ἀποδείξεις 
ἄφυκτοι· δεῖ γὰρ δυοῖν θάτερον, ἢ Χαιρέαν ζῆν, ἢ Μιθριδάτην ἠλέγχθαι µοιχόν. 
καὶ γὰρ οὐδὲ τοῦτο δύναται λέγειν, ὅτι τεθνηκέναι Χαιρέαν ἠγνόει· τούτου γὰρ ἐν 
Μιλήτῳ παρόντος ἐχώσαµεν ἐκείνῳ τὸν τάφον, καὶ συνεπένθησεν ἡµῖν. ἀλλ’ ὅταν 
µοιχεῦσαι θέλῃ Μιθριδάτης, ἀνίστησι τοὺς νεκρούς. παύοµαι τὴν ἐπιστολὴν 
ἀναγνούς, ἣν οὗτος διὰ τῶν ἰδίων δούλων	ἔπεµψεν	εἰς	Μίλητον	ἐκ	Καρίας.	λέγε	
λαβών·	 ‘Χαιρέας ζῶ.’	 τοῦτο	 ἀποδειξάτω	Μιθριδάτης	 καὶ	 ἀφείσθω.	 λόγισαι	 δέ, 
βασιλεῦ,	ὡς	ἀναίσχυντός	ἐστι	µοιχός,	ὅπου	καὶ	νεκροῦ	καταψεύδεται.” 

Ταῦτα	 εἰπὼν	 ὁ	 Διονύσιος	 παρώξυνε	 τοὺς	 ἀκούοντας	 καὶ	 εὐθὺς	 εἶχε	 τὴν	
ψῆφον.	θυµωθεὶς	δὲ	ὁ	βασιλεὺς	εἰς	Μιθριδάτην πικρὸν	καὶ	σκυθρωπὸν	ἀπέβλεψε. 
 
7	Μηδὲν	οὖν	καταπλαγεὶς	ἐκεῖνος	“δέοµαί	σου”	φησί,	“βασιλεῦ,	δίκαιος	γὰρ	εἶ	καὶ	
φιλάνθρωπος,	 µὴ	 καταγνῷς	 µου,	 πρὶν ἀκούσῃς τῶν λόγων ἑκατέρωθεν, µηδὲ 
ἄνθρωπος Ἕλλην, πανούργως συνθεὶς κατ’ ἐµοῦ ψευδεῖς διαβολάς, πιθανώτερος 
γένηται παρὰ σοὶ τῆς ἀληθείας. συνίηµι δὲ ὅτι βαρεῖ µε πρὸς ὑποψίαν τὸ κάλλος 
τῆς γυναικός· οὐδενὶ γὰρ ἄπιστον φαίνεται θελῆσαί τινα Καλλιρόην διαφθεῖραι. 
ἐγὼ δὲ καὶ τὸν ἄλλον βίον ἔζηκα σωφρόνως καὶ πρώτην ταύτην ἔσχηκα διαβολήν· 
εἰ δέ γε καὶ ἀκόλαστος καὶ ἀσελγὴς ἐτύγχανον, ἐποίησεν ἄν µε βελτίω τὸ παρὰ σοῦ 
τοσαύτας πόλεις πεπιστεῦσθαι. τίς οὕτως ἐστὶν ἀνόητος, ἵνα ἕληται τὰ τηλικαῦτα 
ἀγαθὰ µιᾶς ἡδονῆς ἕνεκεν	ἀπολέσαι	καὶ	ταύτης	αἰσχρᾶς;	εἰ	δὲ	ἄρα	τι	καὶ	συνῄδειν 
ἐµαυτῷ	πονηρόν,	ἐδυνάµην	καὶ	παραγράψασθαι	τὴν	δίκην· Διονύσιος	γὰρ	οὐχ	ὑπὲρ	
γυναικὸς	 ἐγκαλεῖ	 κατὰ	 νόµους	 αὐτῷ γαµηθείσης,	 ἀλλὰ	 πωλουµένην	 ἠγόρασεν	
αὐτήν·	ὁ	δὲ	τῆς	µοιχείας	νόµος	οὐκ	ἔστιν	ἐπὶ	δούλων.	 	ἀναγνώτω	σοι	πρῶτον	τὸ 
γραµµάτιον	 τῆς	 ἀπελευθερώσεως,	 εἶτα	 τότε	 γάµον	 εἰπάτω.	 γυναῖκα	 τολµᾷς	
ὀνοµάζειν,	 ἣν	 ἀπέδοτό	 σοι	 ταλάντου	 Θήρων	 ὁ λῃστής,	 κἀκεῖνος	 ἁρπάσας	 ἐκ	
τάφου;	‘ἀλλὰ’	φησὶν	‘ἐλευθέραν οὖσαν	ἐπριάµην.’	οὐκοῦν	ἀνδραποδιστὴς	εἶ	σὺ	καὶ	
οὐκ	ἀνήρ. πλὴν ὡς ἀνδρὶ νῦν ἀπολογήσοµαι. γάµον νόµιζε τὴν πρᾶσιν καὶ προῖκα	
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τὴν	τιµήν·	Μιλησία	σήµερον	ἡ	Συρακοσία	δοξάτω. µάθε,	δέσποτα,	ὅτι	Διονύσιον	
οὔτε	ὡς	ἄνδρα	οὔτε	ὡς	κύριον ἠδίκηκα.	πρῶτον	µὲν	 γὰρ	οὐ	 γενοµένην,	ἀλλ’	ὡς	
µέλλουσαν µοιχείαν	ἐγκαλεῖ,	καὶ	πρᾶξιν	οὐκ	ἔχων	εἰπεῖν	ἀναγινώσκει γραµµάτια	
κενά.	 τὰς	 δὲ	 τιµωρίας	 οἱ	 νόµοι	 τῶν	 ἔργων	 λαµβάνουσι.	 προφέρεις	 ἐπιστολήν.	
ἐδυνάµην	 εἰπεῖν	 ‘οὐ	 γέγραφα·	 χεῖρα	 ἐµὴν	 οὐκ	 ἔχεις·	 Καλλιρόην	 Χαιρέας	 ζητεῖ·	
κρῖνε	 τοίνυν	 µοιχείας	 ἐκεῖνον.’	 ‘ναὶ’	 φησίν.	 ‘ἀλλὰ	 Χαιρέας	 µὲν	 τέθνηκε,	 σὺ	 δὲ 
ὀνόµατι	τοῦ	νεκροῦ	τὴν	γυναῖκά	µου	διέφθειρες.’	προκαλῇ	µε, Διονύσιε,	πρόκλησιν	
οὐδαµῶς	 συµφέρουσαν.	 µαρτύροµαι·	 φίλος	 εἰµί	 σου	 καὶ	 ξένος.	 ἀπόστηθι	 τῆς	
κατηγορίας·	συµφέρει σοι.	βασιλέως	δεήθητι	παραπέµψαι	 τὴν	δίκην.	παλινῳδίαν	
εἰπὲ ‘Μιθριδάτης	 οὐδὲν	 ἀδικεῖ·	 µάτην	 ἐµεµψάµην	 αὐτόν.’	 ἂν	 δὲ	 ἐπιµείνῃς,	
µετανοήσεις·	κατὰ	σαυτοῦ	τὴν	ψῆφον	οἴσεις.	προλέγω σοι,	Καλλιρόην	ἀπολέσεις.	
οὐκ	ἐµὲ	βασιλεὺς	ἀλλὰ	σὲ	µοιχὸν εὑρήσει.” 

Ταῦτα εἰπὼν ἐσίγησεν· ἅπαντες δὲ εἰς Διονύσιον ἀπέβλεψαν θέλοντες	
µαθεῖν,	αἱρέσεως	αὐτῷ	προτεθείσης,	πότερον	ἀφίσταται	τῆς	κατηγορίας	ἢ	βεβαίως	
ἐµµένει.	 τὸ	 γὰρ	αἰνιττόµενον ὑπὸ	Μιθριδάτου	 τί	ποτε	ἦν	αὐτοὶ	µὲν	οὐ	 συνίεσαν,	
Διονύσιον δὲ	ὑπελάµβανον	 εἰδέναι.	κἀκεῖνος	δὲ	ἠγνόει,	µηδέποτ’	ἂν	 ἐλπίσας	ὅτι	
Χαιρέας	ζῇ.	ἔλεγεν	οὖν·	“εἰπὲ”	φησὶν	“ὅ	τι	ποτὲ	καὶ θέλεις·	οὐδὲ	γὰρ	ἐξαπατήσεις	
µε	 σοφίσµασι	 καὶ	 ἀξιοπίστοις ἀπειλαῖς,	 οὐδ’	 εὑρεθήσεταί	 ποτε	 Διονύσιος	
συκοφαντῶν.”	

Ἔνθεν	 ἑλὼν	 ὁ	Μιθριδάτης	 φωνὴν	 ἐπῆρε	 καὶ	ὥσπερ	 ἐπὶ θειασµοῦ	 “θεοὶ”	
φησὶ	“βασίλειοι	ἐπουράνιοί	τε	καὶ	ὑποχθόνιοι, βοηθήσατε	ἀνδρὶ	ἀγαθῷ,	πολλάκις	
ὑµῖν	εὐξαµένῳ	δικαίως	καὶ θύσαντι	µεγαλοπρεπῶς·	ἀπόδοτέ	µοι	τὴν	ἀµοιβὴν	τῆς	
εὐσεβείας	 συκοφαντουµένῳ·	 χρήσατέ	 µοι	 κἂν	 εἰς	 τὴν	 δίκην	 Χαιρέαν. φάνηθι,	
δαῖµον	 ἀγαθέ·	 καλεῖ	 σε	 ἡ	 σὴ	 Καλλιρόη·	 µεταξὺ	 δὲ	 ἀµφοτέρων,	 ἐµοῦ	 τε	 καὶ	
Διονυσίου	στάς,	εἰπὲ	βασιλεῖ	τίς	ἐστιν	ἐξ ἡµῶν	µοιχός.” 
 
8 Ἔτι	δὲ	λέγοντος	(οὕτω	γὰρ	ἦν	διατεταγµένον)	προῆλθε	Χαιρέας	αὐτός.	ἰδοῦσα	δὲ	
ἡ	Καλλιρόη	ἀνέκραγε	“Χαιρέα,	ζῇς;” καὶ	ὥρµησεν	αὐτῷ	προσδραµεῖν·	κατέσχε	δὲ	
Διονύσιος	καὶ	µέσος γενόµενος οὐκ εἴασεν ἀλλήλοις περιπλακῆναι. τίς ἂν φράσῃ 
κατ’ ἀξίαν ἐκεῖνο τὸ σχῆµα τοῦ δικαστηρίου; ποῖος ποιητὴς ἐπὶ σκηνῆς 
παράδοξον µῦθον οὕτως εἰσήγαγεν; ἔδοξας ἂν ἐν θεάτρῳ παρεῖναι µυρίων παθῶν 
πλήρει· πάντα ἦν ὁµοῦ, δάκρυα, χαρά, θάµβος, ἔλεος, ἀπιστία, εὐχαί. Χαιρέαν 
ἐµακάριζον, Μιθριδάτῃ συνέχαιρον, συνελυποῦντο Διονυσίῳ, περὶ Καλλιρόης 
ἠπόρουν. µάλιστα γὰρ ἦν ἐκείνη τεθορυβηµένη καὶ ἄναυδος εἱστήκει, µόνον 
ἀναπεπταµένοις τοῖς ὀφθαλµοῖς εἰς Χαιρέαν	 ἀποβλέπουσα·	 δοκεῖ	 δ’	 ἄν	 µοι	 καὶ	
βασιλεὺς	 τότε	 θέλειν	 Χαιρέας	 εἶναι.	  συνήθης	 µὲν	 οὖν	 καὶ	 πρόχειρος	 πᾶσι	 τοῖς 
ἀντερασταῖς	 πόλεµος·	 ἐκείνοις	 δὲ	 καὶ	 µᾶλλον	 <τὴν	 πρὸς>	 ἀλλήλους	 ἐξῆψε	
φιλονικίαν	τὸ	ἆθλον	βλεπόµενον,	ὥστε,	εἰ	µὴ	διὰ τὴν	αἰδῶ	τὴν	πρὸς	βασιλέα,	καὶ	
χεῖρας	 ἀλλήλοις	 προσέβαλλον.	 προῆλθε	 δὲ	 µέχρι	 ῥηµάτων.	 	 Χαιρέας	 µὲν	 ἔλεγε	
“πρῶτός εἰµι	 ἀνήρ,”	Διονύσιος	 δὲ	 “ἐγὼ	 βεβαιότερος.”	 “µὴ	 γὰρ	 ἀφῆκά µου	 τὴν	
γυναῖκα;”	 “ἀλλὰ	 ἔθαψας	 αὐτήν.”	 “δεῖξον	 γάµου	 διάλυσιν.”	 “τὸν	 τάφον	 ὁρᾷς.”	
“ἐµοὶ	 πατὴρ	 ἐξέδωκεν.”	 “ἐµοὶ	 δὲ ἑαυτήν.”	 “ἀνάξιος	 εἶ	 τῆς	 Ἑρµοκράτους	
θυγατρός.”	“σὺ	µᾶλλον	ὁ	παρὰ	Μιθριδάτῃ	δεδεµένος.”	“ἀπαιτῶ	Καλλιρόην.”	“ἐγὼ	
δὲ κατέχω.”	 “σὺ	 τὴν	 ἀλλοτρίαν	 κρατεῖς.”	 “σὺ	 τὴν	 σὴν	 ἀπέκτεινας.”	 “µοιχέ.”	
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“φονεῦ.”	 ταῦτα	πρὸς	ἀλλήλους	µαχόµενοι· οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἤκουον οὐκ ἀηδῶς. 
Καλλιρόη µὲν εἱστήκει	κάτω	βλέπουσα	καὶ	κλαίουσα,	Χαιρέαν	φιλοῦσα,	Διονύσιον	
αἰδουµένη·	 βασιλεὺς	 δὲ	 µεταστησάµενος	 ἅπαντας ἐβουλεύετο	 µετὰ	 τῶν	 φίλων	
οὐκέτι	 περὶ	 Μιθριδάτου,	 λαµπρῶς γὰρ	 ἀπελογήσατο,	 ἀλλὰ	 εἰ	 χρὴ	 διαδικασίαν	
προθεῖναι	περὶ τῆς	 γυναικός.	 καὶ	 τοῖς	µὲν	 ἐδόκει	µὴ	 βασιλικὴν	 εἶναι	 τὴν	 κρίσιν· 
“τῆς	µὲν	γὰρ	Μιθριδάτου	κατηγορίας	εἰκότως	ἤκουσας,	σατράπης	γὰρ	ἦν,”	τούτους	
δὲ	ἰδιώτας	πάντας	εἶναι·	οἱ	δὲ	πλείονες	τἀναντία	συνεβούλευον	καὶ	διὰ	τὸν	πατέρα	
τῆς	 γυναικὸς οὐκ	 ἄχρηστον	 γενόµενον	 τῇ	 βασιλέως	 οἰκίᾳ	 καὶ	 ὅτι	 οὐκ	 ἔξωθεν 
ἐκάλει	τὴν	κρίσιν	ἐφ’	αὑτόν,	ἀλλὰ	σχεδὸν	µέρος	οὖσαν	ἧς	ἐδίκαζεν	ἤδη·	τὴν	γὰρ	
ἀληθεστάτην	 αἰτίαν	 οὐκ	 ἤθελον	 ὁµολογεῖν, ὅτι	 τὸ	 Καλλιρόης	 κάλλος	
δυσαπόσπαστον	 τοῖς	 ὁρῶσι.	 πάλιν οὖν	 προσκαλεσάµενος	 οὓς	 µετεστήσατο	
“Μιθριδάτην	µὲν”	εἶπεν	“ἀφίηµι,	καὶ	ἀπίτω	τῆς	ὑστεραίας	δῶρα	παρ’	ἐµοῦ	λαβὼν 
ἐπὶ	τὴν	σατραπείαν	τὴν	ἰδίαν·	Χαιρέας	δὲ	καὶ	Διονύσιος	λεγέτωσαν	ἑκάτερος	ἅπερ	
ἔχει	δίκαια	περὶ	τῆς	γυναικός·	προνοεῖσθαι	γάρ	µε	δεῖ	τῆς	θυγατρὸς	Ἑρµοκράτους	
τοῦ	καταπολεµήσαντος	Ἀθηναίους	τοὺς	ἐµοί	τε	καὶ	Πέρσαις	ἐχθίστους.”	ῥηθείσης 
δὲ τῆς ἀποφάσεως Μιθριδάτης µὲν προσεκύνησεν, ἀπορία	 δὲ	 τοὺς	 ἄλλους	
κατέλαβεν.	 ἰδὼν	δὲ	ὁ	βασιλεὺς	ἀµηχανοῦντας	αὐτοὺς	“οὐκ	ἐπείγω”	φησὶν	“ὑµᾶς,	
ἀλλὰ	 συγχωρῶ παρασκευασαµένους	 ὑµᾶς	 ἐπὶ	 τὴν	 δίκην	 ἥκειν.	 δίδωµι	 δὲ	 πέντε 
ἡµερῶν	διάστηµα·	ἐν	δὲ	τῷ	µεταξὺ	Καλλιρόης	ἐπιµελήσεται Στάτειρα	ἡ	ἐµὴ	γυνή·	
οὐ	γάρ	ἐστι	δίκαιον	µέλλουσαν	αὐτὴν κρίνεσθαι	περὶ	ἀνδρὸς	µετὰ	ἀνδρὸς	ἥκειν	ἐπὶ	
τὴν	κρίσιν.” 

Ἐξῄεσαν	 οὖν	 τοῦ	 δικαστηρίου	 οἱ	 µὲν	 ἄλλοι	 πάντες	 σκυθρωποί,	 µόνος	 δὲ	
Μιθριδάτης	 γεγηθώς.	 λαβὼν	 δὲ	 τὰ	 δῶρα	 καὶ	 τὴν νύκτα	 καταµείνας	 ἕωθεν	 εἰς	
Καρίαν	ἐξώρµησε	λαµπρότερος	ἢ πρόσθεν. 
 

Μετάφραση 
6 Πρώτος µίλησε ο Διονύσιος: 

«Σου χρωστάω χάρη, Βασιλιά µου, για την τιµή που έκανες όχι µόνο σε µένα, 
αλλά και στην Εγκράτεια, και στους γάµους όλων των ανθρώπων. Γιατί δεν άφησες 
έναν απλό άνθρωπο απροστάτευτο στις ύπουλες ορέξεις ενός αξιωµατούχου, αλλά µας 
κάλεσες εδώ, για να τιµωρήσεις την ξεδιάντροπη και ταπεινωτική απόπειρα που έγινε 
εναντίον µου, και για να εµποδίσεις να επαναληφθούν παρόµοιες πράξεις σε βάρος 
άλλων. 

Η πράξη αυτή αξίζει µεγαλύτερη τιµωρία, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του δράστη. 
Γιατί ο Μιθριδάτης, που δεν ήταν εχθρός µου αλλά φίλος µου, συνδεδεµένος µε τους 
ιερούς δεσµούς της φιλοξενίας, µε επιβουλεύτηκε, και όχι σε οτιδήποτε άλλο απ’ τα 
υπάρχοντά µου, αλλά σ’ αυτό που για µένα είναι πολυτιµότερο κι από το σώµα µου και 
την ψυχή µου την ίδια – τη γυναίκα µου. Αυτός που, κανονικά, θα έπρεπε, αν κάποιος 
άλλος µ’ αδικούσε, να µε βοηθήσει, αν όχι για µένα τον ίδιο, το φίλο του, αλλά για 
Σένα, το Βασιλέα. Γιατί του εµπιστεύτηκες το υψηλότερο αξίωµα, µα εκείνος φάνηκε 
ανάξιός του και το ντρόπιασε, προδίνοντας κι Εσένα που του το εµπιστεύτηκες. 

Τις παρακλήσεις του Μιθριδάτη, τη δύναµή του, την προετοιµασία που έχει κάνει 
γι’ αυτή τη δίκη, την άνισή µας θέση, όλα αυτά δεν τα αγνοώ. Ωστόσο, Βασιλιά µου, 
στηρίζοµαι στη δικαιοσύνη Σου, στην ιερότητα του γάµου, και στους νόµους, που τους 
τηρείς ίσους για όλους. Αν πρόκειται λοιπόν να τον αθωώσεις, καλύτερο θα ήταν να µην 
τον έχεις καλέσει ευθύς εξ αρχής. Γιατί τότε όλοι θα φοβούνταν, γνωρίζοντας πως η 
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αδιαντροπιά τιµωρείται, εάν έρθει για να κριθεί. Εάν όµως κριθεί και δεν τιµωρηθεί, 
όλοι θα περιφρονήσουν τους νόµους. 

Ο λόγος µου θα είναι σαφής και σύντοµος. Είµαι σύζυγος της Καλλιρρόης, που 
έχετε µπροστά σας. Ήδη έχω γίνει από κείνη και πατέρας. Δεν τη νυµφεύτηκα παρθένα. 
Την είχε πρώτα άλλος άνδρας, ο Χαιρέας, που έχει πεθάνει από καιρό. Ο τάφος του 
είναι στα µέρη µας. Ο Μιθριδάτης λοιπόν, όταν ήρθε στη Μίλητο γνώρισε τη γυναίκα 
µου χάρη στο δίκαιο της φιλοξενίας· στη συνέχεια, όµως, δεν συµπεριφέρθηκε ούτε σαν 
φίλος ούτε σαν άνθρωπος σοβαρός και κόσµιος, όπως Εσύ θέλεις να είναι αυτοί στους 
οποίους έχεις εµπιστευτεί τις πόλεις Σου, αλλ’ αποδείχτηκε κυριαρχηµένος από τα πάθη 
του και τυραννικός. Κι επειδή γνώριζε την τιµιότητα και την αφοσίωση της γυναίκας 
µου, έκρινε ότι θα ήταν αδύνατο να την κερδίσει µε λόγια ή µε χρήµατα, γι’ αυτό και 
κατέφυγε σ’ ένα τέχνασµα, που, όπως νόµιζε, θ’ απέφερε καρπούς. Υποκρίθηκε λοιπόν 
ότι ο πρώτος της άνδρας, ο Χαιρέας, ζούσε, έγραψε πλαστές επιστολές στο όνοµά του, 
και µέσω δούλων τις έστειλε στην Καλλιρρόη. Η Τύχη Σου όµως, Βασιλιά µου, τον 
αντάµειψε µε ό,τι του άξιζε, και η Πρόνοια των άλλων θεών αποκάλυψε τις επιστολές. 
Ο Βίας, ο στρατηγός των Πριηνέων, έστειλε σ’ εµένα τους δούλους και τις επιστολές, κι 
εγώ, αφού τις υπέκλεψα, ανακοίνωσα το περιεχόµενό τους στον Φαρνάκη, το σατράπη 
της Λυδίας και της Ιωνίας, κι εκείνος σ’ Εσένα. Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, έτσι έχει η 
υπόθεση που δικάζεις. 

Οι αποδείξεις είναι καταλυτικές. Ένα από τα δύο θα πρέπει να συµβαίνει: ή ο 
Χαιρέας είναι ζωντανός ή ο Μιθριδάτης αποδεικνύεται µοιχός. Και δεν µπορεί να 
επικαλεστεί ότι αγνοούσε το θάνατο του Χαιρέα. Ήταν παρών όταν υψώσαµε τον τύµβο 
του στη Μίλητο και πένθησε µαζί µας. Όταν όµως ο Μιθριδάτης θέλει να µοιχεύσει, 
ανασταίνει και τους νεκρούς. Θα σταµατήσω, αφού σας διαβάσω την επιστολή, που 
εκείνος µε τους προσωπικούς του δούλους έστειλε στη Μίλητο από την Καρία. 
[Απευθύνεται στο γραµµατέα.] Διάβασέ µας: “Ο Χαιρέας στην Καλλιρρόη. Είµαι 
ζωντανός...” Ας µας το αποδείξει αυτό ο Μιθριδάτης, και είναι ελεύθερος. Σκέψου, 
Βασιλιά µου, πόσο αναίσχυντος µοιχός είναι, που χρησιµοποιεί το ψεύδος ακόµα και για 
ένα νεκρό». 

Με το λόγο του ο Διονύσιος παρόξυνε τα πνεύµατα, κι αµέσως κέρδισε την ψήφο 
του ακροατηρίου. Ο Βασιλέας, έξω φρενών, έριξε στον Μιθριδάτη ένα πικρό και 
σκοτεινό βλέµµα. 

7 Εκείνος, χωρίς να δείξει την παραµικρή ταραχή, είπε: 
«Επικαλούµαι, Βασιλιά µου, τη δικαιοσύνη και την ευσπλαχνία Σου. Μη µε 

καταδικάσεις πριν ακούσεις τα επιχειρήµατα και της άλλης πλευράς. Μην αφήσεις έναν 
Έλληνα που κατασκεύασε τέτοιες ψευδείς συκοφαντίες εναντίον µου να φανεί σ’ Εσένα 
πιο πειστικός από την ίδια την αλήθεια. Αναγνωρίζω ότι όλες οι υποψίες πέφτουν πάνω 
µου, και φταίει η οµορφιά αυτής της γυναίκας. Σε ποιον θα φαινόταν απίθανο να 
επιθυµήσει κανείς να ξελογιάσει την Καλλιρρόη; Ωστόσο, ο πρότερός µου βίος είναι 
έντιµος, κι είναι η πρώτη φορά που στιγµατίζοµαι από µια συκοφαντία. Ακόµα κι αν 
ήµουν ακόλαστος κι επιρρεπής στις σαρκικές απολαύσεις, όπως µε έχουν κατηγορήσει, 
το γεγονός ότι µου εµπιστεύτηκες τόσες πόλεις θα µ’ είχε κάνει καλύτερο. Γιατί ποιος 
είναι τόσο ανόητος, που θα προτιµούσε να χάσει τόσα αγαθά για µια εφήµερη ηδονή, 
και µάλιστα αισχρή; 

Εάν µέσα µου γνώριζα ότι είµαι πράγµατι ένοχος, θα µπορούσα να υποβάλω 
ένσταση για την εγκυρότητα της δίκης. Γιατί ο Διονύσιος δε µε µηνύει για τη σύζυγό 
του, που τη νυµφεύτηκε σύµφωνα µε τους νόµους, αλλά για µια δούλη, που την 
απέκτησε µε αγοραπωλησία. Και ο νόµος της µοιχείας δεν ισχύει για τους δούλους. Ας 
σου διαβάσει πρώτα το συµβόλαιο της απελευθέρωσής της και µετά ας µας µιλήσει για 
γάµο. Τολµάς να ονοµάζεις γυναίκα σου αυτήν που σου έδωσε ο Θήρων ο ληστής για 
ένα τάλαντο, αφού ο ίδιος την είχε αρπάξει από ένα τάφο; “Μα την αγόρασα ενώ ήταν 
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ελεύθερη”, θα απαντήσει. Σ’ αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, δεν είσαι παρά κοινός 
απαγωγέας, και όχι σύζυγος. 

Θα απολογηθώ, ωστόσο, σα να ήσουν σύζυγος. Ας θεωρήσουµε την 
αγοραπωλησία γάµο και την τιµή προίκα. Ας γίνει για σήµερα Μιλήσια αυτή που είναι 
από τις Συρακούσες. Μάθε, Βασιλιά µου, ότι δεν αδίκησα τον Διονύσιο ούτε σαν 
σύζυγο ούτε σαν κύριο. Πρώτον, δεν µε κατηγορεί για διάπραξη, αλλά για πρόθεση 
µοιχείας. Κι επειδή δεν µπορεί να αναφερθεί σε συγκεκριµένη πράξη, µας διαβάζει 
άδεια χαρτιά. Αλλά οι νόµοι τιµωρούν τις πράξεις. Επιδεικνύεις µιαν επιστολή. Θα 
µπορούσα να πω: “Δεν την έγραψα εγώ. Δεν έχει τον δικό µου γραφικό χαρακτήρα. Ο 
Χαιρέας αναζητά την Καλλιρρόη. Εκείνον λοιπόν να κατηγορήσεις για µοιχό.” “Ναι”, 
θα απαντήσει, “αλλά ο Χαιρέας έχει πεθάνει. Προσπάθησες ν’ αποπλανήσεις τη γυναίκα 
µου χρησιµοποιώντας το όνοµά του.” Με προκαλείς, Διονύσιε, σε µιαν αντιπαράθεση 
που δε σε συµφέρει καθόλου. Επικαλούµαι τη φιλία µας και τους δεσµούς της 
φιλοξενίας που µας συνδέουν: απόσυρε την κατηγορία, σε συµφέρει. Παρακάλεσε το 
Βασιλέα να διακόψει τη δίκη. Ανακάλεσε: “Ο Μιθριδάτης δε µ’ έχει αδικήσει σε τίποτα. 
Άδικα τον κατηγόρησα.” Αν επιµείνεις, θα το µετανιώσεις. Η ψήφος των δικαστών θα 
στραφεί εναντίον σου. Σ’ το λέω εκ των προτέρων, την Καλλιρρόη θα τη χάσεις. Ο 
Βασιλέας δε θα βρει µοιχό εµένα, αλλά εσένα». 

Και µ’ αυτά τα λόγια σιώπησε. Τα βλέµµατα όλων στράφηκαν στον Διονύσιο: τι 
διάλεγε, να αποσύρει την κατηγορία ή να εµµείνει σταθερά στη θέση του; Οι ίδιοι 
βέβαια δεν καταλάβαιναν τι υπαινισσόταν ο Μιθριδάτης, θεωρούσαν όµως ότι ο 
Διονύσιος το γνώριζε. Αλλά κι εκείνος το αγνοούσε. Πώς να το περιµένει ότι ο Χαιρέας 
ήταν ζωντανός; Αποκρίθηκε λοιπόν: 

«Λέγε ό,τι θέλεις. Δεν πρόκειται να µε εξαπατήσεις µε σοφίσµατα και 
αληθοφανείς απειλές. Ο Διονύσιος δε θ’ αποδειχτεί ποτέ συκοφάντης». 

Τότε ο Μιθριδάτης ύψωσε τη φωνή, και σα να κατεχόταν από δαίµονα, µίλησε 
έτσι: 

«Ω Θεοί Βασιλείς, Επουράνιοι και Υποχθόνιοι, βοηθήστε έναν ευσεβή άνθρωπο, 
που σας έχει απευθύνει τόσες δίκαιες προσευχές και σας έχει προσφέρει τόσες 
µεγαλόπρεπες θυσίες. Ανταµείψτε την ευσέβειά µου, τώρα που µε συκοφαντούν. 
Χαρίστε µου τον Χαιρέα, έστω γι’ αυτή τη δίκη. Φανερώσου, αγαθό πνεύµα! Σε καλεί η 
Καλλιρρόη σου. Στάσου ανάµεσα σ’ εµένα και στον Διονύσιο και πες ποιος απ’ τους 
δυο µας είναι ο µοιχός». 

8 Δεν είχε αποσώσει το λόγο του, όταν, καθώς ήταν συµφωνηµένο, µπήκε 
άξαφνα ο ίδιος ο Χαιρέας. Σαν τον είδε η Καλλιρρόη, άφησε µια φωνή: «Χαιρέα, ζεις;» 
Κι έκανε να τρέξει προς το µέρος του. Τη συγκράτησε όµως ο Διονύσιος. Στάθηκε 
ανάµεσά τους, και δεν τους άφησε ν’ αγκαλιαστούν. Ποιος θα µπορούσε να περιγράψει 
επάξια το είδος εκείνου του δικαστηρίου; Ποιος ποιητής ανέβασε στη σκηνή έναν τόσο 
παράδοξο µύθο; Θα νόµιζες ότι βρισκόσουν στο θέατρο, γεµάτο από µύρια πάθη. Όλα 
ήταν µαζί: δάκρυα, χαρά, θάµπος, έλεος, δυσπιστία, ευχές. Εµακάριζαν τον Χαιρέα, 
συνέχαιραν τον Μιθριδάτη, συλλυπούνταν τον Διονύσιο, απορούσαν για την 
Καλλιρρόη. Εκείνη, ταραγµένη περισσότερο απ’ όλους, στεκόταν άφωνη, και µε 
ορθάνοιχτα τα µάτια κοίταζε τον Χαιρέα. Θα ’λεγες πως εκείνη τη στιγµή κι ο Βασιλέας 
ο ίδιος θα ’θελε να ’ναι ο Χαιρέας.   

Δε θέλει και πολύ για ν’ ανάψει η µάχη ανάµεσα σε δύο αντεραστές. Για κείνους 
ήταν ακόµα πιο εύκολο, γιατί το έπαθλο του αγώνα ήταν µπροστά στα µάτια τους. Αν 
δεν τους εµπόδιζε ο σεβασµός που είχαν για το Βασιλέα, θα έφταναν ακόµα και στα 
χέρια. Έτσι η φιλονικία περιορίστηκε στα λόγια: 

«Είµαι ο πρώτος της άντρας». 
«Εγώ όµως είµαι σταθερότερος». 
«Γιατί; Μήπως άφησα τη γυναίκα µου;» 
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«Όχι, την έθαψες!» 
«Δείξε µου το διαζευκτήριο». 
«Βλέπεις τον τάφο». 
«Ο πατέρας της µου έδωσε το χέρι της». 
«Σ’ εµένα µου δόθηκε η ίδια». 
«Είσαι ανάξιος της κόρης του Ερµοκράτη». 
«Εσύ ακόµα περισσότερο, ο δούλος του Μιθριδάτη». 
«Απαιτώ την Καλλιρρόη». 
«Εγώ όµως την έχω». 
«Κρατάς µια ξένη γυναίκα». 
«Εσύ τη δική σου τη σκότωσες». 
«Μοιχέ!» 
«Φονιά!» 
Αυτά τα λόγια ανταλλάχτηκαν, προς µεγάλη απόλαυση του ακροατηρίου. Η 

Καλλιρρόη στεκόταν ακίνητη µε το βλέµµα στραµµένο καταγής. Για τον Χαιρέα 
αισθανόταν αγάπη, για τον Διονύσιο σεβασµό. Ο Βασιλέας, αφού εκκένωσε την 
αίθουσα, συσκέφθηκε µε τους Φίλους του, όχι πια για τον Μιθριδάτη, που απολογήθηκε 
έξοχα, αλλά για το µέλλον της Καλλιρρόης: σε ποιον άντρα ανήκε; Μερικοί ήταν της 
γνώµης ότι η υπόθεση ήταν πέρα από τις βασιλικές αρµοδιότητες: «Την κατηγορία κατά 
του Μιθριδάτη σωστά την άκουσες, γιατί ήταν σατράπης· αυτοί όµως είναι ιδιώτες». Οι 
περισσότεροι, ωστόσο, συµβούλευαν το αντίθετο. Ο πατέρας αυτής της γυναίκας, 
έλεγαν, δεν είχε προσφέρει ασήµαντες υπηρεσίες στο θρόνο. Το ζήτηµα, άλλωστε, που 
είχε ανακύψει, είχε άµεση συνάφεια µε την αρχική δίκη· δεν ήταν µια άσχετη υπόθεση. 
Κανένας, βέβαια, δεν ήθελε να οµολογήσει την πραγµατική αιτία, ότι από τη στιγµή που 
αντίκριζε κάποιος την οµορφιά της Καλλιρρόης, ήταν πολύ δύσκολο να την 
αποχωριστεί. Ο Βασιλέας, λοιπόν, κάλεσε πίσω στην αίθουσα και τους υπόλοιπους, και 
είπε: 

«Αφήνω τον Μιθριδάτη ελεύθερο. Αύριο µπορεί να επιστρέψει στη σατραπεία 
του, αφού πρώτα δεχτεί τα δώρα Μου. Όσο για τον Χαιρέα και τον Διονύσιο, οφείλουν 
κι οι δύο να παρουσιάσουν τα νοµικά τους επιχειρήµατα. Είναι υποχρέωσή µου να 
ενδιαφερθώ για την κόρη του Ερµοκράτη, του ανθρώπου που νίκησε τους Αθηναίους, 
τους πιο µισητούς εχθρούς του θρόνου Μου και της Περσίας όλης». 

Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση, ο Μιθριδάτης προσκύνησε, ενώ οι άλλοι τα 
είχαν χαµένα. Ο Βασιλέας, διακρίνοντας την αµηχανία τους, είπε: 

«Δε χρειάζεται να βιαστείτε. Σας αφήνω χρόνο για να έρθετε στη δίκη 
προετοιµασµένοι. Έχετε προθεσµία πέντε ηµερών. Στο µεταξύ, την Καλλιρρόη θα την 
αναλάβει η Στάτειρα, η γυναίκα µου. Γιατί δεν είναι σωστό να έρθει στη δίκη µε 
κάποιον άντρα, ενώ αυτό ακριβώς είναι το ζήτηµα που εκκρεµεί, σε ποιον άντρα 
ανήκει». 

Όλοι οι άλλοι αποχώρησαν από το δικαστήριο σκυθρωποί. Μονάχα ο Μιθριδάτης 
ήταν χαρούµενος. Αφού πήρε τα δώρα και διανυκτέρευσε στη Βαβυλώνα, µε την αυγή 
ξεκίνησε για την Καρία έχοντας το κεφάλι ψηλά. 
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ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΦΕΣΙΟΣ 
 

Ἐφεσιακά 
 

Γραµµατική Κάρλα – Βασίλης Λεντάκης 
 
Δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν το όνοµα του συγγραφέα των 
Ἐφεσιακῶν είναι πραγµατικό ή αν πρόκειται για λογοτεχνικό ψευδώνυµο. 
Μάλλον ισχύει το δεύτερο: στο βυζαντινό λεξικό της Σούδας (Ξ 49-51, Adler) 
µνηµονεύονται τρεις συγγραφείς µε το όνοµα Ξενοφών, όλοι τους ἱστορικοί, 
συγγραφείς δηλαδή ερωτικών ιστοριών. Αν επιλέγουν αυτό το ψευδώνυµο, είναι 
για να αποδώσουν φόρο τιµής στον συγγραφέα της Κύρου παιδείας, όπου 
περιέχεται η τραγική ιστορία αγάπης της Πάνθειας και του Αβραδάτα (τα 
ονόµατα των οποίων ανακαλούν οι πρωταγωνιστές των Ἐφεσιακῶν, Ανθία και 
Αβροκόµης).  

Μέχρι στιγµής δεν έχουν βρεθεί παπυρικά αποσπάσµατα τα οποία και θα 
προσδιόριζαν τον terminus ante quem για τον χρόνο συγγραφής του έργου. 
Διαθέτουµε όµως έναν σχετικά ασφαλή terminus post quem: το αξίωµα του 
Εἰρηνάρχου, στο οποίο γίνεται αναφορά σε δύο χωρία (Β 13.3, Γ 9.5), δεν 
µαρτυρείται επιγραφικά πριν από τη δεύτερη δεκαετία του δεύτερου αιώνα µ.Χ. 
(Βλ. αναλυτικά Rife, Officials, ο οποίος, ωστόσο, κλίνει προς την άποψη ότι τα 
Ἐφεσιακά γράφτηκαν γύρω στα τέλη του πρώτου αιώνα µ.Χ.: το γεγονός ότι το 
αξίωµα µαρτυρείται επιγραφικά στις αρχές του δεύτερου αιώνα δεν συνιστά 
απόδειξη ότι δεν προϋπήρχε· θα µπορούσε να έχει θεσπιστεί κάπως νωρίτερα.) 
Ο Ξενοφών, πάντως, πρέπει να ήταν µεταγενέστερος του Χαρίτωνα. Οι 
συµπτώσεις ανάµεσα στα δύο µυθιστορήµατα είναι τόσες και τέτοιες, που 
υποδεικνύουν ότι πρότυπο των Ἐφεσιακῶν ήταν η Καλλιρρόη. 

Το κείµενο παραδίδεται από έναν και µοναδικό κώδικα του δέκατου 
τρίτου αιώνα και περιλαµβάνει πέντε κεφάλαια. Σύµφωνα όµως µε το λήµµα της 
Σούδας (Ξ 50), το έργο εκτεινόταν σε δέκα κεφάλαια. Ορισµένα επεισόδια 
αναπτύσσονται µε σκηνική ενάργεια, ενώ σε άλλα αποκοµίζει κανείς την 
αίσθηση ότι διαβάζει περίληψη. Επιπλέον, στην πλοκή εντοπίζονται κάποιες 
ανακολουθίες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, έχει υποστηριχθεί ότι στην παρούσα 
µορφή τους τα Ἐφεσιακά αποτελούν επιτοµή ενός εκτενέστερου έργου (Bürger, 
Zu Xenophon). Είναι, ωστόσο, δύσκολο να αποφανθούµε ότι οι ατέλειες αυτές 
οφείλονται στην παρέµβαση κάποιου διακευαστή (ή διαδοχικών διασκευαστών) 
και όχι στον ίδιο τον συγγραφέα. Kύριο µέληµά του ήταν προκαλέσει το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη περιλαµβάνοντας σωρεία εντυπωσιακών επεισοδίων 
σε περιορισµένη έκταση. Αυτό που λείπει, ωστόσο, είναι η οργανική σύνδεση. 
Δεν ήθελε ή δεν µπορούσε να την πετύχει ο «Ξενοφών»; Μάλλον το δεύτερο. 
Για το ζήτηµα βλ. Ηägg, Ephesiaka, ο οποίος τάσσεται κατά της θεωρίας της 
επιτοµής. 

Η απουσία λογικής είναι αισθητή ήδη από την αρχή της ιστορίας: οι 
γονείς του νιόπαντρου ζεύγους, αν και προειδοποιούνται από χρησµό για τα 
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πάθη που θα περάσουν οι δύο νέοι σε στεριά και θάλασσα, τους στέλνουν 
θαλασσινό ταξίδι. Η Ανθία και ο Αβροκόµης πέφτουν, αναµενόµενα, στα χέρια 
πειρατών, πουλιούνται στον ίδιο αφέντη, κι από εκεί οι δρόµοι τους χωρίζουν. 
Μέχρι την τελική επανένωση (στη Ρόδο και όχι στην Αίγυπτο, όπως 
προοικονοµούσε ο χρησµός!), οι δύο πρωταγωνιστές θα κάνουν τον γύρο της 
ανατολικής Μεσογείου, ο ένας στα χνάρια του άλλου· όποτε όµως ο Αβροκόµης 
φτάνει στο µέρος όπου βρισκόταν η Ανθία, εκείνη, συνήθως χωρίς κάποια 
εσωτερική αιτιολόγηση, έχει ήδη αναχωρήσει. Όπως παρατηρεί ο Hägg, o 
συγγραφέας δεν έχει φροντίσει να συνδέσει οργανικά τις δύο αυτές γραµµές 
δράσης: δίδεται η εντύπωση ότι, όσο ενεργεί η Ανθία, ο Αβροκόµης περιµένει 
τη σειρά του για «να βγει στη σκηνή» (Αρχαίο Μυθιστόρηµα, 48-49). Μια 
αίσθηση ενότητας δηµιουργείται, ωστόσο, από το γεγονός ότι οι δύο 
ερωτευµένοι βρίσκονται διαρκώς υπό την σκέπη τριών θεοτήτων (Άρτεµις, 
Ήλιος, Ίσις), οι οποίοι και τους σώζουν αναπάντεχα κάθε φορά που απειλείται η 
ζωή τους.  

Οι ἐκφράσεις που απαντούν στο µυθιστόρηµα, καθώς και οι θρηνητικοί 
µονόλογοι, προδίδουν την επίδραση των ρητορικών προγυµνασµάτων. Η 
γλώσσα, πάντως, των Ἐφεσιακῶν είναι µια απλή µορφή της Ελληνιστικής 
Κοινής: λιτό λεξιλόγιο, αποφυγή σύνθετης συντακτικής δοµής των προτάσεων, 
επαναλήψεις. Η παρατακτικότητα είναι ίσως το κυρίαρχο υφολογικό στοιχείο 
του έργου. Το στοιχείο αυτό δεν εντοπίζεται αποκλειστικά σε έργα δηµώδους 
χαρακτήρα· η ἀφέλεια –µε την έννοια που προσέδωσαν στον όρο οι 
Γραµµατικοί της εποχής– αποτελεί αισθητική επιλογή αρκετών πεζογράφων της 
Δεύτερης Σοφιστικής. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, το έργο µπορεί να 
θεωρηθεί µεταιχµιακό, στις παρυφές µεταξύ λόγιας και δηµώδους λογοτεχνίας. 
Για τον υβριδικό αυτόν χαρακτήρα του έργου βλ. την πρόσφατη µονογραφία του 
Tagliabue, Xenophon’s Ephesiaca. Βασική επίσης παραµένει η παλαιότερη 
µελέτη του Schmeling, Xenophon.  

Στα αποσπάσµατα που ακολουθούν, το κείµενο (µε ελάχιστες αλλαγές) 
αντλείται από την έκδοση του G. Dalmeyda, Xénophon d'Éphèse. Les 
Éphésiaques ou le roman d'Habrocomès et d'Anthia, Paris: Les Belles Lettres, 
1926 (επανεκτ. 1962). Αφορούν δύο εγκιβωτισµένες ιστορίες, την ιστορία του 
Ιππόθοου (Γ 2.1-15) και την ιστορία του  Αιγιαλέα (Ε 1.4-12). Η ιστορία του 
Ιππόθοου (για την οποία βλ. Alvares, The Drama of Hippothous) θα µπορούσε 
να διαβαστεί ως ερωτικό µυθιστόρηµα σε µικρογραφία. Η ένωση των εραστών 
κατά τη διάρκεια θρησκευτικής πανήγυρης, ο χωρισµός τους από αντίζηλο, η 
φυγή, το ναυάγιο, όπως και ο βάσκανος δαίµονας που φθονεί την ευτυχία τους, 
είναι δοµικά συστατικά του είδους. Δύο, ωστόσο, κεντρικά  µοτίβα 
εµφανίζονται αντεστραµµένα: το ζευγάρι είναι οµοφυλοφιλικό και το τέλος της 
σχέσης τραγικό. Όπως και η ιστορία του Ιππόθοου, έτσι και η ιστορία του 
Αιγιαλέα µπορεί να διαβαστεί ως ερωτικό µυθιστόρηµα σε µικρογραφία, που 
περιέχει τα περισσότερα µοτίβα του είδους. Πρόκειται για ιστορία µε αίσιο 
τέλος; Όχι απολύτως· διακρίνεται µια αίσθηση µελαγχολίας στην ιστορία του 
φτωχού βιοπαλαιστή που, έπειτα από χρόνια συζυγικής ευτυχίας, µένει στο 
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τέλος µόνος του και παρηγορείται συνοµιλώντας κάθε βράδυ µε την 
ταριχευµένη γυναίκα του. Στην Άλκηστη του Ευριπίδη (στ. 348-354), ο Άδµητος 
σκέφτεται να παραγγείλει ένα οµοίωµα της γυναίκας του και να το τοποθετήσει 
στην κενή συζυγική κλίνη· ψυχρά τέρψις, όπως οµολογεί ο ίδιος. Ο Ξενοφών ο 
Εφέσιος το πηγαίνει ακόµη πιο µακριά. Πρόθεση, πάντως, του συγγραφέα µας 
ήταν µάλλον να δώσει ένα παράδειγµα παντοτινής αγάπης και αφοσίωσης, όχι 
νοσηρότητας. Δεν υπάρχει εδώ ο κωµικός τόνος που ανιχνεύεται ίσως στον 
Ευριπίδη. 
 

Γ 2.1-15: Η ιστορία του Ιππόθοου 
 

 «Ἐγὼ» ἔφη «εἰµὶ τὸ γένος πόλεως Περίνθου (πλησίον δὲ τῆς Θρᾴκης ἡ πόλις) 
τῶν τὰ πρῶτα ἐκεῖ δυναµένων· ἀκούεις δὲ καὶ τὴν Πέρινθον ὡς ἔνδοξος, καὶ τοὺς 
ἄνδρας ὡς εὐδαίµονες ἐνταῦθα. 2 Ἐκεῖ νέος ὢν ἠράσθην µειρακίου καλοῦ· ἦν δὲ 
τὸ µειράκιον τῶν ἐπιχωρίων· ὄνοµα Ὑπεράνθης ἦν αὐτῷ. Ἠράσθην δὲ τὰ πρῶτα 
ἐν γυµνασίοις διαπαλαίοντα ἰδὼν καὶ οὐκ ἐκαρτέρησα. 3 Ἑορτῆς ἀγοµένης 
ἐπιχωρίου καὶ παννυχίδος ἐπ’ αὐτῆς πρόσειµι τῷ Ὑπεράνθῃ καὶ ἱκετεύω 
κατοικτεῖραι· ἀκοῦσαν δὲ τὸ µειράκιον πάντα ὑπισχνεῖται κατελεῆσάν µε. 4 Καὶ τὰ 
πρῶτά γε τοῦ ἔρωτος ὁδοιπορεῖ φιλήµατα καὶ ψαύσµατα καὶ πολλὰ παρ’ ἐµοῦ 
δάκρυα· τέλος δὲ ἠδυνήθηµεν καιροῦ λαβόµενοι γενέσθαι µετ’ ἀλλήλων µόνοι καὶ 
τὸ τῆς ἡλικίας τοῖς ἄλλοις ἀνύποπτον ἦν. Καὶ χρόνῳ συνῆµεν πολλῷ, στέργοντες 
ἀλλήλους διαφερόντως, ἕως δαίµων τις ἡµῖν ἐνεµέσησε. 5 Καὶ ἔρχεταί τις ἀπὸ 
Βυζαντίου (πλησίον δὲ τὸ Βυζάντιον τῇ Περίνθῳ) ἀνὴρ τῶν τὰ πρῶτα ἐκεῖ 
δυναµένων, [ὃς] ἐπὶ πλούτῳ καὶ περιουσίᾳ µέγα φρονῶν· Ἀριστόµαχος ἐκαλεῖτο. 
6 Οὗτος ἐπιβὰς εὐθὺς τῇ Περίνθῳ, ὡς ὑπό τινος ἀπεσταλµένος κατ’ ἐµοῦ θεοῦ, 
ὁρᾷ τὸν Ὑπεράνθην σὺν ἐµοὶ καὶ εὐθέως ἁλίσκεται, τοῦ µειρακίου θαυµάσας τὸ 
κάλλος, πάντα ὁντινοῦν ἐπάγεσθαι δυνάµενον. 7 Ἐρασθεὶς δὲ οὐκέτι µετρίως 
κατεῖχε τὸν ἔρωτα, ἀλλὰ τὰ µὲν πρῶτα τῷ µειρακίῳ προσέπεµπεν· ὡς δὲ ἀνήνυτον 
ἦν αὐτῷ (ὁ γὰρ Ὑπεράνθης διὰ τὴν πρὸς ἐµὲ εὔνοιαν οὐδένα προσίετο), πείθει τὸν 
πατέρα αὐτοῦ, πονηρὸν ἄνδρα καὶ ἐλάττονα χρηµάτων· 8 ὁ δὲ αὐτῷ δίδωσι τὸν 
Ὑπεράνθην προφάσει διδασκαλίας· ἔλεγε γὰρ εἶναι λόγων τεχνίτης. Παραλαβὼν δὲ 
αὐτὸν τὰ µὲν πρῶτα κατάκλειστον εἶχε, µετὰ τοῦτο δὲ ἀπῆρεν ἐς Βυζάντιον. 
9 Εἱπόµην κἀγώ, πάντων καταφρονήσας τῶν ἐµαυτοῦ, καὶ ὅσα ἐδυνάµην συνήµην 
τῷ µειρακίῳ· ἐδυνάµην δὲ ὀλίγα, καί µοι φίληµα σπάνιον ἐγίνετο καὶ λαλιὰ 
δυσχερής· ἐφρουρούµην δὲ ὑπὸ πολλῶν. 10 Τελευταῖον οὐκέτι καρτερῶν, ἐµαυτὸν 
παροξύνας ἐπάνειµι εἰς Πέρινθον καὶ πάντα ὅσα ἦν µοι κτήµατα ἀποδόµενος, 
συλλέξας ἄργυρον εἰς Βυζάντιον ἔρχοµαι καὶ λαβὼν ξιφίδιον (συνδοκοῦν τοῦτο 
καὶ τῷ Ὑπεράνθῃ) εἴσειµι νύκτωρ εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ἀριστοµάχου καὶ εὑρίσκω 
συγκατακείµενον τῷ παιδὶ καὶ ὀργῆς πλησθεὶς παίω τὸν Ἀριστόµαχον καιρίαν. 
11 Ἡσυχίας δὲ οὔσης καὶ πάντων ἀναπαυοµένων ἔξειµι ὡς εἶχον λαθών, 
ἐπαγόµενος καὶ τὸν Ὑπεράνθην, καὶ δι’ ὅλης νυκτὸς ὁδεύσας εἰς Πέρινθον, εὐθὺς 
νεὼς ἐπιβὰς οὐδενὸς εἰδότος ἔπλεον εἰς Ἀσίαν. 12 Καὶ µέχρι µέν τινος διήνυστο 
εὐτυχῶς ὁ πλοῦς· τελευταῖον δὲ κατὰ Λέσβον ἡµῖν γενοµένοις ἐµπίπτει πνεῦµα 
σφοδρὸν καὶ ἀνατρέπει τὴν ναῦν. Κἀγὼ µὲν τῷ Ὑπεράνθῃ συνενηχόµην ὑπιὼν 
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αὐτῷ καὶ κουφοτέραν τὴν νῆξιν ἐποιούµην· νυκτὸς δὲ γενοµένης οὐκέτι ἐνεγκὸν τὸ 
µειράκιον παρείθη τῷ κολύµβῳ καὶ ἀποθνῄσκει. 13 Ἐγὼ δὲ τοσοῦτον ἠδυνήθην 
τὸ σῶµα διασῶσαι ἐπὶ τὴν γῆν καὶ θάψαι· καὶ πολλὰ δακρύσας καὶ στενάξας, 
ἀφελὼν λείψανα καὶ δυνηθεὶς εὐπορῆσαί που ἑνὸς ἐπιτηδείου λίθου στήλην 
ἐπέστησα τῷ τάφῳ καὶ ἐπέγραψα εἰς µνήµην τοῦ δυστυχοῦς µειρακίου ἐπίγραµµα 
παρ’ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν καιρὸν πλασάµενος 
  Ἱππόθοος κλεινῷ τεῦξεν τόδε <σῆµ’> Ὑπεράνθῃ, 
   οὐ τάφον ἐκ θανάτου ἀγαθὸν ἱεροῖο πολίτου  
 ἐς βάθος ἐκ γαίης, ἄνθος κλυτόν, ὅν ποτε δαίµων 
   ἥρπασεν ἐν πελάγει µεγάλου πνεύσαντος ἀήτου.   
14 Τοὐντεῦθεν δὲ εἰς µὲν Πέρινθον ἐλθεῖν οὐ διέγνων, ἐτράπην δὲ δι’ Ἀσίας ἐπὶ 
Φρυγίαν τὴν µεγάλην καὶ Παµφυλίαν· κἀνταῦθα ἀπορίᾳ βίου καὶ ἀθυµίᾳ τῆς 
συµφορᾶς ἐπέδωκα ἐµαυτὸν λῃστηρίῳ. Καὶ τὰ µὲν πρῶτα ὑπηρέτης λῃστηρίου 
γενόµενος, τὸ τελευταῖον [δὲ] περὶ Κιλικίαν αὐτὸς συνεστησάµην λῃστήριον, 
εὐδοκιµῆσαν ἐπὶ πολύ, ἕως ἐλήφθησαν οἱ σὺν ἐµοὶ οὐ πρὸ πολλοῦ τοῦ σε ἰδεῖν. 
15 Αὕτη µὲν ἡ τῶν ἐµῶν διηγηµάτων τύχη· σὺ δέ,ὦ φίλτατε, εἰπέ µοι τὰ ἑαυτοῦ· 
δῆλος γὰρ εἶ µεγάλῃ τινὶ ἀνάγκῃ τῇ κατὰ τὴν πλάνην χρώµενος». 
 

5.1.4-12: Η ιστορία ενός γέρου ψαρά 
 

 «Ἐγὼ» ἔφη, «τέκνον Ἁβροκόµη, οὔτε Σικελιώτης οὐδὲ ἐπιχώριος, ἀλλὰ 
Σπαρτιάτης Λακεδαιµόνιος τῶν τὰ πρῶτα ἐκεῖ δυναµένων, καὶ περιουσίαν ἔχων 
πολλήν. 5 Νέος δὲ ὢν ἠράσθην [ἐν τοῖς ἐφήβοις καταλελεγµένος] κόρης πολίτιδος 
Θελξινόης τοὔνοµα, ἀντερᾷ δέ µου καὶ ἡ Θελξινόη. Καὶ τῇ πόλει παννυχίδος 
ἀγοµένης συνήλθοµεν ἀλλήλοις, ἀµφοτέρους ὁδηγοῦντος θεοῦ, καὶ ἀπηλαύσαµεν 
ὧν ἕνεκα συνήλθοµεν. 6 Καὶ χρόνῳ τινὶ ἀλλήλοις συνῆµεν λανθάνοντες καὶ 
ὠµόσαµεν ἀλλήλοις πολλάκις ἕξειν καὶ µέχρι θανάτου· ἐνεµέσησε δέ τις ἄρα θεῶν. 
Κἀγὼ µὲν ἔτι ἐν τοῖς ἐφήβοις ἤµην, τὴν δὲ Θελξινόην ἐδίδοσαν πρὸς γάµον οἱ 
πατέρες ἐπιχωρίῳ τινὶ νεανίσκῳ Ἀνδροκλεῖ τοὔνοµα· ἤδη δὲ αὐτῆς καὶ ἤρα ὁ 
Ἀνδροκλῆς. 7 Τὰ µὲν οὖν πρῶτα ἡ κόρη πολλὰς προφάσεις ἐποιεῖτο 
ἀναβαλλοµένη τὸν γάµον· τελευταῖον δὲ δυνηθεῖσα ἐν ταὐτῷ µοι γενέσθαι 
συντίθεται νύκτωρ ἐξελθεῖν Λακεδαίµονος µετ’ ἐµοῦ. Καὶ δὴ ἐστείλαµεν ἑαυτοὺς 
νεανικῶς ἀπέκειρα δὲ καὶ τὴν κόµην τῆς Θελξινόης. 8 Ἐν αὐτῇ οὖν τῇ τῶν γάµων 
νυκτὶ ἐξελθόντες τῆς πόλεως ᾔειµεν ἐπ’ Ἄργος καὶ Κόρινθον, κἀκεῖθεν ἀναγόµενοι 
ἐπλεύσαµεν εἰς Σικελίαν. Λακεδαιµόνιοι δὲ πυθόµενοι τὴν φυγὴν ἡµῶν θάνατον 
κατεψηφίσαντο. Ἡµεῖς δὲ ἐνταῦθα διήγοµεν ἀπορίᾳ µὲν τῶν ἐπιτηδείων, ἡδόµενοι 
δὲ καὶ πάντων ἀπολαύειν δοκοῦντες, ὅτι ἦµεν µετ’ ἀλλήλων. 9 Καὶ τέθνηκεν 
ἐνταῦθα οὐ πρὸ πολλοῦ Θελξινόη καὶ τὸ σῶµα οὐ τέθαπται, ἀλλὰ ἔχω γὰρ µετ’ 
ἐµαυτοῦ καὶ ἀεὶ φιλῶ καὶ σύνειµι». 10 Καὶ ἅµα λέγων εἰσάγει τὸν Ἁβροκόµην εἰς 
τὸ ἐνδότερον δωµάτιον καὶ δεικνύει τὴν Θελξινόην, γυναῖκα πρεσβῦτιν µὲν ἤδη, 
καλὴν <δὲ> φαινοµένην ἔτι Αἰγιαλεῖ κόρην· τὸ δὲ σῶµα αὐτῆς ἐτέθαπτο ταφῇ 
Αἰγυπτίᾳ· ἦν γὰρ καὶ τούτων ἔµπειρος ὁ γέρων. 11 «Ταύτῃ οὖν» ἔφη, «ὦ τέκνον 
Ἁβροκόµη, ἀεί τε ὡς ζώσῃ λαλῶ καὶ συγκατάκειµαι καὶ συνευωχοῦµαι· κἂν ἔλθω 
ποτὲ ἐκ τῆς ἁλιείας κεκµηκώς, αὕτη µε παραµυθεῖται βλεποµένη· οὐ γὰρ οἵα νῦν 
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ὁρᾶται σοὶ τοιαύτη φαίνεται ἐµοί· ἀλλὰ ἐννοῶ, τέκνον, οἵα µὲν ἦν ἐν Λακεδαίµονι, 
οἵα δὲ ἐν τῇ φυγῇ· τὰς παννυχίδας ἐννοῶ, τὰς συνθήκας ἐννοῶ». 12 Ἔτι λέγοντος 
τοῦ Αἰγιαλέως ἀνωδύρετο ὁ Ἁβροκόµης «σὲ δὲ» λέγων, «ὦ πασῶν δυστυχεστάτη 
κόρη, πότε ἀνευρήσω κἂν νεκράν; Αἰγιαλεῖ µὲν γὰρ τοῦ βίου µεγάλη παραµυθία τὸ 
σῶµα τὸ Θελξινόης, καὶ νῦν ἀληθῶς µεµάθηκα ὅτι ἔρως ἀληθινὸς ὅρον ἡλικίας 
οὐκ ἔχει· 
 

Μετάφραση 
Γ 2.1-15 Κατάγοµαι από την Πέρινθο (η πόλη είναι κοντά στη Θράκη). Ήµουν από τους 
ισχυρότερους άνδρες του τόπου. Θα έχεις ακουστά για τη δόξα της Περίνθου και την 
ευδαιµονία των κατοίκων της. Εκεί στα νιάτα µου ερωτεύτηκα έναν νεαρό. Ο νεαρός 
ήταν ντόπιος· τ’ όνοµά του Υπεράνθης. Τον πρωτοερωτεύτηκα σαν τον είδα να παλεύει 
στο γυµναστήριο· και δεν συγκρατήθηκα. Κατά τη διάρκεια τοπικής γιορτής –
ακολουθούσε ολονυκτία– προσεγγίζω τον Υπεράνθη και τον ικετεύω να µε λυπηθεί. Το 
αγόρι µε άκουσε και µε λυπήθηκε· και µου τα υπόσχεται όλα. Ακολουθούν τα πρώτα 
φιλιά του έρωτα, χαϊδολογήµατα και πολλά, από µένα, δάκρυα. Τέλος, βρήκαµε την 
ευκαιρία και ξεµοναχιαστήκαµε. Η µικρή διαφορά ηλικίας δεν δηµιουργούσε στους 
άλλους υποψία. Και ήµασταν µαζί για χρόνο πολύ, λατρεύοντας ο ένας τον άλλον, µέχρι 
που µας φθόνησε κάποια θεότητα. Από το Βυζάντιο –που είναι κοντά στην Πέρινθο– 
έρχεται ένας άνδρας από τους πιο ισχυρούς της πόλης, που καυχιόταν για τον πλούτο 
και την περιουσία του· ονοµαζόταν Αριστόµαχος. Με το που πάτησε το πόδι του στην 
Πέρινθο, σαν να τον είχε στείλει κάποιος θεός εναντίον µου, βλέπει τον Υπεράνθη µαζί 
µου κι αµέσως κυριεύεται από έρωτα, έκθαµβος από το κάλλος του νεαρού, που ήταν 
ικανό να µαγέψει οποιονδήποτε. Ερωτευµένος καθώς ήταν, δεν µπορούσε να 
συγκρατήσει το πάθος του. Στην αρχή έστελνε στον νεαρό µηνύµατα. Καθώς δεν 
πετύχαινε τίποτε –ο Υπεράνθης, βλέπεις, από αφοσίωση σε µένα δεν δεχόταν κανέναν– 
πείθει τον πατέρα του, που ήταν άνθρωπος καλός και δελεαζόταν από το χρήµα. Κι 
αυτός του παραδίδει τον Υπεράνθη µε την πρόφαση της διδασκαλίας: ο ξένος 
ισχυριζόταν πως είναι ρητοροδιδάσκαλος. Όταν τον ανέλαβε, στην αρχή τον κρατούσε 
έγκλειστο. Κατόπιν, τον πήρε µαζί του στο Βυζάντιο. Ακολούθησα κι εγώ, παρατώντας 
τα πάντα, και όσο ήταν δυνατόν βρισκόµουν µε τον νεαρό. Οι ευκαιρίες, ωστόσο, ήταν 
ελάχιστες. Σπάνια ήταν τα φιλιά, και δύσκολη η συνοµιλία. Γιατί µε παραφύλαγαν 
πολλοί. Τέλος, δεν άντεξα πια. Εκτός εαυτού, επιστρέφω στην Πέρινθο, πουλάω όλα 
µου τα υπάρχοντα, µαζεύω χρήµατα και πηγαίνω στο Βυζάντιο. Οπλισµένος µε µαχαίρι 
–το είχαµε συµφωνήσει µε τον Υπεράνθη– µπαίνω νύχτα στο σπίτι του Αριστόµαχου 
και τον βρίσκω να πλαγιάζει µε τον νεαρό. Φουντωµένος από οργή, χτυπώ τον 
Αριστόµαχο και τον σκοτώνω. Ήταν ησυχία και όλοι αναπαύονταν. Έτσι, διαφεύγω 
κρυφά, παίρνοντας µαζί µου τον Υπεράνθη, και βαδίζουµε όλη τη νύχτα προς την 
Πέρινθο. Επιβιβαστήκαµε αµέσως σε πλοίο, χωρίς να µας πάρει κανείς είδηση, µε 
προορισµό την Ασία. Και µέχρις ένα ορισµένο σηµείο το ταξίδι πήγαινε καλά. Ωστόσο, 
κοντά στη Λέσβο, σηκώνεται σφοδρός άνεµος και ανατρέπει το πλοίο. Κι εγώ 
κολυµπούσα µαζί µε τον Υπεράνθη προσφέροντάς του στήριγµα και κάνοντάς του 
ευκολότερο το κολύµπι. Σαν έπεσε όµως η νύχτα, ο νεαρός, έχοντας χάσει τις δυνάµεις 
του, εγκατέλειψε την προσπάθεια και πνίγηκε. Το µόνο που κατάφερα ήταν να διασώσω 
ήταν το άψυχο κορµί του.  Το µετέφερα στη στεριά και το έθαψα. Πόσα δάκρυα έχυσα 
για κείνον! Κράτησα κάποια ενθύµια και, αφού βρήκα την κατάλληλη πέτρα, έστησα 
επιτύµβια στήλη χαράζοντας στη µνήµη του δύστυχου νεαρού επίγραµµα το οποίο 
συνέθεσα την ίδια εκείνη στιγµή: 
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Ο Ιππόθοος έφτιαξε τούτο το µνήµα για τον ξακουστό Υπεράνθη, 
τάφο όχι ταιριαστό για ιερό συµπολίτη, 

που κείται βαθιά στη γη, λουλούδι ονοµαστό. Μια θεότητα 
το άρπαξε στο πέλαγος σηκώνοντας σφοδρόν αγέρα. 

 
Αποφάσισα να µην επιστρέψω στην Πέρινθο. Πέρασα στην Ασία και κατευθύνθηκα στη 
Μεγάλη Φρυγία και την Παµφυλία. Κι εκεί, σπρωγµένος απ’ τη φτώχεια και τη 
στεναχώρια για όσα µε βρήκαν, µπήκα σε οµάδα ληστών. Στην αρχή ήµουν υπηρέτης 
της οµάδας, πρόσφατα όµως έφτιαξα τη δική µου συµµορία, που τα πήγαινε πολύ καλά 
µέχρι που οι δικοί µου συνελήφθησαν, λίγο πριν σε συναντήσω.  
Αυτά είναι τα παθήµατά µου. Κι εσύ, αγαπητέ µου, πες µου τη δική σου ιστορία. Είναι 
φανερό πως κάτι σοβαρό σε εξανάγκασε να περιπλανηθείς. 
 
Ε 1.4-12 «Εγώ, παιδί µου Αβροκόµη, δεν είµαι ούτε Σικελιώτης ούτε ντόπιος· είµαι 
Σπαρτιάτης, από τις πιο ισχυρές οικογένειες και µε µεγάλη περιουσία. Όταν ήµουν νέος 
[και ανήκα στην τάξη των εφήβων], ερωτεύτηκα µια κόρη, συµπολίτισσά µου. Την 
έλεγαν Θελξινόη. Η κοπέλα ανταποδίδει τον έρωτα. Κατά τη διάρκεια νυχτερινής 
γιορτής, ξεµοναχιαστήκαµε, µε την καθοδήγηση θεού, κι απολαύσαµε αυτά για τα οποία 
ξεµοναχιαστήκαµε. Για ένα διάστηµα βρισκόµασταν κρυφά κι ανταλλάξαµε όρκους να 
είµαστε µαζί µέχρι τον θάνατο. Φαίνεται όµως πως ένας θεός µάς φθόνησε. Εγώ ανήκα 
ακόµη στην τάξη των εφήβων. Έτσι, οι γονείς της Θελξινόης αποφάσισαν να την 
παντρέψουν µε ντόπιο νεαρό, που ονοµαζόταν Ανδροκλής. Από καιρό ο Ανδροκλής 
ήταν κι αυτός ερωτευµένος µαζί της. Στην αρχή η κόρη επινοούσε διάφορες προφάσεις 
για να αναβάλει τον γάµο. Κάποια στιγµή κατάφερε να µε συναντήσει και 
συµφωνήσαµε να αποδράσουµε νύχτα από τη Σπάρτη. Της φόρεσα, λοιπόν, ανδρικά 
ρούχα και της κούρεψα τα µαλλιά της αγορίστικα. Τη νύχτα που θα παντρευόταν, εµείς 
είχαµε ήδη φύγει από την πόλη, µε κατεύθυνση το Άργος και την Κόρινθο. Από κει 
πήραµε πλοίο και φτάσαµε στη Σικελία. Όταν πληροφορήθηκαν την απόδρασή µας, οι 
Σπαρτιάτες µάς καταδίκασαν σε θάνατο. Εµείς εδώ ζούσαµε φτωχικά αλλά ευτυχισµένα: 
θεωρούσαµε πως είχαµε τα πάντα γιατί ήµασταν µαζί. Εδώ και λίγο χρόνο η Θελξινόη 
είναι νεκρή. Μα δεν την έχω θάψει. Την έχω µαζί µου, τη φιλώ αδιάκοπα και κοιµάµαι 
µαζί της». Και µ’ αυτά τα λόγια οδηγεί τον Αβροκόµη στο µέσα δωµάτιο και του δείχνει 
τη Θελξινόη, που ήταν πια γριά γυναίκα αλλά στον Αιγιαλέα φαινόταν ακόµη όµορφη 
κόρη. Το σώµα της είχε ταριχευθεί µε τον τρόπο των Αιγυπτίων: ο γέροντας ήταν 
έµπειρος και σ’ αυτά. «Της µιλάω ακατάπαυστα, παιδί µου Αβροκόµη, σαν να ’ναι 
ζωντανή. Μοιράζοµαι µαζί της τον ύπνο και το φαγητό. Κι όποτε επιστρέφω 
κουρασµένος από το ψάρεµα, τη βλέπω και παρηγοριέµαι. Στα µάτια µου δεν φαντάζει 
όπως φαίνεται σε σένα. Τη βλέπω, παιδί µου, όπως ήταν στη Σπάρτη, τη νύχτα που το 
σκάσαµε µαζί. Βλέπω τις ολονυκτίες, βλέπω τον κρυφό µας αρραβώνα». 
 

Σχόλια 
Γ 2.1. πλησίον δὲ τῆς Θράκης ἡ πόλις: Στην πραγµατικότητα η Πέρινθος ήταν πόλη της 
Θράκης. 
Γ 2.4 τοῖς ἄλλοις: Από τον κώδικα παραδίδεται ἀλλήλοις, γραφή που νοηµατικά δεν 
ικανοποιεί. Με µια µικρή απόκλιση (προσθήκη του άρθρου) υιοθετείται η διόρθωση του 
Papanikolaou. Δελεαστική, πάντως, είναι και η διόρθωση του Locella σε παράλληλον. 
Το γεγονός ότι οι ηλικίες του Ιππόθοου και του Υπεράνθη συµβάδιζαν (ο πρώτος 
αποκαλείται νέος και ο δεύτερος µειράκιον), δεν κινούσε υποψίες, αφού κανονικά ο 
ἐραστής ήταν ώριµης ηλικίας και ο ἐρώµενος ήταν ανήλικος. 
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Γ 2.13 οὐ τάφον ἐκ θανάτου ἀγαθὸν ἱεροῖο πολίτου /ἐς βάθος ἐκ γαίης, ἄνθος κλυτόν, ὅν 
ποτε δαίµων: Το κείµενο, όπως παραδίδεται, είναι πολλαπλά προβληµατικό, µετρικά και 
νοηµατικά. Η µετάφραση γίνεται κατά προσέγγιση, για καθαρά χρηστικούς λόγους, 
χωρίς να φιλοδοξεί να λύσει τα προβλήµατα. Η διατύπωση, π.χ., οὐ τάφον ἀγαθὸν (αντί 
για τάφον οὐκ ἀγαθόν) δεν είναι αποδεκτή στα ελληνικά. Η φράση ἐκ θανάτου είναι 
συντακτικά µετέωρη. Ο Υπεράνθης θα έπρεπε να είναι θαµµένος ἐς βάθος γαίης, όχι ἐκ 
γαίης. Ο Jacobs πρότεινε την εξής θεραπεία: οὐ φατὸν ἐκ θανάτοιο παθὼν ἱεροῖο πολίτου 
/ ἐς βάθος Αἰγαίης ἄνθος κλυτὸν ὁππότε δαίµων / ἥρπασεν («παθαίνοντας (ο Ιππόθοος) 
πάθηµα ανείπωτο εξαιτίας του θανάτου του ιερού συµπολίτη του, όταν, στα βάθη της 
Αιγαίας θάλασσας, η θεότητα τον άρπαξε...»). Αλλά κι εδώ το νόηµα είναι 
προβληµατικό: ο Υπεράνθης δεν θάφτηκε ἐς βάθος Αἰγαίης αλλά στη στεριά. 
 

Γ 2.14 αὐτὸς συνεστησάµην λῃστήριον: Πβ. την ιστορία του Θύαµη στα Αιθιοπικά Α 
19.4. 
 

Ε 1.10 τὸ δὲ σῶµα αὐτῆς ἐτέθαπτο ταφῇ Αἰγυπτίᾳ: Για τις µεθόδους ταρίχευσης των 
Αιγυπτίων βλ. Ηρόδ. Β 86-90 µε τα σχόλια του Lloyd. 

 
 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΑΤΙΟΣ  
 

Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
Αντίθετα µε το Χαρίτωνα και τον Ηλιόδωρο, που αυτοσυστήνονται στα 
µυθιστορήµατά τους,94 ο συγγραφέας του Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα 
δε δίνει καµία πληροφορία για τον εαυτό του. Η κύρια πηγή µας για τον 
Αχιλλέα Τάτιο ως ιστορικό πρόσωπο είναι το λεξικό της Σούδας, όπου 
αναφέρεται ότι καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, έγινε Χριστιανός και 
επίσκοπος και συνέγραψε ποικίλα έργα. Αυτό είναι το λήµµα της Σούδας: 
᾿Αχιλλεὺς Στάτιος, ᾿Αλεξανδρεύς, ὁ γράψας τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα, 
καὶ ἄλλα ἐρωτικὰ ἐν βιβλίοις η′. γέγονεν ἔσχατον χριστιανὸς καὶ ἐπίσκοπος. 
ἔγραψε δὲ Περὶ σφαίρας καὶ ἐτυµολογίας, καὶ ῾Ιστορίαν σύµµικτον, πολλῶν καὶ 
µεγάλων καὶ θαυµασίων ἀνδρῶν µνηµονεύουσαν. ὁ δὲ λόγος αὐτοῦ κατὰ πάντα 
ὅµοιος τοῖς ἐρωτικοῖς. Ο συνδυασµός ενός ελληνικού (Ἀχιλλεύς) και ενός 
ρωµαϊκού ονόµατος (Τάτιος· τo Στάτιος είναι οπωσδήποτε λάθος της Σούδας) 
υποδηλώνει έναν Έλληνα, κατά τη Σούδα εξ Αιγύπτου (᾿Αλεξανδρεύς), που είχε 
πολιτογραφηθεί Ρωµαίος, πιθανότατα στο πλαίσιο της ρωµαιοποίησης της 
αυτοκρατορίας που κορυφώθηκε µε την Constitutio Antoniniana το 212 µ.Χ. 
(σηµειωτέον ότι ο Αχιλλέας Τάτιος δεν είναι ο µόνος από τους συγγραφείς των 
ερωτικών µυθιστορηµάτων που φέρει όνοµα ρωµαϊκής προέλευσης, αν 
θυµηθούµε τον περίπου σύγχρονό του Λόγγο, συγγραφέα του Ποιµενικὰ κατὰ 
Δάφνιν καὶ Χλόην). Από τα άλλα έργα του Αχιλλέα Τάτιου που αναφέρονται στο 
σχετικό λήµµα της Σούδας, δε σώζεται τίποτε. Η πληροφορία ότι έγινε 

																																																								
94 Χαρίτων, Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην Α 1,1· Ηλιόδωρος, Αἰθιοπικά Ι 41,4. 
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Χριστιανός και επίσκοπος είναι µάλλον βυζαντινής προέλευσης, και σίγουρα 
έχει ως επιδιωκόµενο αποτέλεσµα τη νοµιµοποίηση του Αχιλλέα Τάτιου και του 
µυθιστορήµατός του στο χριστιανικό κόσµο. Ο τίτλος του µυθιστορήµατος Τὰ 
κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα (στη χειρόγραφη παράδοση απαντά και η 
εκδοχή Τὰ περὶ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα), που περιέχει τα ονόµατα των 
µελών του πρωταγωνιστικού ζευγαριού, είναι χαρακτηριστικός του 
λογοτεχνικού αυτού είδους. Το µυθιστόρηµα του Αχιλλέα Τάτιου χρονολογείται 
στο 2ο αιώνα µ.Χ.· στον αιώνα αυτό ανήκουν οι πιο πρώιµες παπυρικές 
µαρτυρίες του. Διαιρείται σε οχτώ «βιβλία» (που ονοµάζονται λόγοι σε κάποια 
χειρόγραφα) και είναι το δεύτερο µεγαλύτερο σε έκταση από τα πέντε 
µυθιστορήµατα του ροµαντικού «κανόνα», µετά τα Αἰθιοπικά του Ηλιόδωρου. 
 Το µυθιστόρηµα του Αχιλλέα Τάτιου, όπως και τα άλλα του «κανόνα», 
επικεντρώνεται στον έρωτα ενός νεαρού ζευγαριού, που µετά από δυσκολίες και 
περιπέτειες φτάνει σε ένα ευτυχισµένο τέλος. Η αφήγηση στο Τὰ κατὰ 
Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα χτίζεται γύρω από τα καθιερωµένα µοτίβα του 
είδους, όπως είναι η οµορφιά των πρωταγωνιστών, ταξίδια και ναυάγια, οι 
«κακοί» που απειλούν το ζευγάρι και ιδίως την αρετή της κοπέλας, ο 
φαινοµενικός θάνατος της ηρωίδας (Scheintod). Η γεωγραφία της δράσης 
εκτείνεται από την Τύρο της Φοινίκης (πατρίδα του ήρωα) και το Βυζάντιο 
(πατρίδα της ηρωίδας) ως την Αίγυπτο, τη Μ. Ασία (Έφεσο) και τη Σιδώνα, ενώ 
χρονικά φαίνεται να τοποθετείται αόριστα γύρω στην εποχή του συγγραφέα (όχι 
στο κλασικό παρελθόν, όπως το Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην του Χαρίτωνα). 
Το µυθιστόρηµα του Αχιλλέα Τάτιου χαρακτηρίζεται συχνά «σοφιστικό» 
µυθιστόρηµα (όπως και αυτά του Λόγγου και του Ηλιόδωρου), επειδή ο λόγος 
του διανθίζεται από πλούσιες περιγραφές (ἐκφράσεις) και παρεκβάσεις, 
σύµφωνα µε τη λογοτεχνική αισθητική του ρεύµατος της «Δεύτερης 
Σοφιστικής». Η γλώσσα και το ύφος του Αχιλλέα Τάτιου περιέχουν τόσο αττικά 
στοιχεία, όσο και γνωρίσµατα της πιο περίτεχνης και εξεζητηµένης ασιανικής 
ρητορικής τάσης.  

Το Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα είναι το µοναδικό από τα πέντε 
ερωτικά µυθιστορήµατα στο οποίο γίνεται χρήση του πρώτου προσώπου από 
την αρχή ως το τέλος, το οποίο προσδίδει στην αφήγηση ιδιαίτερη ζωντάνια. Το 
αφηγηµατικό πλαίσιο είναι εν γένει ασυνήθιστο: ένας ανώνυµος αφηγητής 
εξιστορεί τη συνάντησή του µε τον µετέπειτα ήρωα της δράσης του 
µυθιστορήµατος, Κλειτοφώντα, σε ένα ιερό στην πόλη της Σιδώνας, όπου και οι 
δύο κοιτάζουν µε θαυµασµό ανάµεσα στα αφιερώµατα ένα ζωγραφικό πίνακα 
µε θέµα την περίφηµη αρπαγή της Ευρώπης από το µεταµορφωµένο σε ταύρο 
Δία. Μετά από µια εκτενή περιγραφή του πίνακα (ἔκφρασις) και ένα σύντοµο 
διάλογο ανάµεσα στον Κλειτοφώντα και τον ανώνυµο αφηγητή, ο πρώτος – υπό 
την επήρεια του ερωτικού θέµατος του πίνακα – αφηγείται την ερωτική του 
περιπέτεια, που καλύπτει την υπόλοιπη έκταση του µυθιστορήµατος. Με τη 
λήξη αυτής της αφήγησης στο τέλος του όγδοου βιβλίου, ο συγγραφέας δεν 
επαναφέρει τον αναγνώστη, όπως θα περίµενε κανείς, στο αρχικό αφηγηµατικό 
πλαίσιο (τη συνοµιλία του Κλειτοφώντα µε τον αρχικό ανώνυµο αφηγητή)· η 
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παρουσία του Κλειτοφώντα στη Σιδώνα µένει ανεξήγητη, αφού χρονικά έπεται 
του γάµου του µε τη Λευκίππη, µε τον οποίο κλείνει η εξιστόρηση των 
περιπετειών του ζευγαριού. Αντίθετα µε ό,τι ισχύει για τα άλλα ερωτικά 
µυθιστόρηµατα, ο αναγνώστης του Αχιλλέα Τάτιου δεν µπορεί να είναι βέβαιος 
ότι οι περιπέτειες του ήρωά του έχουν φτάσει σε ένα οριστικά ευτυχισµένο 
τέλος. 

Η πιο σηµαντική όµως ιδιαιτερότητα του Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ 
Κλειτοφῶντα, που έχει συχνά προβληµατίσει τους µελετητές, έγκειται στο 
χιουµοριστικό του τόνο και στη µάλλον σκωπτική του διάθεση απέναντι στη 
στερεότυπη αρετή των ροµαντικών ηρώων, τη σωφροσύνη (ως ερωτική 
εγκράτεια και αγνότητα πριν το γάµο): η Λευκίππη συναινεί στην ερωτική 
συνεύρεση µε τον Κλειτοφώντα πριν γίνουν νόµιµο ζευγάρι (αν και αλλάζει 
γνώµη αργότερα), ενώ ο Κλειτοφών δεν της είναι απόλυτα πιστός. Ως 
χαρακτήρες, εναντιώνονται και οι δύο στην ιδανική ηθική του ερωτικού 
µυθιστορήµατος, την οποία ο Αχιλλέας Τάτιος διακωµωδεί, αλλά και στα 
αυστηρά κοινωνικά πρότυπα ερωτικής συµπεριφοράς της ελληνιστικής και 
αυτοκρατορικής περιόδου, τα οποία έρχονται σε αντίθεση µε την ανάλαφρη 
ατµόσφαιρα του Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα. Ο Αχιλλέας Τάτιος όµως 
δεν είναι ο µόνος συγγραφέας της εποχής αυτής που συνειδητοποιεί ότι η 
τήρηση άκαµπτων ηθικών κανόνων δε συνάδει µε αυτό που θα ονοµάζαµε 
«χαρά της ζωής», αν κρίνουµε από µια επιστολή του Φιλόστρατου (64) που 
κακολογεί την περίφηµη σωφροσύνη ως µορφή παραβίασης της φυσικής κλίσης 
του ανθρώπου προς τις ηδονές.95 Αν και ο ανάλαφρος τόνος κυριαρχεί στην 
αφήγηση του Αχιλλέα Τάτιου, δε λείπουν και οι πιο «σοβαρές» σκηνές, µε 
επίκεντρο συνήθως τη Λευκίππη και την αντίστασή της σε κακούς και 
ανήθικους άνδρες που επιχειρούν να την κατακτήσουν ερωτικά.  

Αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα 
εξηγεί τις ανάµεικτες εντυπώσεις των Βυζαντινών για το µυθιστόρηµα αυτό. 
Από τη µια, οι δοκιµασίες της Λευκίππης (Ε 17, ΣΤ 6, ΣΤ 20-21), που θυµίζουν 
τα µαρτύρια χριστιανής αγίας, εξυµνούνται σε ένα επίγραµµα της Παλατινῆς 
Ἀνθολογίας (ΙΧ 203). Από την άλλη, ο πατριάρχης Φώτιος αναφερόµενος στο 
µυθιστόρηµα του Αχιλλέα Τάτιου στη Βιβλιοθήκη του, τονίζει τό γε λίαν 
ὑπέραισχρον καὶ ἀκάθαρτον τῶν ἐννοιῶν. O Μιχαήλ Ψελλός συγκρίνει τον 
Αχιλλέα Τάτιο µε τον Ηλιόδωρο και βρίσκει τον πρώτο να υστερεί. Το 
Βυζαντινό ερωτικό µυθιστόρηµα πάντως εµπνεύστηκε από τον Αχιλλέα Τάτιο, 
και ένα από τα γνωστά δείγµατα του είδους, το Ὑσµίνη καὶ Ὑσµινίας του 
Ευστάθιου (ή Ευµάθιου) Μακρεµβολίτη (12ος αιώνας), αποτελεί εκτενή µίµηση 
του Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα. 

To Τὰ κατὰ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα είναι οπωσδήποτε ένα ιδιαίτερο 
έργο, που αν και έχει σαφή και γερά θεµέλια στην παράδοση των ερωτικών 
																																																								
95 Τὴν σωφροσύνην ἐφ’ ᾗ µέγα δὴ φρονεῖς οὐκ οἶδα τί εἴπω, πότερον ἀγριότητα ἀντίπαλον τῶν 
φύσεως ἐπιταγµάτων ἢ φιλοσοφίαν ἀγροικίᾳ πεπυργωµένην ἢ αὐθάδη πρὸς ἡδονὰς δειλίαν ἢ σεµνὴν 
ὀλιγωρίαν τῶν τοῦ βίου τερπνῶν. Ὅ τι δ’ ἂν ᾖ καὶ δοκῇ τοῖς σοφισταῖς, δόξῃ µέν ἐστι καλόν, ἔργῳ δὲ 
ἀπανθρωπότερον. Τί γὰρ δὴ µέγα, πρὶν ἀπελθεῖν τοῦ βίου, νεκρὸν εἶναι σώφρονα; 
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µυθιστορηµάτων, ωστόσο προκαλεί και εκπλήσσει τους αναγνώστες του µε τη 
φρέσκια και ανατρεπτική µατιά του στα λογοτεχνικά και κοινωνικά στερεότυπα 
της αυτοκρατορικής περιόδου. Τα τελευταία χρόνια η φιλολογική έρευνα δείχνει 
αυξανόµενο ενδιαφέρον γι’ αυτό, κρίνοντας από τον αριθµό των σχετικών 
δηµοσιεύσεων, που περιλαµβάνουν τρεις µονογραφίες: σε αυτήν της Morales 
(βλ. βιβλιογραφία), προστίθεται η ογκώδης γαλλική µελέτη της M.M.J. Laplace 
(Le roman d’ Achille Tatios. ‘Discours panégyrique’ et imaginaire romanesque, 
Bern/Berlin 2007), και τελευταία η εργασία της N.N. Schmid-Dümmler, 
Achilleus Tatios, Leukippe und Kleitophon. Rhetorik im Dienst der Verführung, 
Trier 2018. Η πιο πρόσφατη σχολιασµένη έκδοση ανήκει στο Γ. 
Γιατροµανωλάκη (Ἀχιλλέως Ἀλεξανδρέως Τατίου, Λευκίππη καὶ Κλειτοφῶν, 
Αθήνα 1990). Η πιο πρόσφατη στερεότυπη έκδοση, που ακολουθείται εδώ, είναι 
αυτή του J.-Ph. Garnaud στη σειρά Budé (Paris 1991)· αυτή έχει εν πολλοίς 
αντικαταστήσει την έκδοση του E. Vilborg (Göteborg 1955). 

 
Α 3-4: Ο πρωταγωνιστής αυτοσυστήνεται – το ερωτοχτύπηµα 

 
Α 3 ῾Ο δὲ ἄρχεται λέγειν ὧδε· ᾿Εµοὶ Φοινίκη γένος, Τύρος ἡ πατρίς, ὄνοµα 
Κλειτοφῶν, πατὴρ ῾Ιππίας, ἀδελφὸς πατρὸς Σώστρατος, οὐ πάντα δὲ ἀδελφός, 
ἀλλ’ ὅσον ἀµφοῖν εἷς πατήρ· αἱ γὰρ µητέρες, τῷ µὲν ἦν Βυζαντία, τῷ δὲ ἐµῷ πατρὶ 
Τυρία. ὁ µὲν οὖν τὸν πάντα χρόνον εἶχεν ἐν Βυζαντίῳ· πολὺς γὰρ ὁ τῆς µητρὸς 
κλῆρος ἦν αὐτῷ· ὁ δὲ ἐµὸς πατὴρ ἐν Τύρῳ κατῴκει. 2 τὴν δὲ µητέρα οὐκ οἶδα τὴν 
ἐµήν· ἐπὶ νηπίῳ γάρ µοι τέθνηκεν. ἐδέησεν οὖν τῷ πατρὶ γυναικὸς ἑτέρας, ἐξ ἧς 
ἀδελφή µοι Καλλιγόνη γίνεται. καὶ ἐδόκει µὲν τῷ πατρὶ συνάψαι µᾶλλον ἡµᾶς 
γάµῳ· αἱ δὲ Μοῖραι τῶν ἀνθρώπων κρείττονες ἄλλην ἐτήρουν µοι γυναῖκα. φιλεῖ 
δὲ τὸ δαιµόνιον πολλάκις ἀνθρώποις τὸ µέλλον νύκτωρ λαλεῖν, οὐχ ἵνα 
φυλάξωνται µὴ παθεῖν – οὐ γὰρ εἱµαρµένης δύνανται κρατεῖν – ἀλλ’ ἵνα 
κουφότερον πάσχοντες φέρωσι. 3 τὸ µὲν γὰρ ἐξαίφνης ἀθρόον καὶ ἀπροσδόκητον 
ἐκπλήσσει τὴν ψυχὴν ἄφνω προσπεσὸν καὶ κατεβάπτισε, τὸ δὲ πρὸ τοῦ παθεῖν 
προσδοκώµενον προκατηνάλωσε κατὰ µικρὸν µελετώµενον τοῦ πάθους τὴν 
ἀκµήν. ἐπεὶ γὰρ εἶχον ἔνατον ἔτος ἐπὶ τοῖς δέκα καὶ παρεσκεύαζεν ὁ πατὴρ εἰς 
νέωτα ποιήσων τοὺς γάµους, ἤρχετο τοῦ δράµατος ἡ Τύχη. 4 ὄναρ ἐδόκουν 
συµφῦναι τῇ παρθένῳ τὰ κάτω µέρη µέχρις ὀµφαλοῦ, δύο δὲ ἐντεῦθεν τὰ ἄνω 
σώµατα. ἐφίσταται δή µοι γυνὴ φοβερὰ καὶ µεγάλη, τὸ πρόσωπον ἀγρία· ὀφθαλµὸς 
ἐν αἵµατι, βλοσυραὶ παρειαί, ὄφεις αἱ κόµαι. ἅρπην ἐκράτει τῇ δεξιᾷ, δᾷδα τῇ 
λαιᾷ. ἐπιπεσοῦσα οὖν µοι θυµῷ καὶ ἀνατείνασα τὴν ἅρπην καταφέρει τῆς ἰξύος, 
ἔνθα τῶν δύο σωµάτων ἦσαν αἱ συµβολαί, καὶ ἀποκόπτει µου τὴν παρθένον. 5 
περιδεὴς οὖν ἀναθορὼν ἐκ τοῦ δείµατος φράζω µὲν πρὸς οὐδένα, κατ’ ἐµαυτὸν δὲ 
πονηρὰ ἐσκεπτόµην. ἐν δὲ τούτῳ συµβαίνει τοιάδε. ἦν ἀδελφός, ὡς ἔφην, τοῦ 
πατρὸς Σώστρατος. παρὰ τούτου τις ἔρχεται κοµίζων ἐπιστολὴν ἀπὸ Βυζαντίου, 
καὶ ἦν τὰ γεγραµµένα τοιάδε· 6 «῾Ιππίᾳ τῷ ἀδελφῷ χαίρειν Σώστρατος. ῞Ηκουσι 
πρὸς σὲ θυγάτηρ ἐµὴ Λευκίππη καὶ Πάνθεια γυνή· πόλεµος γὰρ περιελαύνει 
Βυζαντίους Θρᾳκικός. σῶζε δέ µοι τὰ φίλτατα τοῦ γένους µέχρι τῆς τοῦ πολέµου 
τύχης».  
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A 4 Ταῦτα ὁ πατὴρ ἀναγνοὺς ἀναπηδᾷ καὶ ἐπὶ τὴν θάλατταν ἐκτρέχει καὶ µικρὸν 
ὕστερον αὖθις ἐπανῆκεν. εἵπετο δὲ αὐτῷ κατόπιν πολὺ πλῆθος οἰκετῶν καὶ 
θεραπαινίδων, ἃς συνεκπέµψας ὁ Σώστρατος ἔτυχε ταῖς γυναιξίν. ἐν µέσοις δὲ ἦν 
γυνὴ µεγάλη καὶ πλουσία τῇ στολῇ. 2 ὡς δὲ ἐνέτεινα τοὺς ὀφθαλµοὺς κατ’ αὐτήν, 
ἐν ἀριστερᾷ παρθένος ἐκφαίνεταί µοι καὶ καταστράπτει µου τοὺς ὀφθαλµοὺς τῷ 
προσώπῳ. 3 τοιαύτην εἶδον ἐγώ ποτε ἐπὶ ταύρῳ γεγραµµένην Σελήνην· ὄµµα 
γοργὸν ἐν ἡδονῇ· κόµη ξανθή, τὸ ξανθὸν οὖλον· ὀφρὺς µέλαινα, τὸ µέλαν 
ἄκρατον· λευκὴ παρειά, τὸ λευκὸν εἰς µέσον ἐφοινίσσετο καὶ ἐµιµεῖτο πορφύραν, 
οἵαν εἰς τὸν ἐλέφαντα Λυδίη βάπτει γυνή· τὸ στόµα ῥόδων ἄνθος ἦν, ὅταν ἄρχηται 
τὸ ῥόδον ἀνοίγειν τῶν φύλλων τὰ χείλη. 4 ὡς δὲ εἶδον, εὐθὺς ἀπωλώλειν· κάλλος 
γὰρ ὀξύτερον τιτρώσκει βέλους καὶ διὰ τῶν ὀφθαλµῶν εἰς τὴν ψυχὴν καταρρεῖ· 
ὀφθαλµὸς γὰρ ὁδὸς ἐρωτικῷ τραύµατι. 5 πάντα δέ µε εἶχεν ὁµοῦ, ἔπαινος, 
ἔκπληξις, τρόµος, αἰδώς, ἀναίδεια. ἐπῄνουν τὸ µέγεθος, ἐκπεπλήγµην τὸ κάλλος, 
ἔτρεµον τὴν καρδίαν, ἔβλεπον ἀναιδῶς, ᾐδούµην ἁλῶναι. τοὺς δὲ ὀφθαλµοὺς 
ἀφέλκειν µὲν ἀπὸ τῆς κόρης ἐβιαζόµην· οἱ δὲ οὐκ ἤθελον, ἀλλ’ ἀνθεῖλκον ἑαυτοὺς 
ἐκεῖ τῷ τοῦ κάλλους ἑλκόµενοι πείσµατι, καὶ τέλος ἐνίκησαν.  
 

Μετάφραση 
Και εκείνος έτσι άρχισε τη διήγησή του: η καταγωγή µου είναι από τη Φοινίκη, πατρίδα 
µου είναι η Τύρος, ονοµάζοµαι Κλειτοφών, πατέρας µου είναι ο Ιππίας, αδελφός του 
πατέρα µου ο Σώστρατος, όχι πλήρης αδελφός, αλλά ετεροθαλής από πατέρα· η µητέρα 
εκείνου είναι από το Βυζάντιο, ενώ του πατέρα µου από την Τύρο. Εκείνος πάντα έµενε 
στο Βυζάντιο – γιατί εκεί η µητέρα του είχε µεγάλη περιουσία – ενώ ο πατέρας µου 
κατοικούσε στην Τύρο. Τη µητέρα µου δεν την γνώρισα· πέθανε όταν ήµουν νήπιο. Έτσι 
ο πατέρας µου πήρε άλλη γυναίκα, η οποία γέννησε την αδελφή µου, την Καλλιγόνη. Ο 
πατέρας µου λοιπόν αποφάσισε να µας παντρέψει· οι Μοίρες όµως, που είναι ανώτερες 
από τους ανθρώπους, µου επεφύλασσαν άλλο ταίρι. Οι θεοί, τώρα, αρέσκονται πολλές 
φορές να αποκαλύπτουν τα µελλούµενα στους ανθρώπους τη νύχτα, όχι για να 
προφυλαχτούν, να µην πάθουν κάτι – αφού δεν µπορούν να νικήσουν τη µοίρα – αλλά 
για να υποφέρουν λιγότερο από τα παθήµατά τους. Γιατί ό,τι ενσκήπτει ξαφνικά και 
απροσδόκητα ταράζει τη ψυχή, πέφτοντας άξαφνα, και την κάνει να βυθίζεται, ενώ αυτό 
που το περιµένει κανείς πριν το πάθει, λόγω της προειδοποίησης, προκαλεί λιγότερο 
πόνο. Όταν λοιπόν έγινα δεκαεννιά ετών, και ο πατέρας µου ετοίµαζε τους γάµους για 
τον επόµενο χρόνο, άρχισε να κινεί τα γεγονότα η Τύχη. Είδα σε όνειρο ότι ήµασταν 
ενωµένοι µε την κοπέλα (sc. την Καλλιγόνη) στο κάτω µέρος του σώµατός µας ως τον 
αφαλό, ενώ στο πάνω µέρος ήµασταν δύο χωριστά σώµατα. Και από πάνω µου 
στεκόταν µια γυναίκα τροµακτική και τεράστια, µε άγριο πρόσωπο· είχε αίµα στα µάτια, 
τροµερά µάγουλα, αντί για µαλλιά φίδια. Στο δεξί της χέρι κρατούσε δρεπάνι, στο 
αριστερό δάδα. Πέφτοντας λοιπόν πάνω µου µε θυµό και σηκώνοντας το δρεπάνι, 
χτυπάει στη µέση, εκεί όπου ενώνονταν τα δύο σώµατα, και αποκόβει την κοπέλα από 
µένα. Έντροµος, δε σήκωσα το βλέµµα από το φόβο και δε µίλησα σε κανένα, αλλά 
έκανα µόνος µου κακές σκέψεις. Και στο µεταξύ συµβαίνουν τα ακόλουθα. Όπως είπα, 
ο πατέρας µου είχε έναν αδελφό, το Σώστρατο. Σ’ αυτόν λοιπόν έρχεται κάποιος και 
φέρνει µια επιστολή από το Βυζάντιο, που έλεγε τα εξής: «O Σώστρατος στον αδελφό 
του, Ιππία, στέλνει χαιρετισµούς. Έρχονται σε σένα η κόρη µου, η Λευκίππη, και η 
γυναίκα µου, η Πάνθεια· γιατί οι κάτοικοι του Βυζαντίου είναι σε πόλεµο µε τους 
Θράκες. Πρόσεχε τα αγαπηµένα µέλη της οικογένειάς µου µέχρι να κριθεί ο πόλεµος». 

Η ανάγνωση της επιστολής έκανε τον πατέρα µου να αναπηδήσει και να τρέξει 
προς τη θάλασσα, και µετά από λίγο γύρισε. Και τον ακολουθούσε µεγάλο πλήθος από 
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υπηρέτες και υπηρέτριες, τις οποίες ο Σώστρατος είχε στείλει µαζί µε τις γυναίκες για 
συνοδεία. Ανάµεσά τους στεκόταν µια γυναίκα ψηλή µε πλούσιο ένδυµα. Όπως όµως 
έστρεφα το βλέµµα µου προς το µέρος της, βλέπω µια νεαρή κοπέλα και το πρόσωπό 
της µε θαµπώνει. Έµοιαζε µε µια ζωγραφιά της Σελήνης πάνω σε ταύρο που είχα δει 
κάποτε· βλέµµα ζωντανό και ηδονικό· µαλλιά ξανθά, µε ξανθές µπούκλες· µαύρο φρύδι, 
κατάµαυρο· µάγουλα λευκά, µε κοκκίνισµα στη µέση, σα να µιµείτο την πορφύρα, µε 
την οποία η Λυδή γυναίκα βάφει τον ελεφαντόδοντο· στο στόµα σα να άνθιζαν 
τριαντάφυλλα, όπως όταν το τριαντάφυλλο αρχίζει να ανοίγει τα πέταλά του. Όταν την 
είδα, ήµουν από την αρχή χαµένος· γιατί η οµορφιά πληγώνει βαθύτερα και από βέλος, 
και µέσω των µατιών κατεβαίνει ως στην ψυχή· περνά από τα µάτια και τραυµατίζει ο 
έρωτας. Και ένοιωθα ταυτόχρονα τα πάντα, θαυµασµό, ταραχή, τρόµο, ντροπή, 
αδιαντροπιά. Θαύµαζα την ψηλή κορµοστασιά της, µε τάραζε η οµορφιά της, έτρεµε η 
καρδιά µου, την κοιτούσα αδιάντροπα, ντρεπόµουν που είχα έτσι κυριευθεί. Και 
προσπαθούσα να τραβήξω τα µάτια µου από την κοπέλα· αλλά τα µάτια µου δεν ήθελαν, 
και πρόβαλλαν αντίσταση καθώς ασκούσε επίµονη έλξη η οµορφιά της, και στο τέλος 
νίκησαν. 
 

Σχόλια 
Το απόσπασµα αυτό, από το πρώτο βιβλίο του µυθιστορήµατος, αρχίζει µε την 
αυτοπαρουσίαση του Κλειτοφώντα στο συνοµιλητή του, τον ανώνυµο ναυαγό της 
Σιδώνας. Οι δυο τους θαύµασαν στα προηγούµενα κεφάλαια ένα ζωγραφικό πίνακα µε 
ερωτικό θέµα (την αρπαγή της Ευρώπης από τον ερωτευµένο Δία που µεταµορφώθηκε 
γι’ αυτό το σκοπό σε ταύρο)· η περιγραφή του πίνακα από τον ανώνυµο ναυαγό 
προοικονοµεί τον ερωτικό χαρακτήρα της αφήγησης που θα ακολουθήσει. Το πρώτο 
«εγώ» της αφήγησης, αυτό του ανώνυµου χαρακτήρα, δίνει τώρα τη θέση του στην 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση του Κλειτοφώντα, που θα διαρκέσει ως το τέλος του 
µυθιστορήµατος. Ο Κλειτοφών συστήνεται µε τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο, 
δηλώνοντας την εθνικότητά του (Φοίνικας), την πόλη καταγωγής του (Τύρος), και το 
όνοµα του πατέρα του (Ιππίας). Αναφέρει επίσης και άλλα µέλη της οικογένειάς του: τη 
µητέρα του, που πέθανε νωρίς (και δεν ονοµάζεται), τον ετεροθαλή αδερφό του πατέρα 
του, Σώστρατο, που ζει στο Βυζάντιο, και την ετεροθαλή αδερφή του από το δεύτερο 
γάµο του Ιππία, Καλλιγόνη, την οποία ο ήρωας επρόκειτο να παντρευτεί σύµφωνα µε 
την επιθυµία του πατέρα του. Μπορεί ο ήρωάς µας να προέρχεται από την εξωτική 
Φοινίκη, τα ονόµατα των µελών της οικογένειάς του όµως είναι ελληνικά, γεγονός που 
συνάδει µε τον εν γένει ελληνοκεντρικό χαρακτήρα του µυθιστορήµατος του Αχιλλέα 
Τάτιου. Μαθαίνουµε επίσης την ηλικία του ήρωα τη στιγµή που αρχίζουν οι περιπέτειές 
του: έχει µόλις κλείσει τα δεκαεννιά του χρόνια – µάλλον νωρίς για να παντρευτεί ένας 
άνδρας στην ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα, αλλά οι ήρωες των µυθιστορηµάτων είναι 
κατά κανόνα πολύ νεαροί (o ήρωας του Ξενοφώντα Εφέσιου, Αβροκόµης, είναι ήδη 
παντρεµένος στα δεκαέξι του). Η αυτοπαρουσίαση του Κλειτοφώντα και η ιστορία της 
οικογένειάς του, σε ευθύγραµµη αφήγηση, παρέχει την αναγκαία βάση για τη διήγηση 
που θα ακολουθήσει και αποτελεί την «προϊστορία» του κεντρικού µύθου (Hägg, 
Narrative Technique 202). Με την πρόταση ἤρχετο τοῦ δράµατος ἡ Τύχη εισάγεται η 
κυρίως αφήγηση και αρχίζει να ξεδιπλώνεται η πλοκή του µυθιστορήµατος, στην οποία 
καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει η θεά Τύχη, η πιο ισχυρή οντότητα στη θεολογία του 
αρχαίου ελληνικού µυθιστορήµατος. 

Η αφήγηση του Κλειτοφώντα αρχίζει µε ένα αποκαλυπτικό όνειρο, το οποίο 
προλέγει τη µαταίωση του γάµου του ήρωα µε την Καλλιγόνη. Το σχόλιο του αφηγητή 
ότι το όνειρο ήταν σταλµένο από το δαιµόνιον έχει πλατωνική χροιά και αέρα γνωµικού. 
Τα όνειρα χρησιµοποιούνται συχνά στα µυθιστορήµατα ως εργαλεία της αφήγησης, για 
να προδιαγράψουν γεγονότα που ακολουθούν. Εδώ ο αφηγητής ισχυρίζεται ακόµη ότι 
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τα προειδοποιητικά όνειρα βοηθούν τον άνθρωπο να αντέξει καλύτερα τα γεγονότα της 
ζωής του, όχι όµως να τα εµποδίσει να συµβούν – µια ιδέα που ανάγεται στον Ηρόδοτο 
(πρβ. το ρόλο των ονείρων στις νουβέλες του Αδράστου και του Αστυάγη στο πρώτο 
βιβλίο των Ἱστοριῶν). Αυτός ο ισχυρισµός υποσκάπτεται παρακάτω (Β 23), όταν ένα 
άλλο προειδοποιητικό όνειρο, αυτό της µητέρας της Λευκίππης, γίνεται η αιτία που δεν 
ολοκληρώνεται η ερωτική συνεύρεση µεταξύ της Λευκίππης και του Κλειτοφώντα, 
αφού η µητέρα, θορυβηµένη από το όνειρο, εισβάλλει στην κρεβατοκάµαρα της κόρης 
της και πιάνει το ζευγάρι στα πράσα. Το όνειρο του Κλειτοφώντα έχει µια επιπλέον 
διακειµενική διάσταση. Ο βίαιος διαχωρισµός των σωµάτων του ήρωα και της 
Καλλιγόνης στο όνειρο θυµίζει την περίφηµη εικόνα που πλάθει ο Αριστοφάνης στο 
λόγο του στο πλατωνικό Συµπόσιον· σε µια αναπάντεχα κωµική τροπή, όµως, ο 
Κλειτοφών χαίρεται γι’ αυτό το διαχωρισµό και δε θα επιδοθεί στην αναζήτηση του 
χαµένου του «µισού», όπως στην αριστοφανική / πλατωνική σύλληψη. Η ταυτότητα της 
τροµακτικής γυναικείας µορφής, η οποία στο όνειρο χωρίζει βίαια τον Κλειτοφώντα από 
την Καλλιγόνη µε ένα δρεπάνι, δεν αποκαλύπτεται, αλλά βρίσκει ένα παράλληλο στη 
φοβερή Γοργώ που περιγράφεται στο Γ 7. 
 Την αγαπηµένη του Κλειτοφώντα και ηρωίδα του µυθιστορήµατος, Λευκίππη, ο 
αναγνώστης τη γνωρίζει για πρώτη φορά µέσα από µία επιστολή που λαµβάνει ο 
πατέρας του Κλειτοφώντα από τον ετεροθαλή αδελφό του, Σώστρατο. Οι επιστολές 
κατέχουν σηµαντική θέση στην αφήγηση του Αχιλλέα Τάτιου, όπως και γενικά στα 
ερωτικά µυθιστορήµατα. Το γράµµα που πληροφορεί τον πατέρα του Κλειτοφώντα για 
την επικείµενη άφιξη της γυναίκας του Σώστρατου, Πάνθειας, και της κόρης του, 
Λευκίππης, είναι ο µοχλός που θέτει σε κίνηση τις εξελίξεις, τις οποίες είχε 
προδιαγράψει το όνειρο του ήρωα. Οι δύο γυναίκες, τις οποίες ο Σώστρατος φρόντισε 
για προληπτικούς λόγους να αποµακρύνει από το εµπόλεµο Βυζάντιο, φτάνουν στην 
Τύρο σχεδόν ταυτόχρονα µε την επιστολή. Ο πόλεµος δεν ανήκει στα δηµοφιλή θέµατα 
του αρχαίου ελληνικού µυθιστορήµατος, αλλά εµφανίζεται κάποιες φορές (ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ἀριστεία του ήρωα του Χαρίτωνα, Χαιρέα), και εδώ 
έχει τη σηµαντική λειτουργία να φέρνει κοντά τα δύο ξαδέρφια, τον Κλειτοφώντα και τη 
Λευκίππη. Ο Κλειτοφών ερωτεύεται τη Λευκίππη µε την πρώτη µατιά. Αυτό το 
«κεραυνοβόληµα» παροµοιάζεται µε την εµπειρία του τραυµατισµού στον πόλεµο: 
κάλλος γὰρ ὀξύτερον τιτρώσκει βέλους. Ο αναγνώστης δεν µπορεί παρά να φέρει στο 
µυαλό του την παραδοσιακή εικόνα του θεού Έρωτα, οπλισµένου µε τόξο και βέλη. Ο 
ήρωας-αφηγητής προβαίνει στη συνέχεια σε µια περιγραφή της εξαιρετικής οµορφιάς 
της Λευκίππης και της δικής του συναισθηµατικής αντίδρασης σε αυτή – µια αντίδραση 
που θα φανεί οικεία σε κάθε θύµα του έρωτα διαχρονικά. Η χρήση παρατακτικής 
σύνδεσης, την οποία γενικά αγαπάει ο Αχιλλέας Τάτιος, αυξάνει την ένταση και 
επιτείνει το συναισθηµατικό αποτέλεσµα της περιγραφής. Αξιοπρόσεχτη, αλλά όχι 
ανοίκεια, είναι η αντίφαση των συναισθηµάτων αἰδώς-ἀναίδεια, στην οποία περιπίπτει ο 
Κλειτοφών· αυτή αντανακλά την πάλη µεταξύ των ηθικών αναστολών που συνδέονται 
µε τα ερωτικά συναισθήµατα, και της τόλµης µε την οποία οι ερωτευµένοι ξεπερνούν τα 
εµπόδια (ηθικά ή άλλα) για την ένωσή τους. Οι ήρωες του Αχιλλέα Τάτιου αρχικά 
συγκρατούνται από την αἰδώ, αλλά επιδεικνύουν ἀναίδεια όταν, λίγο αργότερα, 
κανονίζουν τη συνεύρεση στην κάµαρα της Λευκίππης, και ύστερα αποφασίζουν να το 
σκάσουν µαζί. Ο Αχιλλέας Τάτιος συνδέει ακόµη, δια στόµατος του ήρωά του, το 
ξύπνηµα της ερωτικής έλξης µε τη λειτουργία των µατιών ως οδών του κάλλους, µια 
ιδέα που έχει τις ρίζες της στον Πλάτωνα (βλ. εκτενώς γι’ αυτό το θέµα Morales, Vision 
and Narrative in Achilles Tatius). 
  

Α 3,2 ἀδελφή ... γάµῳ: H ιδέα του γάµου µεταξύ δύο ετεροθαλών αδερφών εκπλήσσει το 
σηµερινό αναγνώστη, αλλά δεν προκαλούσε την ίδια εντύπωση στην εποχή του Αχιλλέα 
Τάτιου. Πρβ. Πλούταρχος, Κίµων 1,2, που αναφέρεται στο γάµο οµοπάτριων αδερφών. 
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Τέτοιοι γάµοι, αν και επιτρέπονταν, δεν ήταν απόλυτα αποδεκτοί, και προκαλούσαν 
κάποιες κοινωνικές αντιδράσεις (Κορνήλιος Νέπως, Κίµων 1,2· Πλούταρχος, Κίµων 4,6· 
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 589e). Ο Αχιλλέας Τάτιος χειρίζεται µε ανεµελιά ένα θέµα 
που στην πραγµατική ζωή δεν ήταν τόσο απλό ή ανώδυνο. Η ετεροθαλής αδελφή του 
Κλειτοφώντα, Καλλιγόνη, ζει πάντως το δικό της happy end όταν την ερωτεύεται ο 
Καλλισθένης, ο νέος που ευθύνεται για την απαγωγή της στη συνέχεια του 
µυθιστορήµατος – µια απαγωγή που, όπως πολλά συµβάντα στα µυθιστορήµατα, είναι 
αποτέλεσµα παρεξήγησης, αφού αρχικός στόχος του Καλλισθένη ήταν η Λευκίππη. Στο 
τέλος του µυθιστορήµατος ενώνονται µε τα δεσµά του γάµου όχι µόνο ο Κλειτοφών µε 
τη Λευκίππη, αλλά και ο Καλλισθένης µε την Καλλιγόνη. 
 

Α 3,2 Μοῖραι: Οι Μοίρες αναφέρονται επίσης στο Λόγγο (Ποιµενικὰ κατὰ Δάφνιν καὶ 
Χλόην Δ 21,3) και στον Ηλιόδωρο (Αἰθιοπικά Ι 20,2). Πρόκειται βέβαια για τη γνωστή 
τριάδα Κλωθώ, Λάχεσις και Ἄτροπος. Τα ονόµατα αυτά απαντούν για πρώτη φορά στον 
Ησίοδο (Θεογονία 217, 904), τα αναφέρει ο Πλάτωνας (Πολιτεία 617c), και 
χρησιµοποιούνται ακόµη κατά την αυτοκρατορική περίοδο (π.χ. Πλούταρχος, Περὶ 
εἰµαρµένης 568e· Λουκιανός, Ζεὺς ἐλεγχόµενος 2,16), αν και δεν απαντούν στα 
µυθιστορήµατα. 
 

Α 3,3 ἤρχετο τοῦ δράµατος ἡ Τύχη: Ο όρος δρᾶµα χρησιµοποιείται εδώ µε τη σηµασία 
«πλοκή», «δράση» (του µυθιστορήµατος). Επίσης, µε τον όρο δρᾶµα / δραµατικόν 
χαρακτηρίζονταν στην αρχαιότητα τα έργα που σήµερα ονοµάζουµε µυθιστορήµατα· βλ. 
Φώτιος, Βιβλιοθήκη cod. 87 σ. 66a16,27. 
 

Α 4,1 µεγάλη: Η µητέρα της Λευκίππης, Πάνθεια, περιγράφεται ως ψηλή και ντυµένη µε 
εντυπωσιακά ρούχα. Για το ύψος ως στοιχείο γυναικείας οµορφιάς, πρβ. Χαρίτων, Τὰ 
περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην Α 1,15 (καὶ µείζων ἐγένετο καὶ κρείττων, για την ηρωίδα, 
την Καλλιρόη· πρβ. και Α 6,2· Γ 8,3). Μια ακόµη µυθιστορηµατική ηρωίδα που γίνεται 
αντικείµενο θαυµασµού για το τεράστιο µέγεθός της συναντάµε σε ένα παπυρικό 
απόσπασµα (P.Oxy. LXXXIII 5355 col. ii.18-21). Ο ρόλος της Πάνθειας στην 
παρεµπόδιση της ερωτικής συνεύρεσης του Κλειτοφώντα και της Λευκίππης θυµίζει 
στον προσεκτικό αναγνώστη το ρόλο της γυναικείας µορφής στο όνειρο του ήρωα, που 
τον χώρισε βίαια από την αδερφή του, και που επίσης περιγράφεται ως µεγάλη (Α 3,4). 
 

Α 4,2 τοιαύτην εἶδον ἐγώ ποτε ἐπὶ ταύρῳ γεγραµµένην Σελήνην: Αντί για Σελήνην, κάποια 
χειρόγραφα παραδίδουν τη γραφή Εὐρώπην, η οποία παραπέµπει στην Ευρώπη του 
ζωγραφικού πίνακα που περιγράφηκε στην αρχή του µυθιστορήµατος. Το θέµα της 
αρπαγής της Ευρώπης ως έκφραση ερωτικού πάθους διατρέχει πράγµατι ολόκληρο το 
µυθιστόρηµα· εντούτοις, η γραφή Σελήνην είναι προτιµητέα ως lectio difficilior, και 
επιτρεπτή µε βάση λογοτεχνικές και εικονογραφικές µαρτυρίες για τη Σελήνη ως 
θεότητα. Η Σελήνη δεν είχε ποτέ κεντρική θέση στην αρχαία ελληνική θρησκεία, αλλά 
λατρεύεται ως θεά στο µυθιστόρηµα του Ηλιόδωρου (Αἰθιοπικά Ι 2, 4, 6), του οποίου η 
ηρωίδα αναγορεύεται ιέρειά της στο κλείσιµο του µυθιστορήµατος (Ι 41,1). Όπως η 
Ευρώπη, έτσι και η Σελήνη στην τέχνη απεικονίζεται πάνω στη ράχη ζώων (αλόγου και 
µουλαριού). Στο έργο του Λουκιανού Περὶ τῆς Συρίης θεοῦ (4), τόσο η Ευρώπη όσο και 
η Σελήνη ταυτίζονται µε την Αστάρτη, τη θεότητα στην οποία ο ανώνυµος πρώτος 
αφηγητής του Αχιλλέα Τάτιου προσφέρει ευχαριστηρία αφιερώµατα (Α 1,2), και η 
οποία συνδέεται επίσης µε την ελληνική θεά του έρωτα, την Αφροδίτη. 
 

Α 4,4 ὀφθαλµὸς γὰρ ὁδὸς ἐρωτικῷ τραύµατι: Για τη διαχρονικότητα αυτής της ιδέας, 
πρβ. και τους στίχους του δηµοτικού άσµατος: Από τα µάτια πιάνεται, ’ς τα χείλη 
κατεβαίνει / κι από τα χείλη ’ς την καρδιά ριζώνει και δε βγαίνει. 
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Η 5: Η ανακεφαλαίωση των περιπετειών 
 

Κἀγὼ πάντα τὰ κατὰ τὴν ἀποδηµίαν τὴν ἀπὸ Τύρου διηγοῦµαι, τὸν πλοῦν, τὴν 
ναυαγίαν, τὴν Αἴγυπτον, τοὺς βουκόλους, τῆς Λευκίππης τὴν ἀπαγωγήν, τὴν παρὰ 
τῷ βωµῷ πλαστὴν γαστέρα, τὴν Μενελάου τέχνην, τὸν ἔρωτα τοῦ στρατηγοῦ καὶ 
τὸ Χαιρέου φάρµακον, τὴν τῶν λῃστῶν ἁρπαγὴν καὶ τὸ τοῦ µηροῦ τραῦµα· καὶ  
ἔδειξα τὴν οὐλήν. 2 ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν Μελίτην ἐγενόµην, ἐξῇρον τὸ πρᾶγµα ἐµαυτοῦ 
πρὸς σωφροσύνην µεταποιῶν καὶ οὐδὲν ἐψευδόµην, τὸν Μελίτης ἔρωτα καὶ τὴν 
σωφροσύνην τὴν ἐµήν, ὅσον ἐλιπάρησε χρόνον, ὅσον ἀπέτυχεν, ὅσα ἐπηγγείλατο, 
ὅσα ὠδύρατο· τὴν ναῦν διηγησάµην, τὸν εἰς ῎Εφεσον πλοῦν, καὶ ὡς ἄµφω 
συνεκαθεύδοµεν, καί, µὰ ταύτην τὴν ῎Αρτεµιν, ὡς ἀπὸ γυναικὸς ἀνέστην γυνή. 3 ἓν 
µόνον παρῆκα τῶν ἐµαυτοῦ δραµάτων, τὴν µετὰ ταῦτα πρὸς Μελίτην αἰδῶ· ἐπεὶ 
καὶ τὸ δεῖπνον εἶπον καὶ ὡς ἐµαυτοῦ κατεψευσάµην, καὶ µέχρι τῆς θεωρίας τὸν 
λόγον συνεπέρανα, καί, «Τὰ µὲν ἐµὰ ταῦτα, ἔφην· τὰ δὲ Λευκίππης τῶν ἐµῶν 
µείζονα. 4 πέπραται, δεδούλευκε, γῆν ἔσκαψε, σεσύληται τῆς κεφαλῆς τὸ κάλλος· 
τὴν κουρὰν ὁρᾷς». καὶ καθ’ ἕκαστον ὡς ἐγένετο διηγούµην. 5 κἀν τῷδε κατὰ τὸν 
Σωσθένην καὶ Θέρσανδρον γενόµενος ἐξῇρον καὶ τὰ αὐτῆς ἔτι µᾶλλον ἢ τἀµά, 
ἐρωτικῶς αὐτῇ χαριούµενος ἀκούοντος τοῦ πατρός· ὡς πᾶσαν αἰκίαν ἤνεγκεν εἰς 
τὸ σῶµα καὶ ὕβριν πλὴν µιᾶς, ὑπὲρ δὲ ταύτης τὰς ἄλλας πάσας ὑπέστη· «Καὶ 
ἔµεινε, πάτερ, τοιαύτη µέχρι τῆς παρούσης ἡµέρας, οἵαν αὐτὴν ἐξέπεµψας ἀπὸ 
Βυζαντίου. 6 καὶ οὐκ ἐµὸν τοῦτο ἐγκώµιον, ὅτι φυγὴν ἑλόµενος οὐδὲν ἔδρασα ὑπὲρ 
ὧν ἔφυγον, ἀλλ’ αὐτῆς, ὅτι καὶ ἐν µέσοις λῃσταῖς ἔµεινε παρθένος καὶ τὸν µέγαν 
ἐνίκησε λῃστήν, Θέρσανδρον λέγω, τὸν ἀναίσχυντον, τὸν βίαιον. 7 
ἐφιλοσοφήσαµεν, πάτερ, τὴν ἀποδηµίαν· ἐδίωξε γὰρ ἡµᾶς ἔρως, καὶ ἦν ἐραστοῦ 
καὶ ἐρωµένης φυγή· ἀποδηµήσαντες γεγόναµεν ἀλλήλων ἀδελφοί. εἴ τις ἄρα ἔστιν 
ἀνδρὸς παρθενία, ταύτην κἀγὼ µέχρι τοῦ παρόντος πρὸς Λευκίππην ἔχω· ἡ µὲν 
γὰρ ἤρα ἐκ πολλοῦ τοῦ τῆς ᾿Αρτέµιδος ἱεροῦ. 8 δέσποινα ᾿Αφροδίτη, µὴ νεµεσήσῃς 
ἡµῖν ὡς ὑβρισµένη. οὐκ ἠθέλοµεν ἀπάτορα γενέσθαι τὸν γάµον. πάρεστιν οὖν ὁ 
πατήρ· ἧκε καὶ σύ· εὐµενὴς ἡµῖν γενοῦ».  
 

Μετάφραση 
Κι εγώ διηγούµαι όλα τα σχετικά µε τη φυγή µας από την Τύρο, το θαλάσσιο ταξίδι, το 
ναυάγιο, την Αίγυπτο, τους βουκόλους, την απαγωγή της Λευκίππης, την ψεύτικη κοιλιά 
κοντά στο βωµό, το τέχνασµα του Μενέλαου, τον έρωτα του στρατηγού και το αντίδοτο 
του Χαιρέα, την αρπαγή µας από τους ληστές και το τραύµα στο µηρό· και έδειξα το 
σηµάδι. Και όταν έφτασα στα σχετικά µε τη Μελίτη, εξήρα τη δική µου στάση σε σχέση 
µε τη σωφροσύνη, και καθόλου δεν έλεγα ψέµατα, όταν έλεγα για τον πόθο της Μελίτης 
και τη δική µου αυτοσυγκράτηση, πόσο καιρό µε παρακάλεσε, πόσο απέτυχε, πόσα 
υποσχέθηκε, πόσο θρήνησε· διηγήθηκα για το καράβι, το ταξίδι στην Έφεσο, και πώς 
ενώ κοιµόµασταν ο ένας δίπλα στον άλλο, µα την Άρτεµη, σηκωνόµουν σα γυναίκα 
δίπλα σε γυναίκα. Ένα µόνο κοµµάτι παρέλειψα από τις περιπέτειές µου, τα 
ντροπιαστικά που έγιναν στο τέλος µε τη Μελίτη. Αφού είπα µέχρι και τα σχετικά µε το 
δείπνο, και πώς συκοφαντήθηκα, τελείωσα την αφήγησή µου µέχρι την ιερή πρεσβεία, 
και προσέθεσα «Τα δικά µου τα είπα· τα βάσανα της Λευκίππης όµως στάθηκαν 
µεγαλύτερα από τα δικά µου. Πουλήθηκε, έγινε δούλα, υποχρεώθηκε να σκάβει τη γη, 
αλώθηκε η οµορφιά του κεφαλιού της· βλέπεις ότι είναι κουρεµένη». Και διηγιόµουν 
πώς έγινε το κάθε πράγµα. Και όταν έφτασα στα σχετικά µε το Σωσθένη και το 
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Θέρσανδρο, παίνευα πάλι περισσότερο τα δικά της κατορθώµατα παρά τα δικά µου, 
θέλοντας να ευχαριστήσω τον πατέρα της που άκουγε· είπα ότι υπέστη κάθε πληγή στο 
σώµα και κάθε προσβολή εκτός από µια, και για να αποφύγει αυτή υπέστη όλα τα άλλα. 
«Κι έµεινε, πατέρα, µέχρι τη σηµερινή µέρα, ακριβώς όπως την έστειλες από το 
Βυζάντιο. Και δεν το λέω για να επαινέσω τον εαυτό µου, επειδή επέλεξα τη φυγή και 
δεν έκανα τίποτε από αυτά για τα οποία έφυγα, αλλά το λέω για να επαινέσω εκείνη, ότι 
και ανάµεσα στους ληστές έµεινε παρθένα, και το µεγάλο ληστή νίκησε, το Θέρσανδρο 
εννοώ, τον αδιάντροπο, το βίαιο. Στο ταξίδι µας, πατέρα, µείναµε αγνοί. Μας έστειλε 
µακριά βέβαια ο έρωτας, και φύγαµε ως εραστής και ερωµένη· µετά την αναχώρησή µας 
όµως γίναµε αδέλφια. Αν υπάρχει ένα είδος παρθενίας και στον άνδρα, την κράτησα ως 
τώρα ως προς τη Λευκίππη· αυτή βέβαια εδώ και καιρό λατρεύει το ιερό της Άρτεµης. 
Αφροδίτη δέσποινα, µη ζητήσεις να µας εκδικηθείς επειδή σε προσβάλαµε. Δε θέλαµε 
να γίνει ο γάµος µας χωρίς την παρουσία του πατέρα. Εκείνος ήρθε, έλα κι εσύ· δώσε 
µας την εύνοιά σου». 
 

Σχόλια 
Προς το τέλος του µυθιστορήµατος, η σύνοψη των περιπετειών του ζευγαριού από τον 
Κλειτοφώντα κατά τη διάρκεια συµποσίου που παραθέτει ο ιερέας του ναού της 
Εφέσου, µε τον πατέρα της Λευκίππης παρόντα, παρέχει µια χρήσιµη περίληψη της 
δράσης. Ο πατέρας της ηρωίδας έχει φτάσει στην Έφεσο ως επικεφαλής ιερής πρεσβείας 
από το Βυζάντιο. Στην Έφεσο βρίσκονται ήδη ο ήρωας, που πέφτει θύµα συκοφαντίας 
και δικάζεται για το φόνο της (ζωντανής) αγαπηµένης του, αλλά και η ηρωίδα, που λίγο 
αργότερα θα περάσει µε επιτυχία ένα τεστ παρθενίας. H αδιαφιλονείκητη απόδειξη της 
αθωότητας του ήρωα και της σωφροσύνης της ηρωίδας, και η εξασφάλιση της 
συναίνεσης του πατέρα, ανοίγει το δρόµο για την νόµιµη ένωση των δύο ερωτευµένων 
στο τέλος του µυθιστορήµατος. 

Βασικά γεγονότα της πλοκής, τα οποία υπαινίσσεται στη σύνοψή του ο ήρωας-
αφηγητής, είναι: η φυγή του ζευγαριού από την Τύρο, πατρίδα του Κλειτοφώντα και 
τόπος γνωριµίας των δύο νέων (δεύτερο βιβλίο)· οι περιπέτειες στην Αίγυπτο, που 
περιλαµβάνουν το φαινοµενικό θάνατο (Scheintod) της Λευκίππης, όταν οι βουκόλοι 
που την κρατούν αιχµάλωτοι επιχειρούν να τη «θυσιάσουν» αγνοώντας την ύπαρξη ενός 
ψεύτικου στοµαχιού στο σώµα του θύµατος (τέχνασµα του φίλου του Κλειτοφώντα, 
Μενέλαου), που δέχεται το θυσιαστικό µαχαίρι και σώζει τη ζωή της ηρωίδας· η 
παρενόχληση της Λευκίππης από τον Αιγύπτιο στρατηγό Χαρµίδη και η κρίση µανίας 
που την καταλαµβάνει, από την οποία την επαναφέρει το φάρµακο του Αιγύπτιου ψαρά 
Χαιρέα (τρίτο και τέταρτο βιβλίο)· ο τραυµατισµός του Κλειτοφώντα από ληστές που 
αιχµαλώτισαν το ζευγάρι, ίσως η µοναδική ηρωική στιγµή του πρωταγωνιστή (πέµπτο 
βιβλίο)· η σχέση του ήρωα µε τη νεαρή ζωντοχήρα της Εφέσου, Μελίτη, κατά την οποία 
εκείνος αρχικά επιδεικνύει ερωτική εγκράτεια, παρά τις δικές της έντονες πιέσεις· τα 
βάσανα της Λευκίππης στην Έφεσο, όπου πουλήθηκε σκλάβα από πειρατές και έγινε 
αντικείµενο παρενόχλησης, τόσο από το σύζυγο της Μελίτης, Θέρσανδρο, όσο και από 
το δούλο αυτού, Σωσθένη (πέµπτο έως όγδοο βιβλίο). Η περίληψη αυτή δίνει µια γεύση 
από το πλούσιο ρεπερτόριο των περιπετειών που γέµιζαν τις σελίδες των αρχαίων 
µυθιστορηµάτων· από την άλλη, η συσσώρευση (µε αφορµή την περίληψη) τόσων 
απίθανων περιπετειών σε λίγες σειρές ίσως υποκρύπτει και µια σατιρική διάθεση 
απέναντι στο απίστευτο περιεχόµενο των έργων του λογοτεχνικού αυτού είδους. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι στη σύνοψη των γεγονότων του ταξιδιού ο Κλειτοφών 
αποδίδει στον εαυτό του υψηλή αρετή (ἐξῇρον τὸ πρᾶγµα ἐµαυτοῦ πρὸς σωφροσύνην 
µεταποιῶν), ενώ αποσιωπά τις ερωτικές του παρασπονδίες, η πιο σοβαρή από τις οποίες 
είναι η ερωτική του συνεύρεση µε τη Μελίτη. Αυτή η «διορθωτική» επέµβαση του 
ήρωα-αφηγητή στο βιογραφικό του δεν ανυψώνει ηθικά ούτε την πλοκή ούτε το 
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χαρακτήρα του Κλειτοφώντα, αλλά έχει µάλλον κωµικό αποτέλεσµα, αφού ο ήρωας δεν 
ισχυρίζεται ότι έχει ενστερνιστεί πραγµατικά τη σωφροσύνη, παρά µόνο ότι προσπαθεί 
να κρατήσει κάποια προσχήµατα. Έτσι, η «λογοκρισία» στην οποία υποβάλλει τον 
εαυτό του ο ήρωας-αφηγητής υποσκάπτει για µια ακόµη φορά τα θεµέλια του αξιακού 
κόσµου του ιδεαλιστικού µυθιστορήµατος. Η τοποθέτηση αυτή του Κλειτοφώντα 
συνδέεται µε τον τρόπο µε τον οποίο το µυθιστόρηµα προσλαµβάνει τον εαυτό του. 
Εξάλλου, η προγραµµατική δήλωση του ήρωα-αφηγητή σχετικά µε το σκοπό της 
οµιλίας του µε θέµα τον έρωτα στο δεύτερο βιβλίο (βουλόµενος αὐτοὺς τῆς λύπης 
ἀπαγαγεῖν, ἐµβάλλω λόγον ἐρωτικῆς ἐχόµενον ψυχαγωγίας, Β 35,1) οπωσδήποτε 
φανερώνει την επιθυµία του συγγραφέα να διασκεδάσει (όχι να µορφώσει ή να 
σωφρονίσει) τους αναγνώστες του, αποσπώντας την προσοχή τους από τις δυσάρεστες 
πλευρές της ζωής. Από την άλλη, η παράλειψη της παραλίγο αποπλάνησης της 
Λευκίππης και των συµβάντων γύρω από τη Μελίτη στην περίληψη των περιπετειών, 
προοιωνίζεται τη µελλοντική πρόσληψη του µυθιστορήµατος: πράγµατι, τα συµβάντα 
αυτά λείπουν από τη λατινική µετάφραση του della Croce (1544), και ακολούθως από 
την ιταλική µετάφραση (του ίδιου) και από πρώιµες ισπανικές και γαλλικές διασκευές 
(βλ. Morales, Vision and Narrative in Achilles Tatius 7). 
 

Η 5,1 βουκόλους: Οι ληστρικές επιθέσεις των Αιγύπτιων βουκόλων έχουν κάποια 
ιστορική βάση (βλ. Δίων Κάσσιος 72,2,4), αλλά στη λογοτεχνία της εποχής ο όρος 
δήλωνε µάλλον τους αρχετυπικούς βαρβάρους, χωρίς εξάρτηση από συγκεκριµένα 
ιστορικά συµφραζόµενα. Στον Αχιλλέα Τάτιο, οι βουκόλοι αποκαλούνται και βάρβαροι 
(Γ 24,2), είναι σκουρόχρωµοι (αλλά όχι µαύροι), και δε µιλούν ελληνικά (Γ 9,2). 
 

Η 5,2 τὸν Μελίτης ἔρωτα: Η Μελίτη, όµορφη νεαρή χήρα από την Έφεσο, είναι το τρίτο 
σηµαντικότερο πρόσωπο του µυθιστορήµατος µετά τον Κλειτοφώντα και τη Λευκίππη. 
Ερωτεύεται τον Κλειτοφώντα, τον οποίο γνωρίζει στην Αίγυπτο, και αυτός µετά από 
κάποιο δισταγµό, και νοµίζοντας τη Λευκίππη νεκρή, την παντρεύεται, αρνείται όµως 
αρχικά να ολοκληρώσει τη σχέση τους. Πίσω στην Έφεσο, ο θεωρούµενος νεκρός 
σύζυγος της Μελίτης, Θέρσανδρος, επανεµφανίζεται, ενώ στην Έφεσο καταλήγει και η 
Λευκίππη ως πουληµένη σκλάβα. Ο Κλειτοφών γνωρίζει πια ότι η Λευκίππη είναι 
ζωντανή, όταν ενδίδει στην ερωτική επιθυµία της Μελίτης· εκείνη όχι µόνο δε στρέφεται 
κατά της ηρωίδας, αλλά βοηθά το ζευγάρι να ξεφύγει. Ο θετικός χαρακτηρισµός της 
Μελίτης από τον Αχιλλέα Τάτιο ανατρέπει το στερεότυπο της κακιάς αντιζήλου της 
ηρωίδας, που συναντάµε σε άλλα ερωτικά µυθιστορήµατα. Ο χαρακτήρας της Μελίτης 
συνδέεται επίσης µε την ιστορία της «χήρας της Εφέσου» (χήρας που γρήγορα ξεχνά το 
νεκρό άντρα της) που µας είναι γνωστή από το σατιρικό µυθιστόρηµα του Ρωµαίου 
συγγραφέα Πετρώνιου. 
 

Η 5,3-5: Τα βάσανα της Λευκίππης, που συνοψίζει εδώ ο Κλειτοφών, ενέπνευσαν τον 
ποιητή του ακόλουθου επιγράµµατος της Παλατινῆς Ἀνθολογίας (ΙΧ 203): ῎Ερωτα 
πικρόν, ἀλλὰ σώφρονα βίον / ὁ Κλειτοφῶντος ὥσπερ ἐµφαίνει λόγος· / ὁ Λευκίππης δὲ 
σωφρονέστατος βίος / ἅπαντας ἐξίστησι, πῶς τετυµµένη / κεκαρµένη τε καὶ 
κατηχρειωµένη, / τὸ δὴ µέγιστον, τρὶς θανοῦσ’ ἐκαρτέρει. / εἴπερ δὲ καὶ σὺ σωφρονεῖν 
θέλῃς, φίλος, / µὴ τὴν πάρεργον τῆς γραφῆς σκόπει θέαν, / τὴν τοῦ λόγου δὲ πρῶτα 
συνδροµὴν µάθε· / νυµφοστολεῖ γὰρ τοὺς ποθοῦντας ἐµφρόνως. 
 

Η 5,6: τὸν µέγαν ἐνίκησε λῃστήν, Θέρσανδρον λέγω: Ο σύζυγος της Μελίτης, 
Θέρσανδρος, χαρακτηρίζεται ληστής εξαιτίας της βάναυσης και αδιάντροπης 
συµπεριφοράς του προς τη Λευκίππη, συµπεριφοράς που θυµίζει αυτή των ληστών. 
 

Η 5,7 ἐφιλοσοφήσαµεν ... τὴν ἀποδηµίαν: Το ρήµα ἐφιλοσοφήσαµεν αναφέρεται στην 
ερωτική εγκράτεια που επέδειξε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, παρά τις 
απειλές και τους πειρασµούς που βρέθηκαν στο δρόµο του. Η επιλογή αυτού του 
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ρήµατος µάς καλεί να δούµε την εγκράτεια του όχι ακόµη παντρεµένου ζευγαριού ως 
µια συνειδητή στάση ζωής, αλλά υποκρύπτει και µια δόση ειρωνείας για την ατελή 
άσκηση εγκράτειας από τον Κλειτοφώντα, που ήταν πράγµατι ακόµη αγνός στη σχέση 
του µε τη Λευκίππη, αλλά είχε ερωτική επαφή µε τη Μελίτη. Ο προσεκτικός 
αναγνώστης θα θυµηθεί ότι ο ήρωας χρησιµοποίησε το ίδιο ρήµα όταν, κατά τη διάρκεια 
του θαλάσσιου ταξιδιού προς την Έφεσο, προσπαθούσε να πείσει τη Μελίτη να 
αναβάλουν την ερωτική τους συνεύρεση: «Φιλοσοφήσωµεν», εἶπον, «ὦ γύναι, µέχρι 
λαβώµεθα γῆς» (Ε 16,7). Πράγµατι ο Κλειτοφών έµεινε εγκρατής στο ταξίδι, αλλά 
ενέδωσε στη Μελίτη προς το τέλος της παραµονής του στην Έφεσο. 
 

Η 5,7 ἡ µὲν γὰρ ἤρα ἐκ πολλοῦ τοῦ τῆς ᾿Αρτέµιδος ἱεροῦ: Νωρίτερα στο µυθιστόρηµα (Δ 
1), η θεά Άρτεµη είχε εµφανιστεί στο όνειρο της Λευκίππης και ζητήσει από την ηρωίδα 
να µείνει αγνή ως το γάµο της, ενώ είχε προφητεύσει ότι η Λευκίππη θα παντρευόταν 
τον Κλειτοφώντα. 
 

Η 5,8 δέσποινα ᾿Αφροδίτη, µὴ νεµεσήσῃς ἡµῖν ὡς ὑβρισµένη: Η Αφροδίτη µπορεί να 
φανεί εκδικητική απέναντι σε ανθρώπους που περιφρονούν τη δύναµή της (δηλαδή τον 
έρωτα), όπως αποδεικνύει περίτρανα η τραγική ιστορία του Ιππόλυτου· ο νέος αυτός 
τιµούσε µόνο την Άρτεµη, και η Αφροδίτη τον τιµώρησε κάνοντας τη µητριά του, 
Φαίδρα, να τον ερωτευτεί, µε ολέθριες συνέπειες (το µύθο αυτό πραγµατεύεται η 
τραγωδία του Ευριπίδη Ἱππόλυτος). Ο ήρωας του µυθιστορήµατος του Ξενοφώντα 
Εφέσιου, Αβροκόµης, τιµωρείται για την αλαζονική του αδιαφορία απέναντι στον 
Έρωτα, όταν τελικά δέχεται τα βέλη του θεού µε βασανιστικό αποτέλεσµα (Ἐφεσιακά A 
1,5 κ.εξ.). 

 
 

ΛΟΓΓΟΣ 
 

Ποιµενικὰ κατὰ Δάφνιν καὶ Χλόην 
 

Γραµµατική Κάρλα – Βασίλης Λεντάκης 
 
Το ποιµενικό αυτό µυθιστόρηµα, µε πρόδηλες επιδράσεις από την ποίηση του 
Θεοκρίτου, χρονολογείται από την πλειονότητα των µελετητών στα τέλη του 
δεύτερου ή στις αρχές του τρίτου µεταχριστιανικού αιώνα. Όπως προκύπτει από 
επιγραφικό υλικό, το ελληνορωµαϊκής καταγωγής γένος των Λόγγων κατείχε 
εξέχουσα θέση στην τοπική κοινωνία της Λέσβου.  Στην οικογένεια αυτή ανήκε 
πιθανώς ο συγγραφέας µας (βλ. αναλυτικά Hunter, Daphnis & Chloe 1-15). 

Ο χαρακτήρας του έργου θα µπορούσε να συνοψιστεί στην ακόλουθη 
ρήση από το Περὶ ὕψους του «Λογγίνου» (22.1): «τότε η τέχνη είναι 
ολοκληρωµένη, όταν δίνει την εντύπωση πως είναι φύση, και τότε η φύση είναι 
επιτυχηµένη όταν εµπεριέχει λανθάνουσα την τέχνη». Με άλλα λόγια, κάτω από 
την επίστρωση της δροσερότητας και της αφέλειας (σε επίπεδο γλωσσικό, 
αφηγηµατικό και ιδεολογικό), ο επαρκής αναγνώστης της Δεύτερης Σοφιστικής, 
στον οποίον απευθύνεται ο Λόγγος, είναι σε θέση να διακρίνει το διακειµενικό 
παιχνίδι, την ειρωνεία, καθώς και κάποιες συµβολικές διαστάσεις. 
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 Οι πρωταγωνιστές διανύουν µια πορεία από την έκθεσή τους ως βρεφών 
στην αναγνώριση από τους φυσικούς γονείς τους και στην αποκατάσταση· από 
την αβεβαιότητα και την απειρία στην αυτογνωσία· από την παιδική ηλικία στη 
σεξουαλική και κοινωνική ωριµότητα· από την παρθενία στον γάµο· από την 
ύπαιθρο στην πόλη ή, για το θέσουµε µε τους όρους της ανθρωπολογικής 
σχολής του Παρισιού, από την αγριότητα στον πολιτισµό. Το ζεύγος διανύει µια 
µυητική διαδροµή, υπό την αιγίδα δύο θεοτήτων οι οποίες στην αρχαιοελληνική 
σκέψη σχετίζονται στενά, τόσο σε κυριολεκτικό όσο και σε µεταφορικό επίπεδο, 
µε τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννησης: του Έρωτα και του Διονύσου. 
Ο κύκλος αυτός υποδηλώνεται και µέσω του κύκλου των εποχών, µε 
αποκορύφωµα το φθινόπωρο, την εποχή δηλαδή του τρύγου. Το θεϊκό σχέδιο 
που διέπει τη δράση, εκδηλώνεται µέσω ονείρων, επιφανειών, θαυµάτων, αλλά 
και µε κάποιους πιο έµµεσους τρόπους. Η άφιξη του Διονυσοφάνη, του φυσικού 
πατέρα του Δάφνη, σηµατοδοτεί ταυτόχρονα και τη διπλή επιφάνεια του 
Διονύσου και του Φάνητος. Στις ορφικές κοσµογονίες, ο Φάνης, ο λεγόµενος 
Πρωτόγονος (το πρώτο πλάσµα της δηµιουργίας), ταυτίζεται µε τον Έρωτα, τον 
κρυφό δηλαδή δραµατουργό της ιστορίας. 

Αν άλλοι συγγραφείς, όπως ο Αχιλλέας Τάτιος, µας παραπέµπουν, µε τις 
µηχανορραφίες και τις ανατροπές που σκαρώνουν, στον αστικό χώρο της Νέας 
Κωµωδίας, ο Λόγγος µάς µεταφέρει στην εξιδανικευµένη, προπολιτισµική φύση 
του Ποιµενικού Ειδυλλίου, όπως αποκρυσταλλώθηκε και κληροδοτήθηκε από 
τον Θεόκριτο και τις Ἐκλογές του Βιργιλίου. Το έργο, προσαρµοσµένο καθώς 
είναι στη µικρογραφική αισθητική της ελληνιστικής εποχής, αποκλίνει µε 
ποικίλους τρόπους από τις συµβάσεις του είδους. Η υπόθεση δεν 
διαδραµατίζεται στον µεγάλο κόσµο, αλλά στο περιορισµένο φυσικό τοπίο της 
Λέσβου. Στη θέση της περιπέτειας και της περιπλάνησης προβάλλεται µια 
εσωτερική ψυχική διαδροµή: η αφύπνιση της ερωτικής επιθυµίας.  

Για τον συγγραφέα, ο έρωτας είναι κάτι πολύ περισσότερο από µια 
φυσική ανάγκη ή ένα παιχνίδι· είναι η ζωτική δύναµη που κυβερνά τον κόσµο. 
Η φύση δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό· είναι στοιχειωµένη από τον Έρωτα 
και την ακολουθία του: τον Διόνυσο, τον Πάνα και τις Νύµφες. Οι 
πρωταγωνιστές δεν ζουν απλώς στη φύση· είναι µέρος της. Και, ως παιδιά της 
φύσης, δεν γνωρίζουν καµιά αναστολή στους σεξουαλικούς πειραµατισµούς 
τους. Κατά βάθος όµως η φύση του Λόγγου είναι θερµοκήπιο. Πρόκειται, όπως 
συµβαίνει και µε τον Θεόκριτο, για τη λογοτεχνική κατασκευή ενός ανθρώπου 
της πόλης, για την απόλαυση ενός αστικού αναγνωστικού κοινού (βλ. Effe, 
Longos).  

Ο πεποιηµένος χαρακτήρας του έργου φαίνεται ιδιαίτερα στις ερωτικές 
περιγραφές. Η ερωτική επιθυµία αφυπνίζεται µεν, αλλά η Χλόη θα παραµείνει 
παρθένα, όπως το υπαγορεύουν οι κανόνες του είδους, µέχρι την τελευταία 
σελίδα. Το εµπόδιο εδώ δεν είναι εξωτερικό, όπως στα άλλα µυθιστορήµατα, 
αλλά η ποιµενική αφέλεια των πρωταγωνιστών, απίστευτη µε ρεαλιστικά 
κριτήρια. Όταν π.χ. ο γερο-Φιλητάς τούς εξηγεί ότι δεν υπάρχει άλλο φάρµακο 
για τον έρωτα, «παρά µόνο το φιλί και η αγκαλιά, και το να πλαγιάσουν µαζί µε 
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γυµνά σώµατα» (Β 7.7), εκείνοι, ανύποπτοι για την ευφηµιστική σηµασία του 
ρήµατος συγκατακλίνεσθαι, εφαρµόζουν την οδηγία του κατά γράµµα, µε 
ελάχιστα βεβαίως αποτελέσµατα. Τα παραδείγµατα θα µπορούσαν να 
πολλαπλασιαστούν. Οι ερωτικές σκηνές, που αφθονούν στο έργο, δεν 
επικεντρώνονται τόσο στο τι κάνουν οι δύο εραστές, όσο στο τι δεν µπορούν να 
κάνουν· στόχος του συγγραφέα δεν είναι να προκαλέσει ερεθισµό, αλλά 
µειδίαµα. Μειδίαµα προκαλεί και η τολµηρότερη ίσως ερωτική σκηνή που 
απαντά σε αρχαίο ελληνικό έργο, όταν ο Δάφνης, απολαµβάνοντας κενὴν 
τέρψιν, περιπτύσσεται ερωτικά µέσα στον ύπνο του µε τον πατέρα της 
αγαπηµένης του, ταῦτα πάντα ποιεῖν Χλόην ὀνειροπολούµενος (Γ 9.5). Η 
ευπρέπεια οριακά διασώζεται (αλλά και υπονοµεύεται) από το γεγονός ότι ο 
Δάφνης, ως παιδί της αγνής υπαίθρου και όχι του εκλεπτυσµένου πλην 
διεφθαρµένου άστεως, αγνοεί παντελώς τον οµοερωτισµό (Δ 12.2).   

Η ειρωνεία δεν περιορίζεται στη στάση του αφηγητή απέναντι στους 
χαρακτήρες του. Όπως και στην ελληνιστική ποίηση, έτσι κι εδώ ιδιαίτερο ρόλο 
παίζει ο διάλογος µε τη λογοτεχνική παράδοση. Ορισµένα χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα: Ο Λόγγος διηγείται σε άψογο θουκυδίδειο ιδίωµα έναν πόλεµο 
που ξεκίνησε από µια κατσίκα (βλ. ιδίως Γ 1-2). Η παντρεµένη εκµαυλίστρα 
Λυκαίνιον παρασύρει τον Δάφνη σε µια ερηµιά για να ικανοποιήσει τις ορέξεις 
της, λέγοντάς του πως τάχα ένας αετός άρπαξε την καλύτερη από τις είκοσι 
χήνες της, κι αυτή έπεσε από τα νύχια του σε µια συστάδα θάµνων (Γ 15-19). Ο 
υποψιασµένος αναγνώστης θα αναγνωρίσει έκτυπες λεπτοµέρειες από το 
περίφηµο όνειρο της Πηνελόπης στη ραψωδία τ της Ὀδύσσειας (στ. 536 κε)· 
µόνο που εδώ δεν µιλάει το υπόδειγµα της συζυγικής πίστης, αλλά µια 
παµπόνηρη µοιχαλίδα. 

Προφανείς είναι και οι πολυάριθµες αναφορές στην ποίηση της Σαπφώς 
και του Θεοκρίτου, οι οποίες αιτιολογούνται εσωτερικά τόσο λόγω του τόπου 
όσο και του θέµατος. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι, σε αντίθεση µε άλλα έργα 
της περιόδου, όπου η διακειµενικότητα αποτελεί συχνά στείρα επίδειξη 
λογιότητας, στον Λόγγο η ποίηση αναδύεται «φυσικά», καθώς οι απαίδευτοι 
πρωταγωνιστές δραµατοποιούν ενστικτωδώς, µέσω της µίµησης, τα κλασικά 
κείµενα για τον έρωτα, µε τη γνωστή θεµατολογία τους: ο πόθος ως αρρώστια, 
τα σωµατικά της συµπτώµατα, το γλυκόπικρο συναίσθηµα που προκαλείται από 
αυτό το «ακαταµάχητο ερπετό». 

Για τον Πλάτωνα, ως γνωστόν, η τέχνη είναι µίµηση. Ευδιάκριτοι είναι 
και κάποιοι άλλοι πλατωνισµοί στο µυθιστόρηµα: η σηµασία του βλέµµατος, η 
εκδήλωση του θείου µέσα από τη φύση, ο έρωτας ως µανία και ως πνοή, το 
φτέρωµα της ψυχής, και πάνω απ’ όλα η αίσθηση ότι πίσω από τη σεξουαλική 
επιθυµία κρύβεται η νοσταλγία για κάτι άλλο – τον χαµένο µας εαυτό, την 
απόλυτη οµορφιά, τον αέναο κόσµο από τον οποίο η ψυχή έχει εξοριστεί. Η 
φράση του Λόγγου (Α 22.4): «ήθελαν κάτι, αγνοούσαν τι ήθελαν», αποτελεί 
σαφή υπαινιγµό στον πλατωνικό Φαῖδρο (255d): «ποθεί, δεν ξέρει όµως τι». 

Η γλώσσα του µυθιστορήµατος είναι φαινοµενικά απλή, κατά βάθος 
ωστόσο φροντισµένη µε το υποδεκάµετρο. Το πλήρες οπλοστάσιο της σχολής 
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του Γοργία βρίσκεται εν δράσει: πάρισα, οµοιοτέλευτα, παρηχήσεις, ρυθµοί. 
Αξίζει να παρατηρηθεί ότι και εδώ το έργο δεν δίνει την εντύπωση ρητορικής 
επίδειξης. Το ύφος χωνεύεται πλήρως στο ευρύτερο κλίµα.  

Ολόκληρη η αισθητική του µυθιστορήµατος συνοψίζεται, µε την τεχνική 
της mise-en-abyme, στο επεισόδιο της επίσκεψης (ή µάλλον της επιφάνειας: 
ἐφίσταται, Β 3.1) του γερο-Φιλητά. Ο ίδιος πληροφορεί τα παιδιά πως τη 
γυναίκα του τη λένε Αµαρυλλίδα. Καθώς το όνοµα αυτό ανήκει στην πιο 
εµβληµατική αγαπηµένη του βουκολικού είδους (Θεόκριτος, Εἰδύλλιο 3.1: 
Κωµάσδω ποτὶ τὰν Ἀµαρυλλίδα), αναγνωρίζουµε στο πρόσωπο του παλαίµαχου 
βοσκού τον αρχηγέτη της αλεξανδρινής ποιητικής. Κατανοούµε ότι ο κήπος που 
έχει φτιάξει µε τα ίδια του τα χέρια αποτελεί µεταφορά της ίδιας της ποίησης. 
Τα δέντρα και τα φυτά του «κήπου», τριανταφυλλιές, µυρτιές και ροδιές, 
συνδέονται µετωνυµικά µε βασικά θέµατα του µυθιστορήµατος: την ποίηση, τη 
σεξουαλικότητα και τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννησης. Ο 
ποιητολογικός υπαινιγµός είναι ευδιάκριτος: ένας παλιός ποιητής αφήνει τον 
δικό του «κήπο», για να επισκεφθεί τον «κήπο» του επιγόνου του, δηλαδή του 
Λόγγου.96 Λίγο αργότερα, ο Φιλητάς θα προσφέρει το σουραύλι του στον 
Δάφνη· πρόκειται ασφαλώς για µια συµβολική χειρονοµία µε αυτοαναφορικό 
χαρακτήρα (πβ. τον Ασκραίο του Παλαµά).  

Αυτοαναφορικό χαρακτήρα έχει και η λέξη παίγνια, µε την οποία 
τελειώνει το µυθιστόρηµα. Με την ίδια λέξη κλείνει και το προγραµµατικό 
κείµενο της κλασικής ρητορείας, το Ἑλένης ἐγκώµιον του Γοργία. Πραγµατικό 
θέµα του παιγνίου αυτού δεν είναι βέβαια η Ελένη ή η δύναµη του έρωτα, αλλά 
η ικανότητα του λόγου να κατασκευάζει τη δική του πραγµατικότητα· το ίδιο 
ακριβώς κάνει και η µυθοπλασία. 

Για το έργο υπάρχουν δύο εξαίρετες ερµηνευτικές εκδόσεις, του J. R. 
Morgan (µε έµφαση στην αφηγηµατική τεχνική) και του E. Bowie (µε έµφαση 
στη γλώσσα). Το κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην έκδοση: G. Dalmeyda, 
Longus. Pastorales (Daphnis et Chloé), Paris: Les Belles Lettres, 1934 (repr. 
1971). 

Το προοίµιο αποτελεί «έκφραση» ενός έργου τέχνης που απεικονίζει την 
ερωτική ιστορία στην οποία αναφέρεται ο αφηγητής στο έργο του. Στα 
αποσπάσµατα Β 3-8 και Γ 15-19 εµφανίζονται οι δύο praeceptores amoris του 
µυθιστορήµατος. Ο γερο-Φιλητάς µυεί τα δύο παιδιά στη φύση του έρωτα, στα 
µυστήριά του και στη φιλοσοφία του. Η Λυκαίνιον µυεί τον Δάφνη στην 
ερωτική πράξη. 
 
Προοίµιον 
 Ἐν Λέσβῳ θηρῶν ἐν ἄλσει Νυµφῶν θέαµα εἶδον κάλλιστον ὧν εἶδον· εἰκόνα 
γραπτήν, ἱστορίαν ἔρωτος. Καλὸν µὲν καὶ τὸ ἄλσος, πολύδενδρον, ἀνθηρόν, 
κατάρρυτον· µία πηγὴ πάντα ἔτρεφε, καὶ τὰ ἄνθη καὶ τὰ δένδρα· ἀλλ’ ἡ γραφὴ 
																																																								
96 Πρβ. Προπέρτιο 3.1.1-2: Callimachi Manes et Coi sacra Philitae,/ in vestrum, quaeso, me sinite 
ire nemus («Πνεύµατα του Καλλιµάχου και ιερά του Κώου Φιλίτα, αφήστε µε, παρακαλώ, να µπω 
στο άλσος σας»). 
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τερπνοτέρα καὶ τέχνην ἔχουσα περιττὴν καὶ τύχην ἐρωτικήν· ὥστε πολλοὶ καὶ τῶν 
ξένων κατὰ φήµην ᾔεσαν, τῶν µὲν Νυµφῶν ἱκέται, τῆς δὲ εἰκόνος θεαταί. 2 
Γυναῖκες ἐπ’ αὐτῆς τίκτουσαι καὶ ἄλλαι σπαργάνοις κοσµοῦσαι, παιδία ἐκκείµενα, 
ποίµνια τρέφοντα, ποιµένες ἀναιρούµενοι, νέοι συντιθέµενοι, λῃστῶν καταδροµή, 
πολεµίων ἐµβολή. Πολλὰ ἄλλα καὶ πάντα ἐρωτικὰ ἰδόντα µε καὶ θαυµάσαντα  
πόθος ἔσχεν ἀντιγράψαι τῇ γραφῇ· 3 καὶ ἀναζητησάµενος ἐξηγητὴν τῆς εἰκόνος 
τέτταρας βίβλους ἐξεπονησάµην, ἀνάθηµα µὲν Ἔρωτι καὶ Νύµφαις καὶ Πανί, 
κτῆµα δὲ τερπνὸν πᾶσιν ἀνθρώποις, ὃ καὶ νοσοῦντα ἰάσεται, καὶ λυπούµενον 
παραµυθήσεται, τὸν ἐρασθέντα ἀναµνήσει, τὸν οὐκ ἐρασθέντα προπαιδεύσει. 4 
Πάντως γὰρ οὐδεὶς ἔρωτα ἔφυγεν ἢ φεύξεται, µέχρις ἂν κάλλος ᾖ καὶ ὀφθαλµοὶ 
βλέπωσιν. Ἡµῖν δ’ ὁ θεὸς παράσχοι σωφρονοῦσι τὰ τῶν ἄλλων γράφειν. 
 

Β 3-8: Η επίσκεψη του Φιλητά 
 

3  Τερποµένοις δὲ αὐτοῖς ἐφίσταται πρεσβύτης σισύρας ἐνδεδυµένος, 
καρβατίνας ὑποδεδεµένος, πήραν ἐξηρτηµένος, καὶ τὴν πήραν παλαιάν. Οὗτος 
πλησίον καθίσας αὐτῶν ὧδε εἶπε· 2 «Φιλητᾶς, ὦ παῖδες, ὁ πρεσβύτης ἐγώ, ὃς 
πολλὰ µὲν ταῖσδε ταῖς Νύµφαις ᾖσα, πολλὰ δὲ τῷ Πανὶ ἐκείνῳ ἐσύρισα, βοῶν δὲ 
πολλῆς ἀγέλης ἡγησάµην µόνῃ µουσικῇ. Ἥκω δὲ ὑµῖν ὅσα εἶδον µηνύσων, ὅσα 
ἤκουσα ἀπαγγελῶν. 3 Κῆπός ἐστί µοι τῶν ἐµῶν χειρῶν, ὃν ἐξ οὗ νέµειν διὰ γῆρας 
ἐπαυσάµην, ἐξεπονησάµην, ὅσα ὧραι φέρουσι, πάντα ἔχων ἐν αὑτῷ καθ’ ὥραν 
ἑκάστην· 4 ἦρος ῥόδα <καὶ> κρίνα καὶ ὑάκινθος καὶ ἴα ἀµφότερα, θέρους 
µήκωνες καὶ ἀχράδες καὶ µῆλα πάντα, νῦν ἄµπελοι καὶ συκαῖ καὶ ῥοιαὶ καὶ µύρτα 
χλωρά. 5 Εἰς τοῦτον τὸν κῆπον ὀρνίθων ἀγέλαι συνέρχονται τὸ ἑωθινόν, τῶν µὲν 
ἐς τροφήν, τῶν δὲ ἐς ᾠδήν· συνηρεφὴς γὰρ καὶ κατάσκιος καὶ πηγαῖς τρισὶ 
κατάρρυτος· ἂν περιέλῃ τις τὴν αἱµασιάν, ἄλσος ὁρᾶν οἰήσεται. 

4 Εἰσελθόντι δέ µοι τήµερον ἀµφὶ µέσην ἡµέραν ὑπὸ ταῖς ῥοιαῖς καὶ ταῖς 
µυρρίναις βλέπεται παῖς, µύρτα καὶ ῥοιὰς ἔχων, λευκὸς ὡς γάλα καὶ ξανθὸς ὡς 
πῦρ, στιλπνὸς ὡς ἄρτι λελουµένος· γυµνὸς ἦν, µόνος ἦν· ἔπαιζεν ὡς ἴδιον κῆπον 
τρυγῶν. 2 Ἐγὼ µὲν οὖν ὥρµησα ἐπ’αὐτὸν ὡς συλληψόµενος, δείσας µὴ ὑπ’ 
ἀγερωχίας τὰς µυρρίνας καὶ τὰς ῥοιὰς κατακλάσῃ· ὁ δέ µε κούφως καὶ ῥᾳδίως 
ὑπέφευγε, ποτὲ µὲν ταῖς ῥοδωνιαῖς ὑποτρέχων, ποτὲ δὲ ταῖς µήκωσιν 
ὑποκρυπτόµενος, ὥσπερ πέρδικος νεοττός. 3 Καίτοι πολλάκις µὲν πράγµατα ἔσχον 
ἐρίφους γαλαθηνοὺς διώκων, πολλάκις δὲ ἔκαµον µεταθέων µόσχους 
ἀρτιγεννήτους· ἀλλὰ τοῦτο ποικίλον τι χρῆµα ἦν καὶ ἀθήρατον. Καµὼν οὖν ὡς 
γέρων καὶ ἐπερεισάµενος τῇ βακτηρίᾳ καὶ ἅµα φυλάττων µὴ φύγῃ, ἐπυνθανόµην 
τίνος ἐστὶ τῶν γειτόνων, καὶ τί βουλόµενος ἀλλότριον κῆπον τρυγᾷ. 4 Ὁ δὲ 
ἀπεκρίνατο µὲν οὐδέν, στὰς δὲ πλησίον ἐγέλα πάνυ ἁπαλὸν καὶ ἔβαλλέ µε τοῖς 
µύρτοις καὶ οὐκ οἶδ’ ὅπως ἔθελγε µηκέτι θυµοῦσθαι. Ἐδεόµην οὖν εἰς χεῖρας 
ἐλθεῖν µηδὲν φοβούµενον ἔτι, καὶ ὤµνυον κατὰ τῶν µύρτων ἀφήσειν, ἐπιδοὺς 
µήλων καὶ ῥοιῶν, 5 παρέξειν τε ἀεὶ τρυγᾶν τὰ φυτὰ καὶ δρέπειν τὰ ἄνθη, τυχὼν 
παρ’ αὐτοῦ φιλήµατος ἑνός. 

5 Ἐνταῦθα πάνυ καπυρὸν γελάσας ἀφίησι φωνήν, οἵαν οὔτε χελιδὼν οὔτε 
ἀηδὼν οὔτε κύκνος, ὅµοιος ἐµοὶ γέρων γενόµενος. «Ἐµοὶ µέν, ὦ Φιλητᾶ, φιλῆσαί 
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σε φθόνος οὐδείς· βούλοµαι γὰρ φιλεῖσθαι µᾶλλον ἢ σὺ γενέσθαι νέος· ὅρα δὲ εἴ 
σοι καθ’ ἡλικίαν τὸ δῶρον· 2 οὐδὲν γάρ σε ὠφελήσει τὸ γῆρας πρὸς τὸ µὴ διώκειν 
ἐµὲ µετὰ τὸ ἓν φίληµα. Δυσθήρατος <δ’> εἰµὶ καὶ ἱέρακι καὶ ἀετῷ καὶ εἴ τις ἄλλος 
τούτων ὠκύτερος ὄρνις. Οὔ τοι παῖς ἐγὼ καὶ εἰ δοκῶ παῖς, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κρόνου 
πρεσβύτερος καὶ αὐτοῦ τοῦ παντὸς χρόνου. 3 Καί σε οἶδα νέµοντα πρωθήβην ἐν 
ἐκείνῳ τῷ ὄρει τὸ πλατὺ βουκόλιον καὶ παρήµην σοι συρίττοντι πρὸς ταῖς φηγοῖς 
ἐκείναις, ἡνίκα ἤρας Ἀµαρυλλίδος· ἀλλά µε οὐχ ἑώρας καίτοι πλησίον µάλα τῇ 
κόρῃ παρεστῶτα. Σοὶ µὲν οὖν ἐκείνην ἔδωκα· καὶ ἤδη σοι παῖδες, ἀγαθοὶ 
βουκόλοι καὶ γεωργοί· 4 νῦν δὲ Δάφνιν ποιµαίνω καὶ Χλόην· καὶ ἡνίκα ἂν αὐτοὺς 
εἰς ἓν συναγάγω τὸ ἑωθινόν, εἰς τὸν σὸν ἔρχοµαι κῆπον καὶ τέρποµαι τοῖς ἄνθεσι 
καὶ τοῖς φυτοῖς κἀν ταῖς πηγαῖς ταύταις λούοµαι. Διὰ τοῦτο καλὰ καὶ τὰ ἄνθη καὶ 
τὰ φυτά, τοῖς ἐµοῖς λουτροῖς ἀρδόµενα. 5 Ὅρα δὲ µή τί σοι τῶν φυτῶν 
κατακέκλασται, µή τις ὀπώρα τετρύγηται, µή τις ἄνθους ῥίζα πεπάτηται, µή τις 
πηγὴ τετάρακται, καὶ χαῖρε µόνος ἀνθρώπων ἐν γήρᾳ θεασάµενος τοῦτο τὸ 
παιδίον.» 

6 Ταῦτα εἰπὼν ἀνήλατο καθάπερ ἀηδόνος νεοττὸς ἐπὶ τὰς µυρρίνας, καὶ 
κλάδον ἀµείβων ἐκ κλάδου διὰ τῶν φύλλων ἀνεῖρπεν εἰς ἄκρον. Εἶδον αὐτοῦ καὶ 
πτέρυγας ἐκ τῶν ὤµων καὶ τοξάρια µεταξὺ τῶν πτερύγων [καὶ τῶν ὤµων], καὶ 
οὐκέτι εἶδον οὔτε ταῦτα οὔτε αὐτόν. 2 Εἰ δὲ µὴ µάτην ταύτας τὰς πολιὰς ἔφυσα 
µηδὲ γηράσας µαταιοτέρας τὰς φρένας ἐκτησάµην, Ἔρωτι, ὦ παῖδες κατέσπεισθε 
καὶ Ἔρωτι ὑµῶν µέλει.»   

 7 Πάνυ ἐτέρφθησαν ὥσπερ µῦθον οὐ λόγον ἀκούοντες καὶ ἐπυνθάνοντο τί 
ἐστί ποτε ὁ Ἔρως, πότερα παῖς ἢ ὄρνις, καὶ τί δύναται. Πάλιν οὖν ὁ Φιλητᾶς ἔφη· 
«θεός ἐστιν, ὦ παῖδες, ὁ Ἔρως, νέος καὶ καλὸς καὶ πετόµενος· διὰ τοῦτο καὶ 
νεότητι χαίρει καὶ κάλλος διώκει καὶ τὰς ψυχὰς ἀναπτεροῖ. 2 Δύναται δὲ τοσοῦτον 
ὅσον οὐδὲ ὁ Ζεύς. Κρατεῖ µὲν στοιχείων, κρατεῖ δὲ ἄστρων, κρατεῖ δὲ τῶν ὁµοίων 
θεῶν· οὐδὲ ὑµεῖς τοσοῦτον τῶν αἰγῶν καὶ τῶν προβάτων. 3 Τὰ ἄνθη πάντα 
Ἔρωτος ἔργα· τὰ φυτὰ ταῦτα τούτου ποιήµατα· διὰ τοῦτον καὶ ποταµοὶ ῥέουσι καὶ 
ἄνεµοι πνέουσιν. 4 Ἔγνων δὲ ἐγὼ καὶ ταῦρον ἐρασθέντα, καὶ ὡς οἴστρῳ πληγεὶς 
ἐµυκᾶτο· καὶ τράγον φιλήσαντα αἶγα, καὶ ἠκολούθει πανταχοῦ. Αὐτὸς µὲν γὰρ 
ἤµην νέος καὶ ἠράσθην Ἀµαρυλλίδος· καὶ οὔτε τροφῆς ἐµεµνήµην οὔτε ποτὸν 
προσεφερόµην οὔτε ὕπνον ᾑρούµην. 5 Ἤλγουν τὴν ψυχήν, τὴν καρδίαν 
ἐπαλλόµην, τὸ σῶµα ἐψυχόµην· ἐβόων ὡς παιόµενος, ἐσιώπων ὡς νεκρούµενος, 
εἰς ποταµοὺς ἐνέβαινον ὡς καόµενος. 6 Ἐκάλουν τὸν Πᾶνα βοηθόν, ὡς καὶ αὐτὸν 
τῆς Πίτυος ἐρασθέντα· ἐπῄνουν τὴν Ἠχὼ τὸ Ἀµαρυλλίδος ὄνοµα µετ’ ἐµὲ 
καλοῦσαν· κατέκλων τὰς σύριγγας, ὅτι µοι τὰς µὲν βοῦς ἔθελγον, Ἀµαρυλλίδα δὲ 
οὐκ ἦγον. 7 Ἔρωτος γὰρ οὐδὲν φάρµακον, οὐ πινόµενον, οὐκ ἐσθιόµενον, οὐκ ἐν 
ᾠδαῖς λαλούµενον, ὅτι µὴ φίληµα καὶ περιβολὴ καὶ συγκατακλιθῆναι γυµνοῖς 
σώµασι.» 
 

Γ 15-19: Η αποπλάνηση του Δάφνη από τη Λυκαίνιον 
 

15 Ἦν δέ τις αὐτῷ γείτων, γεωργὸς γῆς ἰδίας, Χρῶµις τὸ ὄνοµα, παρηβῶν 
ἤδη τὸ σῶµα. Τούτῳ γύναιον ἦν ἐπακτὸν ἐξ ἄστεος, νέον καὶ ὡραῖον καὶ 
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ἀγροικίας ἁβρότερον· τούτῳ Λυκαίνιον ὄνοµα ἦν. 2 Αὕτη ἡ Λυκαίνιον ὁρῶσα τὸν 
Δάφνιν καθ’ ἑκάστην ἡµέραν παρελαύνοντα τὰς αἶγας ἕωθεν εἰς νόµην, νύκτωρ ἐκ 
νοµῆς, ἐπεθύµησεν ἐραστὴν κτήσασθαι δώροις δελεάσασα. 3 Καὶ δή ποτε 
λοχήσασα µόνον καὶ σύριγγα δῶρον ἔδωκε καὶ µέλι ἐν κηρίῳ καὶ πήραν ἐλάφου· 
εἰπεῖν δέ τι ὤκνει, τὸν Χλόης ἔρωτα καταµαντευοµένη· πάντα γὰρ ἑώρα 
προσκείµενον αὐτὸν τῇ κόρῃ. 4 Πρότερον µὲν οὖν ἐκ νευµάτων καὶ γέλωτος 
συνεβάλλετο τοῦτο, τότε δὲ ἐξ ἑωθινοῦ σκηψαµένη πρὸς Χρῶµιν ὡς παρὰ 
τίκτουσαν ἄπεισι γείτονα, κατόπιν τε αὐτοῖς κατηκολούθησε καὶ εἴς τινα λόχµην 
ἐγκρύψασα ἑαυτήν, ὡς µὴ βλέποιτο, πάντα ἤκουσεν ὅσα εἶπον, πάντα εἶδεν ὅσα 
ἔπραξαν· οὐκ ἔλαθεν αὐτὴν οὐδὲ κλαύσας ὁ Δάφνις. 5 Συναλγήσασα δὴ τοῖς 
ἀθλίοις καὶ καιρὸν ἥκειν νοµίσασα διττόν, τὸν µὲν εἰς τὴν ἐκείνων σωτηρίαν, τὸν 
δὲ εἰς τὴν ἑαυτῆς ἐπιθυµίαν, ἐπιτεχνᾶταί τι τοιόνδε.  

16 Τῆς ἐπιούσης ὡς παρὰ τὴν γυναῖκα [λαβὴν] τὴν τίκτουσαν ἀπιοῦσα 
φανερῶς ἐπὶ τὴν δρῦν, ἐν ᾗ ἐκαθέζετο Δάφνις καὶ Χλόη, παραγίνεται καὶ ἀκριβῶς 
µιµησαµένη τὴν τεταραγµένην, 2 «σῶσόν µε» εἶπε «Δάφνι, τὴν ἀθλίαν·ἐκ γάρ µοι 
τῶν χηνῶν τῶν εἴκοσιν ἕνα τὸν κάλλιστον ἀετὸς ἥρπασε, καὶ οἷα µέγα φορτίον 
ἀράµενος οὐκ ἠδυνήθη µετέωρος ἐπὶ τὴν συνήθη τὴν ὑψηλὴν κοµίσαι ἐκείνην 
πέτραν, ἀλλ’ εἰς τήνδε τὴν ὕλην τὴν ταπεινὴν ἔχων κατέπεσε. 3 Σὺ τοίνυν, πρὸς 
τῶν Νυµφῶν καὶ τοῦ Πανὸς ἐκείνου, <συν>εισελθὼν εἰς τὴν ὕλην —µόνη γὰρ 
δέδοικα— σῶσόν µοι τὸν χῆνα, µηδὲ περιίδῃς ἀτελῆ µοι τὸν ἀριθµὸν γενόµενον. 4 
Τάχα δὲ καὶ αὐτὸν τὸν ἀετὸν ἀποκτενεῖς καὶ οὐκέτι πολλοὺς ὑµῶν ἄρνας καὶ 
ἐρίφους ἁρπάσει. Τὴν δὲ ἀγέλην τέως φρουρήσει Χλόη· πάντως αὐτὴν ἴσασιν αἱ 
αἶγες ἀεί σοι συννέµουσαν.»  

17 Οὐδὲν οὖν τῶν µελλόντων ὑποπτεύσας ὁ Δάφνις εὐθὺς ἐγείρεται καὶ 
ἀράµενος τὴν καλαύροπα κατόπιν ἠκολούθει τῇ Λυκαινίῳ· ἡ δὲ ἡγεῖτο ὡς 
µακροτάτω τῆς Χλόης. Καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὸ πυκνότατον ἐγένοντο, πηγῆς πλησίον 
καθίσαι κελεύσασα αὐτόν «ἐρᾷς» εἶπε «Δάφνι, Χλόης, καὶ τοῦτο ἔµαθον ἐγὼ 
νύκτωρ παρὰ τῶν Νυµφῶν. 2 Δι’ ὀνείρατος ἐµοὶ καὶ τὰ χθιζά σου διηγήσαντο 
δάκρυα καὶ ἐκέλευσάν σε σῶσαι διδαξαµένην τὰ ἔρωτος ἔργα. Τὰ δέ ἐστιν οὐ 
φίληµα καὶ περιβολὴ καὶ οἷα δρῶσι κριοὶ καὶ τράγοι· ἄλλα ταῦτα πηδήµατα καὶ 
τῶν ἐκεῖ γλυκύτερα· πρόσεστι γὰρ αὐτοῖς χρόνος µακροτέρας ἡδονῆς. 3 Εἰ δή σοι 
φίλον ἀπηλλάχθαι κακῶν καὶ ἐν πείρᾳ γενέσθαι ζητουµένων τερπνῶν, ἴθι, 
παραδίδου µοι τερπνὸν σαυτὸν µαθητήν· ἐγὼ δὲ χαριζοµένη ταῖς Νύµφαις ἐκεῖνα 
διδάξω.  

18 Οὐκ ἐκαρτέρησεν ὁ Δάφνις ὑφ’ ἡδονῆς, ἀλλ’ ἅτε ἄγροικος καὶ αἰπόλος 
καὶ ἐρῶν καὶ νέος, πρὸ τῶν ποδῶν καταπεσὼν τὴν Λυκαίνιον ἱκέτευεν ὅτι τάχιστα 
διδάξαι τὴν τέχνην, δι’ ἧς ὃ βούλεται δράσει Χλόην· 2 καὶ ὥσπερ τι µέγα καὶ 
θεόπεµπτον ἀληθῶς µέλλων διδάσκεσθαι καὶ ἔριφον αὐτῇ σηκίτην δώσειν 
ἐπηγγείλατο καὶ τυροὺς ἁπαλοὺς πρωτορρύτου γάλακτος καὶ τὴν αἶγα αὐτήν. 3 
Εὑροῦσα δὴ ἡ Λυκαίνιον αἰπολικὴν ἀφθονίαν, οἵαν οὐ προσεδόκησεν, ἤρχετο 
παιδεύειν τὸν Δάφνιν τοῦτον τὸν τρόπον. Ἐκέλευσεν αὐτὸν καθίσαι πλησίον 
αὐτῆς, ὡς εἶχε, καὶ φιλήµατα φιλεῖν οἷα εἰώθει καὶ ὅσα, καὶ φιλοῦντα ἅµα 
περιβάλλειν καὶ κατακλίνεσθαι χαµαί. 4 Ὡς δὲ ἐκαθέσθη καὶ ἐφίλησε καὶ 
κατεκλίθη, µαθοῦσα ἐνεργεῖν δυνάµενον καὶ σφριγῶντα, ἀπὸ µὲν τῆς ἐπὶ πλευρὰν 
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κατακλίσεως ἀνίστησιν, αὑτὴν δὲ ὑποστορέσασα ἐντέχνως ἐς τὴν τέως ζητουµένην 
ὁδὸν ἦγε. Τὸ δὲ ἐντεῦθεν οὐδὲν περιειργάζετο ξένον· αὐτὴ γὰρ ἡ φύσις λοιπὸν 
ἐπαίδευσε τὸ πρακτέον. 

19 Τελεσθείσης δὲ τῆς ἐρωτικῆς παιδαγωγίας ὁ µὲν Δάφνις ἔτι ποιµενικὴν 
γνώµην ἔχων ὥρµητο τρέχειν ἐπὶ τὴν Χλόην καὶ ὅσα πεπαίδευτο δρᾶν αὐτίκα, 
καθάπερ δεδοικὼς µὴ βραδύνας ἐπιλάθοιτο· ἡ δὲ Λυκαίνιον κατασχοῦσα αὐτὸν 
ἔλεξεν ὧδε· «ἔτι καὶ ταῦτά σε δεῖ µαθεῖν, Δάφνι. 2 Ἐγὼ γυνὴ τυγχάνουσα πέπονθα 
νῦν οὐδέν· πάλαι γάρ µε ταῦτα ἀνὴρ ἄλλος ἐπαίδευσε, µισθὸν τὴν παρθενίαν 
λαβών· Χλόη δὲ συµπαλαίουσά σοι ταύτην τὴν πάλην καὶ οἰµώξει καὶ κλαύσεται 
κἀν αἵµατι κείσεται πολλῷ [καθάπερ πεφονευµένη]. 3 Ἀλλὰ σὺ τὸ αἷµα µὴ 
φοβηθῇς, ἀλλ’ ἡνίκα ἂν πείσῃς αὐτήν σοι παρασχεῖν, ἄγαγε αὐτὴν εἰς τοῦτο τὸ 
χωρίον, ἵνα, κἂν βοήσῃ, µηδεὶς ἀκούσῃ, κἂν δακρύσῃ, µηδεὶς ἴδῃ, κἂν αἱµαχθῇ, 
λούσηται τῇ πηγῇ· καὶ µέµνησο ὅτι σε ἄνδρα ἐγὼ πρὸ Χλόης πεποίηκα.» 

 
Μετάφραση 

Προοίµιο 
Ενώ κυνηγούσα στη Λέσβο, στο άλσος των Νυµφών, αντίκρισα το ωραιότερο θέαµα της 
ζωής µου: µια ζωγραφιά που ιστορούσε έναν έρωτα. Όµορφο ήταν και το άλσος, γεµάτο 
δέντρα, λουλούδια, νερά· µια πηγή τα έτρεφε όλα, και τα άνθη και τα δέντρα. Η 
ζωγραφιά όµως ήταν ακόµη τερπνότερη, καθώς είχε και τέχνη περισσή και θέµα 
ερωτικό. Γι’ αυτό και πολλοί ξένοι συνέρρεαν, λόγω της φήµης της, ως προσκυνητές 
των Νυµφών και θεατές της εικόνας.  
 Απεικονίζονταν γυναίκες που γεννούσαν· άλλες που τύλιγαν τα βρέφη µε 
σπάργανα· παιδιά έκθετα· προβατίνες που τα έτρεφαν· βοσκοί που τα έπαιρναν δικά 
τους· νέοι που αντάλλασσαν όρκους· επιδροµή ληστών, εισβολή εχθρών. 
 Είδα κι άλλα πολλά, όλα ερωτικά· και µε κατέλαβε η επιθυµία να τα αντιγράψω 
µε τη γραφή. Αφού αναζήτησα εξηγητή της εικόνας, συνέθεσα τέσσερα βιβλία, 
αφιέρωµα στον Έρωτα, στις Νύµφες και στον Πάνα, και απόκτηµα τερπνό για όλους 
τους ανθρώπους, που θα γιατρέψει τον άρρωστο, θα παρηγορήσει τον λυπηµένο, θα 
ξυπνήσει αναµνήσεις σε αυτόν που ερωτεύτηκε και θα προπαιδεύσει αυτόν που δεν έχει 
ακόµη ερωτευτεί. Γιατί ποτέ κανείς δεν ξέφυγε από τον έρωτα και ούτε θα ξεφύγει όσο 
υπάρχει η οµορφιά και βλέπουν τα µάτια. Όσο για µένα, ας δώσει ο θεός να γράψω τις 
ιστορίες των άλλων κρατώντας τα λογικά µου.  
 

B 3 Κι ενώ εκείνοι ήταν όλο χαρά, εµφανίζεται µπροστά τους ένας γέροντας που 
φορούσε κάπα και χοντροπάπουτσα· στον ώµο του κρεµόταν ταγάρι, και µάλιστα παλιό. 
Κάθισε κοντά τους και είπε: 
 «Παιδιά µου, είµαι ο γερο-Φιλητάς. Πόσα τραγούδια δεν έχω πει για τούτες τις 
Νύµφες! Πόσες φορές δεν έχω παίξει µε τη φλογέρα µου για τον Πάνα που βλέπετε! 
Πόσα κοπάδια δεν έχω σαλαγήσει µε τη µουσική µου και µόνο! Ήρθα σε σας για να σας 
µεταφέρω όσα είδα και όσα άκουσα. 
 B 4 Έχω έναν κήπο, καµωµένο µε τα ίδια µου τα χέρια, απ’ όταν έπαψα να 
βόσκω τα κοπάδια µου εξαιτίας των γερατειών. Όσα καλούδια φέρνει κάθε εποχή, ο 
κήπος µου τα έχει: την άνοιξη, τριαντάφυλλα, κρίνα, υακίνθους και µενεξέδες, 
ανοιχτόχρωµους και σκούρους· το καλοκαίρι, παπαρούνες, αχλάδια και µήλα κάθε 
λογής· τώρα, αµπέλια, συκιές, ρόδια και φρέσκα µύρτιλα. Στον κήπο, µε την αυγή, 
µαζεύονται σµήνη πουλιών, άλλα για να βρουν τροφή κι άλλα για να τραγουδήσουν. 
Είναι, βλέπεις, πυκνός και σκιερός. Ποτίζεται από τρεις πηγές. Αν κανείς αφαιρέσει τον 
φράχτη, θα νοµίσει πως βλέπει άλσος. Όταν µπήκα σήµερα το µεσηµέρι, βλέπω κάτω 
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από τις ροδιές και τις µυρτιές ένα αγοράκι που κρατούσε µύρτιλα και ρόδια. Ήταν λευκό 
σαν το γάλα, ξανθό σαν τη φωτιά, κι αστραφτερό σαν να ’χε µόλις λουστεί. Ήταν γυµνό, 
ήταν µόνο. Κι έπαιζε σα να τρυγά τον δικό του κήπο. Όρµησα καταπάνω του για να το 
πιάσω, γιατί φοβόµουν µη µου τσακίσει τις µυρτιές και τις ροδιές µε το θράσος που είχε. 
Αυτό όµως µου ξέφευγε, ανάλαφρα και εύκολα, τρυπώνοντας άλλοτε κάτω από τις 
τριανταφυλλιές κι άλλοτε µέσα στις παπαρούνες, σαν περδικόπουλο. Πόσες φορές δεν 
έχω ιδρώσει κυνηγώντας βυζανιάρικα κατσικάκια και τρέχοντας πίσω από νεογέννητα 
µοσχαράκια! Μα τούτο το πλάσµα ήταν παµπόνηρο και άπιαστο. Σα γέρος, απόκαµα. 
Στηριγµένος στο µπαστούνι µου και προσέχοντας µη µου φύγει, το ρώτησα ποιανού 
γείτονα είναι και για ποιο λόγο τρυγά ξένο κήπο. Το παιδάκι δεν µου αποκρίθηκε, µόνο 
στάθηκε παραδίπλα, χαµογελούσε και µου έριχνε µύρτιλα. Δεν ξέρω πώς, αλλά µε 
µάγευε και ήµουν ανίκανος να θυµώσω άλλο. Το παρακάλεσα να µε ζυγώσει χωρίς 
φόβο και του ορκίστηκα στα µύρτα ότι θα το άφηνα ελεύθερο, χαρίζοντάς του κι από 
πάνω µήλα και ρόδια, και πως θα του επέτρεπα από εδώ και στο εξής να τρυγά τα φυτά 
και να κόβει τα λουλούδια, φτάνει να µου έδινε ένα φιλί.  

B 5 Τότε γέλασε ηχηρά αφήνοντας φωνή που δεν βγάζει ούτε χελιδόνι ούτε 
αηδόνι ούτε κύκνος όταν γεράσει όµοια µε µένα:  

‘Εγώ, Φιλητά, δεν έχω πρόβληµα να σε φιλήσω: το να µε φιλούν είναι για µένα 
πιο ποθητό απ’ ό,τι για σένα το να ξαναγίνεις νέος. Σκέψου µόνο αν το δώρο ταιριάζει 
στην ηλικία σου. Τα γερατειά σου δεν θα σε εµποδίσουν να µε κυνηγήσεις µετά το 
πρώτο φιλί. Είµαι όµως άπιαστος, ακόµη κι από γεράκι κι από αετό κι απ’ όποιο άλλο 
πετούµενο είναι τυχόν ταχύτερο από τούτα. Εγώ δεν είµαι παιδί, κι ας φαίνοµαι παιδί· 
είµαι πρεσβύτερος από τον Κρόνο κι από τον ίδιο τον αιώνιο Χρόνο. Σε ξέρω από 
παλικαράκι, όταν έβοσκες τα βόδια σ’ εκείνο το βουνό, και σε παρακολουθούσα όταν 
έπαιζες τη φλογέρα σου κάτω από κείνες τις βελανιδιές, ερωτευµένος µε την 
Αµαρυλλίδα. Εσύ όµως δεν µ’ έβλεπες, αν και στεκόµουν δίπλα στην κοπέλα. Εγώ την 
έδωσα σε σένα· κι έχεις ήδη παιδιά, που είναι καλοί γελαδάρηδες και γεωργοί. Τώρα 
όµως έχω υπό τη σκέπη µου τον Δάφνη και τη Χλόη. Κάθε πρωί τους ενώνω κι ύστερα 
έρχοµαι στον δικό σου κήπο για να απολαύσω τα λουλούδια και τα φυτά και να λουστώ 
σε τούτες τις πηγές. Γι’ αυτό είναι όµορφα τα άνθη και τα φυτά σου, γιατί ποτίζονται µε 
τα λουτρά µου. Κοίτα, λοιπόν, αν έχει σπάσει κάποιο φυτό, αν έχει τρυγηθεί κανένας 
καρπός, αν έχει πατηθεί καµιά ρίζα, αν έχει θολώσει κάποια πηγή. Και να σαι 
περήφανος γιατί εσύ, απ’ όλους τους ανθρώπους, αντίκρισες στα γεράµατα αυτό το 
παιδάκι.’ 

B 6 Και µ’ αυτά τα λόγια πέταξε σαν αηδονάκι στις µυρτιές πηδώντας από 
κλωνάρι σε κλωνάρι, και µέσα από τη φυλλωσιά σκαρφάλωσε στην κορυφή. Είδα 
φτερούγες στους ώµους του κι ένα µικρό τόξο κρεµόταν στην πλάτη του. Κι από τότε 
δεν τα έχω ξαναδεί, ούτε τούτα ούτε εκείνον. Αν δεν έχουν µάταια ασπρίσει τα µαλλιά 
µου και δεν έχω χάσει τα λογικά µου από τα γερατειά, στον Έρωτα είστε ταµένα, παιδιά 
µου, ο Έρωτας σας έχει υπό την προστασία του.» 

B 7 Τα λόγια αυτά τους άρεσαν πολύ, σαν να είχαν ακούσει µύθο, όχι 
πραγµατική ιστορία, και τον ρώτησαν τι τέλος πάντων είναι αυτός ο Έρωτας: είναι παιδί 
ή πουλί, και ποια είναι η δύναµή του; Ο Φιλητάς ξαναπήρε τον λόγο: 

«Είναι θεός, παιδιά µου, ο Έρωτας. Νέος, όµορφος και φτερωτός. Γι’ αυτό και 
χαίρεται µε τη νιότη και κυνηγά την οµορφιά και φτερώνει τις ψυχές. Κι η δύναµή του 
είναι µεγαλύτερη κι από του Δία. Εξουσιάζει τα στοιχεία, εξουσιάζει τα άστρα, 
εξουσιάζει τους οµοίους του, τους θεούς – πολύ περισσότερο απ’ όσο εσείς εξουσιάζετε 
τα πρόβατα και τις κατσίκες. Τα λουλούδια όλα είναι έργα του Έρωτα. Τούτα τα φυτά 
είναι δικά του δηµιουργήµατα. Χάρη σ’ αυτόν κυλούν τα ποτάµια και φυσούν οι άνεµοι. 
Γνώρισα κι εγώ ταύρο που ερωτεύτηκε και µουκάνιζε σαν να τον είχε τσιµπήσει 
βοϊδόµυγα· και τράγο που αγάπησε αίγα, και την ακολουθούσε παντού.  
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Κι εγώ κάποτε ήµουν νέος, κι ερωτεύτηκα την Αµαρυλλίδα· και δεν θυµόµουν 
ούτε να φάω ούτε να πιω, και ύπνος δεν µου κολλούσε. Πονούσα στην ψυχή, χτυπούσε 
η καρδιά µου, ριγούσε το σώµα µου, φώναζα σαν να µε χτυπούσαν, σιωπούσα σαν να 
’µουν νεκρός, βουτούσα στα ποτάµια σαν να φλεγόµουν, καλούσα τον Πάνα να µε 
βοηθήσει, γιατί κι αυτός είχε ερωτευτεί την Πίτυ, παίνευα την Ηχώ γιατί καλούσε τ’ 
όνοµα της Αµαρυλλίδας µετά από µένα. Έσπαγα τις φλογέρες γιατί µου µάγευαν τις 
αγελάδες, δεν µου έφερναν όµως την Αµαρυλλίδα. Για τον Έρωτα, βλέπετε, δεν υπάρχει 
φάρµακο που να πίνεται, που να τρώγεται, που να τραγουδιέται σαν ξόρκι· µόνο το φιλί 
και το αγκάλιασµα και το να πλαγιάσετε µε γυµνά σώµατα.» 
 

Γ 15 Ο Δάφνης είχε ένα γείτονα που καλλιεργούσε το δικό του χωράφι· λεγόταν 
Χρόµης κι είχε περάσει την ακµή της νιότης. Είχε φέρει γυναίκα από την πόλη, νέα και 
ωραία και πολύ εκλεπτυσµένη για να κατοικεί στην ύπαιθρο. Τ’ όνοµά της, Λυκαίνιον. 
Αυτή η γυναίκα, βλέποντας καθηµερινά τον Δάφνη να οδηγεί µε την αυγή τις κατσίκες 
για βοσκή και το βράδυ να τις φέρνει πίσω, επιθύµησε να τον κάνει εραστή της 
δελεάζοντάς τον µε δώρα. Μια φορά, λοιπόν, που τον πέτυχε µόνο, του χάρισε ένα 
σουραύλι, κηρήθρα γεµάτη µέλι και δισάκι από δέρµα ελαφιού. Δίσταζε όµως να του 
µιλήσει ανοιχτά, µαντεύοντας τον έρωτά του για τη Χλόη. Γιατί τον έβλεπε να µην 
ξεκολλά από την κόρη.  

Τον έρωτά τους τον είχε υποψιαστεί και πρωτύτερα, από τα νεύµατα και τα γέλια 
τους. Εκείνη τη µέρα, πρωί-πρωί, λέγοντας στον Χρόµη  ότι πήγαινε τάχα σε µια 
γειτόνισσα που γεννούσε, τους πήρε στο κατόπι και, κρυµµένη σε θάµνο για να µην τη 
βλέπουν, άκουσε όλα όσα είπαν και είδε όλα όσα έκαναν· δεν της διέφυγε ούτε το 
κλάµα του Δάφνη. Λυπήθηκε τα κακόµοιρα και θεώρησε πως είχε έρθει η διπλή 
ευκαιρία, κι εκείνους να λυτρώσει και τη δική της επιθυµία να εκπληρώσει. 
Συλλαµβάνει, λοιπόν, το εξής σχέδιο: 

Γ 16 Την επόµενη µέρα, µε το πρόσχηµα ότι πάει να βοηθήσει τη λεχώνα, 
εµφανίζεται στη βελανιδιά όπου κάθονταν ο Δάφνης και η Χλόη και, κάνοντας την 
ταραγµένη, είπε: «Σώσε µε, Δάφνη, την άµοιρη. Από τις είκοσι χήνες που είχα, την 
ωραιότερη µου την άρπαξε αετός και, καθώς σήκωνε βαρύ φορτίο, δεν µπόρεσε να 
πετάξει ψηλά και να τη µεταφέρει στη φωλιά του, στον ψηλό εκείνο βράχο, αλλά έπεσε, 
µαζί µε τη λεία του, στη χαµηλή τούτη φυλλωσιά. Σε παρακαλώ, στο όνοµα των 
Νυµφών και τούτου του Πάνα, έλα µαζί µου στη λόχµη –γιατί φοβάµαι µόνη µου– και 
σώσε µου τη χήνα. Μην αφήσεις να µου χαλάσει ο αριθµός! Ίσως µάλιστα να σκοτώσεις 
τον αετό, και δεν θα σας αρπάζει πια πλήθος αρνιά και κατσικάκια. Το κοπάδι µέχρι 
τότε θα το φυλάει η Χλόη. Οι κατσίκες σίγουρα τη γνωρίζουν, καθώς τις βόσκει πάντα 
µαζί σου. 

Γ 17 Ανυποψίαστος για όσα επρόκειτο να συµβούν, ο Δάφνης σηκώνεται ευθύς, 
παίρνει την γκλίτσα του και ακολουθεί τη Λυκαίνιον. Εκείνη τον οδήγησε όσο γινόταν 
πιο µακριά από τη Χλόη και, όταν έφτασαν στο πυκνότερο σηµείο, του ζήτησε να 
καθίσει κοντά σε µια πηγή. Τότε του είπε: «Είσαι ερωτευµένος, Δάφνη, µε τη Χλόη. 
Αυτό το έµαθα νύχτα στ’ όνειρό µου από τις Νύµφες. Μου διηγήθηκαν και για τα 
χτεσινά σου δάκρυα και µου ζήτησαν να σε σώσω, διδάσκοντάς σου την ερωτική πράξη, 
που δεν είναι φιλιά κι αγκαλιές και όσα κάνουν τα κριάρια και οι τράγοι· είναι άλλα 
πηδήµατα, γλυκύτερα από κείνα. Και επιπλέον, η διάρκεια της ηδονής είναι µεγαλύτερη. 
Αν θέλεις να απαλλαγείς από τη δυστυχία σου και να δοκιµάσεις την απόλαυση που 
επιζητείς, έλα, παραδώσου σε µένα σαν πρόθυµος µαθητής. Κι εγώ, κάνοντας το χατήρι 
στις Νύµφες, θα σε διδάξω. 

Γ 18 Ο Δάφνης δεν κρατιόταν από τη χαρά του. Σαν άνθρωπος της υπαίθρου που 
ήταν και γιδοβοσκός και ερωτευµένος και νέος, έπεσε στα πόδια της Λυκαίνιον και την 
ικέτευε να του διδάξει το ταχύτερο την τέχνη µε την οποία θα έκανε στη Χλόη αυτό που 
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ήθελε. Και σαν να επρόκειτο να διδαχτεί κάτι σπουδαίο και πραγµατικά θεόσταλτο, της 
υποσχέθηκε πως θα της έδινε ερίφι και µαλακά τυριά από πρωτόγαλα, και την ίδια την 
αίγα. Βρίσκοντας η Λυκαίνιον απροσδόκητη βουκολική αφθονία, άρχισε την 
εκπαίδευση του Δάφνη ως εξής: Του ζήτησε να κάτσει δίπλα της όπως είναι, και να της 
δώσει τέτοια και τόσα φιλιά, όσα συνήθιζε. Και καθώς τη φιλά, να την αγκαλιάζει και 
να πλαγιάσουν καταγής. Ο Δάφνης κάθισε, τη φίλησε και πλάγιασε µαζί της. Εκείνη, 
καταλαβαίνοντας πως είναι έτοιµος και σφριγηλός, τον σηκώνει από το πλάι της και 
ξαπλώνοντας η ίδια από κάτω, µε τέχνη τον οδήγησε στην οδό που αναζητούσε εδώ και 
τόσον καιρό. Στη συνέχεια, η Λυκαίνιον δεν έκανε τίποτε το παράξενο για τον Δάφνη. 
Τα υπόλοιπα τού τα δίδαξε η ίδια η φύση.  

Γ19 Μόλις ολοκληρώθηκε η ερωτική διαπαιδαγώγηση, ο Δάφνης, που είχε 
ακόµη µυαλά βοσκού, ήταν έτοιµος να τρέξει στη Χλόη και να της κάνει αµέσως όσα 
είχε µάθει, σα να φοβόταν µήπως καθυστερώντας τα ξεχνούσε. Η Λυκαίνιον τον 
συγκράτησε µε τούτα τα λόγια: «Υπάρχει και κάτι ακόµη που πρέπει να µάθεις, Δάφνη. 
Εγώ είµαι γυναίκα, γι’ αυτό και τώρα δεν έπαθα τίποτε. Αυτά µου τα δίδαξε κάποτε ένας 
άλλος άντρας, παίρνοντας ως αµοιβή την παρθενιά µου. Η Χλόη, ωστόσο, όταν παλέψει 
µαζί σου τούτη την πάλη, θα φωνάξει και θα βγάλει αίµα πολύ. Όµως εσύ µη φοβηθείς 
το αίµα. Όταν την πείσεις να σου δοθεί, φέρ’ τηνε σε τούτο το µέρος, ώστε, κι αν 
φωνάξει, κανείς να µην την ακούσει, κι αν δακρύσει, κανείς να µην την δει, κι αν 
µατώσει, να λουστεί στην πηγή. Και να θυµάσαι ότι, πριν από τη Χλόη, εγώ σε έκανα 
άντρα.»  
 

Σχόλια 
Προοίµιον εἰκόνα γραπτήν, ἱστορίαν ἔρωτος: Πβ. Αχ. Τάτ. Α 1.2 περισκοπῶν τὰ 
ἀναθήµατα, ὁρῶ γραφὴν ἀνακειµένην [...]. 
 

ἡ γραφὴ τερπνοτέρα: µια δήλωση µε προγραµµατικό χαρακτήρα. Για τον συγγραφέα η 
τέχνη – που µιµείται τη φύση – είναι ανώτερη από τη φύση. Βλ. Zeitlin, The Poetics of 
Eros. 
 

3 τέτταρας βίβλους ἐξεπονησάµην, ἀνάθηµα µὲν Ἔρωτι καὶ Νύµφαις καὶ Πανί: Πβ. Ξεν. 
Εφ. Ε 15.2 καὶ τὴν γραφὴν τῇ θεῷ ἀνέθεσαν πάντα ὅσα τε ἔπαθον καὶ ὅσα ἔδρασαν· 
Historia Apollonii Regis Tyri, διασκευές B και C, 51: casus suos suorumque ipse [sc. 
Apollonius] descripsit et duo volumina fecit: unum Dianae in templo Ephesiorum, aliud 
in bibliotheca sua posuit.  
 

κτῆµα δὲ τερπνὸν πᾶσιν ἀνθρώποις: θουκυδίδειος απόηχος (Θουκ. Α 22.4 κτῆµά τε ἐς 
αἰεὶ).  
 

Β 3.2 Ἥκω δὲ ὑµῖν ὅσα εἶδον µηνύσων, ὅσα ἤκουσα 
ἀπαγγελῶν: η διατύπωση θυµίζει µυστηριακά-αποκαλυπτικά κείµενα· πβ. π.χ. 
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 1.3 ὃ ἑωράκαµεν καὶ ἀκηκόαµεν, ἀπαγγέλλοµεν καὶ ὑµῖν. 
 

Β 5.4 ἡνίκα ἂν αὐτοὺς εἰς ἓν συναγάγω τὸ ἑωθινόν: πλατωνικός υπαινιγµός. Σύµφωνα µε 
τον Αριστοφάνη στο Συµπόσιον (191d2), ο Έρωτας είναι τῆς ἀρχαίας φύσεως 
συναγωγεύς. 
 

Β 7.2 Κρατεῖ µὲν στοιχείων, κρατεῖ δὲ ἄστρων, κρατεῖ δὲ τῶν ὁµοίων θεῶν: η γλώσσα 
ανακαλεί τις Αρεταλογίες της Ίσιδας· πβ. π.χ. IG XII5 18 κε ἐγὼ ἄστρων ὁδοὺς συνέταξα. 
ἐγὼ ἡλίου καὶ πορείαν συνέταξα. ἐγὼ θαλάσσια ἔργα εὗρα. ἐγὼ τὸ δίκαιον ἰσχυρὸν 
ἐποίησα. ἐγὼ γυναῖκα καὶ ἄνδρα συνήγαγα. 
 

Γ 15.1 Λυκαίνιον: το ουδέτερο υποκοριστικό ανακαλεί όνοµα εταίρας. Σηµειωτέον ότι 
στα λατινικά η λέξη lupa («λύκαινα») δηλώνει την πόρνη, εξ ου και lupanar 
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(«πορνείο»). Η Λυκαίνιον, χωρίς να είναι εταίρα από τεχνική άποψη, χαρακτηρίζεται 
από την ελευθεριότητα µιας εταίρας· διαδραµατίζει τον τυπικό µυθιστορηµατικό ρόλο 
της «άλλης», της παντρεµένης γυναίκας που ανταγωνίζεται την πρωταγωνίστρια, 
διεκδικώντας τον κεντρικό ήρωα. Η συγκεκριµένη σκηνή έχει αναµφίβολα κωµικό 
χαρακτήρα και, σε τελική ανάλυση, η Λυκαίνιον προκύπτει συµπαθής: βοηθός και όχι 
εµπόδιο στη σχέση των πρωταγωνιστών. Το πλησιέστερο παράλληλο είναι η Μελίτη 
στον Αχιλλέα Τάτιο, ενώ η Αρσάκη των Αἰθιοπικῶν αντιπροσωπεύει το απόλυτο κακό.  

 
 

ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ 
 

Αἰθιοπικά 
 

Βασίλης Λεντάκης 
 
Από τα πέντε αρχαιοελληνικά µυθιστορήµατα που σώζονται ακέραια, το πιο 
εκτεταµένο και, από λογοτεχνική άποψη, το περισσότερο φιλόδοξο είναι τα 
Αἰθιοπικά του Ηλιόδωρου. Στον κολοφώνα του έργου ο συγγραφέας 
αυτοσυστήνεται ως Φοίνικας από την Έµεσα, καταγόµενος από το γένος του 
Ηλίου, γιος του Θεοδόσιου. Από το ίδιο γένος είλκε την καταγωγή του και ο 
ρωµαίος αυτοκράτορας Ηλιογάβαλος. Στην Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία (Ε 22) του 
Σωκράτη, πληροφορούµαστε ότι ο επίσκοπος Τρίκκης Ηλιόδωρος, ο οποίος 
επέβαλε στην περιοχή του την αγαµία όλων ανεξαιρέτως των κληρικών (ακόµη 
και στην περίπτωση εκείνων που είχαν νυµφευθεί πριν από τη χειροτονία), στα 
νιάτα του είχε συγγράψει ἐρωτικά βιβλία µε τον τίτλο Αἰθιοπικά. Η παραπάνω 
µαρτυρία είναι µάλλον ανεκδοτολογική· ας σηµειωθεί, ωστόσο, ότι δεν 
προσκρούει ούτε στον πιθανό χρόνο συγγραφής ούτε στο πνεύµα ενός έργου 
στο οποίο προβάλλεται ο θρίαµβος της σωµατικής και ψυχικής αγνότητας.  
 Η θρησκευτική ατµόσφαιρα του µυθιστορήµατος, οι οµοιότητές του µε 
τον Βίο του Απολλώνιου του Φιλόστρατου και η άνθηση της λατρείας του Ήλιου 
στα χρόνια των αυτοκρατόρων Ηλιογάβαλου (218-222) και Αυρηλιανού (270-
275) συνηγορούν στη χρονολόγησή του κατά τον τρίτο αιώνα µ.Χ. Η 
περιγραφή, ωστόσο, της πολιορκίας της Συήνης στο ένατο βιβλίο του 
µυθιστορήµατος παρουσιάζει έκτυπες οµοιότητες µε την πολιορκία της 
Νισίβεως από τον Σαπώρ στα 350 µ.Χ., όπως αυτή εξιστορείται από τον 
Ιουλιανό στους δύο πανηγυρικούς του για τον Κωνστάντιο. Και στις δύο 
πολιορκίες εφαρµόζεται το ίδιο στρατήγηµα: η πόλη περιβάλλεται από τεχνητό 
ανάχωµα, ο ενδιάµεσος χώρος πληµµυρίζει, και τα θεµέλια των τειχών 
διαβρώνονται από την υγρασία. Θα περίµενε κανείς ότι ο µυθιστοριογράφος 
χρησιµοποίησε ως πρότυπό του µια ιστορική πηγή. Έχει, ωστόσο, υποστηριχθεί 
ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή ο Ιουλιανός διανθίζει την περιγραφή του µε 
βάση τον Ηλιόδωρο: ο άγιος Εφραίµ ο Σύρος, που εξιστορεί ως αυτόπτης 
µάρτυρας την πολιορκία, παραλείπει το παραπάνω στρατήγηµα (Szepessy, 
Neudatierung). Όπως, ωστόσο, επισηµαίνει ο G. Bowersock (Fiction as History, 
σ. 149-160), η επιχειρηµατολογία αυτή είχε στηριχθεί σε παλαιότερη και 
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ανακριβή απόδοση του Εφραίµ στα γερµανικά· στο συριακό πρωτότυπο, ο 
Εφραίµ αναφέρεται ρητά σε ανάχωµα.  Το πιθανότερο είναι, εποµένως, ότι τα 
Αἰθιοπικά γράφτηκαν κατά το δεύτερο ήµισυ του τέταρτου αιώνα. Υπέρ αυτής 
της όψιµης χρονολόγησης τάσσεται και ο εγκυρότερος µελετητής του εν λόγω 
µυθιστορήµατος, ο J. R. Morgan (Heliodoros 418-419), ο οποίος, ωστόσο, 
θεωρεί ότι οι οµοιότητες µεταξύ Ιουλιανού και Ηλιόδωρου οφείλονται 
ενδεχοµένως σε ανεξάρτηση χρήση κοινής πηγής.  
 Αφηγηµατική περιπλοκότητα είναι ένα από τα κύρια γνωρίσµατα των 
Αἰθιοπικῶν.  Το µυθιστόρηµα, όπως και η Ὀδύσσεια, αρχίζει in medias res. Σε 
αντίθεση όµως µε το έπος, δεν γνωρίζουµε ούτε σε ποια φάση της ιστορίας 
βρισκόµαστε ούτε την κατεύθυνσή της. Και αυτό θα αργήσουµε αρκετά να το 
µάθουµε, καθώς η δράση άλλοτε παρουσιάζεται από τη σκοπιά ενός απόµακρου 
αφηγητή, που αρνείται να µας δώσει τις λεπτοµέρειες που χρειαζόµαστε, και 
άλλοτε από ένα πρόσωπο που συστηµατικά ψεύδεται: πρόκειται για τον 
Καλάσιρη, έναν χαρακτηριστικό τύπο θείου ἀνδρὸς της ύστερης αρχαιότητας. Η 
ανάγνωση τίθεται ως αίνιγµα (βλ. Morgan Narrative as Riddle)· και δεν µετράει 
τόσο η ίδια η ιστορία όσο η παρουσίασή της. Όπως έχει υποστηριχθεί σε ένα 
κλασικό άρθρο (Winkler, The Mendacity of Kalasiris), µέσω του Καλάσιρη, που 
είναι το υποκατάστατο του συγγραφέα και των αφηγηµατικών πονηριών του, 
τίθεται το ίδιο το ζήτηµα της αναγνωστικής διαδικασίας.  
 Η υπόθεση, που βασίζεται στα κοινόχρηστα µοτίβα της έκθεσης, του 
νόστου και της αναγνώρισης, σε αδρές γραµµές είναι η ακόλουθη: η Χαρίκλεια, 
η νεογέννητη κόρη του βασιλικού ζεύγους της Αιθιοπίας, εκτίθεται από τη 
µητέρα της στην ερηµιά. Και ο λόγος είναι ότι, κατά παράδοξο τρόπο, το 
βρέφος, αν και οι δύο γονείς του είναι µαύροι, είναι λευκό· εγείρεται, εποµένως, 
η υποψία της απιστίας εκ µέρους της βασίλισσας (κάτι που, όπως θα 
διαπιστώσει ο αναγνώστης, δεν ισχύει). Οι θεοί προνοούν για την κόρη, που 
καταλήγει στους Δελφούς.  Εκεί, σε ηλικία δεκαεπτά ετών, ερωτεύεται τον 
Θεαγένη και, χάρη σε έναν Αιγύπτιο ιερέα, τον Καλάσιρη, µαθαίνει την 
ταυτότητά της. Με τη βοήθεια του Καλάσιρη, οι δύο νέοι κλέβονται και, ύστερα 
από πολλές περιπέτειες, καταλήγουν αιχµάλωτοι στην Αιθιοπία. Σύµφωνα µε το 
τοπικό έθιµο, θα πρέπει να θυσιαστούν στον θεό Ήλιο. Οι σφαγιαζόµενοι 
έπρεπε να είναι παρθένοι. Η Χαρίκλεια και ο Θεαγένης περνούν επιτυχώς τη 
δοκιµασία αγνότητας που προβλεπόταν από το τελετουργικό: βαδίζουν πάνω σε 
πυρακτωµένη εσχάρα χωρίς να καούν. Την τελευταία στιγµή πριν από τη θυσία 
οι γονείς αναγνωρίζουν την κόρη τους. Οι Αιθίοπες, διακρίνοντας στην ιστορία 
την εκπλήρωση ενός θεϊκού σχεδίου, καταργούν τις ανθρωποθυσίες· έτσι, µια 
ολόκληρη κοινωνία εξαγνίζεται. Οι δύο νεαροί παντρεύονται και στέφονται 
ιερείς του Ήλιου και της Σελήνης. Στην περίπτωση, λοιπόν, των Αἰθιοπικῶν, το 
µοτίβο της παρθενίας εµπλέκεται σε ένα πνευµατικό ταξίδι· σε µια µυητική 
διαδροµή προς την αυτογνωσία, την ιεροσύνη και τον εξαγνισµό.  
 Παραµένει συζητήσιµο αν ο Ηλιόδωρος χρησιµοποιεί τη θρησκεία απλώς 
ως συνεκτικό ιστό της αφήγησης ή αν θέτει την αφήγηση στην υπηρεσία ενός 
σοβαρού θεολογικού σκοπού. Οι περισσότεροι µελετητές, του J. R. Morgan 
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συµπεριλαµβανοµένου, θεωρούν ότι ισχύει το πρώτο: η πρόνοια των θεών, η 
θεία οικονοµία που διέπει το έργο, στο βάθος δεν είναι παρά η πρόνοια του 
συγγραφέα. Με δεδοµένο, ωστόσο, το κλίµα της εποχής κατά την οποία 
γράφτηκε το έργο, δεν θα πρέπει να αποκλείσουµε ότι ο Ηλιόδωρος είχε ως 
πρόθεσή του όχι µόνο να εξιστορήσει λογοτεχνικά αλλά και να θεολογήσει.  

Το αρχαίο κείµενο αντλείται από την έκδοση των R. M. Rattenbury και T. 
W. Lumb στη σειρά Les Belles Lettres. Οι λιγοστές αποκλίσεις δηλώνονται 
στον σχολιασµό. 

 
Α 1: Το µατωµένο συµπόσιο στην ακρογιαλιά 

 
Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 

 
Η δράση του εκτενούς µυθιστορήµατος ξεκινά µε τις παραγράφους που 
ακολουθούν, και µάλιστα medias in res, δηλαδή µε έναν τρόπο που θα 
αποτελέσει παράδειγµα προς µίµηση για όλα τα υψηλού ύφους µυθιστορήµατα 
του 17ου και του 18ου αιώνα µ.Χ. Ο αναγνώστης µεταφέρεται χωρίς κανενός 
είδους προειδοποίηση σε µια ακρογιαλιά και συναντά τους µόνους επιζώντες 
µιας φρικτής µάχης που ξέσπασε ξαφνικά µεταξύ πειρατών δίνοντας τέλος σε 
ένα πλούσιο φαγοπότι. Πρόκειται για το ζευγάρι των ερωτευµένων νέων του 
µυθιστορήµατος. Λίγο πιο πέρα, στην ακροθαλασσιά, βρίσκεται δεµένο ένα 
πλοίο φορτωµένο µε πλούσια εµπορεύµατα, έρηµο, ωστόσο, από ανθρώπους. Η 
µοναξιά των ηρώων µας στο απόκοσµο αυτό και γεµάτο από νεκρούς τοπίο της 
µεσογειακής ακτής της Αιγύπτου θα κρατήσει, εντούτοις, µόνο για λίγο, αφού 
σχεδόν αµέσως µετά οι δύο νέοι θα απαχθούν πάλι από ληστές. Εντυπωσιακό 
στη σκηνή που ακολουθεί είναι το ότι ο Ηλιόδωρος στρέφει τη µατιά του 
αναγνώστη µε κινηµατογραφικό σχεδόν τρόπο σε διαφορετικά κάθε φορά 
σηµεία της παραλίας αποκαλύπτοντάς του ολοένα και περισσότερες 
λεπτοµέρειες, ώσπου να του φανερώσει τι πραγµατικά συµβαίνει. Η εν λόγω 
σκηνή έχει ελκύσει πολλές φορές το ενδιαφέρον της κριτικής· βλ., πρόσφατα, 
Bühler, Element des Visuellen· Marino, Il teatro nel romanzo 211–212· Winkler, 
Cinematic Nature of the Opening Scene και Telò, Eagle᾿s Gaze. 
 
Ἡµέρας ἄρτι διαγελώσης καὶ ἡλίου τὰς ἀκρωρείας καταυγάζοντος, ἄνδρες ἐν 
ὅπλοις λῃστρικοῖς ὄρους ὑπερκύψαντες, ὃ δὴ κατ’ ἐκβολὰς τοῦ Νείλου καὶ στόµα 
τὸ καλούµενον Ἡρακλεωτικὸν ὑπερτείνει, µικρὸν ἐπιστάντες τὴν ὑποκειµένην 
θάλατταν ὀφθαλµοῖς ἐπήρχοντο καὶ τῷ πελάγει τὸ πρῶτον τὰς ὄψεις ἐπαφέντες, 
ὡς οὐδὲν ἄγρας λῃστρικῆς ἐπηγγέλλετο µὴ πλεόµενον, ἐπὶ τὸν πλησίον αἰγιαλὸν τῇ 
θέᾳ κατήγοντο. 2 Καὶ ἦν τὰ ἐν αὐτῷ τοιάδε· ὁλκὰς ἀπὸ πρυµνησίων ὥρµει τῶν µὲν 
ἐµπλεόντων χηρεύουσα, φόρτου δὲ πλήθουσα· καὶ τοῦτο παρῆν συµβάλλειν καὶ 
τοῖς πόρρωθεν· τὸ γὰρ ἄχθος ἄχρι καὶ ἐπὶ τρίτου ζωστῆρος τῆς νεὼς τὸ ὕδωρ 
ἀνέθλιβεν. 3 Ὁ δὲ αἰγιαλός, µεστὰ πάντα σωµάτων νεοσφαγῶν, τῶν µὲν ἄρδην 
ἀπολωλότων, τῶν δὲ ἡµιθνήτων καὶ µέρεσι τῶν σωµάτων ἔτι σπαιρόντων, ἄρτι 
πεπαῦσθαι τὸν πόλεµον κατηγορούντων. 4 Ἦν δὲ οὐ πολέµου καθαροῦ τὰ 
φαινόµενα σύµβολα, ἀλλ’ ἀναµέµικτο καὶ εὐωχίας οὐκ εὐτυχοῦς ἀλλ’ εἰς τοῦτο 
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ληξάσης ἐλεεινὰ λείψανα, τράπεζαι τῶν ἐδεσµάτων ἔτι πλήθουσαι καὶ ἄλλαι πρὸς 
τῇ γῇ τῶν κειµένων ἐν χερσὶν ἀνθ’ ὅπλων ἐνίοις παρὰ τὴν µάχην γεγενηµέναι· ὁ 
γὰρ πόλεµος ἐσχεδίαστο· ἕτεραι δὲ ἄλλους ἔκρυπτον, ὡς ᾤοντο, ὑπελθόντας· 
κρατῆρες ἀνατετραµµένοι καὶ χειρῶν ἔνιοι τῶν ἐσχηκότων ἀπορρέοντες τῶν µὲν 
πινόντων τῶν δὲ ἀντὶ λίθων κεχρηµένων· τὸ γὰρ αἰφνίδιον τοῦ κακοῦ τὰς χρείας 
ἐκαινοτόµει καὶ βέλεσι κεχρῆσθαι τοῖς ἐκπώµασιν ἐδίδασκεν. 5 Ἔκειντο δὲ ὁ µὲν 
πελέκει τετρωµένος, ὁ δὲ κάχληκι βεβληµένος αὐτόθεν ἀπὸ τῆς ῥαχίας 
πεπορισµένῳ, ἕτερος ξύλῳ κατεαγώς, ὁ δὲ δαλῷ κατάφλεκτος, καὶ ἄλλος ἄλλως, 
οἱ δὲ πλεῖστοι βελῶν ἔργον καὶ τοξείας γεγενηµένοι. 6 Καὶ µυρίον εἶδος ὁ δαίµων 
ἐπὶ µικροῦ τοῦ χωρίου διεσκεύαστο, οἶνον αἵµατι µιάνας, καὶ συµποσίοις πόλεµον 
ἐπιστήσας, φόνους καὶ πότους, σπονδὰς καὶ σφαγὰς ἐπισυνάψας, καὶ τοιοῦτον 
θέατρον λῃσταῖς Αἰγυπτίοις ἐπιδείξας. 7 Οἱ γὰρ δὴ κατὰ τὸ ὄρος θεωροὺς ἑαυτοὺς 
τῶνδε καθίσαντες οὐδὲ συνιέναι τὴν σκηνὴν ἐδύναντο, τοὺς µὲν ἑαλωκότας 
ἔχοντες, οὐδαµοῦ δὲ τοὺς κεκρατηκότας ὁρῶντες, καὶ τὴν µὲν νίκην λαµπράν, τὰ 
λάφυρα δὲ ἀσκύλευτα, καὶ τὴν ναῦν µόνην ἀνδρῶν µὲν ἔρηµον τἄλλα δὲ ἄσυλον 
ὥσπερ ὑπὸ πολλῶν φρουρουµένην καὶ ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ σαλεύουσαν. 8 Ἀλλὰ 
καίπερ τὸ γεγονὸς ὅ τι ποτέ ἐστιν ἀποροῦντες εἰς τὸ κέρδος ἔβλεπον καὶ τὴν λείαν· 
ἑαυτοὺς οὖν νικητὰς ἀποδείξαντες ὥρµησαν. 
 

Μετάφραση 
Ό,τι είχε αρχίσει να γλυκοχαράζει και ο ήλιος να λούζει µε φως τις κορυφές των 
βουνών, άνδρες µε οπλισµό ληστών περάσαν το βουνό που εκτείνεται από τις εκβολές 
του Νείλου και το στόµιό του, που ονοµάζεται Ηρακλεώτικο, και, αφού στάθηκαν για 
λίγο, έψαξαν µε τα µάτια τους τη θάλασσα που απλωνόταν από κάτω τους. Κι ενώ 
αρχικά είχαν στρέψει στο πέλαγος τα πρόσωπά τους, καθώς είδαν ότι αυτό δεν 
υποσχόταν κανένα πλοίο που θα µπορούσαν να ληστέψουν, κατηύθυναν τη µατιά τους 
κάτω στην κοντινή ακρογιαλιά. Και αυτό που είδαν ήταν τούτο: Ένα πλοίο ήταν δεµένο 
από τα σχοινιά της πρύµνης χωρίς κανέναν επιβάτη, αλλά γεµάτο φορτίο· και τούτο 
φαινόταν και από µακριά· γιατί το βάρος του φορτίου ανέβαζε το νερό µέχρι και το 
τρίτο ζωνάρι του καραβιού. Και η ακρογιαλιά, γεµάτη σώµατα ανθρώπων που είχαν 
µόλις σφαγιαστεί, µερικά τελείως άψυχα, άλλα πάλι µισοπεθαµένα µε κάποια µέλη του 
σώµατος να σπαρταρούν ακόµη και να µαρτυρούν ότι η µάχη µόλις είχε τελειώσει. Όσα 
φαίνονταν δεν ήταν, ωστόσο, σηµάδια µόνο µιας καθαρής µάχης, αλλά ήταν 
ανακατεµένα µαζί θλιβερά αποµεινάρια ενός όχι καλότυχου συµποσίου, που είχε αυτήν 
την κατάληξη· µερικά τραπέζια ήταν ακόµη γεµάτα µε εδέσµατα και άλλα ήταν ριγµένα 
στη γη δίπλα στα χέρια σκοτωµένων, που τα είχαν χρησιµοποιήσει ως όπλα στη 
σύγκρουση (γιατί η µάχη είχε προσχεδιαστεί). Άλλα, πάλι, (sc. τραπέζια) έκρυβαν 
άλλους, που είχαν προσπαθήσει, όπως πίστεψαν, να βρουν κάτω από αυτά καταφύγιο. 
Έβλεπες αναποδογυρισµένους κρατήρες να κρέµονται από τα χέρια εκείνων που 
σκοτώθηκαν είτε καθώς έπιναν είτε την ώρα που ετοιµάζονταν να τους 
χρησιµοποιήσουν αντί για πέτρες. Γιατί το αιφνίδιο της συµφοράς οδηγούσε στην 
εύρεση ρηξικέλευθων νέων χρήσεων και δίδασκε πώς να χρησιµοποιεί κανείς ποτήρια 
αντί για βέλη. Άλλος κειτόταν τραυµατισµένος από τσεκούρι, άλλος κτυπηµένος µε 
αιχµηρό βότσαλο από την ίδια εκείνη παραλία, άλλος µε σπασµένα κόκκαλα από 
δοκάρι, άλλος µε εγκαύµατα από δαυλό και άλλος µε άλλο τρόπο θανατωµένος, αλλά οι 
περισσότεροι χτυπηµένοι από ρίψη αντικειµένων και από βέλη. Και αµέτρητα πράγµατα 
είχε σκηνοθετήσει η τύχη σε ένα τόσο µικρό µέρος: έχοντας µιάνει (sc. η τύχη) το κρασί 
µε αίµα, έχοντας τοποθετήσει τον πόλεµο δίπλα στα συµπόσια, έχοντας αναµείξει τους 
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φόνους µε το πιοτό, τις σπονδές µε τις σφαγές και έχοντας παρουσιάσει τέτοια θεατρική 
παράσταση σε Αιγύπτιους ληστές. Κι εκείνοι, έχοντας καθίσει στην πλαγιά σαν θεατές 
σε θέατρο δεν µπορούσαν κοιτώντας τούτα ούτε τη σκηνή να καταλάβουν, έχοντας 
µπροστά τους τους ηττηµένους, αλλά µη βλέποντας πουθενά τους νικητές, και (sc. 
βλέποντας) τη νίκη, βέβαια, λαµπρή, τα λάφυρα, όµως, ασκύλευτα και το καράβι να 
λικνίζεται ειρηνικά στο κύµα µονάχο του, έρηµο από ανθρώπους, ωστόσο απείραχτο, 
κατά τα άλλα, σαν να το φρουρούσε πλήθος (sc. ανθρώπων). Αλλά, παρόλο που ήταν 
κατάπληκτοι για αυτό που είχε συµβεί, τους µαγνήτιζε η προοπτική του κέρδους και της 
λείας· έτσι, όρµησαν, λοιπόν, αυτοανακηρυσσόµενοι νικητές. 
 

Σχόλια 
1 µικρὸν ἐπιστάντες τὴν ὑποκειµένην θάλατταν … ἐπὶ τὸν πλησίον αἰγιαλὸν τῇ θέᾳ 
κατήγοντο: Οι ληστές δεν ατενίζουν το πέλαγος αναζητώντας αισθητική απόλαυση ούτε 
για κανέναν άλλο λόγο, παρά µόνο µε την προσδοκία ανεύρεσης λείας και υλικού 
κέρδους.  
 

3 µεστὰ πάντα σωµάτων νεοσφαγῶν: Η φράση αυτή, παρά τη συντοµία της, προκαλεί 
πραγµατικό σοκ στον αναγνώστη, αφού η επιλογή των λέξεων από τις οποίες 
απαρτίζεται παραπέµπει ευθέως στη βία και στον θάνατο. Το ειδυλλιακό, λουσµένο από 
φως τοπίο που περιγράφεται στην αρχή του αποσπάσµατος έχει αντικατασταθεί σε ένα 
τοπίο απόλυτης, αποτρόπαιας φρίκης. Η εικόνα της γαλήνιας µεσογειακής οµορφιάς 
διακόπτεται βίαια από ένα αιµατοβαµµένο σκηνικό, στο οποίο κυριαρχεί η εικόνα ενός 
µεγάλου αριθµού πτωµάτων, που ανήκουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν µόλις 
σφαγιαστεί. 
 

6 οἶνον αἵµατι µιάνας: Είναι προφανής ο υπαινιγµός στη θουκυδίδεια εξιστόρηση της 
µάχης των Αθηναίων µε τους Συρακούσιους και τους Σπαρτιάτες στον Σκάµανδρο 
ποταµό, η οποία σηµατοδότησε το τέλος της Σικελικής εκστρατείας των Αθηναίων, στο 
πλαίσιο της οποίας αναφέρεται ότι το νερό του ποταµού είχε µολυνθεί µε το αίµα των 
σφαγµένων Αθηναίων· βλ. Θουκ. Ζ 84: οἵ τε Πελοποννήσιοι ἐπικαταβάντες τοὺς ἐν τῷ 
ποταµῷ µάλιστα ἔσφαζον. καὶ τὸ ὕδωρ εὐθὺς διέφθαρτο, ἀλλ’ οὐδὲν ἧσσον ἐπίνετό τε 
ὁµοῦ τῷ πηλῷ ᾑµατωµένον καὶ περιµάχητον ἦν τοῖς πολλοῖς. 
 

6–7 καὶ τοιοῦτον θέατρον λῃσταῖς Αἰγυπτίοις ἐπιδείξας. | Οἱ γὰρ δὴ κατὰ τὸ ὄρος θεωροὺς 
ἑαυτοὺς τῶνδε καθίσαντες οὐδὲ συνιέναι τὴν σκηνὴν ἐδύναντο: Είναι αριστοτεχνικός ο 
τρόπος µε τον οποίο ο Ηλιόδωρος στρέφει στο σηµείο αυτό τη µατιά του αναγνώστη 
ξανά στους ληστές, για να ξαναπιάσει τον µίτο της διήγησης από εκεί που τον είχε 
αφήσει λίγο νωρίτερα. 
 

Α 2: Η πρώτη εµφάνιση των δύο ερωτευµένων νέων στο µυθιστόρηµα 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Στην παρακάτω σκηνή, που ακολουθεί άµεσα τη σκηνή η οποία ανθολογήθηκε 
αµέσως παραπάνω, εµφανίζεται για πρώτη φορά στο µυθιστόρηµα το νεαρό 
ζευγάρι των ερωτευµένων ηρώων του έργου. 
 
Ἤδη δὲ αὐτοῖς κεκινηκόσιν ἄποθεν µικρὸν τῆς τε νεὼς καὶ τῶν κειµένων θέαµα 
προσπίπτει τῶν προτέρων ἀπορώτερον· κόρη καθῆστο ἐπὶ πέτρας, ἀµήχανόν τι 
κάλλος καὶ θεὸς εἶναι ἀναπείθουσα, τοῖς µὲν παροῦσι περιαλγοῦσα φρονήµατος δὲ 
εὐγενοῦς ἔτι πνέουσα. 2 Δάφνῃ τὴν κεφαλὴν ἔστεπτο καὶ φαρέτραν τῶν ὤµων 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 431 
 

	

ἐξῆπτο καὶ τῷ λαιῷ βραχίονι τὸ τόξον ὑπεστήρικτο· ἡ λοιπὴ δὲ χεὶρ ἀφροντίστως 
ἀπῃώρητο. Μηρῷ δὲ τῷ δεξιῷ τὸν ἀγκῶνα θατέρας χειρὸς ἐφεδράζουσα καὶ τοῖς 
δακτύλοις τὴν παρειὰν ἐπιτρέψασα, κάτω νεύουσα καί τινα προκείµενον ἔφηβον 
περισκοποῦσα τὴν κεφαλὴν ἀνεῖχεν. 3 Ὁ δὲ τραύµασι µὲν κατῄκιστο καὶ µικρὸν 
ἀναφέρειν ὥσπερ ἐκ βαθέος ὕπνου τοῦ παρ’ ὀλίγον θανάτου κατεφαίνετο, ἤνθει δὲ 
καὶ ἐν τούτοις ἀνδρείῳ τῷ κάλλει καὶ ἡ παρειὰ καταρρέοντι τῷ αἵµατι 
φοινιττοµένη λευκότητι πλέον ἀντέλαµπεν. Ὀφθαλµοὺς δὲ ἐκείνου οἱ µὲν πόνοι 
κατέσπων, ἡ δὲ ὄψις τῆς κόρης ἐφ’ ἑαυτὴν ἀνεῖλκε καὶ τοῦτο ὁρᾶν αὐτοὺς 
ἠνάγκαζεν, ὅτι ἐκείνην ἑώρων. 4 Ὡς δὲ πνεῦµα συλλεξάµενος καὶ βύθιόν τι 
ἀσθµήνας λεπτὸν ὑπεφθέγξατο καὶ «ὦ γλυκεῖα,» ἔφη «σῴζῃ µοι ὡς ἀληθῶς, ἢ 
γέγονας καὶ αὐτὴ τοῦ πολέµου πάρεργον, οὐκ ἀνέχῃ δὲ ἄλλως οὐδὲ µετὰ θάνατον 
ἀποστατεῖν ἡµῶν, ἀλλὰ φάσµα τὸ σὸν καὶ ψυχὴ τὰς ἐµὰς περιέπει τύχας;», «ἐν 
σοὶ» ἔφη «τὰ ἐµὰ» ἡ κόρη «σῴζεσθαί τε καὶ µή· τοῦτο γοῦν ὁρᾷς;» δείξασα ἐπὶ 
τῶν γονάτων ξίφος, «εἰς δεῦρο ἤργησεν ὑπὸ τῆς σῆς ἀναπνοῆς ἐπεχόµενον.» 5 Καὶ 
ἅµα λέγουσα ἡ µὲν τῆς πέτρας ἀνέθορεν, οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ ὄρους ὑπὸ θαύµατος ἅµα 
καὶ ἐκπλήξεως ὥσπερ ὑπὸ πρηστῆρος τῆς ὄψεως βληθέντες ἄλλος ἄλλον ὑπεδύετο 
θάµνον· µεῖζον γάρ τι καὶ θειότερον αὐτοῖς ὀρθωθεῖσα ἔδοξε, τῶν µὲν βελῶν τῇ 
ἀθρόᾳ κινήσει κλαγξάντων, χρυσοϋφοῦς δὲ τῆς ἐσθῆτος πρὸς τὸν ἥλιον 
ἀνταυγαζούσης, καὶ τῆς κόµης ὑπὸ τῷ στεφάνῳ βακχεῖον σοβουµένης καὶ τοῖς 
νώτοις πλεῖστον ὅσον ἐπιτρεχούσης. 6 Τοὺς µὲν ταῦτα ἐξεδειµάτου καὶ πλέον τῶν 
ὁρωµένων ἡ τῶν γινοµένων ἄγνοια· οἱ µὲν γὰρ θεόν τινα ἔλεγον, καὶ θεὸν Ἄρτεµιν 
ἢ τὴν ἐγχώριον Ἶσιν, οἱ δὲ ἱέρειαν ὑπό του θεῶν ἐκµεµηνυῖαν καὶ τὸν ὁρώµενον 
πολὺν φόνον ἐργασαµένην. Καὶ οἱ µὲν ταῦτα ἐγίνωσκον, τὰ ὄντα δὲ οὔπω 
ἐγίνωσκον· ἡ δὲ ἀθρόον κατενεχθεῖσα ἐπὶ τὸν νεανίαν καὶ πανταχόθεν αὐτῷ 
περιχυθεῖσα ἐδάκρυεν, ἐφίλει, κατέµαττεν, ἀνῴµωζεν, ἠπίστει κατέχουσα. 7 Ταῦτα 
ὁρῶντες οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς ἑτέρας ἐννοίας τὴν γνώµην µετέβαλλον, καὶ «ποῦ ταῦτ’ 
ἂν εἴη θεοῦ τὰ ἔργα», λέγοντες, «ποῦ δ’ ἂν νεκρὸν σῶµα φιλοίη δαίµων οὕτω 
περιπαθῶς;» τολµᾶν ἑαυτοῖς παρεκελεύοντο καὶ πορευθέντες ἐγγύθεν λαµβάνειν 
τὴν τῶν ἀληθῶν γνῶσιν. Ἀναλαβόντες οὖν ἑαυτοὺς καταθέουσι καὶ τὴν κόρην ἔτι 
πρὸς τοῖς τραύµασιν οὖσαν τοῦ νεανίου καταλαµβάνουσι· καὶ ἐπιστάντες ὄπισθεν 
εἶχον ἑαυτοὺς οὔτε τι λέγειν οὔτε τι πράττειν ἀποθαρροῦντες. 8 Κτύπου δὲ 
περιηχήσαντος καὶ τῆς ἐξ αὐτῶν σκιᾶς τοῖς ὀφθαλµοῖς παρεµπεσούσης ἀνένευσεν 
ἡ κόρη καὶ ἰδοῦσα αὖθις ἐπένευσε, πρὸς µὲν τὸ ἄηθες τῆς χροιᾶς καὶ τὸ λῃστρικὸν 
τῆς ὄψεως ἐν ὅπλοις δεικνυµένης οὐδὲ κατὰ µικρὸν ἐκπλαγεῖσα, πρὸς δὲ τὴν 
θεραπείαν τοῦ κειµένου πᾶσαν ἑαυτὴν τρέψασα. 9 Οὕτως ἄρα πόθος ἀκριβὴς καὶ 
ἔρως ἀκραιφνὴς τῶν µὲν ἔξωθεν προσπιπτόντων ἀλγεινῶν τε καὶ ἡδέων πάντων 
ὑπερφρονεῖ, πρὸς ἓν δὲ τὸ φιλούµενον καὶ ὁρᾶν καὶ συννεύειν τὸ φρόνηµα 
καταναγκάζει. 
 

Μετάφραση 
Μόλις, ωστόσο, ξεκίνησαν, αντικρίζουν λίγο µακρύτερα από το καράβι και τους 
νεκρούς θέαµα που τους δηµιούργησε ακόµη µεγαλύτερη απορία από πριν. Μια κοπέλα 
καθόταν πάνω σε βράχο, απαράµιλλης οµορφιάς, που σε έπειθε ότι ήταν θεά, πολύ 
πονεµένη για όσα συνέβαιναν, όµως και µε µια αύρα ευγενικών αισθηµάτων. Είχε 
στεφανωµένο το κεφάλι µε δάφνινο στεφάνι, µια φαρέτρα κρεµόταν από τον ώµο της 
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και το τόξο στηριζόταν πάνω στο αριστερό της µπράτσο, ενώ το υπόλοιπο χέρι 
κρεµόταν αφρόντιστα στον αέρα. Ακουµπώντας τον αγκώνα του άλλου χεριού στον 
δεξιό µηρό της και µε το µάγουλο αφηµένο στα δάκτυλά της πότε έσκυβε κάτω 
κοιτώντας προσεκτικά από πάνω έως κάτω έναν έφηβο ξαπλωµένο µπροστά της και 
πότε σήκωνε το κεφάλι. Και εκείνος φαινόταν, βέβαια, άσχηµα τραυµατισµένος και σαν 
να συνερχόταν µόλις από τον βαθύ ύπνο του παρ᾿ ολίγον θανάτου του, ωστόσο, ακόµη 
και σε αυτήν την περίσταση άνθιζε η αρρενωπή οµορφιά του και το λευκό µάγουλό του 
έλαµπε ακόµη περισσότερο καθώς γινόταν πορφυρό από το αίµα που κυλούσε 
ασταµάτητο πάνω του. Και τα µάτια εκείνου τα έκαναν, βέβαια, οι πόνοι να κλείνουν, 
αλλά η µορφή της κοπέλας τα έκανε να στρέφονται προς αυτήν και τούτο ήταν το µόνο 
που τα έκανε να βλέπουν, το ότι, δηλαδή, κοιτούσαν εκείνη. Και καθώς µάζευε σιγά 
σιγά δύναµη, πήρε βαθιά ανάσα και ψιθύρισε αδύναµα λέγοντας: «Γλυκιά µου, µου 
έχεις σωθεί στα αλήθεια ή µήπως είσαι κι εσύ θύµα της µάχης, που, όµως, δεν µπορείς 
ούτε και µετά από τον θάνατο να φύγεις µακριά µου, αλλά το φάντασµα και η ψυχή σου 
µε συνοδεύουν στην ατυχία µου;». «Από εσένα εξαρτάται αν θα σωθώ ή όχι», είπε η 
κοπέλα και, δείχνοντας ένα ξίφος πάνω στα γόνατά της, πρόσθεσε: «Το βλέπεις αυτό; 
Έµεινε αδρανές έως τώρα, γιατί το συγκρατούσε η αναπνοή σου». Και µε τα λόγια αυτά, 
εκείνη πετάχτηκε από το βράχο, ενώ οι ληστές που στέκονταν στον λόφο, µόλις την 
είδαν, θαµπωµένοι και έκπληκτοι, σαν να τους χτύπησε στη θέα τυφώνα έτρεχαν για να 
κρυφτούν, καθένας τους κάτω από άλλον θάµνο· γιατί εκείνη, όπως σηκώθηκε, τους 
φάνηκε κάτι ακόµη µεγαλύτερο και πιο θεϊκό, καθώς τα βέλη ήχησαν µε την απότοµη 
κίνησή της, το χρυσοΰφαντο φόρεµά της άστραφτε στον ήλιο, και τα µαλλιά της 
ξεπλέχθηκαν κάτω από το βακχικό στεφάνι, και έπεσαν έως χαµηλά στην πλάτη της. 
Εκείνους και αυτά τους τρόµαζαν, αλλά περισσότερο από όσα έβλεπαν η άγνοια για το 
τι συνέβαινε. Άλλοι από αυτούς θεωρούσαν ότι είναι κάποια θεά, η θεά Άρτεµις ή η 
ντόπια Ίσις, άλλοι την περνούσαν για ιέρεια που είχε περιέλθει σε µανία από κάποιον 
θεό, και είχε διαπράξει όλο εκείνο το µακελλειό που έβλεπαν. Αυτά, λοιπόν, 
φαντάζονταν εκείνοι, όσα, όµως, συνέβαιναν στ᾿ αλήθεια ακόµη δεν τα γνώριζαν. Και 
εκείνη χύθηκε ξαφνικά πάνω στον νεαρό και σφίγγοντάς τον στην αγκαλιά της µε 
δάκρυα τον φιλούσε, του σκούπιζε τα αίµατα, αναστέναζε κι έκανε σαν να µην πίστευε 
πως τον κρατούσε ακόµη στην αγκαλιά της. Αυτά βλέποντας οι Αιγύπτιοι, άλλαξαν 
γνώµη λέγοντας: «Πώς θα µπορούσαν να είναι πράξεις ενός θεού τούτα; Πώς θα 
µπορούσε µια θεά να φιλάει µε τόση περιπάθεια ένα νεκρό σώµα;»· και παρότρυνε ο 
ένας τον άλλον να δείξουν τόλµη και να µάθουν την αλήθεια πηγαίνοντας κοντά. 
Ξεθαρρεµένοι, λοιπόν, τρέχουν και προλαβαίνουν την κοπέλα, ενώ εκείνη ακόµη 
φρόντιζε τα τραύµατα του νεαρού. Και στάθηκαν πίσω της χωρίς να τολµούν ούτε να 
πουν ούτε να κάνουν κάτι. Όταν, όµως, ξαφνικά ακούστηκε κάποιος θόρυβος και η σκιά 
τους έπεσε στα µάτια της κοπέλας, εκείνη γύρισε το κεφάλι της και τους είδε, αλλά, 
αφού τους είδε, γύρισε ξανά και πάλι (sc. το κεφάλι της µπροστά) χωρίς να τροµάξει στο 
ελάχιστο ούτε από το ασυνήθιστο χρώµα του δέρµατός τους ούτε από την εικόνα 
ληστών που δηµιουργούσαν τα όπλα τους, αλλά στρέφοντας όλη την έγνοια της στη 
φροντίδα του τραυµατισµένου. Γιατί έτσι ακριβώς και ο πραγµατικός πόθος και ο 
καθάριος έρωτας περιφρονούν όλα τα κακά και τα καλά που έρχονται απ᾿ έξω και 
αναγκάζουν το αίσθηµα να βλέπει µόνο ένα και µε αυτό να συµφωνεί, εκείνο που 
αγαπούν.  
 

Σχόλια 
1 θέαµα προσπίπτει τῶν προτέρων ἀπορώτερον: Ο Ηλιόδωρος αυξάνει την περιέργεια 
και την ανυποµονησία του αναγνώστη του δηλώνοντάς του ότι αυτά που ακολουθούν 
είναι ακόµη πιο παράξενα από όσα διάβασε στη µυστηριώδη εναρκτήρια σκηνή του 
έργου. 
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3 ἡ δὲ ὄψις τῆς κόρης ἐφ’ ἑαυτὴν ἀνεῖλκε καὶ τοῦτο ὁρᾶν αὐτοὺς ἠνάγκαζεν, ὅτι ἐκείνην 
ἑώρων: Εδώ η οµορφιά της κόρης σε συνδυασµό µε τον έρωτα του νέου κατορθώνουν 
να νικήσουν ακόµη και τα τρωτά της ανθρώπινης φύσης και τον οξύ σωµατικό πόνο που 
υποχρέωνε τα µάτια του τραυµατισµένου να κλείσουν. 
 

5 και 6 στεφάνῳ βακχεῖον … ὑπό του θεῶν ἐκµεµηνυῖαν καὶ τὸν ὁρώµενον πολὺν φόνον 
ἐργασαµένην: Οι βακχικές αναφορές στο στεφάνι και την ένθεη µανία που µπορεί να 
οδηγήσει σε φρικτά φονικά αποτελούν πιθανότατα υπαινιγµό στις Βάκχες του Ευριπίδη. 
 

6 Καὶ οἱ µὲν ταῦτα ἐγίνωσκον, τὰ ὄντα δὲ οὔπω ἐγίνωσκον: Είναι ενδιαφέρουσα η 
διάκριση της απατηλής συχνά όρασης των οφθαλµών και της βαθιάς κατανόησης της 
αληθινής φύσης των πραγµάτων. Η διάκριση αυτή τονίζεται εντονότερα µε τη χρήση 
του ίδιου ρηµατικού τύπου (ἐγίνωσκον) για τις δύο τόσο διαφορετικές µεταξύ τους 
λειτουργίες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τις αισθήσεις και η δεύτερη τη νόηση. 
 

8 τὸ ἄηθες τῆς χροιᾶς: Αναφερόµενος εδώ ο Ηλιόδωρος στο παράξενο χρώµα του 
δέρµατος εννοεί τη σκουρόχρωµη επιδερµίδα των Αιγυπτίων σε αντίθεση προς την πιο 
ανοικτόχρωµη επιδερµίδα της Χαρίκλειας. 
 

8 οὐδὲ κατὰ µικρὸν ἐκπλαγεῖσα, πρὸς δὲ τὴν θεραπείαν τοῦ κειµένου πᾶσαν ἑαυτὴν 
τρέψασα: Ούτε η έκπληξη, ούτε η περιέργεια, ούτε ο φόβος ήταν συναισθήµατα ικανά 
να νικήσουν τον καθάριο έρωτα της κόρης και να αποσπάσουν την προσοχή της από τον 
αγαπηµένο της. 
 

Α 9-17: Η νουβέλα του Κνήµωνα 
 

Βασίλης Λεντάκης 
 
Με την εγκιβωτισµένη αυτή νουβέλα, ο συγγραφέας των Αἰθιοπικῶν δείχνει ότι 
µπορεί να κινείται µε την ίδια άνεση στον χώρο του λεγόµενου εξιδανικευτικού 
µυθιστορήµατος καθώς και σε αυτόν του κωµικού-ρεαλιστικού. Η ιστορία του 
Κνήµωνα βρίσκεται από πολλές απόψεις στους αντίποδες της ιστορίας των 
πρωταγωνιστών. Αν ο έρωτας του Θεαγένη και της Χαρίκλειας χαρακτηρίζεται 
από αγνότητα, πίστη, βάθος και σταθερότητα, στην εν λόγω νουβέλα 
προβάλλεται η λαγνεία, η απιστία, η ιδιοτέλεια και ο καιροσκοπισµός (πρβλ. 
Morgan, The Story of Knemon, σ. 274). Όπως και σε άλλα σηµεία του έργου, 
έτσι και εδώ ο Ηλιόδωρος επιδεικνύει την ικανότητά του να αποδοµεί τα υλικά 
παλαιότερων κειµένων και ειδών και να τα ανασυνθέτει µε νέο τρόπο. Όπως 
επισηµαίνει ο Κοραής στα προλεγόµενα της µνηµειώδους έκδοσης των 
Αἰθιοπικῶν, «το περισσότερον του δράµατος µέρος είναι µίµησις και παρωδία 
διαφόρων παλαιών συγγραφέων [...]· αλλά µίµησις τόσον έντεχνος, ώστε τα 
κλέµµατα φαίνονται γεννήµατα της κεφαλής του Ηλιοδώρου· είναι, να είπω 
ούτως, αληθής κέντρων, ήγουν ένδυµα συρραµένον από διάφορα κοµµάτια, 
συρραµένον όµως τόσον επιδέξια, ώστε εις ολίγα µέρη βλέπει τις τα ράµµατα 
και τους κλωστήρας, αλλά φαίνεται µονοσώµατον υφαντόν άνωθεν έως κάτω 
λαµπρόν ένδυµα» (Κοραής, Αἰθιοπικά, τοµ. Α, σ. λε΄-λστ΄). Διακείµενα της 
νουβέλας του Κνήµωνα είναι, µεταξύ άλλων, ο Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου 
λόγος του Λυσία, το µυθιστόρηµα του Χαρίτωνα (Α 4, το απόσπασµα 
περιλαµβάνεται στο παρόν Ανθολόγιο), και, φυσικά, ο Ἱππόλυτος του Ευριπίδη: 
στον Αρίστιππο αναγνωρίζουµε τον Θησέα, στον Κνήµωνα τον Ιππόλυτο, και 
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στη Δηµαινέτη τη Φαίδρα. Κυρίαρχα θέµατα της νουβέλας είναι το ερωτικό 
πάθος, η εκδίκηση και η εξαπάτηση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πιστή 
θεραπαινίδα, η οποία σε παρόµοιες αφηγήσεις (Λυσίας, Χαρίτων) λειτουργεί ως 
δευτερεύον, βοηθητικό πρόσωπο, ως διαµεσολαβήτρια µεταξύ της συζύγου και 
του εραστή, εδώ αναδεικνύεται στην αφανή πρωταγωνίστρια της δολοπλοκίας. 
Η νουβέλα απαρτίζεται από δύο υποενότητες: (α) Δηµαινέτη κατά Κνήµωνος 
(9-13)· (β) Θίσβη κατά Δηµαινέτης (14-17). Σε ό,τι αφορά τον δραµατικό 
χρόνο: ο κήπος και το µνήµα των Επικουρείων υποδεικνύουν τον τρίτο αιώνα 
π.Χ. Γενικά, το όλο κλίµα είναι αυτό της ύστερης κλασικής και της πρώιµης 
ελληνιστικής εποχής· βρισκόµαστε στην Αθήνα της εποχής του Μενάνδρου. 
Κατά τα άλλα, η ιστορία των Αἰθιοπικῶν διαδραµατίζεται στα τέλη της 
αρχαϊκής εποχής: η Αίγυπτος τελεί υπό περσική κατοχή και ο Καλάσιρις είναι 
ερωτευµένος µε την εταίρα Ροδώπη (για την οποία βλ. Ηρόδ. Β 134-135). Ο 
Ηλιόδωρος δεν πρόσεξε την ασυνέπεια (ή µάλλον το ζήτηµα του ήταν 
αδιάφορο). 
 
9 (1) «Ἦν µοι πατὴρ Ἀρίστιππος, τὸ γένος Ἀθηναῖος, βουλῆς δὲ τῆς ἄνω, τὴν 
περιουσίαν τῶν µέσων. Οὗτος, ἐπειδή µοι τὴν µητέρα τελευτῆσαι συνέβη, πρὸς 
δευτέρους ἀπεκλίνετο γάµους, ἐπὶ µόνῳ µοι παιδὶ σαλεύειν ἐπιµεµφόµενος, καὶ 
τοῖς οἴκοις ἐπεισάγει γύναιον ἀστεῖον µὲν ἀλλ’ ἀρχέκακον, ὄνοµα Δηµαινέτην. (2)  
Ὡς γὰρ τάχιστα εἰσῆλθεν, ὅλον ὑπεποιεῖτο καὶ πράττειν ὅτι βούλοιτο ἔπειθε, τῇ τε 
ὥρᾳ τὸν πρεσβύτην ἐπαγοµένη καὶ τἄλλα ὑπερθεραπεύουσα· δεινὴ δέ, εἴπερ τις 
γυναικῶν, ἐφ’ ἑαυτὴν ἐκµῆναι καὶ τέχνην τὴν ἐπαγωγὸν ἐκτόπως ἠκριβωµένη, 
προόδοις τε τοὐµοῦ πατρὸς ἐπιστένουσα καὶ εἰσόδοις προστρέχουσα καὶ 
βραδύνοντι µεµφοµένη καὶ ὡς ἀπώλετ’ ἂν εἰ ὀλίγον ἐµέλλησε καὶ περιβάλλουσα 
ἐφ’ ἑκάστῳ ῥήµατι καὶ ἐπιδακρύουσα τοῖς φιλήµασιν· οἷς ἅπασιν ὁ πατήρ µου 
σαγηνευθεὶς ὅλην ἐκείνην καὶ ἔπνει καὶ ἔβλεπεν. (3) Ἡ δὲ κἀµὲ τὰ πρῶτα ἴσα καὶ 
παῖδα ὁρᾶν ἐπλάττετο κἀν τούτῳ τὸν Ἀρίστιππον ὑποποιουµένη καί ποτε καὶ 
ἐφίλησεν ἂν προσελθοῦσα καὶ ὄνασθαί µου συνεχῶς ηὔξατο· κἀγὼ προσιέµην, 
τῶν µὲν ὄντων οὐδὲν ὑποπτεύων, ὅτι δὲ µητρῴαν ἐπιδείκνυται περὶ ἐµὲ θαυµάζων 
διάθεσιν. Ἐπεὶ δὲ ἰταµώτερον προσῄει καὶ θερµότερα ἦν τὰ φιλήµατα τοῦ 
πρέποντος καὶ τὸ βλέµµα τοῦ σώφρονος ἐξιστάµενον πρὸς ὑπόνοιαν ἦγεν, ἤδη τὰ 
πολλὰ καὶ ὑπέφευγον καὶ πλησιάζουσαν ἀπωθούµην. (4) Καὶ τὰ µὲν ἄλλα τί δεῖ 
µηκύνοντα ἐνοχλεῖν; τὰς πείρας ἃς καθῆκε, τὰς ὑποσχέσεις ἃς ἐπηγγείλατο, νῦν 
µὲν παιδίον νῦν δὲ γλυκύτατον ὀνοµάζουσα καὶ αὖθις κληρονόµον καὶ µετ’ ὀλίγον 
ψυχὴν ἑαυτῆς ἀποκαλοῦσα καὶ ἁπλῶς τὰ καλὰ τῶν ὀνοµάτων τοῖς ἐπαγωγοῖς 
παραµιγνῦσα καὶ οἷστισι µᾶλλον προστρέχω περισκοποῦσα, ὡς ἐν µὲν τοῖς 
σεµνοτέροις µητέρα ἑαυτὴν ἀναπλάττουσα ἐν δὲ τοῖς ἀτοπωτέροις τοῦτο ἐκεῖνο 
λαµπρῶς ἐρωµένην ὑποφαίνουσα. 
 
10 (1) Τέλος δὲ γίνεταί τι τοιοῦτον. Παναθηναίων τῶν µεγάλων ἀγοµένων, ὅτε τὴν 
ναῦν Ἀθηναῖοι διὰ γῆς τῇ Ἀθηνᾷ πέµπουσιν, ἐτύγχανον µὲν ἐφηβεύων, ᾄσας δὲ τὸν 
εἰωθότα παιᾶνα τῇ θεῷ καὶ τὰ νενοµισµένα προποµπεύσας, ὡς εἶχον στολῆς αὐτῇ 
χλαµύδι καὶ αὐτοῖς στεφάνοις ἔρχοµαι οἴκαδε ὡς ἐµαυτόν.  (2) Ἡ δὲ ἐπειδὴ τὸ 
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πρῶτον εἶδεν ἐκτὸς ἑαυτῆς γίνεται καὶ οὐδὲ ἐσοφίστευεν ἔτι τὸν ἔρωτα, ἀλλ’ ἀπὸ 
γυµνῆς τῆς ἐπιθυµίας προσέτρεχε καὶ περιβαλοῦσα «ὁ νέος Ἱππόλυτος, {ὁ Θησεὺς} 
ὁ ἐµός» ἔλεγε. Τίνα µε οἴεσθε γεγενῆσθαι ὃς καὶ νῦν ἐρυθριῶ διηγούµενος; Ἀλλ’ 
ἑσπέρας γενοµένης, ὁ µὲν πατὴρ εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐσιτεῖτο καὶ ὡς ἂν ἐν τοιαύτῃ 
πανηγύρει καὶ πότῳ πανδήµῳ καὶ διανυκτερεύειν ἔµελλεν, ἡ δὲ ἐπιγίνεταί µοι 
νυκτὸς καὶ ἐπειρᾶτό τινος τῶν ἀθεµίτων τυγχάνειν. (3) Ὡς δὲ παντοίως ἀντεῖχον 
καὶ πρὸς πᾶσαν θεραπείαν καὶ ὑπόσχεσιν καὶ ἀπειλὴν ἀπεµαχόµην, βαρύ τι καὶ 
βύθιον στενάξασα ἀπιοῦσα ᾤχετο· καὶ µόνην ἡ παλαµναία τὴν νύκτα ὑπερθεµένη 
τῶν ἐπιβουλῶν τῶν εἰς ἐµὲ κατήρχετο· καὶ πρῶτον µὲν οὐδὲ διανέστη τότε τῆς 
εὐνῆς, ἀλλ’ ἥκοντι τῷ πατρὶ καὶ τί τοῦτο πυνθανοµένῳ µαλακῶς τε ἔχειν 
ἐσκήπτετο καὶ οὐδὲ ἀπεκρίνατο τὴν πρώτην. (4) Ὡς δὲ ἐνἐκειτο καὶ τί πεπόνθοι 
πολλάκισ ἀνηρώτα, «ὁ θαυµαστός» φησι «καὶ † εἰς ἐµὲ † νεανίας, ὁ κοινὸς ἡµῶν 
παῖς ὃν ἐγὼ πλέον καὶ σοῦ πολλάκις ἠγάπησα (καὶ µάρτυρες οἱ θεοί), κύειν µε 
πρός τινων αἰσθόµενος, ὃ δὴ σὲ τέως ἔκρυπτον, ἕως ἂν τὸ ἀσφαλὲς γνοίην, τὴν 
σὴν ἀπουσίαν ἐπιτηρήσας ταῦτα δὴ τὰ εἰωθότα παραινοῦσαν καὶ σωφρονεῖν 
παρακελευοµένην µηδὲ πρὸς ἑταίραις ἔχειν τὸν νοῦν καὶ µέθαις (οὐ γάρ µε 
ἐλάνθανεν οὕτως ἔχων, σοὶ δὲ οὐκ ἔφραζον µή τινα λάβοιµι µητρυιᾶς ὑπόνοιαν), 
ταῦτα λέγουσαν µόνην πρὸς µόνον τοῦ µὴ ἐρυθριᾶν αὐτὸν ἕνεκεν, τὰ µὲν οὖν ἄλλα 
ὅσα περὶ σέ τε κἀµὲ περιύβρισεν αἰσχύνοµαι λέγειν, λὰξ δὲ κατὰ τῆς γαστρὸς 
ἐναλάµενος οὕτως ἔχειν ὡς ὁρᾷς διέθηκε.»  
 
11 (1)   Ταῦτα ὡς ἤκουσεν, οὐκ εἶπεν, οὐκ ἠρώτησεν, οὐκ ἀπολογίαν προὔθηκεν, 
ἀλλὰ πιστεύων µηδ’ ἂν ψεύσασθαι κατ’ ἐµοῦ τὴν οὕτω περὶ ἐµὲ διακειµένην, 
εὐθὺς ὡς εἶχε κατά τι µέρος τῆς οἰκίας περιτυχών, οὐδὲν εἰδότα πύξ τε ἔπαιε καὶ 
παῖδας προσκαλεσάµενος µάστιξιν ᾐκίζετο, µηδὲ τὸ κοινὸν δὴ τοῦτο διότι 
ξαινοίµην γινώσκοντα.  (2) Ὡς δὲ ἐνεπέπληστο τῆς ὀργῆς, «ἀλλὰ νῦν γε» ἔφην «ὦ 
πάτερ», εἰ καὶ µὴ πρότερον, δίκαιος ἂν εἴην τὴν αἰτίαν τῶν πληγῶν µανθάνειν.» Ὁ 
δὲ µᾶλλον παροξυνθεὶς «ὢ τῆς εἰρωνείας» φησί· «τὰς πράξεις αὐτοῦ τὰς ἀνοσίας 
παρ’ ἐµοῦ βούλεται µανθάνειν.» Καὶ ἀποστραφεὶς ἐπὶ τὴν Δηµαινέτην ἔσπευδεν· ἡ 
δέ, οὔπω γὰρ κεκόρεστο, δευτέρας ἐπιβουλῆς κατ’ ἐµοῦ τοιᾶσδε ἥπτετο.  (3) 
Θίσβη παιδισκάριον ἦν αὐτῇ ψάλλειν τε πρὸς κιθάραν ἐπιστάµενον καὶ τὴν ὄψιν 
οὐκ ἄωρον. Τοῦτο ἐπ’ ἐµὲ καθίησιν ἐρᾶν µου δῆθεν προστάξασα, καὶ ἤρα 
παραχρῆµα ἡ Θίσβη, καὶ ἡ πολλάκις πειρῶντά µε ἀπωσαµένη τότε παντοίως 
ἐφείλκετο βλέµµασι νεύµασι συνθήµασιν· ἐγὼ δὲ ὁ µάταιος ἀθρόον καλὸς 
γεγενῆσθαι ἐπεπείσµην, καὶ τέλος ἐπὶ τὸν θάλαµον ἐλθοῦσαν νυκτὸς ὑπεδεχόµην· ἡ 
δὲ καὶ αὖθις ἀνῆκε καὶ πάλιν καὶ τοῦ λοιποῦ συνεχῶς ἐφοίτα.  (4) Ἐπεὶ δέ ποτε 
φυλάττεσθαι αὐτῇ τὰ πολλὰ παρῄνουν µὴ γνωσθείη παρὰ τῆς δεσποίνης, «ὦ 
Κνήµων» ἔφη «ὡς λίαν ἁπλοϊκός τις εἶναί µοι δοκεῖς· εἰ γὰρ ἐµὲ θεράπαιναν 
οὖσαν καὶ ἀργυρώνητον ἡγῇ χαλεπὸν εἶναί σοι προσοµιλοῦσαν ἁλῶναι, τίνος ἂν 
ἐκείνην ἀξίαν εἴποις τιµωρίας, ἣ καὶ εὐγενὴς εἶναι φάσκουσα καὶ νόµῳ τὸν 
συνοικοῦντα ἔχουσα καὶ θάνατον τὸ τέλος τοῦ παρανοµήµατος γινώσκουσα 
µοιχᾶται;»  (5) «Παῦε» ἔφην, «οὐ γὰρ ἔχω σοι πιστεύειν.» «Καὶ µήν, εἴ σοι 
δόξειεν, ἐπ’ αὐτοφώρῳ παραδώσω τὸν µοιχόν.» «Εἰ γὰρ οὕτω βουληθείης» ἔφην. 
«Καὶ µὴν βουλήσοµαί γε» ἀπεκρίνατο «σοῦ τε ἕνεκεν οὕτω πρὸς αὐτῆς 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

436 

περιυβρισµένου, καὶ ἐµαυτῆς δὲ ουκ ἔλαττον, ἣ πάσχω τὰ ἔσχατα ἐφ᾽ἑκάστης, 
ζηλοτυπίαν µαταίαν ἐκείνης ἐπ’ ἐµὲ γυµναζούσης. Ἀλλ’ ὅπως ἀνὴρ ἔσῃ σκέψαι.» 
 
12 (1)   Ἐπεὶ δὲ οὕτως ἕξειν ὑπεσχόµην, τότε µὲν ἀπιοῦσα ᾤχετο. Τρίτῃ δὲ 
ὕστερον νυκτὶ καθεύδοντά µε ἐξανίστησι καὶ τὸν µοιχὸν ἔνδον εἶναι κατεµήνυε, 
τὸν πατέρα µὲν εἰς ἀγρὸν αἰφνιδίου τινὸς χρείας καλούσης πεπορεῦσθαι λέγουσα, 
τὸν δέ, οὕτω συγκείµενον αὐτῷ πρὸς τὴν Δηµαινέτην, ἄρτι παρεισδεδυκέναι· 
προσήκειν δὲ καὶ πρὸς ἄµυναν εὐτρεπίζεσθαι καὶ ξιφήρη ποιεῖσθαι τὴν ἔφοδον τοῦ 
µὴ διαδρᾶναι τὸν ὑβριστήν.  (2) Ἐποίουν οὕτως, καὶ λαβὼν ἐγχειρίδιον, τῆς 
Θίσβης ἡγουµένης καὶ δᾷδας προσαπτούσης, ἐπὶ τὸν θάλαµον ᾔειν. Ἐπεὶ δὲ 
ἐπέστην, λύχνου τέ τινος ἔνδοθεν αὐγὴ διεξέπιπτε καὶ τὰς θύρας ἐπικειµένας ὡς 
ὀργῆς εἶχον ἐρραγεὶς ἀνοίγω, καὶ εἰσδραµὼν «ποῦ ποτε ὁ ἀλιτήριος» ἐβόων «ὁ 
λαµπρὸς τῆς πάντα σωφροσύνης ἐρώµενος;» καὶ ἅµα λέγων ἐπῄειν ὡς ἄµφω 
διαχειρισόµενος.  (3) Ἐκ δὲ τῆς εὐνῆς ὁ πατήρ, ὦ θεοί, περιτραπεὶς προσπίπτει 
µου τοῖς γόνασι καὶ «ὦ τέκνον, ἐπίσχες µικρόν» ἔλεγεν· «οἴκτειρον τὸν 
γεννήσαντα, φεῖσαι πολιῶν αἵ σε ἀνέθρεψαν· ὕβρισα µέν σε, ἀλλ’ οὐ µέχρι 
θανάτου τιµωρητέος. Μὴ γίνου τῆς ὀργῆς ὅλος µηδὲ φόνῳ πατρῴῳ χεῖρας µιάνῃς 
τὰς σάς.» Ὁ µὲν ταῦτα καὶ ἕτερα πρὸς τούτοις ἐλεεινῶς ἱκέτευεν· ἐγὼ δέ, ὥσπερ 
τυφῶνι βληθείς, αὖος ἀπόπληκτος εἱστήκειν· τὴν Θίσβην περιέβλεπον οὐκ οἶδ’ 
ὅπως ἑαυτὴν ὑποστείλασαν· τὴν κλίνην καὶ τὸν θάλαµον ἐν κύκλῳ περιεσκόπουν, 
εἰπεῖν τι διαπορῶν, πρᾶξαι ἀµηχανῶν.  (4) Ἐκπίπτει µου καὶ τὸ ξίφος τῶν χειρῶν, 
καὶ τὸ µὲν ἡ Δηµαινέτη προσδραµοῦσα σπουδαίως ἀνήρπασεν· ὁ δὲ πατὴρ ἐν τῷ 
ἀκινδύνῳ γεγονὼς ἐπιβάλλει τέ µοι τὰς χεῖρας καὶ δεσµεῖν ἐκέλευε, πολλὰ τῆς 
Δηµαινέτης παροξυνούσης καὶ «οὐ ταῦτα ἦν ἃ προηγόρευον» βοώσης «ὡς 
φυλάττεσθαι προσήκει τὸ µειράκιον, ὡς ἐπιβουλεύσει’ ἂν καιροῦ λαβόµενον; 
ἑώρων τὸ βλέµµα, συνίην τῆς διανοίας.» Ὁ δὲ «προηγόρευες» εἰπὼν «ἀλλ’ 
ἠπίστουν», τότε µὲν ἐν δεσµοῖς εἶχε, λέγειν τι βουλοµένῳ τῶν ὄντων καὶ φράζειν 
οὐκ ἐπιτρέψας.» 
  
13 (1)   Ἅµα δὲ τῇ ἕῳ λαβὼν οὕτως ὡς εἶχον δεσµῶν ἐπὶ τὸν δῆµον ἦγε, καὶ τῆς 
κεφαλῆς κόνιν καταχεάµενος «οὐκ ἐπὶ τοιαύταις µὲν ἐλπίσιν ὦ Ἀθηναῖοι τόνδε 
ἀνέτρεφον» ἔλεγεν, «ἀλλὰ τοῦ γήρως τοὐµοῦ βακτηρίαν ἔσεσθαι προσδοκῶν 
ἐπειδὴ τάχιστά µοι ἐγένετο, ἐλευθερίου τε τροφῆς µεταδοὺς καὶ τὰ πρῶτα τῶν 
γραµµάτων διδαξάµενος, εἰς τοὺς φράτορας καὶ γεννήτας εἰσαγαγών, εἰς ἐφήβους 
ἐγγράψας, πολίτην ὑµέτερον κατὰ τοὺς νόµους ἀποφήνας, πάντα τὸν βίον ἐπὶ 
τούτῳ τὸν ἐµὸν ἐσάλευον.  (2) Ἐπεὶ δὲ τούτων ἁπάντων λήθην λαβὼν ἐµὲ µὲν 
ὕβρεσι τὰ πρῶτα καὶ πληγαῖς ταυτηνὶ τὴν κατὰ νόµους συνοικοῦσάν µοι ᾐκίσατο, 
τέλος δὲ καὶ ξιφήρης νύκτωρ ἐπῆλθε καὶ παρὰ τοσοῦτον γέγονε πατραλοίας παρ’ 
ὅσον ἀντέσχεν ἡ τύχη ἀπροσδοκήτῳ φόβῳ τὸ ξίφος τῶν τούτου χειρῶν ἐκπεσεῖν 
παρασκευάσασα, καταπέφευγα πρὸς ὑµᾶς καὶ προσαγγέλλω τοῦτον, αὐτόχειρ µὲν 
αὐτοῦ γενέσθαι, κατὰ τοὺς νόµους ἐξόν, οὐ βουληθείς, ὑµῖν δὲ τὸ πᾶν καταλιπών, 
νόµῳ βέλτιον ἡγούµενος ἢ φόνῳ παιδὸς τὴν δίκην λαµβάνειν.»  (3) Καὶ ἅµα 
ἐπεδάκρυεν· ἐπεκώκυε δὲ καὶ ἡ Δηµαινέτη καὶ περιαλγεῖν ἐπ’ ἐµοὶ δῆθεν 
ἐπεδείκνυτο, τὸν ἄθλιον ἀποκαλοῦσα, τὸν ἐν δίκῃ µὲν ἀλλὰ πρὸ ὥρας 
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τεθνηξόµενον, τὸν ὑπὸ δαιµόνων ἀλαστόρων ἐπὶ τοὺς γεννήσαντας ἐλαθέντα, οὐ 
θρηνοῦσα µᾶλλον ἢ καταµαρτυροῦσα τοῖς θρήνοις καὶ ὡς ἀληθῆ τὴν κατηγορίαν 
βεβαιοῦσα τοῖς γόοις.  (4) Ἐπεὶ δὲ µεταδοῦναι κἀµοὶ λόγων ἠξίουν, ὁ γραµµατεὺς 
προσελθὼν ἠρώτα στενὸν ἐρώτηµα, εἰ τῷ πατρὶ ξιφήρης ἐπῆλθον. Ἐµοῦ δὲ 
«ἐπῆλθον µὲν» εἰπόντος, «ἀλλ’ ὅπως, ἀκούσατε» ἀνεβόησαν ἅπαντες καὶ οὐδὲ 
ἀπολογίας µοι µετεῖναι κρίναντες οἱ µὲν λίθοις βάλλειν οἱ δὲ τῷ δηµίῳ 
παραδιδόναι καὶ ὠθεῖσθαι εἰς τὸ βάραθρον ἐδοκίµαζον.  (5) Ἐµοῦ δὲ παρὰ πάντα 
τὸν θόρυβον καὶ τὸν χρόνον ὃν περὶ τῆς τιµωρίας διεχειροτόνουν «ὦ µητρυιά» 
βοῶντος, «διὰ µητρυιὰν ἀναιροῦµαι, µητρυιά µε ἄκριτον ἀπόλλυσι» προσέστη τοῖς 
πολλοῖς τὸ λεγόµενον καὶ εἰσῄει τῶν ὄντων ὑποψία. Καὶ ἠκούσθην µὲν οὐδὲ τότε, 
προκατείληπτο γὰρ ὁ δῆµος ἀκαταπαύστῳ θορύβῳ. 
  
14 (1)   Τῶν δὲ ψήφων διακρινοµένων οἱ µὲν τὸν θάνατον καταχειροτονήσαντες 
ἦσαν εἰς ἑπτακοσίους καὶ χιλίους, οἱ µὲν καταλεῦσαι οἱ δὲ εἰς τὸ βάραθρον πέµψαι 
κρίναντες, οἱ λοιποὶ δὲ εἰς χιλίους, ὅσοι τι καὶ τῇ ὑπονοίᾳ τῇ κατὰ τῆς µητρυιᾶς 
δόντες φυγῇ µε εἰς τὸ διηνεκὲς ἐζηµίωσαν. Ἀλλ᾽ ὅµως ἡ τούτων ἐκράτει ψῆφος· 
τῶν µὲν γὰρ ἄλλων ὁµοῦ πάντων ἦσαν ἐλάττους, ἐκείνων δὲ διάφορα 
ψηφισαµένων εἰς τὸ µέρος οἱ χίλιοι πλείους ἐγίνοντο. Κἀγὼ µὲν οὕτως 
ἐξηλαυνόµην ἑστίας τε πατρῴας καὶ τῆς ἐνεγκούσης· οὐ µὴν ἀτιµώρητός γε ἡ θεοῖς 
ἐχθρὰ Δηµαινέτη περιελείφθη.  (2) Τὸν δὲ τρόπον εἰσαῦθις ἀκούσεσθε, τὸ δὲ νῦν 
καὶ ὕπνου µεταληπτέον, τό τε γὰρ πολὺ προέβη τῆς νυκτὸς καὶ ὑµῖν πολλῆς δεῖ τῆς 
ἀναπαύσεως.» «Καὶ µὴν προσεπιτρίψεις γε ἡµᾶς» ἔφη ὁ Θεαγένης «εἰ τὴν 
κακίστην ἀτιµώρητον ἐάσεις ἐν τῷ λόγῳ Δηµαινέτην.» «Οὐκοῦν ἀκούοιτ’ ἂν» ἔφη 
ὁ Κνήµων, «ἐπειδήπερ ὑµῖν οὕτω φίλον· Ἐγὼ µὲν ὡς εἶχον εὐθὺς µετὰ τὴν κρίσιν 
εἰς τὸν Πειραιᾶ κατέβην καὶ νεὼς ἀναγοµένης ἐπιτυχὼν τὸν πλοῦν εἰς Αἴγιναν 
ἐποιούµην, ἀνεψιοὺς εἶναί µοι τῆς µητρὸς ἐνταῦθα πυνθανόµενος· κατάρας δὲ καὶ 
τοὺς ἐπιζητουµένους ἀνευρὼν οὐκ ἀηδῶς τὰ πρῶτα διῆγον.  (3) Εἰκοστῇ δὲ 
ὕστερον ἡµέρᾳ συνήθως ἀλύων ἐπὶ λιµένα κατῆλθον· καὶ λέµβος ἄρτι κατεφέρετο. 
Μικρὸν οὖν ἐπιστὰς ὁπόθεν τε εἴη καὶ τίνας ἄγοι περιεσκόπουν. Οὔπω δὲ τῆς 
ἀποβάθρας ἀκριβῶς κειµένης ἐξήλατό τις καί µε προσδραµὼν περιέβαλλεν· ἦν δ’ 
ἄρα Χαρίας τῶν ἐµῶν συνεφήβων· καὶ «ὦ Κνήµων, εὐαγγέλιά σοι κοµίζω» φησίν· 
«ἔχεις παρὰ τῆς πολεµίας τὴν δίκην· Δηµαινέτη τέθνηκεν.» (4) «Ἀλλὰ σῴζοιο µὲν» 
ἔφην «ὦ Χαρία, τί δὲ παρατρέχεις τὸ εὐαγγέλιον ὥσπερ τι τῶν ἀτόπων 
ἀπαγγέλλων; Εἰπὲ καὶ τὸν τρόπον, ὡς σφόδρα δέδοικα µὴ τῷ κοινῷ κέχρηται 
θανάτῳ καὶ διέδρα τὸν πρὸς ἀξίαν.» «Οὐ παντάπασιν» ἔφη ὁ Χαρίας «ἐκλέλοιπεν 
ἡµᾶς ἡ δίκη καθ’ Ἡσίοδον, ἀλλὰ µικρὸν µὲν ἄν τι καὶ παρίδοι ποτέ, τῷ χρόνῳ τὴν 
ἄµυναν παρέλκουσα, τοῖς δὲ οὕτως ἀθέσµοις ὀξὺν ἐπιβάλλει τὸν ὀφθαλµόν, ὡς δὴ 
καὶ τὴν ἀλιτήριον µετῆλθε Δηµαινέτην.  (5) Ἔλαθε δέ µε τῶν γεγονότων ἢ λε-
χθέντων οὐδέν, τῆς Θίσβης, ὡς οἶσθα, κατὰ τὴν πρός µε συνήθειαν πάντα διηγου-
µένης. Τῆς γὰρ ἀδίκου σοι φυγῆς ἐπιβληθείσης ὁ µὲν ἄθλιός σοι πατὴρ ἐπὶ τοῖς 
πραχθεῖσι µεταµελόµενος εἰς ἀγρόν τινα καὶ ἐσχατιὰν ἑαυτὸν ἀπῴκισε κἀκεῖ 
διῆγεν, ὃν θυµὸν κατέδων, τοῦτο δὴ τὸ τοῦ ἔπους.  (6) Τὴν δὲ εὐθὺς Ἐρινύες ἤλαυ-
νον καὶ µανικώτερον ἤρα σου µὴ παρόντος καὶ θρήνων οὐκ ἐπαύετο, δῆθεν µὲν 
τῶν ἐπὶ σοὶ τὸ δ᾽ ἀληθὲς τῶν ἐφ’ ἑαυτῇ, καὶ «Κνήµων» ἐβόα νύκτωρ τε καὶ µεθ’ 
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ἡµέραν, παιδίον γλυκύτατον, ψυχὴν ἑαυτῆς ὀνοµάζουσα, ὥστε καὶ αἱ γνώριµοι 
τῶν γυναικῶν φοιτῶσαι παρ’ αὐτὴν σφόδρα µὲν ἐθαύµαζον καὶ ἐπῄνουν, εἰ 
µητρὸς ἡ µητρυιὰ πάθος ἐπιδείκνυται, παραµυθεῖσθαι δὲ καὶ ἐπιρρωννύναι 
ἐπειρῶντο· ἡ δὲ ἀπαραµύθητον εἶναι τὸ κακὸν καὶ οἷον ἐγκεῖσθαι τῇ καρδίᾳ 
κέντρον ἀγνοεῖν τὰς ἄλλας ἔλεγεν. 
  
15 (1)   Εἰ δέ ποτε γένοιτο καθ’ ἑαυτήν, πολλὰ τὴν Θίσβην ἐµέµφετο ὡς οὐ 
προσηκόντως ὑπηρετησαµένην, «ἡ σπουδαία περὶ τὰ δεινὰ» λέγουσα, «ἡ πρὸς µὲν 
τὸν ἔρωτα µὴ συµπράξασα, ἐπὶ δὲ τὸ στερηθῆναί µε τοῦ φιλτάτου καὶ λόγου 
ταχίων ἀποδειχθεῖσα καὶ µηδὲ µεταβουλεύσασθαί µοι συγχωρήσασα.» Καὶ δήλη 
παντοίως ἐγένετο κακόν τι διαθήσουσα τὴν Θίσβην.  (2) Ἡ δὲ βαρυµηνιῶσαν 
ὁρῶσα καὶ πάντῃ λυπηθεῖσαν ἐπιβουλεῦσαι πρόχειρον καὶ οὐχ ἥκιστα τῷ τε θυµῷ 
καὶ ἔρωτι περιµανῆ τυγχάνουσαν ἔγνω προλαβεῖν, καὶ φθῆναι τῇ κατ’ ἐκείνης 
ἐπιβουλῇ σωτηρίαν ἑαυτῇ περιποιοῦσα. Καὶ προσελθοῦσα «τί ταῦτα ὦ δέσποινα;» 
ἔλεγε «τί µάτην ἔχεις ἐν αἰτίᾳ θεραπαινίδα τὴν σήν; Ἐγὼ µέν σοι πρὸς τὸ βούληµα 
τὸ σὸν ἀεί τε καὶ νῦν ὑπηρετησάµην· εἰ δέ τι τῶν µὴ κατὰ γνώµην ἐκβέβηκεν, 
ἐκεῖνα µὲν τῇ τύχῃ λογιστέον· ἕτοιµος δέ, εἰ κελεύεις, ἐπινοεῖν τινὰ τῶν παρόντων 
λύσιν.»  (3) Ἡ δὲ «καὶ τίς ἂν εὑρεθείη, φιλτάτη» ἔφη, «τοῦ δυναµένου λῦσαι τὰ 
νῦν ἐκποδὼν γεγονότος κἀµὲ τῆς παρ’ ἐλπίδας τῶν δικαζόντων φιλανθρωπίας 
ἀνελούσης; Εἰ γὰρ ἐβέβλητο τοῖς λίθοις, εἰ γὰρ ἀνῄρητο, πάντως ἂν κἀµοὶ 
συνετεθνήκει τὰ τοῦ πάθους· τὸ γὰρ ἀπελπισθὲν ἅπαξ ἐξῄρηται τῆς ψυχῆς καὶ τὸ 
µηδαµόθεν ἔτι προσδοκώµενον ἀπαλγεῖν παρασκευάζει τοὺς κάµνοντας.  (4) Νῦν 
δὲ ὁρᾶν φαντάζοµαι, παρόντος ἀκούειν ἀπατῶµαι, ὀνειδίζοντα τὴν ἄδικον 
ἐπιβουλὴν αἰσχύνοµαι· συντεύξεσθαί ποτε ὑπελθόντι καὶ ἀπολαύσειν, ἢ καὶ αὐτὴ 
παρ’ ἐκεῖνον φοιτήσειν ὅπου ποτ’ ἂν ᾖ γῆς ὑποτίθεµαι. Ταῦτα ὑπεκκαίει, ταῦτα 
ἐκµαίνει. (5) Δίκαια µὲν ὦ θεοὶ πάσχω· τί γὰρ οὐ περιεῖπον ἀλλ’ ἐπεβούλευον; Τί 
δὲ οὐχ ἱκέτευον ἀλλ’ ἐδίωκον; Ἠρνήσατο τὴν πρώτην ἀλλὰ προσηκόντως· 
ἀλλοτρίαν µὲν ἀλλ’ οὖν γε πατρῴαν εὐνὴν ᾐσχύνετο· τυχὸν ἂν µετεπείσθη χρόνῳ 
πρὸς τὸ ἡµερώτερον καὶ πειθοῖ µεταπλαττόµενος. Ἀλλ᾽ἡ θηριώδης ἐγὼ καὶ 
ἀνήµερος ὥσπερ οὐκ ἐρῶσά τινος ἀλλ’ ἄρχουσα δεινὸν ὅτι µὴ ἐξ ἐπιτάγµατος 
ὑπήκουσεν ἐποιησάµην καὶ εἰ τῆς Δηµαινέτης ὑπερεῖδε πολὺ τὴν ὥραν αὐτῆς 
ὑπερβάλλων.  (6) Ἀλλ’ ὦ γλυκεῖα Θίσβη τίνα λύσιν ὠνόµαζες;» «Ῥᾳδίαν ὦ 
δέσποινα» ἔφη· «τοῖς πολλοῖς µὲν ὁ Κνήµων ὑπεξῆλθε τοῦ ἄστεος καὶ τῆς Ἀττικῆς 
ἐξώρµησε τῇ κρίσει πειθόµενος, ἐµὲ δὲ ἅπαντα διὰ σὲ πραγµατευοµένην οὐκ 
ἔλαθεν αὐτοῦ που πρὸ τοῦ ἄστεος κρυπτόµενος. Ἀρσινόην ἀκούεις που πάντως τὴν 
αὐλητρίδα· ταύτῃ ἐκέχρητο· µετὰ δὲ τὴν δυστυχίαν ὑποδέχεται αὐτὸν ἡ µεῖραξ καὶ 
συναπαίρειν ἐπαγγελλοµένη παρ’ ἑαυτῇ κατέχει κρυπτόµενον τέως ἕως ἂν 
συσκευάσηται.»  (7) Καὶ ἡ Δηµαινέτη «µακαρία µὲν Ἀρσινόη» φησὶ «τῆς τε 
πρότερον πρὸς Κνήµωνα συνηθείας καὶ τῆς σὺν αὐτῷ νυνὶ προσδοκωµένης 
ἐκδηµίας· ἀλλὰ τί ταῦτα ἂν εἴη πρὸς ἡµᾶς;» «Μεγάλα» ἔφη «ὦ δέσποινα· ἐρᾶν µὲν 
ἐγὼ προσποιήσοµαι τοῦ Κνήµωνος, παρακαλέσω δὲ τὴν Ἀρσινόην, οὖσαν µοι 
πάλαι γνωρίµην ἀπὸ τῆς τέχνης, εἰσαγαγεῖν µε ὡς αὐτὸν νύκτωρ ἀνθ’ ἑαυτῆς· 
ἅπερ εἰ γένοιτο, σὸν ἂν εἴη τὸ ἐντεῦθεν Ἀρσινόην εἶναι δοκεῖν καὶ φοιτᾶν παρ’ 
αὐτὸν ὡς ἐκείνην.  (8) Μελήσει δέ µοι καὶ ὑποβεβρεγµένον αὐτὸν κατακλῖναι 
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παρασκευάσαι. Εἰ δὲ τύχοις ὧν βούλει, µάλιστα µὲν εἰκὸς σχολάσαι τὸν ἔρωτα, 
πολλαῖς γὰρ κατὰ τὴν πρώτην πεῖραν ἐναπεσβέσθη τὰ τῆς ἐπιθυµίας· κόρος γὰρ 
ἔρωτος τῶν ἔργων τὸ τέλος· εἰ δὲ ἐναποµείνειεν (ὃ µὴ γένοιτο), δεύτερος ἔσται, 
φασί, πλοῦς καὶ ἑτέρα βουλή. Τὸ παρὸν τέως θεραπεύωµεν.» 
 
16 (1)   Ἐπῄνει ταῦτα ἡ Δηµαινέτη καὶ προστιθέναι τοῖς δεδογµένοις τάχος 
ἱκέτευεν. Ἡ δὲ µίαν ἡµέραν ἐνδοθῆναι αὐτῇ πρὸς τὸ διανύσαι ταῦτα παρὰ τῆς 
δεσποίνης αἰτήσασα, παρὰ µὲν τὴν Ἀρσινόην ἐλθοῦσα «Τελέδηµον οἶσθα;» ἔλεγε· 
τῆς δὲ ὁµολογούσης «ὑπόδεξαι ἡµᾶς» ἔφη «τὸ τήµερον· ὑπεσχόµην γὰρ αὐτῷ 
συγκαθευδήσειν· ἥξει δὲ πρότερος, ἐγὼ δέ, ὅταν κατακλίνω τὴν δέσποιναν.»  (2) 
Πρὸς δὲ τὸν Ἀρίστιππον εἰς ἀγρὸν διαδραµοῦσα «ὦ δέσποτα» ἔλεγεν «ἥκω σοι 
κατήγορος ἐµαυτῆς καὶ κέχρησο ὅ τι βούλει. Τὸν παῖδα δι’ ἐµὲ τὸ µέρος 
ἀπολώλεκας οὐχ ἑκοῦσαν µὲν ἀλλ’ ὅµως συναιτίαν γενοµένην· αἰσθοµένη γὰρ τὴν 
δέσποιναν οὐκ ὀρθῶς βιοῦσαν ἀλλ’ εὐνὴν τὴν σὴν ἐνυβρίζουσαν, αὐτή τε περὶ 
ἐµαυτῆς δείσασα µή ποτε κακὸν λάβοιµι, τὸ πρᾶγµα εἰ δι’ ἄλλου φωραθείη, καὶ 
ἐπὶ σοὶ περιαλγήσασα εἰ οὕτω περιέπων τὴν συνοικοῦσαν τοιαῦτα ἀντιπάσχεις, 
αὐτὴ µέν σοι προσαγγεῖλαι κατώκνησα, φράζω δὲ τῷ νέῳ δεσπότῃ νύκτωρ παρ’ 
αὐτὸν ἐλθοῦσα, ὡς ἂν γνοίη µηδείς, καὶ ἔλεγον ὡς µοιχὸς ἅµα τῇ δεσποίνῃ 
συγκαθεύδοι.  (3) Ὁ δέ (προὐλελύπητο γάρ, ὡς οἶσθα, πρὸς αὐτῆς) ἔνδον εἶναι 
τότε µε λέγειν τὸν µοιχὸν νοµίσας, ὀργῆς ἀκατασχέτου πληρωθείς, ἀνελόµενος τὸ 
ἐγχειρίδιον, ἐµοῦ πολλὰ κατέχειν πειρωµένης καὶ ὡς οὐδὲν εἴη τοιοῦτον ἐπὶ τοῦ 
παρόντος λεγούσης µικρὰ φροντίσας, ἢ καὶ µεταβαλέσθαι προσδοκήσας, ἐπὶ τὸν 
θάλαµον ἐµµανὴς ἵεται· καὶ τὰ λοιπὰ γινώσκεις. (4) Τὸ δὲ παρὸν ἔνεστί σοι 
βουλοµένῳ πρὸς τὸν παῖδα καὶ εἰ φεύγει τὰ νῦν ἀπολογήσασθαι καὶ παρὰ τῆς 
ἀµφοτέρους ὑµᾶς ἀδικούσης τιµωρίαν λαβεῖν· ἐπιδείξω γάρ σοι τήµερον ἅµα τῷ 
µοιχῷ τὴν Δηµαινέτην ἐν οἰκίᾳ καὶ ταῦτα ἀλλοτρίᾳ ἐκτὸς τοῦ ἄστεος 
κατακεκλιµένην.» (5) «Εἰ γὰρ ταῦτα οὕτως ἐπιδείξειας» φησὶν ὁ Ἀρίστιππος «σοὶ 
µὲν ἐλευθερίας µισθὸς ἀποκείσεται· ἐγὼ δὲ τάχ᾽ ἂν ἐπιβιῴην τὴν πολεµίαν 
ἀµυνάµενος· ὡς πάλαι γε σµύχοµαι ἐν ἐµαυτῷ καὶ τὸ πρᾶγµα δι’ ὑποψίας ἔχων 
ἀπορίᾳ τῶν ἐλέγχων ἡσύχαζον. Ἀλλὰ τί δεῖ ποιεῖν;» Ἡ δὲ «τὸν κῆπον οἶσθα» 
ἔλεγεν «ἔνθα τὸ µνῆµα τῶν Ἐπικουρείων;Ἐνταῦθα εἰς ἑσπέραν ἐλθὼν περίµενε.» 
 
17 (1)   Καὶ ἅµα εἰποῦσα ἀπέτρεχε· καὶ πρὸς τὴν Δηµαινέτην ἐλθοῦσα «κόσµει» 
ἔφη «σαυτήν· ἁβρότερον ἔχουσαν ἥκειν προσήκει. Πάντα σοι τὰ ἐπηγγελµένα 
ηὐτρέπισµαι.» Ἡ δὲ περιέβαλέ τε καὶ ἔπραττεν ὡς ἐκέλευσεν. Ἤδη δὲ ἑσπέρας 
οὔσης ἀναλαβοῦσα ἦγεν οὗ συνετέτακτο.  (2) Ἐπεὶ δὲ ἐπλησίαζον, τὴν µὲν 
ἐπιστῆναι µικρὸν ἐκέλευσεν· αὐτὴ δὲ προλαβοῦσα παρεκάλει τὴν Ἀρσινόην εἰς 
ἕτερον µεταστῆναι δωµάτιον καὶ σχολὴν αὐτῇ παρασχεῖν· ἐρυθριᾶν γὰρ ἔφη τὸ 
µειράκιον ἄρτι τῶν Ἀφροδίτης µυούµενον. Τῆς δὲ πεισθείσης ἐπανελθοῦσα 
παραλαµβάνει τὴν Δηµαινέτην καὶ εἰσαγαγοῦσα κατακλίνει τε καὶ τὸν λύχνον 
ἀφαιρεῖ τοῦ µὴ γνωρισθῆναι αὐτὴν παρὰ σοῦ δῆθεν τοῦ ἐν Αἰγίνῃ διάγοντος.  (3) 
Καὶ σιωπῶσαν πληροῦν τὴν ἐπιθυµίαν παρεγγυήσασα «ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν νεανίαν 
ἄπειµι» φησὶ «καὶ ἥξω σοι φέρουσα. πίνει δὲ ἐνταῦθα ἐν γειτόνων.» Καὶ 
ὑπεξελθοῦσα τὸν Ἀρίστιππον ἔνθα προείρητο καταλαµβάνει, καὶ δεσµεῖν 
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ἐπιστάντα τὸν µοιχὸν ἤπειγεν· ὁ δὲ εἵπετο καὶ ἐπιστὰς εἰστρέχει τε εἰς τὸ δωµάτιον 
καὶ τὴν κλίνην πρὸς µικρὰν τῆς σεληναίας αὐγὴν χαλεπῶς ἀνευρὼν «ἔχω σε» 
εἶπεν «ὦ θεοῖς ἐχθρά.»  (4) Καὶ ἡ Θίσβη παραχρῆµα ταῦτα λέγοντος τάς τε θύρας 
ὡς ὅτι πλεῖστον ἐψόφησε καὶ «ὢ τῆς ἀτοπίας, διαδέδρακεν ἡµᾶς ὁ µοιχός» 
ἀνεβόησε, καὶ «ὅρα, δέσποτα, µὴ καὶ τὰ δεύτερα σφαλῇς.» Ὁ δὲ «θάρσει» ἔφη· 
«τὴν ἀλιτήριον καὶ ἣν µάλιστα ἐβουλόµην ἔχω.» Καὶ συλλαβόµενος ἦγεν ὡς ἐπὶ 
τὴν πόλιν.  (5) Ἡ δὲ πάντα ἅµα τὰ περιεστῶτα, ὡς εἰκός, ἐννοήσασα, τὴν 
ἀποτυχίαν τῶν προσδοκηθέντων, τὴν ἐπὶ τοῖς µέλλουσιν ἀτιµίαν, τὴν ἐκ τῶν 
νόµων τιµωρίαν, ἀνιωµένη µὲν ἐφ’ οἷς ἡλίσκετο χαλεπαίνουσα δὲ ἐφ’ οἷς 
ἠπάτητο, ἐπειδὴ κατὰ τὸν βόθρον ἐγένετο τὸν ἐν Ἀκαδηµίᾳ (πάντως γινώσκεις, 
ἔνθα τοῖς ἥρωσιν οἱ πολέµαρχοι τὸ πάτριον ἐναγίζουσιν), ἐνταῦθα ἀθρόον τοῦ 
πρεσβύτου σπαράξασα τὰς χεῖρας ὦσεν ἑαυτὴν ἐπὶ κεφαλήν.  (6) Καὶ ἡ µὲν ἔκειτο 
κακὴ κακὼς· ὁ δὲ Ἀρίστιππος «ἔχω παρὰ σοῦ καὶ πρὸ τῶν νόµων τὴν δίκην» 
εἰπών, τῷ τε δήµῳ πάντα εἰς τὴν ἑξῆς ἀνεκοινοῦτο, καὶ µόλις συγγνώµης τυχὼν 
τοὺς φίλους περιενόστει καὶ γνωρίµους, εἴ πῃ σοὶ κάθοδον λάβοι πρυτανευόµενος. 
Καὶ εἰ µέν τι πέπρακται τούτων οὐκ ἔχω λέγειν· ἔφθην γὰρ δεῦρο, ὡς ὁρᾷς, κατά τι 
χρέος ἐµὸν ἴδιον ἐκπλεύσας· πλὴν ἀλλὰ χρή σε προσδοκᾶν τήν τε κάθοδον 
ἐπινεύσειν τὸν δῆµον καὶ τὸν πατέρα σοι κατὰ ζήτησιν ἥξειν· τοῦτο γὰρ 
ἐπηγγέλλετο».  

 
Μετάφραση 

9 «Πατέρας µου ήταν ο Αρίστιππος, στην καταγωγή Αθηναίος, µέλος του Αρείου 
Πάγου, µε µέτρια περιουσία. Όταν χάσαµε τη µάνα µου, τον έπιασε το παράπονο πως 
στηριζόταν σ᾽ ένα µόνο παιδί× κι έκανε το σφάλµα να ξαναπαντρευτεί. Φέρνει, λοιπόν, 
στο σπίτι µια γυναίκα όµορφη αλλά καταστροφική· τ’ όνοµά της Δηµαινέτη. Από την 
πρώτη στιγµή που µπήκε, έκανε τον γέρο υποχείριό της, µαγεύοντάς τον µε τη νειότη 
και την οµορφιά της, αλλά και µε τις υπερβολικές περιποιήσεις της. Δεν υπήρχε 
µεγαλύτερη ξεµυαλίστρα από κείνην. Την τέχνη της αποπλάνησης την κατείχε στο 
έπακρο, αναστενάζοντας όποτε ο πατέρας µου έβγαινε από το σπίτι, τρέχοντας να τον 
προϋπαντήσει όταν επέστρεφε, και µαλλώνοντάς τον κάθε φορά που αργούσε. “Λίγο 
ακόµα να καθυστερούσες και θα πέθαινα”, του έλεγε, ενώ ταυτόχρονα τον αγκάλιαζε 
και τον φιλούσε µε δάκρυα στα µάτια. Με όλες αυτές τις µαλαγανιές ο πατέρας µου 
έπεσε στα δίχτυα της. Μόνο για κείνην ανάσαινε, µόνο για κείνην είχε µάτια. Τον πρώτο 
καιρό η Δηµαινέτη προσποιούνταν πως µ’ έβλεπε σαν παιδί της: ήταν κι αυτό ένα από 
τα τεχνάσµατά της για να κερδίσει τον Αρίστιππο. Πότε-πότε µου έδινε κάποιο φιλί· και 
συνεχώς ευχόταν: “Να σε χαρώ, αγόρι µου”. Κι εγώ δεχόµουν τις φιλοφρονήσεις της, 
ανύποπτος για την αλήθεια, απορώντας όµως για την επίδειξη µητρικού φίλτρου. 
Κατόπιν άρχισε να µε προσεγγίζει µε τολµηρότερες διαθέσεις. Τα φιλιά της, που ήταν 
θερµότερα του πρέποντος, και το βλέµµα της, που ξέφευγε από το κόσµιο, µού 
δηµιούργησαν υποψίες. Κοίταγα να κρατηθώ µακριά της, κι όποτε µε πλησίαζε την 
απωθούσα. Όσο για τα υπόλοιπα, γιατί να σας κουράζω µακρολογώντας; Για τα 
τεχνάσµατα που επιστράτευε, τις υποσχέσεις που έδινε... Τη µια µε αποκαλούσε “παιδί 
µου”, την άλλη “γλυκό µου αγόρι”, την άλλη πάλι “κληρονόµο”, κι ύστερα από λίγο 
“ψυχή µου”, εναλλάσσοντας, κοντολογίς, λέξεις κόσµιες και σαγηνευτικές, και 
παρατηρώντας σε ποιές ανταποκρίνοµαι περισσότερο. Με το καθωσπρέπει λεξιλόγιο 
υποδυόταν τη µάνα, µε το πιο τολµηρό όµως άφηνε να διαφανεί ξεκάθαρα ο έρωτάς της. 

10 Τέλος γίνεται το εξής: Γιορτάζονταν τα Μεγάλα Παναθήναια, όταν οι 
Αθηναίοι στέλνουν από ξηράς το πλοίο στην Αθηνά. Συνέβαινε τότε να υπηρετώ ως 
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έφηβος. Αφού έψαλα τον παραδοσιακό παιάνα στη θεά και συνόδευσα το άγηµα της 
καθιερωµένης ποµπής, όπως ήµουν µε τη στολή µου, φορώντας ακόµη τη χλαµύδα και 
τα στεφάνια, επιστρέφω στο σπίτι. Εκείνη, σαν µε αντίκρυσε, γίνεται εκτός εαυτής, και, 
αφήνοντας κατά µέρος τα προσχήµατα, εκδηλώνει το πάθος της απροκάλυπτα. Τρέχει 
πάνω µου και µ’ αγκαλιάζει αναφωνώντας: “Ο νέος Ιππόλυτος, ο δικός µου!” Πώς λέτε 
να ένοιωσα; Και τώρα που σας τα διηγούµαι κοκκινίζω. Ήρθε το σούρουπο, κι ο 
πατέρας µου δειπνούσε στο Πρυτανείο, όπου και θα διανυκτέρευε, µέρα που ήταν 
γιορτινή. Σαν έπεσε η νύχτα, η Δηµαινέτη έρχεται στο κρεβάτι µου προσπαθώντας να 
πετύχει τα αθέµιτα. Αντιστάθηκα µε κάθε τρόπο. Απέκρουσα κάθε θωπεία, υπόσχεση 
και απειλή. Και τότες εκείνη, αφήνοντας βαρύ και µύχιο αναστεναγµό, έφυγε. Από την 
επόµενη κιόλας αυγή, η άθλια έθεσε σε εφαρµογή το δολερό της σχέδιο. Κατ’ αρχάς, 
όταν επέστρεψε ο πατέρας µου, δεν σηκώθηκε καν απ’ το κρεβάτι. Κι όταν τη ρώτησε τί 
έχει, υποκρίθηκε την άρρωστη, κι ούτε που απάντησε την πρώτη φορά. Εκείνος επέµεινε 
ρωτώντας την ξανά και ξανά. “Ο θαυµαστός”, αποκρίθηκε, “και άψογος απέναντί µου 
νεαρός, το κοινό µας παιδί, που εγώ το αγάπησα περισσότερο κι από σένα –µάρτυρές 
µου οι θεοί–, όταν κατάλαβε από κάποια σηµάδια πως ήµουν έγκυος –κάτι που µέχρι 
τώρα σ’ το έκρυβα, µέχρι να βεβαιωθώ– περίµενε να λείψεις απ’ το σπίτι, κι ενώ εγώ 
τον νουθετούσα και του ζητούσα –τί άλλο;– να φρονιµέψει και να µην έχει τον νου του 
στις εταίρες και στα µεθύσια –εµένα, βλέπεις, δεν µε ξεγελούσε για τον τρόπο της ζωής 
του, σου τα έκρυβα όµως για να µη δώσω την υπόνοια µητριάς–, ενώ λοιπόν του έλεγα 
αυτά τα λόγια, µόνη προς µόνον, για να µην τον εκθέσω απέναντί σου, τις απρέπειες που 
ξεστόµισε για σένα και για µένα ντρέποµαι να τις επαναλάβω, µάθε όµως πως µε 
κλώτσησε στην κοιλιά και µ’ έφερε στην κατάσταση που βλέπεις.” 

11 Ακούγοντας αυτά ο πατέρας µου, χωρίς να πει οτιδήποτε, χωρίς να ρωτήσει, 
χωρίς να µου δώσει τη δυνατότητα να απολογηθώ, αλλά πιστεύοντας ακράδαντα πως 
µια γυναίκα µε τέτοια αισθήµατα απέναντί µου δεν θα µπορούσε να πει ψέµατα εναντίον 
µου, ορµά όπως ήταν και µε πετυχαίνει ανύποπτο σε κάποιον χώρο του σπιτιού. Με 
αρχίζει στις γροθιές και στη συνέχεια καλεί τους δούλους να µε µαστιγώσουν, χωρίς να 
γνωρίζω καν το στοιχειώδες, γιατί µατώνουν οι σάρκες µου. Και σαν έβγαλε το άχτι του, 
του είπα: “Έστω και τώρα, πατέρα µου, κατόπιν εορτής, δικαιούµαι να µάθω γιατί µε 
χτύπησες.” Εκείνος παροξύνθηκε ακόµη περισσότερο: “Τί εµπαιγµός! Τις ανόσιες 
πράξεις του θέλει να τις µάθει από µένα!” Μου γύρισε την πλάτη κι επέστρεψε στη 
Δηµαινέτη. Κι εκείνη –γιατί δεν είχε ακόµη χορτάσει– έθεσε σε εφαρµογή το επόµενό 
της σχέδιο. Είχε µια δούλη, τη Θίσβη, που ήξερε να τραγουδά µε τη συνοδεία της λύρας, 
όχι κι άσχηµη στην όψη. Μου τη ρίχνει ως δόλωµα, παραγγέλνοντάς της να προσποιηθεί 
την ερωτευµένη. Κι η Θίσβη µ’ ερωτεύεται αµέσως. Αυτή που παλιότερα είχε 
επανειληµµένα απορρίψει τις προτάσεις µου, τώρα άρχισε να µου ελκύει την προσοχή 
µε βλέµµατα, µε νεύµατα και µε υπονοούµενα. Κι εγώ ο άµυαλος πίστευα πως είχα γίνει 
ξάφνου όµορφος. Τέλος, τη δέχτηκα νύχτα στο υπνοδωµάτιό µου. Με επισκέφθηκε για 
δεύτερη και τρίτη φορά· και καταλήξαµε να βρισκόµαστε αδιάλειπτα. Κάποια φορά της 
σύστησα να φυλάγεται, για να µην το πάρει είδηση η κυρά της. Κι αυτή µου 
αποκρίθηκε: “Πόσο αφελής µου φαίνεσαι, Κνήµωνα. Αν θεωρείς επικίνδυνο να πιαστώ 
εγώ στο κρεβάτι µαζί σου, µια απλή δούλη, τί τιµωρία, θαρρείς, θα άξιζε εκείνη που 
ισχυρίζεται πως κατάγεται από σόι κι είναι νόµιµα παντρεµένη µε τον συζυγό της; Κι 
ενώ ξέρει πως το τίµηµα για την παρανοµία της είναι ο θάνατος, εκείνη µοιχεύεται.” 
“Πάψε!”, της είπα, “δεν σε πιστεύω.” –“Αν θες, µπορώ να σου παραδώσω τον µοιχό επ’ 
αυτοφώρω.” –“Είσαι διατεθειµένη;” –“Είµαι”, αποκρίθηκε. “Θα το κάνω τόσο για σένα, 
που ταπεινώθηκες από κείνην µε τέτοιον τρόπο, όσο και για µένα την ίδια, που 
υφίσταµαι καθηµερινά τα πάνδεινα: δεν φαντάζεσαι τί γυµνάσια µου κάνει εξαιτίας της 
αχαλίνωτης ζηλοτυπίας της. Κοίτα όµως να φερθείς σαν άντρας.” 
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12 Της υποσχέθηκα πως θα το κάνω. Και τότε αποχώρησε. Τη µεθεπόµενη 
νύχτα, ενώ κοιµόµουν, µε ξυπνά µηνώντας µου πως ο µοιχός είναι µέσα. Ο πατέρας µου, 
έλεγε, είχε πάει στο κτήµα του, όπου τον καλούσε ξαφνική ανάγκη, ενώ ο εραστής, 
όπως ήταν κανονισµένο µε τη Δηµαινέτη, είχε µόλις τρυπώσει στο σπίτι. “Ήρθε η 
στιγµή για την εκδίκησή σου. Αιφνιδίασέ τους οπλισµένος µε ξίφος, για να µην το 
σκάσει αυτός που ταπεινώνει τον πατέρα σου.” Έτσι κι έκανα. Πήρα µαχαίρι, και µε 
οδηγό τη Θίσβη, που προηγούνταν κρατώντας αναµµένη δάδα, κατευθύνθηκα στον 
συζυγικό κοιτώνα. Κοντοστάθηκα στο κατώφλι. Η λάµψη ενός λυχναριού διακρινόταν 
µέσα από τη χαραµάδα. Έξαλλος πέφτω στις σφαλιστές πόρτες και τις ανοίγω. Χιµάω 
µέσα φωνάζοντας: “Πού είναι ο αλιτήριος, ο θαυµάσιος αγαπηµένος της ίδιας της 
αρετής προσωποποιηµένης;” Και όρµησα καταπάνω τους, για να τους σκοτώσω και 
τους δύο. Και τότε, ω θεοί, απ’ το κρεβάτι πετάγεται ο πατέρας µου και πέφτει στα 
γόνατά µου. “Παιδί µου, στάσου µια στιγµή! Σπλαχνίσου αυτόν που σ’ έσπειρε, 
λυπήσου τ’ άσπρα µαλλιά αυτού που σε ανέθρεψε. Το αναγνωρίζω, σε ταπείνωσα· δεν 
αξίζω όµως τον θάνατο. Δώσε τόπο στην οργή, µη µολύνεις τα χέρια σου µε το αίµα του 
πατέρα σου.” Μ’ αυτά τα λόγια, και µ’ άλλα πολλά, ζητούσε τον οίκτο µου. Κι εγώ, σα 
να µε είχε χτυπήσει κεραυνός, έµεινα ξερός. Τα είχα χαµένα: κοιτούσα ολόγυρα 
αναζητώντας τη Θίσβη· αλλά –δεν ξέρω πώς– εκείνη ήταν άφαντη. Περιέφερα το 
βλέµµα µου στο κρεβάτι και στο υπνοδωµάτιο, µην ξέροντας τι να πω, τι να κάνω. Μου 
πέφτει και το ξίφος από τα χέρια· η Δηµαινέτη τρέχει και το αρπάζει. Κι ο πατέρας µου, 
έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο, µε γραπώνει και διατάζει να µε δέσουν, ενώ η Δηµαινέτη 
τον παρόξυνε: “Δεν σού ’λεγα”, φώναζε, “πως πρέπει να φυλαγόµαστε από τον νεαρό; 
Δεν σε προειδοποιούσα πώς θα µας έκανε κακό, αν του δινόταν η ευκαιρία; Το έβλεπα 
στο βλέµµα του, καταλάβαινα τις προθέσεις του.” –“Μου τά ’λεγες, µα εγώ δεν σε 
πίστευα.” Εκείνη τη νύχτα µε κράτησε δεµένο. Προσπάθησα να του εξηγήσω τί είχε 
γίνει στ’ αλήθεια, µα εκείνος δεν άκουγε κουβέντα. 

13 Με την αυγή, δεµένο όπως ήµουν, µε οδήγησε στην εκκλησία του δήµου και, 
σκορπώντας στάχτη στο κεφάλι του, είπε: “Δεν τον ανέθρεψα, Αθηναίοι, µε τέτοιες 
προσδοκίες. Περίµενα πως θά ’βρισκα αποκούµπι στα γηρατειά µου, γι’ αυτό και 
αµέσως µετά τη γέννησή του τον µεγάλωσα καταπώς ταιριάζει σ’ έναν ελεύθερο. Του 
δίδαξα τα πρώτα του γράµµατα, τον έκανα µέλος της φρατρίας και του γένους µου, τον 
έγραψα στους εφήβους, τον έκανα συµπολίτη σας σύµφωνα µε τους νόµους. Όλη µου τη 
ζωή σ’ αυτόν τη στήριζα. Εκείνος όµως όλα τούτα τα λησµόνησε: εµένα µε ταπείνωσε 
και τη νόµιµη συζυγό µου, που έχετε µπροστά σας, την κακοποίησε βάναυσα. Τέλος, 
οπλισµένος µε ξίφος, µου επιτέθηκε τη νύχτα, και παρά λίγο να γινόταν πατροκτόνος αν 
η Τύχη δεν αντιστεκόταν στα σχέδιά του, κάνοντας το σπαθί να πέσει από τα χέρια του 
εξαιτίας ενός απροσδόκητου φόβου. Καταφεύγω, λοιπόν, σε σας και τον καταγγέλλω. 
Σύµφωνα µε τους νόµους, θα µπορούσα να τον σκοτώσω µε τα ίδια µου τα χέρια. Μα 
δεν το θέλησα. Εµπιστεύοµαι την υπόθεση σε σας, κρίνοντας προτιµότερο να πάρω 
ικανοποίηση µέσω της δικαιοσύνης παρά σκοτώνοντας ο ίδιος το παιδί µου.” Και τα 
δάκρυα έτρεξαν ποτάµι. Θρηνούσε και η Δηµαινέτη, επιδεικνύοντας τάχα τον πόνο της 
για µένα. “Ο άµοιρος”, αναφωνούσε, “που θα πεθάνει δίκαια µεν, αλλά πριν την ώρα 
του! Που οι δαίµονες της εκδίκησης τον έσπρωξαν ενάντια στους γονείς του!” Δεν 
θρηνούσε τόσο, όσο καταµαρτυρούσε, µε τους θρήνους της και τους ολολυγµούς της, 
την αλήθεια του κατηγορητηρίου. Ζήτησα να πάρω κι εγώ τον λόγο. Και τότε ο 
γραµµατέας µε πλησιάζει και µου απευθύνει ένα και µόνο στενό ερώτηµα: “Επιτέθηκες 
µε ξίφος στον πατέρα σου;” Κι όταν εγώ αποκρίθηκα, “Επιτέθηκα, αλλά ακούστε πώς”, 
οι πάντες ξέσπασαν σε φωνές και, κρίνοντας πως δεν δικαιούµουν καν να απολογηθώ, 
απαίτησαν την εκτέλεσή µου. Άλλοι µ’ έκριναν άξιο να πεθάνω µε λιθοβολισµό, κι 
άλλοι να παραδοθώ στον δήµιο και να ριχτώ στο βάραθρο. Κι ενώ γινόταν ψηφοφορία 
για τον τρόπο της θανάτωσής µου, εγώ, µέσα στην οχλοβοή, αναφώνησα: “Χάνοµαι για 
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µια µητριά! Μια µητριά µε καταστρέφει χωρίς δίκη!” Τα λόγια µου έφτασαν στ’ αυτιά 
των περισσότερων και δηµιούργησαν υπόνοιες για την αλήθεια. Ούτε όµως και τότε 
εισακούστηκα. Προκατειληµµένος ο δήµος συνέχιζε ακατάπαυστα να θορυβεί. 

14 Έγινε η καταµέτρηση. Γύρω στους χίλιους επτακόσιους ψήφισαν θάνατο. 
Άλλοι απ’ αυτούς τάχθηκαν υπέρ του λιθοβολισµού κι άλλοι υπέρ της κατακρήµνισης 
στο βάραθρο. Οι υπόλοιποι, που ήταν περίπου χίλιοι, υποψιάστηκαν πως κάτι έτρεχε µε 
τη µητριά και ψήφισαν ισόβια εξορία. Επικράτησε, ωστόσο, η δική τους ψήφος. Ήταν, 
βέβαια, λιγότεροι από τους άλλους συνολικά, επειδή όµως εκείνοι είχαν διχαστεί ως 
προς τον τρόπο της εκτέλεσης, οι χίλιοι πλειοψήφησαν. Έτσι εγώ εκδιώχτηκα από την 
πατρική εστία και τη γενέθλια πόλη. Ούτε όµως κι η θεοµίσητη Δηµαινέτη έµεινε 
ατιµώρητη. Τον τρόπο θα τον ακούσετε µιαν άλλη φορά. Τώρα πρέπει να πέσουµε για 
ύπνο, γιατί η ώρα είναι προχωρηµένη και χρειαζόµαστε ανάπαυση.’ –‘Μη µας 
βασανίζεις’, είπε ο Θεαγένης, ‘αφήνοντας ατιµώρητη στην αφήγησή σου τη φρικαλέα 
Δηµαινέτη.’ ‘Εντάξει λοιπόν, ακούστε µε, αφού έτσι προτιµάτε. Εγώ, όπως ήµουν, 
αµέσως µετά τη δίκη κατέβηκα στον Πειραιά. Πέτυχα ένα καράβι που µόλις ξεκινούσε, 
και πήγα στην Αίγινα, γιατί είχα ακούσει πως έχω ξαδέλφια εκεί απ’ την πλευρά της 
µάνας µου. Αποβιβάστηκα και βρήκα αυτούς που αναζητούσα. Τον πρώτο καιρό δεν 
περνούσα κι άσχηµα. Είχα κλείσει είκοσι µέρες, και κάνοντας τον συνηθισµένο µου 
περίπατο, κατέβηκα στο λιµάνι. Μόλις έµπαινε ένα σκάφος. Κοντοστάθηκα να δω από 
πού έρχεται και ποιους φέρνει. Δεν είχε καλά-καλά πιάσει σκάλα, όταν πετάχτηκε 
κάποιος και, τρέχοντας προς το µέρος µου, µε αγκάλιασε. Ήταν ο Χαρίας, ένας από τους 
συντρόφους µου στον στρατό. “Σου φέρνω τα χαρµόσυνα νέα, Κνήµωνα. Πήρες 
εκδίκηση απ’ την εχθρή σου: η Δηµαινέτη πέθανε!” “Νά ’σαι καλά, Χαρία µου. Γιατί 
όµως µου τα λες τόσο βιαστικά, λες κι ανακοινώνεις κάτι δυσάρεστο; Πες µου και τον 
τρόπο. Ανησυχώ µήπως τη βρήκε φυσικός θάνατος και διέφυγε αυτόν που της άξιζε.” –
“Δεν µας εγκατέλειψε εντελώς η δικαιοσύνη, καταπώς λέει ο Ησίοδος. Για ένα µικρό 
παράπτωµα ίσως κάποτε και να κάνει τα στραβά µάτια, αναστέλλοντας την ποινή. 
Ανθρώπους, ωστόσο, τόσο άθεσµους τους καρφώνει αµέσως µε το βλέµµα της 
ανελέητα. Έτσι, λοιπόν, περιέλαβε και την ανόσια Δηµαινέτη. Είµαι, βλέπεις, απολύτως 
ενήµερος για όσα έγιναν και όσα ειπώθηκαν. Μου τα διηγήθηκε όλα η Θίσβη, µε την 
οποία έχω, όπως ξέρεις, γνωριµία. Όταν σου επιβλήθηκε η άδικη εξορία, ο άµοιρος ο 
πατέρας σου µετάνιωσε για όσα έγιναν και µετακόµισε σε µιαν αγροικία στην ερηµιά. 
Εκεί περνούσε τις µέρες του “τρώγοντας τα σωθικά του”, που λέει κι ο ποιητής [Ιλ. 
6.202]. Όσο για κείνην, οι Ερινύες την πήραν αµέσως στο κατόπι. Σε ποθούσε µε 
µεγαλύτερη λύσσα τώρα που δεν ήσουν εκεί, και θρηνούσε ακατάπαυστα τάχα για την 
τύχη σου, στην πραγµατικότητα όµως γι’ αυτήν την ίδια. Νύχτα και µέρα φώναζε: “Ω 
Κνήµων, γλυκό µου παιδί, ψυχή µου!” Ακόµη και οι φιλενάδες της που την 
επισκέπτονταν, απορούσαν έντονα και την παίνευαν που εκδήλωνε πόνο µάνας κι όχι 
µητριάς, και προσπαθούσαν να την παρηγορήσουν και να της δώσουν κουράγιο. Εκείνη 
όµως έλεγε πως δεν υπάρχει παρηγοριά για το κακό: “Δεν ξέρετε τί κεντρί είναι 
µπηγµένο στην καρδιά µου.” 

15 Κι όποτε βρισκόταν µόνη, τα έβαζε µε τη Θίσβη, ότι δεν την υπηρέτησε 
σωστά. “Για το κακό είσαι πρόθυµη! Στον έρωτά µου δεν µε βοήθησες, αποδείχτηκες 
όµως πιο γρήγορη κι απ’ τα λόγια στο να χάσω τον πολυαγαπηµένο µου. Δεν µού 
’δωσες καν την ευκαιρία ν’ αλλάξω γνώµη.” Κι ήταν προφανές πως κάτι κακό ετοίµαζε 
για τη Θίσβη. Εκείνη, βλέποντάς την κατάβαθα οργισµένη, έτοιµη να επιβουλευτεί µε 
κάθε τρόπο όποιον την είχε πληγώσει και, το κυριότερο, τρελαµένη από θυµό και έρωτα, 
αποφάσισε να την προλάβει καταστρώνοντας πρώτη ένα σχέδιο εναντίον της, ώστε να 
σώσει τον εαυτό της. Την πλησίασε και της είπε: “Τί έχεις, δέσποινά µου; Γιατί τα 
βάζεις αναίτια µε τη θεραπαινίδα σου; Εγώ πάντοτε υπηρέτησα το θέληµά σου, το ίδιο 
και τώρα. Κι αν κάτι δεν βγήκε όπως το θέλαµε, θα πρέπει να το καταλογίσουµε στην 
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τύχη. Είµαι έτοιµη, αν µου το ζητήσεις, να βρω µια λύση και στο τωρινό σου 
πρόβληµα.” “Και ποια λύση θα µπορούσε να βρεθεί, αγαπητή µου; Αυτός που θα 
µπορούσε να τη δώσει, είναι µακριά. Η ανέλπιστη ευσπλαχνία των δικαστών σκότωσε 
εµένα. Αν τον είχαν λιθοβολήσει, αν τον είχαν εκτελέσει, το πάθος µου θά ’χε πεθάνει 
µαζί του οριστικά. Όταν χαθεί η ελπίδα, λευτερώνεται η ψυχή· κι όταν σβήσει κάθε 
προσδοκία, ο πόνος του αρρώστου καταλαγιάζει. Ενώ τώρα φαντάζοµαι πως τον βλέπω. 
Ξεγελιέµαι πως ακούω τη φωνή του σα νά ’ναι έδώ: µε κατηγορεί για την άδικη 
επιβουλή µου, κι εγώ ντρέποµαι. Ονειρεύοµαι πως θά ’ρθει κάποτε κρυφά να µε 
συναντήσει και θα τον απολαύσω× ή πως θα πάω να τον βρω εγώ, όπου κι αν είναι. Αυτά 
σιγοκαίνε µέσα µου, αυτά µε τρελαίνουν. Ω θεοί, δίκαια υποφέρω. Γιατί να µην τον 
πάρω µε το καλό, παρά δολοπλόκησα εναντίον του; Γιατί να µην τον ικετέψω, παρά τον 
καταδίωξα; Αρνήθηκε την πρώτη φορά, αλλά εύλογα. Ντρεπόταν το ξένο κρεβάτι, και 
µάλιστα το κρεβάτι του πατέρα του. Ίσως µε τον καιρό ν’ άλλαζε γνώµη. Αν τον 
έπαιρνα µε το µαλακό, ίσως να µέρωνε. Εγώ όµως του φέρθηκα σα θεριό ανήµερο. Σα 
να µην ήµουν γυναίκα ερωτευµένη, αλλά αφέντρα που θυµώνει όταν ο δούλος της δεν 
εκτελεί τις εντολές. Κι αν περιφρόνησε την οµορφιά της Δηµαινέτης, αυτός είναι πολύ 
πιο όµορφος. Αλλά, γλυκιά µου Θίσβη, ποια λύση εννοούσες;” –“Είναι απλό, κυρά µου. 
Οι πολλοί πιστεύουν πως ο Κνήµων έχει φύγει από την Αττική, υπακούοντας την 
απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ όµως, που κάνω τα πάντα για σένα, ανακάλυψα πως 
κρύβεται κάπου κοντά στην πόλη. Θά ’χεις ακούσει, βέβαια, για την Αρσινόη, την 
αυλητρίδα. Είχε σχέσεις µαζί της. Έπειτα από το ατυχές συµβάν, η κοπέλα τον 
περιµάζεψε στο σπίτι της και υποσχέθηκε να φύγει µαζί του. Τώρα τον κρύβει εκεί, 
µέχρι να ετοιµάσουν τις αποσκευές τους. Κι η Δηµαινέτη: “Καλότυχη η Αρσινόη, τόσο 
για τον παλιό της δεσµό µε τον Κνήµωνα όσο και για την απόδραση που σχεδιάζει τώρα 
µαζί του. Αυτά όµως τί σχέση έχουν µ’ εµάς;” –“Μεγάλη, δέσποινά µου. Εγώ θα 
προσποιηθώ πως είµαι ερωτευµένη µε τον Κνήµωνα, και θα παρακαλέσω την Αρσινόη, 
πού ’ναι παλιά µου γνώριµη απ’ το επάγγελµα, να µ’ αφήσει να τον επισκεφθώ µια 
νύχτα στη θέση της. Αν δεχτεί, η επόµενη κίνηση είναι δική σου: θα µεταµφιεστείς σε 
Αρσινόη και θα πλαγιάσεις µαζί του. Εγώ θα έχω φροντίσει να πέσει στο κρεβάτι 
ελαφρώς πιωµένος. Αν πετύχεις αυτό που θες, το πιο πιθανό είναι ν’ απαλλαγείς απ’ την 
επιθυµία σου. Σε πολλές γυναίκες ο πόθος σβήνει µε την πρώτη απόπειρα: η 
ολοκλήρωση της πράξης φέρνει τον κόρο. Και αν, ο µη γένοιτο, εναποµείνει κάτι, όπως 
λέει και το ρητό, «υπάρχει και δεύτερο ταξίδι»· θα καταστρώσουµε άλλο σχέδιο. Τώρα 
όµως ας δοκιµάσουµε αυτό που έχουµε στη διάθεσή µας.” 

16 Η Δηµαινέτη επικρότησε την πρόταση και ικέτεψε να τη θέσουν σε εφαρµογή 
το ταχύτερο. Η Θίσβη ζήτησε από την κυρά της µια µέρα προθεσµία κι επισκέφθηκε την 
Αρσινόη. “Γνωρίζεις τον Τηλέδηµο;” –“Ναι”. –“Δάνεισέ µας για σήµερα το σπίτι σου. 
Του υποσχέθηκα να κοιµηθώ µαζί του. Θα φτάσει πρώτος. Εγώ θα έρθω αφού βάλω την 
κυρά µου να ξαπλώσει.” Στη συνέχεια έτρεξε στον Αρίστιππο, στο χωράφι του. “Αφέντη 
µου, ήρθα για να κατηγορήσω τον εαυτό µου, και συ κάνε µε ό,τι θέλεις. Τον γιο σου 
τον έχασες εν µέρει εξαιτίας µου. Δεν το έκανα επίτηδες, έχω ωστόσο κι εγώ µερίδιο 
ευθύνης. Όταν αντιλήφθηκα πως η κυρά µου δεν ζούσε κόσµια, αλλά ντρόπιαζε τη 
συζυγική κλίνη, δεν σου αποκάλυψα την κατάσταση από φόβο µήπως πάθω κανένα 
κακό. Από την άλλη όµως µε πονούσε που εσύ φρόντιζες τη γυναίκα σου τόσο πολύ κι 
εκείνη σου το ανταπέδιδε µε τούτο το νόµισµα. Να σου τα µηνύσω η ίδια, δίστασα. 
Απευθύνοµαι όµως στον νεαρό µου κύριο, πηγαίνοντας στο δωµάτιό του νύχτα, για να 
µη µε πάρει κανείς είδηση. Του λέω πως ένας µοιχός κοιµόταν µε την κυρά µου. Κι 
αυτός, που της είχε, καθώς γνωρίζεις, πολλά φυλαγµένα από το προηγούµενο συµβάν, 
θαρρώντας πως ο µοιχός ήταν µέσα στο σπίτι εκείνην ακριβώς την ώρα, γεµάτος 
ακατάσχετη οργή αρπάζει το µαχαίρι. Κι ενώ εγώ προσπαθούσα να τον συγκρατήσω, 
λέγοντάς του πως δεν εννοούσα τη συγκεκριµένη στιγµή, αυτός δεν µου δίνει καθόλου 
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σηµασία –ίσως και να νόµιζε πως θ’ άλλαζα γνώµη– και αλλόφρων ορµά στο 
υπνοδωµάτιο. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζεις. Τώρα είναι στο χέρι σου, αν θέλεις, να 
επανορθώσεις απέναντι στο παιδί σου, κι ας είναι εξόριστο, και να τιµωρήσουµε αυτήν 
που έχει βλάψει και τους δυό µας. Θα σου φανερώσω σήµερα τη Δηµαινέτη να 
πλαγιάζει µε τον µοιχό σ’ ένα σπίτι, και µάλιστα ξένο, έξω από την πόλη.” –“Αν µου τη 
φανερώσεις”, είπε ο Αρίστιππος, “θα κερδίσεις την ελευθερία σου. Όσο για µένα, 
µπορεί και να ξαναβρώ την επιθυµία µου για ζωή παίρνοντας εκδίκηση από την εχθρή 
µου. Από παλιά µε κατατρώει η υποψία, µα δεν µιλούσα, γιατί δεν είχα αποδείξεις. 
Αλλά τί πρέπει να κάνουµε;” – “Ξέρεις τον κήπο όπου βρίσκεται το µνήµα των 
Επικουρείων; Περίµενέ µε εκεί το σούρουπο.” 

17 Και µ’ αυτά τα λόγια έτρεξε πίσω στη Δηµαινέτη. “Στολίσου”, της είπε. 
“Απόψε σου πρέπει κάτι πιο λουσάτο. Τα κανόνισα όλα.” Εκείνη την αγκάλιασε κι 
έκανε όπως της είπε. Όταν έπεσε το σούρουπο, η Θίσβη την πήρε και την οδήγησε στο 
συµφωνηµένο µέρος. Καθώς πλησίαζαν στο σπίτι, της ζήτησε να περιµένει για λίγο. Η 
ίδια µπήκε πρώτη και ζήτησε από την Αρσινόη να πάει σ’ άλλο δωµάτιο και να τους 
αφήσει µόνους. “Ο νεαρός, ξέρεις, ντρέπεται. Σήµερα µυείται στα µυστήρια της 
Αφροδίτης.” Εκείνη δέχτηκε. Η Θίσβη επέστρεψε στη Δηµαινέτη και, οδηγώντας την 
στο δωµάτιο, την ξαπλώνει στο κρεβάτι και σβήνει το λυχνάρι, τάχα για να µην την 
αναγνωρίσεις εσύ, που φυσικά ήσουν στην Αίγινα. Τη συµβούλεψε να χορτάσει την 
επιθυµία της σιωπηλά. “Εγώ τώρα πάω να σου φέρω το παληκάρι. Πίνει κάπου εδώ 
κοντά, στη γειτονιά.” Βγαίνει και συναντά τον Αρίστιππο στο µέρος που είχαν 
συµφωνήσει. Του λέει να βιαστεί, για να πιάσει τον µοιχό επ’ αυτοφώρω. Εκείνος την 
ακολουθεί. Ορµά στο δωµάτιο και µε δυσκολία εντοπίζει το κρεβάτι, που φωτιζόταν 
αµυδρά από το φως της σελήνης. “Σε συνέλαβα, θεοµίσητη!” Την ίδια στιγµή η Θίσβη 
βρόντησε µε δύναµη τις πόρτες φωνάζοντας: “Είναι απίστευτο! Ο µοιχός µάς ξέφυγε! 
Κοίτα, αφέντη µου, µη µας το σκάσει κι η άλλη!” –“Μην ανησυχείς. Αυτήν που ήθελα 
πάνω απ’ όλα, την αλιτήρια, την έχω στα χέρια µου.” Την άδραξε και την οδήγησε στην 
πόλη. Τότε, όπως είναι φυσικό, εκείνη συνειδητοποίησε την κατάσταση: τη διάψευση 
των προσδοκιών της, την ατίµωση που την περίµενε, την τιµωρία του δικαστηρίου. 
Φουρκισµένη για τη σύλληψή της, έξω φρενών για την εξαπάτησή της, όταν έφτασαν 
στον λάκκο της Ακαδηµίας (θα τον γνωρίζεις ασφαλώς, είναι ο τόπος όπου οι 
πολέµαρχοι προσφέρουν χοές στους ήρωες), απελευθερώνεται ξαφνικά από τα χέρια του 
γέροντα και βουτάει κατακέφαλα. Κι ενώ κείτονταν κακήν κακώς, ο Αρίστιππος της 
φωνάζει: “Πήρες αυτό που σου άξιζε, και µάλιστα πριν σε τιµωρήσουν οι νόµοι!” Την 
επόµενη µέρα εξήγησε τα πάντα στην εκκλησία του δήµου. Μετά βίας πέτυχε να τον 
συγχωρήσουν. Κατόπιν έπιασε φίλους και γνωστούς, µήπως και κατόρθωνε να σε φέρει 
πίσω. Δεν είµαι σε θέση να σου πω αν οι κινήσεις του είχαν αποτέλεσµα. Έφτασα, 
βλέπεις, εδώ πριν ληφθεί κάποια απόφαση, για µιαν υπόθεση προσωπική µου. Να 
περιµένεις, πάντως, πως ο δήµος θα ψηφίσει την ανάκληση της εξορίας σου. Κι ο 
πατέρας σου θά ’ρθει να σε αναζητήσει. Έτσι υποσχέθηκε”». 
 

Σχόλια 
10.1 ὅτε τὴν ναῦν Ἀθηναῖοι διὰ τῆς γῆς τῇ Ἀθηνᾷ πέµπουσιν: Το κεντρικό στοιχείο της 
παναθηναϊκής ποµπής ήταν η προσφορά του πέπλου στην Αθηνά, µε το οποίο θα 
ντυνόταν το πανάρχαιο ξύλινο άγαλµά της, το λεγόµενο διιπετὲς ξόανον. Το πέπλο, που 
το είχαν υφάνει επίλεκτες κόρες αριστοκρατικών οικογενειών (Ησύχ. s.v. ἐργαστῖναι), 
αναρτώνταν ως ιστίο στο κατάρτι ενός ψεύτικου καραβιού µε ρόδες, το οποίο ξεκινούσε 
από το Ποµπείον στον Κεραµεικό, διέσχιζε την οδό Παναθηναίων και κατέληγε στους 
πρόποδες της Ακρόπολης, στο ύψος του Αρείου Πάγου. Βλ. Parke, Festivals, σ. 38-41. 
 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

446 

χλαµύδι: κοντό χιτώνιο που φορούσαν οι ἔφηβοι, οι νεαροί δηλαδή Αθηναίοι, ηλικίας 
δεκαοκτώ και δεκαεννέα ετών, που υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία. Το πρώτο 
έτος ήταν αφιερωµένο στη βασική εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οι έφηβοι υπηρετούσαν 
ως περίπολοι στα φρούρια της Αττικής. Πέρα από το επιγραφικό υλικό, η βασική µας 
πηγή για τον θεσµό της  ἐφηβείας κατά την κλασική περίοδο είναι η αριστοτέλεια 
Ἀθηναίων πολιτεία (42.2-5). 
 

10.2 ὁ νέος Ἱππόλυτος, {ὁ Θησεὺς} ὁ ἐµὸς: αν ο Κνήµων είναι «ο νέος Ιππόλυτος», τότε 
η Δηµαινέτη είναι «η νέα Φαίδρα». Ο νεαρός δεν µπορεί να είναι ταυτοχρόνως 
Ιππόλυτος και Θησέας, αφού τον ρόλο του τελευταίου τον υποδύεται ο Αρίστιππος. Το 
πρόβληµα θεραπεύεται εύκολα µε τον οβελισµό του ὁ Θησεύς. Αυτό που λέει η 
Δηµαινέτη στον Κνήµωνα είναι: «ο νέος Ιππόλυτος, ο δικός µου!» (όχι της Φαίδρας!). 
 

10.4 καὶ † εἰς ἐµὲ † νεανίας: ίσως καὶ <χρηστὸς> εἰς ἐµὲ νεανίας («και άψογος απέναντί 
µου νεαρός»). 
 

ὃν ἐγὼ πλέον καὶ σοῦ πολλάκις ἠγάπησα: η ειρωνεία είναι ότι σε αυτό το σηµείο η 
Δηµαινέτη λέει την απόλυτη αλήθεια (εννοώντας, βέβαια, αλλιώς το ἠγάπησα). 
 

λὰξ δὲ κατὰ τῆς γαστρὸς ἐναλάµενος: πβ. Χαρίτων, Καλλιρόη Α 4.12. 
 

11.3 Τοῦτο ἐπ᾽ ἐµὲ καθίησιν ἐρᾶν µου δῆθεν προστάξασα: πβ. Χαρίτων, Καλλιρόη Α 4.1 
τοῦτον ἐκέλευσεν ὑποκριτὴν ἔρωτος γενέσθαι. 
 

11.4 καὶ θάνατον τὸ τέλος τοῦ παρανοµήµατος γινώσκουσα µοιχᾶται: Αναχρονισµός. 
Αυτό ίσχυε στο ρωµαϊκό δίκαιο, όχι όµως και στο αθηναϊκό: ο σύζυγος είχε το δικαίωµα 
να σκοτώσει τον µοιχό, εάν τον έπιανε επ’ αυτοφώρω, όχι όµως και την ίδια τη σύζυγο· 
ήταν υποχρεωµένος όµως να την αποπέµψει.  
 

11.5 Ἀλλ᾽ ὅπως ἀνὴρ ἔσῃ σκέψαι: Όπως επισηµαίνει ο Κοραής, πρόκειται για παρωδία 
από τον Κύκλωπα του Ευριπίδη (στ. 595): ἀλλ᾽ὅπως ἀνὴρ ἔσῃ. 
 

12.1 Τρίτῃ δὲ ὕστερον νυκτὶ καθεύδοντά µε ἐξανίστησι καὶ τὸν µοιχὸν ἔνδον εἶναι 
κατεµήνυε: πβ. Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου 23 καὶ ἡ θεράπαινα ἐπεγείρασά µε 
εὐθὺς φράζει ὅτι ἔνδον ἐστί. 
 

τὸν πατέρα µὲν εἰς ἀγρὸν αἰφνιδίου τινὸς χρείας καλούσης: πβ. Χαρίτων, Καλλιρόη Α 4.9 
ἄπειµι, φησὶν, εἰς ἀγρόν. 
 

13.1 καὶ τῆς κεφαλῆς κόνιν καταχεάµενος: από την Ἰλιάδα Σ 23-24 ἀµφοτέρῃσι δὲ χερσὶν 
ἐλὼν κόνιν αἰθαλόεσσαν / χεύατο κὰκ κεφαλῆς. 
 

εἰς τοὺς φράτορας καὶ γεννήτας εἰσαγαγὼν: αναγνωρίζοντας δηλαδή επισήµως τη 
γνησιότητα του γιού του και ενσωµατώνοντας τον στην αθηναϊκή κοινωνία. Το αγόρι 
γινόταν µέλος της φρατρίας του πατέρα του όταν συµπλήρωνε το δέκατο έκτο έτος της 
ηλικίας του, κατά την κουρεώτιδα ηµέρα της γιορτής των Απατουρίων (βλ. Parke, 
Festivals, σ. 89-90). Στην ηλικία των δεκαοκτώ εγγραφόταν στον δήµο του πατέρα του, 
αποκτώντας έτσι πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. 
 

13.2 κατὰ τοὺς νόµους ἐξόν: «Παραπεποίηται τὸ περὶ τῶν νόµων, ἀδείᾳ µυθιστορικῇ· 
ἴσως δὲ καὶ διὰ τὸ τηνικαῦτα τοὺς Ἀθηναίους ὑπὸ Ῥωµαίοις τελεῖν· τούτων γὰρ καὶ οὐχ 
οἱ τῶν Ἀθηναίων νόµοι ἐφίεσαν τοῖς πατράσιν ἀποκτιννύναι τοὺς παῖδας» (Κοραής). 
 

13.4 καὶ οὐδὲ ἀπολογίας µοι µετεῖναι κρίναντες: Στην πραγµατικότητα, κάτι τέτοιο δεν 
θα συνέβαινε ποτέ σε αθηναϊκό δικαστήριο. Σύµφωνα µε το αττικό δίκαιο, ο Κνήµων θα 
µηνυόταν για φόνον ἐκ προνοίας και θα δικαζόταν από τον Άρειο Πάγο. Ο 
κατηγορούµενος είχε το δικαίωµα όχι απλώς της απολογίας, αλλά και της 
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δευτερολογίας. Η ποινή θα ήταν θάνατος ή, εναλλακτικά, ισόβια εξορία, στην 
περίπτωση που ο κατηγορούµενος επέλεγε να µη δευτερολογήσει.  
 

14.1 εἰς το βάραθρον πέµψαι: Βάραθρον: ὄρυγµα εἰς ὃ τοὺς ἐπὶ θανάτῳ κατακρίτους 
ἐνέβαλλον (Αρποκρατίων, Λέξεις τῶν δέκα ῥητόρων). 
 

14.5 καθ᾽ Ἡσίοδον: σύµφωνα µε τον Ησίοδο (Ἔργα 197-201), η Αιδώς και η Νέµεσις, 
αηδιασµένες από την αδικία που επικρατεί στην ανθρώπινη κοινωνία, θα αναχωρήσουν 
για τον Όλυµπο µε καλυµµένα τα πρόσωπα. 
 

15.8 δεύτερος ἔσται, φασί, πλοῦς: για την έκφραση βλ. το αρχαίο σχόλιο στον Πλάτωνα, 
Φαίδων 99c: παροιµία, δεύτερος πλοῦς, ἐπὶ τῶν ἀσφαλῶς τι πραττόντων, παρ᾽ ὅσον οἱ 
διαµαρτόντες κατὰ τὸν πρότερον πλοῦν ἀσφαλῶς παρασκευάζονται τὸν δεύτερον.  
 

16.5 τὸν κῆπον οἶσθα ... ἔνθα τὸ µνῆµα τῶν Ἐπικουρείων: Πρόκειται για τον περίφηµο 
Κήπο που ίδρυσε ο Επίκουρος. Για τις σχετικές µαρτυρίες βλ. Usener, Epicurea, σ. 409-
410. Κατά τον Σενέκα, Epist. 21.10, «σαν πας στους κήπους του Επίκουρου, θα 
αντικρύσεις την επιγραφή, ‘Ξένε, εδώ θα περάσεις καλά, εδώ το υπέρτατο αγαθό είναι η 
ηδονή’». Ο Επίκουρος κληροδότησε τον κήπο στους µαθητές του, µε την εντολή να τον 
διατηρήσουν (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 10.17)· φαίνεται πως τάφηκε εκεί.  

 
  



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

448 

Β) Μυθιστορηµατική Βιογραφία 
 
 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Η Μυθιστορία τοῦ Αἰσώπου (ή Βίος τοῦ Αἰσώπου) είναι έργο της αρχαίας λαϊκής 
λογοτεχνίας (1ος αι. π.Χ. – 1ος/2ος αι. µ.Χ.) και πραγµατεύεται τη ζωή του 
γνωστού µυθοποιού από ένα σηµείο της ενήλικης ζωής του έως τον θάνατό του 
στους Δελφούς. Ο συγγραφέας του έργου είναι ανώνυµος, η αφήγησή του έχει 
επεισοδιακό χαρακτήρα και η γλώσσα είναι µια λαϊκή µορφή της Κοινής µε 
πολλά στοιχεία από τον προφορικό λόγο και δάνεια από τη λατινική.97  

Ο όρος Μυθιστορία φαίνεται να αποδίδει µονολεκτικά το λογοτεχνικό 
είδος στο οποίο ανήκει το έργο: φέρει οµοιότητες µε το αρχαίο ελληνικό 
µυθιστόρηµα χωρίς να µπορεί το ίδιο να ενταχθεί απόλυτα σε αυτή την 
κατηγορία παρά µόνο στο περιθώριό της. Έχει χαρακτηριστεί επίσης ως 
µυθιστορηµατική βιογραφία (novelistic biography), φανταστική βιογραφία 
(fictional biography), ανατρεπτική βιογραφία (subversive biography), καθώς 
περιγράφει µε πολλά µυθοπλαστικά στοιχεία τη ζωή του πρωταγωνιστή ως το 
τέλος της. Ο πυρήνας του έργου αποτελείται από γεγονότα της ζωής του 
µυθοποιού που έχουν ιστορική βάση (η ανατολική καταγωγή του, η κοινωνική 
κατάστασή του ως σκλάβου, η διαµονή του στη Σάµο, το τραγικό του τέλος 
στους Δελφούς).98 Περαιτέρω στη Μυθιστορία προστέθηκαν ιστορίες από τη 
βιογραφία άλλων «πολιτισµικών ηρώων» (ποιητών ή στοχαστών), όπως του 
Ησιόδου, του Διογένη από την Σινώπη, του Σωκράτη, των Επτά Σοφών, λαϊκές 
προφορικές ιστορίες (όπως η «ιστορία της χήρας της Εφέσου») ή µύθοι ζώων· 
ακόµα και η ανατολική Διήγηση του Αχικάρ ενσωµατώθηκε στη Μυθιστορία ως 
ολόκληρη ενότητα99. 

Γενικά, στη Μυθιστορία θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τις εξής τρεις 
µεγάλες ενότητες µε βάση το περιεχόµενο: 
Πρώτη ενότητα (κεφ. 1-100): Ο Αίσωπος ως δούλος 
Δεύτερη ενότητα (κεφ. 101-123): Ο Αίσωπος στην υπηρεσία του βασιλιά της 
Βαβυλώνας Λυκούργου 
Τρίτη ενότητα (κεφ. 124-142): Ο Αίσωπος στους Δελφούς και η θανάτωσή του 

Για πολλά χρόνια αποτελούσε opinio communis ότι η Μυθιστορία είναι 
ένα συνονθύλευµα διαφόρων πηγών χωρίς ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία, χωρίς 
ενότητα και ιδεολογία. Tις τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο, πολλοί µελετητές (µε 

																																																								
97 Βλ. για τη γλώσσα της Μυθιστορίας (κυρίως της παραλλαγής G) Παπαδηµητρίου, Αἰσώπεια 15-
18 αλλά και τις ειδικές εκτενείς µελέτες από τη Hostetter, Linguistic Study και τον Σταµουλάκη, 
Το λεξιλόγιο της Μυθιστορίας. 
98 O Perry (Aesopica 211-241) έχει συγκεντρώσει τα testimonia αρχαίων πηγών που αφορούν τον 
Αίσωπο.   
99 Κωνσταντάκος, Ακίχαρος. 
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πρωτοπόρο τον Niklas Holzberg100) αποδεικνύουν την ύπαρξη επεξεργασµένου 
δοµικού σχεδίου και τη λογοτεχνική αξία της Μυθιστορίας. 

H Μυθιστορία είχε µεγάλη διάδοση, αν κρίνουµε από τις διάφορες 
παραλλαγές (versiones) και µεταφράσεις που δηµιουργήθηκαν. Έτσι έχουµε: 1. 
την παραλλαγή G ή Περριανή (από το όνοµα του πρώτου εκδότη αυτής της 
παραλλαγής, Β.E. Perry). Παραδίδεται σε ένα µόνο πολυµιγή και ιστορηµένο 
κώδικα του 10ου / 11ου αι., τον κώδικα 397 της  Pierpont Morgan Library της Ν. 
Υόρκης. Είναι εκτενέστερη και θεωρείται αρχαιότερη και σε γενικές γραµµές 
πιστότερη προς το αρχικό κείµενο.101 2. Την παραλλαγή W ή Westermanniana 
[από το όνοµα του πρώτου εκδότη, A. Westermann (1845)], η οποία ανάγεται 
πιθανότατα στις αρχές του 6ου αι. µ.Χ. και είχε µεγάλη διάδοση στην Ελλάδα και 
σε άλλες χώρες.102 Από την παραλλαγή αυτή προέρχεται και η µεσαιωνική 
λατινική µετάφραση (γνωστή και ως Lolliniana). 3. Η Πλανούδεια παραλλαγή, 
βυζαντινή παραλλαγή που παραδίδεται από πολλά χειρόγραφα, τουλάχιστον 
τριάντα (30).103 4. Πέντε νεοελληνικές δηµώδεις µεταφράσεις.104 

Περαιτέρω διασώθηκαν και πέντε παπυρικά αποσπάσµατα. Το 
αρχαιότερο, ένας πάπυρος που φυλάσσεται σήµερα στο Βερολίνο (Berol. 
11628), προέρχεται από τον 2ο/3ο αι. µ.Χ. (κεφ. 121-124), και το νεότερο, ο P. 
Ross. Georg. I 18, χρονολογείται τον 6ο/7ο αι. (κεφ. 124-133). Τα υπόλοιπα τρία 
(από τον 3ο έως τον 4ο/5ο αι.) είναι πάπυροι της Οξυρύγχου. 

Η µεγάλη διάδοση της Μυθιστορίας σε πολλές χώρες Ανατολής και 
Δύσης, σε όλο τον Μεσαίωνα µέχρι τους νεότερους χρόνους, η λογοτεχνική 
επίδραση που άσκησε,105 αποτελούν ίσως τη µεγαλύτερη απόδειξη για το πόσο 
δηµοφιλές ήταν αυτό το έργο. 

Τα αποσπάσµατα που ακολουθούν προέρχονται κατά κύριο λόγο από την 
έκδοση του F. Ferrari, Romanzo di Esopo. Introduzione e testo critico a cura di 
Franco Ferrari, traduzione e note di Guido Bonelli e Giorgio Sandrolini, Milan 
1997 µε λίγες δικές µου τροποποιήσεις.   
 

Βίβλος Ξάνθου φιλοσόφου καὶ Αἰσώπου δούλου αὐτοῦ.  
Περὶ τῆς ἀναστροφῆς Αἰσώπου 

 
Ὁ πάντα βιωφελέστατος Αἴσωπος, ὁ λογοποιός,   [ὁ] τὴν µὲν τύχην <ἦν> δοῦλος, 
τῷ δὲ γένει Φρὺξ <ἐξ Ἀµορίου> τῆς Φρυγίας, κακοπινὴς τὸ ἰδέσθαι εἰς 
περισσείαν σαπρός, προγάστωρ, προκέφαλος, σιµός, λορδός, µέλας, κολοβός, 

																																																								
100 Holzberg, Strukturanalytische Interpretation και Κωνσταντάκος, Ακίχαρος. 
101 Κριτικές εκδόσεις: Perry, Aesopica, Παπαθωµόπουλος, Βίβλος, Ferrari, Romanzo.  
102 Κριτικές εκδόσεις: Perry, Aesopica, Παπαθωµόπουλος, Παραλλαγή W, Karla, Vita Aesopi τη 
σύνταξη BPThSA. 
103 Η πρώτη κριτική έκδοσή της βασίστηκε σε 13 χφφ. και έγινε από τον Eberhard, Fabulae 
Romanenses. 
104 Editio princeps από τον Παπαθωµόπουλο, Πέντε δηµώδεις µεταφράσεις. 
105 Βλ. Papademetriou, Archetypal Hero. Η επίδραση ήταν σηµαντική ακόµα και στη γένεση 
λογοτεχνικών ειδών (picaresque-novel).  
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βλαισός, γαλιάγκων, στρεβλός, µυστάκων, †προσµηπαῖος† ἁµάρτηµα, καὶ πρὸς 
τούτοις ἐλάττωµα µεῖζον εἶχε τῆς ἀµορφίας τὴν ἀφωνίαν, ἦν δὲ καὶ νωδὸς καὶ 
οὐδὲν ἠδύνατο λαλεῖν.  

2 τοῦτον ὁ δεσπότης κατὰ πάντα στυγητὸν ἔχων καὶ ἀποίητον τῇ πολιτικῇ 
ἐργασίᾳ, ἔπεµψεν εἰς τὸν ἀγρόν ... εἷς δέ τις τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἰδὼν αὐτὸν 
ἀλγούµενον λέγει τῷ ἑταίρῳ· “σύνδουλε, οἶδά σε τί ἐνθυµεῖσαι, διότι τὰ σῦκα 
καταφαγεῖν θέλεις”. ὁ δὲ ἔφη· “ναὶ µὰ τὸν Δία, πῶς τοῦτο οἶδας;” ὁ δὲ λέγει· 
“ἀπὸ τοῦ τῆς ὄψεως χαρακτῆρος τὸ τῆς ψυχῆς βούλευµα γινώσκω”. “δὸς οὖν 
γνώµην πῶς αὐτὰ φάγωµεν οἱ δύο.” ὁ δέ· ”... οὐ γὰρ καλὴν µὲν γνώµην ἔδωκας· 
ὅταν γὰρ ὁ δεσπότης ἐπιζητήσῃ τὰ σῦκα καὶ µὴ ἔχωµεν δοῦναι, τί ἔσται;” ὁ δὲ 
εἶπεν· “εἰπὲ αὐτῷ ὅτι Αἴσωπος εὑρὼν τὸ ταµιεῖον εὐκαίρως ἀνεῳγµένον 
εἰσπηδήσας κατέφαγεν τὰ σῦκα. ὁ δὲ Αἴσωπος, λαλεῖν µὴ δυνάµενος, οὕτως 
δαρήσεται καὶ τὴν ἐπιθυµίαν σου εἶ πεπληρωκώς.” ταῦτα εἰπόντες περικαθίζουσι 
τοῖς σύκοις καὶ κατεσθίουσιν αὐτὰ καὶ ἔλεγον· “οὐαὶ τῷ Αἰσώπῳ. ἀληθῶς σαπρός 
ἐστι, καὶ οὐδὲν ἄλλο πρέπει αὐτῷ εἰ µὴ δέρεσθαι. ἅπαξ οὖν συµφωνήσωµεν εἰς 
ἑαυτούς, καὶ ὃ ἐὰν κατεαγῇ ἢ ἀπόληται ἢ ἐκχυθῇ, λέγοµεν ὅτι Αἴσωπος αὐτὸ 
πεποίηκεν, καὶ πάντοτε ἀµάχητοι γινόµεθα.”καὶ οἱ µὲν κατέφαγον τὰ σῦκα.  

3 τῇ δὲ τακτῇ ὥρᾳ ὁ δεσπότης λουσάµενος καὶ ἀριστήσας, εὐεµπτώτως 
ἔχων πρὸς τὰ σῦκα, ἐπεζήτησε τὴν ὀπώραν, καί φησιν· “Ἀγαθόπου, δὸς τὰ σῦκα.” 
ἄλλος· “Ἑρµᾶ, φέρε τὰ σῦκα.” ἰδὼν ὁ δεσπότης ὅτι διαπαίζεται, διαπονηθεὶς καὶ 
µαθὼν ὅτι Αἴσωπος   ἔφαγε τὰ σῦκα, εἶπεν· “Αἴσωπόν τις καλείτω.” καὶ δὴ 
κληθέντος παρεγένετο, ὁ δέ φησιν αὐτῷ· “λέγε, ἐπικατάρατε, οὕτως µου 
κατεφρόνησας, ἵνα εἰσελθὼν εἰς τὸ ταµιεῖον τὰ ἐµοὶ ἑτοιµασθέντα σῦκα 
καταφάγῃ;” ὁ δὲ ἀκούων, λαλεῖν δὲ µὴ δυνάµενος διὰ τὸ τῆς γλώττης ἐµπόδιον, 
θεωρῶν τοὺς κατηγόρους φανεροὺς ἀπὸ τῆς ὄψεως, µέλλων δέρεσθαι, πεσὼν εἰς 
τὰ τοῦ δεσπότου γόνατα παρεκάλει µικρὸν ἐπισχεῖν. αὐτοῦ δὲ ἀνασχοµένου, ἰδὼν 
παρακείµενον ξέστηνἔλαβεν αὐτὸν καὶ διὰ τῶν νευµάτων ᾔτησεν ὕδωρ   χλιαρόν, 
καὶ λεκάνην παραθεὶς εἰς τὸ µέσον Αἴσωπος δὴ πιὼν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους εἰς τὸ 
στόµα καὶ σπαράξας ἑαυτὸν ἀνέβαλεν τὸ χλιαρὸν ὅπερ ἔπιεν· οὐδαµῶς γὰρ ἦν 
γευσάµενος. διὰ δὲ τῆς πολυπειρίας δοὺς ἀπόδειξιν, τοῦτο ἠξίωσε καὶ τοὺς 
συνδούλους αὐτοῦ ποιῆσαι, ἵνα γνωσθῇ τίς ἐστιν ὁ φαγὼν τὰ σῦκα. θαυµάσας δὲ ὁ 
δεσπότης τὸ ἐνθύµηµα αὐτοῦ ἐκέλευσεν καὶ τοὺς ἄλλους πιόντας ἐµέσαι. οἱ δὲ 
δοῦλοι εἰς ἑαυτούς· “τί ποιήσωµεν, Ἑρµᾶ;” “πίωµεν, καὶ µὴ κάτω τοὺς δακτύλους 
βάλωµεν ἀλλὰ παρὰ τὰς γωνίας.” ἅµα δὲ τῷ πιεῖν αὐτοὺς τὸ χλιαρὸν 
χολοποιοῦντα τὰ σῦκα ἐπέβλυσαν ἄνω· καὶ ἅµα τῷ χαλάσαι τὸν δάκτυλον 
ἀνέδραµον τὰ σῦκα. ὁ δὲ δεσπότης ἔφη· “ὁρᾶτε πῶς κατεψεύσασθε τοῦ µὴ 
δυναµένου λαλῆσαι; ἔκδυσον αὐτούς.” δερόµενοι δὲ ἐκεῖνοι ἔγνωσαν ἀσφαλῶς ὅτι 
ὁ κατὰ ἄλλου µηχανευόµενος κακὸν αὐτὸς καθ’ ἑαυτοῦ τοῦτο λανθάνει ποιῶν.  

4 οἱ µὲν οὖν ἔτισαν δίκας ἀνθ’ ὧν ἥµαρτον εἰς τὸν µὴ δυνάµενον <λαλεῖν.> 
... πόλιν [ἰδεῖν]. σκάπτοντος δὲ τοῦ Αἰσώπου εἰς τὸν ἀγρὸν ἔτυχεν ἱεροφόρον τῆς 
Ἴσιδος πλανηθῆναι τῆς δηµοσίας ὁδοῦ εἴς τε τὸν ἀγρὸν εἰσελθεῖν, ὅπου συνέβη 
τὸν Αἴσωπον σκάπτειν. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν µοχθηρῶς τὸ ἔργον ἐπιτελοῦντα καὶ τὴν 
περὶ αὐτοῦ ἀγνοοῦσα τύχην, φησίν· “ἄνθρωπε, εἰ κάτοιδας ἐλεᾶν τὰς θνητὰς 
ψυχάς, πεπλανηµένῃ µοι δεῖξον τὴν ὁδὸν [µοι] τὴν εἰς τὴν πόλιν εἰσάγουσαν.” 
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ἐπιστραφεὶς δὲ ὁ Αἴσωπος καὶ θεασάµενος τὸ τῆς θεοῦ σχῆµα ἄνθρωπον 
περικείµενον, θεοσεβὴς ὑπάρχων προσεκύνησεν καὶ ἤρξατο διανεύειν καὶ δηλοῖν· 
“διὰ τί ἀπολιποῦσα τὴν δηµοσίαν ὁδὸν εἰς τοῦτο τὸ κτῆµα εἰσελήλυθας;” ἡ δὲ 
νοήσασα ὅτι ἀκούει µέν, λαλεῖν δὲ οὐ δύναται, ἤρξατο αὐτῷ νεύειν, ἅµα δὲ καὶ 
λαλεῖν· “ξένη εἰµὶ τῶν τόπων τούτων· ὡς δὲ ὁρᾷς ἱεροφόρος εἰµί. µὴ εἰδὼς δέοµαί 
σου, ἐπεὶ πεπλάνηµαι· ὑπόδειξόν µοι τὴν ὁδόν.” ἀναλαβόµενος δὲ τὴν ξοΐδα ὁ 
Αἴσωπος ἐν ᾗ ἔσκαπτεν, ἐπιλαµβάνεται τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἤγαγεν ἐπί τι 
σύνδενδρον καὶ προέθηκεν ἐκ τοῦ µάνδικος ἄρτον καὶ ἐλαίας, καὶ ἄγρια λάχανα 
ἀποκείρας ἐκόµισεν· ἠνάγκασεν δὲ αὐτὴν µεταλαβεῖν τροφῆς. ἡ δὲ µετέλαβεν. 
ἀγαγὼν δὲ αὐτὴν εἴς τινα πηγὴν ὕδατος ἔδειξεν αὐτῇ, εἰ καὶ τούτου θέλει 
µεταλαβεῖν. ἡ δὲ τροφῆς καὶ ποτοῦ µεταλαβοῦσα τὰ κάλλιστα ηὔχετο τῷ Αἰσώπῳ. 
καὶ πάλιν δεοµένη ἐνένευεν τελείαν τὴν χάριν ποιῆσαι καὶ τὴν ὁδὸν δεῖξαι. ὁ δὲ 
ἤγαγεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν λεωφόρον ὁδὸν τὴν ἁµαξευοµένην καὶ δείξας ἀπέστη, καὶ 
περὶ τὸ ἔργον εἶχεν τὸν νοῦν.     

5 ἡ δὲ ἱεροφόρος τῆς Ἴσιδος πάλιν τῆς ὁδοῦ λαβοῦσα καὶ µνησθεῖσα τῆς 
τοῦ Αἰσώπου φιλοφροσύνης, ἐπάρασα τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· 

“διάδηµα τῆς ὅλης οἰκουµένης, Ἶσι µυριώνυµε, ἐλέησον τόνδε τὸν ἐργάτην, 
τὸν κακοπαθοῦντα, τὸν εὐσεβῆ, ἀνθ’ ὧν εὐσέβησεν οὐκ εἰς ἐµέ, δέσποινα, ἀλλ’ εἰς 
τὸ σὸν σχῆµα. καὶ εἰ µὴ πολυτάλαντον τὸν βίον αὐτοῦ διορθώσασθαι βούλει, ὃν 
ἄλλοι θεοὶ ἀφῄρηνται, τὸ γοῦν λαλεῖν αὐτῷ χάρισαι· δυνατὴ γὰρ σὺ καὶ τὰ ἐν 
σκότει πεπτωκότα πάλιν εἰς φῶς προελέσθαι.” εὐξαµένης δὲ ταῦτα τῆς ἱεροφόρου 
ἡ Ἶσις, ἡ κυρία, ὑπήκουσεν· ταχὺ γὰρ ὁ περὶ εὐσεβείας λόγος εἰς τὰς τῶν θεῶν 
ἀκοὰς καταντᾷ. 

6 ὁ δὲ Αἴσωπος, σφοδροῦ καύµατος ὄντος, εἶπεν πρὸς ἑαυτόν· “δύο ὥρας 
ἔχω ἀπὸ τοῦ προστάτου εἰς ἀνάπαυσιν· κοιµηθήσοµαι τὰς τοῦ καύµατος ταύτας.” 
ἐπιλεξάµενος δέ τινα τόπον τοῦ κτήµατος εὐθαλέστερον καὶ ἀπαρενόχλητον, 
δενδρώδη καὶ   κατάσκιον, εἰς ὃν χλοερᾶς βοτάνης παµποίκιλον ἄνθος ἐπηύξανεν 
καὶ διὰ τὴν παρακειµένην ὕλη καὶ λιβάδα τὸν τόπον καθέλισσεν, <Αἴσωπ>ος ταῖς 
βοτάναις προσκλίνας καὶ τῇ γηπόνῳ προσβαλὼν δικέλλᾳ τὸν µάνδικα καὶ τὴν 
µηλωτὴν πρὸς κεφαλὴν θέµενος, ἀνεπαύετο ἔνθα <ἐκ> τῶν πέριξ δένδρων ὁ 
θέµενος, ἀνεπαύετο ἔνθα <ἐκ> τῶν πέριξ δένδρων ὁ ποταµὸς ἤχει. µαλακοῦ 
πνεύµατος ὄντος [ἀνέµου] Ζεφύρου χλοερὰ τιναχθέντα φυτὰ κατέπνεεν αὔραν 
[τὴν περὶ φυτῶν τῶν ἄνθεων ὕλην] ἡδέαν καὶ προσηνῆ [προσέφερον], καὶ πολὺς 
ἐπὶ κλάδοις ἐτερετίζετο τέττιξ καὶ ποικίλων ὀρνέων [καὶ] πολύθρουν ἤχει τὸ 
θρύλληµα. ὅπου µὲν γὰρ ἦν καὶ πολύθρηνος ἀηδών, συνεπῇδον ἐλαίας 
ἐµπαθούµενοι κλάδοι, ἐπὶ δὲ λεπτοτάτης πίτυος ὁρµὴ ἠεροπέτης ἀπεδίδου µίµηµα 
κοσσύφου· καὶ µιγνυµένη συνῳδὸς ἡ φωνόµιµος ἅµα πᾶσι κατέκραζεν ἠχώ, αὐτὸ 
δὲ τὸ κεκραµένον ἐξ ἁπάντων εὐµελὲς ψιθύρισµα. ἐφ’ ὧν ψυχαγωγούµενος ὁ 
Αἴσωπος εἰς ἡδὺν ὕπνον κατήγετο. 

7 ἐνταῦθα δὴ ἡ θεός, ἡ κυρία Ἶσις, παραγίνεται  ἅµα ταῖς ἐννέα Μούσαις, 
εἶτα ἔφη· “ὁρᾶτε, θυγατέρες, εὐσεβείας κατακάλυµµα, τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, 
πεπλασµένον µὲν ἀµόρφως, νικῶντα δὲ †εἰς ἀµορφίαν† πάντα ψόγον· οὗτός ποτε 
τὴν ἐµὴν διάκονον πεπλανηµένην ὡδήγησεν, πάρειµι δὲ σὺν ὑµῖν ἀνταµείψασθαι 
τὸν ἄνθρωπον. ἐγὼ µὲν οὖν τὴν φωνὴν ἀποκαθίστηµι, ὑµεῖς δὲ τῇ φωνῇ τὸν 
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ἄριστον χαρίσασθε λόγον.” εἰποῦσα δὲ ταῦτα καὶ τὸ τραχὺ τῆς γλώττης 
ἀποτεµοῦσα τὸ κωλῦον αὐτὸν λαλεῖν, αὐτὴ  δὴ ἡ Ἶσις ἐχαρίσατο <τὴν φωνὴν> 
[τὸν λόγον καὶ Ἕλληνα λόγων µυθικῶν εὑρέσεις], ἔπεισεν δὲ καὶ τὰς λοιπὰς 
Μούσας ἑκάστην τι τῆς ἰδίας δωρεᾶς χαρίσασθαι. αἱ δὲ ἐχαρίσαντο λόγων εὕρεµα 
καὶ µύθων Ἑλληνικῶν πλοκὴν καὶ ποιήσεις. κατευξαµένη δὲ ἡ θεὸς ὅπως ἔνδοξος 
γένηται, εἰς ἑαυτὴν ἐχώρησεν. καὶ αἱ Μοῦσαι δέ, ἑκάστη τὸ ἴδιον χαρισάµεναι, εἰς 
τὸ Ἑλικῶνα ἀνέβησαν ὄρος. 

8 ὁ δὲ Αἴσωπος αὐτὸ τὸ ταχθὲν ὑπὸ τῆς φύσεως ὑπνώσας διεγέρθη καί 
φησιν· “οὐᾶ, ἡδέως ὕπνωσα· λαλῶ ἀκωλύτως καὶ τὰ βλεπόµενα ὀνοµάζων· 
δίκελλα, πήρα, µηλωτή, µάνδιξ, βοῦς, ὄνος, πρόβατον. λαλῶ, µὰ τὰς Μούσας. 
πόθεν ἔλαβον τὸ λαλεῖν; πόθεν; νενόηκα· πάντως ἀνθ’ ὧν εὐσέβησα εἰς τὴν 
ἱεροφόρον τῆς Ἴσιδος. ὥστε καλόν ἐστιν εὐσεβεῖν. προσδέχοµαι οὖν ἀπὸ θεῶν 
λήψεσθαι χρηστὰς ἐλπίδας.”  

 
 39 ὁ Ξάνθος εὑρὼν φίλους εἰς τὸ βαλανεῖον τοῖς τῶν φίλων παιδαρίοις δοῦναι 
<ἐκέλευσε> τὸν Αἴσωπον τὰ ἱµάτια, καὶ λέγει αὐτῷ· “ὕπαγε, Αἴσωπε, εἰς τὴν 
οἰκίαν, καὶ ἐπειδὴ διὰ τὴν µανίαν τῆς γυναικός µου συνεπατήθη τὰ λάχανα, 
ἀπελθὼν φακὸν ἕψησον ἡµῖν [ὄσπριον] καὶ βάλε αὐτὸν εἰς τὸν κάκκαβον, καὶ 
ὕδωρ µετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐπίθες ἐπὶ τὴν µαγειρικὴν ἱστίαν, καὶ ὑπόθες ξύλα καὶ 
καῦσον. ἐὰν σβεσθῇ φύσησον. ἴδε, οὕτως ποίησον.” Αἴσωπος· “ποιήσω.” καὶ 
ἐλθὼν ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ µαγειρεῖον, βαλὼν εἰς τὸν κάκκαβον ἕνα 
φακόν, ἥψει. ὁ Ξάνθος σὺν τοῖς φίλοις αὐτοῦ λουσάµενος λέγει· “ἄνδρες, δύνασθε 
πρὸς ἐµὲ εὐτελῶς ἀριστῆσαι; πρὸς φακὸν γὰρ ἡµῖν ἐστιν. οὐ δεῖ δὲ τῇ πολυτελείᾳ 
τῶν ἐδεσµάτων τοὺς φίλους κρίνειν, ἀλλὰ τῇ προθυµίᾳ δοκιµάζειν· καιρῷ γὰρ τὰ 
ἐλάχιστα τῶν κοµψοτέρων προσηνεστέραν ἔχει τὴν ἀπόλαυσιν, ὅταν ὁ παρέχων 
µετ’ εὐνοίας προτρέπεται.” οἱ φίλοι εἶπον· “ἀπίωµεν.” 

40 ὁ Ξάνθος ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν καὶ λέγει· “Αἴσωπε, δὸς ἡµῖν 
πιεῖν ἀπὸ τοῦ βαλανείου.” Αἴσωπος εἰς ξέστην βαλὼν ἐπέδωκεν τῷ Ξάνθῳ 
εὔκρατον ἐκ τῆς ἐµβάσεως. ὁ Ξάνθος λέγει· “τί ἐστιν τοῦτο;” Αἴσωπος εἶπεν· 
“ἀπὸ τοῦ βαλανείου πιεῖν.” ὁ Ξάνθος στυγνὸς γενόµενος µετὰ µικρὸν εἶπεν· 
“παράθες µοι λεκάνην.” Αἴσωπος παρέθηκεν χωρὶς ὕδατος καὶ ἵστατο. Ξάνθος· 
“τοῦτο πάλιν τί;” Αἴσωπος λέγει· “εἶπας ‘παράθες λεκάνην,’ οὐκ εἶπες ‘βάλε 
ὕδωρ καὶ νίψον µου τοὺς πόδας’.” ὁ Ξάνθος λέγει· “ἔπαρε τὰ σανδάλιά µου καὶ 
τὰ ἑξῆς ποίησον.” εἶτα λέγει τοῖς ἑαυτοῦ φίλοις· “ἄνδρες, εὑρίσκω ὅτι δοῦλον οὐκ 
ἠγόρασα, ἀλλὰ καθηγητὴν ἐµαυτῷ ἐώνηµαι. νῦν κελεύσατε ἀναστῶµεν καὶ 
ἀκουµβήσωµεν”.  

41 µηκύνοντος δὲ τοῦ πότου ὁ Ξάνθος εἶπεν· “Αἴσωπε, ὁ φακὸς ἡψήθη;” 
Αἴσωπος λέγει· “ναί.” ὁ Ξάνθος εἶπεν· “δὸς οὖν, ἴδω εἰ γέγονεν.” Αἴσωπος 
κοχλιαρίῳ ἀνενέγκας τὸν ἕνα κόκκον τοῦ φακοῦ ἐπιδίδωσι τῷ Ξάνθῳ. ὁ Ξάνθος 
φαγὼν τὸν ἕνα κόκκον τοῦ φακοῦ λέγει· “καλῶς ἐγένετο, δίεφθός ἐστιν· φέρε, 
παράθες.” Αἴσωπος παραθεὶς πίνακα εἰσβάλλει τὸ ζέµα καὶ λέγει· “ἀριστᾶτε οὖν, 
ἐπὰν γέγονεν.” ὁ Ξάνθος εἶπεν· “ἰδού, ὧδε ζέµα µόνον ἔβαλες· ποῦ ἐστιν ὁ φα-
κός;” Αἴσωπος λέγει· “ἰδού, τὸν φακὸν ἔφαγες.” ὁ Ξάνθος εἶπεν· “ἕνα οὖν κόκ-
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κον ἕψησας;” Αἴσωπος λέγει· “ναί, οὐ γάρ µοι εἶπας ὅτι ‘φακὸν ἕψησον’ καὶ οὐ 
φακούς; ὁ µὲν γάρ ἐστιν ἑνικός, οἱ δὲ πληθυντικοί.” 
 
 92 ἔτι ταῦτα λέγοντος τοῦ Αἰσώπου παρεγένετο ἀπὸ βασιλέως Κροίσου 
γραµµατηφόρος ἐν χλανίδι ἀκρολεύκῳ, ζητῶν τοὺς ἄρχοντας τῶν Σαµίων. 
ἀκούσας δὲ ἐκκλησίαν ἄγεσθαι παρεγένετο ἐν τῷ θεάτρῳ καὶ τοῖς ἄρχουσι τὴν 
ἐπιστολὴν ἔδωκεν. οἱ δὲ λύσαντες τὴν ἐπιστολὴν ἀνεγίνωσκον. ἦν δὲ τὰ 
ἐγγεγραµµένα τάδε· “[ἐπιστολὴ γραφεῖσα Κρύσου βασιλέως ἄρχουσι Σαµίων] 
Κροῖσος Λυδῶν βασιλεὺς <Σαµίων> ἄρχουσι, βουλῇ καὶ δήµῳ χαίρειν. Κελεύω 
ὑµᾶς ἀπὸ τοῦ νῦν χρόνου δηµοσίων τε πράξεις καὶ δηµόσιον τέλος χορηγεῖν, ἐὰν 
δὲ µὴ θελήσητε, ὅσον ἡ ἐµὴ βασιλεία ἰσχύει τοσοῦτον ὑµᾶς βλάπτω.” 

93 οἱ ἄρχοντες συνεβουλεύοντο µετὰ τῶν ὄχλων ὑποσχέσθαι χορηγεῖν, ἵνα 
µὴ ἐπισπάσωνται τῇ πόλει τοιοῦτον ἐχθρὸν βασιλέα. τὸν δὲ Αἴσωπον ἐτίµησαν ὡς 
ἀληθινὸν µάντιν τῆς τοῦ σηµείου ἐκβάσεως, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν καὶ 
συµβουλίαν δοῦναι πότερον  πέµψουσιν ἢ ἀρνήσονται. ὁ δὲ Αἴσωπος λέγει αὐτοῖς· 
“ἄνδρες Σάµιοι, τῶν πρωτοπολιτῶν ὑµῶν δεδωκότων γνώµην χορηγεῖν τῷ 
βασιλεῖ τέλος, ἐµοῦ πυνθάνεσθε πότερον [γνώµην] δοῦναι <δεῖ> ἢ µή. ἐὰν εἴπω 
‘µὴ δότε,’ ἐχθρὸν ἐµαυτὸν ἐπιδείξω βασιλεῖ Κροίσῳ—” οἱ δὲ ὄχλοι 
ἀνεκραύγασαν· “γνώµην δός.” ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη· “γνώµην µὲν οὐ δώσω, λόγῳ 
δέ τινι λέξω ὑµῖν.  

94 τοῦ Διὸς κελεύσαντός ποτε, τοῖς ἀνθρώποις ὑπέδειξεν ὁ Προµηθεὺς 
ὁδοὺς δύο, µίαν ἐλευθερίας καὶ µίαν δουλείας. καὶ τὴν µὲν τῆς ἐλευθερίας ὁδὸν ἐν 
ἀρχαῖς τραχεῖαν καὶ δυσέκβατον καὶ ἀπόκρηµνον καὶ ἄνυδρον, τριβόλους τε 
γέµουσαν, ὅλην ἐπικίνδυνον, τὸ δὲ τέλος ἐποίησεν πεδίον ὁµαλόν, περιπάτους 
ἔχουσαν, καρπῶν γέµουσαν ἄλσει, ἔνυδρον, ἵνα τὸ τῆς κακοπαθείας ἔλθῃ εἰς 
ἀνάπαυσιν τέλος ἔχουσαν †τὸν ἐλεύθερον ἀέρα λαβόντες†. τὴν δὲ τῆς δουλείας 
ὁδὸν ἐποίησεν κατ’ ἀρχὰς πεδίον ὁµαλόν, εὐανθῆ καὶ ἡδεῖαν πρόσοψιν ἔχουσαν 
καὶ πολλὴν τρυφήν, τὸ δὲ τέλος αὐτῆς δυσέκβατον, ὅλον σκληρὸν καὶ κρηµνῶδες.” 
 
116 ὁ δὲ Νεκταναβὼν <τὴν> εὐστοχίαν αὐτοῦ εἰδὼς καὶ τὸ εὔθετον τῆς γλώττης 
[διάλεκτον], ἔφη πρὸς αὐτόν· “ἤγαγές µοι τοὺς µέλλοντας οἰκοδοµεῖν τὸν 
πύργον;” ὁ δὲ λέγει· “ἕτοιµοί εἰσιν, ἐπὰν σὺ τὸν τόπον δείξῃς.” ὁ δὲ βασιλεὺς 
θαυµάσας ἔξω τῆς πόλεως ἀφίκετο σὺν τῷ Αἰσώπῳ καὶ µέτρα ἔδωκεν εἰς τὴν 
οἰκοδοµήν. ὁ δὲ Αἴσωπος στήσας κατὰ γωνίας τοῦ δοθέντος µέτρου τοὺς ἀετούς, 
ἐκέλευσεν <τοὺς παῖδας> ἀναβῆναι τοὺς ἀετοὺς καὶ εἰς ἀέρα ἵπτασθαι. καὶ εἰς 
ὕψος γενάµενοι ἐφώνουν· “ἐπίδοτε πηλὸν καὶ πλίνθους καὶ ξύλα, καὶ ὅσα πρὸς 
τὴν οἰκοδοµὴν χρεῖά ἐστιν.” ὁ δὲ Νεκταναβὼν ἔφη· “πόθεν ἐµοὶ πτηνοὺς 
ἀνθρώπους—;” ὁ δὲ Αἴσωπός φησιν· “ἀλλὰ Λυκοῦργος ἔχει πτηνοὺς ἀνθρώπους. 
σὺ δὲ θέλεις ἄνθρωπος ὑπάρχων ἰσοθέῳ βασιλεῖ ἐρίζειν;” ὁ δὲ Νεκταναβὼν ἔφη· 
“Αἴσωπε, ἥττηµαι. τὸ δὲ ἐπερωτώµενον ἀποκρίνου µοι.” ὁ δὲ Αἴσωπος λέγει· 
“λέγε, εἴ τι βούλει.” 

117 Νεκταναβὼν εἶπεν· “µετεπεµψάµην [τοὺς] ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ἵππους 
ἐπιτόκους· ἐὰν ἀκούσωσι τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἵππων χρεµετιζόντων, ἐκτιτρώσκου-
σιν.” ὁ δὲ Αἴσωπος· “αὔριον περὶ τοῦτο ἀποκριθήσοµαι.” ὁ δὲ Αἴσωπος ἐλθὼν εἰς 
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τὴν οἰκίαν ἐκέλευσεν τοῖς ἰδίοις αἴλουρον συλλαµβάνεσθαι ζῶντα (ἔστιν δὲ θέα 
ἱερὰ θεοῦ Βουβάστεως) ... οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἰδόντες συνέδραµον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ 
Αἰσώπου καὶ κατέκραζον. ὁ δὲ Αἴσωπος ἐκέλευσεν τὴν αἴλουρον ἀφεθῆναι. ἦλθον 
δὲ οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς τὸν βασιλέα κράζοντες κατὰ τοῦ Αἰσώπου. ὁ δὲ βασιλεὺς 
ἐκάλεσεν τὸν Αἴσωπον, καὶ ἐλθόντος εἶπεν αὐτῷ· “κακῶς ἔπραξας· θέα ἱερὰ θεοῦ 
Βουβάστεώς ἐστιν, εἴδωλον ὃ σέβονται οἱ Αἰγύπτιοι.”  

118 ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη· “ἀλλὰ Λυκοῦργος ἠδικήθη   ὑπ’ αὐτῆς ταύτῃ τῇ 
νυκτί· εἶχεν γὰρ ἀλεκτρυόνα γενναῖον καὶ µάχιµον, ἔτι δὲ καὶ τὰς ὥρας αὐτῷ 
ἐσήµαινεν, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἡ αἴλουρος τῇδε τῇ νυκτί.” ὁ Νεκταναβὼν ἔφη 
τῷ Αἰσώπῳ· “οὐκ αἰσχύνει φανερῶς ψευδόµενος; πῶς γὰρ ἠδύνατο παραγενέσθαι 
ἐν µιᾷ νυκτὶ αἴλουρος ἀπὸ Αἰγύπτου εἰς Βαβυλῶνα;” ὁ δὲ Αἴσωπος ἔφη· “<πῶς> 
τῶν παρ’ ἐµὲ χρεµετιζόντων ἵππων ἀκοῦσαι ἐνθάδε <δύνανται> [τῶν ἵππων] <αἱ 
θήλειαι> καὶ ἐκτιτρώσκειν;” ὁ δὲ βασιλεὺς ἰδὼν αὐτοῦ τὸν νοῦν ἐφοβήθη, µὴ 
νικηθεὶς µέλλῃ φόρους τελεῖν τῷ βασιλεῖ Λυκούργῳ. 
 
127 οἱ δὲ ἄρχοντες ἰδόντες αὐτοῦ τὸ κακολόγον ἐλογίζοντο· “ἐὰν αὐτὸν ἀφῶµεν 
ἀποδηµῆσαι, περιελθὼν εἰς τὰς ἑτέρας πόλεις πλεῖον ἀτιµοτέρους ἡµᾶς ποιήσει.” 
ἐβουλεύσαντο οὖν ἀνελεῖν δόλῳ καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος µηνίοντος διὰ τὴν ἐν Σάµῳ 
ἀτιµίαν, ἐπεὶ σὺν ταῖς Μούσαις αὐτὸν οὐ καθίδρυσεν. µὴ ἔχοντες εὔλογον αἰτίαν 
ἐµηχανήσαντό τι πανοῦργον, ἵνα µὴ οἱ παρεπιδηµοῦντες δυνήσωνται αὐτῷ 
βοηθῆσαι. παρατηρησάµενοι ἐπὶ τὴν πύλην <τῆς πόλεως> τὸν δοῦλον αὐτοῦ 
ἀφυπνωκότα [ἐπολέµουν] καὶ τὰ σκεύη φέροντα, ἄραντες ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐνέκρυψαν 
φιάλην χρυσῆν. ὁ δὲ Αἴσωπος ἀγνοῶν τὰ συνεσκευασµένα εἰς τὴν Φωκίδα 
ὥδευεν. 

128 ἐπιδραµόντες δέ τινες τῶν Δελφῶν, δήσαντες  αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν 
εἷλκον. βοῶντος δὲ αὐτοῦ “τίνος οὖν ἕνεκεν δέσµιόν µε ἄγετε;” οἱ δέ· “χρήµατα 
ἔκλεψας ἐκ τοῦ ἱεροῦ.” ὁ δὲ Αἴσωπος µηδὲν ἑαυτῷ συνειδὼς κλαίων ἔφησεν· 
“ἀπολέσθαι θέλω ἐάν τι τοιοῦτον εὑρεθῇ εἰς ἐµέ.” οἱ Δελφοὶ ἐκτινάξαντες τὰ 
σκεύη ηὗρον τὴν φιάλην, ἐπιδεικνύµενοι τῇ πόλει καὶ µετὰ βίας καὶ θορύβου 
παραδειγµατίζοντες αὐτόν. ὁ Αἴσωπος λογιζόµενος ἐξ ἐπιβουλῆς συγκεκρυφέναι, 
ἠρώτα τοὺς Δελφοὺς <ἀπολυθῆναι>, οἱ δὲ οὐκ ἐπείθοντο. Αἴσωπος λέγει· “θνητοὶ 
γεγονότες ὑπὲρ θεοὺς µὴ φρονεῖτε.” οἱ δὲ ἐνέκλεισαν αὐτὸν εἰς φυλακὴν 
τιµωροῦντες. Αἴσωπος µὴ εὑρίσκων µηχανὴν τῆς σωτηρίας ἔφη· “νῦν ἐγὼ θνητὸς 
ἄνθρωπος ὢν πῶς δυνήσοµαι τὸ µέλλον ἐκφυγεῖν;” [µὴ πολλὰ µόχθει θυµὸς 
ἀσθενόν· ὃν ἔσω τῆς ψυχῆς ὀφθαλµὸς πρὸ ὁρᾶ, οὐκ ἄνευ τῆς αἰτίας ἄλλως ποιεῖ 
τῶν Δελφῶν] 

 129 Παραγεναµένου δὲ φίλου αὐτοῦ τινος καὶ παρακαλέσαντος τοὺς 
φύλακας εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ κλαίοντος ἔλεγεν· “τί γέγονεν, τλήµων;” ὁ δὲ 
λόγον αὐτῷ εἶπεν· “γυνή τις ἄνδρα κατορύξασα καθηµένη πρὸς τὸ µνῆµα αὐτοῦ 
<λύπῃ> συνεχοµένη ἔκλαιεν. ἀροτριῶν δέ τις ἐπεθύµησεν ἰδὼν αὐτὴν συγγενέσθαι 
αὐτῇ, καὶ ἀφῆκεν τοὺς βόας ἑστῶτας ἐν τῇ ἀρούρῃ, ἐλθὼν δὲ πρὸς αὐτὴν ἔκλαιεν 
προσποιούµενος. παυσαµένης δὲ ἐκείνης, ἐπύθετο· ‘τί κλαίεις;’ ἔλεγεν ὁ ἀροτρεύς· 
‘σοφήν τε καὶ ἀγαθὴν γυναῖκα κατώρυξα, ὅταν δὲ κλαύσω κουφίζοµαι τὴν λύπην.’ 
ἡ δέ· ‘ἐστέρηµαι κἀγὼ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ὡσαύτως δὲ πράττουσα ἀποσείω τῆς λύπης 
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τὸ βάρος.’ ὁ δὲ πρὸς αὐτὴν εἶπεν· ‘εἰ τοίνυν περιεπέσαµεν ταῖς αὐταῖς συµφοραῖς 
καὶ τύχαις, <τί> ὅτι οὐκ ἐπιγινώσκοµεν ἀλλήλους; ἐγὼ δὲ ἀγαπήσω σὲ ὡς 
ἐκείνην, σὺ δὲ ἐµὲ ἀγάπησον ὡς ἄνδρα.’ ταῦτα λεγόντων ἔπειθεν τὴν γυναῖκα. ἐν 
ὅσῳ δὲ συνεγίνετο αὐτῇ ἔλυσέν τις αὐτοῦ τοὺς βόας καὶ ἀπήλασεν. ὁ δὲ ἀροτὴρ 
ἐπιστὰς καὶ µὴ εὑρὼν αὐτοῦ τοὺς βόας ἐκ ψυχῆς ὀδυρόµενος ἀνέκραγεν. ἡ δὲ 
γυνή· ‘τί κλαίεις;’ ὁ δὲ ἀροτήρ· ‘ὦ γύναι, ἄρτι ἔχω κόψασθαι.’ ὥστε καὶ σὺ 
ἐρωτᾷς µε διὰ τί κατολοφύροµαι,βλέπων αὐτὸς τὴν κατέχουσάν µε τύχην”. 
 
 140 Οἱ Δέλφιοι µὴ ἀνασχόµενοι ἀπήγαγον αὐτὸν καὶ ἔστησαν ἐπὶ τὸν κρηµνόν. 
Αἴσωπος βλέπων τὸν ἑαυτοῦ µόρον ἔφη· “ἐπειδὴ παντοίως ὑµῖν ὁµιλῶ καὶ οὐ 
πείθεσθέ µοι, ἀκούσατέ µοι τόνδε τὸν λόγον. γεωργὸς γηράσας ἐν ἀγρῷ καὶ 
µηδέποτε τὴν πόλιν θεασάµενος παρεκάλει τὰ ἑαυτοῦ τέκνα, ἕως οὗ ζῇ, ἀπελθεῖν 
αὐτὸν καὶ θεάσασθαι τὴν πόλιν. οἱ δὲ ἴδιοι ἔζευξαν αὐτῷ ἅµαξαν ὀναρίων, 
εἰπόντες αὐτῷ· ‘ἔλαυνε µόνον καὶ αὐτά σε καταστήσει εἰς τὴν πόλιν.’ χειµῶνος δὲ 
καὶ σκότους γενοµένου ἐν µέσῳ τῆς ὁδοῦ τὰ ὀνάρια ἐπλανήθησαν καὶ ἀπῆλθον ἐπί 
τινα τόπον κρηµνώδη. ὁ δὲ θεωρήσας τὸν κίνδυνον ἔφη· ‘ὦ Ζεῦ, τί σε ἠδίκησα ὅτι 
οὕτως ἀπόλλυµαι, καὶ ταῦτα οὐχ ὑφ’ ἵππων, ἀλλ’ ὑπὸ καταπτύστων ὀναρίων;’ 
ὡσαύτως οὖν κἀγὼ δυσφόρως ἔχω, ὅτι οὐχ ὑπὸ ἀξιολόγων ἀνδρῶν ἀλλ’ ὑπὸ 
καταπτύστων δουλαρίων ἀπόλλυµαι.” 

141 µέλλων δὲ ἀπὸ τοῦ κρηµνοῦ ῥίπτεσθαι ἔτι ἕτερον λόγον εἶπεν· ”... 
ἄνδρες Δέλφιοι, ἠβουλόµην Συρίαν, Φοινίκην, Ἰουδαίαν µᾶλλον κυκλεῦσαι ἢ 
ἐνθάδε παρ’ ὑµῶν ἀναγκασθῆναι ἀποθανεῖν, [ὑπὸ] δυστήνων δουλαρίων.” οἱ δὲ 
οὐ µετενόουν.   

142 Αἴσωπος καταρασάµενος αὐτοὺς καὶ τὸν προστάτην τῶν Μουσῶν 
µάρτυρα προσκαλούµενος ὅπως ἐπακούσῃ αὐτοῦ ἀδίκως ἀπολλυµένου, ἔρριψεν 
ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κρηµνοῦ κάτω καὶ οὕτω τὸν βίον µετήλλαξεν. λοιµῷ δὲ 
κατασχεθέντες οἱ Δέλφιοι χρησµὸν ἔλαβον παρὰ τοῦ Διὸς ἐξιλεώσασθαι <τὸν> 
τοῦ Αἰσώπου µόρον. µετὰ ταῦτα, ἀκούσαντες οἱ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ ἀπὸ 
Βαβυλῶνος καὶ <οἱ> Σάµιοι, ἐξεδίκησαν τὸν τοῦ Αἰσώπου θάνατον. 
 

Μετάφραση  
Το βιβλίο του Ξάνθου του φιλοσόφου και του Αισώπου του δούλου του. Για την 

αναστροφή του Αισώπου 
 

Ο Αίσωπος, που ωφέλησε πάρα πολύ την ανθρωπότητα, ο µυθοποιός, κατά τύχη ήταν 
δούλος και στην καταγωγή Φρύγας, από το Αµόριο της Φρυγίας. Απεχθής στην 
εµφάνιση, άσχηµος, κοιλαράς, µε µακρύ κεφάλι, πλατσουκοµύτης, µε λόρδωση, 
µελαµψός, µε κοντά και στραβά πόδια, µε κοντά χέρια, αλλήθωρος, µε µουστάκι, 
σφάλµα (της φύσης). Επιπλέον, µεγαλύτερο µειονέκτηµα από την ασχήµια του ήταν η 
αφωνία· ήταν και µουγγός και δεν µπορούσε να µιλήσει. 

2 Αυτόν ο αφέντης του, επειδή τον απεχθανόταν και καθώς ήταν ακατάλληλος 
για τις δουλειές της πόλης, τον έστειλε στο κτήµα του … Κάποιος από τους συνδούλους 
του  βλέποντας έναν άλλο να υποφέρει του λέει: «Σύνδουλε, ξέρω τι σκέφτεσαι. Θέλεις 
να φας τα σύκα». Κι ο άλλος είπε «Μα το Δία, ναι! Πώς το ξέρεις;» Και ο άλλος απαντά 
«Από τα χαρακτηριστικά της όψης µπορώ να καταλάβω την επιθυµία της ψυχής». «Πες, 
λοιπόν, τη γνώµη σου. Πώς θα τα φάµε αυτά και οι δύο;»… δεν έδωσες καλή συµβουλή· 
γιατί, όταν ο αφέντης ζητήσει τα σύκα και δεν έχουµε να τα δώσουµε, τι θα γίνει; Και 
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αυτός λέει: «Πες του ότι ο Αίσωπος ευκαιρίας δοθείσης βρήκε το κελάρι ανοιχτό, 
πήδησε µέσα και καταβρόχθισε τα σύκα. Καθώς ο Αίσωπος δεν µπορεί να µιλήσει, θα 
ξυλοκοπηθεί, ενώ εσύ θα έχεις εκπληρώσει την επιθυµία σου». Αφού είπαν αυτά, 
έβαλαν µπροστά τους τα σύκα και καταβροχθίζοντάς τα έλεγαν: «Αλίµονο στον 
Αίσωπο! Πραγµατικά, άσχηµος είναι και τίποτα άλλο δεν του ταιριάζει από το να τον 
ξυλοκοπούν. Άπαξ δια παντός ας συµφωνήσουµε µεταξύ µας και, ό,τι και αν σπάσει ή 
χαθεί ή χυθεί, θα λέµε ότι αυτό το έχει κάνει ο Αίσωπος και πάντοτε θα τη γλιτώνουµε.» 
Έτσι, καταβρόχθισαν τα σύκα.  

3 Τη συνηθισµένη ώρα ο αφέντης, αφού λούστηκε και γευµάτισε, επιθύµησε να 
φάει τα σύκα και ζήτησε το φρούτο του. Και λέει· «Αγαθόπου, δώσε τα σύκα». Και 
αυτός· «Ερµή, φέρε τα σύκα.» Βλέποντας ο αφέντης ότι τον κοροϊδεύουν, θύµωσε και, 
όταν πληροφορήθηκε ότι ο Αίσωπος έφαγε τα σύκα, είπε· «Ας καλέσει κάποιος τον 
Αίσωπο». Αφού τον κάλεσαν, ήρθε και του λέει αυτός (ο αφέντης)· «Λέγε, καταραµένε, 
τόσο µε περιφρόνησες, ώστε µπήκες στο κελάρι και καταβρόχθισες τα σύκα που είχαν 
ετοιµάσει για µένα;» Αυτός άκουσε και, επειδή δεν µπορούσε να µιλήσει εξαιτίας του 
γλωσσικού προβλήµατος, διακρίνοντας ποιοι ήταν οι κατήγοροι από την όψη τους, και 
ενώ επρόκειτο να τον δείρουν, έπεσε στα γόνατα του αφέντη και τον παρακαλούσε να 
περιµένει λίγο. Ο αφέντης έδωσε τη συγκατάθεσή του. Ο Αίσωπος βλέποντας εκεί κοντά 
κανάτα, την πήρε και µε νεύµατα ζήτησε χλιαρό νερό και, αφού έβαλε µια λεκάνη στο 
µέσον, ήπιε και έβαλε τα δάκτυλά του στο στόµα προκαλώντας εµετό. Έβγαλε το χλιαρό 
νερό που είχε πιει. Τίποτα δεν είχε φάει. Έτσι µε τη µεγάλη εµπειρία του απέδειξε την 
αθωότητά του. Αξίωσε όµως και οι σύνδουλοί του να κάνουν το ίδιο για να βρεθεί ποιος 
έφαγε τα σύκα. Ο αφέντης θαύµασε την ευρηµατικότητά του και διέταξε και τους 
άλλους να πιουν και να κάνουν εµετό. Και οι δούλοι µεταξύ  τους (έλεγαν) «Τι θα 
κάνουµε, Ερµή;» «Ας πιούµε και ας µη βάλουµε κάτω (στο λαιµό) τα δάκτυλά µας αλλά 
στις γωνίες». Όταν όµως ήπιαν το ζεστό νερό, τα σύκα, που έγιναν χολή, ήρθαν προς τα 
πάνω και µε το που έβαλαν το δάκτυλό  τους, βγήκαν τα σύκα. Και ο αφέντης είπε 
«Βλέπετε πως είπατε ψέµατα εναντίον αυτού που δεν µπορεί να µιλήσει; Γδύσε τους!» 
Και εκείνοι, αφού ξυλοκοπήθηκαν, κατάλαβαν σαφώς ότι αυτός που µηχανεύεται κάτι 
κακό εναντίον άλλου χωρίς να το καταλαβαίνει βλάπτει τον εαυτό του. 

4 Έτσι αυτοί τιµωρήθηκαν για όσα έκαναν εναντίον αυτού που δεν µπορούσε να 
µιλήσει. … Και ενώ ο Αίσωπος έσκαβε στον αγρό, έτυχε µια ιέρεια της Ίσιδας να χάσει 
τον δρόµο της και να µπει στον αγρό εκεί όπου έσκαβε ο Αίσωπος. Βλέποντας αυτόν να 
επιτελεί την εργασία του µε κόπο και να αγνοεί την τύχη που τον περίµενε, λέει 
«Άνθρωπε, αν ξέρεις καλά να ελεείς τις θνητές ψυχές, δείξε σε εµένα που χάθηκα τον 
δρόµο που οδηγεί στην πόλη.» Γύρισε ο Αίσωπος και είδε άνθρωπο ενδεδυµένον το 
σχήµα της θεάς. Επειδή ήταν ευσεβής, προσκύνησε και άρχισε να κάνει νεύµατα και να 
δείχνει· «Γιατί εγκατέλειψες το δηµόσιο δρόµο και µπήκες σε αυτό το κτήµα;» Αυτή 
κατάλαβε ότι (ο Αίσωπος) ακούει, αλλά δεν µπορεί να µιλήσει και άρχισε να του κάνει 
νοήµατα και να λέει ταυτόχρονα «Είµαι ξένη σε αυτά τα µέρη. Όπως βλέπεις, είµαι 
ιέρεια. Επειδή δεν γνωρίζω και χάθηκα, σε παρακαλώ δείξε µου τον δρόµο». Ο 
Αίσωπος, αφού πήρε µαζί του την αξίνα µε την οποία έσκαβε, της έπιασε το χέρι και την 
οδήγησε σε ένα σκιερό µέρος, έβγαλε από το δισάκι του ψωµί και ελιές και, αφού έκοψε 
άγρια λάχανα, της τα έφερε. Την ανάγκασε να φάει. Και αυτή έφαγε. Την οδήγησε σε 
µια πηγή νερού και της έδειξε αν θέλει να πιει (η ιέρεια) και αυτό. Έφαγε και ήπιε και 
ευχόταν τα καλύτερα για τον Αίσωπο. Και πάλι τον παρακάλεσε µε νεύµατα να 
ολοκληρώσει τη χάρη που της έκανε και να της δείξει τον δρόµο. Αυτός την οδήγησε 
στον αµαξιτό δρόµο και, αφού της τον έδειξε, έφυγε και προσηλώθηκε στην εργασία 
του. 

5 Η ιέρεια της Ίσιδας βρήκε πάλι το δρόµο της και θυµήθηκε την ευεργεσία του 
Αισώπου. Σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό και είπε: «Κορώνα όλης της οικουµένης, 
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Ίσιδα µε τα πολλά ονόµατα, ελέησε αυτόν εδώ που εργάζεται, τον κακοµοίρη, τον 
ευσεβή, για την ευσέβεια που έδειξε όχι σε εµένα, δέσποινα, αλλά στο δικό σου σχήµα. 
Και αν δεν θέλεις να του χαρίσεις ζωή µε πολλά ταλέντα, που του αφαίρεσαν οι άλλοι 
θεοί, τουλάχιστον χάρισέ του τη λαλιά. Εσύ είσαι ικανή και αυτά που έχουν πέσει στο 
σκοτάδι να τα φέρνεις πάλι στο φως». Αφού ζήτησε η ιέρεια στην προσευχή της αυτά, η 
Ίσιδα, η κυρία, την άκουσε. Γιατί γρήγορα ο λόγος για την ευσέβεια φτάνει στα αυτιά 
των θεών.  

6 Η ζέστη ήταν φοβερή και ο Αίσωπος είπε µέσα του «Ο επιστάτης µου έδωσε 
δύο ώρες για ανάπαυση. Αυτές θα τις κοιµηθώ τώρα που κάνει ζέστη. Επέλεξε λοιπόν 
κάποιο µέρος του κτήµατος ευθαλές και ήσυχο, µε δένδρα και σκιερό, στο οποίο 
µεγάλωναν όλων των ειδών τα µπουµπούκια. Και το δάσος που ήταν κοντά το έζωνε και 
ένα ρυάκι. Ξάπλωσε ο Αίσωπος στο γρασίδι και, αφού άφησε την αξίνα στο έδαφος και 
έβαλε κάτω από το κεφάλι του το δισάκι και την προβιά, αναπαυόταν. Ηχούσε το 
ποτάµι, καθώς έρρεε µέσα από τα δέντρα· ένα µαλακό αεράκι, ο Ζέφυρος, άφηνε 
ευχάριστη και γλυκιά αύρα· τα τρυφερά φυτά λύγιζαν· πολλά τζιτζίκια τραγουδούσαν 
στα κλαδιά και ηχούσε το πολύβουο τραγούδι διαφόρων πουλιών. Ακουγόταν το αηδόνι 
µε το γοερό τραγούδι του και τα κλαδιά της ελιάς που θρόιζαν. Η ορµή του αέρα µέσα 
από τα λεπτά φύλλα του πεύκου άφηνε έναν ήχο που έµοιαζε µε τραγούδι κοτσυφιού. 
Αναµιγνυόταν και η ηχώ, που µιµείται τις φωνές, ως συνοδός του τραγουδιού, καθώς τα 
αντιλαλούσε όλα αυτά. Έτσι, επικρατούσε ένας µελωδικός ψίθυρος, ένα συνονθύλευµα 
από πολλούς ήχους. Ψυχαγωγούµενος ο Αίσωπος από αυτά κοιµήθηκε γλυκά.     

7 Τότε εµφανίστηκε η θεά, η κυρία Ίσιδα, µαζί µε τις εννέα Μούσες και είπε· 
«Βλέπετε, κόρες µου, τον άνθρωπο τούτο, ευσεβείας απαύγασµα, που είναι µεν 
άσχηµος, αλλά άµεµπτος. Αυτός κάποτε τη δική µου διάκονο που είχε χαθεί τη βοήθησε 
να βρει τον δρόµο της. Είµαι εδώ µαζί σας να ανταµείψουµε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ 
θα αποκαταστήσω τη φωνή του κι εσείς χαρίστε στη φωνή τον άριστο λόγο». Αφού είπε 
αυτά, έκοψε το τραχύ σηµείο της γλώσσας που τον εµπόδιζε να µιλήσει και του χάρισε 
τη φωνή. Έπεισε και τις άλλες Μούσες να του χαρίσει η καθεµία το δικό της δώρο. 
Αυτές του χάρισαν την ευρηµατικότητα στα λόγια, να πλέκει και να συνθέτει 
ελληνικούς µύθους. Του ευχήθηκε η θεά να γίνει ένδοξος και αποχώρησε. Οι Μούσες µε 
τη σεριά τους, αφού του χάρισαν καθεµία το δικό της χάρισµα, ανέβηκαν στο όρος 
Ελικώνα.   

8 Ο Αίσωπος, αφού κοιµήθηκε όσο έπρεπε, ξύπνησε και λέει: «Ω! Τι γλυκά που 
κοιµήθηκα! Μιλώ χωρίς πρόβληµα!» Και άρχισε να ονοµάζει αυτά που έβλεπε· «Αξίνα, 
σακούλι, προβιά, δισάκι, βόδι, γαϊδούρι, πρόβατο. Μπορώ να µιλήσω, µα τις Μούσες! 
Μα πώς έγινε και µπορώ να µιλώ; Πώς; Α, κατάλαβα! Για την ευσέβεια που έδειξα στην 
ιέρεια της Ίσιδας. Ώστε είναι καλό να είναι κανείς ευσεβής. Ανυποµονώ, λοιπόν, για τα 
ευχάριστα που θα έρθουν στη ζωή µους από τους θεούς».  

 
39 Ο Ξάνθος βρήκε φίλους στο λουτρό και έδωσε διαταγή στον Αίσωπο να δώσει 

τα ρούχα στους υπηρέτες των φίλων του. Και του λέει· «Αίσωπε, πήγαινε στο σπίτι. 
Επειδή, όµως, η γυναίκα µου πάνω στο θυµό της ποδοπάτησε τα λάχανα, πήγαινε και 
µαγείρεψέ µας φακή. Βάλε τη δηλαδή στην κατσαρόλα, πρόσθεσε νερό, τοποθέτησέ την 
στην πυροστιά, βάλε ξύλα κα άναψε φωτιά. Αν πάει να σβήσει, φύσηξε. Εµπρός, έτσι 
κάνε». Και ο Αίσωπος (λέει) «Έτσι θα κάνω». Φτάνει στο σπίτι, µπαίνει στο µαγειριό, 
βάζει µια φακή στην κατσαρόλα και την έβραζε. Ο Ξάνθος, αφού τελείωσε το λουτρό µε 
τους φίλους του, τους λέει· «Φίλοι, θα θέλατε να γευµατίσετε ταπεινά στο σπίτι µου; 
Έχουµε φακή. Δεν πρέπει βέβαια να κρίνουµε τους φίλους από τα πολυτελή εδέσµατα, 
αλλά να τους δοκιµάζουµε από την προθυµία τους. Γιατί καµιά φορά τα πιο φτωχικά 
πράγµατα παρέχουν µεγαλύτερη απόλαυση από τα πολυτελή, όταν προσφέρονται µε 
καλή διάθεση». Και οι φίλοι του είπαν· «Ας πάµε.» 
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40 Ο Ξάνθος τους οδήγησε στο σπίτι του και λέει· «Αίσωπε, δώσε µας να πιούµε 
που ήρθαµε από το λουτρό.» Ο Αίσωπος έβαλε σε µια κανάτα υγρό µείγµα από το 
λουτρό και το έδωσε στον Ξάνθο. Ο Ξάνθος λέει· «Τι είναι τούτο;» Ο Αίσωπος είπε· 
«Ποτό από το λουτρό.» Ο Ξάνθος εξέφρασε την απέχθειά του και µετά από λίγο είπε· 
«Φέρε µου λεκάνη». Ο Αίσωπος την έφερε χωρίς νερό και στεκόταν. Ο Ξάνθος· «Τι 
είναι πάλι τούτο;» Ο Αίσωπος λέει· «Είπες ‘φέρε λεκάνη’, δεν είπες ‘βάλε νερό και 
πλύνε µου τα πόδια’.» Ο Ξάνθος λέει· «Πάρε τα σαντάλια µου και κάνε τα υπόλοιπα.» 
Έπειτα λέει στους φίλους του· «Φίλοι µου, νοµίζω ότι δεν αγόρασα δούλο αλλά 
καθηγητή για εµένα. Τώρα, εµπρός, ελάτε να πάµε να φάµε.»  

41 Και καθώς έπιναν και η ώρα είχε ήδη περάσει, ο Ξάνθος είπε· «Αίσωπε, έγινε 
η φακή;» Ο Αίσωπος λέει «Ναι!» Ο Ξάνθος είπε· «Φέρε µου, λοιπόν, να δω αν έχει 
γίνει.» Ο Αίσωπος έβγαλε µε κουτάλι τον ένα κόκκο φακής και τον έδωσε στον Ξάνθο. 
Ο Ξάνθος έφαγε τον ένα κόκκο της φακής και λέει· «Εντάξει είναι. Καλοβρασµένο. 
Φέρε µας να φάµε.» Ο Αίσωπος φέρνει πιάτο, βάζει µέσα το ζουµί και λέει· «Αφού 
έγινε, εµπρός τρώτε.» Ο Ξάνθος είπε· «Μα, εδώ έβαλες µόνο ζουµί. Πού είναι η φακή;» 
Ο Αίσωπος λέει· «Μα, την φακή την έφαγες.» Ο Ξάνθος είπε· «Έναν κόκκο, λοιπόν, 
µαγείρεψες;» Ο Αίσωπος λέει· «Ναι! Μου είπες ‘µαγείρεψε φακή’. Δεν είπες ‘φακές’. 
Το πρώτο είναι ενικός αριθµός και το δεύτερο πληθυντικός.» 

 
92 Και ενώ έλεγε αυτά ο Αίσωπος, εµφανίστηκε µε κατάλευκη χλανίδα 

αγγελιαφόρος από τον βασιλιά Κροίσο και ζητούσε τους άρχοντες των Σαµίων. Επειδή 
πληροφορήθηκε ότι έχουν συνέλευση, παρουσιάστηκε στο θέατρο και έδωσε επιστολή 
στους άρχοντες. Αυτοί άνοιξαν την επιστολή και διάβασαν. Το περιεχόµενό της είχε ως 
εξής: «Ο Κροίσος, ο βασιλιά των Λυδών, χαιρετά τους άρχοντες των Σαµίων, τη βουλή 
και τον δήµο. Σας διατάζω από σήµερα να µου χορηγείτε δηµόσιους φόρους και 
δηµόσια τέλη. Αν δεν συµφωνήσετε, όσο η βασιλεία µου έχει δύναµη, θα σας βλάπτω.» 

93 Οι άρχοντες συσκέφτηκαν µε τον όχλο και αποφάσισαν να υποσχεθούν ότι θα 
δώσουν τους φόρους για να µην στραφεί εχθρικά εναντίον της πόλης τους ένας τέτοιος 
βασιλιάς. Τον Αίσωπο τον τίµησαν σαν αληθινό µάντη, επειδή ερµήνευσε σωστά τον 
οιωνό και τον παρακαλούσαν να τους δώσει τη συµβουλή του για το τι να κάνουν από 
τα δύο, να στείλουν φόρους ή να αρνηθούν. Και ο Αίσωπος τους λέει· «Άνδρες Σάµιοι, 
εφόσον οι ιθύνοντες σάς συµβούλεψαν να δώσετε φόρο στον βασιλιά, γιατί µε ρωτάτε 
αν πρέπει να δώσετε ή όχι; Αν πω ‘µη δίνετε’, θα εµφανιστώ ως εχθρός του βασιλιά 
Κροίσου.» Και ο όχλος φώναζε «Δώσε µας τη γνώµη σου». Και ο Αίσωπος είπε «Δεν θα 
σας πω τη γνώµη µου, αλλά θα σας µιλήσω µε ένα µύθο.»  

94 Μετά από εντολή του Δία ο Προµηθέας υπέδειξε στους ανθρώπους δύο οδούς, 
µία ελευθερίας και µία δουλείας. Και η οδός της ελευθερίας στην αρχή είναι δύσκολη, 
δύσβατη, απόκρηµνη, άνυδρη, γεµάτη αγκάθια, άκρως επικίνδυνη, αλλά στο τέλος 
καταλήγει σε οµαλή πεδιάδα, µε όµορφους δρόµους, γεµάτη καρπούς, µε νερά, για να 
ξεκουραστεί αυτός που έχει ταλαιπωρηθεί. Ενώ την οδό της δουλείας στην αρχή την 
έκανε οµαλή, γεµάτη λουλούδια, να έχει όµορφη θέα και πολλή τρυφή, αλλά το τέλος 
της να είναι δύσβατο, πολύ δύσκολο και απόκρηµνο.» 

  
116 Ο Νεκτεναβώ αντιλήφτηκε την ευστοχία και την ευπρέπεια των λόγων του 

και του είπε· «Μου έφερες αυτούς που πρόκειται να οικοδοµήσουν τον πύργο;» Και 
αυτός λέει· «Είναι έτοιµοι, αν εσύ δείξεις τον τόπο.» Ο βασιλιάς εξεπλάγη· πήγε µαζί µε 
τον Αίσωπο έξω από την πόλη και έδωσε µέτρα για την οικοδόµηση. Ο Αίσωπος έστησε 
στις γωνίες της επιφάνειας που του δόθηκε τους αετούς, διέταξε τα παιδιά να ανέβουν 
πάνω στους αετούς και να πετάξουν στον αέρα. Όταν έφτασαν σε κάποιο ύψος, 
φώναζαν «Δώστε µας λάσπη και πέτρες και ξύλα και όσα είναι απαραίτητα για την 
οικοδοµή.» Και ο Νεκτεναβώ είπε· «Πού να βρω φτερωτούς ανθρώπους;» Και ο 
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Αίσωπος λέει· «Ωστόσο ο Λυκούργος έχει φτερωτούς ανθρώπους. Συ όµως θέλεις, ενώ 
είσαι άνθρωπος, να ανταγωνίζεσαι µε ισόθεο βασιλιά;» Και ο Νεκτεναβώ είπε· 
«Αίσωπε, µε νίκησες. Αποκρίσου σε όσα σε ρωτήσω.» Και ο Αίσωπος λέει· «Λέγε ό,τι 
θέλεις». 

 117 Ο Νεκτεναβώ είπε· «Έστειλα και έφερα από την Ελλάδα ετοιµόγεννες 
φοράδες· όταν ακούσουν τα άλογα που χλιµιντρίζουν στη Βαβυλώνα, αποβάλλουν.» Και 
ο Αίσωπος· «Αύριο θα απαντήσω.» Ο Αίσωπος πήγε στο σπίτι του και διέταξε τους 
ανθρώπους του να συλλάβουν µια ζωντανή γάτα (είναι η ιερή αναπαράσταση της θεάς 
Βούβαστης) … Οι Αιγύπτιοι, µόλις το είδαν, έτρεξαν στο σπίτι του Αισώπου και 
ούρλιαζαν. Τότε ο Αίσωπος έδωσε εντολή να αφήσουν ελεύθερη τη γάτα. Οι Αιγύπτιοι 
πήγαν στον βασιλιά και κατηγόρησαν τον Αίσωπο. Ο βασιλιάς κάλεσε τον Αίσωπο και, 
όταν εµφανίστηκε, του είπε· «Κακώς έπραξες· είναι η ιερή µορφή της θεάς Βούβαστης, 
είδωλο που σέβονται οι Αιγύπτιοι.» 

118 Και ο Αίσωπος είπε· «Μα ετούτη προκάλεσε ζηµιά στον Λυκούργο το 
βράδυ. Είχε δηλαδή έναν πετεινό γενναίο και επιθετικό, που ακόµη και τις ώρες του 
έδειχνε· η γάτα τον σκότωσε το βράδυ.» Ο Νεκτεναβώ είπε στον Αίσωπο· «Δεν 
ντρέπεσαι να λες τόσο φανερά ψέµατα; Πώς θα µπορούσε σε µια νύχτα να βρεθεί η γάτα 
από την Αίγυπτο στη Βαβυλώνα;» Και ο Αίσωπος είπε· «Και πώς οι θηλυκές φοράδες 
εδώ, που ακούνε τα άλογά µου (από την Βαβυλώνα) να χλιµιντρίζουν, αποβάλλουν;» 
Και ο βασιλιάς συνειδητοποίησε την εξυπνάδα του και φοβήθηκε µήπως νικηθεί και 
πληρώσει φόρους στον βασιλιά Λυκούργο. 
  

127 Και οι άρχοντες αντιλήφτηκαν την προσβολή και σκέφτονταν «Αν τον 
αφήσουµε να φύγει και να περιοδεύει σε άλλες πόλεις, θα µας κακολογήσει ακόµη 
περισσότερο.» Έτσι αποφάσισαν να τον εξοντώσουν µε δόλιο τρόπο. Και ο Απόλλωνας 
είχε θυµώσει εναντίον του εξαιτίας της ύβρεως που διέπραξε στη Σάµο, επειδή δηλαδή 
δεν έστησε και το δικό του άγαλµα µαζί µε τις Μούσες. Καθώς δεν έβρισκαν εύλογη 
αιτία, µηχανεύτηκαν κάτι πανούργο, ώστε ούτε οι επισκέπτες της πόλης τους να 
µπορέσουν να τον βοηθήσουν. Παραφύλαξαν στην πύλη τής πόλης τους τον δούλο του, 
που είχε αποκοιµηθεί και µετέφερε τις αποσκευές του, πήραν από τον ναό µια χρυσή 
φιάλη και την έκρυψαν σε αυτές. Ο Αίσωπος δεν πήρε είδηση τη µηχανορραφία και 
συνέχιζε το ταξίδι του προς τη Φωκίδα. 

128 Κάποιοι από τους κατοίκους των Δελφών έτρεξαν και τον έπιασαν, τον 
έδεσαν και τον έσερναν στην πόλη. Και ενώ αυτός φώναζε «Για ποιο λόγο µε 
κουβαλάτε δέσµιο;» αυτοί έλεγαν «Έκλεψες κάτι πολύτιµο από τον ναό». Και ο 
Αίσωπος µε καθαρή συνείδηση κλαίοντας είπε «Είµαι έτοιµος να πεθάνω αν βρεθεί κάτι 
τέτοιο σε εµένα». Και οι Δέλφιοι τίναξαν τις αποσκευές του και βρήκαν τη φιάλη. Την 
έδειχναν στην πόλη και τον εξευτέλιζαν µε βία και θόρυβο. Ο Αίσωπος σκέφτηκε ότι 
από επιβουλή είχαν κρύψει τη φιάλη στα πράγµατά του και  ζήτησε από τους Δελφίους 
να τον ελευθερώσουν, αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Ο Αίσωπος λέει· «Εφόσον είστε θνητοί, 
µην θεωρείτε ότι µπορείτε να ξεπεράσετε τους θεούς». Αυτοί τον φυλάκισαν για 
τιµωρία. Ο Αίσωπος µη µπορώντας να βρει τρόπο να σωθεί, είπε· «Τώρα εγώ που είµαι 
θνητός πώς θα µπορέσω να ξεφύγω από τη µοίρα µου;»  

129 Παρουσιάστηκε τότε κάποιος φίλος του και παρακάλεσε τους φύλακες να 
τον επισκεφτεί και κλαίοντας έλεγε· «Τι συνέβη, δύστυχε;» Και αυτός του είπε τον εξής 
µύθο· «Κάποια γυναίκα που έχασε τον άντρα της καθόταν κοντά στο µνήµα του και 
λυπηµένη έκλαιγε. Κάποιος όργωνε και βλέποντάς την επεθύµησε να συνευρεθεί µαζί 
της· άφησε τα βόδια στο χωράφι, την πλησίασε και υποκρινόταν ότι έκλαιγε. Εκείνη 
σταµάτησε (να κλαίει) και τον ρώτησε· «Γιατί κλαις;» Και έλεγε ο γεωργός «Συνετή και 
καλή γυναίκα έχασα. Όταν κλαίω, ανακουφίζοµαι από τη λύπη µου.» Και αυτή «Κι εγώ 
έχασα καλό σύζυγο. Κλαίγοντας διώχνω το βάρος της λύπης. » Και αυτός της είπε· «Αν, 
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λοιπόν, µας βρήκαν η ίδια συµφορά και η ίδια µοίρα, γιατί δεν τα βρίσκουµε µεταξύ 
µας; Εγώ θα αγαπήσω εσένα όπως εκείνη και εσύ εµένα όπως τον άνδρα σου.» Με τα 
λόγια αυτά την έπεισε. Ενόσω συνευρίσκονταν, κάποιος έλυσε τα βόδια του και τα 
πήρε. Όταν επέστρεψε ο γεωργός και δεν βρήκε τα βόδια του, άρχισε να κλαίει µε την 
ψυχή του. Και η γυναίκα· «Γιατί κλαις;» Και ο γεωργός· «Γυναίκα, τώρα πραγµατικά 
πρέπει να θρηνήσω.» Έτσι κι εσύ, ενώ βλέπεις τη συµφορά µου, µε ρωτάς γιατί θρηνώ.» 

140 Οι Δέλφιοι δεν πείστηκαν, αλλά τον πήγαν και τον έστησαν στον γκρεµό. Ο 
Αίσωπος βλέποντας το τέλος του είπε· «Επειδή, αν και προσπαθώ να σας πείσω µε κάθε 
τρόπο, δεν πείθεσθε, ακούστε από εµένα και αυτόν τον µύθο· «Κάποιος γεωργός που 
είχε γεράσει στα χωράφια και ποτέ του δεν είχε δει την πόλη, παρακαλούσε τα παιδιά 
του, όσο ζει, να πάει να δει την πόλη. Και οι δικοί του του έζεψαν γαϊδουράκια σε µία 
άµαξα και του είπαν ‘Κάνε τα µόνο να ξεκινήσουν και αυτά θα σε πάνε στην πόλη.’ Και 
καθώς ξέσπασε κακοκαιρία και έπεσε σκοτάδι στα µισά του δρόµου, τα γαϊδουράκια 
έχασαν τον δρόµο και πήγαν σε έναν απόκρηµνο τόπο. Ο γεωργός βλέποντας τον 
κίνδυνο είπε· «Δία, τι αδικία σου προξένησα και χάνοµαι µε τέτοιο τρόπο, και µάλιστα 
όχι από άλογα αλλά από κατάπτυστα γαϊδουράκια;’ Παροµοίως και εγώ τώρα δυσφορώ, 
γιατί µε θανατώνουν όχι αξιόλογοι άνδρες, αλλά κατάπτυστα δουλάρια». 

141  Και την ώρα που επρόκειτο να τον ρίξουν από τον γκρεµό, τους είπε έναν 
ακόµη µύθο· « … άνδρες Δέλφιοι, θα προτιµούσα να περιοδεύσω στη Συρία, τη Φοινίκη 
και την Ιουδαία παρά να αναγκαστώ εδώ να πεθάνω από εσάς, τους άθλιους δούλους. 
Αυτοί ωστόσο δεν άλλαζαν γνώµη. 

142  Ο Αίσωπος τους καταράστηκε και επικαλέστηκε ως µάρτυρα τον προστάτη 
των Μουσών για να τον ακούσει καθώς πέθαινε µε άδικο τρόπο. Έπεσε από τον γκρεµό 
και έτσι  πέθανε. Επιδηµία έπεσε στους κατοίκους των Δελφών και αυτοί έλαβαν 
χρησµό από τον Δία για να εξιλεωθούν για τον θάνατο  του Αισώπου. Μετά από αυτά, 
όταν άκουσαν (τι συνέβη) άνθρωποι από την Ελλάδα, από τη Βαβυλώνα και οι Σάµιοι 
εκδικήθηκαν τον θάνατο του Αισώπου.   

 
Σχόλια 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το προοίµιο. Σε αυτό παρουσιάζεται ο Αίσωπος, η 
καταγωγή του και τα κύρια χαρακτηριστικά του. Έµφαση δίνεται στην περιγραφή των 
εξωτερικών χαρακτηριστικών που αναδεικνύουν την ασχήµια του µυθοποιού. Επιπλέον 
αναφέρεται ότι ήταν µουγγός. Τα κεφάλαια 2 και 3 αναφέρονται στην παγίδα που 
έστησαν στον µουγγό Αίσωπο δύο σύνδουλοί του και στον ευφυή τρόπο µε τον οποίο 
απέδειξε την αθωότητά του. Τα κεφάλαια 4-8 εστιάζουν στο θαύµα το οποίο επιτελείται 
από την Ίσιδα και τις Μούσες στον ευσεβή Αίσωπο. Ο Αίσωπος αποκτά φωνή, 
ευρεσιλογία και το χάρισµα να συνθέτει µύθους. Η περιγραφή των χαρακτηριστικών του 
Αισώπου γίνεται µε συσσώρευση πολλών επιθέτων χωρίς σύνδεση µεταξύ τους 
(ασύνδετο σχήµα). Δίνεται έµφαση στην άσχηµη εξωτερική του εµφάνιση, η οποία στα 
επόµενα κεφάλαια (κυρίως στην πρώτη ενότητα, κεφ. 1-100) θα αξιοποιηθεί 
αφηγηµατολογικά. Η αντίθεση εξωτερικής µορφής και ευφυΐας θα αποτελέσει κεντρικό 
µοτίβο. Επιπλέον, παρουσιάζεται ευθύς εξαρχής ένας ασυνήθιστος πρωταγωνιστής, ένας 
αντιήρωας, ο οποίος έρχεται σε αντιδιαστολή µε τους όµορφους αριστοκρατικής 
καταγωγής ήρωες της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας (για παράδειγµα τους οµηρικούς 
ήρωες, το ζευγάρι εκπάγλου οµορφιάς του αρχαίου ελληνικού ερωτικού 
µυθιστορήµατος). 
1 Ὁ πάντα βιωφελέστατος Αἴσωπος, ὁ λογοποιός: Οι δύο χαρακτηρισµοί του Αισώπου 
αφορούν ίσως και το ίδιο το έργο στο σύνολό του, αφού δικαιώνονται και οι δύο 
χαρακτηρισµοί µε τις πράξεις και τα λόγια του πρωταγωνιστή (Παπαδηµητρίου, 
Αἰσώπεια 22). 
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εἰς περισσείαν : Πρόκειται για διόρθωση που προτείνει ο Παπαδηµητρίου. Την δέχτηκε 
και ο Παπαθωµόπουλος στην έκδοση της G, 2009. Το χειρόγραφο παραδίδει †εἰς 
ὑπηρεσίαν† , όπως παραθέτει ο Ferrari στη δική του έκδοση. O Blake είχε προτείνει «εἰς 
ὑπεραισίαν» (βλ. Σούδα 258, 1 Ὑπεραίσιον: τὸ ὑπὲρ τὴν µοῖραν και Φώτιος 694, 1 
Αἴσιον· µέτριον, δίκαιον. καὶ ὑπεραίσιον· τὸ ὑπὲρ τὸ µέτριον). 
µυστάκων, †προσµηπαῖος† ἁµάρτηµα: Έτσι εκδίδει το κείµενο ο Perry και υιοθέτησε 
αυτόν τον τρόπο έκδοσης ο Ferrari. Το χειρόγραφο G παραδίδει νυστάζοντος 
προσµηπαῖος ἁµάρτηµα. Στην έκδοσή του ο Παπαθωµόπουλος έχει νυστάζοντος 
Προµηθέως ἁµάρτηµα και στο κριτικό του υπόµνηµα διαβάζουµε: Προµηθέως nescio 
quis in LSJ Suppl. s.v. νυστάζω, def. Papademetriou: προσµηπαῖος G. Εφόσον η γραφή 
του χειρογράφου G είναι αµάρτυρη λέξη, η διόρθωση Προµηθέως φαίνεται να είναι 
αρκετά οξυδερκής. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τη γραφή νυστάζοντος που προηγείται 
παραπέµπει στον µύθο για τη δηµιουργία του ανθρώπινου γένους του Πρωταγόρα στον 
οµώνυµο διάλογο του Πλάτωνα (Πρωταγόρας 320d-322e) και δηµιουργεί ένα πολύ 
χιουµοριστικό αποτέλεσµα. 
2 τοῦτον ὁ δεσπότης κατὰ πάντα στυγητὸν ἔχων καὶ ἀποίητον τῇ πολιτικῇ ἐργασίᾳ, 
ἔπεµψεν εἰς τὸν ἀγρόν: Η γραφή στυγητόν είναι διόρθωση των Maas και Dölger, ενώ το 
χειρόγραφο G έχει την αµάρτυρη γραφή συγητόν. Ο Perry διόρθωσε σε σιγηλόν, του 
οποίου ωστόσο η σηµασία (σιωπηλός, αθόρυβος βλ. Montanari s.v.) δεν φαίνεται να 
ταιριάζει σηµασιολογικά (το ότι ο Αίσωπος είναι µουγγός, δεν σηµαίνει ότι δεν ήταν 
κατάλληλος για την εργασία στην πόλη). Ο Παπαδηµητρίου (Αἰσώπεια 33-35) 
υποστήριξε παλαιογραφικά και σηµασιολογικά τη γραφή στυγητόν µε πειστικά 
επιχειρήµατα. Παλαιογραφικά είναι πολύ εύκολο να υπάρξει σύγχυση των 
συµπλεγµάτων στυ και συ. Η σηµασία της φράσης κατὰ πάντα στυγητὸν ἔχω τινά 
«αποστρέφοµαι, απεχθάνοµαι κάποιον» ταιριάζει µε το περικείµενο, καθώς αιτιολογεί 
γιατί ο κύριός του τον στέλνει στους αγρούς (απεχθανόταν την αποκρουστική του 
µορφή) και συνάδει µε την αντίδραση που προκαλεί σε όλους όσοι τον βλέπουν στην 
πρώτη ενότητα της Μυθιστορίας. Επιπλέον, αυτή η αλλαγή από την πόλη στον αγρό θα 
µπορούσε να ερµηνευτεί και ως ένα είδος rite de passage, µια µετάβαση σηµαντική στη 
ζωή του άσχηµου δούλου. Οι τοπικές αλλαγές σηµατοδοτούν γενικότερα αλλαγές στη 
ζωή του πρωταγωνιστή και αξιοποιούνται αφηγηµατολογικά. 
3 ἔγνωσαν ἀσφαλῶς ὅτι ὁ κατὰ ἄλλου µηχανευόµενος κακὸν αὐτὸς καθ’ ἑαυτοῦ τοῦτο 
λανθάνει ποιῶν: Το επιµύθιο της ιστορίας που αναφέρθηκε.  
4 ἱεροφόρον τῆς Ἴσιδος: Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Westermanniana λείπουν όλες οι 
λεπτοµέρειες για την επίσκεψη της ιεροφόρου της Ίσιδας. Στα χειρόγραφα PW 
αναφέρεται  ἱερεὺς τῆς Ἴσιδος, ενώ στα χειρόγραφα MO οἱ ἱερεῖς τῆς Ἴσιδος. Sacerdotes 
έχει η λατινική µετάφραση Lolliniana, χωρίς να κάνει αναφορά σε κάποια θεότητα. οἱ 
ἱερεῖς τῆς Ἀρτέµιδος έχουν τα χειρόγραφα λSB. Επιπλέον, στο κεφ. 7 η θεότητα που 
εµφανίζεται και πραγµατοποιεί το θαύµα της αποκατάστασης της φωνής του 
πρωταγωνιστή είναι η Τύχη (χειρόγραφα MλSB) ή η Φιλοξενία (χειρόγραφα PWO) και 
Deus στη λατινική µετάφραση. Σε κανένα χειρόγραφο της Westermanniana δεν 
συµµετέχουν οι Μούσες. 
5 διάδηµα τῆς ὅλης οἰκουµένης, Ἶσι µυριώνυµε: Οι φράσεις αυτές απαντούν σε ύµνους, 
σε προσευχές και αρεταλογίες της θεάς Ίσιδας (βλ. για παράδειγµα ζωῆς διάδηµα P.Oxy. 
XI 1380, 138-139), ἡγεµονὶς διαδηµάτων P.Oxy. XI 1380, 193-194). 
6 σφοδροῦ καύµατος ὄντος: Το σκηνικό του µεσηµεριανού καλοκαιρινού ύπνου κατά τη 
διάρκεια του οποίου εµφανίζεται ο/η θεός είναι τυπικό για τη λογοτεχνική περιγραφή 
της θεϊκής επιφάνειας (βλ. για παράδειγµα Παλατινὴ Ἀνθολογία IX 64 για τον Ησίοδο).  
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ἐπιλεξάµενος δέ τινα τόπον τοῦ κτήµατος εὐθαλέστερον καὶ ἀπαρενόχλητον: Η περιγραφή 
του τόπου γίνεται µε µεγάλη λεπτοµέρεια και υφολογικά διαφέρει από το υπόλοιπο 
έργο. Πρόκειται για έναν locus amoenus, ο οποίος µε ρητορικούς όρους είναι µία 
«ἔκφρασις». 
39-41 Τα κεφάλαια αυτά εντάσσονται στην ενότητα που αναφέρεται στη ζωή του 
Αισώπου στη Σάµο, όσο καιρό υπηρετούσε τον αφέντη του, τον καθηγητή και φιλόσοφο 
Ξάνθο. Σχεδόν σε όλες τις περιστάσεις ο άσχηµος δούλος παρουσιάζεται ευφυέστερος 
από τον Ξάνθο και στο πλαίσιο αυτό εκτυλίσσονται διάφορα χιουµοριστικά επεισόδια. 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν ο Αίσωπος δίνει ένα καλό µάθηµα στον καθηγητή για το 
πώς θα εκφράζει µε ακρίβεια και σαφήνεια τις εντολές του. 
92-94 Στα κεφάλαια αυτά ο Αίσωπος έχει ήδη αποκτήσει χάρη στην ευφυΐα του την 
ελευθερία και την αναγνώριση από τον δήµο των Σαµίων. Οι Σάµιοι έχουν λάβει 
επιστολή από τον βασιλιά Κροίσο µε την οποία τους ζητά να παραδοθούν και αυτοί 
ζητούν τη γνώµη του Αισώπου. Τους απαντά µε ένα µύθο. 
94 τοῖς ἀνθρώποις ὑπέδειξεν ὁ Προµηθεὺς ὁδοὺς δύο, µίαν ἐλευθερίας καὶ µίαν δουλείας: 
Η πρώτη αναφορά στην εικόνα αυτή των δύο οδών απαντά στα Ἔργα καὶ Ἡµέραι του 
Ησιόδου: τὴν µέν τοι κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσθαι / ῥηιδίως· λείη µὲν ὁδός, µάλα δ’ 
ἐγγύθι ναίει· / τῆς δ’ ἀρετῆς ἱδρῶτα θεοὶ προπάροιθεν ἔθηκαν / ἀθάνατοι· µακρὸς δὲ καὶ 
ὄρθιος οἶµος ἐς αὐτὴν / καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον· ἐπὴν δ’ εἰς ἄκρον ἵκηται / ῥηιδίη δὴ ἔπειτα 
πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα (στ. 287-292). Στη συνέχεια γίνεται λογοτεχνικός τόπος (βλ. για 
παράδειγµα Λουκιανός, Ῥητόρων διδάσκαλος 8). 
116-118 Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από την ενότητα στην οποία ο Αίσωπος 
βρίσκεται στην υπηρεσία του βασιλιά της Βαβυλώνας Λυκούργου. Στα συγκεκριµένα 
κεφάλαια ο Αίσωπος προσπαθεί να λύσει τα ζητήµατα που θέτει ο βασιλιάς της 
Αιγύπτου Νεκτεναβώ. Αν τα καταφέρει, τότε ο τελευταίος θα πληρώσει φόρους στον 
βασιλιά Λυκούργο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο βασιλιάς της Βαβυλώνας θα 
πληρώσει φόρους στον βασιλιά της Αιγύπτου. 
116 “ἤγαγές µοι τοὺς µέλλοντας οἰκοδοµεῖν τὸν πύργον;”: Πρόκειται για την κατασκευή 
του εναέριου κάστρου, η οποία παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την πτήση του Μ. 
Αλεξάνδρου (Μυθιστορία Μ. Ἀλεξάνδρου Β 41). Για το µοτίβο αυτό στην αρχαία 
ελληνική και ανατολική λογοτεχνία βλ. Ἰ. Κωνσταντάκος, Ακίχαρος: Η Διήγηση του 
Αχικάρ στην αρχαία Ελλάδα, τόµος Β΄: Από τον Δηµόκριτο στους Περιπατητικούς, Αθήνα 
2008, 83-122, 277-298. 
117 θέα ἱερὰ θεοῦ Βουβάστεώς ἐστιν, εἴδωλον ὃ σέβονται οἱ Αἰγύπτιοι: Η αιγυπτιακή θεά 
Βούβαστις ταυτίζεται µε την Άρτεµη στην ελληνική θρησκεία (βλ. Αἰγυπτιστὶ δὲ 
Ἀπόλλων µὲν Ὦρος, Δηµήτηρ δὲ Ἶσις, Ἄρτεµις δὲ  Βούβαστις Ηρόδοτος, Ἱστορίαι Β 
156.19-20). 
127-129 Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από την τελευταία ενότητα της Μυθιστορίας. Ο 
Αίσωπος προσβάλλει τους κατοίκους των Δελφών και αυτοί αποφασίζουν να τον 
συκοφαντήσουν για ιεροσυλία. Ο Αίσωπος φυλακίζεται. Στη φυλακή τον επισκέπτεται 
ένας φίλος του και  ο Αίσωπος απαντά στις ερωτήσεις του µε έναν µύθο. 
127 καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος µηνίοντος διὰ τὴν ἐν Σάµῳ ἀτιµίαν, ἐπεὶ σὺν ταῖς Μούσαις αὐτὸν 
οὐ καθίδρυσεν: Η αναφορά αυτή συνδέει την αδικία σε βάρος του Αισώπου στους 
Δελφούς µε την «ὕβριν» του στο κεφ. 100: οἱ δὲ Σάµιοι γνόντες αὐτοῖς τὸν Κροῖσον 
διηλλάχθαι διὰ τοῦ Αἰσώπου τιµὰς αὐτῷ ἐψηφίσαντο, καὶ ἐκάλεσαν τὸν τόπον ἐκεῖνον 
Αἰσώπειον, ὅπου ἦν ἐνηλλαγµένος. ὁ δὲ Αἴσωπος θύσας ταῖς Μούσαις ἱερὸν κατεσκεύασεν 
στήσας µέσον αὐτῶν ἑαυτοῦ µνηµόσυνον, οὐκ Ἀπόλλωνος. ὁ Ἀπόλλων ὠργίσθη αὐτῷ ὡς 
τῷ Μαρσύᾳ.  
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ἄραντες ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐνέκρυψαν φιάλην χρυσῆν: Για τη χρυσή φιάλη στις αποσκευές 
του Αισώπου βλ. Αριστοφάνης, Σφῆκες 1446-1448 (ΦΙ. Αἴσωπον οἱ Δελφοί ποτ᾽— ΒΔ. 
ὀλίγον µοι µέλει. / ΦΙ. Φιάλην ἐπῃτιῶντο κλέψαι τοῦ θεοῦ· / ὁ δ᾽ ἔλεξεν αὐτοῖς, ὡς ὁ 
κάνθαρός ποτε—). Η άδικη κατηγορία για ιεροσυλία και γενικά ο τρόπος θανάτωσης του 
Αισώπου οδήγησε πολλούς µελετητές στην ταύτιση του Αισώπου µε τον «φαρµακό», 
τον «αποδιοποµπαίο τράγο», που πρέπει να πεθάνει για να καθαριστεί η πόλη από το 
µίασµα.  
129 γυνή τις ἄνδρα κατορύξασα καθηµένη πρὸς τὸ µνῆµα αὐτοῦ <λύπῃ> συνεχοµένη 
ἔκλαιεν: Η ιστορία αυτή προέρχεται από τις λεγόµενες Μιλησιακές ιστορίες, που 
αποδίδονταν στον Αριστείδη τον Μιλήσιο (1ος αι. π.Χ.) Η συγκεκριµένη αποτελεί µια 
παραλλαγή της ιστορίας, γνωστής µε τον τίτλο «Χήρα της Εφέσου», η οποία απαντά σε 
διαφορετικές παραλλαγές σε δύο λατινικές πηγές, στο Σατιρικόν του Πετρώνιου (111-
112) και στο µύθο 118 του Φαίδρου. 
140-142 Τα τελευταία αυτά κεφάλαια περιλαµβάνουν έναν µύθο που αφηγείται ο 
Αίσωπος πριν τον θάνατό του, το άδικο τέλος του και τις συνέπειές του στους κατοίκους 
των Δελφών. 
141 Δέλφιοι, ἠβουλόµην Συρίαν, Φοινίκην, Ἰουδαίαν µᾶλλον κυκλεῦσαι: Την Σικελία 
αναφέρει σε ανάλογο περικείµενο η Westermanniana: Προῃρούµην Σικελίαν ὅλην 
κακοπαθῶν κυκλεῦσαι ἢ ἐνθάδε παραλόγως ὑφ' ὑµῶν ἀποθανεῖν (W 141). Εξαιτίας 
αυτών των γραφών ο La Penna θεώρησε ότι ο αρχέτυπος της G γράφτηκε στη Συρία και 
ο αρχέτυπος της Westermanniana στη Σικελία. 

 
 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
 

Γραµµατική Κάρλα 
 
Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. στην Πέλλα και ήταν γιος του 
βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β΄ και της Ολυµπιάδας. Το 336 π.Χ. 
δολοφονήθηκε ο βασιλιάς Φίλιππος, ο Αλέξανδρος έγινε βασιλιάς της 
Μακεδονίας και ανέλαβε να πραγµατοποιήσει τα σχέδια του πατέρα του για 
κατάκτηση της Περσίας. Το 334 πέρασε τον Ελλήσποντο µε στρατό 40.000 
ανδρών και κατάφερε τα επόµενα έντεκα χρόνια να φτάσει ως τα βάθη της 
Ασίας νικώντας τους Πέρσες σε τρεις µεγάλες µάχες (στον Γρανικό ποταµό, 
στην Ισσό και στα Γαυγάµηλα). Έφτασε ως τον Ινδό ποταµό. Τον Ιούνιο του 
323 π.Χ. στη Βαβυλώνα ο Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά και πέθανε. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρξε ίσως η σηµαντικότερη πολιτική 
προσωπικότητα της εποχής του και ένας από τους µεγαλύτερους στρατηλάτες 
που γνώρισε η ιστορία. Νοµίσµατα µε τη µορφή του τυπώνονταν πολλά χρόνια 
µετά το θάνατό του, ενώ πληροφορίες για τη ζωή του συναρπάζουν ακόµα και 
σήµερα. Πολλά από τα στοιχεία του µύθου αυτού οφείλονται στη Μυθιστορία 
του Αλεξάνδρου, γνωστή και ως Μυθιστορία του Ψευδοκαλλισθένη.  

Η Μυθιστορία του Αλεξάνδρου ως λογοτεχνικό είδος (genre) βρίσκεται 
στα όρια του µυθιστορήµατος και της βιογραφίας. Όσον αφορά τη µορφή, το 
έργο ακολουθεί το γενικό σχήµα µιας βιογραφίας: γέννηση, ανατροφή, ηρωικές 
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πράξεις την περίοδο της εφηβείας, κατακτήσεις, θάνατος. Ο τρόπος όµως µε 
τον οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα (περιπέτεια, δράση, ταξίδια) και τα πολλά 
φανταστικά στοιχεία, κάνει αυτό το έργο να συγγενεύει στενά µε τα αρχαία 
ερωτικά µυθιστορήµατα (όπως Δάφνις και Χλόη του Λόγγου, Αἰθιοπικά του 
Ηλιοδώρου κ.ά.), στα οποία περιγράφονται οι περιπέτειες ενός ερωτευµένου 
ζευγαριού µε κύρια συστατικά τον έρωτα και τα επικίνδυνα ταξίδια.  

Ονοµάζεται και Μυθιστορία τοῦ Ψευδοκαλλισθένη, από το όνοµα του 
ιστορικού Καλλισθένη του Ολύνθιου, ο οποίος έγραψε µια (χαµένη σήµερα) 
ιστορία της εκστρατείας του Αλέξανδρου και στον οποίο αποδόθηκε 
λανθασµένα η Μυθιστορία σε χειρόγραφα του 15ου αι. Μερικοί ερευνητές 
χρονολογούν τη Μυθιστορία τον 3ο αι. µ.Χ., µια περίοδο άνθησης παρόµοιων 
λογοτεχνικών ειδών. Το έργο χωρίζεται σε τρία βιβλία. 

Ο συγγραφέας πιθανότατα χρησιµοποίησε δύο κύριες πηγές: ένα 
επιστολιµαίο µυθιστόρηµα και την ιστοριογραφία ενός αλεξανδρινού ιστορι-
κού. Ανοιχτό παραµένει το ερώτηµα αν ο συγγραφέας χρησιµοποίησε και 
συλλογές επιστολών µε περιγραφές θαυµαστών ταξιδιών και περιπετειών. 

Η Μυθιστορία παραδίδεται σε τρεις κύριες παραλλαγές (versiones) και 
καθεµιά περιέχει υλικό που τη διαφοροποιεί από την άλλη. Καµιά από αυτές 
δεν µπορεί να χρονολογηθεί µε ακρίβεια. Η αρχαιότερη (α) είναι περισσότερο 
παραδοσιακή και βασίζεται κυρίως σε ρητορικά κείµενα και ιστορικές πηγές. 
Το ελληνικό κείµενο αυτής της παραλλαγής παραδίδεται σε ένα µόνο 
χειρόγραφο του 11ου αι. (Α, Parisinus graecus 1711). Η δεύτερη (β) (5ος αι.) έχει 
ενσωµατώσει µυθοπλαστικό υλικό που προέρχεται κυρίως από επιστολές του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στη µητέρα του Ολυµπιάδα και στον δάσκαλό του 
Αριστοτέλη. Παραδίδεται σε πολλά χειρόγραφα, ένα από τα οποία είναι και το 
χειρόγραφο L (Leidensis Vulcanianus 93) του 15ου αι., στο οποίο βασίστηκε και 
η έκδοση του H. van Thiel. Η τρίτη (ε) (7ος – 8ος αι.) είναι µια ακόµη πιο 
εκτεταµένη παραλλαγή, η οποία περιέχει επιπλέον φανταστικό υλικό και µπορεί 
κάλλιστα να συνδεθεί µε το εβραϊκό-χριστιανικό περιβάλλον. 

Η Μυθιστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου είχε ευρεία διάδοση. Είναι µετά 
τη Βίβλο το δεύτερο σε διάδοση έργο της παγκόσµιας λογοτεχνίας. 
Μεταφράστηκε δύο φορές στα λατινικά (τον 4ο και τον 10ο αιώνα) και οι 
λατινικές µεταφράσεις ενέπνευσαν κατά τον Μεσαίωνα ένα πλήθος µεταφρά-
σεων, διασκευών ή µεταπλάσεων στις περισσότερες γλώσσες της εποχής (γαλ-
λικά, γερµανικά, αγγλικά, σκωτσέζικα, ιταλικά, σουηδικά, τσέχικα, πολωνικά, 
ρωσικά, ουγγρικά, εβραϊκά). Από τα ελληνικά κείµενα της Μυθιστορίας 
προέκυψαν διασκευές στα βουλγαρικά, στα σερβικά και στα ρουµανικά. 

Η Μυθιστορία έγινε αγαπητή και συνέχισε να διαγράφει την πορεία της 
από τη βυζαντινή περιόδου ως σήµερα τόσο σε ποιητική όσο και σε πεζή 
µορφή. Η τελευταία έµµετρη ελληνική διασκευή της Μυθιστορίας (γνωστή ως 
Ριµάδα) δηµοσιεύτηκε στη Βενετία από το Δηµήτριο Ζήνο το 1529. Η πεζή 
νεοελληνική Φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου τυπώθηκε για πρώτη φορά στη 
Βενετία στα τέλη του 17ου αιώνα και έκτοτε ανατυπώθηκε ή επανεκδόθηκε 
πολλές φορές. Η Φυλλάδα άσκησε µεγάλη επίδραση στη νεοελληνική κουλτού-
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ρα, τόσο στη λαϊκή παράδοση (βλ. πώς ο θρύλος του Αλέξανδρου επιβιώνει στο 
θέατρο του Καραγκιόζη µε έργα όπως Το Καταραµένο Φίδι) όσο και στη λόγια 
καλλιτεχνική δηµιουργία (π.χ. διασκευή του Καταραµένου φιδιού σε µπαλέτο 
από τον Χατζιδάκι και τη Ραλλού Μάνου, ή χρήση του θρύλου του Αλέξανδρου 
από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στην ταινία Μεγαλέξαντρος). 

Το κείµενο που ακολουθεί βασίζεται στην έκδοση του χειρογράφου L από 
τον H. van Thiel (Leben und Taten Alexanders von Makedonien. Der griechi-
sche Alexander Roman nach der Handschrift L, Darmstadt 1983). 

 
Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καὶ Πράξεις 

 
Α 10-12: Γέννηση του Μ. Αλεξάνδρου 

 
10 Καὶ µεθ’ ἡµέρας ὀλίγας συνὼν τῇ Ὀλυµπιάδι Φίλιππος ὁ βασιλεὺς λέγει πρὸς 
αὐτήν· “ἐπλάνησάς µε, γύναι, οὐχ ὑπὸ θεοῦ συλλαβοῦσα ἀλλ’ ὑπό τινος ἑτέρου, 
καὶ ἐµπεσεῖται εἰς τὰς χεῖράς µου.” ἀκούσας δὲ ταῦτα Νεκτεναβών, δείπνου ὄντος 
µεγάλου ἐν τῷ παλατίῳ καὶ πάντων εὐωχουµένων σὺν τῷ βασιλεῖ Φιλίππῳ διὰ 
τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιδηµίαν, µόνου δὲ τοῦ βασιλέως Φιλίππου κατηφοῦς ὄντος 
διὰ τὸ ἔγκυον εἶναι Ὀλυµπιάδα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, ἐπὶ πάντων ὁ Νεκτεναβὼν 
µεταβαλὼν ἑαυτὸν εἰς δράκοντα µείζονα τοῦ πρώτου εἰσῆλθε µέσον τοῦ τρικλίνου 
καὶ ἐσύρισε φοβερόν, ὥστε τὰ θεµέλια σεισθῆναι τοῦ παλατίου. οἱ δὲ συνεσθίοντες 
τῷ βασιλεῖ θεωρήσαντες τὸν δράκοντα ἐπήδησαν φόβῳ συνεχόµενοι, ἡ δὲ 
Ὀλυµπιὰς ἐπιγνοῦσα τὸν ἴδιον νυµφίον προέτεινε τὴν δεξιὰν αὐτῆς χεῖρα. καὶ 
ἐξεγείρας ἑαυτὸν ὁ δράκων ἐπέθηκε τὸ γένειον καὶ ἐκύκλωσε [πάντας] καὶ ἦλθεν 
ἐπὶ τὰ γόνατα Ὀλυµπιάδος, καὶ προβαλὼν τὴν δίχηλον αὐτοῦ γλῶσσαν 
κατεφίλησεν αὐτήν, τεκµήριον στοργῆς ὁ δράκων πρὸς τοὺς θεωροῦντας ποιού-
µενος. καὶ τοῦ µὲν Φιλίππου ἅµα µεµφοµένου ἅµα δὲ καὶ θαυµάζοντος καὶ ἀκορέ-
στως προσέχοντος [καὶ ταῦτα πράξας Νεκτεναβὼ πρὸς ἔνδειξιν ἀφανὴς ἐγένετο] 
µεταβάλλει ἑαυτὸν ὁ δράκων εἰς ἀετόν, καὶ τὸ ποῦ ἐχώρησε περιττὸν τὸ λέγειν. ὁ 
δὲ Φίλιππος ἐκ τοῦ φόβου νοήσας εἶπεν· “γύναι, τεκµήριον τοῦ περὶ σὲ ἀγῶνος 
ἐθεασάµην τὸν θεόν σοι βοηθοῦντα ἐν τῷ κινδύνῳ. τίς δὲ θεός, νῦν οὐκ οἶδα. 
ἔδειξε γὰρ ἐµοὶ θεοῦ Ἄµµωνος µορφὴν καὶ Ἀπόλλωνος καὶ Ἀσκληπιοῦ.” ἡ δὲ 
Ὀλυµπιὰς <εἶπεν αὐτῷ· “καθώς µοι ἐδήλωσεν αὐτὸς ὅτε µοι συνῆλθεν, ἁπάσης 
Λιβύης θεὸς Ἄµµων ἐστίν.” ὁ δὲ Φίλιππος> ἰδὼν ταῦτα ἐµακάριζεν ἑαυτόν, θεοῦ 
σπορὰν µέλλοντα καλεῖσθαι τὸ τικτόµενον ὑπὸ τῆς ἰδίας γυναικός.  

11 Μετὰ δὲ ἡµέρας τινὰς καθεζοµένου τοῦ Φιλίππου ἔν τινι τῶν βασιλικῶν 
τόπων συµφύτῳ ὀρνέων διαφόρων πλήθη ἐνέµοντο ἐπὶ τῷ τόπῳ, καὶ αἰφνιδίως 
ὄρνις ἁλλοµένη εἰς τὸν κόλπον Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἔτεκεν ὠόν. καὶ 
ἀποκυλισθὲν ἀπὸ τοῦ κόλπου αὐτοῦ πεσὸν εἰς τὴν γῆν ἀπερράγη. ἀφ’ οὗ 
ἐξεπήδησε µικρὸν δρακόντιον, ὅπερ κυκλεῦσαν τὰ ἔξωθεν τοῦ ὠοῦ πάλιν ἐζήτει 
εἰσελθεῖν ὅθεν ἐξῆλθε. καὶ βαλὸν ἔσωθεν τὴν κεφαλὴν ἐτελεύτησεν. ταραχθεὶς δὲ ὁ 
βασιλεὺς Φίλιππος µετεστείλατό τινα σηµειολύτην καὶ ὑφηγήσατο αὐτῷ τὸ 
γενόµενον. ὁ δὲ σηµειολύτης εἶπεν αὐτῷ ἐµπνευσθεὶς ἐκ θεοῦ· “βασιλεῦ, ἔσται σοι 
υἱός, ὃς περιελεύσεται ὅλον τὸν κόσµον πάντας τῇ ἰδίᾳ δυνάµει ὑποτάσσων, 
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ὑποστρέφων δὲ εἰς τὰ ἴδια βασίλεια ὀλιγοχρόνιος τελευτήσει. ὁ γὰρ δράκων 
βασιλικὸν ζῷόν ἐστιν. τὸ δὲ ὠὸν παραπλήσιον τῷ κόσµῳ, ὅθεν ὁ δράκων 
ἐξῆλθεν. κυκλεύσας οὖν τὸν κόσµον καὶ βουλόµενος ὅθεν ἐξῆλθεν εἰσελθεῖν οὐκ 
ἔφθασεν ἀλλ’ ἐτελεύτησεν.” ὁ µὲν οὖν σηµειολύτης ἐπιλύσας τὸ σηµεῖον καὶ 
δοµατισθεὶς παρὰ τοῦ βασιλέως Φιλίππου ἐξῆλθεν.  

12 Καὶ τελεσθέντος τοῦ χρόνου τοῦ τεκεῖν τὴν Ὀλυµπιάδα καθίσασα ἐπὶ τὸν 
κυοφόρον δίφρον ὠδίνει. παρεστὼς δὲ Νεκτεναβὼ καταµετρήσας τοὺς οὐρανίους 
δρόµους ἐψυχαγώγει αὐτὴν τοῦ µὴ σπεῦσαι ἐπὶ τῷ τοκετῷ. καὶ συγκλονήσας τὰ 
κοσµικὰ στοιχεῖα τῇ µαγικῇ δυνάµει χρώµενος ἐµάνθανε τὰ ἐνεστῶτα καὶ λέγει 
αὐτῇ· “γύναι, ἔπεχε σεαυτὴν καὶ νίκησον τὰ ἐνεστῶτα τῇ φύσει. ἐὰν γὰρ νῦν 
ἀποκυήσῃς, ὑπόδουλον αἰχµάλωτον ἢ µέγα τέρας γεννήσεις.” πάλιν οὖν τῆς 
γυναικὸς ὑπὸ τῶν ὠδίνων ὀχλουµένης καὶ µηκέτι κατασχεῖν δυναµένης πλείστων 
τῶν πόνων ὁ Νεκταναβὼς ἔφη· “καρτέρησον ὀλίγον, γύναι. ἐὰν γὰρ νῦν 
ἀποκυήσεις, γάλλος ἔσται ἀπρόκοπος ὁ γεννώµενος.” τισὶ δὲ καὶ παρηγορίαις καὶ 
χρηστοῖς λόγοις ὁ Νεκταναβὼ τὰς χεῖρας τοῖς φυσικοῖς πόροις ἐδίδασκεν ἐπέχειν 
τὴν Ὀλυµπιάδα. αὐτὸς δὲ τῇ ἰδίᾳ µαγείᾳ χρώµενος κατεῖχε τῆς γυναικὸς τὸν 
τοκετόν. πάλιν οὖν κατανοήσας τοὺς οὐρανίους δρόµους τῶν κοσµικῶν στοιχείων 
ἐπέγνω τὸν σύµπαντα κόσµον µεσουρανοῦντα, καὶ λαµπηδόνα τινὰ ἀπὸ οὐρανοῦ 
ἐθεάσατο ὡς τοῦ ἡλίου µεσουρανοῦντος. καὶ ἔφη πρὸς τὴν Ὀλυµπιάδα· “δίδου νῦν 
τὴν πρὸς γέννησιν φωνήν.” καὶ αὐτὸς δὲ ἐπένευσεν αὐτῆς τὸν τοκετὸν καὶ εἶπεν 
αὐτῇ· “βασιλέα ἄρτι τέξῃ κοσµοκράτορα.” ἡ δὲ Ὀλυµπιὰς µεῖζον βοὸς 
µυκησαµένη ἀπεκύησε παῖδα ἄρρενα σὺν ἀγαθῇ τύχῃ. τοῦ δὲ παιδὸς πεσόντος εἰς 
τὴν γῆν ἐγένοντο βροντῶν κτύποι ἀλλεπάλληλοι καὶ ἀστραπῶν φωτισµοί, ὥστε τὸν 
σύµπαντα κόσµον κινεῖσθαι. 

 
A 36 και Α 38: Ανταλλαγή επιστολών του Μ. Αλεξάνδρου µε τον βασιλιά 

Δαρείο 
 

36 Καταστήσας εἰς Τύρον σατράπην τῆς Φοινίκης καὶ ἀναζεύξας Ἀλέξανδρος 
παρὰ τὴν Συρίαν ὥδευσεν. καὶ ὑπήντησαν αὐτῷ Δαρείου πρεσβευταὶ γράµµατα 
κοµίζοντες αὐτῷ καὶ σκῦτον καὶ σφαῖραν καὶ κιβώτιον χρυσίου. δεξάµενος δὲ 
Ἀλέξανδρος τὰ γράµµατα Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως καὶ ἀναγνοὺς εὗρε 
περιέχοντα οὕτως· “Βασιλεὺς βασιλέων καὶ θεῶν συγγενὴς καὶ συνανατέλλων τῷ 
ἡλίῳ, ἐγὼ αὐτὸς θεὸς Δαρεῖος Ἀλεξάνδρῳ τῷ ἐµῷ θεράποντι τάδε προστάττω καὶ 
κελεύω σοι ἐπαναστρέφειν σε πρὸς τοὺς γονεῖς σου, ἐµοὶ δὲ δουλεύειν καὶ 
κοιτάζειν εἰς τοὺς κόλπους τῆς µητρός σου Ὀλυµπιάδος. ἔστι γὰρ ἡ σὴ ἡλικία· 
παιδεύεσθαι θέλεις καὶ τιθηνεῖσθαι. διὸ ἔπεµψά σοι σκῦτον καὶ σφαῖραν καὶ 
κιβώτιον χρυσίου, ἵνα αἱρήσῃ τί βούλει πρότερον · τὸν µὲν σκῦτον, µηνύων σοι ὅτι 
ἔτι παιδεύεσθαι ὀφείλεις, τὴν δὲ σφαῖραν, ἵνα µετὰ τῶν συνηλικιωτῶν σου παίζῃς 
καὶ µὴ ἀγέρωχον ἡλικίαν τοσούτων νέων ἐκπείθῃς, ὥσπερ ἀρχιλῃστὴς µετὰ 
σεαυτοῦ φέρων, τὰς πόλεις ταράσσων. οὔτε γὰρ αὕτη ἡ σύµπασα οἰκουµένη 
ἀνδρὸς ὑφ’ ἓν συνελθοῦσα δυνήσεται καθελεῖν τὴν Περσῶν βασιλείαν. τοσαῦτα 
γάρ µοί ἐστι πλήθη στρατοπέδων ὅσα οὔτε ψάµµον ἐξαριθµῆσαί τις δύναται, 
χρυσὸς δὲ καὶ ἄργυρος πολύς, ὥστε πᾶσαν τὴν γῆν πληρῶσαι. ἔπεµψά σοι δὲ καὶ 
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κιβώτιον χρυσίου µεστόν, ἵνα εἰ µὴ ἔχῃς τροφὰς δοῦναι τοῖς συλλῃσταῖς σου, 
δώσεις αὐτοῖς τὴν χρείαν, ὅπως ἕκαστος αὐτῶν δυνηθῇ εἰς τὴν ἰδίαν πατρίδα 
ἐπανακάµψαι. εἰ <δὲ> µὴ πεισθῇς τοῖς κελευοµένοις ὑπ’ ἐµοῦ, ἐκπέµψω κατὰ σοῦ 
διῶξαι, ὥστε συλληφθῆναί σε ὑπὸ τῶν ἐµῶν στρατιωτῶν. καὶ οὐχ ὡς Φιλίππου 
παῖς παιδευθήσῃ, ἀλλ’ ὡς ἀποστάτης ἀνασταυρωθήσῃ.”   

38. Μετὰ δὲ ἡµέρας τρεῖς γράφει Ἀλέξανδρος Δαρείῳ γράµµατα, ἅπερ καὶ 
ὑπανέγνω τοῖς ἰδίοις στρατεύµασιν λάθρα τῶν γραµµατοφόρων Δαρείου 
περιέχοντα οὕτως· “Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος υἱὸς βασιλέως Φιλίππου καὶ µητρὸς 
Ὀλυµπιάδος βασιλεῖ βασιλέων καὶ συνθρόνῳ θεῶν καὶ συνανατέλλοντι τῷ ἡλίῳ 
Δαρείῳ µεγάλῳ θεῷ Περσῶν βασιλεῖ χαίρειν. αἰσχρόν ἐστι τὸν τηλικαύτῃ δυνάµει 
ἐπαιρόµενον καὶ συνανατέλλοντα τῷ ἡλίῳ ὑπὸ ταπεινὴν δουλείαν πεσεῖν 
ἀνθρώπῳ ποτέ τινι Ἀλεξάνδρῳ. αἱ γὰρ τῶν θεῶν ὀνοµασίαι εἰς ἀνθρώπους 
χωροῦσαι µεγάλην δύναµιν αὐτοῖς παρέχουσιν ἢ φρόνησιν. πῶς γὰρ τῶν 
ἀθανάτων θεῶν ὀνόµατα εἰς φθαρτὰ σώµατα κατοικοῦσιν; ἰδοὺ δὴ καὶ ἐν τούτῳ 
κατεγνώσθης παρ’ <ἡµῶν ὡς µηδὲν δυνάµενος παρ’> ἡµῖν, ἀλλ’ ὡς τὰς τῶν 
θεῶν ὀνοµασίας συγχρώµενος καὶ τὰς ἐκείνων δυνάµεις ἐπὶ τῆς γῆς ἑαυτῷ 
περιτιθῶν. ἐγὼ γὰρ ἔρχοµαι πρός σε πολεµήσων ὡς θνητὸν ὑπάρχοντα. ἡ δὲ ῥοπὴ 
τῆς νίκης ἐκ τῆς ἄνω προνοίας ἐστίν. τί δὲ καὶ ἔγραψας ἡµῖν τοιοῦτον καὶ 
τοσοῦτον χρυσὸν καὶ ἄργυρον κεκτῆσθαι; ἵνα µαθόντες γενναιοτέρως 
πολεµήσωµεν, ὅπως ταῦτα ληψώµεθα; καὶ ἐγὼ µὲν γὰρ ἐπάν σε νικήσω, 
περίφηµος ἔσοµαι καὶ µέγας βασιλεὺς παρὰ τοῖς Ἕλλησι καὶ βαρβάροις, ὅτι τὸν 
τηλικοῦτον βασιλέα δυνάστην Δαρεῖον ἀνεῖλον. σὺ δὲ ἐµὲ ἐὰν ἡττήσῃς, οὐδὲν 
γενναῖον ἔπραξας. λῃστὴν γὰρ ἥττησας, καθὼς σὺ ἔγραψας ἡµῖν. ἐγὼ δὲ βασιλέα 
βασιλέων µέγαν θεὸν Δαρεῖον ἥττησα. ἀλλὰ καὶ σκῦτον καὶ σφαῖραν καὶ κιβώτιον 
χρυσίου ἐξέπεµψάς µοι ἐγγελῶν µοι· ἐγὼ δὲ ταῦτα ἀγαθὰς ἀγγελίας ἐδεξάµην. τὸν 
µὲν σκῦτον ἔλαβον, ἵνα ταῖς ἐµαῖς λόγχαις καὶ ὅπλοις δέρων τοὺς βαρβάρους ταῖς 
ἐµαῖς χερσὶν εἰς δουλείαν καθυποτάξω, τὴν δὲ σφαῖραν· ἐσήµανάς µοι ὡς τοῦ 
κόσµου ἐπικρατήσω· σφαιροειδὴς γὰρ καὶ στρογγύλος ὁ κόσµος τυγχάνει. τὸ δὲ 
κιβώτιον τοῦ χρυσίου µέγα σηµεῖον ἔπεµψάς µοι· νικηθεὶς ὑπ’ ἐµοῦ φόρους µοι 
τελέσεις.” 

 
Β 23, Β 32, Β 38, Β 42: Από την επιστολή των θαυµάτων 

 
23 Μετὰ δὲ ταῦτα γράφει Ἀλέξανδρος πρὸς τὴν µητέρα αὐτοῦ οὕτως· “Βασιλεὺς 
Ἀλέξανδρος τῇ ἐµῇ περιποθήτῳ µητρὶ καὶ Ἀριστοτέλει τῷ τιµιωτάτῳ µου καθηγητῇ 
χαίρειν. ἀναγκαῖον ἡγησάµην γράψαι ὑµῖν περὶ τῆς γεναµένης µοι πρὸς Δαρεῖον 
µάχης. ἀκούσας γὰρ ὄντα περὶ τὸν Ἰσσιακὸν κόλπον µετὰ πλήθους στρατοπέδων 
καὶ βασιλέων ἑτέρων συλλαβὼν αἶγας πλείστας καὶ συνδήσας λαµπάδας ἐν τοῖς 
κέρασιν αὐτῶν ἐξῆλθον καὶ ἐβάδιζον νυκτός. οἱ δὲ ἰδόντες τὰς λαµπάδας 
µακρόθεν ὑπέλαβον εἶναι στρατὸν ἀναρίθµητον, _ὅθεν καὶ_εἰς δειλίαν τραπέντες 
ἡττήθησαν. καὶ οὕτως τὴν κατ’ αὐτῶν νίκην ἐποιησάµην. ἐν ᾧ τόπῳ ἔκτισα [τὴν] 
πόλιν, Αἶγας αὐτὴν προσονοµάσας. ἑτέραν δὲ πόλιν ἔκτισα ἐν τῷ Ἰσσιακῷ κόλπῳ, 
Ἀλεξάνδρειαν αὐτὴν ὀνοµάσας. Καταλειφθεὶς δὲ Δαρεῖος συνελήφθη καὶ 
ἐτραυµατίσθη παρὰ τῶν ἑαυτοῦ σατραπῶν. ἐγὼ δὲ λίαν ἐλυπήθην περὶ αὐτοῦ. 
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νικήσας γὰρ αὐτὸν οὐκ ἠβουλόµην φονεῦσαι ἀλλ’ ἔχειν αὐτὸν ὑπὸ τὰ ἐµὰ 
σκῆπτρα. ἔµπνουν δὲ τοῦτον καταλαβών, περιελὼν δὲ τὴν περικειµένην µοι 
χλαµύδα τοῦτον ἐσκέπασα. εἶτα ὑπονοήσας τὸ τῆς ἀδήλου τύχης ἐπὶ τὸ τοῦ 
Δαρείου ὑπόδειγµα τοῦτον ἐθρήνησα. Κηδεύσας οὖν βασιλικῶς ἐκέλευσα 
ἀποτµηθῆναι ῥῖνας καὶ ὠτία τῶν φυλασσόντων αὐτοῦ τὸν τάφον, τῇ κατὰ τὴν 
χώραν συνηθεί<ᾳ> ἐξακολουθῶν. τοὺς δὲ ἀνελόντας Δαρεῖον ἐκέλευσα ἀνασταυ-
ρωθῆναι ἐν τῷ τάφῳ Δαρείου. ἐκεῖθεν δὲ ἐξελθὼν κατεκράτησα Ἀρειοβαρζάν καὶ 
Μαναζακοῦ βασιλείαν· Μηδίαν τε καὶ Ἀρµενίαν, Ἐβεσίαν καὶ πᾶσαν τὴν 
Περσικὴν χώραν ἧς ἐβασίλευεν Δαρεῖος ὑπέταξα. 

32 Ἐκεῖθεν οὖν παραλαβὼν ὁδηγοὺς ἐβουλήθην εἰσελθεῖν εἰς τὰ ἐνδότερα 
µέρη τῆς ἐρήµου <κατὰ τὴν ἅµαξαν τοῦ πόλου>, καὶ οὐκ ἐσυνεβούλευόν µοι 
ἀπελθεῖν ἐκεῖσε διὰ τῶν θηρίων τὸ πλῆθος τῶν ἐνοικούντων τοῖς τόποις ἐκείνοις. 
ἀλλ’ ὅµως µὴ προσσχὼν τοῖς λόγοις αὐτῶν ἠρξάµην τῆς ὁδοῦ. ἤλθοµεν οὖν εἴς 
τινα τόπον φαραγγώδη, οὗ ἦν ὁδὸς λίαν στενὴ καὶ φαραγγώδης, ἣν καὶ ὁδεύσαµεν 
ἡµέρας ὀκτώ. Εἴδοµεν δὲ  ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις θηρία ἀλλογενῆ, οἷα οὐκ οἴδαµεν 
πώποτε. διελθόντες δὲ τὸν τόπον ἐκεῖνον ἤλθοµεν εἰς ἕτερον θρηνωδέστερον 
τόπον. εὕραµεν δὲ ἐκεῖ πολλὴν ὕλην δένδρων, καλουµένων ἀναφάνδα, καρπὸν 
ἔχοντα ξένον καὶ παρηλλαγµένον· ἦσαν γὰρ µῆλα πανµεγέθη οἷον πέπονας 
µεγίστους. ἦσαν δὲ καὶ ἄνθρωποι ἐν τῇ ὕλῃ ἐκείνῃ παµµεγέθεις  Φυτοὶ λεγόµενοι, 
ἔχοντες ὕψει πήχεις εἴκοσι τέσσαρας, µακροὺς τραχήλους ἔχοντες ὡς ἕνα πῆχυν 
καὶ ἥµισυ, ὁµοίως καὶ πόδας µακροὺς ἔχοντες. Αἱ δὲ ἀγκῶνες αὐτῶν πρίοσιν ἦσαν 
παρεµφερεῖς καὶ αἱ χεῖρες. ἰδόντες δὲ ἡµᾶς ὅρµησαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἐγὼ δὲ 
ἰδὼν ταῦτα ἐξέστη<ν> τῇ διανοίᾳ. ἐκέλευσα οὖν συλληφθῆναι ἕνα ἐξ αὐτῶν. 
ὁρµησάντων δὲ ἡµῶν πρὸς αὐτοὺς µετὰ φωνῶν καὶ σαλπίγγων ἔφυγον. 
ἐφονεύσαµεν δὲ ἐξ αὐτῶν τριάκοντα δύο. Αὐτοὶ δὲ ἀνεῖλαν ἐξ ἡµῶν στρατιώτας 
ρ΄. ἐµείναµεν οὖν ἐκεῖ τρώγοντες τοὺς καρποὺς τῶν δέντρων. 

38 Ἐκεῖθεν οὖν ἀναλαβόντες ἔρηµον ὁδεύσαµεν ἐπὶ θάλασσαν, µηκέτι 
µηδὲν ὁρῶντες, µήτε πετεινὸν µήτε θηρίον, εἰ µὴ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. τὸν δὲ 
ἥλιον οὐκέτι ἐθεωροῦµεν, ἀλλὰ µαῦρον τὸν ἀέρα ἐπὶ ἡµέρας δέκα. ἐλθόντες δὲ εἴς 
τινα τόπον παραθαλάσσιον καὶ τὰς σκηνὰς ἡµῶν καὶ τὴν παρεµβολὴν διαθέντες 
ἐµείναµεν ἡµέρας πλείστας. ἦν δὲ νῆσος ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης ἐκείνης. ἐπιθυµίαν 
δὲ εἶχον τὰ ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ ἔσωθεν ἱστορῆσαι. προσέταξα δὲ κατασκευάσαι 
πλοιάρια πλεῖστα. ἀνῆλθον δὲ ἐν ἐκείνοις τοῖς πλοιαρίοις ἄνδρες ὡσεὶ χίλιοι, καὶ 
κατεπλεύσαµεν ἐν ἐκείνῃ τῇ νῆσῳ, οὐ µακρὰν δὲ οὖσης τῆς γῆς· ἐφ’ ἧς ἠκούσαµεν 
λαλιὰς ἀνθρώπων Ἑλληνικῇ διαλέκτῳ λέγοντα· 

Ὦ παῖ Φιλίππου, Αἰγύπτου δὲ τὸ σπέρµα, 
κλῆσιν ἔσχηκας σηµαίνουσα<ν> τὸ µέλλον 

ὑπὸ σοῦ πραχθὲν εὐτύχηµα γενναίως· 
ὑπὸ µήτρας γὰρ Ἀλέξανδρος ἐκλήθης· 
ἤλεξας ἄνδρας ὡς τούτους ἐκδιώκων 
καὶ ἀποσοβῶν βασιλεῖς ἐξ οἰκείων·  
ἀλλ’ ἔξανδρος δὲ πάντως τὸ τάχος γενήσῃ,  
συµπληρουµένου σοῦ δευτέρου στοιχείου  
τοῦ ὀνόµατος, ὃ κλῆσιν ἔσχε λάβδα. 
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καὶ τούτους µὲν τοὺς λόγους ἠκούαµεν, τοὺς δὲ λαλοῦντας οὐκ ἐθεωροῦµεν. 
τινὲς δὲ στρατιῶται παραβουλευσάµενοι κολύµβῳ διῆλθον ἀπὸ τῶν πλοίων εἰς τὴν 
γῆν τῆς νήσου ἱστορῆσαι· καὶ εὐθέως καρκίνοι ἐξελθόντες εἵλκυσαν αὐτοὺς εἰς τὸ 
ὕδωρ καὶ ἀνεῖλον. φοβηθέντες οὖν ὑπεστρέψαµεν εἰς τὴν γῆν. 

Ἐξελθόντων δὲ ἡµῶν ἀπὸ τῶν πλοίων καὶ ἐκπεριπατούντων ἐπὶ τὴν ὄχθαν 
τῆς θαλάσσης εὕροµεν καρκίνον ἐξελθόντα τοῦ ὕδατος ἐπὶ τὴν ξηράν. ἦν δὲ τὸ 
µέγεθος αὐτοῦ ἶσον θώρακος, οἱ δὲ ἐµπρόσθιοι πόδες οἱ λεγόµενοι <δί>χαλοι τὸ 
µῆκος ἀνὰ ὀργυίας µιᾶς ἕκαστος. ἰδόντες δὲ αὐτὸν καὶ λαβόντες δόρατα ἀνείλοµεν 
αὐτὸν µετὰ βίας. σίδηρος γὰρ οὐκ εἰσήρχετο εἰς τὸν ὄστρακον αὐτοῦ. τοῖς γὰρ 
ἐµπροσθίοις ποσὶν συνέτριβε τὰ δόρατα ἡµῶν. ἀνελόντες δὲ τοῦτον καὶ 
ἀποπτύξαντες εὕροµεν ἐντὸς τοῦ ὀστράκου αὐτοῦ µαργαρίτας ζʹ µεγάλης τιµῆς 
ἀξίους. οὐδεὶς ἀνθρώπων τοιούτους µαργαρίτας ἑώρακεν πώποτε. τούτους ἰδὼν 
ἐγὼ ὑπέλαβον ἐν τῷ τῆς ἀπλεύστου θαλάσσης <βυθῷ> ταῦτα γενέσθαι. ὅθεν 
ὑπενόησα κλωβὸν σιδηρὸν µέγαν γενέσθαι καὶ ἔνδοθεν τοῦ κλωβοῦ ἐπενεχθῆναι 
αὐτῷ πίθον ὑέλινον παµµεγέθη ἔχοντα πάχος µίαν πῆχυν καὶ ἥµισυ. καὶ ἐκέλευσα 
γενέσθαι ἐν τῷ πυθµένι τοῦ πίθου τρυµαλιάν, ὡς χωρεῖν τοῦ ἀνθρώπου τὴν χεῖρα, 
βουλόµενος κατελθεῖν καὶ ἀναµαθεῖν τί ἐστιν ἐν τῷ πυθµένι τῆς τοιαύτης 
θαλάσσης, ἔχειν δὲ κεκλεισµένην ἔνδοθεν τῆς τρυµαλιᾶς τὴν ὀπὴν τὴν οὖσαν ἐν τῷ 
πυθµένι τοῦ πίθου, κατελθόντα δέ µε εὐθέως ἀνοῖξαι ἐξαγαγεῖ<ν> τε διὰ <τῆς> 
τρυµαλιᾶς τὴν χεῖρα καὶ λαβεῖν ἐκ τῆς παρακειµένης αὐτῆς ψάµµου τὸ εὑρεθὲν ἐν 
τῷ πυθµένι τῆς τοιαύτης θαλάσσης καὶ πάλιν εἰσενεγκεῖν τὴν χεῖρα καὶ παραχρῆµα 
ἐµφράξαι τὴν τρυµαλιάν· ὃ καὶ πεποίηκα. ἐκέλευσα οὖν γενέσθαι ἄλυσον ὀργυιῶν 
τηʹ, καὶ προσέταξα µή τις ἀνελκύσῃ µε πρὶν ἢ ἡ ἄλυσος ταραχθῇ· “ἐγὼ γὰρ 
κατελθὼν ἐν τῷ πυθµένι εὐθὺς ταράξω τὸν πίθον, καὶ ὑµεῖς ἀναγάγετέ µε.” 

Μετὰ οὖν τὸ κατασκευάσαι πάντα εἰσῆλθον ἐν τῷ ὑαλίνῳ πίθῳ βουλόµενος 
ἐπιχειρεῖν ἀδύνατα. εἰσελθὼν οὖν διὰ µολυβδίνου σκεύους εὐθὺς ἐκλείσθη 
ἡ εἴσοδος. κατελθὼν δὲ πήχας ρκʹ, ἰχθὺς διελθὼν διὰ τῆς κέρκου κρούσας τὸν 
κλωβόν, ἀνήγαγόν µε διὰ <τὸ> τὴν ἄλυσον ταραχθῆναι. ἐγὼ δὲ πάλιν 
<κατελθὼν> τὸ αὐτὸ πέπονθα. τρίτον οὖν κατελθὼν ὡσεὶ πήχας τηʹ ἔβλεπον 
ἰχθύας περικυκλοῦντάς µε πάµπολλα γένη. καὶ ἰδοὺ ἐλθὼν παµµεγεθέστατος ἰχθὺς 
ἔλαβέν µε σὺν τῷ κλωβῷ ἐν τῷ στόµατι αὐτοῦ καὶ ἀνήγαγέ µε ἐπὶ τὴν γῆν 
µακρόθεν µίλιον ἕν. ἦσαν γὰρ ἐν τοῖς πλοίοις οἱ καταγαγόντες µε ἄνδρες τξʹ, καὶ 
πάντας εἵλκυσε σὺν τοῖς τέσσαρσι πλοιαρίοις. φθάσας δὲ [τὴν κλωβὸν ἐπὶ τὴν 
ξηρὰν] καὶ τοῖς ὀδοῦσιν αὐτοῦ τὴν κλωβὸν συντρίψας ἔρριψεν ἐπὶ τὴν ξηράν. ἐγὼ 
δὲ ἐγενόµην ἡµίπνους καὶ νενεκρωµένος ἀπὸ τοῦ φόβου, καὶ πεσὼν προσεκύνησα 
τῇ ἄνω προνοίᾳ τῇ διαφυλαξάσῃ µε ζῶντα ἀπὸ τοῦ φοβεροῦ θηρίου. εἶπον δὲ εἰς 
ἐµαυτόν· ἀπόστα, Ἀλέξανδρε, ἀδυνάτοις ἐπιχειρεῖν, µήπως ἀνιχνεύων βυθὸν 
στερηθῇς καὶ τοῦ ζῆν. καὶ εὐθὺς προσέταξα τὸν στρατὸν ἐκεῖθεν ἀπᾶραι καὶ ἐπὶ 
τοῖς ἔµπροσθεν πορεύεσθαι. 

41.8 κ.ε. Πάλιν οὖν διενοήθην ἐν ἑαυτῷ λέγων εἰ πάντως ἐνταῦθά ἐστιν τὸ 
τέρµα τῆς γῆς καὶ ὁ οὐρανὸς ἐνταῦθα κλίνεται. ἠβουλήθην οὖν ἱστορῆσαι τὴν 
ἀλήθειαν. προσέταξα οὖν συλληφθῆναι ἐκ <τῶν ὀρνέων> τοῦ τόπου ἐκείνου δύο. 
ἦσαν γὰρ ὄρνεα µέγιστα λευκά, ἀλκιµώτατα πάνυ καὶ ἥµερα· βλέποντα γὰρ ἡµᾶς 
οὐκ ἔφευγον. τινὲς δὲ τῶν στρατιωτῶν ἐπέβαινον τοῖς τραχήλοις αὐτῶν, καὶ 
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ἀνίπταντο βαστάζοντες αὐτούς. ἐσθίουσι δὲ θῆρας νεκρούς, ἔνθεν καὶ πλεῖστοι 
τῶν τοιούτων ὀρνέων ἦλθον πρὸς ἡµᾶς διὰ τοὺς θνῄσκοντας ἵππους. δύο οὖν ἐξ 
αὐτῶν κρατήσας προσέταξα µέχρις ἡµερῶν τριῶν µὴ δοθῆναι αὐτοῖς βρῶσιν. τῇ 
δὲ τρίτῃ ἡµέρᾳ προσέταξα κατασκευασθῆναι ξύλον ὅµοιον ζυγῷ καὶ 
τοῦτο προσδεθῆναι ἐν τοῖς τραχήλοις αὐτῶν. εὐθὺς δὲ κατεσκεύασα <δέρµα 
βωδίου> ὥσπερ σπυρίδα, καὶ εἰσῆλθον κἀγὼ ἐν τῇ σπυρίδι, κρατῶν [δύο] δόρυ 
ὡσεὶ ἑπτὰ πηχῶν τὸ µῆκος καὶ ἔχον[τα] ἐπάνω ἧπαρ ἵππιον. εὐθὺς οὖν ἀνέπτη τὰ 
ὄρνεα τοῦ καταφαγεῖν τὸ ἧπαρ καὶ ἀνῆλθα µετ’ αὐτῶν ἐν τῷ ἀέρι, ὡς νοµίζειν µε 
πλησίον τοῦ οὐρανοῦ ὑπάρχειν. ὅλως δὲ ἔτρεµα διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν τοῦ ἀέρος 
ψυχρότητα [καὶ] <τὴν ἐκ> τῶν πτερύγων τῶν ὀρνέων γεγενηµένην. εἶτα συναντᾷ 
µοι πετεινὸν ἀνθρωπόµορφον καὶ λέγει πρός µε· “ὦ Ἀλέξανδρε, ὁ τὰ ἐπίγεια µὴ 
καταλαβὼν τὰ ἐπουράνια ἐπιζητεῖς; ὑπόστρεφε οὖν διὰ τάχους ἐπὶ τῆς γῆς, µήπως 
τοῖς ὀρνέοις τούτοις βρῶµα γενήσῃ.” καὶ πάλιν φησὶ πρός µε· “πρόσσχες, 
Ἀλέξανδρε, ἐπὶ τὴν γῆν κάτω.” ἐγὼ δὲ µετὰ φόβου προσσχὼν [καὶ] εἶδον· καὶ ἰδοὺ 
ὄφις µέγας κύκλῳ καὶ µέσον τοῦ ὄφεως ἅλωνα σµικροτάτην. καὶ λέγει µοι ὁ 
συναντήσας µοι· “ἐπίστρεψον οὖν τὸ δόρυ ἐπὶ τὴν ἅλωνα, ἥτις ἐστὶν ὁ κόσµος. ὁ 
γὰρ ὄφις ἡ θάλασσά ἐστιν ἡ κυκλοῦσα τὴν γῆν.” ἐγὼ δὲ ὑποστρέψας βουλήσει τῆς 
ἄνω προνοίας κατῆλθον ἐπὶ τῆς γῆς µακρόθεν τοῦ στρατοπέδου ἡµερῶν ζʹ. ἤµην 
δὲ εἰς τέλος νενεκρωµένος καὶ ἡµίθνητος. εὗρον δὲ ἐκεῖ σατράπην ὑπὸ τὴν ἐµὴν 
ἐξουσίαν· <καὶ> λαβὼν παρ’ αὐτοῦ τριακοσίους ἱππεῖς ἦλθον εἰς τὸ στρατόπεδον. 
οὐκέτι οὖν προσεθέµην ἀδύνατα ἐπιχειρεῖν. ἔρρωσον. 

 
Γ 30-33: Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 
30 Γράφει δὲ καὶ ἕτερα γράµµατα Ἀλέξανδρος τῇ µητρὶ αὐτοῦ Ὀλυµπιάδι, 
γενόµενος ἐν Βαβυλῶνι τῇ µεγάλῃ, µέλλοντος αὐτοῦ ἐκλιπεῖν τὸν ἀνθρώπινον 
βίον, περιέχοντα οὕτως· 
Μεγάλην τινά φασιν [ἔχειν] τῶν δαιµονίων τὴν προβλεψίαν. τῶν γὰρ ἐγχωρίων 
γυναικῶν τις ἔτεκε βρέφος, τὰ µὲν ἄνω τοῦ σώµατος ἕως τῶν λαγόνων ἀνθρώπου 
πάντα κατὰ φύσιν, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν µηρῶν ἕως κάτω θηρίων προτοµαί, ὥστε εἶναι 
παρόµοιον τὸ παιδίον τῇ καλουµένῃ Σκύλλῃ. ἦσαν γὰρ αἱ προτοµαὶ λεόντων καὶ 
ἀγρίων κυνῶν. καὶ τούτων ἦσαν αἱ µορφαὶ <κινούµεναι καὶ> πᾶσιν εὔδηλοι, ὥστε 
γινώσκειν τὸν ἑκάστου τύπον. ἡ δὲ τοῦ παιδίου προτοµὴ ἦν τεθνηκυῖα. ἅµα δὲ τοῦ 
τεκεῖν τὴν γυναῖκα τὸ βρέφος, ἐµβαλοῦσα αὐτὸ εἰς τὸ ῥακκίον καὶ κατακαλύψασα 
παραγίνεται ἐπὶ τὰ βασίλεια Ἀλεξάνδρου καὶ εἶπε τῷ ἀγγέλῳ αὐτοῦ· “µήνυσόν µε 
τῷ βασιλεῖ Ἀλεξάνδρῳ περί τινος πράγµατος θαυµαστοῦ, ἐπειδὴ βούλοµαι αὐτῷ 
δεῖξαί τι.” ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐτύγχανεν ἀναπαυόµενος µέσον ἡµέρας ἐν τῷ κοιτῶνι 
αὐτοῦ. ὡς δὲ ἠγέρθη, ἤκουσε περὶ τῆς γυναικὸς καὶ ἐκέλευσεν εἰσάγεσθαι αὐτήν. 
τῆς δὲ ἐλθούσης ἐκέλευσεν ὁ βασιλεὺς ἀποστῆναι πάντας τοὺς παρόντας· καὶ 
ἐξελθόντων πάντων ἔδειξεν αὐτῷ ἡ γυνὴ τὸ γεγεννηµένον τέρας φάσκουσα αὐτὴ 
αὐτὸ τετοκέναι. Τοῦτο δὲ ἰδὼν Ἀλέξανδρος ἐθαύµασε καὶ εὐθέως ἐκέλευσεν 
ἐνεχθῆναι σηµειολύτας σοφούς τε καὶ µάγους. καὶ τούτων ἐλθόντων [µετὰ καὶ 
Χαλδαίων] ἐκέλευσε τὴν σύγκρισιν ποιήσασθαι αὐτοὺς περὶ τοῦ σηµείου τούτου 
τοῦ γεννηθέντος, ἐπαγγειλάµενος αὐτοῖς θάνατον, ἐὰν µὴ εἴπωσιν αὐτῷ τὴν 
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ἀλήθειαν. ἦσαν δὲ οἱ ἐπιδοξότατοι καὶ συνετώτατοι τῶν Χαλδαίων πέντε, καὶ ὁ 
µὲν εἷς κατὰ τέχνην πολὺ διέφερε πάντων, ὃς οὐκ ἐτύγχανε κατὰ τύχην 
παρεπιδηµῶν. οἱ δὲ παρόντες ἔλεγον ἔσεσθαι τοῖς πολέµοις τὸν Ἀλέξανδρον 
ἰσχυρότερον πάντων, καὶ κατακυριεύσει πάντων τῶν ἀνθρώπων. τὰ δὲ ζῷα τὰ 
ἀλκιµωδέστατα ἔφασαν εἶναι τὰ ἔθνη ὑποτεταγµένα τῷ ἀνθρωπίνῳ σώµατι καὶ 
τοῦτο σηµαίνει. µετ’ αὐτοὺς δὲ παρεγένετο καὶ ὁ ἕτερος Χαλδαῖος πρὸς 
Ἀλέξανδρον. καὶ ἰδὼν τὴν διάθεσιν τοῦ σηµείου ἀνεβόησε µεγάλως δακρύων καὶ 
τὰ ἱµάτια αὐτοῦ διέρρηξε δεινοπαθῶν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἰδὼν αὐτὸν περιπαθῆ 
γενόµενον ἠγωνίασεν οὐ µετρίως καὶ κελεύει αὐτὸν θαρροῦντα λέγειν τὰ ἐκ τοῦ 
σηµείου θεωρούµενα. ὁ δὲ λέγει αὐτῷ ταῦτα· “βασιλεῦ, οὐκ ἔξεστί <σε> 
συγκρῖναι τοῖς ζῶσιν.” τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου ἀπαιτοῦντος αὐτὸν τὰ τῆς συγκρίσεως 
τοῦ σηµείου ἀπεκρίθη αὐτῷ ταῦτα· “κράτιστε βασιλεῦ πάντων ἀνθρώπων, ὁ µὲν 
τύπος ὁ ἀνθρώπινος σὺ εἶ. τῶν δὲ θηρίων αἱ µορφαὶ οἱ περὶ σὲ ὄντες εἰσίν. καὶ εἰ 
µὲν οὖν τὸ ἄνω µέρος ἔζη καὶ ἐν κινήσει ἦν καθάπερ καὶ τὰ ζῷα τὰ ὑπὸ τοῦτο 
ὄντα <ἤµελλες ἄν πάντων ἄρχειν>. καὶ ὥσπερ οὖν τοῦτο µετέστη[ν] ἐκ τοῦ ζῆν, 
οὕτως καὶ σύ, βασιλεῦ· καὶ ὃν τρόπον τὰ θηρία τὰ ὑπὸ τοῦτο ὄντα, οὕτως καὶ οἱ 
περὶ σέ· οὔτε γὰρ φρόνησιν ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ἄγρια τυγχάνουσι πρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους· οὕτως καὶ οἱ περὶ σὲ ὄντες διάκεινται πρός σε.” καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ 
Χαλδαῖος ἐξῆλθε. τὸ δὲ βρέφος αὖθις καῆναι εἶπεν ὁ Χαλδαῖος. καὶ ταῦτα ἀκούσας 
Ἀλέξανδρος τὰ καθ’ ἑαυτὸν διετύπου πράγµατα καθ’ ἡµέραν.  

31 Τοῦ δὲ Ἀντιπάτρου ἐπαναστάντος Ὀλυµπιάδι τῇ µητρὶ Ἀλεξάνδρου, 
ἐποίησεν εἰς αὐτὴν ὅπερ ἐβούλετο. καὶ τῆς µητρὸς Ἀλεξάνδρου πλεονάκις γραφού-
σης αὐτῷ περὶ τοῦ Ἀντιπάτρου—ἤχθετο γὰρ ὡς µήτηρ [περὶ] Ἀλεξάνδρου— καὶ 
βουλοµένης αὐτῆς διελθεῖν εἰς τὴν Ἤπειρον, διεκώλυεν αὐτὴν Ἀντίπατρος. τοῦ δὲ 
Ἀλεξάνδρου δεξαµένου τὰ γράµµατα Ὀλυµπιάδος τῆς µητρὸς αὐτοῦ καὶ γνοὺς δι’ 
αὐτῶν τὴν ἐνεστηκυῖαν τῇ µητρὶ αὐτοῦ λύπην ἀπέστειλε πρὸς τὸν Ἀντίπατρον 
Καρτερὸν τοὔνοµα εἰς Μακεδονίαν ἐπιµελητὴν αὐτῆς γενόµενον. αἰσθόµενος δὲ 
Ἀντίπατρος τὴν ἐπίνοιαν Ἀλεξάνδρου καὶ ἄφιξιν Καρτεροῦ καὶ εἰδὼς τοὺς 
στρατιώτας ἀνακοµίζοντας ἀπὸ Ἀλεξάνδρου εἰς Μακεδονίαν καὶ Θεσσαλίαν 
ἕνεκεν αὐτοῦ, ἐφοβήθη καὶ ἦλθεν εἰς δολοφονίας Ἀλεξάνδρου, φοβούµενος περὶ 
ὧν ἔπραξεν εἰς Ὀλυµπιάδα, µήποτε εἰς παραφυλακισµὸν ἔλθῃ. ἤκουσε γὰρ τὸν 
Ἀλέξανδρον ὑπερβεβηκέναι πολὺ πρὸς ὑπερηφανίαν διὰ τὰς ἐπιτελουµένας αὐτῷ 
πράξεις. καὶ τοῦτο διαλογιζόµενος ἐσκεύασε φάρµακον δηλητήριον, ὃ οὐκ ἔφερεν 
ἀγγεῖον οὔτε χαλκὸν οὔτε ὑάλινον οὔτε κεράµιον, ἀλλ’ εὐθέως ἐρρήγνυτο. ἐν 
µολιβδίνῃ οὖν πυξίδι βαλὼν τὸ φάρµακον ὁ Ἀντίπατρος καὶ περικαλύψας ἄλλῃ 
πυξίδι σιδηρᾷ δέδωκε τῷ ἰδίῳ υἱῷ καὶ ἀπέστειλεν εἰς Βαβυλῶνα Ἰούλλῳ τῷ ἐπι-
κέρνῃ Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως, συλλαλήσας αὐτῷ ὑπὲρ τῆς τοῦ φαρµάκου δεινό-
τητος καὶ θανατηφόρου δυνάµεως, ὅπως ἐάν τι αὐτῷ ἐν τοῖς πολέµοις ὑπὸ τῶν 
πολεµίων συµβῇ δεξάµενος τέλος λάβοι.  

Ἀφικόµενος δὲ ὁ υἱὸς Ἀντιπάτρου εἰς Βαβυλῶνα συνελάλησεν Ἰούλλῳ τῷ 
ἐπικέρνῃ Ἀλεξάνδρου λάθρα περὶ τῆς τοῦ φαρµάκου δόσεως. τοῦ Ἰούλλου οὖν ἐν 
λύπῃ φεροµένου πρὸς Ἀλέξανδρον—πρὸ ὀλίγων γὰρ ἡµερῶν παραπεσόντος 
Ἰούλλου Ἀλέξανδρος ῥάβδῳ κατὰ τῆς κεφαλῆς Ἰούλλῳ δεδωκὼς ἐτραυµάτισεν 
αὐτὸν δεινῶς—ὅθεν Ἰοῦλλος ὀργιζόµενος Ἀλεξάνδρῳ ὑπήντησε τῷ Ἀντιπάτρου 
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υἱῷ πρὸς τὸ παρανόµηµα. παρέλαβε δὲ σὺν αὐτῷ Ἰοῦλλος Μήδιόν τινα 
συνηδικηµένον αὐτῷ. καὶ διετάξαντο εἰς ἑαυτοὺς πῶς δώσουσι τῷ Ἀλεξάνδρῳ τὸ 
φάρµακον πιεῖν. τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου ἀναπαυσαµένου ἐν µιᾷ τῶν ἡµερῶν ἀπὸ 
δείπνου µεγάλου προσῆλθεν αὐτῷ τῇ ἐπαύριον [τις] Μήδιος ἀξιῶν αὐτὸν 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. καὶ πεισθεὶς Ἀλέξανδρος τῇ τοῦ Μηδίου δεήσει 
ἧξεν ἐπὶ τὸν δεῖπνον αὐτοῦ. συνανεκλίθησαν δὲ τῷ βασιλεῖ Ἀλεξάνδρῳ τινές.  τὸ 
δὲ µέλλον γίνεσθαι διὰ τοῦ φαρµάκου φόνιον ἐπιβούλευµα Περδίκας µὲν καὶ 
Πτολεµαῖος καὶ Ὄλκιος καὶ Λυσίµαχος καὶ Εὐµένιος καὶ Κάσσανδρος οὐκ 
ᾔδεισαν· οἱ δὲ ἄλλοι πάντες οἱ συνανακείµενοι Ἀλεξάνδρῳ µετειλήφασι τῆς παρα-
νόµου πράξεως τοῦ φαρµάκου καὶ συµπεφωνηκότες ἦσαν τῷ Ἰούλλῳ οἰνοχόῳ τοῦ 
βασιλέως Ἀλεξάνδρου δεδωκότες ὅρκους ἀλλήλοις. ἐπεθύµουν γὰρ ἤδη πραγµά-
των τοῦ Ἀλεξάνδρου. τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου συνανακλιθέντος αὐτοῖς προσήνεγκεν 
αὐτῷ Ἰοῦλλος ποτήριον ἄδολον. λόγου δὲ προσπεσόντος διατριβῆς ἕνεκεν τοῦ πό-
του ἤδη διεληλυθότος ἱκανοῦ χρόνου ἐπέδωκεν Ἰοῦλλος ἕτερον ποτήριον ἔχον τὸ 
φάρµακον. δεξάµενος δὲ Ἀλέξανδρος σὺν τῇ συντυχίᾳ καὶ πιὼν ἐξαίφνης ἀνεβόη-
σεν ὡς τόξῳ πεπληγµένος διὰ τοῦ ἥπατος. µικρὸν δὲ ἐπισχὼν χρόνον <καὶ τὴν 
ὀδύνην καρτερήσας ἀπῄει πρὸς ἑαυτόν>, ἐντειλάµενος τοῖς παροῦσιν ἐπὶ τὸ δεῖ-
πνον µένειν. 

32 Οἱ δὲ ἀγωνιάσαντες διέλυσαν παραχρῆµα τὸ δεῖπνον· ἔξωθεν δὲ 
ἀπεκαραδόκουν τὸ συµβησόµενον. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἑαυτὸν προιέµενος εἶπεν· “ὦ 
Ῥωξάνη, µικρὸν ἐµοὶ χάρισαι σεαυτήν.” καὶ ὑπ’ αὐτῆς κατεχόµενος ἀπῆλθεν εἰς 
τὸ παλάτιον αὐτοῦ καὶ κατεκλίθη. 

 Ἡµέρας δὲ γενοµένης ἐκέλευσε Περδίκαν καὶ Πτολεµαῖον καὶ Λυσίµαχον 
εἰσελθεῖν πρὸς αὐτόν. εἶπε δὲ ὅπως ἄλλος τις µὴ εἰσέλθῃ σὺν αὐτοῖς, ἄχρις ἂν 
διάθηται. ἐξαίφνης δὲ ἐκ τῶν Μακεδόνων ἐγένετο βοὴ καὶ συνδροµὴ πρὸς τὴν 
αὐλὴν τοῦ παλατίου Ἀλεξάνδρου ἐπὶ τὸ ἀνελεῖν τοὺς σωµατοφύλακας αὐτοῦ, εἰ µὴ 
δείξωσιν αὐτοῖς τὸν βασιλέα. τοῦ δὲ Ἀλεξάνδρου πυνθανοµένου περὶ τοῦ θορύβου 
προσῆλθεν αὐτῷ Περδίκας καὶ ἐδίδαξεν αὐτὸν τὸ λεγόµενον ὑπὸ τῶν Μακεδόνων. 
προσέταξε δὲ Ἀλέξανδρος τὴν κλίνην αὐτοῦ ἐπαρθῆναι εἰς ἕνα τόπον, ὥστε πᾶσαν 
τὴν δύναµιν τῶν στρατευµάτων παραπορευοµένους ὁρᾶν αὐτὸν [εἰς ἁγιασµόν] καὶ 
δι’ ἑτέρας θύρας ἐξάγειν. ποιήσαντος δὲ τοῦ Περδίκα τὰ προσταχθέντα ὑπὸ 
Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως εἰσεπορεύοντο οἱ Μακεδόνες µόνοι καὶ ἐθεώρουν 
αὐτόν. καὶ οὐκ ἦν ὃς οὐκ ἐδάκρυε τηλικοῦτον βασιλέα Ἀλέξανδρον κατακείµενον 
κλίνῃ ἡµιθανῆ. ἀνὴρ δέ τις ἐξ αὐτῶν τῷ µὲν εἴδει οὐκ ἀπρεπής, ἰδιώτης δέ, ἐλθὼν 
πλησίον τῆς κλίνης Ἀλεξάνδρου εἶπεν· “ἐπ’ ἀγαθῷ µέν, Ἀλέξανδρε βασιλεῦ, 
Φίλιππος ὁ πατήρ σου ἦρξεν, ἐπ’ ἀγαθῷ τε καὶ σύ, βασιλεῦ. καὶ σὺ µὲν 
προλαµβάνεις ἡµᾶς, καλὸν οὖν ἡµᾶς σὺν σοὶ ἀποθανεῖν τῷ ποιήσαντι Μακεδονίαν 
πόλιν ἐλευθέραν.” ὁ δὲ Ἀλέξανδρος δακρύσας ἐξέτεινε τὴν δεξιὰν χεῖρα ἔµφασιν 
ποιούµενος παρακλήσεως. 

33 Καὶ κελεύσας εἰσελθεῖν ὑποµνηµατογράφον εἶπε περὶ Ῥωξάνης τῆς 
γυναικὸς αὐτοῦ· “Ἐὰν γένηταί µοι ἐκ Ῥωξάνης τῆς ἐµῆς γυναικὸς ἀρρενικόν, 
ἐκεῖνος βασιλευέτω Μακεδόσιν· ἐὰν δὲ θῆλυ γένηται, ἑλέσθωσαν ὃν ἐὰν 
βούλονται βασιλέα.”προσέταξε δὲ γράψαι <πρὸς> τὴν µητέρα αὐτοῦ οὕτως· 
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Βασιλεὺς Ἀλέξανδρος τῇ γλυκυτάτῃ µοι µητρὶ χαίρειν. Δεξαµένη µου ταύτην 
τὴν τελευταίαν γραφὴν ποίησον ἄριστον πολυτελῆ εἰς ἀντάµειψιν τῆς ἄνω 
προνοίας τὸν τοιοῦτόν σοι παρασχούσης υἱόν. πλὴν εἰ βούλει µε θεραπεῦσαι, αὐτὴ 
δι’ἑαυτῆς πορευθεῖσα συνάγαγε πάντας µικρούς τε καὶ µεγάλους, πλουσίους καὶ 
πένητας ἐν τῷ ἀρίστῳ λέγουσα πρὸς αὐτούς· “ἰδοὺ τὸ ἄριστον ἡτοίµασται· δεῦτε 
εὐωχηθῆτε. Πλὴν µηδεὶς ἐξ ὑµῶν <ὃς> ἔχει θλῖψιν ἤ νῦν ἤ ἔκπαλαι εἰσέλθῃ, ὅτι 
οὐ θλίψεως ἄριστον ἐποίησα ἀλλὰ χαρᾶς.” ἔρρωσον µήτηρ.  

Τοῦτο δὲ ποιήσασα Ὀλυµπιάς, οὐδεὶς παρεγένετο ἐν τῷ ἀρίστῳ οὔτε µικρὸς 
οὔτε µέγας, οὐ πλούσιος οὐ πένης εὑρέθη δίχα θλίψεως. Εὐθὺς οὖν ἐπέγνω ἡ 
µήτηρ αὐτοῦ τὴν σοφίαν αὐτοῦ καὶ ὡς ὅτι ἐκεῖ τῶν ὄντων ἐξῆλθεν Ἀλέξανδρος καὶ 
χάριν παραµυθίας ἔγραψεν ταῦτα, ὡς ὅτι οὐ ξένον τι συνέβη τούτῳ, ἀλλὰ τοῖς 
πᾶσι συµβὰν καὶ συµβαῖνον. 

ταῦτα καὶ ἄλλα πολλὰ εἰπόντος τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐγένετο περὶ τὸν ἀέρα 
ὁµίχλη καὶ ἐφάνη µέγας ἀστὴρ κατερχόµενος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν 
καὶ σὺν αὐτῷ ἀετός· καὶ τὸ ἄγαλµα δὲ Βαβυλῶνος, ὃ ἐκάλουν Διός, ἐκινήθη. ὁ δὲ 
ἀστὴρ πάλιν ἀνῆλθεν εἰς τὸν οὐρανόν. <ἠκολούθησε δὲ αὐτῷ καὶ ὁ ἀετός. 
κρυβέντος δὲ τοῦ ἀστέρος εἰς τὸν οὐρανὸν> εὐθέως ἐκοιµήθη Ἀλέξανδρος τὸν 
αἰώνιον ὕπνον. 

 
Μετάφραση 

Α 10 Μετά από λίγες ηµέρες συνάντησε ο Φίλιππος την Ολυµπιάδα και της λέει· 
«Με εξαπάτησες, γυναίκα! Συνέλαβες το παιδί όχι µε θεό αλλά µε κάποιον άλλον 
(άνδρα). Θα τον περιποιηθώ, όταν πέσει στα χέρια µου.» Τα άκουσε αυτά ο Νεκτεναβώ. 
Και ενώ γινόταν µεγάλο δείπνο στο παλάτι και όλοι γιόρταζαν µαζί µε τον βασιλιά 
Φίλιππο την επιστροφή του, µόνο ο βασιλιάς Φίλιππος ήταν σκυθρωπός, γιατί η γυναίκα 
του Ολυµπιάδα ήταν έγκυος. Μεταµορφώθηκε τότε µπροστά σε όλους ο Νεκτεναβώ σε 
φίδι, µεγαλύτερο από το πρώτο, µπήκε στο µέσο της τραπεζαρίας και έβγαλε έναν τόσο 
φοβερό συριγµό, που σείστηκαν τα θεµέλια του παλατιού. Οι συνδαιτηµόνες του 
βασιλιά, όταν είδαν το φίδι, πήδηξαν φοβισµένοι. Η Ολυµπιάδα αναγνώρισε τον γαµπρό 
και έτεινε το δεξί της χέρι. Το φίδι σήκωσε το σώµα του και το κεφάλι του, έκανε έναν 
γύρο και ήλθε στα γόνατα της Ολυµπιάδας. Πρόβαλε τη διχαλωτή του γλώσσα και τη 
φίλησε, δείχνοντας τη στοργή του στους θεατές. Και, ενώ ο Φίλιππος κοιτούσε 
αχόρταγα µε αποδοκιµασία και θαυµασµό ταυτόχρονα, µεταµορφώθηκε το φίδι σε αετό 
και είναι περιττό να πει κανείς πού πήγε. Ο Φίλιππος όταν συνήλθε από τον φόβο του 
είπε· «Γυναίκα, έλαβα απόδειξη της αθωότητάς σου, αφού ο θεός έσπευσε να σε 
βοηθήσει στον κίνδυνο. Ποιος θεός (είναι) δεν ξέρω αυτή τη στιγµή. Μου έδειξε τη 
µορφή του θεού Άµµωνα και του Απόλλωνα και του Ασκληπιού.» Και η Ολυµπιάδα του 
είπε· «Όπως µου φανέρωσε ο ίδιος, όταν βρεθήκαµε, είναι ο θεός όλης της Λιβύης, ο 
Άµµωνας.» Έτσι ο Φίλιππος µακάριζε τον εαυτό του, καθώς το παιδί της γυναίκας του 
θα ήταν απόγονος θεού. 

Α 11 Μετά από µερικές ηµέρες, καθόταν ο Φίλιππος σε έναν βασιλικό κήπο, 
όπου έβοσκαν σµήνη διαφόρων πουλιών. Και ξαφνικά πήδηξε ένα πουλί στον κόλπο του 
Φιλίππου του βασιλιά και γέννησε εκεί ένα αβγό. Κύλησε τότε το αβγό από τον κόλπο 
του, έπεσε κάτω και έσπασε. Από αυτό ξεπήδησε ένα µικρό φιδάκι, που έκανε έναν 
κύκλο γύρω από το αβγό και µετά προσπάθησε να µπει εκεί από όπου βγήκε. Έβαλε 
µέσα το κεφάλι του και πέθανε. Ταράχτηκε ο βασιλιάς Φίλιππος. Έστειλε και κάλεσε 
κάποιον ειδικό στην ερµηνεία των σηµείων και του εξήγησε τι συνέβη. Ο οιωνοσκόπος 
µε την καθοδήγηση  του θεού  τού είπε· «Βασιλιά, θα αποκτήσεις γιο, ο οποίος θα 
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περιοδεύσει σε όλον τον κόσµο και θα τους υποτάξει όλους µε τη δύναµή του. 
Επιστρέφοντας στο βασίλειό του θα πεθάνει έχοντας ζήσει λίγα µόνο χρόνια. Το φίδι 
δηλαδή είναι βασιλικό ζώο και το αβγό µοιάζει µε τον κόσµο από όπου βγήκε το φίδι. 
Έκανε έναν κύκλο γύρω από τον κόσµο και, επιθυµώντας να εισέλθει εκεί από όπου 
εξήλθε, δεν πρόφτασε αλλά πέθανε.» Ο οιωνοσκόπος, λοιπόν, ερµήνευσε το συµβάν, 
πήρε δώρα από τον βασιλιά Φίλιππο και έφυγε.  

Α 12 Και, όταν έφτασε η ώρα να γεννήσει η Ολυµπιάδα, κάθησε σε ένα ειδικό 
για τη γέννα κάθισµα και άρχισαν οι πόνοι του τοκετού. Ο Νεκτεναβώ, που βρισκόταν 
δίπλα της, υπολόγισε τις ουράνιες πορείες και την παρότρυνε να µην βιαστεί να 
γεννήσει. Ανατάραξε τα κοσµικά στοιχεία και χρησιµοποιώντας τη µαγική του δύναµη 
µάθαινε το µέλλον και της λέει· «Γυναίκα, συγκρατήσου και νίκησε τη δύναµη της 
φύσης. Αν γεννήσεις αυτή τη στιγµή, θα φέρεις στον κόσµο έναν υπόδουλο αιχµάλωτο ή 
ένα µεγάλο τέρας.» Και πάλι τη γυναίκα την έπιαναν περισσότεροι πόνοι και δεν 
µπορούσε πια να συγκρατηθεί. Ο Νεκτεναβώ της είπε· «Κάνε λίγη υποµονή, γυναίκα, 
γιατί, αν γεννήσεις τώρα, θα γίνει ένας ανεπρόκοπος ευνούχος.» Έτσι ο Νεκτεναβώ µε 
παρηγορητικά και φιλικά λόγια τη µάθαινε να συγκρατεί µε τα χέρια την πορεία της 
φύσης, ενώ ο ίδιος µε τη µαγική του δύναµη καθυστερούσε τον τοκετό της γυναίκας. 
Και πάλι, αφού µελέτησε τις ουράνιες πορείες των κοσµικών στοιχείων, παρατήρησε ότι 
ολόκληρος ο κόσµος µεσουρανούσε και υπήρχε ένα φωτεινό αστέρι στον ουρανό που 
έλαµπε σαν τον ήλιο. Και είπε στην Ολυµπιάδα· «Τώρα βγάλε την κραυγή της γέννας». 
Και αυτός προκάλεσε τον τοκετό και είπε σε αυτή· «Βασιλιά κοσµοκράτορα θα 
γεννήσεις τώρα.» Και η Ολυµπιάδα βόγκηξε περισσότερο και από αγελάδα και γέννησε 
µε αγαθή συγκυρία αρσενικό παιδί. Καθώς έπεφτε το παιδί στη γη ξέσπασαν τόσες 
αλλεπάλληλες βροντές και αστραπές, που σείστηκε όλος ο κόσµος.  

Α 36 Ο Αλέξανδρος εγκατέστησε στην Τύρο σατράπη της Φοινίκης και 
αναχώρησε. Προχωρούσε παραλιακά της Συρίας και τον συνάντησαν οι απεσταλµένοι 
του Δαρείου, οι οποίοι του έφεραν επιστολή, µαστίγιο, µπάλα, και ένα κιβώτιο µε 
χρυσό. Ο Αλέξανδρος παρέλαβε την επιστολή του Δαρείου, του βασιλιά των Περσών, 
και τη διάβασε. Είχε το εξής περιεχόµενο:  

«Εγώ, ο βασιλιάς των βασιλέων, ο συγγενής των θεών, εγώ που ανατέλλω µαζί 
µε τον ήλιο, ο ίδιος ο θεός Δαρείος, προστάζω εσένα, τον Αλέξανδρο, τον υπηρέτη µου, 
και σε διατάζω να επιστρέψεις στους γονείς σου, να µε υπηρετείς και να πλαγιάζεις στον 
κόλπο της µητέρας σου Ολυµπιάδας. Αυτό ταιριάζει στην ηλικία σου· πρέπει να 
εκπαιδευτείς και να µεγαλώσεις. Για αυτό σου έστειλα µαστίγιο και σφαίρα και κιβώτιο 
µε χρυσό για να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις. Με το µαστίγιο σου στέλνω το µήνυµα 
ότι ακόµη πρέπει να εκπαιδευτείς. Την µπάλα σου τη δίνω για να παίζεις µε τους 
συνοµηλίκους σου και να µην ξεσηκώνεις τόσους υπερφίαλους νέους σαν αρχιληστής 
ταράζοντας τις πόλεις. Γιατί, και αν ακόµη ολόκληρη η οικουµένη συνασπιστεί, δεν θα 
µπορέσει να νικήσει την περσική βασιλεία. Διαθέτω τόσα πλήθη στρατιωτών όσα ούτε 
να αριθµήσει κανείς µπορεί, όπως την άµµο· έχω τόσο πολύ χρυσό και ασήµι, που θα 
µπορούσα να καλύψω ολόκληρη τη γη. Σου έστειλα και ένα κιβώτιο γεµάτο χρυσό, 
ώστε, αν δεν µπορείς να δώσεις τροφή στους συντρόφους σου ληστές, να τους δώσεις τα 
απαραίτητα να επιστρέψει ο καθένας στην πατρίδα του. Αν δεν υπακούσεις στις 
διαταγές µου, θα στείλω εναντίον σου τους στρατιώτες µου να σε κυνηγήσουν και να σε 
συλλάβουν. Και τότε δεν θα σε αντιµετωπίσω ως γιο του Φιλίππου, αλλά θα σε 
σταυρώσω ως αποστάτη.»  

Α 38 Μετά από τρεις ηµέρες γράφει ο Αλέξανδρος επιστολή στον Δαρείο, την 
οποία διάβασε σε όλο το στράτευµά του χωρίς να είναι παρόντες οι απεσταλµένοι του 
Δαρείου. Η επιστολή είχε ως εξής:  

«Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, ο γιος του βασιλιά Φιλίππου και της Ολυµπιάδας, 
χαιρετά τον βασιλιά των βασιλέων, τον συγκυρίαρχο µε τους θεούς, αυτόν που 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 475 
 

	

ανατέλλει µε τον ήλιο, τον µεγάλο θεό, τον βασιλιά των Περσών. Θα είναι ντροπή αυτός 
που επαίρεται ότι έχει τόση δύναµη και που ανατέλλει µαζί µε τον ήλιο να βρεθεί 
κάποτε στην ταπεινή υποτέλεια κάποιου ανθρώπου, του Αλεξάνδρου. Τα ονόµατα των 
θεών, που χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους, προσφέρουν στους θνητούς µεγάλη 
δύναµη ή φρόνηση. Γιατί πώς είναι δυνατόν να κατοικούν τα ονόµατα των αθανάτων 
θεών σε φθαρτά σώµατα; Εµείς καταλάβαµε από τη συµπεριφορά σου ότι, επειδή κατά 
τη γνώµη µας δεν έχεις καµία δύναµη, χρησιµοποιείς τα ονόµατα των θεών και ενδύεσαι 
τις δικές τους δυνάµεις πάνω στη γη. Εγώ, ωστόσο, έρχοµαι να σε πολεµήσω ως θνητό 
και η ροπή της νίκης θα εξαρτηθεί από την Άνω Πρόνοια. Γιατί, λοιπόν, µας έγραψες ότι 
έχεις αποκτήσει τόσο χρυσό και ασήµι; Για να πολεµήσουµε µε µεγαλύτερη γενναιότητα 
γνωρίζοντας ότι θα κερδίσουµε τόσα πολλά; Και εγώ µεν, αν σε νικήσω, θα αποκτήσω 
µεγάλη φήµη και θα είµαι σπουδαίος βασιλιάς Ελλήνων και βαρβάρων, γιατί θα έχω 
κατατροπώσει τον ισχυρό βασιλιά και αυτοκράτορα Δαρείο. Εσύ, όµως, αν νικήσεις 
εµένα, δεν θα διαπράξεις καµία γενναία πράξη· θα έχεις νικήσει απλώς ένα ληστή, όπως 
µας έγραψες. Ενώ εγώ θα έχω νικήσει τον βασιλιά των βασιλέων, τον µεγάλο θεό 
Δαρείο. Βέβαια, µου έστειλες και µαστίγιο και µπάλα και κιβώτιο χρυσού, 
περιπαίζοντάς µε· αλλά εγώ τα εξέλαβα ως καλούς οιωνούς. Δέχτηκα το µαστίγιο, γιατί 
χτυπώντας τους βαρβάρους µε τις λόγχες και τα όπλα µου θα τους υποδουλώσω µε τη 
δύναµή µου. Με την µπάλα µού έδειξες ότι πρόκειται να γίνω ο κυρίαρχος του κόσµου, 
καθώς ο κόσµος τυχαίνει να είναι σφαιροειδής και στρογγυλός. Και το κιβώτιο του 
χρυσού αποτελεί επίσης καλό σηµάδι· θα σε νικήσω και θα µου πληρώνεις φόρους.»  

Β 23 Μετά από αυτά γράφει ο Αλέξανδρος στη µητέρα του τα εξής: «Ο Βασιλιάς 
Αλέξανδρος χαιρετά την πολυαγαπηµένη µητέρα του και τον αξιοσέβαστο καθηγητή 
του Αριστοτέλη. Θεώρησα αναγκαίο να σας γράψω για τη µάχη που διεξήγαγα εναντίον 
του Δαρείου. Όταν πληροφορήθηκα ότι βρίσκεται στον Ισσικό κόλπο µε πλήθος 
στρατού και άλλους βασιλιάδες, πήρα πάρα πολλές κατσίκες, έδεσα λαµπάδες στα 
κέρατά τους, βγήκα και προχωρούσα νύχτα. Αυτοί βλέποντας από µακριά τις λαµπάδες, 
θεώρησαν ότι είναι αναρίθµητος στρατός. Δείλιασαν και έτσι ηττήθηκαν. Με αυτόν τον 
τρόπο τους νίκησα. Σε εκείνον τον τόπο έκτισα πόλη µε το όνοµα «Αιγαί». Επίσης, 
έκτισα κι άλλη πόλη στον Ισσικό κόλπο, την οποία ονόµασα Αλεξάνδρεια. Τον Δαρείο 
ωστόσο τον πρόδωσαν, τον συνέλαβαν και τον τραυµάτισαν οι δικοί του σατράπες. Τον 
λυπήθηκα πάρα πολύ, γιατί, αφού τον νίκησα, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, αλλά να τον 
έχω στην εξουσία µου. Τον βρήκα ζωντανό και, αφού τον τύλιξα µε τη χλαµύδα που 
φορούσα, τον σκέπασα. Το παράδειγµα του Δαρείου µε έκανε να συλλογιστώ την 
αβεβαιότητα της τύχης και τον θρήνησα. Έγινε η κηδεία του µε βασιλικό τρόπο και 
έδωσα διαταγή να κοπούν οι µύτες και τα αυτιά αυτών που φύλαγαν τον τάφο, σύµφωνα 
µε το έθιµο της χώρας. Επίσης, διέταξα να σταυρωθούν οι δολοφόνοι στον τάφο του. 
Από εκεί έφυγα και νίκησα τον Αρειοβαρζά και τη βασιλεία του Μαναζακού. Υπέταξα 
τη Μηδία, την Αρµενία, την Εβεσία και όλη την περσική χώρα, την οποία εξουσίαζε ο 
Δαρείος.       

Β 32 Εκεί λοιπόν πήρα οδηγούς και ήθελα να εισέλθω στο εσωτερικό µέρος της 
ερήµου στην κατεύθυνση της Μεγάλης Άρκτου. Αυτοί προσπαθούσαν να µε 
αποτρέψουν να πάω εκεί, εξαιτίας του πλήθους των θηρίων που υπήρχαν σε εκείνους 
τους τόπους. Ωστόσο αγνόησα τα λόγια τους και ξεκίνησα. Φτάσαµε σε κάποιον τόπο 
φαραγγώδη, όπου ο δρόµος ήταν πολύ στενός και δύσβατος. Περπατούσαµε οκτώ 
ηµέρες. Σε εκείνους τους τόπους είδαµε παράξενα θηρία, που δεν γνωρίζαµε. Περάσαµε 
εκείνον τον τόπο και βρεθήκαµε σε ακόµη χειρότερο. Βρήκαµε εκεί µεγάλο δάσος από 
δέντρα που ονοµάζονταν «αναφάνδα», τα οποία είχαν έναν παράξενο και αλλόκοτο 
καρπό. Ήταν τεράστια µήλα σαν πελώρια πεπόνια. Υπήρχαν και άνθρωποι στο δάσος 
εκείνο µε το όνοµα «Φυτοί». Είχαν ύφος είκοσι τέσσερις πήχεις, µακριούς λαιµούς, 
περίπου ενάµιση πήχη και µακριά πόδια. Οι αγκώνες και τα χέρια τους έµοιαζαν µε 
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πριόνια. Όταν µας είδαν, όρµησαν εναντίον του στρατοπέδου. Εγώ βλέποντάς τους 
σάστισα. Έδωσα εντολή να συλλάβουν έναν από αυτούς. Ορµήσαµε εναντίον τους µε 
φωνές και σάλπιγγες και τους τρέψαµε σε φυγή. Σκοτώσαµε τριάντα δύο από αυτούς, 
ενώ αυτοί (σκότωσαν) εκατό στρατιώτες µας. Μείναµε, λοιπόν, εκεί και τρώγαµε τους 
καρπούς των δέντρων.    

Β 38 Από εκεί, λοιπόν, προχωρήσαµε και κατευθυνθήκαµε προς τη θάλασσα, 
όπου δεν βλέπαµε τίποτα πια, ούτε πουλί, ούτε θηρίο, παρά µόνο τον ουρανό και την 
ξηρά. Δεν βλέπαµε καθόλου ήλιο, ήταν σκοτεινά για δέκα ηµέρες. Τελικά, φτάσαµε σε 
κάποιον παραθαλάσσιο τόπο, στήσαµε τις σκηνές µας, στρατοπεδεύσαµε και µείναµε 
πάρα πολλές ηµέρες. Υπήρχε ένα νησί στο µέσο εκείνης της θάλασσας και επεθύµησα 
να εξερευνήσω το εσωτερικό του. Έδωσα εντολή να κατασκευαστούν µικρά πλοία, 
επιβιβάστηκαν σε εκείνα τα πλοιάρια περίπου χίλιοι άνδρες και κατευθυνθήκαµε προς 
εκείνο το νησί, το οποίο δεν απείχε πολύ από τη στεριά. Τότε ακούσαµε ανθρώπινες 
φωνές που µιλούσαν ελληνικά και έλεγαν:  

Ο γιος του Φιλίππου, ο απόγονος της Αιγύπτου, 
έχεις όνοµα που δηλώνει το µελλοντικό  
επίτευγµα, που θα διαπράξεις µε γενναιότητα. 
Από τη µητέρα σου ονοµάστηκες Αλέξανδρος. 
Αποµάκρυνες (ἤλεξας) άνδρες και τους κυνήγησες. 
Εξεδίωξες βασιλιάδες από τις πατρίδες τους. 
Αλλά γρήγορα θα µείνεις χωρίς άνδρες (ἔξανδρος), 
αφού συµπληρωθεί το δεύτερο γράµµα  
του ονόµατός σου που είναι το λάµδα. 
 
Αυτά τα λόγια ακούγαµε χωρίς να βλέπουµε αυτούς που µιλούσαν. Μερικοί 

ανόητοι στρατιώτες προσπάθησαν κολυµπώντας να πάνε από τα πλοία στο νησί για να 
το εξερευνήσουν. Τότε βγήκαν αµέσως καβούρια, τους τράβηξαν στο νερό και τους 
σκότωσαν. Φοβηθήκαµε, λοιπόν, και επιστρέψαµε στην ξηρά.  

Καθώς αποβιβαστήκαµε και προχωρούσαµε παραθαλάσσια, βρήκαµε έναν 
κάβουρα που έβγαινε από το νερό στη στεριά. Το µέγεθός του ήταν ίσο µε έναν θώρακα, 
ενώ τα µπροστινά του πόδια, οι λεγόµενες δαγκάνες, είχαν µήκος µία οργιά το καθένα. 
Όταν τον είδαµε, πήραµε δόρατα και τον σκοτώσαµε µε κόπο, καθώς ο σίδηρος δεν 
µπορούσε να µπει στο όστρακό του· µε τα µπροστινά του πόδια συνέτριβε τα δόρατά 
µας. Τον σκοτώσαµε, τον ανοίξαµε και βρήκαµε µέσα στο όστρακό του επτά 
µαργαριτάρια µεγάλης αξίας. Κανείς άνθρωπος δεν είχε δει ποτέ τέτοια µαργαριτάρια. 
Όταν τα είδα, κατάλαβα ότι αυτά βρίσκονται στον βυθό της άπλευστης θάλασσας. Έτσι 
συνέλαβα την ιδέα να κατασκευαστεί ένα µεγάλο σιδερένιο κλουβί και µέσα στο κλουβί 
να τοποθετηθεί ένα τεράστιο γυάλινο πιθάρι που να έχει πάχος ενάµισυ πήχη. Έδωσα 
εντολή να γίνει στον πυθµένα του πιθαριού µία τρύπα, ώστε να χωρά ανθρώπινο χέρι – 
επιθυµούσα να κατέβω και να εξερευνήσω τι υπάρχει στον πυθµένα τέτοιας θάλασσας – 
να είναι κλειστή όµως εσωτερικά η τρύπα που ήταν στον πυθµένα του πιθαριού. 
(Ήθελα) να κατέβω και αµέσως να ανοίξω, να βγάλω από την τρύπα το χέρι µου και να 
πάρω από την άµµο ό,τι βρω στον πυθµένα αυτής της θάλασσας και πάλι να βάλω µέσα 
το χέρι µου και αµέσως να σφραγίσω την τρύπα. Έτσι και έκανα. Διέταξα να γίνει µία 
αλυσίδα µε µήκος 308 οργιές και πρόσταξα να µην την τραβήξει κανείς, αν δεν κουνηθεί 
η αλυσίδα. «Εγώ θα κατέβω στον πυθµένα και αµέσως, µόλις κουνήσω το πιθάρι, εσείς 
να µε τραβήξετε πάνω». 

Αφού, λοιπόν, κατασκευάστηκαν όλα, µπήκα µέσα στο γυάλινο πιθάρι, 
επιθυµώντας να επιχειρήσω τα αδύνατα. Με το που µπήκα, η είσοδος έκλεισε µε ένα 
µολύβδινο καπάκι. Βούτηξα 120 πήχεις και, καθώς ένα ψάρι που περνούσε κούνησε το 
κλουβί µε την ουρά του, µε τράβηξαν πάνω, επειδή κουνήθηκε η αλυσίδα. Εγώ και πάλι 
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προσπάθησα και συνέβη το ίδιο. Την τρίτη φορά είχα βουτήξει περίπου 308 πήχεις είδα 
να µε περικυκλώνουν πάµπολλα είδη ψαριών. Και τότε εµφανίστηκε ένα πελώριο ψάρι, 
µε πήρε µαζί µε το κλουβί στο στόµα του και µε τράβηξε µακριά από τη γη περίπου ένα 
µίλι. Πάνω στα πλοία ήταν αυτοί που µε βοήθησαν να βουτήξω, 360 άνδρες, και αυτούς 
όλους τους έσυρε µαζί µε τέσσερα πλοιάρια. Πρόλαβε και µε τα δόντια του συνέτριψε 
το κλουβί και το έριξε στην ξηρά. Εµένα µου κόπηκε η αναπνοή και είχα πεθάνει από 
τον φόβο µου. Έπεσα και προσκύνησα την Άνω Πρόνοια που µε φύλαξε ζωντανό από το 
φοβερό θηρίο και µονολόγησα· «Σταµάτα, Αλέξανδρε, να επιχειρείς να κάνεις τα 
αδύνατα, µήπως προσπαθώντας να ανιχνεύσεις τον βυθό χάσεις ακόµη και τη ζωή σου.» 
Αµέσως τότε διέταξα τον στρατό να φύγουµε από εκεί και να προχωρήσουµε.  

Β 41.8 κ.ε. Πάλι, λοιπόν, σκέφτηκα µέσα µου και αναρωτήθηκα αν πράγµατι εδώ 
ήταν το τέρµα της γης και ο ουρανός τελειώνει εδώ. Έτσι θέλησα να εξερευνήσω την 
αλήθεια. Έδωσα εντολή να συλλάβουν δύο πουλιά του τόπου εκείνου. Ήταν πελώρια 
λευκά πουλιά, πάρα πολύ δυνατά και ήµερα· µας έβλεπαν και δεν έφευγαν. Κάποιοι 
στρατιώτες ανέβαιναν στον λαιµό τους και πετούσαν κρατώντας τα. Τρώνε νεκρά θηρία, 
για αυτό τον λόγο µας πλησίασαν τα περισσότερα, επειδή υπήρχαν ψόφια άλογα. Αφού, 
λοιπόν, κράτησα δύο από αυτά, διέταξα για τρεις ηµέρες να µην τους δοθεί τροφή. Την 
τρίτη ηµέρα πρόσταξα να κατασκευαστεί ξύλινος ζυγός και να δεθεί στο λαιµό τους. 
Αµέσως κατασκεύασα ένα καλάθι από δέρµα βοδιού και µπήκα κι εγώ µέσα στο καλάθι 
κρατώντας ένα δόρυ µε µήκος περίπου επτά πήχεις, που είχε πάνω αλογίσιο συκώτι. Στη 
στιγµή λοιπόν πέταξαν τα πουλιά για να φάνε το συκώτι και µαζί τους υψώθηκα κι εγώ 
στον αέρα τόσο, που νόµιζα ότι βρισκόµουν κοντά στον ουρανό. Έτρεµε όλο µου το 
σώµα από την υπερβολική ψύχρα του αέρα, που την προκαλούσε το πέταγµα των 
πουλιών. Στη συνέχεια συναντώ ένα ανθρωπόµορφο πουλί και µου λέει· «Αλέξανδρε, 
δεν έχεις ακόµη καταλάβει τα επίγεια και προσπαθείς να µάθεις τα επουράνια; Να 
επιστρέψεις γρήγορα στη γη για να µην γίνεις βορά αυτών εδώ των πουλιών.» Και πάλι 
µου λέει· «Παρατήρησε, Αλέξανδρε, κάτω τη γη». Εγώ µε φόβο κοίταξα και βλέπω ένα 
µεγάλο φίδι κουλουριασµένο και στο µέσο ένα πολύ µικρό αλώνι. Και µου λέει το 
πουλί· «Στρέψε, λοιπόν, το δόρυ προς το αλώνι που είναι η γη. Το φίδι είναι η θάλασσα 
που περικυκλώνει τη γη.» Εγώ, λοιπόν, επέστρεψα και µε τη θέληση της Άνω Πρόνοιας 
έφτασα στη γη, επτά ηµέρες µακριά από το στρατόπεδό µου. Ήµουν σχεδόν νεκρός και 
µισοπεθαµένος. Βρήκα εκεί έναν σατράπη, που ήταν δικός µου υποτελής και, αφού 
πήρα από αυτόν τριακόσιους ιππείς, έφτασα στο στρατόπεδο. Και αποφάσισα ποτέ πια 
να µην επιχειρήσω να κάνω πράγµατα αδύνατα. Χαίρε.»                

Γ 30 Γράφει, λοιπόν, ο Αλέξανδρος και άλλα γράµµατα στη µητέρα του 
Ολυµπιάδα, όταν έφτασε στη µεγάλη Βαβυλώνα και επρόκειτο να εγκαταλείψει την 
ανθρώπινη ζωή. Τα γράµµατα είχαν το εξής περιεχόµενο: 

«Λένε ότι οι θεοί τα προβλέπουν όλα. Μία ντόπια γυναίκα γέννησε βρέφος, του 
οποίου το πάνω µέρος του σώµατος µέχρι τους λαγόνες ήταν εντελώς φυσιολογικό όπως 
ενός ανθρώπου, από το µηρό και κάτω, όµως, υπήρχαν κεφάλια θηρίων, κι έµοιαζε το 
παιδάκι µε την αποκαλούµενη Σκύλλα. Υπήρχαν κεφάλια λιονταριών και άγριων 
σκύλων. Οι µορφές αυτές κινούνταν και µπορούσε ο καθένας να διακρίνει τη µορφή του 
κάθε ζώου, ενώ το πάνω µέρος του παιδιού ήταν πεθαµένο. Αµέσως µόλις γέννησε το 
βρέφος η γυναίκα, το έβαλε σε ένα πανάκι, το έκρυψε, πήγε στο παλάτι του Αλεξάνδρου 
και είπε στον υπηρέτη του· «Ανακοίνωσέ µε στον βασιλιά Αλέξανδρο. Θέλω να του 
δείξω κάτι παράδοξο.» Ο Αλέξανδρος έτυχε να αναπαύεται στον κοιτώνα του, καθώς 
ήταν µεσηµέρι. Όταν ξύπνησε, τον ενηµέρωσαν για τη γυναίκα και πρόσταξε να τη 
φέρουν. Αυτή µπήκε µέσα και ο βασιλιάς έδωσε διαταγή να φύγουν όλοι οι παρόντες. 
Όταν έφυγαν όλοι, η γυναίκα τού έδειξε το τέρας που είχε γεννηθεί λέγοντας ότι η ίδια 
το γέννησε.   
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Σαν το είδε ο Αλέξανδρος, έµεινε έκπληκτος και αµέσως διέταξε να του φέρουν 
έµπειρους οιωνοσκόπους και µάγους. Αυτοί ήλθαν και τους πρόσταξε να εκφράσουν τη 
γνώµη τους για το τι σηµαίνει αυτό που γεννήθηκε και τους απείλησε µε θάνατο, αν δεν 
του έλεγαν την αλήθεια. Υπήρχαν πέντε Χαλδαίοι, οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι και πιο 
φηµισµένοι από όλους, αλλά ο ένας τους υπερίσχυε όλων στη τέχνη. Αυτός κατά τύχη 
δεν ήταν παρών, γιατί έλειπε. Οι παρόντες έλεγαν ότι ο Αλέξανδρος στους πολέµους θα 
είναι ο ισχυρότερος και θα κατακυριεύσει τον κόσµο. Τα γενναιότατα ζώα που 
βρίσκονταν κάτω από το ανθρώπινο σώµα είπαν ότι είναι τα έθνη. Αυτή ήταν η εξήγηση 
που έδωσαν. 

Μετά από αυτούς παρουσιάστηκε και ο άλλος Χαλδαίος µπροστά στον 
Αλέξανδρο. Μόλις είδε τον τρόπο σύνθεσης του σηµείου, φώναξε δυνατά δακρύζοντας 
και έσκισε τα ρούχα του συντετριµµένος. Ο Αλέξανδρος, όταν τον είδε τόσο ταραγµένο, 
φοβήθηκε αρκετά και τον διέταξε να εκφράσει τη γνώµη του µε θάρρος για την 
ερµηνεία του σηµείου. Αυτός του είπε τα εξής: «Βασιλιά, δεν µπορεί πλέον να λογίζεσαι 
ανάµεσα στους ζωντανούς.» Ο Αλέξανδρος τότε ζήτησε αναλυτικά την ερµηνεία του 
σηµείου και αυτός του απάντησε· «Μέγιστε βασιλιά όλων των ανθρώπων, το ανθρώπινο 
µέρος είσαι εσύ, ενώ οι µορφές των θηρίων συµβολίζουν τους ανθρώπους γύρω από 
εσένα. Αν λοιπόν ζούσε το πάνω µέρος και βρισκόταν σε κίνηση, όπως και τα ζώα κάτω 
από αυτό, θα επρόκειτο να παραµείνεις ο κυρίαρχος όλων. Αλλά όπως αυτό έφυγε από 
τη ζωή, έτσι κι εσύ, βασιλιά. Και όπως είναι τα θηρία κάτω από αυτό, έτσι και οι 
άνθρωποι του περιβάλλοντός σου. Και αυτά (τα θηρία) δεν σκέφτονται σωστά, αλλά 
τυχαίνει να είναι και επικίνδυνα για τους ανθρώπους, όπως ακριβώς διάκεινται οι 
άνθρωποι του περιβάλλοντός σου απέναντι σε εσένα. Αυτά είπε ο Χαλδαίος και έφυγε. 
Όταν τα άκουσε αυτά ο Αλέξανδρος, άρχισε µέρα τη µέρα να τακτοποιεί τις υποθέσεις 
του.        

Γ 31 Ο Αντίπατρος επαναστάτησε εναντίον της Ολυµπιάδας, της µητέρας του 
Αλεξάνδρου, και τής συµπεριφερόταν όπως ήθελε. Η µητέρα του Αλεξάνδρου έγραψε 
πολλές φορές σε αυτόν για τον Αντίπατρο, επειδή στενοχωριόταν ως µητέρα του 
Αλεξάνδρου· επίσης, όταν αυτή θέλησε να πάει στην Ήπειρο, την εµπόδισε ο 
Αντίπατρος. Όταν ο Αλέξανδρος έλαβε τις επιστολές της Ολυµπιάδας, της µητέρας του, 
συνειδητοποίησε πόσο λυπηµένη ήταν και έστειλε στον Αντίπατρο τον Καρτερό για να 
γίνει διοικητής (επιµελητής) της Μακεδονίας. Ο Αντίπατρος αντιλήφτηκε το σχέδιο του 
Αλεξάνδρου· πληροφορήθηκε την άφιξη του Καρτερού και κατάλαβε ότι οι στρατιώτες 
µεταφέρθηκαν από τον Αλέξανδρο στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία για αυτόν. 
Τροµοκρατήθηκε και αποφάσισε να δολοφονήσει τον Αλέξανδρο, φοβούµενος ότι θα 
φυλακιστεί για όσα έκανε στην Ολυµπιάδα. Εξάλλου είχε πληροφορηθεί ότι ο 
Αλέξανδρος έδειχνε µεγάλη έπαρση για τις επιτυχίες του. Αυτά σκεφτόταν και έφτιαξε 
ένα θανατηφόρο δηλητήριο, το οποίο δεν µπορούσε να µπει ούτε σε χάλκινο ούτε σε 
γυάλινο ούτε σε πήλινο αγγείο, γιατί αµέσως έσπαγε. Έβαλε, λοιπόν, το δηλητήριο ο 
Αντίπατρος σε µολύβδινη θήκη και το έκρυψε σε άλλη σιδερένια θήκη. Το έδωσε στο 
γιο του και το έστειλε στη Βαβυλώνα στον Ίουλο, τον οινοχόο του βασιλιά Αλέξανδρου, 
εξηγώντας του τη δεινότητα και τη θανατηφόρο δύναµη του φαρµάκου, έτσι ώστε, αν 
του συνέβαινε κάτι κακό στον πόλεµο από τους εχθρούς, να το πάρει και να πεθάνει.    

Μόλις έφτασε στη Βαβυλώνα ο γιος του Αντίπατρου, συµφώνησε κρυφά µε τον 
Ίουλλο, τον οινοχόο του Αλεξάνδρου, πώς θα του έδιναν το δηλητήριο. Ο Ίουλλος είχε 
δυσαρεστηθεί µε τον Αλέξανδρο – γιατί λίγες ηµέρες πριν εξαιτίας ενός παραπτώµατος 
ο Αλέξανδρος τον χτύπησε µε το ραβδί στο κεφάλι και τον τραυµάτισε πολύ – έτσι ο 
Ίουλλος είχε οργιστεί µε τον Αλέξανδρο και βοήθησε τον Αντίπατρο στη δολοφονία. 
Συζήτησαν µεταξύ τους τις λεπτοµέρειες για το πώς θα δώσουν το δηλητήριο στον 
Αλέξανδρο. Καθώς µια µέρα ο Αλέξανδρος αναπαυόταν µετά από µεγάλο δείπνο, τον 
πλησίασε την επόµενη ηµέρα ο Μήδιος και τον προσκάλεσε στο σπίτι του. Ο 
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Αλέξανδρος ενέδωσε στα παρακάλια του Μηδίου και πήγε στο δείπνο του. Υπήρχαν και 
άλλοι προσκεκληµένοι µαζί µε τον βασιλιά Αλέξανδρο. Το σχέδιο για τη δολοφονία µε 
το δηλητήριο δεν το γνώριζαν ο Περδίκας, ο Πτολεµαίος, ο Όλκιος, ο Λυσίµαχος, ο 
Ευµένιος και ο Κάσανδρος. Όλοι οι άλλοι οι συνδαιτυµόνες του Αλεξάνδρου ήταν 
ενήµεροι για την παράνοµη πράξη µε το δηλητήριο, είχαν συµφωνήσει µε τον Ίουλλο, 
τον οινοχόο του βασιλιά Αλέξανδρου, και είχαν δώσει όρκους µεταξύ τους. Ήθελαν ήδη 
να αναλάβουν ένα µέρος της εξουσίας του Αλεξάνδρου. Όταν προσήλθε ο Αλέξανδρος, 
του πρόσφερε ο Ίουλλος κρασί χωρίς δηλητήριο. Καθώς όµως προχωρούσε η συζήτηση 
και είχε περάσει αρκετός χρόνος οινοποσίας, του έδωσε ο Ίουλλος ένα άλλο ποτήρι 
κρασί µε το δηλητήριο. Δυστυχώς το πήρε ο Αλέξανδρος και το ήπιε. Ξαφνικά ούρλιαξε 
σαν να είχε χτυπηθεί µε τόξο στο συκώτι και, αφού συγκρατήθηκε για λίγο και υπέµεινε 
τον πόνο, τελικά πήγε σπίτι του. Στους συνδαιτυµόνες του έδωσε εντολή να 
παραµείνουν στο δείπνο. 

Γ 32 Εκείνοι διέλυσαν αµέσως το δείπνο από την αγωνία τους και καραδοκούσαν 
απέξω για να δουν τι θα γίνει. Ο Αλέξανδρος ανήµπορος πια είπε «Ρωξάνη, βοήθησέ µε 
λίγο, σε παρακαλώ». Αυτή τον κράτησε και πήγαν στο παλάτι του όπου και ξάπλωσε. 
Όταν ξηµέρωσε, διέταξε να παρουσιαστούν µπροστά του ο Περδίκας, ο Πτολεµαίος και 
ο Λυσίµαχος και να µην µπει µέσα κανείς άλλος µέχρι να ετοιµάσει τη διαθήκη του. 
Ξαφνικά ξέσπασε βουητό στο στρατόπεδο των Μακεδόνων και έτρεξαν στην αυλή του 
παλατιού του Αλεξάνδρου απειλώντας ότι θα σκότωναν τους σωµατοφύλακές του, αν 
δεν τους έδειχναν το βασιλιά τους. Ο Αλέξανδρος ρώτησε να µάθει τι ήταν ο θόρυβος 
και ήλθε ο Περδίκας και τον ενηµέρωσε για το αίτηµα των Μακεδόνων. Ο Αλέξανδρος 
έδωσε την εντολή να στήσουν κάπου το κρεβάτι του ώστε να περάσει από µπροστά του 
όλη η δύναµη των στρατιωτών του να τον δει και να βγουν από άλλη πόρτα. Ο Περδίκας 
εκτέλεσε την εντολή του Αλεξάνδρου του βασιλιά και µόνο οι Μακεδόνες παρήλαυναν 
µπροστά του και τον είδαν. Και δεν υπήρχε κανείς που δεν θρήνησε βλέποντας τέτοιον 
βασιλιά, τον Αλέξανδρο, να είναι στο κρεβάτι µισοπεθαµένος. Τότε ένα απλός 
στρατιώτης, σχετικά όµορφος, πλησίασε την κλίνη του Αλεξάνδρου και είπε· «Άριστα, 
Αλέξανδρε βασιλιά, κυβέρνησε ο Φίλιππος ο πατέρας σου, άριστα και συ, 
Μεγαλειότατε. Εσύ όµως τώρα µας αφήνεις! Καλύτερα να πεθαίναµε και εµείς µαζί 
σου, µε εσένα που έκανες ελεύθερη τη Μακεδονία.» Ο Αλέξανδρος δάκρυσε και έτεινε 
το δεξί του χέρι κάνοντας µια παρηγορητική κίνηση.  

Γ 33 Στη συνέχεια διέταξε να έρθει γραµµατέας και όρισε για τη Ρωξάνη τη 
σύζυγό του τα εξής· «Αν η Ρωξάνη, η γυναίκα µου, γεννήσει αρσενικό παιδί, αυτό ας 
γίνει ο βασιλιάς των Μακεδόνων. Αν όµως γεννήσει κορίτσι, εσείς ας εκλέξετε όποιο 
βασιλιά θέλετε.» Επίσης, διέταξε να γραφτεί στη µητέρα του η παρακάτω επιστολή· 

«Ο Βασιλιάς Αλέξανδρος χαιρετά τη γλυκύτατη µητέρα του. Όταν λάβεις την 
τελευταία µου αυτή επιστολή, ετοίµασε ένα πολυτελές γεύµα ως ευχαριστήριο για την 
Άνω Πρόνοια, που σου χάρισε ένα τέτοιο γιο. Αν πάλι θέλεις να µε τιµήσεις, πήγαινε 
µόνη σου και κάλεσε στο γεύµα όλους, µικρούς και µεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, 
λέγοντας· ‘Δείτε! Το γεύµα είναι έτοιµο. Ελάτε να γιορτάσουµε. Μην έρθει όµως κανείς 
που να είναι θλιµµένος για κάτι που έγινε τώρα ή στο παρελθόν. Γιατί το γεύµα µου 
είναι γεύµα χαράς και όχι θλίψης.’ Να είσαι καλά, µητέρα.» 

Ετοίµασε το γεύµα η Ολυµπιάδα, αλλά κανένας, ούτε µικρός ούτε µεγάλος ούτε 
πλούσιος ούτε φτωχός δεν εµφανίστηκε, γιατί δεν υπήρχε κανείς χωρίς θλίψη. Αµέσως 
τότε κατάλαβε η µητέρα του τη σοφία του· ότι δεν θα ήταν πια ζωντανός και ότι της τα 
έγραψε αυτά για να την παρηγορήσει. Δεν του συνέβη κάτι ασυνήθιστο, αλλά κάτι που 
έχει συµβεί και συµβαίνει σε όλους.  

Αυτά και άλλα πολλά είπε ο Αλέξανδρος. Οµίχλη κάλυψε την ατµόσφαιρα και 
παρουσιάστηκε ένα µεγάλο αστέρι να κατεβαίνει από τον ουρανό στη θάλασσα και µαζί 
µε αυτό ένας αετός. Το άγαλµα της Βαβυλώνας, του Δία όπως το αποκαλούν, 
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κουνήθηκε. Και το αστέρι ανέβηκε πάλι στον ουρανό και το ακολούθησε ο αετός. Και 
αµέσως µόλις χάθηκε το αστέρι από τον ουρανό, κοιµήθηκε ο Αλέξανδρος τον αιώνιον 
ύπνο. 

 
Σχόλια 

Το περιεχόµενο των εννέα πρώτων κεφαλαίων της Μυθιστορίας έχει συνοπτικά ως εξής: 
Ο Νεκτεναβώ, ο τελευταίος Φαραώ της Αιγύπτου, έχοντας προβλέψει µε τη µαγική του 
τέχνη του την καταστροφή της χώρας του από τους Πέρσες, δραπετεύει κρυφά και 
καταφεύγει στη Μακεδονική αυλή (1.1-3). Ερωτεύεται την Ολυµπιάδα, τη γυναίκα τού 
βασιλιά Φιλίππου, και εφευρίσκει έναν τρόπο να συνευρεθεί µαζί της παίρνοντας τη 
µορφή του θεού Άµµωνα (4-7). Μετά από λίγο καιρό η Ολυµπιάδα µένει έγκυος, και ο 
Νεκτεναβώ της εξηγεί ότι το παιδί που θα φέρει στον κόσµο θα είναι ο γιος ενός θεού 
και ο εκδικητής του πατέρα του. Οι υποψίες του βασιλιά Φιλίππου για την εγκυµοσύνη 
της συζύγου του καθησυχάζονται από τον Νεκτεναβώ, όταν αυτός στέλνει στο όνειρο 
του Φιλίππου ένα γεράκι να του εξηγήσει ότι το παιδί που θα γεννηθεί είναι γόνος του 
θεού της Αιγύπτου Άµµωνα και ότι πρόκειται να κατακτήσει τον κόσµο (8). Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από άλλους οιωνούς, αν και ο βασιλιάς Φίλιππος παραµένει 
επιφυλακτικός. 
 

Α 10 ἐµπεσεῖται εἰς τὰς χεῖράς µου: Η φράση ίσως προέρχεται από το λεξιλόγιο της 
δηµώδους ελληνιστικής, καθώς θυµίζει την αντίστοιχη νεοελληνική λαϊκή έκφραση («θα 
πέσει στα χέρια µου», «θα τον περιποιηθώ») µε την έννοια «θα τον τιµωρήσω». 
 

ἀκούσας δὲ ταῦτα Νεκτεναβών: Πρόκειται για τον τελευταίο φαραώ της Αιγύπτου (360-
343 π.Χ.), ο οποίος νικήθηκε από τον Πέρση Αρταξέρξη (Ochus) το 343 και κατέφυγε 
στη Νουβία. Σε λαϊκές ιστορίες της Αιγύπτου ο Νεκτεναβώ συνδέεται µε τη µαγεία και 
την τραγική µοίρα του.  
 

ὁ Νεκτεναβὼν µεταβαλὼν ἑαυτὸν εἰς δράκοντα: Και στη βιογραφία του Πλουτάρχου 
Ἀλέξανδρος υπάρχει ανάλογη σύνδεση του Μ. Αλεξάνδρου µε το φίδι (ὤφθη δέ ποτε καὶ 
δράκων κοιµωµένης τῆς Ὀλυµπιάδος παρεκτεταµένος τῷ σώµατι 2.6). Η Ολυµπιάδα 
επίσης συνδέεται µε τελετές που περιελάµβαναν φίδια στη Μακεδονία (ἡ δ’ Ὀλυµπιὰς 
µᾶλλον ἑτέρων ζηλώσασα τὰς κατοχάς, καὶ τοὺς ἐνθουσιασµοὺς ἐξάγουσα 
βαρβαρικώτερον, ὄφεις µεγάλους χειροήθεις ἐφείλκετο τοῖς θιάσοις Πλούταρχος, 
Ἀλέξανδρος 2.9). Για τη σύνδεση του Νεκτεναβώ µε «λαϊκά» κείµενα όπως είναι η 
Μυθιστορία τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου και ο Βίος τοῦ Αἰσώπου βλ. I. M. Konstantakos, 
Nektanebo in the Vita Aesopi and in other narratives, Classica et Mediaevalia 60 (2009) 
99-144.  
 

καὶ ἐξεγείρας ἑαυτὸν ὁ δράκων ἐπέθηκε τὸ γένειον καὶ ἐκύκλωσε [πάντας] καὶ ἦλθεν ἐπὶ 
τὰ γόνατα Ὀλυµπιάδος: Στο χωρίο αυτό έχουµε  την εµφάνιση του µεταµορφωµένου σε 
φίδι Νεκτεναβώ σε συµπόσιο παρουσία όλων, προκειµένου να πείσει τον Φίλιππο ότι το 
παιδί που εγκυµονεί η Ολυµπιάδα είναι θεϊκής προέλευσης. Ενώ το χειρόγραφο L 
παραδίδει τη γραφή πάντας, ο van Thiel την εξοβελίζει και σύµφωνα µε το κριτικό 
υπόµνηµα ο Müller διορθώνει σε πάντως και ο Bergson στην έκδοση της recensio β 
διατηρεί στο κείµενο τη γραφή πάντας που παραδίδουν οι β και γ, ενώ αναρωτιέται στο 
κριτικό υπόµνηµα an fuerit πᾶν τὸ σῶµα ? (cf. A Val.). Το χειρόγραφο Α παραδίδει τα 
εξής: ὁ δὲ ἐξεγείρας ἑαυτὸν ἐπέθηκεν ἑαυτοῦ τὸ γένειον εἰς τὴν χεῖρα, τὸ δὲ ὅλον σῶµα 
πρὸς τὸν κόλπον ... προβαλὼν τὴν δίχηλον γλῶτταν κατεφίλησεν αὐτήν Α 10.3, Kroll). 
Συνεπώς, οι δύο παραλλαγές παραδίδουν διαφορετική εικόνα της σκηνής. Στο 
χειρόγραφο Α το φίδι ακουµπά το κεφάλι του στο χέρι της Ολυµπιάδας και το σώµα του 
στον «κόλπον», στα γόνατά της (βλ. και στη λατινική µετάφραση του Valerius: At vero 
draco, ut lubentiam sui proberet, et caput in sinum mulieris extendit et omne agmen in 
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spiram mansuetius colligit …. ed. Kübler), ενώ στην παραλλαγή β και στο χειρόγραφο L 
σηκώνεται όρθιο το φίδι, στερεώνει το κεφάλι του, κάνει έναν κύκλο γύρω από όλους 
και στο τέλος πάει και κάθεται στα γόνατα της Ολυµπιάδας. Εφόσον, το ρήµα κυκλόω 
µε αυτή την έννοια (“go round” βλ. LSJ, s.v. Ι2) συντάσσεται µε αιτιατική και δίνει 
σαφή εικόνα σε αυτή την περίπτωση, η γραφή του χειρογράφου µπορεί να γίνει 
αποδεκτή και δεν υπάρχει λόγος να εξοβελιστεί. 
 

ἔδειξε γὰρ ἐµοὶ θεοῦ Ἄµµωνος µορφὴν καὶ Ἀπόλλωνος καὶ Ἀσκληπιοῦ: Άµµων είναι η 
ελληνική απόδοση του ονόµατος Amun-Re, του θεού της Αιγύπτου. Η λατρεία του 
µαρτυρείται στην Ελλάδα τουλάχιστον από τον 5ο αι. π.Χ. Στον συγκρητισµό των 
θρησκειών ο Άµµων ταυτίζεται µε τον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό. Η σύνδεση του 
Αλεξάνδρου µε τον θεό Άµµωνα και τον Νεκτεναβώ διευκολύνει και τη νοµιµοποιίησή 
του ως βασιλιά/φαραώ της Αιγύπτου (332 π.Χ.) Μετά τον 4ο αι. π.Χ. παρατηρείται η 
συνήθεια αναγωγής της καταγωγής του βασιλιά σε θεό κατά το πρότυπο του Μ. 
Αλεξάνδρου (βλ. Επιφανής ως προσδιορισµός σε Πτολεµαίους και Σελευκίδες). 
 

Α 11 ἔτεκεν ὠόν: Στην Αίγυπτο ο κόσµος απεικονίζεται µε αυγό, ενώ και το φίδι ως 
απεικόνιση του θεού Ώρου το φέρουν στο µέτωπό τους οι φαραώ.  
 

δοµατισθείς: Το ρήµα δοµατίζω (= δίνω δώρα) απαντά στην ελληνική λογοτεχνία µόνο 
σε δύο χωρία: στη φράση καὶ ἐδοµάτιζες αὐτούς (Sm.Ez.16.33) και στη Μυθιστορία 
(παραλλαγή β και ειδικότερα στο χειρόγραφο L) στο συγκεκριµένο χωρίο. 
 

Α 12 καὶ λαµπηδόνα τινὰ ἀπ’ οὐρανοῦ ἐθεάσατο ὡς τοῦ ἡλίου µεσουρανοῦντος: Βλ. και 
το  αστέρι στη γέννηση του Ιησού (Κατὰ Ματθαῖον 2.2.). 
 

τοῦ δὲ παιδὸς πεσόντος εἰς τὴν γῆν ἐγένοντο βροντῶν κτύποι ἀλλεπάλληλοι καὶ ἀστραπῶν 
φωτισµοί, ὥστε τὸν σύµπαντα κόσµον κινεῖσθαι: Τονίζεται η υπεράνθρωπη φύση του Μ. 
Αλεξάνδρου. Γενικά, κατά τη γέννηση ή τον θάνατο (βλ. και 3.33) σπουδαίων ή 
υπερφυσικών ανθρώπων συµβαίνουν θαυµαστά γεγονότα, συνήθως µε τη συµµετοχή 
της φύσης. Πρβ. και Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος 3.5-9.  
 

Τα κεφάλαια Α 36-38 περιέχουν την επιστολή του Δαρείου προς τον Αλέξανδρο και την 
απάντηση του Μ. Αλεξάνδρου. Ο πρόλογος και των δύο επιστολών έχει την τυπική 
δοµή επιστολής: σε ονοµαστική ο αποστολέας και σε δοτική ο παραλήπτης. Οι 
συγκεκριµένες επιστολές φαίνεται να προέρχονται από ένα επιστολικό µυθιστόρηµα της 
ελληνιστικής εποχής, το οποίο περιέγραφε την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στην 
Ασία µε επιστολές που αντήλλασσε µε τον Δαρείο και άλλα πρόσωπα. Για την επίδραση 
της ηροδότειας (Δ 131-132) αλλά και της λαϊκής παράδοσης του εικονόγριφου ή του 
οπτικού αινίγµατος στις επιστολές αυτές βλ. αναλυτικά Ι. Μ. Konstantakos, Alexander 
and Darius in a contest of wit (Alexander Romance 1.36-38): Sources, formation, and 
storytelling traditions, Acme 68 (2015) 129-156.  
 

Α 36 Βασιλεὺς βασιλέων καὶ θεῶν συγγενὴς καὶ συνανατέλλων τῷ ἡλίῳ, ἐγὼ αὐτὸς θεὸς 
Δαρεῖος: Ο τρόπος αυτοπροσδιορισµού του Δαρείου δείχνει την έπαρσή του και ξεπερνά 
τα ανθρώπινα όρια (ὕβρις). 
 

παιδεύεσθαι θέλεις καὶ τιθηνεῖσθαι: εµφανίζεται η περιφραστική δηµιουργία του 
µέλλοντα µε το ρήµα θέλω και απαρέµφατο. 
 

καὶ κοιτάζειν εἰς τοὺς κόλπους τῆς µητρός σου: Το ρήµα κοιτάζω στη µέση φωνή απαντά 
ήδη στον Πίνδαρο (O. 13.76), αλλά η λέξη φαίνεται να έχει ευρεία χρήση από το τέλος 
της ελληνιστικής εποχής και µετά (βλ. LSJ s.v. κοιτάζω, όπως και το corpus του TLG). 
 

ἐκπέµψω κατὰ σοῦ διῶξαι: Είναι γραφή του χειρογράφου L, ενώ η πλειονότητα των 
χειρογράφων της παραλλαγής β παραδίδει στη θέση του απαρεµφάτου τη µετοχή 
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καταδιώκοντας (β). Συνεπώς, φαίνεται να υπάρχει σύγχυση στη χρήση της µετοχής και 
του απαρεµφάτου.  
 

Τα κεφάλαια Β 23-42 αποτελούν τη µεγάλη «επιστολή των θαυµάτων», των θαυµαστών 
περιπετειών δηλ. του Μ. Αλεξάνδρου. Το χειρόγραφο Α  και η λατινική µετάφραση του 
Βαλέριου δεν αναφέρουν τον γάµο του Αλεξάνδρου και τις άλλες (θαυµαστές) 
περιπέτειές του, αλλά µεταβαίνουν µετά το κεφάλαιο Β 22 κατευθείαν στο κεφάλαιο Γ 
1. Η επιστολή αυτή διακόπτει την ιστορική ροή από την κατάκτηση της Περσίας µέχρι 
την εκστρατεία στην Ινδία. Η παραλλαγή β τελειώνει µε το επεισόδιο του µάγειρα και το 
αθάνατο νερό, αλλά έχουν παραλειφθεί οι διηγήσεις για το ταξίδι στον βυθό (Β 38.5-
11), τον σοφό γέροντα (Β 39.2-10), την κόρη του Μ. Αλεξάνδρου και το ταξίδι στον 
αέρα (41.3 κ.ε.). Στην αρµενική παραλλαγή απουσιάζει κάθε αναφορά στο αθάνατο 
νερό. Η απουσία αυτής της επιστολής µε τα θαύµατα στους παλιότερους µάρτυρες της 
χειρόγραφης παράδοσης δεν αποδεικνύει ότι ήταν κατ’ ανάγκη µεταγενέστερες 
προσθήκες. Οι παρεµβολές αυτές και η διατάραξη της ιστορικής συνοχής θα µπορούσαν 
να οφείλονται στον ίδιο τον συγγραφέα. Η απουσία των θαυµαστών ιστοριών στο 
χειρόγραφο Α και στη µετάφραση του Βαλέριου ίσως να οφείλεται στο ότι κάποιος 
διασκευαστής τις αφαίρεσε, είτε επειδή τις θεώρησε υπερβολικές είτε επειδή διέκοπταν 
την ιστορική ροή των γεγονότων. Η επιστολή θα µπορούσε να έχει την έκταση που έχει 
και στην αρµενική παραλλαγή, καθώς έτσι υπάρχει αναλογία στην έκταση µε το πρώτο 
και το τρίτο βιβλίο. Η επιστολή βέβαια επεκτάθηκε µε την πάροδο του χρόνου και µε 
άλλες ιστορίες, των οποίων η χρονολόγηση είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί.  
 

Β 23 περὶ τὸν Ἰσσιακὸν κόλπον: Μυθοπλαστική παρουσίαση της µάχης στην Ισσό, η 
οποία έγινε τον Νοέµβριο του 333 π.Χ. Το τέχνασµα µε τις αίγες παραπέµπει στο 
τέχνασµα του Οδυσσέα για να βγει µε τους συντρόφους του από την σπηλιά του 
Κύκλωπα Πολύφηµου (ι 425-465).  
καὶ Μαναζακοῦ βασιλείαν· Μηδίαν τε καὶ Ἀρµενίαν, ’Εβεσίαν: Μαζάκης ονοµαζόταν 
ένας σατράπης της Αιγύπτου υπό τη βασιλεία του Δαρείου. Αντί για Ἐβεσίαν η 
παραλλαγή β έχει ’Ιβηρίαν (εννοώντας την περιοχή στον Καύκασο). 
 

Β 32 ἐβουλήθην εἰσελθεῖν εἰς τὰ ἐνδότερα µέρη τῆς ἐρήµου <κατὰ τὴν ἅµαξαν τοῦ 
πόλου>: Τον ιστορικό πυρήνα αυτών των κεφαλαίων αποτελούν γεγονότα, που ανήκουν 
στην επιστροφή του Μ. Αλεξάνδρου από την Ινδία µέσα από την έρηµο και το 
παραλιακό ταξίδι του Νεάρχου από τον Ινδό ως τον Τίγρη. 
 

εὕραµεν δὲ ἐκεῖ πολλὴν ὕλην δένδρων καλουµένων ἀναφάνδα: Η λέξη ἀναφάνδα δεν 
µαρτυρείται πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει κανένα λήµµα στα λεξικά (βλ. για παράδειγµα 
LSJ και DGE) και στον TLG υπάρχει µόνο µία αναφορά στο συγκεκριµένο χωρίο της 
Μυθιστορίας. Ο Ανώνυµος περιγράφει αναλυτικά το είδος αυτού του δέντρου: εὕραµεν 
δὲ ἐκεῖ πολλὴν ὕλην δένδρων καλουµένων ἀναφάνδα, καρπὸν ἔχοντα ξένον καὶ 
παρηλλαγµένον. ἦσαν γὰρ µῆλα παµµεγέθη οἷον πέπονας µεγίστους. Ο van Thiel (Leben, 
186) σχολιάζοντας τη λέξη αναφέρει “eine solche Pflanze namens Akantha erwähnt 
Strabon 15, 2, 7”. Ωστόσο στη Μυθιστορία πρόκειται για είδος δέντρου, ενώ ο Στράβων 
κάνει λόγο για φυτό: Ἦν δέ τι ὅµοιον τῇ δάφνῃ φυτόν, οὗ τὸ γευσάµενον τῶν ὑποζυγίων 
ἀπέθνησκε µετὰ ἐπιληψίας καὶ ἀφροῦ· ἄκανθα δὲ τοὺς καρποὺς ἐπὶ γῆς κεχυµένη, καθάπερ 
οἱ σίκυοι, πλήρης ἦν ὀποῦ· τούτου δὲ ῥανίδες εἰς ὀφθαλµὸν ἐµπεσοῦσαι πᾶν ἀπετύφλουν 
ζῷον· (15.2.7.1-5). Οι δύο περιγραφές δεν φαίνεται να έχουν κάτι κοινό και πιθανότατα 
αναφέρονται σε διαφορετικά είδη. 
 

Β 38 τὸν δὲ ἥλιον οὐκέτι ἐθεωροῦµεν, ἀλλὰ µαῦρον τὸν ἀέρα ἐπὶ ἡµέρας δέκα: Ίσως η 
εικόνα αυτή να συνδέεται µε τη νυχτερινή πορεία του Αλεξάνδρου για να αποφευχθεί ο 
καύσωνας της ηµέρας.  
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ἦν δὲ νῆσος ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης ἐκείνης: Για το νησί-κήτος και τη σύνδεσή του µε 
αρχαία ελληνικά (π.χ. τον Φυσιολόγο 2ος-4ος αι. µ.Χ.) και ανατολικά κείµενα (όπως το 
βαβυλωνιακό Ταλµούδ 3ος αι. µ.Χ.) βλ. I. M. Konstantakos, The island that was a fish: 
An ancient folktale in the Alexander Romance and in other texts of late antiquity, στο C. 
Ruiz Montero (επιµ.), Aspects of orality and Greek literature in the Roman Empire, 
Newcastle, 281-300.  
 

ἀλλ’ ἔξανδρος δὲ πάντως τὸ τάχος γενήσῃ: Η γραφή ἀλλ’ ἔξανδρος (µε τη σηµασία 
«χωρίς άνδρες») σύµφωνα µε το κριτικό υπόµνηµα του van Thiel είναι διόρθωση του 
Merkelbach, ενώ το µοναδικό χειρόγραφο (L) που παραδίδει το χρησµό έχει ἀλέξανδρος. 
Η λέξη ἔξανδρος απαντά µόνο στον Ησύχιο (s.v. χήρωσεν) και έχει ανάλογη σηµασία 
(«µένω χωρίς άνδρα, χωρίς σύζυγο»): χήρωσεν· ἔξανδρον ἐποίησεν (Ησύχ. Χ, 421.1). 
Βλ. για παράδειγµα στα λεξικά LSJSuppl. s.v. ἔξανδρος, DGE s.v., LBG s.v., στα οποία 
υπάρχει το λήµµα ἔξανδρος µε αναφορά είτε µόνο στον Ησύχιο (LSJSuppl.) είτε στο 
συγκεκριµένο χωρίο της Μυθιστορίας (LBG), είτε και στα δύο χωρία (DGE). Η 
διόρθωση του Merkelbach είναι αρκετά ευφυής και φαίνεται ότι η Μυθιστορία (χφ. L) 
είναι το µόνο λογοτεχνικό έργο που διασώζει τη λέξη ἔξανδρος. 
 

ὅθεν ὑπενόησα κλωβὸν σιδηρὸν µέγαν γενέσθαι καὶ ἔνδοθεν τοῦ κλωβοῦ ἐπενεχθῆναι 
αὐτῷ πίθον ὑέλινον παµµεγέθη: Η ιστορία περιέχει πολλά από τα βασικά µοτίβα της 
Μυθιστορίας, όπως για παράδειγµα την υπέρβαση των ορίων. Ωστόσο πρέπει να είναι 
ύστερη προσθήκη και η καταγωγή της δεν είναι και τόσο σαφής. Εµφανίζεται για πρώτη 
φορά σε ένα χειρόγραφο (C) της παραλλαγής γ και αργότερα στο χειρόγραφο L. Δεν 
υπάρχει στο χειρόγραφο A, στην παραλλαγή β, στη συριακή και τη λατινική µετάφραση 
ούτε στην ε-παραλλαγή. Για πρώτη φορά εµφανίζεται στη λατινική λογοτεχνία του 8ου 
αι. στον συγγραφέα Aethicus Ister. Ίχνη της µπορούν να εντοπιστούν στο Ταλµούδ.  Τα 
ιουδαϊκά στοιχεία συνάδουν µε τον έντονο ιουδαικό χαρακτήρα της γ-παραλλαγής. Η 
ιστορία αυτή µπορεί ίσως να συνδέεται και µε τα πειράµατα αλεξανδρινών επιστηµόνων 
για την πίεση του αέρα. 
 

Β 41.8 Αναφέρεται στην κατασκευή από τον Αλέξανδρο του πρώτου «αλεξίπτωτου» και 
την πτήση του στον ουρανό. Ίσως σχετίζεται µε την τεχνολογία της ελληνιστικής 
Αλεξάνδρειας, καθώς µαρτυρείται η χρήση µαγνητών για υπερύψωση. Το άγαλµα του 
Σαράπιδος στον ναό του στην  Αλεξάνδρεια αιωρείται στον αέρα µε χρήση µαγνητών 
τοποθετηµένους σε ίση απόσταση πάνω και κάτω. Το ίδιο γίνεται και µε το άγαλµα της 
Αρσινόης (βλ. και αραβικό µύθο για τη σαρκοφάγο του Αριστοτέλη στο Παλέρµο). 
Ανάλογη ιστορία µε κατασκευή όµως εναέριου κάστρου απαντά στον Βίο τοῦ Αἰσώπου  
(κεφ. 111). Ιστορίες µε εναέριο ταξίδι ανθρώπου έχουµε τόσο στην αρχαία ελληνική 
λογοτεχνία (βλ. για παράδειγµα τον Τρυγαίο στην Εἰρήνη του Αριστοφάνη, στον 
Ἰκαροµένιππο του Λουκιανού) όσο και στην ανατολική λογοτεχνία (για παράδειγµα στο 
ακκαδικό µυθολογικό ποίηµα Ετάνα, τις αφηγήσεις για τον Ιρανό βασιλιά Κάι Κάους). 
Αναλυτικά για το λογοτεχνικό µοτίβο της πτήσης Βλ. Ἰ. Κωνσταντάκος, Ακίχαρος: Η 
Διήγηση του Αχικάρ στην αρχαία Ελλάδα, τόµος Β΄: Από τον Δηµόκριτο στους 
Περιπατητικούς, Αθήνα 2008, 277-298.   
 

Γ 30-35: Το τελευταίο αυτό µέρος της Μυθιστορίας πρέπει να προέρχεται από ένα 
ανεξάρτητο έργο που πραγµατευόταν τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Το έργο αυτό 
ονοµάζεται συµβατικά Liber de morte και θεωρήθηκε από µερικούς µελετητές ότι 
γράφτηκε για πολιτικούς και προπαγανδιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο της διαµάχης των 
Διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. Ένα απόσπασµά του παραδίδεται σε πάπυρο του 1ου αι. 
π.Χ. και µία λατινική µετάφραση, που πρέπει να γράφτηκε τον 4ο ή 5ο αι. µ.Χ., 
παραδίδεται σε µεσαιωνικό χειρόγραφο. Πρβ. και τις τελευταίες ηµέρες του Μ. 
Αλεξάνδρου από τον Πλούταρχο, Ἀλέξανδρος 73-77. 
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Γ 30 τῶν γὰρ ἐγχωρίων γυναικῶν τις ἔτεκε βρέφος, τὰ µὲν ἄνω τοῦ σώµατος ἕως 
τῶν λαγόνων ἀνθρώπου πάντα κατὰ φύσιν, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν µηρῶν ἕως κάτω θηρίων 
προτοµαί: Η διήγηση µε τον προφητικό οιωνό και τη σωστή ερµηνεία του από έναν 
σοφό θυµίζει την ιστορία στο Συµπόσιο τῶν Ἑπτὰ Σοφῶν του Πλούταρχου (149c-f), 
όπου ο Θαλής εξηγεί ορθολογιστικά το βρέφος που γεννήθηκε από µια φοράδα µισό 
άνθρωπος και µισό άλογο. Στενή συνάφεια επίσης παρατηρείται µε ανατολικές πηγές, 
ειδικότερα δυτικοσηµιτικές, όπως Γένεσις 41,  ερµηνεία των ονείρων του φαραώ από 
τον Ιωσήφ, Δανιήλ 2, 4 και 5, στα οποία ο προφήτης Δανιήλ προσπαθεί να ερµηνεύσει 
τα απόκρυφα και αινιγµατικά οράµατα του βασιλιά (Ναβουχοδονόσορα ή Βαλτάσαρ) 
και η Διήγηση του Αχικάρ, στην οποία ο σοφός Αχικάρ επιλύει το πρόβληµα που οι 
άλλοι Ασσύριοι αυλικοί δεν µπόρεσαν να λύσουν.  Αναλυτικά για το θέµα αυτό Ι. 
Konstantakos, Death in Babylon: Alexander and the fatal portent (Alexander Romance 
III 30), Eikasmos 27 (2016) 253-274.    
 

Γ 33: Η παρηγορητική επιστολή του Μ. Αλεξάνδρου προς τη µητέρα του Ολυµπιάδα και 
η ιστορία που συνδέεται µε αυτή υπάρχει µόνο στο χειρόγραφο L και στην παραλλαγή λ. 
Ανάλογες ιστορίες απαντούν στον Λουκιανό, Δηµώνακτος Βίος 25 (Ὁ δ’ αὐτὸς υἱὸν 
πενθοῦντι καὶ ἐν σκότῳ ἑαυτὸν καθείρξαντι προσελθὼν ἔλεγεν µάγος τε εἶναι καὶ 
δύνασθαι αὐτῷ ἀναγαγεῖν τοῦ παιδὸς τὸ εἴδωλον, εἰ µόνον αὐτῷ τρεῖς τινας ἀνθρώπους 
ὀνοµάσειε µηδένα πώποτε πεπενθηκότας· ἐπὶ πολὺ δὲ ἐκείνου ἐνδοιάσαντος καὶ 
ἀποροῦντος—οὐ γὰρ εἶχέν τινα, οἶµαι, εἰπεῖν τοιοῦτον—Εἶτ’, ἔφη, ὦ γελοῖε, µόνος 
ἀφόρητα πάσχειν νοµίζεις µηδένα ὁρῶν πένθους ἄµοιρον;) και στον Ιουλιανό, Ἐπιστ. 
201, 35-45 (Ἐροµένου δὲ ἐκείνου τί ἂν εἴη τοσοῦτον ὃ µόνῳ βασιλεῖ γνωσθῆναι 
συγχωρεῖται, ὑπολαβόντα φῆσαι τὸν Δηµόκριτον, εἰ τριῶν ἀπενθήτων ὀνόµατα τῷ τάφῳ 
τῆς γυναικὸς ἐπιγράψειεν, εὐθὺς αὐτὴν ἀναβιώσεσθαι τῷ τῆς τελετῆς νόµῳ 
δυσωπουµένην. Ἀπορήσαντος δὲ ἐπὶ πολὺ τοῦ Δαρείου καὶ µηδένα ἄνδρα δυνηθέντος 
εὑρεῖν ὅτῳ µὴ καὶ παθεῖν λυπηρόν τι συνηνέχθη, γελάσαντα συνήθως τὸν Δηµόκριτον 
εἰπεῖν· «τί οὖν, ὦ πάντων ἀτοπώτατε, θρηνεῖς ἀνέδην ὡς µόνος ἀλγεινῷ τοσούτῳ 
συµπλακείς, ὁ µηδὲ ἕνα τῶν πώποτε γεγονότων ἄµοιρον οἰκείου πάθους ἔχων εὑρεῖν;»).  

 
 

ΦΛΑΒΙΟΣ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 
 

Για τη ζωή και το έργο του Φλάβιου Φιλοστράτου βλ. παραπάνω στο ανά χείρας 
ανθολόγιο. 
 

Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον του Φιλόστρατου (στο εξής: Βίος Ἀπολλωνίου) 
είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δείγµατα της λογοτεχνικής παραγωγής της 
αυτοκρατορικής περιόδου. Πρόκειται για µια εκτενή αφήγηση (οχτώ βιβλία 
στην αρχαία διαίρεση) µε θέµα την εντυπωσιακή ιστορία ενός άνδρα που 
πραγµάτωσε την τέλεια αρετή και πλησίασε πολύ κοντά στο θείο (θεῖος ἀνήρ). 
Η ιστορία αυτή περιλαµβάνει µακρινά, εξωτικά ταξίδια, παρόµοια µε αυτά που 
βρίσκουµε στα µυθιστορήµατα, ενώ η κατάληξή της, µε την ανάληψη του ήρωα 
στους ουρανούς, είναι µυστηριώδης και έχει µεταφυσική διάσταση. Στο πλούσιο 
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αυτό αφηγηµατικό υλικό προστίθεται ένας αριθµός φιλοσοφικών διαλόγων, µε 
πρωταγωνιστή το σοφό Απολλώνιο και συνοµιλητές τους Ανατολίτες σοφούς 
(Γυµνοσοφιστές, Βραχµάνους) που συναντά ο ήρωας στα ταξίδια του στην Ινδία 
και την Αιθιοπία. Στην αρχή του Βίου, αφηγητής δηλώνει ξεκάθαρα το σκοπό 
του έργου του, που είναι διττός: να εγκωµιάσει τον Απολλώνιο και να προσφέ-
ρει πνευµατική ωφέλεια στους αναγνώστες (ἐχέτω δὲ ὁ λόγος τῷ τε ἀνδρὶ τιµήν, 
ἐς ὃν ξυγγέγραπται, τοῖς τε φιλοµαθεστέροις ὠφέλειαν, A 3,2). Αν και ο Βίος 
Ἀπολλωνίου δεν είναι αυστηρά φιλοσοφικό κείµενο, έχει ως θέµα µια απόλυτα 
ενάρετη διαδροµή ζωής υπό την καθοδήγηση της φιλοσοφίας, και αγγίζει βασι-
κά φιλοσοφικά ζητήµατα, όπως: πώς πρέπει να ζει κανείς, πώς ορίζεται ο 
σώφρων βίος. 

Ο Απολλώνιος Τυανεύς, κεντρικός ήρωας του έργου, είναι ιστορικό 
πρόσωπο. Έζησε τον 1ο αιώνα µ.Χ., περίπου 150 χρόνια πριν τη σύνθεση του 
Βίου, και είχε καταγωγή από τα Τύανα (πόλη της Καππαδοκίας). Η υστεροφηµία 
του την εποχή του Φιλόστρατου ήταν ανάµεικτης φύσης: για κάποιους, ήταν 
ένας θεόπνευστος σοφός, για άλλους, µάγος και τσαρλατάνος. Tο έργο της 
σύνθεσης ενός βιογραφικού εγκωµίου, που θα συνέβαλλε στην καλή φήµη του 
Απολλώνιου και θα απαντούσε στους επικριτές του, ανατέθηκε στο Φιλόστρατο 
από την Ιουλία Δόµνα, σύζυγο του αυτοκράτορα Σεπτίµιου Σεβήρου (Βίος 
Ἀπολλωνίου Α 3,1). Οι Σεβήροι τιµούσαν τον Απολλώνιο· ο γιος της Ιουλίας 
Δόµνας, Καρακάλλας, του αφιέρωσε και ηρώο (βλ. Δίων Κάσσιος 78,18,4). Ο 
Φιλόστρατος αναλαµβάνει λοιπόν να αφηγηθεί τα γεγονότα της ζωής του 
Απολλώνιου, τα ταξίδια και τις περιπέτειές του, και να παρουσιάσει το 
περιεχόµενο της διδασκαλίας του, ώστε να εξυψώσει το σοφό στη συνείδηση 
των συγχρόνων του, ικανοποιώντας την επιθυµία των Σεβήρων. Είναι αξιοση-
µείωτο, ωστόσο, ότι από το βιογραφικό πορτρέτο του Απολλώνιου που πλάθει ο 
Φιλόστρατος, και το οποίο περιέχει αρκετές αναφορές σε φιλοσοφικά ρεύµατα 
και θρησκευτικές λατρείες της εποχής, λείπει οποιαδήποτε αναφορά στο χρι-
στιανισµό. Και όµως ο Απολλώνιος, που ανήκει στην παράδοση της ειδωλολα-
τρικής φιλοσοφίας, ήταν περίπου σύγχρονος του Ιησού Χριστού, και οι ιστορίες 
τους, όπως και η διδασκαλία τους, έχουν αρκετές οµοιότητες. Όπως ο Ιησούς 
των Ευαγγελίων, έτσι και ο Απολλώνιος έχει µαθητές, κάνει θαύµατα, ανα-
σταίνει νεκρούς, και παρέχει αποδείξεις ενός είδους µεταθανάτιας ύπαρξης. Για 
πολλούς αιώνες µετά, υπέβοσκε µεταξύ των υποστηρικτών των δύο αυτών πνευ-
µατικών δασκάλων, Ιησού και Απολλώνιου, ένας ανταγωνισµός. Χριστιανοί και 
εθνικοί φιλόσοφοι διαφωνούσαν για το αν ο Απολλώνιος υπήρξε πραγµατικός 
θεῖος ἀνήρ ή απατεώνας µάγος (βλ. αναλυτικά Dzielska, Απολλώνιος 99 κ.εξ.). 

Ο Φιλόστρατος ονοµάζει µια σειρά από πηγές για το Βίο Ἀπολλώνιου 
(Βίος Α 3), σηµαντικότερη από τις οποίες είναι τα αποµνηµονεύµατα ενός 
υποτιθέµενου µαθητή του σοφού µε το όνοµα Δάµις. Κατά το Φιλόστρατο, ο 
Δάµις αυτός ακολούθησε τον Απολλώνιο στα ταξίδια του, ήταν δηλαδή 
αυτόπτης και αυτήκοος µάρτυρας των περιπετειών του σοφού· ο Φιλόστρατος 
επεξεργάστηκε, µας λέει, τις κάπως άτεχνες καταγραφές του Δάµι. Δεν είναι 
όµως διόλου απίθανο ο Δάµις, που δεν αναφέρεται από καµία άλλη πηγή, να 
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αποτελεί επινόηση του Φιλόστρατου, που επιζητούσε να δώσει στη 
µυθιστορηµατική βιογραφία του σοφού – µια αφήγηση πλούσια σε µυθικά και 
φανταστικά στοιχεία – µια επικάλυψη ιστορικότητας (βλ. Kanavou, Apollonios 
206 κ.εξ.). Ο Φιλόστρατος αναφέρει δύο ακόµη πηγές: το έργο του Μοιραγένη, 
που περιείχε αρνητικές κρίσεις για το σοφό, και παραµερίζεται από το 
Φιλόστρατο ως αναξιόπιστο· και αυτό του Μάξιµου, που όµως περιορίζεται 
στην παραµονή του Απολλώνιου στις Αιγές (πόλη της Κιλικίας). Και τα δύο 
αυτά έργα είναι χαµένα για µας· βασική µας πηγή για τον Απολλώνιο Τυανέα 
είναι το έργο του Φιλόστρατου. Δε σώζονται κείµενα του ίδιου του 
Απολλώνιου, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες επιστολές του (βλ. Σχόλια παρακάτω), 
και ένα απόσπασµα από µια θεολογική πραγµατεία µε τίτλο Περὶ θυσιῶν, που 
παραδίδει ο Ευσέβιος Καισαρείας στην Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή (Δ 12-13). Το 
έργο αυτό αναφέρει και ο Φιλόστρατος (Βίος Ἀπολλωνίου Γ 41,1· Δ 19). 

Ως λογοτεχνικό κείµενο, ο Βίος Ἀπολλωνίου διακρίνεται για το φορτω-
µένο ρητορικό του ύφος, ενώ είναι δύσκολο να υπαχθεί σε συγκεκριµένο λογο-
τεχνικό είδος. Το έργο έχει σίγουρα δεχτεί τις επιδράσεις της επιδεικτικής ρητο-
ρικής, που ήκµαζε στην εποχή του Φιλόστρατου, και συνδέεται µε την παρά-
δοση του εγκωµίου. Ο Βίος Ἀπολλωνίου έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί 
«µυθιστόρηµα», «µυθιστορηµατική βιογραφία», «ευαγγέλιο», «απολογία» (ο 
απολογητικός τόνος είναι έντονος στο έργο, που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις 
σε όσους αµφισβητούσαν το θείο χάρισµα του Απολλώνιου· βλ. Kanavou, 
Apollonios 22-23). Αν και καθένα από αυτά τα είδη έχει κάποια ειδικά 
τυπολογικά χαρακτηριστικά, εντούτοις είναι δυνατό ένα έργο να εµπεριέχει 
γνωρίσµατα από περισσότερα είδη, και αυτό οπωσδήποτε ισχύει στην 
περίπτωση του Βίου Ἀπολλωνίου· εξάλλου, η σύγχρονη έρευνα αµφισβητεί όλο 
και περισσότερο τα στεγανά των ειδολογικών ορισµών. 

Ο Βίος Ἀπολλωνίου στερείται, για την ώρα, µιας ερµηνευτικής έκδοσης. 
Η µονογραφία της Dzielska (βλ. Βιβλιογραφία) παρέχει µια πολύ χρήσιµη 
ανάλυση της ιστορικής διάστασης του Βίου, ενώ στην πρόσφατη εργασία της η 
Kanavou (βλ. Βιβλιογραφία) αναδεικνύει τη σχέση του Βίου µε το λογοτεχνικό 
είδος του µυθιστορήµατος. 
 

A 4-8: Γέννηση και ανατροφή του Απολλώνιου 
 

A 4 ᾿Απολλωνίῳ τοίνυν πατρὶς µὲν ἦν Τύανα πόλις ῾Ελλὰς ἐν τῷ Καππαδοκῶν 
ἔθνει, πατὴρ δὲ ὁµώνυµος, γένος ἀρχαῖον καὶ τῶν οἰκιστῶν ἀνηµµένον, πλοῦτος 
ὑπὲρ τοὺς ἐκεῖ, τὸ δὲ ἔθνος βαθύ. κυούσῃ δὲ αὐτὸν τῇ µητρὶ φάσµα ἦλθεν 
Αἰγυπτίου δαίµονος ὁ Πρωτεὺς ὁ παρὰ τῷ ῾Οµήρῳ ἐξαλλάττων· ἡ δὲ οὐδὲν 
δείσασα ἤρετο αὐτόν, τί ἀποκυήσοι· ὁ δὲ «ἐµέ» εἶπε. «σὺ δὲ τίς;» εἰπούσης 
«Πρωτεὺς» ἔφη «ὁ Αἰγύπτιος θεός». ὅστις µὲν δὴ τὴν σοφίαν ὁ Πρωτεὺς ἐγένετο, 
τί ἂν ἐξηγοίµην τοῖς γε ἀκούουσι τῶν ποιητῶν, ὡς ποικίλος τε ἦν καὶ ἄλλοτε 
ἄλλος καὶ κρείττων τοῦ ἁλῶναι, γιγνώσκειν τε ὡς ἐδόκει καὶ προγιγνώσκειν 
πάντα; καὶ µεµνῆσθαι χρὴ τοῦ Πρωτέως, µάλιστα ἐπειδὰν προϊὼν ὁ λόγος δεικνύῃ 
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τὸν ἄνδρα πλείω µὲν ἢ ὁ Πρωτεὺς προγνόντα, πολλῶν δὲ ἀπόρων τε καὶ 
ἀµηχάνων κρείττω γενόµενον ἐν αὐτῷ µάλιστα τῷ ἀπειλῆφθαι.  
Α 5 τεχθῆναι δὲ ἐν λειµῶνι λέγεται, πρὸς ᾧ νῦν τὸ ἱερὸν αὐτῷ ἐκπεπόνηται. καὶ 
µηδὲ ὁ τρόπος ἀγνοείσθω, ὃν ἀπετέχθη· ἀγούσῃ γὰρ τῇ µητρὶ τόκου ὥραν ὄναρ 
ἐγένετο βαδίσαι ἐς τὸν λειµῶνα καὶ ἄνθη κεῖραι, καὶ δῆτα ἀφικοµένη αἱ µὲν δµωαὶ 
προσεῖχον τοῖς ἄνθεσιν ἐσκεδασµέναι κατὰ τὸν λειµῶνα, αὐτὴ δὲ ἐς ὕπνον ἀπήχθη 
κλιθεῖσα ἐν τῇ πόᾳ. κύκνοι τοίνυν, οὓς ὁ λειµὼν ἔβοσκε, χορὸν ἐστήσαντο περὶ 
αὐτὴν καθεύδουσαν, καὶ τὰς πτέρυγας, ὥσπερ εἰώθασιν, ἄραντες ἀθρόον ἤχησαν, 
καὶ γάρ τι καὶ ζεφύρου ἦν ἐν τῷ λειµῶνι, ἡ δὲ ἐξέθορέ τε ὑπὸ τῆς ᾠδῆς καὶ 
ἀπέτεκεν, ἱκανὴ δὲ πᾶσα ἔκπληξις µαιεύσασθαι καὶ πρὸ τῆς ὥρας. οἱ δὲ ἐγχώριοί 
φασιν, ὡς ὁµοῦ τε τίκτοιτο καὶ σκηπτὸς ἐν τῇ γῇ πεσεῖσθαι δοκῶν ἐµµετεωρισθείη 
τῷ αἰθέρι καὶ ἀφανισθείη ἄνω, τό, οἶµαι, ἐκφανὲς καὶ ὑπὲρ πάντα τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ 
τὸ ἀγχοῦ θεῶν καὶ ὁπόσα ὅδε ὁ ἀνὴρ ἐγένετο, φαίνοντες οἱ θεοὶ καὶ 
προσηµαίνοντες.  
Α 6 ἔστι δέ τι περὶ Τύανα ὕδωρ ῾Ορκίου Διός, ὥς φασι, καλοῦσι δὲ αὐτὸ 
᾿Ασβαµαῖον, οὗ πηγὴ ἀναδίδοται ψυχρά, παφλάζει δέ, ὥσπερ ὁ θερµαινόµενος 
λέβης. τοῦτο εὐόρκοις µὲν ἵλεών τε καὶ ἡδὺ ὕδωρ, ἐπιόρκοις δὲ παρὰ πόδας ἡ 
δίκη· ἀποσκήπτει γὰρ καὶ ἐς ὀφθαλµοὺς καὶ ἐς χεῖρας καὶ ἐς πόδας, καὶ ὑδέροις 
ἁλίσκονται καὶ φθόαις, καὶ οὐδ’ ἀπελθεῖν δυνατόν, ἀλλ’ αὐτόθι ἔχονται καὶ 
ὀλοφύρονται πρὸς τῷ ὕδατι ὁµολογοῦντες ἃ ἐπιώρκησαν· οἱ µὲν δὴ ἐγχώριοί φασι 
παῖδα τοῦ Διὸς τὸν ᾿Απολλώνιον γεγονέναι, ὁ δ’ ἀνὴρ ᾿Απολλωνίου ἑαυτὸν καλεῖ.   
Α 7 Προϊὼν δὲ ἐς ἡλικίαν, ἐν ᾗ γράµµατα, µνήµης τε ἰσχὺν ἐδήλου καὶ µελέτης 
κράτος, καὶ ἡ γλῶττα ᾿Αττικῶς εἶχεν, οὐδ’ ἀπήχθη τὴν φωνὴν ὑπὸ τοῦ ἔθνους, 
ὀφθαλµοί τε πάντες ἐς αὐτὸν ἐφέροντο, καὶ γὰρ περίβλεπτος ἦν τὴν ὥραν. 
γεγονότα δὲ αὐτὸν ἔτη τεσσαρεσκαίδεκα ἄγει ἐς Ταρσοὺς ὁ πατὴρ παρ’ Εὐθύδηµον 
τὸν ἐκ Φοινίκης. ὁ δὲ Εὐθύδηµος ῥήτωρ τε ἀγαθὸς ἦν καὶ ἐπαίδευε τοῦτον, ὁ δὲ 
τοῦ µὲν διδασκάλου εἴχετο, τὸ δὲ τῆς πόλεως ἦθος ἄτοπόν τε ἡγεῖτο καὶ οὐ 
χρηστὸν ἐµφιλοσοφῆσαι, τρυφῆς τε γὰρ οὐδαµοῦ µᾶλλον ἅπτονται σκωπτόλαι τε 
καὶ ὑβρισταὶ πάντες καὶ δεδώκασι τῇ ὀθόνῃ µᾶλλον ἢ τῇ σοφίᾳ ᾿Αθηναῖοι, 
ποταµός τε αὐτοὺς διαρρεῖ Κύδνος, ᾧ παρακάθηνται, καθάπερ τῶν ὀρνίθων οἱ 
ὑγροί. τό τοι «παύσασθε µεθύοντες τῷ ὕδατι» ᾿Απολλωνίῳ πρὸς αὐτοὺς ἐν 
ἐπιστολῇ εἴρηται. 2 µεθίστησιν οὖν τὸν διδάσκαλον δεηθεὶς τοῦ πατρὸς ἐς Αἰγὰς 
τὰς πλησίον, ἐν αἷς ἡσυχία τε πρόσφορος τῷ φιλοσοφήσοντι καὶ σπουδαὶ 
νεανικώτεραι καὶ ἱερὸν ᾿Ασκληπιοῦ καὶ ὁ ᾿Ασκληπιὸς αὐτὸς ἐπίδηλος τοῖς 
ἀνθρώποις. ἐνταῦθα ξυνεφιλοσόφουν µὲν αὐτῷ Πλατώνειοί τε καὶ Χρυσίππειοι 
καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ περιπάτου, διήκουε δὲ καὶ τῶν ᾿Επικούρου λόγων, οὐδὲ γὰρ 
τούτους ἀπεσπούδαζε, τοὺς δέ γε Πυθαγορείους ἀρρήτῳ τινὶ σοφίᾳ ξυνέλαβε· 
διδάσκαλος µὲν γὰρ ἦν αὐτῷ τῶν Πυθαγόρου λόγων οὐ πάνυ σπουδαῖος, οὐδὲ 
ἐνεργῷ τῇ φιλοσοφίᾳ χρώµενος, γαστρός τε γὰρ ἥττων ἦν καὶ ἀφροδισίων καὶ 
κατὰ τὸν ᾿Επίκουρον ἐσχηµάτιστο· ἦν δὲ οὗτος Εὔξενος ὁ ἐξ ῾Ηρακλείας τοῦ 
Πόντου, τὰς δὲ Πυθαγόρου δόξας ἐγίγνωσκεν, ὥσπερ οἱ ὄρνιθες ἃ µανθάνουσι 
παρὰ τῶν ἀνθρώπων, τὸ γὰρ «χαῖρε» καὶ τὸ «εὖ πρᾶττε» καὶ τὸ  «Ζεὺς ἵλεως» καὶ 
τὰ τοιαῦτα οἱ ὄρνιθες εὔχονται οὔτε εἰδότες ὅ τι λέγουσιν οὔτε διακείµενοι πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἐρρυθµισµένοι τὴν γλῶτταν· 3 ὁ δέ, ὥσπερ οἱ νέοι τῶν 
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ἀετῶν ἐν ἁπαλῷ µὲν τῷ πτερῷ παραπέτονται τοῖς γειναµένοις αὐτοὺς µελετώµενοι 
ὑπ' αὐτῶν τὴν πτῆσιν, ἐπειδὰν δὲ αἴρεσθαι δυνηθῶσιν, ὑπερπέτονται τοὺς γονέας 
ἄλλως τε κἂν λίχνους αἴσθωνται καὶ κνίσης ἕνεκα πρὸς τῇ γῇ πετοµένους, οὕτω 
καὶ ὁ ᾿Απολλώνιος προσεῖχέ τε τῷ Εὐξένῳ παῖς ἔτι καὶ ἤγετο ὑπ' αὐτοῦ βαίνων ἐπὶ 
τοῦ λόγου, προελθὼν δὲ ἐς ἔτος δέκατον καὶ ἕκτον ὥρµησεν ἐπὶ τὸν τοῦ 
Πυθαγόρου βίον, πτερωθεὶς ἐπ’ αὐτὸν ὑπό τινος κρείττονος. οὐ µὴν τόν γε 
Εὔξενον ἐπαύσατο ἀγαπῶν, ἀλλ’ ἐξαιτήσας αὐτῷ προάστειον παρὰ τοῦ πατρός, ἐν 
ᾧ κῆποί τε ἁπαλοὶ ἦσαν καὶ πηγαί, «σὺ µὲν ζῆθι τὸν σεαυτοῦ τρόπον» ἔφη «ἐγὼ δὲ 
τὸν Πυθαγόρου ζήσοµαι». 
Α 8 ἡγουµένου δὲ αὐτὸν τοῦ Εὐξένου µεγάλης διανοίας ἅπτεσθαι καὶ ἐροµένου, 
ὁπόθεν ἄρξοιτο «ὅθεν περ οἱ ἰατροί», ἔφη «καὶ γὰρ ἐκεῖνοι καθαίροντες τὰς 
γαστέρας τοὺς µὲν οὐδὲ νοσεῖν ἐῶσι, τοὺς δὲ ἰῶνται». καὶ εἰπὼν τοῦτο τὰς µὲν 
ἐµψύχους βρώσεις ὡς οὔτε καθαρὰς καὶ τὸν νοῦν παχυνούσας παρῃτήσατο, 
τραγήµατα δὲ καὶ λάχανα ἐσιτεῖτο, καθαρὰ εἶναι φάσκων, ὁπόσα ἡ γῆ αὐτὴ 
δίδωσι, καὶ τὸν οἶνον καθαρὸν µὲν ἔφασκεν εἶναι πῶµα ἐκ φυτοῦ οὕτως ἡµέρου 
τοῖς ἀνθρώποις ἥκοντα, ἐναντιοῦσθαι δὲ τῇ τοῦ νοῦ συστάσει διαθολοῦντα τὸν ἐν 
τῇ ψυχῇ αἰθέρα. 2 µετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν τῆς γαστρὸς τοιαύτην γενοµένην 
ἀνυποδησίαν τε ποιεῖται κόσµηµα καὶ λίνου ἐσθῆτα ἀµπίσχεται παραιτησάµενος 
τὴν ἀπὸ τῶν ζῴων, ἀνῆκέ τε τὴν κόµην καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ἔζη. ἐκπεπληγµένων δὲ 
αὐτὸν τῶν περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ ποτε πρὸς τὸν ἱερέα φήσαντος, ὡς 
χαίροι θεραπεύων τοὺς νοσοῦντας ὑπὸ ᾿Απολλωνίῳ µάρτυρι, ξυνῄεσαν ἐς τὰς 
Αἰγὰς ἐφ’ ἱστορίᾳ Κίλικές τε αὐτοὶ καὶ οἱ πέριξ, ὅ τε Κιλίκιος λόγος ποῖ τρέχεις; ἦ 
ἐπὶ τὸν ἔφηβον; ἐπ’ ἐκείνῳ τε ἐλέγετο καὶ παροιµιώδη τιµὴν ἔσχεν. 
 

Μετάφραση 
Πατρίδα του Απολλώνιου ήταν τα Τύανα, ελληνική πόλη στη χώρα της Καππαδοκίας, 
και ο πατέρας του είχε το ίδιο όνοµα µε εκείνον, ήταν από γένος αρχαίο που έφτανε ως 
τους οικιστές της πόλης, και είχε πλούτο µεγαλύτερο από όλους τους εκεί, αν και η 
χώρα γενικά ήταν πλούσια. Όταν η µητέρα του ήταν έγκυος, της εµφανίστηκε το 
φάντασµα του Αιγύπτιου θεού Πρωτέα, που στον Όµηρο άλλαζε µορφές· και αυτή χωρίς 
να φοβηθεί καθόλου, τον ρώτησε τι παιδί θα γεννήσει. Αυτός απάντησε «εµένα». Εκείνη 
ρώτησε «κι εσύ ποιος είσαι;», και της είπε «ο Πρωτέας, ο Αιγύπτιος θεός». Ποιες 
ικανότητες είχε ο Πρωτέας, δε χρειάζεται να εξηγήσω σε αυτούς που ακούνε τους 
ποιητές, ότι έπαιρνε ποικίλες µορφές κι είχε άλλη εµφάνιση κάθε φορά και δεν 
µπορούσε κανείς να τον πιάσει, και φαινόταν να γνωρίζει, και µάλιστα από πριν, τα 
πάντα. Και πρέπει να µνηµονεύσω τον Πρωτέα, κυρίως επειδή όσο προχωράει η ιστορία 
θα φανερώνει ότι ο άνδρας αυτός (sc. ο Απολλώνιος) είχε µεγαλύτερη ικανότητα 
πρόγνωσης από τον Πρωτέα, και ήταν καλύτερος στο να ξεφεύγει από αντίξοες και 
αδιέξοδες καταστάσεις, ακόµη και όταν είχε πιαστεί. 

Λέγεται πως γεννήθηκε σε ένα λιβάδι, εκεί όπου έχει στηθεί προς τιµή του ένα 
ιερό. Και ας µην αποσιωπηθεί ο τρόπος µε τον οποίο ήρθε στον κόσµο. Όταν η µητέρα 
του ήταν ετοιµόγεννη, της ήρθε σε όνειρο η ιδέα να κάνει περίπατο στο λιβάδι και να 
µαζέψει λουλούδια· και πράγµατι πήγε εκεί, και ενώ οι υπηρέτριες είχαν την προσοχή 
τους στραµµένη στα λουλούδια που ήταν σκόρπια στο λιβάδι, εκείνη την πήρε ο ύπνος 
ξαπλωµένη στο γρασίδι. Τότε λοιπόν οι κύκνοι που ζούσαν στο λιβάδι έστησαν χορό 
γύρω από την κοιµισµένη γυναίκα, και σήκωσαν τα φτερά τους, όπως συνηθίζουν, και 
έβγαλαν φωνή µαζί όλοι· και στο λιβάδι φυσούσε και ένας ζέφυρος. Εκείνη άκουσε τη 
φωνή, ανασηκώθηκε και έγινε ο τοκετός – κάθε κατάπληξη είναι αρκετή για να 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 489 
 

	

προκαλέσει και πρόωρη γέννα. Οι ντόπιοι λένε ότι την ίδια στιγµή εµφανίστηκε και ένας 
κεραυνός που φαινόταν ότι θα έπεφτε στη γη, αλλά έµεινε µετέωρος στον ουρανό και 
εξαφανίστηκε ψηλά, σηµάδι µε το οποίο, νοµίζω, αποκάλυπταν και προέλεγαν οι θεοί 
πόσο διάσηµος και ανώτερος από οτιδήποτε στη γη θα γινόταν αυτός ο άνδρας και πόσο 
θα πλησίαζε στο θείο. 

Όπως λένε, υπάρχει κοντά στα Τύανα νερό του Ορκίου Δία, που το λένε 
Ασβαµαίο, από το οποίο αναβλύζει κρύα πηγή, αλλά παφλάζει σα θερµαινόµενο καζάνι. 
Το νερό αυτό είναι φιλικό και γλυκό σε όσους τηρούν τους όρκους τους, στους 
επίορκους όµως έρχεται γρήγορα η τιµωρία· γιατί τους βλάπτει στα µάτια, στα χέρια και 
στα πόδια, και παθαίνουν υδρωπικία και φθίση, και είναι αδύνατο να ξεφύγουν, αλλά 
µένουν αιχµάλωτοι εκεί και θρηνούν οµολογώντας στο νερό τους όρκους που 
παραβίασαν. Οι ντόπιοι λοιπόν λένε ότι ο Απολλώνιος γεννήθηκε από το Δία, ο ίδιος 
όµως αυτοαποκαλείται γιος του Απολλώνιου. 

Όταν ήρθε η ηλικία να µάθει γράµµατα, φανερώθηκε η δυνατή του µνήµη και η 
ικανότητά του στη µελέτη. Και µιλούσε την Αττική διάλεκτο, και δεν τον παρέσυρε η 
γλώσσα του τόπου καταγωγής του. Επίσης, τραβούσε πάνω του όλα τα µάτια, γιατί η 
οµορφιά του ήταν αξιοπρόσεχτη. Και όταν έγινε δεκατεσσάρων χρονών, τον πήγε ο 
πατέρας του στην Ταρσό, στον Ευθύδηµο από τη Φοινίκη. Ο Ευθύδηµος ήταν καλός 
ρητοροδιδάσκαλος και τον εκπαίδευε σωστά, εκείνος όµως, ενώ ήταν προσκολληµένος 
στο δάσκαλό του, έβρισκε τα ήθη της πόλης ακατάλληλα και όχι τα σωστά για την 
ενασχόληση µε τη φιλοσοφία. Γιατί πουθενά αλλού δεν κάνουν τόσο τρυφηλή ζωή και 
είναι όλοι χλευαστές και αλαζόνες, και ασχολούνται µε τα λινά υφάσµατα περισσότερο 
από ό,τι οι Αθηναίοι µε τη σοφία. Και διατρέχει την πόλη τους ο ποταµός Κύδνος, στις 
όχθες του οποίου κάθονται όπως τα υδρόβια πτηνά. Το «σταµατήστε να µεθάτε µε το 
νερό» το είπε σε αυτούς ο Απολλώνιος µε επιστολή του. Παρακάλεσε λοιπόν τον πατέρα 
του να µεταφέρει το δάσκαλο στην κοντινή πόλη των Αιγών, όπου υπήρχε η κατάλληλη 
ησυχία για όποιον ήθελε να ασχοληθεί µε τη φιλοσοφία, και ενασχολήσεις που άρµοζαν 
στους νέους, και το ιερό του Ασκληπιού, και ο Ασκληπιός φανερωνόταν στους 
ανθρώπους. Εκεί ασκούσαν τη φιλοσοφία µαζί µ’ εκείνον οι Πλατωνικοί, η Σχολή του 
Χρύσιππου, οι Περιπατητικοί, ενώ άκουγε και τη διδασκαλία του Επίκουρου, την οποία 
δεν απέρριπτε, την πυθαγόρεια διδασκαλία όµως την αφοµοίωσε µε ασύλληπτη σοφία. 
Για δάσκαλο της φιλοσοφίας του Πυθαγόρα είχε κάποιον όχι ιδιαίτερα σπουδαίο, που δε 
διήγε ενεργό φιλοσοφικό βίο, γιατί τον εξουσίαζε η κοιλιά του και η ερωτική επιθυµία 
και ήταν επηρεασµένος από τον Επίκουρο· το όνοµά του ήταν Εύξενος, από την 
Ηράκλεια του Πόντου, και ήξερε τις θεωρίες του Πυθαγόρα όπως τα πουλιά µαθαίνουν 
από τους ανθρώπους το «χαίρε» και το «να είσαι καλά» και το «ο Δίας µαζί σου» - αυτά 
τα εύχονται τα πουλιά χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε και χωρίς να σχετίζονται 
πραγµατικά µε τους ανθρώπους, αλλά επειδή ασκήθηκε η γλώσσα τους. Μα όπως τα 
αετόπουλα µε µαλακά φτερά πετούν δίπλα στους γονείς τους, µε εκείνους να επιτηρούν 
την πτήση τους, αλλά όταν καταφέρουν να σηκωθούν, και µάλιστα όταν βλέπουν τους 
γονείς µε λαιµαργία λόγω της τσίκνας να πετούν προς τη γη, πετούν πιο ψηλά από 
αυτούς, έτσι και ο Απολλώνιος, παιδί ακόµη, µαθήτευε στον Εύξενο, και τον καθοδη-
γούσε αυτός στις σπουδές του, όταν όµως έφτασε στο δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του 
στράφηκε µε ορµή προς τον πυθαγόρειο τρόπο ζωής, λαµβάνοντας φτερά γι’ αυτό το 
στόχο από κάποιον ανώτερο. Δε σταµάτησε βέβαια να αγαπά τον Εύξενο, αλλά ζήτησε 
γι’ αυτόν από τον πατέρα του ένα εξοχικό σπίτι, µε ωραίους κήπους και πηγές, και του 
είπε: «Ζήσε εσύ µε το δικό σου τρόπο, εγώ όµως θα ζήσω µε τον τρόπο του Πυθαγόρα». 

Όταν ο Εύξενος θεώρησε ότι αυτός είχε θέσει υψηλό στόχο και τον ρώτησε από 
πού θα ξεκινούσε, ο Απολλώνιος απάντησε «από εκεί που ξεκινούν οι γιατροί, που 
καθαρίζοντας το στοµάχι, σε άλλους προλαβαίνουν τις αρρώστιες και άλλους τους 
θεραπεύουν». Αυτό είπε, και απέφευγε τις έµψυχες τροφές ως µη καθαρές και βλαπτικές 
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για το νου, και τρεφόταν µε ξηρές τροφές και λαχανικά, που έλεγε ότι είναι καθαρά, 
όπως όλα όσα παράγει η ίδια η γη, και θεωρούσε το κρασί καθαρό ποτό, από φυτό 
ήµερο για τους ανθρώπους, εχθρικό όµως προς τη διανοητική κατάσταση, επειδή 
θολώνει τον αιθέρα της ψυχής. Μετά τον καθαρισµό της κοιλιάς του, υιοθέτησε την 
ξιπολησιά ως στολίδι και φόρεσε λινό ένδυµα εγκαταλείποντας ό,τι προερχόταν από 
ζώα, άφησε τα µαλλιά του να µακρύνουν και ζούσε στο ιερό. Είχε κάνει εντύπωση σ’ 
αυτούς που ήταν στο ιερό, και όταν κάποτε ο Ασκληπιός είπε στον ιερέα ότι χαιρόταν να 
θεραπεύει αρρώστους µε µάρτυρα τον Απολλώνιο, έφτασαν στις Αιγές για να τον 
γνωρίσουν άνθρωποι από την Κιλικία και από τις γύρω περιοχές, και αυτό που λεγόταν 
στην Κιλικία «πού τρέχεις; Μήπως στον έφηβο;», γι’ αυτόν το έλεγαν και έγινε 
παροιµιώδες. 
 

Σχόλια 
Ο Φιλόστρατος αφηγείται τη γέννηση και τα νεανικά χρόνια του Απολλώνιου 
αναµειγνύοντας µυθοπλαστικά στοιχεία µε ιστορικές πληροφορίες· αυτή η τακτική 
ακολουθείται σε όλη την έκταση του έργου. Στο δοσµένο απόσπασµα, αποδίδεται στον 
Απολλώνιο πυθαγόρεια και θεϊκή προέλευση, η γέννησή του σηµαδεύεται από θείους 
οιωνούς, και είναι όµορφος σα µυθιστορηµατικός ήρωας (περίβλεπτος ἦν τὴν ὥραν), ενώ 
από παιδί διέθετε ξεχωριστές πνευµατικές ικανότητες. H χαρισµατική παιδική ηλικία 
αποτελεί κοινό τόπο στις βιογραφικές αφηγήσεις για σπουδαίους άνδρες (πρβ. την 
πληροφορία του Διογένη Λαέρτιου [Βίοι φιλοσόφων 10,14] ότι ο Επίκουρος ασκούσε τη 
φιλοσοφία από την ηλικία των 12, τη Μυθιστορία τοῦ Ἀλεξάνδρου [rec. α] Α 13-14 για 
την πολεµική δεινότητα που επεδείκνυε ο Μ. Αλέξανδρος από µικρό παιδί, καθώς και 
απόκρυφες διηγήσεις για την παιδική ηλικία του Ιησού Χριστού). Από την άλλη, οι 
πληροφορίες του Φιλόστρατου για την παραµονή του Απολλώνιου στις Αιγές µπορεί να 
βασίζονται σε ιστορική πηγή, αν πιστέψουµε τον ισχυρισµό του συγγραφέα ότι 
αξιοποίησε το σχετικό έργο ενός Μάξιµου Αιγεάτη (Βίος Ἀπολλωνίου Α 3), που σήµερα 
δε σώζεται. 

Στον πυθαγόρειο τρόπο ζωής που αποφασίζει τελικά να ασπαστεί ο Απολλώνιος, 
έχει αναφερθεί ο Φιλόστρατος ήδη στην αρχή του έργου, σχολιάζοντας τη ζωή του 
πρώτου διδάξαντος, του ίδιου του Πυθαγόρα: Οἱ τὸν Σάµιον Πυθαγόραν ἐπαινοῦντες 
τάδε ἐπ’ αὐτῷ φασιν· ὡς ῎Ιων µὲν οὔπω εἴη, γένοιτο δὲ ἐν Τροίᾳ ποτὲ Εὔφορβος, ἀναβιοίη 
τε ἀποθανών, ἀποθάνοι δέ, ὡς ᾠδαὶ ῾Οµήρου, ἐσθῆτά τε τὴν ἀπὸ θνησειδίων παραιτοῖτο 
καὶ καθαρεύοι βρώσεως, ὁπόση ἐµψύχων, καὶ θυσίας· µὴ γὰρ αἱµάττειν τοὺς βωµούς, 
ἀλλὰ ἡ µελιττοῦτα καὶ ὁ λιβανωτὸς καὶ τὸ ἐφυµνῆσαι, φοιτᾶν ταῦτα τοῖς θεοῖς παρὰ τοῦ 
ἀνδρὸς τούτου, γιγνώσκειν τε, ὡς ἀσπάζοιντο τὰ τοιαῦτα οἱ θεοὶ µᾶλλον ἢ τὰς ἑκατόµβας 
καὶ τὴν µάχαιραν ἐπὶ τοῦ κανοῦ· ξυνεῖναι γὰρ δὴ τοῖς θεοῖς καὶ µανθάνειν παρ’ αὐτῶν, 
ὅπη τοῖς ἀνθρώποις χαίρουσι καὶ ὅπη ἄχθονται, περί τε φύσεως ἐκεῖθεν λέγειν· τοὺς µὲν 
γὰρ ἄλλους τεκµαίρεσθαι τοῦ θείου καὶ δόξας ἀνοµοίους ἀλλήλαις περὶ αὐτοῦ δοξάζειν, 
ἑαυτῷ δὲ τόν τε ᾿Απόλλω ἥκειν ὁµολογοῦντα, ὡς αὐτὸς εἴη, ξυνεῖναι δὲ καὶ µὴ 
ὁµολογοῦντας τὴν ᾿Αθηνᾶν καὶ τὰς Μούσας καὶ θεοὺς ἑτέρους, ὧν τὰ εἴδη καὶ τὰ ὀνόµατα 
οὔπω τοὺς ἀνθρώπους γιγνώσκειν. καὶ ὅ τι ἀποφήναιτο ὁ Πυθαγόρας, νόµον τοῦτο οἱ 
ὁµιληταὶ ἡγοῦντο καὶ ἐτίµων αὐτὸν ὡς ἐκ Διὸς ἥκοντα, καὶ ἡ σιωπὴ δὲ ὑπὲρ τοῦ θείου 
σφίσιν ἐπήσκητο· πολλὰ γὰρ θεῖά τε καὶ ἀπόρρητα ἤκουον, ὧν κρατεῖν χαλεπὸν ἦν µὴ 
πρῶτον µαθοῦσιν, ὅτι καὶ τὸ σιωπᾶν λόγος (A 1). Όπως ο Πυθαγόρας, έτσι και ο 
Απολλώνιος απείχε από την κρεατοφαγία και τις αιµατηρές θυσίες, δε φορούσε ρούχα 
από δέρµατα ζώων, και κατάφερε να πλησιάσει πολύ τους θεούς. Όπως διαβάζουµε 
αργότερα στην αφήγηση του Φιλόστρατου, ο Απολλώνιος εξάσκησε επίσης την πυθαγό-
ρεια σιωπή, σηµαντική άσκηση αυτοελέγχου (A 14-15), και ενστερνίστηκε το δόγµα της 
µετεµψύχωσης (αυτό προκύπτει ιδιαίτερα από τη συζήτησή του µε τους Βραχµάνους, 
σοφούς της Ινδίας, στο Γ 19). Η µεγάλη αξία του Απολλώνιου ως φιλοσόφου και θείου 
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ἀνδρός τονίζεται µέσα από τη σύγκρισή του µε το σπουδαίο Πυθαγόρα, από την οποία ο 
ήρωας του Φιλόστρατου βγαίνει νικητής: ἀδελφὰ γὰρ τούτοις ἐπιτηδεύσαντα ᾿Απολλώ-
νιον καὶ θειότερον ἢ ὁ Πυθαγόρας τῇ σοφίᾳ (A 1,2). 
 

Α 4 πατὴρ δὲ ὁµώνυµος: Τον πατέρα του Απολλώνιου τον έλεγαν και αυτόν Απολλώνιο. 
Η συνήθεια πατέρας και γιος να φέρουν το ίδιο όνοµα µαρτυρείται σε πολλές επιγραφές 
της ελληνορωµαϊκής περιόδου. 
 

Πρωτεύς: Μυθικός δαίµονας που διακρίνεται για την ικανότητά του να αλλάζει µορφές 
(πρβ. Ὀδύσσεια δ 349-570). Το όνειρο στο οποίο η µητέρα του Απολλώνιου «βλέπει» 
ότι θα γεννήσει τον ίδιο τον Πρωτέα, µπορεί να σηµαίνει είτε ότι θα γεννήσει ένα παιδί 
µε πρωτεϊκά γνωρίσµατα (ευελιξία, σοφία, ενόραση), είτε ότι το παιδί αυτό θα αποτελεί 
νέα ενσάρκωση του Πρωτέα, σε σχέση και µε το δόγµα της µετεµψύχωσης που έχει 
πυθαγόρειες ρίζες και το οποίο ο Απολλώνιος ασπάζεται.  
 

πολλῶν δὲ ἀπόρων ... ἀπειλῆφθαι: Στο προτελευταίο βιβλίο του Βίου, ο Απολλώνιος 
φυλακίζεται µε εντολή του τυραννικού αυτοκράτορα Δοµιτιανού, αλλά κατορθώνει να 
ελευθερωθεί από τις αλυσίδες µε τις οποίες είναι δεµένος (Ζ 38,2)· αργότερα 
παραπέµπεται σε δίκη, από την οποία εξαφανίζεται µυστηριωδώς. Βλ. Kanavou, 
Apollonios 121-122. 
 

A 5 τὸ ἱερὸν αὐτῷ ἐκπεπόνηται: Πράγµατι µαρτυρείται λατρεία του Απολλώνιου στα 
Τύανα, καθώς και σε άλλες πόλεις, γεγονός που υποδηλώνει µια αρκετά διαδεδοµένη 
πίστη στη θεϊκή του υπόσταση. Βλ. αναλυτικά Dzielska, Απολλώνιος 53-86. 
 

Α 6 οἱ µὲν δὴ ἐγχώριοί φασι παῖδα τοῦ Διὸς τὸν ᾿Απολλώνιον γεγονέναι, ὁ δ’ ἀνὴρ 
᾿Απολλωνίου ἑαυτὸν καλεῖ: Όπως για τον Ιησού, που στα Ευαγγέλια ονοµάζεται υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, έτσι και για σηµαντικούς ήρωες της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και 
παράδοσης υπήρχε η αντίληψη ότι είχαν θεϊκή καταγωγή. Ο Μ. Αλέξανδρος τιµήθηκε 
ως γιος θεού· ο ποιητής Όµηρος αναφέρεται ως γιος του θεού Ερµή στον Ηλιόδωρο 
(Αἰθιοπικά Γ 14,2-4)· και ο Απολλώνιος, του οποίου το όνοµα παραπέµπει στον 
Απόλλωνα, και που όπως είδαµε, συνδέεται και µε τον Πρωτέα, θεωρήθηκε ακόµη 
τέκνο του ίδιου του πατέρα των Θεών, παρά τις δικές του αντιρρήσεις. 
 

Α 7,1 ἐς Ταρσούς: Η Ταρσός, πρωτεύουσα της Κιλικίας και πατρίδα του Απόστολου 
Παύλου, είχε πλούσια πολιτιστική ζωή και, σύµφωνα µε το Στράβωνα (14,5), στέγαζε 
πολλούς φιλοσόφους και φιλοσοφικές σχολές. Η πόλη πρέπει να είχε µεγάλο όγκο 
νεανικού πληθυσµού και πολλή φασαρία, που ενόχλησε τον Απολλώνιο, και για το λόγο 
αυτό ο σοφός µετακινήθηκε, µαζί µε το δάσκαλό του, στις (πιο ήσυχες) Αιγές. Πρβ. και 
Βίος Ἀπολλωνίου ΣΤ 34,1: Οἱ δὲ τοὺς Ταρσοὺς οἰκοῦντες τὸν µὲν ἄλλον χρόνον ἤχθοντο 
τῷ ᾿Απολλωνίῳ διά τε τὰς ἐπιπλήξεις, ἐπειδὴ ξυντόνους αὐτὰς ἐποιεῖτο, διά τε τὸ 
ἀνειµένοι καὶ τρυφῶντες µηδὲ τὴν τοῦ λόγου ἀνέχεσθαι ῥώµην. Ο Δίων Χρυσόστοµος 
(33,36) ονοµάζει την Ταρσό χαµαιτυπεῖον. 
 

Α 7,1 ἐν ἐπιστολῇ: Επιστολές του Απολλώνιου αναφέρονται σε διάφορα σηµεία του 
Βίου· ο Φιλόστρατος υποστηρίζει ότι είχε συλλέξει αρκετές (Ζ 35), και ότι κάποιες είχαν 
περιέλθει στην κατοχή του αυτοκράτορα Αδριανού (Η 20). Σώζεται επίσης µια συλλογή 
περίπου εκατό επιστολών του σοφού µε ποικίλα θέµατα και παραλήπτες· σίγουρα δεν 
µπορούν να θεωρηθούν όλες γνήσιες. Βλ. Kasprzyk, Letters in Philostratus’ Life of 
Apollonius of Tyana. 
 

Α 7,2 Χρυσίππειοι: O Xρύσιππος, από τους Σόλους της Κιλικίας, ήταν στωικός 
φιλόσοφος του 3ου αιώνα π.Χ. H φιλοσοφία των Στωικών, που είχε ευρεία διάδοση κατά 
την ελληνιστική και αυτοκρατορική περίοδο, υπαγόρευε ένα τρόπο ζωής µε επίκεντρο 
τη σύνεση, την εγκράτεια και τον έλεγχο των συναισθηµάτων. Ιδρυτής του στωικισµού 
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ήταν ο Κύπριος φιλόσοφος Ζήνων ο Κιτιεύς, και η σχολή πήρε το όνοµά της από την 
Ποικίλη στοά της Αθήνας, τόπο διδασκαλίας του Ζήνωνα. 
 

Α 7,2 οἱ ἀπὸ τοῦ περιπάτου: «Περίπατος» ήταν το όνοµα της φιλοσοφικής σχολής του 
Αριστοτέλη. Τα µέλη της ονοµάζονταν «Περιπατητικοί». 
 

Α 7,2 τῶν ᾿Επικούρου λόγων: Ο Επίκουρος ήταν φιλόσοφος του 4ου/3ου αιώνα π.Χ. από 
τη Σάµο, ιδρυτής της σχολής του Κήπου (από την κηπώδη έκταση στην Αθήνα, όπου 
λειτούργησε η φιλοσοφική του σχολή). H επικούρεια φιλοσοφία έδινε έµφαση στην 
αναζήτηση της ηδονής, ενώ αδιαφορούσε για τα θέµατα της δηµόσιας ζωής και 
αρνιόταν τη µεταθανάτια ύπαρξη· για τους λόγους αυτούς ο Απολλώνιος, αφού άκουσε 
τα διδάγµατα του Επίκουρου, επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από αυτά, όπως και από τον 
πρώτο δάσκαλό του της φιλοσοφίας, τον επικούρειο Εύξενο. Η εκπαίδευση του 
Απολλώνιου ήταν πολυσυλλεκτική, αλλά σαν τη µέλισσα, ο σοφός έπαιρνε ό,τι 
καλύτερο είχε να του δώσει κάθε άνθος. 
 

Α 7,3 οὐ µὴν τόν γε Εὔξενον ἐπαύσατο ἀγαπῶν: Ο Απολλώνιος, αν και απέρριψε το 
πρότυπο ζωής που εκπροσωπούσε ο δάσκαλός του, εντούτοις συνέχισε να νοιώθει 
αγάπη γι’ αυτόν, και µερίµνησε ώστε ο Εύξενος να λάβει δώρο από τον πατέρα του ένα 
εξοχικό σπίτι. Στο Βίο υπάρχουν αρκετές αναφορές στη φιλανθρωπία του Απολλώνιου, 
ένα γνώρισµα του χαρακτήρα του µε χριστιανικές απηχήσεις. Βλ. Α 15,2-3 (η έγνοια του 
σοφού για τους κατοίκους της Ασπένδου της Παµφυλίας, που κινδύνευαν από ασιτία)· Α 
24 (η παράκλησή του στον Πάρθο βασιλιά Βαρδάνη να µεταχειριστεί καλά την 
κοινότητα των Ερετριέων, που βρίσκονταν στα Σούσα από όταν τους µετέφεραν οι 
Πέρσες ως αιχµαλώτους µετά την άλωση της Ερέτριας το 490 π.Χ.). 
 

Α 8,2 τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ: O Ασκληπιός είναι ένας ακόµη θεός µε τον οποίο συνδέεται ο 
Απολλώνιος. Στο ιερό του θεού στις Αιγές πέρασε µέρος των νεανικών του χρόνων 
(Βίος Ἀπολλωνίου Α 8-12). Το ιερό του Ασκληπιού ήταν περίφηµο ως τόπος 
θαυµατουργικής θεραπείας ασθενειών, και τέτοια περιστατικά παρακολούθησε, 
σύµφωνα µε το Φιλόστρατο, ο Απολλώνιος κατά την παραµονή του στο ιερό. Τη διαρκή 
του σύνδεση µε τον Ασκληπιό φανερώνουν και οι επισκέψεις του Απολλώνιου, στη 
συνέχεια του Βίου, και σε άλλα ιερά του θεού: στην Πέργαµο (Δ 11), στην Επίδαυρο (Δ 
18) και στην Κρήτη (Δ 34,3-4). Tην ιδιότητα του θεραπευτή είχε και ο ίδιος ο σοφός 
(για παράδειγµα, στο Α 9 θεραπεύει µε σοφές συµβουλές ένα νεαρό Ασσύριο). 
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Γ) Άλλες διηγήσεις 
 
 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 
 
Για τη ζωή και το έργο του Λουκιανού βλ. παραπάνω στο παρόν ανθολόγιο. 
 

Ἀληθῆ διηγήµατα 
 

Νικολέττα Καναβού 
 
Ανάµεσα στα έργα του Λουκιανού ξεχωρίζουν τα Ἀληθῆ διηγήµατα, έργο µε 
αφηγηµατικό χαρακτήρα, που χαρακτηρίζεται συχνά από τους µελετητές ως 
«µυθιστόρηµα», υπό την έννοια ότι έχει πλαστή υπόθεση και πλοκή. Διαφέρει 
όµως σηµαντικά από τις πέντε εκτενείς αφηγήσεις που έχει καθιερωθεί να 
ονοµάζονται «αρχαία ελληνικά µυθιστορήµατα», τα οποία αποτελούν διηγήσεις 
σε πεζό λόγο για ερωτευµένους που χωρίζονται, εκτίθενται σε περιπέτειες και 
ξαναενώνονται. Κοινό γνώρισµα των ερωτικών µυθιστορηµάτων και των 
Ἀληθῶν διηγηµάτων είναι το υπόβαθρο ταξιδιών και περιπέτειας, αλλά τα Ἀληθῆ 
διηγήµατα, που εκτείνονται σε δύο βιβλία, είναι σχετικά µικρού µήκους, δεν 
έχουν ερωτικό θέµα και έχουν έντονα σατιρικό χαρακτήρα. Βασικός στόχος της 
σάτιρας του Λουκιανού στο έργο αυτό είναι οι ευφάνταστες ταξιδιωτικές 
διηγήσεις της εποχής, αλλά ιδιαίτερα αξέχαστη µένει στον αναγνώστη η 
παρωδία του Οµήρου, της οµηρικής φιλολογίας και της Ὀδύσσειας στο δεύτερο 
βιβλίο των Ἀληθῶν διηγηµάτων. Το έργο αυτό του Λουκιανού θεωρείται επίσης, 
για λόγους που θα φανούν αµέσως παρακάτω, το πρώτο µυθιστόρηµα επιστη-
µονικής φαντασίας. Την ιστορία αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο ο υποτιθέµενος 
πρωταγωνιστής της, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο το Λουκιανό. 

Η πλοκή του έργου είναι η ακόλουθη: ο Λουκιανός και πενήντα 
σύντροφοί του ξεκινούν ένα θαλάσσιο ταξίδι στην κατεύθυνση του Γιβραλτάρ, 
προκειµένου να ανακαλύψουν τα όρια του ωκεανού. Αυτό είναι το βασικό 
ταξίδι, προκύπτουν όµως και τρία ενδιάµεσα. Μετά από µια ανεµοθύελλα που 
εκσφενδονίζει το καράβι τους ψηλά στον αέρα, οι ταξιδιώτες προσγειώνονται 
στο φεγγάρι, όπου εµπλέκονται στον πόλεµο του βασιλιά της σελήνης, 
Ενδυµίωνα, µε το βασιλιά του ήλιου, Φαέθοντα, ενώ παρατηρούν και τα 
περίεργα έθιµα των Φεγγαρανθρώπων. Ο Ενδυµίων ηττάται, γίνεται συνθήκη 
ειρήνης, και ο ήρωας-αφηγητής µε τους συντρόφους του συνεχίζουν την 
περιπλάνησή τους. Πίσω στον πλανήτη γη, βυθίζονται στη θάλασσα και 
µπαίνουν µε το καράβι τους στο εσωτερικό µιας φάλαινας, όπου µένουν για δύο 
χρόνια. Εκεί γνωρίζουν το Σκίνθαρο (κωµικό όνοµα που θα µπορούσε να 
αποδοθεί στη νέα ελληνική ως «Φάσκελος»), τον βοηθούν σε µάχη εναντίον 
άλλων ενοίκων της φάλαινας, και κατορθώνουν να βγουν από το κήτος. Τέλος, 
φτάνουν στο νησί των Μακάρων, όπου συναντούν ψυχές νεκρών και γίνονται 
µάρτυρες διαφόρων αστείων επεισοδίων. Ανάµεσα στις γνωριµίες που κάνει 
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εκεί ο ήρωας-αφηγητής είναι και κάποιοι οµηρικοί ήρωες, καθώς και ο ίδιος ο 
Όµηρος.  

Το έργο διασκεδάζει τον αναγνώστη µε το εξωφρενικά φανταστικό του 
περιεχόµενο αλλά και µε τις ολοφάνερες σατιρικές του αιχµές κατά 
µυθιστοριογράφων και ιστορικών. Σατιρίζεται η παλαιότερη και σύγχρονη του 
Λουκιανού λογοτεχνική παραγωγή, ιδίως οι υπερβολές των µυθιστορηµατικών 
αφηγήσεων (πρβ. Τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα του Αντώνιου Διογένη, 1ος αιώνας 
µ.Χ., µε θέµα ένα φανταστικό ταξίδι στο µακρινό βορρά) και της ταξιδιωτικής 
λογοτεχνίας (ένα ελληνιστικό παράδειγµα είναι το Περὶ τῶν ἐν τῇ µεγάλῃ 
θαλάττῃ πολλὰ παράδοξα του Ιαµβούλου, 2ος αιώνας π.Χ., το οποίο συνόψισε ο 
Διόδωρος Σικελιώτης στην Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη του). Δε διστάζει ο συγγραφέας 
µας όµως να επιτεθεί και σε κλασικά έργα, όπως αυτό του ιστορικού Κτησία του 
Κνίδιου (5ος /4ος αιώνας π.Χ.) µε θέµα την Ινδία και την Περσία, αλλά και στον 
Όµηρο τον ίδιο, τον ποιητή των απίστευτων Ἀπολόγων του Οδυσσέα στους 
Φαίακες. Στην αρχή των Ἀληθῶν διηγηµάτων (Α 3-4), ο συγγραφέας ονοµάζει 
κάποιους από τους στόχους της σάτιράς του και δηλώνει ευθαρσώς ότι θα 
αφηγηθεί φανταστικές ιστορίες, σε αντίθεση µε άλλους συγγραφείς που 
παρουσίαζαν εξωφρενικές διηγήσεις και ολοφάνερα επινοηµένες περιγραφές ως 
πραγµατικές: οὐ γὰρ µόνον τὸ ξένον τῆς ὑποθέσεως οὐδὲ τὸ χαρίεν τῆς 
προαιρέσεως ἐπαγωγὸν ἔσται αὐτοῖς οὐδ’ ὅτι ψεύσµατα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ 
ἐναλήθως ἐξενηνόχαµεν, ἀλλ’ ὅτι καὶ τῶν ἱστορουµένων ἕκαστον οὐκ ἀκωµῳδή-
τως ᾔνικται πρός τινας τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων καὶ φιλοσόφων 
πολλὰ τεράστια καὶ µυθώδη συγγεγραφότων, οὓς καὶ ὀνοµαστὶ ἂν ἔγραφον, εἰ µὴ 
καὶ αὐτῷ σοι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως φανεῖσθαι ἔµελλον <ὧν> Κτησίας ὁ Κτησιόχου 
ὁ Κνίδιος, ὃς συνέγραψεν  περὶ τῆς ᾿Ινδῶν χώρας καὶ τῶν παρ’ αὐτοῖς ἃ µήτε 
αὐτὸς εἶδεν µήτε ἄλλου ἀληθεύοντος ἤκουσεν. ἔγραψε δὲ καὶ ᾿Ιαµβοῦλος περὶ τῶν 
ἐν τῇ µεγάλῃ θαλάττῃ πολλὰ παράδοξα, γνώριµον µὲν ἅπασι τὸ ψεῦδος 
πλασάµενος, οὐκ ἀτερπῆ δὲ ὅµως συνθεὶς τὴν ὑπόθεσιν. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τὰ 
αὐτὰ τούτοις προελόµενοι συνέγραψαν ὡς δή τινας ἑαυτῶν πλάνας τε καὶ 
ἀποδηµίας, θηρίων τε µεγέθη ἱστοροῦντες καὶ ἀνθρώπων ὠµότητας καὶ βίων 
καινότητας· ἀρχηγὸς δὲ αὐτοῖς καὶ διδάσκαλος τῆς τοιαύτης βωµολοχίας ὁ τοῦ 
῾Οµήρου ᾿Οδυσσεύς, τοῖς περὶ τὸν ᾿Αλκίνουν διηγούµενος ἀνέµων τε δουλείαν καὶ 
µονοφθάλµους καὶ ὠµοφάγους καὶ ἀγρίους τινὰς ἀνθρώπους, ἔτι δὲ πολυκέφαλα 
ζῷα καὶ τὰς ὑπὸ φαρµάκων τῶν ἑταίρων µεταβολάς, οἷς πολλὰ ἐκεῖνος πρὸς 
ἰδιώτας ἀνθρώπους τοὺς Φαίακας ἐτερατεύσατο. τούτοις οὖν ἐντυχὼν ἅπασιν, τοῦ 
ψεύσασθαι µὲν οὐ σφόδρα τοὺς ἄνδρας ἐµεµψάµην, ὁρῶν ἤδη σύνηθες ὂν τοῦτο 
καὶ τοῖς φιλοσοφεῖν ὑπισχνουµένοις· ἐκεῖνο δὲ αὐτῶν ἐθαύµασα, εἰ ἐνόµιζον 
λήσειν οὐκ ἀληθῆ συγγράφοντες. διόπερ καὶ αὐτὸς ὑπὸ κενοδοξίας ἀπολιπεῖν τι 
σπουδάσας τοῖς µεθ’ ἡµᾶς, ἵνα µὴ µόνος ἄµοιρος ὦ τῆς ἐν τῷ µυθολογεῖν 
ἐλευθερίας, ἐπεὶ µηδὲν ἀληθὲς ἱστορεῖν εἶχον—οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλογον—
ἐπὶ τὸ ψεῦδος ἐτραπόµην πολὺ τῶν ἄλλων εὐγνωµονέστερον· κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο 
ἀληθεύσω λέγων ὅτι ψεύδοµαι. H αξία της αλήθειας στην αφήγηση απασχολεί το 
Λουκιανό και στο δοκίµιο Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν, εκεί σε σχέση µε την 
ιστοριογραφία. 
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Τις περιπέτειες του Λουκιανού και των συντρόφων του στα Ἀληθῆ 
διηγήµατα µπορεί επιπλέον να τις ερµηνεύσει κανείς και ως παρωδία της 
αναζήτησης της σοφίας από τα ποικίλα φιλοσοφικά ρεύµατα της ελληνιστικής 
και αυτοκρατορικής περιόδου (βλ. Georgiadou – Larmour, Lucian’s Science 
Fiction Novel 40 κ.εξ.). Τα περίεργα εξωγήινα πλάσµατα που συναντούν ο 
ήρωας-αφηγητής και οι σύντροφοί του µπορούν να θεωρηθούν σατιρικές 
απεικονίσεις φιλοσόφων και των θεωριών τους, ενώ µε την περιγραφή της 
νήσου των Μακάρων σατιρίζονται όχι µόνο οι υπερβολές κάποιων περιγραφών 
πόλεων στη λογοτεχνία, αλλά και επίκαιρες φιλοσοφικές αντιλήψεις για τη 
µεταθανάτια ύπαρξη του ανθρώπου. Εξάλλου τo θέµα του ταξιδιού µε εσχατο-
λογικό περιεχόµενο έχει και φιλοσοφικό υπόβαθρο· τέτοια ταξίδια απαντούν 
στον Πλάτωνα: στο τέλος της Πολιτείας (614b-621d) έχουµε τον περίφηµο µύθο 
του Ηρός µε το ταξίδι στον τόπο κρίσεως των ψυχών, ενώ στο Φαίδωνα η συζή-
τηση στρέφεται γύρω από το θάνατο, το ταξίδι των ψυχών στον Άδη και την 
αθανασία τους. 

Υπερφυσικά ταξίδια συναντάµε και σε άλλα έργα του Λουκιανού, και 
µάλιστα στο φεγγάρι. Στο έργο Ἰκαροµένιππος ἢ Ὑπερνέφελος, ο κεντρικός 
ήρωας, Μένιππος (το όνοµα παραπέµπει στο σατιρικό συγγραφέα του 3ου αιώνα 
π.Χ.), αφηγείται ένα ταξίδι που έκανε στο φεγγάρι προκειµένου να βρει απαντή-
σεις σε ερωτήµατα κοσµολογικής φύσης, και κατόπιν την επίσκεψή του στην 
ουράνια κατοικία του Δία. Ο ίδιος ήρωας πραγµατοποιεί ταξίδι στον Κάτω 
Κόσµο σε ένα άλλο έργο του Λουκιανού (Μένιππος ἢ Νεκυοµαντεία). 

Τα αποσπάσµατα που δίνονται εδώ προέρχονται από το δεύτερο βιβλίο 
των Ἀληθῶν διηγηµάτων, από τις περιπέτειες των ηρώων στο νησί των Μα-
κάρων. 

 
Β 11-13: Η χώρα των µακάρων 

 
B 11 Τοὐντεῦθεν αὐτοµάτων ἡµῖν τῶν στεφάνων περιρρυέντων ἐλελύµεθα καὶ εἰς 
τὴν πόλιν ἠγόµεθα καὶ εἰς τὸ τῶν Μακάρων συµπόσιον. Αὐτὴ µὲν οὖν ἡ πόλις 
πᾶσα χρυσῆ, τὸ δὲ τεῖχος περίκειται σµαράγδινον· πύλαι δέ εἰσιν ἑπτά, πᾶσαι 
µονόξυλοι κινναµώµινοι· τὸ µέντοι ἔδαφος τῆς πόλεως καὶ ἡ ἐντὸς τοῦ τείχους γῆ 
ἐλεφαντίνη· ναοὶ δὲ πάντων θεῶν βηρύλλου λίθου ᾠκοδοµηµένοι, καὶ βωµοὶ ἐν 
αὐτοῖς µέγιστοι µονόλιθοι ἀµεθύστινοι, ἐφ’ ὧν ποιοῦσι τὰς ἑκατόµβας. Περὶ δὲ 
τὴν πόλιν ῥεῖ ποταµὸς µύρου τοῦ καλλίστου, τὸ πλάτος πήχεων ἑκατὸν βασιλικῶν, 
βάθος δὲ <πέντε> ὥστε νεῖν εὐµαρῶς. λουτρὰ δέ ἐστιν αὐτοῖς οἶκοι µεγάλοι 
ὑάλινοι, τῷ κινναµώµῳ ἐγκαιόµενοι· ἀντὶ µέντοι τοῦ ὕδατος ἐν ταῖς πυέλοις 
δρόσος θερµὴ ἔστιν.  
Β 12 ἐσθῆτι δὲ χρῶνται ἀραχνίοις λεπτοῖς, πορφυροῖς. αὐτοὶ δὲ σώµατα µὲν οὐκ 
ἔχουσιν, ἀλλ’ ἀναφεῖς καὶ ἄσαρκοί εἰσιν, µορφὴν δὲ καὶ ἰδέαν µόνην ἐµφαίνουσιν, 
καὶ ἀσώµατοι ὄντες ὅµως συνεστᾶσιν καὶ κινοῦνται καὶ φρονοῦσι καὶ φωνὴν 
ἀφιᾶσιν, καὶ ὅλως ἔοικε γυµνή τις ἡ ψυχὴ αὐτῶν περιπολεῖν τὴν τοῦ σώµατος 
ὁµοιότητα περικειµένη· εἰ γοῦν µὴ ἅψαιτό τις, οὐκ ἂν ἐξελέγξειε µὴ εἶναι σῶµα τὸ 
ὁρώµενον· εἰσὶ γὰρ ὥσπερ σκιαὶ ὀρθαί, οὐ µέλαιναι. Γηράσκει δὲ οὐδείς, ἀλλ’ ἐφ’ 
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ἧς ἂν ἡλικίας ἔλθῃ παραµένει. Οὐ µὴν οὐδὲ νὺξ παρ’ αὐτοῖς γίνεται, οὐδὲ ἡµέρα 
πάνυ λαµπρά· καθάπερ δὲ τὸ λυκαυγὲς ἤδη πρὸς ἕω, µηδέπω ἀνατείλαντος ἡλίου, 
τοιοῦτο φῶς ἐπέχει τὴν γῆν. Καὶ µέντοι καὶ ὥραν µίαν ἴσασιν τοῦ ἔτους· αἰεὶ γὰρ 
παρ’ αὐτοῖς ἔαρ ἐστὶ καὶ εἷς ἄνεµος πνεῖ παρ’ αὐτοῖς ὁ ζέφυρος.  
Β 13 ἡ δὲ χώρα πᾶσι µὲν ἄνθεσιν, πᾶσι δὲ φυτοῖς ἡµέροις τε καὶ σκιεροῖς τέθηλεν· 
αἱ µὲν γὰρ ἄµπελοι δωδεκάφοροί εἰσιν καὶ κατὰ µῆνα ἕκαστον καρποφοροῦσιν· 
τὰς δὲ ῥοιὰς καὶ τὰς µηλέας καὶ τὴν ἄλλην ὀπώραν ἔλεγον εἶναι 
τρισκαιδεκάφορον· ἑνὸς γὰρ µηνὸς τοῦ παρ’ αὐτοῖς Μινῴου δὶς καρποφορεῖν· 
ἀντὶ δὲ πυροῦ οἱ στάχυες ἄρτον ἕτοιµον ἐπ’ ἄκρων φύουσιν ὥσπερ µύκητας. 
Πηγαὶ δὲ περὶ τὴν πόλιν ὕδατος µὲν πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι, µέλιτος δὲ 
ἄλλαι τοσαῦται, µύρου δὲ πεντακόσιαι, µικρότεραι µέντοι αὗται, καὶ ποταµοὶ 
γάλακτος ἑπτὰ καὶ οἴνου ὀκτώ.  
 

Μετάφραση 
Β 11 Τότε λύθηκαν από µόνα τους τα στεφάνια, µε τα οποία ήµασταν δεµένοι, και µας 
οδήγησαν στην πόλη και στο συµπόσιο των Μακάρων. Αυτή λοιπόν η πόλη είναι 
ολόχρυση και την περιβάλλει σµαραγδένιο τείχος, ενώ έχει επτά πύλες 
κατασκευασµένες µόνο από κανέλα· το έδαφος της πόλης και το χώµα εντός του τείχους 
είναι από ελεφαντόδοντο· και υπάρχουν ναοί όλων των θεών χτισµένοι µε βηρύλλιο και 
µέσα σ’ αυτούς βωµοί τεράστιοι µόνο από αµέθυστο, πάνω στους οποίους προσφέρουν 
τις εκατόµβες. Και γύρω από την πόλη ρέει ποτάµι από το πιο υπέροχο µύρο, µε πλάτος 
εκατό βασιλικούς πήχεις και βάθος <πέντε>, έτσι που το κολύµπι να είναι άνετο. Και τα 
λουτρά τους είναι µεγάλα γυάλινα κτήρια, που θερµαίνονται καίγοντας κανελόξυλο· 
βέβαια µέσα στους λουτήρες αντί για νερό υπάρχει θερµή δροσιά.  
Β 12 Και φοράνε αραχνοΰφαντα ρούχα, λεπτά και πορφυρένια. Αυτοί δεν έχουν 
σώµατα, αλλά είναι άυλοι και άσαρκοι, και φαίνονται µόνο ως σχήµατα και µορφές, και 
παρόλο που δεν έχουν σώµατα, στέκονται, κινούνται και σκέφτονται και έχουν φωνή, 
και οι ψυχές τους δίνουν την εντύπωση ότι περιφέρονται γυµνές παίρνοντας τη µορφή 
των σωµάτων· αν κανείς δεν τους άγγιζε, δεν έπαιρνε είδηση ότι αυτό που έβλεπε δεν 
ήταν σώµα, γιατί είναι σαν όρθιες σκιές και όχι µαύρες. Και δε γερνάει κανείς, αλλά σε 
όποια ηλικία φτάσει εκεί, σ’ αυτή και µένει. Και δεν έχουν ούτε νύχτα ούτε πολύ 
φωτεινή µέρα· όπως ακριβώς το λυκόφως κατά την αυγή, πριν ανατείλει ακόµη ο ήλιος, 
τέτοιο φως έχει ο τόπος τους. Εξάλλου γνωρίζουν µια µόνο εποχή του χρόνου: έχουν 
πάντα άνοιξη, και ένας άνεµος πνέει εκεί, ο ζέφυρος.  
Β 13 Και η χώρα είναι κατάφυτη, µε άνθη και φυτά ήµερα και σκιερά· τα αµπέλια 
καρπίζουν δώδεκα φορές το χρόνο, µια φορά το µήνα, ενώ για τις ροδιές και τις µηλιές 
και τα άλλα οπωροφόρα δέντρα έλεγαν ότι φέρουν καρπό δεκατρείς φορές, γιατί έναν 
από τους µήνες τους, το Μινωικό, καρποφορούν δύο φορές· και αντί για σιτάρι, τα 
στάχυα τους γεννάνε στις άκρες τους έτοιµο ψωµί, σα να ήταν µανιτάρια. Και υπάρχουν 
γύρω από την πόλη τριακόσιες εξήντα πέντε πηγές νερού και άλλες τόσες µελιού, και 
πεντακόσιες πηγές µύρου, µικρότερες αυτές, και εφτά ποτάµια γάλακτος και οχτώ 
κρασιού. 
 

Σχόλια 
Η φανταστική περιγραφή της χώρας των Μακάρων σατιρίζει τις υπερβολές των 
ταξιδιωτικών διηγήσεων για µακρινούς τόπους, οι οποίες αποσκοπούσαν στον 
εντυπωσιασµό των αναγνωστών και δεν παρείχαν αξιόπιστες πληροφορίες. 
Επιπρόσθετα, για τους αρχαίους η χώρα των Μακάρων είναι ένας τόπος µεταθανάτιας 
ύπαρξης, και η κωµική διήγηση της επίσκεψης σε ένα τέτοιο τόπο διακωµωδεί 
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φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις της εποχής, καθώς και τις επισκέψεις στον 
τόπο αυτό διάσηµων λογοτεχνικών ηρώων (για παράδειγµα, του Μ. Αλέξανδρου στη 
Μυθιστορία [rec. β] Β 39-41). 
 

Β 11 τῶν στεφάνων: Πρόκειται για τα τριανταφυλλένια στεφάνια (ῥοδίνοις στεφάνοις, B 
6) µε τα οποία οι φρουροί της χώρας των Μακάρων είχαν αρχικά δέσει το Λουκιανό και 
τους συντρόφους του, και από τα οποία τώρα αυτοί απελευθερώνονται. 
 

Β 11 ἡ πόλις πᾶσα χρυσῆ: Πρβ. την περιγραφή της πόλης του Ήλιου στη Μυθιστορία τοῦ 
Ἀλεξάνδρου ([rec. α] Γ 28,3-5), της Νέας Ιερουσαλήµ στην Αποκάλυψη του Ιωάννη 
(21,11-22,5), αλλά και της Ιεράπολης στο έργο του Λουκιανού Περὶ τῆς Συρίης θεοῦ 
(10,30-32). Το χρυσάφι συνδέεται µε εικόνες ανατολίτικης χλιδής.  
 

Β 11 πύλαι δέ εἰσιν ἑπτά: Πρβ. τις περίφηµες επτά πύλες των Θηβών. Η Νέα 
Ιερουσαλήµ, µια ακόµη χρυσή πόλη, είχε δώδεκα (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου 21,12). 
 

Β 12 γυµνή τις ἡ ψυχή: Η ιδέα της γυµνής ψυχής είναι πλατωνική· ο Γοργίας (523e) 
κλείνει µε την εικόνα της ψυχής στη µετά θάνατον κρίση, αφού ο θάνατος την έχει 
απογυµνώσει από κάθε είδος γήινης περιουσίας. Πρβ. και Κρατύλος 403b: ἡ ψυχὴ γυµνὴ 
τοῦ σώµατος παρ’ ἐκεῖνον (τὸν Ἅιδην) ἀπέρχεται. 
 

Β 12 εἰ γοῦν µὴ ἅψαιτό τις, οὐκ ἂν ἐξελέγξειε µὴ εἶναι σῶµα τὸ ὁρώµενον: Οι σκιές των 
κατοίκων της νήσου των Μακάρων έµοιαζαν µε κανονικά, ζωντανά σώµατα, αν όµως 
επιχειρούσε κανείς να τις αγγίξει, θα διαπίστωνε ότι δεν είχαν σάρκα. Πρβ. τη σκηνή 
από την οµηρική Νέκυια, όπου ο Οδυσσέας προσπαθεί να αγκαλιάσει τη σκιά της 
µητέρας του, χωρίς όµως επιτυχία, αφού αυτή είναι η µοίρα των ανθρώπων, όταν 
πεθαίνουν: οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν, / ἀλλὰ τὰ µέν τε πυρὸς κρατερὸν 
µένος αἰθοµένοιο / δαµνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ’ ὀστέα θυµός, / ψυχὴ δ’ ἠΰτ’ ὄνειρος 
ἀποπταµένη πεπότηται. (᾿Οδύσσεια λ 204 κ.εξ.) 
 

Β 12 ὥσπερ σκιαί: H παροµοίωση των νεκρών µε σκιές θυµίζει την ᾿Οδύσσεια (κ 495: 
τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν), συνδέεται όµως και µε τη γενικότερη αρχαία αντίληψη ότι η 
ανθρώπινη ζωή δεν έχει παρά σκιώδη υπόσταση. Από τον Πίνδαρο ακούµε το περίφηµο 
σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος (Πυθιόνικοι 8,95-96). Πρβ. Σοφοκλής, Αἴας 125-126: ῾Ορῶ γὰρ 
ἡµᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν / εἴδωλ’, ὅσοιπερ ζῶµεν, ἢ κούφην σκιάν.  
 

Β 12 τοιοῦτο φῶς: Ίσως πρόκειται για σάτιρα της περιγραφής του φωτός στο µακρινό 
βορρά από τον Αντώνιο Διογένη στο Τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα. Βλ. Georgiadou – 
Larmour, Lucian’s Science Fiction Novel 191. 
 

Β 12 ζέφυρος: Στην αρχαϊκή ποίηση, ο δυτικός αυτός άνεµος εµφανίζεται να συνοδεύει 
τους νεκρούς στο ταξίδι τους προς τη νήσο των Μακάρων (᾿Οδύσσεια δ 567· Πίνδαρος, 
᾿Ολυµπιόνικοι 2,78). 
 

Β 13 ἄµπελοι δωδεκάφοροι: Για διαρκή καρποφορία έκανε λόγο ο Ιαµβούλος στη 
φανταστική ταξιδιωτική του διήγηση (Διόδωρος Σικελιώτης 2,56,7). Αντίστοιχες 
περιγραφές υπάρχουν ήδη στην αρχαϊκή ποίηση, αναφορικά µε το Νησί των Φαιάκων 
στον Όµηρο και τη χώρα των Μακάρων στον Ησίοδο (Ἔργα καὶ ἡµέραι 170-173). 

 
Β 20: Συνέντευξη µε τον Όµηρο 

 
Οὔπω δὲ δύο ἢ τρεῖς ἡµέραι διεληλύθεσαν, καὶ προσελθὼν ἐγὼ ῾Οµήρῳ τῷ 
ποιητῇ, σχολῆς οὔσης ἀµφοῖν, τά τε ἄλλα ἐπυνθανόµην καὶ ὅθεν εἴη, λέγων τοῦτο 
µάλιστα παρ’ ἡµῖν εἰσέτι νῦν ζητεῖσθαι. ὁ δὲ οὐδ’ αὐτὸς µὲν ἀγνοεῖν ἔφασκεν ὡς 
οἱ µὲν Χῖον, οἱ δὲ Σµυρναῖον, πολλοὶ δὲ Κολοφώνιον αὐτὸν νοµίζουσιν· εἶναι 
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µέντοι γε ἔλεγεν Βαβυλώνιος, καὶ παρά γε τοῖς πολίταις οὐχ ῞Οµηρος, ἀλλὰ 
Τιγράνης καλεῖσθαι· ὕστερον δὲ ὁµηρεύσας παρὰ τοῖς ῞Ελλησιν ἀλλάξαι τὴν 
προσηγορίαν. ἔτι δὲ καὶ περὶ τῶν ἀθετουµένων στίχων ἐπηρώτων, εἰ ὑπ’ ἐκείνου 
εἰσὶ γεγραµµένοι. καὶ ὃς ἔφασκε πάντας αὑτοῦ εἶναι. κατεγίνωσκον οὖν τῶν ἀµφὶ 
τὸν Ζηνόδοτον καὶ ᾿Αρίσταρχον γραµµατικῶν πολλὴν τὴν ψυχρολογίαν. ἐπεὶ δὲ 
ταῦτα ἱκανῶς ἀπεκέκριτο, πάλιν αὐτὸν ἠρώτων τί δή ποτε ἀπὸ τῆς µήνιδος τὴν 
ἀρχὴν ἐποιήσατο· καὶ ὃς εἶπεν οὕτως ἐπελθεῖν αὑτῷ µηδὲν ἐπιτηδεύσαντι. καὶ µὴν 
κἀκεῖνο ἐπεθύµουν εἰδέναι, εἰ προτέραν ἔγραψεν τὴν ᾿Οδύσσειαν τῆς ᾿Ιλιάδος, ὡς 
οἱ πολλοί φασιν· ὁ δὲ ἠρνεῖτο. ὅτι µὲν γὰρ οὐδὲ τυφλὸς ἦν, ὃ καὶ αὐτὸ περὶ αὐτοῦ 
λέγουσιν, αὐτίκα ἠπιστάµην· ἑώρα γάρ, ὥστε οὐδὲ πυνθάνεσθαι ἐδεόµην. πολλάκις 
δὲ καὶ ἄλλοτε τοῦτο ἐποίουν, εἴ ποτε αὐτὸν σχολὴν ἄγοντα ἑώρων· προσιὼν γὰρ 
ἄν τι ἐπυνθανόµην αὐτοῦ, καὶ ὃς προθύµως πάντα ἀπεκρίνετο, καὶ µάλιστα µετὰ 
τὴν δίκην, ἐπειδὴ ἐκράτησεν· ἦν γάρ τις γραφὴ κατ’ αὐτοῦ ἀπενηνεγµένη ὕβρεως 
ὑπὸ Θερσίτου ἐφ’ οἷς αὐτὸν ἐν τῇ ποιήσει ἔσκωψεν, καὶ ἐνίκησεν ὁ ῞Οµηρος 
᾿Οδυσσέως συναγορεύοντος.  
 

Μετάφραση 
Δεν είχαν περάσει δυο-τρεις µέρες, και πήγα στον Όµηρο τον ποιητή, αφού είχαµε και οι 
δύο µας ελεύθερο χρόνο, και του έκανα διάφορες ερωτήσεις, και µάλιστα για τον τόπο 
καταγωγής του, λέγοντας ότι αυτό κυρίως αποτελεί ακόµη σ’ εµάς αντικείµενο έρευνας. 
Κι αυτός έλεγε πως είχε υπόψη του ότι άλλοι των θεωρούν Χιώτη, άλλοι Σµυρναίο, και 
πολλοί Κολοφώνιο, αλλά στην πραγµατικότητα, έλεγε, είναι Βαβυλώνιος, και οι 
κάτοικοι (αυτής της χώρας) δεν τον αποκαλούν Όµηρο, αλλά Τιγράνη, και το όνοµά του 
άλλαξε αργότερα, όταν βρέθηκε όµηρος στους Έλληνες. Τον ρωτούσα επίσης για τους 
στίχους που αθετούνται, αν τους έχει γράψει εκείνος. Και απαντούσε ότι όλοι δικοί του 
είναι. Ως συνέπεια, καταλόγιζα στους γραµµατικούς γύρω από τον Αρίσταρχο και το 
Ζηνόδοτο υπερβολική σχολαστικότητα. Όταν λοιπόν είχε απαντήσει επαρκώς σε αυτά 
τα ερωτήµατα, ρωτούσα πάλι γιατί έκανε αρχή (στην Ιλιάδα) µε την οργή (sc. του 
Αχιλλέα)· και εκείνος είπε επειδή έτσι του ήρθε, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. Και 
βέβαια ήθελα να µάθω κι εκείνο, αν έγραψε την Οδύσσεια πριν από την Ιλιάδα, όπως 
λένε οι περισσότεροι· κι εκείνος το αρνιόταν. Το ότι ούτε ήταν τυφλός, πράγµα που 
επίσης λένε γι’ αυτόν, αµέσως το κατάλαβα· αφού έβλεπε, συνεπώς ούτε χρειάστηκε να 
ρωτήσω. Πολλές άλλες φορές έκανα το ίδιο, όταν τον έβλεπα ελεύθερο από ασχολίες· 
τον πλησίαζα και του έκανα κάποια ερώτηση, και αυτός πάντα απαντούσε µε προθυµία, 
και ιδίως µετά τη δίκη, όταν κέρδισε· γιατί του είχε κάνει κάποια µήνυση για εξύβριση ο 
Θερσίτης, για όσα τον κατηγόρησε στο ποίηµά του, και νίκησε ο Όµηρος µε την 
υποστήριξη του Οδυσσέα. 
 

Σχόλια 
Στο απόσπασµα αυτό ο Λουκιανός σατιρίζει τις φιλολογικές συζητήσεις, που ξεκίνησαν 
οι αλεξανδρινοί γραµµατικοί και ήταν ακόµη επίκαιρες στην εποχή του, σχετικά µε την 
ταυτότητα του ποιητή των οµηρικών επών, την καταγωγή του, καθώς και τη 
λογοτεχνική του µέθοδο. 
 

ὅθεν εἴη: Σύµφωνα µε την πιο αρχαία πηγή (Πίνδαρος), ο Όµηρος ήταν από τη Χίο ή τη 
Σµύρνη. Τη Χίο ως πατρίδα του Οµήρου αναφέρει και ο Σιµωνίδης, την Κολοφώνα 
(πόλη της Μ. Ασίας) αναφέρουν ο Αντίµαχος και ο Νίκανδρος, τη νήσο Ίο ο 
Αριστοτέλης. Σύµφωνα µε τη Σούδα ο Όµηρος ήταν Λυδός ή Αιγύπτιος, ενώ κατά το 
Ζηνόδοτο Χαλδαίος (δηλαδή από περιοχή της Βαβυλωνίας, στη νότια Μεσοποταµία, 
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εκεί όπου βρίσκεται το σηµερινό Ιράκ). Κατά τον ψευδοηροδότειο οµηρικό βίο (1-3), ο 
ποιητής ήταν από την Κύµη.  
 

ὁµηρεύσας: Κατά τον ψευδοηροδότειο οµηρικό βίο (13), το αρχικό όνοµα του ποιητή 
ήταν Μελησιγένης (από τον ποταµό Μέλητα στην Κύµη), και ονοµάστηκε Όµηρος όταν 
τυφλώθηκε, επειδή οι Κυµαίοι παροµοίαζαν τους τυφλούς µε οµήρους. Ο West (Iliad 9-
10) πιθανολογεί ότι το όνοµα Μελησιγένης ανήκε στον πραγµατικό ποιητή της 
Ὀδύσσειας. Στο δοσµένο απόσπασµα, ο ποιητής αυτοσυστήνεται ως Βαβυλώνιος µε το 
όνοµα Τιγράνης. Ο Λουκιανός πιθανότατα σατιρίζει τις εκδοχές για την προέλευση του 
Οµήρου που είχαν εξωτικό χαρακτήρα (βλ. σηµείωση παραπάνω και ní Mheallaigh, 
Reading Fiction with Lucian 238). Ο συγγραφέας του ερωτικού µυθιστορήµατος 
Αἰθιοπικά, Ηλιόδωρος, φαντάζεται έναν Όµηρο Αιγύπτιο (Γ 12-15). 
 

περὶ τῶν ἀθετουµένων στίχων: Ο Λουκιανός σατιρίζει εδώ την πρακτική του 
«οβελισµού», δηλαδή της αθέτησης στίχων των οµηρικών ποιηµάτων από γραµµατικούς 
που υποψιάζονταν ότι οι στίχοι αυτοί ήταν «νόθοι», µε άλλα λόγια ότι δεν ανήκαν στο 
αρχικό κείµενο αλλά είχαν προστεθεί από µεταγενέστερους ποιητές. Αν και η προσθήκη 
στίχων στα οµηρικά έπη ήταν οπωσδήποτε υπαρκτό φαινόµενο, η αναγνώριση των 
«νόθων» στίχων δεν ήταν πάντα εύκολη υπόθεση, και κάποιοι γνήσιοι στίχοι σίγουρα 
έπεφταν θύµα υπερβολικά λεπτολόγων γραµµατικών. 
 

τὸν Ζηνόδοτον καὶ ᾿Αρίσταρχον: Περίφηµοι Αλεξανδρινοί γραµµατικοί. Ο Ζηνόδοτος 
από την Έφεσο (4ος/3ος αιώνας π.Χ.) ήταν ο πρώτος διευθυντής της Βιβλιοθήκης της 
Αλεξάνδρειας και συγγραφέας ενός οµηρικού λεξικού (Γλῶσσαι), καθώς και µιας 
έκδοσης των οµηρικών επών µε παρατηρήσεις κριτικής κειµένου (Διορθώσεις), στην 
οποία σηµείωνε τους στίχους αµφίβολης, κατά τη γνώµη του, γνησιότητας µε το σήµα 
του οβελού. Ο Αρίσταρχος από τη Σαµοθράκη (3ος/2ος αιώνας π.Χ.) διατέλεσε και αυτός 
διευθυντής της Βιβλιοθήκης, ανήκε στη σχολή του Αριστοφάνη του Βυζάντιου και 
ασχολήθηκε µε τη λεξικογραφία, τη γραµµατική, την ετυµολογία και την κριτική του 
κειµένου· ο Αθήναιος τον αποκαλεί γραµµατικώτατον (Δειπνοσοφισταί 15,671 κ.εξ.).  
 

ψυχρολογίαν: Η ψυχρολογία των γραµµατικών είναι ακραία µορφή λεπτολογίας που 
αγγίζει την ανοησία. Για την ψυχρολογία ως «ανοησία», πρβ. Λουκιανός, Νεκρικοὶ 
διάλογοι 16,5. 
 

πάλιν αὐτὸν ἠρώτων ... ἐπιτηδεύσαντι: Ο Λουκιανός σατιρίζει το ενδιαφέρον των 
αρχαίων φιλολόγων για τις προθέσεις του Οµήρου, τις οποίες, όπως φαίνεται εδώ, οι 
φιλόλογοι αποτυχαίνουν να ανασυνθέσουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σύγχρονη 
λογοτεχνική κριτική έχει αµφισβητήσει την αποτελεσµατικότητα της αναζήτησης των 
«προθέσεων του συγγραφέα», και έχει µεταθέσει το κέντρο της ερµηνείας από το 
πρόσωπο του συγγραφέα και τους σκοπούς του στο ίδιο το κείµενο. Πράγµατι το 
σκεπτικό πίσω από τις λογοτεχνικές πρακτικές ενός συγγραφέα του µακρινού 
παρελθόντος δεν µπορεί να γίνει γνωστό (εκτός και αν έχει ξεκάθαρα διατυπωθεί από 
τον ίδιο)· επιπλέον, η πρόσληψη ενός λογοτεχνικού κειµένου δε δεσµεύεται από την 
πρόθεση του συγγραφέα, και στην πράξη κάθε αναγνώστης (και κάθε εποχή) ερµηνεύει 
εκ νέου τα κείµενα, υπό την επήρεια των διαρκώς µεταβαλλόµενων αισθητικών τάσεων 
και κοινωνικών νοοτροπιών. Ωστόσο οι προθέσεις των αρχαίων συγγραφέων 
εξακολουθούν να αποτελούν ελκυστικό αντικείµενο έρευνας ως σήµερα, και η σάτιρα 
του Λουκιανού παραµένει επίκαιρη. Βλ. Καναβού, Οµηρικοί ήρωες στον Λουκιανό. 
 

εἰ προτέραν ἔγραψεν τὴν ᾿Οδύσσειαν τῆς ᾿Ιλιάδος: Σύµφωνα µε το συγγραφέα του Περὶ 
Ὕψους (9,11-13), η ᾿Ιλιάς είναι το παλαιότερο έπος· αυτή είναι η άποψη προς την οποία 
τείνουν και οι σύγχρονοι µελετητές. Βλ., επί παραδείγµατι, West, Iliad 70-72.  
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τυφλός: Για την παράδοση περί τυφλότητας του Οµήρου, πρβ. Ὕµνος εἰς Ἀπόλλωνα 172 
(τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ). Σύµφωνα µε έναν από τους οµηρικούς 
βίους, ο ποιητής τυφλώθηκε είτε από τη λάµψη της πανοπλίας του Αχιλλέα, βασικού 
ήρωα της ᾿Ιλιάδος, είτε από την ωραία Ελένη, ως εκδίκηση για τον όχι τόσο 
κολακευτικό τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται ο χαρακτήρας της στα έπη (Vita sexta 
45-56).  
 

Θερσίτου: Ο Θερσίτης είναι ήρωας της ᾿Ιλιάδος, περίφηµος για την ασχήµια του και για 
την αντιπαράθεσή του µε τον Αγαµέµνονα και τον Οδυσσέα (Β 200 κ.εξ.), κατά την 
οποία το στοιχείο της πονηριάς που τον διακρίνει έρχεται αντιµέτωπο µε το 
παραδοσιακό ηρωικό ιδεώδες. Παρά τη δικαστική ήττα που υφίσταται εδώ ο Θερσίτης, 
η παρουσία του στη νήσο των Μακάρων έρχεται σε κωµική αντίθεση µε τη χαµηλή 
θέση στην οποία τον τοποθετεί ο ποιητής της ᾿Ιλιάδος και δείχνει τη συµπάθεια του 
σατιρικού συγγραφέα για τον οµηρικό αντι-ήρωα (πρβ. Georgiadou – Larmour, Lucian’s 
Science Fiction Novel 203).   

 
 

ΨΕΥΔΟ-ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 
	

Λούκιος ἢ Ὄνος 
 

Γραµµατική Κάρλα – Βασίλης Λεντάκης 
 
Τόσο οι Μεταµορφώσεις (εναλλακτικός τίτλος: Ο χρυσός γάιδαρος) του 
Απουλήιου όσο και το Λούκιος ἢ Ὄνος που παραδίδεται στο corpus του 
Λουκιανού αποτελούν διασκευές των δύο πρώτων βιβλίων από ένα χαµένο 
σήµερα έργο, τις Μεταµορφώσεις του Λουκίου από την Πάτρα, το οποίο είχε 
διαβάσει ολόκληρο ο Πατριάρχης Φώτιος, και το σχολιάζει στη Βιβλιοθήκη του 
(«κώδικας» 129). Σύµφωνα µε τον Πατριάρχη, ο Λούκιος ή Όνος του Λουκιανού 
αποτελεί επιτοµή των Μεταµορφώσεων του Λουκίου· ο Λουκιανός, αφαιρώντας 
όσα δεν θεωρούσε χρήσιµα για τον σκοπό του, δηµιούργησε µιαν ενιαία 
αφήγηση, διατηρώντας τόσο το λεκτικό όσο και την αφηγηµατική δοµή του 
πρωτοτύπου (αὐταῖς τε λέξεσι καὶ συντάξεσιν εἰς ἕνα τὰ λοιπὰ συναρµόσας 
λόγον).   

Στη λουκιάνεια εκδοχή (Ὄνος 55), ο αφηγητής αυτοσυστήνεται ως 
Λούκιος, προσθέτοντας ότι είναι συγγραφέας και άλλων ἱστοριῶν· [...] πατρὶς δὲ 
ἡµῖν Πάτραι τῆς Ἀχαΐας. Το κοµµάτι αυτό φαίνεται πως είναι αυτούσια 
ειληµµένο από το µη σωζόµενο πρωτότυπο. Το πραγµατικό όνοµα, ωστόσο, του 
συγγραφέα παραµένει άγνωστο. Όπως έχει επισηµανθεί (Perry, Romances 212), 
«Λούκιος ο Πατρεύς» δεν είναι παρά το όνοµα του (οµοδιηγητικού) αφηγητή· 
είναι δύσκολο να γίνει πιστευτό ότι όσα περιγράφονται στην ιστορία, µεταξύ 
άλλων και κτηνοβασία, έχουν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Κατά τον Niklas 
Holzberg (The Ancient Novel 72-77), συγγραφέας του πρωτοτύπου ήταν ο 
Λουκιανός, ενώ το Λούκιος ἢ Ὄνος, που περιλαµβάνεται στο λουκιάνειο corpus, 
αποτελεί επιτοµή κάποιου ανώνυµου διασκευαστή.  
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Το έργο – και στις τρεις εκδοχές του – ανήκει στον δεύτερο αιώνα µ.Χ. 
Ειδολογικά βρίσκεται στις παρυφές του µυθιστορήµατος, και µάλιστα της 
λεγόµενης κωµικής-ρεαλιστικής εκδοχής του. Μεταµορφωµένος σε γάιδαρο, ο 
αφηγητής είναι σε θέση να παρατηρεί και να σχολιάζει από ασφαλή απόσταση 
τα κακώς κείµενα της εποχής του.  

Το αρχαίο κείµενο αντλείται από την έκδοση του M. D. MacLeod στη 
σειρά της Οξφόρδης, Luciani Opera, τόµ. II. 

 
13-14: Η µεταµόρφωση του Λούκιου σε γάιδαρο 

 
13. ἐγὼ δὲ ὄναρ ἐκεῖνο οἰόµενος ὁρᾶν τοῖς δακτύλοις τῶν ἑαυτοῦ βλεφάρων 
ἡπτόµην, οὐ πιστεύων τοῖς ἐµαυτοῦ ὀφθαλµοῖς οὔθ’ ὅτι βλέπουσιν οὔθ’ ὅτι 
ἐγρηγόρασιν. ὡς δὲ µόλις καὶ βραδέως ἐπείσθην ὅτι µὴ καθεύδω, ἐδεόµην τότε τῆς 
Παλαίστρας  πτερῶσαι κἀµὲ καὶ χρίσασαν ἐξ ἐκείνου τοῦ φαρµάκου ἐᾶσαι 
πέτεσθαί µε· ἠβουλόµην γὰρ πείρᾳ µαθεῖν εἰ µεταµορφωθεὶς ἐκ τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τὴν ψυχὴν ὄρνις ἔσοµαι. ἡ δὲ τὸ δωµάτιον ὑπανοίξασα κοµίζει τὴν πυξίδα. ἐγὼ δὲ 
σπεύδων ἤδη ἀποδύσας χρίω ὅλον ἐµαυτόν, καὶ ὄρνις µὲν οὐ γίνοµαι ὁ δυστυχής, 
ἀλλά µοι οὐρὰ ὄπισθεν ἐξῆλθεν, καὶ οἱ δάκτυλοι πάντες ᾤχοντο οὐκ οἶδ’ ὅποι· 
ὄνυχας δὲ τοὺς πάντας τέσσαρας εἶχον, καὶ τούτους οὐδὲν ἄλλο ἢ ὁπλάς, καί µοι 
αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες κτήνους πόδες ἐγένοντο, καὶ τὰ ὦτα δὲ µακρὰ καὶ τὸ 
πρόσωπον µέγα. ἐπεὶ δὲ κύκλῳ περιεσκόπουν, αὑτὸν ἑώρων ὄνον, φωνὴν δὲ 
ἀνθρώπου ἐς τὸ µέµψασθαι τὴν Παλαίστραν οὐκέτι εἶχον. τὸ δὲ χεῖλος ἐκτείνας 
κάτω καὶ αὐτῷ δὴ τῷ σχήµατι ὡς ὄνος ὑποβλέπων ᾐτιώµην αὐτήν, ὅση δύναµις, 
ὡς ὄνος ὑποβλέπων ᾐτιώµην αὐτήν, ὅση δύναµις, ὄνος ἀντὶ ὄρνιθος γενόµενος. 
14. ἡ δὲ ἀµφοτέραις ταῖς χερσὶν τυψαµένη τὸ πρόσωπον, Τάλαινα, εἶπεν, ἐγώ, 
µέγα εἴργασµαι κακόν· σπεύσασα γὰρ ἥµαρτον ἐν τῇ ὁµοιότητι τῶν πυξίδων καὶ 
ἄλλην ἔλαβον οὐχὶ τὴν τὰ πτερὰ φύουσαν. ἀλλὰ θάρρει µοι, φίλτατε· ῥᾴων γὰρ ἡ 
τούτου θεραπεία· ῥόδα γὰρ µόνα εἰ φάγοις, ἀποδύσῃ µὲν αὐτίκα τὸ κτῆνος, τὸν δὲ 
ἐραστήν µοι τὸν ἐµὸν αὖθις ἀποδώσεις. ἀλλά µοι, φίλτατε, τὴν µίαν νύκτα ταύτην 
ὑπόµεινον ἐν τῷ ὄνῳ, ὄρθρου δὲ δραµοῦσα οἴσω σοι ῥόδα καὶ φαγὼν ἰαθήσῃ. 
ταῦτα εἶπεν καταψήσασα µου τὰ ὦτα καὶ τὸ λοιπὸν δέρµα. 
 

Μετάφραση 
13. Κι όταν έπεσε το σούρουπο, µε παίρνει από το χέρι, µε οδηγεί στην πόρτα του 
υπνοδωµατίου και µου ζητά να κολλήσω το µάτι µου σε µια χαραµάδα της πόρτας και 
να παρατηρήσω αυτά που γίνονταν µέσα. Βλέπω, λοιπόν, τη γυναίκα να γδύνεται. 
Έπειτα πλησίασε γυµνή το λυχνάρι και, παίρνοντας δύο κοµµάτια λιβάνι, τα απίθωσε 
στη φωτιά του λυχναριού, στάθηκε από πάνω και ψιθύρισε διάφορα ξόρκια. Στη 
συνέχεια άνοιξε ένα µεγάλο σεντούκι που ήταν γεµάτο κουτάκια, και βγάζει ένα από 
αυτά. Δεν ξέρω τι περιείχε, από την όψη του όµως είχα την εντύπωση πως ήταν λάδι. 
Πήρε από αυτό και αλείφτηκε όλη, αρχίζοντας από τα νύχια των ποδιών. Και ξάφνου 
της φυτρώνουν φτερά. Η µύτη της γίνεται κεράτινη και γαµψή και αποκτά όλα τα 
γνωρίσµατα των πουλιών: δεν ήταν τίποτε άλλο παρά νυχτοκόρακας. Και σαν είδε τον 
εαυτό της φτερωµένο, έβγαλε µια φοβερή κραυγή, κορακίσια, κι έφυγε πετώντας από το 
παράθυρο.  Νόµιζα πως έβλεπα όνειρο. Άγγιξα µε τα δάχτυλα τα βλέφαρά µου, γιατί δεν 
πίστευα στα µάτια µου: ήµουν ξύπνιος ή ονειρευόµουν; Μετά βίας πείστηκα πως δεν 
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κοιµάµαι. Παρακάλεσα τότε την Παλαίστρα να µου δώσει κι εµένα φτερά, να µε αλείψει 
µε το ίδιο φίλτρο και να µε αφήσει να πετάξω. Ήθελα, βλέπετε, να το δοκιµάσω στην 
πράξη αν µε τη µεταµόρφωσή µου από άνθρωπο θα γινόµουν πουλί και στην ψυχή. 
Εκείνη ανοίγει διακριτικά την πόρτα και φέρνει το δοχείο. Αµέσως εγώ γδύνοµαι και 
αλείφοµαι ολόκληρος, µα ο άµοιρος δεν γίνοµαι πουλί. Πίσω µου φύτρωσε ουρά και –
δεν ξέρω πώς– εξαφανίστηκαν τα δάχτυλά µου. Είχα όλα κι όλα τέσσερα νύχια, που δεν 
ήταν τίποτε άλλο παρά οπλές. Τα χέρια και τα πόδια µου έγιναν πόδια ζώου, τ’ αυτιά 
µου µάκρυναν και σχηµάτισα µουσούδα. Περιφέροντας το βλέµµα µου, διαπίστωσα πως 
ήµουν γάιδαρος. Πήγα να µαλώσω την Παλαίστρα, µα δεν έβγαζα φωνή ανθρώπου. 
Κρεµώντας κάτω το χείλος µου και µε µορφασµό γαϊδάρου την κοίταξα λοξά 
κατηγορώντας τη, όσο ήταν δυνατόν, πως έγινα γάιδαρος αντί για πουλί.   
14. Εκείνη χτύπησε το πρόσωπό της και µε τα δύο χέρια. «Τι κακό που σου έκανα, η 
άθλια! Στη βιάση µου µπέρδεψα τα δοχεία, γιατί έµοιαζαν µεταξύ τους και πήρα άλλο, 
όχι αυτό που φυτρώνει φτερά. Μην απελπίζεσαι όµως, καλέ µου. Είναι εύκολη η 
γιατρειά. Θα πρέπει απλώς να φας τριαντάφυλλα, και τότε θα χάσεις αµέσως το 
περίβληµα του ζώου και θα ξαναγίνεις ο εραστής µου. Μόνο κάνε υποµονή, καλέ µου, 
για τούτη τη νύχτα, φυλακισµένος σε σώµα γαϊδάρου. Το πρωί θα τρέξω και θα σου 
φέρω τριαντάφυλλα· θα τα φας και θα γιατρευτείς. Και µ’ αυτά τα λόγια, µου χάιδεψε τ’ 
αυτιά και τη ράχη µου. 
 
Παρατίθεται το ίδιο επεισόδιο από τις Μεταµορφώσεις του Απουλήιου, στην 
εξαιρετική ανώνυµη µετάφραση του 1927, η οποία ανατυπώθηκε από τις 
εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1982. Ο αναγνώστης είναι σε θέση να διαπιστώσει 
ιδίοις όµµασι πόσο κοντά βρίσκονται ο Απουλήιος και ο «Λουκιανός» στο 
πρωτότυπο το οποίο διασκευάζουν. 
 

Απουλήιος, Ο χρυσός γάιδαρος Γ 21-25 
 

21. Αφου περάσαµε πολλές ηδονικές νυχτιές ακόµη, ήρθε µια µέρα η Φωτίδα, 
συγκινηµένη και τρέµοντας, να µου πει ότι η κυρία της, επειδή ακόµη παρ’ όλη τη 
σοφία της δεν είχε πετύχει τίποτε στον έρωτά της, αποφάσισε να µεταµορφωθεί σε πουλί 
την ερχόµενη νύχτα, για να πετάξει στον νέο της αγάπης της, και να ετοιµαστώ για να 
δω µε τρόπο ένα τέτοιο θαύµα. 
 Μόλις νύχτωσε, µε οδήγησε σιγά-σιγά στη σοφίτα, και µου είπε να κοιτάζω από 
µια χαραµάδα της πόρτας προσεκτικά· νά λοιπόν τι είδα: 
 Η Παµφίλη γδύνεται πρώτα εντελώς· έπειτα ανοίγει ένα µικρό ντουλάπι, βγάζει 
διάφορα κουτιά κι από το ένα παίρνει µια αλοιφή. Πολλή ώρα τη λιώνει µέσα στα χέρια 
της και τρίβει όλο της το σώµα, από τα νύχια ώς την κορφή· έπειτα, αφού µίλησε για 
ώρα και µε σιγανή φωνή γυρισµένη σε µια λάµπα, έκανε ένα τρεµούλιασµα σ’ όλα της 
τα µέλη, και το σώµα της στη στιγµή άρχισε να σκεπάζεται από φτεράκια και µεγάλα 
φτερά, η µύτη της να καµπουριάζει και να σκληραίνει, τα νύχια της να µακραίνουν και 
να γίνονται γαµψά. 
 Τέλος, η Παµφίλη, µεταµορφωµένη σε κουκουβάγια, βγάζει µια θρηνητική 
κραυγή και για να δοκιµάσει τη νέα της µορφή αρχίζει να πετά χαµηλά-χαµηλά, αµέσως 
όµως υψώνεται και βγαίνει µε δυνατά φτερουγίσµατα από το δωµάτιο. 
 22. Έτσι, η γυναίκα αυτή, µε τη δύναµη των ξορκισµών της, µεταµορφωνότανε 
όπως ήθελε. Εγώ είχα τόσο µαγευτεί απ’ αυτά που είδα, ώστε αµφέβαλα αν ήµουν 
ακόµη ο Λούκιος. Ταραγµένος και σαν να τα είχα χάσει λίγο, νόµιζα πως ονειρευόµουν 
κι έτριβα πολλήν ώρα τα µάτια µου για να βεβαιωθώ πως δεν κοιµόµουν. 
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 Τέλος, αφού ήρθα στα σύγκαλά µου, παίρνω το χέρι της Φωτίδας και φέροντάς 
το στα µάτια, της λέω: 
  – Αµάν, για το χατήρι µου, τώρα που παρουσιάζεται η ευκαιρία, άφησε να 
επωφεληθώ από αυτό που µου έδειξες. Για την αγάπη µας, γλυκό µου κοριτσάκι, δώσε 
µου λίγη από την αλοιφή. Αν µου κάνεις αυτή τη χάρη, θα µ’ έχεις πάντα σκλάβο σου. 
Έλα Φωτούλα µου, δείξε όλη την καλοσύνη σου και δώσε µου φτερά για να πετάξω 
γύρω σου, όπως ο Έρωτας γύρω στην Αφροδίτη. 
  – Ω, ω, είπε, τρελέ, πονηρούτσικο, θέλεις λοιπόν να γίνω η αιτία της δυστυχίας 
µου; Εγώ τον Λούκιό µου τον θέλω· άµα γίνει πουλί, πότε θα τον ξαναδώ, πού θα τον 
γυρεύω; Αθώος καθώς είναι, πώς θα γλιτώσει από τις παλουκοπηδήχτρες της 
Θεσσαλίας;  
 23.  – Θεός φυλάξοι, της είπα, αν κάνω φτερά, πώς θα µου ’ρχόταν ποτέ στο νου 
να µην ξαναπετάξω κοντά σου, ακόµη κι αν θα µπορούσα, όπως ο αετός στον ουρανό, 
να θεωρώ τον εαυτο µου σαν υπηρέτη του Δία και να φέρνω τον κεραυνό του; 
Ορκίζοµαι σ’ αυτά τα µαλλιά, σ’ αυτή τη λατρευτή πλεξούδα που δένει την ελευθερία 
µου, ότι απ’ όλα τα πράγµατα του κοσµου αγαπώ περισσότερο τη Φωτίδα µου. Εξάλλου, 
σκέφτοµαι, αφού πάρω τη µορφή πουλιού χάρη σ’ αυτή την αλοιφή, θα πρέπει ν’ 
αποφεύγω όλες τις κατοικίες, γιατί οι γυναίκες µ’ ευχαρίστηση πολλή θα µε τυραννούν 
σαν µια κουκουβάγια, ένα τόσο κακονοµατισµένο και γρουσούζικο πουλί. Μόνο πες 
µου, σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω άµα θα θέλω να ξαναγίνω Λούκιος; 
 – Μην ανησυχείς, µου είπε, γιατί η κυρά µου µού δίδαξε όλα όσα κάνει για να 
ξαναπάρει τη φυσική της µορφή· και µη νοµίσεις ότι µου τα έµαθε από καλοσύνη αλλά 
για να της έχω έτοιµη στο γυρισµό της τη µεταµορφωτική συνταγή. Λίγα πραµατάκια 
χρειάζονται γι’ αυτό το θαύµα άλλωστε. Θα της ετοιµάσω για την επιστροφή της µόνο 
ένα λουτρό κι ένα ποτό από φύλλα δάφνης και δυόσµου. 
 24. Αφού έτσι δα µε καθυσύχασε, µπαίνει τρέµοντας στο δωµάτιο και βγάζει ένα 
κουτάκι από το ντουλάπι. Τ’ άρπαξα και το φίλησα, ευχόµενος να ικανοποιήσει την 
επιθυµία που είχα για να πετάξω. 
 Γδύθηκα αµέσως, γέµισα βιαστικά τα χέρια µου µε αλοιφή κι άρχισα να τρίβω 
όλο µου το σώµα· προσπάθησα να ισορροπήσω τα χέρια µου για να πάρω φόρα όπως τα 
πουλιά· αλλά αντί για φτερά και φτερούγες, οι τρίχες µου αρχίζουν να χοντραίνουν σαν 
τρίχες ζώου, το δέρµα µου το τόσο λεπτό, σκληραίνει σαν πετσί, τα δάχτυλα των ποδιών 
µου κολλούν και σχηµατίζουν γύρω τους κάτι σαν ένα παπούτσι· από το άκρο της 
σπνδυλικής µου στήλης πετιέται µια µακριά ουρά. Το κεφάλι µου γίνεται πελώριο, το 
στόµα µου µεγαλώνει, τα ρουθούνια µου ανοίγουν, τα χείλια µου κρεµούν, τα αυτιά µου 
παίρνουν πελώριες διαστάσεις και στολίζονται µε ορθωµένες τριχίτσες. Ο κακόµοιρος, 
µη µπορώντας πια ν’ αγκαλιάσω τη Φωτίδα, δεν είχα άλλη παρηγοριά στη 
µεταµόρφωσή µου παρά µόνο ότι έβλεπα να µεγαλώνουν τα γεννητικά µου µόρια. 
 25. Μ’ αυτές τις διευκρινίσεις, όπως θα καταλάβατε, αντί να µεταµορφωθώ σε 
πουλί, έγινα γάιδαρος. 
 Ήθελα να παραπονεθώ στη Φωτίδα για τη δυστυχία µου, µα δεν είχα πια ούτε 
χειρονοµίες ούτε φωνή ανθρώπου· έτσι, στερηµένος από κάθε άλλη γλώσσα, µε 
κρεµασµένα χείλια και γυρισµένος σε κείνην µε µάτια δακρυσµένα, την ικέτευα 
σιωπηλά. 
 Μόλις µε είδε σε τέτοια κατάσταση, φώναξε, ξεσχίζοντας το πρόσωπό της: 
 – Δυστυχία µου, χάθηκα! Ο φόβος, η βιάση, η οµοιότητα των κουτιών µε γέλασαν· 
ευτυχώς όµως το γιατρικό γι’ αυτή τη µεταµόρφωση είναι ευκολότατο. Δε χρειάζεται 
τίποτ’ άλλο παρά µόνο να µασήσεις τριαντάφυλλα, κι αµέσως θα ξαναγίνεις 
Λούκιος· µα το θεό, αν είχα µερικά τριαντάφυλλα για το βράδυ, όπως συνήθως, δε θα 
περνούσες ούτε τη νύχτα µ’ αυτή τη µορφή· εξάπαντος όµως, το πρωί θα σου 
εξοικονοµήσω το αντιφάρµακο.    
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Α) Καινή Διαθήκη 
 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 
Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 

 
Ο Απόστολος Παύλος αποτελεί αναµφίβολα την πιο ισχυρή προσωπικότητα της 
πρώιµης χριστιανικής εκκλησίας, προσωπικότητα η οποία διαµόρφωσε σε πολύ 
µεγάλο βαθµό τη χριστιανική διδασκαλία και πρακτική, όπως αυτές εξελίχθηκαν 
κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν, 
µάλιστα, ιστορικοί της θρησκείας οι οποίοι φθάνουν στο σηµείο να 
υποστηρίξουν ότι ο Παύλος, η ιστορικότητα του οποίου θεωρείται αναµφισβή-
τητη, υπήρξε ο πραγµατικός ιδρυτής του χριστιανισµού ως διακριτής θρησκείας.  

Ο Παύλος πρέπει να γεννήθηκε πριν από το 10 µ.Χ. στην Ταρσό της 
Κιλικίας, από γονείς Ιουδαίους της φυλής Βενιαµίν, και πέθανε µετά το 60 µ.Χ., 
κατά πάσαν πιθανότητα στη Ρώµη. Το όνοµά του ήταν αρχικά Σαούλ (βλ. 
Πράξεις 7,58· 8,3 κ.α.). Υπήρξε συνάµα ελληνοµαθής Ιουδαίος, πιστός στον 
Μωσαϊκό νόµο Φαρισαίος, µε ραββινική και εβραϊκή ανατροφή και εκπαίδευση, 
και ταυτόχρονα Ρωµαίος πολίτης, πράγµα που σηµαίνει ότι ανήκε στα ανώτερα 
κοινωνικά στρώµατα της Ταρσού. Μολονότι αρχικά στράφηκε εναντίον των 
χριστιανών, πράγµα που θα πρέπει να αποδοθεί στις προαναφερθείσες ιδιότητές 
του, τελικά ασπάσθηκε τη νέα θρησκεία. Σύµφωνα µε ένα χωρίο των Πράξεων 
των Αποστόλων, που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από χωρίο της Πρὸς Γαλάτας 
επιστολής του ίδιου του Παύλου, τούτο συνέβη έπειτα από εµφάνιση του Ιησού 
µπροστά του και ενώ ο ίδιος βρισκόταν καθ᾿ οδόν από την Ιερουσαλήµ προς τη 
Δαµασκό.  

Γρήγορα ο Παύλος αναδείχθηκε ως κορυφαίος χριστιανός θεολόγος, 
χωρίς να έχει ποτέ συναντήσει ο ίδιος τον Ιησού. Στη θεολογία του, κεντρικό 
ρόλο διαδραµατίζουν η σταύρωση και η ανάσταση του Ιησού. Πίστευε ότι µε τη 
στροφή του στον χριστιανισµό κλήθηκε από τον Θεό να γίνει απόστολος του 
Ευαγγελίου για όλα τα έθνη (πβ. Πρὸς Γαλ. 1,15–16). Έχοντας την πεποίθηση 
αυτή βαθιά ριζωµένη µέσα του, όργωσε την ανατολική Μεσόγειο από τα µέσα 
της δεκαετίας του 30 µ.Χ. έως και τη δεκαετία του 50 µ.Χ. διδάσκοντας τη νέα 
πίστη, ιδρύοντας νέες χριστιανικές κοινότητες και οργανώνοντας τις 
παλαιότερες σε Μικρά Ασία και Ευρώπη. Οι επιστολές που συνέθεσε για να 
παραµένει σε επικοινωνία µε τις επιµέρους τοπικές χριστιανικές κοινότητες 
αποτελούν τα πρώτα γραπτά µνηµεία της Καινής Διαθήκης, αφού τα Ευαγγέλια 
συνεγράφησαν λίγα χρόνια αργότερα. Ενδεικτικό της σπουδαιότητας της 
δράσης του είναι το ότι σχεδόν το ήµισυ των Πράξεων των Αποστόλων 
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σχετίζεται µε τη ζωή και τα έργα του. Ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζεται ως 
άγιος από την Ορθόδοξη, την Ρωµαιοκαθολική, την Κοπτική, την Αρµενική και 
την Αγγλικανική Εκκλησία, ενώ τον τιµά και η Ευαγγελική Εκκλησία.  

Με το όνοµα του Παύλου παραδίδονται συνολικά δεκατρείς επιστολές 
στην Καινή Διαθήκη. Επτά από αυτές πιστεύεται ότι είναι γνήσιες, δηλαδή 
προέρχονται από τον κάλαµο του Αποστόλου. Πρόκειται, συγκεκριµένα, για τις 
δύο επιστολές Πρὸς Κορινθίους, καθώς και τις επιστολές Πρὸς Γαλάτας, Πρὸς 
Φιλιππησίους, την πρώτη επιστολή Πρὸς Θεσσαλονικεῖς, την επιστολή Πρὸς Φι-
λήµονα και την επιστολή Πρὸς Ῥωµαίους. Οι λοιπές έξι επιστολές θεωρούνται 
ψευδεπίγραφες. Τα επιστολικά αυτά κείµενα, γραµµένα στο σύνολό τους κατά 
τη δεκαετία του 50 µ.Χ., προσφέρουν ποικίλες πληροφορίες για τον βίο του 
ίδιου του Αποστόλου, σχετικά µε τον οποίο δεν έχουµε καµία πληροφορία εκτός 
Καινής Διαθήκης. Για τις συνθήκες συγγραφής των επιστολών του Παύλου βλ. 
Trobisch, Entstehung der Paulusbriefsammlung. 

 
Ἡ πρώτη Πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή 

 
Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 

 
Το παρακάτω απόσπασµα προέρχεται από την πρώτη Πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή, 
η οποία γράφτηκε περίπου στα µέσα της δεκαετίας του 50 µ.Χ. στην Έφεσο. Η 
επιστολή αυτή περιέχει, µεταξύ άλλων, πολλές πρακτικού και οργανωτικού 
χαρακτήρα παραινέσεις του Παύλου προς τη χριστιανική κοινότητα της 
Κορίνθου, η οποία έκανε τότε τα πρώτα της βήµατα, είχε ποικίλες θεολογικές 
αναζητήσεις και αντιµετώπιζε κάθε είδους πρακτικά προβλήµατα και έριδες. Η 
επιστολή προσφέρει, µεταξύ άλλων, και ένα ενδιαφέρον παράδειγµα για τον 
τρόπο µε τον οποίο ο Παύλος χρησιµοποίησε τη νοµική ορολογία της εποχής 
του ανασηµασιοδοτώντας τη, µε στόχο να αυξήσει τον λεξιλογικό πλούτο της 
πρώιµης χριστιανικής εκκλησίας· βλ. αναλυτικά Papathomas, Juristische Be-
griffe im ersten Korintherbrief. Από τα πολυάριθµα ερµηνευτικά υποµνήµατα 
στην παρούσα επιστολή αναφέρονται εδώ ενδεικτικά τα εξής: Conzelmann, 
Erster Brief an die Korinther· Wolff, Erster Brief des Paulus an die Korinther 
και Arzt-Grabner – Kritzer – Papathomas – Winter, 1. Korinther. 
 

1 Κορ.7, 1–24: Ο Παύλος για τις ερωτικές σχέσεις  
µεταξύ ανδρών και γυναικών 

 
Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι· 2 διὰ δὲ τὰς 
πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 3 
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁµοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4 ἡ 
γυνὴ τοῦ ἰδίου σώµατος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ· ὁµοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ 
ἰδίου σώµατος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή. 5 µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ µήτι ἂν 
ἐκ συµφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, 
ἵνα µὴ πειράζῃ ὑµᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑµῶν. 6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ 
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συγγνώµην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν. 7 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐµαυτόν· 
ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισµα ἐκ θεοῦ, ὁ µὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως. 8 Λέγω δὲ τοῖς 
ἀγάµοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν µείνωσιν ὡς κἀγώ· 9 εἰ δὲ οὐκ 
ἐγκρατεύονται γαµησάτωσαν, κρεῖττον γάρ ἐστιν γαµῆσαι ἢ πυροῦσθαι. 10 τοῖς δὲ 
γεγαµηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς µὴ 
χωρισθῆναι 11 — ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, µενέτω ἄγαµος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω — 
καὶ ἄνδρα γυναῖκα µὴ ἀφιέναι. 12 Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις 
ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ’ αὐτοῦ, µὴ ἀφιέτω 
αὐτήν· 13 καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν µετ’ 
αὐτῆς, µὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 14 ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ 
ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑµῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, 
νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω· οὐ δεδούλωται ὁ 
ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις· ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑµᾶς ὁ θεός. 16 τί γὰρ 
οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 17 Εἰ 
µὴ ἑκάστῳ ὡς ἐµέρισεν ὁ κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός, οὕτως 
περιπατείτω· καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσοµαι. 18 περιτετµηµένος 
τις ἐκλήθη; µὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; µὴ περιτεµνέσθω. 19 ἡ 
περιτοµὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. 
20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ µενέτω. 21 δοῦλος ἐκλήθης; µή σοι 
µελέτω· ἀλλ’ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, µᾶλλον χρῆσαι. 22 ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ 
κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁµοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός 
ἐστιν Χριστοῦ. 23 τιµῆς ἠγοράσθητε· µὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 24 ἕκαστος ἐν ᾧ 
ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ µενέτω παρὰ θεῷ. 
 

Μετάφραση 
Σχετικά µε όσα (sc. µου) γράψατε, είναι καλό για τον άνδρα να µην αγγίζει γυναίκα. 2 

Για τις σεξουαλικές σχέσεις ο καθένας ας έχει τη γυναίκα του και καθεµία ας έχει τον 
άνδρα της. 3 O άνδρας οφείλει να αποδίδει στη σύζυγό του την οφειλόµενη εύνοια και 
οµοίως η γυναίκα (sc. οφείλει να αποδίδει την οφειλόµενη εύνοια) στον σύζυγό της. 4 Η 
γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώµα της, αλλά ο άνδρας (sc. είναι αυτός που το εξουσιάζει)· 
και οµοίως, ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώµα του, αλλά η γυναίκα. 5 Μην αποστερείτε 
τον έναν από τον άλλο, παρά µόνο πρόσκαιρα και κατόπιν συµφωνίας, για να 
αφοσιωθείτε στην προσευχή, και πάλι επιστρέψτε σε αυτό (sc. στις ερωτικές σχέσεις), 
για να µη σας βάζει σε πειρασµό ο Σατανάς λόγω της έλλειψης ερωτικής επαφής. 6 Και 
το λέω αυτό ως συγκατάβαση, όχι ως διαταγή. 7 Γιατί εγώ θέλω όλοι οι άνθρωποι να 
είναι όπως εγώ ο ίδιος. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του χάρισµα από τον Θεό, ο ένας 
έτσι, ο άλλος έτσι. 8 Λέω και στους άγαµους και στις χήρες: Είναι καλό για αυτούς, εάν 
µείνουν όπως και εγώ. 9 Εάν, όµως, δεν µπορούν να µείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. 
Γιατί είναι καλύτερο να παντρευτούν από το να φλέγονται (sc. από ερωτική επιθυµία). 10 

Στους παντρεµένους, πάλι, δίνω εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, να µη χωρίζει η 
γυναίκα από τον άνδρα της 11 — και, εάν, πάλι, χωρίσει, ας µείνει άγαµη ή ας συµ-
φιλιωθεί µε τον άνδρα της — και ο άνδρας να µην εγκαταλείπει τη γυναίκα του. 12 Για 
τους υπόλοιπους λέω εγώ, όχι ο Kύριος: Εάν κάποιος αδελφός έχει σύζυγο άπιστη και 
εκείνη δέχεται να ζει µαζί του, ας µην την εγκαταλείψει· 13 και εάν έχει κάποια γυναίκα 
σύζυγο άπιστο και εκείνος δέχεται να ζει µαζί της, ας µην εγκαταλείψει τον άνδρα της. 
14 Γιατί ο άνδρας ο άπιστος έχει αγιασθεί µέσα από τη γυναίκα του και η γυναίκα η 
άπιστη αγιάσθηκε µέσα από τον αδελφό (sc. τον άνδρα της). Γιατί, αλλιώς, τα παιδιά 
σας θα ήταν ακάθαρτα, τώρα, όµως, είναι άγια. 15 Εάν, πάλι, ο άπιστος (sc. σύζυγος) 
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επιθυµεί χωρισµό, ας χωρίσει. Γιατί ο αδελφός ή η αδελφή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 
είναι δεσµευµένοι· ο Θεός µας έχει προσκαλέσει (sc. να ζούµε) σε κατάσταση ειρήνης. 16 
Επειδή, πού το ξέρεις, γυναίκα, αν θα µπορέσεις να σώσεις τον άνδρα σου; Και πού το 
ξέρεις, άνδρα, αν θα µπορέσεις να σώσεις τη γυναίκα σου; 17 Αλλά, όπως προνόησε για 
καθέναν ο Θεός και όπως προσκάλεσε καθέναν ο Κύριος, έτσι (sc. εκείνος) ας περπατά. 
Και αυτήν την εντολή δίνω σε όλες τις Εκκλησίες: 18 Προσκλήθηκε κάποιος (sc. στην 
Εκκλησία) ενώ ήταν περιτετµηµένος; Ας µην καλύπτει την περιτοµή. Προσκλήθηκε 
κάποιος ενώ δεν είχε περιτοµή; Ας µην κάνει περιτοµή. 19 Η περιτοµή δεν έχει καµία 
σηµασία, ούτε η ακροβυστία έχει σηµασία, αντιθέτως (sc. αυτό που έχει σηµασία είναι) 
η τήρηση των εντολών του Θεού. 20 Ο καθένας ας µένει στην κατάσταση που ήταν όταν 
κλήθηκε (sc. στην πίστη). 21 Κλήθηκες (sc. στην πίστη, ενώ ήσουν) δούλος; Μη σε 
µέλει. Αλλά εάν µπορείς να απελευθερωθείς, κάνε καλύτερα χρήση αυτής της 
δυνατότητας. 22 Γιατί όποιος κλήθηκε (sc. στην πίστη) από τον Κύριο ως δούλος είναι 
απελεύθερος του Κυρίου· οµοίως, όποιος κλήθηκε ως ελεύθερος, είναι δούλος του 
Χριστού. 23 Αγοραστήκατε µε αντίτιµο· µη γίνεστε δούλοι των ανθρώπων. 24 Ο καθένας 
στην κατάσταση που ήταν όταν κλήθηκε, αδελφοί, σε αυτήν ας µένει δίπλα στον Θεό. 
 

Σχόλια 
7,1 περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε: Ο Παύλος βρίσκεται σε διαρκή διάλογο µε τους αποδέκτες των 
επιστολών του, αφού στην υπό εξέταση επιστολή απαντά συχνά σε ερωτήµατα που 
αυτοί του έχουν θέσει σε προηγούµενη ή προηγούµενες επιστολές τους. 
 

7,2 καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς µὴ ἅπτεσθαι: Η λέξη ἄνθρωπος έχει εδώ τη σηµασία 
«άνδρας». Η βασική θέση του Παύλου είναι ότι το άριστο για τον άνδρα, και γενικά για 
τον άνθρωπο, είναι να µην έχει καθόλου σεξουαλικές σχέσεις. 
 

7,2 διὰ δὲ τὰς πορνείας: Ο όρος πορνεία δεν έχει εδώ τη σσηµασία της επί χρήµασι 
ερωτικής πράξης, αλλά τη σηµασία της σεξουαλικής σχέσης εν γένει. 
 

7,5 µὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους: Ο λόγος εδώ για τη σεξουαλική αποστέρηση. 
 

7,7 ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισµα ἐκ θεοῦ, ὁ µὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως: Δηλαδή άλλος 
είναι σε θέση να ακολουθεί στη ζωή του τον δρόµο της αγαµίας, όπως ο ίδιος ο Παύλος, 
ενώ άλλος επιλέγει τον διαφορετικό αλλά εξίσου αποδεκτό δρόµο του έγγαµου βίου. 
 

7,15 ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑµᾶς ὁ θεός: Δηλαδή ο Θεός µάς έχει καλέσει να ζούµε σε 
συνθήκες εσωτερικής ειρήνης, η οποία δεν θα πρέπει να διαταράσσεται από τον/την 
άπιστο/-η σύζυγο, που επιθυµεί τον χωρισµό και έρχεται σε προστριβές µε τον/την 
πιστό/-ή σύζυγο. Ως εκ τούτου, ο πιστός / η πιστή δεν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις 
να θεωρεί τον εαυτό του δεσµευµένο/-η από τον γάµο που έχει συνάψει, αντιθέτως είναι 
ελεύθερος/-η να προβεί σε διάζευξη. 
 

7, 18–19 περιτετµηµένος τις ἐκλήθη; µὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; µὴ 
περιτεµνέσθω. | ἡ περιτοµὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις 
ἐντολῶν θεοῦ: Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από 
Ιουδαίους. Ως εκ τούτου, το θέµα της ακροβυστίας και της περιτοµής ήταν ένα από τα 
πρακτικά θέµατα που απασχολούσαν τους πιστούς, έναντι του οποίου ο Παύλος υιοθετεί 
µια ξεκάθαρη στάση: Υποστηρίζει ότι δεν έχει καµία σηµασία τι από τα δύο επιλέγει 
κανείς, δεδοµένου ότι το µόνο που έχει πραγµατικά σηµασία είναι η τήρηση των 
εντολών του Θεού. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
Εὐαγγέλιον 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Το τέταρτο Ευαγγέλιο, όπως και τα άλλα εικοσιέξι βιβλία της Καινής Διαθήκης, 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ελληνικής γραµµατείας, καθώς είναι γραµµένο 
στα ελληνικά, τη lingua franca της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου από την 
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εξής. Μολονότι δείχνει να έχει επηρεαστεί 
(ή µεταφραστεί, κατά µια άποψη) από την αραµαϊκή, τη γλώσσα του Χριστού, η 
γλώσσα του κειµένου συνιστά χαρακτηριστικότατο δείγµα της Ελληνιστικής 
Κοινής του πρώτου µεταχριστιανικού αιώνα και διευκόλυνε τα µέγιστα τη 
διάδοση του χριστιανικού µηνύµατος στην εποχή του και στους αιώνες που 
ακολούθησαν.  

Το Ευαγγέλιο αυτό θεωρείται ως το θεολογικότερο των τεσσάρων 
Ευαγγελίων. Ο συγγραφέας του, που αυτοπαρουσιάζεται ως ο «αγαπηµένος 
µαθητής» του Χριστού, χωρίς όµως να δίνει το όνοµά του, θεωρείται βασίµως 
ότι είναι ο Απόστολος Ιωάννης, ο αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου και γιος του 
Ζεβεδαίου κατά τα άλλα τρία, τα λεγόµενα Συνοπτικά, Ευαγγέλια. Σε αντίθεση 
µε τους άλλους Aποστόλους, ο Ιωάννης φαίνεται ότι δεν µαρτύρησε, αλλά έζησε 
µέχρι τα βαθιά του γεράµατα. Ειδικότερα, µετά την Παλαιστίνη και πριν από και 
µετά την εξορία του στην Πάτµο επί του αυτοκράτορα Δοµιτιανού (81–96) 
έζησε και πέθανε στην Έφεσο, όπου αργότερα ο Ιουστινιανός έκτισε περικαλλή 
ναό πάνω στον τάφο του. Στην εκκλησιαστική παράδοση, ο Ιωάννης ταυτίζεται 
µε τον συγγραφέα των τριών καινοδιαθηκικών Επιστολών που φέρονται µε το 
όνοµά του (οι Β´ και Γ´ είναι γραµµένες από τον «πρεσβύτερο Ιωάννη», η Α´ 
είναι ανώνυµη) καθώς και µε τον συγγραφέα της Αποκάλυψης (επίσης Ιωάννη). 
Ας σηµειωθεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν ποικίλες, ήδη αρχαίες απόψεις ως προς την 
ταύτιση των προσώπων αυτών, δηλαδή του Αποστόλου, του Ευαγγελιστή, των 
συγγραφέων των Επιστολών και της Αποκάλυψης. Όλα τα κείµενα του 
ιωαννείου corpus πιθανώς χρονολογούνται προς το τέλος του πρώτου αιώνα, 
µολονότι ο τόπος, ο χρόνος και οι ακριβείς συνθήκες συγγραφής παραµένουν 
αδιευκρίνιστες παρά την τεράστια σχετική φιλολογία. 

Πάντως το Ευαγγέλιο του Ιωάννη θεωρήθηκε εξαρχής, πλην 
µεµονωµένων περιπτώσεων, γνήσιο αποστολικό κείµενο και, όπως και οι 
προαναφερθείσες Επιστολές και η Αποκάλυψη, εντάχθηκε στον Κανόνα της 
Καινής Διαθήκης. Ο τελευταίος διαµορφώθηκε οριστικά τον τέταρτο αιώνα µετά 
από πολλές συζητήσεις και παρουσιάζεται στην 39η επιστολή του Μεγάλου 
Αθανασίου. Μόνο η κανονικότητα της Αποκάλυψης εξακολούθησε για ένα 
µικρό διάστηµα να προβληµατίζει την αρχαία Εκκλησία. 

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο αποσπάσµατα: α) η αρχή και ένα µέρος 
του προλόγου του Ευαγγελίου (κεφ. 1, 1–5. 14–18) και β) ένα τµήµα από τον 
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αποχαιρετιστήριο λόγο του Ιησού προς τους µαθητές του µε υποθήκες προς 
εκείνους και την Εκκλησία (κεφ. 14, 1–21). Μεταξύ των δύο αποσπασµάτων 
παρεµβάλλεται η µαρτυρία του Ιωάννη (κεφ. 1, 19–51) και η πολύπλευρη 
αποκάλυψη της δόξας του Υιού του Θεού (κεφ. 2–12). Ο αποχαιρετιστήριος 
λόγος καλύπτει τα κεφάλαια 13–17, ενώ ακολουθεί η διήγηση του Πάθους (κεφ. 
18–20) και το Παράρτηµα (κεφ. 21), µε το οποίο κλείνει το Ευαγγέλιο.  

Για το κείµενο χρησιµοποιείται η κριτική έκδοση των Nestle – Aland. Στα 
Σχόλια όµως σηµειώνονται ορισµένες διαφορετικές γραφές (variae lectiones), οι 
οποίες περιλαµβάνονται στο κριτικό υπόµνηµα της χρησιµοποιούµενης έκδοσης. 
Οι εν λόγω γραφές αντιπροσωπεύουν το λεγόµενο «βυζαντινό» κείµενο, που 
είναι αυτό που παραδίδεται από τα περισσότερα βυζαντινά χειρόγραφα και 
εξακολουθεί να είναι σε χρήση µέχρι σήµερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία κατά 
τον τύπο που επιλέχθηκε από το Οικουµενικό Πατριαρχείο στις αρχές του 
εικοστού αιώνα.  

Οι διαφορές ανάµεσα στο «βυζαντινό» κείµενο και στις υπάρχουσες 
κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης είναι ως επί το πλείστον µικρές και 
επουσιώδεις. Οι κριτικές εκδόσεις βασίζονται στα αρχαιότερα, περγαµηνά, 
µεγαλογράµµατα ελληνικά χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον τέταρτο ως 
τον έκτο αιώνα, και στους αρχαιότερους παπύρους, οι οποίοι γράφτηκαν µεταξύ 
δεύτερου και τέταρτου αιώνα και διασώζουν συνήθως αποσπάσµατα, αλλά όχι 
µόνο. Δύο παπύρινοι κώδικες του 200 περίπου από τη συλλογή Bodmer στη 
Γενεύη περιέχουν ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο ένας από αυτούς και 
του Λουκά. Οι κριτικές εκδόσεις διαφοροποιούνται και από το λεγόµενο 
«παραδεδεγµένο» κείµενο, τον textus receptus, που βασίζεται στις έντυπες 
εκδόσεις του δέκατου έκτου και των αρχών του δέκατου έβδοµου αιώνα. Η 
πρώτη έντυπη έκδοση της Καινής Διαθήκης οφείλεται στον ολλανδό ουµανιστή 
Έρασµο (Desiderius Erasmus) και χρονολογείται στο 1516. 

Έκδ.: Nestle – Aland, Novum Testamentum Graece. 28th Revised Edition, 
Edited by the Institute for New Testament Textual Research, Münster 2012. 
 

1, 1–5. 14–18 και 14, 1–21 
 

1. 1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 
ἐγένετο οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων· 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

 
14 καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡµῖν, καὶ ἐθεασάµεθα τὴν δόξαν 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς µονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 

Ἰωάννης µαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω 
µου ἐρχόµενος ἔµπροσθέν µου γέγονεν, ὅτι πρῶτός µου ἦν. 16 ὅτι ἐκ τοῦ 
πληρώµατος αὐτοῦ ἡµεῖς πάντες ἐλάβοµεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόµος 
διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν 
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οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· µονογενὴς Θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος 
ἐξηγήσατο. 

 
14. 1 Μὴ ταρασσέσθω ὑµῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐµὲ 
πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός µου µοναὶ πολλαί εἰσιν· εἰ δὲ µή, εἶπον ἂν ὑµῖν 
ὅτι πορεύοµαι ἑτοιµάσαι τόπον ὑµῖν; 3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιµάσω τόπον ὑµῖν, 
πάλιν ἔρχοµαι καὶ παραλήµψοµαι ὑµᾶς πρὸς ἐµαυτόν, ἵνα ὅπου εἰµὶ ἐγὼ καὶ ὑµεῖς 
ἦτε. 4 καὶ ὅπου [ἐγὼ] ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. 5 λέγει αὐτῷ Θωµᾶς, Κύριε, οὐκ 
οἴδαµεν ποῦ ὑπάγεις· πῶς δυνάµεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἐγώ 
εἰµι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ µὴ δι’ 
ἐµοῦ. 7 εἰ ἐγνώκατέ µε, καὶ τὸν πατέρα µου γνώσεσθε· καὶ ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε 
αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.  

8 λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡµῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡµῖν. 9 

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τοσούτῳ χρόνῳ µεθ’ ὑµῶν εἰµι καὶ οὐκ ἔγνωκάς µε, 
Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐµὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡµῖν τὸν 
πατέρα; 10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί ἐστιν; τὰ ῥήµατα ἃ 
ἐγὼ λαλῶ ὑµῖν ἀπ’ ἐµαυτοῦ οὐ λαλῶ· ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐµοὶ µένων ποιεῖ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ. 11 πιστεύετέ µοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐµοί· εἰ δὲ µή, διὰ τὰ 
ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.  

12 ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐµὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος 
ποιήσει, καὶ µείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύοµαι· 13 καὶ ὅ 
τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόµατί µου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ· 
14 ἐάν τι αἰτήσητέ µε ἐν τῷ ὀνόµατί µου ἐγὼ ποιήσω.  

15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐµὰς τηρήσετε· 16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν 
πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑµῖν ἵνα µεθ’ ὑµῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ, 17 τὸ 
πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσµος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ 
γινώσκει· ὑµεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’ ὑµῖν µένει καὶ ἐν ὑµῖν ἐστιν. 18 Οὐκ 
ἀφήσω ὑµᾶς ὀρφανούς, ἔρχοµαι πρὸς ὑµᾶς. 19 ἔτι µικρὸν καὶ ὁ κόσµος µε οὐκέτι 
θεωρεῖ, ὑµεῖς δὲ θεωρεῖτέ µε, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑµεῖς ζήσετε. 20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ 
γνώσεσθε ὑµεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί µου καὶ ὑµεῖς ἐν ἐµοὶ κἀγὼ ἐν ὑµῖν. 21 ὁ ἔχων 
τὰς ἐντολάς µου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν µε· ὁ δὲ ἀγαπῶν µε 
ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός µου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐµφανίσω αὐτῷ 
ἐµαυτόν.  

 
Μετάφραση 

1. 1 Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν µε τον Θεό, και ο Λόγος ήταν Θεός. 2 
Αυτός υπήρχε στην αρχή µε τον Θεό. 3 Τα πάντα δηµιουργήθηκαν µέσω Αυτού, και 
χωρίς Αυτόν δεν δηµιουργήθηκε τίποτε από όσα δηµιουργήθηκαν. 4 Σε Αυτόν υπήρχε 
ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. 5 Και το φως λάµπει στο σκοτάδι, και το 
σκοτάδι δεν υπερίσχυσε του φωτός. 
 
14 Και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατασκήνωσε ανάµεσά µας, και είδαµε τη δόξα Του, 
δόξα που είχε από τον Πατέρα ως µοναδικός Του Υιός, γεµάτος από χάρη και αλήθεια. 15 
Ο Ιωάννης έδωσε µαρτυρία για Αυτόν και έβγαλε κραυγή λέγοντας: «Αυτός ήταν 
εκείνος για τον οποίο είπα: “Αυτός που έρχεται µετά από εµένα είναι ανώτερος από 
εµένα, διότι υπήρχε πριν από εµένα”». 16 Διότι από τη δική του πληρότητα ελάβαµε όλοι 
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εµείς και χάρη πάνω στη χάρη. 17 Διότι ο νόµος δόθηκε µέσω του Μωυσή· η χάρη και η 
αλήθεια ήλθαν µέσω του Ιησού Χριστού. 18 Κανείς ποτέ ως τώρα δεν έχει δει τον Θεό. Ο 
µονογενής Υιός ο Θεός, που υπάρχει στον κόλπο του Πατρός, Εκείνος Τον κατέστησε 
γνωστό.  
 
14. 1 «Ας µην ταράζεται η καρδιά σας. Να πιστεύετε στον Θεό, να πιστεύετε και σε 
εµένα. 2 Στην οικία του Πατέρα µου υπάρχουν πολλά διαµερίσµατα· αν δεν υπήρχαν, θα 
σας έλεγα ότι πηγαίνω να ετοιµάσω τόπο για εσάς; 3 Και εάν πάω και ετοιµάσω τόπο για 
εσάς, πάλι θα έλθω και θα σας πάρω κοντά µου, ώστε όπου είµαι εγώ, να είστε και εσείς. 
4 Και γνωρίζετε τον δρόµο για τον τόπο όπου πηγαίνω». 5 Του λέει ο Θωµάς: «Κύριε, 
δεν γνωρίζουµε πού πηγαίνεις. Πώς µπορούµε να γνωρίζουµε τον δρόµο;» 6 Του λέει ο 
Ιησούς: «Εγώ είµαι ο δρόµος και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα 
παρά µέσω εµού. 7 Αν µε γνωρίζετε, θα γνωρίζετε και τον Πατέρα µου· και στο εξής Τον 
γνωρίζετε και Τον έχετε δει».  

8 Του λέει ο Φίλιππος: «Κύριε, δείξε µας τον Πατέρα και αυτό µας αρκεί». 9 Του 
λέει ο Ιησούς: «Τόσο χρόνο είµαι µαζί σας και δεν µε γνώρισες ακόµη, Φίλιππε; Όποιος 
έχει δει εµένα, έχει δει και τον Πατέρα. Πώς εσύ λες: “Δείξε µας τον Πατέρα”; 10 Δεν 
πιστεύεις ότι είµαι µέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι µέσα σε εµένα; Τα λόγια που 
σας λέω δεν τα λέω από µόνος µου, αλλά ο Πατέρας, που µένει µέσα µου, ενεργεί τα 
έργα Του. 11 Να µε πιστεύετε ότι εγώ είµαι µέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι µέσα 
σε µένα. Διαφορετικά, να µε πιστεύετε από τα έργα µου καθεαυτά.  

12 Στ᾽ αλήθεια σάς λέω, όποιος πιστεύει σε εµένα θα κάνει και εκείνος τα έργα 
που κάνω εγώ, και ακόµη µεγαλύτερα από αυτά θα κάνει, διότι εγώ πηγαίνω προς τον 
Πατέρα. 13 Και ό,τι ζητήσετε στο όνοµά µου, αυτό θα το κάνω, για να δοξασθεί ο 
Πατέρας µέσω του Υιού. 14 Εάν µου ζητήσετε κάτι στο όνοµά µου, εγώ θα το κάνω.  

15 Εάν µε αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές µου. 16 Και εγώ θα ρωτήσω τον 
Πατέρα και θα σας δώσει άλλον Παράκλητο, για να είναι µαζί σας αιωνίως, 17 το 
Πνεύµα της αλήθειας, το οποίο δεν µπορεί να λάβει ο κόσµος, διότι δεν Το βλέπει ούτε 
Το γνωρίζει. Εσείς Το γνωρίζετε, διότι µένει µαζί σας και είναι µέσα σας. 18 Δεν θα σας 
αφήσω ορφανούς· έρχοµαι σε εσάς. 19 Λίγο ακόµη και ο κόσµος δεν θα µε βλέπει πια, 
εσείς όµως θα µε βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θα ζήσετε. 20 Εκείνη την ηµέρα εσείς 
θα γνωρίσετε ότι εγώ είµαι µέσα στον Πατέρα µου και εσείς µέσα σε εµένα και εγώ 
µέσα σε εσάς. 21 Αυτός που κατέχει τις εντολές µου και τις τηρεί, εκείνος είναι που µε 
αγαπά. Και αυτός που µε αγαπά θα αγαπηθεί από τον Πατέρα µου, και εγώ θα τον 
αγαπήσω και θα φανερωθώ σε αυτόν». 
 

Σχόλια 
1, 1 Ἐν ἀρχῇ: Εννοείται πριν από τη δηµιουργία του κόσµου.  
λόγος: Πρόκειται για τον Θεό Λόγο, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Η λέξη 
είναι πολυσήµαντη στην ελληνική· βλ. το λεξικό LSJ.  
15 Ιωάννης ο Πρόδροµος και Βαπτιστής. Πβ. Ιωάν. 1, 27. 30· Ματθ. 3, 11.  
18 µονογενὴς Θεὸς: Διαφορετική γραφή: ὁ µονογενὴς υἱὸς.  
14, 2 εἰ δὴ µή … ἂν ὑµῖν ὅτι πορεύοµαι … ὑµῖν; : Διαφορετική γραφή: εἰ δὴ µή … ἂν 
ὑµῖν· πορεύοµαι … ὑµῖν. Μετάφραση: «αν δεν υπήρχαν, θα σας το έλεγα. Πηγαίνω τώρα 
να ετοιµάσω τόπο για εσάς».  
4 Διαφορετική γραφή: καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδόν οἴδατε. Μετάφραση: 
«Και γνωρίζετε τον τόπο όπου εγώ πηγαίνω, γνωρίζετε και τον δρόµο».  
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7 εἰ … γνώσεσθε: Διαφορετική γραφή: εἰ ἐγνώκειτέ µε, καὶ τὸν πατέρα µου ἐγνώκειτε ἄν. 
Μετάφραση: «Αν µε είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα µου».  
14 Διαφορετική γραφή: Παράλειψη του µε.  
15 τηρήσετε: Διαφορετική γραφή: τηρήσατε. Μετάφραση: «να τηρήσετε». 
16 παράκλητον: Διαµεσολαβητή, Συνήγορο, Βοηθό. Ο όρος αναφέρεται στο Άγιο 
Πνεύµα, το τρίτο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.  
17 ἐν ὑµῖν: Ή «ανάµεσά σας». 
20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ: Της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύµατος (Πεντηκοστή).  
 

Βιβλιογραφία 
Αγουρίδης, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην. — Jongkind, An Introduction to the 
Greek New Testament. 
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Β) Απόκρυφα χριστιανικά κείµενα 
 
 

ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΑΚΩΒΟΥ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ένα σηµαντικό πλήθος κειµένων µε χριστιανική θεµατολογία εµφανίστηκαν 
στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, κυρίως τον δεύτερο και τον τρίτο, οι 
συγγραφείς των οποίων ισχυρίζονταν παραπλανητικά ότι ήταν κάποιοι από τους 
Αποστόλους ή άλλα βιβλικά πρόσωπα. Τα κείµενα αυτά είναι γνωστά µε τον 
συλλογικό χαρακτηρισµό «Aπόκρυφα». Η προέλευσή τους ήταν ποικίλη, από 
χώρους στις παρυφές του χριστιανισµού και κυρίως από τον γνωστικισµό. 
Στόχος τους ήταν να συµπληρώσουν κενά ή να παράσχουν επιπλέον 
πληροφορίες για το πρόσωπο του Χριστού ή άλλα πρόσωπα της Καινής 
Διαθήκης. Ορισµένα από τα κείµενα αυτά, παρότι αποκλεισµένα από τον 
επίσηµο Κανόνα της Καινής Διαθήκης, είχαν εξαιρετική διάδοση στους 
επόµενους αιώνες και πέρασαν στην παράδοση της Εκκλησίας, µε αποτέλεσµα 
οι ιστορίες τους να θεωρούνται ορθόδοξες και να αναπαράγονται από τους 
βυζαντινούς συγγραφείς και τη λειτουργική πράξη. 

Ένα από τα πλέον γνωστά απόκρυφα κείµενα αυτής της κατηγορίας είναι 
το λεγόµενο Πρωτευαγγέλιον Ἰακώβου. Ο συγγραφέας του υποστηρίζει ότι είναι 
ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος αναφέρεται στα κανονικά Ευαγγέλια και, 
όπως εξηγεί το παρόν κείµενο, ήταν γιος του Ιωσήφ από προηγούµενο γάµο του 
και για αυτόν τον λόγο εθεωρείτο αδελφός του Ιησού. Το Πρωτευαγγέλιο αφορά 
κυρίως στη ζωή της Θεοτόκου, επιχειρώντας να συµπληρώσει τις αφηγήσεις των 
Ευαγγελίων, όπου τίποτε δεν λέγεται για εκείνην πριν από τo επεισόδιο του 
Ευαγγελισµού της (Λουκ. 1, 26–38). Συγκεκριµένα, αφηγείται καταρχάς τη ζωή 
της από τη σύλληψή της από στείρους και ηλικιωµένους γονείς, τον Ιωακείµ και 
την Άννα, την παιδική της ηλικία, τα Εισόδιά της στον Ναό σε ηλικία τριών 
ετών, τη µνηστεία της µε τον Ιωσήφ. Στη συνέχεια, αναδιηγείται την ευαγγελική 
ιστορία από τον Ευαγγελισµό µέχρι τη Γέννηση του Χριστού, την Προσκύνηση 
των Μάγων και τη σφαγή των νηπίων. Κατά την επεξεργασία εισάγει επιπλέον 
επεισόδια, όπως την απόδειξη της παρθενίας της Μαρίας όταν γίνεται αντιληπτή 
η εγκυµοσύνη της, µια σειρά θαυµάτων µετά τη γέννηση του Χριστού, ή τη 
δολοφονία του Ζαχαρία από τον Ηρώδη. Το έργο τονίζει ιδιαιτέρως την 
παρθενία της Μαρίας πριν από, κατά και µετά τη γέννηση του Χριστού.  

Κατά πάσα πιθανότητα, το έργο γράφτηκε στην Αίγυπτο το δεύτερο µισό 
του δεύτερου αιώνα. Ήταν γνωστό στον Ωριγένη († πιθ. 254) και πιθανότατα 
ήδη στον Κλήµεντα τον Αλεξανδρέα († περ. 215). Ο παλαιότερος µάρτυρας του 
έργου είναι ένας παπύρινος κώδικας (P.Bodmer 5) του τέταρτου αιώνα. Ήταν 
ιδιαίτερα δηµοφιλές στο Βυζάντιο, όπου συχνά αρκούσε η αρχή του (Ἐν ταῖς 
ἱστορίαις τῶν ιβʹ φυλῶν) για να γίνει αναφορά σε αυτό, ενώ παραδίδεται από 
πλήθος βυζαντινών χειρογράφων. Η απλότητα και αφέλεια που χαρακτηρίζει τη 
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διήγηση καθώς και η χρήση της Ελληνιστικής Κοινής µαζί µε την ανάγκη να 
συµπληρωθεί η ιστορία της Θεοτόκου, της οποίας η σηµασία συνεχώς 
ενισχυόταν στο πλαίσιο του χριστιανικού δόγµατος, συνετέλεσαν στην τεράστια 
επιτυχία του έργου. Μάλιστα, διαδόθηκε σε όλο τον µεσαιωνικό χριστιανικό 
κόσµο, όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι µεταφράστηκε σε όλες τις τότε 
βασικές γλώσσες (συριακά, αρµενικά, γεωργιανά, αιθιοπικά, κοπτοσαχιδικά, 
λατινικά, αραβικά, σλαβονικά). 

Στη συνέχεια, δίδονται ενδεικτικά αποσπάσµατα από την αρχή του 
κειµένου, που αφορούν στη θλίψη των άτεκνων γονιών για την αδυναµία 
τεκνοποιίας, τον «πρώτο ευαγγελισµό», δηλαδή την ανακοίνωση από τον άγγελο 
της σύλληψης του παιδιού, τη χαρά της Άννας για τη γέννηση της κόρης της και 
την υπόσχεση για αφιέρωσή της στον Ναό. Δίδεται επίσης η καταληκτήρια 
παράγραφος µε τον κολοφώνα του έργου, όπου ο άγνωστος συγγραφέας παρέχει 
την υποτιθέµενη ταυτότητά του, τον τόπο και χρόνο συγγραφής ως τα 
Ιεροσόλυµα και την έρηµο της Ιουδαίας µετά τον θάνατο του Ηρώδη, καθώς και 
τον τίτλο του έργου ως Γένεσις Μαρίας. Ἀποκάλυψις Ἰακώβ. 

Στη νεότερη εποχή, το έργο πρωτοεκδόθηκε σε έντυπη µορφή στη 
Βασιλεία το 1564, ενώ περιλήφθηκε στα περίφηµα Evangelia apocrypha του C. 
Tischendorf (Λειψία 18762). Στην έκδοση της κατά το δυνατόν αρχαιότερης 
µορφής του κειµένου από τον É. Strycker, που χρησιµοποιείται εδώ, διατηρείται 
ο παραδοσιακός χωρισµός του κειµένου σε εικοσιπέντε κεφάλαια (I–XXV) µε 
επιµέρους παραγράφους, που σηµειώνονται στο δεξί περιθώριο (βλ. παρακάτω, 
τους αριθµούς εκτός παρένθεσης). Οι αριθµοί 1 ως 49 αντιστοιχούν στις σελίδες 
του παπύρου, ενώ ο χωρισµός του κειµένου σε στίχους (που αριθµούνται σε 
παρένθεση) επίσης αναπαράγει τον εκδιδόµενο πάπυρο.  

Έκδ.: É. Strycker, La forme la plus ancienne du Protévangile de Jacques, 
Subsidia Hagiographica 33, Bruxelles 1961, 64–190.  
 

Τίτλος και Κεφάλαια I, II.1, IV.1–2, V.1–2, VI.1–2, XXV 
(παράγραφοι 1–3, 7–8, 10–13, 49) 

 
Γένεσις Μαρίας. Ἀποκάλυψις Ἰακώβ 

1.  Γένεσις Μαρίας. Ἀποκά- 
λυψις Ἰακώβ. Ἐν ταῖς ἱστο-  I, 1 
ρίαις τῶν ιβʹ φυλῶν, ⸢ἦν Ἰωακεὶµ⸣ 
πλούσιος σφόδρα, καὶ προσ- 
έφερε κυρίῳ τὰ δῶρα αὐτοῦ  (5) 
διπλᾶ λέγων ἐν ἑαυτῷ· «Ἔσται 
τὸ τῆς περισσείας µου ἅπαντι 
τῷ λαῷ καὶ τὸ τῆς ἀφέσεως 
κυρίῳ τῷ Θεῷ εἰς ἱλ[ι]ασµὸν ἐµοί». 
[εν] Ἤγγισεν δὲ ἡ ἡµέρα ⸢κυρίου  (10) 2 
ἡ µεγάλη,⸣ καὶ προσέφερον 
οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τὰ δῶρα αὐτῶν. 
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Καὶ ἔστη[σαν] κατενώπιον 
αὐτοῦ [καὶ] Ῥουβὴλ λέγων· «Οὐ-  
κ ἔξ⸢ε⸣στί σοι πρώτῳ ἐνεγκεῖν τὰ δῶ-  (15) 
ρά σου, καθότι σπέρµα οὐκ ἐποίησας 

2. ἐν τῷ Ἰσραήλ». Καὶ ἐλυπήθη  3 
Ἰωακεὶµ σφόδρα, καὶ ἀπῆλθεν 
εἰς τὴν δωδεκάφυλον τοῦ λα- 
οῦ <λέγων ἐν ἑαυτῷ· «Θεάσοµαι  (3a) 
 τὴν δωδεκάφυλον τοῦ Ἰσραήλ>,  (3b) 
εἰ ἐγὼ µόνος οὐκ ἐποίησα σπέρ-   
µα ἐν τῷ Ἰσραήλ». <Καὶ> ἠραύνησ⸢ε⸣, καὶ  (5) 
εὗρ⸢ε⸣ν πάντας τοὺς δικαίους ὅτι σπέρ- 
µα ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἀνέστησαν. Καὶ 
ἐµνήσθη[ν] τοῦ πατριάρχου Ἀ- 
βραάµ, ὅτι ἐν τῇ ἐσχάτῃ αὐτοῦ 
ἡµέρᾳ ἔδωκεν αὐτῷ κύριος ὁ Θεὸς  (10) 
υἱὸν τὸν Ἰσαάκ. Καὶ ἐλυπεῖτο  4 
Ἰωακεὶµ σφόδρα, καὶ οὐκ ἐφά- 
νη τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἔδω- 
κεν ἑαυτὸν εἰς τὴν ἔρηµον. <Καὶ> ἔπη- 
ξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐκεῖ,  (15) 
καὶ ἐνήστευσεν µʹ ἡµέρας καὶ 

3. νύκτας µʹ λέγων ἐν ἑαυτῷ Ἰω- 
ακείµ· «Οὐ καταβήσοµαι οὔτε ἐπὶ 
βρωτὸν οὔτε ἐπὶ ποτόν, ἕως ἐπι- 
σκέψηταί µε κύριος ὁ Θεός µου· καὶ ἔσται 
µου ἡ εὐχὴ βρώµατα καὶ πόµα-  (5) 
τα». Ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ Ἄννα δύ⸢ο⸣  II, 1 
 θρήνους ἐθρήνει καὶ δύο κοπε- 
τοὺς ἐκόπτετο λέγουσα· «Κόψο- 
µαι τὴν χηροσύνην µου καὶ 
κόψοµαι τὴν ἀτεκνίαν µου». [ε-  (10) 

… 
7. … Καὶ ἰδοὺ ἄγγε-  IV, 1 

λος κυρίου ἔστη λέγων· «Ἄννα Ἄννα, ἐ- 
πήκουσεν κύριος ὁ Θεὸς τῆς δεήσεώς σου. Συν- 
λήµψεις καὶ γεννήσεις, καὶ <λ>αληθή- 
[θη]σεται τὸ σπέρµα σου ἐν ὅλῃ τῇ  (15) 
οἰκουµένῃ». Καὶ εἶπεν Ἄννα· «Ζῇ κύριος 
ὁ Θεός· ἐὰν γεννήσω εἴτε ἄρσενα 

8. εἴτε θήλειαν, προσάξω <αὐτὸ> δῶρον 
[αὐτὼ] κυρίῳ τῷ Θεῷ µου, καὶ ἔσται λειτουργῶν 
αὐτῷ πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζω- 
ῆς αὐτοῦ». Καὶ ἰδοὺ ἤλθοσαν ἄγγε-  2 
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λοι δύο λέγοντες αὐτῇ· «Ἰδοὺ Ἰω-  (5) 
ακεὶµ ὁ ἀνήρ σου <ἔρχεται> µετὰ τῶν ποι- 
µνίων αὐτοῦ». Ἄγγελος γὰρ κυρίου κατέ- 
βη πρὸς Ἰωακεὶµ λέγων· «Ἰωα- 
κεὶµ Ἰωακείµ, ἐπήκουσεν [σε]  
κύριος ὁ Θεὸς τῆς δ<ε>ήσεώς σου. Κατά-  (10) 
βηθι ἐντεῦθεν. Ἰδοὺ ἡ γυνή σου 
Ἄννα ἐν γαστρὶ εἴληφεν».  

… 
 
10. …   V, 1 
 Καὶ προσέφερεν τὰ δῶρα αὐτοῦ 

Ἰωακεὶµ καὶ προσεῖχε τῷ πετά- 
λῳ τοῦ ἱερέως <ἕως> ἐπέβη ἐπὶ τὸ θυ- 
σιαστήριον κυρίου, καὶ οὐκ εἶδεν ἁµαρ-  (10) 
τίαν ἐν ἑαυτῷ. Καὶ εἶπεν Ἰωακείµ· 
«Νῦν οἶδα ὅτι κύριος ὁ Θεὸς ἱλάσθη µοι 
καὶ ἀφῆκέν µοι πάντα τὰ ἁµαρ- 
τήµατά <µου>». Καὶ κατέβη ἐκ τοῦ ναοῦ 
κυρίου δεδικαιωµένος, καὶ ἥκει ἐν  (15) 
τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. Καὶ ἐπληρώθη-  2 

11.  σαν [οἱ] µῆνες αὐτῇ[ς] ὡσεὶ[πεν]  
ἕξ· τῷ δὲ ⸢ἑβδόµῳ⸣ µηνὶ ἐγέννη- 
σεν Ἄννα καὶ εἶπεν τῇ µαίᾳ· «Τί ἐ- 
γέννησα;» Καὶ εἶπεν ἡ µαῖα· «Θήλει- 
αν». <Καὶ εἶπεν Ἄννα·>  (4a) 
«Ἐµεγαλύνθη ἡ ψυχή µου τὴν  (5) 
ἡµέραν ταύτην». Καὶ ἀνέκλινεν 
αὐτήν. Πληρωθέντων δὲ τῶν 
ἡµερῶν ἀπεσµήξατο ἡ Ἄννα 
τῆς ἀφέδρου αὐτῆς καὶ ἔδωκε [τὸν]  
µασθὸν τῇ παιδὶ καὶ ὠνόµασεν  (10) 
 τὸ ὄνοµα αὐτῆς Μαρία. Ἡµέρᾳ  VI, 1 
δὲ καὶ ἡµέρᾳ ἐκραταιοῦτο ἡ παῖς. 
Γεναµέν⸢η⸣ς <δὲ> αὐτῆς ἑξαµήνου 
ἔστησεν αὐτὴν ἡ µήτηρ αὐτῆς χα- 
µαί, διαπειρᾶσαι εἰ ἵσταται. Καὶ ἑπτὰ  (15) 
[καὶ ἑπτὰ] βήµατα περιπατήσασα 
ἦλθεν εἰς τὸν κόλπον τῆς µη- 

12.  τρὸς αὐτῆς. Καὶ ἀνήρπασεν 
αὐτὴν ἡ µήτηρ αὐτῆς λέγουσα· 
«Ζῇ κύριος ὁ Θεός µου· οὐ µὴ περιπατήσῃς 
ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἕως σε ἀπάξω 
ἐν τῷ ναῷ κυρίου». Καὶ ἐποίησεν ἁ-  (5) 
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 γίασµα ἐν τῷ κοιτῶνι αὐτῆς, 
καὶ κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον οὐκ εἴ- 
α διέρχεσθαι δι’ αὐτῆς. Καὶ ἐκά- 
λεσε τὰς θυγατέρας ⸢τῶν Ἑβραί- 
ων τὰς ἀµιάντους,⸣ καὶ διε-  (10) 
πλάνων αὐτήν. Ἐγένετο δὲ  2 
πρῶτος ἐνιαυτὸς τῇ παιδί, καὶ ἐ- 
ποίησεν Ἰωακεὶµ δοχὴν 
 µεγάλην καὶ ἐκάλεσε τοὺς 
ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς  (15) 
γραµµατεῖς καὶ τὴν γερουσί- 
αν καὶ ὅλον τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραήλ. 

13. Καὶ προσήνεγκεν τὴν παῖδα 
Ἰωακεὶµ τοῖς ἱερεῦσιν, καὶ ηὐλό- 
γησαν αὐτὴν λέγοντες· «Ὁ Θεὸς τῶν 
πατέρων ἡµῶν, εὐλόγησον τὴν 
παῖδα ταύτην καὶ δὸς αὐτῇ ὄνο-  (5) 
µα ὀνοµαστὸν αἰώνιον ἐν 
πάσαις ταῖς γενεαῖς». Καὶ εἶπεν <πᾶς> ὁ λα- 
ός· «Γένοιτο, ἀµήν».  

… 
 
49. … Ἐγὼ δὲ Ἰά-  XXV, 1 

κωβος ὁ γράψας τὴν ἱστορίαν 
ταύτην ἐν Ἱεροσολύµοις, θορύ- 
βου γεναµένου ὅτε ἐτελεύ- 
τησεν Ἡρώδης, συνέστελλ⸢ο⸣ν  (5) 
ἑαυτὸν ἐν τῇ ἐρήµῳ ἕως 
παύσηται ὁ θόρυβος Ἰερουσα- 
λήµ. Δοξάσω δὲ τὸν Δεσπό- 
την τὸν δόντα µοι τὴν σο- 
φίαν τοῦ γράψαι τὴν ἱστορί-  (10) 
αν ταύτην. Καὶ ἔσται ἡ χάρις  2 
 µετὰ πάντων τῶν φοβουµένων 
τὸν κύριον. Ἀµήν.  (12a) 
  Γένεσις Μαρίας  (13) 
  Ἀποκάλυψις 
  Ἰακώβ  (15) 
Εἰρήνη τῷ γράψαντι καὶ τῷ 
ἀναγινώσκοντι. 

 
Μετάφραση 

Γέννηση της Μαρίας. Αποκάλυψη του Ιακώβ. 
I, 1. Σύµφωνα µε τις Ιστορίες των δώδεκα φυλών, ο Ιωακείµ ήταν πολύ πλούσιος και 
προσέφερε διπλά τα δώρα του στον Κύριο, λέγοντας µέσα του: «Το περίσσευµά µου θα 
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είναι για όλον τον λαό και το δώρο της άφεσης θα είναι για τον Κύριο τον Θεό για την 
εξιλέωσή µου». 2. Πλησίαζε η ηµέρα του Κυρίου η µεγάλη και προσέφεραν οι της 
φυλής του Ισραήλ τα δώρα τους. Και στάθηκε µπροστά του ο Ρουβήλ λέγοντας: «Δεν 
σου επιτρέπεται να προσφέρεις πρώτος τα δώρα σου, καθότι δεν έκανες απόγονο µέσα 
στον Ισραήλ». 3. Και λυπήθηκε πολύ ο Ιωακείµ και πήγε στις δώδεκα φυλές του λαού, 
λέγοντας µέσα του: «Θα εξετάσω τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, αν εγώ µόνος δεν έκανα 
απόγονο µέσα στον Ισραήλ». Και ερεύνησε και βρήκε ότι όλοι οι δίκαιοι ανέστησαν 
απογόνους στον µέσα Ισραήλ. Και θυµήθηκε για τον πατριάρχη Αβραάµ ότι την 
τελευταία του ηµέρα ο Κύριος ο Θεός τού έδωσε ως γιο τον Ισαάκ. 4. Και λυπούνταν 
πολύ ο Ιωακείµ και δεν εµφανίστηκε στη γυναίκα του, αλλά έφυγε στην έρηµο. Και 
έστησε τη σκηνή του εκεί και νήστευσε σαράντα ηµέρες και σαράντα νύκτες, λέγοντας 
µέσα του ο Ιωακείµ: «Δεν θα κατεβώ ούτε για φαγητό ούτε για ποτό, µέχρι να µε 
επισκεφτεί ο Κύριος ο Θεός µου· και θα έχω την προσευχή µου για φαγητό και ποτό».  

II, 1. Και η γυναίκα του η Άννα διπλά θρηνούσε και διπλά πενθούσε λέγοντας: 
«Θα πενθώ για τη χηρεία µου και θα πενθώ για την ατεκνία µου» … 

IV, 1. Και να, άγγελος του Κυρίου στάθηκε µπροστά της λέγοντας: «Άννα, Άννα, 
ο Κύριος ο Θεός άκουσε τη δέησή σου. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις και θα µιλούν 
για το παιδί σου σε όλη την οικουµένη». Και είπε η Άννα: «Υπάρχει ο Κύριος ο Θεός· 
αν γεννήσω είτε αρσενικό είτε θηλυκό, θα το προσφέρω ως δώρο στον Κύριο τον Θεό 
µου, και θα υπηρετεί Αυτόν όλες τις ηµέρες της ζωής του». 2. Και να, ήλθαν δύο 
άγγελοι και της είπαν: «Να, ο Ιωακείµ ο άνδρας σου, έρχεται µε τα κοπάδια του». Διότι 
άγγελος Κυρίου είχε κατεβεί στον Ιωακείµ λέγοντας: «Ιωακείµ, Ιωακείµ, άκουσε ο 
Κύριος ο Θεός τη δέησή σου. Κατέβα από εκεί. Να, η γυναίκα σου η Άννα συνέλαβε 
στην κοιλιά της» …  

V, 1. … Και προσέφερε τα δώρα του ο Ιωακείµ και παρακολουθούσε το 
«πέταλο» του ιερέα µέχρι που αυτός ανέβηκε στο θυσιαστήριο του Κυρίου, και δεν είδε 
αµαρτία µέσα του. Και είπε ο Ιωακείµ: «Τώρα ξέρω ότι ο Κύριος ο Θεός µε 
σπλαγχνίστηκε και µου συγχώρησε όλα τα αµαρτήµατά µου». Και κατέβηκε από τον 
ναό του Κυρίου δικαιωµένος και πήγε στον σπίτι του. 2. Και συµπληρώθηκαν οι µήνες 
της, περίπου έξι. Και τον έβδοµο µήνα γέννησε η Άννα και είπε στη µαία: «Τί γέννησα;» 
Και είπε η µαία: «Θηλυκιά». Και είπε η Άννα: «Είναι καταχαρούµενη η ψυχή µου την 
ηµέρα αυτή». Και την έβαλε να ξαπλώσει. Όταν συµπληρώθηκαν οι ηµέρες, 
σκουπίστηκε η Άννα από το αίµα της και έδωσε το στήθος της στο παιδί και την 
ωνόµασε µε το όνοµα Μαρία.  

VI, 1. Ηµέρα µε την ηµέρα δυνάµωνε το παιδί. Όταν έγινε έξι µηνών, την έστησε 
η µητέρα της χάµω, να δοκιµάσει αν στέκεται όρθια. Και περπάτησε επτά βήµατα και 
γύρισε στην αγκαλιά της µητέρας της. Και τη σήκωσε η µητέρα της λέγοντας: «Υπάρχει 
ο Κύριος ο Θεός µου· δεν θα περπατήσεις στη γη αυτή µέχρι να σε πάω στον ναό του 
Κυρίου». Και έφτιαξε ένα ιερό στην κάµαρά της και δεν άφηνε να περάσει από εκεί 
τίποτα µη αγιασµένο και ακάθαρτο. Και προσκάλεσε τις θυγατέρες των Εβραίων που 
ήταν αµόλυντες και τη διασκέδαζαν. 2. Συµπληρώθηκε ο πρώτος χρόνος του παιδιού και 
έκανε ο Ιωακείµ γιορτή µεγάλη και κάλεσε τους αρχιερείς και τους ιερείς και τους 
γραµµατείς και τo συµβούλιο της γερουσίας και όλο τον λαό του Ισραήλ. Και οδήγησε ο 
Ιωακείµ το παιδί στους ιερείς και την ευλόγησαν λέγοντας: «Θεέ των πατέρων µας, 
ευλόγησε το παιδί αυτό και δός της όνοµα ξακουστό, αιώνιο σε όλες τις γενιές». Και 
είπε όλος ο λαός: «Ας γίνει έτσι, αµήν». … 

XXV, 1. Εγώ ο Ιάκωβος, που έγραψα αυτή την ιστορία στα Ιεροσόλυµα, επειδή 
ξέσπασε φασαρία όταν πέθανε ο Ηρώδης, αποτραβήχτηκα στην έρηµο µέχρι να παύσει 
η φασαρία στην Ιερουσαλήµ. Και θα δοξάσω τον Δεσπότη, που µου έδωσε τη σοφία να 
γράψω την ιστορία αυτή. 2. Και θα είναι η Χάρη µε όλους όσοι φοβούνται τον Κύριο. 
Αµήν.  
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Γέννηση της Μαρίας. Αποκάλυψη του Ιακώβ.  
Ειρήνη στον συγγραφέα και στον αναγνώστη. 

 
Σχόλια 

Εξήγηση κριτικών συµβόλων:  
[ ] κείµενο που παραδίδεται στον πάπυρο P.Bodmer 5, αλλά ο εκδότης θεωρεί ότι δεν 
ανήκει στο πρωτότυπο. 
< > κείµενο που δεν παραδίδεται από τον πάπυρο, αλλά ο εκδότης θεωρεί ότι υπήρχε 
στο πρωτότυπο. 
⸢ ⸣ κείµενο που παραδίδεται στον πάπυρο σε διαφορετική µορφή από αυτήν που ο 
εκδότης θεωρεί αρχική και επιλέγει να τυπώσει.  
 
I, 1 και XXV, 2 Ο εκδότης θεωρεί γνήσιο τον τίτλο Γένεσις Μαρίας, αλλά απόκρυφο τον 
υπότιτλο Ἀποκάλυψις Ἰακώβ.  
I, 1–2 Διπλή προσφορά του Ιωακείµ: η πρώτη αφορά σε διανοµή στον λαό, η δεύτερη 
γίνεται για τη συγχώρηση των αµαρτιών του. Ο συγγραφέας δεν διαθέτει σαφή γνώση 
για τις ιουδαϊκές εορτές και δεν έχει κάποια συγκεκριµένη κατά νου. Το όνοµα Ρουβήλ 
αναφέρεται στους εκπροσώπους της οµώνυµης φυλής του Ισραήλ.  
I, 3 ἐν τῇ – ἡµέρᾳ: Η εναλλακτική γραφή ἐν ταῖς ἐσχάταις αὐτοῦ ἡµέραις, στο τέλος 
δηλαδή της ζωής του, είναι από νοηµατική άποψη προτιµότερη. 
ΙΙ, 2 Η Άννα θρηνεί για τη χηρεία της, επειδή δεν βλέπει τον σύζυγό της να επιστρέφει.  
IV, 1 και VI, 1 Ζῇ κύριος ὁ Θεός (µου): Εισάγει όρκο και τις δύο φορές.  
IV, 1–2 Μεταξύ των δύο αναγγελιών προς την Άννα, πρέπει να θεωρήσουµε ότι 
µεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστηµα. Η αναγγελία προς τον Ιωσήφ (µε τη χρήση τού 
εἴληφεν) υποδεικνύει την πίστη του συγγραφέα σε µια θαυµατουργή σύλληψη, η οποία 
όµως είναι µη αποδεκτή από δογµατική άποψη.  
V, 1 πέταλον: Φύλλο χρυσού προσαρµοσµένο στο εµπρόσθιο µέρος της µίτρας του 
αρχιερέα µε χαραγµένη τη φράση Ἁγίασµα κυρίου (Έξοδ. 28, 36–38). Σύµφωνα µε το 
εδώ χωρίο, το πέταλο ήταν ορατό µόνο στους δίκαιους, όπως ο Ιωακείµ.  
2 ἕξ: Πιθανώς έξι µήνες από την επιστροφή του Ιωακείµ.  
ἡµερῶν: Κατά τα ιουδαϊκά έθιµα, πρόκειται για τις πρώτες δεκατέσσερεις ηµέρες 
λοχείας για θηλυκό παιδί (επτά για αρσενικό), που θεωρούνται περίοδος ακαθαρσίας, 
όπως οι ηµέρες της εµµηνόρροιας (Λευιτ. 12, 5). Σε αυτές η Άννα δεν θηλάζει το παιδί.  
XXV, 2 Εἰρήνη … : Η ευχή, που είναι κατεξοχήν χριστιανική, καθώς απαντά ήδη στην 
Καινή Διαθήκη, ανάγεται στον γραφέα του παπύρου.  

 
Βιβλιογραφία 

Παπαδόπουλος, Πατρολογία Α´, 212–213. — Χρήστου, Πατρολογία Β´, 234–237. — 
CANT, αρ. 50 (βασική βιβλιογραφία, κυρίως της χειρόγραφης παράδοσης, των εκδόσεων 
και των µεσαιωνικών µεταφράσεων). — Πβ. Antonopoulou, Leonis VI Homiliae, όπου 
βλ. για τη χρήση του Πρωτευαγγελίου το υπόµνηµα πηγών στην έκδοση των 
µαριολογικών οµιλιών αρ. 15 και 20 του αυτοκράτορα Λέοντος ς´ του Σοφού. 
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Α) Μαρτύρια 
 
 

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Η λέξη µαρτύριον αναφέρεται, ως γνωστόν: α) στον ίδιο τον δια βασανισµού 
θάνατο του χριστιανού µάρτυρα, β) στο κείµενο που περιγράφει τον µαρτυρικό 
θάνατο (λατινιστί Passio), γ) στον οικίσκο που ανεγείρεται πάνω από τον τάφο 
του µάρτυρα και στον οποίο τελείται η µνήµη του. Τα κείµενα των Μαρτυρίων 
που σώζονται στα ελληνικά είναι πολυάριθµα και αφορούν κυρίως στους 
διωγµούς της ρωµαϊκής εποχής, χωρίς να περιορίζονται σε αυτήν. Μαρτύρια 
γράφτηκαν και για χριστιανούς που µαρτύρησαν, δηλαδή ανακρίθηκαν, 
βασανίστηκαν και στο τέλος εκτελέστηκαν για την πίστη τους από ποικίλους 
άλλους αλλόθρησκους, Πέρσες, Άραβες, και µεταγενεστέρως Λατίνους και 
Τούρκους, αλλά και από τους αιρετικούς Εικονοµάχους. Τα Μαρτύρια 
αποτελούν διακριτό λογοτεχνικό είδος της αγιολογίας µε συχνά ουσιώδη 
ιστορικό χαρακτήρα. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά αυτές των 
λεγόµενων «επικών Μαρτυρίων», ο ιστορικός χαρακτήρας έχει αµφισβητηθεί ή 
απορριφθεί από τη νεότερη έρευνα. 

Το Μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου Σµύρνης είναι ένα εξαιρετικής 
σηµασίας κείµενο για τη χριστιανική Εκκλησία, καθώς αφενός είναι το 
αρχαιότερο Μαρτύριο που µας σώζεται, αφετέρου φανερώνει ήδη πλήρως 
αναπτυγµένη τη θεωρητική-θεολογική στάση των χριστιανών στα θέµατα του 
µαρτυρίου και της τιµής των µαρτύρων. 

Ο Πολύκαρπος, επίσκοπος Σµύρνης, έζησε κατά το πρώτο µισό του 
δεύτερου αιώνα. Είχε γνωρίσει Αποστόλους του Χριστού, στους οποίους όφειλε 
την ανάδειξή του ως επισκόπου Σµύρνης, σύµφωνα µε τον µαθητή του Ειρηναίο 
Λυώνος. Μαρτύρησε σε προχωρηµένη γεροντική ηλικία στην πόλη του σε 
χρονολογία αβέβαιη, κυµαινόµενη πάντως από το 155/6 ως το 177, µε 
πιθανότερη το ενδιάµεσο έτος 167 επί Μάρκου Αυρηλίου. Όταν απέτυχαν οι 
διώκτες του να τον κάψουν ζωντανό, τον σφαγίασαν µαχαιρώνοντάς τον. 
Σώζεται µία συµβουλευτικού χαρακτήρα επιστολή του, την οποία απηύθυνε 
στην Εκκλησία των Φιλιππησίων, καθώς και µια επιστολή του Ιγνατίου του 
Θεοφόρου προς εκείνον. 

Από το κείµενο προκύπτει ότι γράφτηκε αµέσως µετά το µαρτύριο του 
αγίου. Ο συγγραφέας, που ήταν αυτόπτης µάρτυρας, δεν είναι γνωστός. Το 
κείµενο είναι γραµµένο εν είδει επιστολής, που απευθύνεται από την Εκκλησία 
της Σµύρνης στην Εκκλησία του Φιλοµηλίου Φρυγίας, προκειµένου να την 
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ενηµερώσει για τα γεγονότα. Η επιστολική αυτή µορφή είναι η αρχαιότερη των 
Μαρτυρίων. 

Το έργο σώζεται σε έξι χειρόγραφα, από τα οποία το παλαιότερο είναι του 
δέκατου αιώνα. Σηµαντικό όµως τµήµα του Μαρτυρίου (κεφ. 8–19) παραδίδεται 
και στην Εκκλησιαστική Ιστορία του Ευσεβίου (IV, 15· βλ. παραπάνω για τον 
Ευσέβιο). Το κείµενο µεταφράστηκε στα λατινικά και σλαβονικά, και µέσω του 
Ευσεβίου, στα κοπτικά, συριακά και αρµενικά.  

Από τα 22 κεφάλαια του έργου, δίνεται στη συνέχεια το προοίµιο και 
ορισµένα κεφάλαια θεολογικού και φιλολογικού ενδιαφέροντος, ενώ 
παραλείπεται το καθαυτό µαρτύριο. Το προοίµιο παρέχει τον αποστολέα και τον 
παραλήπτη του επιστολιµαίου κειµένου. Το κεφ. 1 τονίζει το µαρτύριο του 
Πολυκάρπου ως παράδειγµα προς µίµηση για τους χριστιανούς, καθώς γίνεται 
κατά µίµηση του µαρτυρίου του Χριστού (βλ. επίσης κεφ. 19). Το κεφ. 2 
παρέχει έναν κατάλογο µε τα µαρτύρια που υφίσταντο οι πρώτοι χριστιανοί για 
να απαρνηθούν την πίστη τους. Υποστηρίζεται ότι µια ώρα βασανιστηρίων είναι 
αρκετή για την αποφυγή της αιώνιας Κόλασης. Τα αναφερόµενα βασανιστήρια 
εµφανίζονται επανειληµµένως στα διάφορα Μαρτύρια. Το κεφ. 4 αποτρέπει 
τους χριστιανούς, επί τη βάσει συγκεκριµένης περίπτωσης, από το λεγόµενο 
εισπηδητικό µαρτύριο, από το να επιδιώκουν δηλαδή οικειοθελώς να 
µαρτυρήσουν, καθώς πρόκειται για συµπεριφορά που αντίκειται στο ευαγγέλιο. 
Στα κεφ. 17 και 18 περιγράφεται η διαµάχη γύρω από την τύχη του λειψάνου 
του Πολυκάρπου µετά τον µαρτυρικό του θάνατο. Αφού το έκαψαν οι διώκτες 
του, οι χριστιανοί παίρνουν τα αποµεινάρια και τα θάβουν. Κάθε χρόνο την 
ηµέρα του µαρτυρίου, τη γενέθλια ηµέρα του µάρτυρα κατά το κείµενο (dies 
natalis), της γέννησής του δηλαδή στην αιώνια ζωή, συγκεντρώνονται µε χαρά, 
όχι µε πένθος, για να τον τιµήσουν. Αυτή είναι η αρχή της τιµής των µαρτύρων, 
που λαµβάνει χώρα στον τάφο τους, όπου θα κτίζονταν µαρτύρια. Ο 
συγγραφέας κάνει επίσης την πολύ σηµαντική διάκριση ανάµεσα στην 
προσκύνηση, που απευθύνεται µόνο στον Θεό, και στην αγάπη προς τους 
µάρτυρες ως µιµητές του Κυρίου. Τα κεφ. 19–21 παρέχουν µια σειρά από 
πληροφορίες: τον τόπο (19) και χρόνο (21) του µαρτυρίου του Πολυκάρπου, που 
εµφανίζεται να µαρτύρησε στις 23 Φεβρουαρίου του 155/6, και τον ρόλο του 
Μαρκίωνα ως γραµµατοκοµιστή (20). Η γνησιότητα όµως του κεφ. 21, που 
είναι ένα είδος υστερόγραφου, αµφισβητείται. Το κεφ. 22, τέλος, αποτελείται 
από δύο παραρτήµατα. Το πρώτο (22.1) ίσως είναι γνήσιο, ενώ το δεύτερο 
(22.2–3), σε δύο εκδοχές, είναι σίγουρα νόθο, του τέλους του τέταρτου αιώνα 
(στη συνέχεια δίνεται η συντοµότερη εκδοχή). Περιλαµβάνει τις υπογραφές των 
Γαΐου, Σωκράτη και Πιονίου, που διαδοχικά αντέγραψαν το κείµενο, για το 
οποίο σηµειώνεται ότι αρχικά προερχόταν από τον µαθητή του Πολυκάρπου 
Ειρηναίο Λυώνος.  

Έργα Πολυκάρπου Σµύρνης: CPG 1040–1042. 
CPG 1045 (Epistula ecclesiae Smyrnensis de martyrio sancti Polycarpi). 
Έκδ.: H. Musurillo, The Acts of the Christian Martyrs, Oxford Early 

Christian Texts, Oxford 1972, 2–20. 
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T. Camelot, Ignace d’Antioche, Polycarpe de Smyrne, Lettres. Martyre de 
Polycarpe, Sources Chrétiennes 10, Paris 19694, 241–274. 
 

Προοίµιο και Κεφάλαια 1–2, 4, 17–22 
 

Ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, ἡ παροικοῦσα Σµύρναν, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ, τῇ 
παροικούσῃ ἐν Φιλοµηλίῳ καὶ πάσαις ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἁγίας καὶ 
καθολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις. Ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη Θεοῦ πατρὸς καὶ 
τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πληθυνθείη. 

1. Ἐγράψαµεν ὑµῖν, ἀδελφοί, τὰ κατὰ τοὺς µαρτυρήσαντας καὶ τὸν 
µακάριον Πολύκαρπον, ὅστις ὥσπερ ἐπισφραγίσας διὰ τῆς µαρτυρίας αὐτοῦ 
κατέπαυσε τὸν διωγµόν. Σχεδὸν γὰρ πάντα τὰ προάγοντα ἐγένετο, ἵνα ἡµῖν ὁ 
κύριος ἄνωθεν ἐπιδείξῃ τὸ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον µαρτύριον. 2 Περιέµενεν γὰρ ἵνα 
παραδοθῇ, ὡς καὶ ὁ κύριος, ἵνα µιµηταὶ καὶ ἡµεῖς αὐτοῦ γενώµεθα, µὴ µόνον 
σκοποῦντες τὸ καθ’ ἑαυτούς, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τοὺς πέλας. Ἀγάπης γὰρ ἀληθοῦς 
καὶ βεβαίας ἐστίν, µὴ µόνον ἑαυτὸν θέλειν σῴζεσθαι ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς 
ἀδελφούς. 

2. Μακάρια µὲν οὖν καὶ γενναῖα τὰ µαρτύρια πάντα τὰ κατὰ τὸ θέληµα τοῦ 
Θεοῦ γεγονότα. Δεῖ γὰρ εὐλαβεστέρους ἡµᾶς ὑπάρχοντας τῷ Θεῷ τὴν κατὰ 
πάντων ἐξουσίαν ἀνατιθέναι. 2 Τὸ γὰρ γενναῖον αὐτῶν καὶ ὑποµονητικὸν καὶ 
φιλοδέσποτον τίς οὐκ ἂν θαυµάσειεν; Οἳ µάστιξι µὲν καταξανθέντες, ὥστε µέχρι 
τῶν ἔσω φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν τὴν τῆς σαρκὸς οἰκονοµίαν θεωρεῖσθαι, 
ὑπέµειναν, ὡς καὶ τοὺς περιεστῶτας ἐλεεῖν καὶ ὀδύρεσθαι· τοὺς δὲ καὶ εἰς 
τοσοῦτον γενναιότητος ἐλθεῖν, ὥστε µήτε γρύξαι µήτε στενάξαι τινὰ αὐτῶν, 
ἐπιδεικνυµένους ἅπασιν ἡµῖν, ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ βασανιζόµενοι τῆς σαρκὸς 
ἀπεδήµουν οἱ µάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, µᾶλλον δὲ ὅτι παρεστὼς ὁ κύριος ὡµίλει 
αὐτοῖς. 3 Καὶ προσέχοντες τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι τῶν κοσµικῶν κατεφρόνουν 
βασάνων, διὰ µιᾶς ὥρας τὴν αἰώνιον κόλασιν ἐξαγοραζόµενοι. Καὶ τὸ πῦρ ἦν 
αὐτοῖς ψυχρὸν τὸ τῶν ἀπανθρώπων βασανιστῶν. Πρὸ ὀφθαλµῶν γὰρ εἶχον 
φυγεῖν τὸ αἰώνιον καὶ µηδέποτε σβεννύµενον καὶ τοῖς τῆς καρδίας ὀφθαλµοῖς 
ἀνέβλεπον τὰ τηρούµενα τοῖς ὑποµείνασιν ἀγαθά, ἃ οὔτε οὖς ἤκουσεν, οὔτε 
ὀφθαλµὸς εἶδεν, οὔτε ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη, ἐκείνοις δὲ ὑπεδείκνυτο ὑπὸ 
τοῦ κυρίου, οἵπερ µηκέτι ἄνθρωποι ἀλλ’ ἤδη ἄγγελοι ἦσαν. 4 Ὁµοίως δὲ καὶ οἱ εἰς 
τὰ θηρία κατακριθέντες ὑπέµειναν δεινὰς κολάσεις, κήρυκας µὲν 
ὑποστρωννύµενοι καὶ ἄλλαις ποικίλων βασάνων ἰδέαις κολαζόµενοι ἵνα, εἰ 
δυνηθείη ὁ τύραννος, διὰ τῆς ἐπιµόνου κολάσεως εἰς ἄρνησιν αὐτοὺς τρέψῃ. 
 
4. Εἷς δὲ ὀνόµατι Κόϊντος, Φρύξ, προσφάτως ἐληλυθὼς ἀπὸ τῆς Φρυγίας, ἰδὼν τὰ 
θηρία ἐδειλίασεν. Οὗτος δὲ ἦν ὁ παραβιασάµενος ἑαυτόν τε καί τινας προσελθεῖν 
ἑκόντας. Τοῦτον ὁ ἀνθύπατος πολλὰ ἐκλιπαρήσας ἔπεισεν ὀµόσαι καὶ ἐπιθῦσαι. 
Διὰ τοῦτο οὖν, ἀδελφοί, οὐκ ἐπαινοῦµεν τοὺς προσιόντας ἑαυτοῖς, ἐπειδὴ οὐχ 
οὕτως διδάσκει τὸ εὐαγγέλιον. 
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17. Ὁ δὲ ἀντίζηλος καὶ βάσκανος καὶ πονηρός, ὁ ἀντικείµενος τῷ γένει τῶν 
δικαίων, ἰδὼν τό τε µέγεθος αὐτοῦ τῆς µαρτυρίας καὶ τὴν ἀπ’ ἀρχῆς ἀνεπίληπτον 
πολιτείαν, ἐστεφανωµένον τε τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον καὶ βραβεῖον 
ἀναντίρρητον ἀπενηνεγµένον, ἐπετήδευσεν ὡς µηδὲ τὸ σωµάτιον αὐτοῦ ὑφ’ ἡµῶν 
ληφθῆναι, καίπερ πολλῶν ἐπιθυµούντων τοῦτο ποιῆσαι καὶ κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ 
αὐτοῦ σαρκίῳ. 2 Ὑπέβαλεν γοῦν Νικήτην τὸν τοῦ Ἡρώδου πατέρα, ἀδελφὸν δὲ 
Ἄλκης, ἐντυχεῖν τῷ ἄρχοντι ὥστε µὴ δοῦναι αὐτοῦ τὸ σῶµα· µή, φησίν, ἀφέντες 
τὸν ἐσταυρωµένον τοῦτον ἄρξωνται σέβεσθαι. Καὶ ταῦτα ὑποβαλλόντων καὶ 
ἐνισχυόντων τῶν Ἰουδαίων, οἳ καὶ ἐτήρησαν µελλόντων ἡµῶν ἐκ τοῦ πυρὸς αὐτὸν 
λαµβάνειν, ἀγνοοῦντες ὅτι οὔτε τὸν Χριστόν ποτε καταλιπεῖν δυνησόµεθα τὸν ὑπὲρ 
τῆς τοῦ παντὸς κόσµου τῶν σῳζοµένων σωτηρίας παθόντα ἄµωµον ὑπὲρ 
ἁµαρτωλῶν οὔτε ἕτερόν τινα σέβεσθαι. 3 Τοῦτον µὲν γὰρ υἱὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ 
προσκυνοῦµεν, τοὺς δὲ µάρτυρας ὡς µαθητὰς καὶ µιµητὰς τοῦ κυρίου ἀγαπῶµεν 
ἀξίως ἕνεκα εὐνοίας ἀνυπερβλήτου τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασιλέα καὶ διδάσκαλον, ὧν 
γένοιτο καὶ ἡµᾶς κοινωνούς τε καὶ συµµαθητὰς γενέσθαι. 

18. Ἰδὼν οὖν ὁ κεντυρίων τὴν τῶν Ἰουδαίων γενοµένην φιλονεικίαν, θεὶς 
αὐτὸν ἐν µέσῳ, ὡς ἔθος αὐτοῖς, ἔκαυσεν. 2 Οὕτως τε ἡµεῖς ὕστερον ἀνελόµενοι τὰ 
τιµιώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιµώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ ἀπεθέµεθα 
ὅπου καὶ ἀκόλουθον ἦν. 3 Ἔνθα ὡς δυνατὸν ἡµῖν συναγοµένοις ἐν ἀγαλλιάσει καὶ 
χαρᾷ παρέξει ὁ κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ µαρτυρίου αὐτοῦ ἡµέραν γενέθλιον εἴς τε 
τὴν τῶν προηθληκότων µνήµην καὶ τῶν µελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιµασίαν. 

19. Τοιαῦτα τὰ κατὰ τὸν µακάριον Πολύκαρπον, ὃς σὺν τοῖς ἀπὸ 
Φιλαδελφίας δωδέκατος ἐν Σµύρνῃ µαρτυρήσας, µόνος ὑπὸ πάντων µᾶλλον 
µνηµονεύεται, ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐν παντὶ τόπῳ λαλεῖσθαι, οὐ µόνον 
διδάσκαλος γενόµενος ἐπίσηµος ἀλλὰ καὶ µάρτυς ἔξοχος, οὗ τὸ µαρτύριον πάντες 
ἐπιθυµοῦσιν µιµεῖσθαι κατὰ τὸ εὐαγγέλιον Χριστοῦ γενόµενον …  

20. Ὑµεῖς µὲν οὖν ἠξιώσατε διὰ πλειόνων δηλωθῆναι ὑµῖν τὰ γενόµενα, 
ἡµεῖς δὲ κατὰ τὸ παρὸν ἐπὶ κεφαλαίῳ µεµηνύκαµεν διὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἡµῶν 
Μαρκίωνος. Μαθόντες οὖν ταῦτα καὶ τοῖς ἐπέκεινα ἀδελφοῖς τὴν ἐπιστολὴν 
διαπέµψασθε ἵνα καὶ ἐκεῖνοι δοξάζωσιν τὸν κύριον τὸν ἐκλογὰς ποιοῦντα ἀπὸ τῶν 
ἰδίων δούλων. 2 … Προσαγορεύετε πάντας τοὺς ἁγίους. Ὑµᾶς οἱ σὺν ἡµῖν 
προσαγορεύουσιν καὶ Εὐάρεστος ὁ γράψας τὴν ἐπιστολὴν πανοικεί. 

21. Μαρτυρεῖ δὲ ὁ µακάριος Πολύκαρπος µηνὸς Ξανθικοῦ δευτέρᾳ 
ἱσταµένου, κατὰ δὲ Ῥωµαίους πρὸ ἑπτὰ καλανδῶν Μαρτίων σαββάτῳ µεγάλῳ 
ὥρᾳ ὀγδόῃ. Συνελήφθη δὲ ὑπὸ Ἡρώδου ἐπὶ ἀρχιερέως Φιλίππου Τραλλιανοῦ, 
ἀνθυπατεύοντος Στατίου Κοδράτου, βασιλεύοντος δὲ εἰς τοὺς αἰῶνας τοῦ κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

22. Ἐρρῶσθαι ὑµᾶς εὐχόµεθα, ἀδελφοί, στοιχοῦντας τῷ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον 
λόγῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, µεθ’ οὗ δόξα τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύµατι ἐπὶ 
σωτηρίᾳ τῇ τῶν ἁγίων ἐκλεκτῶν, καθὼς ἐµαρτύρησεν ὁ µακάριος Πολύκαρπος, 
οὗ γένοιτο ἐν τῇ βασιλείᾳ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὰ ἴχνη εὑρεθῆναι ἡµᾶς. 2 Ταῦτα 
µετεγράψατο µὲν Γάϊος ἐκ τῶν Εἰρηναίου, µαθητοῦ τοῦ Πολυκάρπου, ὃς καὶ 
συνεπολιτεύσατο τῷ Εἰρηναίῳ. Ἐγὼ δὲ Σωκράτης ἐν Κορίνθῳ ἐκ τῶν Γαΐου 
ἀντιγράφων ἔγραψα. Ἡ χάρις µετὰ πάντων. 3 Ἐγὼ δὲ πάλιν Πιόνιος ἐκ τοῦ 
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προγεγραµµένου ἔγραψα ἀναζητήσας αὐτά, κατὰ ἀποκάλυψιν φανερώσαντός µοι 
τοῦ µακαρίου Πολυκάρπου, καθὼς δηλώσω ἐν τῷ καθεξῆς, συναγαγὼν αὐτὰ ἤδη 
σχεδὸν ἐκ τοῦ χρόνου κεκµηκότα, ἵνα κἀµὲ συναγάγῃ ὁ κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
µετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ εἰς τὴν οὐράνιον βασιλείαν αὐτοῦ, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ 
πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύµατι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
 

Μετάφραση 
Η εκκλησία του Θεού που παροικεί στη Σµύρνη, προς την εκκλησία του Θεού που 
παροικεί στο Φιλοµήλιο και προς όλες τις κατά τόπους παροικίες της αγίας και 
καθολικής εκκλησίας. Είθε να είναι άφθονο το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη του Θεού 
Πατέρα και του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 

1. Σας γράφουµε, αδελφοί, τα σχετικά µε τους µάρτυρες και τον µακαριστό 
Πολύκαρπο, ο οποίος σαν να επισφράγισε µε τη µαρτυρία του το τέλος του διωγµού. 
Γιατί σχεδόν όλα όσα προηγήθηκαν έγιναν για να µας υποδείξει ο Κύριος από ψηλά το 
µαρτύριο το σύµφωνο µε το ευαγγέλιο. 2 Διότι περίµενε να παραδοθεί, όπως και ο 
Κύριος, για να γίνουµε και εµείς µιµητές του, «σκεπτόµενοι όχι µόνο το συµφέρον µας, 
αλλά και αυτό των πλησίον µας». Γιατί χαρακτηριστικό της αληθινής και σίγουρης 
αγάπης είναι να επιθυµεί κανείς όχι µόνο να σώζει τον εαυτό του αλλά και όλους τους 
αδελφούς. 

2. Είναι λοιπόν µακαριστά και γενναία όλα τα µαρτύρια που έγιναν σύµφωνα µε 
το θέληµα του Θεού· γιατί πρέπει να είµαστε αρκετά ευσεβείς ώστε να αφήνουµε στον 
Θεό την εξουσία επί των πάντων. 2 Ποιος µπορεί να µη θαυµάσει τη γενναιότητα και την 
υποµονή και την αγάπη τους για τον Δεσπότη; Άλλους τους ξέσκισαν µε µαστίγια, σε 
βαθµό που φάνηκε η ανατοµία του σώµατός τους µέχρι τις εσωτερικές φλέβες και 
αρτηρίες, αυτοί όµως έκαναν υποµονή, τόσο που και οι παρευρισκόµενοι τους 
λυπούνταν και οδύρονταν. Άλλοι πάλι έδειξαν τόση γενναιότητα, ώστε ούτε γκρίνιαξε 
ούτε αναστέναξε κανείς τους, δείχνοντας σε όλους µας ότι εκείνη την ώρα που 
βασανίζονταν οι µάρτυρες του Χριστού είχαν αποδηµήσει από το σώµα τους, ή µάλλον 
ότι ο Κύριος ήταν εκεί και τους µιλούσε. 3 Και προσηλωµένοι στη χάρη του Χριστού, 
καταφρονούσαν τα κοσµικά βασανιστήρια, εξαγοράζοντας για τους εαυτούς τους σε µια 
ώρα την αιώνια κόλαση. Και το πυρ των απάνθρωπων βασανιστών ήταν ψυχρό για 
αυτούς. Γιατί αυτό στο οποίο απέβλεπαν ήταν να αποφύγουν το αιώνιο πυρ που δεν 
σβήνει ποτέ, και µε τα µάτια της καρδιάς τους έβλεπαν ψηλά τα αγαθά που 
επιφυλάσσονται σε όσους υποµένουν, τα οποία «ούτε αυτί τα άκουσε ούτε οφθαλµός τα 
είδε ούτε στην καρδιά του ανθρώπου έφτασαν», αλλά υποδεικνύονταν από τον Κύριο σε 
εκείνους, που δεν ήταν πια άνθρωποι αλλά ήδη άγγελοι. 4 Οµοίως και όσοι 
καταδικάστηκαν στα θηρία, υπέµειναν φοβερές τιµωρίες, καθώς τους τέντωναν πάνω σε 
«βούκινα» και τους τιµωρούσαν µε ποικίλες άλλες µορφές βασανιστηρίων, προκειµένου 
ο τύραννος, αν µπορούσε, να τους στρέψει στην άρνηση της πίστης τους µε τις επίµονες 
τιµωρίες.  

 
4. Κάποιος ονόµατι Κόιντος, Φρύγας, που πρόσφατα είχε έλθει από τη Φρυγία, 

µόλις είδε τα θηρία δείλιασε. Αυτός ήταν που είχε παρακινήσει και τον εαυτό του και 
άλλους να προσέλθουν µε τη θέλησή τους. Ο ανθύπατος µε συνεχείς εκκλήσεις τον 
έπεισε να ορκιστεί και να θυσιάσει στους θεούς. Γι᾽ αυτό λοιπόν, αδελφοί, δεν 
επαινούµε όσους προσέρχονται από µόνοι τους, επειδή το ευαγγέλιο δεν διδάσκει κάτι 
τέτοιο.  

 
17. Ο αντίζηλος και φθονερός και πονηρός, που αντίκειται στο γένος των 

δικαίων, µόλις είδε το µεγαλείο της µαρτυρίας του Πολυκάρπου και τον εξαρχής 
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άµεµπτο τρόπο ζωής του, και ότι είχε στεφανωθεί µε τον στέφανο της αφθαρσίας και 
είχε αποκοµίσει βραβείο αδιαµφισβήτητο, προσπάθησε να µην πάρουµε εµείς ούτε το 
σώµα του, µολονότι πολλοί επιθυµούσαν να το κάνουν και να έχουν επαφή µε το άγιο 
σαρκίο του. 2 Υπέβαλε λοιπόν στον Νικήτη, τον πατέρα του Ηρώδη και αδελφό της 
Άλκης, να αιτηθεί στον άρχοντα να µη δώσει το σώµα του, λέγοντας: «µη τυχόν 
αφήσουν τον εσταυρωµένο και αρχίσουν να λατρεύουν εκείνον». Και αυτά τα 
υπέβαλλαν και τα ενίσχυαν οι Ιουδαίοι, που παραφύλαξαν όταν εµείς επρόκειτο να τον 
πάρουµε από την πυρά, επειδή αγνοούσαν ότι δεν είναι δυνατό ούτε να εγκαταλείψουµε 
ποτέ τον Χριστό, που υπέφερε υπέρ της σωτηρίας των σωζοµένων όλου του κόσµου, 
άµωµος υπέρ των αµαρτωλών, ούτε να λατρεύσουµε κάποιον άλλο. 3 Διότι Αυτόν 
προσκυνούµε ως Υιό του Θεού, ενώ τους µάρτυρες τους αγαπούµε επαξίως ως µαθητές 
και µιµητές του Κυρίου, εξαιτίας της ανυπέρβλητης αφοσίωσής τους προς τον βασιλέα 
και διδάσκαλό τους. Είθε να γίνουµε και εµείς σύντροφοι και συµµαθητές τους. 

18. Μόλις λοιπόν είδε ο εκατόνταρχος τη διαµάχη που προκάλεσαν οι Ιουδαίοι, 
τον έβαλε στη µέση, και όπως είναι η συνήθειά τους, τον έκαυσε. 2 Έτσι και εµείς στη 
συνέχεια συλλέξαµε τα οστά του, που είναι τιµιώτερα από πολύτιµους λίθους και 
δοκιµασµένα πιο πολύ και από χρυσάφι, και τα αποθέσαµε σε µέρος κατάλληλο. 3 
Καθώς θα συγκεντρωνόµαστε εκεί, όσο µας είναι δυνατό, µε αγαλλίαση και χαρά, θα 
δώσει ο Κύριος να επιτελούµε τα γενέθλια του µαρτυρίου του σε ανάµνηση όσων 
προηγήθηκαν στην άθληση, και για άσκηση και προετοιµασία όσων θα αθλήσουν 
µελλοντικά. 

19. Αυτή είναι η ιστορία του µακαριστού Πολυκάρπου, ο οποίος µαρτύρησε στη 
Σµύρνη δωδέκατος κατά σειρά µαζί µε τους αδελφούς από τη Φιλαδέλφεια. Αλλά µόνος 
αυτός µνηµονεύεται από όλους περισσότερο, ώστε και οι εθνικοί παντού µιλούν για 
αυτόν. Υπήρξε όχι µόνο διάσηµος διδάσκαλος αλλά και έξοχος µάρτυρας, του οποίου το 
µαρτύριο, που υπήρξε σύµφωνο µε το ευαγγέλιο του Χριστού, όλοι επιθυµούν να 
µιµηθούν …  

20. Εσείς µεν ζητήσατε να σας γνωστοποιηθούν τα γεγονότα εν εκτάσει, όµως 
εµείς προς το παρόν σας ενηµερώσαµε περιληπτικά µε τον αδελφό µας Μαρκίωνα. 
Αφού λοιπόν τα πληροφορηθείτε, προωθείστε την επιστολή και στους αδελφούς πιο 
πέρα, για να δοξάζουν και εκείνοι τον Κύριο, που επιλέγει ανάµεσα στους δούλους του. 
2 … Να δώσετε χαιρετίσµατα σε όλους τους αγίους αδελφούς. Σας στέλνουν 
χαιρετισµούς όσοι είναι µαζί µας και ο Ευάρεστος, που συνέγραψε αυτήν την επιστολή, 
µε όλη την οικογένειά του.  

21. Μαρτύρησε ο µακαριστός Πολύκαρπος τη δεύτερη µέρα του µήνα Ξανθικού, 
και σύµφωνα µε τους Ρωµαίους την έβδοµη µέρα πριν από τις καλένδες του Μαρτίου, 
µεγάλο Σάββατο και ώρα ογδόη. Συνελήφθη από τον Ηρώδη επί αρχιερέως Φιλίππου 
από τις Τράλλεις, επί ανθυπάτου Στατίου Κοδράτου, κατά τη βασιλεία στους αιώνες του 
Κυρίου µας Ιησού Χριστού. 

22. Ευχόµαστε, αδελφοί, να είστε υγιείς, στοιχώντας µε τον ευαγγελικό λόγο του 
Ιησού Χριστού, µαζί µε τον οποίο δόξα ανήκει στον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύµα 
για τη σωτηρία των αγίων εκλεκτών, όπως το επιβεβαίωσε ο µακαριστός Πολύκαρπος, 
στα ίχνη του οποίου µακάρι να βρεθούµε στη βασιλεία του Ιησού Χριστού.  

2 Αυτά µετέγραψε ο Γάιος από το χειρόγραφο του Ειρηναίου, µαθητή του 
Πολυκάρπου, ο οποίος Γάιος έζησε µαζί µε τον Ειρηναίο. Εγώ δε ο Σωκράτης τα 
αντέγραψα στην Κόρινθο από τα αντίγραφα του Γαΐου.  

3 Εγώ πάλι ο Πιόνιος αντέγραψα αυτά από το προαναφερθέν χειρόγραφο, έχοντάς 
τα αναζητήσει σύµφωνα µε όσα µου φανέρωσε µε αποκάλυψη ο µακαριστός 
Πολύκαρπος, όπως θα δηλώσω στη συνέχεια, και αφού περιµάζεψα τα κοµµάτια, σχεδόν 
ήδη κατεστραµµένα από τον χρόνο, για να περιµαζέψει και εµένα ο Κύριος Ιησούς 
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Χριστός µε τους εκλεκτούς του στην ουράνια βασιλεία Του, στον οποίο ανήκει η δόξα 
µαζί µε τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύµα στους αιώνες των αιώνων. Αµήν. 
 

Σχόλια 
Τίτλος, παροικοῦσα: Παροικία είναι η διαµονή σε ξένη χώρα· βλ. π.χ. Γέν. 23, 4. Κατά 
µεταφορικό τρόπο, οι χριστιανοί παροικούν τη γη αυτή, ενώ η αληθινή κατοικία τους 
είναι στην ουράνια βασιλεία· βλ. Πέτρ. Α´ 2, 11.  
Ἔλεος – ἀγάπη … πληθυνθείη: Βλ. Ιούδα 2.  
1, 1 µαρτύριον: Ήδη από την αποστολική εποχή η λέξη έχει αποκτήσει τη σηµασία του 
µαρτυρίου, που προέκυψε από αυτήν της µαρτυρίας.  
1, 2 µὴ µόνον – τοὺς πέλας: Βλ. Φιλιππ. 2, 4.  
1, 3 ἃ οὔτε – ἀνέβη: Βλ. Α´ Κορ. 2, 9.  
2 Όπως προαναφέρθηκε, το κεφάλαιο περιγράφει ποικίλα βασανιστήρια στα οποία 
υποβάλλονταν οι µάρτυρες. Και για τον Πολύκαρπο επεδίωξαν κάποιοι να καταδικαστεί 
στα θηρία, αλλά είχαν τελειώσει οι θηριοµαχίες (κεφ. 12). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 
Μαρτύρια αναφέρουν επανειληµµένες προσπάθειες των βασανιστών να αλλάξουν τη 
γνώµη των συλληφθέντων πριν από το τελικό τους µαρτύριο πότε µε καλοπιάσµατα και 
πότε µε βασανιστήρια. Τέτοιου είδους εναλλαγές συνιστούν βασική δοµή των κειµένων 
αυτών.  
2, 4 κήρυκας: «βούκινα», αγκαθωτά όστρακα σε σχήµα σάλπιγγας.  
4 οὐχ οὕτως – εὐαγγέλιον: Βλ. Ματθ. 10, 23 και Ιωάν. 7, 1.  
17, 1 Πρώτη µαρτυρία για την τιµή των λειψάνων.  
18, 2 δοκιµώτερα ὑπὲρ χρυσίον: Η φράση διαθέτει µεν την έννοια του πολυτιµότερου και 
ευγενέστερου από τον χρυσό, αλλά πιστεύουµε ότι κυρίως παραπέµπει στη Σοφία Σιράχ 
2, 5 ἐν πυρὶ δοκιµάζεται χρυσός, και υπαινίσσεται τη δοκιµασία του Πολυκάρπου στην 
πυρά.  
21 Για τις χρονολογικές ενδείξεις βλ. την Εισαγωγή. Η όγδοη ώρα αντιστοιχεί στις 2 µµ.  
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Β) Βίοι Αγίων 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Μαριάννα Θωµά 
 
Ο Μέγας Αθανάσιος (περ. 295–2/5/373) υπήρξε κορυφαία µορφή της 
χριστιανικής Εκκλησίας. Γεννήθηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, όπου και απέκτησε την εγκύκλιο και θεολογική του µόρφωση. Στην 
Αίγυπτο ήρθε σε επαφή µε τον πρώιµο µοναχισµό και ειδικά µε τους ασκητές 
της ερήµου, µεταξύ των οποίων µε τον Μέγα Αντώνιο, έναν από τους 
θεµελιωτές του αναχωρητικού-ερηµητικού µοναχισµού. Ως γραµµατέας του 
αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Αλέξανδρου ο Αθανάσιος έλαβε µέρος στην Α´ 
Οικουµενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325. Το 328 χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος 
Αλεξανδρείας και παρέµεινε στον θρόνο ως τον θάνατό του. Η πατριαρχία του 
ωστόσο κάθε άλλο παρά ανέφελη ήταν. Ήρθε αντιµέτωπος µε τους οπαδούς της 
αίρεσης του αρειανισµού αλλά και µε διαδοχικούς αυτοκράτορες, µε 
αποτέλεσµα να εξοριστεί συνολικά πέντε φορές, εκ των οποίων η πρώτη το 335 
στη Γαλατία επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Επανήλθε το 337, αποµακρύνθηκε 
ξανά το 339 και ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά του το 346 για να εξοριστεί 
ξανά το 356 και το 362. Το 365 έλαβε χώρα η τελευταία, ολιγόµηνη εξορία του. 
Υπήρξε πολυγραφότατος και σηµαντικότατος θεολόγος, γνωστός κυρίως για 
τους αγώνες του εναντίον του αρειανισµού και για την ανάπτυξη του δόγµατος 
της Ενσάρκωσης του Θεού Λόγου. Συνέγραψε έργα ερµηνευτικά, δογµατικά-
αντιαρειανικά, απολογητικά και ασκητικά, καθώς και επιστολές προσωπικές, 
εγκυκλίους και εόρτιες. Η Εκκλησία τον ονόµασε Μέγα και εορτάζει τη µνήµη 
του στις 18 Ιανουαρίου και στις 2 Μαΐου. 

Γνήσια έργα Μ. Αθανασίου: CPG 2090–2165 (Βίος Ἀντωνίου: 2101). 
Αµφιβαλλόµενα και νόθα έργα: CPG 2171–2309. 

 
Βίος τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Μαριάννα Θωµά 

 
Ο Βίος τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου είναι το σηµαντικότερο από τα ασκητικά έργα του 
Αθανασίου και γράφτηκε λίγο µετά τον θάνατο του αγίου. Ο αρχικός τίτλος έχει 
χαθεί, αλλά µε βάση τον τίτλο που παραδίδεται σε ορισµένα χειρόγραφα, ο 
Αθανάσιος συνέθεσε το βιογραφικό αυτό έργο ως απάντηση σε ορισµένους 
µοναχούς εκτός Αιγύπτου, που ήθελαν να πληροφορηθούν για τη ζωή του 
περίφηµου ασκητή, τον οποίο γνώριζε προσωπικά. Ο Βίος αποτέλεσε αφενός 
θεµελιώδες έργο για τη διάδοση του µοναχικού ιδεώδους σε όλον τον 
χριστιανικό κόσµο και αφετέρου το λογοτεχνικό πρότυπο για τις χριστιανικές 
βιογραφίες αγίων.  
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Οι Βίοι (λατινιστί Vitae) αποτελούν ένα από τα κύρια είδη της αγιολογίας. 
Σε αντίθεση µε τα Μαρτύρια (βλ. παραπάνω για το Μαρτύριο του Αγίου 
Πολυκάρπου), παρακολουθούν τη ζωή του αγίου προσώπου από τη γέννηση ως 
την κοίµησή του και µπορεί να συνοδεύονται από συλλογές θαυµάτων του. 
Γνώρισαν τεράστια άνθηση στην πρώιµη και µέση βυζαντινή εποχή ως και τον 
δέκατο αιώνα, οπότε η µεταφραστική δραστηριότητα του Συµεών του 
Μεταφραστή µε την υφολογική επεξεργασία παλαιότερων Βίων οδήγησε στη 
δηµιουργία κανόνα, την απώλεια πολλών από τους παλαιότερους και 
απλούστερους υφολογικά Βίους και την κάµψη στην παραγωγή νέων έργων.  

Το κεντρικό πρόσωπο του Βίου, ο Αντώνιος, υπήρξε µία από τις 
σηµαντικότερες µορφές του ανατολικού και του εν γένει χριστιανικού 
µοναχισµού. Γεννήθηκε το 251 µ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο και πέθανε περίπου το 
356 µ.Χ. στο Πισπίρ της αιγυπτιακής ερήµου. Ήταν Αιγύπτιος στην καταγωγή 
µε µητρική γλώσσα τα κοπτικά. Ο πατέρας του ήταν εύπορος γεωργός. Στην 
ηλικία των είκοσι ετών εγκατέλειψε τα εγκόσµια και ασκήτευσε στην έρηµο ως 
το τέλος της ζωής του. Σώζονται λίγες γνήσιες επιστολές του σε ποικίλες 
µεσαιωνικές γλώσσες (κυρίως σε λατινική µετάφραση, αλλά και στα κοπτικά, 
αραβικά, ελληνικά, γεωργιανά, συριακά) καθώς και αποφθέγµατά του. Η µνήµη 
του εορτάζεται στις 17 Ιανουαρίου (γνήσια έργα Μ. Αντωνίου: CPG 2330–
2333· αµφιβαλλόµενα και νόθα έργα: CPG 2337–2350). 

Ήδη το 373 ο Βίος είχε µεταφραστεί δύο φορές στη λατινική. Ήταν 
γνωστός σε µια σειρά από Πατέρες και πρώιµους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, 
όπως τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Ιωάννη Χρυσόστοµο, τον Ρουφίνο και τον 
Αυγουστίνο, που δέχονταν τη γνησιότητα του έργου. Μεταφράστηκε επίσης 
νωρίς στα συριακά καθώς και στα κοπτικά, αραβικά, αιθιοπικά, αρµενικά και 
γεωργιανά. Το ελληνικό κείµενο έχει πλούσια χειρόγραφη παράδοση, καθώς 
παραδίδεται σε 165 χειρόγραφα. 

Στο παρακάτω απόσπασµα από την αρχή του έργου (κεφ. 9), 
περιγράφεται ένα σχετικά πρώιµο στάδιο του ασκητικού βίου του Αντωνίου, 
όταν ήταν περίπου τριάντα πέντε ετών και ήρθε αντιµέτωπος µε τους πρώτους 
πειρασµούς του διαβόλου. Ειδικότερα, το επεισόδιο διαδραµατίζεται σε ένα 
µνήµα, στο οποίο έχει κλειστεί ο Αντώνιος και δέχεται τις επιθέσεις των 
δαιµόνων. Στο επόµενο κεφάλαιο, µε θαυµατουργό τρόπο βγαίνει νικητής και 
εξέρχεται του τάφου. Η πάλη µε τους δαίµονες αποτελεί σηµαντικό και 
επαναλαµβανόµενο θέµα στον Βίο και κοινό τόπο στη µετέπειτα µοναστική 
αγιολογική παράδοση στο πλαίσιο του αγώνα του µοναχού για πνευµατική 
τελείωση. 

Έκδ.: G. J. M. Bartelink, Athanase d'Alexandrie, Vie d᾽Antoine, Sources 
Chrétiennes 400, Paris 1994. 
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Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν τῇ ξένῃ µοναχοὺς περὶ τοῦ βίου τοῦ µακαρίου Ἀντωνίου 
τοῦ µεγάλου 

 
9. Ἀπηνέχθη οὖν παρὰ τοῦ ἀνδρός, καὶ συνήθως τῆς θύρας κεκλεισµένης, ἔνδον ἦν 
πάλιν µόνος. 2 Καὶ στήκειν µὲν οὐκ ἴσχυε διὰ τὰς ἐκ τῶν δαιµόνων πληγάς, 
ἀνακείµενος δὲ ηὔχετο. Καὶ µετὰ τὴν εὐχὴν ἔλεγε µετὰ κραυγῆς· «Ὧδέ εἰµι ἐγὼ 
Ἀντώνιος· οὐ φεύγω τὰς παρ’ ὑµῶν πληγάς. Κἂν γὰρ πλείονα ποιήσητε, οὐδέν µε 
χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ». 3 Εἶτα καὶ ἔψαλλεν· «Ἐὰν παρατάξηται ἐπ’ 
ἐµὲ παρεµβολή, οὐ φοβηθήσεται ἡ καρδία µου». 4 Ὁ µὲν οὖν ἀσκητὴς ἐφρόνει καὶ 
ἔλεγε ταῦτα. Ὁ δὲ µισόκαλος ἐχθρὸς θαυµάσας, ὅτι καὶ µετὰ τὰς πληγὰς 
ἐθάρρησεν ἐλθεῖν, συγκαλέσας αὐτοῦ τοὺς κύνας καὶ διαρρηγνύµενος· «Ὁρᾶτε», 
ἔφη, «ὅτι οὐ πνεύµατι πορνείας, οὐ πληγαῖς ἐπαύσαµεν τοῦτον, ἀλλὰ καὶ 
θρασύνεται καθ’ ἡµῶν· προσέλθωµεν ἄλλως αὐτῷ». Εὔκολον δὲ τῷ διαβόλῳ τὰ 
εἰς κακίαν σχήµατα. 5 Τότε δὴ οὖν ἐν τῇ νυκτὶ κτύπον µὲν τοιοῦτον ποιοῦσιν ὡς 
δοκεῖν πάντα τὸν τόπον ἐκεῖνον σείεσθαι. Τοὺς δὲ τοῦ οἰκίσκου τέσσαρας τοίχους 
ὥσπερ ῥήξαντες οἱ δαίµονες, ἔδοξαν δι’ αὐτῶν ἐπεισέρχεσθαι, µετασχηµατι-
σθέντες εἰς θηρίων καὶ ἑρπετῶν φαντασίαν. 6 Καὶ ἦν ὁ τόπος εὐθὺς πεπληρωµένος 
φαντασίας λεόντων, ἄρκτων, λεοπάρδων, ταύρων καὶ ὄφεων καὶ ἀσπίδων καὶ 
σκορπίων καὶ λύκων. Καὶ ἕκαστον µὲν τούτων ἐκινεῖτο κατὰ τὸ ἴδιον σχῆµα. 7 Ὁ 
λέων ἔβρυχε θέλων ἐπελθεῖν, ὁ ταῦρος ἐδόκει κερατίζειν, ὁ ὄφις ἕρπων οὐκ 
ἔφθανε, καὶ ὁ λύκος ὁρµῶν ἐπείχετο. Καὶ ὅλως δεινοὶ πάντων ἦσαν ὁµοῦ τῶν 
φαινοµένων οἱ θυµοὶ καὶ τῶν φωνῶν οἱ ψόφοι. 8 Ὁ δὲ Ἀντώνιος, µαστιζόµενος 
καὶ κεντούµενος παρ’ αὐτῶν, ᾔσθετο µὲν δεινοτέρου πόνου σωµατικοῦ. Ἀτρέµας 
δὲ µᾶλλον τῇ ψυχῇ γρηγορῶν ἀνέκειτο. Καὶ ἔστενε µὲν διὰ τὸν τοῦ σώµατος 
πόνον, νήφων δὲ τῇ διανοίᾳ καὶ ὥσπερ χλευάζων ἔλεγεν· 9 «Εἰ δύναµίς τις ἦν ἐν 
ὑµῖν, ἤρκει καὶ µόνον ἐξ ὑµῶν ἐλθεῖν ἕνα. Ἐπειδὴ δὲ ἐξενεύρωσεν ὑµᾶς ὁ κύριος, 
διὰ τοῦτο κἂν τῷ πλήθει πειράζετέ πως ἐκφοβεῖν. Γνώρισµα δὲ τῆς ἀσθενείας 
ὑµῶν τὸ τὰς ἀλόγων ὑµᾶς µιµεῖσθαι µορφάς». 10 Θαρρῶν γοῦν πάλιν ἔλεγεν· «Εἰ 
δύνασθε καὶ ἐξουσίαν ἐλάβετε κατ’ ἐµοῦ, µὴ µέλλετε, ἀλλ’ ἐπίβητε· εἰ δὲ µὴ 
δύνασθε, τί µάτην ταράσσεσθε; Σφραγὶς γὰρ ἡµῖν καὶ τεῖχος εἰς ἀσφάλειαν ἡ εἰς 
τὸν κύριον ἡµῶν πίστις». 11 Πολλὰ τοίνυν ἐπιχειρήσαντες ἔτριζον κατ’ αὐτοῦ τοὺς 
ὀδόντας, ὅτι µᾶλλον ἔπαιζον ἑαυτούς, καὶ οὐκ ἐκεῖνον. 

 
Μετάφραση 

Επιστολή προς τους µοναχούς σε ξένες χώρες 
σχετικά µε τον βίο του µακαρίου Αντωνίου του Μεγάλου 

9. Μεταφέρθηκε λοιπόν από τον άνδρα αυτόν και ήταν µέσα πάλι µόνος του µε κλειστή 
την πόρτα, ως συνήθως. 2 Και να σταθεί όρθιος δεν µπορούσε από τα χτυπήµατα που 
είχε δεχθεί από τους δαίµονες, προσευχόταν όµως ξαπλωµένος στο έδαφος. Και µετά 
την προσευχή έλεγε µε δυνατή φωνή: «Εδώ είµαι εγώ ο Αντώνιος· δεν αποφεύγω τα 
χτυπήµατά σας. Γιατί ακόµη και αν µου κάνετε περισσότερα, τίποτα δεν θα µε χωρίσει 
από την αγάπη του Χριστού». 3 Στη συνέχεια µάλιστα έψαλλε: «Εάν παραταχθεί εχθρικό 
στράτευµα απέναντί µου, δεν θα φοβηθεί η καρδιά µου». 4 Ο ασκητής λοιπόν αυτά 
σκεφτόταν και έλεγε. Ο εχθρός όµως, που µισεί το καλό, απορηµένος που και µετά από 
τα χτυπήµατα τόλµησε να επιστρέψει στο µνήµα, συγκέντρωσε τα σκυλιά του και 
µαινόµενος είπε: «Βλέπετε ότι ούτε µε το πνεύµα της πορνείας, ούτε µε χτυπήµατα τον 
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σταµατήσαµε, αλλά αποθρασύνεται εναντίον µας. Ας του επιτεθούµε αλλιώς». Είναι 
εύκολο στον διάβολο να παίρνει διάφορες µορφές για να κάνει το κακό. 5 Τότε λοιπόν 
κατά τη διάρκεια της νύχτας έκαναν τέτοιο θόρυβο, ώστε όλος εκείνος ο τόπος έµοιαζε 
να σείεται. Οι δαίµονες σαν να διέρρηξαν τους τέσσερεις τοίχους του µικρού κτηρίου 
και φάνηκαν να ορµούν µέσα από αυτούς, έχοντας µεταµορφωθεί ώστε να έχουν την 
εµφάνιση θηρίων και ερπετών. 6 Και αµέσως γέµισε ο τόπος από µορφές λιονταριών, 
αρκούδων, λεοπαρδάλεων, ταύρων και φιδιών και οχιών και σκορπιών και λύκων. Και 
καθένα από αυτά κινούνταν µε τον δικό του τρόπο. 7 Το λιοντάρι εβρυχάτο θέλοντας να 
του επιτεθεί· ο ταύρος φαινόταν να τον χτυπάει µε τα κέρατα· το φίδι σερνόταν χωρίς να 
τον φτάνει· και ο λύκος ορµούσε αλλά συγκρατούνταν. Και ήταν εντελώς τροµακτικός ο 
συνδυασµός της οργής όλων αυτών των φαντασµάτων και του θορύβου των φωνών 
τους. 8 Ο Αντώνιος, από την πλευρά του, όσο δεχόταν τα µαστιγώµατα και τα 
µαχαιρώµατα από αυτά, αισθανόταν µεν ακόµη φοβερότερο σωµατικό πόνο, κείτονταν 
όµως χωρίς να τρέµει και µε ακόµη µεγαλύτερη ψυχική εγρήγορση. Και ναι µεν 
βογκούσε εξαιτίας του σωµατικού πόνου, αλλά µε νηφάλια σκέψη και σαν να τους 
χλεύαζε έλεγε: 9 «Εάν είχατε µια κάποια δύναµη µέσα σας, θα αρκούσε να έρθει και 
ένας µόνο από εσάς. Αλλά επειδή ο Κύριος σας έχει στερήσει τη δύναµη, γι’ αυτό και 
προσπαθείτε κάπως να µε τροµάξετε µε το πλήθος σας. Είναι όµως γνώρισµα της 
αδυναµίας σας το να µιµείσθε τη µορφή αλόγων θηρίων». 10 Με θάρρος έλεγε ακόµη: 
«Εάν µπορείτε και λάβατε εξουσία εναντίον µου, µην καθυστερείτε, αλλά επιτεθείτε 
µου. Εάν όµως δεν µπορείτε, γιατί ταράζεστε µάταια; Διότι σφραγίδα για µας και τείχος 
προστασίας είναι η πίστη µας στον Κύριο». 11 Αφού λοιπόν έκαναν πολλές προσπάθειες, 
έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του για το ότι µάλλον κορόιδευαν τους εαυτούς τους 
παρά εκείνον. 
 

Σχόλια 
Ο Πειρασµός του Αγίου Αντωνίου στην έρηµο είναι ένα θέµα που έχει εµπνεύσει την 
τέχνη και τη λογοτεχνία. Διάσηµοι ζωγράφοι κατά τον δυτικό Μεσαίωνα, την 
Αναγέννηση και τη νεότερη εποχή απεικόνισαν τη σκηνή του αποσπάσµατος και άλλες 
σχετικές µε δεξιοτεχνικό τρόπο. Ανάµεσά τους, ιδιαίτερα γνωστοί είναι οι πίνακες των 
Μάρτιν Σόνγκαουερ, Ιερώνυµου Μπος, Ματίας Γκρύνεβαλντ, Μαξ Ερνστ και Σαλβαδόρ 
Νταλί.  
1 Ἀπηνέχθη οὖν παρὰ τοῦ ἀνδρός: Ο Αντώνιος είχε προηγουµένως δεχθεί την επίθεση 
των δαιµόνων στoν τάφο όπου είχε επιλέξει να µένει. Το επόµενο πρωί ο γνωστός του, 
πηγαίνοντάς του το αναγκαίο ψωµί για την επιβίωσή του, τον βρήκε να κείτεται γεµάτος 
πληγές και αφόρητους πόνους. Τότε τον µετέφερε στο χωριό, όµως όταν ο Αντώνιος 
συνήλθε ζήτησε να επιστρέψει πάλι στον τάφο. Το απόσπασµα ξεκινάει µε τον υπηρέτη 
να κλείνει την πόρτα του τάφου αφήνοντας τον Αντώνιο µόνο µε τους δαίµονες, που 
επρόκειτο να του επιτεθούν.  
2 Ὧδέ εἰµι ἐγὼ Ἀντώνιος – ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ: Ο Αντώνιος λίγο πριν από τη 
νέα αναµέτρηση µε τους δαίµονες οµολογεί µε δυνατή φωνή την πίστη και την αγάπη 
του για τον Χριστό, η οποία του δίνει δύναµη να τους αντιµετωπίσει.  
χωρίσει – Χριστοῦ: Βλ. Ρωµ. 8, 35.  
Ἐὰν παρατάξηται – καρδία µου: Βλ. Ψαλµ. 26, 3.  
4 ὅτι καὶ µετὰ τὰς πληγὰς ἐθάρρησεν – διαρρηγνύµενος: Ο διάβολος θαυµάζει τη δύναµη 
του Αντωνίου, ο οποίος, ενώ δέχθηκε φοβερά χτυπήµατα την προηγούµενη µέρα από 
τους δαίµονες, είχε τη δύναµη να επιστρέψει για να τους αντιµετωπίσει.  
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6 Καὶ ἦν ὁ τόπος εὐθὺς – σκορπίων καὶ λύκων: Οι δαίµονες παίρνουν τη µορφή άγριων 
ζώων προκειµένου να φοβίσουν τον Αντώνιο και να τον εξαναγκάσουν να απαρνηθεί 
την πίστη του. Οι µεταµορφώσεις σε ζώα θυµίζουν στον αναγνώστη τις αντίστοιχες 
µεταµορφώσεις αρχαιοελληνικών θεών προκειµένου να κατακτήσουν ή να τιµωρήσουν 
τα θύµατά τους.  
11 ἔτριζον … τοὺς ὀδόντας: Για τη φράση µε αναφορά σε δαιµονική επήρεια, βλ. Μάρκ. 
9, 18. Πβ. Πράξ. 7, 54.  
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ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Μάρκος είναι αποκλειστικά γνωστός από το µοναδικό έργο που παραδίδεται 
µε το όνοµά του, τον Βίο του Αγίου Πορφυρίου επισκόπου Γάζας της 
Παλαιστίνης. Από τον Βίο µαθαίνουµε ότι ήταν (ένας πιθανώς συνοµήλικος) 
µαθητής του Πορφυρίου, τον οποίο ακολούθησε στη Γάζα και από τον οποίο 
χειροτονήθηκε διάκονος. Aυτοπαρουσιάζεται επίσης ως καταγόµενος από τη 
Μικρά Ασία, πρώην αντιγραφέας χειρογράφων (καλλιγράφος) στο επάγγελµα, 
εξοικειωµένος εποµένως µε τη γραφή, και αυτόπτης µάρτυρας των γεγονότων. 
Ωστόσο, χρονολογικές και άλλες ασυµβατότητες έχουν οδηγήσει στο 
συµπέρασµα ότι ο εν λόγω Μάρκος και ο αφηγητής-συγγραφέας είναι δυο 
διαφορετικά πρόσωπα και ότι ο πρώτος δεν είναι παρά το προσωπείο του 
δεύτερου, ενός άγνωστου, που, όπως έχει προταθεί (βλ. Εισαγωγή στην 
τελευταία έκδοση), συνέθεσε τον Βίο µεταξύ 445 και 556. 

 
Βίος ἁγίου Πορφυρίου Γάζης 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο Βίος του από τον (παρουσιαζόµενο ως) 
Μάρκο, ο Πορφύριος (περ. 347 – 26/2/420) έγινε επίσκοπος Γάζας το 395, αφού 
είχε χειροτονηθεί ιερέας τρία χρόνια ενωρίτερα. Το κείµενο αποτελεί ιστορική 
πηγή πρώτης τάξεως για τα γεγονότα που συνδέονται µε τον εκχριστιανισµό, εν 
τέλει βίαιο, της περιοχής της Γάζας. Σύµφωνα µε αυτό, ο Πορφύριος, αφού 
µετέβη στην Κωνσταντινούπολη και κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοκρατορική 
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στήριξη, επέστρεψε στη Γάζα µε στρατιωτική συνοδεία και πυρπόλησε το 
περίφηµο Μαρνείο. Η προετοιµασία και τα έκτροπα από την πλευρά των 
χριστιανών µε την καταστροφή των εθνικών ιερών περιγράφονται µε 
λεπτοµέρειες που θα προϋπέθεταν αυτόπτη ή αυτήκοο µάρτυρα. Αν και 
σηµαντικές αντιρρήσεις έχουν διατυπωθεί για την αυθεντικότητα, τα µυθιστορη-
µατικά στοιχεία και τα πιθανά στάδια επεξεργασίας του όλου κειµένου, αυτές 
δεν επηρεάζουν την αξιοπιστία του κεντρικού αυτού πυρήνα του έργου.  

Η γλώσσα του κειµένου είναι η απλή λόγια και το ύφος του γεµάτο 
ζωντάνια. Σώζονται µεσαιωνικές µεταφράσεις του στα γεωργιανά και τα σλα-
βονικά. Έχει µεταφραστεί σε αρκετές σύγχρονες γλώσσες. 

Το έργο διαιρείται στις σύγχρονες εκδόσεις σε 103 κεφάλαια. Στο 
απόσπασµα που ακολουθεί, παρουσιάζεται καταρχάς το τέλος του προλόγου του 
έργου (κεφ. 3), στο οποίο ο συγγραφέας προβάλλει το αξιόπιστο της αφήγησής 
του.  

Με το κεφ. 4 ξεκινά η κυρίως αφήγηση µε συνοπτική αναφορά στην 
καταγωγή του Πορφυρίου από τη Θεσσαλονίκη και τον πρώιµο µοναστικό βίο 
του, ενώ στο κεφ. 5 παρουσιάζεται η γνωριµία του µε τον συγγραφέα στα 
Ιεροσόλυµα.  

Ακολουθούν ορισµένα κεφάλαια από την εκτενή περιγραφή της 
παραµονής του αγίου στην αυλή της Κωνσταντινούπολης (πιθανώς από τον 
Οκτώβριο του 400 ως τον Απρίλιο του 402· βλ. κεφ. 37–54), η οποία τού 
παρέχει την ηθική και υλική στήριξη για την καταστροφή των παγανιστικών 
ιερών. Συγκεκριµένα, στα κεφ. 45–46 ο Πορφύριος συνοµιλεί µε την Αυγούστα 
Ευδοξία, τη σύζυγο του αυτοκράτορα Αρκαδίου, µια εβδοµάδα µετά τη γέννηση 
του γιου της Θεοδοσίου Β´ (10/4/401–28/7/450), όταν κλήθηκαν οι επίσκοποι να 
ευλογήσουν τη µητέρα και το νεογέννητο. Με επιδέξιο τρόπο τής παρουσιάζει 
το αίτηµα για βοήθεια για την καταστροφή του Μαρνείου της Γάζας, 
επικαλούµενος όραµά του, αίτηµα στο οποίο η Ευδοξία ανταποκρίνεται άµεσα. 
Ας σηµειωθεί ότι πρόκειται για την ίδια αυτοκράτειρα που συγκρούστηκε µε τον 
Ιωάννη τον Χρυσόστοµο και τον οδήγησε στην εξορία. Στο παρόν κείµενο όµως 
παρουσιάζεται µε θετικό τρόπο για τη στήριξη που παρείχε, σε αντίθεση εν 
µέρει µε τον Αρκάδιο, που είχε ενδοιασµούς, συγκατένευσε όµως µέσα στην 
εορταστική ατµόσφαιρα της βάπτισης του γιου του, µη αντιλαµβανόµενος την 
παγίδα της συζύγου του (κεφ. 49). Στα κεφ. 51 και 53 παρουσιάζεται µέρος από 
τις προετοιµασίες στην πρωτεύουσα για την εκτέλεση της αποστολής καθώς και 
η παροχή από την αυτοκράτειρα χρηµάτων και προνοµίων σε τοπικές εκκλησίες 
για την ενίσχυσή τους. Ο συγγραφέας σηµειώνει επίσης ότι η νέα εκκλησία στο 
κέντρο της Γάζας ανεγέρθηκε από τον Πορφύριο κατά διαταγή της Ευδοξίας.  

CPG 6722. 
Έκδ.: A. Lampadaridi, La conversion de Gaza au christianisme. La Vie de 

S. Porphyre de Gaza par Marc le Diacre (BHG 1570). Édition critique – 
Traduction – Commentaire, Subsidia Hagiographica 95, Bruxelles 2016. 
 
  



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 533 
 

	

Κεφάλαια 3–5, 45–46, 49, 51, 53 
 

3. Ἀλλ’ ἐπειδὴ πάντα τὰ κατὰ τὸν ἀοίδιµον ἄνδρα οὐ δυνατὸν ἐξειπεῖν, πολλά τε 
ὄντα καὶ τοῖς πολλοῖς δοκοῦντα εἶναι ἄπιστα, βραχέα ἐκθήσοµαι ἅτινα καὶ 
ἐµνηµόνευσα συνοικήσας αὐτῷ πλεῖστον χρόνον καὶ ἀπολαύσας τῆς µακαρίας καὶ 
φοβερᾶς ἐκείνης ψυχῆς τῆς µετ’ ἀγγέλων συµπολιτευοµένης. Τοῦτον οὖν τὸν πᾶν 
εἶδος ἀρετῆς εἰληφότα, τίς οὐκ ἂν δικαίως ἐπαινέσειεν; Οἶδα µὲν οὖν ὡς τῆς 
ἀρετῆς τοιούτου ἀνδρὸς οὐδεὶς ἂν ἐφίκοιτο λόγος· ὅµως γε ἐγχειρητέον, 
θαρροῦντός µου ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ εὐχαῖς. Συγγράψω δὲ τὴν ἐκείνου εὐφηµίαν οὐ 
κοµπῷ λόγῳ· οὔτε γὰρ ἡ καλλιλεξία τὸν βίον τῶν τοιούτων κοσµεῖν εἴωθεν, ἀλλ’ ἡ 
ἀρετὴ τῶν ἔργων καὶ αὐτὴν τὴν φράσιν µεγαλύνει. Ὅθεν κἀγὼ θαρρῶν εἰς τὰς 
ἁγίας εὐχὰς τοῦ εἰρηµένου ὁσίου ἀνδρὸς προσέρχοµαι τῷδε τῷ συγγράµµατι, 
αἰτούµενος δι’ αὐτῶν τὴν παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ χάριν τε καὶ βοήθειαν 
εἰς τὸ δυνηθῆναι οἱᾳδήποτε προφάσει τὴν ἀρετὴν τοῦ ἁγίου ἀνδρὸς διηγήσασθαι. 
Αἰτῶ δὲ τοὺς ἐντυγχάνοντας τῷδε τῷ συγγράµµατι µὴ ἀπιστεῖν τοῖς λεγοµένοις· 
αὐτόπτης γὰρ τῆς ἀρετῆς τοῦ ἀνδρὸς ἐγενόµην, συνοικήσας καὶ συµπλεύσας καὶ 
συγκακουχηθεὶς αὐτῷ ἕως τῆς τελευταίας ἡµέρας τῆς ἐνθάδε αὐτοῦ ζωῆς. Ἔνθεν 
δὲ ἀρχή µοι γένηται τοῦ τῆς διηγήσεως λόγου.  

4. Γάζα πόλις ἐστὶν τῆς Παλαιστίνης ἐν µεθορίῳ τῆς Αἰγύπτου ὑπάρχουσα, 
οὐκ ἄσηµος δὲ αὕτη τυγχάνουσα, ἀλλὰ καὶ πολύανδρος καὶ τῶν ἐµφανῶν πόλεων 
οὖσα. Ἤκµαζεν δὲ ἐν αὐτῇ κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ ἡ περὶ τὰ εἴδωλα τῶν ἀνθρώπων 
µανία. Ταύτης τὴν ἱερωσύνην ἀπεδέξατο ὁ παρ’ ἡµῶν εὐφηµούµενος Πορφύριος, 
πατρίδα µὲν ἐσχηκὼς τὴν ἐπουράνιον Ἱερουσαλήµ — εἰς ταύτην γὰρ καὶ 
ἀπεγράψατο —, τὴν δὲ ἐπίγειον τὴν Θεσσαλονικέων. Γένος δὲ ἦν αὐτοῦ ἐπίσηµον. 
Τούτῳ θεῖος ἔρως ὑπεισῆλθεν καταλεῖψαι πατρίδα καὶ λαµπρότητα γένους καὶ 
πλοῦτον ἄπειρον καὶ ἀσπάσασθαι τὸν µονήρη βίον. Καὶ πλεύσας ἐκ τῆς 
Θεσσαλονικέων, καταλαµβάνει τὴν Αἴγυπτον. Εὐθέως δὲ ὥρµησεν ἐπὶ τὴν Σκήτην 
καὶ ἀξιοῦται µετ’ ὀλίγας ἡµέρας τοῦ τιµίου προσχήµατος. Καὶ συνδιατρίψας ἐκεῖ 
τοῖς ἁγίοις πατράσι πενταετῆ χρόνον, πάλιν ἄλλος θεῖος ἔρως αὐτῷ ὑπεισῆλθεν 
προσκυνῆσαι τοὺς ἁγίους καὶ σεβασµίους τοῦ Θεοῦ τόπους. Καὶ γενόµενος ἐκεῖσε 
καὶ προσκυνήσας, ἀπελθὼν εἰς τὰ µέρη τοῦ Ἰορδάνου οἴκησεν ἐν σπηλαίῳ, 
ὁµοίως κἀκεῖ διατρίψας ἔτη πέντε µετὰ πολλῆς κακουχίας. Ἐκ δὲ τῆς πολλῆς 
ξηρότητος καὶ ἀνωµαλίας τῶν τόπων ἐκείνων περιέπεσεν µεγάλῃ νόσῳ. Ὁρῶν δὲ 
ἑαυτὸν ἐν ἐσχάτῳ κινδύνῳ, κατ’ οἰκονοµίαν παρακαλεῖ τινα τῶν γνωρίµων 
ἀναλαβεῖν αὐτὸν εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα. Τὸ δὲ πάθος ἦν ἥπατος σκίρωµα µετὰ 
πυρετοῦ συνεχοῦς λεπτοτάτου. Τοῦ γοῦν τοιούτου πάθους ἐπικρατοῦντος καὶ 
νύττοντος ἀπαύστως τὰ ἐνδόσθια καὶ τοῦ σώµατος τηκοµένου, αὐτὸς οὐκ ἐπαύετο 
καθ’ ἡµέραν περιερχόµενος τοὺς ἁγίους τόπους, κεκυφὼς καὶ µὴ ἰσχύων 
ἀνορθῶσαι τὴν ἑαυτοῦ ἡλικίαν, ἀλλὰ ῥάβδῳ ἐπερειδόµενος.  

5. Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν συνέβη κἀµὲ ἐκ τῆς Ἀσίας καταπλεῦσαι χάριν 
τοῦ προσκυνῆσαι τοὺς σεβασµίους τόπους. Καὶ γενόµενος ἐν αὐτοῖς διέτριψα 
πολὺν χρόνον, τρεφόµενος ἐκ τοῦ ἐµοῦ ἐργοχείρου· εἶχον γὰρ τὴν τοῦ καλλιγράφου 
τέχνην. Θεωρῶν δὲ τὸν ὅσιον πορευόµενον συνεχῶς εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ 
Ἀνάστασιν καὶ εἰς τὰ ἄλλα εὐκτήρια, ἐθαύµαζον ὅτι ἐν τοσαύτῃ ἀσθενείᾳ σώµατος 
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οὐκ ὀκνεῖ οὕτως σκύλλεσθαι. Ἐν µιᾷ οὖν τῶν ἡµερῶν συναντήσας αὐτῷ ἐν τοῖς 
ἀναβαθµοῖς τοῦ µαρτυρίου τοῦ κτισθέντος ὑπὸ τοῦ µακαριωτάτου Κωνσταντίνου 
τοῦ βασιλέως, µὴ δυνάµενον τῷ ποδὶ προσβῆναι, δραµὼν δὲ καὶ προτείνας αὐτῷ 
τὴν ἐµὴν χεῖρα, παρεκάλουν αὐτὸν ταύτῃ ἐπερείδεσθαι καὶ ἀναβαίνειν τοὺς 
ἀναβαθµούς. Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν λέγων· «Οὐκ ἔστιν δίκαιον ἐµὲ τὸν πορευόµενον 
αἰτῆσαι συγχώρησιν ἁµαρτιῶν ἐπερείδεσθαι ταῖς χερσὶν ἄλλου· ἀλλ’ ἔασον, 
ἀδελφέ, τὸν Θεὸν ἰδεῖν τὸν κόπον µου, ἵνα κατὰ τὴν ἄφατον αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν 
κἀµὲ ἐλεήσῃ». Ἐπορεύετο οὖν καὶ τῶν θείων λογίων ἠκροᾶτο τοῖς διδασκάλοις 
ὑποτιθεὶς τὰ ὦτα, καὶ τῆς µυστικῆς τραπέζης ἀεὶ µεταλαµβάνων, ἐπανήρχετο εἰς 
τὸ καταγώγιον τὸ ἑαυτοῦ. Ὁποῖον µὲν βίον ἔζη δῆλον ἦν. Τοῦ γὰρ πάθους 
τοσοῦτον κατεφρόνει ὡς νοµίζειν αὐτὸν ἐν ἀλλοτρίῳ σώµατι τὴν νόσον ἔχειν· ἡ 
γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐλπὶς ταύτην ἐξ αὐτοῦ ἀπεφόρτου. 

 
45. Τῶν δὲ ἑπτὰ ἡµερῶν τῆς λοχείας πληρωθεισῶν, µεταπέµπεται ἡµᾶς καὶ 
ἀπαντᾷ ἡµῖν εἰς τὴν θύραν τοῦ κουβουκλίου, βαστάζουσα καὶ τὸ βρέφος ἐν τῇ 
πορφύρᾳ. Ἔκλινεν δὲ τὴν κεφαλὴν εἰποῦσα· «Εὐλογήσατε, πατέρες, ἐµὲ καὶ τὸ 
παιδίον, ὃ ἐχαρίσατό µοι ὁ κύριος διὰ τῶν ὑµῶν ἁγίων εὐχῶν». Ἐπεδίδου δὲ καὶ 
τὸ βρέφος, ἵνα αὐτὸ σφραγίσωσιν. Οἱ δὲ ὅσιοι ἐπίσκοποι καὶ αὐτὴν καὶ τὸ παιδίον 
ἐσφράγισαν τῇ τοῦ Χριστοῦ σφραγῖδι, καὶ ποιήσαντες εὐχὴν ἐκάθισαν. Μετὰ δὲ τὸ 
λαλῆσαι αὐτοὺς πολλοὺς λόγους πεπληρωµένους κατανύξεως, λέγει πρὸς αὐτοὺς ἡ 
δέσποινα· «Οἴδατε, πατέρες, τί ἐβουλευσάµην ποιῆσαι περὶ τοῦ ὑµετέρου 
πράγµατος;» Ὁ δὲ ἐµὸς κύριος Πορφύριος ἀποκριθεὶς εἶπεν· «Ὅσα ἐβουλεύσω, 
κατὰ Θεὸν ἐβουλεύσω· καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἀπεκαλύφθη τῇ ἐµῇ εὐτελείᾳ δι’ 
ὁράµατος. Ἔδοξα γὰρ ἡµᾶς εἶναι ἐν Γάζῃ, ἑστάναι δὲ ἐν τῷ ἐκεῖσε εἰδωλείῳ τῷ 
καλουµένῳ Μαρνείῳ, καὶ τὴν σὴν εὐσέβειαν ἐπιδιδόναι µοι εὐαγγέλιον, καὶ λέγειν 
µοι· “Λάβε, ἀνάγνωθι”. Ἐγὼ δὲ ἀναπτύξας, εὗρον τὴν περικοπὴν ἐν ᾗ λέγει ὁ 
δεσπότης Χριστὸς τῷ Πέτρῳ· “Σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδοµήσω 
µου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς”. Σύ, δέσποινα, 
ἀποκριθεῖσα εἶπες· “Εἰρήνη σοι, ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου”. Καὶ ἐπὶ τούτοις διυπνίσθην, 
καὶ ἐκ τούτου πέπεισµαι ὅτι ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ συνεργῆσαι τῇ σῇ προαιρέσει. 
Εἰπὲ δὲ ἡµῖν, δέσποινα, τί ἐβουλεύσω».  

46. Ἡ δὲ βασίλισσα ἀποκριθεῖσα εἶπεν· «Ἐὰν παραστῇ τῷ Χριστῷ, µετ’ 
ὀλίγας ἡµέρας ἀξιοῦται τὸ παιδίον τοῦ ἁγίου βαπτίσµατος. Ἀπελθόντες οὖν 
ποιήσατε ἱκεσίαν καὶ αἰτήσασθε τάξαντες ἐν αὐτῇ ὅσα δ᾽ ἂν βούλησθε, καὶ ὅταν 
ἐξέλθῃ τὸ βρέφος ἐκ τοῦ τιµίου βαπτίσµατος, ἐπίδοτε τὴν ἱκεσίαν τῷ βαστάζοντι 
αὐτό. Ἐγὼ δὲ προδιδάσκω αὐτὸν τί ποιῆσαι, καὶ ἐλπίζω εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ὅτι 
ὅλον τὸ πρᾶγµα ἔχει οἰκονοµῆσαι κατὰ τὸ θέληµα τῆς αὐτοῦ εὐσπλαγχνίας». 
Ἡµεῖς δὲ λαβόντες τοιαύτας συνταγάς, πολλὰ εὐλογήσαντες αὐτήν τε καὶ τὸ 
βρέφος, ἐξήλθαµεν. Καὶ ἀπελθόντες ἐποιήσαµεν τὴν ἱκεσίαν, πολλὰ τάξαντες ἐν 
τῷ χάρτῃ, οὐ µόνον καταστραφῆναι τὰ ἱερὰ τῶν εἰδώλων, ἀλλὰ καὶ προνόµια τῇ 
ἁγίᾳ ἐκκλησίᾳ καὶ τοῖς Χριστιανοῖς καὶ πρόσοδον παρασχεθῆναι· ἦν γὰρ πενιχρὰ ἡ 
ἁγία ἐκκλησία.  
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49. Εἰσελθόντος δὲ τοῦ παιδίου ἐν τῷ παλατίῳ, ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ δέσποινα καὶ 
ἐδέξατο καὶ κατεφίλησεν, καὶ βαστάζουσα αὐτὸ ἠσπάσατο καὶ τὸν βασιλέα 
εἰποῦσα· «Μακάριος εἶ, δέσποτα, ἐφ’ οἷς ἑωράκασιν οἱ ὀφθαλµοί σου ἐν τῇ ζωῇ 
σου». Καὶ ὁ βασιλεὺς ἔχαιρεν ἀκούων. Ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν ἡ βασίλισσα ἱλαρὸν εἶπεν· 
«Εἰ δοκεῖ, µάθωµεν τί περιέχει ἡ ἱκεσία, ἵνα πάντως γένηται τὰ ἐν αὐτῇ». Ὁ δὲ 
βασιλεὺς ἐκέλευσεν τὸν χάρτην ἀναγνωσθῆναι, καὶ ὡς ἀνεγνώσθη εἶπεν· «Βαρεῖα 
µὲν ἡ αἴτησις, βαρυτέρα δὲ ἡ παραίτησις, ἐπειδὴ καὶ πρώτη ἐστὶν ἡ κέλευσις τοῦ 
ἡµετέρου υἱοῦ». Λέγει δὲ αὐτῷ ἡ δέσποινα· «Οὐ µόνον πρώτη κέλευσις, ἀλλὰ καὶ 
ἐν τούτῳ τῷ ἁγίῳ προσχήµατι καὶ χάριν εὐσεβείας ἡ ἱκεσία καὶ ὑπὸ ὁσίων ἀνδρῶν 
αἰτηθεῖσα». Μόγις δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπένευσεν, τῆς δεσποίνης πολλὰ ἐπιτιθεµένης 
αὐτῷ. Ταῦτα δὲ πάντα ἀπήγγειλεν ἡµῖν ὁ θεοφιλὴς Ἀµάντιος.  

 
51. Ὡς δὲ ἐτελειώθη τὸ θεῖον γράµµα καὶ ὑπεγράφη, παρεκαλέσαµεν τὴν 
δέσποιναν ἵνα ἐγχειρισθῇ τὴν χρείαν ἀνὴρ τῶν περιφανῶν. Ἐπέτρεψεν δὲ Ἀµαντίῳ 
ζητῆσαι ἄνδρα ζηλωτὴν Χριστιανὸν τὸν ὀφείλοντα ἐγχειρισθῆναι. Πολλοὶ γὰρ τῶν 
ἐν ἀξίαις προσποιητῶς εἶχον τὴν πίστιν, οὓς µετῆλθεν ἡ θεία δίκη. Μαθόντες γὰρ 
οἱ βασιλεῖς ὅτι οὐκ ὀρθῶς ἔχουσιν περὶ τὴν ἄχραντον πίστιν, περιεῖλον αὐτοὺς τῶν 
ἀξιωµάτων καὶ ἐζηµίωσαν σώµατι καὶ χρήµατι· ταῦτα δὲ πρὸ τούτου ἐπράχθη. 
Ὅθεν ἐπέτρεψεν ἡ αὐγοῦστα ὀρθόδοξον ἄνδρα ἐγχειρισθῆναι τὴν καθ’ ἡµᾶς 
χρείαν. Ἐνεχειρίσθη δὲ Κυνήγιος οὕτω καλούµενος τοῦ κωνστιτουρίου, ἀνὴρ 
θαυµάσιος καὶ ζέων περὶ τὴν πίστιν. Προσκαλεσαµένη δὲ αὐτὸν ἡ αὐγοῦστα, 
παρήγγειλεν αὐτῷ πάντα τὰ εἰδωλεῖα ἕως ἐδάφους καταστρέψαι καὶ πυρὶ 
παραδοῦναι. Ἐχαρίσατο δὲ αὐτῷ καὶ ἀπὸ χειρὸς χρήµατα εἰποῦσα· «Λάβε εἰς 
δαπάνας καὶ µηδὲν λάβῃς παρὰ τῶν ὁσιωτάτων ἐπισκόπων». Δεξάµενος δὲ τὰς 
τοιαύτας ἐντολὰς παρὰ τῆς δεσποίνης, ἐξῆλθεν γενόµενος προθυµότερος. 

 
53. Εὐθέως δὲ ἐκέλευσεν χρήµατα ἐνεχθῆναι, καὶ ἐνεχθέντων, εἶπεν τῷ κυρίῳ µου 
τῷ ἐπισκόπῳ Πορφυρίῳ· «Λάβε, πάτερ, ταῦτα τὰ δύο κεντηνάρια, καὶ κτίσον ἣν 
συνεταξάµην κτίζειν ἁγίαν ἐκκλησίαν ἐν τῷ µέσῳ Γάζης, καὶ δήλωσόν µοι ἐὰν ἔτι 
δεηθῇς χρηµάτων, καὶ εὐθέως ἀποστέλλω. Κτίσον δὲ καὶ ξενῶνα, ἵνα ὑποδέχῃ 
τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐνδηµοῦντας τῇ σῇ πόλει καὶ χορηγῇς αὐτοῖς ἐπὶ τρεῖς ἡµέρας 
ἀναλώµατα». Δέδωκεν δὲ καὶ τῷ ὁσιωτάτῳ Ἰωάννῃ χρυσοῦς χιλίους καὶ τίµια 
σκεύη ἀµφοτέροις, εἰς δὲ ἀναλώµατα δέδωκεν αὐτοῖς ἀνὰ ἑκατὸν χρυσοῦς. 
Ἤνυσεν δὲ καὶ ὁ προειρηµένος ὁσιώτατος Ἰωάννης ὁ ἐπίσκοπος Καισαρείας ὅσα 
ἠβουλήθη προνόµια εἰς λόγον τῆς αὐτοῦ ἐκκλησίας … 
 

Μετάφραση 
3. Αλλά επειδή δεν είναι δυνατό να διηγηθώ τα πάντα σχετικά µε τον αείµνηστο άνδρα, 
αφού και πολλά είναι και φαίνονται απίστευτα στους πολλούς, θα εκθέσω σύντοµα 
µερικά που θυµάµαι, καθώς έζησα µαζί του για πάρα πολύ χρόνο και απέλαυσα τη 
µακαριστή και φοβερή εκείνη ψυχή, της οποίας η πολιτεία ήταν µε τους αγγέλους. Ποιος 
λοιπόν δεν θα επαινέσει δικαίως αυτόν που προσέλαβε κάθε είδος αρετής; Γνωρίζω 
φυσικά ότι κανείς λόγος δεν µπορεί να φτάσει την αρετή αυτού του άνδρα, όµως πρέπει 
να προσπαθήσω, έχοντας εµπιστοσύνη στις άγιες προσευχές του. Θα συγγράψω δε το 
εγκώµιο εκείνου όχι µε ποµπώδη λόγο, γιατί ούτε η καλλιέπεια είθισται να κοσµεί τον 
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βίο τέτοιων ανθρώπων, αλλά η αρετή των έργων τους εξυψώνει ακόµα και αυτή την 
έκφραση. Γι᾽ αυτό και εγώ, έχοντας εµπιστοσύνη στις άγιες προσευχές του 
προαναφερθέντος οσίου άνδρα, προσέρχοµαι σε τούτο το σύγγραµµα, ζητώντας µέσω 
αυτών τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού, για να µπορέσω, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, να διηγηθώ την αρετή του αγίου άνδρα. Και ζητώ από τους 
αναγνώστες αυτού του συγγράµµατος να µην απιστούν στα όσα λέγονται, διότι υπήρξα 
αυτόπτης µάρτυρας της αρετής τού άνδρα, έχοντας ζήσει και συµπλεύσει και περάσει 
κακουχίες µαζί του µέχρι την τελευταία ηµέρα της εδώ ζωής του. Σε αυτό το σηµείο θα 
ξεκινήσω τη διήγηση. 

4. Η Γάζα είναι πόλη της Παλαιστίνης στα όρια µε την Αίγυπτο, και είναι 
σηµαντική αλλά και πολυπληθής και µια από τις επιφανείς πόλεις. Εκείνον τον καιρό 
άνθιζε σε αυτήν η µανία των ανθρώπων για τα είδωλα. Αυτής την επισκοπή αποδέχτηκε 
ο από εµένα εγκωµιαζόµενος Πορφύριος, ο οποίος είχε για πατρίδα την επουράνια 
Ιερουσαλήµ, στην οποία και έχει απογραφεί, ενώ ως επίγεια είχε τη Θεσσαλονίκη. Η 
γενιά του ήταν διακεκριµένη. Αυτόν τον κατέλαβε θείος έρωτας να εγκαταλείψει την 
πατρίδα του και τη λαµπρή γενιά του και τον άπειρο πλούτο του και να ασπασθεί τον 
µοναστικό βίο. Και µε πλοίο έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στην Αίγυπτο. 
Αµέσως κατέφθασε στη Σκήτη και µετά από λίγες ηµέρες αξιώθηκε να λάβει το τίµιο 
σχήµα. Και αφού έζησε εκεί µε τους αγίους πατέρες για πέντε χρόνια, τον κατέλαβε πάλι 
άλλος θείος έρωτας να προσκυνήσει τους Αγίους και σεβαστούς Τόπους του Θεού. Και 
πήγε εκεί και προσκύνησε· και µετά έφυγε για τα µέρη του Ιορδάνη και κατοίκησε σε 
σπηλιά. Διέµεινε και εκεί οµοίως πέντε χρόνια µε πολλές κακουχίες, αλλά από την 
πολλή ξηρασία και τραχύτητα των τόπων εκείνων περιέπεσε σε µεγάλη ασθένεια. 
Βλέποντας τον εαυτό του σε έσχατο κίνδυνο, κατ᾽ εξαίρεση παρακάλεσε κάποιον 
γνωστό του να τον µεταφέρει στα Ιεροσόλυµα. Η αρρώστεια του ήταν κίρρωση του 
ήπατος µε συνεχή χαµηλότατο πυρετό. Μολονότι η αρρώστεια αυτή τον είχε κυριεύσει 
και του έσχιζε ασταµάτητα τα εντόσθια και το σώµα του έλιωνε, αυτός δεν έπαυε κάθε 
ηµέρα να περιέρχεται τους Αγίους Τόπους, σκυφτός και χωρίς να µπορεί να ορθώσει το 
ανάστηµά του, αλλά στηριζόµενος σε ραβδί. 

5. Εκείνο τον καιρό συνέβη να καταπλεύσω και εγώ από την Ασία για να 
προσκυνήσω τους σεβαστούς τόπους. Και µετά που έφτασα, πέρασα σε αυτούς πολύ 
χρόνο, ζώντας από την εργασία µου· γιατί ήµουν καλλιγράφος στο επάγγελµα. 
Βλέποντας τον όσιο να πορεύεται συνεχώς στην Ανάσταση του Χριστού και στους 
άλλους ναούς, θαύµαζα που τόσο άρρωστος σωµατικά δεν δίσταζε να ταλαιπωρείται µε 
αυτόν τον τρόπο. Μια ηµέρα λοιπόν τον συνάντησα στα σκαλιά του Μαρτυρίου που είχε 
κτίσει ο µακαριώτατος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, να µη µπορεί να προχωρήσει· 
έτρεξα και του πρότεινα το χέρι µου και τον παρακαλούσα να στηρίζεται σε αυτό και να 
ανεβαίνει τα σκαλιά. Αυτός όµως δεν ήθελε και είπε: «Δεν είναι δίκαιο εγώ που 
πορεύοµαι να ζητήσω συγχώρεση αµαρτιών να στηρίζοµαι στα χέρια άλλου. Άφησε, 
αδελφέ, τον Θεό να δει τον κόπο µου, για να ελεήσει και εµένα κατά την άρρητη 
ευσπλαγχνία του». Προχωρούσε λοιπόν και έστηνε τα αυτιά του στους διδασκάλους για 
να ακούσει τα θεία λόγια, και αφού µεταλάµβανε πάντα από τη µυστική τράπεζα, 
επέστρεφε στο κατάλυµά του. Ήταν φανερό τί είδους ζωή ζούσε. Τόσο περιφρονούσε 
την ασθένεια ώστε να θεωρεί ότι άλλο σώµα ήταν άρρωστο, καθώς η ελπίδα του στον 
Θεό τον είχε απαλλάξει από το φορτίο της. 

 
45. Όταν συµπληρώθηκαν οι επτά ηµέρες της λοχείας, µας κάλεσε και µας συνάντησε 
στην πόρτα του δωµατίου, κρατώντας και το βρέφος τυλιγµένο στο πορφυρό ρούχο. Και 
έγειρε το κεφάλι της και είπε: «Ευλογείστε, πατέρες, εµένα και το παιδί που µου χάρισε 
ο Κύριος δια των αγίων προσευχών σας». Τους έδινε και το βρέφος για να το 
σφραγίσουν µε το σηµείο του σταυρού. Οι δε όσιοι επίσκοποι σφράγισαν και αυτήν και 
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το παιδί µε τη σφραγίδα του Χριστού, διάβασαν ευχή και κάθισαν. Αφού είπαν πολλούς 
λόγους γεµάτους κατάνυξη, τους είπε η δέσποινα: «Γνωρίζετε, πατέρες, τί σκέφτηκα να 
κάνω για την υπόθεσή σας;» Ο κύριός µου ο Πορφύριος απάντησε λέγοντας: «Όσα 
σκέφτηκες, τα σκέφτηκες σύµφωνα µε το θέληµα του Θεού, όπως αποκαλύφθηκε στην 
ταπεινότητά µου αυτήν τη νύκτα µε όραµα. Μου φάνηκε δηλαδή ότι ήµασταν στη Γάζα 
και στεκόµασταν στον εκεί ειδωλολατρικό ναό, τον αποκαλούµενο Μαρνείο, και η 
ευσέβειά σου µου επέδωσε ευαγγέλιο και µου είπε: “Πάρε και διάβασε”. Και εγώ το 
άνοιξα και βρήκα την περικοπή όπου λέει ο Δεσπότης Χριστός στον Πέτρο: “Εσύ είσαι 
ο Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα οικοδοµήσω την εκκλησία µου και ο Άδης 
δεν θα τη νικήσει”. Εσύ, δέσποινα, αποκρίθηκες λέγοντας: “Ειρήνη µαζί σου, να είσαι 
δυνατός και γενναίος”. Και σε αυτό το σηµείο ξύπνησα και ως εκ τούτου είµαι 
πεπεισµένος ότι ο Υιός του Θεού θα είναι συνεργός στην πρόθεσή σου. Πές µας λοιπόν, 
δέσποινα, τί σκέφτηκες». 

46. Η βασίλισσα απάντησε λέγοντας: «Εάν θέλει ο Χριστός, µετά από λίγες µέρες 
θα αξιωθεί το παιδί το άγιο βάπτισµα. Πηγαίνετε λοιπόν να συντάξετε µια ικετευτική 
αίτηση, ορίζοντας σε αυτήν όσα θέλετε, και όταν βγει το βρέφος από το τίµιο βάπτισµα, 
επιδώστε την ικετευτική αίτηση σε αυτόν που θα το κρατά. Εγώ θα τον έχω δασκαλέψει 
τί να κάνει και ελπίζω στον Υιό του Θεού ότι το όλο πράγµα θα διευθετηθεί κατά το 
θέληµα της ευσπλαγχνίας Του». Εµείς, αφού λάβαµε τέτοιες οδηγίες, ευλογήσαµε 
πολλές φορές αυτήν και το βρέφος και φύγαµε. Και πήγαµε και συντάξαµε την 
παράκληση, ορίζοντας πολλά στο έγγραφο, όχι µόνο να καταστραφούν τα ιερά των 
ειδώλων αλλά και να παρασχεθούν προνόµια στην αγία εκκλησία και στους χριστιανούς 
καθώς και έσοδα· διότι ήταν φτωχή η αγία εκκλησία. 

 
49. Όταν εισήλθε το παιδί στο παλάτι, το υποδέχθηκε η δέσποινα και το πήρε στα χέρια 
της και το γέµισε φιλιά. Και ενώ το κρατούσε, ασπάστηκε και τον αυτοκράτορα 
λέγοντας: «Ευτυχής είσαι, δέσποτα, µε τα όσα είδαν τα µάτια σου στη ζωή σου». Και ο 
αυτοκράτορας χάρηκε που το άκουσε. Όταν τον είδε χαρούµενο η βασίλισσα είπε: «Αν 
νοµίζεις, ας µάθουµε τί περιέχει η ικεσία, για να πραγµατοποιηθούν οπωσδήποτε όσα 
περιέχει». Ο αυτοκράτορας διέταξε να διαβαστεί το έγγραφο και µόλις διαβάστηκε είπε: 
«Βαρύ είναι το αίτηµα, ακόµη βαρύτερη όµως η απόρριψη, επειδή είναι και η πρώτη 
διαταγή του γιου µου». Του λέει η δέσποινα: «Όχι µόνο η πρώτη διαταγή, αλλά και 
πρώτη µε αυτό το άγιο ένδυµα και για χάρη της ευσέβειας συντάχθηκε η παράκληση και 
την αιτήθηκαν όσιοι άνδρες». Με δυσκολία συναίνεσε ο αυτοκράτορας, καθώς η 
δέσποινα του άσκησε µεγάλη πίεση. Αυτά όλα µάς τα µετέφερε ο θεοφιλής Αµάντιος. 

 
51. Μόλις τελείωσε η θεία επιστολή και υπογράφτηκε, παρακαλέσαµε τη δέσποινα να 
αναλάβει την υπόθεση επιφανής άνδρας. Ανέθεσε στον Αµάντιο να αναζητήσει άνδρα 
χριστιανό µε ζήλο, που θα όφειλε να την αναλάβει. Γιατί πολλοί αξιωµατούχοι 
προσποιούνταν ότι ήταν πιστοί, και αυτούς τους κυνήγησε η θεία δίκη. Διότι όταν 
έµαθαν οι αυτοκράτορες ότι δεν είχαν ορθές απόψεις για την αµόλυντη πίστη, τους 
στέρησαν τα αξιώµατα και τους τιµώρησαν και σωµατικά και χρηµατικά· αυτά όµως 
έγιναν πριν από την παρούσα ιστορία. Για αυτόν τον λόγο διέταξε η αυγούστα να 
ανατεθεί η υπόθεσή µας σε ορθόδοξο άνδρα. Την ανέλαβε λοιπόν κάποιος ονόµατι 
Κυνήγιος, µέλος του κωνστιτορίου, θαυµάσιος άνδρας και µε θερµή πίστη. Η αυγούστα 
τον κάλεσε και του παράγγειλε να καταστρέψει όλους τους ειδωλολατρικούς ναούς 
ισοπεδώνοντάς τους και να τους παραδώσει στη φωτιά. Του χάρισε και χρήµατα µε τα 
ίδια της τα χέρια λέγοντας: «Πάρε για τις δαπάνες σου και µην πάρεις τίποτα από τους 
οσιότατους επισκόπους». Μόλις έλαβε αυτές τις εντολές από τη δέσποινα, αποχώρησε 
µε ακόµη µεγαλύτερη προθυµία. 
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53. Αµέσως διέταξε η αυγούστα να φέρουν χρήµατα, και µόλις τα έφεραν, είπε στον 
κύριό µου τον επίσκοπο Πορφύριο: «Πάρε, πάτερ, αυτά τα δύο κεντηνάρια και κτίσε στο 
κέντρο της Γάζας την αγία εκκλησία που υποσχέθηκα να κτίσω, και ενηµέρωσέ µε αν 
χρειαστείς και επιπλέον χρήµατα και σου τα στέλνω αµέσως. Κτίσε και ξενώνα για να 
φιλοξενείς τους αδελφούς που θα βρίσκονται στην πόλη σου και να τους χορηγείς έξοδα 
για τρεις ηµέρες». Έδωσε και στον οσιότατο Ιωάννη χίλια χρυσά νοµίσµατα, καθώς και 
τίµια σκεύη και στους δύο, και για έξοδα τους έδωσε από εκατό χρυσά νοµίσµατα. 
Κατάφερε να πάρει και ο προαναφερθείς οσιότατος Ιωάννης, ο επίσκοπος Καισαρείας, 
όσα προνόµια θέλησε για λογαριασµό της εκκλησίας του … 

 
Σχόλια 

3 Ο πρόλογος του Βίου είναι εµπνευσµένος από το προοίµιο της Φιλοθέου Ἱστορίας 
(CPG 6221), της ιστορίας δηλαδή των µοναχών της Συρίας, του Θεοδωρήτου επισκόπου 
Κύρου (περ. 393 – περ. 466)· βλ. το υπόµνηµα πηγών της έκδοσης αναφοράς. Η ίδια 
πηγή χρησιµοποιήθηκε και στο κεφ. 5. Το έργο χρονολογείται στο 443/4, που αποτελεί 
τον terminus post quem για τον Βίο.  
4 ἐπουράνιον Ἱερουσαλήµ: Βλ. Εβρ. 12, 22.  
Σκήτην – πενταετῆ χρόνον: Ο Πορφύριος διέµεινε στo µοναστικό κέντρο της Σκήτης 
(σηµερινό Wadi El Natrun) στο Δέλτα του Νείλου, πιθανώς µεταξύ 372 και 377.  
ὁµοίως κἀκεῖ – πέντε: Μεταξύ 377 και 382.  
5 τὸν Θεὸν – µου: Βλ. Ψαλµ. 24, 18.  
45 Τῶν δὲ ἑπτὰ – πληρωθεισῶν: Την όγδοη ηµέρα από τη γέννησή του, το βρέφος 
δεχόταν την εκκλησιαστική ευλογία. Αντιστοιχεί στην εβραϊκή ηµέρα της Περιτοµής· 
βλ. Γέν. 17, 12· Πράξ. 7, 8, και για την περιτοµή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου 
Λουκ. 1, 59.  
ἡµᾶς: Τους επισκόπους Ιωάννη Καισαρείας και Πορφύριο Γάζης.  
κουβουκλίου: Κουβικούλιον, cubiculum, το αυτοκρατορικό υπνοδωµάτιο.  
ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ … δι’ ὁράµατος: Βλ. Πράξ. 18, 9.  
Μαρνείῳ: Το Μαρνείον ήταν ο ναός του Μάρνα, του µεγάλου θεού της Γάζας, 
αντίστοιχου προς τον Δία, και ο κυριότερος ειδωλολατρικός ναός της πόλης. 
Καταστράφηκε το 402, όταν διετάχθη η κατεδάφιση όλων των ειδωλολατρικών ναών 
της Γάζας (βλ. την περιγραφή στα κεφ. 64–79 του Βίου). Στα ερείπια του Μαρνείου 
οικοδοµήθηκε λίγο αργότερα χριστιανικός ναός (402–407), πιθανώς µε τη στήριξη της 
αυτοκράτειρας Ευδοξίας, που απεβίωσε πριν από την ολοκλήρωσή του (6/10/404) και 
προσέδωσε στον ναό την ονοµασία του Ευδοξιανή (κεφ. 92). Η πόλη διατήρησε ωστόσο 
την καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας και λίγο αργότερα άνθισε η περίφηµη ρητορική 
Σχολή της. Το 635 η Γάζα κατελήφθη από τους Μουσουλµάνους Άραβες και βρέθηκε 
οριστικά εκτός του ανατολικού ρωµαϊκού κράτους. Για την ιστορία της πόλης βλ. 
Glucker, The City of Gaza.  
Σὺ εἶ Πέτρος – οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς: Βλ. Ματθ. 16, 18.  
Εἰρήνη σοι: Βλ. Κριτ. 6, 23 κ.ά.  
ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου: Βλ. Ιησ. Ναυή 1, 6 κ.ά.  
46 ἱκεσίαν: Για την «ικεσία» και τίς λοιπές αιτήσεις προς τις αρχές, βλ. Feissel – Gascou 
(επιµ.), La pétition.  
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49 Εἰσελθόντος – δέσποινα: Μετά τη βάπτισή του το παιδί υποδέχεται η µητέρα του, που 
δεν ήταν παρούσα στη βάπτιση, όπως συνηθιζόταν. Ως χρονολογία της βάπτισης έχει 
προταθεί η εορτή των Θεοφανείων του 402.  
Μακάριος – ζωῇ σου: Πβ. Λουκ. 2, 29–30. Ο Αρκάδιος παραλληλίζεται υπαινικτικά µε 
τον Συµεών τον Θεοδόχο.  
ἁγίῳ προσχήµατι: Το ένδυµα του βαπτίσµατος ως χριστιανού.  
Ἀµάντιος: Για αυτόν τον ευνούχο (castrensis, καστρήσιος) της Ευδοξίας, που βοήθησε 
στο να εξασφαλιστεί η διαταγή καταστροφής των ειδωλολατρικών ναών, βλ. PLRE II, 
66 (Amantius 1) µε αναφορά στον Βίο του Πορφυρίου.  
51 θεῖον γράµµα: Πρόκειται για την αυτοκρατορική επιστολή-απόφαση που συνέταξε ο 
κυαίστωρ (quaestor sacri palatii) επί τη βάσει του περιεχοµένου του εγγράφου των 
επισκόπων (βλ. κεφ. 50). Η διαταγή χρονολογείται την άνοιξη του 402.  
Πολλοὶ – πρὸ τούτου ἐπράχθη: Το κεφάλαιο αναφέρει την ύπαρξη µη ορθοδόξων 
ανάµεσα στους αξιωµατούχους, οι οποίοι τιµωρήθηκαν από τον αυτοκράτορα σε 
προγενέστερο της ιστορίας στάδιο. Πρόκειται για την αποτυχηµένη στάση υπό τον 
στρατηγό Γαϊνά των Γότθων, που ήταν αιρετικοί οπαδοί του Αρείου, και των 
συµπαθούντων αξιωµατούχων, που τιµωρήθηκαν στη συνέχεια. Τα γεγονότα έλαβαν 
χώρα το 400–401.  
οὓς µετῆλθεν – δίκη: Βλ. Μακκ. Δ´ 18, 22.  
Κυνήγιος: Βλ. PLRE II, 331 (Cynegius 2) µε αναφορά στον Βίο του Πορφυρίου.  
κωνστιτουρίου: Consistorium, το αυτοκρατορικό/ανακτορικό συµβούλιο, που 
περιλάµβανε τον αυτοκράτορα και τους κυριότερους «υπουργούς» του.  
53 Λάβε, πάτερ: Πρόκειται για παλαιότερη φιλολογική διόρθωση· η Lampadaridi 
υιοθετεί τη γραφή των χειρογράφων Λάβετε, πατέρες. 
κεντηνάρια: Βλ. παραπάνω, Μαλάλας 17, 16 (Σχόλια).  

 
Βιβλιογραφία 

Grégoire – Kugener, Marc le Diacre. — Peeters, Vie géorgienne. — Ι.Μ. Σίµωνος 
Πέτρας, Μάρκου Βίος Ἁγίου Πορφυρίου Γάζης. 
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Γ) Ψυχωφελείς διηγήσεις 
 
 

ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ 
 

Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Παλλάδιος, εκπρόσωπος του πρώιµου µοναστικού βίου και συγγραφέας της 
Λαυσιακῆς ἱστορίας, ενός από τα έργα που µας παρέχουν σηµαντικές 
πληροφορίες τόσο για τον ασκητισµό εν γένει όσο και για τη ζωή του ίδιου του 
συγγραφέα, γεννήθηκε στη Γαλατία το 363 ή το 364 µ.Χ.  

Σε νεαρή ηλικία, ο Παλλάδιος έλαβε την απόφαση να ακολουθήσει τον 
δρόµο του ασκητισµού. Λίγο µετά τα είκοσί του χρόνια εγκαταστάθηκε στο 
Όρος των Ελαιών. Αργότερα διέµεινε σε διάφορες περιοχές της Αιγύπτου, του 
τόπου γέννησης του µοναστικού βίου, και συγκεκριµένα στην Αλεξάνδρεια, τη 
Νιτρία και τα Κελλία. Λόγοι υγείας τον ανάγκασαν να αφήσει την Αίγυπτο και 
να µεταβεί ξανά στην Παλαιστίνη. Στην Αίγυπτο και την Παλαιστίνη ήλθε σε 
επαφή µε ανθρώπους αφιερωµένους στον ασκητισµό, όπως ήταν η Μελανία η 
πρεσβυτέρα, ο Ρουφίνος της Ακυληίας, ο Ευάγριος ο Ποντικός και ο Μακάριος 
από την Αλεξάνδρεια.  

Στο λυκαυγές του πέµπτου αι. µ.Χ., ανήλθε για πρώτη φορά στο αξίωµα 
του επισκόπου. Συγκεκριµένα, από το 400 περίπου έως το 406 µ.Χ. διετέλεσε 
επίσκοπος στην Ελενόπολη της Βιθυνίας. Το 404–405 µ.Χ. βρέθηκε στη Ρώµη 
για να υποστηρίξει ενώπιον του Πατριάρχη της Ρώµης Ιννοκέντιου Α´ τον 
Ιωάννη Χρυσόστοµο, ο οποίος αντιµετώπιζε διώξεις λόγω των δόλιων 
ενεργειών του πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοφίλου. 

Η στήριξη που παρέσχε στον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο τον οδήγησε στη 
φυλακή για ένδεκα µήνες, αλλά και στην εξορία το 406 µ.Χ. Έτσι, ο Παλλάδιος 
βρέθηκε και πάλι στην Αίγυπτο, και µάλιστα στα νότια της χώρας, δηλαδή στη 
Θηβαΐδα, και συγκεκριµένα στην Αντινoόπολη και στη Συήνη. Ακόµη, 
επισκέφθηκε την Παλαιστίνη και ενδεχοµένως και την Ινδία, πριν επιστρέψει το 
412 ή το 413 µ.Χ. στον επισκοπικό θρόνο, αυτήν τη φορά στην Άσπονα της 
Γαλατίας, όπου και πέθανε. Η χρονολογία του θανάτου του δεν έχει 
προσδιορισθεί µε ακρίβεια. Έχει υποστηριχθεί ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί 
περίπου το 425 ή το 431 µ.Χ.  

Εκτός από τη Λαυσιακή ιστορία (για την οποία βλ. αµέσως παρακάτω), 
στον Παλλάδιο έχει αποδοθεί ένας διάλογος σχετικός µε τον βίο του Ιωάννη του 
Χρυσοστόµου, η συγγραφή του οποίου τοποθετείται περίπου στο έτος 408 µ.Χ., 
κατά τη διάρκεια της εξορίας του συγγραφέα. Στον πυρήνα του εν λόγω βίου σε 
διαλογική µορφή, πρότυπο του οποίου φαίνεται πως υπήρξε ο πλατωνικός 
Φαίδων, βρίσκεται η υπεράσπιση του Ιωάννη του Χρυσοστόµου έναντι της 
κακεντρέχειας του Θεοφίλου. Εντούτοις, η συγγραφή του έργου αυτού από τον 
Παλλάδιο έχει αµφισβητηθεί. 

Στον Παλλάδιο αποδίδεται µε επιφυλάξεις και η συγγραφή ενός έργου για 
τα φύλα της Ινδίας και τους Βραχµάνους (De gentibus Indiae et Bragmanibus). 
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Η πατρότητα του έργου έχει επίσης αποτελέσει αντικείµενο προβληµατισµού, 
µολονότι φαίνεται ότι γράφτηκε τη χρονική περίοδο κατά την οποία έζησε ο 
Παλλάδιος. Επιπλέον, το περιεχόµενο της πρώτης από τις τέσσερεις ενότητες 
του έργου, στην οποία παρουσιάζεται το ταξίδι ενός Αιγύπτιου λογίου στην 
Ινδία, παραπέµπει στον βίο του Παλλαδίου. 

Λόγω της πορείας του ως υπερµάχου του χριστιανισµού και του 
ασκητικού βίου ο Παλλάδιος θεωρείται άγιος από την κοπτική εκκλησία. 
 

Λαυσιακὴ ἱστορία recensio G 
 

Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Tα αποσπάσµατα που ακολουθούν προέρχονται από το έργο του Παλλαδίου 
Λαυσιακὴ ἱστορία, το οποίο συντέθηκε περίπου το 419 ή το 420 µ.Χ. και πήρε το 
όνοµά του από τον κουβικουλάριο του Θεοδοσίου Β´ Λαύσο, στον οποίο και 
αφιερώθηκε.  

Η Λαυσιακὴ ἱστορία εµπίπτει στην κατηγορία των κειµένων που µας 
παρέχουν πληροφορίες για τον µοναστικό βίο στην πρώιµη µορφή του, όπως 
είναι Ἡ κατ’ Αἴγυπτον τῶν µοναχῶν ἱστορία (Ηistoria monachorum in Αegypto), 
αν και η τελευταία έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες. Κατ’αρχάς, σκοπός του 
Παλλαδίου ήταν να κερδίσει την εύνοια του Λαύσου και κατ’ επέκταση την 
εύνοια του Θεοδοσίου Β΄και της αδελφής του Πουλχερίας. Εποµένως, το 
σύγγραµµα αυτό, αν και σχετιζόµενο µε τον µοναστικό βίο, συντέθηκε στην 
πραγµατικότητα για πολιτικούς σκοπούς και όχι για να αναγνωσθεί από άλλους 
µοναχούς. Επιπλέον, στα σύντοµα, βιογραφικού χαρακτήρα κείµενα που 
απαρτίζουν τη Λαυσιακὴ ἱστορία γίνεται αναφορά αδιακρίτως σε άνδρες και 
γυναίκες, ασκητές των πόλεων ή ερηµίτες, ενώ ψέγονται µε ειλικρίνεια και 
χωρίς τάσεις ωραιοποίησης τα τρωτά ορισµένων ασκητών. Στόχος του 
Παλλαδίου είναι, λοιπόν, να γνωστοποιήσει στον αναγνώστη όλες τις πτυχές του 
µοναστικού βίου και να καταδείξει τις δυσκολίες αλλά και τις ωφέλειες που 
απορρέουν από την επιλογή να ακολουθήσει κανείς αυτόν τον δρόµο, ο οποίος 
είναι διαφορετικός για καθέναν από τους ασκητές.  

Η Λαυσιακὴ ἱστορία συνδυάζει µε πρωτότυπο τρόπο τις παραδόσεις των 
αρχαίων Βίων και των αποφθεγµάτων των Πατέρων της Εκκλησίας 
(Apophthegmata Patrum). Φαίνεται, επίσης, πως ο Παλλάδιος γνώριζε τον Βίο 
του Αντωνίου, ενός προσώπου για το οποίο γίνεται λόγος πολλές φορές µέσα 
στο κείµενο. Γενικά πρόκειται για ένα ανάγνωσµα, γραµµένο σε γλαφυρό και 
παραστατικό ύφος. Τόσο το περιεχόµενο όσο και η ποιότητα της χρήσης της 
Ελληνικής µαρτυρούν την πείρα ζωής του Παλλαδίου, την παιδεία του και την 
τριβή του µε άτοµα υψηλού πνευµατικού και κοινωνικού επιπέδου. Παράλληλα, 
όµως, η Λαυσιακὴ ἱστορία βρίθει πληροφοριών σχετικών όχι µόνο µε τον 
ασκητικό βίο, αλλά και µε στοιχεία του υλικού βίου και πολιτισµού της εποχής 
του συγγραφέα. Για παράδειγµα, στο κείµενο απαντούν, µεταξύ άλλων, 
πληροφορίες που αφορούν στις διατροφικές συνήθειες, στον επαγγελµατικό βίο, 
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στην ενδυµασία και γενικά στην καθηµερινότητα των απλών ανθρώπων. 
Επιπλέον, το κείµενο εµπεριέχει πληροφορίες για τον θεσµό της οικογένειας και 
τις σχέσεις των δύο φύλων. 

Το υπό εξέταση έργο ανήκε στα πολλά πατερικά έργα που µετέφρασε από 
τα Ελληνικά στα Λατινικά ο Τυράννιος Ρουφίνος (γνωστός και ως Ρουφίνος της 
Ακυληίας). Επίσης, µεταφράστηκε στα Κοπτικά, καθώς και σε άλλες ανατολικές 
γλώσσες της πρώιµης χριστιανικής Εκκλησίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον βίο και το έργο του 
Παλλαδίου, καθώς και µε τη Λαυσιακὴ ἱστορία βλ. Baldwin, Palladios· 
Rousseau, Palladius (2)· Wortley, Palladius ιδίως 9–12, στους οποίους 
βασίζεται εν πολλοίς και η παρούσα εισαγωγή.  

Το αρχαίο κείµενο που παρατίθεται εν συνεχεία βασίζεται στην έκδοση 
του G. J. M. Bartelink, Palladio. La storia Lausiaca, Verona 1974, 4–292. 
 

5. Περὶ Ἀλεξάνδρας 
Διηγήσατο δέ µοι καὶ περὶ παιδίσκης τινὸς ὀνόµατι Ἀλεξάνδρας, ἥτις καταλείψασα 
τὴν πόλιν καὶ ἐν µνήµατι ἑαυτὴν καθείρξασα δι’ ὀπῆς ἐλάµβανε τὰ πρὸς τὴν 
χρείαν, µήτε γυναιξὶ µήτε ἀνδράσι συντυγχάνουσα κατ’ ὄψιν ἐπὶ ἔτη δέκα. Τῷ δὲ 
δεκάτῳ ἔτει ἐκοιµήθη σχηµατίσασα ἑαυτήν, ὡς τὴν ἐν συνηθείᾳ ἀπελθοῦσαν καὶ 
µὴ τυχοῦσαν ἀποκρίσεως ἀπαγγεῖλαι ἡµῖν. Ἀποχρίσαντες οὖν τὴν θύραν καὶ 
εἰσελθόντες εὕραµεν αὐτὴν κοιµηθεῖσαν. 2 Ἔλεγε δὲ περὶ αὐτῆς καὶ ἡ τρισµακαρία 
Μελάνιον περὶ ἧς εἰς ὕστερον λέξω, ὅτι «Κατ’ ὄψιν µὲν αὐτὴν οὐκ εἶδον, περὶ δὲ 
τὴν ὀπὴν στᾶσα παρεκάλεσα εἰπεῖν τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἔκλεισεν ἑαυτὴν εἰς τὸ µνῆµα. 
Ἡ δὲ διὰ τῆς ὀπῆς ἐφθέγξατό µοι λέγουσα ὅτι «Ἐβλάβη τις τὸν νοῦν εἰς ἐµέ· καὶ 
ἵνα µὴ δόξω λυπεῖν αὐτὸν ἢ διαβάλλειν, ᾑρησάµην ζῶσαν ἐµαυτὴν εἰς τὸ µνῆµα 
εἰσαγαγεῖν, ἢ σκανδαλίσαι ψυχὴν κατ’ εἰκόνα θεοῦ ποιηθεῖσαν». 3 Ἐµοῦ δέ, φησίν, 
εἰπούσης· «Πῶς οὖν καρτερεῖς µὴ συντυγχάνουσα µηδενί, ἀλλὰ πυκτεύουσα τῇ 
ἀκηδίᾳ»; εἶπεν ὅτι «Ἀπὸ πρωῒ µέχρις ἐννάτης ὥρας εὔχοµαι καθ’ ὥραν, νήθουσα 
τὸ λίνον· τὰς δὲ διαλοίπους ὥρας περιέρχοµαι τῷ νῷ τοὺς ἁγίους πατριάρχας καὶ 
προφήτας καὶ ἀποστόλους καὶ µάρτυρας· καὶ φαγοῦσά µου τὸν ψωµὸν τὰς ἄλλας 
ὥρας περιµένω προσκαρτεροῦσα καὶ τὸ τέλος ἐκδεχοµένη µετ’ ἐλπίδος χρηστῆς». 
 

Μετάφραση 
Η ιστορία της Αλεξάνδρας 

Μου διηγήθηκε την ιστορία για κάποια νεαρή κοπέλα, που την έλεγαν 
Αλεξάνδρα, η οποία, αφού άφησε την πόλη και κλείστηκε σε ένα µνήµα, 
λάµβανε ό,τι χρειαζόταν από ένα άνοιγµα, χωρίς να συναντά πρόσωπο µε 
πρόσωπο ούτε γυναίκες ούτε άνδρες για δέκα χρόνια. Και πέθανε το δέκατο 
έτος, αφού πρώτα είχε περιποιηθεί τον εαυτό της, και η γυναίκα που συνήθως 
την επισκεπτόταν, µόλις έφυγε χωρίς να έχει πάρει απάντηση, µας ενηµέρωσε. 
Αφού, λοιπόν, αποσφραγίσαµε τη θύρα (sc. του µνήµατος) και µπήκαµε µέσα, 
τη βρήκαµε πεθαµένη. 2 Σχετικά µε αυτήν η τρισµακάριστη Μελανία, για την 
οποία θα κάνω λόγο παρακάτω, είπε: «Δεν ειδωθήκαµε ποτέ κατά πρόσωπο, 
στάθηκα κοντά στο άνοιγµα και την παρακάλεσα να µου εξηγήσει τον λόγο για 
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τον οποίο κλείστηκε στο µνήµα. Κι αυτή µου µίλησε µέσα από το άνοιγµα και 
µου είπε: “Κάποιος έχασε το µυαλό του για µένα. Για να µη φανεί, λοιπόν, ότι 
τον στενοχωρώ ή ότι τον κατηγορώ, επέλεξα να µπω ζωντανή στο µνήµα παρά 
να σκανδαλίσω µια ψυχή, η οποία δηµιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού”. 3 «Κι 
εγώ», είπε, «της απάντησα: “Και πώς αντέχεις να µη βλέπεις κανέναν και να 
παλεύεις µε την παραµέληση του σώµατός σου;”. Κι εκείνη µου αποκρίθηκε: 
“Από το πρωί µέχρι τις εννέα η ώρα προσεύχοµαι κάθε ώρα γνέθοντας νήµα από 
λινάρι. Και τις υπόλοιπες ώρες, συναντώ µε τη σκέψη µου τους αγίους 
πατριάρχες και τους προφήτες και τους αποστόλους και τους µάρτυρες. Και τις 
υπόλοιπες ώρες, αφού φάω το ψωµί µου, περιµένω καρτερικά και ετοιµάζοµαι 
να υποδεχθώ το τέλος γεµάτη ελπίδα αγαθή”». 
 

Σχόλια 
1 Διηγήσατο: Υποκείµενο του ρήµατος είναι ο Δίδυµος, ο τυφλός, φηµισµένος λόγιος, 
επηρεασµένος από τη φιλοσοφία του Ωριγένη, ο οποίος, αν και δεν πήγε ποτέ σχολείο, 
υπήρξε συγγραφέας πολλών έργων· βλ. σχετικά Baldwin, Didymos the Blind. Για τον 
Δίδυµο έχει ήδη γίνει λόγος στον Βίο υπ’ αρ. 4. 
 

2 ἡ τρισµακαρία Μελάνιον: Πρόκειται για την οσία Μελανία την πρεσβυτέρα, η οποία 
συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που επηρέασαν τον Παλλάδιο. Ενδεικτικές ως προς 
αυτό είναι οι συχνές σχετικές µνείες στη Λαυσιακὴ ἱστορία και το οτι οι Βίοι υπ’ αρ. 46 
και 54 είναι αφιερωµένοι σε αυτήν. Το ενδιαφέρον της Μελανίας για την Αλεξάνδρα, 
που πήρε την απόφαση να κλειστεί οικειοθελώς σε έναν τάφο, εκδηλώνεται µέσω της 
επίσκεψής της στον τάφο, των ερωτήσεων που θέτει στην Αλεξάνδρα και της διάθεσής 
της να αναπαραγάγει τον διάλογό τους. Η Αλεξάνδρα έχει, λοιπόν, κερδίσει τον 
σεβασµό της Μελανίας, γεγονός που λειτουργεί ως µέσο επιβεβαίωσης της ευσέβειάς 
της και ως επιβράβευση της ασυνήθιστης απόφασής της.  
 

2 ᾑρησάµην ζῶσαν ἐµαυτὴν εἰς τὸ µνῆµα εἰσαγαγεῖν, ἢ σκανδαλίσαι ψυχὴν κατ’ εἰκόνα 
θεοῦ ποιηθεῖσαν: Η επιλογή της Αλεξάνδρας αποτελεί κεντρικό πυρήνα της πρώιµης 
χριστιανικής διδασκαλίας· πβ. τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου στην Α´ Πρὸς 
Κορινθίους επιστολή του (8,13): διόπερ εἰ βρῶµα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν µου, οὐ µὴ 
φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα µὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω. 
 

3 νήθουσα τὸ λίνον: Η υφαντική έχει καταγραφεί ήδη από τα οµηρικά έπη ως συνήθεια 
που προσιδιάζει στις γυναίκες. Δεδοµένου ότι πρόκειται για ασχολία στην οποία µπορεί 
να επιδοθεί µια γυναίκα µόνο µέσα στο σπίτι, συνυφαίνεται µε τη γυναικεία σύνεση και 
σεµνότητα.  
 

13. Περὶ Ἀπολλωνίου 
Ἀπολλώνιός τις ὀνόµατι ἀπὸ πραγµατευτῶν, ἀποταξάµενος καὶ οἰκήσας τὸ ὄρος 
τῆς Νιτρίας, µήτε τέχνην µαθεῖν δυνάµενος µήτε ἄσκησιν γραφικὴν τῷ ἠκµακέναι, 
ζήσας ἐν τῷ ὄρει εἴκοσι ἔτη ταύτην ἔσχε τὴν ἄσκησιν· ἐκ τῶν ἰδίων χρηµάτων καὶ 
ἐκ τῶν ἰδίων πόνων παντοῖα ἰατρικὰ καὶ κελλαρικὰ ἀγοράζων εἰς τὴν 
Ἀλεξάνδρειαν, πάσῃ τῇ ἀδελφότητι ἐπήρκει εἰς τὰς νόσους. 2 Καὶ ἦν ἰδεῖν αὐτὸν 
ὄρθριον µέχρις ἐννάτης ὥρας, κυκλεύοντα τὰ µοναστήρια, καὶ κατὰ θύραν 
εἰσερχόµενον µή τις ἀνάκειται· ἐβάσταζε δὲ σταφίδας, ῥόας, ᾠά, σιλίγνια, ὧν 
ἐπιδέονται οἱ ἀρρωστοῦντες, ταύτην αὐτῷ λυσιτελοῦσαν εὑρὼν πολιτείαν εἰς τὸ 
γῆρας. Ὃς τελευτῶν ὁµοίῳ ἑαυτοῦ καταλιµπάνει τὰ γρυτάρια, παρακαλέσας αὐτὸν 
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ταύτην ἐκτελεῖν τὴν διακονίαν. Πεντακισχιλίων γὰρ µοναχῶν οἰκούντων τὸ ὄρος 
χρεία ἦν καὶ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης διὰ τὸ ἔρηµον εἶναι τὸν τόπον. 
 

Μετάφραση 
Η ιστορία του Απολλωνίου 

Κάποιος άνθρωπος που τον έλεγαν Απολλώνιο, πρώην έµπορος, αφού άφησε την παλιά 
του ζωή και πήγε να κατοικήσει στο όρος της Νιτρίας, επειδή δεν µπορούσε ούτε να 
µάθει τέχνη ούτε να ασκηθεί στη γραφή λόγω της προχωρηµένης του ηλικίας, στα 
είκοσι χρόνια που έζησε στο όρος διάλεξε το εξής διακόνηµα: Αγοράζοντας µε δικά του 
χρήµατα και µε προσωπικό κόπο κάθε είδους φάρµακο και προµήθειες σε τρόφιµα στην 
Αλεξάνδρεια, εξασφάλιζε επαρκή εφόδια προς αντιµετώπιση των ασθενειών για όλη την 
αδελφότητα. 2 Και µπορούσε κανείς να τον δει να τριγυρίζει από τα χαράµατα µέχρι τις 
εννέα η ώρα στα µοναστήρια και να µπαίνει σε αυτά από την πόρτα, µήπως κάποιος 
είναι στο κρεβάτι άρρωστος. Κρατούσε σταφίδες, ρόδια, αβγά, στάρι, ό,τι έχουν ανάγκη 
οι ασθενείς ― αυτόν τον ωφέλιµο τρόπο ζωής βρήκε για τον εαυτό του στα γηρατειά 
του. Όταν ήταν ετοιµοθάνατος, άφησε τα µικροπράγµατά του σε κάποιον όµοιό του 
παρακαλώντας τον να προσφέρει την ίδια διακονία. Γιατί, αν και διέµεναν πέντε 
χιλιάδες µοναχοί στο όρος, χρειάζονταν αυτές οι επισκέψεις (sc. στα κελλιά των 
µοναχών), αφού ο τόπος ήταν έρηµος.  
 

Σχόλια 
1 κελλαρικά: Το παρόν κείµενο µας προσφέρει την πρωιµότερη χρήση του επιθέτου 
κελλαρικὸς στα λογοτεχνικά κείµενα. Στους παπύρους, η λέξη µαρτυρείται ήδη από τον 
τρίτο αιώνα µ.Χ.: SB XX 14339, 23–26: γράψατ̣ε οὖν µοι τί | θέλεται (l. -ε) 
κελλαρι<κ>οῦ, {ε}ἵνα ὑ|µῖν ἀγορασ̣[θ]ῇ (ιδιωτική επιστολή· Ερµούπολις (;)· µέσα 3ου αι. 
µ.Χ.)· P.Panop.Beatty 1 απόσπ. 8, 219–224 (διοικητική επιστολή· Πανόπολις· 298 
µ.Χ.): περί τε τῆς αὐτῆς ἑτοιµασίας καὶ περὶ κελλαρικῶν εἰδῶν, ἀναγκαίως ἠπείχθην σοι 
ἐπιστεῖλαι … καὶ νῦν γράµµατα Α̣ὐρ[ηλίου Ἰσιδώρο]υ̣ ἐπιτρόπου τῆς κατωτέρω Θηβαίδος 
`ἐκοµίσθη´  διʼ ὧν κελεύει … περὶ κελλαρικῶν εἰδῶν. ἀναγκαίως ἐντάξας τῶν γραφέντων 
ἀντίγραφον περὶ αὐτῶν τῶν εἰδῶν τοῦ κελλαρικοῦ ἐπιστέλλω `ὑ[µῖν]´ ὅ̣[πως τῶν] µὲν | 
εἰδῶν̣ πρόνοιαν ποιήση[τε τούς τε ἀπο]δέ̣κτας καὶ ἐπιµελητὰς ἑκάστης µονῆς καὶ ἑκάστου 
εἴδους ἑλόµενοι φανερό`ν´ µ̣οι καταστήση`τε ἀλλὰ καὶ τοῦ κελλαρικοῦ τοὺς αὐτάρκεις´ 
πρὸς τὸ δύνασθαι αὐτοὺς ἔχεσθαι τῆς ἐγχειριζο[µένης αὐτοῖ]ς λει|τουργίας. Για την 
ετυµολογία της λέξης, που προέρχεται από το λατινικό cellarium, τη χρήση της ως 
ουσιαστικοποιηµένου επιθέτου όπως εδώ, το οποίο δηλώνει τις προµήθειες που µπορούν 
να αποθηκευτούν στο κελλάρι βλ. το σχετικό σχόλιο του Papathomas, στο CPR XXV 
14,3 (σσ. 83–84 µε υποσηµ. 1 και 2), όπου παρατίθεται και η σχετική βιβλιογραφία, 
καθώς επίσης περισσότερα παπυρικά παράλληλα.  
 

27. Περὶ Πτολεµαίου 
Ἄλλος πάλιν Πτολεµαῖος ὀνόµατι δυσδιήγητον ἢ ἀνεκδιήγητον ζήσας βίον· ᾤκησε 
γὰρ ἐπέκεινα τῆς Σκήτεως εἰς τὴν λεγοµένην Κλίµακα· τόπος δέ ἐστιν οὕτω 
καλούµενος εἰς ὃν οἰκῆσαι οὐδεὶς δύναται ἐν τῷ ἀπὸ δεκαοκτὼ σηµείων εἶναι τὸ 
φρέαρ τῶν ἀδελφῶν. Βαστάσας οὖν ἐκεῖνος κεράµια κιλικίσια πολλὰ ἀπήνεγκε, 
καὶ τῷ δεκεµβρίῳ καὶ ἰαννουαρίῳ µηνὶ συνάγων τὴν δρόσον — δροσίζει γὰρ ἐν 
ἐκείνοις τοῖς µέρεσι τότε πολλά — σπόγγῳ ἐκ τῶν λίθων, διήρκεσεν ἐπὶ ἔτη 
δεκαπέντε οἰκήσας ἐκεῖ. 2 Ὃς ἀποξενωθεὶς διδασκαλίας καὶ συντυχίας ἀνδρῶν 
ὁσίων καὶ ὠφελείας, καὶ συνεχοῦς κοινωνίας τῶν µυστηρίων, ἐπὶ τοσοῦτον ἐξέστη 
τῆς εὐθείας ὡς λέγειν µηδὲν εἶναι τὰ πράγµατα, ἀλλ’ ἢ φέρεσθαι µετέωρον ἄχρι 
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τῆς δεῦρο ἀλώµενον ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἔκδοτον ἑαυτὸν δεδωκότα γαστριµαργίᾳ καὶ 
οἰνοφλυγίᾳ, µηδενὶ µηδὲν ὁµιλοῦντα. Καὶ αὕτη δὲ ἡ συµφορὰ συνέβη Πτολεµαίῳ 
ἐκ τῆς ἀλόγου οἰήσεως, κατὰ τὸ γεγραµµένον· «Οἷς µὴ ὑπάρχει κυβέρνησις 
πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα». 
 

Μετάφραση 
Η ιστορία του Πτολεµαίου 

Κάποιος άλλος πάλι, που τον έλεγαν Πτολεµαίο, έζησε ζωή που είναι δύσκολο ή και 
αδύνατο να την εξιστορήσει κανείς. Γιατί κατοικούσε πέρα από τη Σκήτη, στη λεγόµενη 
Κλίµακα. Έτσι καλείται αυτός ο τόπος, στον οποίο κανείς δεν µπορεί να κατοικήσει, 
αφού το πηγάδι των αδελφών βρίσκεται δεκαοκτώ σηµεία µακριά. Εκείνος, λοιπόν, 
έπαιρνε και µετέφερε πολλά πήλινα κιλικίσια δοχεία και τον µήνα Δεκέµβριο και 
Ιανουάριο µαζεύοντας την υγρασία µε σφουγγάρι από τα βράχια — γιατί τότε σ’ εκείνα 
τα µέρη υπάρχει πολλή υγρασία — κατάφερε να µείνει εκεί για δεκαπέντε χρόνια. 2 

Επειδή αποξενώθηκε και από τη διδασκαλία και από την ευεργετική συναναστροφή µε 
αγίους άνδρες και από την αδιάλειπτη συµµετοχή στα µυστήρια, αποµακρύνθηκε σε 
τέτοιο βαθµό από τον ίσιο δρόµο, ώστε έλεγε ότι όλα τα προαναφερθέντα δεν αξίζουν 
τίποτα, κι έτσι περιπλανιέται µετέωρος µέχρι σήµερα τριγυρίζοντας στην Αίγυπτο και 
παραδίνοντας τον εαυτό του στη λαιµαργία και τη µέθη, χωρίς να συναναστρέφεται ποτέ 
κανέναν. Κι αυτή η συµφορά βρήκε τον Πτολεµαίο λόγω της παράλογης αλαζονείας 
του, γιατί, σύµφωνα µε τη γραπτή παράδοση: «Όποιοι στερούνται αυτοσυγκράτησης 
πέφτουν σαν τα φύλλα».  
 

Σχόλια 
1 Πτολεµαῖος: Αν και στην Αίγυπτο της ύστερης αρχαιότητας το όνοµα Πτολεµαῖος 
απαντά λιγότερο συχνά από ό,τι στην Αίγυπτο της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής 
περιόδου, είναι αρκετά διαδεδοµένο κατά την εποχή συγγραφής του παρόντος κειµένου. 
 

2 «Οἷς µὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα»: Το χωρίο προέρχεται από την 
Παλαιά Διαθήκη, Παροιµίαι 11,14 : οἷς µὴ ὑπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα, | 
σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ (έκδοση: A. Rahlfs). 
 

50. Περὶ Γαδδανᾶ 
Ἔγνων γέροντα Παλαιστῖνόν τινα Γαδδανᾶν ὀνόµατι, ὃς τὸν ἄστεγον ἔζησε βίον 
εἰς τοὺς περὶ τὸν Ἰορδάνην τόπους. Τούτῳ ποτὲ Ἰουδαῖοι κατὰ ζῆλον ἐπιθέµενοι ἐν 
τοῖς περὶ τὴν Νεκρὰν θάλασσαν τόποις ξίφος γυµνώσαντες ἐπῆλθον. Καὶ συνέβη 
πρᾶγµα τοιοῦτον· ἐν τῷ τὸ ξίφος ἐπᾶραι καὶ βουληθῆναι σπᾶσαι κατὰ τοῦ 
Γαδδανᾶ ἀπεξηράνθη ἡ χεὶρ τοῦ τὸ ξίφος γυµνώσαντος, πεσόντος τοῦ ξίφους ἀπὸ 
τῆς δεξιᾶς τοῦ ἔχοντος. 
 

Μετάφραση 
Η ιστορία του Γαδδανά 

Γνώρισα κάποιον Παλαιστίνιο γέροντα ονόµατι Γαδδανά, ο οποίος έζησε ως άστεγος 
στα µέρη του Ιορδάνη. Κάποτε του επιτέθηκαν πάνω στον ζήλο τους κάποιοι Ιουδαίοι 
στην περιοχή της Νεκράς θάλασσας βγάζοντας τα ξίφη τους. Και τα πράγµατα έγιναν ως 
εξής: Την ώρα που κάποιος από αυτούς σήκωσε το ξίφος του και ετοιµαζόταν να το 
στρέψει στον Γαδδανά, ξεράθηκε το χέρι αυτού που τράβηξε το ξίφος, και έπεσε το 
ξίφος από το δεξί χέρι αυτού που το κρατούσε.  
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64. Περὶ Ἰουλιανῆς 
Ἰουλιανή τις πάλιν παρθένος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας λογιωτάτη ἐλέγετο 
καὶ πιστοτάτη· ἥτις Ὠριγένην τὸν συγγραφέα φεύγοντα τὴν ἐπανάστασιν τῶν 
Ἑλλήνων ἐδέξατο ἐπὶ δύο ἔτη ἰδίοις ἀναλώµασι καὶ ὑπηρεσίᾳ ἀναπαύσασα τὸν 
ἄνδρα. Εὗρον δὲ ταῦτα ἐγὼ γεγραµµένα ἐν παλαιοτάτῳ βιβλίῳ στιχηρῷ, ἐν ᾧ 
ἐγέγραπτο χειρὶ Ὠριγένους· 2 «Τοῦτο τὸ βιβλίον εὗρον ἐγὼ παρὰ Ἰουλιανῇ τῇ 
παρθένῳ ἐν Καισαρείᾳ, κρυπτόµενος παρ’ αὐτῇ»· ἥτις ἔλεγε παρ’ αὐτοῦ Συµµάχου 
τοῦ ἑρµηνέως τῶν Ἰουδαίων αὐτὸ εἰληφέναι. Οὐ παρέργως δὲ τέθεικα καὶ τὰς 
ἀρετὰς τούτων τῶν γυναικῶν, ἵνα µάθωµεν ὅτι πολυτρόπως ἔνεστι κερδαίνειν ἐὰν 
ἐθέλωµεν.  

 
Μετάφραση 

Η ιστορία της Ιουλιανής 
Κάποια Ιουλιανή πάλι, παρθένος στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, θεωρούνταν πολύ 
λόγια και βαθιά πιστή. Αυτή φιλοξένησε για δύο χρόνια τον Ωριγένη, τον συγγραφέα, ο 
οποίος προσπαθούσε να ξεφύγει από την εξέγερση των Εθνικών, και τον περιποιήθηκε 
µε δικά της έξοδα και µε προσωπική υπηρεσία. Αυτά τα βρήκα γραµµένα σε παµπάλαιο 
βιβλίο που περιείχε στίχους, στο οποίο υπήρχε η ιδιόχειρη σηµείωση του Ωριγένη: 2 
«Τούτο το βιβλίο το βρήκα εγώ στο σπίτι της Ιουλιανής της παρθένου, στην Καισάρεια, 
όταν κρυβόµουν σε αυτήν». Και αυτή έλεγε ότι το είχε πάρει αυτό από τον ίδιο τον 
Σύµµαχο, τον µεταφραστή των Ιουδαίων. Συµπεριέλαβα, λοιπόν, καθόλου τυχαία και τις 
αρετές αυτών των γυναικών, για να µάθουµε ότι είναι δυνατόν να ωφελούµαστε µε 
πολλούς τρόπους εάν το θέλουµε. 

 
Σχόλια 

1 ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας: Η συµπλήρωση τῆς Καππαδοκίας θεωρήθηκε 
προφανώς αναγκαία, αφού εκτός από την εν λόγω Καισάρεια, η οποία βρίσκεται στην 
κεντρική Μικρά Ασία (Καππαδοκία), υπήρχαν και αρκετές άλλες πόλεις µε αυτό το 
όνοµα, όπως, για παράδειγµα, η Καισάρεια της Παλαιστίνης (Caesaria Maritima, 
Στράτωνος πύργος, Caesarea Stratonis), που βρίσκεται στα παράλια της Μεσογείου στο 
σηµερινό βόρειο Ισραήλ µεταξύ Τελ Αβίβ και Χάιφας. 
 

1 Ὠριγένην τὸν συγγραφέα: Ο Ωριγένης (περ. 185 µ.Χ. – ίσως 254 µ.Χ.) είναι ο γνωστός 
θεολόγος, πλατωνιστής φιλόσοφος και συγγραφέας, υπέρµαχος του χριστιανισµού, η 
διδασκαλία του οποίου επηρέασε τον Παλλάδιο· βλ. ενδεικτικά Gregory, Origen. 
 

2 Οὐ παρέργως δὲ τέθεικα ... ἐὰν ἐθέλωµεν: Ο Παλλάδιος βεβαιώνει τον αναγνώστη ότι η 
αναφορά του σε γυναίκες και όχι µόνο σε άνδρες που ακολούθησαν τον δρόµο του 
ασκητισµού είναι συνειδητή, αφού είναι πεπεισµένος ότι ο βίος πολλών από τις 
ασκήτριες αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση. 
 

67. Περὶ Μάγνας 
Ἐν ταύτῃ τῇ πόλει Ἀγκύρᾳ πολλαὶ µὲν καὶ ἄλλαι παρθένοι ὡς χιλιάδες δύο ἢ 
πλεῖον καὶ ἐγκρατευόµεναι καὶ ἐπίσηµοι γυναῖκες διαπρέπουσιν. Ἐν αἷς ἐπικρατεῖ 
κατ’ εὐλάβειαν Μάγνα σεµνοτάτη γυνή, ἣν οὐκ οἶδα τί ὀνοµάσω, παρθένον ἢ 
χήραν. Βίᾳ γὰρ συναφθεῖσα παρὰ τῆς ἰδίας µητρὸς ἀνδρί, δελεάσασα τοῦτον καὶ 
ὑπερθεµένη, ὥς φασιν οἱ πολλοί, µεµένηκεν ἄψαυστος. 2 Οὗ µετ’ ὀλίγον 
τελευτήσαντος ὅλην ἑαυτὴν ἐπέδωκε τῷ θεῷ, φροντίζουσα σεµνῶς τῶν ἰδίων 
οἴκων, ζῶσα ἀσκητικώτατον βίον καὶ σώφρονα, τοιαύτην ἔχουσα τὴν συντυχίαν 
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ὡς αἰδεῖσθαι αὐτὴν καὶ ἐπισκόπους ὑπερβολῇ εὐλαβείας. Αὕτη τὰς λοιπὰς καὶ 
περιττευούσας χρείας ξενοδοχείοις καὶ πτωχοῖς καὶ διοδεύουσιν ἐπισκόποις 
χορηγοῦσα, οὐ παύεται ἐργαζοµένη κατὰ τὸ λεληθὸς δι’ ἑαυτῆς καὶ δι’ οἰκετῶν 
πιστοτάτων µηδὲ ἀπολιµπανοµένη τῆς ἐκκλησίας ἐν ταῖς νυξίν. 
 

Μετάφραση 
Η ιστορία της Μάγνας 

Σ’ αυτήν την πόλη της Άγκυρας, ξεχωρίζουν για την εγκράτειά τους πολλές παρθένοι, 
περίπου δύο χιλιάδες ή και περισσότερες, καθώς και διακεκριµένες γυναίκες. Ανάµεσα 
σε αυτές ξεχωρίζει για την ευλάβειά της η Μάγνα, γυναίκα εξαιρετικά σεµνή, την οποία 
δεν ξέρω πώς να την αποκαλέσω, παρθένο ή χήρα. Γιατί, µολονότι παντρεύτηκε κάποιον 
άνδρα µετά την πίεση που της άσκησε η ίδια της η µάνα, έχει µείνει ανέγγιχτη, αφού τον 
παραπλάνησε και του επιβλήθηκε, όπως λένε οι περισσότεροι. 2  Όταν αυτός πέθανε 
µετά από λίγο καιρό, αφιέρωσε τον εαυτό της ολοκληρωτικά στον Θεό φροντίζοντας µε 
σεµνότητα τα του οίκου της, διάγοντας βίο απολύτως ασκητικό και συνετό, έχοντας 
τέτοιου είδους συναναστροφή µε τους άλλους ανθρώπους, ώστε ακόµα και οι επίσκοποι 
να αισθάνονται σεβασµό λόγω της υπερβολικής της ευλάβειας. Αυτή όσα αγαθά της 
περισσεύουν και δεν τα χρειάζεται τα προσφέρει σε ιδρύµατα για τη φροντίδα των 
ξένων και σε φτωχούς και σε περαστικούς επισκόπους και δεν σταµατά να εργάζεται 
κρυφά µόνη της και µε τη βοήθεια πολύ έµπιστων οικιακών δούλων, χωρίς να αφήνει 
την εκκλησία ούτε τη νύχτα. 
 

Σχόλια 
1 δελεάσασα τοῦτον καὶ ὑπερθεµένη: Ο τρόπος µε τον οποίο η Μάγνα κατάφερε να 
επιβάλει τη βούλησή της παραµένει άγνωστος.  
 

69. Περὶ παρθένου ἐκπεσούσης καὶ µετανοησάσης 
Ἀσκήτριά τις παρθένος µένουσα σὺν ἄλλαις δύο ἠσκήθη ἐπὶ ἔτη ἐννέα ἢ δέκα. 
Αὕτη δελεασθεῖσα παρὰ ψάλτου ⸢τινὸς⸣ ἐξέπεσε, καὶ κατὰ γαστρὸς λαβοῦσα 
ἐγέννησεν. Εἰς ἄκρον δὲ µῖσος ἐλάσασα τοῦ ταύτην δελεάσαντος κατενύγη τὴν 
ψυχὴν εἰς βάθος, καὶ εἰς τοσοῦτον ἤλασε µετανοίας ὡς ἄντικρυς ἀποκαρτερῆσαι 
καὶ λιµῷ ἑαυτὴν ἀποκτεῖναι. 2 Προσευχοµένη δὲ ἐδέετο τοῦ θεοῦ λέγουσα ὅτι «Ὁ 
θεὸς ὁ µέγας, ὁ βαστάζων τὰ κακὰ πάσης κτίσεως καὶ µὴ βουλόµενος τὸν θάνατον 
καὶ τὴν ἀπώλειαν τῶν πταιόντων· εἰ θέλεις µε σωθῆναι, ἐν τούτῳ µοι δεῖξον τὰ 
θαυµάσιά σου καὶ συνάγαγε τὸν καρπὸν τῆς ἐµῆς ἁµαρτίας ὅνπερ γεγέννηκα, ἵνα 
µὴ ἢ σχοινίῳ χρήσωµαι, ἢ ἐµαυτὴν δισκεύσω». Ἐν τούτοις δεοµένη εἰσηκούσθη· 
τὸ γὰρ τεχθὲν µετ’ οὐ πολὺ ἐτελεύτησεν. 3 Ἀπὸ οὖν τῆς ἡµέρας ἐκείνης τῷ µὲν 
ταύτην αἰχµαλωτεύσαντι οὐκέτι συνέτυχεν, ἔκδοτον δὲ ἑαυτὴν εἰς ἀκροτάτην 
νηστείαν δοῦσα, νοσούσαις καὶ λελωβηµέναις ἐξυπηρετήσατο ἐπὶ τριάκοντα ἔτη, 
οὕτως τὸν θεὸν δυσωπήσασα ὡς ἀποκαλυφθῆναί τινι τῶν ἁγίων πρεσβυτέρων ὅτι 
«Ἡ δεῖνά µοι εὐηρέστησε µᾶλλον ἐν τῇ µετανοίᾳ ἢ ἐν τῇ παρθενίᾳ». Ταῦτα δὲ 
γράφω ἵνα µὴ καταφρονῶµεν τῶν γνησίως µετανοούντων. 
 

Μετάφραση 
Η ιστορία της παρθένου που αµάρτησε και µετανόησε 

Κάποια ασκήτρια παρθένος διήγαγε ασκητικό βίο για εννέα ή δέκα χρόνια µένοντας µε 
δύο άλλες. Αυτή, παρασύρθηκε από κάποιον ψάλτη και παραστράτησε, έµεινε έγκυος 
και γέννησε. Αφού πρώτα ένιωσε να διακατέχεται από ακραίο µίσος γι’ αυτόν που την 
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παρέσυρε, πληγώθηκε τόσο βαθιά στην ψυχή της και η διάθεσή της να εξιλεωθεί έφθασε 
σε τέτοιο σηµείο, ώστε άρχισε να παραδίνεται ολοκληρωτικά στον θάνατο από εκούσια 
πείνα και να αυτοκτονεί από ασιτία. 2 Στην προσευχή της,  παρακαλούσε τον Θεό 
λέγοντας: «Μεγάλε µου Θεέ, εσύ που κουβαλάς τα δεινά όλης της πλάσης και δεν θέλεις 
τον θάνατο όσων έσφαλαν, αν θέλεις να σωθώ, δείξε µου για τον σκοπό αυτό τα 
θαυµαστά σου έργα και πάρε τον καρπό της αµαρτίας µου, τον οποίο έχω γεννήσει, για 
να µη χρησιµοποιήσω σκοινί ή πέσω να σκοτωθώ». Κι ενώ αυτά παρακαλούσε, το 
αίτηµά της εισακούσθηκε. Γιατί το βρέφος που είχε γεννηθεί πριν από λίγο πέθανε. 3 
Από εκείνη την ηµέρα, λοιπόν, δεν ξανασυνάντησε αυτόν που την παγίδευσε και, αφού 
παρέδωσε τον εαυτό της σε ακραία νηστεία, φρόντιζε για τριάντα χρόνια άρρωστες ή 
ανάπηρες γυναίκες, κερδίζοντας σε τέτοιο βαθµό την εύνοια του Θεού, ώστε να 
φανερωθεί (sc. από τον Θεό) σε κάποιον από τους αγίους ιερείς ότι: «Η δείνα µε 
ευχαρίστησε περισσότερο µε τη µετάνοια παρά µε την παρθενία της». Αυτά τα γράφω 
για µην περιφρονούµε όσους µετανοούν πραγµατικά.  
 

Σχόλια 
1 εἰς ἄκρον δὲ µῖσος ... ἑαυτὴν ἀποκτεῖναι: Η δεινότητα του Παλλαδίου στη χρήση της 
Ελληνικής τού επιτρέπει να περιγράψει µε ακριβή και ευφάνταστο τρόπο τις 
συναισθηµατικές διακυµάνσεις της γυναίκας που πρωταγωνιστεί στο παρόν κείµενο, η 
οποία βιώνει ανάµεικτα συναισθήµατα.  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Ιωάννης Μόσχος (µεταξύ 540–550 Κιλικία ή κατ᾽ άλλους Δαµασκό – 
πιθανώς 619 Ρώµη ή 634 Κων/πολη) εκάρη µοναχός στη Μονή του Οσίου 
Θεοδοσίου έξω από τη Βηθλεέµ. Ταξίδευσε ευρέως στην ανατολική Μεσόγειο 
προς το τέλος του έκτου και στις αρχές του έβδοµου αιώνα. Συνοδευόταν από 
τον µαθητή του και µετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύµων Σωφρόνιο (βλ. 
παρακάτω στο κεφάλαιο για την ποίηση), µε τον οποίο είχε ήδη συνασκητεύσει 
για µια δεκαετία στην έρηµο της Ιουδαίας, ενώ αργότερα συνέγραψαν Βίο του 
Αγίου Ιωάννη του Ελεήµονος. Περί το 575 ταξίδευσαν στην Αίγυπτο και τελικά 
µόνασαν για µια δεκαετία στο Σινά. Στη συνέχεια, επισκέφτηκαν την 
Παλαιστίνη, την Αντιόχεια και την Κιλικία, προτού επιστρέψουν στην 
Αλεξάνδρεια. Μετά την περσική κατάληψη των Ιεροσολύµων το 614, 
µετέβησαν στη Ρώµη (κατ᾽ άλλους στην Κωνσταντινούπολη). Το κύριο σωζό-
µενο έργο του είναι το Λειµωνάριον.  
 

Λειµωνάριον 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Λειµών (πνευµατικό «λιβάδι», Pratum spirituale), ή κοινώς Λειµωνάριον, 
είναι µια συλλογή άνω των διακοσίων σύντοµων ή εκτενέστερων ιστοριών µε 
ήρωες µοναχούς και ερηµίτες. Ανήκει στο αγιολογικό είδος των ψυχωφελών 
διηγήσεων και ειδικότερα στην κατηγορία των λεγόµενων Γεροντικών ή 
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Πατερικών. Μας παραδίδει µια εξαιρετικά ζωντανή απεικόνιση του µοναχισµού 
στην έξοδο της ύστερης αρχαιότητας, όπως τον γνώρισε ο συγγραφέας από 
κοντά, στα µοναστήρια, στις λαύρες και στα κοινόβια, στις ερήµους και στις 
πόλεις της ανατολικής Μεσογείου, όπου ζούσαν και κινούνταν µοναχοί 
διαφορετικής καταγωγής. Ταυτοχρόνως, διασώζει πολύτιµες εικόνες του 
υπόλοιπου κόσµου γύρω του, όπως των ανθρώπων που επισκέπτονταν τους 
µοναχούς, γέροντες και αββάδες, για να ζητήσουν συµβουλή για τα προβλήµατά 
τους. Ο Μόσχος διηγείται ιστορίες που είδε ή άκουσε από άλλους µοναχούς, 
όπως θα φανεί και από τα ανθολογούµενα κεφάλαια. Το έργο είναι αφιερωµένο 
στον Σωφρόνιο, στον οποίο ο Μόσχος το παρέδωσε πριν από τον θάνατό του. 
Ας σηµειωθεί ότι η χρήση µεταφορικού τίτλου ήταν συνήθης στα βυζαντινά 
χρόνια (βλ. π.χ. την Κλίµακα του Ιωάννη ή τη Σούδα). 

Η γλώσσα του Λειµωναρίου είναι η ελληνική της ύστερης αρχαιότητας, 
συνέχεια της Ελληνιστικής Κοινής. Ο συγγραφέας αποφεύγει τον µακροπερίοδο 
λόγο, η σύνταξή του γενικά δεν παρουσιάζει δυσκολίες και το λεξιλόγιο είναι 
της καθοµιλουµένης (δυστυχώς όµως δεν υπάρχει ακόµη κριτική έκδοση και οι 
σχετικές µελέτες δεν µπορούν παρά να έχουν προσωρινό χαρακτήρα). Η σχεδόν 
δηµώδης αυτή γλώσσα, η συνεπακόλουθη απλότητα του ύφους και ο ευχάριστος 
χαρακτήρας της διήγησης µαζί µε το γοητευτικό περιεχόµενο των ιστοριών και 
την παροχή πρακτικών συµβουλών για θέµατα που αφορούσαν και στη ζωή των 
πολλών, συνέβαλαν αποφασιστικά στη µεγάλη διάδοση του έργου, καθώς το 
κείµενο µπορούσε να γίνει εύκολα αντιληπτό από ευρέα ακροατήρια χωρίς αξιό-
λογη µόρφωση. Το πλήθος των µεσαιωνικών χειρογράφων που σώζονται ως τις 
µέρες µας, η ύπαρξη βυζαντινών εκδόσεων διαφορετικής έκτασης, για τις οποίες 
µάλιστα διαθέτουµε την πρώιµη µαρτυρία του Φωτίου (Βιβλιοθήκη, κώδ. 199), 
αλλά και οι µεσαιωνικές µεταφράσεις (στα λατινικά, αραβικά και σλαβονικά) 
µαρτυρούν τη διάδοση αυτή. 

Από τα παρακάτω ενδεικτικά, αυτοτελή κεφάλαια, το 107 είναι η 
αφήγηση µιας θαυµατουργικής ιστορίας µε αρχαία έµπνευση, τα 105 και 108 
είναι αφηγήσεις επίσης θαυµαστών χριστιανικών ιστοριών, ενώ το 144, από το 
οποίο δίνεται ένα απόσπασµα, και τα 153 και 156 περιέχουν αποφθέγµατα και 
συµβουλές προς µοναχούς και λαϊκούς.  

CPG 7376, 7377, 7377a. 
Έκδ.: PG 87/3, 2851–3112· D.-C. Hesseling, Morceaux choisis du Pré 

Spirituel de Jean Moschos, Collection de l’Institut Néo-hellénique de 
l’Université de Paris 9, Paris 1931 για τα κεφ. 107, 144, 153, 156. 
 

Κεφάλαια 105, 107, 108, 144, 153, 156 
 
105. Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ὄντες παρεβάλοµεν τῷ ἀββᾷ Θεοδούλῳ τῷ ὄντι ἐν τῇ Ἁγίᾳ 
Σοφίᾳ ἐν τῇ Φάρῳ. Καὶ διηγήσατο ἡµῖν ὁ γέρων λέγων, ὅτι «Ἐν τῷ κοινοβίῳ 
ἀπεταξάµην τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ ἐν τῇ ἐρήµῳ τῆς ἁγίας 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν πόλεως· καὶ εὗρον ἐκεῖ γέροντα µέγαν, ὀνόµατι 
Χριστόφορον, Ῥωµαῖον τῷ γένει. Ἐν µιᾷ οὖν βάλλω αὐτῷ τὴν µετάνοιαν, λέγων· 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

550 

“Ποίησον ἀγάπην, ἀββᾶ, εἰπέ µοι τὴν ἐκ νεότητός σου ἐργασίαν”. Καὶ πολλὰ 
παρακληθεὶς ὑπ’ ἐµοῦ ὁ γέρων, καὶ γνοὺς ὅτι δι’ ὠφέλειαν ψυχῆς αὐτὸν ἐρωτῶ, 
διηγήσατό µοι, λέγων, ὅτι “Ὅτε ἀπεταξάµην, τέκνον, πολλὴν εἶχον θέρµην εἰς τὸ 
µοναχικόν· καὶ τὰς µὲν ἡµέρας ἐσχόλαζον εἰς τὸν κανόνα, τὰς δὲ νύκτας 
ἀπηρχόµην εἰς τὸ σπήλαιον, ἔνθα ὅ τε ἐν ἁγίοις Θεοδόσιος καὶ οἱ λοιποὶ ἅγιοι 
κεῖνται πατέρες, πρὸς τὸ εὔξασθαι. Καὶ κατερχόµενος εἰς τὸ σπήλαιον, κατὰ 
βαθµὸν ἔβαλον τῷ Θεῷ µετανοίας ἑκατόν. Εἰσὶ δὲ βαθµοὶ τὸν ἀριθµὸν δεκαοκτώ. 
Καὶ ὅτε πάντας κατῆλθον τοὺς βαθµούς, διετέλουν ἕως οὗ ἔκρουσεν τὸ ξύλον· τότε 
ἀνηρχόµην εἰς τὸν κανόνα. Μετὰ οὖν τὸ ποιῆσαί µε ἔτη δέκα τὴν ἐργασίαν ταύτην, 
µετὰ νηστείας, καὶ πολλῆς ἐγκρατείας, καὶ κόπου, ἔρχοµαι ἐν µιᾷ κατὰ τὴν 
συνήθειαν κατελθεῖν εἰς τὸ σπήλαιον· καὶ µετὰ τὸ πληρῶσαί µε τὰς κατὰ βαθµὸν 
µετανοίας, ὡς ἔµελλον εἰς τὸ ἔδαφος κατιέναι τοῦ σπηλαίου, γίνοµαι ἐν ἐκστάσει, 
καὶ θεωρῶ ὅλον τοῦ σπηλαίου τὸ ἔδαφος κανδηλῶν πεπληρωµένον· καὶ αἱ µὲν 
ἧπτον, αἱ δὲ οὔ. Θεωρῶ δὲ καὶ δύο ἄνδρας τὰς χλαµύδας ἠµφιεσµένους, καὶ 
λευχειµονοῦντας, ἐπισκευάζοντας τὰς αὐτὰς κανδήλας. Ἐγὼ δὲ εἶπον αὐτοῖς, 
‘Διατί ἐθήκατε τὰς κανδήλας ταύτας, καὶ οὐ συγχωρεῖτε ἡµῖν κατελθεῖν, καὶ 
εὔξασθαι;’ Οἱ δὲ ἀπεκρίναντό µοι λέγοντες, ὅτι ‘τῶν πατέρων εἰσὶν αἱ κανδῆλαι’. 
Ἐγὼ δὲ πάλιν εἶπον πρὸς αὐτούς· ‘Καὶ διατί αἱ µὲν ἅπτουσιν, αἱ δὲ οὐχ ἅπτουσιν;᾽ 
Οἱ δὲ πάλιν ἀπεκρίναντό µοι· ‘Οἱ θέλοντες, τὰς ἑαυτῶν ἀνῆψαν᾽. Τότε λέγω 
αὐτοῖς· ‘Ποιήσατε ἀγάπην. Ἡ ἐµὴ κανδήλα ἅπτει ἢ οὔ;᾽ Οἱ δὲ ἔφησαν, ‘Εὖξαι, καὶ 
ἅπτοµεν αὐτήν᾽. Καὶ λέγω ἐγὼ ἀκµήν· ‘Εὖξαι, καὶ ἕως ἄρτι, τί ἐποίουν;᾽ Καὶ ἐπὶ 
τούτῳ τῷ λόγῳ ἦλθον εἰς ἐµαυτόν, καὶ στραφείς, οὐδένα ἐθεασάµην. Τότε λέγω 
ἐµαυτῷ· ‘Χριστόφορε, εἰ θέλεις σωθῆναι, τοῦ κόπου περισσοτέρου χρεία᾽. Καὶ 
πρωΐας ἀνεχώρησα ἀπὸ τοῦ µοναστηρίου. Καὶ ἀπῆλθον εἰς τὸ ὄρος τὸ Σινᾶ, µηδὲν 
ἀποφερόµενος, εἰ µὴ ἃ ἐφόρουν καὶ µόνον. Καὶ µετὰ τὸ ποιῆσαί µε ἐκεῖ 
πεντήκοντα χρόνους ἐν ἀσκήσει, ἦλθέν µοι φωνὴ λέγουσα· ‘Χριστόφορε, 
Χριστόφορε, ἄπελθε εἰς τὸ κοινόβιόν σου, ἐν ᾧ καλῶς ἠγωνίσω, ἵνα ἐκεῖ 
τελειωθῇς µετὰ τῶν πατέρων σου᾽”. Καὶ µετ’ ὀλίγον χρόνον τοῦ εἰπεῖν µοι ταῦτα 
ἀνεπαύσατο ἐν κυρίῳ ἡ ἁγία αὐτοῦ ψυχὴ ἐν ἀγαλλιάσει».  

Πάλιν ἡµῖν ὁ αὐτὸς ἀββᾶς Θεόδουλος διηγήσατο περὶ τοῦ αὐτοῦ ἀββᾶ 
Χριστοφόρου. «Ἔλεγεν δέ», φησίν, «ὁ γέρων, ὅτι “Ἐν µιᾷ ἀνῆλθον ἐκ τοῦ 
µοναστηρίου εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν προσκυνῆσαι τὸν ἅγιον σταυρόν. Καὶ µετὰ τὸ 
προσκυνῆσαί µε”, φησίν, “ἐν τῷ ἐξιέναι, θεωρῶ τινα ἀδελφὸν ἐν τῷ πυλῶνι τοῦ 
µεσαυλίου τοῦ ἁγίου σταυροῦ, µήτε εἰσιόντα, µήτε ἐξιόντα. Θεωρῶ δὲ καὶ δύο 
κόρακας ἀναιδῶς πετοµένους εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τοῖς πτεροῖς κοσσίζοντας 
αὐτοῦ τὰς ὄψεις, καὶ µὴ ἐῶντας αὐτὸν εἰσελθεῖν ἐν τῷ ναῷ. Καὶ γνοὺς ἐγὼ 
δαίµονας αὐτοὺς εἶναι, λέγω αὐτῷ· ‘Εἰπέ, ἀδελφέ, τί ἔστηκας εἰς τὸ µέσον τοῦ 
πυλῶνος, καὶ οὐκ εἰσέρχῃ;᾽ Ὁ δέ”, φησίν, “λέγει µοι· ‘Συγχώρησόν µοι, κῦρι 
ἀββᾶ, λογισµοὺς ἔχω· ὁ εἷς µὲν λέγει µοι, Εἴσελθε, προσκύνησον τὸν τίµιον 
σταυρόν· ἄλλος δὲ λέγει µοι Οὔκ, ἀλλ’ ὕπαγε, ποίησον ἀπόκρισιν, καὶ ἄλλοτε 
προσκυνεῖς᾽. Ἐγὼ δὲ ὡς ἤκουσα, κρατήσας αὐτοῦ τῆς χειρὸς εἰσήγαγον εἰς τὸν 
ναόν· καὶ εὐθέως ἔφυγον οἱ κόρακες ἀπ’ αὐτοῦ. Καὶ ποιήσας αὐτὸν προσκυνῆσαι 
τὸν ἅγιον σταυρόν, καὶ τὴν ἁγίαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν ἀνάστασιν, ἀπέλυσα 
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αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ”. Ταῦτα δέ µοι», φησίν, «ὁ γέρων διηγήσατο, ἐπειδὴ ἑώρα µε 
πολὺ ἐν ταῖς διακονίαις περισπώµενον, καὶ τῆς εὐχῆς ἀµελοῦντα». 
 

107. Ὡς ἀπὸ µιλίου ἑνὸς τοῦ ἁγίου Ἰορδάνου τοῦ ποταµοῦ λαύρα ἐστὶ τοῦ ἁγίου 
ἀββᾶ Γερασίµου λεγοµένη. Ἐν αὐτῇ τῇ λαύρᾳ παραβαλοῦσιν ἡµῖν διηγήσαντο οἱ 
ἐκεῖ καθεζόµενοι πατέρες περὶ τοῦ ἁγίου τούτου, ὅτι περιπατοῦντι ἐν µιᾷ παρὰ τὴν 
ὄχθην τοῦ ἁγίου Ἰορδάνου, ὑπήντησεν αὐτῷ λέων πάνυ ὠρυόµενος ἐκ τοῦ ποδὸς 
αὐτοῦ. Εἶχεν γὰρ ἀπὸ καλάµου σκόλοπα ἐµπαγέντα αὐτῷ, καὶ ὡς ἐκ τούτου 
ὀγκωθῆναι αὐτοῦ τὸν πόδα, καὶ πλήρη πύου γενέσθαι. Ὡς οὖν ἐθεώρησεν ὁ λέων 
τὸν γέροντα, ἦλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ ἐπεδείκνυεν αὐτῷ τὸν πεπληγµένον πόδα ἐκ 
τοῦ ἐµπαγέντος αὐτῷ σκόλοπος, κλαίων τρόπον τινά, καὶ δεόµενος τῆς παρ’ αὐτοῦ 
θεραπείας τυχεῖν. Ὡς δὲ εἶδεν αὐτὸν ὁ γέρων ἐν τοιαύτῃ ἀνάγκῃ, καθίσας, καὶ 
λαβόµενος αὐτοῦ τοῦ ποδός, καὶ ἀνατεµὼν αὐτόν, ἐξέβαλε τὸν κάλαµον µετὰ 
πολλῶν ὑγρῶν, καὶ καλῶς περικαθαρίσας τὸ τραῦµα, καὶ δήσας τὸν πόδα παννίῳ, 
ἀπέλυσεν. Ὁ δὲ λέων θεραπευθεὶς οὐκ ἔτι εἴασεν τὸν γέροντα, ἀλλ’ ὡς γνήσιος 
µαθητὴς ὅπου δ’ ἂν ἀπήρχετο ἠκολούθει αὐτῷ· ὥστε θαυµάζειν τὸν γέροντα τὴν 
τοσαύτην εὐγνωµοσύνην τοῦ θηρίου· καὶ λοιπὸν ἀπὸ τότε ὁ γέρων ἔτρεφεν αὐτόν, 
βάλλων αὐτῷ ἄρτον καὶ βρεκτὰ ὄσπρια.  

Εἶχεν δὲ ἡ λαύρα ὄνον δι’ ὕδωρ εἰς τὴν χρείαν τῶν γερόντων. Ἐκ γὰρ τοῦ 
ἁγίου τοῦ Ἰορδάνου πίνουσιν ὕδωρ. Ἀπέχει δὲ ἐκ τῆς λαύρας ὁ ποταµός, µίλιον ἕν. 
Συνήθειαν οὖν εἶχον οἱ πατέρες διδόναι τῷ λέοντι τὸν ὄνον, ἵνα βόσκῃ αὐτὸν 
παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ἁγίου Ἰορδάνου. Ἐν µιᾷ οὖν βοσκόµενος ὁ ὄνος ὑπὸ τοῦ 
λέοντος, ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ οὐκ ὀλίγον διάστηµα· καὶ ἰδοὺ καµηλάριοι ἐρχόµενοι 
ἀπὸ Ἀραβίας, καὶ εὑρόντες τὸν ὄνον, λαβόντες αὐτὸν ἀπῆλθον εἰς τὰ ἴδια. Ὁ δὲ 
λέων ἀπολέσας τὸν ὄνον, ἦλθεν εἰς τὴν λαύραν πάνυ στυγνὸς καὶ κατηφὴς πρὸς 
τὸν ἀββᾶν Γεράσιµον. Ἐνόµιζεν οὖν ὁ ἀββᾶς, ὅτι ἔφαγεν τὸν ὄνον ὁ λέων· καὶ 
λέγει αὐτῷ· «Ποῦ ὁ ὄνος;» Ὁ δὲ ὥσπερ ἄνθρωπος εἱστήκει σιωπῶν, καὶ κάτω 
νεύων. Λέγει αὐτῷ ὁ γέρων· «Ἔφαγες αὐτόν; Εὐλογητὸς κύριος. Εἴ τι ἐποίει ὁ 
ὄνος, ἀπ’ ἄρτι σὺ µέλλεις ποιεῖν». Ἀπὸ τότε οὖν ὁ λέων κελεύσαντος τοῦ γέροντος 
ἐβάσταζεν τὸ κανθήλιον κεράµια τέσσαρα ἔχον, καὶ ἔφερεν τὸ ὕδωρ. 

Ἦλθεν οὖν ἐν µιᾷ στρατιώτης εὔξασθαι πρὸς τὸν γέροντα, καὶ ἰδὼν τὸν 
λέοντα τὸ ὕδωρ βαστάζοντα, καὶ µαθὼν τὴν αἰτίαν, ἠλέησεν αὐτόν. Καὶ ἐκβαλὼν 
τρία νοµίσµατα ἔδωκε τοῖς γέρουσι, ἵνα ἀγοράσωσιν ὄνον εἰς τὴν χρείαν τοῦ 
ὕδατος, καὶ τὸν λέοντα τῆς τοιαύτης λειτουργίας ἐλευθερώσωσι. Μετὰ οὖν χρόνον 
τινὰ τοῦ ἐλευθερωθῆναι τὸν λέοντα, ὁ καµηλάριος ὁ τὸν ὄνον λαβών, ἤρχετο 
πάλιν σῖτον πωλῆσαι ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει, ἔχων τὸν ὄνον µεθ’ ἑαυτοῦ· καὶ περάσας 
τὸν ἅγιον Ἰορδάνην κατὰ συγκυρίαν ὑπηντήθη τῷ λέοντι. Καὶ ἰδὼν αὐτόν, εἴασεν 
τὰς καµήλους, καὶ ἔφυγεν. Ὁ δὲ λέων, γνωρίσας τὸν ὄνον, ἔδραµεν ἐπ’ αὐτόν, καὶ 
τῷ στόµατι δακὼν αὐτοῦ, ὡς εἴωθεν, τὸ λουρίδιον, ἔσυρεν αὐτόν, καὶ τὰς τρεῖς 
καµήλους· χαίρων ὁµοῦ καὶ κράζων, ὡς τὸν ὄνον ὃν ἀπώλεσεν, εὑρηκώς, ἦλθεν 
πρὸς τὸν γέροντα. Ὁ γὰρ γέρων εἶχεν ὅτι λέων ἔφαγεν τὸν ὄνον. Τότε ἔγνω ὁ 
γέρων, ὅτι ἐσυκοφαντήθη ὁ λέων. Ἐπέθηκεν δὲ ὄνοµα τῷ λέοντι Ἰορδάνην. 
Ἐποίησεν οὖν µετὰ τοῦ γέροντος ἐν τῇ λαύρᾳ λέων, πενταετῆ χρόνον ἀχώριστος 
αὐτοῦ πάντοτε ὤν.  
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Ὅτε δὲ πρὸς κύριον ἀπεδήµησεν ὁ ἀββᾶς Γεράσιµος, καὶ ὑπὸ τῶν πατρῶν 
ἐτάφη, κατ’ οἰκονοµίαν Θεοῦ ὁ λέων οὐχ εὑρέθη τῇ λαύρᾳ. Μετὰ γοῦν ὀλίγον 
καιρὸν ἦλθεν ὁ λέων, καὶ ἐζήτει τὸν γέροντα. Ὁ δὲ µαθητὴς τοῦ γέροντος, καὶ ὁ 
ἀββᾶς Σαββάτιος, ἰδόντες αὐτόν, λέγουσιν αὐτῷ, «Ἰορδάνη, ὁ γέρων ἡµῶν 
ἀφῆκεν ἡµᾶς ὀρφανούς, καὶ πρὸς κύριον ἀπεδήµησεν, ἀλλὰ δεῦρο, φάγε». Ὁ δὲ 
λέων φαγεῖν οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ συνεχῶς τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτοῦ τῇδε κἀκεῖσε 
ὑπέστρεφεν, τοῦ ἰδεῖν τὸν γέροντα αὐτοῦ, ὠρυόµενος µεγάλα, καὶ µὴ φέρων αὐτοῦ 
τὴν ἀπόλειψιν. Ὁ δὲ ἀββᾶς Σαββάτιος ἰδόντες αὐτόν, καὶ οἱ λοιποὶ πατέρες 
τρίβοντες τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἔλεγον αὐτῷ· «Ἀπῆλθεν ὁ γέρων πρὸς κύριον, ἐάσας 
ἡµᾶς»· καὶ ταῦτα αὐτῶν λεγόντων οὐκ ἠδύναντο ἐκ τῶν βοῶν οὐδὲ ἐκ τῶν 
ὀδυρµῶν παῦσαι αὐτόν. Ἀλλ’ ὅσον αὐτὸν ἐδόκουν διὰ λόγων θεραπεύειν, καὶ 
µεταβάλλειν, τοσοῦτον ὠρυόµενος αὐτὸς µᾶλλον καὶ µᾶλλον διετέλει, καὶ βοαῖς 
µείζοσιν ἐκέχρητο τὸν θρῆνον ἐπαύξων, καὶ δεικνύων διὰ τῶν φωνῶν καὶ τοῦ 
προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλµῶν, τὴν λύπην ἣν εἶχεν µὴ βλέπων τὸν γέροντα. Τότε 
λέγει αὐτῷ ὁ ἀββᾶς Σαββάτιος· «Δεῦρο µετ’ ἐµοῦ, ἐφ’ ὅσον οὐ πιστεύεις ἡµῖν. Καὶ 
δεικνύω σοι ὅπου κεῖται ὁ γέρων ἡµῶν»· καὶ λαβὼν αὐτὸν ἀπήνεγκεν, ὅπου ἦσαν 
θάψαντες αὐτόν. Ἀπεῖχον δὲ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ὡς ἥµισυ µιλίου. Καὶ σταθεὶς ὁ 
ἀββᾶς Σαββάτιος ἐπάνω τοῦ τάφου τοῦ ἀββᾶ Γερασίµου, λέγει τῷ λέοντι· «Ἰδοὺ ὁ 
γέρων ἡµῶν»· καὶ ἔκλινεν τὰ γόνατα αὐτοῦ ὁ ἀββᾶς Σαββάτιος. Ὡς οὖν εἶδεν ὁ 
λέων πῶς ἔβαλεν µετανοίας, κρούων τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ σφοδρῶς εἰς τὴν γῆν καὶ 
ὠρυόµενος, παραχρῆµα ἀπέθανεν ἐπάνω τοῦ τάφου τοῦ γέροντος.  

Τοῦτο δὲ γέγονεν, οὐχ ὡς ψυχὴν λογικὴν ἔχοντος τοῦ λέοντος· ἀλλ’ ὡς τοῦ 
Θεοῦ θέλοντος δοξάσαι τοὺς δοξάζοντας αὐτόν, οὐ µόνον ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν, ἀλλὰ 
καὶ µετὰ θάνατον, καὶ δεῖξαι ποίαν εἶχον τὰ θηρία ὑποταγὴν πρὸς τὸν Ἀδὰµ πρὸ 
τοῦ αὐτὸν παρακοῦσαι τῆς ἐντολῆς, καὶ τῆς ἐν Παραδείσῳ τρυφῆς ἐκπεσεῖν.  
 

108. Ἐν Σάµῳ τῇ νήσῳ γενόµενοι παρεβάλοµεν ἐν τῷ κοινοβίῳ τῷ ἐπιλεγοµένῳ 
τοῦ Χαριξένου, τῷ ἀββᾷ Ἰσιδώρῳ τῷ ἡγουµένῳ ἀνδρὶ ἐναρέτῳ, καὶ ἀγάπην 
πολλὴν κεκτηµένῳ πρὸς πάντας, καὶ ἁπλότητι καὶ ὑπακοῇ ἀµέτρῳ κεκοσµηµένῳ. 
Ὃς µετὰ χρόνον τινὰ καὶ ἐπίσκοπος τῆς αὐτῆς Σαµίων γέγονε πόλεως· καὶ 
διηγήσατο ἡµῖν λέγων, ὅτι «Ὡς ἀπὸ µιλίων ὀκτὼ τῆς πόλεως κτῆµά ἐστιν ἔχον καὶ 
ἐκκλησίαν. Εἶχεν οὖν πρεσβύτερον πάνυ θαυµαστόν, ὃν οἱ γονεῖς καὶ µὴ θέλοντα 
γάµῳ προσοµιλῆσαι ἠνάγκασαν. Ὁ δὲ οὐ µόνον οὐ κατεσύρη τῇ ἀπάτῃ τῆς ἡδονῆς, 
καίτοι νέος ὢν καὶ νοµίµῳ γυναικὶ συζευχθείς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἐποίησεν 
σωφρόνως καὶ καθαρῶς ζῆσαι σὺν αὐτῷ. Ἔµαθον οὖν ἀµφότεροι τὸ ψαλτήριον, 
καὶ οἱ δύο ἐποίουν ἐν τῷ ἅµα τὴν ψαλµῳδίαν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, φυλάξαντες ἑαυτοὺς 
παρθένους µέχρι γήρους. Οὗτος οὖν ὁ πρεσβύτερος ἐν µιᾷ διεβλήθη τῷ ἐπισκόπῳ 
τὴν διαβολὴν ψευδῆ. Καὶ ἀγνοῶν τὰ κατ’ αὐτὸν ὁ ἐπίσκοπος, πέµψας, ἤγαγεν 
αὐτὸν ἐκ τοῦ κτήµατος, καὶ δέδωκεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, ὅπου εἰώθασιν οἱ 
πταίοντες κληρικοὶ ἐγκλείεσθαι καὶ φυλάττεσθαι.  

Ὡς οὖν ἦν ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ, ἔφθασεν ἐν ἁγίᾳ Κυριακῇ, καὶ τῇ νυκτὶ 
φαίνεται αὐτῷ νεώτερός τις εὐειδὴς πάνυ, λέγων αὐτῷ· “Ἐγείρου, πρεσβῦτα, 
ὕπαγε ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ σου, ἵνα τὴν ἁγίαν ποιήσῃς προσκοµιδήν”. Λέγει αὐτῷ ὁ 
πρεσβύτερος· “Οὐ δύναµαι, ἐπειδὴ ἐγκεκλεισµένος εἰµί”. Λέγει αὐτῷ ὁ φανείς· 
“Ἐγώ σοι ἀνοίξω τὴν φυλακήν, καὶ δεῦρο ἀκολούθει µοι”· καὶ ἀνοίξας τὴν θύραν 
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τῆς φυλακῆς ἔµπροσθεν αὐτοῦ ἐξῄει. Καὶ ἐξελθὼν ἀκολουθεῖ ἕως ἀπὸ µιλίου ἑνὸς 
τοῦ κτήµατος αὐτοῦ· ἡµέρας δὲ γενοµένης † ἔνθα παρακέκληται,† καὶ µὴ εὑρὼν 
αὐτὸν ἀνῆλθεν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον, λέγων, ὅτι “Ἀπέδρασεν ἀπ’ ἐµοῦ, ἔχοντός µου 
τὴν κλεῖν”· καὶ νοµίσας ὁ ἐπίσκοπος, ὅτι ἀπέδρασεν, ἀποστέλλει ἕνα παῖδα τοῦ 
ἐπισκοπείου λέγων· “Ἄπελθε καὶ βλέπε τὸν πρεσβύτερον εἴ ἐστιν ἐν τῷ κτήµατι 
αὐτοῦ, καὶ µηδὲν αὐτῷ τέως ποιήσῃς”. Ἀπελθὼν οὖν ὁ παῖς εὗρεν αὐτὸν ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ποιοῦντα, καὶ ἐπαναλύσας, εἶπεν τῷ ἐπισκόπῳ, ὅτι 
“Ἐκεῖ ἐστιν”, καὶ ὅτι “προσκοµίζοντα αὐτὸν ἔφθασα”. Ὁ δὲ ἐπίσκοπος µεῖζον 
ἀγανακτήσας κατ’ αὐτοῦ, ὤµοσεν, ὅτι “Αὔριον µετὰ πολλῆς ἀτιµίας φέρω αὐτόν”.  

Καὶ τῇ νυκτὶ τῆς Δευτέρας πάλιν φαίνεται αὐτῷ τῷ πρεσβυτέρῳ ὁ πρώην 
φανείς, λέγων αὐτῷ· “Δεῦρο ὅπως ἀπέλθωµεν ὅπου σε ὁ ἐπίσκοπος ἐν τῇ πόλει 
ἔβαλεν”. Καὶ λαβὼν αὐτὸν ἤνεγκεν πάλιν, καὶ ἀπέθετο αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ µὴ 
νοήσαντος τοῦ ταύτην πεπιστευµένου, καὶ πρωῒ τῇ Δευτέρᾳ µανθάνει ἀπ’ αὐτοῦ ὁ 
ἐπίσκοπος, ὅτι ὁ πρεσβύτερος ἐν τῇ φυλακῇ εὑρέθη ἀγνοοῦντος αὐτοῦ. Πέµψας 
οὖν ὁ ἐπίσκοπος ἐπυνθάνετο παρὰ τοῦ πρεσβυτέρου, πῶς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς φυλακῆς, 
καὶ πῶς πάλιν εἰσῆλθεν ἄνευ τῆς εἰδήσεως τοῦ φύλακος. Ὁ δὲ λέγει, ὅτι “Παῖς 
νέος εὐειδὴς πάνυ καλῶς φορῶν, τοῦ ἐπισκοπείου, ὡς ἔλεγεν αὐτός, καὶ ἤνοιξέν 
µοι, καὶ προηγεῖτό µοι ἕως ἑνὸς µιλίου κτήµατος ἀδίκως. Ταύτῃ τῇ νυκτὶ πάλιν 
ἐλθὼν εἰσήγαγέν µε”. Ἔφερεν δὲ ὁ ἐπίσκοπος πάντας τοὺς παῖδας τοῦ 
ἐπισκοπείου· οὐδὲν αὐτῶν ἐπεγίνωσκεν ὁ πρεσβύτερος. Τότε ὁ ἐπίσκοπος 
συνῆκεν, ὅτι ἄγγελος ὑπῆρχεν Θεοῦ ὁ τοῦτο ποιήσας, ἵνα µὴ ἀρετὴ τοῦ 
πρεσβυτέρου καθόλου κρυβῇ, ἀλλὰ ἵνα ἅπαντες µάθωσιν, καὶ δοξάσωσιν τὸν 
Θεὸν τὸν δοξάζοντα τοὺς δούλους αὐτοῦ. Καὶ οἰκοδοµηθεὶς εἰς αὐτόν, ἀπέλυσεν 
αὐτὸν µετ’ εἰρήνης, πολλὰ κατακράξας τῶν διαβαλλόντων αὐτόν».  
 

144. … Ἠρωτήθη γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· «Διατί συνεχῶς κρίνω τοὺς 
ἀδελφούς;» Ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «Ὅτι οὔπω ἔγνωκας ἑαυτόν. Ὁ γὰρ ἑαυτὸν 
γινώσκων, τὰ τῶν ἀδελφῶν οὐ θεωρεῖ».  
 

153. Δύο ἀδελφοὶ ἦσαν κοσµικοὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει, πάνυ εὐλαβεῖς, καὶ 
νηστεύοντες πολλά. Ὁ οὖν εἷς ἐλθὼν ἐν Ῥαϊθοῦ, ἀπετάξατο, καὶ γέγονε µοναχός. 
Μετὰ οὖν χρόνον ἦλθεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ κοσµικὸς ἐν Ῥαϊθοῦ, ἵνα ἴδῃ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ µοναχόν. Ὡς οὖν ἔµεινεν πρὸς αὐτόν, θεωρεῖ ὁ κοσµικὸς τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν µοναχὸν µεταλαµβάνοντα τὴν ἐννάτην ὥραν, καὶ 
σκανδαλισθεὶς λέγει αὐτῷ· «Ἀδελφέ, ὅταν ἦς κοσµικός, ἐν τῷ κόσµῳ οὐ 
µετελάµβανες τροφῆς, πρὶν δῦναι τὸν ἥλιον». Τότε λέγει αὐτῷ καὶ ὁ µοναχός· 
«Ὄντως, ἀδελφέ, ὅτε εἰς τὸν κόσµον ἤµην, ἐκ τῶν ὠτίων µου ἐτρεφόµην· ἡ γὰρ 
κενοδοξία τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ ἔπαινος, οὐ µετρίως ἔτρεφον, καὶ ἐπεκούφιζον 
τὸν πόνον τῆς ἀσκήσεως».  
 

156. Δύο φιλόσοφοι παρέβαλον γέροντι, καὶ ἐπερώτησαν αὐτὸν εἰπεῖν αὐτοῖς 
λόγον ὠφελείας. Ὁ δὲ γέρων ἐσιώπα. Πάλιν οἱ φιλόσοφοι εἶπον· «Οὐδὲν ἡµῖν 
ἀποκρίνῃ, Πάτερ;» Τότε ὁ γέρων λέγει αὐτοῖς· «Ὅτι µὲν φιλολόγοι ἐστὲ οἶδα, ὅτι 
δὲ οὐκ ἀληθεῖς φιλόσοφοι µαρτυρῶ. Μέχρις οὗ ποτε µανθάνετε λαλεῖν, οἱ ἀεὶ τὸ 
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λαλεῖν οὐκ εἰδότες; Γενέσθω οὖν ὑµῶν φιλοσοφίας ἔργον, τὸ ἀεὶ µελετᾶν τὸν 
θάνατον, καὶ τῇ σιωπῇ καὶ ἡσυχίᾳ ἑαυτοὺς φυλάττετε».  
 

Μετάφραση 
105. Όταν ήµασταν στην Αλεξάνδρεια, συναντήσαµε τον αββά Θεόδουλο, που 
βρισκόταν στην Αγία Σοφία στη Φάρο. Και µας διηγήθηκε ο γέροντας το εξής: 
«Αποκήρυξα τα εγκόσµια στο κοινόβιο του εν αγίοις πατέρα µας Θεοδοσίου στην έρηµο 
της Αγίας Πόλης του Χριστού του Θεού µας. Και βρήκα εκεί έναν σπουδαίο γέροντα 
ονόµατι Χριστόφορο, Ρωµαίο στο γένος. Μια µέρα λοιπόν του βάζω µετάνοια λέγοντας: 
“Κάνε αγάπη, αββά, και πες µου την πνευµατική εργασία σου από τότε που ήσουν 
νέος”. Και αφού τον παρακάλεσα πολύ και κατάλαβε ο γέροντας ότι τον ρωτούσα για 
την ωφέλεια της ψυχής µου, µου διηγήθηκε το εξής: “Όταν αποκήρυξα τα εγκόσµια, 
παιδί µου, είχα πολλή θέρµη για το µοναχικό σχήµα. Και τις ηµέρες ήµουν αφοσιωµένος 
στις ακολουθίες, ενώ τις νύκτες πήγαινα στο σπήλαιο, όπου έχουν ταφεί ο εν αγίοις 
Θεοδόσιος και οι λοιποί άγιοι πατέρες, για να προσευχηθώ. Και κατέβαινα στο σπήλαιο 
και σε κάθε σκαλοπάτι έβαζα εκατό µετάνοιες στον Θεό. Είναι δεκαοκτώ στον αριθµό 
τα σκαλοπάτια. Και αφού κατέβαινα όλα τα σκαλοπάτια, περίµενα µέχρι να χτυπήσει το 
σήµαντρο και τότε ανέβαινα για την ακολουθία. Μετά λοιπόν που έκανα την εργασία 
αυτή για δέκα χρόνια, µε νηστεία και πολλή εγκράτεια και κόπο, πηγαίνω µια µέρα, 
όπως συνήθιζα, να κατεβώ στο σπήλαιο. Και µετά που συµπλήρωσα τις µετάνοιες ανά 
σκαλοπάτι, όπως ετοιµαζόµουν να κατέβω στο έδαφος του σπηλαίου, πέφτω σε έκσταση 
και βλέπω όλο το έδαφος του σπηλαίου γεµάτο καντήλια. Και άλλα ήταν αναµµένα και 
άλλα όχι. Βλέπω και δύο άνδρες που φορούσαν χλαµύδες και ήταν λευκοντυµένοι, να 
ετοιµάζουν τα καντήλια αυτά. Εγώ τους είπα: ‘Γιατί βάλατε τα καντήλια αυτά και µε 
εµποδίζετε να κατέβω και να προσευχηθώ;’ Αυτοί µου αποκρίθηκαν λέγοντας ότι ‘Τα 
καντήλια είναι των πατέρων’. Και εγώ πάλι είπα σε αυτούς: ‘Και γιατί άλλα ανάβουν 
και άλλα δεν ανάβουν;’ Αυτοί πάλι µου απάντησαν: ‘Αυτοί που ήθελαν, άναψαν τα δικά 
τους’. Τότε τους λέω: ‘Κάνετε αγάπη. Το δικό µου καντήλι ανάβει ή όχι;’ Αυτοί είπαν: 
‘Προσευχήσου και το ανάβουµε’. Και εγώ επιµένω: ‘Προσευχήσου; Και µέχρι τώρα τί 
έκανα;’ Και µε αυτόν τον λόγο συνήλθα και στράφηκα χωρίς να δω κανέναν. Τότε λέω 
µέσα µου: ‘Χριστόφορε, αν θες να σωθείς, είναι αναγκαίος µεγαλύτερος κόπος’. Και το 
πρωί αναχώρησα από το µοναστήρι. Και πήγα στο όρος Σινά χωρίς να κουβαλώ τίποτα 
παρεκτός αυτά που φορούσα και µόνο. Και αφού πέρασα εκεί πενήντα χρόνια µε 
άσκηση, µου ήλθε φωνή που έλεγε: ‘Χριστόφορε, Χριστόφορε, πήγαινε στο κοινόβιό 
σου, στο οποίο αγωνίστηκες καλά, για να τελειωθείς εκεί µε τους πατέρες σου’”. Και 
λίγο καιρό µετά που µου είπε αυτά, αναπαύθηκε εν Κυρίω η αγία του ψυχή µε 
αγαλλίαση». 

Πάλι µας διηγήθηκε ο ίδιος αββάς Θεόδουλος για τον ίδιο αββά Χριστόφορο. 
«Έλεγε», λέει, «ο γέροντας ότι “Μια µέρα ανέβηκα από το µοναστήρι στην Αγία Πόλη 
για να προσκυνήσω τον Άγιο Σταυρό. Και µετά που προσκύνησα”, λέει, “στην έξοδο, 
βλέπω έναν αδελφό στην πύλη της µπροστινής αυλής του Αγίου Σταυρού, που ούτε 
έµπαινε ούτε έβγαινε. Βλέπω και δύο κόρακες που πετούσαν µε αναίδεια στο πρόσωπό 
του και µε τα φτερά τους χτυπούσαν τα µάτια του και δεν τον άφηναν να µπει στον ναό. 
Και κατάλαβα εγώ ότι ήταν δαίµονες και του λέω: ‘Πές µου, αδελφέ, γιατί στέκεις στη 
µέση της πύλης και δεν µπαίνεις µέσα;’ Αυτός”, είπε, “µου λέει: ‘Συγχώρησέ µε, κύρη 
αββά, έχω λογισµούς. Ο ένας µού λέει: Μπες, προσκύνησε τον Τίµιο Σταυρό. Ο άλλος 
µού λέει: Όχι, αλλά πήγαινε και κάνε τη δουλειά σου και προσκυνάς άλλη φορά’. Εγώ, 
µόλις το άκουσα, κράτησα το χέρι του και τον έµπασα στον ναό και αµέσως έφυγαν 
µακριά του οι κόρακες. Και αφού τον έβαλα να προσκυνήσει τον Τίµιο Σταυρό και την 
Αγία Ανάσταση του Χριστού του Θεού µας, τον άφησα να φύγει εν ειρήνη”. Αυτά µου 
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διηγήθηκε ο γέροντας», είπε, «επειδή µε έβλεπε να αποσπώµαι πολύ από τα 
διακονήµατα και να παραµελώ την προσευχή”».  
 
107. Περίπου ένα µίλι από τον Άγιο Ιορδάνη τον ποταµό υπάρχει µια λαύρα, η λεγόµενη 
του Αγίου αββά Γερασίµου. Όταν φτάσαµε σε αυτήν τη λαύρα, µας διηγήθηκαν οι 
πατέρες που έµεναν εκεί για τον άγιο αυτόν, ότι µια µέρα που περπατούσε στην όχθη 
του Αγίου Ιορδάνη, τον συνάντησε ένα λιοντάρι που ωρυόταν πολύ εξαιτίας του ποδιού 
του. Γιατί του είχε καρφωθεί µια σκλήθρα από καλάµι και ως εκ τούτου πρήστηκε το 
πόδι του και γέµισε πύο. Μόλις λοιπόν είδε ο λέων τον γέροντα, ήλθε σε αυτόν και του 
έδειχνε το πόδι του το πληγωµένο από τη σκλήθρα που του είχε καρφωθεί, και έκλαιγε 
κατά κάποιον τρόπο και τον παρακαλούσε να τον θεραπεύσει. Όταν τον είδε ο γέροντας 
σε τέτοια ανάγκη, κάθισε και του έπιασε το πόδι, και αφού το άνοιξε, έβγαλε τη 
σκλήθρα µαζί µε πολλά υγρά, και αφού καθάρισε εντελώς το τραύµα και έδεσε το πόδι 
µε πανί, τον άφησε να φύγει. Ο λέων όµως, έχοντας θεραπευτεί, δεν άφησε πια τον 
γέροντα, αλλά ως γνήσιος µαθητής τον ακολουθούσε όπου και αν πήγαινε, ώστε να 
εκπλήττεται ο γέροντας από την τόσο µεγάλη ευγνωµοσύνη του θηρίου. Και από τότε 
λοιπόν ο γέροντας τον έτρεφε βάζοντάς του ψωµί και µουσκεµένα όσπρια.  

Η λαύρα είχε έναν γάιδαρο για το νερό για τις ανάγκες των µοναχών, γιατί πίνουν 
νερό από τον Άγιο Ιορδάνη. Απέχει από τη λαύρα ο ποταµός ένα µίλι. Είχαν λοιπόν 
συνήθεια οι πατέρες να δίνουν στον λέοντα τον γάιδαρο για να τον βόσκει στην όχθη 
του Αγίου Ιορδάνη. Μια µέρα λοιπόν ο γάιδαρος, την ώρα που τον έβοσκε ο λέων, 
αποµακρύνθηκε αρκετά από αυτόν. Και να, καµηλιέρηδες που έρχονταν από την Αραβία 
βρήκαν τον γάιδαρο, τον πήραν και πήγαν στον τόπο τους. Ο λέων, έχοντας χάσει τον 
γάιδαρο, ήλθε στη λαύρα στον αββά Γεράσιµο πολύ σκυθρωπός και κατηφής. Πίστεψε 
λοιπόν ο αββάς ότι έφαγε τον γάιδαρο ο λέων και του λέει: «Πού είναι ο γάιδαρος;» 
Εκείνος σαν άνθρωπος στεκόταν σιωπηλός και µε χαµηλωµένο το κεφάλι. Του λέει ο 
γέροντας: «Τον έφαγες; Ας είναι ευλογητό το όνοµα του Κυρίου. Ό,τι έκανε ο λέων, στο 
εξής θα το κάνεις εσύ». Από τότε λοιπόν ο λέων κατά την προσταγή του γέροντα 
κουβαλούσε το σαµάρι µε τις τέσσερεις στάµνες και µετέφερε το νερό. 

Μια µέρα λοιπόν ήλθε ένας στρατιώτης στον γέροντα για να προσευχηθεί, και 
βλέποντας τον λέοντα να κουβαλά το νερό και µαθαίνοντας την αιτία, τον λυπήθηκε. 
Και έβγαλε από το πουγγί του τρία χρυσά νοµίσµατα και τα έδωσε στους µοναχούς για 
να αγοράσουν γάιδαρο για τις ανάγκες του νερού και να ελευθερώσουν τον λέοντα από 
αυτήν την υπηρεσία. Μετά λοιπόν από κάποιον χρόνο από την απελευθέρωση του 
λέοντα, ο καµηλιέρης που είχε πάρει τον γάιδαρο ήλθε ξανά για να πουλήσει σιτάρι 
στην Αγία Πόλη, έχοντας µαζί του τον γάιδαρο. Και έτυχε, όταν πέρασε τον Άγιο 
Ιορδάνη, και συναντήθηκε µε τον λέοντα. Και µόλις τον είδε, άφησε τις καµήλες και 
έφυγε. Ο λέων όµως αναγνώρισε τον γάιδαρο, έτρεξε προς αυτόν, δάγκωσε µε το στόµα 
του, καθώς το συνήθιζε, το λουρί του και τράβηξε αυτόν και τις τρεις καµήλες. 
Χαρούµενος και κραυγάζοντας ότι είχε βρει τον γάιδαρο που είχε χάσει, ήλθε στον 
γέροντα, γιατί ο γέροντας πίστευε ότι ο λέων είχε φάει τον γάιδαρο. Τότε κατάλαβε ο 
γέροντας ότι είχε συκοφαντηθεί ο λέων. Και έδωσε στον λέοντα το όνοµα Ιορδάνης. 
Παρέµεινε λοιπόν ο λέων µε τον γέροντα στη λαύρα πέντε έτη και ήταν πάντοτε 
αχώριστος από αυτόν. 

Όταν ο αββάς Γεράσιµος απεδήµησε προς Κύριον και τάφηκε από τους πατέρες, 
από θεία οικονοµία δεν βρισκόταν ο λέων στη λαύρα. Μετά λοιπόν από λίγο καιρό ήλθε 
ο λέων και ζητούσε τον γέροντα. Βλέποντάς τον ο µαθητής του γέροντος και ο αββάς 
Σαββάτιος του λένε: «Ιορδάνη, ο γέροντάς µας µάς άφησε ορφανούς και απεδήµησε 
προς Κύριον. Αλλά έλα, φάε». Ο λέων όµως δεν ήθελε να φάει αλλά γυρνούσε συνεχώς 
τα µάτια του εδώ και εκεί για να δει τον γέροντά του, και ωρυόταν δυνατά, µην 
αντέχοντας την απουσία του. Βλέποντάς τον ο αββάς Σαββάτιος και οι υπόλοιποι 
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πατέρες, του έτριβαν την πλάτη λέγοντάς του: «Μας άφησε ο γέροντας και πήγε στον 
Κύριο». Και καθώς έλεγαν αυτά, δεν µπορούσαν να σταµατήσουν τις κραυγές και τους 
οδυρµούς του, αλλά όσο νόµιζαν ότι µε τα λόγια τους τον καταπραΰνουν και του 
αλλάζουν τη διάθεση, τόσο αυτός ωρυόταν ακόµη περισσότερο και έβγαζε µεγαλύτερες 
κραυγές, δυναµώνοντας τον θρήνο του και δείχνοντας µε τις φωνές του και µε το 
πρόσωπο και µε τα µάτια του τη λύπη που ένιωθε επειδή δεν έβλεπε τον γέροντα. Τότε 
του λέει ο αββάς Σαββάτιος: «Έλα µαζί µου εφόσον δεν µας πιστεύεις, και θα σου δείξω 
πού κείται ο γέροντάς µας». Και τον πήρε και τον πήγε εκεί όπου τον είχαν θάψει. 
Απείχαν από την εκκλησία περίπου µισό µίλι. Και στάθηκε ο αββάς Σαββάτιος πάνω 
στον τάφο του αββά Γερασίµου και λέει στον λέοντα: «Να ο γέροντάς µας». Και 
γονάτισε ο αββάς Σαββάτιος. Μόλις τον είδε ο λέων πώς έβαλε µετάνοιες, κτυπώντας το 
κεφάλι του µε δύναµη στη γη και ωρυόµενος πέθανε πάραυτα πάνω στον τάφο του 
γέροντα.  

Αυτό έγινε όχι επειδή ο λέων είχε λογική ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να 
δοξάζει όσους τον δοξάζουν, όχι µόνο στη διάρκεια της ζωής τους αλλά και µετά 
θάνατον, καθώς και να δείξει πόση υποταγή είχαν τα θηρία προς τον Αδάµ προτού αυτός 
παρακούσει την εντολή και εκπέσει από την τρυφή του Παραδείσου. 

 
108. Φτάνοντας στη νήσο Σάµο συναντήσαµε στο κοινόβιο το ονοµαζόµενο του 
Χαριξένου τον αββά Ισίδωρο τον ηγούµενο, άνδρα ενάρετο, που είχε πολλή αγάπη για 
όλους και κοσµούνταν µε απλότητα και αµέτρητη υπακοή. Αυτός µετά από κάποιον 
χρόνο έγινε και επίσκοπος της πόλης αυτής των Σαµίων. Και µας διηγήθηκε τα εξής. 
«Περίπου οκτώ µίλια από την πόλη υπάρχει κτήµα που έχει και εκκλησία. Είχε λοιπόν 
έναν πρεσβύτερο πολύ θαυµαστό, τον οποίο οι γονείς του είχαν αναγκάσει παρά τη 
θέλησή του να τελέσει γάµο. Αυτός όχι µόνο δεν σύρθηκε από την απάτη της ηδονής, 
µολονότι νέος και συζευγµένος µε νόµιµη γυναίκα, αλλά και αυτήν την έκανε να ζήσει 
µαζί του µε σωφροσύνη και καθαρότητα. Έµαθαν λοιπόν και οι δύο το ψαλτήριο, και οι 
δύο έψελναν µαζί στην εκκλησία και φύλαξαν τους εαυτούς τους παρθένους µέχρι τα 
γηρατειά. Αυτός λοιπόν ο πρεσβύτερος µια µέρα διαβλήθηκε στον επίσκοπο µε ψευδή 
διαβολή. Και ο επίσκοπος, που αγνοούσε την ιστορία του, έστειλε και τον έφερε από το 
κτήµα και τον παρέδωσε στη φυλακή, όπου είθισται να εγκλείονται και να φυλάσσονται 
οι κληρικοί που φταίνε.  

Καθώς λοιπόν ήταν στο δεσµωτήριο, συνέβη την Αγία Κυριακή και του 
εµφανίστηκε τη νύκτα κάποιος πολύ όµορφος νεαρός και του είπε: “Σήκω, γέροντα, 
πήγαινε στην εκκλησία σου, για να κάνεις την αγία προσκοµιδή”. Του λέει ο 
πρεσβύτερος: “Δεν µπορώ, επειδή είµαι έγκλειστος”. Του λέει αυτός που του 
εµφανίστηκε: “Εγώ θα σου ανοίξω τη φυλακή, και έλα, ακολούθησέ µε”. Και άνοιξε την 
πόρτα της φυλακής και βγήκε πρώτος. Και αφού βγήκε ο πρεσβύτερος, τον ακολούθησε 
µέχρι περίπου ένα µίλι από το κτήµα του. Όταν ξηµέρωσε, † εκεί που του είχε ζητηθεί †· 
και µη βρίσκοντάς τον ο φύλακας, πήγε στον επίσκοπο λέγοντας ότι “Απέδρασε από 
εµένα, παρότι είχα εγώ το κλειδί”. Και πιστεύοντας ο επίσκοπος ότι απέδρασε, στέλνει 
έναν υπηρέτη του επισκοπείου λέγοντας: “Πήγαινε και δες αν ο πρεσβύτερος είναι στο 
κτήµα του και µην του κάνεις τίποτα προς ώρας”. Πήγε λοιπόν ο υπηρέτης και τον 
βρήκε στην εκκλησία να κάνει την αγία αναφορά, και επιστρέφοντας είπε στον επίσκοπο 
ότι “Εκεί είναι” και ότι “τον πέτυχα την ώρα που έκανε την προσκοµιδή”. Ο επίσκοπος 
αγανάκτησε ακόµη περισσότερο εναντίον του και πήρε όρκο ότι “Αύριο θα τον φέρω 
πολύ ατιµασµένο”. 

Και τη νύχτα της Δευτέρας πάλι εµφανίστηκε σε αυτόν τον πρεσβύτερο εκείνος 
που του είχε εµφανιστεί πρωτύτερα και του λέει: “Έλα να πάµε εκεί όπου σε έβαλε ο 
επίσκοπος στην πόλη”. Και τον πήρε και τον πήγε ξανά και τον απέθεσε στη φυλακή 
χωρίς να το καταλάβει αυτός που είχε την ευθύνη της. Και το πρωΐ της Δευτέρας 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 557 
 

	

µαθαίνει ο επίσκοπος από αυτόν ότι ο πρεσβύτερος βρέθηκε στη φυλακή χωρίς να τον 
πάρει είδηση. Έστειλε λοιπόν ο επίσκοπος και ρώτησε τον πρεσβύτερο πώς βγήκε από 
τη φυλακή και µπήκε ξανά χωρίς να το αντιληφθεί ο φύλακας. Αυτός είπε ότι “Ένας 
νεαρός πολύ όµορφος και καλοντυµένος, υπηρέτης του επισκοπείου όπως έλεγε ο ίδιος, 
και µου άνοιξε και βάδιζε µπροστά µου µέχρι ένα µίλι από το κτήµα, άδικα. Αυτή τη 
νύκτα πάλι ήλθε και µε έβαλε µέσα”. Κάλεσε ο επίσκοπος όλους τους υπηρέτες του 
επισκοπείου· κανέναν τους δεν αναγνώρισε ο πρεσβύτερος. Τότε ο επίσκοπος κατάλαβε 
ότι ήταν άγγελος Θεού αυτός που το έκανε, για να µη µείνει καθόλου κρυµµένη η αρετή 
του πρεσβυτέρου, αλλά για να µάθουν όλοι και να δοξάσουν τον Θεό που δοξάζει τους 
δούλους του. Και αφού έµαθε για αυτόν, τον άφησε να φύγει εν ειρήνη, βάζοντες 
µεγάλες φωνές σε αυτούς που τον διέβαλαν». 
 
144. … Γέροντας ρωτήθηκε από κάποιον αδελφό: «Γιατί κρίνω συνεχώς τους αδελφούς 
µου;» Αποκρίθηκε ο γέροντας: «Διότι δεν γνώρισες ακόµη τον εαυτό σου. Αυτός που 
γνωρίζει τον εαυτό του, δεν βλέπει τις πράξεις των αδελφών του». 
 
153. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη δυο αδελφοί λαϊκοί, πολύ ευλαβείς, που νήστευαν 
πολύ. Ο ένας λοιπόν ήλθε στη Ραϊθού, εγκατέλειψε τα εγκόσµια και έγινε µοναχός. 
Μετά λοιπόν από κάποιο χρόνο ήλθε ο αδελφός του ο λαϊκός στη Ραϊθού για να δει τον 
αδελφό του µοναχό. Καθώς λοιπόν έµεινε µαζί του, βλέπει ο λαϊκός τον αδελφό του τον 
µοναχό να τρώει την ένατη ώρα, και σκανδαλισµένος του λέει: «Αδελφέ, όταν ήσουν 
λαϊκός στον κόσµο δεν έτρωγες προτού δύσει ο ήλιος». Τότε του λέει και ο µοναχός: 
«Όντως, αδελφέ, όταν ήµουν στον κόσµο τρεφόµουν από τα αυτιά µου. Γιατί η 
κενοδοξία των ανθρώπων και ο έπαινος πολύ µε έτρεφαν και ανακούφιζαν τον κόπο της 
άσκησης». 
 
156. Δύο φιλόσοφοι (ρητοροδιδάσκαλοι) συνάντησαν έναν γέροντα και τον 
παρακάλεσαν να τους πει έναν ωφέλιµο λόγο. Ο γέροντας όµως σιωπούσε. Πάλι είπαν 
οι φιλόσοφοι: «Δεν µας απαντάς τίποτα, πάτερ;» Τότε ο γέροντας τους λέει: «Γνωρίζω 
ότι είστε φιλόλογοι (εραστές του λόγου), είµαι µάρτυρας όµως του ότι δεν είστε 
αληθινοί φιλόσοφοι (εραστές της σοφίας). Μέχρι πότε θα συνεχίσετε να µιλάτε εσείς 
που δεν γνωρίζετε τί είναι οµιλία; Ας γίνει λοιπόν αντικείµενο της φιλοσοφίας σας η 
συνεχής µελέτη του θανάτου και ας διαφυλάττετε τους εαυτούς σας µε τη σιωπή και την 
ησυχία». 
 

Σχόλια 
Kεφ. 105 Το πρώτο µέρος του κεφαλαίου είναι µια διήγηση του αββά Θεοδούλου στην 
Αλεξάνδρεια και αφορά στην εξαντλητική και µακρόχρονη άσκηση στην Παλαιστίνη 
και στο Σινά του γέροντα Χριστοφόρου, που καταγόταν από τη Ρώµη, όπως του τη 
διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας στη µονή του Αγίου Θεοδοσίου έξω από τα Ιεροσόλυµα. 
Αξίζει να σηµειωθούν τόσο η αναφορά στα ταξίδια του Θεοδούλου και του 
Χριστοφόρου, που δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστα για τους µοναχούς και την εποχή τους, 
όσο και τα τρία επίπεδα µαρτυρίας και διήγησης, µε αφηγητές µε τη σειρά τον 
Χριστόφορο, τον Θεόδουλο και τον Μόσχο. Περιγράφεται η καθηµερινότητα του 
µοναχού και η άσκησή του, που ήταν χαρακτηριστική των κακουχιών στις οποίες 
υπέβαλαν το σώµα τους οι πρώιµοι ασκητές στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τη 
σωµατική απάθεια (πβ. τους στυλίτες, τους δενδρίτες κλπ.). Η έµπνευση από την 
ευαγγελική παραποµπή των δέκα παρθένων (Ματθ. 25, 1–13) είναι προφανής στο όραµα 
του ήρωα.  

Στο δεύτερο µέρος, ο ίδιος αφηγητής διηγείται στον Μόσχο και τη συνοδεία του 
µια δεύτερη ιστορία, που του τη διηγήθηκε ο ίδιος γέροντας, ο Χριστόφορος, ως 
αυτόπτης µάρτυρας και πρωταγωνιστής (αξιοσηµείωτα είναι ξανά τα επίπεδα µαρτυρίας 
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και διήγησης µε τις εγκιβωτισµένες αφηγήσεις του Θεοδούλου και του Χριστοφόρου). 
Αυτή τη φορά παρουσιάζεται ένα άλλο αγαπηµένο µοτίβο των µοναστικών 
ανεκδοτολογικών ιστοριών, πέρα από αυτά της σκληρής άσκησης και των οραµάτων, η 
µάχη δηλαδή των µοναχών µε τους δαίµονες (βλ. π.χ. παραπάνω, τον Βίο του Αγίου 
Αντωνίου). Ο Χριστόφορος ελευθερώνει τον ανώνυµο µοναχό από τους δαίµονες των 
λογισµών, που παίρνουν τη σωµατική µορφή κορακιών και επιχειρούν να τον 
αποµακρύνουν από την προσκύνηση του Τιµίου Σταυρού.  
ἐπειδὴ ἑώρα – περισπώµενον: Παραποµπή στην ευαγγελική ιστορία της Μάρθας και της 
Μαρίας· βλ. Λουκ. 10, 38–42, ιδ. 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν.  

 
Το κεφ. 107 αποτελεί την εκχριστιανισµένη εκδοχή ενός ανατολικού µύθου, που απαντά 
και στην εκδοχή του µύθου του Ανδροκλή µε το λιοντάρι (Aulus Gellius, Noctes atticae 
5, 14). Ταυτόχρονα, αναδεικνύει µε ζωντάνια τη ζωή στα µοναστήρια της Παλαιστίνης: 
τα καραβάνια µε καµήλες που µεταφέρουν σιτάρι από την (προϊσλαµική) Αραβία στα 
Ιεροσόλυµα, τον στρατιώτη-προσκυνητή, που κάνει δωρεά στο µοναστήρι, τη σκληρή 
ζωή των µοναχών στην έρηµο, που τρέφονται µε χόρτα και µουλιασµένα στο νερό 
όσπρια, και ούτω καθεξής. Το ηθικό δίδαγµα στο τέλος του κεφαλαίου διδάσκει την 
απόλυτη αρµονία ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Αντλεί από το βιβλίο της 
Γενέσεως (2, 19–20), όπου ο πρωτόπλαστος Αδάµ, ευρισκόµενος στον Παράδεισο πριν 
από το προπατορικό αµάρτηµα, ονοµάζει τα ζώα. Ο Γεράσιµος αναδεικνύεται ως ο νέος 
Αδάµ, που δίνει όνοµα στον βασιλιά των ζώων, και η έρηµος ως ο νέος Παράδεισος. Ο 
λέων περνά από στάδια εξανθρωπίσεως: κλαίει από πόνο, γίνεται µαθητής-υποτακτικός 
του Γερασίµου από ευγνωµοσύνη, νηστεύει απαρνούµενος τη σαρκοβόρο φύση του, 
µετανοεί για το ότι απέτυχε στο καθήκον του, αποδέχεται αγόγγυστα την τιµωρία του, 
χαίρεται όταν αποκαθίσταται η αδικία, οιονεί βαπτίζεται όταν αποκτά όνοµα, το οποίο 
είναι κατά συµβολικό τρόπο το όνοµα του ποταµού όπου βαπτίστηκε ο Χριστός. Όπως 
ξεκαθαρίζει ο συγγραφέας, αυτά έγιναν όχι γιατί ο λέων έγινε άνθρωπος µε λογική 
ψυχή, η οποία ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα, αλλά για να αναδειχθεί η σηµασία 
της ανθρώπινης αγιότητας, εν προκειµένω του αββά Γερασίµου: χάρη σε αυτήν 
αποκαθίσταται η αρµονία ανάµεσα στον άνθρωπο και τη φύση, όπως ήθελε ο Θεός όταν 
έφτιαξε τον άνθρωπο.  
λαύρα: Είδος µοναστηριού· κατά την πρώιµη εποχή οι µοναχοί µόναζαν χωριστά σε 
σκόρπια κελλιά κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας, συγκεντρώνονταν όµως τα 
σαββατοκύριακα στο κεντρικό κτηριακό συγκρότηµα, που περιλάµβανε ναό για τις 
ακολουθίες. Βλ. π.χ. Oxford Dictionary of Byzantium II, 1190.  
Γερασίµου: Ο αββάς Γεράσιµος υπήρξε περίφηµος ασκητής, που καταγόταν από τα 
Μύρα της Λυκίας και πέθανε σε βαθιά γεράµατα το 475. Ίδρυσε ένα από τα παλαιότερα 
µοναστήρια στην Παλαιστίνη, την αρχική Μονή που φέρει το όνοµά του στον Ιορδάνη 
(σήµερα στο Ισραήλ). Απεικονίζεται πάντοτε µε το λιοντάρι της ιστορίας του 
Λειµωναρίου. H µνήµη του εορτάζεται στις 4 Μαρτίου. Βλ. Δηµητρακόπουλος (επιµ.), 
Ὅσιος Γεράσιµος ὁ Ἰορδανίτης.  
Εὐλογητὸς κύριος: Όπως και το Ζῇ κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελεί µια µορφή 
όρκου, που ισχυροποιεί µια δήλωση.  
λουρίδιον: Η PG έχει δουλίριον, γραφή που δεν µπορεί να αποκλειστεί, αλλά βλ. την 
έκδοση Hesseling µε το σχετικό σχόλιο.  
Ὁ δὲ ἀββᾶς – ἔλεγον αὐτῷ: Η αναµενόµενη σειρά θα ήταν Ὁ δὲ ἀββᾶς Σαββάτιος καὶ οἱ 
λοιποὶ πατέρες ἰδόντες αὐτὸν ἔλεγον αὐτῷ τρίβοντες τὸν νῶτον αὐτοῦ.  
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ἔβαλεν µετανοίας: Με την έννοια της πλήρους «προσκύνησης», γονατίζοντας στο 
έδαφος, πέφτοντας µπροστά και στηριζόµενος στα χέρια. Βλ. π.χ. Oxford Dictionary of 
Byzantium IIΙ, 1738–1739.  
τοῦ Θεοῦ θέλοντος – αὐτόν: Βασ. Α´ 2, 30 τοὺς δοξάζοντάς µε δοξάσω.  

 
Το κεφ. 108 έχει ως θέµα τη διαβολή κατά των συνανθρώπων µας και µάλιστα στους 
κόλπους της Εκκλησίας. Θύµα είναι ένας πρεσβύτερος, ενώ αυτός που τον αδικεί είναι ο 
τοπικός επίσκοπος, ο οποίος, υποκύπτοντας άκριτα στις µη κατονοµαζόµενες 
συκοφαντίες, τον βάζει αβασάνιστα σε εκκλησιαστική φυλακή. Ο θαυµατουργός τρόπος 
µε τον οποίο αποδεικνύεται όχι µόνο η αθωότητα αλλά και η αγιότητα του πρεσβυτέρου, 
ανακαλεί τη φυλάκιση και απελευθέρωση του Αποστόλου Πέτρου από έναν άγγελο στο 
βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων (12, 6–11) και απαντά συχνά στα αγιολογικά 
κείµενα.  
Σαµίων: Η PG έχει τη γραφή Σαβιῶν, η οποία πρέπει κατά τη γνώµη µας να διορθωθεί 
σε Σαµίων· ένα τέτοιο λάθος εύκολα δικαιολογείται από παλαιογραφική άποψη.  
†…† locus corruptus. Η PG (2971A) συµπληρώνει το προβληµατικό χωρίο και το 
µεταφράζει ως εξής: «Facta autem die, qui custodiebat carcerem ingressus est, requirens 
eum ubi clausus fuerat».  
οὐδὲν αὐτῶν: lege οὐδένα αὐτῶν.  

 
Το κεφ. 144 περιλαµβάνει µια σειρά από ῥήµατα, ψυχωφελή αποφθέγµατα, µε τελευταίο 
το περιεχόµενο στο απόσπασµα. Ο λόγος του γέροντα ανακαλεί το διάσηµο δελφικό 
ρητό γνῶθι σαυτόν, το οποίο υιοθετείται στον χριστιανισµό και από την πιο αυστηρή 
εκδοχή του, τον µοναχισµό.  

 
Το κεφ. 153 στηλιτεύει την υποκρισία των ανθρώπων και µάλιστα (ορισµένων) 
αυστηρών χριστιανών που τηρούν τις νηστείες µε µόνο στόχο τον έπαινο των άλλων. Η 
ιστορία διαδραµατίζεται στη λαύρα της Ραϊθούς (Ἐλίµ), στη νότιο χερσόνησο του Σινά, 
κοντά στην Ερυθρά θάλασσα, όπου πήγε να µονάσει ο ένας Κωνσταντινουπολίτης 
αδελφός. Είναι αξιοσηµείωτη η νηστεία την οποία τηρούσαν οι πρωταγωνιστές: 
εκτεινόταν στη διάρκεια της ηµέρας και έληγε µε τη δύση του ήλιου. Πρόκειται για 
αρχαία µορφή νηστείας, που διαδόθηκε και στο Ισλάµ.  
ἐν Ῥαϊθοῦ: Αντί εἰς Ῥαϊθῶ.  
τὴν ἐννάτην ὥραν: Στις 3 µµ. Η γραφή –νν– είναι συνηθισµένη στους κώδικες. 

 
Το κεφ. 156 βασίζεται σε λογοπαίγνιο ανάµεσα στις λέξεις φιλοσοφία και φιλολογία και 
είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον για µια σειρά θεµάτων: την έννοια του φιλοσόφου την 
εποχή αυτή, που αναφέρεται και στον δάσκαλο της ρητορικής, το θέµα της µελέτης του 
θανάτου ως αντικειµένου της φιλοσοφίας (η φράση µελέτη θανάτου απαντά ήδη στον 
πλατωνικό Φαίδωνα 81a), τη µοναστική θεώρηση της έννοιας της αληθινής φιλοσοφίας 
ως ταυτόσηµης µε τον µοναστικό τρόπο ζωής, και τη σηµασία της ησυχίας για τους 
µοναχούς, µιας έννοιας που αιώνες µετά, στην παλαιολόγεια εποχή, κυριάρχησε στο 
ησυχαστικό κίνηµα.  
Μέχρις οὗ: Με την έννοια του Ἕως πότε. 

 
Βιβλιογραφία 
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Oxford Dictionary of Byzantium II, 1415. — Mihevc-Gabrovec, Études. — Longo, Il 
testo integrale. — Chadwick, John Moschus. — Pattenden, The Text of the Pratum 
Spirituale. — Θεολόγος, Ἰωάννου Μόσχου Λειµωνάριον. — Pattenden, The Editions of 
the Pratum Spirituale. — Wortley, The Spiritual Meadow. — Chryssavgis, The Desert 
Fathers and Mothers. — Wortley, Introduction. 

 



 

	

 

I X .  Λο ι π ά  π ε ζ ο γ ρ α φ ή µ α τ α  
 
 

ΨΕΥΔΟ-ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 
 

Παροιµίαι αἷς Ἀλεξανδρεῖς ἐχρῶντο 
 

Αικατερίνη Κορολή – Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Η συλλογή αυτή των παροιµιών, η οποία παραδίδεται µε το όνοµα του 
Πλουτάρχου, αφορά, σύµφωνα µε τον τίτλο που µας διέσωσε η µεσαιωνική 
χειρόγραφη παράδοση, σε παροιµίες που χρησιµοποιούνταν από τους κατοίκους 
της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής Αλεξάνδρειας, ενώ στα σχόλια που 
συνοδεύουν καθεµία από τις παροιµίες της συλλογής διευκρινίζεται η σηµασία 
και συχνά και η προέλευσή τους. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι οι υπό 
εξέταση παροιµίες δεν φαίνεται να απαντούν στις πολλές δεκάδες χιλιάδες 
παπυρικών εγγράφων και παπυρικών επιστολών της ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου, 
που συχνά εµπεριέχουν παροιµίες και γνωµικά (για τη συχνή χρήση παροιµιών 
και γνωµικών στους µη λογοτεχνικούς παπύρους βλ. αναλυτικά Papathomas – 
Tsitsianopoulou, Gebrauch von Gnomen και Παπαθωµάς – Τσιτσιανοπούλου, 
Συµβουλές για τη ζωή). Αντιθέτως, κάποιες από τις παροιµίες της συλλογής µας 
απαντούν σε άλλα έργα της µετακλασικής γραµµατείας, πράγµα που δηµιουργεί 
την υπόνοια ότι πρόκειται µάλλον για συλλογή υλικού από λογοτεχνικά κείµενα 
παρά για αποθησαυρισµό προφορικού υλικού, το οποίο ήταν σε χρήση από 
Αλεξανδρινούς. 

Η πατρότητα των παροιµιών έχει αποτελέσει αντικείµενο 
προβληµατισµού και διαφωνιών, καθώς έχει υποστηριχθεί πως στην 
πραγµατικότητα δεν συγκαταλέγονται στο έργο του Πλουτάρχου, αλλά θα 
πρέπει να αποδοθούν στον γραµµατικό του πρώτου αιώνα µ.Χ. Σέλευκο τον 
Αλεξανδρέα, τον επονοµαζόµενο Οµηρικό· πβ. το σχετικό λήµµα στο λεξικό της 
Σούδας (γράµµα σ, λήµµα 200): Σέλευκος, Ἀλεξανδρεύς, γραµµατικός, ὃς 
ἐπεκλήθη Ὁµηρικός· ἐσοφίστευσε δὲ ἐν Ῥώµῃ. ἔγραψεν ἐξηγητικὰ εἰς πάντα ὡς 
εἰπεῖν ποιητήν· Περὶ τῆς ἐν συνωνύµοις διαφορᾶς, Περὶ τῶν ψευδῶς 
πεπιστευµένων, Περὶ τῶν παρ’ Ἀλεξανδρεῦσι παροιµιῶν, Περὶ θεῶν βιβλία ρʹ, καὶ 
ἄλλα σύµµικτα· για τον Σέλευκο βλ. Müller, Seleukos· Lockwood – Browning – 
Wilson, Seleucus (6) Homericus· σχετικά µε τη χειρόγραφη παράδοση των υπό 
εξέταση παροιµιών και τη συζήτηση γύρω από την πατρότητά τους βλ. Schöll, 
Proverbia Alexandrina 39–52· Cohn, Zu den Paroemiographen 11· Crusius, 
Libellus ineditus iii–xxiv· Wilamowitz-Moellendorff, Commentariolum 24–25· 
Crusius, De proverbiis 3–8· Weissenberger, Die Sprache Plutarchs 55–57· 
Bernardakis, Moralia xliv–xlviii· Rupprecht, Paroimiographoi· Ziegler, 
Plutarchos von Chaironeia 880· Sandbach, Moralia 404–405· Bühler, Zenobii 
Athoi 61–62· βλ., επίσης, τις σχετικές πληροφορίες στην εισαγωγή των 
Brusuelas – Meccariello – Verhasselt στον P.Oxy. LXXXI 5271, σσ. 67–69. Για 
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µια συνολική παρουσίαση των αρχαιοελληνικών παροιµιών και τις 
προτεινόµενες κατηγοριοποιήσεις τους βλ. Lelli, Classification. 

Εν συνεχεία, ανθολογούνται ορισµένες από τις παροιµίες που περιέχει η 
συλλογή. Το αρχαίο κείµενο που παρατίθεται ακολουθεί την έκδοση των F. G. 
Schneidewin – E. L. von Leutsch, Corpus paroemiographorum Graecorum, τόµ. 
1, Göttingen 1839 (ανατύπωση: Olms 1965), 321–342. Για το κείµενο της 
συλλογής βλ. επίσης Crusius, Libellus ineditus. 
 
2. Αἱ Χάρητος ὑποσχέσεις: ἐπὶ τῶν προχείρως ἐπαγγελλοµένων. Χάρης γὰρ 
στρατηγὸς Ἀθηναῖος προχείρως πολλὰ ἐπηγγείλατο. 

Μετάφραση 
Οι υποσχέσεις του Χάρη: για όσους υπόσχονται εκ του προχείρου. Γιατί ο 
Χάρης, ο Αθηναίος στρατηγός, υποσχέθηκε πολλά µε µεγάλη ευκολία. 

Σχόλια 
Ο λόγος εδώ για τον Αθηναίο στρατηγό Χάρη (περ. 400 π.Χ.–325 π.Χ.), περιβόητο για 
τη συµπεριφορά του απέναντι στους συµµάχους των Αθηναίων· βλ., για παράδειγµα, 
Cawkwell, Chares (1). 

 

3. Ὀπισαµβώ: ἐπὶ τῶν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐν τοῖς πράγµασι προβαινόντων ἀεί· παρὰ τὸ 
ὀπίσω βαίνειν. 

Μετάφραση 
Πισωγύρισµα: Για όσους στις υποθέσεις τους τα πάνε διαρκώς χειρότερα· από 
το «πηγαίνω προς τα πίσω». 

Σχόλια 
Το ουσιαστικό ὀπισαµβώ, «πηγαίνω προς τα πίσω», προέρχεται από το επίρρηµα ὀπίσω 
και το ρήµα ἀµβαίνω ή ἀναβαίνω· βλ. LSJ s.v.  

 

5. Τυδεὺς ἐκ συφορβίου: ἐπὶ τῶν ἀπαιδεύτων. Οἰνεὺς τὴν θυγατέρα Ἱππονόου 
Περίβοιαν ἐβιάσατο· γνοὺς δὲ αὐτὴν ἔγκυον οὖσαν ὁ πατὴρ συφόρβοις παρέδωκε 
µετὰ τοῦ γενοµένου παιδίου Τυδέως.  

Μετάφραση 
Τυδέας από αγέλη χοίρων: Για τους απαίδευτους. Ο Οινέας βίασε την κόρη του 
Ιππονόου Περίβοια· και όταν έµαθε ο πατέρας της ότι αυτή ήταν έγκυος, την 
παρέδωσε σε χοιροβοσκούς µαζί µε το παιδί που γεννήθηκε, τον Τυδέα. 

Σχόλια 
Ο Οινέας, γιος του Πορθάονα και της Ευρύτης, ήταν βασιλιάς της Καλυδώνας στην 
Αιτωλία. Με την πρώτη του γυναίκα, την Αλθαία, την κόρη του Θεστίου, έκανε πολλά 
παιδιά, µεταξύ των οποίων τον Μελέαγρο (που ίσως ήταν γιος του Άρη), τη Διηάνειρα 
(η οποία ίσως ήταν κόρη του Διονύσου) και τον Γόργη. Ο Οινέας νυµφεύθηκε την 
Περίβοια µετά την αυτοκτονία της Αλθαίας, απόρροια του θανάτου του Μελεάγρου, που 
έχασε τη ζωή του µόλις σκότωσε τον φοβερό κάπρο που έστειλε η Άρτεµις στην 
Καλυδώνα. Υπάρχουν ποικίλες εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο 
γάµος αυτός, µία από τις οποίες αποτελεί τη µυθολογική βάση της παροιµίας αυτής. Ο 
Τυδεύς, ο γιος του Οινέα και της Περίβοιας, εξορίσθηκε από την Καλυδώνα επειδή 
διέπραξε κάποιον φόνο. Κατέφυγε στο Άργος, όπου νυµφεύθηκε την κόρη του βασιλιά 
Αδράστου Διηπύλη και γέννησε τον Διοµήδη, τον γνωστό ήρωα του Τρωικού πολέµου. 
Ήταν ένας από τους επτά που εξεστράτευσαν εναντίον της Θήβας προς χάριν του 
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Πολυνείκη, που είχε νυφευθεί την άλλη κόρη του Αδράστου, την Αργεία. Κατά την 
εκστρατεία αυτή έχασε τη ζωή του από τον Μελάνιππο, τον οποίο, ωστόσο, τραυµάτισε 
θανάσιµα· βλ. Kearns, Oeneus· Griffiths, Tydeus· March, Dictionary of Classical 
Mythology 352 (στο λήµµα Oeneus) kai 490 (στο λήµµα Tydeus). 

 

7. Τί σοι ὁ Ἀπόλλων ἐκιθάρισεν; ἤγουν, τί ἐµαντεύσατο; 
Μετάφραση 

Τι σου έπαιξε στην κιθάρα ο Απόλλωνας; Δηλαδή τι χρησµό σου έδωσε; 
Σχόλια 

Στην παροιµία αυτή συνδέονται οι δύο βασικές ιδιότητες του θεού Απόλλωνα, γιου του 
Δία και της Λητούς και αδελφού της Αρτέµιδας, ο οποίος αφενός ήταν ο θεός της 
µουσικής και των τεχνών, επικεφαλής των Μουσών, αφετέρου ήταν ο θεός της 
µαντικής. Ως γνωστόν, στον θεό αυτόν ήταν αφιερωµένο το µαντείο των Δελφών, το 
πλέον σηµαντικό µαντείο του ελληνικού κόσµου, στο οποίο ήδη από τον έβδοµο αιώνα 
µ.Χ. ή και νωρίτερα κατέφευγαν ακόµα και Ανατολίτες µονάρχες· βλ. ενδεικτικά Parke, 
Ελληνικά µαντεία, ιδίως 70 κ.εξ. και March, Dictionary of Classical Mythology 63–67 
(στο λήµµα Apollo). 

 

11. Κέλµις ἐν σιδήρῳ: ἐπὶ τῶν σφόδρα ἑαυτοῖς πιστευσάντων, ὅτι ἰσχυροὶ καὶ 
δυσχείρωτοι πεφύκασι. Κέλµις γάρ τις ἐν Ἴδῃ στεῤῥότατον σίδηρον ἐργαζόµενος. 

Μετάφραση 
Κέλµις στον σίδηρο: (sc. Χρησιµοποιείται) για όσους πιστεύουν πάρα πολύ στον 
εαυτό τους ότι από τη φύση τους είναι δυνατοί και δύσκολα υποτασσόµενοι. 
Γιατί ο Κέλµις ήταν κάποιος που δούλευε στην Ίδη συµπαγέστατο σίδηρο. 

 

15. Ἄριστα χωλὸς οἰφεῖ: αἱ Ἀµαζόνες τοὺς γενοµένους ἄρσενας ἐπήρουν, ἢ σκέλος 
ἢ χεῖρα περιελόµεναι· πολεµοῦντες δὲ πρὸς αὐτὰς οἱ Σκύθαι καὶ βουλόµενοι πρὸς 
αὐτὰς σπείσασθαι ἔλεγον ὅτι συνέσονται τοῖς Σκύθαις εἰς γάµον ἀπηρώτοις καὶ µὴ 
λελωβηµένοις. ἀποκριναµένη δὲ πρὸς αὐτοὺς ἡ Ἀντιάνειρα ἡγεµὼν τῶν Ἀµαζόνων 
εἶπεν· Ἄριστα χωλὸς οἰφεῖ. 

Μετάφραση 
Άριστα κάνει έρωτα ο χωλός: Οι Αµαζόνες ακρωτηρίαζαν τα αρσενικά παιδιά 
κόβοντάς τους ή το πόδι ή το χέρι. Όταν οι Σκύθες πολεµούσαν εναντίον τους 
και ήθελαν να κάνουν ανακωχή µαζί τους, τους έλεγαν ότι θα έλθουν σε γάµο µε 
Σκύθες που δεν είναι ανάπηροι και ακρωτηριασµένοι. Απαντώντας τους η 
Αντιάνειρα, η αρχηγός των Αµαζόνων, είπε: «Άριστα κάνει έρωτα ο χωλός». 

Σχόλια 
Για τον µυθικό λαό των Αµαζόνων, που ασχολούνταν µε τον πόλεµο και το κυνήγι, βλ., 
µεταξύ άλλων, March, Dictionary of classical mythology 43–44 (στο λήµµα Amazons). 
Πληροφορίες για τον λαό αυτό και τη σχέση του µε τους Σκύθες δίνει ο Ηρόδοτος 
Ἱστορίαι Δ 110–117· για αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις Αµαζόνες βλ. και 
Στράβωνα, Γεωγραφικά ΙΑ 5,1–4. Για την παρούσα παροιµία βλ. και το εξής χωρίο από 
τον Παυσανία, Ἀττικῶν ὀνοµάτων συναγωγή, γράµµα α, λήµµα 149: ἐπὶ τῶν οἰκεῖα κακὰ 
µᾶλλον αἱρουµένων ἢ τὰ ἀλλότρια ἀγαθά. τῶν γὰρ Σκυθῶν ποτε ταῖς Ἀµαζόσι 
πολεµούντων καὶ ἀνοχῆς γενοµένης, τά τε ἄλλα φιλοφρονουµένων καὶ φασκόντων αὐταῖς, 
ὅτι εἰ τούτοις πεισθεῖεν, ἀπηρώτοις συνέσονται ἀνδράσιν, ἀλλ’ οὐχὶ λελωβηµένοις καὶ 
χωλοῖς καὶ ἀχρείοις ὡς οἱ παρ’ αὐταῖς, Ἀντιάνειρα ἡ τούτων ἡγουµένη, θρασεῖα ἅµα καὶ 
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ἀκόλαστος οὖσα, εἶπε πρὸς αὐτούς· ‘ἄριστα χωλὸς οἰφεῖ’ ἀντὶ τοῦ συνουσιάζει. αἱ γὰρ 
Ἀµαζόνες τῶν τικτοµένων παρ’ αὐταῖς ἀρρένων ἐπήρουν τὰ σκέλη ἢ τὰς δεξιὰς χεῖρας 
{δῆλον οὖν ὅτι χωλοῖς ἀνδράσιν ἐχρῶντο} (έκδοση H. Erbse)· σε σχέση µε την τακτική 
των Αµαζόνων για την οποία γίνεται εδώ λόγος πβ., επιπλέον, το εξής χωρίο από τον 
Σέξτο Εµπειρικό, Πυρρώνειοι ὑποτυπώσεις Γ 217,1–4: αἱ δὲ Ἀµαζόνες καὶ ἐχώλευον τὰ 
ἄρρενα τῶν ὑπ’ αὐτῶν γεννωµένων ὑπὲρ τοῦ µηδὲν ἀνδρεῖον αὐτὰ ποιῆσαι δύνασθαι, περὶ 
πόλεµον δὲ ἔσχον αὐταί, τοῦ ἐναντίου παρ’ ἡµῖν καλῶς ἔχειν νενοµισµένου (έκδοση H. 
Mutschmann). 

 

17. Μυκόνιος γείτων: ἐπὶ τῶν διαβεβληµένων ἐπὶ γλισχρότητι καὶ µικροπρεπείᾳ, 
παρὰ τὴν µικρότητα τῆς νήσου καὶ εὐτέλειαν, τῆς Μυκόνου. 

Μετάφραση 
Μυκονιάτης γείτονας: Για όσους κατηγορούνται για τσιγγουνιά και 
µικροπρέπεια, λόγω του µικρού µεγέθους και της φτώχειας του νησιού, της 
Μυκόνου. 

 

20. Τὸν ἵππον ὁ Σκύθης: ἐπὶ τῶν κρύφα τινὸς ἐφιεµένων, φανερῶς δὲ 
ἀπωθουµένων καὶ διαπτυόντων αὐτό.  

Μετάφραση 
Το άλογο ο Σκύθης: Για εκείνους που κρυφά λαχταρούν κάτι, στα φανερά, 
όµως, το απορρίπτουν και το περιφρονούν. 

 

22. Οὐκ ἔστι δούλων πόλις: διὰ τὸ σπάνιον εἴρηται. 
Μετάφραση 

Δεν υπάρχει πόλη δούλων: Λέγεται για τα σπάνια πράγµατα. 
 

30. Λιµοῦ πεδίον: ἐπὶ τῶν ὑπὸ λιµοῦ πιεζοµένων πόλεων. τόπος γάρ ἐστιν οὕτω 
καλούµενος Λιµοῦ πεδίον.  

Μετάφραση 
Λιµού πεδίον: Για τις πόλεις που πιέζονται από σιτοδεία. Γιατί υπάρχει περιοχή 
που ονοµάζεται έτσι, Λιµού πεδίον («πεδιάδα της σιτοδείας»). 

 

31. Πεύκης τρόπον: ἐπὶ τῶν πανωλεθρίᾳ ἀπολλυµένων· παρόσον ἡ πεύκη κοπεῖσα 
οὐκέτι φύεται. 

Μετάφραση 
Τρόπος πεύκου: Για όσους χάνονται µε πανωλεθρία· αφού το πεύκο, όταν κοπεί, 
δεν φυτρώνει ξανά. 

 

37. Τάδε Μῆδος οὐ φυλάξει: µελλούσης γενέσθαι τῆς Ξέρξου στρατείας, οἱ 
Ἕλληνες ἀπογνόντες τὴν σωτηρίαν, τὰς οὐσίας αὑτῶν ἀνήλισκον, ἐπιλέγοντες· 
Τάδε Μῆδος οὐ φυλάξει. 

Μετάφραση 
Αυτά εδώ ο Μήδος δεν θα τα φυλάξει: Όταν επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί η 
εκστρατεία του Ξέρξη, οι Έλληνες έχοντας χάσει τις ελπίδες τους ότι θα 
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σωθούν, κατασπαταλούσαν τις περιουσίες τους, λέγοντας σχετικά: Αυτά εδώ ο 
Μήδος δεν θα τα φυλάξει. 

 

43. Ἁ φιλοχρηµατία τὰν Σπάρταν ἕλοι, ἄλλο δὲ οὐδέν: ἐπὶ τῶν ἐξ ἅπαντος 
κερδαίνειν προαιρουµένων. µετήνεγκται ἀπὸ χρησµοῦ δοθέντος Λακεδαιµονίοις. 
ἔχρησε γὰρ ὁ θεὸς, τότε ἀπολέσθαι ὅταν ἀργύριον καὶ χρυσίον τιµήσωσιν. 

Μετάφραση 
Η φιλοχρηµατία θα καταστρέψει την Σπάρτη, τίποτε άλλο: Για όσους θέλουν να 
βγάζουν κέρδος µε κάθε τρόπο. Προέρχεται από χρησµό που δόθηκε στους 
Λακεδαιµονίους. Συγκεκριµένα, έδωσε ο θεός τον χρησµό ότι τότε θα χαθούν 
(sc. οι Λακεδαιµόνιοι), όταν αποδώσουν τιµές στο ασήµι και το χρυσάφι. 

 

45. Ἀθηνᾷ τὸν αἴλουρον: ἐπὶ τῶν κακῶς συγκρινόντων τὰ κρείττονα τοῖς ἥττοσι 
διὰ µικρὰν ὁµοιότητα· ὡς εἴ τις διὰ γλαυκότητα τῶν ὀφθαλµῶν τὸν αἴλουρον τῇ 
Ἀθηνᾷ συµβάλλοι. 

Μετάφραση 
Με την Αθηνά τη γάτα: Για όσους συγκρίνουν κακώς τα σπουδαία µε τα 
ασήµαντα επί τη βάσει µικρής οµοιότητας. Σαν κάποιος να συνέκρινε τη γάτα 
µε την Αθηνά µε βάση το γκρίζο των µατιών τους. 

Σχόλια 
Τα φωτεινά µάτια ήταν το σήµα κατατεθέν της θεάς Αθηνάς· πβ. τη φορµουλαϊκή 
φράση γλαυκῶπις Ἀθήνη, η οποία απαντά µε µεγάλη συχνότητα στα οµηρικά έπη.  

 

46. Ἑστίᾳ θύεις: ἐπὶ τῶν µηδενὶ ῥᾳδίως µεταδιδόντων. Δι’ ἔθους γὰρ ἦν τοῖς 
παλαιοῖς, ὁπότε ἔθυον Ἑστίᾳ, µηδενὶ µεταδιδόναι τῆς θυσίας.  

Μετάφραση 
Θυσιάζεις στην Εστία: Για εκείνους που δεν δίνουν σε κανέναν τίποτε εύκολα. 
Γιατί ήταν συνήθεια στους παλιούς, όποτε θυσίαζαν στην Εστία, να µη δίνουν 
σε κανέναν τίποτε από τη θυσία. 

Σχόλια 
Η Εστία, η θεά του σπιτιού ανήκε στο δωδεκάθεο των Ολυµπίων. Ήταν κόρη του 
Κρόνου και της Ρέας, η πρώτη την οποία ο Κρόνος κατάπιε και η τελευταία που βγήκε 
από µέσα του. Αποφάσισε να µην παντρευτεί, αλλά να δώσει όρκο αιώνιας παρθενίας. 
Το µερίδιό της στη µυθολογία είναι µικρό, διότι, σε αντίθεση µε τους άλλους θεούς, 
αυτή παρέµενε στον Όλυµπο. Εντούτοις, λατρευόταν σε κάθε σπίτι και ναό, 
µνηµονευόταν πρώτη στις προσευχές, στους όρκους, ακόµα και στις θυσίες που 
γίνονταν σε άλλους θεούς. Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η φόρµουλα ἀφ’ Ἑστίας 
ἄρχεσθαι· βλ. Πλάτωνα, Κρατύλος 401b 1: Ἄλλο τι οὖν ἀφ’ Ἑστίας ἀρχώµεθα κατὰ τὸν 
νόµον;· 401d 1d 1–3: τὸ γὰρ πρὸ πάντων θεῶν τῇ Ἑστίᾳ πρώτῃ προθύειν εἰκὸς ἐκείνους 
οἵτινες τὴν πάντων οὐσίαν «ἐσσίαν» ἐπωνόµασαν106· πβ., επίσης, Αριστοφάνη, Σφῆκες 
845–846: οὔκ, ἀλλ’ ἵνα | ἀφ’ Ἑστίας ἀρχόµενος ἐπιτρίψω τινά (έκδοση N. G. Wilson)· για 
τη θεά Εστία και τις σχετικές αρχαίες πηγές βλ. Mikalson, Hestia· March, Dictionary of 
classical mythology 249 (στο λήµµα Hestia [“Hearth”]). 

 

																																																								
106 Έκδοση: J. Burnet. 
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49. Ἄδακρυς πόλεµος: ἐπὶ τῶν ἔξω τινὸς χαλεποῦ πράγµατα κατορθούντων. ὁ γὰρ 
Δωδωναῖος προεῖπε Λακεδαιµονίοις πολεµοῦσι πρὸς Ἀρκάδας, µάχην ἄδακρυν 
ἔσεσθαι· συµβαλόντες δὲ µετὰ ταῦτα ἐνίκησαν µηδενὸς ἀποθανόντος. 

Μετάφραση 
Πόλεµος χωρίς δάκρυα: Για εκείνους που κατορθώνουν πράγµατα χωρίς καµία 
απώλεια. Γιατί ο Δωδωναίος (sc. Δίας) έδωσε από πριν χρησµό στους 
Λακεδαιµονίους που πολεµούσαν εναντίον των Αρκάδων ότι θα διεξαχθεί µάχη 
δίχως δάκρυα. Και όταν συγκρούσθηκαν µετά από αυτά νίκησαν χωρίς να έχουν 
κανέναν νεκρό. 

Σχόλια 
Για το µαντείο της Δωδώνης, που υφίστατο ήδη από τη µυκηναϊκή εποχή, βλ. Parke, 
Ελληνικά µαντεία 110–114 και passim. 

 

51. Ἐν Τροφωνίου µεµάντευται: ἐπὶ τῶν σκυθρωπῶν καὶ ἀγελάστων. οἱ γὰρ 
καταβαίνοντες ἐς Τροφωνίου λέγουσι τὸν ἑξῆς χρόνον ἀγέλαστοι εἶναι. ὁ γὰρ 
Τροφώνιος ἔχων τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Ἀγαµήδους καὶ διωκόµενος ὑπὸ 
τοῦ Αὐγέου, εὐξάµενος εἰς χάσµα ἐνέπεσεν, οὗ δὴ καὶ µαντεῖον ἐγένετο. 

Μετάφραση 
Έχει πάρει χρησµό από (sc. το µαντείο) του Τροφωνίου: Για τους σκυθρωπούς 
και αγέλαστους. Γιατί λένε πως αυτοί που κατέβαιναν στου Τροφωνίου για τον 
υπόλοιπο χρόνο (sc. της ζωής τους) ήταν αγέλαστοι. Γιατί ο Τροφώνιος έχοντας 
(sc. στα χέρια του) το κεφάλι του αδελφού του Αγαµήδη και καταδιωκόµενος 
από τον Αυγέα έπεσε σε χάσµα, όπως είχε ευχηθεί, εκεί όπου δηµιουργήθηκε 
και το µαντείο. 

Σχόλια 
Ο Τροφώνιος και ο αδελφός του ο Αγαµήδης ήταν γιοι του Εργίνου από τον Ορχοµενό 
της Βοιωτίας, αν και σύµφωνα µε µία παράδοση ο Τροφώνιος ήταν γιος του Απόλλωνα. 
Ήταν φηµισµένοι αρχιτέκτονες-αρχιµάστορες, που έχτισαν, µεταξύ άλλων, τον πρώτο 
ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, τον θησαυρό του Υριέα στην Υρία της Βοιωτίας και 
του Αυγέα στην Ήλιδα. Σύµφωνα µε µία εκδοχή του µύθου, όταν έχτιζαν τον θησαυρό 
του Υριέα άφησαν έναν λίθο χαλαρό, ώστε να µπορούν να µπαίνουν στο κτίσµα και να 
κλέβουν σταδιακά την περιουσία του Υριέα. Εκείνος ανακάλυψε το σχέδιό τους, τους 
παγίδευσε και κατάφερε να εγκλωβίσει τον Αγαµήδη. Ο Τροφώνιος, καταλαβαίνοντας 
ότι δεν µπορούσε να απελευθερώσει τον αδελφό του, ο οποίος επιπλέον θα µπορούσε να 
αποκαλύψει τη συνενοχή του στην κλοπή, αποφάσισε να του κόψει το κεφάλι. Καθώς, 
όµως, έτρεχε για να ξεφύγει από τον Υριέα, η γη άνοιξε και τον κατάπιε. Στην εκδοχή 
της ιστορίας στην οποία βασίζεται η παρούσα παροιµία, το πρόσωπο που καταδιώκει 
τον Τροφώνιο είναι ο Αυγέας, ενώ η πτώση του Τροφωνίου µέσα στο χάσµα είναι 
αποτέλεσµα δικής του ευχής. Μετά την πτώση του, ο Τροφώνιος συνέχισε να ζει ως 
θεός της µαντείας κάτω από τη γη. Η λειτουργία του µαντείου του Τροφωνίου στη 
Λιβαδειά Βοιωτίας πρέπει να ανάγεται στον έκτο αιώνα π.Χ. Οι αναφορές στον 
Τροφώνιο και το µαντείο του είναι πολλές στις αρχαίες πηγές. Αξίζει να αναφερθούν 
ενδεικτικά o Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις Θ 39,5–40,3 (µεταξύ άλλων) και ο 
Ηρόδοτος, Ἱστορίαι Α 46,2, όπου το εν λόγω µαντείο συγκαταλέγεται σε όσα έστειλε 
απεσταλµένους ο Κροίσος: οἱ δέ τινες ἐπέµποντο παρά τε Ἀµφιάρεων καὶ παρὰ 
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Τροφώνιον, οἱ δὲ τῆς Μιλησίης ἐς Βραγχίδας107· για τον Τροφώνιο και τον Αγαµήδη 
στην ελληνική µυθολογία και τις σχετικές αρχαίες πηγές βλ. Schachter, Trophonius· 
March, Dictionary of Classical Mythology 488 (στο λήµµα Trophonius and Agamedes)· 
σχετικά µε το µαντείο του Τροφωνίου βλ. Parke, Ελληνικά µαντεία 154–158 και passim.  

 

54. Ταινάριον κακόν: τὸ µέγα καὶ παρανοµούµενον εἰς ἱκέτας. οἱ γὰρ 
Λακεδαιµόνιοι τοὺς καταφυγόντας εἰς Ταίναρον τῶν Εἱλώτων ἀπαγαγόντες 
ἀπέκτειναν.  

Μετάφραση 
Συµφορά του Ταινάρου: Η µεγάλη καταπάτηση του νόµου εις βάρος των 
ικετών. Γιατί οι Λακεδαιµόνιοι αποµάκρυναν και σκότωσαν εκείνους από τους 
Είλωτες που κατέφυγαν στο Ταίναρο. 

Σχόλια 
Για τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται η παρούσα παροιµία βλ. Θουκυδίδη, Ἱστορίαι Α 
128,1: Ἀντεκέλευον δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Λακεδαιµονίους τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος 
ἐλαύνειν· οἱ γὰρ Λακεδαιµόνιοι ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος {ἀπὸ 
Ταινάρου} τῶν Εἱλώτων ἱκέτας ἀπαγαγόντες διέφθειραν, δι’ ὃ δὴ καὶ σφίσιν αὐτοῖς 
νοµίζουσι τὸν µέγαν σεισµὸν γενέσθαι ἐν Σπάρτῃ108. 

 

55. Πιτάνη εἰµί: κατὰ τῶν πυκναῖς συµφοραῖς χρωµένων. τῇ γὰρ Πιτάνῃ τοιαῦτα 
συνέβη πράγµατα. 

Μετάφραση 
Είµαι Πιτάνη: Για εκείνους που τους βρίσκουν συχνά συµφορές. Γιατί τέτοια 
πράγµατα συνέβησαν στην Πιτάνη. 

 

56. Θρᾷκες ὅρκια οὐκ ἐπίστανται.  
Μετάφραση 

Οι Θρακιώτες δεν γνωρίζουν όρκους. 
 

62. Ἡ Σκυθῶν ῥῆσις: πρὸς Δαρεῖον τὸν Πέρσην ἀπεκρίναντο οἱ Σκύθαι κλαίειν 
αὐτόν. ἐπὶ τῶν ἀποτόµως οἰµώζειν τινὰ λεγόντων.  

Μετάφραση 
Η ρήση των Σκυθών: Στον Δαρείο, τον Πέρση (sc. βασιλιά), απάντησαν οι 
Σκύθες ότι αυτός θα κλάψει. (sc. Λέγεται) για όσους προειδοποιούν κάποιον ότι 
θα θρηνήσει ξαφνικά. 

 

63. Διὸς ἐγκέφαλος: ἐπὶ τῶν ἡδυπαθούντων. τὰ γὰρ πολυτελῆ βρώµατα παρὰ τοῖς 
Πέρσαις Διὸς καὶ βασιλέως ἐγκέφαλος ἐκαλεῖτο.  

Μετάφραση 
Εγκέφαλος του Δία: Για όσους διάγουν τρυφηλό βίο. Γιατί τα πολυτελή 
εδέσµατα αποκαλούνταν στους Πέρσες «εγκέφαλος του Δία και του βασιλιά». 

																																																								
107 Έκδοση N.G. Wilson· βλ. και το σχετικό σχόλιο του Παπαθωµά, Πρώτο βιβλίο των ιστοριών 
του Ηροδότου 340. 
108 Έκδοση H. S. Jones –J. E. Powell. 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

568 

 

64. Λευκηπατίας: φασὶ συµβαίνειν τι ἐπὶ τὸ ἧπαρ ἐπί τινων, ὃ δειλοὺς ποιεῖ. 
εἴρηται οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων. 

Μετάφραση 
Λευκηπατίας: Λένε ότι σε κάποιους συµβαίνει κάτι στο συκώτι που τους 
καθιστά δειλούς. Λέγεται, λοιπόν, για τέτοιους. 

 

66. Ἀεὶ κολοιὸς πὰρ κολοιὸν ἱζάνει: διὰ τὸ φιλάλληλον τοῦ ζῴου.  
Μετάφραση 

Πάντα η καλιακούδα κάθεται δίπλα σε καλιακούδα: για την αγάπη του ζώου για 
τα άλλα ζώα του είδους του. 

 

68. Τιθωνοῦ γῆρας: ἐπὶ πολυχρονίων καὶ ὑπεργήρων. ὁ γὰρ Τιθωνὸς κατ’ εὐχὴν 
τὸ γῆρας ἀποθέµενος τέττιξ ἐγένετο. 

Μετάφραση 
Γηρατειά του Τιθωνού: Για µεγάλους στα χρόνια και υπέργηρους. Γιατί ο 
Τιθωνός, όπως ευχήθηκε, αποβάλλοντας το γήρας του έγινε τζιτζίκι. 

Σχόλια 
Η παρούσα παροιµία αναφέρεται στην ιστορία του Τιθωνού, του όµορφου γιου του 
βασιλιά της Τροίας Λαοµέδοντα. Όταν ο Τιθωνός ήταν νέος, η Ηώς, η προσωποποίηση 
της αυγής, τον ερωτεύθηκε, και ζήτησε από τον Δία να του χαρίσει αιώνια ζωή· ξέχασε, 
όµως, να ζητήσει και αιώνια νεότητα. Έτσι, σύµφωνα µε µία εκδοχή του µύθου, όταν ο 
Τιθωνός άρχισε να γερνά, η Ηώς τον µεταµόρφωσε σε τζιτζίκι, προκειµένου να ακούει 
τουλάχιστον για πάντα τη φωνή του, αφού δεν µπορούσε να χαρεί αιωνίως την οµορφιά 
της νεανικής του εµφάνισης· Griffiths, Eos· March, Dictionary of Classical Mythology 
479–480 (στο λήµµα Tithonus). 

 

71. Φωκαέων ἀρά: οἱ Φωκαεῖς τῆς αὑτῶν ἐκπεσόντες γῆς ἐπηράσαντο µηδέποτε 
κατελθεῖν εἰς αὐτήν. 

Μετάφραση 
Όρκος των Φωκαέων: Οι Φωκαείς, όταν έχασαν την πατρίδα τους, πήραν όρκο 
να µη γυρίσουν ποτέ σε αυτήν. 

Σχόλια 
Η παροιµία αναφέρεται στην εγκατάλειψη της Φώκαιας της Ιωνίας από τους κατοίκους 
της, επειδή δεν ήθελαν να υποδουλωθούν στους Μήδους, επικεφαλής των οποίων ήταν ο 
στρατηγός Άρπαγος. Το περιστατικό αφηγείται ο Ηρόδοτος, Ἱστορίαι Α 164 (βλ. σχετικά 
Παπαθωµάς, Πρώτο βιβλίο των ιστοριών του Ηροδότου 725–726). 

 

76. Ἐν πέντε κριτῶν γόνασι κεῖται: τὸ παλαιὸν πέντε κριταὶ ἔκρινον τοὺς 
κωµικούς. 

Μετάφραση 
Βρίσκονται στα γόνατα πέντε κριτών: Παλιά πέντε κριτές έκριναν τους 
κωµικούς. 

 

84. Χαλκιδίζειν: ἐπὶ τῶν γλισχρευοµένων. οἱ γὰρ ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδεῖς ἐπὶ 
φιλαργυρίᾳ ἐκωµῳδοῦντο. 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 569 
 

	

Μετάφραση 
Να φέρεσαι σαν κάτοικος της Χαλκίδας: Για τους τσιγγούνηδες. Γιατί οι 
Χαλκιδείς στην Εύβοια διακωµωδούνταν για τη φιλαργυρία τους.  

 

86. Οὐκ ἐπαινεθείη οὐδὲ ἐν περιδείπνῳ: ἐπὶ τῶν µηδενὸς ἀξίων. εἰώθεσαν γὰρ ἐν 
τοῖς δείπνοις τὸν τελευτήσαντα ἐπαινεῖν, καὶ εἰ φαῦλος ἦν. 

Μετάφραση 
Δεν θα µπορούσε να τον επαινέσει κανείς ούτε καν σε δείπνο κηδείας: για όσους 
είναι απολύτως ανάξιοι. Γιατί συνήθιζαν στα δείπνα (sc. αυτά) να επαινούν τον 
νεκρό, ακόµη και εάν ήταν φαύλος.  

 

87. Σῦκον αἰτεῖς: κατὰ τῶν κολακευόντων. οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι ἐκολάκευον τοὺς 
γεωργοὺς βουλόµενοι λαµβάνειν τὰ πρώϊµα σῦκα.  

Μετάφραση 
Ζητάς σύκο: για όσους κολακεύουν. Γιατί οι Αθηναίοι κολάκευαν τους 
γεωργούς θέλοντας να πάρουν τα πρώιµα σύκα. 

 

94. Ἄρκτου παρούσης τὰ ἴχνη ζητεῖς: ἐπὶ τῶν δειλῶν κυνηγῶν. 
Μετάφραση 

Ενώ η αρκούδα είναι εδώ, εσύ αναζητείς τα ίχνη της: για τους δειλούς κυνηγούς. 
 

98. Ἀκεσίας ἰάσατο: Ἀκεσίας ἐγένετο ἰατρὸς ἀφυής, ὃς τὸν πρωκτόν τινος 
ἀλγοῦντος κακῶς ἰάσατο. 

Μετάφραση 
Ο Ακεσίας γιάτρεψε: O Ακεσίας υπήρξε ατάλαντος γιατρός, που γιάτρεψε µε 
κακό τρόπο τον πισινό κάποιου που πονούσε. 

 

2η Εκατοντάδα: 
 
19. Ἀµελὴς γωνία: χωρίον ἐστὶ περὶ τὴν Λιβύην καλούµενον Ἀµελὴς γωνία. 

Μετάφραση 
Αµελής γωνία: Πρόκειται για τοποθεσία στη Λιβύη που αποκαλείται «Αµελής 
γωνία». 

 

24. Τὸ Πέρδικος σκέλος: ὁ Πέρδιξ κάπηλος Ἀθήνησι χωλός, καὶ κωµῳδούµενος 
ἐπὶ χωλότητι. 

Μετάφραση 
Το πόδι του Πέρδικα: Ο Πέρδικας ήταν κουτσός µαγαζάτορας στην Αθήνα και 
διακωµωδούνταν για τη χωλότητά του. 

Σχόλια 
Ο χωλός µαγαζάτορας Πέρδιξ απαντά στους Ὄρνιθες του Αριστοφάνη (στ. 1292–1293): 
Πέρδιξ µὲν εἷς κάπηλος ὠνοµάζετο | χωλός (έκδοση N. G. Wilson). 
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29. Ἀεί τις ἐν Κύδωνος: ἐπὶ τῶν φιλοφρόνως καταδεχοµένων τοὺς ξένους. ἀπὸ 
Κύδωνος Κορινθίου φιλοξένως διατεθέντος. 

Μετάφραση 
Πάντα κανείς στου Κύδωνα: Για όσους υποδέχονται µε φιλοφροσύνη τους 
ξένους. Από τον Κύδωνα, τον Κορίνθιο, που είχε φιλόξενη διάθεση. 
 
 

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 
 
Για τη ζωή και το έργο του Λουκιανού βλ. παραπάνω στο παρόν ανθολόγιο. 
 

Φάλαρις Α 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Φάλαρις, γιος του Λεωδάµαντα, ήταν ο πρώτος τύραννος (περ. 570–554 π.Χ.) 
της δωρικής πόλης του Ακράγαντα στη Σικελία. Ο Ακράγας (σηµερινό 
Agrigento) ήταν αποικία της Γέλας, πόλης η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 583 π.Χ. 
από Ροδίους και Κρητικούς. Στην παράδοση, ο Φάλαρις εµφανίζεται ως το 
αρχέτυπο του βίαιου και απάνθρωπου τυράννου. Σύµφωνα µε τον Πολύαινο, 
εκµεταλλευόµενος το ότι του ανατέθηκε να ανεγείρει έναν ναό προς τιµήν του 
Δία στην ακρόπολη του Ακράγαντα, προσέλαβε µισθοφόρους και έκτισε ξύλινα 
τείχη γύρω από την πόλη. Κατά τη διάρκεια µιας πάνδηµης γιορτής προέβη σε 
σφαγές κατοίκων, και κατέλαβε πραξικοπηµατικά την εξουσία αυτοανακηρυσ-
σόµενος τύραννος, εκδιώκοντας τους κατοίκους της από το εσωτερικό της 
πόλης και κρατώντας το οχυρωµένο εσωτερικό της ως δικό του παλάτι. Περίπου 
δεκαέξι χρόνια µετά την ανάληψη της εξουσίας, τελείωσε η τυραννία του και ο 
ίδιος βρήκε τον θάνατο από τον λαό της πόλης του κατά τη διάρκεια µιας 
δηµόσιας συγκέντρωσης στην οποία παρευρέθηκε. Σύµφωνα µε την παράδοση, 
ο Πυθαγόρας, απευθυνόµενος σε αυτόν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης 
αυτής, διηγήθηκε τον µύθο της περιστεράς που επικρατεί του γερακιού. Ο λαός 
ταυτίσθηκε µε την περιστέρα και ταύτισε τον τύραννο µε το γεράκι. Έτσι, 
εξεγέρθηκε αυθόρµητα εναντίον του Φάλαρη και τον σκότωσε πετροβολώντας 
τον µέχρι θανάτου.109 

Παραδίδεται, επίσης, µεταξύ άλλων, η ιστορία ότι ο Φάλαρις παρήγγειλε 
στον καλλιτέχνη Περίλαο έναν µεγάλο χάλκινο ταύρο, κοίλο στο εσωτερικό του, 
µέσα στον οποίο έψηνε σε σιγανή φωτιά ξένους και µισητά στον ίδιο πρόσωπα, 
των οποίων τα ουρλιαχτά από τους πόνους έµοιαζαν µε µουκανητά ταύρου. 
Σύµφωνα µε τον θρύλο αυτό, ο πρώτος που εκτελέσθηκε από τον Φάλαρη µέσα 
στον µπρούτζινο ταύρο ήταν ο ίδιος ο δηµιουργός του Περίλαος. Ο ταύρος 
φαίνεται πως είναι υπαρκτό κατασκεύασµα, το οποίο, σύµφωνα µε τον Διόδωρο, 
εκλάπη και στάλθηκε στην Καρχηδόνα, όταν ο Ακράγας έπεσε στα χέρια των 

																																																								
109 Για τον Φάλαρη βλ. και Adornato, Phalaris: Literary Myth or Historical Reality? 483−506. 
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Καρχηδονίων το 406 π.Χ. κατά τη διάρκεια ενός (τελικά ανεπιτυχούς για τους 
τελευταίους) πολέµου εναντίον του τυράννου Διονυσίου Α´ των Συρακουσών. 
Ένας τέτοιος ταύρος βρέθηκε από τον Σκιπίωνα Αιµιλιανό (Publius Cornelius 
Scipio Aemilianus Africanus) όταν ο σηµαντικός αυτός πολιτικός και 
στρατιωτικός ηγέτης της ρωµαϊκής δηµοκρατίας πολιόρκησε, κατέκτησε και 
τελικά κατέστρεψε την Καρχηδόνα το έτος 146 π.Χ., δηλαδή 260 χρόνια 
αργότερα µετά την αρπαγή του ταύρου από τους Καρχηδονίους. Ο Σκιπίων 
Αιµιλιανός επέστρεψε στους κατοίκους του Ακράγαντα τον ταύρο που βρήκε, 
µολονότι ήδη κατά την αρχαιότητα, και συγκεκριµένα από τον Τίµαιο, 
αµφισβητήθηκε ότι πρόκειται για το ίδιο καλλιτέχνηµα. Σύµφωνα µε άλλες 
παραδόσεις, η αξιοπιστία των οποίων δεν φαίνεται να είναι µεγάλη, ο Φάλαρις 
βρήκε βασανιστικό θάνατο µετά την εκδίωξή του από την εξουσία µέσα στον 
ίδιο τον ταύρο που χρησιµοποιούσε για να θανατώνει τους αντιπάλους του. 

Ο «ταύρος» του Φάλαρη έδωσε στον Λουκιανό το έναυσµα για τη 
συγγραφή δύο σατιρικών έργων. Στο παρόν έργο, ο Φάλαρις απολογείται για 
όσα του καταµαρτυρούνται από προηγούµενους συγγραφείς. Το κείµενο 
υποτίθεται ότι αποτελεί επιστολή του τυράννου προς τους Δελφούς, η οποία 
συνοδεύει το ανάθηµά του, δηλαδή τον εν λόγω µπρούτζινο ταύρο.  

Το απόσπασµα που ακολουθεί βασίζεται στην έκδοση του A. M. Harmon, 
Lucian, τόµ. 1, Cambridge, Mass 1913 (ανατύπωση 1961). 

 
11–13: Η εκδοχή του Φάλαρη για τον ταύρο κατά Λουκιανό 

 
Το απόσπασµα που ακολουθεί (Φάλαρις Α 11–13) είναι η αφήγηση του Φάλαρη 
σχετικά µε την ιστορία του αναθήµατός του. Στοιχεία γνωστά από την 
παράδοση συνθέτουν αυτήν την αριστουργηµατική µεν επινοηµένη δε απολογία 
του τυράννου.  
 
Ταῦτα µὲν οὖν ὑπὲρ ἐµαυτοῦ ἀπολελόγηµαι ὑµῖν, ἀληθῆ καὶ δίκαια καὶ ἐπαίνου 
µᾶλλον, ὡς ἐµαυτὸν πείθω, ἢ µίσους ἄξια. ὑπὲρ δὲ τοῦ ἀναθήµατος καιρὸς ὑµᾶς 
ἀκοῦσαι ὅθεν καὶ ὅπως τὸν ταῦρον τοῦτον ἐκτησάµην, οὐκ ἐκδοὺς αὐτὸς τῷ 
ἀνδριαντοποιῷ — µὴ γὰρ οὕτω µανείην, ὡς τοιούτων ἐπιθυµῆσαι κτηµάτων — 
ἀλλὰ Περίλαος ἦν τις ἡµεδαπός, χαλκεὺς µὲν ἀγαθός, πονηρὸς δὲ ἄνθρωπος. 
οὗτος πάµπολυ τῆς ἐµῆς γνώµης διηµαρτηκὼς ᾤετο χαριεῖσθαί µοι, εἰ καινήν τινα 
κόλασιν ἐπινοήσειεν, ὡς ἐξ ἅπαντος κολάζειν ἐπιθυµοῦντι. καὶ δὴ κατασκευάσας 
τὸν βοῦν ἧκέ µοι κοµίζων κάλλιστον ἰδεῖν καὶ πρὸς τὸ ἀκριβέστατον εἰκασµένον· 
κινήσεως γὰρ αὐτῷ καὶ µυκηθµοῦ ἔδει µόνον πρὸς τὸ καὶ ἔµψυχον εἶναι δοκεῖν. 
ἰδὼν δὲ ἀνέκραγον εὐθύς, ἄξιον τὸ κτῆµα τοῦ Πυθίου, πεµπτέος ὁ ταῦρος τῷ θεῷ. 
ὁ δὲ Περίλαος παρεστώς, Τί δ’ εἰ µάθοις, ἔφη, τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῷ καὶ τὴν 
χρείαν ἣν παρέχεται; καὶ ἀνοίξας ἅµα τὸν ταῦρον κατὰ τὰ νῶτα, Ἤν τινα, ἔφη, 
κολάζειν ἐθέλῃς, ἐµβιβάσας εἰς τὸ µηχάνηµα τοῦτο καὶ κατακλείσας προστιθέναι 
µὲν τοὺς αὐλοὺς τούσδε πρὸς τοὺς µυξωτῆρας τοῦ βοός, πῦρ δὲ ὑποκαίειν 
κελεύειν, καὶ ὁ µὲν οἰµώξεται καὶ βοήσεται ἀλήκτοις ταῖς ὀδύναις ἐχόµενος, ἡ βοὴ 
δὲ διὰ τῶν αὐλῶν µέλη σοι ἀποτελέσει οἷα λιγυρώτατα καὶ ἐπαυλήσει θρηνῶδες 
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καὶ µυκήσεται γοερώτατον, ὡς τὸν µὲν κολάζεσθαι, σὲ δὲ τέρπεσθαι µεταξὺ 
καταυλούµενον. 12 ἐγὼ δὲ ὡς τοῦτο ἤκουσα, ἐµυσάχθην τὴν κακοµηχανίαν τοῦ 
ἀνδρὸς καὶ τὴν ἐπίνοιαν ἐµίσησα τοῦ κατασκευάσµατος καὶ οἰκείαν αὐτῷ 
τιµωρίαν ἐπέθηκα· καί, Ἄγε δή, ἔφην, ὦ Περίλαε, εἰ µὴ κενὴ ἄλλως ὑπόσχεσις 
ταῦτά ἐστι, δεῖξον ἡµῖν αὐτὸς εἰσελθὼν τὴν ἀλήθειαν τῆς τέχνης καὶ µίµησαι τοὺς 
βοῶντας, ἵν’ εἰδῶµεν εἰ καὶ ἃ φὴς µέλη διὰ τῶν αὐλῶν φθέγγεται. πείθεται µὲν 
ταῦτα ὁ Περίλαος, ἐγὼ δέ, ἐπεὶ ἔνδον ἦν, κατακλείσας αὐτὸν πῦρ ὑφάπτειν 
ἐκέλευον, Ἀπολάµβανε, εἰπών, τὸν ἄξιον µισθὸν τῆς θαυµαστῆς σου τέχνης, ἵν’ ὁ 
διδάσκαλος τῆς µουσικῆς πρῶτος αὐτὸς αὐλῇς. καὶ ὁ µὲν δίκαια ἔπασχεν 
ἀπολαύων τῆς αὑτοῦ εὐµηχανίας· ἐγὼ δὲ ἔτι ἔµπνουν καὶ ζῶντα τὸν ἄνδρα 
ἐξαιρεθῆναι κελεύσας, ὡς µὴ µιάνειε τὸ ἔργον ἐναποθανών, ἐκεῖνον µὲν ἄταφον 
κατὰ κρηµνῶν ῥίπτειν ἐκέλευσα, καθήρας δὲ τὸν βοῦν ἀνέπεµψα ὑµῖν 
ἀνατεθησόµενον τῷ θεῷ. καὶ ἐπιγράψαι γε ἐπ’ αὐτῷ ἐκέλευσα τὴν πᾶσαν διήγησιν, 
τοῦ ἀνατιθέντος ἐµοῦ τοὔνοµα, τὸν τεχνίτην τὸν Περίλαον, τὴν ἐπίνοιαν τὴν 
ἐκείνου, τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐµήν, τὴν πρέπουσαν τιµωρίαν, τὰ τοῦ σοφοῦ 
χαλκέως µέλη, τὴν πρώτην πεῖραν τῆς µουσικῆς. 13 Ὑµεῖς δέ, ὦ Δελφοί, δίκαια 
ποιήσετε θύσαντες µὲν ὑπὲρ ἐµοῦ µετὰ τῶν πρέσβεων, ἀναθέντες δὲ τὸν ταῦρον ἐν 
καλῷ τοῦ ἱεροῦ, ὡς πάντες εἰδεῖεν οἷος ἐγὼ πρὸς τοὺς πονηρούς εἰµι καὶ ὅπως 
ἀµύνοµαι τὰς περιττὰς ἐς κακίαν ἐπιθυµίας αὐτῶν. ἱκανὸν γοῦν καὶ τοῦτο µόνον 
δηλῶσαί µου τὸν τρόπον, Περίλαος κολασθεὶς καὶ ὁ ταῦρος ἀνατεθεὶς καὶ µηκέτι 
φυλαχθεὶς πρὸς ἄλλων κολαζοµένων αὐλήµατα µηδὲ µελῳδήσας ἄλλο ἔτι πλὴν 
µόνα τὰ τοῦ τεχνίτου µυκήµατα, καὶ ὅτι ἐν µόνῳ αὐτῷ καὶ πεῖραν ἔλαβον τῆς 
τέχνης καὶ κατέπαυσα τὴν ἄµουσον ἐκείνην καὶ ἀπάνθρωπον ᾠδήν. καὶ τὰ µὲν 
παρόντα ταῦτα παρ’ ἐµοῦ τῷ θεῷ· ἀναθήσω δὲ καὶ ἄλλα πολλάκις, ἐπειδάν µοι 
παράσχῃ µηκέτι δεῖσθαι κολάσεων. 

 
Μετάφραση 

Τόσα, λοιπόν, ας ειπωθούν για την υπεράσπισή µου ενώπιόν σας, λόγια αληθινά και 
δίκαια για πράγµατα που ― όπως είµαι πεπεισµένος ― είναι άξια να προκαλέσουν 
µάλλον τον έπαινο παρά το µίσος. Και όσον αφορά στο αφιέρωµά µου είναι καιρός να 
ακούσετε τώρα από πού και µε ποιον τρόπο απέκτησα αυτόν εδώ τον ταύρο, όχι 
δίνοντας ο ίδιος εντολές στον ανδριαντοποιό — γιατί δεν θα ήµουν τόσο τρελός, ώστε 
να µου γεννηθεί η επιθυµία για την απόκτηση τέτοιων πραγµάτων —, αλλά ήταν 
κάποιος Περίλαος, συµπατριώτης µου, καλός χαλκιάς, αλλά κακός άνθρωπος. Αυτός 
παρεξήγησε τον χαρακτήρα µου σε τέτοιο βαθµό, που νόµισε ότι θα κέρδιζε την 
ευγνωµοσύνη µου µε την επινόηση κάποιας νέας µεθόδου βασανισµού, σαν να είχα 
σώνει και καλά το πάθος να βασανίζω. Κι έτσι, αφού κατασκεύασε τον ταύρο, µου τον 
έφερε, πανέµορφο ως θέαµα και καλλιτεχνηµένο µε απόλυτη ακρίβεια. Γιατί το µόνο 
που του έλειπε για να νοµίζει κανείς ότι είναι έµψυχο ήταν η κίνηση και το µουκανητό. 
Και ευθύς µόλις το είδα, ανέκραξα: «Άξιο είναι για ανάθηµα στον θεό των Δελφών! 
Πρέπει να σταλεί ο ταύρος στον θεό!». Και ο Περίλαος, που ήταν παρών, είπε: «Και τι 
θα πεις όταν µάθεις τη σοφή κατασκευή του εσωτερικού του και τον σκοπό τον οποίο 
έχει σχεδιαστεί να υπηρετεί;». Και, ανοίγοντας τον ταύρο στα νώτα του, είπε: «Εάν 
θελήσεις να τιµωρήσεις κάποιον, βάλε τον µέσα σε αυτό το µηχάνηµα και, αφού το 
κλείσεις, βάλε αυτούς εδώ τους αυλούς στα ρουθούνια του ταύρου και διάταξε να 
βάλουν φωτιά να καίει από κάτω, και εκείνος (sc. αυτός που τιµωρείται) θα ουρλιάζει 
και θα κραυγάζει νιώθοντας ατέλειωτο πόνο. Και οι κραυγές του θα φθάνουν σ’ εσένα 
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µέσα από τους αυλούς σαν τα πιο γλυκά τραγούδια και θα σου τραγουδήσει µε αυλό τον 
πιο θρηνητικό σκοπό και θα σου µουγκανίσει γοερότατα, και, όσο αυτός θα τιµωρείται 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, εσύ θα απολαµβάνεις τη µουσική». 12 Εγώ, ωστόσο, µόλις τα 
άκουσα αυτά, αηδίασα µε την εφευρετικότητα του ανθρώπου που στόχο έχει το κακό 
και µε τον σκοπό που υπηρετεί το κατασκεύασµα, και επέβαλα σε αυτόν την πρέπουσα 
τιµωρία· και είπα: «Εµπρός, λοιπόν, Περίλαε, εάν αυτά δεν είναι µια κενή υπόσχεση, 
µπες µέσα ο ίδιος και δείξε µας αν η τέχνη σου οδηγεί πραγµατικά σε αυτό το 
αποτέλεσµα και µιµήσου όσους κραυγάζουν, για να δούµε εάν παράγεται από τους 
αυλούς η µουσική που εσύ περιγράφεις». Και ο Περίλαος πείθεται γι’ αυτά. Κι εγώ, 
όταν ήταν πλέον µέσα, έκλεισα το άνοιγµα εγκλωβίζοντάς τον και διέταξα να ανάψει 
από κάτω µια φωτιά λέγοντας: «Απολάµβανε τον άξιο µισθό της θαυµαστής σου τέχνης, 
για να είσαι εσύ ο ίδιος, ο δάσκαλος της µουσικής, ο πρώτος που θα παίξει τον αυλό». 
Και εκείνος δίκαια υπέφερε, καθώς γευόταν την ωφέλεια της δικής του ευφυΐας· εγώ, 
όµως, διέταξα να βγάλουν τον άνδρα έξω, ενώ ανέπνεε ακόµα και ήταν ζωντανός, 
προκειµένου να µη µιάνει το έργο (sc. το ανάθηµα) µε τον θάνατό του· και διέταξα 
εκείνον να τον ρίξουν άταφο στον γκρεµό, ενώ τον ταύρο, αφού τον εξάγνισα, τον 
έστειλα σ’ εσάς ως ανάθηµα στον θεό. Και έδωσα την εντολή να γράψουν επάνω του 
όλη τη διήγηση, το όνοµα το δικό µου, του αναθέτη, τον τεχνίτη τον Περίλαο, την (sc. 
κακή) εφευρετικότητα εκείνου, τη δική µου απόδοση δικαιοσύνης, την πρέπουσα 
τιµωρία, τα τραγούδια του σοφού χαλκιά, την πρώτη δοκιµή να παραχθεί µουσική. 13 

Και τώρα εσείς, Δελφοί, θα αποδώσετε δικαιοσύνη, εάν θυσιάσετε µαζί µε τους 
πρέσβεις µου για λογαριασµό µου και εάν τοποθετήσετε τον ταύρο σε ένα εµφανές 
µέρος του ιερού, για να µάθουν όλοι ποια είναι η στάση µου απέναντι στους κακούς και 
µε ποιον τρόπο τιµωρώ την υπέρµετρη επιθυµία για κακές πράξεις. Και τούτο λειτουργεί 
από µόνο του ως ένδειξη για τον χαρακτήρα µου, ο Περίλαος τιµωρηµένος και ο ταύρος 
αφιερωµένος (sc. στον θεό) και όχι πια κρατηµένος για το παίξιµο των αυλών από άλλα 
θύµατα τιµωρίας και χωρίς να έχει παίξει καµιά άλλη µελωδία πλην των µουκανητών 
του τεχνίτη που τον έφτιαξε, και το ότι µόνο σε τούτον έκανα δοκιµή αυτής της τέχνης 
και σταµάτησα (sc. κατόπιν) ολοκληρωτικά το άµουσο εκείνο και απάνθρωπο τραγούδι. 
Και (sc. αφιερώνεται) αυτό εδώ το παρόν (sc. ανάθηµα) από εµένα στον θεό. Θα 
αφιερώσω και άλλα, πολλές φορές, όποτε (sc. ο θεός) µου παράσχει τη δυνατότητα να 
µην έχω ανάγκη πλέον να προβαίνω σε τιµωρίες. 

 
Σχόλια 

11 οὐκ ἐκδοὺς αὐτὸς τῷ ἀνδριαντοποιῷ: O Φάλαρις του Λουκιανού αποδίδει εδώ 
ιδιαίτερη έµφαση στο να αποσείσει την πιθανή κατηγορία ότι ο ίδιος είχε την ιδέα της 
κατασκευής ενός τόσο αποτρόπαιου κατασκευάσµατος και ότι έδωσε την εντολή για την 
υλοποίησή της. 
 

χαλκεὺς µὲν ἀγαθός, πονηρὸς δὲ ἄνθρωπος: Με ένα σχήµα αντίθεσης ο συγγραφέας 
τονίζει πόσο διαφέρει η αξία του Περιλάου ως γλύπτη από την αξία του ως ανθρώπου. 
Αν και γλύπτης διακεκριµένος, ο Περίλαος δεν διακρίνεται για το ήθος του, αντιθέτως, 
το φοβερό του κατασκεύασµα, φτιαγµένο για να προκαλεί µόνο πόνο στους 
συνανθρώπους του, αποδεικνύει ότι πρόκειται για άτοµο χωρίς ηθικούς φραγµούς. Ήδη 
από την αρχή της αφήγησής του, ο Φάλαρις προσπαθεί να προϊδεάσει τους αναγνώστες 
του για την ανηθικότητα του Περιλάου και, συνακόλουθα, για το ότι αυτός φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή του ταύρου. 
 

12 ὡς µὴ µιάνειε τὸ ἔργον ἐναποθανών: Το κείµενο απευθύνεται, υποτίθεται, στους 
Δελφούς ως συνοδευτικό του ταύρου ως αναθήµατος. Ο Λουκιανός σκέπτεται ορθώς ότι 
ο ήρωάς του θα έπρεπε να προσθέσει την παρούσα διευκρίνιση, ώστε να µη σκεφτούν 
ούτε οι ιερείς στους Δελφούς, ούτε ο αναγνώστης, ότι το ανάθηµα ήταν µολυσµένο. 
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13 ἀναθήσω δὲ καὶ ἄλλα πολλάκις, ἐπειδάν µοι παράσχῃ µηκέτι δεῖσθαι κολάσεων: Η ιδέα 
του Φάλαρη να υποσχεθεί ότι θα προσφέρει και άλλα πολλά αφιερώµατα στους Δελφούς 
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει µια τόσο ανέφελη βασιλεία ώστε δεν θα προκύπτουν 
αφορµές για τιµωρίες είναι σίγουρα ευφυής. 
 
 

Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες 
 

Αικατερίνη Κορολή 
 
Το παρόν έργο συγκαταλέγεται στους σατιρικούς διαλόγους του Λουκιανού, και 
µάλιστα σε αυτούς που αναφέρονται στη µεταθανάτια ζωή. Στην ίδια θεµατική 
κατηγορία εµπίπτουν οι διάλογοι Κατάπλους ἢ Τύραννος, Μένιππος ἢ 
Νεκυοµαντεία και οι Νεκρικοὶ διάλογοι, καθώς και η πραγµατεία Περὶ πένθους. 
Θεµατικός πυρήνας του έργου, ωστόσο, δεν είναι η µετάβαση στον κόσµο των 
νεκρών, αλλά η αποτίµηση της ανθρώπινης ζωής.  

Τα πρόσωπα του διαλόγου είναι δύο, ο Χάρων, ο πορθµέας του Άδη, και 
ο Ερµής. Ο πρώτος, που είναι επιφορτισµένος µε το καθήκον να µεταφέρει µε 
τη βάρκα του νεκρούς στον κάτω κόσµο διαπλέοντας τον ποταµό Αχέροντα, 
αφήνει για µια µέρα τα καθήκοντά του και ανεβαίνει στον κόσµο των ζωντανών. 
Στόχος του είναι να δει πώς ακριβώς ζουν οι άνθρωποι και να ανακαλύψει γιατί 
νιώθουν τόση θλίψη όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα επίγεια. Ζητά από 
τον Ερµή, ψυχοποµπό και σύντροφό του στη µετάβαση των νεκρών µέχρι τις 
πύλες του Άδη, να τον ξεναγήσει. Παρατηρώντας τους θνητούς από ένα ψηλό 
παρατηρητήριο, το οποίο αποτελείται από πέντε ψηλά βουνά, καταλαβαίνει µε 
τη βοήθεια του Ερµή ότι ο άνθρωπος, που πορεύεται κουβαλώντας την 
προδιαγεγραµµένη µοίρα του, κατά κανόνα αρνείται πεισµατικά να αποδεχθεί 
την αλήθεια, ότι δηλαδή κάποια στιγµή θα έλθει η στιγµή και του δικού του 
θανάτου, µε αποτέλεσµα να αναλώνεται σε µάταιες ενασχολήσεις, ανούσιες 
επιδιώξεις και παντός είδους ανταγωνισµούς και αντιδικίες. Καταλήγει, λοιπόν, 
στο συµπέρασµα ότι άνθρωποι και πόλεις είναι βυθισµένοι στην πλάνη και τη 
δυστυχία, καθώς αδυνατούν να συµφιλιωθούν µε τη βεβαιότητα του 
επερχόµενου τέλους.  

Μέσω του ευρήµατος της θέασης όλων των πτυχών του ανθρώπινου βίου 
από τη σκοπιά του Χάροντα, ο Λουκιανός, µε το γνώριµο σατιρικό και δηκτικό 
του ύφος, ασκεί κριτική στη συνήθη στάση των ανθρώπων έναντι της ζωής και 
του θανάτου, στο σύστηµα αξιών και προτεραιοτήτων τους, στην αδυναµία τους 
να συνειδητοποιήσουν τη βραχύτητα του βίου, το ευµετάβλητο της τύχης, το 
πρόσκαιρο της ευτυχίας και το αναπόδραστο του θανάτου.  

Τα βασικά σηµεία ενδιαφέροντος του έργου θα µπορούσαν να 
συνοψισθούν ως εξής:  

α. Η φιλοσοφική του διάσταση. Οµοίως µε τα υπόλοιπα έργα του που 
αναφέρονται στον θάνατο και τη µεταθανάτια ζωή, στο Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες 
ο Λουκιανός θίγει µε τον δικό του τρόπο τα εξής, φιλοσοφικής φύσεως, 
αλληλένδετα θέµατα:  
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- Το πρόσκαιρο του ανθρώπινου βίου και τη συµφιλίωση µε το 
αναπότρεπτο του θανάτου. 

- Την άρση της κοινωνικής ανισότητας στη µεταθανάτια ζωή: Τα όποια 
προνόµια είχε κανείς κατά τη διάρκεια της ζωής του (πλούτο, εξουσία, 
σωµατική ρώµη και οµορφιά, κοινωνική αναγνώριση) παύουν να έχουν 
οποιαδήποτε αξία στον Άδη. Το θέµα της άνισης κατανοµής του πλούτου και 
της αντίθεσης πλούσιων και φτωχών, καθώς και η έννοια της ἰσοτιµίας που 
επικρατεί στον κάτω κόσµο, όπου όλοι εξισώνονται, επανέρχονται στο έργο του 
Λουκιανού. Έχει υποστηριχθεί ότι ο συγγραφέας ασκεί ένα είδος κριτικής στην 
κοινωνική αδικία, ορµώµενος από τις εκφάνσεις της στην κοινωνία της εποχής 
του· βλ. σχετικά Baldwin, Lucian as social satirist, όπου παρουσιάζονται οι 
αναφορές στην εν λόγω θεµατική και στην έννοια της ἰσοτιµίας στο λουκιάνειο 
έργο. 

- Στη συνακόλουθη µαταιότητα της συσσώρευσης του πλούτου και της 
επιδίωξης οποιασδήποτε διάκρισης, που δεν προφυλάσσουν από τη συµφορά 
και τον θάνατο, αντίθετα καθιστούν την αναπόφευκτη πτώση ακόµα πιο 
επώδυνη. Κατά συνέπεια, η αλαζονεία, η οποία απορρέει από την ψευδαίσθηση 
και µόνο της υπεροχής έναντι των άλλων, δεν είναι παρά το αποτέλεσµα µιας 
πλάνης.  

Όπως έχει υποστηριχθεί επανειληµµένως στην έρευνα, οι παραπάνω ιδέες 
απηχούν αυτές των Κυνικών, οι οποίοι απέρριπταν την κρατούσα, συµβατική 
ηθική, τις καθιερωµένες αντιλήψεις που αποµακρύνουν τον άνθρωπο από την 
αλήθεια, επέκριναν την κοινωνική υποκρισία και αδικία, και τάσσονταν υπέρ 
ενός τρόπου ζωής που χαρακτηρίζεται από λιτότητα και εγκράτεια. Τα 
υπαρξιακά και κοινωνικά αυτά ζητήµατα αποτελούν βασικό θεµατικό άξονα του 
λουκιάνειου έργου. Εξάλλου, πρωταγωνιστικά πρόσωπα των σατιρικών του 
διαλόγων είναι πολύ συχνά κυνικοί φιλόσοφοι όπως ο Διογένης και ο Μένιππος, 
ο οποίος συγκαταλέγεται στα λογοτεχνικά του πρότυπα (βλ. τις σχετικές 
παρατηρήσεις παρακάτω). Μολονότι η επίδραση που δέχθηκε ο Λουκιανός από 
τις ιδέες των Κυνικών θεωρείται δεδοµένη, το είδος και ο βαθµός της επίδρασης 
αυτής έχει απασχολήσει εκτενώς την έρευνα: Αφενός, ο κυνισµός δεν υπήρξε το 
µοναδικό φιλοσοφικό ρεύµα από το οποίο επηρεάσθηκε ο συγγραφέας, ο 
οποίος, κατ’ επέκταση, δεν ταυτίζεται µε κάποιο συγκεκριµένη φιλοσοφική 
Σχολή· αφετέρου, η άποψη του Λουκιανού δεν υπήρξε θετική για όλους 
ανεξαιρέτως τους Κυνικούς φιλοσόφους· πβ. το Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς, 
το οποίο περιλαµβάνεται στον ανά χείρας τόµο· ενδιαφέρουσες αναλύσεις για τη 
σχέση του Λουκιανού µε τους Κυνικούς και το κατά πόσον νοµιµοποιούµαστε 
να τον θεωρούµε ως έναν από αυτούς προσφέρουν, µεταξύ άλλων, οι Helm, 
Lucian und Menipp, ιδίως 166–174· Baldwin, Lucian as a Social Satirist· 
Bosman, Lucian among the cynics· Nesselrath, Skeletons, shades· Jones, Culture 
and Society in Lucian 24–32. Όπως επισηµαίνει ο Bosman, ό.π., ιδίως 794–795, 
ο Μένιππος και οι Κυνικοί υπήρξαν περισσότερο πρότυπα του Λουκιανού ως 
προς τη λογοτεχνική έκφραση και λιγότερο από καθαρά φιλοσοφικής-
θεωρητικής απόψεως: Το σπουδαιογέλοιον, η παρρησία, το χιούµορ και ο 
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σαρκασµός, η δηκτική κριτική σε αξίες και κακώς κείµενα της κοινωνίας, καθώς 
και η λογοτεχνική εφευρετικότητα, στοιχεία συνδεδεµένα µε τον κυνισµό, 
χρησίµευσαν στον Λουκιανό ως πολύτιµα εργαλεία για την συγγραφή των 
σατιρικών του διαλόγων· για µια συζήτηση σχετικά µε τον Μένιππο ως 
λογοτεχνικό πρότυπο του Λουκιανού, βλ. και Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου 33–
34· Nesselrath, Lukian. 

β. Οι διακειµενικές αναφορές. Στον παρόντα διάλογο εντοπίζονται πολλές 
αναφορές σε έργα της αρχαιοελληνικής γραµµατείας, κατά κύριο λόγο στα 
οµηρικά έπη και στο ιστορικό έργο του Ηροδότου. Σε ορισµένα σηµεία του 
έργου παρατίθενται ή παραφράζονται οµηρικοί στίχοι, κάποια χωρία απλά 
απηχούν στίχους των οµηρικών επών, ενώ γίνεται και λόγος για την ποιητική 
δεινότητα του Οµήρου. Σηµαντικό δε τµήµα το έργου αναφέρεται σε πρόσωπα 
και γεγονότα που µας είναι γνωστά από τον πατέρα της ιστορίας. Για τις 
αναφορές αυτές στον Όµηρο και τον Ηρόδοτο, καθώς και σε άλλα έργα, π.χ. του 
Αριστοφάνη, βλ. παρακάτω, τα σχόλια στο υπό εξέταση απόσπασµα του έργου· 
επίσης, πβ. Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου 296–314 passim· για την παράθεση 
ποιητικού κειµένου µέσα στον πεζό λόγο ως απόδειξη επιρροής από τον 
Μένιππο βλ. ibidem 34· επίσης, Dihle, Greek and Latin Literature 297. Οι 
διακειµενικές αυτές αναφορές, σε συνδυασµό µε το ότι η ιστορία δεν 
εκτυλίσσεται στην εποχή του Λουκιανού, δηλαδή στον δεύτερο αιώνα µ.Χ., 
αλλά στον έκτο αιώνα π.Χ., δεν είναι άσχετες µε το ότι ο συγγραφέας είναι 
εκπρόσωπος του πνευµατικού κινήµατος της Β΄ Σοφιστικής, στο πλαίσιο του 
οποίου επιδιωκόνταν η σύνδεση µε την αρχαϊκή και την κλασική αρχαιότητα· 
βλ. σχετικά και Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου 223· για τον Λουκιανό ως 
εκπρόσωπο της Β΄ Σοφιστικής βλ. ενδεικτικά Henderson, Second Sophistic 28–
29. Είναι γενικά σαφές ότι ο Λουκιανός απευθύνεται σε ένα αναγνωστικό κοινό 
εξοικειωµένο µε την προγενέστερη λογοτεχνική παραγωγή. 

γ. Η αναφορά σε δοξασίες και έθιµα σχετικά µε τη µοίρα, τον θάνατο και 
τη µεταθανάτια ζωή. Τόσο ο υπό εξέταση διάλογος όσο και το σύνολο των 
θεµατικώς συναφών µε αυτόν έργων του Λουκιανού αποτελούν πηγή 
πληροφοριών όσον αφορά σε κρατούσες κατά την αρχαιότητα λαϊκές δοξασίες 
σχετικά µε τη µοίρα και τον θάνατο, καθώς επίσης µε έθιµα ταφής και απότισης 
τιµής στους νεκρούς: Η εικόνα της Κλωθώς που γνέθει µε το αδράχτι της το 
πεπρωµένο των ανθρώπων και αυτή του Χάροντα που µεταφέρει µε τη βάρκα 
τους νεκρούς στον άλλο κόσµο, η πίστη στο άφευκτο του πεπρωµένου και στην 
επικοινωνία των νεκρών µε τους ζωντανούς παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, όχι µόνο γιατί απαντούν σε άλλες µορφές τέχνης, αλλά και γιατί 
επιβιώνουν σε διάφορες παραλλαγές έως τις µέρες µας. Στον Χάροντα όπως και 
αλλού, ο Λουκιανός ασκεί µε τρόπο χιουµοριστικό αρνητική κριτική στα έθιµα 
αυτά, όπως είναι, για παράδειγµα, η τοποθέτηση ενός οβολού στο στόµα του 
νεκρού,  στο πλαίσιο της γενικότερης επικριτικής του διάθεσης σε παραδοχές 
που θεωρεί εσφαλµένες, η οποία επίσης αποδίδεται στις επιρροές που έχει 
δεχθεί από τους Κυνικούς· βλ. σχετικά Alföldy-Găzdac – Găzdac, Ferryman 
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304–307 και 310· πβ. επίσης την ευρύτερη ανάλυση του Bernstein, The 
Formation of Hell 85–106. 

δ. Ο πολυσχιδής του χαρακτήρας. Ο φιλοσοφικός διάλογος και η 
ρητορική της Β΄ Σοφιστικής συναντούν εδώ, όπως και στο σύνολο των 
σατιρικών διαλόγων του Λουκιανού, την αρχαία και τη µέση κωµωδία, τον µίµο 
της ελληνιστικής εποχής και τη µενίππεια σάτιρα. Το Χάρων ἢ Ἐπισκοποῦντες 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα ενσωµάτωσης των προαναφερθέντων, 
ετερόκλητων στοιχείων σε έναν προσωπικό τρόπο γραφής, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από ευφάνταστο συνδυασµό θεµάτων, µυθολογικών αναφορών, 
αφηγηµατικών τεχνικών και εκφραστικών µέσων. Ο πλούτος των οπτικών και 
ηχητικών εικόνων, τα αντιθετικά σχήµατα, οι παροµοιώσεις και τα πολυσύνδετα 
συνδυάζονται αρµονικά συνθέτοντας ένα γοητευτικό ανάγνωσµα, το οποίο 
κερδίζει και τον σύγχρονο αναγνώστη. Για τις χαρατηριστικές τεχνικές και τα 
µοτίβα που επανέρχονται στο λουκιάνειο έργο, όπως η παρατήρηση του κόσµου 
από τον ψηλά, καθώς και την ενσωµάτωση σε αυτό ποικίλων επιρροών, π.χ. από 
τον χώρο της φιλοσοφίας και την κωµωδία, βλ. Anderson, Lucian passim, όπου 
γίνονται συχνές αναφορές στον υπό εξέταση διάλογο· Maciver, Parody, Symbol 
54–72, ιδίως 65–69· βλ., επίσης, Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου 20–42· Hodkinson, 
Lucian. 
Ακολουθεί η µετάφραση και η ανάλυση χαρακτηριστικού αποσπάσµατος του 
έργου. Το αρχαίο κείµενο παρατίθεται σύµφωνα µε την έκδοση του A. M. 
Harmon, Lucian, vol. 2, Cambridge, Mass. 1915 (ανατύπωση: 1960), 396–446. 

 
1: Η συνάντηση του Χάροντα µε τον Ερµή ― Το αίτηµα του Χάροντα 

 
ΕΡΜΗΣ 
Τί γελᾷς, ὦ Χάρων; ἢ τί τὸ πορθµεῖον ἀπολιπὼν δεῦρο ἀνελήλυθας εἰς τὴν 
ἡµετέραν οὐ πάνυ εἰωθὼς ἐπιχωριάζειν τοῖς ἄνω πράγµασιν;  
ΧΑΡΩΝ 
Ἐπεθύµησα, ὦ Ἑρµῆ, ἰδεῖν ὁποῖά ἐστι τὰ ἐν τῷ βίῳ καὶ ἃ πράττουσιν οἱ ἄνθρωποι 
ἐν αὐτῷ ἢ τίνων στερούµενοι πάντες οἰµώζουσι κατιόντες παρ’ ἡµᾶς· οὐδεὶς γὰρ 
αὐτῶν ἀδακρυτὶ διέπλευσεν. αἰτησάµενος οὖν παρὰ τοῦ Ἅιδου καὶ αὐτὸς ὥσπερ ὁ 
Θετταλὸς ἐκεῖνος νεανίσκος µίαν ἡµέραν λιπόνεως γενέσθαι ἀνελήλυθα ἐς τὸ 
φῶς, καί µοι δοκῶ εἰς δέον ἐντετυχηκέναι σοι· ξεναγήσεις γὰρ εὖ οἶδ’ ὅτι µε 
συµπερινοστῶν καὶ δείξεις ἕκαστα ὡς ἂν εἰδὼς ἅπαντα. 
ΕΡΜΗΣ 
Οὐ σχολή µοι, ὦ πορθµεῦ· ἀπέρχοµαι γάρ τι διακονησόµενος τῷ ἄνω Διὶ τῶν 
ἀνθρωπικῶν· ὁ δὲ ὀξύθυµός τέ ἐστι καὶ δέδια µὴ βραδύναντά µε ὅλον ὑµέτερον 
ἐάσῃ εἶναι παραδοὺς τῷ ζόφῳ, ἢ ὅπερ τὸν Ἥφαιστον πρῴην ἐποίησε, ῥίψῃ κἀµὲ 
τεταγὼν τοῦ ποδὸς ἀπὸ τοῦ θεσπεσίου βηλοῦ, ὡς ὑποσκάζων γέλωτα παρέχοιµι 
καὶ αὐτὸς οἰνοχοῶν. 
ΧΑΡΩΝ 
[…] ἀλλὰ πρὸς τοῦ πατρός, ὦ φίλτατον Ἑρµάδιον, µὴ καταλίπῃς µε, περιήγησαι δὲ 
τὰ ἐν τῷ βίῳ ἅπαντα, ὥς τι καὶ ἰδὼν ἐπανέλθοιµι· ὡς ἤν µε σὺ ἀφῇς, οὐδὲν τῶν 
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τυφλῶν διοίσω· καθάπερ γὰρ ἐκεῖνοι σφάλλονται καὶ διολισθάνουσιν ἐν τῷ 
σκότῳ, οὕτω δὴ κἀγώ σοι ἔµπαλιν ἀµβλυώττω πρὸς τὸ φῶς. ἀλλὰ δός, ὦ 
Κυλλήνιε, ἐς ἀεὶ µεµνησοµένῳ τὴν χάριν. 
 

Μετάφραση 
ΕΡΜΗΣ 
Γιατί γελάς, Χάροντα; Και γιατί άφησες το πορθµείο και ανέβηκες ώς εδώ, στον τόπο 
τον δικό µας, παρόλο που δεν συνηθίζεις να ανακατεύεσαι συχνά µε τις υποθέσεις του 
επάνω κόσµου; 
ΧΑΡΟΝΤΑΣ 
Πεθύµησα, Ερµή, να δω πώς είναι όσα συνθέτουν τον ανθρώπινο βίο και τι κάνουν οι 
άνθρωποι κατά τη διάρκειά του ή τι τέλος πάντων χάνουν, και θρηνούν όταν 
κατεβαίνουν σ’ εµάς· γιατί κανείς τους δεν έκανε αυτόν τον διάπλου χωρίς δάκρυα στα 
µάτια. Αφού, λοιπόν, ζήτησα κι εγώ από τον Άδη την άδεια να αφήσω τα καθήκοντά 
µου για µια µέρα, όπως ακριβώς έκανε εκείνος ο νεαρός από τη Θεσσαλία, έχω ανέβει 
στο φως και κάτι µου λέει πως έπεσα επάνω σου την κατάλληλη στιγµή· γιατί είµαι 
σίγουρος ότι θα µε ξεναγήσεις γυρίζοντας µαζί µου εδώ κι εκεί και ότι θα µου τα δείξεις 
όλα, ένα προς ένα, ως γνώστης των πάντων.  
ΕΡΜΗΣ 
Δεν έχω χρόνο, πορθµέα! Γιατί πηγαίνω να προσφέρω τις υπηρεσίες µου στον επάνω 
Δία για κάποια υπόθεση των ανθρώπων· κι είναι κι οξύθυµος αυτός, και φοβάµαι 
µήπως, αν καθυστερήσω, µ’ αφήσει να γίνω ολοκληρωτικά ένας από σας, παραδίνοντάς 
µε στο σκότος ή, όπως ακριβώς έκανε κάποτε στον Ήφαιστο, µήπως µε ρίξει κι εµένα 
απ’ το κατώφλι των θεών αρπάζοντάς µε απ’ το πόδι, κι αρχίσω να προκαλώ κι εγώ 
γέλια ψιλοκουτσαίνοντας και κάνοντας τον οινοχόο.  
ΧΑΡΩΝ 
 […] Αλλά, να χαρείς τον πατέρα σου, πολυαγαπηµένε µου Ερµούλη, µη µε 
εγκαταλείψεις, αλλά ξενάγησέ µε σε όλα όσα συµβαίνουν στην ανθρώπινη ζωή, ώστε να 
επιστρέψω έχοντας δει κάτι. Γιατί, αν µε αφήσεις εσύ, δεν έχω καµία διαφορά από τους 
τυφλούς· αφού, όπως ακριβώς εκείνοι γλιστρούν και πέφτουν κάτω στα σκοτεινά, έτσι 
κι εγώ αδυνατώ να δω καθαρά εξαιτίας του φωτός, αντίθετα µ’ αυτούς. Κάνε, λοιπόν, 
Κυλλήνιε, τη χάρη σ’ εµένα, που θα τη θυµάµαι πάντα.  
 

Σχόλια 
Το έργο αρχίζει µε τη συνάντηση Χάροντα και Ερµή, που ρωτά έκπληκτος τον πορθµέα 
του Άδη τι γυρεύει στον κόσµο των ζωντανών. Ο Χάρων τού εξηγεί ότι έχει πάρει άδεια 
για µια µέρα, προκειµένου να δει πώς ζουν οι άνθρωποι και να καταλάβει γιατί 
στενοχωριούνται όταν πεθαίνουν, και ζητά από τον Ερµή να γίνει ο ξεναγός του στην 
περιήγηση αυτή. Εκείνος αρχικά αρνείται επικαλούµενος κάποιο καθήκον µε το οποίο 
τον έχει επιφορτίσει ο Δίας και την οργή του τελευταίου στην περίπτωση κατά την οποία 
φανεί ασυνεπής. Ο Χάρων επικαλείται πρώτα τη φιλία τους και τη συνεργασία τους 
κατά τον διάπλου των νεκρών στον Κάτω Κόσµο, ενώ κατόπιν τονίζει πόσο απαραίτητη 
είναι η συνδροµή του Ερµή στο ταξίδι του επάνω στη γη.  
 

Τί γελᾷς, ὦ Χάρων; ἢ τί τὸ πορθµεῖον ... τοῖς ἄνω πράγµασιν; Ο ηλικιωµένος και 
απωθητικός στην όψη Χάρων µεταφέρει στον Άδη µε τη βάρκα του τους ίσκιους των 
νεκρών, τους οποίους συνοδεύει ο Ερµής. Η αµοιβή του για τον διάπλου αυτό είναι ο 
οβολός που συνήθιζαν να τοποθετούν στο στόµα των νεκρών κατά την ταφή τους· µια 
µελέτη του εθίµου αυτού από τον πέµπτο αιώνα π.Χ. έως τον δεύτερο αιώνα µ.Χ. επί τη 
βάσει λογοτεχνικών και αρχαιολογικών µαρτυριών προσφέρει η Stevens, Charon’s obol. 
Ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται ο σκοτεινός πορθµέας στον παρόντα διάλογο, 
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όπως και σε άλλα έργα του Λουκιανού, καθώς και στη δραµατική ποίηση, αγγίζει 
µάλλον το µπουρλέσκο· βλ. Dräger, Charon, όπου προσφέρονται αναλυτικές 
πληροφορίες για τη µορφή του Χάροντα στην αρχαιοελληνική και λατινική γραµµατεία, 
καθώς επίσης σχετική βιβλιογραφία. Ένα ακόµη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του 
Χάροντα στο παρόν έργο είναι το ότι παρουσιάζεται ως άξιος να απαγγέλλει οµηρικούς 
στίχους και ικανός να εκφράζεται µε παροµοιώσεις ισάξιες των οµηρικών· βλ. 
παρακάτω, το σχετικό σχόλιο στο κεφ. 19· πβ., επίσης, τη σχετική παρατήρηση του 
Anderson, Lucian 82 µε υποσηµ. 133. Σε σχέση µε τον Χάροντα στην ελληνική 
µυθολογία πβ. τις αναλυτικές πληροφορίες στον Decharme, Μυθολογία Β΄ 337–338, 
όπου, µεταξύ άλλων γίνεται λόγος για τον νεοελληνικό Χάροντα, και στη March, 
Dictionary of Classical Mythology 123 (στο λήµµα Charon). Για τον Χάροντα στις 
αρχαιοελληνικές και λατινικές γραπτές πηγές, καθώς και στη συλλογική συνείδηση κατά 
την περίοδο από τον έκτο αιώνα π.Χ. έως έκτο αιώνα µ.Χ. βλ. Alföldy-Găzdac – 
Găzdac, Ferryman.  

Η ερώτηση του Ερµή φανερώνει την έκπληξή του, αφού η παρουσία του 
χαµογελαστού Χάροντα στον επάνω κόσµο είναι απροσδόκητη. Όπως σηµειώθηκε στην 
εισαγωγή, παρόλο που ο Χάρων είναι πρωταγωνιστικό πρόσωπο του διαλόγου, ο 
διάλογος αυτός δεν διεξάγεται στον κατω κόσµο, αλλά τον κόσµο των ζωντανών µέσα 
από τα δικά του µάτια.  
 

ἢ τίνων στερούµενοι πάντες οἰµώζουσι κατιόντες παρ’ ἡµᾶς: Η περιέργεια του Χάροντα 
να διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους άνθρωποι βιώνουν τέτοια ψυχική οδύνη 
κατά τη µετάβασή τους στον κάτω κόσµο είναι αυτή που τον ώθησε να ανέβει στον 
κόσµο των ζωντανών, και αποτελεί την αφετηρία της ιστορίας που θα µας διηγηθεί ο 
Λουκιανός. Το ρήµα οἰµώζω («κλαίω γοερά», «θρηνώ»· πβ. LSJ s.v.) και τα παράγωγά 
του (οἰµωγή, οἰµωγµός, κτλ.) προέρχεται από την επιφωνηµατική φράση οἴµοι (οἴ µοι) 
(«κακό µου µε βρήκε», «συµφορά µου») και, ως εκ τούτου, αποδίδει τη βαθιά θλίψη και 
απελπισία που γεννά στους ανθρώπους η εγκατάλειψη των εγκοσµίων· για την 
ετυµολογία της λέξης βλ., π.χ., Beekes, Etymological Dictionary s.v. 
 

Ἅιδου: Το όνοµα Άδης δηλώνει όχι µόνο τον κυρίαρχο του κάτω κόσµου, τον γιο του 
Τιτάνα Κρόνου και της Ρέας, αλλά και τον ίδιο τον κάτω κόσµο, την υπόγεια χώρα των 
νεκρών, την οποία διατρέχουν πέντε ποτάµια: ο Αχέρων, ο Κωκυτός, ο Φλεγέθων, η 
Λήθη και η Στυξ. Μετά την ήττα και την ανατροπή του Κρόνου, ο ουρανός πέρασε στην 
κυριότητα του Δία, το υγρό στοιχείο σε αυτήν του Ποσειδώνα, ενώ ο Άδης ανέλαβε το 
βασίλειο του κάτω κόσµου· για αναλυτικές πληροφορίες βλ. Bremmer, Hades· March, 
Dictionary of Classical Mythology 211–213 (στο λήµµα Hades). Ο θεός καλούνταν κατ’ 
ευφηµισµόν και Πλούτων βάσει της πίστης ότι, ως χθόνια θεότητα, έκανε 
πλουσιότερους του θνητούς στέλνοντάς τους αγαθά από το γη· βλ. Bremmer ό.π.· 
March, Dictionary of Classical Mythology 404 (στο λήµµα Pluto or Plouton).  
 

ὁ Θετταλὸς ἐκεῖνος νεανίσκος: Ο λόγος εδώ για τον Θεσσαλό ήρωα του Τρωικού 
πολέµου Πρωτεσίλαο. Πατέρας του ήταν ο Ίφικλος, γιος του Φυλάκου, και αδελφός του 
ο Ποδάρκης. Τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του υπήρξαν µνηστήρες της Ωραίας 
Ελένης και, ως εκ τούτου, υποχρεωµένοι να διαφυλάξουν τον γάµο της µε τον Μενέλαο. 
Άρτι νυµφεφθείς, λοιπόν, τη Λαοδάµεια, ο Πρωτεσίλαος έλαβε µέρος στον Τρωικό 
πόλεµο ως επικεφαλής σαράντα πλοίων και σκοτώθηκε από τον Έκτορα. Ο θάνατός του 
ήταν συνέπεια της απόφασής του να πατήσει πρώτος το χώµα της Τροίας, 
εκπληρώνοντας εκουσίως τον χρησµό σύµφωνα µε τον οποίο όποιος θα προέβαινε στην 
ενέργεια αυτή θα ήταν και ο πρώτος που θα έχανε τη ζωή του. Λόγω της ανδρείας που 
επέδειξε λατρεύθηκε σαν ήρωας ή και σαν θεός. Τελικά του επετράπη να επιστρέψει για 
λίγο στον κόσµο των ζωντανών, για να ξανασµίξει µε τη βαρυπενθούσα χήρα του, που 
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τελικά αυτοκτόνησε όταν εκείνος επέστρεψε στον Άδη· για την ιστορία του 
Πρωτεσιλάου και τη λατρεία του βλ. March, Dictionary of Classical Mythology 421–422 
(στο λήµµα Protesilaus), όπου παρατίθενται και οι σχετικές αρχαίες πηγές. Την 
επιστροφή του Πρωτεσιλάου από τον Άδη πραγµατεύεται ο Λουκιανός στον Νεκρικό 
Διάλογο 28 (Πρωτεσιλάου, Πλούτωνος και Περσεφόνης), από όπου παρατίθεται 
ενδεικτικά το παρακάτω απόσπασµα µε την αυτοπαρουσίαση και το αίτηµα που 
υποβάλλει ο ήρωας στον Πλούτωνα (1,5–8): Εἰµὶ µὲν Πρωτεσίλαος ὁ Ἰφίκλου Φυλάκιος 
συστρατιώτης τῶν Ἀχαιῶν καὶ πρῶτος ἀποθανὼντῶν ἐπ’ Ἰλίῳ. Δέοµαι δὲ ἀφεθεὶς πρὸς 
ὀλίγον ἀναβιῶναι πάλιν· για τις αναφορές στον Πρωτεσίλαο στο λουκιάνειο έργο, βλ. 
και Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου 296 (σηµ. 1).  
 

λιπόνεως: Η επιλογή του σύνθετου ουσιαστικού λιπόνεως (αττικόκλιτο αντί του 
λιπόναυς < λείπω+ναῦς, «ο εγκαταλείπων τον στόλο») για να δηλωθεί η αποχή του Άδη 
από τις υποχρεώσεις του σχετίζεται άµεσα µε τη φύση των υποχρεώσεων αυτών, δηλαδή 
µε τη µεταφορά των νεκρών ώς τις πύλες του Άδη µε καράβι.  
 

ἀπέρχοµαι γάρ τι διακονησόµενος τῷ ἄνω Διὶ τῶν ἀνθρωπικῶν: Εφόσον ο Δίας ήταν 
άρχων του ουρανού και ο Άδης ο άρχων του κάτω κόσµου, ο τελευταίος ήταν κατά 
κάποιον τρόπο ο «κάτω Δίας»· σχετικά µε τον Άδη ή Πλούτωνα πβ. το σχόλιο στο 
παρόν κεφάλαιο. Ο Ερµής, γιος του Δία και της Μαίας, είχε διάφορα καθήκοντα. Η 
λειτουργία του ως ψυχοποµπού, την οποία βλέπουµε στο παρόν έργο, είναι ένα από 
αυτά· για τους ρόλους του Ερµή στην κοινωνία θνητών και αθανάτων βλ. Decharme, 
Μυθολογία Α΄ 133–148· Baudy – Ley, Hermes, όπου προσφέρεται και σχετική 
βιβλιογραφία· March, Dictionary of Classical Mythology 243–246 (στο λήµµα Hermes). 
Το σηµείο αυτό του έργου, όπου ο Ερµής παρουσιάζεται ως υπηρέτης τόσο του «πάνω» 
όσο και του «κάτω» Δία θυµίζει την αρχή του Κατάπλους ἢ Τύραννος, όπου η Κλωθώ 
µιλά µε τον Χάροντα (κεφ. 2): Τί δὲ οἶδας, ὦ Χάρων, εἴ τις ἀσχολία προσέπεσεν αὐτῷ 
[sc. τῷ Ἑρµῇ], τοῦ Διὸς ἐπὶ πλέον δεηθέντος ἀποχρήσασθαι πρὸς τὰ ἄνω πράγµατα; 
δεσπότης δὲ κἀκεῖνός ἐστιν.  
 

ὁ δὲ ὀξύθυµός τέ ἐστι καὶ δέδια ... καὶ αὐτὸς οἰνοχοῶν: Στο χωρίο εντοπίζουµε µία ακόµα 
αναφορά στα οµηρικά έπη, καθώς τα περιστατικά για τα οποία γίνεται λόγος και τα 
οποία αφορούν στη χωλότητα του θεού της φωτιάς και της µεταλλουργίας 
περιλαµβάνονται στην Ιλιάδα (Α 591 και 597–600). Σύµφωνα µε τη µυθολογική 
παράδοση, ο Ήφαιστος ήταν χωλός ήδη από τη γέννησή του. Τούτο ώθησε την ίδια του 
τη µητέρα, την Ήρα, η οποία αισθανόταν ντροπή για το ελάττωµά του, να τον πετάξει 
από τον Όλυµπο. Ο Ήφαιστος έπεσε στον Ωκεανό, όπου τον περιποιήθηκαν η Θέτις και 
η Ευρυνόµη. O Ήφαιστος συγχώρησε τη µητέρα του, και µάλιστα την υπερασπίσθηκε 
όταν ο Δίας στράφηκε εναντίον της. Τούτο, όµως, οδήγησε στη δεύτερη πτώση του από 
τον Όλυµπο: Ο Δίας, ενοχληµένος από την παρέµβασή του, τον άρπαξε από το πόδι και 
τον πέταξε κάτω από το θεϊκό κατώφλι. Αυτήν τη φορά ήταν οι κάτοικοι της Λήµνου, 
όπου ο θεός προσγειώθηκε ύστερα από µία ηµέρα, αυτοί που ανέλαβαν την περιποίησή 
του. Παρά τη χωλότητά του, η οποία προκαλεί στην Ιλιάδα τον γέλωτα των άλλων 
Ολυµπίων, ο Ήφαιστος υπήρξε κατασκευαστής αριστουργηµάτων, όπως η ασπίδα του 
Αχιλλέα· για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τον Ήφαιστο, βλ., µεταξύ άλλων, 
Decharme, Μυθολογία Α΄ 149–176· March, Dictionary of Classical Mythology 230–232 
(στο λήµµα Hephaestus). Όπως επισηµαίνεται από τον Χρηστίδη, Σάτιρα θανάτου 296 
(σηµ. 3) ο στίχος Α 591 παρωδείται στους Βίους Φιλοσόφων του Διογένη του Λαερτίου 
(6,90,11).  
 

ἀλλὰ πρὸς τοῦ πατρός, ὦ φίλτατον Ἑρµάδιον, µὴ καταλίπῃς µε, περιήγησαι δὲ τὰ ἐν τῷ 
βίῳ ἅπαντα, ὥς τι καὶ ἰδὼν ἐπανέλθοιµι· ὡς ἤν µε σὺ ἀφῇς, οὐδὲν τῶν τυφλῶν διοίσω· 
καθάπερ γὰρ ἐκεῖνοι σφάλλονται καὶ διολισθάνουσιν ἐν τῷ σκότῳ, οὕτω δὴ κἀγώ σοι 
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ἔµπαλιν ἀµβλυώττω πρὸς τὸ φῶς. ἀλλὰ δός, ὦ Κυλλήνιε, ἐς ἀεὶ µεµνησοµένῳ τὴν χάριν: 
Στο χωρίο αυτό, βλέπουµε τις στρατηγικές στις οποίες καταφεύγει ο Χάρων 
προκειµένου να µεταπείσει τον Ερµή (έχει προηγηθεί η υπενθύµιση των διευκολύνσεων 
που παρέχει στον Ερµή κατά τη διάρκεια των κοινών ταξιδιών τους προς τον Άδη): α. 
Επικαλείται τον πατέρα του Ερµή, τον Δία· β. τον προσφωνεί µε το υποκοριστικό 
Ἑρµάδιον· γ. τονίζει την αναγκαιότητα της συνδροµής του Ερµή παροµοιάζοντας τον 
εαυτό του µε τυφλό, γιατί η όρασή του αµβλύνεται από το φως· για την επιρροή εδώ από 
τον αριστοφανικό Πλοῦτον βλ. Anderson, Lucian 92 µε υποσηµ. 18· δ. τον διαβεβαιώνει 
ότι θα του ανταποδώσει τη χάρη.  

Η προσφώνηση Κυλλήνιε πρέπει να αποδοθεί στο ότι ο θεός γεννήθηκε σε µια 
σπηλιά στο βουνό Κυλλήνη της Αρκαδίας· για πληροφορίες σχετικά µε τον θεό βλ. 
παραπάνω το σχετικό σχόλιο. 
 

13: Η αλαζονεία και η συντριβή των ισχυρών: το παράδειγµα του Κύρου 
 
ΕΡΜΗΣ 
Οὐ φέρει ὁ Λυδός, ὦ Χάρων, τὴν παρρησίαν καὶ τὴν ἀλήθειαν τῶν λόγων, ἀλλὰ 
ξένον αὐτῷ δοκεῖ τὸ πρᾶγµα, πένης ἄνθρωπος οὐχ ὑποπτήσσων, τὸ δὲ 
παριστάµενον ἐλευθέρως λέγων. µεµνήσεται δ’ οὖν µικρὸν ὕστερον τοῦ Σόλωνος, 
ὅταν αὐτὸν δέῃ ἁλόντα ἐπὶ τὴν πυρὰν ὑπὸ τοῦ Κύρου ἀναχθῆναι· ἤκουσα γὰρ τῆς 
Κλωθοῦς πρῴην ἀναγινωσκούσης τὰ ἑκάστῳ ἐπικεκλωσµένα, ἐν οἷς καὶ ταῦτα 
ἐγέγραπτο, Κροῖσον µὲν ἁλῶναι ὑπὸ Κύρου, Κῦρον δὲ αὐτὸν ὑπ’ ἐκεινησὶ τῆς 
Μασσαγέτιδος ἀποθανεῖν. ὁρᾷς τὴν Σκυθίδα, τὴν ἐπὶ τοῦ ἵππου τούτου τοῦ λευκοῦ 
ἐξελαύνουσαν; 
ΧΑΡΩΝ 
Νὴ Δία. 
ΕΡΜΗΣ 
Τόµυρις ἐκείνη ἐστί, καὶ τὴν κεφαλήν γε ἀποτεµοῦσα τοῦ Κύρου αὕτη ἐς ἀσκὸν 
ἐµβαλεῖ πλήρη αἵµατος. ὁρᾷς δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν νεανίσκον; Καµβύσης 
ἐκεῖνός ἐστιν· οὗτος βασιλεύσει µετὰ τὸν πατέρα καὶ µυρία σφαλεὶς ἔν τε Λιβύῃ 
καὶ Αἰθιοπίᾳ τὸ τελευταῖον µανεὶς ἀποθανεῖται ἀποκτείνας τὸν Ἆπιν. 
ΧΑΡΩΝ 
Ὢ πολλοῦ γέλωτος. ἀλλὰ νῦν τίς ἂν αὐτοὺς προσβλέψειεν οὕτως ὑπερφρονοῦντας 
τῶν ἄλλων; ἢ τίς ἂν πιστεύσειεν ὡς µετ’ ὀλίγον οὗτος µὲν αἰχµάλωτος ἔσται, 
οὗτος δὲ τὴν κεφαλὴν ἕξει ἐν ἀσκῷ αἵµατος;  
 

Μετάφραση 
ΕΡΜΗΣ 
Ο Λυδός, Χάροντα, δεν ανέχεται την παρρησία και την αλήθεια των λόγων, αντίθετα, 
του φαίνεται το πράγµα παράξενο, άνθρωπος φτωχός να µη δείχνει συστολή, αλλά να 
εκφράζει τη γνώµη του ελεύθερα. Θα θυµηθεί, ωστόσο, λίγο αργότερα τον Σόλωνα, 
όταν θα πρέπει να αιχµαλωτισθεί και να τοποθετηθεί επάνω στην πυρά από τον Κύρο· 
γιατί άκουσα προ ολίγου την Κλωθώ να διαβάζει όσα έχει κλώσει για τον καθένα, 
µεταξύ των οποίων ήταν και αυτά γραµµένα, ότι δηλαδή ο Κροίσος θα αιχµαλωτισθεί 
από τον Κύρο, ενώ ο ίδιος ο Κύρος θα χάσει τη ζωή του από εκείνη εκεί τη 
Μασσαγέτιδα. Τη βλέπεις τη Σκυθίδα, που ιππεύει τούτο το λευκό άλογο;   
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ΧΑΡΟΝΤΑΣ 
Ναι, µα τον Δία. 
ΕΡΜΗΣ 
Η Τόµυρις είναι εκείνη, και αυτή θα κόψει το κεφάλι του Κύρου και θα το βάλει σε ένα 
ασκί γεµάτο αίµα. Βλέπεις και τον γιο του, τον νεαρό; Εκείνος είναι ο Καµβύσης. Αυτός 
θα γίνει βασιλιάς µετά τον πατέρα του και, αφού κάνει µύρια σφάλµατα και στη Λιβύη 
και στην Αιθιοπία, τελικά θα πεθάνει, αφού πρώτα χάσει τα λογικά του, γιατί θα 
σκοτώσει τον Άπη.  
ΧΑΡΟΝΤΑΣ 
Πολύ γέλιο! Αλλά τώρα ποιος θα έριχνε το βλέµµα του επάνω τους, έτσι που 
περιφρονούν τους άλλους; Ή ποιος µπορεί να πιστεψει πως, ύστερα από λίγο καιρό, ο 
ένας θα είναι αιχµάλωτος, ενώ ο άλλος θα έχει το κεφάλι του σε ασκί γεµάτο αίµα;  
 

Σχόλια 
Στα κεφάλαια 2–12, ο Ερµής δέχεται να προσφέρει στον Χάροντα την ξενάγηση στον 
επάνω κόσµο. Προκειµένου να µπορέσει να δει τα σηµαντικότερα από όσα υπάρχουν 
και διαδραµατίζονται επάνω στη γη, στοιβάζουν επάνω στον Όλυµπο τον Κίσσαβο, το 
Πήλιο, την Οίτη και τον Παρνασσό. Από το παρατηρητήριό τους αυτό βλέπουν κατ’ 
αρχάς γνωστές προσωπικότητες: τον Μίλωνα τον αθλητή, τον Κύρο, τον γιο του 
Καµβύση, τον πάµπλουτο µονάρχη της Λυδίας, τον Κροίσο, να συνοµιλεί µε τον 
Σόλωνα σχετικά µε το ποιος είναι ο πιο ευτυχισµένος άνθρωπος του κόσµου και για την 
πραγµατική αξία του χρυσού, µε αφορµή τα χρυσά αφιερώµατα του Λυδού µονάρχη 
στον Πύθιο Απόλλωνα. Τα κεφάλαια αυτά βρίθουν αναφορών στον Όµηρο και το 
ηροδότειο έργο. Στο κεφάλαιο 13, ο Ερµής αναφέρεται στην προδιαγεγραµµένη από την 
Κλωθώ ήττα του Κροίσου από τον Κύρο, αλλά και στον φόνο του τελευταίου από τη 
Μασσαγέτιδα Τόµυρη. Κατόπιν, οι δύο παρατηρητές βλέπουν τον γιο του Κύρου, τον 
Καµβύση, ο οποίος είναι επίσης γραφτό να έχει τραγικό τέλος. Όσο ήταν ισχυροί, οι 
τρεις άνδρες υπήρξαν ανυποψίαστοι για τις συµφορές που θα έβρισκαν στον δρόµο τους.   
 

ὁ Λυδός: Εννοείται ο Κροίσος, για τον οποίο έχει γίνει λόγος παραπάνω.  
 

ἀλλὰ ξένον … ἐλευθέρως λέγων: Ισχυροί άνδρες όπως ο Κροίσος έχουν την απαίτηση να 
τους αντιµετωπίζουν οι πιο αδύναµοι από κοινωνικής και οικονοµικής απόψεως µε 
συστολή και δουλοπρέπεια. Η µετοχή του ρήµατος ὑποπτήσσω («µαζεύοµαι», 
«ζαρώνω», «συστέλλοµαι από ντροπή ή/και σεµνότητα»· βλ., π.χ., LSJ· Σταµατάκος, 
Λεξικόν) αποδίδει εύστοχα την ενδεδειγµένη κατά τον Κροίσο και τους οµοίους του 
στάση των κοινωνικώς αδυνάτων έναντι των φορέων εξουσίας.  
 

µεµνήσεται δ’ οὖν … ὑπὸ τοῦ Κύρου ἀναχθῆναι: Ο διάλογος ανάµεσα στον πάµπλουτο 
µονάρχη και τον Αθηναίο σοφό, ο οποίος µας είναι γνωστός από το πρώτο βιβλίο των 
Ἱστοριῶν του Ηροδότου (1,29–33), αναδεικνύει τη διαφορά ανάµεσα στις βιοθεωρίες 
των δύο συζητητών. Ο αλαζόνας Κροίσος θα συνειδητοποιήσει την ορθότητα των λόγων 
του Σόλωνα, όταν, αιχµάλωτος πια του Κύρου, θα χάσει τα πάντα και θα βρεθεί επάνω 
στην πυρά (1,86). Τούτο θα τον κάνει να αναφωνήσει τρεις φορές το όνοµα του 
Αθηναίου σοφού τραβώντας την προσοχή του Κύρου, που θα θελήσει να ακούσει τα 
σχετικά µε τη συνοµιλία των δύο ανδρών, θα ταυτισθεί µε τον Λυδό µονάρχη και θα 
αποφασίσει τη σωτηρία του. Για τη νουβέλα του Κροίσου και του Σόλωνα βλ. 
Παπαθωµάς, Πρώτο βιβλίο των ιστοριών του Ηροδότου 135–136 και 272–297· για 
αναλυτικές πληροφορίες και βιβλιογραφία σχετικά µε τον Κύρο, βλ. Wiesehöfer, Kyros· 
Ambühl, Kyros. 
 

ἤκουσα γὰρ τῆς Κλωθοῦς πρῴην ἀναγινωσκούσης τὰ ἑκάστῳ ἐπικεκλωσµένα: Σύµφωνα 
µε την ελληνική µυθολογία, η Κλωθώ ήταν µία από τις τρεις Μοίρες, οι οποίες ορίζουν 
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το πεπρωµένο των ανθρώπων από τη στιγµή κιόλας της γέννησής του. Στη Θεογονία του 
Ησιόδου παρουσιάζονται αρχικά ως κόρες της Νύχτας, και κατόπιν ως κόρες του Δία 
και της Θέµιδας. Η Κλωθώ κλώθει το νήµα της ζωής, η Λάχεσις (< λαγχάνω· πβ. 
Hofmann, Ετυµολογικὸν Λεξικόν s.v. λαγχάνω) ορίζει το µάκρος του νήµατος, δηλαδή τη 
διάρκεια της ζωής, και τραβά κλήρο για την τύχη του ανθρώπου, ενώ η Άτροπος (< α 
στερ.+τρέπω· πβ. Σταµατάκο, Λεξικόν s.v.) κόβει χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς έλεος 
το νήµα όταν φθάσει η ώρα του θανάτου· βλ. σχετικά March, Dictionary of Classical 
Mythology 197 (στο λήµµα Fates), όπου παρατίθενται και οι αρχαίες πηγές· σχετικά µε 
την ευρεία χρήση του ἐπικλώθω όταν γίνεται λόγος για το πεπρωµένο του ανθρώπου βλ. 
ενδεικτικά LSJ s.v.· για µια διεξοδική παρουσίαση της έννοιας της ειµαρµένης στην 
ελληνική µυθολογία και την αρχαιοελληνική γραµµατεία βλ. Decharme, Μυθολογία Β΄ 
256–258· επίσης, Henrichs, Moira, όπου παρατίθεται και σχετική βιβλιογραφία· πβ. και 
το σχόλιο για τις Μοίρες (κεφ. 16).  
 

τῆς Μασσαγέτιδος: Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο (1,201–204), οι Μασσαγέτες κατοικούσαν 
στην περιοχή της Σογδιανής καταλαµβάνοντας µια απέραντη έκταση. Ήταν έθνος όχι 
µόνο πολυάριθµο (µέγα· 1,201), αλλά και εξαιρετικά ανδρείο (ἅλκιµον· 1,201). Για 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την ακριβή γεωγραφική θέση της κατοικίας των 
Μασσαγετών, καθώς και σχετική βιβλιογραφία, βλ. Παπαθωµάς, Πρώτο βιβλίο των 
ιστοριών του Ηροδότου 844–855. Στα κεφάλαια 215–216 των Ἱστοριῶν, ο Ηρόδοτος µάς 
δίνει εθνογραφικής φύσεως πληροφορίες σχετικά µε τον λαό αυτό· για αναλυτικά 
σχόλια και βιβλιογραφία σχετικά µε τα εν λόγω κεφάλαια βλ. Παπαθωµάς, ό.π. 894–
900.  
 

Τόµυρις: Όπως µας πληροφορεί ο Ηρόδοτος στο 1,205, η Τόµυρις ήταν η επικεφαλής 
του λαού των Μασσαγετών. Όταν ο Κύρος συµπεριέλαβε και τον δικό της λαό στα 
επεκτατικά του σχέδια, αρχικά σκέφτηκε να τη ζητήσει σε γάµο. Εκείνη, όµως, 
αντιλήφθηκε ποιος ήταν ο πραγµατικός του στόχος, και αρνήθηκε. Έτσι, ο Κύρος 
αποφάσισε να προβεί σε στρατιωτική επίθεση. Μάταια η Τόµυρις προσπάθησε να τον 
πείσει να φερθεί µε σύνεση. Τελικά, ο ηγέτης των Περσών παγίδευσε µε δόλο τον 
µασσαγετικό στρατό, συµπεριλαµβανοµένου του γιου της Τοµύρεως, Σπαργαπίση. Η 
Τόµυρις ζήτησε από τον Κύρο να της δώσει πίσω τον γιο της και να φύγει από τη χώρα 
της. Εκείνος αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτηµά της, και ο Σπαργαπίσης αυτοκτόνησε. 
Η Τόµυρις εκδικήθηκε µε τρόπο σκληρό. Ολόκληρη η στρατιωτική της δύναµη 
συγκρούσθηκε µε τους Πέρσες, µε αποτέλεσµα να αφανισθεί το µεγαλύτερο µέρος του 
περσικού στρατού και να σκοτωθεί ο Κύρος. Κατόπιν, εξευτέλισε το πτώµα του Κύρου 
βυθίζοντας το κεφάλι του µέσα σε ένα ασκί γεµάτο µε ανθρώπινο αίµα, για να τον 
«χορτάσει» µε αυτό. Ο Ηρόδοτος αφηγείται την ιστορία των Μασσαγετών και του 
τέλους του Κύρου στο τέλος του πρώτου βιβλίου των Ἱστοριῶν (κεφ. 205–214)· για 
αναλυτικά σχόλια και βιβλιογραφία βλ. Παπαθωµάς, Πρώτο βιβλίο των ιστοριών του 
Ηροδότου 857–893.   
 

Καµβύσης ἐκεῖνός ἐστιν· οὗτος βασιλεύσει µετὰ τὸν πατέρα καὶ µυρία σφαλεὶς ἔν τε Λιβύῃ 
καὶ Αἰθιοπίᾳ τὸ τελευταῖον µανεὶς ἀποθανεῖται ἀποκτείνας τὸν Ἆπιν: Και πάλι γίνεται 
λόγος για γεγονότα που µας είναι γνωστά από το ηροδότειο έργο, και συγκεκριµένα από 
το τρίτο βιβλίο των Ἱστοριῶν. Ο Άπις ήταν το µοσχαράκι που λατρευόταν ως σύµβολο 
γονιµότητας και σωµατικής ρώµης από τους Αιγυπτίους· βλ. Grieshammer, Apis. Το 
ιερό αυτό ζώο έφερε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στην εµφάνισή του. Ήταν µέλας ἐπὶ 
µὲν τῷ µετώπῳ λευκόν τετράγωνον, ἐπὶ δὲ τοῦ νώτου αἰετὸν εἰκασµένον, ἐν δὲ τῇ οὐρῇ τὰς 
τρίχας διπλάς, ὑπὸ δὲ τῇ γλώσσῃ κάνθαρον (3,28,3). Ο Καµβύσης, γιος του Κύρου και 
διάδοχός του στον θρόνο, σκότωσε τον  Άπη τραυµατίζοντάς τον στον µηρό µε το 
εγχειρίδιό του. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα να χάσει ακόµη περισσότερο τα λογικά του 
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(3,29–30). Τελικά, τραυµατίστηκε στον µηρό, στο σηµείο ακριβώς που τραυµάτισε τον 
Άπη, µε το ίδιο του το ξίφος (3,64,3), και πέθανε από γάγγραινα (3,66,2). Πληροφορίες 
και βιβλιογραφία σχετικά µε τον Καµβύση, βλ. Kuhrt –Sancisi-Weerdenburg, Kambyses, 
όπου και προσφέρεται σχετική βιβλιογραφία.  
 

ἀλλὰ νῦν τίς ἂν αὐτοὺς προσβλέψειεν οὕτως ὑπερφρονοῦντας τῶν ἄλλων; Κοινός 
παρονοµαστής στις ιστορίες των τριών ανδρών, του Κροίσου, του Κύρου και του 
Καµβύση, είναι η ὕβρις και οι συνέπειές της. Και οι τρεις πανίσχυροι µονάρχες 
υιοθέτησαν περιφρονητική και απαξιωτική στάση έναντι των υπηκόων και των 
αντιπάλων τους. Τα λόγια και οι πράξεις τους διέπονταν από παντελή έλλειψη της 
αίσθησης του µέτρου. Πίστευαν ότι είναι άτρωτοι κι ότι θα παραµείνουν ατιµώρητοι. Η 
πραγµατικότητα, ωστόσο, τους διέψευσε. Η έννοια της ὕβρεως είναι κοµβική στην 
αρχαιοελληνική γραµµατεία. Τα έπη, η τραγωδία, καθώς και το ηροδότειο έργο µάς 
προσφέρουν πολλά παραδείγµατα ισχυρών ανδρών που τελικά συντρίβονται λόγω της 
αλαζονείας που τους χαρακτηρίζει. Μπορεί στον κόσµο των ζωντανών οι θνητοί να 
διαιρούνται σε δύο κατηγορίες, σε όσους θεωρούνται εξέχοντες και στο ανώνυµο 
πλήθος, ωστόσο κανένας δεν εξαιρείται από την αδυσώπητη µοίρα του θανάτου.  
 

15–17,20: Οι δραστηριότητες του πλήθους ― Ο ρόλος των Μοιρών ― Η 
παράβλεψη της βεβαιότητας του θανάτου 

 
ΕΡΜΗΣ  
Καὶ τὰ µὲν τούτων ὧδε ἕξει. τὴν δὲ πληθὺν ὁρᾷς, ὦ Χάρων, τοὺς πλέοντας αὐτῶν, 
τοὺς πολεµοῦντας, τοὺς δικαζοµένους, τοὺς γεωργοῦντας, τοὺς δανείζοντας, τοὺς 
προσαιτοῦντας; 
ΧΑΡΩΝ  
Ὁρῶ ποικίλην τινὰ τὴν διατριβὴν καὶ µεστὸν ταραχῆς τὸν βίον καὶ τὰς πόλεις γε 
αὐτῶν ἐοικυίας τοῖς σµήνεσιν, ἐν οἷς ἅπας µὲν ἴδιόν τι κέντρον ἔχει καὶ τὸν 
πλησίον κεντεῖ, ὀλίγοι δέ τινες ὥσπερ σφῆκες ἄγουσι καὶ φέρουσι τὸ 
ὑποδεέστερον. ὁ δὲ περιπετόµενος αὐτοὺς ἐκ τἀφανοῦς οὗτος ὄχλος τίνες εἰσίν; 
ΕΡΜΗΣ 
Ἐλπίδες, ὦ Χάρων, καὶ δείµατα καὶ ἄγνοιαι καὶ ἡδοναὶ καὶ φιλαργυρίαι καὶ ὀργαὶ 
καὶ µίση καὶ τὰ τοιαῦτα. τούτων δὲ ἡ ἄγνοια µὲν κάτω συναναµέµικται αὐτοῖς καὶ 
συµπολιτεύεται, καὶ νὴ Δία καὶ τὸ µῖσος καὶ ὀργὴ καὶ ζηλοτυπία καὶ ἀµαθία καὶ 
ἀπορία καὶ φιλαργυρία, ὁ φόβος δὲ καὶ αἱ ἐλπίδες ὑπεράνω πετόµενοι ὁ µὲν 
ἐµπίπτων ἐκπλήττει ἐνίοτε καὶ ὑποπτήσσειν ποιεῖ, αἱ δ’ ἐλπίδες ὑπὲρ κεφαλῆς 
αἰωρούµεναι, ὁπόταν µάλιστα οἴηταί τις ἐπιλήψεσθαι αὐτῶν, ἀναπτάµεναι 
οἴχονται κεχηνότας αὐτοὺς ἀπολιποῦσαι, ὅπερ καὶ τὸν Τάνταλον κάτω πάσχοντα 
ὁρᾷς ὑπὸ τοῦ ὕδατος. 16 ἢν δὲ ἀτενίσῃς, κατόψει καὶ τὰς Μοίρας ἄνω 
ἐπικλωθούσας ἑκάστῳ τὸν ἄτρακτον, ἀφ’ οὗ ἠρτῆσθαι συµβέβηκεν ἅπαντας ἐκ 
λεπτῶν νηµάτων. ὁρᾷς καθάπερ ἀράχνιά τινα καταβαίνοντα ἐφ’ ἕκαστον ἀπὸ τῶν 
ἀτράκτων; 
ΧΑΡΩΝ 
Ὁρῶ πάνυ λεπτὸν ἑκάστῳ νῆµα, ἐπιπεπλεγµένον γε τὰ πολλά, τοῦτο µὲν ἐκείνῳ, 
ἐκεῖνο δὲ ἄλλῳ. 
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ΕΡΜΗΣ 
Εἰκότως, ὦ πορθµεῦ· εἵµαρται γὰρ ἐκείνῳ µὲν ὑπὸ τούτου φονευθῆναι, τούτῳ δὲ 
ὑπ’ ἄλλου, καὶ κληρονοµῆσαί γε τοῦτον µὲν ἐκείνου, ὅτου ἂν ᾖ µικρότερον τὸ 
νῆµα, ἐκεῖνον δὲ αὖ τούτου· τοιόνδε γάρ τι ἡ ἐπιπλοκὴ δηλοῖ. ὁρᾷς δ’ οὖν ἀπὸ 
λεπτοῦ κρεµαµένους ἅπαντας· καὶ οὗτος µὲν ἀνασπασθεὶς ἄνω µετέωρός ἐστι καὶ 
µετὰ µικρὸν καταπεσών, ἀπορραγέντος τοῦ λίνου ἐπειδὰν µηκέτι ἀντέχῃ πρὸς τὸ 
βάρος, µέγαν τὸν ψόφον ἐργάσεται, οὗτος δὲ ὀλίγον ἀπὸ γῆς αἰωρούµενος, ἢν καὶ 
πέσῃ, ἀψοφητὶ κείσεται, µόλις καὶ τοῖς γείτοσιν ἐξακουσθέντος τοῦ πτώµατος. 
ΧΑΡΩΝ 
Παγγέλοια ταῦτα, ὦ Ἑρµῆ. 
ΕΡΜΗΣ 
17 Καὶ µὴν οὐδ’ εἰπεῖν ἔχοις ἂν κατὰ τὴν ἀξίαν ὅπως ἐστὶ καταγέλαστα, ὦ Χάρων, 
καὶ µάλιστα αἱ ἄγαν σπουδαὶ αὐτῶν καὶ τὸ µεταξὺ τῶν ἐλπίδων οἴχεσθαι 
ἀναρπάστους γινοµένους ὑπὸ τοῦ βελτίστου Θανάτου. ἄγγελοι δὲ καὶ ὑπηρέται 
αὐτοῦ µάλα πολλοί, ὡς ὁρᾷς, ἠπίαλοι καὶ πυρετοὶ καὶ φθόαι καὶ περιπλευµονίαι 
καὶ ξίφη καὶ λῃστήρια καὶ κώνεια καὶ δικασταὶ καὶ τύραννοι· καὶ τούτων οὐδὲν 
ὅλως αὐτοὺς εἰσέρχεται, ἔστ’ ἂν εὖ πράττωσιν, ὅταν δὲ σφαλῶσι, πολὺ τὸ ὀττοτοῖ 
καὶ αἰαῖ καὶ οἴµοι. εἰ δὲ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐνενόουν ὅτι θνητοί τέ εἰσιν αὐτοὶ καὶ 
ὀλίγον τοῦτον χρόνον ἐπιδηµήσαντες τῷ βίῳ ἀπίασιν ὥσπερ ἐξ ὀνείρατος πάντα 
ὑπὲρ γῆς ἀφέντες, ἔζων τε ἂν σωφρονέστερον καὶ ἧττον ἠνιῶντο ἀποθανόντες· νῦν 
δὲ εἰς ἀεὶ ἐλπίσαντες χρήσεσθαι τοῖς παροῦσιν, ἐπειδὰν ἐπιστὰς ὁ ὑπηρέτης καλῇ 
καὶ ἀπάγῃ πεδήσας τῷ πυρετῷ ἢ τῇ φθόῃ, ἀγανακτοῦσι πρὸς τὴν ἀγωγὴν οὔποτε 
προσδοκήσαντες ἀποσπασθήσεσθαι αὐτῶν. […] 
 

Μετάφραση 
ΕΡΜΗΣ 
Και τέτοια εξέλιξη θα έχουν τα πράγµατα για αυτούς. Βλέπεις, όµως, Χάροντα, το 
ανώνυµο πλήθος των ανθρώπων, άλλοι από τους οποίους ταξιδεύουν στη θάλασσα, 
άλλοι πολεµούν, άλλοι εµπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις, άλλοι καλλιεργούν τη γη, 
άλλοι δανείζουν κι άλλοι να επαίτες;  
ΧΑΡΟΝΤΑΣ  
Βλέπω ποικίλες ασχολίες και τη ζωή γεµάτη ταραχή και τις πόλεις τους να µοιάζουν µε 
σµήνη µελισσών, στα οποία καθένας έχει το δικό του κεντρί και κεντρίζει τον διπλανό 
του, ενώ κάποιοι άλλοι, λίγοι, βασανίζουν τους υποδεέστερους, όπως ακριβώς οι 
σφήκες. Κι αυτό το πλήθος που πετά εδώ κι εκεί αόρατο, ποιοι είναι;  
ΕΡΜΗΣ 
Ελπίδες, Χάροντα, και φόβοι και σφάλµατα από άγνοια και ηδονές και φιλαργυρίες και 
εκδηλώσεις οργής και µίσους και τα παρόµοια. Από αυτά η άγνοια ανακατεύεται µε 
αυτούς κάτω στη γη και ζει µαζί τους σαν συµπολίτης τους, από κοινού, µα τον Δία, µε 
το µίσος και την οργή και τη ζηλοτυπία και την αµάθεια και την ανικανότητα 
αντιµετώπισης των προβληµάτων και τη φιλαργυρία, ενώ ο φόβος και οι ελπίδες πετούν 
από πάνω τους: Ο πρώτος τους σοκάρει µερικές φορές πέφτοντας επάνω τους και τους 
κάνει να µαζεύονται, ενώ οι ελπίδες πετούν επάνω από τα κεφάλια τους και, κάθε φορά 
που κάποιος είναι σίγουρος ότι µπορεί να τις πιάσει, φεύγουν πετώντας µακριά και τους 
αφήνουν µε το στόµα ανοιχτό, όπως ακριβώς βλέπεις τον Τάνταλο να παθαίνει στον 
κάτω κόσµο µε το νερό. 16 Κι αν κοιτάξεις µε προσοχή, θα δεις και τις Μοίρες από 
πάνω να κλώθουν το νήµα καθενός µε το αδράχτι, από το οποίο συµβαίνει να είναι όλοι 
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µε λεπτά νήµατα κρεµασµένοι. Τα βλέπεις (sc. τα νήµατα) που κατεβαίνουν όµοια µε 
ιστό αράχνης από τα αδράχτια στον καθένα από τους ανθρώπους;  
ΧΑΡΟΝΤΑΣ 
Βλέπω ένα πολύ λεπτό νήµα για τον καθένα, τις περισσότερες φορές µπλεγµένο αυτό µε 
εκείνο, εκείνο µε το άλλο.  
ΕΡΜΗΣ 
Λογικό είναι, πορθµέα· γιατί είναι γραφτό εκείνος να φονευθεί από αυτόν, τούτος από 
άλλον, και αυτός να κληρονοµήσει, βέβαια, εκείνον, το νήµα του οποίου τυχαίνει να 
είναι το µικρότερο, κι εκείνος πάλι αυτόν· κάτι τέτοιο φανερώνει το µπλέξιµο. Βλέπεις, 
λοιπόν, ότι όλοι κρέµονται από λεπτό νήµα: Και αυτός έχει τραβηχτεί επάνω και είναι 
µετέωρος, και όταν, λίγο αργότερα, πέσει κάτω, αφού το νήµα θα σπάσει, γιατί δεν θα 
αντέχει πια το βάρος του, θα κάνει θόρυβο µεγάλο· αυτός, πάλι, που αιωρείται σε µικρή 
απόσταση από τη γη, µολονότι θα πέσει (sc. κι αυτός), θα βρεθεί κάτω αθόρυβα και η 
πτώση του µόλις που θα ακουσθεί κι από τους γείτονες ακόµα.  
ΧΑΡΟΝΤΑΣ  
Αυτά είναι για πολλά γέλια, Ερµή. 
ΕΡΜΗΣ 
17 Και µάλιστα, Χάροντα, δεν µπορείς να εκφράσεις µε τα κατάλληλα λόγια πόσο 
γελοία είναι, και κυρίως οι υπερβολικές τους προσπάθειες και το ότι φεύγουν ενώ είναι 
ακόµα γεµάτοι ελπίδες, αφού τους αρπάζει ο πανίσχυρος Θάνατος. Οι αγγελιαφόροι και 
οι υπηρέτες του πάρα πολλοί, όπως βλέπεις: ρίγη και πυρετοί και φθίσεις και πνευµονίες 
και ξίφη και ληστείες και κώνεια και δικαστές και τύραννοι. Και τίποτα απ’ όλα αυτά 
δεν περνάει από το µυαλό τους όσο αισθάνονται ευτυχισµένοι, όταν, όµως, η κατάσταση 
αλλάξει προς το χειρότερο, το «συµφορά µου» και το «αχ» και το «αλίµονο» δίνουν και 
παίρνουν. Ωστόσο, αν κατανοούσαν ευθύς εξαρχής ότι και οι ίδιοι είναι θνητοί και ότι, 
αφού µείνουν για λίγο καιρό στη ζωή, φεύγουν σαν µέσα στ’ όνειρο, αφήνοντας τα 
πάντα επάνω στη γη, και µε µεγαλύτερη σύνεση θα ζούσαν και θα θλίβονταν λιγότερο 
πεθαίνοντας· τώρα, όµως, επειδή διακατέχονται από την ελπίδα ότι πάντα θα γεύονται 
τα παρόντα, όταν παρουσιασθεί ενώπιόν τους ο υπηρέτης και τους καλεί και τους 
παίρνει δένοντάς τους µε τον πυρετό ή τη φθίση, αγανακτούν µε τη µετάβαση, αφού 
ποτέ τους δεν περίµεναν ότι θα τους έπαιρναν µακριά από τη ζωή τους.  
 

Σχόλια 
Στο κεφ. 14, ο Χάρων κι ο Ερµής βλέπουν από το παρατηρητήριό τους έναν ακόµη 
ισχυρό άνδρα. Πρόκειται για τον Πολυκράτη, τον τύραννο της Σάµου. Ο Ερµής εξηγεί 
στον Χάροντα πως και εκείνος ζει µε την ψευδαίσθηση ότι έχει κατακτήσει την απόλυτη 
ευτυχία, ψευδαίσθηση η οποία θα διαλυθεί µε τρόπο φρικτό, όταν θα βρει µαρτυρικό 
θάνατο από τον σατράπη Οροίτη. Ο Χάρων εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
οδυνηρή πτώση όσων βρίσκονται ψηλά εν ζωή, οι οποίοι δεν κρατούν τίποτα από τα 
µεγαλεία τους κατά τη µετάβασή τους στον κάτω κόσµο. Μετά τους ισχυρούς άνδρες, 
σειρά για τους δύο παρατηρητές έχει το ανώνυµο πλήθος. Στα κεφ. 15–17, λοιπόν, οι 
δύο παρατηρητές βλέπουν το πλήθος των απλών ανθρώπων, που καταπιάνονται µε 
λογής λογής δραστηριότητες, και που δεν διστάζουν µερικές φορές να βλάψουν τον 
διπλανό τους. Πάνω από τα κεφάλια τους ίπτανται φόβοι και φρούδες ελπίδες, ενώ η 
άγνοια και τα πάθη τους ζουν µαζί τους. Όλοι κρέµονται από τα αδράχτια των Μοιρών 
µε νήµα λεπτό, µπερδεµένο µε τα νήµατα άλλων ανθρώπων, αφού ζωή τους 
συµπλέκεται µε ζωές άλλων. Όσοι βρίσκονται κρεµασµένοι από το νήµα τους ψηλότερα 
από τη γη συγκριτικά µε τους άλλους, κάνουν και τον µεγαλύτερο θόρυβο κατά την 
αναπόφευκτη ώρα της πτώσης. Κανείς, όµως, δεν φαίνεται να θυµάται την ώρα αυτή, 
την ώρα του τέλους, και έτσι όλοι αναλώνονται σε µάταιες προσπάθειες και αγανακτούν 
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όταν κάποιος από τους αγγελιαφόρους ή τους υπηρέτες του θανάτου τούς χτυπήσει την 
πόρτα. 
 

15 ἐν οἷς ἅπας µὲν ἴδιόν τι κέντρον ἔχει καὶ τὸν πλησίον κεντεῖ, ὀλίγοι δέ τινες ὥσπερ 
σφῆκες ἄγουσι καὶ φέρουσι τὸ ὑποδεέστερον: Η ανταγωνιστική διάθεση, η υστεροβουλία 
και η διάθεση επιβολής στους κατώτερους δεν είναι ίδιον αποκλειστικά των φορέων 
πλούτου και εξουσίας. Για την πιθανή προέλευση της παροµοίωσης από τις Σφῆκες του 
Αριστοφάνη, βλ. το σχόλιο του Χρηστίδη, Σάτιρα θανάτου, σ. 308.  
 

15 Ἐλπίδες, ὦ Χάρων, καὶ δείµατα καὶ ἄγνοιαι καὶ ἡδοναὶ καὶ φιλαργυρίαι καὶ ὀργαὶ καὶ 
µίση καὶ τὰ τοιαῦτα: Οι ελπίδες και τα ανθρώπινα πάθη συγκεντρώνονται εδώ σε ένα 
πολυσύνδετο σχήµα. Η χρήση του πληθυντικού αριθµού ακόµη και στην περίπτωση των 
αφηρηµένων ουσιαστικών υποδηλώνει τις διαφορετικές µορφές και διαβαθµίσεις που 
έχει καθένα από αυτά. 
 

15 τούτων δὲ ἡ ἄγνοια µὲν κάτω συναναµέµικται αὐτοῖς καὶ συµπολιτεύεται, καὶ νὴ Δία 
καὶ τὸ µῖσος καὶ ὀργὴ καὶ ζηλοτυπία καὶ ἀµαθία καὶ ἀπορία καὶ φιλαργυρία, ὁ φόβος δὲ 
καὶ αἱ ἐλπίδες ὑπεράνω πετόµενοι: Άλλο ένα πολυσύνδετο, που συµπληρώνει την 
αλληγορική εικόνα µέσω της οποίας ο Ερµής παρουσιάζει µε παραστατικότητα την 
πληθώρα των φρούδων ελπίδων και των ανθρώπινων ελαττωµάτων, τα οποία 
αποµακρύνουν το γένος των θνητών από τη µόνη και πραγµατική αλήθεια, τον θάνατο.  
 

15 τὸν Τάνταλον: Ο Τάνταλος, γιος του Δία ή του Τµώλου και της Πλουτώς, βασιλιάς 
στο όρος Σίπυλο της Λυδίας, πατέρας της Νιόβης, του Βροτέα και του Πέλοπα. Αν και 
υπήρξε ευνοούµενος των θεών, προκάλεσε την οργή τους και, όµοια µε τον Σίσυφο, τον 
Τιτυό και τον Ιξίονα, πλήρωσε τα κρίµατά του µε τρόπο σκληρό στον Άδη. Στη 
µυθολογική παράδοση υπάρχουν διάφορες εκδοχές όσον αφορά στο είδος της αιώνιας 
τιµωρίας που του επιβλήθηκε. Σύµφωνα µε µία από αυτές, το µαρτύριο του Ταντάλου 
συνίσταται σε αιώνια πείνα και δίψα (για την οποία γίνεται λόγος στο κείµενο): 
Παραµένει βυθισµένος στο νερό, που, ωστόσο, αποµακρύνεται κάθε φορά που επιχειρεί 
να σβήσει µε αυτό τη δίψα του· παράλληλα, ενώ βρίσκονται κοντά του κλαδιά 
φορτωµένα µε καρπούς, οι καρποί αυτοί αποµακρύνονται κάθε φορά που επιχειρεί να 
τους κόψει. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή του µύθου, το µαρτύριό του συνίσταται στον 
φόβο που του προκαλεί ένας βράχος, ο οποίος κρέµεται διαρκώς επάνω από το κεφάλι 
του, ενώ σύµφωνα µε τρίτη παράδοση, οι δύο αυτές µορφές τιµωρίας συνδυάζονται. Οι 
λόγοι για τους οποίους του επιβλήθηκε αυτή η τόσο σκληρή, αέναη µεταθανάτια 
τιµωρία ποικίλλουν εξίσου, σε όλες, όµως, τις παραλλαγές του µύθου, ο Τάνταλος 
παρουσιάζεται να διαπράττει ύβρη και να προδίδει την εµπιστοσύνη των θεών. Τούτο 
συµβαίνει είτε γιατί µοιράσθηκε το νέκταρ και την αµβροσία (που είχε το προνόµιο να 
απολαµβάνει) µε άλλους θνητούς, είτε γιατί αποκάλυψε στους τελευταίους τα µυστικά 
των θεών, είτε γιατί έκλεψε τον χρυσό σκύλο του Δία µαζί µε τον Πανδάρεω, είτε γιατί, 
πρόσφερε τον γιο του Πέλοπα ως γεύµα στους θεούς, προκειµένου να ελέγξει την 
παντογνωσία τους· σχετικά µε τον µύθο του Ταντάλου, βλ. Stenger, Tantalos· March, 
Dictionary of Classical Mythology 454–455 (στο λήµµα Tantalus [1])· για αναφορές 
στην τιµωρία του Ταντάλου στο έργο του Λουκιανού βλ. Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου 
308 (σηµ. 64).  
 

16 κατόψει καὶ τὰς Μοίρας ἄνω ἐπικλωθούσας ἑκάστῳ τὸν ἄτρακτον, ἀφ’ οὗ ἠρτῆσθαι 
συµβέβηκεν ἅπαντας ἐκ λεπτῶν νηµάτων. ὁρᾷς καθάπερ ἀράχνιά τινα καταβαίνοντα ἐφ’ 
ἕκαστον ἀπὸ τῶν ἀτράκτων; Το αναπόδραστο του πεπρωµένου περιγράφεται µέσω µιας 
παραστατικής εικόνας, η οποία υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι απολύτως δέσµιοι της 
µοίρας τους και προορισµένοι να συντριβούν. Οι Μοίρες, που προσωποποιούν το 
πεπρωµένο, το µερίδιο που έχει κάθε άνθρωπος στην ευτυχία και τη δυστυχία κατά τη 
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διάρκεια της ζωής του, η οποία έχει διάρκεια ορισµένη, εδώ παρουσιάζονται να 
στέκονται όλες µαζί επάνω από τους ανθρώπους, που είναι δεµένοι µε το αδράχτι τους 
µε το νήµα το οποίο εκείνες έχουν γνέσει, νήµα τόσο λεπτό, ώστε το σπάσιµό του είναι 
αναπόφευκτο. Το όνοµα µοῖρα προέρχεται από το ρήµα µείροµαι («λαµβάνω το µερίδιο 
που µου ανήκει»· βλ. LSJ· Σταµατάκος, Λεξικόν· για την ετυµολογία της λέξης και τα 
οµόρριζά της, βλ. Beekes, Etymological Dictionary s.v. µείροµαι). Ακόµα και σήµερα, η 
χρήση του ουσιαστικού στον πληθυντικό παραπέµπει στην εικόνα τριών ηλικιωµένων, 
αθάνατων γυναικών, που καθορίζουν λίγες µόνο ηµέρες µετά τη γέννησή του το 
πεπρωµένο των ανθρώπων, το οποίο και γράφουν στο βιβλίο τους· για τη σηµασία αυτή 
της λέξης, βλ. Μπαµπινιώτης, Λεξικό s.v. µοίρα, όπου συνοψίζονται οι σχετικές 
δοξασίες. Για τις τρεις µοίρες και τον ρόλο καθεµιάς ξεχωριστά βλ. παραπάνω το σχόλιο 
για την Κλωθώ (κεφ. 13), όπου και παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία.  
 

16 καὶ οὗτος µὲν ἀνασπασθεὶς ἄνω µετέωρός ἐστι καὶ µετὰ µικρὸν καταπεσών, 
ἀπορραγέντος τοῦ λίνου ἐπειδὰν µηκέτι ἀντέχῃ πρὸς τὸ βάρος, µέγαν τὸν ψόφον 
ἐργάσεται, οὗτος δὲ ὀλίγον ἀπὸ γῆς αἰωρούµενος, ἢν καὶ πέσῃ, ἀψοφητὶ κείσεται, µόλις 
καὶ τοῖς γείτοσιν ἐξακουσθέντος τοῦ πτώµατος: Στη βάση αυτής της αντιθετικής, οπτικής 
και ηχητικής εικόνας, βρίσκεται η έννοια του ευµετάβλητου της τύχης και της ὕβρεως. 
Για όσους στερούνται ιδιαίτερης δύναµης, εξουσίας ή/και πλούτου η συµφορά και ο 
θάνατος είναι λιγότερο ανώδυνος συγκριτικά µε αυτούς που κατέχουν υψηλότερη θέση 
στην κοινωνία των ανθρώπων. Στην περίπτωση των τελευταίων, η πτώση, η συµφορά 
και ο θάνατος προκαλούν ακόµη µεγαλύτερη οδύνη. 
 

16 Παγγέλοια: βλ. αµέσως παρακάτω το σχόλιο για το επίθετο καταγέλαστα (κεφ. 17).  
 

17 καταγέλαστα: Η χρήση των δύο σύνθετων, οµόρριζων επιθέτων παγγέλοια και 
καταγέλαστα σε τρεις µόνο στίχους από τον Χάροντα και τον Ερµή αντιστοίχως 
υποδηλώνει τη βαθιά απαξίωση που αισθάνονται οι δύο συνοµιλητές για τη συνήθη 
στάση των ανθρώπων έναντι της ζωής και του θανάτου. Η χρήση του πᾶς ως πρώτου 
συνθετικού στην περίπτωση του παγγέλοια, καθώς και της πρόθεσης κατά σε συνδυασµό 
µε τον υπερθετικό βαθµό, στην περίπτωση του καταγέλαστα επιτείνει τον περιφρονητικό 
τόνο.  
 

17 ἀναρπάστους: Το επίθετο ἀνάρπαστος (ή ἀναρπαστός) («απαχθείς», από το ρήµα 
ἀναρπάζω, «αρπάζω», «αρπάζω και φεύγω», «αρπάζω προς τα πάνω», «απάγω» βλ., 
π.χ., LSJ· Lampe, Patristic Lexicon· Σταµατάκος, Λεξικόν s.v.), µας φέρνει στο µυαλό 
τις Άρπυιες, τα φοβερά φτερωτά τέρατα, που ήταν κόρες του Τιτάνα Θαύµαντα και της 
Ηλέκτρας, µιας από τις Ωκεανίδες, και αδελφές της Ίριδας, τα οποία, σύµφωνα µε την 
ελληνική µυθολογία, άρπαζαν τους ανθρώπους και τους εξαφάνιζαν για πάντα· 
λεπτοµερείς πληροφορίες για τις Άρπυιες προσφέρει, µεταξύ άλλων η March, 
Dictionary of Classical Mythology 214–216 (στο λήµµα Harpies [“Snatchers”]), όπου 
παρατίθενται και οι αναφορές στις αρχαίες πηγές. Θα πρέπει, εντούτοις, να σηµειωθεί 
ότι πέρα από την ηχητική οµοιότητα και τη δάσυνση, η οποία, κατά τον Beekes, 
Etymological dictionary s.v., θα πρέπει να αποδοθεί σε λαϊκή παρετυµολογία, το όνοµα 
Ἅρπυια δεν συγγενεύει ετυµολογικώς µε το ἁρπάζω· για την ετυµολογία της λέξης και 
την προελληνική της προέλευση, βλ. ibidem. 
 

17 τοῦ βελτίστου Θανάτου: Ο φοβερός και µισητός Θάνατος, γιος της Νύχτας και 
δίδυµος αδελφός του Ύπνου, πανίσχυρος, αήττητος και ανηλεής, αρπάζει, όταν έλθει η 
ώρα, όλους αδιακρίτως τους αφελείς θνητούς, που βαυκαλίζονται µε φρούδες ελπίδες, 
και τους αποσπά από τις γνώριµες συνήθειές τους· για τον θάνατο στις αρχαίες πηγές 
βλ. Decharme, Eγκυκλοπαίδεια Β΄ 338· March, Dictionary of Classical Mythology 465–
466 (στο λήµµα Thanatos [“Death”])· Ambühl – Walde, Thanatos.  
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17 ἠπίαλοι καὶ πυρετοὶ καὶ φθόαι καὶ περιπλευµονίαι καὶ ξίφη καὶ λῃστήρια καὶ κώνεια 
καὶ δικασταὶ καὶ τύραννοι: Ο Λουκιανός απαριθµεί εδώ όλους τους δυνατούς τρόπους 
θανάτου χρησιµοποιώντας για µια ακόµη φορά ένα πολυσύνδετο σχήµα, µέσω του 
οποίου υπογραµµίζει το αναπότρεπτό του.   
 

17 εἰ δὲ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐνενόουν ὅτι θνητοί τέ εἰσιν αὐτοὶ καὶ ὀλίγον τοῦτον χρόνον 
ἐπιδηµήσαντες τῷ βίῳ ἀπίασιν ὥσπερ ἐξ ὀνείρατος πάντα ὑπὲρ γῆς ἀφέντες, ἔζων τε ἂν 
σωφρονέστερον καὶ ἧττον ἠνιῶντο ἀποθανόντες: Ο Ερµής παρουσιάζει την ενδεδειγµένη 
στάση των θνητών έναντι της ζωής, η οποία συνίσταται στη συνειδητοποίηση της 
βραχύτητάς της. Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για έναν 
συνετό βίο και τη λύτρωση από τη θλίψη του θανάτου.  
 

17 πεδήσας: Το ρήµα πεδάω («δένω», «δεσµεύω», «περιορίζω µε δεσµά»· βλ. π.χ., LSJ) 
αποδίδει εύστοχα και παραστατικά το αναπόδραστο και το καθολικό της φθοράς και του 
θανάτου. 
 
18–19: Οι δυσκολίες της ζωής ― Η παροµοίωση των ανθρώπων µε φυσαλλίδες 
 
ΧΑΡΩΝ 
Ὁρῶ ταῦτα πάντα καὶ πρὸς ἐµαυτόν γε ἐννοῶ ὅ τι τὸ ἡδὺ αὐτοῖς παρὰ τὸν βίον ἢ 
τί ἐκεῖνό ἐστιν, οὗ στερούµενοι ἀγανακτοῦσιν. ἢν γοῦν τοὺς βασιλέας αὐτῶν ἴδῃ 
τις, οἵπερ εὐδαιµονέστατοι εἶναι δοκοῦσιν, ἔξω τοῦ ἀβεβαίου ὡς φὴς καὶ 
ἀµφιβόλου τῆς τύχης, πλείω τῶν ἡδέων τὰ ἀνιαρὰ εὑρήσει προσόντα αὐτοῖς, 
φόβους καὶ ταραχὰς καὶ µίση καὶ ἐπιβουλὰς καὶ ὀργὰς καὶ κολακείας· τούτοις γὰρ 
ἅπαντες σύνεισιν. ἐῶ πένθη καὶ νόσους καὶ πάθη ἐξ ἰσοτιµίας δηλαδὴ ἄρχοντα 
αὐτῶν· ὅπου δὲ τὰ τούτων πονηρά, λογίζεσθαι καιρὸς οἷα τὰ τῶν ἰδιωτῶν ἂν εἴη.  
19 Ἐθέλω δ’ οὖν σοι, ὦ Ἑρµῆ, εἰπεῖν, ᾧτινι ἐοικέναι µοι ἔδοξαν οἱ ἄνθρωποι καὶ 
ὁ βίος ἅπας αὐτῶν. ἤδη ποτὲ ποµφόλυγας ἐν ὕδατι ἐθεάσω ὑπὸ κρουνῷ τινι 
καταράττοντι ἀνισταµένας; τὰς φυσαλλίδας λέγω, ἀφ’ ὧν συναγείρεται ὁ ἀφρός· 
ἐκείνων τοίνυν τινὲς µὲν µικραί εἰσι καὶ αὐτίκα ἐκραγεῖσαι ἀπέσβησαν, αἱ δ’ ἐπὶ 
πλέον διαρκοῦσι· καὶ προσχωρουσῶν αὐταῖς τῶν ἄλλων αὗται ὑπερφυσώµεναι ἐς 
µέγιστον ὄγκον αἴρονται, ἔπειτα µέντοι κἀκεῖναι πάντως ἐξερράγησάν ποτε· οὐ 
γὰρ οἷόν τε ἄλλως γενέσθαι. τοῦτό ἐστιν ὁ ἀνθρώπου βίος· ἅπαντες ὑπὸ πνεύµατος 
ἐµπεφυσηµένοι οἱ µὲν µείζους, οἱ δὲ ἐλάττους· καὶ οἱ µὲν ὀλιγοχρόνιον ἔχουσι καὶ 
ὠκύµορον τὸ φύσηµα, οἱ δὲ ἅµα τῷ συστῆναι ἐπαύσαντο· πᾶσι δ’ οὖν 
ἀπορραγῆναι ἀναγκαῖον. 
ΕΡΜΗΣ 
Οὐδὲν χεῖρον σὺ τοῦ Ὁµήρου εἴκασας, ὦ Χάρων, ὃς φύλλοις τὸ γένος αὐτῶν 
ὁµοιοῖ. 
 

Μετάφραση 
ΧΑΡΟΝΤΑΣ 
Τα βλέπω όλα αυτά, και µου γεννιέται, βέβαια, η απορία τι ευχάριστο έχει η ζωή τους ή 
τι είναι εκείνο, του οποίου στερούµενοι αγανακτούν. Αν, τουλάχιστον, κάποιος δει τους 
βασιλιάδες τους, οι οποίοι φαίνονται ευτυχισµένοι, εκτός, όπως λες, από την 
αβεβαιότητα και το ευµετάβλητο της τύχης (sc. που επίσης τους αφορούν) θα βρει ότι 
από τις ευχάριστες εµπειρίες τους είναι περισσότερες οι δυσάρεστες, οι φόβοι και οι 
ταραχές και τα µίση και οι επιβουλές και οι θυµοί και οι κολακείες· γιατί µε αυτά 
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συνυπάρχουν. Αφήνω τα πένθη και τις αρρώστιες και τα πάθη, που εµφανώς τους 
εξουσιάζουν εξίσου (sc. µε τους απλούς ανθρώπους). Όταν, λοιπόν, η ζωή τους (sc. των 
βασιλιάδων) είναι σκληρή, µπορεί κανείς να αναλογισθεί πώς πρέπει να είναι η ζωή των 
απλών ανθρώπων.  
19 Θέλω, εποµένως, να σου πω, Ερµή, µε τι µου φάνηκε ότι µοιάζουν οι άνθρωποι και 
όλη τους η ζωή. Έχεις δει ποτέ ώς τώρα φούσκες να ανεβαίνουν σε νερό που πέφτει 
προς τα κάτω αναβλύζοντας από πηγή; Τις φυσαλλίδες εννοώ, από τις οποίες 
σχηµατίζεται ο αφρός. Από εκείνες, λοιπόν, κάποιες είναι µικρές, και αµέσως σπάνε κι 
εξαφανίζονται, ενώ άλλες κρατάνε περισσότερο· και, καθώς τις πλησιάζουν κι 
ενώνονται µαζί τους οι άλλες, αυτές µεγαλώνουν πολύ και αποκτούν πολύ µεγάλο όγκο, 
έπειτα, όµως, κι εκείνες κάποια στιγµή σπάνε οπωσδήποτε· γιατί δεν είναι δυνατόν να 
γίνει διαφορετικά. Αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή· όλοι φουσκωµένοι µε αέρα, άλλοι 
µεγαλύτεροι, άλλοι µικρότεροι. Και οι µεν έχουν φούσκωµα, που δεν κρατά πολύ κι 
εξαφανίζεται γρήγορα, οι δε εξαφανίζονται αµέσως µόλις σχηµατίζονται. Είναι, 
συνεπώς, δεδοµένο ότι όλοι θα σπάσουν.  
ΕΡΜΗΣ 
Έκανες παροµοίωση καθόλου χειρότερη από τον Όµηρο, Χάροντα, που παροµοιάζει το 
γένος (sc. των ανθρώπων) µε φύλλα.  
 

Σχόλια 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου 17, ο Ερµής αποδεικνύει µέσω χαρακτηριστικών 
παραδειγµάτων πόσο µάταιες είναι οι προσπάθειες των ανθρώπων, που κάνουν σχέδια 
και νοµίζουν ότι κατέκτησαν την ευτυχία, χωρίς να αναλογίζονται ότι ο θάνατος 
παραµονεύει. Στα κεφ. 18–19, ο Χάρων συνειδητοποιεί ότι η ζωή, ακόµα και των 
βασιλιάδων, δεν είναι τόσο ευχάριστη, ώστε να δικαιολογεί τόσο πόνο η εγκατάλειψη 
των εγκοσµίων. Καταλήγει, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι οι άνθρωποι µοιάζουν στην 
πραγµατικότητα µε φούσκες γεµάτες αέρα, από τις οποίες είναι µικρότερες, άλλες 
µεγαλύτερες· όλες, ωστόσο, είναι γραφτό να σπάσουν.  
 

18 φόβους καὶ ταραχὰς καὶ µίση καὶ ἐπιβουλὰς καὶ ὀργὰς καὶ κολακείας· ἐῶ πένθη καὶ 
νόσους καὶ πάθη: Δύο ακόµη πολυσύνδετα σχήµατα, που περιλαµβάνουν ουσιαστικά σε 
πληθυντικό αριθµό. Ο Λουκιανός παρουσιάζει εµφατικά τον αριθµό και την ποικιλία 
των φόβων, των παθών και των κακοτυχιών που παρατηρούνται όχι µόνο στη ζωή των 
απλών ανθρώπων, αλλά και των πλουσίων.  
 

18 ἐξ ἰσοτιµίας: Η εµπρόθετη αυτή φράση προσδίδει µια κοινωνική διάσταση στην 
περιγραφή του Χάροντα. Όλοι έχουν το ίδιο µερίδιο στη δυστυχία, ανεξάρτητα από τον 
κοινωνικό τους ρόλο και τη θέση τους στην κοινωνική πυραµίδα. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που ο Λουκιανός πραγµατεύεται την εξίσωση των θνητών στη µεταθανάτια ζωή· 
πβ. ενδεικτικά τον Νεκρικό διάλογο 20 (Χάρωνος καὶ Ἑρµοῦ καὶ νεκρῶν διαφόρων). Για 
την άσκηση κοινωνικής κριτικής και την έννοια της ἰσοτιµίας στο λουκιάνειο έργο βλ. 
παραπάνω, τη γενική εισαγωγή στον παρόντα διάλογο.  
 

19 Ἐθέλω δ’ οὖν σοι, ὦ Ἑρµῆ, … πᾶσι δ’ οὖν ἀπορραγῆναι ἀναγκαῖον: Στη βάση του 
παραλληλισµού των ανθρώπων µε φυσαλλίδες, που είναι άλλες µεγαλύτερες και άλλες 
µικρότερες, αλλά όλες προορισµένες να σπάσουν, βρίσκεται η έννοια της ισότητας 
µπροστά στον θάνατο. Η παροµοίωση του πλούτου και της εξουσίας µε αέρα 
υπογραµµίζει το πρόσκαιρο της αξίας τους. Για το λογοτεχνικό παράλληλο της 
παροµοίωσης αυτής στον Βάρρωνα, βλ. Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου, σ. 306, σχόλιο 67.  
 

19 Οὐδὲν χεῖρον σὺ τοῦ Ὁµήρου εἴκασας, ὦ Χάρων, ὃς φύλλοις τὸ γένος αὐτῶν ὁµοιοῖ: 
Πρόκειται για τη γνωστή οµηρική παροµοίωση από τη ραψωδία Ζ (στ. 146–149). Ο 
Όµηρος παροµοιάζει το γένος των ανθρώπων µε φύλλα, άλλα από τα οποία φυτρώνουν 
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στο δάσος και άλλα τα ρίχνει ο άνεµος, για να τονίσει ότι οι γενιές των θνητών έρχονται 
και παρέρχονται· οἵη περ φύλλων γενεὴ τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν. | φύλλα τὰ µέν τ’ ἄνεµος 
χαµάδις χέει, ἄλλα δέ θ’ ὕλη | τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ’ ἐπιγίγνεται ὥρη· | ὣς ἀνδρῶν 
γενεὴ ἣ µὲν φύει ἣ δ’ ἀπολήγει. Πρόκειται για παροµοίωση που απαντά σε πολλά έργα 
της αρχαιοελληνικής γραµµατείας· αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά Σηµωνίδης, 29 D. = 
Simon. 8 W., στ. 2· Στράβων, Γεωγραφικά ΙΔ΄ 17,2· Πλούταρχος, Παραµυθητικός πρὸς 
Ἀπολλώνιον E l,6–10· για παράλληλα της παροµοίωσης της ανθρώπινης ζωής µε 
φυσαλλίδα στη λατινική γραµµατεία βλ. Χρηστίδης, Σάτιρα θανάτου 309 (σηµ. 67).  
 

Στα κεφάλαια 20–24, ο Χάρων εκφράζει την επιθυµία του να φωνάξει 
στους ανθρώπους ότι οι ενασχολήσεις και οι επιδιώξεις τους είναι µάταιες, αφού 
τίποτα δεν µπορεί να πάρει κανείς µαζί του στον κάτω κόσµο. Ο Ερµής, όµως, 
του εξηγεί πως δεν θα µπορέσουν να τον ακούσουν, βυθισµένοι καθώς είναι 
στην πλάνη τους. Από την άλλη πλευρά, για τους λίγους που έχουν υιοθετήσει 
µια ορθή στάση απέναντι στα ζητήµατα αυτά, µια τέτοια παραίνεση θα ήταν 
άσκοπη. Τέλος, ο Χάρων ζητά από τον Ερµή να του δείξει πού καταλήγουν τα 
σώµατα των νεκρών. Όταν ο Ερµής ικανοποιεί το αίτηµά του, ο Χάρων 
εκφράζεται µε απαξίωση για τα έθιµα των ανθρώπων που αφορούν στον θάνατο 
και την πεποίθηση ότι οι νεκροί µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους 
ζωντανούς. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται µε µια συζήτηση για τον αφανισµό των 
άλλοτε ενδόξων πόλεων και τον παραλογισµό των πολεµικών συρράξεων. Ο 
Χάρων ευχαριστεί τον Ερµή και δηλώνει πεπεισµένος ότι οι άνθρωποι είναι 
«κακοδαίµονες», αφού ασχολούνται µε καθετί ανούσιο, ενώ ο θάνατος, η µόνη 
βεβαιότητα, ούτε που περνά από το µυαλό τους.  
 
 

ΦΙΛΟΓΕΛΩΣ 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Φιλόγελως αποτελεί µια µοναδική στο είδος της, ταξινοµηµένη βάσει 
θεµατικής συλλογή 265 αρχαίων ανεκδότων, η οποία παραδίδεται ως 
υποσύνολο υλικού που συλλέχθηκε από κάποιον Ιεροκλή και κάποιον 
γραµµατικό ονόµατι Φιλάγριο. Πρόκειται για την αρχαιότερη συλλογή 
ανεκδότων που γνωρίζουµε και η οποία, εκτός των άλλων, καταδεικνύει ότι ο 
τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόταν το χιούµορ ο αρχαίος άνθρωπος δεν απέχει 
πολύ από τη σύγχρονη αντίληψη του χιούµορ, παρά το πέρασµα τόσων αιώνων. 
Η συλλογή, η οποία σώζεται σε αρκετές, διαφορετικές µεταξύ τους, εκδοχές, 
πρέπει να συντέθηκε κατά την αυτοκρατορική περίοδο, καθώς στο ανέκδοτο υπ᾿ 
αρ. 62 γίνεται αναφορά στους εορτασµούς για τη χιλιετία της Ρώµης που 
πραγµατοποιήθηκαν το 248 µ.Χ. Η πιθανότερη χρονολόγηση θα ήταν ενδεχο-
µένως ο τρίτος ή ο τέταρτος αιώνας µ.Χ. Ωστόσο, κάποια επιµέρους στοιχεία 
παραπέµπουν ενδεχοµένως στον πέµπτο αιώνα µ.Χ. Χαρακτηριστικό της περι-
όδου της συγγραφής των ανεκδότων είναι και ο µεγάλος αριθµός δάνειων λέ-
ξεων από τη Λατινική (βλ. σχετικά Hofmann, Lateinische Wörter).  
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Στόχος του συχνά καυστικού χιούµορ και της δηκτικής κριτικής της 
συλλογής Φιλόγελως είναι άνθρωποι µε κακοσµία στόµατος, ανόητοι, 
ατάλαντοι, γκρινιάρηδες, γυναίκες, δειλοί, ετοιµόλογοι, λαίµαργοι, µέθυσοι, 
µισογύνηδες, περιαυτολογούντες, τεµπέληδες, τσιγγούνηδες, φθονεροί, καθώς 
επίσης και εθνικές οµάδες (Αβδηρίτες, Κυµαίοι, Σιδώνιοι). Ο πιο συχνός 
στόχος, όµως, είναι οι «γραµµατιζούµενοι». Από τις πολλές δηµοσιευµένες 
µελέτες που σχετίζονται µε την ενδιαφέρουσα αυτή µαρτυρία για το χιούµορ της 
ύστερης αρχαιότητας αξίζει εδώ να αναφερθούν οι εργασίες των Thierfelder, 
Philogelos· Löwe, Hierokles und Philagrios και Brodersen, Philogelos. 
 

Φιλόγελως. Ἐκ τῶν Ἱεροκλέους καὶ Φιλαγρίου γραµµατικοῦ 
 

1. Σχολαστικὸς ἀργυροκόπῳ ἐπέταξε λύχνον ποιῆσαι. τοῦ δὲ ἐξετάσαντος, πηλίκον 
ποιήσει, ἀπεκρίνατο· Ὡς πρὸς ὀκτὼ ἀνθρώπους. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος παρήγγειλε σε έναν αργυροχόο να του κατασκευάσει 
ένα λυχνάρι. Και όταν εκείνος ρώτησε: «Πόσο µεγάλο;», εκείνος του 
αποκρίθηκε: «Περίπου για οκτώ άτοµα». 

 

2α. Σχολαστικὸς κολυµβῶν παρὰ µικρὸν ἐπνίγη· ὤµοσε δὲ εἰς ὕδωρ µὴ εἰσελθεῖν, 
ἐὰν µὴ µάθῃ πρῶτον καλῶς κολυµβᾶν.  
2β. Σχολαστικὸς κολυµβᾶν βουλόµενος παρὰ µικρὸν ἐπνίγη· ὤµοσεν οὖν µὴ 
ἅψασθαι ὕδατος, ἐὰν µὴ πρῶτον µάθῃ κολυµβᾶν. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος παρά λίγο να πνιγεί κολυµπώντας. Ορκίσθηκε, λοιπόν, 
να µην ξαναµπεί στο νερό, εάν πρώτα δεν µάθει καλό κολύµπι. 
Ένας γραµµατιζούµενος που θέλησε να κολυµπήσει σχεδόν πνίγηκε. 
Ορκίσθηκε, λοιπόν, να µην αγγίξει ξανά νερό, εάν δεν µάθει πρώτα να κολυµπά. 

 

3. Σχολαστικῷ τις ἰατρῷ προσελθὼν εἶπεν· Ἰατρέ, ὅταν ἀναστῶ ἐκ τοῦ ὕπνου, 
ἡµιώριον ἐσκότωµαι καὶ εἶθ’ οὕτως ἀποκαθίσταµαι. καὶ ὁ ἰατρός· Μετὰ τὸ 
ἡµιώριον ἐγείρου. 

Μετάφραση 
Κάποιος πήγε σε ιατρό γραµµατιζούµενο και του είπε: «Γιατρέ, όταν σηκωθώ 
από τον ύπνο, νιώθω για µισή ώρα σκοτοδίνη και µετά (sc. µένοντας) έτσι 
γίνοµαι πάλι καλά. Και ο γιατρός: «Να σηκώνεσαι µετά τη µισή ώρα». 

 

4αβ: Σχολαστικοῦ ἵππον πιπράσκοντος ἠρώτησέ τις, εἰ πρωτοβόλος ἐστίν. τοῦ δὲ 
εἰπόντος δευτεροβόλον εἶναι, εἶπε· Πῶς οἶδας; ὁ δὲ ἀπεκρίνατο· Ὅτι ἅπαξ ἐµὲ 
ἔβαλε κάτω καὶ ἅπαξ τὸν πατέρα µου. 

Μετάφραση 
Κάποιος ρώτησε έναν γραµµατιζούµενο που πουλούσε άλογο, εάν (sc. το 
άλογο) έχει «ρίξει» για πρώτη φορά (sc. δόντια του). Και όταν εκείνος του είπε 
ότι έχει «ρίξει» και για δεύτερη φορά (sc. τα δόντια του), του είπε: «Πώς το 
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ξέρεις;». Κι εκείνος αποκρίθηκε: «Επειδή µια φορά έριξε εµένα κάτω και µια 
φορά τον πατέρα µου». 

Σχόλια 
εἰ πρωτοβόλος ἐστίν. τοῦ δὲ εἰπόντος δευτεροβόλον εἶναι: Η αλλαγή των δοντιών των 
αλόγων προσδιόριζε την ηλικία τους. Για τον λόγο αυτό, η ερώτηση που τέθηκε είναι 
αναµενόµενη. 

 

5α. Σχολαστικῷ τις ἀπαντήσας ἔφη· Κύριε σχολαστικέ, καθ’ ὕπνους σε εἶδον. ὁ δέ· 
Μὰ τοὺς θεούς, εἶπεν, ἀσχολῶν οὐ προσέσχον.  
5β. Σχολαστικὸς φίλον συναντήσας εἶπε· Καθ’ ὕπνους σε ἰδὼν προσηγόρευσα. ὁ 
δέ· Σύγγνωθί µοι, ὅτι οὐ προσέσχον. 

Μετάφραση 
Κάποιος βρέθηκε µε έναν γραµµατιζούµενο και του είπε: «Κύριε λόγιε, σε είδα 
στον ύπνο µου». Και εκείνος, «Μα τους θεούς», είπε, «ήµουν απασχοληµένος 
και δεν σε πρόσεξα». 
Κάποιος γραµµατιζούµενος συνάντησε έναν φίλο και του είπε: «Σε είδα στον 
ύπνο µου και σε χαιρέτησα». Και εκείνος: «Συγχώρα µε που δεν σε πρόσεξα» 

 

6α. Σχολαστικὸς ἰδὼν τὸν κατὰ συνήθειαν αὐτοῦ ἰατρὸν ἐρχόµενον περιεστέλλετο 
αὐτῷ ὀφθῆναι. ἐπερωτηθεὶς δὲ παρά τινος αὐτοῦ ἑταίρου, διὰ τί αὐτὸ ποιεῖ, 
ἀπεκρίθη· Πολὺς χρόνος ἐστὶν ἀφ’ οὗ οὐκ ἐνόσησα, καὶ ἐντρέποµαι αὐτόν. 
6β. Σχολαστικὸς ἰατρὸν συναντήσας ὑπὸ τοῖχον ἐκρύβη. τινὸς δὲ πυθοµένου τὴν 
αἰτίαν ἔφη· Καιρὸν ἔχω µὴ ἀσθενήσας καὶ αἰσχύνοµαι εἰς ὄψιν ἐλθεῖν τοῦ ἰατροῦ.  

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος βλέποντας τον γιατρό που συνήθιζε να επισκέπτεται να 
έρχεται προς το µέρος του κρύφτηκε από αυτόν, για να µην τον δει. Και όταν 
τον ρώτησε ένας φίλος του, γιατί το κάνει αυτό, του αποκρίθηκε: «Πάει πολύς 
χρόνος από τότε που αρρώστησα, και τον ντρέποµαι». 
Ένας γραµµατιζούµενος συνάντησε έναν γιατρό, και κρύφτηκε πίσω από έναν 
τοίχο. Κι όταν κάποιος θέλησε να µάθει την αιτία, είπε: «Γιατί πάει καιρός που 
δεν αρρώστησα, και ντρέποµαι να µε δει ο γιατρός». 

Σχόλια 
Καιρὸν ἔχω µὴ ἀσθενήσας καὶ αἰσχύνοµαι εἰς ὄψιν ἐλθεῖν τοῦ ἰατροῦ: Ο νους του χωρίου 
είναι ότι ο σχολαστικός ντρέπεται, επειδή το χρονικό διάστηµα που έχει παρέλθει από 
την τελευταία φορά που επισκέφθηκε τον γιατρό ως ασθενής είναι µεγάλο. Τούτο, 
φυσικά, οφείλεται στο ότι ήταν υγιής, πράγµα διόλου επαίσχυντο στην πραγµατικότητα.  

 

7. Σχολαστικῷ τὴν σταφυλὴν τµηθέντι παρήγγειλεν ὁ ἰατρὸς µὴ λαλεῖν. ὁ δὲ τῷ 
δούλῳ αὐτοῦ ἐπέταξεν ἀντασπάζεσθαι ἀντ’ αὐτοῦ τοὺς προσαγορεύοντας. εἶτα 
αὐτὸς πρὸς ἕκαστον ἔλεγε· Μὴ πρὸς ὕβριν αὐτὸ δέξῃ, εἰ ὁ δοῦλός µου ἀντ’ ἐµοῦ 
ἀσπάζεταί σε· ἐκέλευσε γάρ µε ὁ ἰατρὸς µὴ λαλεῖν. 

Μετάφραση 
Ο γιατρός συνέστησε σε έναν γραµµατιζούµενο που του είχε κοπεί η σταφυλή 
να µη µιλά. Εκείνος τότε διέταξε τον δούλο του να ανταποδίδει για λογαριασµό 
του τους χαιρετισµούς όσων τον χαιρετούσαν. Και ακολούθως, έλεγε ο ίδιος 
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στον καθένα χωριστά: «Μην το παίρνεις τούτο για προσβολή, που σε χαιρετίζει 
ο δούλος µου αντί για µένα. Γιατί µε διέταξε ο γιατρός να µη µιλώ». 

 

8αβ. Σχολαστικὸς θέλων πιάσαι µῦν συνεχῶς τὰ βιβλία αὐτοῦ τρώγοντα κρέας 
δακὼν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐκάθισεν. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος, θέλοντας να πιάσει ένα ποντίκι που έτρωγε συνεχώς τα 
βιβλία του, δάγκωσε ωµό κρέας και κάθισε στα σκοτεινά. 

Σχόλια 
κρέας δακὼν ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐκάθισεν: Ο σχολαστικός αποφάσισε να παραστήσει την 
ποντικοπαγίδα, κι έτσι στάθηκε στα σκοτεινά µε ένα κοµµάτι κρέας στα δόντια. 

 

9α. Σχολαστικὸς θέλων αὐτοῦ τὸν ὄνον διδάξαι µὴ τρώγειν οὐ παρέβαλεν αὐτῷ 
τροφάς. ἀποθανόντος δὲ τοῦ ὄνου ἀπὸ λιµοῦ ἔλεγε· Μεγάλα ἐζηµιώθην· ὅτε γὰρ 
ἔµαθε µὴ τρώγειν, τότε ἀπέθανεν. 
9β. Σχολαστικὸς θέλων τὸν ἵππον αὐτοῦ διδάξαι µὴ τρώγειν πολλὰ οὐ παρέβαλλεν 
αὐτῷ τροφάς. ἀποθανόντος δὲ τοῦ ἵππου τῷ λιµῷ ἔλεγε· Μεγάλως ἐζηµιώθην· ὅτε 
γὰρ καλῶς ἔµαθε µὴ τρώγειν, τότε ἀπέθανεν.  

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος, θέλοντας να µάθει το γαϊδούρι του να ζει χωρίς να 
τρώει, σταµάτησε να του δίνει τροφή. Και όταν πια το γαϊδούρι πέθανε από 
πείνα, έλεγε: «Μεγάλη ζηµιά έπαθα! Γιατί πάνω που έµαθε να µην τρώει, τότε 
ακριβώς πέθανε». 
Ένας γραµµατιζούµενος, θέλοντας να µάθει το άλογό του να ζει χωρίς να τρώει 
πολύ, σταµάτησε να του δίνει τροφή. Και όταν πια το άλογο πέθανε από πείνα, 
έλεγε: «Μεγάλη ζηµιά έπαθα! Γιατί πάνω που έµαθε καλά να µην τρώει, τότε 
ακριβώς πέθανε». 

 

18. Σχολαστικῷ τις ἀπαντήσας εἶπεν· Ὁ δοῦλος, ὃν ἐπώλησάς µοι, ἀπέθανε. — 
Μὰ τοὺς θεούς, ἔφη, παρ’ ἐµοὶ ὅτε ἦν, τοιοῦτον οὐδὲν ἐποίησεν. 

Μετάφραση 
Κάποιος συνάντησε έναν γραµµατιζούµενο και του είπε: «Ο δούλος που µου 
πούλησες πέθανε». «Μα τους θεούς», είπε (sc. ο γραµµατιζούµενος), «όταν 
ήταν σ’ εµένα, δεν έκανε τίποτε τέτοιο». 

 

21. Σχολαστικὸς καθευδῆσαι βουλόµενος, µὴ ἔχων προσκεφάλαιον ἐκέλευσε τῷ 
δούλῳ κεράµιον ὑποθεῖναι. τοῦ δὲ εἰπόντος, ὅτι σκληρόν ἐστι, πτερῶν αὐτὸ 
γεµισθῆναι ἐκέλευσεν. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος που ήθελε να κοιµηθεί και δεν είχε µαξιλάρι διέταξε 
τον δούλο του να του βάλει κάτω από το κεφάλι ένα πήλινο αγγείο. Και όταν 
εκείνος του είπε πως είναι σκληρό, τον διέταξε να το γεµίσει µε φτερά. 
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57. Σχολαστικῷ ἐκ δούλης τεκνώσαντι ὁ πατὴρ συνεβούλευε τὸ παιδίον 
ἀποκτεῖναι. ὁ δέ· Πρῶτον, ἔφη, σὺ τὰ τέκνα σου κατόρυξον, καὶ οὕτως ἐµοὶ 
συµβούλευε τὸν ἐµὸν ἀνελεῖν. 

Μετάφραση 
Ο πατέρας ενός γραµµατιζούµενου ο οποίος απέκτησε παιδί από µια δούλα τον 
συµβούλεψε να σκοτώσει το παιδάκι. Και εκείνος είπε: «Θάψε πρώτα εσύ τα 
παιδιά σου στη γη και µετά συµβούλευέ µε να σκοτώσω έτσι το δικό µου». 

 

59. Σχολαστικὸς ἀκούσας τινός ὅτι καλὴν ὄρνιν ἕωλον σιτευτὴν ἐδείπνησε, 
προσελθὼν τῷ σιτευταρίῳ ἔλεγεν· Ἕωλον µοι ὄρνιν θῦσον. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος, αφού άκουσε από κάποιον πως έφαγε στο δείπνο του 
πουλί µεγάλο, καλοθρεµµένο, που είχε µαγειρευτεί από την προηγούµενη 
ηµέρα, πήγε στον εκτροφέα και του έλεγε: «Σφάξε µου πουλί µαγειρεµένο 
χθες». 

 

61. Σχολαστικὸς χαµαιδιδάσκαλος ἄφνω ἀποβλέψας εἰς τὴν γωνίαν ἐβόησε· 
Διονύσιος ἐν τῇ γωνίᾳ ἀτακτεῖ. εἰπόντος δέ τινος, ὅτι οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ ἔφη· 
Ὅταν ἔλθῃ. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος δάσκαλος του δηµοτικού στρέφοντας ξαφνικά το 
βλέµµα του στη γωνία φώναξε: «Ο Διονύσιος στη γωνία ατακτεί». Και όταν 
κάποιος του είπε ότι δεν έχει ακόµη έλθει (sc. ο Διονύσιος), εκείνος απάντησε: 
«Όταν έλθει». 

 

62. Σχολαστικὸς τῇ ἐτηρίδι, ἣ διὰ χιλίων ἐτῶν ἄγεται ἐν Ῥώµῃ, ἡττηθέντα 
ἀθλητὴν καὶ δακρύοντα ἰδών, παραµυθούµενος· Μὴ λυποῦ, ἔφη, τὴν γὰρ ἄλλην 
χιλιετηρίδα σὺ νικήσεις.  

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος, κατά τη διάρκεια της γιορτής που πραγµατοποιείται 
κάθε χίλια χρόνια στη Ρώµη, βλέποντας έναν αθλητή που είχε ηττηθεί και 
έκλαιγε, τον παρηγορούσε ως εξής: «Μη λυπάσαι», είπε, «στις επόµενες γιορτές 
χιλιετίας θα νικήσεις εσύ».  

 

63. Σχολαστικὸς συνεκάθητο ἡγεµόνι δεξιοπήρῳ. εἰς ἐώραν οὖν ἐξελθόντος αὐτοῦ 
καὶ ἐπαινοῦντος <τὰς> ἐν τοῖς ἀριστεροῖς µέρεσιν ἀµπέλους· Ὅταν 
ἐπανερχώµεθα, φησί, καὶ τὰ ἄλλα µέρη ἀρέσει σοι. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος ήταν assessor δίπλα σε έναν έπαρχο που ήταν τυφλός 
από το δεξί µάτι. Όταν κάποτε αυτός (sc. o έπαρχος) πήγε µαζί του (sc. µαζί µε 
τον σχολαστικό) έξω από την πόλη, σε έναν αµπελώνα και του επαινούσε τα 
αµπέλια στην αριστερή πλευρά (sc. του δρόµου), του λέει (sc. o σχολαστικός 
στον έπαρχο): «Στην επιστροφή, θα σου αρέσουν κι εκείνα (sc. τα αµπέλια) της 
άλλης πλευράς».  
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64. Σχολαστικὸς βράκας ἀγοράσας, ἐπὶ δὲ στενὰς οὔσας µόγις ὑπεδύσατο, 
ἐδρωπακίσατο. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος αγόρασε παντελόνι και, καθώς αυτό του ήταν στενό και 
µε κόπο µπορούσε να χωρέσει µέσα, έκανε αποτρίχωση. 

 

117. Ἀβδηρίτης µετὰ κηλίτου κοιµώµενος καὶ τῇ νυκτὶ πρὸς ἑαυτὸν ἀναστὰς ἐν τῷ 
ἐπαναστρέφειν σκοτίας οὔσης ἄκων τὴν κήλην ἐπάτησε. τοῦ δὲ κηλίτου 
κατακράξαντος, αὐτῷ ἔφη· Διὰ τί γὰρ κατακέφαλα κοιµᾶσαι;  

Μετάφραση 
Ένας Αβδηρίτης κοιµόταν µαζί µε έναν άνθρωπο που είχε κήλη και τη νύχτα, 
όταν σηκώθηκε για την ανάγκη του, επιστρέφοντας πάτησε µέσα στο σκοτάδι 
κατά λάθος την κήλη του. Και όταν εκείνος που είχε την κήλη τού ούρλιαξε, ο 
Αβδηρίτης είπε: «Γιατί δεν κοιµάσαι µε το κεφάλι κάτω;». 

 

123. Ἀβδηρίτης τὸν πατέρα τελευτήσαντα κατὰ τὸν νόµον καύσας, δραµὼν εἰς τὴν 
οἰκίαν πρὸς τὴν µητέρα αὐτοῦ νοσοῦσαν εἶπεν· Ὀλίγα ἔτι περιττεύει ξύλα· ἐὰν οὖν 
βούλῃ καὶ δύνασαι, τοῖς αὐτοῖς κατακαύθητι. 

Μετάφραση 
Ένας Αβδηρίτης έκαψε τον νεκρό πατέρα του σύµφωνα µε το έθιµο και 
τρέχοντας στο σπίτι του είπε στην άρρωστη µητέρα του: «Περίσσεψαν ακόµη 
λίγα ξύλα. Εάν, λοιπόν, θέλεις και µπορείς, κάψου κι εσύ µε αυτά». 

 

249. Μισογύναιος γυναῖκα ἔχων γλωσσώδη καὶ λοίδορον, τελευτησάσης δὲ αὐτῆς, 
ἐπὶ θυρεοῦ ἐξέφερε. τινὸς δὲ ἰδόντος καὶ τὴν αἰτίαν ἐρωτήσαντος ἀπεκρίνατο· 
Μαχίµη γὰρ ἦν.  

Μετάφραση 
Ένας µισογύνης είχε γυναίκα που δεν σταµατούσε ποτέ να µιλά και να λοιδορεί. 
Όταν (sc. εκείνη) πέθανε, πραγµατοποίησε την εκφορά του σώµατός της πάνω 
σε ασπίδα. Όταν κάποιος το είδε και ρώτησε για τον λόγο, του απάντησε: «Γιατί 
ήταν µάχιµη». 

 

250. Νεανίσκος ἐρωτηθείς, <εἰ> ὑπὸ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ κελεύεται ἢ πείθεται 
αὐτῷ ἐκείνη πάντα, ἐναβρυνόµενος ἔφη· Οὕτως µε φοβεῖται ἡ γυνή µου· ἐὰν χάνω, 
χέζει. 

Μετάφραση 
Ένας νεαρός, όταν ρωτήθηκε εάν παίρνει διαταγές από τη γυναίκα του ή αν 
εκείνη υπακούει σε όσα της λέει, είπε καυχώµενος: «Τόσο µε φοβάται η γυναίκα 
µου, που όταν χασµουριέµαι, χέζεται». 

 

255. Σχολαστικὸς µαθών, ὅτι ὁ κόραξ ὑπὲρ τὰ διακόσια ἔτη ζῇ, ἀγοράσας κόρακα 
εἰς ἀπόπειραν ἔτρεφεν. 
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Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος, όταν έµαθε ότι το κοράκι ζει πάνω από διακόσια 
χρόνια, αγόρασε ένα κοράκι και το εξέτρεφε για να δει αν ισχύει τούτο. 

Σχόλια 
Το αστείο έγκειται στο ότι ο σχολαστικός δεν θα ζούσε όσα χρόνια περίµενε ότι θα 
ζούσε το κοράκι για να δει το αποτέλεσµα του πειράµατός του. 

 

256. Σχολαστικὸς εἰς χειµῶνα ναυαγῶν καὶ τῶν συµπλεόντων ἑκάστου 
περιπλεκοµένων σκεῦος πρὸς τὸ σωθῆναι, ἐκεῖνος µίαν τῶν ἀγκυρῶν 
περιεπλέξατο. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος ναυάγησε κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας και καθώς 
όλοι οι συνταξιδιώτες του αγκάλιαζαν ο καθένας και από κάποιο αντικείµενο 
για να σωθούν, εκείνος αγκάλιασε µία από τις άγκυρες. 

 

257. Σχολαστικὸς υἱὸν θάψας καὶ συναντήσας τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ εἶπεν· 
Προ<σ>ῆλθεν ὁ παῖς; ὁ δέ φησιν· Οὔ. καὶ ὁ σχολαστικός· Λοιπὸν οὖν, καθηγητά, 
τέθνηκεν. 

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος, αφού έθαψε τον γιο του, συνάντησε τον δάσκαλό του 
(sc. του παιδιού) και του είπε: «Ήλθε το παιδί στο µάθηµα;». Και εκείνος λέει: 
«Όχι». Και ο σχολαστικός: «Άρα, λοιπόν, καθηγητά, πέθανε». 

 

258. Σχολαστικὸς παιδοτρίβης ἀκούσας περὶ µαθητοῦ, ὅτι νοσεῖ, τῇ δὲ ἑξῆς ὅτι 
πυρέττει, ὕστερον δὲ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀκούσας ὅτι ἀπέθανεν, ἔφη· Οὕτω 
προφασιζόµενοι οὐκ ἐᾶτε τοὺς παῖδας µανθάνειν.  

Μετάφραση 
Ένας γραµµατιζούµενος δάσκαλος, αφού άκουσε για κάποιον µαθητή του ότι 
είναι άρρωστος, την επόµενη µέρα ότι έχει πυρετό, και µετά έµαθε από τον 
πατέρα ότι πέθανε, είπε: «Με τέτοιες προφάσεις δεν αφήνετε τα παιδιά να 
µαθαίνουν». 

 

265. Σχολαστικοῦ ἐρωτηθέντος, πόσους ξέστας ὁ ἀµφορεὺς ἔχει, ἀπεκρίνατο· 
Οἴνου λέγεις ἢ ὕδατος; 

Μετάφραση 
Όταν κάποιος γραµµατιζούµενος ρωτήθηκε πόσους ξέστες έχει ο αµφορέας, 
απάντησε: «Μιλάς για (sc. αµφορέα) κρασιού ή νερού;». 
 



 

	

 

X .  Πο ί η σ η  ( π ρ ο σω δ ι α κ ή ) :       
Κο σ µ ι κ ή  κ α ι  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  

 
 

Α) Επίγραµµα 
 
 

Εισαγωγή στην Παλατινή και την Πλανούδεια Ανθολογία 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Η Παλατινή Ανθολογία είναι ο θησαυρός του ελληνικού επιγράµµατος, του 
οποίου διαφυλάσσει τον µεγαλύτερο όγκο. Πρόκειται για µια βυζαντινή 
συλλογή, που περιλαµβάνει 3.700 περίπου επιγράµµατα από την αρχαιότητα 
µέχρι και τον δέκατο µεταχριστιανικό αιώνα, τα οποία βρίσκονται ταξινοµηµένα 
σε δεκαπέντε βιβλία, συνήθως µε βάση τη θεµατική τους. Ο τελευταίος από 
χρονολογική άποψη ποιητής που περιλαµβάνεται σε αυτήν (στο δέκατο πέµπτο 
βιβλίο), είναι ο Κωνσταντίνος Ρόδιος, ο οποίος άκµασε στο πρώτο ήµισυ του 
δέκατου αιώνα και φαίνεται ότι ήταν όχι µόνο ένας από τους γραφείς του 
χειρογράφου της Ανθολογίας (βλ. παρακάτω), αλλά και ο κύριος επιµελητής της 
συλλογής. 

Η Ανθολογία διαρθρώνεται ως εξής. Το πρώτο βιβλίο συγκεντρώνει 
χριστιανικά επιγράµµατα, δηλαδή όσα έχουν χριστιανικό θέµα. Το δεύτερο 
παραδίδει την έκφραση, την περιγραφή δηλαδή των αγαλµάτων στο γυµνάσιο 
του Ζευξίππου από τον Χριστόδωρο από τις αιγυπτιακές Θήβες, το τρίτο 
επιγράµµατα από αρχαίο ναό στην Κύζικο, το τέταρτο τα προοίµια σε 
παλαιότερες συλλογές επιγραµµάτων και συγκεκριµένα στον Στέφανο του 
Μελεάγρου του Γαδαρηνού (1ος αι. π.Χ.), στον Στέφανο του Φιλίππου του 
Θεσσαλονικέως (1ος αι. µ.Χ.) και στον Κύκλο του Αγαθία του Μυρινέως (6ος αι., 
βλ. παρακάτω), το πέµπτο τα ερωτικά επιγράµµατα, το έκτο τα αναθηµατικά, το 
έβδοµο τα επιτύµβια, το όγδοο επιγράµµατα του Γρηγορίου του Θεολόγου, το 
ένατο τα επιδεικτικά επιγράµµατα, το δέκατο τα προτρεπτικά/παραινετικά, το 
ενδέκατο τα συµποτικά και σκωπτικά, το δωδέκατο τα παιδεραστικά (την 
Παιδική Μούσα του Στράτωνα από τις Σάρδεις, µια συλλογή του 2ου αι. µ.Χ.), το 
δέκατο τρίτο επιγράµµατα «σε διάφορα µέτρα», το δέκατο τέταρτο αριθµητικά 
προβλήµατα, γρίφους και χρησµούς, και το δέκατο πέµπτο σύµµικτα 
επιγράµµατα. 

Η ονοµασία Παλατινή οφείλεται στον κώδικα που παραδίδει την 
Ανθολογία και φυλασσόταν στην Παλατινή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης, στην 
οποία περιήλθε υπό άγνωστες συνθήκες και όπου εντοπίστηκε το 1606. Το 1623 
σχεδόν όλα τα χειρόγραφα της Παλατινής συναποτέλεσαν τη συλλογή Palatini 
graeci της Βατικανής Βιβλιοθήκης, όπου ο εν λόγω κώδικας είχε λάβει τον 
αριθµό 33. Συνεπεία ιστορικών συνθηκών, το 1797 ο κώδικας αποκτήθηκε από 
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την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας στο Παρίσι και το 1815 επιστράφηκε κατά 
το µεγαλύτερο µέρος του (σελ. 1–614) στη Χαϊδελβέργη. Σήµερα εξακολουθεί 
να βρίσκεται στην ίδια πόλη, στην Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη, ως 
Heidelbergensis Palatinus graecus 23. Το υπόλοιπο τµήµα του κώδικα (σελ. 
615–710 / φφ. 1–48), που περιέχει τα βιβλία 14 και 15, παρέµεινε στη Γαλλία ως 
Parisinus, Supplementum graecum 384. 

Το χειρόγραφο χρονολογείται στο δεύτερο περίπου τέταρτο του δέκατου 
αιώνα µε βάση παλαιογραφικά κριτήρια. Ωστόσο, η συλλογή αναπαράγει στο 
µεγαλύτερο τµήµα της την προγενέστερη συλλογή επιγραµµάτων του 
Κωνσταντίνου Κεφαλά, πρωτόπαπα στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης. Ο 
Κεφαλάς, γύρω στο 890–900, ανέλαβε το τιτάνιο έργο να συγκεντρώσει και 
κατατάξει εκ νέου τα επιγράµµατα που σώζονταν στις µέρες του. Προς τούτο 
αξιοποίησε, τουλάχιστον εν µέρει, τις προαναφερθείσες χαµένες παλαιότερες 
συλλογές καθώς και αρκετές άλλες. Ο αρχαιότερος συνεργάτης του Γρηγόριος, 
που καταγόταν από την Κάµψα της Χαλκιδικής και δίδασκε στην 
Κωνσταντινούπολη, τού παρείχε επιγράµµατα από επιγραφές διατηρηµένες in 
situ, προερχόµενες κυρίως από περιοχές εκτός Κωνσταντινούπολης. Η 
προσπάθεια του Κεφαλά εντάσσεται στο γενικότερο κλίµα ανανέωσης του 
ενδιαφέροντος για την αρχαιότητα και τη λογοτεχνική κληρονοµιά της, το οποίο 
χαρακτηρίζει τον ένατο και δέκατο αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, συµπεριέλαβε 
ελάχιστα επιγράµµατα ποιητών του ένατου αιώνα, µεταξύ των οποίων ένα δικό 
του ως πρόλογο στα ερωτικά επιγράµµατα. Τη συλλογή του Κεφαλά 
αναπαράγουν σίγουρα τα βιβλία 4–7 και 9–14 της Παλατινής Ανθολογίας, και 
καθώς φαίνεται το πρώτο όπως και τµήµα του δέκατου πέµπτου, ενώ τα 
υπόλοιπα βιβλία ενσωµατώθηκαν σε αυτήν στη συνέχεια. Λόγω ενός χάσµατος 
στο χειρόγραφο της συλλογής Κεφαλά, το οποίο χρησιµοποίησαν ως πρότυπο οι 
γραφείς της Παλατινής, το ένατο βιβλίο περιλαµβάνει τόσο επιδεικτικά 
επιγράµµατα (τµήµα 9α, αρ. 1–583) όσο και επιγράµµατα σε έργα τέχνης 
(τµήµα 9β, αρ. 584–822). Τα τελευταία αποτελούσαν αρχικώς χωριστό βιβλίο, 
του οποίου όµως έχει χαθεί η αρχή µαζί µε τον πρωτότυπο τίτλο. 

Μερικούς αιώνες αργότερα, ο λόγιος µοναχός Μάξιµος Πλανούδης 
(1255–1304/5), γνωστός για τη µεγάλη φιλολογική και συγγραφική του 
δραστηριότητα, συγκρότησε στην Κωνσταντινούπολη επί τη βάσει της 
ανθολογίας του Κεφαλά, την οποία δεν είχε ολόκληρη στη διάθεσή του, 
συλλογή από περίπου 2.400 επιγράµµατα, αναδιαταγµένα και διαιρεµένα σε 
επτά βιβλία µε βάση το θέµα τους. Η Πλανούδεια Ανθολογία, όπως είναι 
γνωστή από το όνοµα του συµπιλητή, παραδίδεται από τον αυτόγραφο κώδικα 
του έτους 1301 Marcianus graecus 481 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της 
Βενετίας, ο οποίος αποτελούσε µέρος της συλλογής χειρογράφων του Έλληνα 
καρδιναλίου Βησσαρίωνα. Η ανθολογία αυτή πρωτοεκδόθηκε το 1494 στη 
Φλωρεντία από τον Ιανό Λάσκαρη και γνώρισε στη συνέχεια πολλές εκδόσεις. 
Από το σύνολο των επιγραµµάτων, 388 δεν περιλαµβάνονται στην Παλατινή 
Ανθολογία. Είναι συµβατικώς γνωστά ως Appendix Planudea (APl / ΠλΑ) ή, 
καταχρηστικώς, ως το δέκατο έκτο βιβλίο της Παλατινής. Από αυτά, τα αρ. 32–
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387, που αφορούν σε έργα τέχνης, προέρχονται από το χαµένο τµήµα, όπως 
αναφέρθηκε, του ένατου βιβλίου της ανθολογίας. Τα δεκαέξι βιβλία 
αναφέρονται συνήθως συλλογικά ως Ελληνική Ανθολογία (Anthologia Graeca). 

Στη συνέχεια, δίνονται ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα, αφενός από 
τρία βιβλία της Παλατινής µε ερωτικά, επιτύµβια και χριστιανικά επιγράµµατα, 
και αφετέρου ορισµένα επιγράµµατα σε έργα τέχνης από την Πλανούδεια 
Ανθολογία.  

Έκδ.: Beckby, Anthologia Graeca. 
Επίσης, W. R. Paton, The Greek Anthology. With an English translation 

I–V, The Loeb Classical Library 67–68, 84–86, Cambridge, Mass. 1916· Ι 
(Books I–V) revised by M. A. Tueller, 2014. 

P. Walz – R. Aubreton – F. Buffière, Anthologie grecque. Anthologie de 
Planude I–XIII, Collection des Universités de France, Paris 1928–2011. 

 
Βιβλιογραφία 

Al. Cameron, The Greek Anthology. — Lauxtermann, Byzantine Poetry, ιδ. 83–128 
(«I.3. Anthologies and Anthologists»). — Lauxtermann, The Anthology of Cephalas. — 
Σπανουδάκης et alii, Ποίηση Ύστερης Αρχαιότητας, 201–244 («Κεφ. 7: Επίγραµµα»). — 
Hörandner, Ποίηση, 63–100 («2.1. Τὸ βυζαντινὸ ἐπίγραµµα»). 

Για τα χειρόγραφα και σχετική βιβλιογραφία, βλ. στην ελεύθερα προσβάσιµη 
βάση PINAKES (https://pinakes.irht.cnrs.fr), Diktyon 32453 (παλατινό χφ), 53132 
(παρισινό χφ) και 69952 (χφ του Πλανούδη). 

Σηµ. Η συλλογή έχει µεταφραστεί επανειληµµένα, εν όλω ή εν µέρει, στη νέα 
ελληνική. 
 
 

α) Ερωτικό Επίγραµµα 
 
 

ΡΟΥΦΙΝΟΣ 
 

Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 
 
Ο Ρουφίνος είναι ερωτικός ποιητής που επιδόθηκε αποκλειστικά στην 
επιγραµµατική φόρµα. Τριάντα οκτώ επιγράµµατα αποδίδονται µε ασφάλεια σ’ 
αυτόν και επτά ή οκτώ ακόµη καταχωρίζονται ως αµφισβητούµενα ή µε διπλή 
απόδοση, δηλαδή επ’ ονόµατι και άλλων ποιητών. Όλα αυτά περιλαµβάνονται 
στο 5ο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας (συντοµογραφείται ως ΠΑ), στο οποίο 
συλλέγονται τα ερωτικά επιγράµµατα µε ετεροφυλοφιλικό προσανατολισµό.  

Το όνοµα του ποιητή είναι λατινικής προέλευσης αλλά κανένα άλλο 
στοιχείο γι’ αυτόν δεν µας παραδίδεται παρά µόνο ό,τι µπορούµε να 
αντλήσουµε από τα επιγράµµατά του. Και τούτα όµως είναι ελάχιστα. Δύο µόνο 
τοπωνύµια αναφέρονται στα επιγράµµατά του: η Κορησσός, µικρός οικισµός 
κοντά στην Έφεσο, µαζί µε τον Ναό της Άρτεµης (ΠΑ 5, 9), και το λιµάνι της 
Σάµου (5, 44). Από τον συνδυασµό των γραφοµένων στα δύο αυτά επιγράµµατα 
ορισµένοι µελετητές προσδιορίζουν ως πατρίδα του Ρουφίνου την Σάµο. Κι 
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αυτό όµως αποτελεί απλώς εικασία, εφόσον το συγγραφικό υποκείµενο δεν είναι 
καθόλου υποχρεωτικό να ταυτίζεται µε τον ίδιο τον ποιητή.  

Καθώς ο Ρουφίνος δεν µας είναι γνωστός από καµία άλλη πηγή και ο 
ίδιος γράφει σε ένα οιονεί ανιστορικό πλαίσιο, η χρονολόγησή του είναι 
εξαιρετικά προβληµατική. Γι’ αυτό και οι απόψεις των µελετητών κυµαίνονται 
σε ένα εύρος τεσσάρων αιώνων. Ένας terminus post quem είναι το 40 µ.Χ., τότε 
που συντάσσεται η ανθολογία επιγραµµάτων του Φιλίππου του Θεσσαλονικέως 
που φέρει τον τίτλο Στέφανος. Στη συλλογή αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται ο 
Ρουφίνος. Ο Στέφανος του Φιλίππου µαζί µε τον προγενέστερο Στέφανο του 
Μελεάγρου (περί το 70 π.Χ.) αποτελούν τις αρχαιότερες ανθολογίες που ενσω-
µατώθηκαν στις  µεγάλες βυζαντινές συλλογές επιγραµµάτων, την Παλατινή 
Ανθολογία (περί τα µέσα του 10ου αιώνα) και την Πλανούδεια (το χειρόγραφό 
της χρονολογείται το 1299). Ένας ποιητής µε τον οποίο συνήθως συνάπτεται ο 
Ρουφίνος είναι ο επίσης ερωτικός επιγραµµατοποιός (αλλά µε διαφορετικό 
σεξουαλικό προσανατολισµό) Στράτων, για τον οποίο θα µιλήσουµε παρακάτω. 
Η πρόσφατη φιλολογική έρευνα ανασκευάζει παλαιότερες απόψεις και συνη-
γορεί στο ότι η χρονολόγηση και των δύο ποιητών, παρ’ όλες τις αβεβαιότητες, 
θα πρέπει να τοποθετηθεί στο δεύτερο µισό του 1ου αιώνα µ.Χ. – µε τον 
Ρουφίνο να προηγείται του Στράτωνα. Και οι δύο πάντως θεωρείται ότι είναι 
γνωστοί στον Ρωµαίο ποιητή Μαρτιάλη, τα επιγράµµατα του οποίου συγγράφη-
καν µεταξύ των ετών 85 και 102. Εικάζεται ότι τα επιγράµµατα του Ρουφίνου 
περιλαµβάνονταν σε µια ξεχωριστή συλλογή, τη λεγόµενη Sylloge Rufiniana, 
από την οποία αργότερα άντλησαν υλικό οι συµπιλητές της Παλατινής και της 
Πλανούδειας Ανθολογίας. 

Το ποιητικό σύµπαν του Ρουφίνου αποτελείται από γυναίκες, συνήθως 
εταίρες. Ένας έντονος ερωτισµός, λαγνεία και ηδυπάθεια κυριαρχούν. Ο ποιητής 
εξυµνεί το κάλλος του γυναικείου σώµατος και τις χαρές του έρωτα· δεν λείπει 
όµως και µια δόση µελαγχολίας, όταν σκέπτεται τον ερχοµό των γηρατειών. 
Από τα επιγράµµατά του µόνο το ΠΑ 5, 28 και εν µέρει το 5, 19 θα µπορούσαν 
να εκληφθούν ως παιδεραστικά. Η ποιητική επιδεξιότητα δεν απουσιάζει από τα 
επιγράµµατά του. Σε αρκετές, ωστόσο, περιπτώσεις τα θέµατά του επαναλαµβά-
νονται, κάτι που είναι γενικότερο χαρακτηριστικό της επιγραµµατικής παρα-
γωγής αυτής της περιόδου. 

Ο Ρουφίνος είναι ένας ποιητής στον οποίο έως πρόσφατα δεν είχε δοθεί 
ιδιαίτερη σηµασία. Οι γραµµατολογίες του Albin Lesky και των Easterling – 
Knox δεν περιλαµβάνουν το όνοµά του, ενώ εκείνη του Franco Montanari 
αφιερώνει ίσα-ίσα τρεις αράδες (σ. 697). Η πρώτη µονογραφία που αναφέρεται 
στον επιγραµµατοποιό δηµοσιεύτηκε µόλις το 1978: του Denys Page, The 
Epigrams of Rufinus. Νεότερο έργο είναι το βιβλίο της Regina Höschele 
Verrückt nach Frauen. Μεταφράσεις των επιγραµµάτων του στα νέα ελληνικά 
έχουν εκπονήσει οι Τάσος Ρούσσος (Τα επιγράµµατα του Ρουφίνου) και Γιάννης 
Δάλλας (Ρουφίνου, Ερωτικά επιγράµµατα).  

Τα επιγράµµατα του Ρουφίνου παρατίθενται εδώ κατά την έκδοση του 
Beckby, Anthologia Graeca. 
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Ἐπιγράµµατα 

 
Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 

 
ΠΑ 5, 14 (= 3 Page) 

Εὐρώπης τὸ φίληµα, καὶ ἢν ἄχρι χείλεος ἔλθῃ, 
ἡδύ γε, κἂν ψαύσῃ µοῦνον ἄκρου στόµατος·  

ψαύει δ᾽ οὐκ ἄκροις τοῖς χείλεσιν, ἀλλ᾽ ἐρίσασα    
τὸ στόµα τὴν ψυχὴν ἐξ ὀνύχων ἀνάγει.    

 

Μετάφραση 
Γλυκό είναι της Ευρώπης το φιλί, ακόµη κι αν σ’ αγγίξει 
µόνο στα χείλη, κι αν µόλις την άκρη του στόµατος σού ψαύσει.  
Όµως δεν το αγγίζει µε την άκρη των χειλιών, αλλά το στόµα  
µε δύναµη πιέζει και την ψυχή από τα βάθη σού ρουφάει.  

 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Στο επίγραµµα κυριαρχεί το µοτίβο σχετικά µε τη δύναµη του φιλιού που ρουφάει 
διαµέσου των χειλιών την ψυχή του εραστή. Ο Ρουφίνος αντλεί πιθανότατα από έναν 
προγενέστερο ερωτικό επιγραµµατοποιό –της ύστερης ελληνιστικής περιόδου– τον 
Μελέαγρο τον Γαδαρηνό, που τον είδαµε παραπάνω ως τον πρώτο ανθολόγο ενός 
Στεφάνου (ΠΑ 5, 171, 3-4: εἴθ᾽ ὑπ᾽ ἐµοῖς νῦν χείλεσι χείλεα θεῖσα / ἀπνευστὶ ψυχὰν τὰν ἐν 
ἐµοὶ προπίοι). Η διασηµότερη, ωστόσο, ποιητική έκφραση αυτής της ιδέας απαντά σε 
ένα από τα επιγράµµατα που αποδίδονται στον Πλάτωνα. ΠΑ 5, 78: 

Τὴν ψυχὴν Ἀγάθωνα φιλῶν ἐπὶ χείλεσιν ἔσχον·    
   ἦλθε γὰρ ἡ τλήµων ὡς διαβησοµένη.   

Από αυτό το δίστιχο προέρχεται η ποιητική αποστροφή του Κ.Π. Καβάφη σ’ ένα από τα 
άτιτλα σχεδιάσµατα που βρέθηκαν στο αρχείο του – συµπεριλαµβάνονται στα  λεγόµενα 
Ατελή: τὸν φίλησα τὸ µέτωπο, τὰ µάτια του, τὸ στόµα, / τὸ στῆθος του, τὰ χέρια του, καὶ 
κάθε, κάθε µέλος· / ποὺ θάρρεψα – ὅπως λέγουν οἱ θεῖοι στίχοι / τοῦ Πλάτωνος – ποὺ ἡ 
ψυχή µου ἀνέβηκε στὰ χείλη. (Βλ. Κ. Π. Καβάφης, Τα Ποιήµατα. Δηµοσιευµένα και 
αδηµοσίευτα, επιµ. Δ. Δηµηρούλης, Αθήνα 2015, 626). 
 

ΠΑ 5, 19 (= 6 Page) 
Οὐκέτι παιδοµανὴς ὡς πρίν ποτε, νῦν δὲ καλοῦµαι    
 θηλυµανής, καὶ νῦν δίσκος ἐµοὶ κρόταλον,  
ἀντὶ δέ µοι παίδων ἀδόλου χροὸς ἤρεσε γύψου    
χρώµατα καὶ φύκους ἄνθος ἐπεισόδιον.  

βοσκήσει δελφῖνας ὁ δενδροκόµης Ἐρύµανθος    
καὶ πολιὸν πόντου κῦµα θοὰς ἐλάφους. 

 

Μετάφραση 
Δεν µε τρελαίνουν πια τ’ αγόρια όπως παλιά· τώρα µε λένε 
τρελό για τις γυναίκες, κι αντάλλαξα µε κρόταλο τον δίσκο. 
Αντί των αγοριών το άδολο δέρµα, µ’ αρέσει της πούδρας το χρώµα 
και το κοκκινάδι που αλείφεται στων γυναικών τα µάγουλα. 
Δελφίνια θα βοσκήσουν στα δάση του Ερύµανθου  
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και γρήγορα ελάφια στο αφρισµένο κύµα. 
 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Ένας εραστής αλλάζει προτίµηση στο αντικείµενο του πόθου του: ενώ πρωτύτερα 
κυνηγούσε τα αγόρια, τώρα προτιµά τις γυναίκες. Το µοτίβο είναι κοινότοπο στα 
ερωτικά επιγράµµατα: άλλοτε εκφράζεται ως σύγκριση ή δίληµµα –αγόρι ή γυναίκα;– 
και άλλοτε ως δεδηλωµένη προτίµηση. Εδώ ο Ρουφίνος επηρεάζεται κυρίως από τον 
Μελέαγρο, ο οποίος ξεκινά ένα επίγραµµά του µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο· ΠΑ 5, 208: Οὔ 
µοι παιδοµανὴς κραδία. Πρβλ. ΠΑ 5, 116· 5, 277· 5, 278· 10, 68· 12, 17· 12, 145. Το θέ-
µα εµφανίζεται και σε άλλα λογοτεχνικά είδη: στον Ἐρωτικὸ του Πλουτάρχου και στους 
Ἔρωτες του Ψευδο-Λουκιανού. Ο πρώτος δείχνει την προτίµησή του για τον ετεροφυ-
λόφιλο έρωτα και τον γάµο, ενώ το δεύτερο έργο τείνει να προκρίνει την παιδεραστία. 
Περίφηµος επίσης είναι και ο διάλογος σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονε-
κτήµατα του έρωτα προς τα αγόρια σε σύγκριση µε εκείνον προς τις γυναίκες στο τέλος 
του 2ου βιβλίου του µυθιστορήµατος του Αχιλλέα Τάτιου Λευκίππη καὶ Κλειτοφῶν (Β 
35-38). 
 

2 καὶ νῦν δίσκος ἐµοὶ κρόταλον: Εδώ ο δίσκος ως ανδρικό σύµβολο που παραπέµπει στο 
αγώνισµα της δισκοβολίας, ενώ τα κρόταλα ως γυναικείο, µιας και χρησιµοποιούνταν 
από τις ορχηστρίδες. 
 

3-4 γύψου / χρώµατα καὶ φύκους ἄνθος ἐπεισόδιον: Πρόκειται για γυναικεία καλλυντικά. 
Ο γύψος ήταν ένα λεπτό κονίαµα κιµωλίας, µε το οποίο γινόταν επάλειψη των παρειών, 
ενώ ο φῦκος είναι κόκκινο φτιασίδι που παρασκευάζεται από θαλάσσια φύκια. 
 

5-6 βοσκήσει δελφῖνας ὁ δενδροκόµης Ἐρύµανθος / καὶ πολιὸν πόντου κῦµα θοὰς 
ἐλάφους: Σχήµα αδύνατον σε αντιστροφή· το νόηµα: «αφού εγώ αντί για αγόρια προτιµώ 
τις γυναίκες, µην απορήσεις αν δεις δελφίνια στο βουνό και ελάφια στη θάλασσα!» 
Πολλές φορές οι επιγραµµατοποιοί χρησιµοποιούν το τελευταίο δίστιχο ως αιχµή, 
δηλαδή ως ένα εντυπωσιακό και ενίοτε υπαινικτικό ή ειρωνικό κλείσιµο του 
επιγράµµατος. Η ιδέα για τα δελφίνια στο βουνό µαρτυρείται για πρώτη φορά στον 
Αρχίλοχο, fr. 122, 5-9. 
 

ΠΑ 5, 35 (= 11 Page) 
Πυγὰς αὐτὸς ἔκρινα τριῶν· εἵλοντο γὰρ αὐταὶ 
   δείξασαι γυµνὴν ἀστεροπὴν µελέων.  
καί ῥ᾽ ἡ µὲν τροχαλοῖς σφραγιζοµένη γελασίνοις    
   λευκῇ ἀπὸ γλουτῶν ἤνθεεν εὐαφίῃ·  
τῆς δὲ διαιροµένης φοινίσσετο χιονέη σὰρξ    
   πορφυρέοιο ῥόδου µᾶλλον ἐρυθροτέρη·  
ἡ δὲ γαληνιόωσα χαράσσετο κύµατι κωφῷ,    
   αὐτοµάτη τρυφερῷ χρωτὶ σαλευοµένη.  
εἰ ταύτας ὁ κριτὴς ὁ θεῶν ἐθεήσατο πυγάς,    
   οὐκέτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἐσιδεῖν ἤθελε τὰς προτέρας. 

 

Μετάφραση 
Τους γλουτούς έκρινα τριών γυναικών· το θέλησαν οι ίδιες 
και µού ’δειξαν γυµνά τα εξαίσιά τους µέλη. 
Της πρώτης άνθιζαν αφράτοι οι λευκοί γλουτοί,  
πάνω τους σχηµατίζονταν ολοστρόγγυλα λακκάκια. 
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Της δεύτερης η σάρκα τους λευκή σαν χιόνι ήταν, κι ως άνοιγαν τα πόδια, πιο κόκκινη 
γινόταν κι από ρόδο πορφυρό. 
Της τρίτης ήταν σαν θάλασσα γαλήνια που υπόκωφο κύµα την ταράζει, 
κι η τρυφερή χαράζονταν επιδερµίδα. 
Εάν τέτοιους γλουτούς ο Πάρης ο κριτής, είχε αντικρίσει, 
δεν θά ’θελε πια να ξαναδεί τις τρεις θεές. 

 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Το επίγραµµα παρωδεί το γνωστό µυθολογικό επεισόδιο της Πάριδος κρίσεως. Ο 
ποιητής εµφανίζεται ως κριτής των πυγῶν τριών ωραίων γυναικών. Η σύνδεση µε τα 
καλλιστεία των τριών θεαινών –Ήρας, Αθηνάς και Αφροδίτης– και την κρίση του Πάρη 
γίνεται στην αιχµή του επιγράµµατος στο τελευταίο δίστιχο. Τα ονόµατα των γυναικών 
δεν αναφέρονται. Θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτές είναι η Ροδόπη, η Μελίτη 
και η Ροδόκλεια που παρουσιάζονται ως ερίζουσες στο ακριβώς επόµενο επίγραµµα του 
Ρουφίνου (ΠΑ 5, 36 = 12 Page). Εκεί επίδικο του διαγωνισµού είναι τῶν τρισσῶν τίς ἔχει 
κρείσσονα µηριόνην (ποια από τις τρεις έχει την ωραιότερη σχισµή ανάµεσα στα σκέλη). 

Παραλλαγή του θέµατος βρίσκουµε στις Εταιρικές επιστολές του Αλκίφρονα (Δ 
14): δεινή τις φιλονεικία κατέσχε Θρυαλλίδα καὶ Μυρρίνην ὑπὲρ τῆς πυγῆς ποτέρα κρείττω 
καὶ ἁπαλωτέραν ἐπειδείξει. Στην ίδια Επιστολή αναφέρονται και άλλοι οµοειδείς 
διαγωνισµοί: ἐγένοντο δὲ καὶ περιάλλων (οι λαγόνες) συγκρίσεις καὶ περὶ µασταρίων 
ἀγῶνες. Στον Αθήναιο (12, 554c) µαρτυρείται µια παρόµοια ιστορία ως αίτιον για την 
ίδρυση ιερού της καλλιπύγου Ἀφροδίτης: Ένας χωρικός είχε δυο όµορφες κόρες. Αὗται 
φιλονεικήσασαί ποτε πρὸς ἑαυτάς, προελθοῦσαι ἐπὶ τὴν λεωφόρον διεκρίνοντο, ποτέρα εἴη 
καλλιπυγοτέρα. 
 

Ένα σχόλιο για τη δοµή του επιγράµµατος: Το ποίηµα αποτελείται από πέντε 
δίστιχα. Το πρώτο αναφέρεται συνολικά και στα τρία οπίσθια, κατόπιν ακολουθούν τρία 
δίστιχα, το καθένα από αυτά αφιερωµένο στους γλουτούς της καθεµιάς γυναίκας 
ξεχωριστά, και το επίγραµµα κλείνει –σε ένα σχήµα κυκλικής σύνθεσης– ξανά µε το 
σύνολο των γυνακείων γλουτών. Οι λεξιλογικές συµπτώσεις ανάµεσα στο πρώτο και το 
τελευταίο δίστιχο είναι εµφανείς (στ. 1: Πυγὰς…ἔκρινα – στ. 9: ὁ κριτὴς …πυγάς). 
 

ΠΑ 5, 37 (= 13 Page) 
Μήτ᾽ ἰσχνὴν λίην περιλάµβανε µήτε παχεῖαν,    
 τούτων δ᾽ ἀµφοτέρων τὴν µεσότητα θέλε.  
τῇ µὲν γὰρ λείπει σαρκῶν χύσις, ἡ δὲ περισσὴν    
 κέκτηται· λεῖπον µὴ θέλε µηδὲ πλέον. 

 

Μετάφραση 
Γυναίκα κοκκαλιάρα µην αγκαλιάζεις, µήτε παχιά, 
απ’ αυτές τις δυο τη µεσότητα να προτιµάς! 
Στη µια δεν υπάρχει σάρκα να πιάσεις, στην άλλη περισσεύει. 
Να µην θέλεις το λειψό ούτε το παραπανίσιο! 

 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Το επίγραµµα συνιστά µια εφαρµογή της αρετής της (αριστοτελικής;) µεσότητας στο 
ερωτικό επίγραµµα.Το µοτίβο δεν είναι άγνωστο: ο Ονέστος (ΠΑ 5, 20) απορρίπτει τα 
άκρα στην ηλικία της γυναίκας –από τη µια τη γριά και από την άλλη την άγουρη 
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παρθένα– και προτιµά το µέσον. Πρβλ. Φιλόδηµος, ΠΑ 12, 173· και ο επιστολογράφος 
Αλκίφρων fr. 5: οὔτε κατάξηρος οὔτε κατάσαρκος. Μιαν ιδεώδη κατάσταση του 
γυναικείου σώµατος περιγράφει το επίθετο ραδινή (λεπτή, ανάλαφρη, λυγερή)· βλ. 
Θεόκριτος 10, 24· Μελέαγρος ΠΑ 5, 173, 3. 

Το ίδιο µοτίβο της αποφυγής των άκρων σε ερωτικό πλαίσιο εµφανίζεται σε ένα 
ακόµη δίστιχο επίγραµµα του Ρουφίνου, ΠΑ 5, 42: 

 
Μισῶ τὴν ἀφελῆ, µισῶ τὴν σώφρονα λίαν·    
ἡ µὲν γὰρ βραδέως, ἡ δὲ θέλει ταχέως. 
 
Μισώ την εύκολη γυναίκα, µισώ κι αυτήν που παραείναι φρόνιµη. 
Η µια αργεί να πει το «ναι», την άλλη δεν την προλαβαίνεις! 

 

2 τὴν µεσότητα: Εντυπωσιακή η επιλογή της λέξης αυτής σε ποιητικό κείµενο 
(εντάσσεται όµως εύκολα λόγω της προσωδίας της σε ένα δακτυλικό στίχο). Πρβλ. 
Βάσσος, ΠΑ 10, 102, 3· Παλλαδάς, ΠΑ 10, 51, 5. Συνήθως απαντά σε φιλοσοφικά 
συµφραζόµενα· π.χ. Αριστοτέλης, Περὶ ψυχῆς 424a 4· Ἠθικὰ Νικοµάχεια 1106b 27. 
 

ΠΑ 5, 47 (= 18 Page) 
Πολλάκις ἠρασάµην σε λαβὼν ἐν νυκτί, Θάλεια, 
   πληρῶσαι θαλερῇ θυµὸν ἐρωµανίῃ·  
νῦν δ᾽, ὅτε µοι γυµνὴ γλυκεροῖς µελέεσσι πέπλησαι, 
   ἔκλυτος ὑπναλέῳ γυῖα κέκµηκα κόπῳ.  
θυµὲ τάλας, τί πέπονθας; ἀνέγρεο µηδ᾽ ἀπόκαµνε, 
   ζητήσεις ταύτην τὴν ὑπερευτυχίην. 

 

Μετάφραση 
Πολλές φορές επόθησα µια νύχτα µαζί σου να πλαγιάσω, Θάλεια, 
και να χορτάσω την καρδιά µου µε όλη την ερωτική µανία. 
Και τώρα που γυµνή µε τα γλυκά σου µέλη γεµίζεις την αγκαλιά µου, 
είµαι λιώµα, απόκαµα, η νύστα µε βαραίνει. 
Καρδιά µου δόλια, τί έπαθες; Σήκω, µην πέφτεις! 
Κάποτε θ’ αποζητήσεις αυτή την υπέρτατη ευδαιµονία! 

 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Ο ποιητής λαχταρά την ερωµένη του, όταν έλθει όµως η ευτυχισµένη ώρα, 
καταβάλλεται από την υπνηλία και µένει άπρακτος! Ο Ρουφίνος εδώ παραλλάσσει το 
µοτίβο της σεξουαλικής αφλογιστίας, η οποία µπορεί να οφείλεται στη νύστα και στον 
κάµατο, όπως εδώ, ή στην έλλειψη στύσης λόγω της προχωρηµένης ηλικίας. Βλ. 
Αυτοµέδων, ΠΑ 11, 29· Φιλόδηµος, 11, 30 για ετεροφυλόφιλο έρωτα· και σε 
οµοερωτικά συµφραζόµενα, Στράτων ΠΑ 12, 11· 12, 216· 12, 240· Σκυθίνος 12, 232. 
Περισσότερο γνωστό είναι όµως το θέµα από τον Οβίδιο, Amores 3, 7. Πρβλ. 
Κάτουλλος 67, 21· Τίβουλλος 1, 5,39· Μαρτιάλης 12, 86.  
 

1 Θάλεια: Σπάνιο γυναικείο όνοµα· βλ. Αγαθίας ο Σχολαστικός ΠΑ 7, 568. Πολύ 
πιθανόν ο ποιητής να ήθελε να λογοπαικτήσει µε τη φράση θαλερῇ ἐρωµανίῃ που 
εµφανίζεται στον επόµενο στίχο. 
 

5 θυµὲ τάλας: Κατά πάσα πιθανότητα η λέξη θυµός εδώ κατά υπαινικτική αµφισηµία 
(double entendre) δηλώνει το ανδρικό µόριο. Μαρτυρείται προηγούµενο στον 
Ιππώνακτα, fr. 10 (West).  
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ΠΑ 5, 48 (= 19 Page) 
Ὄµµατα µὲν χρύσεια καὶ ὑαλόεσσα παρειὴ    
   καὶ στόµα πορφυρέης τερπνότερον κάλυκος,  
δειρὴ λυγδινέη καὶ στήθεα µαρµαίροντα 
   καὶ πόδες ἀργυρέης λευκότεροι Θέτιδος·  
εἰ δέ τι καὶ πλοκαµῖσι διαστίλβουσιν ἄκανθαι,    
   τῆς λευκῆς καλάµης οὐδὲν ἐπιστρέφοµαι. 
 

Μετάφραση 
Μάτια χρυσά, σαν κρύσταλλο τα µάγουλά της, 
στόµα τερπνότερο και από ρόδο πορφυρό, 
λαιµός αγαλµατένιος και σαν από µάρµαρο τα στήθη, 
πόδια λευκότερα κι από της ασηµόποδης Θέτιδας· 
κι αν τις πλεξούδες της ασπρίζουν κάποια αγκάθια, 
της ηλικίας τα σηµάδια αυτά καθόλου δεν µε νοιάζουν! 
 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Έπαινος της οµορφιάς µιας γυναίκας που παρά την ηλικία της παραµένει ελκυστική.Το 
µοτίβο ανάγεται στον Ασκληπιάδη, επιγραµµατοποιό της πρώιµης ελληνιστικής περιό-
δου (ΠΑ 7, 217). Ακολουθεί ο Φιλόδηµος (ΠΑ 5, 13) µε το επίγραµµα του οποίου ο Ρου-
φίνος εµφανίζει εδώ λεξιλογικές συνάφειες. Αργότερα το µοτίβο παραλλάσσουν οι επι-
γραµµατοποιοί της εποχής του Ιουστινιανού Παύλος Σιλεντιάριος (ΠΑ 5, 258) και Αγα-
θίας ο Σχολαστικός (ΠΑ 5, 282). Το επίγραµµα ξεκινά ως έκφρασις του γυναικείου κάλ-
λους και µόνον στην αιχµή τίθεται το ζήτηµα της ηλικίας. Η περιγραφή αρχίζει από τα 
άνω και κατεβαίνει προς τα κάτω µέλη του σώµατος, από τα µάτια ως τα πόδια. Ακρι-
βώς την αντίστροφη φορά ακολουθεί ο Φιλόδηµος στο τολµηρό επίγραµµα ΠΑ 5, 132.  
 

1 Ὄµµατα µὲν χρύσεια…καὶ στήθεα µαρµαίροντα: Οµηρικός απόηχος· βλ. Γ 397: στήθεά 
θ’ ἱµερόεντα καὶ ὄµµατα µαρµαίροντα.  
 

4 πόδες ἀργυρέης λευκότεροι Θέτιδος: Πρβλ. Όµηρος, Α 538 (και Π 222): ἀργυρόπεζα 
Θέτις, δηλαδή ασηµόποδη Θέτις. 
 

5 ἄκανθαι: Εδώ µε τη σηµασία κόµη, µαλλιά· πρβλ. Θεόκριτος, Εἰδύλλια 6, 15-16 (ὡς 
ἀπ’ ἀκάνθας / ταὶ καπυραὶ χαῖται). 
 

6 τῆς λευκῆς καλάµης: µεταφορικά για το γήρας. Πρβλ. Όµηρος, ξ 214. Ο Αριστοτέλης 
χρησιµοποιεί τη λέξη παραδειγµατικά· Ρητορική 1410 b 15: ἡ δὲ µεταφορὰ ποιεῖ τοῦτο 
µάλιστα· ὅταν γὰρ εἴπῃ τὸ γῆρας καλάµην […]. 
 

οὐδὲν ἐπιστρέφοµαι: Στερεότυπη έκφραση που βολεύει µετρικά ως δεύτερο ηµιεπές σε 
ένα δακτυλικό πεντάµετρο· πρώτα στον Θέογνη 440, πρβλ. Ασκληπιάδης ΠΑ 12, 153, 2. 

 

ΠΑ 5, 94 (= 35 Page) 
Ὄµµατ᾽ ἔχεις ῞Ηρης, Μελίτη, τὰς χεῖρας Ἀθήνης,    
   τοὺς µαζοὺς Παφίης, τὰ σφυρὰ τῆς Θέτιδος.  
εὐδαίµων ὁ βλέπων σε, τρισόλβιος ὅστις ἀκούει,    
   ἡµίθεος δ᾽ ὁ φιλῶν, ἀθάνατος δ᾽ ὁ γαµῶν. 

 

Μετάφραση 
Έχεις, Μελίτη, µάτια σαν της Ήρας και χέρια σαν της Αθηνάς, 
έχεις τα στήθη της Παφίας και τα σφυρά της Θέτιδας. 
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Ευτυχισµένος όποιος σε κοιτά, τρισόλβιος που σε ακούει, 
ηµίθεος όποιος σε φιλά, αθάνατος αυτός µ’ εσέ που σµίγει.  

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Η όµορφη Μελίτη συγκεντρώνει τις χάρες τεσσάρων θεαινών. Το πρώτο δίστιχο 
αναφέρεται στα όµορφα µέλη της γυναίκας, ενώ το δεύτερο στην επίδραση που ασκεί 
εκείνη στους άνδρες ανάλογα µε τη διαβάθµιση της προσέγγισης – από ένα βλέµµα ως 
τη σαρκική συνεύρεση, σε ένα σχήµα αυξήσεως. Παρόµοιο θέµα επεξεργάζεται ο 
Ρουφίνος στο επίγραµµα ΠΑ 5, 70 (= 26 Page). 
 

1 Ὄµµατ᾽ ἔχεις ῞Ηρης: Η Ήρα ήδη στην Ἰλιάδα (Α 551) προσδιορίζεται ως βοῶπις, 
δηλαδή µεγαλοµάτα, µε εξαίσια µάτια. Πρβλ. Ησύχιος s.v. µελανόφθαλµος, εὐόφθαλµος. 
 

2 τὰ σφυρὰ τῆς Θέτιδος:Το σταθερό επίθετο της Θέτιδας στο έπος είναι ἀργυρόπεζα (βλ. 
παραπάνω ΠΑ 5, 48, 4). Τα επίθετα ἐύσφυρος και τανίσφυρος δεν αποδίδονται στην 
Θέτιδα. 
 

4 ὁ γαµῶν:Το ρήµα γαµέω στην κλασική Ελληνική σηµαίνει παίρνω γυναίκα, 
παντρεύοµαι· εδώ µε τη σηµασία που έλαβε στα µεταγενέστερα και τα νέα ελληνικά. Ο 
Μάξιµος Πλανούδης, ο οποίος στην Ανθολογία του ενίοτε αποκαθαίρει τα επιγράµµατα 
µε βάση τη χριστιανική ηθική του (ήταν µοναχός), αντικαθιστά τη µετοχή γαµῶν µε το 
συνών. Ορθώς ο Page (The Epigrams of Rufinus 102) πιστεύει ότι δεν θα 
αντικαθιστούσε τη λέξη, αν την εκλάµβανε µε τη σηµασία νυµφεύοµαι. Ήδη στον 
Λουκιανό (Ἀληθὴς ἱστορία Α 22) το ρήµα γαµέω απαντά µε τη σηµασία συνευρίσκοµαι 
(γαµεῖται ἕκαστος […] γαµεῖ αὐτός). Βλ. Δηµητράκος, Μέγα λεξικόν s.v. 
 
 

ΣΤΡΑΤΩΝ Ο ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ 
 

Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 
 
Ο Στράτων είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς επιγραµµατοποιούς του 
αρχαίου κόσµου. Εκατό περίπου επιγράµµατα παραδίδονται µε το όνοµά του. 
Παρ’ όλον τούτο δεν ξέρουµε σχεδόν τίποτε γι’ αυτόν. Η χρονολόγησή του 
τοποθετείται από τα µέσα του πρώτου αιώνα µ.Χ. ως τα µέσα του δευτέρου. Ως 
terminus post quem θεωρείται η έκδοση της επιγραµµατικής συλλογής υπό τον 
τίτλο Στέφανος του Φιλίππου του Θεσσαλονικέως (περί το 40 µ.Χ.), από τον 
οποίο ο Στράτων απουσιάζει. Η παλαιότερη βιβλιογραφία παραδοσιακά τον 
αναφέρει ως ποιητή της εποχής του Αδριανού. Η Lucia Floridi, όµως, στην 
οποία οφείλουµε την πιο πρόσφατη και έγκυρη έκδοση των επιγραµµάτων του 
(Stratone di Sardi, Epigrammi), προκρίνει την περίοδο των Φλαβίων (69-96 
µ.Χ.), αφενός µεν µε το επιχείρηµα ότι ο Στράτων µιµείται τον Ρουφίνο, 
αφετέρου δε λόγω των απηχήσεων του Στράτωνα στον Μαρτιάλη και τον 
ποιητή που συνέθεσε τα εισαγωγικά ποιήµατα του Corpus Priapeorum.110 Η 
θέση βεβαίως της Floridi –όπως και η ίδια παραδέχεται– µπορεί να επαληθευτεί 

																																																								
110 Floridi, Stratone di Sardi Epigrammi 1-13. 
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µε την προϋπόθεση ότι το έργο τόσο του Ρουφίνου όσο και του Στράτωνα 
εκυκλοφορείτο και διαδιδόταν πολύ γρήγορα.  

Κατά την παράδοση ο Στράτων κατάγεται από της Σάρδεις της Μικράς 
Ασίας· «Στράτωνος τοῦ Σαρδιανοῦ» αναγράφεται στην αρχή του 12ου βιβλίου 
του Παλατινού κώδικα. Λίγα –αλλά συµβατά µε την παραδεδοµένη καταγωγή 
του– είναι τα τοπωνύµια που εµφανίζονται στα ποιήµατά του. Στο επίγραµµα 
ΠΑ 12, 202 (= 43 Floridi) αναφέρεται ένα ταξίδι από τη Σµύρνη στις Σάρδεις, 
στο 12, 193 (= 34 Floridi) γίνεται λόγος για λατρεία της Νεµέσεως στη Σµύρνη 
και στο 12, 226 (= 69 Floridi) για την Έφεσο. 

Ο Στράτων µαζί µε τον Ρουφίνο είναι οι µόνοι ερωτικοί επιγραµµατοποιοί 
στο µακρό διάστηµα από την εποχή του Αυγούστου ως τον Ιουστινιανό. Ενώ, 
όπως είδαµε, ο Ρουφίνος έγραψε ερωτικά επιγράµµατα κυρίως για γυναίκες, το 
όνοµα του Στράτωνα έχει συνδεθεί κατ’ εξοχήν µε την λεγόµενη 
«παιδεραστική» ποίηση. Ο επιγραµµατοποιός µας αποτελεί το σηµαντικότερο 
κεφάλαιο της παιδεραστικής λογοτεχνικής παράδοσης ανάµεσα στο Συµπόσιο 
του Πλάτωνα αφενός και στα έργα Ἐρωτικὸς του Πλουτάρχου και Ἔρωτες του 
Ψευδο-Λουκιανού αφετέρου. Με βάση τα δικά του επιγράµµατα ο Στράτων 
συνέθεσε µια ανθολογία µε τον τίτλο Moῦσα παιδική. Όταν ο Κωνσταντίνος 
Κεφαλάς συµπίλησε την ενότητα των παιδεραστικών επιγραµµάτων που έγινε 
αργότερα γνωστή ως το 12ο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας, αυτήν ακριβώς 
τη συλλογή του Στράτωνα χρησιµοποίησε ως πρώτη ύλη.111 Αντιθέτως ο 
Μάξιµος Πλανούδης στη δική του ανθολογία, τη λεγόµενη Πλανούδεια, κατά το 
πλείστον τα αγνόησε, προφανώς λόγω ασυµβατότητας µε τη δική του πολύ 
αυστηρή χριστιανική ηθική. Επιγράµµατα του Στράτωνα δεν βρίσκουµε µόνο 
στο 12ο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας. Κάποια συµπεριλήφθηκαν στο 11ο 
βιβλίο, το οποίο είναι αφιερωµένο στα συµποτικά και σκωπτικά επιγράµµατα. 
Κι αυτά όµως έχουν παιδεραστικό περιεχόµενο.  

Ο Στράτων είναι ένας εξαιρετικά πνευµατώδης ποιητής µε κοµψό και 
περίτεχνο ύφος. Στα επιγράµµατά του αποτυπώνονται πολύ παραστατικά οι 
πολλαπλές όψεις του οµοφυλόφιλου έρωτα: οι ευφρόσυνες στιγµές µιας 
τρυφερής ερωτικής συνάντησης, η σκληρότητα της απόρριψης, ο ωµός 
νατουραλισµός του σεξ, η µελαγχολία του αποχωρισµού, η σκληρή έλευση των 
γηρατειών, οι αµφιταλαντεύσεις και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης επιθυµίας. 

Γενικότερα µιλώντας δεν είναι ίσως περιττό να επισηµάνουµε ότι αυτού 
του είδους τα επιγράµµατα αναπαριστούν έναν ολόκληρο κόσµο που αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι του τρόπου ζωής των αρχαίων Ελλήνων (και Ρωµαίων). 
Ανεξαρτήτως της ριζικής µεταβολής της νεότερης σεξουαλικής ηθικής η µελέτη 
τους µας βοηθά να ερµηνεύσουµε πληρέστερα ένα σηµαντικό κεφάλαιο του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Ωστόσο, µελετώντας τα επιγράµµατα αυτά 
µένουµε πάντοτε µε την απορία κατά πόσον πρόκειται για ένα πνευµατώδες 
παιχνίδι ανάµεσα σε λογίους, µέλη µιας ευφραντικής οµήγυρης, και κατά πόσον 

																																																								
111 Για τη συγκρότηση της συλλογής του Κωνσταντίνου Κεφαλά, βλ. Cameron, The Greek 
Anthology 121-159, και ειδικά για το 12ο βιβλίο, Gutzwiller, Poetic Garlands 282 µε σηµ. 111. 
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αντανακλούν κάποιο προσωπικό συναίσθηµα ή κοινά βιωµένη εµπειρία. Κατά 
τούτο είναι ενδεικτικό το τελευταίο επίγραµµα της συλλογής του Στράτωνα ΠΑ 
12, 258 (που σχολιάζουµε στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου). 

Εκτός από την έκδοση της L. Floridi που αναφέραµε παραπάνω, 
σηµειώνουµε την παλιότερη µονογραφία του W. Steinbichler Straton von Sardes 
και την έκδοση του 12ου βιβλίου της Παλατινής Ανθολογίας στη σειρά Budé 
από τον R. Aubreton, Anthologie Grecque XI (sic). Ξεχωριστή µετάφραση των 
επιγραµµάτων του Στράτωνα στα νέα ελληνικά δεν υπάρχει. Έχει µεταφραστεί 
όµως το 12ο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας, η λεγόµενη Στράτωνος Μοῦσα 
παιδική, στην οποία περιλαµβάνονται τα περισσότερα –ενενήντα τέσσερα τον 
αριθµό– επιγράµµατά του, από τον Γιώργο Ιωάννου (Στράτωνος Μούσα 
Παιδική) και τον Βασίλη Λαζανά (Αρχαία ελληνικά επιγράµµατα 29-147).  

Τα επιγράµµατα παρατίθενται εδώ κατά την έκδοση του Beckby, 
Anthologia Graeca. 

 
Ἐπιγράµµατα 

 
Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 

 
ΠΑ 12, 1 (= 1 Floridi) 

Ἐκ Διὸς ἀρχώµεσθα, καθὼς εἴρηκεν Ἄρατος·    
 ὑµῖν δ᾽, ὦ Μοῦσαι, σήµερον οὐκ ἐνοχλῶ.  
εἰ γὰρ ἐγὼ παῖδάς τε φιλῶ καὶ παισὶν ὁµιλῶ,    
τοῦτο τί πρὸς Μούσας τὰς Ἑλικωνιάδας; 

 
Μετάφραση 

Από τον Δία ας αρχίσουµε, όπως είπε και ο Άρατος! 
Εσάς, Μούσες µου, σήµερα δεν θα σας ενοχλήσω. 
Γιατί αν εγώ τ’ αγόρια αγαπώ και µ’ αγόρια συνευρίσκοµαι, 
τι σχέση µπορεί να’ χει αυτό µε τις Μούσες τις Ελικωνιάδες; 
 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Πρόκειται για το εισαγωγικό επίγραµµα της συλλογής του Στράτωνα. Ο ποιητής ξεκινά 
µε το πρώτο ηµιστίχιο από τα Φαινόµενα του Αράτου. Οι Μούσες, µε την επίκληση στις 
οποίες αρχίζουν τα οµηρικά έπη, αναφέρονται στον δεύτερο στίχο αλλά µόνο και µόνο 
για να παραµερισθούν. Ως θηλυκές θεότητες δεν έχουν θέση σε µια συλλογή 
επιγραµµάτων για τον έρωτα προς τα αγόρια! Αντί των Μουσών ο ποιητής επικαλείται 
τον Δία υπαινισσόµενος το γνωστό µυθολογικό επεισόδιο της σχέσης του αρχηγού των 
θεών µε τον Γανυµήδη. Κατά την παράδοση ο Γανυµήδης ήταν ένας περίφηµος για την 
οµορφιά του νέος· ο Δίας µεταµορφώθηκε σε αετό, τον άρπαξε και τον µετέφερε στον 
Όλυµπο, του δώρισε την αθανασία και τον έκανε οινοχόο των θεών. Πρβλ. ΠΑ 5, 65, 1 
(αδέσποτο). 

Από το πρώτο κιόλας ποίηµα ο Στράτων δείχνει την επιδεξιότητά του. Μέσα σε 
τέσσερις στίχους δηλώνει την προγραµµατική θέση της συλλογής υπέρ του παιδικού 
έρωτα και διαλέγεται τεχνηέντως τόσο µε το λογοτεχνικό παρελθόν της αρχαϊκής και 
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ελληνιστικής ποίησης όσο και µε τη µυθολογική παράδοση. Και όλα τούτα δοσµένα µε 
χιούµορ και ευτραπελία. 
 

1 Ἐκ Διὸς ἀρχώµεσθα: Προηγουµένως τον Άρατο είχε µιµηθεί ο Θεόκριτος, Εἰδύλλια 17, 
1: Ἐκ Διὸς ἀρχώµεσθα καὶ ἐς Δία λήγετε Μοῖσαι.  
 

3 εἰ γὰρ ἐγὼ παῖδάς τε φιλῶ: Η διατύπωση προέρχεται από το θεογνίδειο corpus (στ. 
1255: ὅστις µὴ παῖδάς τε φιλεῖ). 
 

4 τοῦτο τί πρὸς Μούσας τὰς Ἑλικωνιάδας;: Ο Στράτων διαφοροποιείται από την επική 
παράδοση µε υπαινιγµό εδώ στην έναρξη της Θεογονίας του Ησιόδου: Μουσάων 
Ἑλικωνιάδων ἀρχώµεθ’ ἀείδειν. 

 
ΠΑ 12, 6 (= 6 Floridi) 

Πρωκτὸς καὶ χρυσὸς τὴν αὐτὴν ψῆφον ἔχουσιν·    
   ψηφίζων δ᾽ ἀφελῶς τοῦτό ποθ᾽ εὗρον ἐγώ. 

 
Μετάφραση 

Ο πρωκτός και ο χρυσός βγάζουν το ίδιο άθροισµα. 
Μια µέρα κάνοντας υπολογισµούς αθώους ετούτο ανακάλυψα εγώ. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Για να γίνει κατανοητό το επίγραµµα πρέπει να εκλάβουµε τις λέξεις «πρωκτός» και 
«χρυσός» ως αθροίσµατα ψήφων. Ψῆφος είναι η αριθµητική αξία των γραµµάτων κατά 
το ελληνικό αριθµητικό σύστηµα. Πράγµατι κάνοντας τους υπολογισµούς βρίσκουµε ότι 
οι δύο λέξεις είναι ισόψηφες µε άθροισµα 1570. 

Ο ποιητής αξιοποιεί το µοτίβο της ισοψηφίας για να υπαινιχθεί την οικονοµική 
ανταλλαγή, το αργυρώνητο του παιδικού έρωτα. Τα παράπονα των ποιητών για το 
υψηλό αντίτιµο του αγοραίου έρωτα είναι σύνηθες θέµα στο 5ο βιβλίο της Παλατινής 
Ανθολογίας και αναφέρεται στις εταίρες, οι οποίες είχαν υψηλές χρηµατικές απαιτήσεις. 
Ο επιγραµµατοποιός προσαρµόζει εδώ το θέµα τεχνηέντως στο πεδίο της παιδεραστίας.  

Το δίστιχο είναι ενδεικτικό της ευτραπελίας που διακρίνει τον Στράτωνα. Το 
χιούµορ του εδώ χτίζεται πάνω σε αντιθέσεις: αφενός η ποµπώδης αναγγελία µιας 
προσωπικής ανακάλυψης και αφετέρου η ασηµαντότητα (και η αισχρολογία) του 
ευρήµατος. Εντελώς απροσδόκητη είναι η εξίσωση ανάµεσα σε ένα πολύτιµο µέταλλο, 
σύµβολο στίλβουσας καθαρότητας, και ένα σηµείο της ανθρώπινης ανατοµίας που 
προκαλεί αιδώ ή και αποστροφή. Η µεταφορική χρήση των δύο λέξεων δίνει επίσης τη 
δυνατότητα στον ποιητή να υποδηλώσει την αντίστιξη µεταξύ της εξωτερικής οµορφιάς 
ενός αγοριού («χρυσός»)  και της ηθικής του ποιότητας («πρωκτός»).112 
 

ΠΑ 12, 7 (= 7 Floridi) 
Σφιγκτὴρ οὐκ ἔστιν παρὰ παρθένῳ οὐδὲ φίληµα    
ἁπλοῦν, οὐ φυσικὴ χρωτὸς ἐυπνοΐη,  

οὐ λόγος ἡδὺς ἐκεῖνος ὁ πορνικὸς οὐδ᾽ ἀκέραιον    
βλέµµα, διδασκοµένη δ᾽ ἐστὶ κακιοτέρα·  

ψυχροῦνται δ᾽ ὄπιθεν πᾶσαι· τὸ δὲ µεῖζον ἐκεῖνο,    
οὐκ ἔστιν, ποῦ θῇς τὴν χέρα πλαζοµένην.   

																																																								
112 Βλ. Fountoulakis, Strato’s Humor. 
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Μετάφραση 

Σφιγκτήρας δεν υπάρχει στην παρθένα κόρη, ούτε και άδολο φιλί. 
Το σώµα της ευωδία φυσική δεν βγάζει. 
Τα λόγια της όχι γλυκά αλλά πορνικά, το βλέµµα της ειλικρίνεια 
δεν έχει· κι όσο µαθαίνει χειρότερη γίνεται. 
Άσε που όλες είναι ψυχρές από πίσω. Μα απ’ όλα το χειρότερο είναι τούτο: το χέρι σου, 
καθώς περιπλανιέται, δεν έχεις πού να το θέσεις. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Το επίγραµµα είναι µια παραλλαγή πάνω σε ένα συνηθισµένο µοτίβο της 
επιγραµµατικής ποίησης: σύγκριση ανάµεσα στον παιδικό και τον ετεροφυλόφιλο 
έρωτα. Από τη σύγκριση αυτή αναδεικνύεται η σαφής προτίµηση για σεξουαλική 
συνεύρεση µε τα µειράκια. Πρβλ. µε την ίδια προτίµηση: ΠΑ 12, 17 (άδηλο)· 
Μελέαγρος 12, 86· 12, 87 (αδέσποτο). Για επιγράµµατα όπου η προτίµηση κλίνει υπέρ 
του έρωτα µε γυναίκες, βλ. Μελέαγρος 5, 208· 12, 41· Μάρκος Αργεντάριος 5, 116· 
Ρουφίνος 5, 19· Ερατοσθένης Σχολαστικός 5, 277, Αγαθίας ο Σχολαστικός 5, 278· 10, 
68. Αµφισεξουαλική στάση δηλώνεται στο 5, 65 (αδέσποτο). 

Στην ελληνική λογοτεχνία υπάρχει µια σχετική παράδοση που αρχίζει µε το 
Συµπόσιο και τον Φαῖδρο του Πλάτωνα και φτάνει ως τον Ἐρωτικὸ του Πλουτάρχου και 
τους Ἔρωτες του Ψευδο-Λουκιανού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο περίφηµος 
διάλογος ανάµεσα στον Κλειτοφώντα και τον Μενέλαο για τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα του έρωτα προς τα αγόρια και προς τις γυναίκες στο τέλος του δευτέρου 
βιβλίου του µυθιστορήµατος του Αχιλλέα Τάτιου Λευκίππη καὶ Κλειτοφῶν (Β 35-38). 

Το επίγραµµα αναπαράγει µια σταθερή επιχειρηµατολογία σε µια «µισογυνική» 
κατεύθυνση: τα φιλιά της γυναίκας δεν είναι ειλικρινή, το σώµα της δεν αναδίνει µια 
φυσική ευωδία (αλλά την τεχνητή των αρωµάτων)· εν γένει η γυναίκα δεν εκπέµπει 
αθωότητα (όπως τα αγόρια) αλλά µια έκλυση και µια προστυχιά. Σ’ αυτά τα 
επανερχόµενα µοτίβα προστίθενται στην αρχή κι στο τέλος του επιγράµµατος τολµηρές 
αναφορές στην ανατοµία του αγοριού στην οποία υπερέχει κατά πολύ µιας γυναίκας. 
 

1 Σφιγκτὴρ: Ιατρικός όρος. Προφανής είναι η σύνδεσή του µε το οµοφυλόφιλο σεξ· 
πρβλ. Ησύχιος 2903 σφί(γ)κται· οἱ κίναιδοι, καὶ ἁπαλοί. 
 

1-2 οὐδὲ φίληµα / ἁπλοῦν: Η πιο χαρακτηριστική ανάλυση των πλεονεκτηµάτων του 
φιλιού των αγοριών έναντι εκείνου των γυναικών βρίσκεται στον Αχιλλέα Τάτιο, 
Λευκίππη καὶ Κλειτοφῶν Β 37, 6-10. 
 

3-4 οὐδ᾽ ἀκέραιον /βλέµµα: Πρβλ. ΠΑ 12, 99, 3-4 (άδηλον): ἀκέραιον / σύντροφον 
αἰσχύνῃ βλέµµα. 
 

6 οὐκ ἔστιν, ποῦ θῇς τὴν χέρα πλαζοµένην: Σαφής υπαινιγµός στο ανδρικό γεννητικό 
µόριο που κατά τον ποιητή υπερέχει από το γυναικείο.  
 

ΠΑ 12, 192 (= 33 Floridi) 
Οὐ τέρπουσι κόµαι µε περισσότεροί τε κίκιννοι,    
  τέχνης, οὐ φύσεως ἔργα διδασκόµενοι·  
ἀλλὰ παλαιστρίτου παιδὸς ῥύπος ὁ ψαφαρίτης,    
  καὶ χροιὴ µελέων σαρκὶ λιπαινοµένη.  
ἡδὺς ἀκαλλώπιστος ἐµὸς πόθος· ἡ δὲ γοῆτις    
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  µορφὴ θηλυτέρης ἔργον ἔχει Παφίης. 
 

Μετάφραση 
Δεν µου αρέσουν τα µακριά µαλλιά και οι πολλές  
περίτεχνες πλεξούδες· δεν είναι αυτά πράµατα της φύσεως. 
Εγώ λατρεύω τον ρύπο από την άµµο, κολληµένη πάνω στο αγόρι  
που στην παλαίστρα αγωνίζεται κι είναι το δέρµα του µε λάδι αλειµµένο. 
Εµένα ηδονίζει ο πόθος ο ακαλλώπιστος. Η δε φτιασιδωµένη οµορφιά 
έχει µέσα της κάτι από την θηλυκή Παφία. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Ο ποιητής αντιπαραθέτει στην τεχνητή και επιτηδευµένη οµορφιά της γυναίκας τη 
φυσικότητα του αγορίστικου σώµατος που αγωνίζεται στην παλαίστρα. Το αντιθετικό 
δίπολο «γυµναστική έναντι κοµµωτικής» τίθεται ήδη από τον Πλάτωνα στον Γοργία 
(465b): τῇ δὲ γυµναστικῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον ἡ κοµµωτική, κακοῦργός τε καὶ 
ἀπατηλὴ καὶ ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύθερος, σχήµασιν καὶ χρώµασιν καὶ λειότητι καὶ ἐσθῆσιν 
ἀπατῶσα, ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον κάλλος ἐφελκοµένους τοῦ οἰκείου τοῦ διὰ τῆς 
γυµναστικῆς ἀµελεῖν. Ενδεχοµένως µπορεί να ανιχνευθεί στο επίγραµµα κι ένας απόηχος 
της στωικής αντίληψης περί του «ὁµολογουµένως τῇ φύσει ζῆν». 

Η παλαίστρα είναι το κατ’ εξοχήν µέρος όπου το σώµα των νέων αποκαλύπτεται. 
Η επάλειψη του σώµατος µε λάδι και οι κόκκοι άµµου που προσκολλώνται στην 
επιδερµίδα προσδίδουν ακόµη µεγαλύτερη αισθαντικότητα στα µάτια των επίδοξων 
εραστών. Ακριβώς αυτή η οπτική συµπίπτει µε τα επιχειρήµατα του Πρωτογένη στον 
Ἐρωτικὸ (750f-751a) του Πλουτάρχου. Ο Πρωτογένης ήλθε από την Ταρσό στην Αθήνα 
αναζητώντας όµορφα αγόρια, και στον πλουτάρχειο διάλογο παρουσιάζεται ως ένας 
θερµός συνήγορος της παιδεραστίας και δεδηλωµένος εχθρός του γάµου. Παρόµοια 
κατά το µάλλον ή ήττον επιχειρήµατα χρησιµοποιούνται στο µυθιστόρηµα του Αχιλλέα 
Τάτιου από τον Μενέλαο στη συζήτησή του µε τον Κλειτοφώντα για τον οµοφυλόφιλο 
και ετεροφυλόφιλο έρωτα. Το µοτίβο της παλαίστρας εµπλουτίζεται εδώ ακόµη 
περισσότερο: Ο ιδρώτας των αγοριών ευωδιάζει πιο ωραία από τα αρώµατα των 
γυναικών! (Β 38, 2-3: τὸ δὲ κάλλος τὸ παιδικὸν οὐκ ἀρδεύεται µύρων ὀσφραῖς οὐδὲ 
δολεραῖς καὶ ἀλλοτρίαις ὀσµαῖς, πάσης δὲ γυναικῶν µυραλοιφίας ἥδιον ὄδωδεν ὁ τῶν 
παίδων ἱδρώς). 
 

3 ὁ ψαφαρίτης: Άπαξ λεγόµενον (= ο ρυπαρός)· πρβλ. ψαφαρία (= η βρωµιά). 
 

5-6 ἡ δὲ γοῆτις / µορφὴ θηλυτέρης ἔργον ἔχει Παφίης: η τελευταία πρόταση του 
επιγράµµατος, η αιχµή του, αποκαλύπτει τον αντίποδα του φυσικού κάλλους το οποίο 
έχει υµνηθεί στους παραπάνω στίχους. Η λέξη γοῆτις είναι επίσης άπαξ λεγόµενον. 
 

ΠΑ 12, 207 (= 48 Floridi) 
Ἐχθὲς λουόµενος Διοκλῆς ἀνενήνοχε σαύραν    
  ἐκ τῆς ἐµβάσεως τὴν Ἀναδυοµένην.  
ταύτην εἴ τις ἔδειξεν Ἀλεξάνδρῳ τότ᾽ ἐν Ἴδῃ, 
  τὰς τρεῖς ἂν ταύτης προκατέκρινε θεάς. 

 
Μετάφραση 

Χθες, καθώς ο Διοκλής λουζόταν, ανασήκωσε απ’ τον λουτήρα 
τη σαύρα του· κι ήταν σαν την Αφροδίτη που αναδυόταν! 
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Αυτήν, αν την έδειχνε κάποιος τότε στον Αλέξανδρο, στην Ίδη, 
απ’ τις τρεις θεές αυτήν θα προτιµούσε! 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο. 
 

Ο Διοκλής γυµνός παίρνει το µπάνιο του κι ανασηκώνει τη διεγερµένη σαύρα του, την 
οποία ο ποιητής βλέπει σαν την Αναδυοµένη Αφροδίτη του Απελλή! Η αιχµή του 
επιγράµµατος ανακαλεί την Πάριδος κρίσιν: αυτή την Αφροδίτη αν έβλεπε ο Πάρις, θα 
την επέλεγε έναντι των άλλων τριών θεαινών! Ο ποιητής επιλέγει το «Αλέξανδρος» ως 
το άλλο όνοµα του Πάρη. 
 

1 Διοκλῆς: Το όνοµα παραπέµπει ετυµολογικά στον Δία, τον προστάτη του παιδικού 
έρωτα· βλ. παραπάνω ΠΑ 12, 1, 1. 
 

ἀνενήνοχε σαύραν: Η µεταφορική σηµασία της σαύρας ως του εν στύσει πέους 
εµφανίζεται και σε άλλα δύο επιγράµµατα του Στράτωνα. Βλ. ΠΑ 12, 3, 5: τὴν δ᾽ ἤδη 
πρὸς χεῖρα σαλευοµένην λέγε σαύραν · ΠΑ 12, 242: Πρῴην τὴν σαύραν ῥοδοδάκτυλον, 
Ἄλκιµ᾽, ἔδειξας·/ νῦν αὐτὴν ἤδη καὶ ῥοδόπηχυν ἔχεις. Παραλλαγή του τελευταίου είναι το 
ΠΑ 11, 21 γραµµένο και αυτό από τον Στράτωνα. 
 

2 τὴν Ἀναδυοµένην: Η µετοχή του ρήµατος ἀναδύοµαι ικανοποιεί τη µυθολογική 
αναφορά για την Αφροδίτη αλλά και το σεξουαλικό υπονοούµενο (double entendre) του 
εν στύσει µορίου. 
 

3-4 ταύτην εἴ τις ἔδειξεν Ἀλεξάνδρῳ τότ᾽ ἐν Ἴδῃ, / τὰς τρεῖς ἂν ταύτης προκατέκρινε θεάς: 
Το τελευταίο δίστιχο παραλλάσσει την αιχµή του Ρουφίνου για την κρίση του 
Πάρη/Αλέξανδρου στο επίγραµµα ΠΑ 5, 35, 9-10 που είδαµε παραπάνω. 
 

ΠΑ 12, 245 (= 87 Floridi) 
Πᾶν ἄλογον ζῷον βινεῖ µόνον· οἱ λογικοὶ δὲ 
  τῶν ἄλλων ζῴων τοῦτ᾽ ἔχοµεν τὸ πλέον  
πυγίζειν εὑρόντες. ὅσοι δὲ γυναιξὶ κρατοῦνται, 
  τῶν ἀλόγων ζῴων οὐδὲν ἔχουσι πλέον. 

 
Μετάφραση 

Το ζώο, το άνευ λογικής, ξέρει µόνο να πηδάει το θηλυκό. 
Εµείς οι άνθρωποι οι λογικοί έχουµε κι αυτό το παραπάνω: 
εφηύραµε τη σοδοµία! Κι όσοι προσηλώνονται  
µόνο στις γυναίκες σε τίποτα δεν πλεονεκτούν από τα ζώα τα άλογα. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Η θέση του επιγράµµατος: Το οµοφυλόφιλο σεξ υπερέχει από το ετεροφυλόφιλο, όπως 
ακριβώς τα έλλογα όντα από τα ζώα. Όποιος άνδρας περιορίζεται σε ερωτική επαφή 
µόνο µε γυναίκες δεν κερδίζει τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι τα ζώα, που στερούνται 
λογικής. Ο ποιητής αντιπαραθέτει την ανθρώπινη λογική προς το ζωώδες ένστικτο της 
αναπαραγωγής. Το επίγραµµα του Στράτωνα αναπαράγει τη διαδεδοµένη κατά την 
Αυτοκρατορική Περίοδο ιδέα ότι τα ζώα δεν συνουσιάζονται οµοφυλοφιλικά (πρβλ. 
Αγαθίας ο Σχολαστικός, ΠΑ 10, 68)· τούτο είναι αποκλειστικό προνόµιο του έλλογου 
ανθρώπου. Σηµειωτέον ότι στον ύστερο Πλάτωνα (Νόµοι 636a-c, 836c-e) απαντά η 
άποψη ότι η οµοερωτική συνουσία είναι παρὰ φύσιν, εφόσον δεν εµφανίζεται στα ζώα. 
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Την πιο αντιπροσωπευτική ανάπτυξη της θέσης του Στράτωνα την βρίσκουµε 
στο ψευδο-λουκιάνειο έργο Ἔρωτες (36). Εκεί ο Θεόµνηστος, ένας εραστής αγοριών, 
ανασκευάζει το επιχείρηµα του Χαρικλή (22) ότι τα αρσενικά ζώα ακολουθώντας τη 
φύση δεν διαθέτουν οµοφυλόφιλη επιθυµία: Η φύση αποστέρησε τα ζώα από τη δωρεά 
της λογικής όπως και από τον πόθο προς τα άλλα αρσενικά. Τα λιοντάρια και οι αρκούδες 
δεν έχουν τέτοιου είδους επιθυµία γιατί δεν µπορούν να φιλοσοφούν επίσης! (τί δὴ 
παράδοξον εἰ ζῷα τῆς φύσεως κατάκριτα µηδὲν ὧν λογισµοὶ παρέχονται παρὰ τῆς 
προνοίας λαβεῖν ηὐτυχηκότα προσαφῄρηται µετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὰς ἄρρενας ἐπιθυµίας; 
οὐκ ἐρῶσι λέοντες, οὐδὲ γὰρ φιλοσοφοῦσιν· οὐκ ἐρῶσιν ἄρκτοι, τὸ γὰρ ἐκ φιλίας καλὸν 
οὐκ ἴσασιν. ἀνθρώποις δ᾽ ἡ µετ᾽ ἐπιστήµης φρόνησις ἐκ τοῦ πολλάκις πειρᾶσαι τὸ 
κάλλιστον ἑλοµένη βεβαιοτάτους ἐρώτων ἐνόµισεν τοὺς ἄρρενας). Πρβλ. Floridi, Stratone 
di Sardi, Epigrammi 375-376. 

Το χτίσιµο του επιγράµµατος δοµείται πάνω σε αντιθέσεις: ἄλογον ζῷον – οἱ 
λογικοὶ· βινεῖ – πυγίζειν· τοῦτ᾽ ἔχοµεν τὸ πλέον – οὐδὲν ἔχουσι πλέον. 
 

1 βινεῖ: Το ρήµα βινέω χρησιµοποιείται χυδαϊστί για τη σεξουαλική πράξη· πρβλ. για 
παράδειγµα Αριστοφάνης, Βάτραχοι 740. Το ρήµα σηµασιοδοτείται εδώ ειδικά για την 
ετεροφυλόφιλη συνουσία, εφόσον έρχεται σε αντίθεση µε το πυγίζειν του τρίτου στίχου, 
το οποίο χρησιµοποιείται σταθερά για την οµοφυλόφιλη πρωκτική διείσδυση· πρβλ. 
ενδεικτικά Αριστοφάνης, Θεσµοφοριάζουσαι 1120. 
 

ΠΑ 12, 258 (= 98 Floridi) 
῏Η τάχα τις µετόπισθε κλύων ἐµὰ παίγνια ταῦτα 
πάντας ἐµοὺς δόξει τοὺς ἐν ἔρωτι πόνους·  

ἄλλα δ᾽ ἐγὼν ἄλλοισιν ἀεὶ φιλόπαισι χαράσσω    
γράµµατ᾽, ἐπεί τις ἐµοὶ τοῦτ᾽ ἐνέδωκε θεός.    

 
Μετάφραση 

Αν ίσως κάποιος στο µέλλον ακούσει αυτά τα παιχνιδιάρικα ποιηµατάκια µου, ίσως 
νοµίσει για δικά µου όλα τούτα τα βάσανα του έρωτα.  
Όχι! Επιγράµµατα γράφω πάντα εγώ πότε για τον ένα, πότε για τον άλλο εραστή των 
αγοριών, µιας και κάποιος θεός µού ’δωσε ετούτο το χάρισµα. 
 

Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Ο ποιητής απευθύνεται στον µελλοντικό αναγνώστη του και τον προειδοποιεί πως δεν 
αυτοβιογραφείται στα επιγράµµατά του. Με αυτοσυνειδησία αναγνωρίζει στον εαυτό 
του το θείο χάρισµα της ποιητικής τέχνης µε το οποίο διερµηνεύει την ερωτική οδύνη 
των άλλων. Ο Στράτων θέτει το αυτοαναφορικό τούτο ποίηµα στο τέλος της συλλογής 
του ως ένα είδος σφραγίδος της Μούσας παιδικής. 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Παύλος άκµασε επί Ιουστινιανού και µαρτυρείται ότι ήταν ευγενούς 
καταγωγής και πλούσιος. Ήταν σιλεντιάριος (από το λατινικό silentium), 
αυλικός δηλαδή επιφορτισµένος κυρίως µε την τάξη και την ησυχία στο παλάτι. 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 615 
 

	

Ως το σπουδαιότερο έργο του ποιητή θεωρείται η εκτενής ποιητική περιγραφή 
της Αγίας Σοφίας, για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω (στο υποκεφάλαιο για 
την «άλλη χριστιανική ποίηση»). Άλλο σηµαντικό έργο του είναι η περιγραφή 
του άµβωνα της ίδιας εκκλησίας σε δακτυλικούς εξαµέτρους µε ιαµβικό 
πρόλογο. Συνέθεσε επίσης εβδοµήντα οκτώ, κυρίως ερωτικά, επιγράµµατα, που 
από τον Κύκλο του Αγαθία πέρασαν στην Παλατινή Ανθολογία (βλ. αµέσως 
παρακάτω για τον ποιητή).  

Όπως υποδεικνύει και το όνοµά του, ήταν χριστιανός, όµως τα περίφηµα 
ερωτικά του ποιήµατα δεν επηρεάζονται από τη χριστιανική ηθική. Αυτή η 
στάση ωστόσο µπορεί κάλλιστα να εξηγηθεί µέσα από το πρίσµα της 
λογοτεχνικής µίµησης (imitatio), µε την οποία το έργο του εντάσσεται στο 
πλαίσιο της παράδοσης της κοσµικής ποίησης σε αρχαία µέτρα. Ανάλογες 
περιπτώσεις λογοτεχνικών έργων, που γράφονται υπό το βάρος της παράδοσης 
χωρίς να αφήνουν να διαφανούν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις του δηµιουργού, 
είναι συνηθισµένες στη λογοτεχνία της ύστερης αρχαιότητας, όπως συµβαίνει, 
για παράδειγµα, µε τις ερωτικές επιστολές του Αρισταίνετου ή µε το ιστορικό 
έργο του Προκοπίου. 

Γνήσια έργα: CPG 7513–7515. Νόθο έργο: 7516. 
 

Ἐπιγράµµατα 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 

ΠΑ 5, 219 
Κλέψωµεν, Ῥοδόπη, τὰ φιλήµατα τήν τ’ ἐρατεινὴν 
καὶ περιδηριτὴν Κύπριδος ἐργασίην. 

Ἡδὺ λαθεῖν φυλάκων τε παναγρέα κανθὸν ἀλύξαι· 
φώρια δ’ ἀµφαδίων λέκτρα µελιχρότερα.  

 
Μετάφραση 

Ας κρύψουµε, Ροδόπη, τα φιλιά µας και τα αγαπητά  
και περιµάχητα έργα της Κύπριδας.  
Είναι ηδονικό να ξεφεύγεις χωρίς να σε παίρνουν είδηση  
τα µάτια των φρουρών, που συλλαµβάνουν τα πάντα.  
Το κρυφό κρεβάτι είναι από το φανερό γλυκύτερο.  
 

Σχόλια 
Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
Η ηδονή της κρυφής ερωτικής συνάντησης, που ενέχει τον κίνδυνο να πιαστεί κανείς επ᾽ 
αυτοφώρω από τους «φύλακες» της αγνότητας του κοριτσιού, είναι για τον ποιητή γλυ-
κύτερη από τη συνεύρεση στον επίσηµο γάµο. Πβ. Ιλ. Z 159–161 Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκή-
πτρῳ ἐδάµασσε. / Τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεµήνατο δῖ’ Ἄντεια / κρυπταδίῃ φιλότητι µιγήµε-
ναι. Επίσης, Μίµνερµος, απόσπ. 1, 1–3 Τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης; 
/ Τεθναίην, ὅτε µοι µηκέτι ταῦτα µέλοι, / κρυπταδίη φιλότης καὶ µείλιχα δῶρα καὶ εὐνή.  
1 Ῥοδόπη: Η Ροδόπη (µε ροδαλή όψη, Τριανταφυλλένια) είναι η µούσα και το 
αντικείµενο του πόθου του ποιητή, τόσο εδώ όσο και στο επίγραµµα ΠΑ 5, 228. 
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Πρόκειται για µια συµβατική ποιητική παρουσία, όπως και µια σειρά άλλων γυναικείων 
µορφών στον Παύλο, ενώ εµφανίζεται και στο επίγραµµα ΠΑ 5, 249 του σύγχρονου του 
Παύλου επιγραµµατοποιού Ειρηναίου Ρεφερενδαρίου. Το όνοµα απαντά στην ελληνική 
µυθολογία, όπου αναφέρεται ως βασίλισσα της Θράκης, που µαζί µε τον άνδρα της τον 
Αίµο µεταµορφώθηκαν εξαιτίας της αλαζονείας τους στις οµώνυµες οροσειρές.  
2 Κύπριδος: συνήθης αναφορά στην Αφροδίτη από τον κατά την επικρατέστερη εκδοχή 
τόπο γέννησής της.  
 

ΠΑ 5, 221 
Μέχρι τίνος φλογόεσσαν ὑποκλέπτοντες ὀπωπὴν 
φώριον ἀλλήλων βλέµµα τιτυσκόµεθα;  

Λεκτέον ἀµφαδίην µελεδήµατα, κἤν τις ἐρύξῃ 
µαλθακὰ λυσιπόνου πλέγµατα συζυγίης,  

φάρµακον ἀµφοτέροις ξίφος ἔσσεται· ἥδιον ἡµῖν 
ξυνὸν ἀεὶ µεθέπειν ἢ βίον ἢ θάνατον.  

 
Μετάφραση 

Μέχρι πότε θα κλέβουµε τις φλογερές µατιές µας 
ρίχνοντας κλεφτά βλέµµατα ο ένας στον άλλο; 
Ας µιλήσουµε ανοιχτά για τις έγνοιες µας· και αν κάποιος µάς εµποδίσει 
από τα µαλακά πλέγµατα της ένωσης που λυτρώνει απ᾽ τα βάσανα, 
το ξίφος θα είναι για τους δυο µας το φάρµακο· µου είναι προτιµότερο 
πάντοτε να έχουµε κοινό είτε τον βίο είτε τον θάνατο. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
Σε αντίθεση µε το προηγούµενο επίγραµµα, όπου ο ποιητής παίζει µε τη γλυκύτητα της 
κρυφής ερωτικής συνεύρεσης, τώρα δείχνει να έχει κουραστεί από το συνεχές κρυφτό 
και προτιµά είτε να ζήσει φανερά τον έρωτά του µε την αγαπηµένη του είτε να πεθάνουν 
και οι δυο, χωρίς να διευκρινίζεται αν το ξίφος θα είναι δικό τους ή αυτών που θα τους 
πιάσουν.  
 

Βιβλιογραφία 
Oxford Dictionary of Byzantium III, 1609, 1896. — Viansino, Paolo Silentiario. — 
Martlew, The Reading of Paul the Silentiary. 

 
 

ΑΓΑΘΙΑΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Σηµαντικός ιστορικός και ποιητής από τη Μύρινα της Μυσίας στη Μικρά Ασία 
(περ. 530 – µεταξύ 579 και 582). Σπούδασε ρητορική και νοµική στην 
Αλεξάνδρεια και την Κωνσταντινούπολη. Οφείλει µάλιστα το προσωνύµιό του 
στη δραστηριότητά του ως δικηγόρου στην Κωνσταντινούπολη. 

Χριστιανός και ο ίδιος, όπως και ο Παύλος Σιλεντιάριος (βλ. παραπάνω), 
του οποίου πιθανώς υπήρξε γαµπρός, έγραψε µεταξύ άλλων αξιόλογη κλασικί-
ζουσα ερωτική ποίηση. Σώζονται περί τα εκατό επιγράµµατά του (βλ. παρακάτω 
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για το επιτύµβιο επίγραµµα και τα επιγράµµατα σε έργα τέχνης), ενώ κάποια 
έργα του έχουν χαθεί. Συγκέντρωσε επιγράµµατα συγχρόνων του ποιητών και 
τα ενέταξε µαζί µε τα δικά του σε ενιαία συλλογή µε τον τίτλο Κύκλος τῶν νέων 
ἐπιγραµµάτων, αποτελούµενη από επτά βιβλία. Τη δηµοσίευσε το 567/568 και 
από εκεί µεγάλο µέρος των επιγραµµάτων πέρασε τελικά στην Παλατινή 
Ανθολογία.  

Οι πολύτιµες Ἱστορίαι του σε πέντε βιβλία συνεχίζουν και µιµούνται το 
Ὑπὲρ τῶν πολέµων του Προκοπίου (βλ. παραπάνω), καλύπτοντας τα έτη 552–
559 µε έµφαση στους πολέµους του Ιουστινιανού, στον οποίο, παρεµπιπτόντως, 
σπάνια ασκεί κριτική. Συνέθεσε το έργο του επί Ιουστίνου Β´, αλλά φαίνεται ότι 
δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει· το συνέχισε ο Μένανδρος Προτίκτωρ για τα 
έτη ως το 582. Η έλλειψη ενδιαφέροντος του Αγαθία για τα χριστιανικά 
πράγµατα µπορεί να ερµηνευθεί τόσο από την κοσµική παράδοση της 
κλασικίζουσας ιστοριογραφίας όσο και από την ύπαρξη διακριτής ακόµη τότε 
εκκλησιαστικής ιστοριογραφίας. Μάλιστα ο Ευάγριος (βλ. παραπάνω) χρησιµο-
ποίησε το έργο του. Μια ιδιαιτερότητα και ταυτοχρόνως αδυναµία των Ἱστοριῶν 
είναι η προσπάθεια του Αγαθία να συνδυάσει την ιστορία µε την ποίηση: καθώς 
θεωρεί ότι κατ᾽ ουσίαν διαφέρουν µεταξύ τους µόνο ως προς τη χρήση ή µη 
µέτρου, υιοθετεί µια επιτηδευµένη λογοτεχνική γλώσσα. 
 

Ἐπιγράµµατα 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 

ΠΑ 5, 216 
Εἰ φιλέεις, µὴ πάµπαν ὑποκλασθέντα χαλάσσῃς  
θυµὸν ὀλισθηρῆς ἔµπλεον ἱκεσίης· 

ἀλλά τι καὶ φρονέοις στεγανώτερον, ὅσσον ἐρύσσαι 
ὀφρύας, ὅσσον ἰδεῖν βλέµµατι φειδοµένῳ.  

Ἔργον γάρ τι γυναιξὶν ὑπερφιάλους ἀθερίζειν  
καὶ κατακαγχάζειν τῶν ἄγαν οἰκτροτάτων.  

Κεῖνος δ’ ἐστὶν ἄριστος ἐρωτικός, ὃς τάδε µίξει 
οἶκτον ἔχων ὀλίγῃ ξυνὸν ἀγηνορίῃ.  

 
Μετάφραση 

Αν αγαπάς κάποια, µην αφήσεις το πνεύµα σου να τσακιστεί 
εντελώς, γεµάτο µε ολισθηρά παρακάλια. 
Αλλά να έχεις και φρόνηµα σχετικά συγκρατηµένο, τόσο όσο να σηκώσεις 
τα φρύδια σου, όσο να κοιτάξεις µε ντροπαλό βλέµµα. 
Γιατί οι γυναίκες αρέσκονται λίγο-πολύ στο να περιφρονούν τους υπερφίαλους 
και να κοροϊδεύουν τους πολύ αξιολύπητους. 
Εκείνος είναι ο άριστος εραστής, που αυτά θα τ᾽ αναµίξει, 
συνδυάζοντας τη λύπηση µε λίγη αλαζονεία. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
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Οδηγίες προς ερωτευµένους άνδρες προκειµένου να κερδίσουν τη γυναίκα που 
επιθυµούν: αποφυγή τόσο της αλαζονείας όσο και της πρόκλησης υπερβολικής λύπησης 
στην ερωµένη, ή αλλιώς, συνδυασµός και των δύο µε µέτρο.  

 
Βιβλιογραφία 

Oxford Dictionary of Byzantium III, 35–36. — Viansino, Agazia Scolastico. — Av. 
Cameron, Agathias. — McCail, Poetry of Agathias. — Καρπόζηλος, Βυζαντινοὶ 
ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι Α´, 432–446. — Kaldellis, Agathias on history and poetry. — 
Αλεξάκης, Ἀγαθίου Ἱστορίαι. 
 
 

β) Επιτύµβιο Επίγραµµα 
 
 

ΑΓΑΘΙΑΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Για τον Αγαθία, βλ. παραπάνω, για το ερωτικό επίγραµµα. 

 
Ἐπιγράµµατα 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
ΠΑ 7, 205 

Τοῦ αὐτοῦ Ἀγαθίου 
 

Οἰκογενὴς αἴλουρος ἐµὴν πέρδικα φαγοῦσα  
ζώειν ἡµετέροις ἔλπεται ἐν µεγάροις;  

Οὔ σε, φίλη πέρδιξ, φθιµένην ἀγέραστον ἐάσω,  
ἀλλ’ ἐπὶ σοὶ κτείνω τὴν σέθεν ἀντιβίην.  

Ψυχὴ γὰρ σέο µᾶλλον ὀρίνεται, εἰσόκε ῥέξω,  
ὅσσ’ ἐπ’ Ἀχιλλῆος Πύρρος ἔτευξε τάφῳ.  

 
Μετάφραση 

Η σπιτική γάτα που έφαγε την πέρδικά µου 
ελπίζει να συνεχίσει να ζει στην οικία µου; 
Αγαπηµένη µου πέρδικα, δεν θα σε αφήσω χωρίς τιµές τώρα που χάθηκες, 
µα πάνω στο πτώµα σου θα σκοτώσω αµέσως την αντίπαλό σου. 
Γιατί η ψυχή σου όλο και ταράζεται έως ότου επιτελέσω 
όσα ο Πύρρος επετέλεσε πάνω στον τάφο του Αχιλλέα. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
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Οιονεί επιτύµβιο επίγραµµα για τον τάφο της οικόσιτης πέρδικας του ποιητή, που την 
έφαγε η γάτα του. Ο λογοτεχνικός θρήνος για τον θάνατο αγαπηµένων ζώων, κυρίως σε 
µορφή επιτύµβιων επιγραµµάτων, ήταν διαδεδοµένος στην αρχαιότητα. 

Το προκείµενο επίγραµµα χαρακτηρίζεται και από χιούµορ, που προκύπτει από 
την παρωδία της αρχαίας µυθολογίας και λογοτεχνίας. Συγκεκριµένα, η πέρδικα 
εµφανίζεται ως ηρωϊκή µορφή, καθώς παροµοιάζεται µε τον κατεξοχήν οµηρικό ήρωα, 
τον Αχιλλέα, και ο ποιητής µε τον Πύρρο/Νεοπτόλεµο, τον γιο του Αχιλλέα, που µετά 
την άλωση της Τροίας απέδωσε τιµές στον πατέρα του θυσιάζοντας την Πολυξένη, την 
κόρη του Πρίαµου, πάνω στον τάφο του· βλ. Ευριπίδη Εκάβη. Πβ. επίσης τα ἆθλα ἐπὶ 
Πατρόκλῳ στο Ψ της Ιλιάδας. 

Για το ίδιο θέµα και µε ανάλογη προσέγγιση ο Αγαθίας συνέθεσε ένα ακόµη 
επίγραµµα, το ΠΑ 7, 204, στο οποίο εντοπίζεται διακειµενική αναφορά στην Αντιγόνη 
του Σοφοκλή, µε την πέρδικα να παραλληλίζεται µε τον Πολυνείκη.  

Για τον θάνατο της πέρδικας ως λογοτεχνικό θέµα, που από διαφορετική οπτική 
συνεχίστηκε και αργότερα στο Βυζάντιο, µε τον θρήνο του Μιχαήλ Ιταλικού για την 
πέρδικά του, βλ. Agapitos, Klage.  
 
 

ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (;) 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Γνωστός και ως Σωφρόνιος ο Σοφιστής, µετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύµων 
(634 – 11 Μαρτίου 638). Καταγόταν από τη Φοινίκη του Λιβάνου και έζησε στη 
µητρόπολή της Δαµασκό, όπου γεννήθηκε γύρω στο 560. Εξαιρετικά 
µορφωµένος, υπήρξε δάσκαλος της ρητορικής, όπως δηλώνει και το 
προσωνύµιό του. Ως µοναχός στη συνέχεια, συνόδεψε τον πνευµατικό του 
διδάσκαλο Ιωάννη Μόσχο (βλ. παραπάνω) στις περιπλανήσεις του στα 
µοναστήρια της Ανατολικής Μεσογείου και στη Ρώµη. Μόνασε κατόπιν στη 
Μονή του Οσίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη. Ως πατριάρχης έζησε την 
αραβική κατάκτηση της πόλης το 638. Πολυγραφότατος συγγραφέας, έγραψε 
επιγράµµατα, ανακρεόντεια, οµιλίες, αγιολογικά έργα, µία συνοδική επιστολή 
θεολογικού χαρακτήρα, µία επιστολή, που σώζεται µόνο σε συριακή 
µετάφραση, και ιδιόµελα. Του αποδίδεται επίσης αριθµός αµφιβαλλόµενων και 
νόθων έργων. Πέντε επιγράµµατα του αποδίδονται στην Παλατινή Ανθολογία, 
από τα οποία τρία παρουσιάζονται στη συνέχεια (εδώ και στο υποκεφάλαιο για 
το χριστιανικό επίγραµµα). Και για τα τρία όµως καθώς και για ένα ακόµη έχει 
βάσιµα υποστηριχθεί (από τον Alan Cameron) ότι δεν είναι δικά του, ενώ µόνο 
το πέµπτο και ένα επίγραµµα ακόµη εκτός Παλατινής είναι σίγουρα γνήσια. 

CPG 7635–7681. 
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Ἐπιγράµµατα 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 

ΠΑ 7, 679 
Τοῦ ἁγίου Σωφρονίου Πατριάρχου 

 
– Τύµβε, τίς ἢ πόθεν, ἦν δ’ ἔτι παῖς τίνος; Ἔργα καὶ ὄλβον  

νεκροῦ, ὃν ἔνδον ἔχεις, ἔννεπε, κευθόµενον.  
– Οὗτος Ἰωάννης, Κύπριος γένος, υἱὸς ἐτύχθη 

εὐγενέος Στεφάνου· ἦν δὲ νοµεὺς Φαρίης.  
 Κτήµασι µὲν πολύολβος ὅλων πλέον, ὧν τρέφε Κύπρος, 

ἐκ πατέρος πατέρων ἐξ ὁσίων τε πόνων· 
  ἔργα δὲ θέσκελα πάντα λέγειν, ἅπερ ἐν χθονὶ τεῦξεν,  

οὐδ’ ἐµοῦ ἐστι νόου οὐδ’ ἑτέρων στοµάτων· 
  πάντα γὰρ ἄνδρα παρῆλθε φαεινοτάταις ἀρετῇσι 

δόξαντα κρατέειν ταῖς ἀρεταῖς ἑτέρων.  
 Τοῦ καὶ κάλλεα πάντα, τάπερ πτόλις ἔλλαχεν αὕτη,  

εἰσὶ φιλοφροσύνης κόσµος ἀρειοτάτης.  
 

Μετάφραση 
– Τάφε, ποιος ήταν κι από πού, κι ακόµη, ποιανού γιος; Τα έργα  
και τον πλούτο του νεκρού, που µέσα σου κρύβεις, λέγε. 
– Αυτός ήταν ο Ιωάννης, Κύπριος στο γένος· γιος υπήρξε 
του ευγενούς Στεφάνου κι ήταν ποιµένας της Φαρίας. 
Ήταν πλουσιότερος σ᾽ αγαθά από όλους όσους έτρεφε η Κύπρος, 
χάρη στους προγόνους του και στον τίµιο µόχθο του. 
Μα τα έργα όλα τα θαυµαστά ν᾽ αναφέρω, όσα κατόρθωσε στη γη, 
ούτε στον δικό µου νου είναι δυνατό ούτε σ᾽ άλλα χείλη. 
Γιατί µε τις λαµπρές αρετές του ξεπέρασε κάθε άνδρα 
που φαινόταν να υπερτερεί των άλλων µε τις αρετές του. 
Και όλα τα κάλλη που στην πόλη αυτή έλαχαν, 
είναι το κόσµηµα της δικής του εξαιρετικής γενναιοδωρίας. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
Πρόκειται για επιτύµβιο επίγραµµα, που µαζί µε το επόµενο, συντοµότερο επίγραµµα 
αφορούν στο ίδιο πρόσωπο. 

Αξιοσηµείωτη είναι η κλασική στην επιγραµµατική ποίηση διαλογική µορφή του 
ποιήµατος ανάµεσα στον ποιητή-διαβάτη, που βλέπει τον τάφο και στο πρώτο δίστιχο 
αναρωτιέται για τον νεκρό, και στον προσωποποιηµένο Τάφο, του οποίου η απάντηση 
εκτείνεται στα υπόλοιπα πέντε δίστιχα.  

Ο Ιωάννης του επιγράµµατος είναι ο περίφηµος Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
Ιωάννης ο Ελεήµων (610–619), τον οποίο γνώριζαν προσωπικά ο Σωφρόνιος και ο 
Ιωάννης Μόσχος και συνέγραψαν µαζί τον Βίο του. Το έργο αυτό, που οφειλόταν 
κυρίως στον Σωφρόνιο, είναι χαµένο σήµερα πλην έµµεσων αναφορών (βλ. CPG 7647). 
Το προσωνύµιο του Ελεήµονος οφειλόταν στις πολυπληθείς ελεηµοσύνες του, µε τις 
οποίες µάλιστα επανέφερε στην Ορθόδοξη Εκκλησία πολλούς κατοίκους της Αιγύπτου 
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που είχαν στραφεί στον µονοφυσιτισµό. Η Φαρία του ποιήµατος είναι η Αλεξάνδρεια, η 
πόλη δηλαδή του Φάρου. Ο ανώνυµος επιγραµµατοποιός όµως δίνει έµφαση στη ζωή 
του Ιωάννη στην Αµαθούντα της Κύπρου, την οποία ευεργέτησε ως εντόπιος 
αριστοκράτης, προτού από λαϊκός οριστεί κατευθείαν πατριάρχης από τον αυτοκράτορα 
Ηράκλειο, και στην οποία πέθανε και ετάφη.  
 

ΠΑ 7, 680 
Σωφρονίου Πατριάρχου 

 
Ἀρχὸς Ἰωάννης Φαρίης ἀρετῶν ἱερήων  
ἐνθάδε νῦν µετὰ τέρµα φίλῃ παρὰ πατρίδι κεῖται· 
θνητὸν γὰρ λάχε σῶµα, καὶ εἰ βίον ἄφθιτον ἕξει 
ἀθανάτους πρήξεις τε κατὰ χθόνα ῥέξεν ἀπείρους. 

 
Μετάφραση 

Ο Ιωάννης, ηγέτης σε αρετή των ιερέων της Φαρίας, 
εδώ τώρα κείται µετά το τέλος της ζωής του, στην αγαπηµένη του πατρίδα 
γιατί του έλαχε θνητό σώµα, αν και θα έχει αιώνια ζωή 
και άπειρες αθάνατες πράξεις επετέλεσε στη γη. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: δακτυλικό εξάµετρο.  
Το δεύτερο επιτύµβιο επίγραµµα αφενός επαναλαµβάνει περιληπτικά και σε άλλο 
µέτρο, αφετέρου συµπληρώνει το προηγούµενο επίγραµµα, καθώς αναφέρεται µε 
σαφήνεια στον τόπο ταφής του νεκρού, στην αγαπηµένη του ιδιαίτερη πατρίδα.  
 

Βιβλιογραφία 
Oxford Dictionary of Byzantium III, 1928–1929. — Μπόνης, Σωφρόνιος Ἱεροσολύµων. 
— von Schönborn, Sophrone de Jérusalem. — Chadwick, John Moschus. — Al. 
Cameron, The Epigrams of Sophronius. — Lauxtermann, Byzantine Poetry, 66–67 (για 
τα ανακρεόντεια). 
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γ) Επιγράµµατα σε έργα τέχνης 
 
 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 

ΠλΑ 65 (ΠΑ 16, 65) 
Εἰς στήλην Θεοδοσίου βασιλέως 

 
Ἔκθορες ἀντολίηθε, φαεσφόρος ἥλιος ἄλλος,  
Θευδόσιε, θνητοῖσι, πόλου µέσον, ἠπιόθυµε,  
Ὠκεανὸν παρὰ ποσσὶν ἔχων µετ’ ἀπείρονα γαῖαν,  
πάντοθεν αἰγλήεις, κεκορυθµένος, ἀγλαὸν ἵππον  
ῥηιδίως, µεγάθυµε, καὶ ἐσσύµενον κατερύκων.  

 
Μετάφραση 

Σε άγαλµα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου 
 

Ξεπρόβαλες απ᾽ την ανατολή στο µέσο του ουρανού  
σαν άλλος ήλιος που φέρνει το φως στους θνητούς, ευγενικέ Θεοδόσιε, 
έχοντας στα πόδια σου τον Ωκεανό µε την απέραντη Γη,  
ολούθε λαµπερός, µε την περικεφαλαία σου,  
µε ευκολία συγκρατώντας, µεγαλόκαρδε, το ορµητικό λαµπρό σου άλογο. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: δακτυλικό εξάµετρο.  
Το επίγραµµα αφορούσε προφανώς ένα µεταλλικό ή µαρµάρινο άγαλµα (όχι ανάγλυφο, 
καθώς έλαµπε στον ήλιο από όλες τις πλευρές), που παρουσίαζε έφιππο και ένστολο 
αυτοκράτορα (η περικεφαλαία αναφέρεται ως το µέρος αντί του όλου, που ήταν πιθανώς 
στολή για περιπτώσεις αυτοκρατορικού θριάµβου). Στη βάση του αγάλµατος υπήρχαν 
είτε οι προσωποποιηµένες µορφές του Ωκεανού και της Γης είτε παράσταση της Γης 
περιβαλλόµενης από τον Ωκεανό (για λόγους ισορροπίας, στην έκδοση θα έπρεπε να 
γραφεί Γαῖαν µε κεφαλαίο). Το επίγραµµα πρέπει να είχε χαραχθεί στη βάση της 
σύνθεσης.  

Ο άγνωστος ποιητής εµπνέεται από την αυτοκρατορική ιδεολογία, µε τον 
αυτοκράτορα-ήλιο, κατά πάσα πιθανότητα τον Θεοδόσιο Α´ (379–395), ως κυρίαρχο της 
οικουµένης. Για τη βυζαντινή οικουµένη, που ταυτιζόταν µε την αυτοκρατορία, και τη 
συναφή ιδεολογία βλ. π.χ. τον κατάλογο της έκθεσης Byzantium: An Oecumenical 
Empire. 

Το άγαλµα ίσως βρισκόταν στον θεοδοσιανό Φόρο ή Φόρο του Ταύρου (Forum 
Tauri) της Κωνσταντινούπολης, την πλατεία που κατασκεύασε ο Θεοδόσιος Α´.  
3 ἀπείρονα γαῖαν: Οδύσ. α 98· ρ 386.  
4 κεκορυθµένος: Ιλ. passim· κατά λέξη «µε περικεφαλαία», µετωνυµικά για την 
πανοπλία.  
5 ἐσσύµενον κατερύκων: Ιλ. Ζ 518.  
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ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Για τον Παύλο, βλ. παραπάνω, για το ερωτικό επίγραµµα. 
 

ΠλΑ 77 (ΠΑ 16, 77) 
Ὄµµατα µὲν κούρης µόλις ἡ γραφίς, οὔτε δὲ χαίτην  
οὔτε σέλας χροιῆς ἄκρον ἀπεπλάσατο.  

Εἴ τις µαρµαρυγὴν δύναται Φαεθοντίδα γράψαι,  
µαρµαρυγὴν γράψει καὶ Θεοδωριάδα.  

 
Μετάφραση 

Τα µάτια της κόρης µε δυσκολία το πινέλο τ᾽ απέδωσε, 
καθόλου όµως τα µαλλιά ούτε την εξαιρετική λάµψη της επιδερµίδας της. 
Αν κάποιος µπορεί να ζωγραφίσει την ακτινοβολία του ήλιου, 
θα ζωγραφίσει και την ακτινοβολία της Θεοδώρας. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο, το αγαπηµένο µέτρο του Παύλου.  
Το επίγραµµα αφορά σε ζωγραφικό πορτρέτο, πιθανώς της συζύγου του Ιουστινιανού 
Θεοδώρας, µε εγκώµιο της εξαιρετικής οµορφιάς της αυτοκράτειρας. Φαίνεται ότι τα 
µαλλιά της ήταν καλυµµένα µε κεφαλόδεσµο, όπως στην παράσταση του Αγίου 
Βιταλίου της Ραβέννας. Οι τέσσερεις στίχοι του επιγράµµατος θα ήταν γραµµένοι στις 
ισάριθµες πλευρές του πίνακα.  
1 γραφίς: Ιδίως stilus για γραφή σε κέρινες πλάκες· εδώ το πινέλο.  
 
 

ΑΓΑΘΙΑΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Για τον Αγαθία, βλ. παραπάνω, για το ερωτικό επίγραµµα. 
 

ΠλΑ 331 (ΠΑ 16, 331) 
  Εἰς εἰκόνα Πλουτάρχου 
 

Σεῖο πολυκλήεντα τύπον στήσαντο, Χερωνεῦ  
Πλούταρχε, κρατερῶν υἱέες Αὐσονίων,  

ὅττι παραλλήλοισι βίοις Ἕλληνας ἀρίστους  
Ῥώµης εὐπολέµοις ἥρµοσας ἐνναέταις.  

Ἀλλὰ τεοῦ βιότοιο παράλληλον βίον ἄλλον  
οὐδὲ σύ γ’ ἂν γράψαις· οὐ γὰρ ὅµοιον ἔχεις.  

 
Μετάφραση 

Σε άγαλµα του Πλουτάρχου 
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Τη δική σου διάσηµη µορφή, Πλούταρχε  
από τη Χαιρώνεια, έστησαν οι δυνατοί Αύσονες, 
διότι στους Παράλληλους Βίους τους άριστους Έλληνες 
συνταίριαξες µε τους γενναίους κατοίκους της Ρώµης. 
Αλλά του δικού σου βίου άλλον παράλληλο βίο 
ούτε συ δεν θα µπορούσες να γράψεις· γιατί δεν έχεις όµοιον σου. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
Εγκωµιαστικό επίγραµµα σε (ίσως προϋπάρχον) άγαλµα του Πλουτάρχου. Οι Βίοι 
Παράλληλοι Ελλήνων και Ρωµαίων (εδώ αποκαλούµενων Αυσόνων) αποτελούσαν 
αγαπηµένο ανάγνωσµα στο Βυζάντιο. Η θετική εν γένει αντίληψη που είχαν οι 
Βυζαντινοί για τον εθνικό ηθικό φιλόσοφο αντικατοπτρίζεται καθαρά στο πασίγνωστο 
επίγραµµα του ενδέκατου αιώνα Εἰς Πλάτωνα καὶ Πλούταρχον του Ιωάννη 
Μαυρόποδος, το οποίο θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγµα του λεγόµενου 
χριστιανικού ανθρωπισµού· βλ. το κείµενο στην έκδοση P. de Lagarde, Iohannis 
Euchaitorum Metropolitae quae in codice Vaticano greco 676 supersunt, Göttingen 
1882 (ανατ. Amsterdam 1979), 24 (αρ. 43).  
 
 

δ) Χριστιανικό Επίγραµµα 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ 
 
Για τον βίο και το έργο του Γρηγορίου, βλ. παραπάνω στο παρόν βιβλίο. 
 

Ἐπιγράµµατα 
 

Βασίλειος Π. Βερτουδάκης 
 
Η παρουσία του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, ως επιγραµµατοποιού, στην 
Παλατινή Ανθολογία συνδέεται µε δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι ότι 
συµµετέχει στη µείζονα αυτή συλλογή µε τον µεγαλύτερο –µακράν!– αριθµό 
επιγραµµάτων113: 254. Έτσι εµφανίζεται το παράδοξο σε µια κατά το πλείστον 
κοσµική ποιητική ανθολογία το ποσοτικό προβάδισµα να ανήκει σε έναν 
χριστιανό ποιητή.  

																																																								
113 Ακόµη και οι πλέον παραγωγικοί επιγραµµατοποιοί της Παλατινής Ανθολογίας υστερούν 
έναντι του Γρηγορίου: Ο Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς δεν υπερβαίνει τα 160 και ο Μελέαγρος –µε 
την ευχέρεια που είχε και ως ανθολόγος του Στεφάνου του– συµµετέχει µε 132. Γύρω στα 100 
επιγράµµατα έχουµε από τον Λεωνίδα τον Ταραντίνο, τον Στράτωνα και τον Αγαθία τον 
Σχολαστικό. 
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Η δεύτερη ιδιαιτερότητα συνίσταται στο γεγονός ότι τα επιγράµµατα του 
Γρηγορίου κατά µοναδική εξαίρεση δεν διαχέονται σποράδην στα διάφορα 
βιβλία της Παλατινής Ανθολογίας, όπως όλων των άλλων επιγραµµατοποιών, 
αλλά συγκροτούν µια συνεχή και συµπαγή ακολουθία, αυτή που αποτέλεσε το 
8ο βιβλίο της.114 Το βιβλίο αυτό της Παλατινής Ανθολογίας, που αποτελείται από 
254 επιγράµµατα, παραδεδοµένα υπό το όνοµα του Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ 
Θεολόγου, ακολουθεί το 7ο βιβλίο των επιτυµβίων.  

Σχετικά µε την εισδοχή των γρηγοριανών επιγραµµάτων στην Παλατινή 
Ανθολογία η έρευνα έχει δείξει εν συντοµία τα ακόλουθα115: τα επιγράµµατα 
αυτά δεν περιλαµβάνονταν στην ανθολογία του Κωνσταντίνου Κεφαλά 
(πιθανότατα λίγο πριν από το 900), η οποία είχε κατά βάση θεµατική 
ταξινόµηση (ερωτικά, αναθηµατικά, επιτύµβια κ.λπ.).  Η Παλατινή, θα πρέπει να 
συγκροτήθηκε λίγες δεκαετίες µετά από εκείνη του Κεφαλά, και πάντως όχι 
αργότερα από το 940. Ο άγνωστος σε µας συντάκτης της στηρίχτηκε µεν στην 
εργασία του Κεφαλά, την εµπλούτισε, ωστόσο, και µε άλλες οµάδες 
επιγραµµάτων τόσο χριστιανικών όσο και θύραθεν. Ανάµεσα σ’ αυτές τις 
προσθήκες ήταν και µια αντιπροσωπευτική επιλογή από τα επιγράµµατα του 
Γρηγορίου. Τα επιγράµµατα αυτά αποτελούν ένα συµπαγές σώµα επιγραµµάτων 
ενός και µόνου ποιητή που εντίθενται σε µια διαδοχή αποκλειστικά θεµατικώς 
ταξινοµηµένων επιγραµµατικών οµάδων. Σε καµία ενότητα επιγραµµάτων της 
συλλογής του Κεφαλά δεν θα υπήρχε µια τόσο συνεχής και αδιάσπαστη σειρά 
επιγραµµάτων ενός µόνου επιγραµµατοποιού, και µάλιστα µε χριστιανικό 
περιεχόµενο. Από όλες τις ενδείξεις που έχουµε η ανθολογία του Κεφαλά 
περιελάµβανε ποιήµατα καθαρώς κοσµικού χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα επιγράµµατα του Γρηγορίου (όπως και τα χριστιανικά επιγράµµατα του 
1ου βιβλίου) απουσιάζουν τελείως τόσο από την Πλανούδεια Ανθολογία όσο και 
από τις ελάσσονες συλλογές (Syllogae Minores), οι οποίες –και η µεν και οι δε– 
είχαν ως πρότυπο τον Κεφαλά. Τα γρηγοριανά επιγράµµατα είναι τα µόνα που 
ως σώµα εισδύουν και διακόπτουν το πρωτογενές υλικό της ανθολογίας του 
Κεφαλά, µεταξύ των επιτυµβίων και των επιδεικτικών. Τούτο συνέβη γιατί 
κατηγοριοποιήθηκαν συλλήβδην ως επιτύµβια και τοποθετήθηκαν σαν 
παράρτηµα στο έβδοµο βιβλίο, δηλαδή σ’ εκείνο των επιτυµβίων, συγκροτώντας 
στις σύγχρονες εκδόσεις της Παλατινής Ανθολογίας το 8ο βιβλίο της. 

Τα επιγράµµατα συνιστούν ένα διακριτό έδαφος εντός της γρηγοριανής 
πολυείδειας που µπορεί να εξεταστεί µε σχετική αυτονοµία από την υπόλοιπη 
αχανή ποιητική του παραγωγή. Ο Γρηγόριος στο µεγαλύτερο µέρος του 
έµµετρου έργου του συνέθεσε αυτοβιογραφικά, θεολογικά και ηθικά ποιήµατα, 
είδη δηλαδή χωρίς αρχαιοελληνική παράδοση. Ουσιαστικά µόνο στα 

																																																								
114 Δύο ακόµη επιγράµµατα του 1ου βιβλίου (51 και 92) της ΠΑ αποδίδονται στον Γρηγόριο. Στην 
ουσία όµως αποτελούν στίχους οι οποίοι έχουν αποσπασθεί από άλλα ποιήµατά του: Ἔπη Ι, 1, 23, 
9 και Ι, 1, 28 αντιστοίχως. 
115 Βλ. αναλυτικά Cameron, The Greek Anthology 97 κ.εξ. Πρβλ. Βερτουδάκης, Το 8ο Βιβλίο της 
Π.Α. 39-56. 
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επιγράµµατά του ακολούθησε πιστά ένα ακραιφνώς παραδοσιακό ελληνικό 
ποιητικό είδος. 

Τα επιγράµµατα του Γρηγορίου κατατάσσονται στην κατηγορία των –εν 
ευρεία εννοία– επιτυµβίων, εφόσον όλα σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον 
θάνατο. Γι’ αυτό άλλωστε θεωρήθηκαν ως συµπλήρωµα ή συνέχεια του 7ου 
βιβλίου της Παλατινής Ανθολογίας. Τα 254 επιγράµµατα του 8ου  βιβλίου 
συντίθενται από τα Ἐπιτάφια, τα Ἐπιγράµµατα και δευτερευόντως από τα Ἔπη 
της γρηγοριανής παράδοσης. Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να διακρίνουµε 
σαφώς δύο µέρη: 

Στο πρώτο µέρος (ΠΑ 8, 1-165) ο ανθολόγος του παλατινού κώδικα 
ξεκινά τη συγκρότηση της γρηγοριανής συλλογής αντλώντας αρχικά από τα 
Ἐπιτάφια· παρεισφρέουν και κάποιοι στίχοι από τα Ἔπη συγκροτώντας οκτώ 
επιγράµµατα.116 Τα επιγράµµατα αυτά είναι επιτύµβια προς τιµήν συγγενών και 
αγαπητών φίλων του ποιητή. Το υπόβαθρό τους είναι έντονα βιωµατικό Ο 
Γρηγόριος µέσα σε πέντε περίπου χρόνια, από το 369 ως το 374, βίωσε 
αλλεπάλληλους θανάτους χάνοντας ολόκληρη την οικογένειά του: τον νεότερο 
αδελφό του Καισάριο, την αδελφή του Γοργονία, τον επ’ αδελφή γαµβρό του 
Αλύπιο, τον πατέρα του Γρηγόριο τον Πρεσβύτερο, τη µητέρα του Νόννα. Και 
τέλος, µετά από λίγα χρόνια, τις τελευταίες ηµέρες του 378, πέθανε ο φίλος και 
δάσκαλός του στην εκκλησιαστική ζωή Βασίλειος Καισαρείας. Στη µνήµη όλων 
αυτών των προσώπων ο Γρηγόριος αφιερώνει επιγράµµατα. Επιγράµµατα 
συνθέτει και εἰς ἑαυτόν σε πνεύµα απολογισµού και αποτίµησης του συνολικού 
του βίου.  

Το δεύτερο µέρος (ΠΑ 8, 166-254) αποτελείται από δύο κατά βάση 
οµάδες επιγραµµάτων, που κοινό τους έχουν την κατάκριση: ο ποιητής 
στηλιτεύει φαινόµενα της εκκλησιαστικής ζωής και της ανθρώπινης 
παραβατικότητας της εποχής του. Η πρώτη απευθύνεται –όπως γράφει ο 
ληµµατιστής– πρὸς τοὺς ἐν µαρτυρίοις τρυφῶντας, δηλαδή, εναντίον εκείνων 
που οργάνωναν συµπόσια και έκλυτες διασκεδάσεις µέσα στους ναούς των 
χριστιανών µαρτύρων (166-169, 175). Η δεύτερη, και πολυπληθέστερη, οµάδα 
επιγραµµάτων στρέφεται µε δριµεία επίκριση κατά των τυµβωρύχων (105, 170-
171, 173-174, 176-254). Ένα ακόµη επίγραµµα (172) αναφέρεται εναντίον 
εκείνων που διέπρατταν και τα δύο είδη εκτροπών. 

Πέραν της προελεύσεως, η διαφορά ανάµεσα στα δύο µέρη είναι εµφανής 
και έγκειται στο εξής: Τα επιγράµµατα του πρώτου µέρους σχετίζονται µε 
συγκεκριµένα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται ονοµαστικά. Στο δεύτερο µέρος 
στηλιτεύονται καταστάσεις και πράξεις ανθρώπων ανωνύµως. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στα επιγράµµατα αυτά του δευτέρου µέρους δεν 
εµφανίζεται ούτε ένα κύριο όνοµα ιστορικού προσώπου.117 

																																																								
116 ΠΑ 8, 77-84. 
117 Το κριτήριο της θεµατολογικής διαφοροποίησης παραβιάζεται στην περίπτωση των 
επιγραµµάτων για τον Μαρτινιανό (ΠΑ 8, 104 και 106-117): παρ’ όλο που το θέµα τους είναι η 
τυµβωρυχία ανήκουν στο πρώτο µέρος, καθώς υπερισχύει το κριτήριο της ονοµαστικής αναφοράς. 
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Δεδοµένου του ότι τα γρηγοριανά επιγράµµατα ταξινοµούνται τύποις ως 
επιτύµβια, όπως είπαµε παραπάνω, µπορούµε να κάνουµε ακόµη µία διάκριση: 
Ο ποιητής στο πρώτο µέρος δεν ακολουθεί, κατά το πλείστον, έναν κάποιον 
λογοτεχνικό συρµό της συνθέσεως «επινοηµένων» (fiktiv) επιτυµβίων. Τα 
περισσότερα επιγράµµατά του συνδέονται βιωµατικά µε την απώλεια 
αγαπηµένων προσώπων. Τα επιγράµµατα, ωστόσο, του δεύτερου µέρους 
δείχνουν να είναι γραµµένα εἰς ἐπίδειξιν. 

Ένα ζήτηµα το οποίο εκπλήσσει από την πρώτη στιγµή τον αναγνώστη 
της επιγραµµατικής αυτής συλλογής είναι η συγγραφή πολλών –υπερβολικά 
πολλών!– επιγραµµάτων για το ίδιο πρόσωπο ή για το ίδιο θέµα. Ο Ναζιανζηνός 
συνθέτει επί παραδείγµατι περισσότερα από πενήντα επιγράµµατα για τη µητέρα 
του Νόννα και πάνω από ογδόντα για την επίκριση των τυµβωρύχων. 
Αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο, χάριν ποιας σκοπιµότητας ο ποιητής φτάνει 
σε µια τέτοια υπερβολή. Ο υπερκορεσµός αυτός, ασύµβατος µε κάθε 
ορθολογιστικό κριτήριο τόσο στην κλασική ελληνική όσο και στη νεότερη 
λογοτεχνική αισθητική, πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της πνευµατικής–
αναχωρητικής ασκήσεως του αρχοµένου χριστιανικού µεσαίωνα. Όπως ο 
(αµόρφωτος) µοναχός δεν κουράζεται να επαναλαµβάνει ακαταπαύστως την 
ευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν µε» και να συνάπτει ατελείωτους κόµπους 
στα κοµποσχοίνια, έτσι και ο (λόγιος) Γρηγόριος υποβάλλει στον εαυτό του την 
αντοχή να γράψει πάνω από πέντε δεκάδες επιγραµµάτων για τη Νόννα και 
περισσότερες από οκτώ δεκάδες κατά των απαίσιων πράξεων των τυµβωρύχων! 
Στα επιγράµµατά του ο Ναζιανζηνός δείχνει να συνδυάζει το ποιητικό – 
ρητορικό γύµνασµα µε την αναχωρητική άσκηση. 

Ο Γρηγόριος κατέχει µια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνικού 
επιγράµµατος καθώς είναι ο πρώτος χριστιανός ποιητής που χρησιµοποιεί το 
είδος αυτό. Η επιλογή του να δεξιωθεί το δοκιµασµένο αυτό ποιητικό είδος –
µέχρι τότε κοσµικό– και να το ενοφθαλµίσει µε το πνεύµα της νέας θρησκείας, 
αποτελεί ασφαλώς µια λογοτεχνική καινοτοµία. Γίνεται ο εισηγητής του 
χριστιανικού επιτυµβίου επιγράµµατος. Το γιατί απ’ όλα τα είδη επιγραµµάτων 
προτιµά τον τύπο των επιτυµβίων, δεν προκαλεί έκπληξη. Τόσο η εσωστρεφής 
φύση του όσο και η εσχατολογία του Χριστιανισµού οδηγούν τον ποιητή στο 
κατ’ εξοχήν περί θανάτου πραγµατευόµενο επιγραµµατικό είδος. Η εµµονή του, 
ωστόσο, στο στυλιζαρισµένο ύφος και στην επιτηδευµένη ποιητική έκφραση 
κάνουν πολλά από τα επιγράµµατά του να µοιάζουν περισσότερο µε επιδεικτικά 
γυµνάσµατα. 

Η ισχυρότατη και παγιωµένη παράδοση του επιγράµµατος έλκει τον 
Γρηγόριο ακόµη περισσότερο προς το ελληνικό λογοτεχνικό παρελθόν, τόσο σε 
επίπεδο γλώσσας όσο και σε επίπεδο παραδειγµάτων, µοτίβων και ιδεών. Η 
έρευνα έχει καταδείξει ότι από τις δύο µεγάλες πηγές έµπνευσής του –τη 
θύραθεν λογοτεχνία και τη Βίβλο– η κλασικίζουσα ελληνική δοσολογία ειδικά 

																																																																																																																																									
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το επίγραµµα 105 που µολονότι είναι µέσα στη σειρά των 
επιγραµµάτων για τον Μαρτινιανό αναφέρεται ανώνυµα κατὰ τυµβωρύχων. 
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στα επιγράµµατά του είναι διακριτώς µεγαλύτερη απ’ ό,τι στο υπόλοιπο 
ποιητικό του έργο.118 

Τα επιγράµµατα του Γρηγορίου έχουν εκδοθεί και µεταφραστεί στις 
συνολικές εκδόσεις της Παλατινής Ανθολογίας, ως το 8ο βιβλίο της: στις σειρές 
Loeb (από τον William R. Paton, 1916-1918), Budé (από τον Pierre Waltz, 
1944) και από τον Herman Beckby (Tusculum-Bücherei, 1957-1958). Ειδική 
µελέτη έχει συγγράψει ο Β. Π. Βερτουδάκης, Το 8ο Βιβλίο της Π.Α.  

Τα επιγράµµατα παρατίθενται εδώ κατά βάση σύµφωνα µε την έκδοση 
του Beckby, Anthologia Graeca· έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι προτεινόµενες 
διορθώσεις στην προαναφερθείσα µελέτη του Βερτουδάκη. 
 

ΠΑ 8, 1 
Ἐνθάδε τύµβος ἔχει θεοειδέας ἀνέρας ἐσθλούς, 
 θεῖον Ἰωάννην, τὸν πάνυ Θευδόσιον, 
ὧν ἀρετὴ πολύολβος ἐς οὐρανοῦ ἄντυγας ἦλθε 
 καὶ φωτὸς µετόχους δεῖξεν ἀκηρασίου. 

 
Μετάφραση  

Αυτός εδώ ο τύµβος σκεπάζει άνδρες θεοειδείς κι ενάρετους, 
τον ιερό Ιωάννη και τον µεγάλο Θεοδόσιο· 
η τρισευλογηµένη αρετή τους έφτασε στο ύψος του ουρανού 
και τους ανέδειξε κοινωνούς του θείου φωτός. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Αυτό είναι το εναρκτήριο επίγραµµα του 8ου βιβλίου. Παρ’ όλον τούτο θα το 
ονοµάζαµε ψευδο-γρηγοριανό. Είναι βέβαιο ότι δεν ανήκει στον Γρηγόριο, ούτε στο 
όγδοο βιβλίο της Παλατινής Ανθολογίας. Είναι επιτύµβιο προς τιµήν του Ιωάννη του 
Χρυσοστόµου (περίπου 349-407) και του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α΄ (346 -395), στα 
χρόνια του οποίου ο Χριστιανισµός εδραιώθηκε ως επίσηµη θρησκεία του ρωµαϊκού 
κράτους. Το γεγονός ότι και οι δύο πέθαναν µετά τον Γρηγόριο αποκλείει την απόδοσή 
του στον τελευταίο. Το πιθανότερο είναι ότι συντάχθηκε από κάποιον µεταγενέστερο 
στιχουργό στο πνεύµα των γρηγοριανών επιγραµµάτων και παρεισέφρησε στο 8ο βιβλίο 
εξ αιτίας αντιγραφικού λάθους: Ο επιµελητής του παλατινού κώδικα έγραψε την 
επικεφαλίδα του ογδόου βιβλίου ἐκ τῶν ἐπῶν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου 
ανάµεσα στο ΠΑ 7.748 (δηλαδή το τελευταίο του εβδόµου βιβλίου) και στο 8.1, αντί να 
την αναγράψει ένα επίγραµµα παρακάτω. Με άλλα λόγια το επίγραµµά µας θα έπρεπε 
να είναι το τελευταίο του εβδόµου βιβλίου, το οποίο περιλαµβάνει τα επιτύµβια, και όχι 
το πρώτο του ογδόου. 

Το επίγραµµα απουσιάζει από τη χειρόγραφη παράδοση των έργων του 
Γρηγορίου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι αποτελεί το µοναδικό επίγραµµα του 8ου 
βιβλίου της Παλατινής Ανθολογίας που περιλαµβάνεται στην Πλανούδεια, η οποία –
καθώς είδαµε– αγνοεί παντελώς τα γρηγοριανά επιγράµµατα.  
 
  

																																																								
118 Βλ. Βερτουδάκης, Το 8ο Βιβλίο της Π.Α. 231-234. 
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ΠΑ 8, 2 
Σῶµα δίχα ψυχῆς ζώειν πάρος ἢ ἐµὲ σεῖο, 
Βασίλιε, Χριστοῦ λάτρι φίλ’, ὠιόµην· 

ἀλλ’ ἔτλην καὶ ἔµεινα. τί µέλλοµεν; οὔ µ’ ἀναείρας 
 θήσεις ἐς µακάρων σήν τε χοροστασίην; 
µή µε λίπῃς, µή, τύµβον ἐπόµνυµι· οὔποτε σεῖο 
 λήσοµαι, οὐδ’ ἐθέλων. Γρηγορίοιο λόγος. 
 

Μετάφραση 
Βασίλειε, διάκονε του Χριστού και φίλε, πίστευα ότι πιο πριν  
θα ζούσε το σώµα χωρίς ψυχή παρά εγώ δίχως εσένα. 
Αλλά το άντεξα κι επέζησα. Γιατί χρονοτριβούµε; Δεν θα µε πάρεις 
να µε φέρεις στη συντροφιά των µακαρίων ψυχών και στη δική σου; 
Μη µε αφήσεις, µη! Στον τάφο σου ορκίζοµαι· ποτέ δεν θα σε λησµονήσω, 
ακόµη κι αν το ήθελα. Του Γρηγορίου είναι αυτός ο λόγος! 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Αυτό είναι το πρώτο µιας σειράς ένδεκα επιγραµµάτων που αφιερώνει ο Γρηγόριος στον 
Βασίλειο (ΠΑ 8, 2-11b). Τα σταθερώς επανερχόµενα θέµατα των επιγραµµάτων αυτών 
είναι αφενός η φιλία του Γρηγορίου µε τον τιµώµενο, και αφετέρου το κύρος και η αξία 
του Βασιλείου ως θεολόγου και ποιµενάρχη. 

Στο πρώτο αυτό επίγραµµα ο ποιητής απευθύνεται σε δεύτερο πρόσωπο προς τον 
φίλο του. Τονίζεται η στενή φιλία –σε βαθµό εξαρτήσεως– του Γρηγορίου προς τον 
Βασίλειο. 
 

5-6 οὔποτε σεῖο / λήσοµαι: δάνειο από τον Θέογνη 1-2, στην ίδια µετρική θέση του 
ελεγειακού δίστιχου. 
 

6 οὐδ’ ἐθέλων: πρβλ. Σαπφώ 1, 24 L.-P. (κωὐκ ἐθέλοισα). 
 

Γρηγορίοιο λόγος: η σφραγίδα του ποιητή στον τελευταίο στίχο του πρώτου 
επιγράµµατος αυτής της σειράς.   

 
ΠΑ 8, 6 

Ἐνθάδε Βασιλίοιο Βασίλιον ἀρχιερῆα 
θέντο µε Καισαρέες, Γρηγορίοιο φίλον, 

ὃν περὶ κῆρι φίλησα· Θεὸς δέ οἱ ὄλβια δοίη 
ἄλλα τε καὶ ζωῆς ὡς τάχος ἀντιάσαι 

ἡµετέρης. τί δ’ ὄνειαρ ἐπὶ χθονὶ δηθύνοντα 
τήκεσθ’ οὐρανίης µνωόµενον φιλίης; 

 
Μετάφραση 

Εδώ µε έθαψαν οι κάτοικοι της Καισαρείας, εµένα τον αρχιερέα  
Βασίλειο, γιο του Βασιλείου, τον φίλο του Γρηγορίου, 
που τον αγάπησα από καρδιάς. Μακάρι ο Θεός να του χαρίσει 
κάθε άλλη ευτυχία, και να απολαύσει όσο πιο γρήγορα γίνεται 
ζωή σαν και τη δική µου. Τι ωφελεί να καθυστερεί  
και να λειώνει στη γη, ενώ ποθεί την ουράνια φιλία;   
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Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Το επίγραµµα υποτίθεται πως ξεκινάει ως επιτύµβιο για τον Βασίλειο του τύπου: ο 
νεκρός οµιλεί από του τάφου, το οποίο, ωστόσο, καταλήγει σε αυτοαναφορικό για τον 
ίδιο τον Γρηγόριο. Ο επιγραµµατοποιός παρουσιάζει τον Βασίλειο να θεωρεί τη φιλία 
του µε τον Γρηγόριο ως κεντρικό γεγονός του βίου του. Εµφανίζεται έτσι το εξής 
παράδοξο: ένα επίγραµµα του Γρηγορίου προς τιµήν του Βασιλείου να αντιστρέφεται σε 
υποτιθέµενο ευχολόγιο που διατυπώνει ο Βασίλειος για τον φίλο του Γρηγόριο. Στη 
σχέση ανάµεσα στον Βασίλειο και τον Γρηγόριο ο ισχυρός πόλος ήταν ο Βασίλειος· 
αυτός ήταν που έθετε τα όρια της φιλίας τους. Εδώ ο Γρηγόριος σαν να εκφράζει τον 
ενδόµυχο πόθο του για τη θέση που θα ήθελε να είχε στη ζωή του Βασιλείου. 
 

ὃν περὶ κῆρι φίλησα· Θεὸς δέ οἱ ὄλβια δοίη: Ο στίχος είναι οµηρικότατος! Το πρώτο 
κώλον µέχρι τη θήλεια τοµή αντλείται από την Ιλιάδα (Ν 430): τὴν περὶ κῆρι φίλησε 
πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ· το δεύτερο ανάγεται στην Οδύσσεια, από τα λόγια του Οδυσσέα 
προς τον Ευρύαλο στο νησί των Φαιάκων (θ 413): καὶ σύ, φίλος, µάλα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι 
ὄλβια δοῖεν. Ο Γρηγόριος για να µιλήσει ποιητικά για εγκάρδια αγάπη και εκ Θεού 
ευτυχία χρησιµοποιεί αποκλειστικά οµηρικά υλικά συνθέτοντας έναν οιονεί µονόστιχο 
«οµηροκέντρωνα». Για τα δύο µεγάλα αυτά ανθρωπολογικά θέµατα δεν αντλεί από τη 
χριστιανική βιβλιογραφία –επί παραδείγµατι από τον παύλειο ύµνο στην αγάπη (Πρὸς 
Κορινθίους Α΄, 13) και την ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁµιλία (Κατὰ Ματθαῖον 5, 1-12)– αλλά 
ακολουθεί τον δρόµο της ελληνικής ποιητικής παράδοσης. Του τον επιβάλλουν η 
αναγκαιότητα του προσωδιακού µέτρου και ο γενικότερος ποιητικός κλασικισµός του. 
 

6 τήκεσθ’ οὐρανίης µνωόµενον φιλίης;: Ο Γρηγόριος περιγράφει την επιθυµία του να 
συναντήσει τον Βασίλειο στον ουρανό µε οιονεί ερωτικό λεξιλόγιο. Το ρήµα τήκοµαι 
εµφανίζεται µε ερωτική σηµασιολόγηση σε επιγράµµατα της Παλατινής Ανθολογίας 
(όπως και σήµερα το ρήµα λιώνω): ΠΑ 5, 278, 2· 7, 31, 1. Το ρήµα µνάοµαι (εξ ου 
µνηστήρ) στην Οδύσσεια έχει τη σηµασία «ζητώ να κερδίσω την αγάπη κάποιας γυναίκας, 
ζητώ να πάρω ως γυναίκα µου»· βλ. α 39· λ 288· π 77· τ 529. Η θερµική ένταση του 
λεξιλογίου αποτελεί απόηχο όσων ο Γρηγόριος µε ιδιαίτερη φόρτιση γράφει για τη 
φιλική του σχέση µε τον Βασίλειο στον Επιτάφιο προς τιµήν του (Λόγος 43, 19, έκδ. 
Bernardi): Ὡς δέ, προϊόντος τοῦ χρόνου, τὸν πόθον ἀλλήλοις καθωµολογήσαµεν, καὶ 
φιλοσοφίαν εἶναι τὸ σπουδαζόµενον, τηνικαῦτα ἤδη τὰ πάντα ἦµεν ἀλλήλοις, ὁµόστεγοι, 
ὁµοδίαιτοι, συµφυεῖς, τὸ ἓν βλέποντες, ἀεὶ τὸν πόθον ἀλλήλοις συναύξοντες θερµότερόν τε 
καὶ βεβαιότερον. Τη ρητορική της φιλίας που χρησιµοποιεί ο Γρηγόριος, για τη σχέση 
του µε τον Βασίλειο, στον Eπιτάφιό του εξετάζει αναλυτικά ο Børtnes, Eros 
Transformed 180-193. 
 

ΠΑ 8, 8 
Ὦ λόγοι, ὦ ξυνὸς φιλίης δόµος, ὦ φίλ’ Ἀθῆναι, 
ὦ θείου βιότου τηλόθε συνθεσίαι, 

ἴστε τόδ’, ὡς Βασίλειος ἐς οὐρανόν, ὡς ποθέεσκεν, 
Γρηγόριος δ’ ἐπὶ γῆς χείλεσι δεσµὰ φέρων. 

 
Μετάφραση 

Ω λόγια! Ω κοινή στέγη της φιλίας, ω αγαπηµένη Αθήνα! 
Ω µακρινές υποσχέσεις για µια ζωή αφιερωµένη στον Θεό! 
Μάθετε τούτο, ότι ο Βασίλειος έφτασε στον ουρανό, 
όπως ποθούσε, κι ο Γρηγόριος στη γη έχει δεµένα τα χείλη του! 
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Σχόλια 
Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Το επίγραµµα ξεκινά µε µία υµνητική επίκληση στην Αθήνα όπου σφυρηλατήθηκε ο 
χρυσός κρίκος της φιλίας του Γρηγορίου µε τον Βασίλειο κατά την περίοδο των 
σπουδών τους. Αναφέρει ο Γρηγόριος στον Επιτάφιο για τον Βασίλειο (Λόγος 43, 14): 
Ἀθήνας τὰς χρυσᾶς ὄντως ἐµοί, καὶ τῶν καλῶν προξένους, εἴπερ τινί. Ἐκεῖναι γάρ µοι τὸν 
τοῦτον ἐγνώρισαν τελεώτερον, οὐδὲ πρὶν ἀγνοούµενον· καὶ λόγους ἐπιζητῶν, εὐδαιµονίαν 
ἐκοµισάµην. Ο Γρηγόριος αφιερώνει αρκετές παραγράφους για τα χρόνια της τότε 
συµβίωσής τους στον µακρό Επιτάφιο λόγο του (43, 14-23). Εδώ ο ποιητής 
συµπυκνώνει, σε ένα δίστιχο για τις ανάγκες του επιγράµµατος, τη νοσταλγία γι’ αυτή 
την περίοδο ευτυχούς συνύπαρξης και φιλίας σε αντίστιξη µε την πίκρα για τη µη 
εκπλήρωση των κοινών αποφάσεων που έλαβαν τότε. 
 

1 Ὦ λόγοι: Στο Παλατινό χειρόγραφο: µύθοι· µε οξεία για µετρικούς λόγους (αυτό 
ακολουθούν οι εκδόσεις των Paton, Walz, Beckby). Διορθώνουµε σε: λόγοι 
(ακολουθώντας τη γρηγοριανή χειρόγραφη παράδοση). Βλ. αναλυτικά Βερτουδάκης, Το 
8ο Βιβλίο της Π.Α. 214-215. 
 

ὦ ξυνὸς φιλίης δόµος, ὦ φίλ’ Ἀθῆναι: Ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος συµβίωσαν στην 
Αθήνα για έξι περίπου έτη. Ο πρώτος έµεινε περισσότερα χρόνια στην Αθήνα (348-358), 
ο δεύτερος λιγότερα (349-355)· οι χρονολογίες σύµφωνα µε τον McGuckin, Saint 
Gregory of Nazianzus viii.  
 

4  Γρηγόριος δ’ ἐπὶ γῆς χείλεσι δεσµὰ φέρων: Τα «δεσµά» στα χείλη του Γρηγορίου 
υποδηλώνουν τη σιωπή που επέβαλε στον εαυτό του µετά τη δραµατική παραίτησή του 
από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της 
νηστείας πριν από το Πάσχα του 382 εφάρµοσε τη σιωπή –για λόγους ασκήσεως– σε 
απόλυτο βαθµό· δεν µιλούσε ούτε όταν δεχόταν επισκέψεις, µια πρακτική ασυνήθιστη 
στους Πατέρες της Εκκλησίας. Εξωτερικευόταν, ωστόσο, µέσω της ποιητικής 
δηµιουργίας. Βλ. Ἔπη ΙΙ, 1, 34. 
 

ΠΑ 8, 31 
Ἄλλη µὲν κλεινή τις ἐνοικιδίοισι πόνοισιν, 
ἄλλη δ’ ἐκ χαρίτων ἠδὲ σαοφροσύνης, 

ἄλλη δ’εὐσεβίης ἔργοις καὶ σαρκὸς ἀνίαις, 
δάκρυσιν, εὐχωλαῖς, χερσὶ πενητοκόµοις· 

Νόννα δ’ ἐν πάντεσσιν ἀοίδιµος· εἰ δὲ τελευτὴν 
τοῦτο θέµις καλέειν, κάτθανεν εὐχοµένη. 

 
Μετάφραση 

Άλλη γυναίκα είναι ξακουστή για τις οικιακές της εργασίες, 
άλλη για τις χάρες της και για τη σωφροσύνη της, άλλη για τα έργα 
της ευσέβειάς της και του σώµατος τις ταλαιπωρίες, 
για τα δάκρυα, για τις προσευχές, για τη γενναιοδωρία στους φτωχούς. 
Η Νόννα, όµως, είναι σε όλα φηµισµένη· κι αν είναι  
σωστό να το λέµε αυτό θάνατο, πέθανε ενώ προσευχόταν. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
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Το επίγραµµα είναι ένα από αυτά που αφιερώνει ο Γρηγόριος στη µητέρα του Νόννα. Εν 
συνόλω της αφιερώνει 53 επιγράµµατα (24-74), τα περισσότερα –µακράν– από όσα σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Εξυµνούν την καταγωγή της από ευσεβή χριστιανική 
οικογένεια, τη συµβολή της στη µεταστροφή του συζύγου της, την τεκνοποίησή της σε 
προχωρηµένη ηλικία ως άλλης ὀψιτόκου Σάρας, το λειτούργηµά της ως διακόνισσας, 
και τέλος τις δραµατικές συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή: η Νόννα πέθανε 
µέσα στον ναό ενώ προσευχόταν. Η συσσώρευση τόσο πολλών επιγραµµάτων για το 
ίδιο πρόσωπο έχει προκαλέσει την απορία των κατά καιρούς µελετητών του Γρηγορίου. 
Ο ίδιος ο ποιητής, προλαµβάνοντας, δίνει τη δική του απάντηση σε εξάµετρους στίχους 
(ΠΑ 8, 30): είναι ανταπόδοση στη µητέρα του που τόσο πολύ τον αγαπούσε. Μπορούµε 
να εικάσουµε ότι µετά την εκδηµία της ο Γρηγόριος άρχισε να γράφει γι’ αυτήν 
επιγράµµατα σαν ένα είδος ποιητικού ηµερολογίου πένθους, όπως αυτό που κατέγραφε ο 
Roland Barthes από την 26η Οκτωβρίου του 1977, δηλαδή την εποµένη του θανάτου της 
µητέρας του, ως τις 15 Σεπτεµβρίου 1979 (Journal de deuil, Paris 2009). 

Το παραπάνω επίγραµµα είναι µια άσκηση στο λεγόµενο σχήµα Priamel. Τις 
πολλές αρετές της Νόννας επιχειρεί ο ποιητής να συµπτύξει σε έξι στίχους συνθέτοντας 
έναν κλασικού τύπου αντιθετικό σωρείτη παραδειγµάτων. Ο σωρείτης εδώ ενισχύει τον 
έπαινο για τη Νόννα κατά τρόπο που δοµικά µάς θυµίζει το εναρκτήριο Priamel από το 
16, 1-4 L.-P. της Σαπφώς µε θέµα την αναζήτηση του «καλλίστου». Στο σαπφικό δοµικό 
σχήµα οἰ µέν… οἰ δέ… οἰ δέ… – ἔγω δέ…, ο Γρηγόριος αντιπαραθέτει ἄλλη µέν… ἄλλη 
δέ… ἄλλη δέ… – Νόννα δέ…. Αντί της αναζήτησης του «καλλίστου», ο Ναζιανζηνός 
αναζητεί την καλλίστην γυναίκα, που δεν είναι άλλη από τη µητέρα του. 
 

ΠΑ 8, 78 
Πρῶτος Καισάριος ξυνὸν ἄχος· αὐτὰρ ἔπειτα 
Γοργόνιον· µετέπειτα πατὴρ φίλος· οὐ µετὰ δηρὸν 
µήτηρ. ὦ λυπρὴ παλάµη καὶ γράµµατα πικρά. 
Γρηγορίου γράψω καὶ ἐµὸν µόρον ὑστατίου περ. 
 

Μετάφραση 
Πρώτος έφυγε ο Καισάριος κι έφερε θλίψη σε όλους. Κι έπειτα η µικρή 
Γοργονία· µετέπειτα ο αγαπηµένος πατέρας, και µετά από λίγο 
η µητέρα. Ω χέρι αξιολύπητο και στίχοι πικροί! Και τον δικό µου θάνατο 
θα γράψω, εγώ ο Γρηγόριος, αφού είµαι ο τελευταίος. 
 

Σχόλια 
Μέτρο: Δακτυλικό εξάµετρο. 
 

Το επίγραµµα περιλαµβάνεται σε µια οµάδα που θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε 
«οικογενειακά και εἰς ἑαυτόν». Το συγκεκριµένο επίγραµµα δείχνει όλο το βιογραφικό 
υπόβαθρο της συγγραφής των επιτυµβίων για τα αγαπηµένα του πρόσωπα. Ο Γρηγόριος 
µέσα σε λίγα χρόνια βιώνει αλλεπάλληλους θανάτους των µελών της οικογένειάς του. 
 

1 Πρῶτος Καισάριος: Ο Καισάριος ήταν νεότερος αδελφός του Γρηγορίου. Σπούδασε 
στην Αλεξάνδρεια γεωµετρία, αστρονοµία, αριθµητική και κυρίως ιατρική. Άσκησε την 
ιατρική στην αυτοκρατορική αυλή του Κωνστάντιου Β΄, ακόµη και του «αποστάτη» 
Ιουλιανού, πράγµα το οποίο επέσυρε την επιτίµηση του µεγαλύτερου αδελφού που τον 
εξανάγκασε σε παραίτηση. Αργότερα επί Ουάλεντος (Valens) ανέλαβε διοικητικά 
αξιώµατα στη Νίκαια της Βιθυνίας. Παρ’ όλο που διασώθηκε από τον καταστρεπτικό 
σεισµό που έγινε εκεί το έτος 368, πέθανε πρόωρα, λίγο µετά, από αρρώστια. Στον 
αδελφό του Καισάριο ο Γρηγόριος αφιερώνει τα επιγράµµατα ΠΑ 8, 85-100 και έναν 
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επιτάφιο λόγο: Λόγος 7, Εἰς Καισάριον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν περιόντων ἔτι τῶν γονέων 
(έκδ. Calvet-Sebasti). 
 

1-2 αὐτὰρ ἔπειτα / Γοργόνιον: Υποκοριστικό της Γοργονίας, της µόνης αδελφής του 
Γρηγορίου. Λίγο µετά τον θάνατο του Καισάριου, το έτος 369, πέθανε η Γοργονία, 
επίσης σε πολύ νεανική ηλικία. Ο Ναζιανζηνός αφιερώνει στη µνήµη της δύο δίστιχα 
επιγράµµατα (ΠΑ 8, 101-102) και ένα εκτενέστερο που απευθύνεται κυρίως στον 
σύζυγό της Αλύπιο που πέθανε λίγο µετά από τον θάνατο της Γοργονίας (103). Επίσης 
συνέγραψε κι έναν επιτάφιο λόγο προς τιµήν της (Λόγος 8). 
 

2 µετέπειτα πατὴρ φίλος: ο πατέρας του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού λεγόταν κι αυτός 
Γρηγόριος (ο Πρεσβύτερος). Από τη µονοθεϊστική ιουδαιο-παγανιστική αίρεση των 
Υψισταρίων, των οποίων ήταν ακόλουθος, µετεστράφη στον χριστιανισµό, έγινε 
µάλιστα επίσκοπος και πέθανε υπέργηρος. Ο ποιητής αφιερώνει στον πατέρα του 
δώδεκα επιγράµµατα (ΠΑ 8, 12-23). Μιλάει για τα βαθιά του γεράµατα, τη διαποίµανση 
της επισκοπής του, τις παρακαταθήκες που αφήνει στον γιο του Γρηγόριο. Συνεχείς 
είναι οι υπαινιγµοί στο µη χριστιανικό παρελθόν του και στο θέµα της µεταστροφής του. 
Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός αφιέρωσε στίχους για τον πατέρα του και στα Ἔπη ΙΙ, 1, 11, 
51 κ.εξ. και ΙΙ, 1, 1, 123 κ.εξ., καθώς και έναν επιτάφιο προς τιµήν του (Λόγος 18). 
 

2-3 οὐ µετὰ δηρὸν / µήτηρ: για τη µητέρα του Νόννα βλ. παραπάνω ΠΑ 8, 31.  
 

ΠΑ 8, 107 
Οἱ Χριστὸν φορέοντες ἀκούσατε οἵ τε θέµιστας 
εἰδότες ἡµερίων καὶ φθιµένων ὁσίην· 

πάντα λιπών, βασιλῆα, πάτρην, γένος, εὖχος ὑπάρχων, 
αἰαῖ, πᾶσιν ὁµῶς νῦν κόνις εἴµ’ ὀλίγη 

Μαρτινιανὸς πᾶσι τετιµένος· ἀλλ’ ἐπὶ τύµβῳ 
βάλλειν ἡµετέρῳ δάκρυα, µὴ παλάµας. 

 
Μετάφραση 

Όσοι πιστεύετε στον Χριστό, ακούστε! Κι ακόµη όσοι γνωρίζετε 
τους νόµους των ανθρώπων και τα θεία έθιµα για τους νεκρούς! 
Τα πάντα άφησα: βασιλιά, πατρίδα, συγγενείς, τη δόξα της εξουσίας·  
αλίµονο, τώρα είµαι λίγη σκόνη όπως όλοι οι άλλοι, 
εγώ ο Μαρτινιανός, από όλους τιµηµένος. Αλλά πάνω στον τάφο 
µου αφήστε τα δάκρυά σας, µην απλώσετε τα χέρια σας! 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Το παραπάνω εντάσσεται σε µια οµάδα από δεκατρία επιγράµµατα που αναφέρονται σε 
κάποιον Μαρτινιανό (ΠΑ 8, 104 και 106-117). Κατά το µέγιστο µέρος αποτελούν µία 
συµπαγή σειρά (block) που εντάσσεται στην ευρύτερη οµάδα επιγραµµάτων κατά των 
τυµβωρύχων. 

Ο Μαρτινιανός, το όνοµα του οποίου δεν απαντά σε άλλα έργα του Γρηγορίου, 
ήταν διακεκριµένος Καππαδόκης ευγενής, ρήτορας, νοµοµαθής και στρατιωτικός. 
Πέθανε το 372. Εκτός από τον έπαινο του νεκρού, κεντρικό µοτίβο των επιγραµµάτων 
για τον Μαρτινιανό αποτελεί η αποτροπή της λεηλασίας του τάφου του. Ο Μαρτινιανός 
ήταν πιθανότατα εθνικός. Στα επιγράµµατα του Γρηγορίου δεν βρίσκουµε κάποια 
ένδειξη για το ότι ο τιµώµενος νεκρός ήταν χριστιανός. Στο συγκεκριµένο επίγραµµα ο 
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νεκρός, διατυπώνοντας την κοινή µοίρα των ανθρώπων, απευθύνεται από του τάφου και 
στους χριστιανούς. 
 

ΠΑ 8, 156 
Ἰχθυοβόλον ποτ’ ἔλυε λίνον βυθίης ἀπὸ πέτρης 
Ναυκράτιος δίναις ἐν ποταµοῦ βρυχίαις· 

καὶ τὸ µὲν οὐκ ἀνέλυσεν, ὁ δ’ ἔσχετο. πῶς ἁλιῆα 
εἴρυσεν ἀνθ’ ἁλίης δίκτυον; εἰπέ, Λόγε, 

Ναυκράτιον, καθαροῖο βίου νόµον, ὥσπερ ἐίσκω, 
καὶ χάριν ἐλθέµεναι καὶ µόρον ἐξ ὑδάτων. 

 
Μετάφραση 

Το αλιευτικό δίχτυ προσπαθούσε να ελευθερώσει κάποτε  
ο Ναυκράτιος από βράχο του βυθού µέσα στις βουερές περιδινήσεις  
του ποταµού. Και το δίχτυ δεν το απελευθέρωσε αλλά ο ίδιος 
πιάστηκε. Πώς έπιασε το δίχτυ αντί για ψάρια τον ίδιο τον ψαρά; 
Πες µου, Θεέ, ότι για τον Ναυκράτιο, υπόδειγµα αγνής ζωής, 
καθώς νοµίζω, και η χάρις και ο θάνατος ήλθαν από το νερό! 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Το επίγραµµα αφιερώνεται στον Ναυκράτιο, τον µεγαλύτερο από τους τρεις νεότερους 
αδελφούς του Βασιλείου Καισαρείας. Ο Ναυκράτιος έχασε τη ζωή του το 357, σε ηλικία 
27 ετών, ενώ ψάρευε· στην προσπάθειά του να απελευθερώσει τα δίχτυα από τον βυθό 
του ποταµού Ίριδος όπου είχαν µπλεχτεί, παγιδεύτηκε ο ίδιος σ’ αυτά και πνίγηκε. Γύρω 
από τον παράδοξο αυτόν τρόπο θανάτου του Ναυκρατίου περιστρέφονται και άλλα δύο 
–βραχύτερα– επιγράµµατα που αφιερώνονται σ’ αυτόν (ΠΑ 8, 157-158). Τα 
επιγράµµατα αυτά θυµίζουν έντονα σειρά όλη επιτυµβίων (ή επιδεικτικών, 
παρωδούντων επιτύµβια) στα οποία περιγράφεται ένας ολωσδιόλου ασυνήθιστος τρόπος 
θανάτου, µε το εξής κοινό µοτίβο: ο επίδοξος θύτης (ψαράς, κυνηγός) γίνεται θύµα. 
Εισηγητής του θέµατος στην επιγραµµατική ποίηση είναι ο Λεωνίδας ο Ταραντίνος, 
ένας από τους πιο παραγωγικούς επιγραµµατοποιούς της ελληνιστικής περιόδου. 
Κατόπιν το µοτίβο γίνεται προσφιλής επιδεικτική άσκηση των ύστερων 
επιγραµµατοποιών· ΠΑ 7, 504 (Λεωνίδας)· 7, 702· 9, 265 (Απολλωνίδης)· 9, 410 
(Τούλλιος Σαβίνος). Βλ. Βερτουδάκης, Epigrammata Cretica 67-68. 
 

ΠΑ 8, 161 
Ἐµµέλιον τέθνηκε. τίς ἔφρασεν; ἥ γε τοσούτων 
καὶ τοίων τεκέων δῶκε φάος βιότῳ, 

υἱέας ἠδὲ θύγατρας ὁµοζύγας ἀζυγέας τε, 
εὔπαις καὶ πολύπαις ἥδε µόνη µερόπων. 

τρεῖς µὲν τῆσδ’ ἱερῆες ἀγακλέες, ἡ δ’ ἱερῆος 
σύζυγος, οἱ δὲ πέλας ὡς στρατὸς εὐαγέων. 

 
Μετάφραση 

Η Εµµέλεια πέθανε! Ποιος να το έλεγε; Αυτή που χάρισε 
στη ζωή το φως τόσο πολλών και τέτοιων παιδιών, 
γιους και θυγατέρες, έγγαµους και άγαµους· 
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Αυτή µόνη ανάµεσα στους ανθρώπους εύτεκνη και πολύτεκνη µαζί. 
Τρεις γιοι της έγιναν ξακουστοί ιερωµένοι, µια κόρη σύζυγος ιερέα, 
κι οι συγγενείς της σαν στρατός από ευσεβείς ανθρώπους. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Η Εµµέλεια (εδώ µε το υποκοριστικό Ἐµµέλιον) είναι η µητέρα του Βασιλείου 
Καισαρείας, η οποία πέθανε το 373. Ο Γρηγόριος την επαινεί για την πολυτεκνία και την 
ευτεκνία της· µαζί µε τον Βασίλειο τον Πρεσβύτερο είχε αποκτήσει δέκα παιδιά: πέντε 
γιους και πέντε κόρες. Από τους γιους, τρεις έγιναν επίσκοποι, ο Βασίλειος Καισαρείας, 
ο Γρηγόριος Νύσσης και ο Πέτρος Σεβαστείας. Την τύχη του Ναυκράτιου την είδαµε 
παραπάνω, ενώ ένας ακόµη γιος θα πρέπει να πέθανε σε νηπιακή ηλικία. Από τις 
θυγατέρες γνωρίζουµε µόνον τα ονόµατα της Μακρίνας και της Θεοσέβειας. Όλοι οι 
γιοι της Εµµελείας, εκτός από τον Γρηγόριο, και από τις κόρες η Μακρίνα δεν γνώρισαν 
γάµο. Στην Εµµέλεια είναι αφιερωµένο και το επίγραµµα ΠΑ 8, 162. 
 

ΠΑ 8, 168 
Μὴ ψεύδεσθ’ ὅτι γαστρὸς ἐπαινέται εἰσὶν ἀθληταί· 
λαιµῶν οἵδε νόµοι, ὠγαθοί, ὑµετέρων· 

Μάρτυσι δ’ εἰς τιµὴν ἓν ἐπίσταµαι· ὕβριν ἐλαύνειν 
ψυχῆς καὶ δαπανᾶν δάκρυσι τὴν πιµελήν. 

 
Μετάφραση 

Μη λέτε ψέµατα ότι οι αθλητές του µαρτυρίου επαινούν τη λαιµαργία.  
Αυτοί οι νόµοι, καλοί µου, είναι των δικών σας λαρυγγιών!  
Ένα πράγµα γνωρίζω ότι είναι προς τιµήν των µαρτύρων· να διώξουµε  
την αλαζονεία της ψυχής και να λιώσουµε µε δάκρυα το πάχος! 
 

ΠΑ 8, 172 
Τυµβολέται, γάστρωνες, ἐρευγόβιοι, πλατύνωτοι, 

µέχρι τίνος τύµβοις Μάρτυρας ἀλλοτρίοις 
τιµᾶτ’, εὐσεβέοντες ἃ µὴ θέµις; ἴσχετε λαιµούς, 
καὶ τότε πιστεύσω Μάρτυσιν ἦρα φέρειν. 

 
Μετάφραση 

Εσείς, τυµβωρύχοι, κοιλαράδες, γαστρίµαργοι, µε τα χοντρά οπίσθια, 
ως πότε θα τιµάτε τους µάρτυρες µε ξένους τάφους, παριστάνοντας 
τους ευσεβείς µε τρόπο ανόσιο; Περιορίστε τη λαιµαργία σας,  
και τότε θα πιστέψω ότι προσφέρετε τα πρέποντα στους µάρτυρες. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Αυτά είναι δύο από τα επιγράµµατα που συνέθεσε ο Γρηγόριος κατά των συµποσιαστών 
εντός των χριστιανικών ναών (ΠΑ 8, 166-169, 172, 175). Είναι γνωστές οι κοινές 
εστιάσεις των πρώτων Χριστιανών, οι λεγόµενες αγάπες, οι οποίες γίνονταν µέσα σε 
ναούς προς τιµήν των µαρτύρων της πίστεως. Ο Τερτυλλιανός που τις περιγράφει µε 
κάθε λεπτοµέρεια, τονίζει ότι και την ευσέβεια των Χριστιανών ενίσχυαν και την 
ανακούφιση των φτωχών εξυπηρετούσαν (Apologeticus 39, PL 1, 538-541). Φαίνεται 
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όµως πως γρήγορα η πνευµατικότητα και η ιεροπρέπεια του θεσµού εξέλιπαν, και τα 
συµπόσια αυτά εκφυλίστηκαν σε έκλυτες ευωχίες. Ο Κλήµης ο Αλεξανδρέας τα 
καταδικάζει αυστηρά: «Τὰ γὰρ βρώµατα τῇ κοιλίᾳ», ἐξ ὧν ὁ σαρκικὸς ὄντως οὑτοσὶ καὶ 
φθοροποιὸς ἀπήρτηται βίος· εἰ δ’ ἀγάπην τολµῶσι καλεῖν ἀθύρῳ γλώττῃ κεχρηµένοι 
δειπνάριά τινα κνίσης καὶ ζωµῶν ἀποπνέοντα, τὸ καλὸν καὶ σωτήριον ἔργον τοῦ λόγου, 
τὴν ἀγάπην τὴν ἡγιασµένην, κυθριδίοις καὶ ζωµοῦ ῥύσει καθυβρίζοντες ποτῷ τε καὶ τρυφῇ 
καὶ καπνῷ βλασφηµοῦντες τοὔνοµα, σφάλλονται τῆς ὑπολήψεως, τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ 
δειπναρίοις ἐξωνεῖσθαι προσδοκήσαντες (Παιδαγωγὸς 2, 1, PG 8, 384-385). 
Προβλήµατα στη λειτουργία του θεσµού διαπιστώνει ήδη ο Παύλος, Α΄ Πρὸς 
Κορινθίους 11, 20 κ.εξ. Απαγορεύτηκαν από τον 28ο κανόνα της εν Λαοδικεία Συνόδου 
(το έτος 364). Η επιµονή όµως του Γρηγορίου πάνω στο θέµα αυτό και η καυστικότητα 
της κριτικής του µαρτυρούν ότι οι επίµεµπτες αυτές συνάξεις εξακολουθούσαν να 
γίνονται. 
 

ΠΑ 8, 192 
Πρός σε Θεοῦ ξενίου λιτάζοµαι, ὅστις ἀµείβεις 
τύµβον ἐµόν, φράζειν· «Τοῖα πάθοις, ὁ δράσας.» 

– «Οὐκ οἶδ’ , ὅντινα τύµβος ἔχει νέκυν· ἀλλ’ ἐρέω γε  
δάκρυ’ ἐπισπένδων· τοῖα πάθοις, ὁ δράσας.» 

 
Μετάφραση 

Στο όνοµα του ξένιου Θεού παρακαλώ εσένα που περνάς 
από τον τάφο µου, να πεις: «Τέτοια να πάθεις, δράστη!»  
– «Δεν γνωρίζω ποιον νεκρό σκεπάζει αυτός ο τάφος. Αλλ’ όµως 
κάνοντας σπονδές µε τα δάκρυά µου θα πω: Τέτοια να πάθεις, δράστη!» 
 

ΠΑ 8, 208 
Οὗτος ἔπερσεν ἐµὸν φίλιον τάφον ἐλπίδι κούφῃ, 
ὃν µοῦνον κτεάνων ἔνθεν ἀπῆλθον ἔχων· 

καὶ τοῦτόν τις ἀλιτρὸς ἑαῖς παλάµαις ὀλέσειεν, 
ἐκ δ’ ὀλέσας τύµβου τῆλε βάλοι πατέρων. 

 
Μετάφραση 

Αυτός κατέστρεψε µε ελπίδα µάταιη τον αγαπηµένο µου τάφο, 
αυτό το µόνο από τα αγαθά που είχα όταν έφυγα από δω.  
Μακάρι κι εκείνον κάποιος άλλος κακούργος να τον σκοτώσει µε τα χέρια του, κι αφού 
τον σκοτώσει να τον πετάξει µακριά από τον τάφο των προγόνων του. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: Ελεγειακό δίστιχο.  
 

Τα παραπάνω επιγράµµατα είναι δύο από τα 85 µε τα οποία ο Γρηγόριος στηλιτεύει την 
κακουργία της τυµβωρυχίας. Το γεγονός ότι αφιερώνει το ένα τρίτο της συλλογής του 
στο θέµα αυτό ασφαλώς δείχνει το µέγεθος του προβλήµατος στην εποχή του αλλά και 
την αντανάκλασή του στον εσωτερικό κόσµο του ποιητή. Είπαµε παραπάνω ότι και τα 
επιγράµµατα για τον Μαρτινιανό εστιάζουν στο ίδιο µοτίβο, µε τη διαφορά όµως ότι 
αυτά του δευτέρου µέρους είναι όλα χωρίς αναφορά σε πρόσωπα και ονόµατα. 

Είναι γνωστό ότι η σύληση των τάφων και των νεκρών ήταν πολύ σύνηθες 
φαινόµενο κατά την ύστερη αρχαιότητα, παρ’ όλο που συνιστούσε εγκληµατική πράξη 
µε µεγάλη κοινωνική και ηθική απαξία. (Νοµοθεσία εναντίον της τυµβωρυχίας προβλέ-
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πεται στον Codex Theodosianus IX. 17, De sepulchri violate). Τούτο τεκµαίρεται από 
την πληθώρα των επιγραφών, των λεγόµενων defixiones, στις οποίες ο νεκρός 
καταράται ή προειδοποιεί απειλητικά τον επίδοξο δράστη. Το είδος αυτό των αρχαίων 
ελληνικών και ρωµαϊκών επιτυµβίων επιγραφών παρέλαβαν και οι πρώτοι χριστιανοί. 
Είναι εντυπωσιακό ότι οι διατυπώσεις των χριστιανικών επιγραφών αυτού του είδους 
παρουσιάζουν µιαν ιδιαίτερη εκδικητικότητα και ανατριχιαστική αγριότητα. Βλ. 
Ντάντης, Ἀπειλητικαὶ ἐκφράσεις. Η ρητορική του Γρηγορίου στα επιγράµµατα αυτά είναι 
σαφώς ηπιότερης έντασης. Ο ποιητής πειραµατίζεται µε διάφορους τύπους επιγραµµά-
των. Στο πρώτο από τα παραπάνω επιλέγει τον διάλογο ανάµεσα στον νεκρό και τον 
περαστικό διαβάτη, ενώ στο δεύτερο δίνει αποκλειστικά ποιητική φωνή στον νεκρό. 
 
 

ΑΝΩΝΥΜΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 

ΠΑ 1, 2 
Ἐν ταῖς ἁψῖσι τῶν Βλαχερνῶν 

 
Θεῖος Ἰουστῖνος, Σοφίης πόσις, ᾧ πόρε Χριστὸς  
πάντα διορθοῦσθαι καὶ κλέος ἐν πολέµοις,  

µητρὸς ἀπειρογάµοιο δόµον σκάζοντα νοήσας,  
σαθρὸν ἀποσκεδάσας τεῦξέ µιν ἀσφαλέως.  

 
Μετάφραση 

Στις αψίδες των Βλαχερνών 
 

Ο θείος Ιουστίνος, ο σύζυγος της Σοφίας, στον οποίο παρέσχε ο Χριστός 
την εξουσία να επανορθώνει τα πάντα, και δόξα στους πολέµους,  
µόλις κατάλαβε ότι ο οίκος της παρθένου µητέρας κατέρρεε,  
αποµάκρυνε κάθε τι σαθρό και τον κατασκεύασε ασφαλή.  
 

Σχόλια 
Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
Πρόκειται για κτητορικό επίγραµµα προς τιµήν του Ιουστίνου Β´ (565–578), διαδόχου 
του Ιουστινιανού. Σύµφωνα µε τον τίτλο, τα δύο ελεγειακά δίστιχα ήταν γραµµένα στις 
αψίδες του ναού της Θεοτόκου των Βλαχερνών: πρόκειται για δύο βραχίονες που 
προστέθηκαν από τον αυτοκράτορα και µε τους οποίους ο ναός έγινε σταυρόσχηµος.  

Ο περίφηµος ναός της Θεοτόκου των Βλαχερνών βρισκόταν στη βορειοδυτική 
άκρη της Κωνσταντινούπολης, αρχικά λίγο έξω από τα Θεοδοσιανά τείχη. 
Πρωτοκτίστηκε από την αυτοκράτειρα Πουλχερία γύρω στο 450. Περικλείστηκε εντός 
των τειχών µετά τη σωτηρία της πόλης και του ναού το 626, οπότε η εκκλησία 
συνδέθηκε µε τον Ακάθιστο Ύµνο (βλ. παρακάτω). Εκεί βρισκόταν η Αγία Σορός, το 
παρεκκλήσιο όπου φυλασσόταν το µαφόριον (ή ἐσθής) της Θεοτόκου, καθώς και 
λουτρό. Η εκκλησία τροποποιήθηκε επί Ιουστίνου Α´ (518–527), πιθανώς για να 
προστεθεί τρούλος στην αρχική βασιλική. Το βυζαντινό κτίσµα καταστράφηκε από 
πυρκαγιά το 1070 και ξανά το 1434 ολοκληρωτικά. 
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Βλ. Janin, Les églises et les monastères, λήµµα «Θεοτόκος, 15. Θεοτόκος τῶν 
Βλαχερνῶν» και Oxford Dictionary of Byzantium I, 293 («Blachernai, Church and 
Palace of»). Βλ. επίσης το επόµενο επίγραµµα.  
1 Σοφίης πόσις: Ο χαρακτηρισµός του Ιουστίνου Β´ ως συζύγου της Σοφίας, είναι 
ενδεικτικός του δυναµισµού της αυτοκράτειρας. Βλ. Αv. Cameron, The Empress Sophia.  
 

ΠΑ 1, 3 
Εἰς τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς αὐταῖς 

 
Ὁ πρὶν Ἰουστῖνος περικαλλέα δείµατο νηὸν  
τοῦτον µητρὶ Θεοῦ κάλλεϊ λαµπόµενον· 

ὁπλότερος δὲ µετ’ αὐτὸν Ἰουστῖνος βασιλεύων 
κρείσσονα τῆς προτέρης ὤπασεν ἀγλαΐην.  

 

Μετάφραση 
Για το ίδιο θέµα στις ίδιες αψίδες 

 
Ο παλαιότερος Ιουστίνος έκτισε αυτόν τον περικαλλή ναό 
για τη µητέρα του Θεού, ο οποίος λάµπει από οµορφιά· 
όταν βασίλευε όµως µετά απ᾽ αυτόν ο νεότερος Ιουστίνος, 
τού προσέδωσε λάµψη ανώτερη από την προηγούµενη. 

 

Σχόλια 
Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
Όπως και µε το προηγούµενο επίγραµµα, τα δύο ελεγειακά δίστιχα του κτητορικού 
αυτού επιγράµµατος ήταν γραµµένα στις αψίδες των βραχιόνων του ναού.  

Βλ. τα σχόλια στο προηγούµενο επίγραµµα.  
 

ΠΑ 1, 4 
Εἰς τὸν ναὸν τοῦ Προδρόµου ἐν τοῖς Στουδίου 

 
Τοῦτον Ἰωάννῃ, Χριστοῦ µεγάλῳ θεράποντι,  
Στούδιος ἀγλαὸν οἶκον ἐδείµατο· καρπαλίµως δὲ  
τῶν κάµεν εὕρετο µισθόν, ἑλὼν ὑπατηίδα ῥάβδον.  

 

Μετάφραση 
Στον ναό του Προδρόµου στου Στουδίου 

 
Για τον Ιωάννη, τον µεγάλο υπηρέτη του Χριστού, 
αυτόν τον λαµπρό οίκο έκτισε ο Στούδιος· γρήγορα 
για όσα έκαµε βρήκε ανταµοιβή, αποκτώντας τη ράβδο του υπάτου. 

 

Σχόλια 
Μέτρο: δακτυλικό εξάµετρο.  
Κτητορικό επίγραµµα, το οποίο σε αντίθεση προς τα προηγούµενα, δεν εγκωµιάζει 
αυτοκράτορα ούτε µέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας. Αναφέρεται στην 
οικοδόµηση του ναού της περίφηµης Μονής Στουδίου, αφιερωµένου στον Άγιο Ιωάννη 
τον Πρόδροµο. Κτήτορας ήταν ο πατρίκιος Στούδιος, που έδωσε το όνοµά του στην 
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περιοχή (τὰ Στουδίου), στη συνοικία της Ψαµαθιάς στη νοτιοδυτική Κωνσταντινούπολη. 
Ήταν ύπατος το 454 και κατά το επίγραµµα η υπατεία ήταν η ανταµοιβή του για την 
οικοδόµηση της βασιλικής, που ξεκίνησε το 450. Aπό το τέλος του όγδοου αιώνα, η 
µονή συνδέθηκε µε το όνοµα του ηγουµένου της Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη, µε τον 
οποίο πέρασε στην πιο λαµπρή φάση της ιστορίας της. Τα ερείπια του καθολικού 
σώζονται ως σήµερα. 

Βλ. PLRE ΙΙ, 1037 (Studius 2)· Janin, Les églises et les monastères, λήµµα 
«Πρόδροµος, 30. Προδρόµου (Μονή τοῦ) ἐν τοῖς Στουδίου» και Oxford Dictionary of 
Byzantium ΙΙΙ, 1960–1961 («Stoudios Monastery»).  
 

ΠΑ 1, 97 
Ἐν τῇ Μελέτῃ 

 

Νηὸς ἐγὼ κύδιστος Ἰουστίνοιο ἄνακτος,  
καί µ’ ὕπατος Θεόδωρος, ὁ καρτερός, ὁ τρὶς ὕπαρχος,  
ἄνθετο καὶ βασιλῆι καὶ υἱέι παµβασιλῆος,  
Ἰουστινιανῷ, στρατιῆς ἡγήτορι πάσης. 

 

Μετάφραση 
Στη Μελέτη 

 
Εγώ είµαι ο ένδοξος ναός του άνακτος Ιουστίνου· 
κι ο ύπατος Θεόδωρος, ο δυνατός, ο τρεις φορές ύπαρχος, 
µ᾽ αφιέρωσε και στον βασιλέα και στον γιο του βασιλέως των πάντων, 
τον Ιουστινιανό, τον αρχηγό όλου του στρατού. 

 

Σχόλια 
Μέτρο: δακτυλικό εξάµετρο.  
Αναθηµατικό επίγραµµα, στο οποίο µιλά ο προσωποποιηµένος ναός. 

Ο ναός, πιθανώς απλό ευκτήριο, στον οποίο αφορά το επίγραµµα αυτό όπως και 
το επόµενο της συλλογής (ΠΑ 1, 98), είναι άγνωστο σε ποιον ήταν αφιερωµένος. 
Βρισκόταν όµως στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή της πύλης της Μελέτης κοντά 
στο παλάτι, από όπου ήταν δυνατή η πρόσβαση στο λουτρό του Ζευξίππου. Βλ. Janin, 
Les églises et les monastères, λήµµα «Μελέτης (Εὐκτήριον)». 

Ο κτήτωρ Θεόδωρος, ο επονοµαζόµενος Τηγανιστής, πιθανώς από το πρότερο 
επάγγελµά του, διετέλεσε έπαρχος Κωνσταντινουπόλεως (praefectus urbis 
Constantinopoleos) τέσσερεις φορές: για πρώτη φορά σε µια άγνωστη χρονολογία, ίσως 
προς το τέλος της βασιλείας του Αναστασίου, και στη συνέχεια το 518/519 (το πρώτο 
έτος της βασιλείας του Ιουστίνου Α´), το 520 και κατά τα έτη 524–526. Το επίγραµµα, 
που αναφέρει τρεις θητείες του, χρονολογείται το 520. Τότε έκτισε και µια τετραπλή 
αψίδα στην πρωτεύουσα (ΠΑ 9, 696). Ανέγειρε επίσης άγαλµα του Ιουστίνου (ΠλΑ 64 / 
ΠΑ 16, 64). Η αναφερόµενη υπατεία του Θεοδώρου ήταν µόνο τιµητική. Βλ. σχετικά 
PLRE II, 1096 (Theodorus 57).  
3 υἱέι: Ο Ιουστινιανός ήταν ανηψιός και θετός, όπως µαρτυρά το επίγραµµα, γιος του 
Ιουστίνου Α´. Το 520 είχε το αξίωµα του στρατηγού (magister utriusque militiae), αλλά 
δεν ήταν ακόµη ύπατος (έγινε το 521), αλλιώς αυτό θα αναφερόταν στο ποίηµα. Βλ. 
PLRE II, 645 (Fl. Petrus Sabbatius Iustinianus 7).  
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ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (;) 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Για τον Σωφρόνιο και τα (αµφιβαλλόµενα) επιγράµµατά του, βλ. παραπάνω, το 
υποκεφάλαιο για το επιτύµβιο επίγραµµα. 
 

Ἐπιγράµµατα 
 

ΠΑ 1, 90 
Εἰς Κῦρον καὶ Ἰωάννην 

 
Κύρῳ, ἀκεστορίης πανυπέρτατα µέτρα λαχόντι,  
καὐτῷ Ἰωάννῃ, µάρτυσι θεσπεσίοις,  

Σωφρόνιος, βλεφάρων ψυχαλγέα νοῦσον ἀλύξας,  
βαιὸν ἀµειβόµενος τήνδ’ ἀνέθηκε βίβλον.  

 
Μετάφραση 

Στον Κύρο και τον Ιωάννη 
 

Στον Κύρο, που τού ᾽λαχε η ύψιστη τέχνη της ιατρικής, 
και σ᾽ αυτόν τον Ιωάννη, τους αγίους µάρτυρες, 
ο Σωφρόνιος αφιέρωσε αυτό εδώ το βιβλίο ως ευτελή ανταµοιβή,  
επειδή γλύτωσε απ᾽ την ασθένεια των µατιών που τον βασάνιζε. 

 
Σχόλια 

Μέτρο: ελεγειακό δίστιχο.  
Κατά τη µαρτυρία του κώδικα Vat. gr. 1607, που έχει πιθανότητες να είναι ορθή, το 
βιβλιακό αυτό επίγραµµα αποδίδεται στον κατά τα άλλα άγνωστο ιατροσοφιστή Σενέκα. 

Οι Κύρος και Ιωάννης ήταν ζεύγος Αγίων Αναργύρων, που θεράπευαν ασθενείς 
χωρίς αµοιβή, όπως και οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσµάς και Δαµιανός. Μαρτύρησαν στην 
Αίγυπτο επί Διοκλητιανού το 292, και η µνήµη τους εορτάζεται στις 31 Ιανουαρίου. Βλ. 
π.χ. Delehaye, Les saints d’Aboukir. 

Ο Σωφρόνιος αφιέρωσε ένα βιβλίο στους αγίους, το οποίο θα περιείχε προφανώς 
τα δικά του έργα προς τιµήν τους: αφενός ίσως τον πανηγυρικό λόγο του για τους αγίους 
(CPG 7645), του οποίου η αρχή θυµίζει το επίγραµµα: Ὀφθαλµῶν ἀρρωστίας ἕνεκα 
Κύρῳ καὶ Ἰωάννῃ προσελθόντες, αφετέρου τη συλλογή των θαυµάτων τους (CPG 7646), 
στο τέλος της οποίας περιγράφει το θαύµα που συνέβη στον ίδιο. Η αφιέρωση θα έλαβε 
χώρα στον ναό των Aγίων στο Αµπουκίρ της Κάτω Αιγύπτου, στον οποίο είχε 
καταφύγει ο ποιητής αναζητώντας θεραπεία, όταν προσβλήθηκαν τα µάτια του από 
ασθένεια κατά την παραµονή του στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 620. 

Το επίγραµµα (CPG 7651.2) σε ελεγειακό δίστιχο θα βρισκόταν στη «σελίδα 
τίτλου», ίσως περιµετρικά µιας κεντρικής απεικόνισης των αγίων.  

 

Βιβλιογραφία 
Baldwin, Notes on Christian Epigrams. — Lauxtermann, Byzantine Poetry, 89–98, 357–
361 («AP I, 37–89»). — Hörandner, Ποίηση, 89–90.	  
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Β) Άλλα κοσµικά ποιητικά είδη 
 
 

ΚΟΪΝΤΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ 
 

Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη 
 
Οι πληροφορίες που διαθέτουµε για τον ποιητή του µυθολογικού έπους που 
είναι γνωστό ως οι Μεθ᾽ Ὅµηρον λόγοι (ή τα Μεθ᾽ Ὅµηρον) είναι ελάχιστες: 
µεταγενέστερες πηγές τον αποκαλούν «Κόιντο» και τού έχει δοθεί η επωνυµία 
«Σµυρναίος» µε βάση ένα χωρίο κοντά στο τέλος του έπους του, όπου ο 
αφηγητής επικαλείται τις Μούσες πριν παραθέσει τον κατάλογο των ηρώων που 
εισήλθαν στον Δούρειο Ίππο: λέει στις Μούσες πως αυτές έβαλαν το τραγούδι 
στο µυαλό του «πριν ακόµα το χνούδι απλωθεί στα µάγουλά του», όταν ο ίδιος 
πήγαινε τα κοπάδια του στα εδάφη της Σµύρνης (Κόιντ. Σµ. 12.308–13). 
Μολονότι δεν αποκλείεται ο Κόιντος να καταγόταν από τη Μικρά Ασία, καθώς 
παρατηρείται στο έπος οικειότητα µε τον συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο 
(Vian, Recherches sur les Posthomerica 110–14), η παραπάνω αναφορά στην 
Σµύρνη παραπέµπει περισσότερο σε λογοτεχνική σύνδεση του Κόιντου µε τον 
Όµηρο, η γενέτειρα του οποίου ταυτιζόταν και µε αυτήν την πόλη. Δεν 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τη χρονολόγηση του ποιητή και του έπους, αλλά 
µε βάση κάποια στοιχεία που αντλούνται από το ίδιο το έπος και µέσα από 
σύγκριση µε σχετικά χωρία άλλων έργων της αυτοκρατορικής εποχής (κυρίως 
τα Ἁλιευτικά του Οππιανού και το επύλλιο Ἰλίου Ἅλωσις του Τριφιοδώρου), ο 
Κόιντος και το έπος του τοποθετούνται στον 3ο αιώνα µ.Χ. 
 

Μεθ᾽ Ὅµηρον 
 

Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη 
 
Σε αντίθεση µε άλλα µυθολογικά έπη, το έργο του Κόιντου δεν ξεκινά µε 
επίκληση στη Μούσα ή σε άλλη θεότητα, αλλά µε σύντοµη ανακεφαλαίωση του 
τελευταίου επεισοδίου της Ἰλιάδος, δηλαδή µε την ταφή του Έκτορα, και κλείνει 
µε την τρικυµία που έπληξε τους Αχαιούς κατά το ταξίδι της επιστροφής και µε 
αναφορά στα δεινά που πρόκειται να αντιµετωπίσει ο Οδυσσέας από την οργή 
του Ποσειδώνα. Το έργο του Κόιντου, το οποίο εκτείνεται σε δεκατέσσερις 
λόγους, καλύπτει εποµένως το αφηγηµατικό κενό µεταξύ του τέλους 
της Ἰλιάδος και της αρχής της Ὀδυσσείας. 

Σηµαντικό µέρος της έρευνας για τους Μεθ᾽ Ὅµηρον λόγους έχει εστιάσει 
στις πηγές του έργου και ιδιαίτερα στο ερώτηµα εάν ο Κόιντος γνώριζε τα έπη 
της αρχαϊκής εποχής που ανήκαν στον λεγόµενο Επικό Κύκλο και κάλυπταν τα 
γεγονότα µετά την Ἰλιάδα (Αἰθιοπίς, Μικρὰ Ἰλιάς, Ἰλίου πέρσις, Νόστοι), αλλά 
και την Αινειάδα του Βιργιλίου που περιέχει, όπως και οι Μεθ᾽ Ὅµηρον λόγοι, 
αφήγηση της άλωσης της Τροίας (βλ. Carvounis, A Commentary on Quintus of 
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Smyrna liii–lxv). Σε πιο πρόσφατες µελέτες, ερευνητές έχουν αναδείξει τη 
δηµιουργική πρόσληψη της προγενέστερης λογοτεχνικής παράδοσης από τον 
Κόιντο σε λεκτικό επίπεδο και την προσεγµένη χρήση µοτίβων και εικόνων σε 
αυτό το µεταγενέστερο πλαίσιο. Μολονότι ὁµηρικώτατος, ο Κόιντος αποφεύγει 
να επαναλαµβάνει οµηρικές φράσεις και να αντλεί έµπνευση από µία µόνο πηγή 
και προτιµά να συνδυάζει µε πρωτοτυπία χωρία από διαφορετικές πηγές, κυρίως 
από τα οµηρικά έπη, αλλά και από άλλα έργα, όπως είναι τα Ἀργοναυτικά του 
Απολλώνιου και το αρχαίο δράµα. 

Παρατίθενται πιο κάτω δύο χωρία από τον Κόιντο που περιγράφουν 
σκηνές από ιδιαίτερα γνωστά επεισόδια της µυθολογικής παράδοσης, δηλαδή 
τον θανάσιµο τραυµατισµό του Αχιλλέα (3.26–95) και την ανάκτηση της Ελένης 
από τον σύζυγό της Μενέλαο κατά την άλωση της Τροίας (13.385–419). Το 
αρχαίο κείµενο βασίζεται στην τρίτοµη έκδοση του F. Vian, Quintus de Smyrne. 
La suite d’Homère (Paris, 1963–1969).  

 
3.26–95: Ο θάνατος του Αχιλλέα 

 
Ο τρίτος λόγος του έπους του Κόιντου είναι ο δεύτερος εκτενέστερος σε 
ολόκληρο το έργο και περιγράφει τον θάνατο του Αχιλλέα µετά από τις 
διαδοχικές νίκες του στους δύο πρώτους λόγους εναντίον της Πενθεσίλειας και 
του Μέµνονα αντίστοιχα. Ο τρίτος αυτός λόγος περιλαµβάνει δύο ενότητες: 
πρώτα περιγράφεται ο θάνατος του Αχιλλέα και η σφοδρή µάχη που ακολουθεί 
για το σώµα του (10–384), ενώ στη συνέχεια περιγράφονται εκτενώς οι θρήνοι 
για τον νεκρό ήρωα, καθώς και η καύση του σώµατός του (385–742). Ο λόγος 
κλείνει µε τον θρήνο των αλόγων του Αχιλλέα (743–765) και µε τον 
παρηγορητικό λόγο του Ποσειδώνα προς την Θέτιδα, µητέρα του ήρωα (766–
787). 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από την αρχαιότητα, το έργο Αἰθιοπίς, το οποίο 
αποδίδεται στον Αρκτίνο και ανήκε στον λεγόµενο Επικό Κύκλο της αρχαϊκής 
περιόδου, περιείχε εκτενή αφήγηση του θανάτου του Αχιλλέα από τον Πάρη και 
τον Απόλλωνα. Από το έργο αυτό σώζεται σήµερα ελάχιστο µέρος, οπότε δεν 
είναι δυνατή η αντιπαραβολή µε τους Μεθ᾽ Ὅµηρον λόγους, ενώ δεν µπορεί να 
διατυπωθεί κάποιο συµπέρασµα σχετικά µε το αν ο ίδιος ο Κόιντος είχε άµεση 
πρόσβαση στο έργο αυτό του Επικού Κύκλου. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός 
ότι παρατηρούνται αποκλίσεις µεταξύ ενός µυθολογικού επεισοδίου στο έπος 
του Κόιντου και του αντίστοιχου επεισοδίου σε έργο του Επικού Κύκλου δεν 
σηµαίνει απαραίτητα ότι ο Κόιντος δεν γνώριζε το συγκεκριµένο έργο. 

Στην Ἰλιάδα ο ίδιος ο Αχιλλέας αναφέρει συχνά το γεγονός ότι δεν θα 
επιστρέψει στην πατρίδα του από τον Τρωικό Πόλεµο (Σ 330–332, Τ 328–330, 
T 421–22, Φ 110–113, Ψ 150). Πιο συγκεκριµένες νύξεις για τον επικείµενο 
θάνατό του δίνει το φάντασµα του νεκρού Πατρόκλου, που αναφέρει ότι ο 
Αχιλλέας θα πέσει κάτω από τα τείχη των Τρώων (Ψ 81), αλλά και τα θεϊκά 
άλογα του Αχιλλέα, που προσδιορίζουν ότι ο ήρωας θα σκοτωθεί και από θεό 
και από θνητό (Υ 417 µόρσιµόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶφι δαµῆναι), και ο 
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ετοιµοθάνατος Έκτορας, ο οποίος αποκαλύπτει τα ονόµατα των θυτών και τον 
τόπο του θανάτου του Αχιλλέα: Χ 359–360 ἤµατι τῷ, ὅτε κέν σε Πάρις καὶ 
Φοῖβος Ἀπόλλων / ἐσθλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν. Όπως θα δούµε 
στο παρακάτω χωρίο, στην αφήγηση του Κόιντου ανακαλείται µία παλαιότερη 
προειδοποίηση της Θέτιδας, την οποία είχε αναφέρει και ο Αχιλλέας στην 
Ἰλιάδα, όπου η µητέρα του τού είχε πει ότι ο Απόλλωνας θα τον θανάτωνε στις 
Σκαιές Πύλες (Φ 275–8: βλ. πιο κάτω στους στίχους 80–82). Πρότυπο για τον 
Κόιντο στην αφήγηση του θανάτου του Αχιλλέα είναι ο θάνατος του Πατρόκλου 
στη ραψωδία Π της Ἰλιάδος: και τα δύο γεγονότα διαδραµατίζονται στις Σκαιές 
πύλες (πβλ. τα λόγια της Θέτιδας στη ραψωδία Σ 453) υπό την καθοδήγηση του 
Απόλλωνα, ο οποίος πρώτα προειδοποιεί και στη συνέχεια αιφνιδιάζει τον 
θνητό. 

Στον τρίτο λόγο του Κόιντου ο θάνατος του Αχιλλέα στη µάχη 
τοποθετείται την ηµέρα µετά από την µάχη στην οποία έχουν σκοτωθεί ο 
Μέµνονας, γιος της Αυγής, και ο Αντίλοχος, γιος του Νέστορα. Δεν εµπλέκεται 
κανένας θνητός σε αυτήν την εκδοχή του θανάτου του Αχιλλέα, αλλά υπεύθυνος 
είναι µόνο ο θεός Απόλλωνας. Οργισµένος µε τη λυσσαλέα επιθετικότητα του 
ήρωα, ο Απόλλωνας κατεβαίνει από τον Όλυµπο και τον προειδοποιεί· όταν ο 
Αχιλλέας αρνείται να υπακούσει και προκαλεί ανοιχτά τον θεό, ο Απόλλωνας 
γίνεται αόρατος και εκτοξεύει το βέλος του τραυµατίζοντας θανάσιµα τον 
Αχιλλέα, ο οποίος αναδεικνύεται ως εξέχουσα ηρωική µορφή που τελικά 
σκοτώνεται µόνο µετά από την παρέµβαση ενός Ολύµπιου θεού. 

 
Καί νύ κε πάντας ὄλεσσε, πύλας δ᾽ εἰς οὖδας ἔρεισε 

θαιρῶν ἐξερύσας, ἢ καὶ συνέαξεν ὀχῆας 
δόχµιος ἐγχριµφθείς, Δαναοῖσι δ᾽ ἔθηκε κέλευθον 
ἐς Πριάµοιο πόληα, διέπραθε δ᾽ ὄλβιον ἄστυ, 
εἰ µή οἱ µέγα Φοῖβος ἀνηλέι χώσατο θυµῷ,   30 
ὡς ἴδεν ἄσπετα φῦλα δαϊκταµένων ἡρώων. 
Αἶψα δ᾽ ἀπ᾽ Οὐλύµποιο κατήλυθε θηρὶ ἐοικὼς 
ἰοδόκην ὤµοισιν ἔχων καὶ ἀναλθέας ἰούς· 
ἔστη δ᾽ Αἰακίδαο καταντίον· ἀµφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ 
γωρυτὸς καὶ τόξα µέγ᾽ ἴαχεν, ἐκ δέ οἱ ὄσσων   35 
πῦρ ἄµοτον µάρµαιρε, ποσὶν δ᾽ ὑπὸ κίνυτο γαῖα. 
Σµερδαλέον δ᾽ ἤυσε µέγας θεός, ὄφρ᾽ Ἀχιλῆα 
τρέψῃ ἀπὸ πτολέµοιο θεοῦ ὄπα ταρβήσαντα 
θεσπεσίην καὶ Τρῶας ὑπ᾽ ἐκ θανάτοιο σαώσῃ· 
«Χάζεο, Πηλείδη, Τρώων ἑκάς, οὐ γὰρ ἔοικεν   40 
οὔ σ᾽ ἔτι δυσµενέεσσι κακὰς ἐπὶ Κῆρας ἰάλλειν, 
µή σε καὶ ἀθανάτων τις ἀπ᾽ Οὐλύµποιο χαλέψῃ.» 
Ὣς ἄρ᾽ ἔφη· ὃ δ᾽ ἄρ᾽ οὔ τι θεοῦ τρέσεν ἄµβροτον αὐδήν· 
ἤδη γάρ οἱ Κῆρες ἀµείλιχοι ἀµφεποτῶντο. 
Τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε θεοῦ, µέγα δ᾽ ἴαχεν ἄντην·  45 
«Φοῖβε, τί ἤ µε θεοῖσι καὶ οὐ µεµαῶτα µάχεσθαι 
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ὀτρύνεις Τρώεσσιν ὑπερφιάλοισιν ἀµύνων; 
Ἤδη γὰρ καὶ πρόσθε µ᾽ ἀποστρέψας ὀρυµαγδοῦ 
ἤπαφες, ὁππότε πρῶτον ὑπεξεσάωσας ὀλέθρου 
Ἕκτορα τῷ µέγα Τρῶες ἀνὰ πτόλιν εὐχετόωντο.    50 
Ἀλλ᾽ ἀναχάζεο τῆλε καὶ ἐς µακάρων ἕδος ἄλλων 
ἔρχεο, µή σε βάλοιµι καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα.» 
Ὣς εἰπὼν ἀπάτερθε θεὸν λίπε, βῆ δ᾽ ἐπὶ Τρῶας 
οἵ ῥ᾽ ἔτι που φεύγεσκον ἅµα προπάροιθε πόληος, 
καὶ τοὺς µὲν σεύεσκεν· ὃ δ᾽ ἀσχαλόων ἐνὶ θυµῷ   55 
Φοῖβος ἑὸν κατὰ θυµὸν ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν· 
«Ὤ πόποι, ὡς ὅ γε µαίνετ᾽ ἀνὰ φρένας· ἀλλά µιν οὔ τι 
οὐδ᾽ αὐτὸς Κρονίδης ἔτ᾽ ἀνέξεται οὔτέ τις ἄλλος  
οὕτω µαργαίνοντα καὶ ἀντιόωντα θεοῖσιν.» 
Ὣς ἄρ᾽ ἔφη καὶ ἄιστος ὁµοῦ νεφέεσσιν ἐτύχθη·   60 
ἠέρα δ᾽ ἑσσάµενος στυγερὸν προέηκε βέλεµνον 
καί ἑ θοῶς οὔτησε κατὰ σφυρόν. Αἶψα δ᾽ ἀνῖαι 
δῦσαν ὑπὸ κραδίην· ὃ δ᾽ ἀνετράπετ᾽ ἠύτε πύργος, 
ὅν τε βίη τυφῶνος ὑποχθονίῃ στροφάλιγγι 
ῥήξῃ ὑπὲρ δαπέδοιο κραδαινοµένης βαθὺ γαίης·   65 
ὣς ἐκλίθη δέµας ἠὺ κατ᾽ οὔδεος Αἰακίδαο. 
Ἀµφὶ δὲ παπτήνας ὀλοὸν καὶ †ἄκρατον† ὁµόκλα· 
«Τίς νύ µοι αἰνὸν ὀιστὸν ἐπιπροέηκε κρυφηδόν; 
Τλήτω µευ κατέναντα καὶ εἰς ἀναφανδὸν ἱκέσθαι, 
ὄφρά κέ οἱ µέλαν αἷµα καὶ ἔγκατα πάντα χυθείη   70 
ἡµετέρῳ περὶ δουρὶ καὶ Ἄιδα λυγρὸν ἵκηται. 
Οἶδα γὰρ ὡς οὔ τίς µε δυνήσεται ἐγγύθεν ἐλθὼν 
ἐγχείῃ δαµάσασθαι ἐπιχθονίων ἡρώων, 
οὐδ᾽ εἴ περ στέρνοισι µάλ᾽ ἄτροµον ἦτορ ἔχῃσιν, 
ἄτροµον ἦτορ ἔχῃσι λίην καὶ χάλκεος εἴη.    75 
Κρύβδα δ᾽ ἀνάλκιδες αἰὲν ἀγαυοτέρους λοχόωσι 
τῶ µευ ἴτω κατέναντα, καὶ εἰ θεὸς εὔχεται εἶναι 
χωόµενος Δαναοῖς, ἐπεὶ ἦ νύ µοι ἦτορ ἔολπεν 
ἔµµεναι Ἀπόλλωνα λυγρῇ κεκαλυµµένον ὄρφνῃ. 
Ὣς γάρ µοι τὸ πάροιθε φίλη διεπέφραδε µήτηρ   80 
κείνου ὑπαὶ βελέεσσιν ὀιζυρῶς ἀπολέσθαι 
Σκαιῇς ἀµφὶ πύλῃσι· τὸ δ᾽ οὐκ ἀνεµώλιον ἦεν.» 
Ἦ καὶ λυγρὸν ὀιστὸν ἀµειλίκτοισι χέρεσσιν 
ἕλκεος ἐξείρυσσεν ἀναλθέος· ἐκ δέ οἱ αἷµα 
ἔσσυτο τειροµένοιο, πότµος δέ οἱ ἦτορ ἐδάµνα.   85 
Ἀσχαλόων δ᾽ ἔρριψε βέλος· τὸ δ᾽ ἄρ᾽ αἶψα κιοῦσαι 
Πνοιαὶ ἀνηρείψαντο, δόσαν δέ µιν Ἀπόλλωνι 
ἐς Διὸς οἰχοµένῳ ζάθεον πέδον· οὐ γὰρ ἐῴκει 
ἄµβροτον ἰὸν ὀλέσθαι ἀπ᾽ ἀθανάτοιο µολόντα. 
Δεξάµενος δ᾽ ὅ γε κραιπνὸς ἀφίκετο µακρὸν Ὄλυµπον  90 
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ἄλλων ἀθανάτων ἐς ὁµήγυριν, ἧχι µάλιστα 
πανσυδίῃ ἀγέροντο µάχην ἐσορώµενοι ἀνδρῶν· 
οἳ µὲν γὰρ Τρώεσσι µενοίνεον εὖχος ὀρέξαι, 
οἳ δ᾽ ἄρα καὶ Δαναοῖς, δι<ὰ δ᾽> ἄνδιχα µητιόωντες 
δέρκοντο κτείνοντας ἀνὰ µόθον ὀλλυµένους τε.   95 
 

Μετάφραση 
Και (sc. ο Αχιλλέας) θα τους είχε όλους καταστρέψει, θα είχε ρίξει τις πύλες  
 στο έδαφος  
αφαιρώντας τους αρµούς ή και τους σύρτες θα κοµµάτιαζε  
µε επίθεση από τα πλάγια, θα ετοίµαζε για τους Δαναούς τον δρόµο  
προς την πόλη του Πριάµου, και θα κατακτούσε την πλούσια πόλη, 
εάν δεν θύµωνε πολύ µαζί του ο Φοίβος µες στη σκληρή καρδιά του, 30 
όταν είδε τις αµέτρητες φυλές των σκοτωµένων ηρώων. 
Αµέσως από τον Όλυµπο κατέβηκε όµοιος µε θηρίο, 
µε φαρέτρα στους ώµους και βέλη φονικά· 
στάθηκε απέναντι από τον Αιακίδη· γύρω του 
η θήκη και τα τόξα δυνατά βρόντηξαν, από τα µάτια του 35 
άγρια άστραφτε φωτιά, και η γη κινούνταν κάτω από τα πόδια του. 
Έβγαλε τροµερή φωνή ο µεγάλος θεός για να αποµακρύνει από τον πόλεµο 
τον Αχιλλέα, αφού αυτός φοβηθεί την υπερφυσική φωνή του θεού, 
και για να σώσει τους Τρώες από τον θάνατο.  
«Φύγε, γιε του Πηλέα, µακριά από τους Τρώες,  40 
διότι δεν αρµόζει να ρίχνεις άλλο πια τις κακές Κήρες στους εχθρούς, 
µήπως ακόµα και κάποιος από τους αθανάτους από τον Όλυµπο σε βλάψει.» 
Έτσι τότε µίλησε· όµως εκείνος καθόλου δεν φοβήθηκε την αθάνατη φωνή του θεού· 
διότι ήδη οι Κήρες, αµείλικτες, γύρω του πετούσαν. 
Γι’ αυτό τότε δεν λογάριαζε τον θεό και ανοιχτά αποκρίθηκε· 45 
«Φοίβε, γιατί µε παροτρύνεις, ενώ δεν το επιθυµώ,  
να µάχοµαι µε τους θεούς, αφού υπερασπίζεσαι τους αλαζόνες Τρώες; 
Διότι ήδη και προηγουµένως µε ξεγέλασες, όταν µε έστρεψες µακριά από τη µάχη, 
τότε που πρωτύτερα έσωσες από τον όλεθρο τον Έκτορα,  
τον οποίον οι Τρώες τιµούσαν πολύ µέσα στην πόλη. 50 
Αλλά φύγε µακριά και πήγαινε στην κατοικία των άλλων θεών,  
µη σε χτυπήσω, αθάνατος κι αν είσαι.» 
Έτσι µίλησε και άφησε τον θεό µακριά· πήγε προς τους Τρώες, 
οι οποίοι ακόµα προσπαθούσαν να διαφύγουν µαζί µπροστά από την πόλη, 
και τους κατεδίωκε· αγανακτισµένος µέσα του, όµως, 55 
ο Φοίβος είπε τέτοια λόγια στον εαυτό του· 
«Αλίµονο, πόσο µαίνεται αυτός µέσα του· αλλά ούτε ο ίδιος ο  
γιος του Κρόνου ούτε κάποιος άλλος δεν θα τον ανεχτεί άλλο, 
τόσο εκτός εαυτού είναι και εναντιώνεται στους θεούς.» 
Έτσι είπε και έγινε αόρατος µαζί µε σύννεφα· 60 
µε οµίχλη καλυµµένος έριξε βέλος µισητό 
και γρήγορα στο σφυρό τον χτύπησε. Πόνοι αµέσως 
µπήκαν στην καρδιά του· αυτός έπεσε σαν πύργος, 
που η δύναµη ενός τυφώνα µε υπόγειο στρόβιλο 
προκαλεί καταστροφή πάνω από το έδαφος όταν η γη σείεται βαθιά· 65 
έτσι έγειρε το γενναίο σώµα του Αιακίδη στο έδαφος επάνω. 
Κοιτάζοντας γύρω του, τροµερά άρχισε να φωνάζει και ασυγκράτητα: 
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«Ποιος λοιπόν φοβερό βέλος µού έστειλε κρυφά; 
Ας τολµήσει µπροστά µου και στα φανερά να έρθει 
για να χυθεί το µαύρο αίµα του και όλα τα εντόσθια 70 
γύρω από το δόρυ µου και να πάει στον ολέθριο Άδη· 
διότι γνωρίζω πως κανένας από τους θνητούς ήρωες δεν θα έχει τη δύναµη 
να µε πλησιάσει µε τη λόγχη και να µε σκοτώσει, 
ούτε και αν έχει µες στα στήθη του αληθινά ατρόµητη καρδιά,  
ατρόµητη καρδιά – αλήθεια – και να είναι ο ίδιος από χαλκό. 75 
Στα κρυφά οι δειλοί πάντοτε στήνουν ενέδρα στους πιο γενναίους, 
εποµένως ας έρθει µπροστά µου, ακόµα και αν δηλώνει πως είναι θεός  
µε τους Δαναούς οργισµένος· γιατί στα αλήθεια η καρδιά µου νοµίζει 
πως είναι ο Απόλλωνας, καλυµµένος µε ολέθρια οµίχλη· 
διότι έτσι στο παρελθόν η µητέρα µού µήνυσε ότι θλιβερά θα χαθώ  80 
από εκείνου τα βέλη κοντά στις Σκαιές πύλες· 
λόγια του αέρα δεν ήταν αυτά.» 
Είπε, και µε χέρια αµείλικτα το ολέθριο βέλος 
από το µοιραίο τραύµα τράβηξε· αίµα ξεχύθηκε 
από αυτόν καθώς έχανε τη δύναµή του και ο θάνατος άρχισε να κυριεύει 
  την καρδιά του. 85 
Εξοργισµένος πέταξε το βέλος· οι Άνεµοι ήρθαν αµέσως  
και το άρπαξαν και το έδωσαν στον Απόλλωνα, 
καθώς αυτός πήγαινε στον πανίερο τόπο του Δία· διότι δεν ήταν καλό 
να χαθεί θεϊκό βέλος που έχει φύγει από αθάνατο.  
Αυτός το παρέλαβε και γρήγορα έφτασε στον ψηλό Όλυµπο, 90 
στη συνάθροιση των υπολοίπων αθανάτων, όπου πιο πολύ  
συγκεντρώνονταν όλοι µαζί, παρακολουθώντας τη µάχη των θνητών· 
διότι άλλοι επιθυµούσαν να δώσουν τη δόξα στους Τρώες, 
ενώ άλλοι και στους Δαναούς· συλλογίζονταν χωρισµένοι σε δύο µεριές 
και παρακολουθούσαν αυτούς που σκότωναν και αυτούς που χάνονταν στη µάχη. 95 

 
Σχόλια 

26–62 Η παρούσα σκηνή περιγράφει την πρώτη παρέµβαση του Απόλλωνα στο έπος του 
Κόιντου. Ο θεός βλέπει αµέτρητους νεκρούς από την ορµητική επίθεση του Αχιλλέα και 
οδηγείται οργισµένος στο πεδίο της µάχης (26–36)· καλεί ανοιχτά τον ήρωα να 
υποχωρήσει και προειδοποιεί ότι κάποιος θεός µπορεί να τον βλάψει (37–42). Ο 
Αχιλλέας αγνοεί την προειδοποίηση και απειλεί τον ίδιο τον θεό (42–55), ο οποίος στη 
συνέχεια γίνεται αόρατος και στοχεύει τον Αχιλλέα στον αστράγαλο (55–62). Η σκηνή 
αυτή βασίζεται στην πρώτη εµφάνιση του Απόλλωνα στην ραψωδία Α της Ἰλιάδος, όπου 
ο θεός κατεβαίνει οργισµένος από τον Όλυµπο και ρίχνει βέλη κατά των Αχαιών (βλ. 
πιο κάτω, στους στίχους 32–36), αλλά και στις προειδοποιήσεις του Απόλλωνα σε 
θνητούς στις ραψωδίες Ε και Π της Ἰλιάδος (βλ. στους στίχους 37–42). Ενώ, όµως, στις 
δύο αυτές ραψωδίες οι θνητοί συµµορφώνονται στις υποδείξεις του θεού και 
υποχωρούν, ο Αχιλλέας εδώ αρνείται να υποχωρήσει και προκαλείται ο θανάσιµος 
τραυµατισµός του. 
 

26–31 Ο αφηγητής αναφέρει τις συνέπειες που θα είχε η ορµητική επίθεση του Αχιλλέα 
και που θα οδηγούσε ακόµα και στην άλωση της Τροίας (29) εάν ο Απόλλωνας δεν 
αντιδρούσε άµεσα (32 αἶψα), πληµµυρισµένος από οργή στη θέα των αµέτρητων 
νεκρών. Όπως αναφέρεται στην αρχή του τρίτου λόγου, το κίνητρο του Αχιλλέα στην 
επίθεση αυτή είναι ο θυµός του µετά από τον πρόσφατο θάνατο του Αντίλοχου, γιου του 
Νέστορα: βλ. 10–11 Πηλείδης δ᾽ ἑτάροιο χολούµενος Ἀντιλόχοιο / σµερδνὸν ἐπὶ Τρώεσσι 
κορύσσετο. 
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32–36 Κατά την κάθοδό του από τον Όλυµπο ο Απόλλωνας, όµοιος µε θηρίο (32 θηρὶ 
ἐοικώς), φέρει τα χαρακτηριστικά του όπλα (33 ἰοδόκην… ἰούς)· πβλ. τα οµηρικά 
επίθετα ἑκάεργος και ἑκατηβόλος. Όταν στέκεται απέναντι από τον Αχιλλέα, 
υπογραµµίζεται ο θόρυβος των όπλων του (35 ἴαχεν), η λάµψη των µατιών του (36 
µάρµαιρε), και η κίνηση της γης κάτω από τα πόδια του (36 κίνυτο). Η πρώτη αυτή 
κάθοδος του Απόλλωνα στο πεδίο της µάχης στο έπος του Κόιντου ανακαλεί την πρώτη 
εµφάνιση του θεού στην Ἰλιάδα, όπου ανταποκρίνεται άµεσα στην προσευχή του 
Χρύση· κατεβαίνει από τον Όλυµπο µε θυµό και στοχεύει µε τα βέλη του πρώτα τα ζώα 
και µετά τον ίδιο τον στρατό των Αχαιών: βλ. Α 44–49 βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύµποιο καρήνων 
χωόµενος κῆρ, / τόξ᾽ ὤµοισιν ἔχων ἀµφηρεφέα τε φαρέτρην· / ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ ἐπ᾽ 
ὤµων χωοµένοιο, / αὐτοῦ κινηθέντος· ὃ δ᾽ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς. / ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν, 
µετὰ δ᾽ἰὸν ἕηκεν, / δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο. Εκεί, όπως κι εδώ, γίνεται 
αναφορά στον θυµό του θεού, στα βέλη και στο τόξο µέσα στη θήκη του, καθώς και 
στον θόρυβο των όπλων του. 
 

34 ἔστη δ᾽ Αἰακίδαο καταντίον: Ξεκινά η αντιπαράθεση µεταξύ του Απόλλωνα και του 
Αχιλλέα, η οποία εκφέρεται στη συνέχεια και µε τις προστακτικές χάζεο (40) και 
ἀναχάζεο (51).  
 

Αἰακίδαο: Ο Αχιλλέας είναι γιος του Πηλέα και εγγονός του Αιακού· πβλ. τον στίχο 66. 
 

35 γωρυτός: ἅπαξ λεγόµενον στα οµηρικά έπη (πβλ. Ὀδυσσείας φ 53–54 ἔνθεν ὀρεξαµένη 
ἀπὸ πασσάλου αἴνυτο τόξον / αὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο φαεινός), το οποίο ο Κόιντος 
χρησιµοποιεί δύο ακόµα φορές στο έπος του (Κόιντ. Σµ. 9.296, 10.188). 
 

37–39 ὄφρ᾽… τρέψῃ… σαώσῃ: Ο Απόλλωνας θέλει να αποµακρύνει τον Αχιλλέα και να 
του επιβάλει µε αυτόν τον τρόπο το δέος και τον σεβασµό προς τους θεούς (38 θεοῦ ὄπα 
ταρβήσαντα), ενώ επιδιώκει, παράλληλα, να προστατεύσει τους Τρώες από σίγουρο 
θάνατο. Όπως, όµως, γίνεται σαφές στη συνέχεια, ο Αχιλλέας δεν θα φοβηθεί τον θεό: 
43 οὔ τι θεοῦ τρέσεν ἄµβροτον αὐδήν, 45 οὐκ ἀλέγιζε θεοῦ. 
 

40–42 Ο Απόλλωνας απευθύνει τρεις στίχους στον Αχιλλέα, όπου τον προστάζει να 
αποµακρυνθεί από τους Τρώες και τον προειδοποιεί ότι κάποιος από τους Ολύµπιους θα 
τον βλάψει. Ο θεός ξεκινά µε την προστακτική χάζεο (40), την οποία είχε 
χρησιµοποιήσει ο οµηρικός Απόλλωνας σε δύο παρόµοιες σύντοµες προσταγές στην 
Ἰλιάδα, πρώτα στον Διοµήδη (Ε 440–442 φράζεο, Τυδείδη, καὶ χάζεο, µηδὲ θεοῖσιν / ἶσ᾽ 
ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔποτε φῦλον ὁµοῖον / ἀθανάτων τε θεῶν χαµαὶ ἐρχοµένων τ᾽ 
ἀνθρώπων) και αργότερα στον Πάτροκλο (Π 707–708 χάζεο, διογενὲς Πατρόκλεις· οὔ νύ 
τοι αἶσα / σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώχων). Τόσο ο Διοµήδης όσο και ο 
Πάτροκλος αµέσως υπάκουσαν στα λόγια του Απόλλωνα (πβλ. E 443–444 και Π 710–
711 αντίστοιχα)· αντίθετα, ο Αχιλλέας εδώ δεν νιώθει δέος προς τον θεό (βλ. πιο πάνω, 
στους στίχους 3.37–39) και αρνείται να υπακούσει, ενώ καλεί τον Απόλλωνα να 
υποχωρήσει (51 ἀναχάζεο) και τον απειλεί (51–52). 
 

43–55 Με την αναφορά στις αµείλικτες Κῆρες, θεότητες του πεπρωµένου ή του 
θανάτου, που περιτριγυρίζουν τον Αχιλλέα (44) προµηνύεται ο επικείµενος θάνατος του 
ήρωα, ενώ το σχόλιο του αφηγητή πριν και µετά την αναφορά στις Κῆρες για τον 
Αχιλλέα που δεν φοβήθηκε τη φωνή του θεού (43) και ότι δεν τον υπολόγιζε (45) 
καθιστά σαφές αυτό που θα διατυπώσει ο Απόλλωνας αργότερα, δηλαδή ότι ο Αχιλλέας 
έχει ξεπεράσει τα όρια απέναντι στους θεούς (βλ. 3.59). 
 

48–50 Ο Αχιλλέας εδώ αναφέρεται σε παλαιότερη παρέµβαση του Απόλλωνα στο πεδίο 
της µάχης, όταν ο θεός είχε τυλίξει τον Έκτορα σε οµίχλη για να τον σώσει από τον 
Αχιλλέα: Υ 443–444 τὸν δ᾽ ἐξήρπαξεν Ἀπόλλων / ῥεῖα µάλ᾽ ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ 
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ἠέρι πολλῇ. Ο Απόλλωνας παρεµβαίνει και πάλι στο τέλος της ραψωδίας Φ ως Αγήνωρ 
για να αποµακρύνει τον Αχιλλέα από την Τροία (Φ 596 κ.εξ.).  
 

51–52 Ο Αχιλλέας κλείνει την απάντησή του προστάζοντας τον Απόλλωνα να φύγει 
µακριά (51 ἀναχάζεο τῆλε· πβλ. 40 χάζεο)· µολονότι αναγνωρίζει τη θεϊκή του 
υπόσταση, τον απειλεί ευθέως: 52 µή σε βάλοιµι καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα. 
 

53–55 Ο Αχιλλέας αποχωρεί και συνεχίζει την καταδίωξη των Τρώων, που είχε 
περιγραφεί και στον υποθετικό λόγο πριν την παρέµβαση του Απόλλωνα (26–30). Οι 
ρηµατικοί τύποι φεύγεσκον (54) και σεύεσκεν (55) για την απελπισµένη φυγή των Τρώων 
και την ορµητική καταδίωξη του Αχιλλέα αντίστοιχα υπογραµµίζουν την ένταση που 
επικρατεί στο πεδίο της µάχης.  
 

55–62 Η συµπεριφορά του ήρωα προκαλεί την οργή του θεού (55 ἀσχαλόων ἐνὶ θυµῷ· 
πβλ. 30 ἀνηλέι χώσατο θυµῷ). Στον µονόλογό του (57–59) ο Απόλλωνας αναφέρεται 
στη µανία του Αχιλλέα και στο γεγονός ότι ο ήρωας επιδεικνύει αλαζονεία (59 οὕτω 
µαργαίνοντα) και εναντιώνεται στους θεούς (59 ἀντιόωντα θεοῖσιν), το οποίο δεν θα 
γίνει ανεκτό ούτε από τον Δία ούτε από άλλον. 
 

60–63 Για να επιφέρει το θανάσιµο πλήγµα στον Αχιλλέα µε το βέλος του ο Απόλλωνας 
γίνεται αόρατος (60 ἄιστος)· σε αυτό θα αναφερθεί στη συνέχεια ο ίδιος ο Αχιλλέας για 
να δείξει ότι η επίθεση εναντίον του δεν έγινε µε ίσους όρους (68–69). Σε αντίθεση µε 
άλλες εκδοχές στην ευρύτερη λογοτεχνική και µυθολογική παράδοση, ο Απόλλωνας δεν 
κατευθύνει κάποιον θνητό για να επιφέρει τον θάνατο του Αχιλλέα, αλλά δρα µόνος του, 
τιµωρώντας µε αυτόν τον τρόπο γρήγορα (62 θοῶς) την προκλητική συµπεριφορά του 
ήρωα. 
 

63–66 Ο Αχιλλέας εδώ παροµοιάζεται µε πύργο που ανατρέπεται από σεισµό. Για την 
εικόνα του πύργου που πέφτει πβλ. Ἰλιάς Δ 462 ἤριπε δ᾽ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ 
ὑσµίνῃ. Ο Κόιντος έχει ήδη επεξεργαστεί αυτήν την εικόνα και σε άλλο σηµείο του 
έπους του: Κόιντ. Σµ. 2.230–232 (για τον θάνατο δύο θυµάτων του Αχιλλέα) εὖτ᾽ αἰγὶς 
µελάθροισιν ὑποχθονίη ἐπορούσῃ / λάβρος, ἄφαρ δέ τε πάντα κατὰ χθονός ἀµφιχέηται / ἐκ 
θεµέθλων, µάλα γάρ ῥα περιτροµέει βαθὺ γαῖα·/ ὣς οἵ γ᾽ ἐν κονίῃσι κατήριπον ὠκέι 
πότµῳ / αἰχµῇ Πηλείωνος· ὃ γὰρ µέγα µαίνετο θυµῷ. Ο Κόιντος φαίνεται να εισάγει εδώ 
σύγχρονες θεωρίες σχετικά µε τη δηµιουργία σεισµών από υπόγειους ανέµους: Vian, 
Quintus de Smyrne 169. 
 

67 †ἄκρατον†: Το επίθετο ἄκρατος, ον («βίαιος, ασυγκράτητος») δεν µπορεί να γίνει 
εύκολα αποδεκτό εδώ χωρίς το ουσιαστικό που προσδιορίζει. Για το παραδεδοµένο 
ὀλοὸν καὶ †ἄκρατον† έχει προταθεί η διόρθωση ἔπος ἀκράαντον («ανεκπλήρωτο λόγο»). 
 

68–82 Θανάσιµα τραυµατισµένος, ο Αχιλλέας αντιπαραβάλλει την επίθεση που δέχτηκε 
µε βέλος από µακριά µε ανοιχτή επίθεση, στην οποία θα είχε υπερισχύσει, καθώς 
κανένας θνητός δεν θα µπορούσε να τον νικήσει µε δόρυ σε κοντινή µάχη (69–75). Ο 
ήρωας συνεχίζει µε µια αντιπαράθεση µεταξύ δειλών που στήνουν ενέδρα σε γενναίους, 
αλλά τώρα κάνει ευθεία αναφορά στο γεγονός ότι ηττήθηκε από τον Απόλλωνα που 
ήταν τυλιγµένος σε οµίχλη (76–79). Ο Αχιλλέας κλείνει την ρήση του ενθυµούµενος την 
προειδοποίηση της µητέρας του ότι θα έχανε τη ζωή του χτυπηµένος από βέλη κοντά 
στις Σκαιές πύλες (80–82). 
 

68–69 Κρυφηδόν / … εἰς ἀναφανδόν: Υπογραµµίζεται από την αρχή η αντίθεση µεταξύ 
µιας ύπουλης (κρυφηδόν) και µιας ανοιχτής επίθεσης (κατέναντα καὶ εἰς ἀναφανδόν). Ο 
Αχιλλέας θα επιµείνει και αργότερα σε αυτήν την αντίθεση: βλ. πιο κάτω, στους στίχους 
76–77. 
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74–75 ἄτροµον ἦτορ ἔχῃσιν / ἄτροµον ἦτορ ἔχῃσιν λίην: Με αυτήν την επανάληψη ο 
Αχιλλέας υπογραµµίζει το γεγονός ότι ακόµα και κάποιος θνητός να είναι αληθινά 
ατρόµητος, δεν µπορεί να νικήσει τον Αχιλλέα σε κοντινή µάχη. 
 

76–79 Ο Αχιλλέας επανέρχεται στο αντιθετικό σχήµα µε το οποίο ξεκίνησε (βλ. πιο 
πάνω, στους στίχους 68–69), αντιπαραβάλλοντας τους ἀνάλκιδες µε τους ἀγαυοτέρους 
και υπογραµµίζει το παράδοξο µιας ύπουλης ενέδρας, όπου οι πιο αδύναµοι 
υπερισχύουν έναντι των πιο ισχυρών. Ο Αίας στον θρήνο του αργότερα θα αναφερθεί 
και αυτός στη δειλία που ενέχει η χρήση ενός βέλους (438) και στο γεγονός ότι δεν θα 
µπορούσε αυτός που τον χτύπησε θανάσιµα από µακριά να τον είχε αντιµετωπίσει σε 
κοντινή µάχη (444–445). Περιφρόνηση για τα βέλη του Πάρη έχει εκφράσει και ο 
Διοµήδης στην Ἰλιάδα (Λ 385–395). 
 

80–82 Ο Αχιλλέας εδώ αναλογίζεται µια παλαιότερη προειδοποίηση της µητέρας του, 
Θέτιδας, σχετικά µε τον επικείµενο θάνατό του από τα βέλη του Απόλλωνα στις Σκαιές 
πύλες. Η Θέτιδα στην Ἰλιάδα θρηνεί για το γεγονός ότι ο γιος της θα σκοτωθεί στην 
Τροία (Ω 84–86), ενώ τον έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ο θάνατος παραµονεύει (Ω 131–
132) και ότι θα επέλθει σύντοµα µετά τον θάνατο του Έκτορα (Σ 95–96). Για τους 
αναγνώστες του παρόντος χωρίου του Κόιντου σχετική είναι η προσευχή του Αχιλλέα 
όταν βρίσκεται αντιµέτωπος µε τον ποταµό Σκάµανδρο στη ραψωδία Φ της Ἰλιάδος: 
πιστεύοντας ότι ο θάνατός του δεν θα είναι ηρωικός, απευθύνεται στον Δία λέγοντας 
πως η µητέρα του τού είπε ψέµατα όταν τον πληροφόρησε πως θα σκοτωθεί από τα βέλη 
του Απόλλωνα κάτω από τα τείχη των Τρώων: Φ 277–278 ἥ µ᾽ ἔφατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ 
θωρηκτάων / λαιψηροῖς ὀλέεσθαι Ἀπόλλωνος βελέεσσιν. Σε αυτά τα παλαιότερα λόγια 
της Θέτιδας φαίνεται να παραπέµπει και εδώ ο Αχιλλέας του Κόιντου. 
 

82 Σκαιῇς… πύλῃσι: Οι Σκαιαὶ πύλαι αναφέρονται σε αρκετά σηµεία της Ἰλιάδος, αλλά 
σχετική µε τον θάνατο του Αχιλλέα εδώ είναι η προφητεία του ετοιµοθάνατου Έκτορα: 
Χ 359–60 ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων / ἐσθλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι 
πύλῃσιν. 
 

83–89 Μετά τα λόγια του Αχιλλέα, η αφήγηση εστιάζει στο µοιραίο βέλος (83 λυγρὸν 
ὀιστόν) που προκάλεσε το θανάσιµο τραύµα (84 ἕλκεος… ἀναλθέος): περιγράφεται 
πρώτα η κίνηση του ήρωα καθώς αφαιρεί το βέλος και στη συνέχεια η παρέµβαση των 
Ανέµων (Πνοιαί) για να το επιστρέψουν στον Απόλλωνα, αφού δεν πρέπει να χάνονται 
τα βέλη των αθανάτων (88–89). 
 

85 Αν και θανάσιµα τραυµατισµένος, ο Αχιλλέας εξακολουθεί να φοβίζει τους Τρώες: 
στους στίχους 142–148 παροµοιάζεται µε λιοντάρι πληγωµένο που οι κυνηγοί δεν 
τολµούν να πλησιάσουν. Ο Αχιλλέας συνεχίζει να σκοτώνει Τρώες πριν πέσει νεκρός 
(179)· ακόµα και τότε όµως, οι Τρώες φοβούνται να πλησιάσουν µέχρι να ακούσουν την 
παρότρυνση του Πάρη να πάρουν το σώµα του νεκρού ήρωα (190–211). 
 

90–95 Η σκηνή κλείνει µε την αποχώρηση του Απόλλωνα (87–88) και την επιστροφή 
του στον Όλυµπο στις τάξεις των θεών που παρακολουθούν τη µάχη (90–92) και είναι 
διαιρεµένοι ανάµεσα σε υποστηρικτές των Τρώων και σε αυτούς των Αχαιών (93–95). 
Οι θεοί ως θεατές του Τρωικού Πολέµου είναι εικόνα οικεία από τα οµηρικά έπη, µε 
χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το επεισόδιο του θανάτου του Έκτορα στην ραψωδία 
Χ της Ἰλιάδος, όπου η καταδίωξη του αρχηγού των Τρώων από τον Αχιλλέα 
περιγράφεται µε όρους ιπποδροµίας και διακόπτεται όταν ο αφηγητής παρουσιάζει τους 
θεούς να παρακολουθούν την καταδίωξη (Χ 165–166 ὣς τὼ τρὶς Πριάµοιο πόλιν πέρι 
δινηθήτην / καρπαλίµοισι πόδεσσι· θεοὶ δ᾽ ἐς πάντες ὁρῶντο). Το έπος του Κόιντου κάνει 
συχνή αναφορά στους θεούς που παρακολουθούν τα ανθρώπινα δρώµενα διχασµένοι 
ανάµεσα στους δύο στρατούς (βλ. Κόιντ. Σµ. 2.493–494, 4.43–46, 8.194–196, 14.93–
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96). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, λίγο µετά από την παρούσα σκηνή, η Ήρα 
θα µαλώσει τον Απόλλωνα µπροστά στους θεούς, υπενθυµίζοντάς του ότι στον γάµο 
των γονέων του Αχιλλέα, δηλαδή του Πηλέα και της Θέτιδας, σύσσωµοι οι θεοί είχαν 
τιµήσει τους νεόνυµφους, τον απόγονο των οποίων ο Απόλλωνας έχει µόλις τραυµατίσει 
θανάσιµα (3.96–128· πβλ. Ἰλιάς Ω 55–63). 

 
13.385–419: Ανάκτηση της Ελένης 

 
Ο δέκατος τρίτος λόγος στο έπος του Κόιντου περιγράφει την άλωση της 
Τροίας, ξεκινώντας από την πλάνη των Τρώων, οι οποίοι νοµίζουν πως οι 
Αχαιοί έχουν αποχωρήσει και πως ο Τρωικός Πόλεµος έχει λήξει (1–20), και 
συνεχίζοντας µε την γενικευµένη επίθεση των Αχαιών και τις µάταιες 
προσπάθειες των Τρώων να αµυνθούν (21–210). Η αφήγηση στη συνέχεια 
επικεντρώνεται σε κοµβικά στιγµιότυπα από την άλωση της Τροίας, όπως είναι 
ο θάνατος του γέροντα Πριάµου και του µικρού Αστυάνακτα, η διάσωση του 
Αινεία, η ανάκτηση της Ελένης (βλ. πιο κάτω), και ο βιασµός της Κασσάνδρας 
στο ιερό της Αθηνάς (213–429). Ακολουθούν εικόνες από την καταστροφή της 
πόλης (430–495) και, τέλος, την απροσδόκητη µοίρα δύο γυναικών στην 
φλεγόµενη Τροία, της Αίθρας και της Λαοδίκης (496–551). 

Το χωρίο που ακολουθεί περιγράφει την ανάκτηση της Ελένης από τον 
Μενέλαο µετά από τον θάνατο του Δηιφόβου, ο οποίος υπήρξε σύζυγός της 
µετά από τον Πάρη. Σύµφωνα µε εκδοχή που παραδίδεται σε σωζόµενα έργα 
της κλασικής περιόδου (Ευριπίδη Ἀνδροµάχη 628–631, Αριστοφάνη Λυσιστράτη 
155–156), η ορµή του Μενέλαου ανακόπτεται ότι αποκαλύπτεται το στήθος της 
Ελένης. Η λεπτοµέρεια αυτή δεν αναφέρεται στο παρόν χωρίο, όµως η θεά του 
έρωτα, Αφροδίτη, παρεµβαίνει και αφοπλίζει τον Μενέλαο. Η παρέµβαση της 
Αφροδίτης, τόσο εδώ όσο και όταν η Ελένη µεταβαίνει στα καράβια των 
Αχαιών (Κόιντ. Σµ. 14.39–70) και όταν µένει µόνη της µε τον Μενέλαο (Κόιντ. 
Σµ. 14.143–78), παραπέµπει στη δύναµη του έρωτα που ενσαρκώνει η 
Αφροδίτη (βλ. πιο κάτω, στους στίχους 401–402). 

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας σκηνής ο Μενέλαος προσποιείται ότι θα 
επιτεθεί στην Ελένη για να ξεγελάσει τους Αχαιούς. Σε µια σκηνή που φαίνεται 
να αποτελεί καινοτοµία του Κόιντου (Κακριδής, Κόιντος Σµυρναῖος 118), 
παρεµβαίνει ο αδελφός του, Αγαµέµνονας, και τον καταπραΰνει λέγοντας ότι 
δεν είναι η Ελένη υπαίτια, αλλά ο Πάρης, τον οποίον όµως οι θεοί έχουν ήδη 
τιµωρήσει. Το ίδιο αυτό επιχείρηµα, δηλαδή ότι η Ελένη δεν έφυγε µε τη 
θέλησή της αλλά ότι υπήρξε θύµα βίαιης αρπαγής από τον Πάρη, είναι βασικό 
για την υπεράσπισή της στις Τρῳάδες του Ευριπίδη (Τρῳάδες 919–965) και 
χρησιµοποιείται και στην κατ᾽ ιδίαν επανασύνδεσή της µε τον Μενέλαο στον 
δέκατο τέταρτο λόγο (Κόιντ. Σµ. 14.143–178). 

Στην παρούσα σκηνή χρησιµοποιείται πληθώρα λέξεων για να αναδείξει 
τη σχέση των δύο συζύγων (386 ἑὴν παράκοιτιν, 387 ἀνδρὸς κουριδίοιο, 399 
παράκοιτιν, 404 κουριδίῃ), ενώ υπογραµµίζεται η επίδραση που έχει η θέα της 
Ελένης στον Μενέλαο: όταν την αντικρίζει για πρώτη φορά (387 ἀθρήσας) 
κυριεύεται από ζήλια, αλλά η Αφροδίτη σηκώνει γλυκύ πόθο στο νου και στα 
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µάτια του (392 κατὰ φρενὸς ἠδὲ καὶ ὄσσων)· ο Μενέλαος νιώθει ότι δεν µπορεί 
πια να επιτεθεί στην Ελένη έχοντας δει (394 ἰδών) την ξεχωριστή οµορφιά της 
και η δύναµή του συντρίβεται καθώς την βλέπει (398 δερκοµένου). 
 

Ὀψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἐνὶ µυχάτοισι δόµοιο 385 
εὗρεν ἑὴν παράκοιτιν ὑποτροµέουσαν ὁµοκλὴν 
ἀνδρὸς κουριδίοιο θρασύφρονος, ὅς µιν ἀθρήσας 
ὥρµαινε κτανέειν ζηληµοσύνῃσι νόοιο, 
εἰ µή οἱ κατέρυξε βίην ἐρόεσσ᾽ Ἀφροδίτη 
ἥ ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλε ξίφος, ἔσχε δ᾽ ἐρωήν· 390 
τοῦ γὰρ ζῆλον ἐρεµνὸν ἀπώσατο καί οἱ ἔνερθεν 
ἡδὺν ἐφ᾽ ἵµερον ὦρσε κατὰ φρενὸς ἠδὲ καὶ ὄσσων. 
Τῷ δ᾽ ἄρα θάµβος ἄελπτον ἐπήλυθεν, οὐδ᾽ ἄρ᾽ <ἔτ᾽> ἔτλη 
κάλλος ἰδὼν ἀρίδηλον ἐπὶ ξίφος αὐχένι κῦρσαι· 
ἀλλ᾽ ὥς τε ξύλον αὖον ἐν οὔρεϊ ὑλήεντι 395 
εἱστήκει, τό περ οὔτε θοαὶ Βορέαο θύελλαι 
ἐσσύµεναι κλονέουσι δι᾽ ἠέρος οὔτε Νότοιο· 
ὣς ὃ ταφὼν µένε δηρόν, ὑπεκλάσθη δέ οἱ ἀλκὴ 
δερκοµένου παράκοιτιν. Ἄφαρ δ᾽ ὅ γε λήσατο πάντων 
ὅσσά οἱ ἐν λεχέεσσιν ἐνήλιτε κουριδίοισι· 400 
πάντα γὰρ ἠµάλδυνε θεὴ Κύπρις ἥ περ ἁπάντων 
ἀθανάτων δάµνησι νόον θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων. 
Ἀλλὰ καὶ ὧς θοὸν ἆορ ἀπὸ χθονὸς αὖτις ἀείρας 
κουριδίῃ ἐπόρουσε· νόος δέ οἱ ἄλλ᾽ ἐνὶ θυµῷ 
ὡρµᾶτ᾽ ἐσσυµένοιο, δόλῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔθελγεν Ἀχαιούς. 405 
Καὶ τότε µιν κατέρυξεν ἀδελφεὸς ἱέµενόν περ 
µειλιχίοις µάλα πολλὰ παραυδήσας ἐπέεσσι· 
δείδιε γὰρ µὴ δή σφιν ἐτώσια πάντα γένηται· 
«Ἴσχεο νῦν, Μενέλαε, χολούµενος· οὐ γὰρ ἔοικε 
κουριδίην παράκοιτιν ἐναιρέµεν ἧς πέρι πολλὰ  410 
ἄλγε᾽ ἀνέτληµεν Πριάµῳ κακὰ µητιόωντες. 
Οὐ γάρ τοι Ἑλένη πέλει αἰτίη, ὡς σύ γ᾽ ἔολπας, 
ἀλλὰ Πάρις ξενίοιο Διὸς καὶ σεῖο τραπέζης 
λησάµενος· τῶ καί µιν ἐν ἄλγεσι τίσατο δαίµων.» 
Ὣς φάθ᾽· ὃ δ᾽ αἶψ᾽ ἐπίθησε. Θεοὶ δ᾽ ἐρικυδέα Τροίην 415 
κυανέοις νεφέεσσι καλυψάµενοι γοάασκον, 
νόσφιν ἐυπλοκάµου Τριτωνίδος ἠδὲ καὶ Ἥρης 
αἳ µέγα κυδιάασκον ἀνὰ φρένας, εὖτ᾽ ἐσίδοντο 
περθόµενον κλυτὸν ἄστυ θεηγενέος Πριάµοιο. 
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Μετάφραση 
Πολύ αργότερα ο Μενέλαος στα ενδότερα της οικίας  385 
βρήκε τη γυναίκα του να τρέµει µε τις απειλές 
του θαρραλέου άνδρα, του συζύγου της, ο οποίος, όταν την είδε, 
θα ετοιµαζόταν να τη σκοτώσει µε ζήλια στο νου του, 
αν δεν του είχε ανακόψει τη βία η όµορφη Αφροδίτη·  
αυτή έριξε το ξίφος από τα χέρια του και συγκράτησε την ορµή του·  390 
διότι έδιωξε τη µαύρη ζήλια του και ξεσήκωσε µέσα του 
γλυκύ πόθο στο νου και στη µατιά του. 
Σε αυτόν ξαφνική κατάπληξη ήρθε και δεν άντεχε πια, 
βλέποντας το ξεχωριστό κάλλος της,  να χτυπήσει µε το ξίφος τον αυχένα· 
αλλά όπως το ξερό ξύλο στο δασώδες όρος  395 
στέκει, και ούτε οι γοργές ριπές του Βοριά,   
βιαστικές, το κλονίζουν µε τον αέρα, ούτε αυτές του Νοτιά· 
έτσι αυτός παρέµεινε κατάπληκτος, και η  δύναµή του υποχώρησε  
στη θέα της συζύγου του. Αµέσως ξέχασε όλα 
όσα αυτή είχε διαπράξει στη συζυγική κλίνη·  400 
διότι η Κύπριδα η θεά όλα τα απαλύνει, η θεά που όλων   
των ανθρώπων τη σκέψη δαµάζει και των θνητών ανθρώπων. 
Παρ᾽ όλα αυτά, όµως, σήκωσε µετά από το έδαφος το µυτερό σπαθί του 
και όρµησε στη σύζυγό του· ο νους του άλλα µέσα του  
συλλογίζονταν καθώς έπαιρνε φόρα και µε δόλο ήθελε τους Αχαιούς να παραπλανήσει.  405  
Και τότε ο αδελφός του τον συγκράτησε, µολονότι αυτός έσπευδε, 
µιλώντας του µε λόγια πολύ µειλίχια· 
διότι φοβόταν µήπως όλα µάταια γίνουν: 
«Συγκρατήσου τώρα, Μενέλαε, θυµωµένος ενώ είσαι· διότι δεν είναι καλό 
τη σύζυγό σου, τη γυναίκα σου να σκοτώσεις, για χάρη της οποίας  410 
συµφορές πολλές υποστήκαµε, σχεδιάζοντας δεινά για τον Πρίαµο. 
Διότι δεν είναι η Ελένη υπαίτια, όπως εσύ νοµίζεις,  
αλλά ο Πάρης που παραµέλησε τον ξένιο Δία και τη δική σου φιλοξενία· 
γι᾽ αυτό και ο θεός µε συµφορές τον τιµώρησε.» 
Έτσι µίλησε, και αυτός γρήγορα υπάκουσε. Οι θεοί αφού κάλυψαν  415 
µε σκουρόχρωµα σύννεφα την ένδοξη Τροία θρηνούσαν, 
µακριά από την καλλίκοµη Τριτωνίδα καθώς και την Ήρα, 
οι οποίες θριαµβολογούσαν πολύ µέσα τους, όταν είδαν 
να κυριεύεται η ένδοξη πόλη του Πριάµου, αυτός που καταγόταν από θεούς. 
 

Σχόλια 
385–405 Το πρώτο µέρος του παρόντος επεισοδίου πλαισιώνεται από την επίθεση, 
πρώτα αληθινή και µετά προσποιητή, του Μενέλαου: 
 Α. Επίθεση Μενέλαου (385–388) 
  Β. Παρέµβαση Αφροδίτης (389–390) 
   Γ. Μεταβολή συναισθηµάτων Μενέλαου (391–394) 
    Παροµοίωση (395—399) 
   Γ᾽. Μεταβολή συναισθηµάτων Μενέλαου (399–400) 
  Β᾽. Παρέµβαση Αφροδίτης (401–402) 

Α᾽. Προσποιητή επίθεση Μενέλαου (403–405) 
 

385 ὀψέ: Η πρώτη αυτή λέξη υποδηλώνει πως η ανάκτηση της Ελένης έρχεται µετά από 
σειρά γεγονότων κατά την άλωση της Τροίας. Στην αµέσως προηγούµενη σκηνή έχει 
περιγραφεί ο θάνατος του Δηίφοβου από τον Μενέλαο και τον Οδυσσέα, γεγονός που 
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αναφέρεται και στο τρίτο τραγούδι του Δηµόδοκου στο νησί των Φαιάκων για την 
άλωση της Τροίας (Ὀδυσσείας θ 517–518). 
 

388 ζηληµοσύνῃσι: Η ζήλια είναι το κυρίαρχο συναίσθηµα του Μενέλαου σε αυτήν τη 
σκηνή· πβλ. 390 ζῆλον ἐρεµνόν. 
 

389–391 Η παρέµβαση της Αφροδίτης οδηγεί πρώτα στον αφοπλισµό του Μενέλαου 
καθώς το ξίφος πέφτει από τα χέρια του (390), και µετά στη µεταβολή των 
συναισθηµάτων του, µε τη ζήλια να δίνει τη θέση της στον πόθο (1391–392). 
 

393–394 θάµβος ἄελπτον… / κάλλος ἰδὼν ἀρίδηλον: Η απρόσµενη κατάπληξη που 
νιώθει ο Μενέλαος στη θέα της Ελένης υπογραµµίζεται και µετά την παροµοίωση που 
ακολουθεί (βλ. 398 ταφών). Παρόµοια αντίδραση θα έχουν και οι Αχαιοί όταν θα 
παρατηρούν την απαράµιλλη οµορφιά της Ελένης καθώς αυτή θα µεταβαίνει προς τα 
καράβια: Κόιντ. Σµ. 14.57–59 Ἀµφὶ δὲ λαοὶ / θάµβεον ἀθρήσαντες ἀµωµήτοιο γυναικὸς / 
ἀγλαΐην καὶ κάλλος ἐπήρατον. 
 

395–399 Καθηλωµένος στη θέα της Ελένης, ο Μενέλαος παροµοιάζεται µε κορµό 
δέντρου που στέκεται ακίνητο παρά τις ριπές των ανέµων. Έµπνευση αυτής της 
παροµοίωσης φαίνεται να είναι η παροµοίωση στα µέσα της Ἰλιάδος: Μ 132–4 ὡς ὅτε τε 
δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι, / αἵ τ᾽ ἄνεµον µίµνουσι καὶ ὑετὸν ἤµατα πάντα, / ῥίζῃσιν 
µεγάλῃσι διηνεκέεσσ᾽ ἀραρυῖαι. 
 

399 λήσατο: Ο Μενέλαος ξεχνά τις συζυγικές ατασθαλίες της Ελένης. Όταν µείνει µόνος 
µαζί της µετά τους εορτασµούς για την άλωση της Τροίας και η Ελένη ισχυριστεί ότι δεν 
έφυγε µε τη θέλησή της, αλλά ότι µε τη βία την άρπαξαν ο Πάρης και οι Τρώες (Κόιντ. 
Σµ. 14.156–158), ο Μενέλαος θα υπογραµµίσει την ανάγκη να ξεχαστούν όλα τα δεινά 
του παρελθόντος: Κόιντ. Σµ. 14.166–168 Μηκέτι νῦν µέµνησ᾽ ἅ τ᾽ ἐπάσχοµεν ἄλγεα 
θυµῷ· / ἀλλὰ τὰ µέν που πάντα µέλας δόµος ἐντὸς ἐέργοι / Λήθης· οὐ γὰρ ἔοικε κακῶν 
µεµνῆσθαι ἔτ᾽ ἔργων. 
 

401–402 Η παρούσα διατύπωση της δύναµης της Αφροδίτης παραπέµπει στην 
αντίστοιχη περιγραφή της δύναµης του Έρωτα κατά τη δηµιουργία του κόσµου στην 
ησιόδεια Θεογονία 121–122: πάντων τε θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων / δάµναται ἐν 
στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν. 
 

403 θοὸν ἆορ: Ο Κόιντος αποφεύγει να επαναλαµβάνει οµηρικούς συνδυασµούς 
επιθέτου και ουσιαστικού και επιδιώκει ποικιλία· η επιλογή του επιθέτου θοός για να 
αντικαταστήσει το επίθετο ὀξύς (ἆορ ὀξύ: Ἰλιάς Φ 173, κ.α.) αποτελεί παράδειγµα αυτής 
της πρακτικής, καθώς το επίθετο θοός επεξηγείται στα οµηρικά σχόλια και ως ὀξύς 
(Carvounis, A Commentary on Quintus of Smyrna 152–153). 
 

406–415 Το δεύτερο µέρος του παρόντος επεισοδίου περιγράφει την παρέµβαση του 
Αγαµέµνονα, ο οποίος δεν έχει καταλάβει τις αληθινές προθέσεις του Μενέλαου και 
προσπαθεί µε ήπια λόγια (407 µειλιχίοις… ἐπέεσσι) να αποτρέψει την επίθεση του 
αδελφού του κατά της Ελένης, φοβούµενος ότι όσα υπέστησαν οι Αχαιοί στον Τρωικό 
Πόλεµο θα είναι µάταια (408 ἐτώσια). 
 

412–414 Όπως ο Πρίαµος στη ραψωδία Γ της Ἰλιάδος, τώρα και ο Αγαµέµνονας 
απαλλάσσει την Ελένη από οποιαδήποτε ευθύνη· σε αντίθεση όµως µε τον Πρίαµο, ο 
οποίος είχε επιρρίψει ευθύνες στους θεούς για όσα έγιναν (Ἰλιάς Γ 164–165 οὔ τί µοι 
αἰτίη ἐσσί, θεοί νύ µοι αἴτιοί εἰσιν, / οἵ µοι ἐφώρµησαν πόλεµον πολύδακρυν Ἀχαιῶν), ο 
Αγαµέµνονας µέµφεται τον Πάρη που δεν τίµησε τον ξένιο Δία και τη φιλοξενία του 
Μενέλαου. Αφού ο Πάρης είναι νεκρός, ο Αγαµέµνονας µπορεί να ισχυρισθεί ότι 
τιµωρήθηκε από τους θεούς. Παρόµοια επιχειρήµατα θα χρησιµοποιήσει στη συνέχεια 
και η Ελένη στην απολογία της µπροστά στον Μενέλαο: Κόιντ. Σµ. 14.156–158 οὐ γὰρ 
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ἐγὼν ἐθέλουσα λίπον σέο δῶµα καὶ εὐνήν, / ἀλλά µ᾽ Ἀλεξάνδροιο βίη καὶ Τρώιοι υἷες / σεῦ 
ἀπὸ νόσφιν ἐόντος ἀνηρείψαντο κιόντες. 
 

415–419 Το επεισόδιο της ανάκτησης της Ελένης διακόπτεται µε τη µεταφορά της 
αφήγησης στον κόσµο των θεών. Οι Ολύµπιοι θρηνούν στο σύνολό τους για την ένδοξη 
(ἐρικυδέα) Τροία, εκτός από την Αθηνά και την Ήρα, που θριαµβολογούν (βλ. πιο κάτω, 
στους στίχους 417–419). Η χαρά της Αθηνάς όµως σύντοµα θα διακοπεί, καθώς 
ακολουθεί αµέσως µετά ο βιασµός της Κασσάνδρας από τον Αίαντα τον Λοκρό µέσα 
στον ναό της θεάς: 420–422 Ἀλλ᾽ οὐ µὰν οὐδ᾽ αὐτὴ ἐύφρων Τριτογένεια / πάµπαν 
ἄδακρυς ἔην, ἐπεὶ ἦ νύ οἱ ἔνδοθι νηοῦ / Κασσάνδρην ᾔσχυνεν Ὀιλέος ὄβριµος ὑιός. Η ίδια 
η Αθηνά δεν θα τιµωρήσει αµέσως τον Αίαντα (423–424 ἣ δε οἱ αἰνὸν / εἰσοπίσω βάλε 
πῆµα καὶ ἀνέρα τίσατο λώβης), αλλά θα χρησιµοποιήσει αυτήν την πράξη του αργότερα 
ως επιχείρηµα για να ζητήσει από τον Δία να της επιτρέψει να τιµωρήσει τους Αχαιούς 
κατά την επιστροφή τους από την Τροία (βλ. Κόιντ. Σµ. 14.435–439). 
 

417–419 Μολονότι και σε άλλα σηµεία του έπους γίνεται αναφορά στους Ολύµπιους 
θεούς που παρακολουθούν τον Τρωικό Πόλεµο και υποστηρίζουν είτε τους Τρώες είτε 
τους Αχαιούς (βλ. Κόιντ. Σµ. 2.493–494, 4.43–46, 8.194–196, κ.α.), εδώ θρηνούν όλοι 
οι θεοί εκτός από την Αθηνά και την Ήρα. Η διαφοροποίησή τους από τους άλλους 
θεούς έµµεσα παραπέµπει στην κρίση για το µήλο της Έριδας και µε αυτόν τον τρόπο, 
τώρα που επιτυγχάνεται η ανάκτηση της Ελένης, έρχεται στη µνήµη του αναγνώστη η 
αρχή του Τρωικού Πολέµου. Ενώ η Έρις αναφέρεται σε αρκετά σηµεία του έπους ως 
προσωποποιηµένη θεότητα, η κρίση για το µήλο της Έριδας δεν αναφέρεται αλλού στο 
έπος αυτό. Στην τελευταία ραψωδία της Ἰλιάδος (Ω 29–30) γίνεται αναφορά σε αυτήν 
την διαµάχη, αλλά οι στίχοι αυτοί τίθενται σε αµφισβήτηση από την αρχαιότητα µέχρι 
σήµερα.  
 

418–419 εὖτ᾽ ἐσίδοντο / περθόµενον κλυτὸν ἄστυ θεηγενέος Πριάµοιο: Πβλ. Κόιντ. Σµ. 
14.96 δερκόµενοι Πριάµοιο καταιθόµενον πτολίεθρον, όπου οι θεοί που υποστήριζαν 
τους Τρώες είναι οργισµένοι στη θέα της φλεγόµενης πόλης. Η επιλογή των επιθέτων 
στον στίχο 419 αναδεικνύει την άλωση της Τροίας ως κορυφαίο γεγονός: η πόλη 
περιγράφεται ως κλυτὸν ἄστυ (πβλ. 415 ἐρικυδέα Τροίην) και ο βασιλιάς της ως θεηγενής 
(= θεογενής), µε καταγωγή, δηλαδή, από τους θεούς.  
 
 

ΝΟΝΝΟΣ 
 

Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη 
 
Τα δύο παρακάτω έργα αποδίδονται στον ποιητή Νόννο: το µυθολογικό έπος 
Διονυσιακά, που εκτείνεται σε 48 βιβλία και αφηγείται τη ζωή του Διονύσου, 
και η Μεταβολή (Παράφραση) του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννου σε 21 βιβλία. 
Ενδιαφέρον έχει και ένα ανώνυµο σωζόµενο επίγραµµα (Παλατινὴ Ἀνθολογία 
9.198), στο οποίο ο ποιητής αναφέρει στο πρώτο πρόσωπο ότι ονοµάζεται 
Νόννος και κατάγεται από την πόλη του Πανός (Πανόπολη Αιγύπτου), και 
προσθέτει ότι στη Φάρο θέρισε τους απογόνους των Γιγάντων µε το όπλο του 
που είναι προικισµένο µε φωνή (ἔγχεϊ φωνήεντι). Εξωτερική µαρτυρία για τον 
Νόννο ως συγγραφέα των Διονυσιακῶν διασώζεται από τον ιστορικό Αγαθία 
(περ. 530–580 µ.Χ.), ενώ το λεξικό της Σούδας συνδέει τον Νόννο µε την 
Παράφραση. Ήδη από τα τέλη του 5ου αιώνα µ.Χ. γίνεται εµφανής η επιρροή της 
αισθητικής του Νόννου σε νέες ποιητικές συνθέσεις, το οποίο αποτελεί ένα από 
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τα στοιχεία που συνηγορούν στη χρονολόγηση της ποιητικής δράσης του 
Νόννου γύρω στα µέσα του 5ου αιώνα µ.Χ. 
 

Διονυσιακά 
 

Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη 
 
Τα Διονυσιακά είναι ένα εκτενές µυθολογικό έπος που αποδίδεται στον Νόννο 
και έχει σύνθετη δοµή µε αφετηρία την αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία. Την 
αναζητεί ο αδελφός της Κάδµος, ο οποίος βοηθά τον Δία να αντιµετωπίσει µε 
επιτυχία την απειλή που θέτει στον κόσµο ο Τυφωέας (βιβλία 1–2). Ο Κάδµος 
στη συνέχεια ιδρύει τη Θήβα και, µαζί µε την Αρµονία, αποκτούν τη Σεµέλη, η 
οποία θα γίνει µητέρα του Διονύσου µετά από την ένωσή της µε τον Δία (βιβλία 
3–8). Το έπος συνεχίζει µε τα παιδικά και τα νεανικά χρόνια του νέου θεού, και 
το πρώτο µέρος καταλήγει µε τη δηµιουργία του οίνου (βιβλία 9–12). Το 
µεγαλύτερο µέρος των Διονυσιακῶν καταλαµβάνεται από τον ινδικό πόλεµο που 
διεξάγει ο Διόνυσος εναντίον των Ινδών, από τον οποίον θα επιστρέψει νικητής 
(βιβλία 13–40). Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται πολυάριθµα επεισόδια, όπως 
είναι η τιµωρία της Νίκαιας από τον Διόνυσο όταν αυτή αρνείται τον έρωτα του 
νεαρού Ύµνου (βιβλία 15–16), η φιλοξενία που παρέχει στον Διόνυσο ο 
βασιλιάς των Ασσυρίων, Στάφυλος (βιβλία 18–19), και η καταδίωξη του 
Διονύσου από τον θεοµάχο Λυκούργο (βιβλία 20–21). Μετά από το εικοστό 
πέµπτο βιβλίο, το οποίο διαιρεί τα Διονυσιακά σε δύο µέρη και περιέχει και 
σύγκριση µεταξύ του Διονύσου και άλλων γιων του Δία (Περσέα, Μίνωα, 
Ηρακλή), η ινδική εκστρατεία περιλαµβάνει σκηνές που είναι βασισµένες σε 
αντίστοιχες από την Ἰλιάδα, όπως είναι η Διὸς ἀπάτη (βιβλία 31–35) και οι 
νεκρικοί αγώνες (βιβλίο 37). Κατά την επιστροφή του Διονύσου από την ινδική 
εκστρατεία γίνεται εκτενής αναφορά στη Βηρυτό, όπου ο Διόνυσος διεκδικεί 
ανεπιτυχώς την Νύµφη Βερόη (βιβλία 41–43), και στη Θήβα, όπου 
αντιµετωπίζει τον εχθρικό Πενθέα (βιβλία 44–46). Μετά από την Αττική, ο 
Διόνυσος µεταβαίνει στη Νάξο, όπου νυµφεύεται την Αριάδνη (βιβλίο 47) και, 
αφού αντιµετωπίσει τους Γίγαντες στη Θράκη (βιβλίο 48), συναντά την Αύρα, η 
οποία τιµωρείται για την ασέβειά της προς την Άρτεµη και αποκτά µε τον 
Διόνυσο, ενάντια στη θέλησή της, τον απόγονό του, Ίακχο. Το έπος κλείνει µε 
την αποθέωση του Διονύσου. 

Οι µελετητές των Διονυσιακῶν έχουν χρησιµοποιήσει διαφορετικές 
προσεγγίσεις για την κατανόηση της δοµής του έπους: µία άποψη, για 
παράδειγµα, πρεσβεύει ότι η εκστρατεία του Διονύσου στην Ινδία αποτελεί τον 
πυρήνα του έργου, ενώ σύµφωνα µε άλλες απόψεις η δοµή του έπους ακολουθεί 
το σχήµα ἐγκωµίου για τον Διόνυσο ή βασίζεται σε αστρολογικό σύστηµα, στη 
σύνδεση πολλών επυλλίων µέσα στο έπος, και στην αρχή της ποικιλίας, η οποία 
αναδεικνύεται στο πρώτο κιόλας προοίµιο του έργου (βλ. πιο κάτω).  

Τα οµηρικά έπη παραµένουν σηµαντικά πρότυπα για τα Διονυσιακά και ο 
ποιητής εκφράζει και στα δύο προοίµια του έργου στην αρχή της πρώτης και 
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στην αρχή του εικοστού πέµπτου βιβλίου τον θαυµασµό του για τον Όµηρο 
αλλά και µια διάθεση ανταγωνισµού (βλ. πιο κάτω). Ο Νόννος αντλεί έµπνευση 
για τα Διονυσιακά και από πολλούς άλλους συγγραφείς, οι πιο σηµαντικοί από 
τους οποίους είναι ο Ησίοδος, ο Πίνδαρος, οι τραγικοί ποιητές και ιδιαίτερα ο 
Ευριπίδης, καθώς και µετακλασικοί ποιητές, και ιδιαίτερα ο Απολλώνιος και ο 
Καλλίµαχος, και συγγραφείς του αρχαίου ελληνικού µυθιστορήµατος. Οι 
απόψεις διίστανται σχετικά µε το ερώτηµα αν ο Νόννος έχει επηρεαστεί από 
έργα της λατινικής γραµµατείας και ιδιαίτερα από τις Μεταµορφώσεις του 
Οβιδίου, και αυτό αποτελεί ζήτηµα που παραµένει υπό διερεύνηση. 

Από τις σωζόµενες ποιητικές δηµιουργίες της Ύστερης Αρχαιότητας τα 
Διονυσιακά ξεχωρίζουν για την έκταση, τη θεµατική και την πολυπλοκότητα της 
σύνθεσης, αλλά και για τις καινοτοµίες στο ύφος και τη µετρική, µε τους 
στίχους του Νόννου να είναι κυρίως δωδεκασύλλαβοι και παροξύτονοι 
(Μπεζαντάκος, Νόννου Πανοπολίτου Διονυσιακά 50). Το έπος χαρακτηρίζεται 
επίσης από πολλά µυθολογικά, ερωτικά, και ρητορικά στοιχεία, όπως είναι, για 
παράδειγµα, οι ρήσεις χωρίς άµεσο αποδέκτη και οι ρήσεις από ανώνυµο 
παρατηρητή που σχολιάζει τα δρώµενα. 

Τα χωρία που ακολουθούν αποτελούν το πρώτο προοίµιο και (µέρη από) 
το δεύτερο προοίµιο του έπους. Το κείµενο είναι από την πολύτοµη έκδοση της 
σειράς Budé (1976–2006) και συγκεκριµένα από τον πρώτο και τον ένατο τόµο 
(F. Vian, Nonnos de Panopolis. Les Dionysiaques. Tome I [Paris, 1976] και F. 
Vian, Nonnos de Panopolis. Les Dionysiaques. Tome IX [Paris, 1990]), ενώ η 
µετάφραση του πρώτου προοιµίου έχει αντλήσει στοιχεία από την έκδοση του 
Ν. Π. Μπεζαντάκου, Νόννου Πανοπολίτου Διονυσιακά. Τόµος Πρώτος. Βιβλία 
Πρώτο και Δεύτερο. Αθήνα, 2015. 

 
1.1–45: Προοίµιο 

 
Τα Διονυσιακά του Νόννου ξεκινούν µε την προτροπή του ποιητή στη Μούσα 
να µιλήσει για τη γέννηση του Διονύσου (1–10). Ως πρωταγωνιστές στο 
ιδιαίτερο αυτό γεγονός της γέννησης αναφέρονται ο κεραυνός και η αστραπή 
(1–3), αλλά και ο ίδιος ο Δίας, ο οποίος προστάτευσε τον αγέννητο ακόµα 
Διόνυσο µέσα στον µηρό του (3–7). Στη συνέχεια γίνεται σύνδεση µε 
παλαιότερη σχετική εµπειρία του Δία όταν αναφέρεται ως προηγούµενο η 
γέννηση άλλου τέκνου του, δηλαδή της Αθηνάς, από το κεφάλι του (8 ἑῷ 
γονόεντι καρήνῳ… ἐγκύµονι κόρσῃ). Οι συνθήκες της γέννησης του Διονύσου 
και ο ρόλος του Δία περιγράφονται εκτενώς στο όγδοο βιβλίο των Διονυσιακῶν: 
η Ήρα εµφανίζεται εκεί στη Σεµέλη µε τη µορφή θνητής και την προτρέπει να 
ζητήσει από τον Δία να παρουσιαστεί µπροστά της µε τον κεραυνό· µετά από 
την απαίτηση της Σεµέλης, ο Δίας πραγµατοποιεί την επιθυµία της και, µετά τον 
θάνατο της Σεµέλης, παραλαµβάνει από τον Ερµή τον Διόνυσο ως βρέφος 
ἡµιτέλεστον µέχρι να γεννηθεί (Διονυσιακά 8.405–406).  

Στο δεύτερο µέρος του πρώτου προοιµίου (11–33) ο ποιητής ζητάει από 
τις Μούσες (πληθ.) να του δώσουν αντικείµενα που σχετίζονται µε τη λατρεία 
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του εξυµνούµενου θεού (ἀειδοµένου Διονύσου), δηλαδή τον νάρθηκα, τα 
κύµβαλα και τον θύρσον. Στη συνέχεια (13–15) ο ποιητής κάνει αναφορά στον 
Πρωτέα, ο οποίος είναι γνωστός από την ραψωδία δ της Ὀδυσσείας για την 
ιδιότητά του να αλλάζει µορφές. Σύµφωνα µε την αφήγηση του Μενέλαου στη 
ραψωδία δ, ο Πρωτέας ήταν θεός της θάλασσας µε µαντικές ικανότητες και 
κατοικούσε στη νήσο Φάρο, απέναντι από την Αλεξάνδρεια (Ὀδύσσεια δ 355). 
Η Ειδοθέα, κόρη του Πρωτέα (βλ. πιο κάτω, στον στίχο 37), συµβουλεύει τον 
Μενέλαο να ακινητοποιήσει τον Πρωτέα όσο αυτός µεταµορφώνεται σε φίδι, 
λιοντάρι, λεοπάρδαλη, αγριόχοιρο, νερό και φυτό (Ὀδύσσεια δ 456–458) για να 
µάθει πώς θα επιστρέψει από τον Τρωικό πόλεµο. Ο ίδιος ο Πρωτέας 
εµφανίζεται προς το τέλος των Διονυσιακῶν (43.225–45), όπου είναι 
καλυµµένος µε δέρµα φώκιας και πολεµά, ενώ µεταµορφώνεται και πάλι, όπως 
στην Ὀδύσσειαν, σε λεοπάρδαλη, φυτό, φίδι, λιοντάρι, αγριόχοιρο και νερό. Το 
γεγονός ότι ο Πρωτέας είχε την ιδιότητα να µεταβάλλει συνεχώς τη µορφή του 
τον καθιστά σύµβολο της ποικιλίας που χαρακτηρίζει το ίδιο το έπος του 
Νόννου, όπως θα εξηγήσει ο ποιητής µε τα έξι παραδείγµατα που ακολουθούν: 
για όποια µορφή επιλέξει ο Πρωτέας, αυτός θα βρει ένα επεισόδιο από τη δράση 
του Διονύσου όπου εµφανίζεται η µορφή που έχει επιλέξει ο Πρωτέας. 
Αποτυπώνεται µε αυτόν τον τρόπο η ευελιξία και του ποιητή, ο οποίος είναι σε 
θέση να ανταπεξέλθει σε σειρά από προκλήσεις που τίθενται από ένα ευρύ 
φάσµα εµπειριών και επεισοδίων από τη ζωή του Διονύσου. 

Στο τρίτο µέρος του προοιµίου (34–44) ο ποιητής εστιάζει και πάλι στον 
Πρωτέα της Ὀδυσσείας αντιπαραβάλλοντας τη δυσοσµία που ανέδυαν τα 
δέρµατα από τις φώκιες στο επεισόδιο που διηγείται ο Μενέλαος από την 
Ὀδύσσειαν µε την ευωδία του διονυσιακού οίνου (36–38), και αναφέρει 
ονοµαστικά τον Όµηρο και την κόρη του Πρωτέα, Ειδοθέα (37). Αυτή η 
αντιπαραβολή, η οποία έχει ερµηνευθεί ως έκφραση για την ανάδειξη των 
καινοτοµιών του συγκεκριµένου έπους και της διαφοροποίησής του από την 
οµηρική παράδοση, ακολουθείται από την αναφορά στον µουσικό ανταγωνισµό 
µεταξύ του Απόλλωνα και του Μαρσύα και την τιµωρία του δεύτερου από τον 
θεό (39–44). Η αναφορά στην υποδειγµατική αυτή τιµωρία του Μαρσύα έχει 
ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως, κυρίως ως υπόµνηση των κινδύνων που ελλοχεύει 
κάθε ανταγωνισµός µε αυθεντίες, όπως αυτός µεταξύ Νόννου και Οµήρου 
(Shorrock, The Challenge of Epic 120· βλ. περαιτέρω Hopkinson, Nonnus and 
Homer 9–12). Το προοίµιο κλείνει µε την παράκληση του ποιητή στη Μούσα 
(45 θεά) να ξεκινήσει την αφήγηση από τις περιπλανήσεις του Κάδµου για να 
βρει την αδελφή του Ευρώπη, η αρπαγή της οποίας από τον Δία αποτελεί το 
πρώτο αφηγηµατικό επεισόδιο των Διονυσιακῶν. 

 
Εἰπέ, θεά, Κρονίδαο διάκτορον αἴθοπος εὐνής, 

νυµφιδίῳ σπινθῆρι µογοστόκον ἄσθµα κεραυνοῦ, 
καὶ στεροπὴν Σεµέλης θαλαµηπόλον· εἰπὲ δὲ φύτλην 
Βάκχου δισσοτόκοιο, τὸν ἐκ πυρὸς ὑγρὸν ἀείρας 
Ζεὺς βρέφος ἡµιτέλεστον ἀµαιεύτοιο τεκούσης,   5 
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φειδοµέναις παλάµῃσι τοµὴν µηροῖο χαράξας, 
ἄρσενι γαστρὶ λόχευσε, πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ, 
εὖ εἰδὼς τόκον ἄλλον ἑῷ γονόεντι καρήνῳ, 
ὃς πάρος ὄγκον ἄπιστον ἔχων ἐγκύµονι κόρσῃ 
τεύχεσιν ἀστράπτουσαν ἀνηκόντιζεν Ἀθήνην.   10 
Ἄξατέ µοι νάρθηκα, τινάξατε κύµβαλα, Μοῦσαι, 
καὶ παλάµῃ δότε θύρσον ἀειδοµένου Διονύσου. 
Ἀλλὰ χοροῦ ψαύοντι Φάρῳ παρὰ γείτονι νήσῳ 
στήσατέ µοι Πρωτῆα πολύτροπον, ὄφρα φανείη 
ποικίλον εἶδος ἔχων, ὅτι ποικίλον ὕµνον ἀράσσω.   15 
Εἰ γὰρ ἐφερπύσσειε δράκων κυκλούµενος ὁλκῷ, 
µέλψω θεῖον ἄεθλον, ὅπῃ κισσώδεϊ θύρσῳ 
φρικτὰ δρακοντοκόµων ἐδαΐζετο φῦλα Γιγάντων· 
εἰ δὲ λέων φρίξειεν ἐπαυχενίην τρίχα σείων, 
Βάκχον ἀνευάξω βλοσυρῆς ἐπὶ πήχεϊ Ῥείης   20 
µαζὸν ὑποκλέπτοντα λεοντοβότοιο θεαίνης· 
εἰ δὲ θυελλήεντι µετάρσιος ἅλµατι ταρσῶν 
πόρδαλις ἀίξῃ πολυδαίδαλον εἶδος ἀµείβων, 
ὑµνήσω Διὸς υἷα, πόθεν γένος ἔκτανεν Ἰνδῶν 
πορδαλίων ὀχέεσσι καθιππεύσας ἐλεφάντων·   25 
εἰ δὲ δέµας ἰσάζοιτο τύπῳ συός, υἷα Θυώνης 
ἀείσω ποθέοντα συοκτόνον εὔγαµον Αὔρην, 
ὀψιγόνου τριτάτοιο Κυβηλίδα µητέρα Βάκχου· 
εἰ δὲ πέλοι µιµηλὸν ὕδωρ, Διόνυσον ἀείσω 
κόλπον ἁλὸς δύνοντα κορυσσοµένοιο Λυκούργου·   30 
εἰ φυτὸν αἰθύσσοιτο νόθον ψιθύρισµα τιταίνων, 
µνήσοµαι Ἰκαρίοιο, πόθεν παρὰ θυάδι ληνῷ 
βότρυς ἁµιλλητῆρι ποδῶν ἐθλίβετο ταρσῷ. 
Ἄξατέ µοι νάρθηκα, Μιµαλλόνες, ὠµαδίην δὲ 
νεβρίδα ποικιλόνωτον ἐθήµονος ἀντὶ χιτῶνος   35 
σφίγξατέ µοι στέρνοισι, Μαρωνίδος ἔµπλεον ὀδµῆς 
νεκταρέης, βυθίῃ δὲ παρ᾽ Εἰδοθέῃ καὶ Ὁµήρῳ 
φωκάων βαρὺ δέρµα φυλασσέσθω Μενελάῳ. 
Εὔιά µοι δότε ῥόπτρα καὶ αἰγίδας, ἡδυµελῆ δὲ 
ἄλλῳ δίθροον αὐλὸν ὀπάσσατε, µὴ καὶ ὀρίνω   40 
Φοῖβον ἐµόν· δονάκων γὰρ ἀναίνεται ἔµπνοον ἠχώ, 
ἐξότε Μαρσύαο θεηµάχον αὐλὸν ἐλέγξας 
δέρµα παρῃώρησε φυτῷ κολπούµενον αὔραις, 
γυµνώσας ὅλα γυῖα λιπορρίνοιο νοµῆος. 
Ἀλλά, θεά, µαστῆρος ἀλήµονος ἄρχεο Κάδµου.   45 
 

Μετάφραση 
Πες, θεά, για την βοηθό της φλογισµένης κλίνης του γιου του Κρόνου, 
την ανάσα του κεραυνού που βοήθησε µε νυφική σπίθα στον τοκετό  
και για την γαµήλια αστραπή της Σεµέλης· πες και για τη φύτρα  
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του Βάκχου του διπλογεννηµένου, τον οποίον σήκωσε υγρό από τη φωτιά  
ο Δίας –ένα βρέφος ηµιτελές από µητέρα που ακόµα δεν γέννησε– 5 
και αφού µε προσεκτικές παλάµες χάραξε τοµή στον µηρό του, 
στην αρσενική µήτρα του τον κράτησε, ως πατέρας και σεβαστή µητέρα, 
καθώς γνώριζε καλά άλλον τοκετό από τη γόνιµη κορυφή του, 
όταν κάποτε, έχοντας απίστευτο όγκο στο κεφάλι του που εγκυµονούσε, 
εξακόντισε την Αθηνά αστραφτερή µε τα όπλα της. 10 
Φέρτε µου ραβδί, χτυπήστε τα κύµβαλα, Μούσες, 
και στην παλάµη µου δώστε τον θύρσο του Διονύσου, αυτόν που εξυµνώ. 
Αλλά σε µένα που εισέρχοµαι στον χορό στη Φάρο, τη γειτονική νήσο, 
αναδείξτε τον επιδέξιο Πρωτέα, για να φανεί  
η ποικιλία της µορφής του, αφού ποικιλόµορφο ύµνο κάνω να ηχήσει: 15 
διότι εάν αυτός συρθεί σα φίδι που κινείται σε κυκλική τροχιά, 
θα τραγουδήσω εγώ για τον άθλο του θεού όταν, µε θύρσο πλεγµένο µε κισσό, 
κατέστρεφε τα τροµακτικά φύλα των Γιγάντων που είχαν φίδια για µαλλιά· 
εάν, όµως, σαν λιοντάρι ανορθωθεί σείοντας την χαίτη στον αυχένα του, 
εγώ εὐοῖ θα φωνάξω για τον Βάκχο που, στα χέρια της τροµακτικής Ρέας, 20 
κρυφά θήλαζε από το στήθος της, της θεάς που τρέφει λιοντάρια· 
εάν αυτός στον αέρα χυµήξει µε ορµητικό άλµα 
σαν λεοπάρδαλη, αλλάζοντας την ποικιλόσχηµη µορφή του, 
εγώ θα εξυµνήσω τον γιο του Δία, πώς σκότωσε το γένος των Ινδών 
µε άρµατα λεοπαρδάλεων κατακτώντας τους ελέφαντες· 25 
και εάν κάνει το σώµα του να µοιάσει µε τη µορφή αγριόχοιρου, για τον  
 γιο της Θυώνης 
εγώ θα τραγουδήσω, πώς ποθούσε την γοητευτική Αύρα, κυνηγό των αγριόχοιρων, 
από τον τόπο της Κυβέλης,  µητέρα του τρίτου και πρόσφατα γεννηµένου Βάκχου· 
και εάν γίνει όµοιος µε νερό, θα τραγουδήσω για τον Διόνυσο 
που καταδύθηκε στην αγκαλιά της θάλασσας όταν ο Λυκούργος πήρε τα όπλα· 30 
εάν, σα φυτό, σειστεί απλώνοντας θρόισµα απατηλό, 
θα θυµηθώ τον Ικάριο, πώς δίπλα σε µεθυσµένο πατητήρι 
πιεζόταν το σταφύλι κάτω από το αγωνιστικό πέλµα των ποδιών. 
Φέρτε µου ραβδί, Μιµαλλόνες, και γύρω από τους ώµους 
ποικιλόµορφο δέρµα ελαφιού, αντί για τον συνήθη χιτώνα, 35 
γεµάτο από ευωδιαστή µαρωνίτικη οσµή εφαρµόστε στο στήθος µου, 
και κοντά στην θαλάσσια Ειδοθέα και τον Όµηρο 
το βαρύ δέρµα από τις φώκιες για τον Μενέλαο ας µείνει. 
Σε εµένα δώστε βακχικά τύµπανα και δέρµατα ζώων, αλλά τον αυλό µε  
 γλυκό διπλό ήχο 
σε άλλον να δώσετε, µήπως προκαλέσω τον δικό µου Φοίβο· 40 
διότι περιφρονεί τη γεµάτη πνοή ηχώ των καλαµιών, 
από τότε που έθεσε σε δοκιµασία τον θεοµάχο αυλό του Μαρσύα 
και σε δέντρο κρέµασε το δέρµα του που φούσκωνε από τους ανέµους, 
αφού ξεγύµνωσε όλα τα µέλη του γδαρµένου βοσκού. 
Αλλά, θεά, ξεκίνα από τον Κάδµο που ψάχνει και περιπλανιέται. 45 
 

Σχόλια 
1–7 Το προοίµιο ξεκινά µε τον τοκετό του διπλογεννηµένου Διονύσου (4 Βάκχου 
δισσοτόκοιο). Γίνεται συνοπτική αναφορά στην παρέµβαση του Δία όταν κεραυνός 
χτύπησε θανάσιµα την Σεµέλη: ο Δίας άρπαξε το ασχηµάτιστο βρέφος από τη φωτιά 
(ὑγρόν… βρέφος ἡµιτέλεστον), το έρραψε µέσα στον µηρό του και βίωσε µε τον τρόπο 
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αυτόν ταυτόχρονα τον ρόλο και του πατέρα και της µητέρας, προστατεύοντας το βρέφος 
σε αρσενική µήτρα. Εντύπωση κάνουν οι συµπαραθέσεις ἄρσενι γαστρί (7), ἐκ πυρὸς 
ὑγρόν (4), ἀµαιεύτοιο τεκούσης (5), και οι προσωποποιήσεις µε το ἄσθµα κεραυνοῦ να 
προσδιορίζεται ως διάκτορον και µογοστόκον, και η στεροπή ως θαλαµηπόλος (3).  
 

1–3 Ο ποιητής ζητά από τη Μούσα να πει (1 εἰπέ) για τον κεραυνό και την αστραπή που 
παρίσταντο στην ένωση του Δία και της Σεµέλης, από την οποία δηµιουργήθηκε ο 
Διόνυσος, καθώς και για τη γέννησή του. Για την παρουσία του κεραυνού και της 
αστραπής στη γέννηση βλ. Διονυσιακά 8.396 καὶ στεροπὴ πέλε µαῖα, καὶ Εἰλείθυια 
κεραυνοί. 
 

1 θεά: Ο Νόννος ακολουθεί την επική παράδοση και ξεκινά µε επίκληση στη Μούσα 
(πβλ. Ἰλιάς Α 1, Ὀδύσσεια α 1). Όπως και στον πρώτο στίχο της Ἰλιάδος (Α 1 Μῆνιν 
ἄειδε, θεά), η θεά εδώ είναι η Μούσα, ενώ λίγους στίχους παρακάτω χρησιµοποιείται ο 
πληθυντικός (11 Μοῦσαι) και οι Μούσες εκεί παρουσιάζονται σα µέλη του διονυσιακού 
θιάσου (πβλ. 34). Η κλητική θεά απαντά και πάλι στο τέλος του πρώτου προοιµίου (βλ. 
πιο κάτω, στον στίχο 45). 
 

διάκτορον: Η λέξη αυτή χρησιµοποιείται στα οµηρικά έπη για να χαρακτηρίσει τον 
Ερµή (π.χ. Ἰλιάς Β 103, Φ 497, Ω 339) και αποδίδεται ως «οδηγός» ή «βοηθός». 
 

4–7 Εδώ περιγράφεται ο ρόλος του Δία κατά τη γέννηση του Διονύσου: ενώ ακόµα ο 
Διόνυσος ήταν άµορφο βρέφος, ο πατέρας του τον πήρε από τη φωτιά και τον 
προστάτευσε µέσα στον µηρό του µέχρι την γέννησή του. 
 

4 ἐκ πυρὸς ὑγρὸν ἀείρας: Η συµπαράθεση πυρὸς ὑγρόν είναι ένα από τα πολλά στοιχεία 
που έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ των δύο έργων 
του Νόννου, δηλαδή των Διονυσιακῶν και της Μεταβολῆς του Ευαγγελίου του Αγίου 
Ιωάννου: Μεταβολή 3.46–47 οὕτω παντὸς ἔφυ τύπος ἀνέρος ἐκ πυρὸς ὑγροῦ / πνεύµατι 
τικτοµένοιο καὶ οὐ στροφάλιγγι κονίης (Μπεζαντάκος, Νόννου Πανοπολίτου Διονυσιακά 
140). 
 

8–10 Το πρώτο µέρος του προοιµίου ολοκληρώνεται µε την υπενθύµιση µιας παρόµοιας 
εµπειρίας που είχε βιώσει ο Δίας παλαιότερα (πάρος) κατά τη γέννηση της Αθηνάς, όταν 
ο πατέρας των θεών είχε πάλι εκτελέσει έναν παράδοξο ρόλο (ὄγκον ἄπιστον) και 
κυοφορούσε άλλο τέκνο του στο κεφάλι (ἐγκύµονι κόρσῃ). Η Αθηνά θα εµφανιστεί ξανά 
στο τέλος του έπους, καθώς, µολονότι παρθένα θεά, θα προσφέρει το στήθος της στον 
γιο του Διονύσου, Ίακχο, για θηλασµό (Διονυσιακά 48.953–957). 
 

11–33 Εδώ ξεκινά το δεύτερο µέρος του προοιµίου, στο οποίο οι Μούσες καλούνται να 
φέρουν στον ποιητή τα βασικά στοιχεία της διονυσιακής λατρείας (11–13). 
Αναδεικνύεται ο Πρωτέας, η ικανότητα του οποίου να αλλάζει ποικιλοτρόπως τη µορφή 
του (15 ποικίλον εἶδος ἔχων) αντιστοιχεί στην ποικιλία του ίδιου του έπους (15 ποικίλον 
ὕµνον ἀράσσω). Οι µεταµορφώσεις που περιγράφονται ακολουθούν αυτές του Πρωτέα 
στην Ὀδύσσειαν: δ 456–458 ἀλλ᾽ ἤτοι πρώτιστα λέων γένετ᾽ ἠϋγένειος,/ αὐτὰρ ἔπειτα 
δράκων καὶ πάρδαλις ἠδὲ µέγας σῦς·/ γίνετο δ᾽ ὑγρὸν ὕδωρ καὶ δένδρεον ὑψιπέτηλον. Η 
ποικιλία του έπους διαφαίνεται µέσω αυτών των παραδειγµάτων τόσο σε επίπεδο 
περιεχοµένου όσο και σε λεκτικό επίπεδο, όπως µαρτυρούν οι φράσεις που περιγράφουν 
τον ίδιο τον Διόνυσο (24 Διὸς υἷα, 26 υἷα Θυώνης, 29 Διόνυσον) και περιγράφουν το 
τραγούδι του ποιητή (17 µέλψω, 20 ἀνευάξω, 24 ὑµνήσω, 27 ἀείσω, 32 µνήσοµαι). 
 

11–12 Ο ποιητής αναφέρει τα χαρακτηριστικά αντικείµενα της διονυσιακής λατρείας, 
δηλαδή τον νάρθηκα, τα κύµβαλα και τον θύρσον, τα οποία ζητάει από τις Μούσες. Στο 
σηµείο αυτό εισάγεται ο ποιητής στο πρώτο πρόσωπο (11 µοι), το οποίο κυριαρχεί και 
στο υπόλοιπο προοίµιο, και προσδιορίζεται γεωγραφικά στην Αίγυπτο, κοντά στη νήσο 
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Φάρο, όπου τοποθετείται και η συγγραφική δράση του ίδιου του Νόννου (βλ. πιο κάτω, 
στον στίχο 13). 
 

13–15 Ο Πρωτέας αναδεικνύεται ως σύµβολο της ποικιλίας στο συγκεκριµένο έπος. 
Περιγράφεται ως πολύτροπος (βλ. πιο κάτω, στον στίχο 14) µε ποικίλον εἶδος, στο οποίο 
αντιστοιχεί ο ποικίλος ὕµνος του Νόννου (15). Δεδοµένου ότι η ποικιλία αποτελεί 
χαρακτηριστικό στοιχείο των Διονυσιακῶν (βλ. εισαγωγή), οι τρεις αυτοί στίχοι 
εσωκλείουν προγραµµατική δήλωση του ποιητή για το ύφος και τις τεχνικές του έπους. 
 

13 Φάρῳ παρὰ γείτονι νήσῳ: Στην Ὀδύσσειαν η Φάρος αναφέρεται στο χωρίο που 
περιγράφει την άφιξη του Μενέλαου στην Αίγυπτο πριν από τη συνάντησή του µε τον 
Πρωτέα (Ὀδύσσεια δ 354–355 νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ / Αἰγύπτου 
προπάροιθε, Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσι).  
 

14 Πρωτῆα πολύτροπον: Αυτό είναι το πρώτο επίθετο που προσδιορίζει τον Οδυσσέα 
στην Ὀδύσσειαν (α 1· πβλ. κ 330) και ήδη από την αρχαιότητα καταγράφονται 
διαφορετικές απόψεις για τη σηµασία του, καθώς ενδέχεται να αναφέρεται είτε στην 
εφευρετικότητα του ήρωα είτε στις περιπλανήσεις του. Η παρούσα χρήση του επιθέτου 
φαίνεται να παραπέµπει στις συνεχείς µεταµορφώσεις στις οποίες υποβάλλεται ο 
Πρωτέας (βλ. πιο πάνω, στους στίχους 11–33).  
 

15 ποικίλον ὕµνον ἀράσσω: Πβλ. Πινδάρου Νεµεονίκαις 5.42 ποικίλων ἔψαυσας ὕµνων. 
Και στο δεύτερο προοίµιο ανακαλείται στίχος του Πινδάρου (Διονυσιακά 25.11 κεράσω 
µέλος· πβλ. Πινδάρου Ἰσθµιονίκαις 6.2 δεύτερον κρατῆρα Μοισάων µελέων κίρναµεν), 
ενώ στη συνέχεια γίνεται και ονοµαστική αναφορά στον Βοιωτό ποιητή (Διονυσιακά 
25.21 Πινδαρέης φόρµιγγος). 
 

16–18 Εάν ο Πρωτέας µεταµορφωθεί σε φίδι (δράκων), ο ποιητής θα αναφερθεί στο 
επεισόδιο όπου ο Διόνυσος αντιµετώπισε επιτυχώς τους Γίγαντες µε φίδια στα µαλλιά 
τους (δρακοντοκόµων… φῦλα Γιγάντων). Αυτή η νίκη του Διονύσου περιγράφεται στο 
τελευταίο βιβλίο των Διονυσιακῶν, όπου αναφέρονται τα φίδια στα µαλλιά των 
Γιγάντων (πβλ. Διονυσιακά 48.49 Γίγαντος ἐχιδνοκόµων κεφαλάων). Το επίθετο 
δρακοντόκοµος εδώ (18) απαντά µόνο στον Νόννο, ο οποίος το χρησιµοποιεί συνολικά 
οκτώ φορές: βλ. Μπεζαντάκος, Νόννου Πανοπολίτου Διονυσιακά 145–146. 
 

19–21 Εάν ο Πρωτέας µεταµορφωθεί σε λιοντάρι (λέων), ο ποιητής θα ανατρέξει στα 
παιδικά χρόνια του Διονύσου κοντά στη Ρέα, τη θεά που τρέφει λιοντάρια (λεοντοβότοιο 
θεαίνης). Το ένατο βιβλίο των Διονυσιακῶν περιγράφει τα πρώτα χρόνια του θεού, όταν 
ο Ερµής παραδίδει τον µικρό Διόνυσο στη Ρέα (9.147 λεοντοβότῳ… Ῥείῃ) για να τον 
αναθρέψει· στο σηµείο αυτό γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι η Ρέα έβαζε τον 
Διόνυσο να οδηγεί άρµα µε λιοντάρια (9.161 ἅρµατος ὠµοβόρων ἐπιβήτορα θῆκε 
λεόντων). 
 

22–25 Εάν ο Πρωτέας µεταµορφωθεί σε λεοπάρδαλη (πόρδαλις), ο ποιητής θα 
εξυµνήσει τη νίκη του Διονύσου επί των Ινδών, όπου χρησιµοποίησε άρµατα µε 
λεοπαρδάλεις (πορδαλίων ὀχέεσσι) και κυρίευσε ακόµα και ελέφαντες. Ο ινδικός 
πόλεµος ολοκληρώνεται στις αρχές του τεσσαρακοστού βιβλίου µε τον θάνατο του 
Δηριάδη και την επιστροφή των θεών στον Όλυµπο (Διονυσιακά 40.95–96 χρονίην δὲ 
θεοὶ µετὰ φύλοπιν Ἰνδῶν / σὺν Διὶ παµµεδέοντι πάλιν νόστησαν Ὀλύµπῳ). Για τη 
συµµετοχή του Διονύσου και των ακολούθων του στην ινδική εκστρατεία µε άρµατα 
που τα οδηγούσαν λεοπαρδάλεις πβλ. Διονυσιακά 18.10–11 και 28.9–10, ενώ για 
λεοπάρδαλη να επιτίθεται σε ελέφαντα πβλ. Διονυσιακά 36.184–186 ὀρθοπόδων δὲ / εἰς 
λοφιὴν ἐπίκυρτον ἀναΐξας ἐλεφάντων / πόρδαλις ᾐώρητο µετάρσιος ἅλµατι ταρσῶν. 
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22 θυελλήεις: Το επίθετο αυτό είναι σύνηθες στα Διονυσιακά, αλλά δεν απαντά πριν από 
τον Νόννο. 
 

26–28 Εάν ο Πρωτέας µεταµορφωθεί σε αγριόχοιρο (σῦς), ο ποιητής θα τραγουδήσει για 
τον έρωτα του Διονύσου για την Αύρα, κυνηγό των αγριόχοιρων (συοκτόνον… Αὔρην), 
που αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο των Διονυσιακῶν. Η κυνηγός Αύρα περιπαίζει την 
Άρτεµη και τιµωρείται για αυτό µε τον Έρωτα να ρίχνει το βέλος του στον Διόνυσο, ο 
οποίος βιάζει τη νεαρή κυνηγό όσο αυτή κοιµάται βαθιά. Ως αποτέλεσµα αυτής της 
πράξης η Αύρα εγκυµονεί δύο δίδυµους γιους και σκοτώνει τον έναν λίγο µετά τη 
γέννησή του, ενώ η Άρτεµη σώζει τον άλλον, τον Ίακχο, ο οποίος αποτελεί τον 
µοναδικό απόγονο του Διονύσου. Όπως παρατηρεί ο Vian, Nonnos de Panopolis I 135, 
ο Νόννος δεν αναφέρει συγκεκριµένα τον αγριόχοιρο ανάµεσα στα θηράµατα της 
Αύρας, οπότε πιθανώς η παρούσα αναφορά παραπέµπει στην περιγραφή του 
Καλλίµαχου µιας άλλης ακόλουθης της Άρτεµης, της Αταλάντης (Καλλιµάχου Ὕµνος 
3.216 κούρην… συοκτόνον). 
 

26 υἷα Θυώνης: Η Σεµέλη εδώ αναφέρεται ως Θυώνη· βλ. Μπεζαντάκος, Νόννου 
Πανοπολίτου Διονυσιακά 147. 
 

28 ὀψιγόνου τριτάτοιο… Βάκχου: Στα Διονυσιακά γίνεται αναφορά σε τρεις εκφάνσεις 
του Διονύσου: πρώτος Διόνυσος θεωρείται ο γιος του Δία και της Περσεφόνης, ο 
Ζαγρέας, τον οποίον διαµελίζουν οι Τιτάνες στο έκτο βιβλίο· δεύτερος είναι ο γιος του 
Δία και της Σεµέλης που γεννιέται στο όγδοο βιβλίο και η δράση του οποίου αποτελεί το 
αντικείµενο του έπους από εκείνο το σηµείο µέχρι το τέλος, ενώ τρίτος είναι ο Ίακχος, 
γιος του (δεύτερου) Διονύσου και της Αύρας, ο οποίος γεννιέται στο τέλος του έπους. 
 

29–30 Εάν ο Πρωτέας µεταµορφωθεί σε νερό, ο ποιητής θα αναφερθεί στην περιπέτεια 
του Διονύσου όταν αυτός κατέφυγε στο υγρό στοιχείο, κυνηγηµένος από τον Λυκούργο. 
Το σχετικό επεισόδιο αναφέρεται συνοπτικά στην Ἰλιάδα: Ζ 135–136 Διώνυσος δὲ 
φοβηθείς / δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦµα, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο κόλπῳ. Η καταδίωξη του 
Διονύσου από τον Λυκούργο περιγράφεται αναλυτικά στο εικοστό βιβλίο, ενώ το 
εικοστό πρώτο περιγράφει την τιµωρία του θεοµάχου.  
 

31–33 Εάν ο Πρωτέας µεταµορφωθεί σε φυτό, ο ποιητής θα µνηµονεύσει το επεισόδιο 
µε τον Ικάριο προς το τέλος του έπους (Διονυσιακά 47.34–264), όταν ο Ικάριος είχε 
φιλοξενήσει τον Διόνυσο στην Αττική και ο θεός τού έδωσε ως αντάλλαγµα κρασί και 
του δίδαξε την καλλιέργεια της αµπέλου, το οποίο όµως οδήγησε τον Ικάριο στον 
θάνατό του στα χέρια µεθυσµένων αγρονόµων. 
 

34–44 Το τρίτο και τελευταίο µέρος του προοιµίου ξεκινά µε επανάληψη της προτροπής 
του ποιητή στις Μούσες που ταυτίζονται εδώ µε τις Βάκχες (34 Μιµαλλόνες) για ένα από 
τα βασικά αντικείµενα της διονυσιακής λατρείας (34 ἄξατέ µοι νάρθηκα· βλ. 11), στο 
οποίο προστίθενται τώρα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε τον Διόνυσο: η νεβρίς 
(δηλαδή το δέρµα ενός νεαρού ελαφιού), το κρασί, τα ῥόπτρα και η αἰγίς. Ο ποιητής στη 
συνέχεια θα αντιπαραβάλει πρώτα τη γλυκιά µυρωδιά του διονυσιακού οίνου µε τη 
δυσοσµία που αναδύεται από τις φώκιες στο επεισόδιο µε τον Πρωτέα της Ὀδυσσείας 
(βλ. στους στίχους 37–38), και στη συνέχεια τα διονυσιακά όργανα µε τον αυλό, τον 
οποίον όµως δεν ευνοεί ο Απόλλωνας µετά από την αναµέτρησή του µε τον Μαρσύα 
(βλ. στους στίχους 40–44). 
 

36 Μαρωνίδος: Η αναφορά εδώ είναι στο κρασί που, σύµφωνα µε την αφήγηση στην 
Ὀδύσσειαν (ι 196–211), έδωσε ο Μάρων, ιερέας του Απόλλωνα, στον Οδυσσέα. 
 

37–38 Οι στίχοι αυτοί περιλαµβάνουν ονοµαστική αναφορά στον Όµηρο και στο 
επεισόδιο που αφηγείται ο Μενέλαος στον Τηλέµαχο για τον Πρωτέα (βλ. πιο πάνω, 
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στους στίχους 11–33). Ο Μενέλαος στην Ὀδύσσειαν αναφέρει ότι τα δέρµατα των 
φωκιών ανέδυαν έντονη δυσοσµία (Ὀδύσσεια δ 441–442 τεῖρε γὰρ αἰνῶς / φωκάων 
ἁλιοτρεφέων ὀλοώτατος ὀδµή), η οποία αντιπαραβάλλεται µε την γλυκιά οσµή του οίνου 
της νεβρίδας του ποιητή (36–37). Σε αυτούς τους στίχους αναγνωρίζεται και ένας λεπτός 
υπαινιγµός στη διαφοροποίηση του ποιητή από τον Όµηρο (βλ. εισαγωγικό σηµείωµα, 
πιο πάνω).  
 

37 Εἰδοθέα: Πρόκειται για την κόρη του Πρωτέα, η οποία συµβούλευσε τον Μενέλαο 
πώς να ακινητοποιήσει τον πατέρα της προκειµένου να εκµαιεύσει από αυτόν τις 
απαραίτητες πληροφορίες: βλ. Ὀδύσσεια δ 365–366. 
 

40–44 Αφού έχει ζητήσει εὔια… ῥόπτρα, ο ποιητής αρνείται τον αυλό για να µην 
εξοργίσει τον «δικό του» Απόλλωνα (41 Φοῖβον ἐµόν) και οδηγείται έτσι στην αναφορά 
της τιµωρίας του Μαρσύα. Στα Διονυσιακά περιγράφεται σειρά από θεοµάχους, οι 
οποίοι δεν αναγνωρίζουν τη θεϊκή υπόσταση και την ανωτερότητα του Διονύσου και 
υφίστανται τις ανάλογες συνέπειες. Μετά από τον Λυκούργο (30), ως δεύτερος 
θεοµάχος αναφέρεται εδώ ο Μαρσύας (42), ο οποίος τιµωρήθηκε γιατί θέλησε να 
αναµετρηθεί στον αυλό µε τον θεό της µουσικής, Απόλλωνα. Για να τιµωρήσει ο θεός 
τον Μαρσύα έγδαρε το δέρµα του και το κρέµασε από ένα δένδρο για να φουσκώνει µε 
τις ριπές των ανέµων· για τον λόγο αυτόν ο Μαρσύας περιγράφεται εδώ ως λιπόρρινος 
νοµεύς, δηλαδή «βοσκός χωρίς δέρµα». Το επίθετο λιπόρρινος δεν απαντά πριν τον 
Νόννο µε αυτήν τη σηµασία (αλλά πβλ. Νικάνδρου Ἀλεξιφάρµακα 537 για το ίδιο 
επίθετο µε τη σηµασία «αυτός που έχει λίπος στο δέρµα»: Μπεζαντάκος, Νόννου 
Πανοπολίτου Διονυσιακά 151). 
 

45 θεά: Με την νέα αυτή επίκληση στη Μούσα και την αναφορά στο όνοµα του Κάδµου 
που ψάχνει (µαστῆρος) και περιπλανιέται (ἀλήµονος), ο ποιητής µεταβαίνει από το τέλος 
του προοιµίου στο πρώτο αφηγηµατικό επεισόδιο του έπους, δηλαδή την αρπαγή της 
αδελφής του Ευρώπης από τον Δία. 
 

25.1–30: Δεύτερο προοίµιο (αρχή) 
 

Το εικοστό πέµπτο βιβλίο των Διονυσιακῶν εισάγεται µε ένα δεύτερο, 
εκτενέστερο προοίµιο, το οποίο αρχίζει µε νέα επίκληση στη Μούσα (1) και 
περιλαµβάνει αναφορά στο αδιαµφισβήτητο ποιητικό πρότυπο του Νόννου, που 
είναι ο Όµηρος (βλ. πιο κάτω, στον στίχο 8). Στη συνέχεια, ο ποιητής θα προβεί 
σε συγκρίσεις µεταξύ του Διονύσου και άλλων γιων του Δία από ενώσεις του µε 
θνητές (Περσέα: 31–147, Μίνωα: 148–174, Ηρακλή: 174–252), ενώ µετά θα 
απευθυνθεί στον ίδιο τον Όµηρο (253–263) και, για µία ακόµα φορά, στη 
Μούσα  (264–270) πριν συνεχίσει την αφήγηση της ινδικής εκστρατείας. 

Παρατίθενται πιο κάτω αποσπάσµατα από το δεύτερο αυτό προοίµιο των 
Διονυσιακῶν που περιλαµβάνουν την επίκληση του Νόννου στη Μούσα πριν και 
µετά τις συγκρίσεις µε τους τρεις άλλους γιους του Δία. Και τα δύο χωρία 
αναδεικνύουν τα αισθήµατα άµιλλας του Νόννου προς τον Όµηρο. Στους 
στίχους 4–6 ο ποιητής ανακαλεί την ερµηνεία που είχε δώσει ο µάντης Κάλχας 
για έναν οιωνό που είχε παρουσιαστεί στους Αχαιούς στην Αυλίδα, τον οποίον 
αναφέρει ο Οδυσσέας στην Ἰλιάδα (Β 308–319): όπως υπενθυµίζει ο Οδυσσέας, 
όταν οι Αχαιοί έκαναν θυσίες στους θεούς στην αρχή της εκστρατείας, 
εµφανίστηκε ένα φίδι κάτω από τον βωµό και επιτέθηκε σε οκτώ νεοσσούς που 
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βρίσκονταν στο πιο ψηλό κλαδί ενός πλατάνου· το φίδι έφαγε και τους 
νεοσσούς και τη µητέρα τους, αλλά στη συνέχεια ο Δίας το έκανε πέτρα. Ο 
µάντης Κάλχας τότε, σύµφωνα µε τον Οδυσσέα, είχε εξηγήσει ότι πρόκειται για 
οιωνό που προµηνύει πως, όπως το φίδι κατέφαγε οκτώ νεοσσούς και, ένατη, τη 
µητέρα τους, έτσι και οι Αχαιοί θα πολεµούν για εννέα χρόνια πριν καταλάβουν 
την Τροία. Με αυτόν τον οιωνό, ο Νόννος στη συνέχεια εξηγεί πως, όπως ο 
Όµηρος, έτσι και αυτός θα επικεντρωθεί µόνο στον τελευταίο χρόνο του 
πολέµου (6–10)· στη συνέχεια, όµως, αναφέρει ότι θα δοξάσει τη Θήβα επειδή 
υπήρξε η γενέτειρα του Διονύσου (11–21) και προβαίνει σε σύγκριση µεταξύ 
του µεγέθους της εκστρατείας στην Τροία, που ήταν το θέµα της Ἰλιάδος, και 
της ινδικής εκστρατείας, που αποτελεί το θέµα της παρούσας αφήγησης (22–
30). 

Ενώ το πρώτο προοίµιο των Διονυσιακῶν είχε παραπέµψει ανοιχτά στην 
Ὀδύσσειαν µε την αναφορά του επεισοδίου µεταξύ του Πρωτέα και του 
Μενέλαου, στο δεύτερο προοίµιο ο Νόννος παραπέµπει στην Ἰλιάδα µε την 
αναφορά στον οιωνό που είχε ερµηνεύσει ο Κάλχας. Ενδιαφέρον έχει ότι, εκτός 
από τον Όµηρο, σηµαντικό ρόλο κατέχει στο δεύτερο αυτό προοίµιο και ο 
Πίνδαρος (βλ. πιο κάτω, στους στίχους 11, 21). 

 
Μοῦσα, πάλιν πτολέµιζε σοφὸν µόθον ἔµφρονι θύρσῳ. 

Οὔ πω γὰρ γόνυ δοῦλον ὑποκλίνων Διονύσῳ 
φύλοπιν ἑπταέτηρον Ἑώιος εὔνασεν Ἄρης· 
ἀλλὰ δρακοντείοιο τεθηπότες ἄκρα γενείου 
Ἰνδῴης πλατάνοιο πάλιν κλάζουσι νεοσσοί,   5 
Βακχείου πτολέµοιο προµάντιες. Οὐ µὲν ἀείσω 
πρώτους ἓξ λυκάβαντας, ὅτε στρατὸς ἔνδοθι πύργων 
Ἰνδὸς ἔην· τελέσας δὲ τύπον µιµηλὸν Ὁµήρου 
ὕστατον ὑµνήσω πτολέµων ἔτος, ἑβδοµάτης δέ 
ὑσµίνην ἰσάριθµον ἐµῆς στρουθοῖο χαράξω.   10 
Θήβῃ δ᾽ ἑπταπύλῳ κεράσω µέλος, ὅττι καὶ αὐτή 
ἀµφ᾽ ἐµὲ βακχευθεῖσα περιτρέχει, οἷα δὲ νύµφη 
µαζὸν ἑὸν γύµνωσε κατηφέος ὑψόθι πέπλου, 
µνησαµένη Πενθῆος· ἐποτρύνων δέ µε µέλπειν 
πενθαλέην ἕο χεῖρα γέρων ὤρεξε Κιθαιρών,   15 
αἰδόµενος µὴ λέκτρον ἀθέσµιον ἠὲ βοήσω 
πατροφόνον πόσιν υἷα παρευνάζοντα τεκούσῃ. 
Ἀονίης ἀίω κιθάρης κτύπον· εἴπατε, Μοῦσαι, 
τίς πάλιν Ἀµφίων λίθον ἄπνοον εἰς δρόµον ἕλκει; 
Οἶδα πόθεν κτύπος οὗτος· ἀειδοµένης τάχα Θήβης  20 
Πινδαρέης φόρµιγγος ἐπέκτυπε Δώριος ἠχώ. 
Ἀλλὰ πάλιν κτείνωµεν Ἐρυθραίων γένος Ἰνδῶν. 
Οὔ ποτε γὰρ µόθον ἄλλον ὁµοίιον ἔδρακεν Αἰών 
Ἠῴου πρὸ µόθοιο, καὶ οὐ µετὰ φύλοπιν Ἰνδῶν 
ἄλλην ὀψιτέλεστον ἰσόρροπον εἶδεν ἐνυώ,   25 
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οὐδὲ τόσος στρατὸς ἦλθεν ἐς Ἴλιον, οὐ στόλος ἀνδρῶν 
τηλίκος. Ἀλλὰ νέοισι καὶ ἀρχεγόνοισιν ἐρίζων, 
εὐκαµάτους ἱδρῶτας ἀναστήσω Διονύσου, 
κρίνων ἠνορέην τεκέων Διός, ὄφρα νοήσω 
τίς κάµε τοῖον ἀγῶνα, τίς εἴκελος ἔπλετο Βάκχῳ.   30 
 

Μετάφραση 
Μούσα, και πάλι πολέµα αγώνα σοφό µε θύρσο µυαλωµένο· 
διότι ο Άρης από την Ανατολή ακόµα δεν έχει γονατίσει, υποταγµένος  
µπροστά στον Διόνυσο, και δεν έχει καταπαύσει τον επταετή πόλεµο· 
αλλά σαστισµένοι µπροστά στην άκρη της φιδίσιας σιαγόνας 
οι νεοσσοί του ινδικού πλατάνου πάλι θορυβούν, 5 
προφητεύοντας τον πόλεµο του Βάκχου. Δεν θα τραγουδήσω  
για τα πρώτα έξι έτη, όταν ο ινδικός στρατός  
βρισκόταν µέσα στους πύργους· µιµούµενος, όµως, το πρότυπο του Οµήρου, 
θα εξυµνήσω το τελευταίο έτος του πολέµου και θα αποτυπώσω 
τη µάχη που έχει ίσο αριθµό µε το έβδοµο σπουργίτι µου· 10 
για τη Θήβα µε τις επτά πύλες θα συνθέσω τραγούδι, επειδή και αυτή, 
κατειληµµένη από βακχική µανία, µε περικυκλώνει και, σα νύµφη, 
το στήθος της έχει ξεγυµνώσει πάνω από πένθιµο πέπλο  
ενθυµούµενη τον Πενθέα· µολονότι µε παροτρύνει να τραγουδώ, 
ο ηλικιωµένος Κιθαιρώνας απλώνει το πένθιµο χέρι του, 15 
φοβούµενος µήπως µιλήσω για την παράνοµη ένωση 
και για τον πατροκτόνο σύζυγο, τον γιο που κοιµήθηκε µε τη µητέρα του. 
Ακούω τον ήχο της λύρας της Αονίας· πείτε, Μούσες, 
ποιος νέος Αµφίων έλκει στον δρόµο άψυχες πέτρες; 
Γνωρίζω από πού προέρχεται αυτός ο ήχος· τώρα που η Θήβα εξυµνείται 20 
αντήχησε η δωρική ηχώ της πινδαρικής λύρας. 
Αλλά ας συνεχίζουµε να σκοτώνουµε το γένος των Ινδών της Ερυθραίας· 
διότι παρόµοια αναταραχή ο Αιώνας δεν είδε µέχρι τώρα 
πριν από την αναταραχή της Ανατολής, και δεν είδε µετά τη µάχη των Ινδών 
άλλον ισοδύναµο πόλεµο στη συνέχεια.  25 
Ούτε τόσος στρατός ούτε τόσο µεγάλος στόλος δεν ήρθε 
στο Ίλιον. Αλλά, ανταγωνιζόµενος νέους και παλαιούς, 
θα αναδείξω τους κοπιαστικούς ιδρώτες του Διονύσου, 
συγκρίνοντας την ανδρεία των παιδιών του Δία, για να καταλάβω 
ποιος έκανε τέτοιον αγώνα, ποιος υπήρξε όµοιος µε τον Βάκχο. 30 
 

Σχόλια 
1–3 Ο ποιητής επικαλείται και πάλι τη Μούσα (1 πάλιν) για να συνεχίσει αυτή να 
προσφέρει την στήριξή της, καθώς δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η επταετής εκστρατεία 
του Διονύσου στην ανατολή. Λίγο αργότερα, ο ποιητής κάνει επίκληση στις Μούσες (18 
πληθ. Μοῦσαι), ενώ θα προσφωνήσει και πάλι την θεά (264) στο τέλος του δεύτερου 
προοιµίου για να τον επαναφέρει στον ινδικό πόλεµο. 
 

1 σοφὸν µόθον ἔµφρονι θύρσῳ: Όπως παρατηρεί ο Vian, Nonnos de Panopolis IX 239, η 
επιλογή των επιθέτων σοφός και ἔµφρων για να προσδιορίσουν τη µάχη και τον θύρσο 
αντίστοιχα δηµιουργεί διπλή αντίθεση. 
 

4–6 Για να εξηγήσει την αφηγηµατική τεχνική που θα ακολουθήσει στο δεύτερο µέρος 
των Διονυσιακῶν ο ποιητής εισάγει εδώ τον χρησµό που είχε υπενθυµίσει ο Οδυσσέας 
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στους Αχαιούς στη ραψωδία Β της Ἰλιάδος µε σκοπό να τους ενθαρρύνει και να τους 
πείσει ότι βρίσκονται κοντά στην άλωση της Τροίας (Β 308–319· βλ. εισαγωγικό 
σηµείωµα). Η εικόνα που περιγράφει ο Οδυσσέας χρησιµοποιείται εδώ µεταφορικά από 
τον ποιητή που παίρνει απόσταση από την αφήγησή του και καλεί ξανά τη Μούσα πριν 
εισέλθει στο δεύτερο µέρος του έπους του. Ο οµηρικός οιωνός έχει προσαρµοστεί στο 
πλαίσιο της αφήγησης της ινδικής εκστρατείας: τώρα πρόκειται για νεοσσούς ινδικού 
πλατάνου, οι οποίοι πάλιν (5) κράζουν τρέµοντας µπροστά στο στόµα του φιδιού, και 
συµβολίζουν τη διάρκεια της ινδικής εκστρατείας.  
 

6–10 Ο ποιητής αναδεικνύει τον Όµηρο ως πρότυπο για να δικαιολογήσει την επιλογή 
του να επικεντρωθεί στο τελευταίο, δηλαδή το έβδοµο (ἑβδοµάτης… / ἐµῆς στρουθοῖο· 
βλ. στους στίχους 9–10), έτος του πολέµου, συνεχίζοντας να αξιοποιεί την εικόνα των 
νεοσσών από τον οµηρικό οιωνό (βλ. πιο πάνω, στους στίχους 4–6). Για να περιγράψει ο 
ποιητής τη διαδικασία της σύνθεσης του έργου επιλέγει τα ρήµατα ἀείσω (6) και ὑµνήσω 
(9) που παραπέµπουν σε προφορική παράδοση, παραστατικότητα και απαγγελία, αλλά 
και το ρήµα χαράξω (10), το οποίο υποδηλώνει εγγράµµατη παράδοση· βλ. Verhelst, 
Direct Speech in Nonnus’ Dionysiaca 164, υποσηµ. 48. 
 

9–10 ἑβδοµάτης… / ἐµῆς στρουθοῖο: Όπως έχει ήδη αναφέρει ο ποιητής (3 φύλοπιν 
ἑπταέτηρον), ο ινδικός πόλεµος διαρκεί επτά έτη· βλ. Vian, Nonnos de Panopolis IX 12 
για συσχετισµούς µεταξύ του συγκεκριµένου αριθµού και της δράσης του Διονύσου στο 
παρόν έπος. 
 

11–21 Ο ποιητής εστιάζει στην Θήβα, πατρίδα του Διονύσου, που παρουσιάζεται να έχει 
κυριευθεί από µανία (12 βακχευθεῖσα). Μολονότι µε την συγκεκριµένη πόλη είναι 
συνδεδεµένα πένθιµα συναισθήµατα από τους µύθους του Πενθέα (12–14) και του 
Οιδίποδα (14–17), προς το τέλος αυτής της ενότητας (18–21) διαφαίνεται ένα αίσθηµα 
ανανέωσης (βλ. 19 πάλιν) που εισάγεται µε την πολλαπλή αναφορά στην ποίηση και 
στον ήχο της λύρας (18 κιθάρης κτύπον, 20 κτύπος, 20 φόρµιγγος ἐπέκτυπε… ἠχώ). 
 

11 κεράσω µέλος: Πβλ. Πινδάρου Ἰσθµιονίκαις 6.2 κρατῆρα Μοισάων µελέων κίρναµεν. 
Απήχηση από πινδαρικό στίχο υπάρχει και στο πρώτο προοίµιο (Διονυσιακά 1.15), ενώ 
ο ίδιος ο Πίνδαρος θα αναφερθεί ξανά λίγους στίχους µετά (21 πινδαρέης φόρµιγγος). 
 

12–17 Εδώ προσωποποιείται πρώτα η πόλη της Θήβας, που παρουσιάζεται σα γυναίκα 
που αποκαλύπτει το στήθος της θρηνώντας για τον Πενθέα (12–14), και στη συνέχεια το 
όρος Κιθαιρώνας, που απεικονίζεται σαν ηλικιωµένος, ο οποίος, ενώ παροτρύνει τον 
ποιητή να εξυµνήσει την πόλη, νιώθει ταυτόχρονα και αιδώ, φοβούµενος µήπως 
συµπεριληφθεί στον ύµνο και ο ανίερος µύθος του Οιδίποδα (14–17). 
 

18–21 Ο ποιητής επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη σχέση της Βοιωτίας (18 Ἀονίης) µε τη 
µουσική λόγω της µυθολογικής της παράδοσης, όπως υπενθυµίζει η υπαινικτική 
αναφορά στον Αµφίονα, αλλά και της καταγωγής του Βοιωτού ποιητή Πινδάρου. Γιος 
του Δία και της Αντιόπης, ο Αµφίων αναφέρεται ήδη στη Νέκυια της Ὀδυσσείας µαζί µε 
τον αδελφό του Ζήθο σε σχέση µε την ίδρυση της Θήβας και την κατασκευή των 
πύργων της (λ 262–264). Στην ευρύτερη λογοτεχνική και µυθολογική παράδοση ο 
Αµφίων γίνεται γνωστός για το γεγονός ότι κατασκεύασε τα τείχη της πόλης µε τη λύρα 
του. Αυτό το επεισόδιο περιλαµβάνεται και λίγους στίχους αργότερα κατά την 
περιγραφή της ασπίδας του Διονύσου: Διονυσιακά 25.419–420 Ἀµφίων δ᾽ ἐλίγαινε 
λυροκτύπος· ἀµφὶ δὲ µολπῇ / εἰς δρόµον αὐτοκύλιστος ἕλιξ ἐχόρευε κολώνη. 
 

21 Πινδαρέης φόρµιγγος ἐπέκτυπε Δώριος ἠχώ: Πβλ. Πινδάρου Ὀλυµπιονίκαις 1.17 
Δωρίαν… φόρµιγγα. 
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23–27 Το µέγεθος και η σηµασία της ινδικής εκστρατείας του Διονύσου καταγράφεται 
µε τη διατύπωση ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά τέτοιος πόλεµο ακόµα και σε σύγκριση 
µε την εκστρατεία των Αχαιών στην Τροία (26–27)· ο ποιητής θα επανέλθει στη 
σύγκριση µε τον Τρωικό Πόλεµο και στο τέλος του δεύτερου προοιµίου (255–256). 
 

27–30 Ο ποιητής δηλώνει ότι θα αναµετρηθεί µε άλλες ποιητικές παραδόσεις (νέοισι καὶ 
ἀρχεγόνοισι) και ότι θα συγκρίνει (κρίνων) τον Διόνυσο µε άλλα τέκνα του Δία, καθώς 
σκοπός του είναι να αναδείξει τους άθλους και την ανωτερότητα του ήρωά του. 
 

25.253–270: Δεύτερο προοίµιο (τέλος) 
 

Αµέσως µετά από τη σύγκριση µεταξύ του Διονύσου και των τριών άλλων γιων 
του Δία, ο Νόννος ολοκληρώνει το δεύτερο προοίµιο των Διονυσιακῶν 
εκφράζοντας για µια φορά ακόµα θαυµασµό αλλά και ανταγωνισµό προς τον 
Όµηρο. Γίνεται ονοµαστική αναφορά στον Όµηρο και, ενώ πρώτα ο ποιητής τον 
εκθειάζει (253–254), στη συνέχεια διαφοροποιεί το δικό του έργο από την 
Ἰλιάδα (255–256). Ο Νόννος µετά εκφράζει την προτίµηση ο Όµηρος να είχε 
εξυµνήσει τον βακχικό πόλεµο, καθώς είναι θέµα άξιο των δυνατοτήτων του 
(257–260), και στο τέλος ζητεί έµπνευση από τον Όµηρο και αναφέρει πως θα 
συνεχίσει το θέµα του έχοντας οµηρικό εξοπλισµό (260–263).  
 

Παµφαὲς υἱὲ Μέλητος, Ἀχαιίδος ἄφθιτε κῆρυξ, 
ἱλήκοι σέο βίβλος ὁµόχρονος Ἠριγενείῃ· 
Τρῳάδος ὑσµίνης οὐ µνήσοµαι· οὐ γὰρ ἐίσκω    255 
Αἰακίδῃ Διόνυσον ἢ Ἔκτορι Δηριαδῆα. 
Ὑµνήσειν µὲν ὄφελλε τόσον καὶ τοῖον ἀγώνα 
Μοῦσα τεὴ καὶ Βάκχον ἀκοντιστῆρα Γιγάντων, 
ἄλλοις δ᾽ ὑµνοπόλοισι πόνους Ἀχιλῆος ἐάσσαι, 
εἰ µὴ τοῦτο Θέτις γέρας ἥρπασεν. Ἀλλὰ λιγαίνειν    260 
πνεῦσον ἐµοὶ τεὸν ἄσθµα θεόσσυτον· ὑµετέρης γάρ 
δεύοµαι εὐεπίης, ὅτι τηλίκον ἄρεα µέλπων 
Ἰνδοφόνους ἱδρῶτας ἀµαλδύνω Διονύσου. 
Ἀλλά, θεά, µε κόµιζε τὸ δεύτερον ἐς µέσον Ἰνδῶν, 
ἔµπνοον ἔγχος ἔχοντα καὶ ἀσπίδα πατρὸς Ὁµήρου,   265 
µαρνάµενον Μορρῇ καὶ ἄφρονι Δηριαδῇ 
σὺν Διὶ καὶ Βροµίῳ κεκορυθµένον· ἐν δὲ κυδιµοῖς 
Βακχιάδος σύριγγος ἀγέστρατον ἦχον ἀκούσω 
καὶ κτύπον οὐ λήγοντα σοφῆς σάλπιγγος Ὁµήρου, 
ὄφρα κατακτείνω νοερῷ δορὶ λείψανον Ἰνδῶν.    270 
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Μετάφραση 
Λαµπρέ γιε του Μέλη, αθάνατε κήρυκα της Ελλάδας, 
ας είναι ευµενής η βίβλος σου που είναι συνοµήλικη µε την Αυγή· 
δε θα κάνω αναφορά στον Τρωικό Πόλεµο· διότι δεν συγκρίνω  255 
τον Διόνυσο µε τον απόγονο του Αιακού ούτε τον Δηριάδη µε τον Έκτορα. 
Θα έπρεπε η Μούσα σου να εξυµνούσε έναν τόσο µεγάλο και τέτοιο αγώνα 
καθώς και τον Βάκχο που µαχόταν κατά των Γιγάντων, 
και να άφηνε τους άθλους του Αχιλλέα σε άλλους ποιητές, 
αν η Θέτιδα δεν είχε αρπάξει αυτήν την τιµή. Αλλά φύσηξε µέσα µου  260 
την ανάσα σου που είναι σταλµένη από τους θεούς για να τραγουδήσω·  
διότι χρειάζοµαι την ευφράδειά σου, αφού όταν τραγουδώ για τόσο µεγάλους πολέµους  
µειώνω του Διονύσου τον ιδρώτα που σκότωνε Ινδούς. 
Αλλά, θεά, πήγαινέ µε ξανά ανάµεσα στους Ινδούς 
µε λόγχη εµπνευσµένη και µε την ασπίδα του πατέρα µου, του Οµήρου,  265 
όσο πολεµώ, οπλισµένος µαζί µε τον Δία και τον Βρόµιο,  
ενάντια στον Μορρέα και τον παράφρονα Δηριάδη. Στις µάχες 
θα ακούσω τον ήχο που οδηγεί τον στρατό, τον βακχικό αυλό, 
και τον αδιάκοπο χτύπο της σοφής σάλπιγγας του Οµήρου, 
για να σκοτώσω µε του νου µου το δόρυ τα αποµεινάρια των Ινδών.  270 
 

Σχόλια 
253–254 Ο Όµηρος χαρακτηρίζεται ως «λαµπρός γιος του Μέλη» (βλ. πιο κάτω, στον 
στίχο 253) και «άφθαρτος κήρυκας της Ελλάδας», ενώ το έργο του ως «συνοµήλικο της 
Αυγής». Με το ρήµα ἱλήκοι, ο ποιητής εκδηλώνει τον σεβασµό του προς τον Όµηρο, 
καθώς χρησιµοποιεί το ρήµα αυτό στα Διονυσιακά όταν ζητείται η εύνοια των θεών. Στη 
συνέχεια, όµως, ασκείται εµµέσως και κριτική στον Όµηρο επειδή δεν επέλεξε τον 
ινδικό πόλεµο του Διονύσου ως θέµα του (257–258). 
 

253 υἱὲ Μέλητος: Η παρούσα προσφώνηση συµφωνεί µε την αρχαία βιογραφική 
παράδοση που συχνά αναφέρει τον Όµηρο ως γιο του Μέλητος, ποταµού της Σµύρνης· 
πβλ., για παράδειγµα, [Πλουτάρχου] Βίος Ὁµήρου 2.2. 
 

255–256 Σε αντίθεση πρωτίστως µε τον ίδιο τον Όµηρο αλλά και πιθανώς µε άλλους 
συγγραφείς που επιλέγουν θεµατική από τον τρωικό κύκλο, ο Νόννος εδώ εξηγεί πως 
δεν θα αναφερθεί στον Τρωικό Πόλεµο και δεν θα συγκρίνει τους δύο βασικούς ήρωες 
του έπους του, τον Διόνυσο και τον αρχηγό των Ινδών, Δηριάδη, µε τους δύο 
πρωταγωνιστές της Ἰλιάδος. Ο αναγνώστης των Διονυσιακῶν όµως δεν µπορεί παρά να 
συγκρίνει κάποιες πτυχές του Δηριάδη µε αυτές του Έκτορα, αφού η παραπλανητική 
παρέµβαση της Αθηνάς που οδηγεί τον Δηριάδη στον θάνατό του (Διονυσιακά 40.69–
79) θυµίζει στον αναγνώστη τον αντίστοιχο ρόλο της Αθηνάς στον θάνατο του Έκτορα 
(Ἰλιάς Χ 226–247). 
 

257–260 Ο θαυµασµός του ποιητή για τα οµηρικά έργα και τις αρετές του συνθέτη τους 
πλαισιώνει την ευχή να είχε εξυµνήσει ο Όµηρος τους αγώνες του Βάκχου αντί για 
αυτούς του Αχιλλέα. 
 

260 γέρας: Ενώ το γέρας στην Ἰλιάδα (και ιδιαίτερα στη ραψωδία Α) χρησιµοποιείται 
κυρίως για το τιµητικό δώρο που ο Αχιλλέας νιώθει πως τού έχει άδικα αφαιρεθεί µε την 
αρπαγή της Βρισηίδας, εδώ περιγράφει τη δυνατότητα που θα είχε ο Όµηρος να 
εξυµνήσει τον Διόνυσο. 
 

260–263 Ο ποιητής επανέρχεται στον έπαινο και θαυµασµό για τον Όµηρο (βλ. 253–
254) και αναδεικνύει το ἄσθµα θεόσσυτον και την εὐεπίη του, µέρος των οποίων θα 
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ήθελε και ο ίδιος να κατέχει για να µην αδικήσει τους άθλους του δικού του ήρωα, 
Διονύσου. 
 

264–270 Καθώς κλείνει το δεύτερο προοίµιο των Διονυσιακῶν, για µια φορά ακόµα ο 
ποιητής κάνει επίκληση στη Μούσα (πβλ. Διονυσιακά 1.1, 1.45) και εξηγεί ότι µπαίνει ο 
ίδιος στη µάχη µε τα όπλα του πατρὸς Ὁµήρου, και τάσσεται µε τον Δία και τον Διόνυσο 
ενάντια στον Ινδό πολεµιστή Μορρέα και τον αρχηγό των Ινδών, Δηριάδη. Τα όπλα 
αυτά του Οµήρου χαρακτηρίζονται µε επίθετα που αφορούν σε πνευµατικές ιδιότητες: 
265 ἔµπνοον ἔγχος… καὶ ἀσπίδα πατρὸς Ὁµήρου· 269 σοφῆς σάλπιγγος Ὁµήρου. 
 

265 ἔµπνοον ἔγχος: Ο χαρακτηρισµός του δόρατος µε το επίθετο ἔµπνοος θυµίζει στον 
αναγνώστη την αρχή του παρόντος προοιµίου, όπου ο ποιητής ζητεί από τη Μούσα να 
συνεχίσει να δίνει «σοφό αγώνα» µε «εµπνευσµένο θύρσο»: 1 Μοῦσα, πάλιν πτολέµιζε 
σοφὸν µόθον ἔµφρονι θύρσῳ. Το ίδιο αυτό επίθετο έρχεται σε αντιδιαστολή µε τον 
χαρακτηρισµό του ἄφρον[ος] βασικού αντιπάλου του Διονύσου στον αµέσως επόµενο 
στίχο (266). 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΙΔΗΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Ελένη Τσιτσιανοπούλου 
 
Έχει χαρακτηριστεί ως ο τελευταίος ποιητής της αρχαιότητας και του ιαµβικού 
τριµέτρου, καθώς και ως ο σηµαντικότερος εκπρόσωπος του βυζαντινού 
ιστορικού-πανηγυρικού έπους.  

Ο Γεώργιος καταγόταν πιθανώς από την Αντιόχεια της Πισιδίας και έζησε 
στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ηρακλείου (610–
641) και της πατριαρχίας του Σεργίου (610–638). Υπηρέτησε ως διάκονος στην 
Αγία Σοφία, ενώ κατείχε διάφορα εκκλησιαστικά αξιώµατα, αυτά του 
χαρτοφύλακος, σκευοφύλακος και ρεφερενδαρίου (δηλ. του συνδέσµου 
ανάµεσα στο πατριαρχείο και το παλάτι· βλ. Oxford Dictionary of Byzantium III, 
1778). Πέθανε µετά το 632, αλλά πριν από το τέλος της δεκαετίας.  

Έγραψε ποιήµατα µε ιστορικό, θρησκευτικό και φιλοσοφικό περιεχόµενο, 
τα οποία έχουν επαινεθεί για την κοµψότητά τους και τον συνδυασµό κλασικών 
και χριστιανικών στοιχείων. Ο Γεώργιος συνέθεσε τα έργα του ως επί το 
πλείστον σε ιαµβικό τρίµετρο στίχο, το µέτρο του αρχαίου δράµατος. Είναι 
χαρακτηριστικό για την εκτίµηση που έτρεφαν οι µεταγενέστεροι για τη µετρική 
ικανότητα του Πισίδη το δοκίµιο του Μιχαήλ Ψελλού Τίς ἐστίχιζε κρεῖττον, ὁ 
Εὐριπίδης ἢ ὁ Πισίδης;, στο οποίο επιχειρείται ορισµένες φορές απάντηση υπέρ 
του δεύτερου.  

Τα σωζόµενα «επικά» του ποιήµατα είναι τα εξής (κατά τη σειρά της 
έκδοσης Pertusi): 1) Πρὸς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα ἐπανελθόντα ἀπὸ Ἀφρικῆς καὶ 
βασιλεύσαντα καὶ κατὰ Φωκᾶ βασιλέως, 2) Εἰς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα καὶ εἰς 
τοὺς Περσικοὺς πολέµους καὶ ὅτε ἐξήρχετο ἀπὸ τῆς Πόλεως (Expeditio Persica), 
3) Εἰς Βόνον πατρίκιον καὶ τοποτηρητὴν τοῦ βασιλέως, 4) Εἰς τὴν γενοµένην 
ἔφοδον τῶν βαρβάρων καὶ εἰς τὴν αὐτῶν ἀστοχίαν (Bellum Avaricum), 5) 
Αὐτοσχέδιοι πρὸς τὴν γενοµένην ἀνάγνωσιν τῶν κελεύσεων χάριν τῆς 
ἀποκαταστάσεως τῶν τιµίων ξύλων, 6) Ἡρακλειὰς ἤτοι εἰς τὴν τελείαν πτῶσιν 
Χοσρόου βασιλέως Περσῶν. Στα επικά του έργα εγκωµιάζει, µε χριστιανική 
πάντα οπτική, τον Ηράκλειο για τις εκστρατείες του εναντίον των Περσών και 
των Αβάρων, αλλά και τον Σέργιο, που διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην 
πολιορκία της πρωτεύουσας του 626 (βλ. και παρακάτω, για τον Ακάθιστο 
Ύµνο). Παρά την προπαγανδιστική τους διάθεση και την ένταξή τους στην 
αυλική ποίηση, τα ποιήµατα αποτελούν σηµαντική ιστορική πηγή για τη 
βασιλεία του Ηρακλείου.  

Άλλα ποιητικά έργα του Γεωργίου: 7) Εἰς τὸν µάταιον βίον, 8) Εἰς τὸν 
ἀνθρώπινον βίον (σε εξάµετρους), 8) Κατὰ δυσσεβοῦς Σευήρου Ἀντιοχείας, 9) 
Εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡµῶν, 10) Εἰς Ἀλύπιον, 11) Εἰς 
τὴν Ἑξαήµερον. Αυτό το ιαµβικό θρησκευτικό ποίηµα (1.864 στίχοι) είναι το 
εκτενέστερο και πλέον φιλόδοξο από την άποψη του περιεχοµένου έργο του 
Γεωργίου. Αναφέρεται στη Δηµιουργία του κόσµου, υµνώντας τη Θεία Πρόνοια 
για αυτόν και παρέχοντας πλήθος γνώσεων για το φυσικό περιβάλλον. Γνώρισε 
ευρεία διάδοση στο Βυζάντιο και µεταφράστηκε στην αρµενική και σλαβονική 
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γλώσσα, 12) 115 επιγράµµατα µε θρησκευτικό περιεχόµενο, ως επί το πλείστον 
σε ιαµβικό τρίµετρο, γεγονός που σήµανε την καθοριστική για τη βυζαντινή 
επιγραµµατική ποίηση αποµάκρυνση από τα παραδοσιακά µέτρα του είδους. 
Τέλος, συνέθεσε και ένα πεζό αγιολογικό κείµενο για τον Πέρση µάρτυρα 
Αναστάσιο. 

 
Ἡρακλειάς 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Ελένη Τσιτσιανοπούλου 

 
Η Ἡρακλειάς, το έπος δηλαδή του Ηρακλείου, αποτελεί πανηγυρικό για τον 
αυτοκράτορα, όπου ο ποιητής εγκωµιάζει τη νικηφόρα έκβαση του εξαετούς 
πολέµου (622–628) κατά των Περσών. Ο τίτλος απηχεί την οµηρική Ιλιάδα, ενώ 
επιπλέον ο αυτοκράτορας παρουσιάζεται ως ο νέος Ηρακλής, που συνέτριψε 
τους πυρολάτρες Πέρσες και ανανέωσε τη ρωµαϊκή οικουµένη. Το έργο 
γράφτηκε γύρω στο 630, µετά την ολοκληρωτική, αν και πύρρειο, νίκη των 
Βυζαντινών. Εκτείνεται σε 471 ιαµβικούς τρίµετρους / βυζαντινούς 
δωδεκασύλλαβους στίχους, που διαιρούνται σε δύο βιβλία (1, 1–241 και 2, 1–
230), τα οποία αντιστοιχούν σε δύο ἀκροάσεις (απαγγελίες). Έχει προταθεί από 
τον εκδότη του ποιήµατος Pertusi ότι υπήρχε και ένα τρίτο βιβλίο, από το οποίο 
σώζονται µόνο µικρά αποσπάσµατα, πενήντα επτά στον αριθµό, άποψη όµως 
που έχει αντιµετωπιστεί µε σκεπτικισµό. 

CPG 7827–7839. 
Έκδ.: Α. Pertusi, Giorgio di Pisidia, Poemi I. Panegirici epici. Editio 

critica, traduzione e commento, Studia Patristica et Byzantina 7, Ettal 1959, 
240–292. 
 

1, 1–35 
 

Ἀγαλλιάσθω πᾶς χορὸς τῶν ἀστέρων 
τὸν ἀστρόδουλον δεικνύων πεπτωκότα 
καὶ τὴν ἑαυτοῦ πτῶσιν ἠγνοηκότα· 
οὐκ ἔστεγεν γὰρ ἡ κτίσις τιµωµένη 

5 κἂν δυσσεβηθεὶς ὁ Κτίσας ἠνείχετο. 
Νῦν πανσέληνος ἡ σελήνη λαµπέτω 

τοῦ Χοσρόου λήγοντος ἐγγυωµένη 
Πέρσας τὸ λοιπὸν µὴ θεουργεῖν τὴν κτίσιν. 

Καὶ νῦν ὁ τρισµέγιστος ἡλίου πόλος, 
10 λούσας ἑαυτὸν τῇ καθάρσει τῶν φόνων, 

βοᾷ, λαλεῖ σοι τὴν σφαγὴν τοῦ Χοσρόου, 
θεοῦ βεβήλους ἐκφυγὼν ὑποψίας. 

Σκίρτησον αἰθήρ· ὁ κρατῶν Περσοκράτης 
ὁ πυρσολάτρης ἐζοφώθη Χοσρόης. 

15  Πάλιν κάµινος Περσικὴ καὶ δευτέρα 
δροσίζεται φλὸξ <τῷ> Δανιὴλ τῷ δευτέρῳ, 
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ἀνωφερὴς δὲ καίπερ οὖσα τὴν φύσιν 
χεῖται κατ’ αὐτῶν καὶ διώκει καὶ φλέγει 
τοὺς τὴν πονηρὰν ἐκπυρώσαντας φλόγα· 

20 πάλιν λεόντων ἠγριωµένων στόµα 
εἰς γῆν δι’ ὑµῶν Περσικὴν ἀνεφράγη· 
πάλιν παροινεῖ δυσσεβῶς ὁ Χοσρόης 
καὶ πῦρ θεουργεῖ καὶ θεὸς φαντάζεται, 
ἕως σὺν αὐτῷ καὶ τὸ πῦρ ὑπερβράσαν 

25 σὺν τῷ θεουργήσαντι συγκατεφθάρη· 
πάλιν παροινεῖ καὶ µεταίρει τὴν κτίσιν 
Ξέρξῃ τε τῷ πρὶν ἀντερίζει καὶ θέλει 
πῇ µὲν πετρῶσαι τὸν βυθὸν τοῖς λειψάνοις, 
πῇ δ’ αὖ γε τὴν γῆν κυµατῶσαι τοῖς λύθροις· 

30 γιγαντιᾷ δὲ καὶ τυραννῆσαι θέλει 
καὶ τὸν πρὸ πάντων εἰκονίζει Βαλτάσαρ 
χραίνων τὰ θεῖα τῷ µολυσµῷ τῆς µέθης, 
ἕως κατ’ αὐτοῦ δάκτυλος θεηγόρος, 
τῇ δεξιᾷ σου χρώµενος χειρογράφῳ, 

35 ψήφου µελαίνης ἐξεφώνησε κρίσιν.  
 

Μετάφραση 
Ας αγαλλιάται όλος ο χορός των αστεριών, 

καθώς δείχνει τον δούλο των άστρων να έχει εκπέσει 
και να µην έχει συνειδητοποιήσει την πτώση του· 
γιατί η κτίση δεν άντεχε να την τιµούν,  

5 παρόλο που ο Κτίστης ανεχόταν την ασέβειά του. 
Ας λάµπει τώρα η σελήνη ως πανσέληνος, 

καθώς µε τον χαµό του Χοσρόη διαβεβαιώνει 
ότι οι Πέρσες στο µέλλον δεν θα θεοποιούν την κτίση. 

Και τώρα ο τρισµέγιστoς δίσκος του ήλιου,  
10 αφού λούστηκε και καθάρθηκε από τις σφαγές, 

βοά, σου αναγγέλλει τη σφαγή του Χοσρόη,  
έχοντας αποφύγει τις βέβηλες υποψίες τού να θεωρείται θεός. 

Σκίρτησε, αιθέρα· ο κυρίαρχος βασιλιάς των Περσών,  
ο Χοσρόης, ο λάτρης της φωτιάς, βυθίστηκε στο σκοτάδι. 

15  Πάλι κάµινος περσική, και νέα 
δροσίζει φωτιά τον Δανιήλ τον νέο· 
αν κι από τη φύση της η φλόγα τείνει προς τα επάνω, 
ξεχύνεται κατά πάνω τους και καταδιώκει και καίει  
αυτούς που άναψαν την πονηρή φλόγα. 

20 Πάλι στο στόµα των άγριων λιονταριών 
στη γη των Περσών µπήκε φραγµός χάρη σε σένα. 
Πάλι φέρεται σαν µεθυσµένος µε ασέβεια ο Χοσρόης 
και θεοποιεί τη φωτιά και πιστεύει ότι είναι ο ίδιος θεός, 
µέχρις ότου κι η φωτιά που µαίνεται µαζί του, 

25 σβήσει µαζί µε εκείνον που τη θεοποίησε. 
Πάλι φέρεται σαν µεθυσµένος και αναστατώνει την κτίση 
και ανταγωνίζεται τον παλαιό Ξέρξη και θέλει 
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πότε να πετρώσει τη θάλασσα γεµίζοντάς την µε πτώµατα,  
πότε πάλι να καλύψει τη γη µε κύµατα από αίµα. 

30 Πιστεύει ότι είναι Γίγαντας και θέλει να κυριαρχήσει τυραννικά· 
και περισσότερο από κάθε άλλον είναι ίδιος µε τον Βαλτάσαρ,  
γιατί µολύνει τα θεία µε το µίασµα της µέθης, 
µέχρι που σε βάρος του ο δάκτυλος που µεταφέρει τον λόγο 
του Θεού, χρησιµοποιώντας για να γράψει το δεξί σου χέρι, 

35 αποφάσισε µε µελανή ψήφο το τέλος.ιβ 
 

Σχόλια 
2 ἀστρόδουλον: Η λέξη, που δεν απαντά αλλού, όπως και οι αναφορές στη συνέχεια στη 
θεοποίηση του ήλιου και της φωτιάς, παραπέµπουν στην επίσηµη περσική θρησκεία την 
εποχή των Σασσανιδών, τον ζωροαστρισµό. Ο βασιλιάς επίσης θεωρείτο θεός για τον 
λαό του.  
7 Ο Χοσρόης Β´ (570–628) ήταν βασιλεύς των Περσών από το 590/1 ως την ανατροπή 
και εκτέλεσή του. Ανήκε στην τελευταία περσική δυναστεία των Σασσανιδών (224–651) 
και ήταν εγγονός του Χοσρόη Α´ (531–579), του µεγάλου αντιπάλου τού Ιουστινιανού. 
Από το 602 στράφηκε εναντίον της ανατολικής ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Το 614 
κατέλαβε την Ιερουσαλήµ, από την οποία πήρε ως λάφυρο τον Τίµιο Σταυρό, γεγονός 
που βάρυνε ιδιαίτερα στη συνείδηση των Βυζαντινών, (η επιστροφή του επετεύχθη στις 
21 Μαρτίου 630). Το 626 πολιόρκησε ανεπιτυχώς µε τους Αβαροσλάβους συµµάχους 
του την Κωνσταντινούπολη. Οι βυζαντινοπερσικοί πόλεµοι, παρά την τελική νίκη του 
Ηρακλείου, εξασθένησαν και τις δύο αυτοκρατορίες. Λίγα χρόνια µετά τον θάνατο του 
Χοσρόη ξεκίνησε η κατάκτηση του κράτους του από τους Μουσουλµάνους Άραβες.  
16 Βλ. Δανιήλ 3, 50.  
17–19 Βλ. Δανιήλ 3, 48.  
20–21 Βλ. Δανιήλ 6, 22.  
26–29 Ο Χοσρόης παροµοιάζεται µε τον Ξέρξη, που είχε επίσης προσπαθήσει να 
ανατρέψει τη φυσική κατάσταση µετατρέποντας τη στεριά σε θάλασσα µε τη διώρυγα 
στον Άθω και τη θάλασσα σε στεριά µε τη ζεύξη του Ελλησπόντου· βλ. Ηρόδοτο VII 
22–24 και 33–36 αντιστοίχως. Και στις δύο περιπτώσεις η ύβρις τους τιµωρήθηκε µε 
την τελική ήττα τους. 
31–35 Βλ. Δανιήλ 5, 1–30. Το βιβλίο του Δανιήλ αξιοποιείται από τον Πισίδη, καθώς η 
ιστορία του προφήτη στα χέρια των Περσών τονίζει την ανωτερότητα της ιουδαϊκής και 
κατ᾽ επέκταση της χριστιανικής θρησκείας έναντι της περσικής, αλλά και την περσική 
βαρβαρότητα. Ο νέος Δανιήλ είναι ο Ηράκλειος. Αντιθέτως, ο Χοσρόης παροµοιάζεται 
µε τον Βαλτάσαρ, βασιλιά των Βαβυλωνίων, καθώς ο δεύτερος βεβήλωσε ιερά σκεύη 
των Εβραίων και τιµωρήθηκε γι᾽ αυτό µε τη ζωή του, και ο πρώτος ναούς, σκεύη και 
ιερά λείψανα των χριστιανών.  
35 Κατά λέξη: «έβγαλε απόφαση µελανής ψήφου», µε άλλα λόγια τον καταδίκασε, 
σύµφωνα µε τη Σούδα.  

 
Βιβλιογραφία 

Frendo, Influences in the Heracliad. — Dyck, Michael Psellus, 40–50. — Μary Whitby, 
Defender of the Cross. — Tartaglia, Carmi di Giorgio di Pisidia. — Howard-Johnston, 
Heraclius’ Persian Campaigns. — Reinink – Stolte (επιµ.), The Reign of Heraclius. — 
Howard-Johnston, Witnesses. — Hörandner, Ποίηση, 103–106 (µε µετ. των στίχ. 1–29). 
— Vassis, George of Pisidia (µε πλούσια βιβλιογραφία).	  
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Γ) Άλλη χριστιανική ποίηση 
 
 

ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα γύρω στο 400 και πέθανε στα Ιεροσόλυµα το 460. 
Υπήρξε σύζυγος από το 421 του Θεοδοσίου Β´, µε τον οποίο απέκτησε τρία 
παιδιά, και αυτοκράτειρα από τις αρχές του 423.  

Το όνοµά της προτού γίνει χριστιανή ήταν Αθηναΐς. Κόρη του Αθηναίου 
εθνικού φιλοσόφου Λεοντίου, έλαβε εξαιρετική µόρφωση. Αδικηµένη στα 
κληρονοµικά θέµατα από τους αδελφούς της, αναζήτησε το δίκιο της στην 
πρωτεύουσα, όπου και βαπτίστηκε. Η οµορφιά και η µόρφωσή της µεταξύ 
άλλων την έφεραν στον αυτοκρατορικό θρόνο. Άσκησε σηµαντική επίδραση 
στον αυτοκράτορα και, κατά µία άποψη, υποστήριξε την κλασική παιδεία. 
Ωστόσο, υπερκεράστηκε εν καιρώ από την αδελφή του Θεοδοσίου Πουλχερία 
(για την οποία βλ. παραπάνω στα Σχόλια στον Ευάγριο). Μετά από ένα πρώτο 
προσκύνηµα στους Αγίους Τόπους το 438 και αφού συκοφαντήθηκε για µοιχεία, 
στις αρχές της δεκαετίας του 440 πήγε για δεύτερη φορά στα Ιεροσόλυµα, όπου 
παρέµεινε µέχρι το τέλος της ζωής της. Για ένα διάστηµα υποστήριξε τους 
µονοφυσίτες. 

Υπήρξε παραγωγικότατη ως ποιήτρια. Στα χνάρια του Οµήρου, έγραφε σε 
δακτυλικό εξάµετρο και οµηρική γλώσσα. Σώζεται µόνο ένα µέρος του 
ποιητικού της έργου (CPG 6020–6025). Συγκεκριµένα, από ένα ποίηµα για το 
µαρτύριο του Αγίου Κυπριανού διαβάζουµε σήµερα 801 στίχους, που ανήκουν 
στα πρώτα δύο βιβλία (Ι, στίχ. 322, ΙΙ, στίχ. 479) από τα αρχικώς τρία, για τα 
οποία µας πληροφορεί ο πατριάρχης Φώτιος στη Βιβλιοθήκη του (βλ. κώδ. 183–
184 για την Ευδοκία). Σώζονται επίσης εκτενέστατα Οµηρόκεντρα (CPG 6025), 
για τα οποία θα µιλήσουµε στη συνέχεια. Επιπλέον, µεταγενέστεροι συγγραφείς 
παραδίδουν ελάχιστους σκόρπιους στίχους από άλλα έργα της τόσο κοσµικού 
όσο και χριστιανικού περιεχοµένου. Τα τελευταία αφορούν σε µια «µετάφραση» 
της Οκτατεύχου και άλλη µία των προφητικών βιβλίων του Ζαχαρία και του 
Δανιήλ.  

Τα χαµένα κοσµικά έργα της Ευδοκίας συνίσταντο σε ένα ποίηµα προς 
τιµήν του συζύγου της Θεοδοσίου µε αφορµή νίκη του κατά των Περσών το 
έτος 422 (In Theodosium Persarum victorem, CPG 6020) και ένα εγκώµιο της 
Αντιόχειας (Laudes Antiochiae, CPG 6021). Για το πρώτο από τα δύο αυτά έργα 
γνωρίζουµε µόνο όσα αναφέρει ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σωκράτης ο 
Σχολαστικός (380–449), ενώ από το δεύτερο µόνο έναν στίχο, τον οποίο 
παραδίδει ο Ευάγριος ο Σχολαστικός.  

Για τον εν λόγω στίχο και το σχετικό απόσπασµα από τον Ευάγριο βλ. 
παραπάνω («Ευάγριος Σχολαστικός»). Ακολουθούν οι σχετικές µε το πρώτο 
έργο πληροφορίες από τον Σωκράτη. 
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Σωκράτης Σχολαστικός, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία 

 
Έκδ.: P. Maraval – P. Périchon, Socrate de Constantinople, Histoire 
ecclésiastique (Livres I–VII), Sources Chrétiennes 477, 493, 505, 506, Paris 
2004–2007. 
 
7, 21. 7 Τῆς οὖν ἐκ Θεοῦ νίκης τοιαύτης τοῖς Ῥωµαίοις ὑπαρξάσης πολλοὶ τῶν ἐν 
λόγοις ἀνθούντων εἰς τὸν βασιλέα βασιλικοὺς ἔγραφον λόγους δηµοσίᾳ τε τούτους 
παρῄεσαν. 8 Καὶ δὴ καὶ ἡ τοῦ βασιλέως γαµετὴ ἡρωικῷ µέτρῳ ποιήµατα ἔγραφεν. 
Ἦν γὰρ ἐλλόγιµος· Λεοντίου γὰρ τοῦ σοφιστοῦ τῶν Ἀθηνῶν θυγάτηρ οὖσα ὑπὸ τῷ 
πατρὶ ἐπαιδεύθη καὶ διὰ λόγων ἐληλύθει παντοίων. 9 Ταύτην ἡνίκα ὁ βασιλεὺς 
ἔµελλεν ἄγεσθαι, Χριστιανὴν ὁ ἐπίσκοπος Ἀττικὸς ποιήσας ἐν τῷ βαπτίζειν ἀντὶ 
Ἀθηναΐδος Εὐδοκίαν ὠνόµασεν. 
 

Μετάφραση 
7, 21. 7 Αφού λοιπόν µια τέτοια νίκη δόθηκε στους Ρωµαίους από τον Θεό, πολλοί από 
όσους διέπρεπαν στην τέχνη του λόγου συνέγραφαν βασιλικούς λόγους για τον 
αυτοκράτορα και τους παρουσίαζαν δηµοσίως. 8 Και µάλιστα και η σύζυγος του 
αυτοκράτορα έγραφε ποιήµατα σε ηρωϊκό µέτρο, γιατί ήταν µορφωµένη. Θυγατέρα του 
Λεοντίου, του ρητοροδιδάσκαλου των Αθηνών, εκπαιδεύτηκε από τον πατέρα της και 
διεξήλθε κάθε είδους επιστήµες. 9 Όταν ο αυτοκράτορας επρόκειτο να την πάρει 
γυναίκα του, ο επίσκοπος Αττικός την έκανε χριστιανή και την ονόµασε στο βάπτισµα 
Ευδοκία αντί για Αθηναΐδα. 

 
Σχόλια 

βασιλικοὺς … λόγους: Πρόκειται για βασιλικά εγκώµια. Συνιστούν ειδική κατηγορία στο 
ρητορικό εγχειρίδιο του ρήτορα Μενάνδρου. Κανένα από τα κείµενα αυτά, που 
αναφέρει ο Σωκράτης, δεν σώζεται.  
ἡρωικῷ µέτρῳ: Η συνήθης ονοµασία του δακτυλικού εξαµέτρου στα βυζαντινά χρόνια, 
ήτοι το µέτρο της ηρωϊκής ποίησης, των οµηρικών επών.  
 

ἐπίσκοπος Ἀττικός: Πρόκειται για τον αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως (406–425), 
που ήταν εχθρικά διακείµενος προς τον Ιωάννη Χρυσόστοµο, τον οποίο και διαδέχθηκε. 
Είχε καλές σχέσεις µε την αυλή του Θεοδοσίου Β´ και πολέµησε τις αιρέσεις. Ας 
σηµειωθεί ότι ο τίτλος του πατριάρχη χρησιµοποιήθηκε από τον έκτο αιώνα για να 
χαρακτηρίσει τους επισκόπους των πέντε σπουδαιότερων επισκοπών.  
 

Εὐδοκία: Φαίνεται ότι η προϋπάρχουσα λέξη χρησιµοποιήθηκε ως γυναικείο όνοµα για 
πρώτη φορά ειδικά στην περίπτωση της Αθηναΐδας.  

 
Ὁµηρόκεντρα 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Ελένη Τσιτσιανοπούλου 

 
Στη συνέχεια δίνεται απόσπασµα από τα Ὁµηρόκεντρα ή Ὁµηροκέντρωνες, τους 
οποίους φαίνεται ότι η Ευδοκία επεξεργάστηκε µε βάση παλαιότερο έργο 
κάποιου επισκόπου Πατρικίου. Οι κέντρωνες είναι ποιήµατα που απαρτίζονται 
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από στίχους παλαιότερων ποιητών, οι οποίοι συνταιριάζονται για να αποδώσουν 
ένα νέο θέµα, εθνικό ή χριστιανικό. Ανήκουν θεωρητικά στην κατηγορία των 
στιχουργικών παιγνίων, χρησιµοποιήθηκαν όµως για να αποδώσουν και σοβαρά 
θέµατα. 

Στην προκειµένη περίπτωση, το θέµα του έργου είναι η ευαγγελική 
αφήγηση της ιστορίας του Χριστού από τον Ευαγγελισµό ως την Ανάληψη. Οι 
στίχοι του ποιήµατος προέρχονται από τα οµηρικά έπη. Συνήθως ένας στίχος 
του κέντρωνα αντιστοιχεί σε έναν οµηρικό, δεν είναι όµως σπάνιες οι 
περιπτώσεις στις οποίες αντιστοιχεί σε δύο οµηρικούς στίχους. Στόχος του 
έργου ήταν η επένδυση της ευαγγελικής ιστορίας, που ήταν γραµµένη στην 
Ελληνιστική Κοινή, µε ένα ανώτερο, οµηρικό γλωσσικό κάλυµµα, καθώς τα 
οµηρικά έπη, που οι µαθητές τα αποστήθιζαν, θεωρούνταν ανέκαθεν ως 
κορυφαία έργα. Η χρήση όµως της οµηρικής γλώσσας και µέτρου στον 
κέντρωνα προδίδει την επίδραση της εξέλιξης της ελληνικής κατά την ύστερη 
αρχαιότητα. 

Το έργο παραδίδεται σε δύο βασικές παραλλαγές (I HC και II HC), που 
εκτείνονται σε 2.354 και 1.948 στίχους αντιστοίχως. Ο τελευταίος εκδότης 
υποστηρίζει ότι η πρώτη παραλλαγή συνιστά το έργο των Πατρικίου και 
Ευδοκίας, ενώ η δεύτερη, της οποίας το παλαιότερο χειρόγραφο είναι του 
δέκατου αιώνα, αποτελεί έργο ενός ανώνυµου διασκευαστή της πρώτης. Επειδή 
όµως η δεύτερη αυτή παραλλαγή είχε ευρεία χρήση στη σύγχρονη 
βιβλιογραφία, παραθέτουµε από αυτήν τους πρώτους εικοσιπέντε στίχους του 
προοιµίου. Οι υποκείµενοι οµηρικοί στίχοι (τα όρια των οποίων δηλώνονται 
µάλιστα από τον εκδότη στο κείµενο της έκδοσής του µε µισές ορθογώνιες 
αγκύλες) σηµειώνονται στο υπόµνηµα πηγών της έκδοσης και εδώ στα Σχόλια. 
Στη µετάφραση που ακολουθεί χρησιµοποιούνται δόκιµες µεταφράσεις των 
αντίστοιχων οµηρικών στίχων,119 προσαρµοσµένες όµως στο χριστιανικό 
συγκείµενο· µε τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η προβληµατική σύλληψη του 
κέντρωνα, που έχει ήδη επισηµανθεί στο παρελθόν. 

Η δοµή της II HC είναι η ακόλουθη: 
Προοίµιο (1–80). 
Ο ευαγγελισµός της Θεοτόκου (81–137). 
Η γέννηση του Χριστού (138–230). 
Η προσκύνηση των Μάγων (231–242). 
Η σφαγή των νηπίων της Βηθλεέµ (243–253). 
Η φυγή στην Αίγυπτο (254–280). 
Περί Ιωάννου Βαπτιστού (281–340). 
Η βάπτιση του Χριστού (341–399). 
Ο πειρασµός από τον διάβολο (400–415). 

																																																								
119 Χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθες µεταφράσεις των οµηρικών επών: N. Καζαντζάκης – Ι. 
Κακριδής (µετ.), Οµήρου Ιλιάδα, Θεσσαλονίκη 20152 (Αθήνα 19551)· N. Καζαντζάκης – Ι. 
Κακριδής (µετ.), Οµήρου Οδύσσεια, Θεσσαλονίκη 20152 (Αθήνα 19651)· Δ. Ν. Μαρωνίτης (µετ.), 
Οµήρου Οδύσσεια, Θεσσαλονίκη 2006· Δ. Ν. Μαρωνίτης (µετ.), Οµήρου Ιλιάς Α΄. Ραψωδίες Α–Μ, 
Β΄. Ραψωδίες Ν–Ω: Μετάφραση – Επιλεγόµενα, Αθήνα 2009–2010. 
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Η κλήση των πρώτων µαθητών του Ιησού (416–448). 
Το πρώτο θαύµα στην Κανά (449–508). 
Η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου (509–577). 
Η θεραπεία του παραλυτικού (578–616). 
Η θεραπεία του αναπήρου την ηµέρα του Σαββάτου (617–654). 
Η θεραπεία του εκ γενετής τυφλού (655–673). 
Η θεραπεία των δύο τυφλών στην Ιεριχώ (674–728). 
Ο καθαρισµός του λεπρού (729–738). 
Η θεραπεία της ασθενούς πεθεράς του Πέτρου (739–780). 
Η θεραπεία του δαιµονισµένου Γερασηνού (781–815). 
Η αποκατάσταση της ξηράς χειρός την ηµέρα του Σαββάτου (816–831). 
Η θεραπεία του κωφάλαλου (832–847). 
Η θεραπεία της κόρης της Χαναναίας (848–866). 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν (867–897). 
Η συνοµιλία του Ιησού µε τη Σαµαρείτιδα στο πηγάδι του Ιακώβ (898–940). 
Η θεραπεία της αιµορροούσας γυναίκας (941–960). 
Η θεραπεία του σεληνιαζόµενου νέου (961–990). 
Η µεταµόρφωση του Χριστού (991–1033). 
Η κατάπαυση της τρικυµίας (1034–1068). 
Ο πολλαπλασιασµός των πέντε άρτων και δύο ιχθύων (1069–1102). 
Ο Ιησούς περπατά πάνω στη θάλασσα (1103–1123). 
Ο πολλαπλασιασµός των επτά άρτων και των ιχθύων (1124–1156). 
Η ανάσταση του Λαζάρου (1157–1221). 
Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυµα (1222–1236). 
Η εκδίωξη των εµπόρων από τον ναό (1237–1297). 
Περί θείας δύναµης του Χριστού (1298–1318). 
Η είσοδος του Χριστού στη Βηθανία (1319–1337). 
Η προδοσία του Ιούδα (1338–1354). 
Ο µυστικός δείπνος (1355–1508). 
Η προσευχή του Χριστού στο Όρος των Ελαιών (1509–1534). 
Η σύλληψη του Χριστού (1535–1596). 
Η άρνηση του Πέτρου (1597–1623). 
Ενώπιον του Πόντιου Πιλάτου (1624–1640). 
Η σταύρωση του Χριστού (1641–1703). 
Ο θάνατος του Χριστού (1704–1751). 
Η ταφή του Χριστού (1752–1814). 
Η ανάσταση του Χριστού (1815–1906). 
H ανάληψη του Χριστού (1907–1948). 
Έκδ.: R. Schembra, Homerocentones, Corpus Christianorum, Series 

Graeca 62, Turnhout 2007, 155–285. 
Παλαιότερη έκδ.: A. Ludwich, Eudociae Augustae, Procli Lycii, 

Claudiani carminum Graecorum reliquiae. Accedunt Blemyomachiae 
fragmenta, Bibliotheca Teubneriana, Lipsiae 1897, 81–114. 
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Στίχ. 1–25 
 

Κέκλυτε, µυρία φῦλα περικτιόνων ἀνθρώπων, 
ἠµὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε, 
ἠδ’ ὅσσοι µετόπισθε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα, 
ὄφρ’ εὖ γινώσκοιτ’ ἠµὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, 

5 τοῦ δή τοι κλέος ἔσται ὅσον τ’ ἐπικίδναται ἠώς. 
Κέκλυτέ µευ, µνηστῆρες ἀγακλειτῆς βασιλείης, 
ὄφρ’ εἴπω τά µε θυµὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει. 
Ἠὼς µὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ’ αἶαν, 
οἴκτρ’ ὀλοφυροµένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα· 

10 οὐ γάρ τις γλυκύθυµος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων, 
βοῦς δ’ ἱερεύεσκον, ὄϊας καὶ πίονας αἶγας, 
πάντες δ’ εὐχετόωντο κελαινεφέϊ Κρονίωνι 
τοῖς θ’ ὑποταρταρίοις, οἳ Τιτῆνες καλέονται,  
σχέτλιοι, οὔτε δίκας εὖ εἰδότες οὔτε θέµιστας, 

15 ἠέρι καὶ νεφέλῃ κεκαλυµµένοι· οὐδέ ποτ’ αὐτοὺς 
εἴα ἵστασθαι, χαλεπὸς δέ τις ὤρορε δαίµων 
δαίµοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ’ ἑκατόµβας. 
Ἀλλ’ αὐτός τ’ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο µέγ’ ὄνειαρ, 
ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει, 

20 υἱὸν ἀναστήσας ἀγαπήνορα λαοµέδοντα 
µοῦνον τηλύγετον πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσιν, 
ὃς ᾔδη τά τ’ ἐόντα τά τ’ ἐσσόµενα πρό τ’ ἐόντα, 
ὅς οἱ [δὴ] πλησίον ἷζε, µάλιστα δέ µιν φιλέεσκεν, 
ἀµφαγαπαζόµενος ὡς εἴ θ’ ἑὸν υἱὸν ἐόντα. 

25 Τὸν καὶ φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 
 

Μετάφραση 
Ακούστε, φύλα αµέτρητα λαών γειτονικών, 
όσοι τα µέρη κατοικούν οπού ανατέλλει ο ήλιος την αυγή, 
αλλά κι οι άλλοι πάλι προς τη δύση, στο θολό σκοτάδι, 
για να µπορείτε καλά να γνωρίσετε τον Θεό και Άνθρωπο, 

5 που τώρα η δόξα του στα πέρατα της γης θα φτάσει. 
Ακούστε µε, µνηστήρες της περίλαµπρης βασιλείας, 
θα πω όσα το Πνεύµα βαθιά στα στήθη µου µε προστάζει.  
Η αυγή κροκόπεπλη απλώθηκε σ᾽ όλη τη γη, 
κι οικτρά ολοφύρονταν, χύνοντας µαύρο δάκρυ: 

10 δεν υπήρχε άνθρωπος γλυκός, είχε εξαγριωθεί 
κι έσφαζε τα βόδια, τ᾽ αρνιά και τις παχιές τις γίδες, 
και δοξολογούσαν όλοι τον γιο του Κρόνου που µαύρα νέφη τον περιβάλλουν 
κι εκείνους που βρίσκονται βαθιά στα Τάρταρα και που τους λεν Τιτάνες, 
απόκοτοι, που δεν ξέρουνε τι ᾽ναι το δίκιο µήτε κι οι θεσµοί, 

15 τυλιγµένοι µες σε σύγνεφο και καταχνιά· ούτε ποτέ 
τους άφηνε να κρατηθούνε ορθοί στη γη επάνω, µα ένας δαίµονας βάναυσος 

τους ξεσήκωνε,  
προσπέφτοντας να υποσχεθούνε στους θεούς µιαν εκατόµβη. 
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Αλλά µας έσωσε από µόνος του, σοφίστηκε µεγάλο τ᾽ όφελός µας, 
αυτός που ορίζει και θνητούς κι αθανάτους, 

20 αφού τον Γιο του ανέστησε, τον γενναίο, του λαού οδηγό, 
µονογενή, που στα πολλά του υπάρχοντα θ᾽ αφήσει κληρονόµο, 
που γνώριζε παρόντα, µέλλοντα και παρελθόντα, 
που δίπλα του καθόταν, και τον αγαπούσε πολύ 
δείχνοντας τη µεγάλη αγάπη του, σαν γιος δικός του που ᾽ταν. 

25 Μιλώντας τότε τον προσφώνησε µε φτερωτά λόγια. 
 

Σχόλια 
1 Ιλ. Ρ 220 κέκλυτε µυρία φῦλα περικτιόνων ἐπικούρων· Οδύσ. β 65 ἄλλους τ’ αἰδέσθητε 
περικτίονας ἀνθρώπους.  
2 Οδύσ. ν 240 ἠµὲν ὅσοι ναίουσι πρὸς ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε.  
3 Οδύσ. ν 241.  
4 Ιλ. Ε 128 ὄφρ’ εὖ γιγνώσκῃς ἠµὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα.  
5 Ιλ. Η 451.  
6 Οδύσ. π 370.  
7 Ιλ. Η 68.  
8 Ιλ. Θ 1.  
9 Οδύσ. κ 409 οἴκτρ’ ὀλοφυροµένους, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντας.  
10 Ιλ. Υ 467.  
11 Οδύσ. β 56 βοῦς ἱερεύοντες καὶ ὄϊς καὶ πίονας αἶγας.  
12 Ιλ. Λ 761 πάντες δ’ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ’ ἀνδρῶν· Ιλ. A 397 εὐχοµένης ὅτ’ 
ἔφησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι.  
13 Ιλ. Ξ 279.  
14 Οδύσ. µ 21 σχέτλιοι, οἳ ζώοντες ὑπήλθετε δῶµ’ Ἀΐδαο· Οδύσ. ι 215 ἄγριον, οὔτε δίκας 
εὖ εἰδότα οὔτε θέµιστας.  
15 Οδύσ. λ 15.  
16 Οδύσ. τ 201.  
17 Ιλ. Ζ 115.  
18 Οδύσ. δ 444 ἀλλ’ αὐτὴ ἐσάωσε καὶ ἐφράσατο µέγ’ ὄνειαρ.  
19 Ιλ. Μ 242.  
20 Οδύσ. η 170.  
21 Ιλ. Ι 482.  
22 Ιλ. Α 70.  
23 Οδύσ. η 171.  
24 Ιλ. Π 192.  
25 Ιλ. Ξ 41 τὸν καὶ φωνήσας προσέφη κρείων Ἀγαµέµνων· Ιλ. Α 201 καί µιν φωνήσας 
ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 
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ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΛΕΝΤΙΑΡΙΟΣ 
 
 
Για τον Παύλο, βλ. παραπάνω, για το ερωτικό επίγραµµα. 
 

Ἔκφρασις τῆς µεγάλης ἐκκλησίας 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου – Ελένη Τσιτσιανοπούλου 
 
Το σηµαντικότερο ποίηµα του Παύλου είναι η «έκφραση», η λεπτοµερής 
δηλαδή περιγραφή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. Σώζεται σε ένα 
µοναδικό χειρόγραφο του δέκατου αιώνα, τον Heid. Palat. gr. 23, τον ίδιο που 
διασώζει την Παλατινή Ανθολογία. Διαθέτει διπλό ιαµβικό πρόλογο, που 
συνίσταται σε 80 και 54 στίχους αντιστοίχως. Μια σηµείωση ανάµεσα στους 
δύο προλόγους πληροφορεί ότι ο πρώτος απαγγέλθηκε στο παλάτι, ενώ ο 
δεύτερος στο επισκοπείο, που βρισκόταν δίπλα στην Αγία Σοφία. Ακολουθεί το 
κυρίως τµήµα, το οποίο τιτλοφορείται Παύλου Σιλεντιαρίου, υἱοῦ Κύρου, 
ἔκφρασις τῆς µεγάλης ἐκκλησίας και εκτείνεται σε 889 δακτυλικούς εξάµετρους 
(στίχ. 135–410 και 417–1029). Η απαγγελία διακόπηκε για άλλη µια φορά στον 
στίχ. 410 και συνεχίστηκε µετά από έναν ακόµη, αυτή τη φορά σύντοµο ιαµβικό 
πρόλογο (στίχ. 411–416). 

Το έργο απαγγέλθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, στον 
οποίο και απευθύνεται, του πατριάρχη Ευτυχίου και των αυλικών, κατά πάσα 
πιθανότητα στις 6 Ιανουαρίου 563 µε αφορµή την αναστήλωση του ναού από 
τον Ιουστινιανό. Ειδικότερα, ο αρχικός ναός ο αφιερωµένος στη Σοφία του 
Θεού, που είχε κτιστεί από τον γιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνστάντιο Β´ 
το 360, καταστράφηκε το 404 και ανοικοδοµήθηκε από τον Θεοδόσιο Β´ το 415, 
ενώ καταστράφηκε ξανά από πυρκαγιά κατά τη στάση του Νίκα το 532. Ο νέος 
ναός κτίστηκε λαµπρότερος από τον Ιουστινιανό και εγκαινιάστηκε στις 
27/12/537, αλλά ο µεγάλος σεισµός που συνέβη στα τέλη του 557 προκάλεσε 
την κατάρρευση του τρούλου µερικούς µήνες αργότερα. Η αναστήλωση 
διήρκεσε τέσσερα χρόνια και τα δεύτερα εγκαίνια έλαβαν χώρα στις 24/12/562. 
Ο (κυρίως έµµεσος) εγκωµιασµός του κτήτορα Ιουστινιανού από τον Παύλο 
υπηρετεί την αυτοκρατορική προπαγάνδα και εντάσσει το ποίηµα στην αυλική 
ποίηση. 

Το έργο είναι η σπουδαιότερη έκφραση του έκτου αιώνα και αποτελεί µια 
πρώτης τάξεως και σε αρκετά σηµεία µοναδική πηγή για το µνηµείο, ιδίως για 
τα χαµένα µέρη του, όπως το τέµπλο και ο φωτισµός. Η δοµή του εξαµετρικού 
τµήµατος έχει ως εξής: παρουσίαση του θέµατος (στίχ. 135–144), επίκληση στη 
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νέα Ρώµη, την Κωνσταντινούπολη, να στεφανώσει τον αυτοκράτορα µε ύµνους, 
και στην παλαιά, λατινιάδα Ρώµη να τραγουδήσει µαζί (στίχ. 145–167), ιστορία 
της καταστροφής και της ανοικοδόµησης (στίχ. 168–310), εξιστόρηση των 
εγκαινίων (στίχ. 311–353), αρχιτεκτονική (στίχ. 354–616), διακόσµηση και 
εξοπλισµός (στίχ. 617–920), έπαινος του αυτοκράτορα και του πατριάρχη (στίχ. 
921–1029). 

Ας σηµειωθεί ότι εκφράσεις ναών απαντούν και σε άλλους βυζαντινούς 
συγγραφείς, αποτελούν διακριτή κατηγορία του ρητορικού αυτού είδους και 
είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές για την αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης. Βλ. 
σχετικά Webb, The Aesthetics of Sacred Space και Antonopoulou, Philagathos. 

Ο τρόπος και το λεξιλόγιο της περιγραφής του ναού παραπέµπουν έντονα 
στο οµηρικό έπος, ενώ ο Παύλος θεωρείται αυστηρός µαθητής του Νόννου σε 
µετρικά θέµατα. Κατορθώνει επίσης µε αξιοθαύµαστο εντυπωσιοκρατικό τρόπο 
να µετατρέψει αντιποιητικά θέµατα σε ποίηση. Στο παρακάτω απόσπασµα (στίχ. 
618–646), που προέρχεται από το τµήµα που αφορά στην αρχιτεκτονική του 
ναού, και δη στη µαρµάρινη επένδυση των τοίχων και του δαπέδου, 
περιγράφεται αναλυτικά η ορθοµαρµάρωση. Τα ποικίλα χρώµατα και σχέδια 
των µαρµάρων, που προέρχονται από πολλές περιοχές εντός και εκτός της 
αυτοκρατορίας, προκαλούν εµφανή ευφορία στον ποιητή. 

CPG 7513. 
Έκδ.: C. De Stefani, Paulus Silentiarius, Descriptio Sanctae Sophiae. 

Descriptio Ambonis, Bibliotheca Teubneriana, Berlin 2011.  
 

Στίχ. 618–646 
 

Καὶ τίς ἐριγδούποισι χανὼν στοµάτεσσιν Ὁµήρου 
µαρµαρέους λειµῶνας ἀολλισθέντας ἀείσει 
ἠλιβάτου νηοῖο κραταιπαγέας περὶ τοίχους 

620 καὶ πέδον εὐρυθέµειλον; Ἐπεὶ καὶ χλωρὰ Καρύστου 
νῶτα µεταλλευτῆρι χάλυψ ἐχάραξεν ὀδόντι 
καὶ Φρύγα δαιδαλέοιο διέθρισεν αὐχένα πέτρου, 
τὸν µὲν ἰδεῖν ῥοδόεντα, µεµιγµένον ἠέρι λευκῷ, 
τὸν δ’ ἅµα πορφυρέοισι καὶ ἀργυφέοισιν ἀώτοις 

625 ἁβρὸν ἀπαστράπτοντα. Πολὺς δ’ εὐπήχεϊ Νείλῳ  
φορτίδα πιλήσας ποταµίτιδα λᾶας ἀνίσχων 
πορφύρεος λεπτοῖσι πεπασµένος ἀστράσι λάµπει. 
Καὶ χλοερὸν λάϊγγος ἴδοις ἀµάρυγµα Λακαίνης 
µάρµαρά τε στράπτοντα πολυπλάγκτοισιν ἑλιγµοῖς, 

630 ὅσσα φάραγξ βαθύκολπος Ἰασσίδος εὗρε κολώνης,  
αἱµαλέῳ λευκῷ τε πελιδνωθέντι κελεύθους 
λοξοτενεῖς φαίνουσα, καὶ ὁππόσα Λύδιος ἀγκὼν 
ὠχρὸν ἐρευθήεντι µεµιγµένον ἄνθος ἑλίσσων· 
ὅσσα Λίβυς φαέθων, χρυσέῳ σελαγίσµατι θάλπων, 

635 χρυσοφανῆ κροκόεντα λίθων ἀµαρύγµατα τεύχει  



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

682 

ἀµφὶ βαθυπρήωνα ῥάχιν Μαυρουσίδος ἄκρης· 
ὅσσα τε Κελτὶς ἀνεῖχε βαθυκρύσταλλος ἐρίπνη 
χρωτὶ µέλαν στίλβοντι πολὺ γλάγος ἀµφιβαλοῦσα 
ἔκχυτον, ᾗ κε τύχῃσιν, ἀλώµενον ἔνθα καὶ ἔνθα· 

640 ὅσσα τ’ Ὄνυξ ἀνέηκε διαυγάζοντι µετάλλῳ  
ὠχριόων ἐρίτιµα, καὶ Ἀτρακὶς ὁππόσα λευροῖς 
χθὼν πεδίοις ἐλόχευσε καὶ οὐχ ὑψαύχενι βήσσῃ, 
πῇ µὲν ἅλις χλοάοντα καὶ οὐ µάλα τῆλε µαράγδου, 
πῇ δὲ βαθυνοµένου χλοεροῦ κυανώπιδι µορφῇ· 

645 ἦν δέ τι καὶ χιόνεσσιν ἀλίγκιον ἄγχι µελαίνης  
µαρµαρυγῆς, µικτὴ δὲ χάρις συνεγείρετο πέτρου. 

 
Μετάφραση 

Και ποιος, ακόµη και µε τις βροντερές εκφράσεις του Οµήρου, θα τραγουδήσει 
τα µαρµάρινα λιβάδια, που συγκεντρώθηκαν στους ισχυρούς τοίχους του µεγάλου ναού 
και στο δάπεδο µε τα φαρδιά θεµέλια;  

620 Γιατί ο οδοντωτός χάλυβας τα εξόρυξε κόβοντας τις πράσινες ράχες της 
Καρύστου, και έσχισε τον αυχένα της φρυγικής κατάστικτης πέτρας, που ᾽ναι άλλοτε 
στην όψη ρόδινη, ανάµεικτη µε λευκό, κι άλλοτε χαριτωµένα αστραφτερή µε πορφυρά 
και ασηµένια άνθη.  

625 Λάµπει ολοφάνερα και η άφθονη πορφυρή πέτρα, πασπαλισµένη µε µικρά 
αστέρια, που είχε φορτωθεί στο ποταµόπλοιο στον ευρύ Νείλο.  

Μπορείς να δεις και τη φωτεινή πράσινη πέτρα της Λάκαινας·  
και τα απαστράπτοντα µάρµαρα µε τις κυµατιστές φλέβες, (630) που βρέθηκαν 

στις βαθιές χαράδρες των βουνοκορφών της Ιασού και που εµφανίζουν λοξά µονοπάτια 
αιµατώδους κόκκινου και χλωµού λευκού·  

και τα µάρµαρα σε απαλό κίτρινο χρώµα ανάµεικτο µε κόκκινες δίνες, από το 
λυδικό ακρωτήριο·  

634 και την αστραφτερή, σαν κρόκο χρυσοκίτρινη πέτρα, που ο λιβυκός ήλιος, 
θερµαίνοντάς τη µε τις χρυσές ακτίνες του, δηµιούργησε στις απότοµες πλαγιές των 
λόφων της Μαυρουσίδος· 

κι εκείνη µε το λαµπερό µαύρο χρώµα, που έβγαλαν τα κέλτικα βράχια, τα 
καλυµµένα από κρύσταλλα πάγου, αφού έχυσαν πάνω της µε τυχαίο τρόπο άφθονο 
γάλα, που περιπλανήθηκε εδώ κι εκεί· 

640 τον πολύτιµο όνυχα, που βγήκε ωχρός µε λάµψη µεταλλική·  
κι εκείνο που γέννησε η γη της Ατρακίας, όχι σε κάποιο ορεινό λαγκάδι, αλλά σε 

οµαλή πεδιάδα: αλλού µε έντονο πράσινο, όχι πολύ µακρυά από το σµαράγδι, αλλού µε 
πιο σκούρο πράσινο, σχεδόν µπλε·  

645 και µοιάζει σαν να έχει νιφάδες δίπλα σε µαύρες λάµψεις, έτσι ώστε σε µια 
πέτρα να συγκεντρώνεται σύνθετη οµορφιά.  
 

Σχόλια 
619 ἠλίβατος: Οµηρικό επίθετο της πέτρας (βλ. π.χ. Οδύσ. θ 243 ἠλίβατον πέτρην), µε 
την έννοια του υψηλού ή απότοµου· αργότερα και µε την έννοια του τεράστιου. 
619 κραταιπαγέας: Άπαξ λεγόµενον. Πβ. το οµηρικό κραταίπεδος (Οδύσ. ψ 46), µε 
σκληρό έδαφος.  
622 διέθρισεν (διαθερίζω / διαθρίζω): Διατέµνω· πβ. θερίζω.  
623 ἠέρι: ἀέρι.  
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628 λάϊγγος (ἡ λάιγξ): Υποκοριστικό τού λᾶας, µικρός λίθος, λιθάρι.  
Λακαίνης: Λακωνίας.  
630 Ἰασσίδος: Tης Ιασού, περιοχής της Καρίας.  
636 Μαυρουσίδος: Μαυριτανίας.  
637 βαθυκρύσταλλος: Άπαξ λεγόµενον. 
640 Ὄνυξ: Τα Ἐθνικὰ του Στεφάνου Βυζαντίου αναφέρουν: Ὀνύχιον· τόπος Κρήτης …, 
δεν τον συνδέουν όµως µε τον όνυχα.  
ἀνέηκε: Ιωνικός αόριστος, αττ. ἀνῆκα (ἀνίηµι): αναβλύζω, κάνω κάτι να φυτρώσει.  
641 Ἀτρακὶς … χθὼν: Θεσσαλία.  
 

Βιβλιογραφία 
Mango, The Art of the Byzantine Empire, 80–96. — Macrides – Magdalino, The 
Architecture of Ekphrasis. — Bell, Three Political Voices. — Kostenec – Dark, Paul the 
Silentiary’s Description. — Hörandner, Ποίηση, 102–103. 

 



 

	

 

X I .  Υ µ ν ο γ ρ α φ ί α  
 
 

A) Παλαιοχριστιανικοί ύµνοι 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Πρόκειται για συνήθως ανώνυµους εκκλησιαστικούς ύµνους της πρώιµης 
χριστιανικής και πρωτοβυζαντινής εποχής. Βρισκόµαστε στα πρώτα σκιρτήµατα 
της χριστιανικής υµνογραφίας, που αρχικά προοριζόταν για τις µικρές αλλά 
ολοένα αυξανόµενες πρωτοχριστιανικές κοινότητες. 
 

α) Ὕµνος ἑωθινός 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο ύµνος αυτός, που προοριζόταν για τον όρθρο, καθώς και ο εσπερινός ύµνος, 
που δεν δίνεται εδώ, είναι από τα παλαιότερα ελληνικά υµνογραφικά κείµενα. 
Είναι γραµµένοι σε απλό ρυθµικό πεζό λόγο και χρησιµοποιούν φράσεις, 
παραθέµατα και θέµατα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Παραδίδονται 
ήδη στις Αποστολικές Διαταγές (VII, 47–48 αντιστοίχως) των αρχών του 
τέταρτου αιώνα.  

Το κείµενο του εωθινού ύµνου στις Αποστολικές Διαταγές παρουσιάζει 
αρκετές διαφορές από τον Αλεξανδρινό κώδικα της Βίβλου, στον οποίο βάσισαν 
την έκδοσή τους οι Christ – Paranikas. Περιλαµβάνεται επίσης, µε 
απειροελάχιστες κειµενικές διαφορές από την παλαιότερη έκδοση, στην έκδοση 
από τον A. Rahlfs της µετάφρασης των Ο´, ως Ωδή 14 του βιβλίου των Ωδών, 
το οποίο αποτελείται από ύµνους κυρίως της Παλαιάς αλλά και της Καινής 
Διαθήκης. Βλ. A. Rahlfs, Septuaginta I–II, Stuttgart 1935 (ανατ. 1979). 

Έκδ.: Christ – Paranikas, 38–39. 
Μητσάκης, Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία, 58–59. 

 
 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, 
 ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 
 Αἰνοῦµέν σε, εὐλογοῦµέν σε, εὐχαριστοῦµέν σοι, 
  προσκυνοῦµέν σε, δοξολογοῦµέν σε 
5 διὰ τὴν µεγάλην σου δόξαν. 
 
 Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε, Θεέ πατὴρ παντοκράτωρ,  
 κύριε υἱὲ µονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, 
 καὶ ἅγιον Πνεῦµα· 
 κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀµνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ υἱὸς τοῦ πατρός, 
10  ὁ αἴρων τὰς ἁµαρτίας τοῦ κόσµου, ἐλέησον ἡµᾶς· 
  ὁ αἴρων τὰς ἁµαρτίας τοῦ κόσµου, πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡµῶν· 
  ὁ καθήµενος ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός, ἐλέησον ἡµᾶς. 
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 Ὅτι σὺ εἶ µόνος ἅγιος, σὺ εἶ µόνος κύριος,  
  Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. Ἀµήν. 
 
15 Καθ᾽ ἑκάστην ἡµέραν εὐλογήσω σε 
  καὶ αἰνέσω τὸ ὄνοµά σου εἰς τὸν αἰῶνα 
  καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
 Καταξίωσον κύριε, καὶ τὴν ἡµέραν ταύτην 
  ἀναµαρτήτους φυλαχθῆναι ἡµᾶς. 
20 Εὐλογητὸς εἶ κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν 
  καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον τὸ ὄνοµά σου 
  εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν. 
 Εὐλογητὸς εἶ κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. 
 Εὐλογητὸς εἶ κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. 
25 Εὐλογητὸς εἶ κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. 
 Κύριε καταφυγὴ ἐγενήθης ἡµῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ· 
  ἐγὼ εἶπα· Kύριε ἐλέησόν µε, 
  ἴασαι τὴν ψυχήν µου, ὅτι ἥµαρτόν σοι. 
 Κύριε πρὸς σὲ κατέφυγα· δίδαξόν µε τοῦ ποιεῖν τὸ θέληµά σου, 
30  ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός µου, 
  ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. 
 Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόµεθα φῶς· 
  παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσίν σε. 
 

Μετάφραση 
Δόξα στον Θεό στα πιο ψηλά µέρη του ουρανού, και ειρήνη πάνω στη γη, 

 εύνοια στους ανθρώπους. 
 Σε δοξάζουµε, Σε ευλογούµε, Σε ευχαριστούµε, 
 Σε προσκυνούµε, Σου απευθύνουµε δοξολογία 
5 για τη µεγάλη Σου δόξα. 
 
 Κύριε βασιλεύ, που είσαι στον ουρανό, Θεέ Πατέρα παντοκράτορα, 
 Κύριε Υιέ µονογενή Ιησού Χριστέ, 
 και Άγιον Πνεύµα. 
 Κύριε ο Θεός, ο αµνός του Θεού, ο Υιός του Πατέρα, 
10 Συ που σηκώνεις τις αµαρτίες του κόσµου, ελέησέ µας, 
 Συ που σηκώνεις τις αµαρτίες του κόσµου, δέξου τη δέησή µας, 
 Συ που κάθεσαι στα δεξιά του Πατέρα, ελέησέ µας. 
 Διότι Συ είσαι ο µόνος άγιος, Συ είσαι ο µόνος Κύριος, 
 ο Ιησούς Χριστός, προς δόξα του Θεού Πατέρα. Αµήν. 
 
15 Καθηµερινά θα Σε εγκωµιάσω 
 και θα δοξάσω το όνοµά Σου στους αιώνες 
 και στους αιώνες των αιώνων. 
 Αξίωσέ µας Κύριε και αυτήν την ηµέρα 
 να διαφυλαχθούµε αναµάρτητοι. 
20 Ευλογητός είσαι Κύριε ο Θεός των πατέρων µας 
 και άξιο να δοξαστεί και δοξασµένο είναι το όνοµά Σου 
 στους αιώνες, αµήν. 
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 Ευλογηµένος είσαι Κύριε, δίδαξέ µε τα θεσπίσµατά σου. 
 Ευλογηµένος είσαι Κύριε, δίδαξέ µε τα θεσπίσµατά σου. 
25 Ευλογηµένος είσαι Κύριε, δίδαξέ µε τα θεσπίσµατά σου. 
 Κύριε υπήρξες καταφύγιό µας σε όλες τις γενιές.  
 Εγώ είπα: Κύριε ελέησέ µε, 
 θεράπευσε την ψυχή µου, γιατί αµάρτησα προς εσένα. 

Κύριε κατέφυγα σε Εσένα· δίδαξέ µε να εκπληρώνω το θέληµά Σου, 
30 διότι Εσύ είσαι ο Θεός µου, 
 διότι σε Εσένα βρίσκεται η πηγή της ζωής. 
 Στο φως σου θα δούµε φως. 
 Άπλωσε το έλεός Σου σε αυτούς που Σε γνωρίζουν. 
 

Σχόλια 
1–2 Λουκ. 2, 14. Πρόκειται για τον ύµνο των αγγέλων κατά τη Γέννηση του Χριστού.  
3–4 Στην Ωδή 14, 4–8 το εὐχαριστοῦµέν σοι µετατίθεται µετά το δοξολογοῦµέν σε.  
7 Γραφή της Ωδής 14, 13 µονογενή.  
15–17 Ψαλµ. 144, 2.  
23 Ψαλµ. 118, 12.  
 

β) Ὕµνος ἐπιλύχνιος 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Περίφηµος ύµνος, που ίσως ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους και µε 
βεβαιότητα στην εποχή των µαρτύρων. Τον αναφέρει τόσο ο Μέγας Βασίλειος 
στην πραγµατεία του για το Άγιο Πνεύµα όσο και ο Ιωάννης Μόσχος στο 
Λειµωνάριον (για το οποίο βλ. παραπάνω). Όπως έχει παρατηρηθεί, ο ρυθµικός 
πεζός λόγος του χαρακτηρίζεται από περιορισµένη χρήση ισοσυλλαβίας, 
οµοτονίας και οµοιοτελεύτου. Είναι αξιοσηµείωτο σε σχέση µε τη δοµή του 
ύµνου ότι χωρίζεται σε τρεις στροφές, από τις οποίες η πρώτη και η τρίτη 
αφορούν στον Χριστό, ενώ η δεύτερη και στα τρία Πρόσωπα της Αγίας 
Τριάδας. 

CPG 1355 (Hymnus vespertinus). 
Έκδ.: Christ – Paranikas, 39–40. 
Μητσάκης, Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία, 60–61. 

 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, 
ἀθανάτου πατρὸς οὐρανίου, 
ἁγίου, µάκαρος, 
Ἰησοῦ Χριστέ, 

 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, 
ἰδόντες φῶς ἑσπερινὸν 
ὑµνοῦµεν πατέρα, υἱὸν 
καὶ ἅγιον πνεῦµα Θεόν. 

 

Ἄξιος εἶ ἐν πᾶσι καιροῖς 
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ὑµνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, 
υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· 
διὸ κόσµος σε δοξάζει. 

 

Μετάφραση 
Φως λαµπρό της αγίας δόξας 
Πατέρα αθάνατου, ουράνιου, 
αγίου, ευλογηµένου, 
Ιησού Χριστέ, 

 
εµείς που ήρθαµε στη δύση του ήλιου 
και είδαµε το βραδυνό φως, 
υµνούµε τον Πατέρα, τον Υιό 
και το Άγιο Πνεύµα ως Θεό. 

 
Άξιος είσαι σε όλους τους καιρούς 
να υµνείσαι µε φωνές ταιριαστές, 
Υιέ Θεού, που δίνεις ζωή· 
γι᾽ αυτό ο κόσµος Σε δοξάζει. 

 
γ) Ἰδιόµελον τῆς Μεγάλης Δευτέρας 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Ακολουθούν ορισµένοι πασίγνωστοι ύµνοι, που ανήκουν στην κατηγορία των 
ιδιοµέλων. Ιδιόµελα είναι τροπάρια µε ίδιον µέλος, στροφές δηλαδή µε δική 
τους µουσική, που συνετέθη ειδικά για αυτά (σε αντίθεση µε τα προσόµοια, τα 
οποία υιοθετούν προϋπάρχοντα µουσικοµετρικά πρότυπα).  

Το παρακάτω πολύ γνωστό ιδιόµελο της Μεγάλης Δευτέρας αναπλάθει 
την ευαγγελική παραβολή των δέκα παρθένων (Ματθ. 25, 1–13). Ο ανώνυµος 
υµνογράφος συνοµιλεί µε τον εαυτό του, προτρέποντας, όπως και η παραβολή, 
σε εγρήγορση για την έλευση του Νυµφίου. 

Έκδ.: Christ – Paranikas, 94. 
Τριῴδιον, 619. 

 

ἦχος πλ. δ´ 
 

Ἰδοὺ ὁ νυµφίος ἔρχεται  
 ἐν τῷ µέσῳ τῆς νυκτός· 
καὶ µακάριος ὁ δοῦλος,  
 ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα, 
ἀνάξιος δὲ πάλιν,  
 ὃν εὑρήσει ῥαθυµοῦντα· 
βλέπε οὖν, ψυχή µου,  
 µὴ τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, 
 ἵνα µὴ τῷ θανάτῳ παραδοθῇς  
 καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· 
ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα· 
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ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, 
διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡµᾶς. 

 

Μετάφραση 
Να, έρχεται ο γαµπρός τα µεσάνυχτα· 
κι είναι ευτυχής ο δούλος τον οποίο θα βρει ξύπνιο, 
ενώ πάλι είναι ανάξιος όποιον βρει να ᾽ναι αδρανής. 
Πρόσεχε λοιπόν, ψυχή µου, µη βυθιστείς στον ύπνο, 
για να µην παραδοθείς στον θάνατο και κλειστείς έξω απ᾽ τη βασιλεία. 
Αλλά σύνελθε και κραύγασε: 
Άγιος, άγιος, άγιος είσαι ο Θεός µας, 
ελέησέ µας µέσω της Θεοτόκου. 

 
δ) Ἰδιόµελον εἰς τὰς Ὥρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Περίφηµος πρωτοβυζαντινός ύµνος, που έχει αποδοθεί στον Κύριλλο 
Αλεξανδρείας (†444) αλλά και στον Σωφρόνιο Ιεροσολύµων (βλ. παραπάνω). 
Το τροπάριο αυτό αποτελεί ένα από τα δώδεκα αντίφωνα της ακολουθίας των 
Ωρών της Μεγάλης Παρασκευής και ψάλλεται µετά τη στιχολογία του πρώτου 
στίχου του πρώτου Ψαλµού: Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν. 
Τα αντίφωνα ήταν αρχικά σύντοµες φράσεις (εφύµνια) και αργότερα τροπάρια 
που ψάλλονταν αντιφωνικά µε στίχο των Ψαλµών του Δαβίδ ή στροφή άλλου 
ύµνου, µε την εναλλαγή χορού ή ψάλτη αφενός και εκκλησιάσµατος αφετέρου. 
Ψάλλεται ως σήµερα τόσο στις Ώρες όσο και στον Όρθρο της Μεγάλης 
Παρασκευής το βράδυ της Μεγάλης Πέµπτης.  

Έκδ.: Christ – Paranikas, 91. 
Τριῴδιον, 699. 
Μητσάκης, Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία, 56–57. 

 

ἦχος πλ. β´ 
 

Σήµερον κρεµᾶται ἐπὶ ξύλου 
 ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεµάσας· 
στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται  
 ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς· 
ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται 
 ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις· 
ῥάπισµα κατεδέξατο 
 ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάµ· 
ἥλοις προσηλώθη 
 ὁ νυµφίος τῆς ἐκκλησίας· 
λόγχῃ ἐκεντήθη  
 ὁ υἱὸς τῆς παρθένου· 
προσκυνοῦµέν σου τὰ πάθη, Χριστέ, 
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 δεῖξον ἡµῖν καὶ τὴν ἔνδοξόν σου ἀνάστασιν. 
 

Μετάφραση 
Σήµερα κρεµάται πάνω στο ξύλο 
 αυτός που κρέµασε τη γη στα νερά. 
Στέφανο από αγκάθια 
 φορά ο βασιλεύς των αγγέλων. 
Με ψεύτικη πορφύρα τυλίγεται 
 αυτός που τυλίγει τον ουρανό µε σύννεφα. 
Χαστούκι καταδέχτηκε 
 αυτός που ελευθέρωσε τον Αδάµ στον Ιορδάνη. 
Με καρφιά καρφώθηκε 
 ο γαµπρός της εκκλησίας. 
Με λόγχη τρυπήθηκε  
 ο γιος της παρθένου. 
Προσκυνούµε τα πάθη Σου Χριστέ. 
 Δείξε µας και την ένδοξή Σου ανάσταση. 

 

Σχόλια 
1–12 Ποιητική µετάπλαση της ευαγγελικής εξιστόρησης των Παθών του Χριστού µε 
αναφορά στα όργανα που τα συνθέτουν: το ξύλο, δηλαδή τον Σταυρό, τον ακάνθινο 
στέφανο, την πορφυρή χλαµύδα, το ράπισµα, τους ήλους, τη λόγχη. Το τροπάριο 
δοµείται σε επτά δίστιχα. Καθένα από τα έξι πρώτα επικεντρώνεται σε ένα από τα 
όργανα αυτά, τα οποία αντιπαραθέτει προς τη θεότητα του Εσταυρωµένου. Το τροπάριο 
ολοκληρώνεται µε το έβδοµο δίστιχο, που περιλαµβάνει την τελική προσευχή.  
2 Παραποµπή στην περιγραφή της δηµιουργίας του κόσµου στο βιβλίο της Γενέσεως 1, 
9–10.  
10 νυµφίος τῆς ἐκκλησίας: Συνήθης προσδιορισµός του Χριστού, που παραπέµπει στην 
αλληγορική ερµηνεία του Άσµατος Ασµάτων.  
 

ε) Ἰδιόµελον εἰς τὸ Πάσχα 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Το ιδιόµελο αυτό αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο του µέρος (στίχ. 1–6) 
αναπαράγει µε µικρές παραλείψεις την αρχή του Α´ λόγου του Γρηγορίου του 
Θεολόγου, ο οποίος τιτλοφορείται Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδυτῆτα, και 
ξεκινά ως εξής: 

Ἀναστάσεως ἡµέρα, καὶ ἡ ἀρχὴ δεξιά, καὶ λαµπρυνθῶµεν τῇ πανηγύρει, καὶ 
ἀλλήλους περιπτυξώµεθα· εἴπωµεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς µισοῦσιν ἡµᾶς, µὴ ὅτι τοῖς 
δι’ ἀγάπην τι πεποιηκόσιν, ἢ πεπονθόσι· συγχωρήσωµεν πάντα τῇ ἀναστάσει.  

Για τη φράση εἴπωµεν – µισοῦσιν ἡµᾶς βλ. Ησαΐα 66, 5. 
Στο δεύτερο µέρος, µετά από µια µεταβατική πρόταση (στίχ. 7), 

προστίθεται το Χριστὸς ἀνέστη, που συνδέεται άµεσα µε την εικονογραφία της 
Καθόδου στον Άδη, στην οποία ο Χριστός παρουσιάζεται να τραβά από τον 
Άδη τον Αδάµ και την Εύα, ενώ ο Άδης κείτεται ηττηµένος. Για την 
εικονογραφία της Ανάστασης, βλ. Kartsonis, Anastasis. 
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Ο αναστάσιµος κανόνας του Ιωάννη Δαµασκηνού έχει επίσης παρόµοιο 
incipit µε το ιδιόµελο:  

Ἀναστάσεως ἡµέρα· λαµπρυνθῶµεν λαοί· 
πάσχα κυρίου, πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν  
καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν Χριστὸς ὁ Θεὸς 
ἡµᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας. 
Η έννοια της λαµπρότητας ως έκφραση της χαράς των χριστιανών για την 

Ανάσταση οδήγησε στην παραδοσιακή ονοµασία του Πάσχα ως Λαµπρή 
Κυριακή ή απλά Λαµπρή. 

Έκδ.: Christ – Paranikas, 93. 
Πεντηκοστάριον, 12. 

 
ἦχος πλ. α´ 
 

Ἀναστάσεως ἡµέρα· 
 καὶ λαµπρυνθῶµεν τῇ πανηγύρει 
 καὶ ἀλλήλους περιπτυξώµεθα· 
εἴπωµεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς µισοῦσιν 
 ἡµᾶς· συγχωρήσωµεν 
 πάντα τῇ ἀναστάσει· 
καὶ οὕτω βοήσωµεν· 
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
 θανάτῳ θάνατον πατήσας 
καὶ τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι 
 ζωὴν χαρισάµενος. 

 
Μετάφραση 

Ανάστασης ηµέρα 
κι ας γίνουµε λαµπροί χάρη στην εορτή 
κι ας αγκαλιάσουµε ο ένας τον άλλο. 
Ας το πούµε, αδελφοί, και σε αυτούς που  
µας µισούν· ας συγχωρήσουµε 
τα πάντα χάρη στην ανάσταση. 
Κι ας φωνάξουµε τα εξής: 
«Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, 
αφού πάτησε τον θάνατο µε τον θάνατό Του, 
και σ᾽ όσους είναι στα µνήµατα 
χάρισε ζωή». 

 
Βιβλιογραφία 

Wellesz, Byzantine Music and Hymnography. — Szövérffy, A Guide to Byzantine 
Hymnography I, 1–16. — Μητσάκης, Βυζαντινὴ Ὑµνογραφία, 39–106 («Μέρος Πρῶτο: 
Οἱ πρῶτοι λειτουργικοὶ ὕµνοι σὲ ρυθµικὸ πεζὸ λόγο καὶ σὲ τονικὰ µέτρα»). — 
Hörandner, Ποίηση, 17–30. 
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B) Ρυθµοτονική ποίηση: Κοντάκια 
 
 

ΡΩΜΑΝΟΣ ΜΕΛΩΔΟΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Τα κοντάκια όχι µόνο αποτελούν το σηµαντικότερο υµνογραφικό είδος κατά την 
πρώιµη βυζαντινή περίοδο, αλλά έχουν χαρακτηριστεί από τον H. Hunger ως το 
σηµαντικότερο επίτευγµα της βυζαντινής λογοτεχνίας. Kυριότερος εκπρόσωπος 
του είδους ήταν ο Ρωµανός ο Μελωδός. Η εµφάνισή τους, η οποία προηγείται 
του Ρωµανού και επηρεάστηκε σαφώς από τη συριακή ποίηση, χρονολογείται 
πιθανώς στο δεύτερο µισό του πέµπτου αιώνα, ενώ το είδος συνεχίζει και µετά 
την εµφάνιση του κανόνα, µε ύστερο µεγάλο εκπρόσωπο τον Ιωσήφ τον 
Υµνογράφο τον ένατο αιώνα.  

Ο χαρακτήρας των κοντακίων είναι οµιλητικός και αφηγηµατικός. Έχουν 
µάλιστα χαρακτηριστεί ως ποιητικές οµιλίες, ή αλλιώς, έµµετρα κηρύγµατα, 
συνοδευόµενα από µουσική. Προϋποθέτουν οικειότητα µε την υποκείµενη 
αφηγηµατική πηγή, προπάντων τα βιβλικά κείµενα. Ως προς τη δοµή του, ένα 
κοντάκιο αποτελείται από το προοίµιο ή κουκούλιο, που µπορεί να είναι 
ιδιόµελο ή προσόµοιο, και τους οίκους, δηλαδή τις στροφές, από τους οποίους ο 
πρώτος, αν είναι ιδιόµελος και όχι προσόµοιος, αποτελεί τον ειρµό, το 
µουσικοµετρικό δηλαδή πρότυπο των υπολοίπων. Οι οίκοι, που στην εποχή του 
Ρωµανού κυµαίνονται συνήθως από 18 ως 24, συνδέονται επίσης συχνά µεταξύ 
τους µε ακροστιχίδα αλφαβητική ή ονοµαστική (αποτελούµενη από το 
αλφάβητο ή µια φράση αντιστοίχως), ενώ τους οίκους και το προοίµιο ενώνει 
κοινή καταληκτήρια φράση, το εφύµνιο ή ανακλώµενο (ρεφραίν). Ο 
υµνογράφος που συνθέτει και τη µελωδία ονοµάζεται µελωδός· οι µελωδοί 
ανήκουν στην περίοδο ακµής του κοντακίου, την εποχή του Ρωµανού. 

Τα κοντάκια, όπως και οι κανόνες αργότερα, ανήκουν στην κατηγορία της 
ρυθµοτονικής ποίσης. Σε αντίθεση µε την προσωδιακή ποίηση, σε αρχαία 
δηλαδή µέτρα βάσει της προσωδίας, η ρυθµοτονική ποίηση βασίζεται στη 
δηµιουργία ρυθµού επί τη βάσει του µετρικού-γραµµατικού τόνου και των 
νόµων της ισοσυλλαβίας και της οµοτονίας. Η εισαγωγή και κυριαρχία της 
ποίησης αυτής αποτέλεσε επανάσταση στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας και 
γραµµατείας, καθώς πλέον ο γραπτός ποιητικός λόγος εγκαταλείπει την 
προσωδία, τη διάκριση µεταξύ µακρών και βραχέων φωνηέντων, που είχε 
εκλείψει από τη φυσική γλώσσα, και προσαρµόζεται στη σύγχρονή του 
γλωσσική πραγµατικότητα. 

Για τον Ρωµανό δεν γνωρίζουµε πολλά πράγµατα. Έχει προταθεί ότι ήταν 
κατά πάσα πιθανότητα συριακής (κατ᾽ άλλους εβραϊκής) καταγωγής, αυτό όµως 
δεν µπορεί να αποδειχθεί, ενώ έγραψε αποκλειστικά στα ελληνικά. Γεννήθηκε 
στην Έµεσα της Συρίας στο τελευταίο τέταρτο του πέµπτου αιώνα, διετέλεσε 
διάκονος στη Βηρυτό και στη συνέχεια ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, στην 
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εκκλησία της Θεοτόκου στα Κύρου. Άκµασε στα χρόνια 532–556, υπήρξε 
υποστηρικτής της εκκλησιαστικής πολιτικής του Ιουστινιανού, και πέθανε πριν 
από το τέλος του 562, όταν έγιναν τα δεύτερα εγκαίνια της Αγίας Σοφίας. Κατά 
την παράδοση του εµφανίστηκε σε ενύπνιο η Θεοτόκος την παραµονή των 
Χριστουγέννων και του έδωσε να φάει έναν τόµο χάρτου, µε αποτέλεσµα να 
ξυπνήσει και αµέσως να αρχίσει να συνθέτει και να εκτελεί τους ύµνους του, 
ξεκινώντας µε το περίφηµο κοντάκιο των Χριστουγέννων Ἡ Παρθένος σήµερον 
τὸν ὑπερούσιον τίκτει. Η παράδοση αυτή δηλώνει τη θεοπνευστία του ποιητή και 
εντάσσεται στη µεγάλη παράδοση της άνωθεν ποιητικής έµπνευσης, που 
εµφανίζεται στην Αγία Γραφή, αλλά είναι γνωστή ήδη από τα οµηρικά έπη. Η 
µνήµη του Ρωµανού εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου. 

Στα κοντακάρια, τις χειρόγραφες συλλογές κοντακίων, αποδίδονται στον 
Ρωµανό ογδόντα δύο ολόκληρα και πέντε αποσπασµατικά κοντάκια (CPG 
7570), από αυτά όµως γνήσια είναι µάλλον τα πενήντα εννέα κατά τους Maas – 
Trypanis, µάλλον τα πενήντα επτά κατά τον Grosdidier de Matons· οι δυο λίστες 
όµως δεν ταυτίζονται πλήρως. Τού αποδίδονται επίσης στιχηρά και ένας «κατά 
στίχον» ύµνος, που είναι γνήσια έργα κατά τον Γάλλο ερευνητή. Τα 
περισσότερα γνήσια κοντάκια αντλούν τα θέµατά τους από την Παλαιά και την 
Καινή Διαθήκη, αλλά υπάρχουν και ευάριθµα µε περιστατικά θέµατα.  

Μόνο το προοίµιο και ο πρώτος οίκος ορισµένων από τα κοντάκια αυτά 
παρέµειναν στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, καθώς το είδος του κοντακίου 
εξέλιπε και µόνο ο Ακάθιστος Ύµνος (βλ. παρακάτω) εξακολούθησε να είναι σε 
χρήση στην πλήρη του µορφή. Παρόλα αυτά, ο Ρωµανός θεωρούνταν ήδη στα 
βυζαντινά χρόνια κορυφαίος υµνογράφος. Είναι αξιοσηµείωτο για την αµείωτη 
επίδρασή του µέχρι τη σύγχρονη εποχή ότι ο Οδυσσέας Ελύτης αφιέρωσε στην 
ποίησή του ένα ιδιαιτέρως επαινετικό δοκίµιο. 

 
Κοντάκιον τῇ Ἁγίᾳ Παρασκευῇ 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Το κοντάκιο για τη Μεγάλη Παρασκευή είναι ένα από τα πλέον γνωστά γνήσια 
κοντάκια του Ρωµανού, που υπέγραψε το έργο του στην ακροστιχίδα. Είναι 
άγνωστο το πότε γράφτηκε. Το θέµα του είναι η συνάντηση και ο διάλογος της 
Παναγίας και του Χριστού στον δρόµο προς τον Γολγοθά, καθώς εκείνη θρηνεί 
βλέποντας τον γιο της να οδηγείται στον θάνατο και προσπαθεί µάταια να Τον 
πείσει να µην επιτρέψει τη σταύρωσή Του. 

Το κείµενο παρουσιάζει αξιοσηµείωτη πρωτοτυπία στη θεµατική και τον 
λογοτεχνικό χειρισµό της. Αφορµάται φυσικά από την ευαγγελική αφήγηση 
(Ματθ. 27, 32· Μάρκ. 15, 21–22· Λουκ. 23, 26–31· Ιωάν. 19, 16bis–17), κυρίως 
του Λουκά, ο οποίος εξιστορεί ότι Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ 
γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν· Θυγατέρες Ἰερουσαλήµ, µὴ κλαίετε ἐπ᾽ ἐµέ … Ο Λουκάς όµως δεν 
αναφέρει συγκεκριµένα τη Θεοτόκο ούτε κάποιον διάλογο πέρα από τα λόγια 
του Ιησού. Ο Ρωµανός µεταπλάθει ελεύθερα τη σκηνή, επινοώντας, ποιητική 
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αδεία, µια φανταστική και πολύ ανθρώπινη, ιδίως από την πλευρά της µητέρας, 
συνοµιλία.  

Επιπλέον, ενώ το θέµα του θρήνου της Θεοτόκου είναι και αυτό 
παλαιότερο, εµφανιζόµενο ήδη στον Εφραίµ τον Σύρο, ο Ρωµανός το 
αναπτύσσει και το χειρίζεται µε µεγάλη δεξιότητα, µε στόχο να πειστεί η µητέρα 
ότι δεν πρέπει πια να θρηνεί, αφού ο Ιησούς τής τονίζει επανειληµµένα την 
προοπτική της ανάστασης. Επιλέγει επίσης να µην αναφέρει τον Σίµωνα τον 
Κυρηναίο, τον οποίο αγγάρευσαν οι Ρωµαίοι να άρει τον σταυρό κατά τα 
Συνοπτικά Ευαγγέλια, καθώς µια τέτοια αναφορά δεν θα εξυπηρετούσε την 
οικονοµία του θέµατος. 

Ως προς τη θεολογία του, το κοντάκιο κατατάσσεται στα αντινεστοριανά 
έργα. Και αυτό διότι, αν και η Παναγία δεν αποκαλείται Θεοτόκος αλλά µε το 
όνοµά της, Μαρία (στοιχείο ενδεικτικό της πρωϊµότητας του έργου), είναι 
επίσης σαφές από το κείµενο (π.χ. από το εφύµνιο) ότι πρόκειται για τη Μητέρα 
του Θεού, και όχι ενός απλού ανθρώπου.  

Το κοντάκιο έχει διαλογική δοµή, που αναπτύσσεται σε δεκαεπτά οίκους, 
πέραν του προοιµίου, ως εξής: 

Προοίµιο του ποιητή.  
1–3 Θεοτόκος 

4–6 Χριστός 
7–8 Θεοτόκος 

9–10 Χριστός 
11 Θεοτόκος 

12–14 Χριστός 
15 Θεοτόκος 

16 Χριστός 
17 Επίλογος του ποιητή.  
Όσο για τον επιπλέον οίκο µετά τον δέκατο έκτο (16bis), αυτός αποτελεί 

µεταγενέστερη προσθήκη, που στόχο είχε να συµπληρώσει µε το γράµµα Ε την 
ακροστιχίδα στη λέξη ΤΑΠΙΝΟΥ, η οποία όµως ήταν γραµµένη µε βάση τη 
φωνητική ορθογραφία, χωρίς να έχει εκπέσει οίκος. 

Σχεδόν ισοβαρής είναι η κατανοµή των λόγων ανάµεσα στα δύο 
πρόσωπα, που εναλλάσσονται τέσσερεις φορές. Το κοντάκιο µε τη δοµή αυτή 
θυµίζει αγώνα λόγων αρχαίας τραγωδίας. Μόνο στην τρίτη ανταλλαγή λόγων 
υπερέχει ο Χριστός ως προς την έκταση των λόγων Του. Υπάρχει έντονος 
συναισθηµατισµός από την πλευρά της µητέρας, που όταν αποτυχαίνει να πείσει 
τον γιο της, τον Υιό του Θεού, να µη σταυρωθεί, φτάνει στο σηµείο να ζητήσει 
να Τον ακολουθήσει στον θάνατο.  

Το κοντάκιο προοριζόταν για τη Μεγάλη Παρασκευή σύµφωνα µε τη 
χειρόγραφη παράδοση. Από το αρχικό εκτενές κείµενο απέµεινε να 
αναγινώσκεται µόνο το προοίµιο και ο πρώτος οίκος.  

Έκδ.: Τέσσερεις είναι σήµερα οι βασικές εκδόσεις του Ρωµανού: η 
λεγόµενη αθηναϊκή υπό την εποπτεία του Ν. Τωµαδάκη, η οποία συµπεριέλαβε 
49 κοντάκια· των Maas – Trypanis, ολοκληρωµένη κριτική έκδοση τόσο των 
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γνήσιων όσων και των αµφιβαλλόµενων και νόθων έργων που αποδίδονται στον 
ποιητή· του Grosdidier de Matons, που πρόλαβε να εκδώσει 57 έργα (αρ. 1–56 
και 8b), εκ των οποίων 55 κοντάκια συν τα δύο άλλα ρωµανικά έργα που 
προαναφέρθηκαν· και η πιο πρόσφατη, του Maisano µε 59 γνήσια κοντάκια, τα 
ίδια των Maas – Trypanis, και τρία dubia. Οι εκδόσεις αυτές διαφέρουν αισθητά 
µεταξύ τους ως προς την εκδοτική προσέγγιση των κειµένων. Στη συνέχεια 
χρησιµοποιείται η γαλλική έκδοση, πιο ισορροπηµένη από κριτική άποψη σε 
σχέση µε τις προγενέστερες και θεωρούµενη γενικώς ως έργο αναφοράς για τα 
εκεί εκδιδόµενα, γνήσια κοντάκια. 

Ν. Τωµαδάκης (εκδ.), Ῥωµανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ ὕµνοι ἐκδιδόµενοι ἐκ 
πατµιακῶν κωδίκων µετὰ προλεγοµένων I–IV, Αθήνα 1952–1961, ιδ. II, 141–
172 αρ. 21 (Ν. Λιβαδάρας). 

P. Maas – C. A. Trypanis, Sancti Romani Melodi Cantica, I. Cantica 
genuina, II. Cantica dubia, Oxford 1963–1970, ιδ. I, 142–149, αρ. 19. 

J. Grosdidier de Matons, Romanos le Mélode, Hymnes I–V, Sources 
Chrétiennes 99, 110, 114, 128, 283, Paris 1964–1981, ιδ. IV, 1967, 160–186, αρ. 
35. 

Maisano, Romano il Melodo, αρ. 19 (η έκδοση διατηρεί την αρίθµηση των 
κοντακίων των Maas – Trypanis). 
 

Κοντάκιον ἕτερον τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ 
εἰς τὸ πάθος τοῦ κυρίου καὶ εἰς τὸν θρῆνον τῆς Θεοτόκου, 
φέρον ἀκροστιχίδα τήνδε· Τοῦ ταπ{ε}ινοῦ Ῥωµανοῦ. 

 
Ἦχος µέ[σος] δ´ 

Προοίµιον 
 
Τὸν δι’ ἡµᾶς σταυρωθέντα | δεῦτε πάντες ὑµνήσωµεν· 
 αὐτὸν γὰρ κατεῖδε Μαρία | ἐπὶ ξύλου καὶ ἔλεγεν·  
 «Εἰ καὶ σταυρὸν ὑποµένεις, | σὺ ὑπάρχεις 
 ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου».  
 

Οἶκοι 
α´  
Τὸν ἴδιον ἄρνα | ἡ ἀµνὰς θεωροῦσα 
 πρὸς σφαγὴν ἑλκόµενον | ἠκολούθει <ἡ> Μαρία | τρυχοµένη 
 µεθ’ ἑτέρων γυναικῶν, | ταῦτα βοῶσα·  
– «Ποῦ πορεύῃ, τέκνον; | Τίνος χάριν τὸν ταχὺν | δρόµον τελέεις;  
 Μὴ ἕτερος γάµος | πάλιν ἔστιν ἐν Κανᾶ  
 κἀκεῖ νυνὶ σπεύδεις | ἵν’ ἐξ ὕδατος αὐτοῖς οἶνον ποιήσῃς; 
Συνέλθω σοι, τέκνον, | ἢ µείνω σε µᾶλλον;  
 Δός µοι λόγον, Λόγε· | µὴ σιγῶν παρέλθῃς µε,  
 ὁ ἁγνὴν τηρήσας µε, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου.  
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β´  
Οὐκ ἤλπιζον, τέκνον, | ἐν τούτοις ἰδεῖν σε,  
 οὐδ’ ἐπίστευόν ποτε | ἕως τούτου τοὺς ἀνόµους | ἐκµανῆναι 
 καὶ ἐκτεῖναι ἐπὶ σὲ | χεῖρας ἀδίκως·  
ἔτι γὰρ τὰ βρέφη | τούτων κράζουσί σοι τὸ | “εὐλογηµένος”·  
 ἀκµὴν δὲ βαΐων | πεπλησµένη ἡ ὁδὸς  
 µηνύει τοῖς πᾶσι | τῶν ἀθέσµων τὰς πρὸς σὲ πανευφηµίας.  
Καὶ νῦν τίνος χάριν | ἐπράχθη τὸ χεῖρον; 
 Γνῶναι θέλω, οἴµοι, | πῶς τὸ φῶς µου σβέννυται, 
 πῶς σταυρῷ προσπήγνυται | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου. 
 
γ´ 
Ὑπάγεις, ὦ τέκνον, | πρὸς ἄδικον φόνον, 
 καὶ οὐδείς σοι συναλγεῖ· | οὐ συνέρχεταί σοι Πέτρος | ὁ εἰπών σοι·  
 “Οὐκ ἀρνοῦµαί σέ ποτε, | κἂν ἀποθνῄσκω”·  
ἔλιπέ σε Θώµας | ὁ βοήσας· “Μετ’ αὐτοῦ | θάνωµεν πάντες”· 
οἱ ἄλλοι δὲ πάλιν, | οἱ οἰκεῖοι καὶ υἱοί,  
 οἱ µέλλοντες κρίνειν | τὰς δώδεκα φυλάς, ποῦ εἰσιν ἄρτι; 
Οὐδεὶς ἐκ τῶν πάντων, | ἀλλ’ εἷς ὑπὲρ πάντων  
 θνῄσκεις, τέκνον, µόνος, | ἀνθ’ ὧν πάντας ἔσωσας,  
 ἀνθ’ ὧν πᾶσιν ἤρεσας, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου». 
 
δ´ 
Τοιαῦτα Μαρίας | ἐκ λύπης βαρείας  
 καὶ ἐκ θλίψεως πολλῆς | κραυγαζούσης καὶ κλαιούσης, | ἐπεστράφη  
 πρὸς αὐτὴν ὁ ἐξ αὐτῆς | οὕτω βοήσας· 
– «Τί δακρύεις, µήτηρ; | Τί ταῖς ἄλλαις γυναιξὶ | συναποφέρῃ; 
 Μὴ πάθω; Μὴ θάνω; | Πῶς οὖν σώσω τὸν Ἀδάµ;  
 Μὴ τάφον οἰκήσω; | Πῶς ἑλκύσω πρὸς ζωὴν τοὺς ἐν τῷ ᾅδῃ; 
Καὶ µήν, καθὼς οἶδας, | ἀδίκως σταυροῦµαι· 
 τί οὖν κλαίεις, µήτηρ; | Μᾶλλον οὕτω κραύγασον 
 ὅτι “Θέλων ἔπαθεν | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”. 
 
ε´ 
Ἀπόθου οὖν, µῆτερ, | ἀπόθου τὴν λύπην·  
 οὐ γὰρ πρέπει σοι θρηνεῖν, | ὅτι κεχαριτωµένη | ὠνοµάσθης· 
 τὴν οὖν κλῆσιν τῷ κλαυθµῷ | µὴ συγκαλύψῃς·  
µὴ ταῖς ἀσυνέτοις | ὁµοιώσῃς ἑαυτήν, | πάνσοφε κόρη·  
 ἐν µέσῳ ὑπάρχεις | τοῦ νυµφῶνος τοῦ ἐµοῦ·  
 µὴ οὖν ὥσπερ ἔξω | ἱσταµένη τὴν ψυχὴν καταµαράνῃς· 
τοὺς ἐν τῷ νυµφῶνι | ὡς δούλους σου φώνει·  
 πᾶς γὰρ τρέχων τρόµῳ | ὑπακούσει σου, σεµνή, 
 ὅταν εἴπῃς· “Ποῦ ἐστιν | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου;” 
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ϛ´ 
Πικρὰν τὴν ἡµέραν | τοῦ πάθους µὴ δείξῃς· 
 δι’ αὐτὴν γὰρ ὁ γλυκὺς | οὐρανόθεν νῦν κατῆλθον | ὡς τὸ µάννα,  
 οὐκ ἐν ὄρει τῷ Σινᾷ, | ἀλλ’ ἐν γαστρί σου: 
ἔνδοθεν γὰρ ταύτης | ἐτυρώθην, ὡς Δαυὶδ | προανεφώνει· 
 τὸ τετυρωµένον | ὄρος νόησον, σεµνή· 
 ἐγὼ γὰρ ὑπάρχω, | ὅτι λόγος ὢν ἐν σοὶ σὰρξ ἐγενόµην·  
ἐν ταύτῃ οὖν πάσχω, | ἐν ταύτῃ καὶ σῴζω·  
 µὴ οὖν κλαύσῃς, µῆτερ, | µᾶλλον οὕτω βόησον· 
 “Θέλων πάθος δέχεται | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”». 
 
ϛ´ bis 
[Ἐν τούτοις τοῖς λόγοις | ἡ πάναγνος µήτηρ  
 τῷ ἀφράστως ἐξ αὐτῆς | σαρκωθέντι καὶ τεχθέντι, | ἐπὶ πλεῖον 
 τρυχωθεῖσα τὴν ψυχήν, | οὕτως ἐβόα· 
– «Τί µοι λέγεις, τέκνον· | “Μὴ ταῖς ἄλλαις γυναιξὶ | συναποφέρῃ”;  
 Καὶ γὰρ ὥσπερ αὗται | ἐν κοιλίᾳ ὑϊὸν  
 σὲ ἔσχον ἐν µήτρᾳ | καὶ µαστοῖς σοι τοῖς ἐµοῖς γάλα παρέσχον. 
Πῶς οὖν θέλεις ἄρτι | µὴ κλαύσω σε, τέκνον, 
 θάνατον ἀδίκως | ὑποστῆναι σπεύδοντα, 
τὸν νεκροὺς ἐγείροντα, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου;»] 
 
ζ´ 
– «Ἰδού, φησί, τέκνον, | ἐκ τῶν ὀφθαλµῶν µου 
 τὸν κλαυθµὸν ἀποσοβῶ, | τὴν καρδίαν µου συντρίβω | ἐπὶ πλεῖον,  
 ἀλλ’ οὐ δύναται σιγᾶν | ὁ λογισµός µου. 
Τί µοι λέγεις, σπλάγχνον· | “Εἰ µὴ πάθω, ὁ Ἀδὰµ | οὐχ ὑγιαίνει;”  
 Καὶ µὴν ἄνευ πάθους | ἐθεράπευσας πολλούς·  
 λεπρὸν γὰρ καθῆρας | καὶ οὐκ ἤλγησας οὐδέν, ἀλλ’ ἠβουλήθης·  
παράλυτον σφίγξας | οὐ κατεπονήθης· 
 πῆρον πάλιν λόγῳ | ὀµµατώσας, ἀγαθέ, 
 ἀπαθὴς µεµένηκας, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου.  
 
η´ 
Νεκροὺς ἀναστήσας | νεκρὸς οὐκ ἐγένου 
 οὐδ’ ἐτέθης ἐν ταφῇ· | πῶς οὖν λέγεις· “Εἰ µὴ πάθω, | εἰ µὴ θάνω, 
 ὁ ταλαίπωρος Ἀδὰµ | οὐχ ὑγιαίνει”;  
Κέλευσον, σωτήρ µου, | καὶ ἐγείρεται εὐθὺς | κλίνην βαστάζων·  
 εἰ δὲ καὶ ἐν τάφῳ | κατεχώσθη ὁ Ἀδάµ,  
 ὡς Λάζαρον τάφου | ἐξανέστησας φωνῇ, οὕτως καὶ τοῦτον· 
δουλεύει σοι πάντα | ὡς πλάστῃ τῶν πάντων. 
 Τί οὖν τρέχεις, τέκνον; | Μὴ ἐπείγου πρὸς σφαγήν,  
 µὴ φιλήσῃς θάνατον, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου». 
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θ´ 
– «Οὐκ οἶδας, ὦ µῆτερ, | οὐκ οἶδας ὃ λέγω· 
διὸ ἄνοιξον τὸν νοῦν | καὶ εἰσοίκισον τὸ ῥῆµα | ὃ ἀκούεις  
 καὶ αὐτὴ καθ’ ἑαυτὴν | νόει ἃ λέγω. 
Οὗτος ὃν προεῖπον | ὁ ταλαίπωρος Ἀδάµ, | ὁ ἀρρωστήσας  
 οὐ µόνον τὸ σῶµα, | ἀλλὰ γὰρ καὶ τὴν ψυχὴν  
 ἐνόσησε θέλων· | οὐ γὰρ ἤκουσεν ἐµοῦ καὶ κινδυνεύει·  
γνωρίζεις ὃ λέγω· | µὴ κλαύσῃς οὖν, µῆτερ,  
 µᾶλλον τοῦτο κράξον· | “Τὸν Ἀδὰµ ἐλέησον  
 καὶ τὴν Εὔαν οἴκτειρον, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”. 
 
ι´ 
Ὑπὸ ἀσωτίας | καὶ ἀδηφαγίας 
 ἀρρωστήσας ὁ Ἀδὰµ | κατηνέχθη ἕως ᾅδου | κατωτάτου,  
 καὶ ἐκεῖ τὸν τῆς ψυχῆς | πόνον δακρύει·  
Εὔα δὲ ἡ τοῦτον | ἐκδιδάξασά ποτε | τὴν ἀταξίαν  
 σὺν τούτῳ στενάζει· | σὺν αὐτῷ γὰρ ἀρρωστεῖ,  
 ἵνα µάθωσιν ἅµα | τοῦ φυλάττειν ἰατροῦ παραγγελίαν.  
Συνῆκας κἂν ἄρτι; | Ἐπέγνως ἃ εἶπον; 
 Πάλιν, µήτηρ, κράξον· | “Τῷ Ἀδὰµ εἰ συγχωρεῖς,  
 καὶ τῇ Εὔᾳ σύγγνωθι, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”».  
 
ια´ 
Ῥηµάτων δὲ τούτων | ὡς ἤκουσε τότε 
 ἡ ἀµώµητος ἀµνάς, | ἀπεκρίθη πρὸς τὸν ἄρνα· | «Κύριέ µου,  
 ἔτι ἅπαξ ἂν εἰπῶ, | µὴ ὀργισθῇς µοι· 
λέξω σοι ὃ ἔχω, | ἵνα µάθω παρὰ σοῦ | πάντως ὃ θέλω. 
 Ἂν πάθῃς, ἂν θάνῃς, | ἀναλύσεις πρὸς ἐµέ;  
 Ἂν περιοδεύσῃς | σὺν τῇ Εὔᾳ τὸν Ἀδάµ, βλέψω σε πάλιν;  
Αὐτὸ γὰρ φοβοῦµαι, | µήπως ἐκ τοῦ τάφου  
 ἄνω δράµῃς, τέκνον, | καὶ ζητοῦσά σε ἰδεῖν 
 κλαύσω, κράξω· Ποῦ ἐστιν | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου;» 
 
ιβ´ 
Ὡς ἤκουσε ταῦτα | ὁ πάντα γινώσκων  
 πρὶν γενέσεως αὐτῶν, | ἀπεκρίθη πρὸς Μαρίαν· | «Θάρσει, µῆτερ, 
 ὅτι πρώτη µε ὁρᾷς | ἀπὸ τῶν τάφων· 
ἔρχοµαί σοι δεῖξαι | πόσων πόνων τὸν Ἀδὰµ | ἐλυτρωσάµην  
 καὶ πόσους ἱδρῶτας | ἔσχον ἕνεκεν αὐτοῦ·  
 δηλώσω τοῖς φίλοις | τὰ τεκµήρια δεικνὺς ἐν ταῖς χερσί µου· 
καὶ τότε θεάσῃ | τὴν Εὔαν, ὦ µῆτερ,  
 ζῶσαν ὥσπερ πρώην, | καὶ βοήσεις ἐν χαρᾷ· 
 “Τοὺς γονεῖς µου ἔσωσεν | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”.  
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ιγ´ 
Μικρὸν οὖν, ὦ µῆτερ, | ἀνάσχου, καὶ βλέπεις  
 πῶς καθάπερ ἰατρὸς | ἀποδύοµαι καὶ φθάνω | ὅπου κεῖνται  
 καὶ ἐκείνων τὰς πληγὰς | περιοδεύω,  
τέµνων ἐν τῇ λόγχῃ | τὰ πωρώµατα αὐτῶν | καὶ τὴν σκληρίαν·  
 λαµβάνω καὶ ὄξος, | καταστύφω τὴν πληγήν,  
τῇ µήλῃ τῶν ἥλων | ἐρευνήσας τὴν νοµὴν χλαίνῃ µοτώσω· 
καὶ δὴ τὸν σταυρόν µου | ὡς νάρθηκα ἔχων, 
 τούτῳ χρῶµαι, µῆτερ, | ἵνα ψάλλῃς συνετῶς·  
 “Πάσχων πάθος ἔλυσεν | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”.  
 
ιδ´ 
Ἀπόθου οὖν, µῆτερ, | τὴν λύπην ἀπόθου,  
 καὶ πορεύου ἐν χαρᾷ· | ἐγὼ γάρ, δι’ ὃ κατῆλθον, | ἤδη σπεύδω  
 ἐκτελέσαι τὴν βουλὴν | τοῦ πέµψαντός µε·  
τοῦτο γὰρ ἐκ πρώτης | δεδογµένον ἦν ἐµοὶ | καὶ τῷ πατρί µου,  
 καὶ τῷ πνεύµατί µου | οὐκ ἀπήρεσέ ποτε  
 τὸ ἐνανθρωπῆσαι | καὶ παθεῖν µε διὰ τὸν παραπεσόντα. 
Δραµοῦσα, ὦ µῆτερ, | ἀνάγγειλον πᾶσιν 
 ὅτι “Πάσχων πλήττει | τὸν µισοῦντα τὸν Ἀδὰµ 
 καὶ νικήσας ἔρχεται | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”». 
  
ιε´ 
– «Νικῶµαι, ὦ τέκνον, | νικῶµαι τῷ πόθῳ,  
 καὶ οὐ στέγω ἀληθῶς | ἵν’ ἐγὼ µὲν ἐν θαλάµῳ, | σὺ δ’ ἐν ξύλῳ,  
 ἵν’ ἐγὼ ἐν οἰκιᾷ, | σὺ δ’ ἐν µνηµείῳ.  
Ἄφες οὖν συνέλθω· | θεραπεύει γὰρ ἐµὲ | τὸ θεωρεῖν σε· 
 κατίδω τὴν τόλµαν | τῶν τιµώντων τὸν Μωσῆν·  
 αὐτὸν γὰρ ὡς δῆθεν | ἐκδικοῦντες οἱ τυφλοὶ κτεῖναί σε ἦλθον·  
Μωϋσῆς δὲ τοῦτο | τῷ Ἰσραὴλ εἶπεν 
ὅτι “Μέλλεις βλέπειν | ἐπὶ ξύλου τὴν ζωήν”.  
 Ἡ ζωὴ δὲ τίς ἐστιν; | Ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου». 
 
ιϛ´ 
– «Οὐκοῦν εἰ συνέρχῃ, | µὴ κλαύσῃς, ὦ µῆτερ,  
 µηδὲ πάλιν πτοηθῇς, | ἐὰν ἴδῃς σαλευθέντα | τὰ στοιχεῖα·  
 τὸ γὰρ τόλµηµα δονεῖ | πᾶσαν τὴν κτίσιν.  
Πόλος ἐκτυφλοῦται | καὶ οὐκ ἀνοίγει ὀφθαλµὸν | ἕως ἂν εἴπω·  
 ἡ γῆ σὺν θαλάσσῃ | τότε σπεύσωσι φυγεῖν· 
 ναὸς τὸν χιτῶνα | ῥήξει τότε κατὰ τῶν τοῦτο τολµώντων· 
τὰ ὄρη δονοῦνται, | οἱ τάφοι κενοῦνται·  
 ὅταν ἴδῃς ταῦτα, | ἐὰν πτήξῃς ὡς γυνή, 
 κράξον πρὸς µέ· “Φεῖσαί µου, | ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου”». 
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ιζ´ 
Υἱὲ τῆς παρθένου, | Θεὲ τῆς παρθένου,  
 καὶ τοῦ κόσµου ποιητά, | σὸν τὸ πάθος, σὸν τὸ βάθος | τῆς σοφίας· 
 σὺ ἐπίστασαι ὃ ἧς | καὶ ὃ ἐγένου·  
σὺ παθεῖν θελήσας | κατηξίωσας ἐλθεῖν | ἀνθρώπους σῶσαι·  
 σὺ τὰς ἁµαρτίας | ἡµῶν ἦρας ὡς ἀµνός,  
 σὺ ταύτας νεκρώσας | τῇ σφαγῇ σου, ὁ σωτήρ, ἔσωσας πάντας· 
σὺ εἶ ἐν τῷ πάσχειν | καὶ ἐν τῷ µὴ πάσχειν,  
 σὺ εἶ θνῄσκων, σῴζων, | σὺ παρέσχες τῇ σεµνῇ  
 παρρησίαν κράζειν σοι· | «Ὁ υἱὸς καὶ Θεός µου». 
 

Μετάφραση 
Άλλο κοντάκιο για τη Μεγάλη Παρασκευή  

µε θέµα το Πάθος του Κυρίου και τον Θρήνο της Θεοτόκου, 
το οποίο φέρει την εξής ακροστιχίδα: Τοῦ ταπεινοῦ Ῥωµανοῦ 

 
Ήχος πλάγιος δ´ 

Προοίµιο 
Ελάτε ας υµνήσουµε όλοι Αυτόν που σταυρώθηκε για εµάς. 
Αυτόν έβλεπε η Μαρία στο ξύλο και έλεγε: 
«Αν και υποµένεις σταυρό, εσύ είσαι  
ο υιός και Θεός µου». 
 

Οίκοι 
1. Σαν προβατίνα που έβλεπε το αρνάκι της  
να το σέρνουν στη σφαγή, ακολουθούσε η Μαρία, που βασανιζόταν, 
µε άλλες γυναίκες, κραυγάζοντας: 
– «Πού πηγαίνεις, παιδί µου; Για ποιο λόγο παίρνεις τον βιαστικό δρόµο; 
Μήπως ξανά άλλος γάµος γίνεται στην Κανά 
και σπεύδεις εκεί για να τους κάνεις κρασί από νερό; 
Να έρθω µαζί σου, παιδί µου, ή καλύτερα να σε περιµένω; 
Πες µου έναν λόγο, Λόγε· µη µε προσπερνάς σιωπηλός, 
εσύ που µε διαφύλαξες αγνή, ο υιός και Θεός µου.  
 
2. Δεν περίµενα, παιδί µου, να σε δω σ᾽ αυτήν την κατάσταση, 
δεν πίστευα ποτέ ότι οι ασεβείς θα έδειχναν τόση µανία 
και θα άπλωναν πάνω σου άδικο χέρι. 
Γιατί ακόµη τα βρέφη τους φωνάζουν το “εὐλογηµένος”· 
και ο δρόµος, ακόµη γεµάτος από βάγια, 
φανερώνει σε όλους τις επευφηµίες των παρανόµων προς εσένα. 
Και τώρα, για ποιο λόγο πράξανε το χειρότερο κακό; 
Αλίµονο, θέλω να µάθω γιατί σβήνει το φως µου, 
γιατί καρφώνεται στον σταυρό ο υιός και Θεός µου. 
 
3. Πηγαίνεις, παιδί µου, στον άδικο φόνο σου 
και κανείς δεν σε συµπονεί. Δεν έρχεται µαζί σου ο Πέτρος, που σού ᾽χε πει: 
“Δεν θα σε αρνηθώ ποτε, ακόµη κι αν πεθάνω”. 
Σε εγκατέλειψε ο Θωµάς, που είχε φωνάξει: “Ας πεθάνουµε όλοι µαζί του”. 
Οι άλλοι πάλι, οι συγγενείς και γιοι, 
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που πρόκειται να κρίνουν τις δώδεκα φυλές, πού είναι τώρα; 
Κανείς από όλους αυτούς· αλλά πεθαίνεις µόνος,  
παιδί µου, ένας για όλους, ως ανταµοιβή που έσωσες τους πάντες, 
ως ανταµοιβή που έκανες καλό στους πάντες, ο υιός και Θεός µου». 
 
4. Καθώς κραύγαζε αυτά η Μαρία από τη βαρειά λύπη  
και την πολλή θλίψη της και έκλαιγε, στράφηκε 
προς αυτήν ο γιος της και της είπε: 
– «Γιατί δακρύζεις, µητέρα; Γιατί συµπαρασύρεσαι µε τις άλλες γυναίκες; 
Μήπως και υποφέρω; Μήπως πεθάνω; Πώς λοιπόν θα σώσω τον Αδάµ; 
Μήπως κατοικήσω στον τάφο; Πώς θα τραβήξω στη ζωή όσους είναι στον Άδη; 
Σίγουρα, καθώς ξέρεις, άδικα σταυρώνοµαι. 
Γιατί λοιπόν κλαις, µητέρα; Καλύτερα φώναξε 
ότι “Με τη θέλησή του υπέφερε ο υιός και Θεός µου”. 
 
5. Διώξε λοιπόν, µητέρα, διώξε τη λύπη. 
Γιατί δεν σου πρέπει να θρηνείς, συ που αποκλήθηκες “κεχαριτωµένη”· 
µην καλύψεις το όνοµα αυτό µε το κλάµα. 
Μη µοιάσεις µε τις ασύνετες παρθένες, πάνσοφη κόρη. 
Βρίσκεσαι µέσα στο νυφικό µου δωµάτιο· 
µη µαραίνεις την ψυχή σου σαν να στέκεσαι απέξω. 
Φώναξε όσους είναι στο νυφικό δωµάτιο ως δούλους σου· 
όλοι θα τρέξουν τρέµοντας και θα σε υπακούσουν, σεβαστή, 
όταν πεις: “Πού είναι ο υιός και Θεός µου;” 
 
6. Μην κάνεις πικρή την ηµέρα του Πάθους· 
γι᾽ αυτήν εγώ ο γλυκύς κατέβηκα τώρα από τον ουρανό σαν το µάννα,  
όχι στο όρος το Σινά, αλλά στην κοιλιά σου. 
Μέσα της έπηξα, όπως είχε προείπει ο Δαβίδ. 
Κατανόησε, σεβαστή, το “πηγµένο όρος”: 
εγώ είµαι αυτό, γιατί όντας Λόγος έγινα σάρκα µέσα σου. 
Με αυτήν λοιπόν πάσχω, µε αυτήν και σώζω. 
Μην κλάψεις λοιπόν, µητέρα· φώναξε καλύτερα έτσι: 
“Με τη θέλησή του δέχεται το Πάθος ο υιός και Θεός µου”». 
 
6bis. [Σ᾽ αυτά τα λόγια, η πάναγνη µητέρα, 
που η ψυχή της ακόµη περισσότερο βασανιζόταν, έτσι φώναξε  
σ᾽ Αυτόν που µε άρρητο τρόπο σαρκώθηκε µέσα της και γεννήθηκε απ᾽ αυτήν: 
– «Γιατί µου λες, παιδί µου: “Μην παρασύρεσαι µε τις άλλες γυναίκες”; 
Όπως και αυτές είχαν γιο στην κοιλιά τους, 
σε είχα στη µήτρα µου και σου έδωσα γάλα µε το δικό µου στήθος. 
Πώς λοιπόν θέλεις τώρα να µη σε κλάψω, παιδί µου, 
καθώς σπεύδεις να υποστείς άδικο θάνατο, 
εσύ που εγείρεις νεκρούς, ο υιός και Θεός µου;»] 
 
7. – «Να, παιδί µου», είπε, «από τα µάτια µου 
διώχνω το κλάµα, ακόµα περισσότερο συντρίβω την καρδιά µου, 
αλλά δεν µπορεί να ησυχάσει το µυαλό µου. 
Τί µου λες, σπλάχνο µου: “Αν δεν υποφέρω, δεν θα βρει την υγειά του ο Αδάµ”; 
Και όµως, χωρίς να υποφέρεις θεράπευσες πολλούς· 
καθάρισες τον λεπρό και δεν πόνεσες καθόλου, µόνο µε τη θέλησή σου· 
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όταν έσφιγξες τα µέλη του παράλυτου, δεν καταπονήθηκες· 
όταν πάλι µε τον λόγο σου έδωσες µάτια στον τυφλό, αγαθέ, 
συνέχισες να µην υποφέρεις, ο υιός και Θεός µου. 
 
8. Όταν ανέστησες νεκρούς, δεν έγινες νεκρός 
ούτε σ᾽ έβαλαν στον τάφο. Πώς λοιπόν λες: “Αν δεν υποφέρω, αν δεν πεθάνω, 
ο ταλαίπωρος Αδάµ δεν θα βρει την υγειά του”; 
Διάταξε, Σωτήρα µου, και αµέσως θα σηκωθεί βαστάζοντας το κρεβάτι του. 
Κι αν στον τάφο καταχώθηκε ο Αδάµ, 
όπως µε έναν λόγο σου ανέστησες απ᾽ τον τάφο τον Λάζαρο, έτσι κι αυτόν. 
Τα πάντα είναι δούλοι σου, αφού είσαι ο πλάστης των πάντων. 
Τί τρέχεις λοιπόν, παιδί µου; Μη βιάζεσαι για τη σφαγή, 
µην αγαπήσεις τον θάνατο, ο υιός και Θεός µου». 
 
9. – «Δεν καταλαβαίνεις, µητέρα, δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. 
Γι᾽ αυτό άνοιξε τον νου σου και βάλε µέσα τα λόγια που ακούς 
και σκέψου αυτά που λέω. 
Αυτός για τον οποίο µιλούσα πριν, ο ταλαίπωρος Αδάµ, αρρώστησε 
όχι µόνο στο σώµα, αλλά και στην ψυχή 
νόσησε µε τη θέλησή του. Δεν µε άκουσε και γι᾽ αυτό κινδυνεύει. 
Γνωρίζεις για ποιο πράγµα µιλάω. Μην κλάψεις λοιπόν, µητέρα, 
αλλά καλύτερα κραύγασε: “Ελέησε τον Αδάµ 
και οίκτειρε την Εύα, ο υιός και Θεός µου”. 
 
10. Από ασωτία και λαιµαργία 
αρρώστησε ο Αδάµ και κατέβηκε στον πιο βαθύ Άδη 
κι εκεί δακρύζει από τον πόνο της ψυχής του. 
Και η Εύα, που κάποτε του δίδαξε την αταξία,  
µαζί του στενάζει, µαζί του ασθενεί, 
για να µάθουν από κοινού να τηρούν την εντολή του γιατρού. 
Κατάλαβες επιτέλους; Κατανόησες ό,τι είπα; 
Πάλι, µητέρα, κραύγασε: “Αν συγχωρείς τον Αδάµ, 
δώσε άφεση και στην Εύα, ο υιός και Θεός µου”». 
 
11. Μόλις άκουσε τότε αυτά τα λόγια 
η αψεδιάγαστη προβατίνα, αποκρίθηκε στο αρνάκι της: «Κύριέ µου, 
αν µιλήσω ακόµη µια φορά, µη µου οργισθείς. 
Θα σου πω αυτό που έχω στο µυαλό µου, για να µάθω από εσένα  

οπωσδήποτε αυτό που θέλω. 
Αν υποφέρεις, αν πεθάνεις, θα ξαναγυρίσεις σε µένα; 
Αν πας να φροντίσεις τον Αδάµ, µαζί και την Εύα, θα σε ξαναδώ; 
Γιατί αυτό φοβάµαι, µήπως από τον τάφο  
ανεβείς στον ουρανό, παιδί µου, και καθώς θα ψάχνω να σε δω, 
κλάψω και κραυγάσω: Πού είναι ο υιός και Θεός µου;» 
 
12. Μόλις άκουσε αυτά Εκείνος που γνωρίζει τα πάντα 
προτού γίνουν, αποκρίθηκε στη Μαρία: «Μην ανησυχείς, µητέρα, 
γιατί πρώτη εσύ θα µε δεις όταν βγω από τον τάφο. 
Θα έρθω να σου δείξω από πόσο πόνο λύτρωσα τον Αδάµ 
και πόσον ιδρώτα έχυσα για χάρη του. 
Θα φανερώσω στους φίλους µου τα σηµάδια, δείχνοντάς τα στα χέρια µου. 
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Και τότε θα δεις την Εύα, µητέρα, 
ζωντανή όπως πρώτα, και θα φωνάξεις µε χαρά: 
“Τους γονείς µου έσωσε ο υιός και Θεός µου”. 
 
13. Κάνε λοιπόν λίγη υποµονή, µητέρα, και θα δεις 
πώς σαν γιατρός ξεντύνοµαι και φθάνω εκεί που κείτονται 
και θεραπεύω τις πληγές τους 
κόβοντας µε τη λόγχη τούς κάλους και τα σκληρώµατα. 
Παίρνω και ξίδι και αποξηραίνω την πληγή, 
εξετάζω το απόστηµα µε τo σωληνάκι των καρφιών και το δένω µε τη χλαµύδα. 
Κι ακόµη, κουβαλώντας τον σταυρό µου σαν θήκη ιατρική, 
τον χρησιµοποιώ, µητέρα, για να ψάλλεις µε σύνεση: 
“Με το να υποφέρει κατάργησε το πάθος ο υιός και Θεός µου”. 
 
14. Διώξε λοιπόν, µητέρα, διώξε τη λύπη 
και προχώρα χαρούµενη. Γιατί εγώ — γι᾽ αυτό κατέβηκα στη γη — ήδη σπεύδω 
να εκτελέσω το θέληµα Αυτού που µ’ έστειλε. 
Αυτή ήταν απ’ την πρώτη µέρα η απόφαση η δική µου και του Πατέρα µου, 
και το Πνεύµα µου ποτέ δεν αρνήθηκε 
το να γίνω άνθρωπος και να υποφέρω γι’ αυτόν που έπεσε.  
Τρέξε, µητέρα, κι ανάγγειλε σε όλους 
ότι “Με το Πάθος του πλήττει αυτόν που µισεί τον Αδάµ 
κι έρχεται νικητής ο υιός και Θεός µου”». 
 
15. – «Με νικά, παιδί µου, µε νικά η αγάπη, 
και δεν αντέχω στ᾽ αλήθεια να είµαι εγώ σε δωµάτιο και συ στο ξύλο, 
εγώ σε σπίτι και συ σε µνήµα. 
Άφησέ µε λοιπόν να έλθω µαζί σου· µε παρηγορεί το να σε βλέπω. 
Θα δω το θράσος αυτών που τιµούν τον Μωυσή, 
γιατί δήθεν εκδικούµενοι αυτόν, ήλθαν, οι τυφλοί, να σε σκοτώσουν. 
Ο Μωυσής όµως είπε αυτό στον Ισραήλ, 
ότι “Πρόκειται να δεις τη ζωή στο ξύλο”. 
Και ποια είναι η ζωή; Ο υιός και Θεός µου». 
 
16. – «Αν λοιπόν έλθεις µαζί µου, µην κλάψεις, µητέρα· 
ούτε πάλι να τροµάξεις, αν δεις τα στοιχεία της φύσης να σείονται· 
γιατί αυτό που αποτολµήθηκε θα συνταράξει όλη την κτίση. 
Ο ουράνιος θόλος θα τυφλωθεί και δεν θ’ ανοίγει τα µάτια του µέχρι να το πω. 
Η γη µαζί µε τη θάλασσα θα βιαστούν τότε να φύγουν. 
Ο ναός θα διαρρήξει τότε τον χιτώνα του, καταγγέλλοντας όσους  

τόλµησαν την πράξη αυτή. 
Τα βουνά θα δονούνται, οι τάφοι θα αδειάσουν. 
Όταν τα δεις αυτά, αν φοβηθείς, σα γυναίκα που είσαι, 
κραύγασε προς Εµένα: “Γλύτωσέ µε, ο υιός και Θεός µου”». 
 
17. Γιε της Παρθένου, Θεέ της Παρθένου 
και δηµιουργέ του κόσµου, δικό Σου είναι το Πάθος, δικό σου το βάθος της σοφίας. 
Εσύ γνωρίζεις αυτό που ήσουν και αυτό που έγινες· 
Εσύ, αφού θέλησες να υποφέρεις, καταδέχτηκες να έλθεις να σώσεις τους ανθρώπους· 

 
Εσύ σήκωσες τις αµαρτίες µας σαν αρνί· 
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Εσύ τις νέκρωσες µε τη σφαγή σου, Σωτήρα, κι έσωσες όλους τους ανθρώπους· 
Εσύ είσαι και όταν υποφέρεις και όταν δεν υποφέρεις· 
Εσύ είσαι όταν πεθαίνεις, όταν σώζεις· Εσύ έδωσες στη σεβαστή µητέρα σου 
την παρρησία να κραυγάζει σ’ Εσένα: «Ο υιός και Θεός µου». 
 

Σχόλια 
Σηµειώνονται στη συνέχεια οι βασικές αγιογραφικές πηγές, στις οποίες γίνεται άµεση 
αναφορά στο κείµενο. Για αυτές και άλλες αναφορές βλ. το υπόµνηµα πηγών της 
έκδοσης Grosdidier de Matons. Γνώση των υποκείµενων βιβλικών πηγών είναι 
απαραίτητη για την κατανόηση τόσο του κειµένου αυτού, όπως και των εκκλησιαστικών 
κειµένων εν γένει, όσο και της τεχνικής του ποιητή και του είδους των κοντακίων.  
Προοίµιον, 2: Βλ. Ιωάν. 19, 25.  
α´ 5–6 Βλ. Ιωάν. 2, 1–11.  
β´ 3 Βλ. Λουκ. 22, 53. // 4–6 Βλ. Ματθ. 21, 8–9· Μάρκ. 11, 8–9· Λουκ. 19, 37–38.  
γ´ 2–3 Βλ. Ματθ. 26, 35· Μάρκ. 14, 31. // 4 Θώµας: Ο παρατονισµός γίνεται αποδεκτός 
λόγω µέτρου. // Βλ. Ιωάν. 11, 16. // 6 Βλ. Ματθ. 19, 28.  
ε´ 2 Βλ. Λουκ. 1, 28.  
ϛ´ 5 Βλ. Ψαλµ. 67, 16. Πρόκειται για πρωτότυπη ερµηνεία του στίχου από τον Ρωµανό. 
// 6 Βλ. Ιωάν. 1, 1, χωρίο που ο Ρωµανός παραλλάσσει για να το προσαρµόσει στη 
Θεοτόκο.  
ζ´ 6 καθῆρας: Σχηµατισµός αορίστου κατά το κατῆρα, αντί για ἐκάθηρας. // Βλ. Ματθ. 8, 
1–4· Μάρκ. 1, 40–45· Λουκ. 5, 12–14. // 7 Βλ. Ματθ. 9, 2–8· Μάρκ. 2, 2–12· Λουκ. 5, 
18–26. // 8 Βλ. Ιωάν. 9, 1–41.  
η´ 4 Βλ. Ματθ. 9, 6–7. // 6 Βλ. Ιωάν. 11, 43–44.  
ια´ 3 εἰπῶ: Ο οξύτονος τύπος είναι νεότερος του εἴπω.  
ιβ´ 1–2 ὁ πάντα – γενέσεως αὐτῶν: Βλ. Σουσάννα 35a (Θεοδοτ. 42). 
3 Δεν υπάρχει σχετική µνεία στα Ευαγγέλια. Πβ. όµως Ματθ. 27, 61 και 28, 1, µε 
αναφορά στην ἄλλη Μαρία, η οποία είχε ερµηνευθεί κατ᾽ αυτόν τον τρόπο από 
ορισµένους Πατέρες.  
ιγ´ Η ιατρική παροµοίωση έχει η εξής: ο Χριστός ξεντύνεται όπως οι γιατροί της 
αρχαιότητας και των µεσαιωνικών χρόνων προτού εκτελέσουν ορισµένες ιατρικές 
πράξεις. Τα όργανα του Πάθους, δηλαδή η λόγχη, το όξος, οι ήλοι, η χλαµύδα και ο 
σταυρός παροµοιάζονται αντιστοίχως µε νυστέρι, ξύδι για την απολύµανση της πληγής, 
ιατρικό σωλήνα (µήλη), επιδέσµους και το ιατρικό βαλιτσάκι µε τα φάρµακα. Ο γιατρός 
ανοίγει την πληγή µε νυστέρι για να την καθαρίσει από το πύο και να την απολυµάνει µε 
ξίδι, στη συνέχεια ελέγχει µε σωληνάκι ότι δεν έχει µείνει πύον και µετά τη δένει µε 
πανί.  
ιδ´ 3 Βλ. Ιωάν. 6, 38.  
ιε´ 3 οἰκιᾷ: Ο οξύτονος τύπος οἰκιά απαντά και αλλού στον Ρωµανό.  
7–8 Πβ. Αριθµ. 21, 8  
8–9 ζωή: Βλ., π.χ., Ιωάν. 3, 15· 11, 25.  
ιϛ´ 4–7 Βλ. Ματθ. 27, 45. 51–53· Μάρκ. 15, 33. 38· Λουκ. 23, 44–45.  
ιζ´ 5 Βλ. Ιωάν. 1, 29  
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7 «Εσύ είσαι και όταν ως άνθρωπος υποφέρεις και όταν ως Θεός δεν υποφέρεις». 
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
 

Ἀκάθιστος ὕµνος 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο αριστουργηµατικός Ακάθιστος ύµνος είναι το πιο διάσηµο κοντάκιο και το 
µόνο που εξακολουθεί ως σήµερα να περιλαµβάνεται στην ολότητά του στη 
λειτουργική πράξη. Εκτελείται σε τέσσερεις στάσεις τις πρώτες τέσσερεις 
Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ολόκληρο την Παρασκευή της 
Ε´ εβδοµάδας, την παραµονή της εορτής του Ακαθίστου. Στα βυζαντινά 
χειρόγραφα όµως dies festus είναι η 25 Μαρτίου. 

Το κοντάκιο αυτό έχει πολύπλοκη και µοναδική δοµή. Αποτελείται από 
εικοσιτέσσερεις οίκους που συνδέονται µεταξύ τους µε αλφαβητική ακροστιχίδα 
και δύο εφύµνια, τα οποία εναλλάσσονται στους µονούς/εκτενείς και 
ζυγούς/σύντοµους οίκους (Χαῖρε, νύµφη ἀνύµφευτε και Ἀλληλούϊα αντιστοίχως). 
Οι µονοί οίκοι είναι σηµαντικά µακροσκελέστεροι των ζυγών, επειδή µετά το 
πρώτο µέρος τους, που έχει κοινό µετρικό σχήµα µε τους ζυγούς οίκους (πλην 
του εφυµνίου), περιλαµβάνουν ο καθένας µια σειρά «χαιρετισµών», 
προσφωνήσεων δηλαδή εισαγόµενων µε το «χαίρε». Για τους χαιρετισµούς, που 
έγιναν πολύ αγαπητοί στη µεταγενέστερη υµνογραφία και οµιλητική, έχουν 
προταθεί τόσο ελληνικά όσο και συριακά πρότυπα. Δεν είναι σαφές εάν υπήρχε 
αρχικώς προοίµιο. Το πρώτο πάντως προοίµιο, που είναι ίσως το αρχικό, και 
πιθανώς το τρίτο προοίµιο είναι αρχαιότερες συνθέσεις σε σχέση µε το δεύτερο, 
το πασίγνωστο Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ, το οποίο και επικράτησε. 

Το πρώτο µισό του ύµνου είναι ιστορικού-αφηγηµατικού χαρακτήρα, 
διηγούµενο τα γεγονότα από τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου ως τη Γέννηση και 
την Υπαπαντή του Χριστού µε βάση τα όσα γράφει ο ευαγγελιστής Λουκάς 
(οίκοι α´–ι´ και ιβ´), και τη φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο (οίκος 
ια´), όχι όµως µε βάση τον Ματθαίο αλλά ένα απόκρυφο κείµενο, τον Ψευδο-
Ματθαίο. Το δεύτερο µισό έχει θεολογικό-δογµατικό χαρακτήρα και 
επικεντρώνεται στο µυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού, και δη του δεύτερου 
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προσώπου της Αγίας Τριάδας, και στη γέννησή Του από τη Μαρία. Ο 
εγκωµιασµός της Θεοτόκου διαπνέει το σύνολο του ύµνου.  

Ο υµνογράφος, ο οποίος αξιοποίησε στο έργο του µια οµιλία του Εφραίµ 
του Σύρου, παραµένει άγνωστος, αν και κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι 
λιγότερο ή περισσότερο γνωστοί υµνογράφοι, όπως ο Ρωµανός ο Μελωδός, ο 
πατριάρχης Σέργιος (610–638) και ο πατριάρχης Γερµανός Α´ (715–730). Ο 
ύµνος όµως είναι σίγουρα προρωµανικός. Υπήρξε απότοκος της Τρίτης 
Οικουµενικής Συνόδου της Εφέσου (έτ. 431), στην οποία επικράτησε το δόγµα 
για τη µητέρα του Χριστού ως Θεοτόκο (και όχι Χριστοτόκο, όπως διατεινόταν 
ο Νεστόριος), δόγµα το οποίο διαπνέει τον ύµνο. Από θεολογική µάλιστα 
άποψη, έχει ευλόγως προταθεί η χρονολόγηση του Ακαθίστου στο διάστηµα 
µέχρι την Τέταρτη Οικουµενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας (έτ. 451), το δόγµα της 
οποίας απουσιάζει από το κείµενο. Ο ύµνος προϋποθέτει επίσης κοινό εορτασµό 
Ευαγγελισµού και Χριστουγέννων, που διαχωρίστηκαν επί Ιουστινιανού. Αν 
ληφθεί όµως υπόψιν ότι εµφανίζει το είδος του κοντακίου στην πλέον 
εξελιγµένη του µορφή, ίσως να είναι ορθές οι απόψεις που τον τοποθετούν 
αργότερα στον πέµπτο ή το αργότερο στις αρχές του έκτου αιώνα. 

Το δεύτερο προοίµιο συνετέθη ως ευχαριστήριο τροπάριο στη Θεοτόκο 
για την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από την πολιορκία των 
Αβαροσλάβων το 626, όταν ο αυτοκράτορας Ηράκλειος βρισκόταν στη Λαζική 
σε εκστρατεία κατά των Περσών και επικεφαλής στην υπεράσπιση της πόλης 
βρέθηκε ο πατριάρχης Σέργιος. Μετά τη διάλυση του εχθρικού σλαβικού 
στόλου, που αποδόθηκε σε θαυµατουργή επέµβαση της Παναγίας, και κατά την 
ευχαριστήρια νυχτερινή ακολουθία στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στα 
τείχη, οι κάτοικοι έψαλαν το προϋπάρχον κοντάκιο όρθιοι (εξ ου και η ονοµασία 
του κοντακίου), προτάσσοντας όµως τη νέα σύνθεση, που κατά µία παράδοση 
οφειλόταν στον Σέργιο. Ο Ακάθιστος και το δεύτερο προοίµιό του αποτελούν 
χαρακτηριστική έκφραση της ολοένα και αυξανόµενης σηµασίας της λατρείας 
της Θεοτόκου ως πολιούχου της Κωνσταντινούπολης. 

Το κείµενο διαθέτει µεγάλη χειρόγραφη παράδοση, η ακριβής έκταση της 
οποίας, ωστόσο, δεν είναι γνωστή. Τον ένατο αιώνα µεταφράστηκε στα λατινικά 
και αργότερα στα σλαβονικά. Σώζονται ορισµένα ιστορηµένα χειρόγραφα, ενώ 
υπάρχει και µνηµειακή εικονογράφησή του. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα τρία προοίµια καθώς και ενδεικτικά 
αποσπάσµατα και από τα δύο µέρη του κοντακίου. Πέραν των όσων 
προαναφέρθηκαν, τα αποσπάσµατα καταδεικνύουν αφενός την εξάρτηση του 
κειµένου όχι µόνο από την Καινή αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη, µε συχνές 
διακειµενικές αναφορές, αφετέρου την αντιπαράθεση µε την κλασική παιδεία, η 
οποία υποβιβάζεται σε σχέση µε τη χριστιανική αλήθεια, µια στάση λιγότερο 
«ανοικτή» σε σχέση µε αυτήν του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του 
Θεολόγου. Παρόλα αυτά, η προφανής ρητορική δόµηση και ανάπτυξη του 
κειµένου µε τα αλλεπάλληλα σχήµατα λόγου, όπως το σχήµα αναφοράς, το 
οµοιοτέλευτο και την παρήχηση, αλλά και τις εικόνες, τις µεταφορές και τις 
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παροµοιώσεις, είναι αποκαλυπτική της ρητορικής παιδείας του ανώνυµου 
υµνογράφου. 

Έκδ.: C. A. Trypanis, Fourteen Early Byzantine Cantica, Wiener 
Byzantinistische Studien 5, Vienna 1968, 17–39, αρ. Ι. Είναι η καλύτερη, αν και 
µε προβλήµατα λόγω της περιορισµένης χειρόγραφης βάσης, από τις 
υπάρχουσες εκδόσεις του Ακαθίστου, η κριτική έκδοση του οποίου µε βάση όλη 
την άµεση και έµµεση παράδοση εξακολουθεί να αποτελεί desideratum της 
έρευνας. 
 

Προοίµια α´–γ´ και οίκοι α´, β´, ζ´, ιβ´, ιδ´, ιζ´, κ´, κδ´ 
 
Ἀκροστιχίς: ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ 
 

Προοίµιον α´ 
 
Τὸ προσταχθὲν µυστικῶς | λαβὼν ἐν γνώσει 
ἐν τῇ σκηνῆ τοῦ  
Ἰωσὴφ | σπουδῇ ἐπέστη  
ὁ ἀσώµατος | λέγων τῇ ἀπειρογάµῳ· 
«Ὁ κλίνας τῇ καταβάσει | τοὺς οὐρανοὺς 
χωρεῖται ἀναλλοιώτως | ὅλος ἐν σοί·  
ὃν καὶ βλέπων ἐν µήτρᾳ σου | λαβόντα δούλου µορφὴν  
ἐξίσταµαι κραυγάζων σοι· 
“Χαῖρε, νύµφη ἀνύµφευτε”». 
 

Προοίµιον β´ 
 
[Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ | τὰ νικητήρια  
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν | εὐχαριστήρια  
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, | Θεοτόκε· 
ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσµάχητον  
ἐκ παντοίων µε κινδύνων ἐλευθέρωσον,  
ἵνα κράζω σοι· 
«Χαῖρε, νύµφη ἀνύµφευτε».]  
 

Προοίµιον γ´ 
 
[Οὐ παυόµεθα κατὰ χρέος | ἀνυµνοῦντες σε,  
Θεοτόκε, καὶ λέγοντες· 
«Χαῖρε, ἡ κεχαριτωµένη».]  
 

Οἶκος α´ 
 
Ἄγγελος πρωτοστάτης | οὐρανόθεν ἐπέµφθη 
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εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ “χαῖρε”· 
καὶ σὺν τῇ ἀσωµάτῳ φωνῇ 
σωµατούµενόν σε θεωρῶν, | κύριε, 
ἐξίστατο καὶ ἵστατο | κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα·  
«Χαῖρε, δι’ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάµψει·  
χαῖρε, δι’ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει· 
χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰµ ἡ ἀνάκλησις· 
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις·  
χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον | ἀνθρωπίνοις λογισµοῖς·  
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον | καὶ ἀγγέλων ὀφθαλµοῖς·  
χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις | βασιλέως καθέδρα·  
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις | τὸν βαστάζοντα πάντα·  
χαῖρε, ἀστὴρ ἐµφαίνων τὸν ἥλιον· 
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως· |  
χαῖρε, δι’ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις·  
χαῖρε, δι’ ἧς προσκυνεῖται ὁ πλάστης· 
χαῖρε, νύµφη ἀνύµφευτε». 
 

Οἶκος β´ 
 
Βλέπουσα ἡ ἁγία | ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ 
 φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως·  
«Τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς 
δυσπαράδεκτόν µου τῇ ψυχῆ | φαίνεται· 
ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως | τὴν κύησιν προλέγεις κράζων· 
“Ἀλληλούϊα”».  
…  
 

Οἶκος ζ´ 
 
Ἤκουσαν οἱ ποιµένες | τῶν ἀγγέλων ὑµνούντων 
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· 
καὶ δραµόντες ὡς πρὸς ποιµένα 
θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀµνὸν | ἄµωµον 
ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας | βοσκηθέντα, ἣν ὑµνοῦντες εἶπον·  
«Χαῖρε, ἀµνοῦ καὶ ποιµένος µήτηρ· 
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων·  
χαῖρε, ἀοράτων θηρῶν ἀµυντήριον· 
χαῖρε, παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον· 
χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια | συναγάλλονται τῇ γῇ·  
χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια | συγχορεύουσι πιστοῖς·  
χαῖρε, τῶν ἀποστόλων | τὸ ἀσίγητον στόµα· 
χαῖρε, τῶν ἀθλοφόρων | τὸ ἀνίκητον θάρσος· 
χαῖρε, στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισµα·  
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χαῖρε, λαµπρὸν τῆς χάριτος γνώρισµα· 
χαῖρε, δι’ ἧς ἐγυµνώθη ὁ ᾅδης· 
χαῖρε, δι’ ἧς ἐνεδύθηµεν δόξαν· 
χαῖρε, νύµφη ἀνύµφευτε». 
… 
 

Οἶκος ιβ´ 
 
Μέλλοντος Συµεῶνος | τοῦ παρόντος αἰῶνος  
µεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος,  
ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ, 
ἀλλ’ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς | τέλειος· 
διόπερ ἐξεπλάγη σου | τὴν ἄρρητον σοφίαν κράζων· 
«Ἀλληλούϊα».  
… 
 

Οἶκος ιδ´ 
 
Ξένον τόκον ἰδόντες | ξενωθῶµεν τοῦ κόσµου, 
τὸν νοῦν εἰς οὐρανοὺς µεταθέντες· 
διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς  
ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς | ἄνθρωπος, 
βουλόµενος ἑλκύσαι | πρὸς τὸ ὕψος τοὺς αὐτῷ βοῶντας· 
«Ἀλληλούϊα». 
… 
 

Οἶκος ιζ´ 
 
Ῥήτορας πολυφθόγγους | ὡς ἰχθύας ἀφώνους 
ὁρῶµεν ἐπὶ σοί, Θεοτόκε·  
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν τὸ πῶς 
καὶ παρθένος µένεις καὶ τεκεῖν | ἴσχυσας· 
ἡµεῖς δὲ τὸ µυστήριον | θαυµάζοντες πιστῶς βοῶµεν·  
«Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον·  
χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ ταµεῖον· 
χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα· 
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα· 
χαῖρε, ὅτι ἐµωράνθησαν | οἱ δεινοὶ συζητηταί· 
χαῖρε, ὅτι ἐµαράνθησαν | οἱ τῶν µύθων ποιηταί·  
χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων | τὰς πλοκὰς διασπῶσα· 
χαῖρε, τῶν ἁλιέων | τὰς σαγήνας πληροῦσα· 
χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα·  
χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα·  
χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι· 
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χαῖρε, λιµὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων· 
χαῖρε, νύµφη ἀνύµφευτε». 
… 
 

Οἶκος κ´ 
 
Ὕµνος ἅπας ἡττᾶται | συνεκτείνεσθαι σπεύδων  
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρµῶν σου·  
ἰσαρίθµους ψαλµοὺς καὶ ᾠδὰς  
ἂν προσφέρωµέν σοι, βασιλεῦ | ἅγιε, 
οὐδὲν τελοῦµεν ἄξιον, | ὧν δέδωκας τοῖς σοὶ βοῶσιν· 
«Ἀλληλούϊα». 
… 
 

Οἶκος κδ´ 
 
Ὦ πανύµνητε µήτηρ, | ἡ τεκοῦσα τὸν πάντων  
ἁγίων ἁγιώτατον Λόγον,  
δεξαµένη τὴν νῦν προσφοράν, 
ἀπὸ πάσης ῥῦσαι συµφορᾶς | ἅπαντας 
καὶ τῆς µελλούσης λύτρωσαι | κολάσεως τοὺς σοὶ βοῶντας· 
«Ἀλληλούϊα». 
 

Μετάφραση 
Προοίµιο α´ 

Μόλις έλαβε γνώση της µυστικής προσταγής, 
έφτασε βιαστικά 
στη σκηνή του Ιωσήφ  
ο άγγελος και είπε στην παρθένο: 
«Αυτός που έγειρε τους ουρανούς από συγκατάβαση, 
χωρά ολόκληρος µέσα σου χωρίς να αλλοιωθεί. 
Και βλέποντάς Τον να έχει λάβει µορφή δούλου στη µήτρα σου, 
σου φωνάζω εκσταστικός: 
“Χαίρε, νύφη ανύµφευτη”». 
 

Προοίµιο β´ 
Σε σένα την υπέρµαχο στρατηγό, τις νικητήριες ωδές 
αφιερώνω η πόλη σου, Θεοτόκε, 
ως ευχαριστίες που λυτρώθηκα από τα δεινά· 
αλλά επειδή η δύναµή σου είναι ανίκητη, 
ελευθέρωσέ µε από κάθε είδους κίνδυνο, 
για να σου φωνάζω: 
«Χαίρε, νύφη ανύµφευτη». 

 
Προοίµιο γ´ 

Δεν σταµατάµε κατά το χρέος µας να σε υµνούµε, 
Θεοτόκε, και να λέµε: 
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«Χαίρε, συ που είσαι γεµάτη χάρη».  
 

Οίκος α´ 
Άγγελος κορυφαίος στάλθηκε από τον ουρανό 
για να πει στη Θεοτόκο το «Χαίρε». 
Και καθώς σε έβλεπε, Κύριε, να αποκτάς σώµα 
ταυτόχρονα µε τα ασώµατα λόγια του, 
στεκόταν εκστατικός, κραυγάζοντας προς εκείνην τα εξής: 
«Χαίρε, σύ µέσω της οποίας θα λάµψει η χαρά· 
χαίρε, συ µέσω της οποίας θα εκλείψει η κατάρα· 
χαίρε, συ που ανακάλεσες τον Αδάµ που ᾽χε εκπέσει· 
χαίρε, συ που λύτρωσες την Εύα από τα δάκρυα· 
χαίρε, ύψος που δυσκολεύονται να ανέβουν οι λογισµοί των ανθρώπων· 
χαίρε, βάθος που δυσκολεύονται να δουν ακόµη και τα µάτια των αγγέλων· 
χαίρε, γιατί είσαι ο θρόνος του βασιλέως· 
χαίρε, γιατί βαστάζεις Αυτόν που βαστάζει τα πάντα· 
χαίρε, αστέρι που δείχνει τον ήλιο· 
χαίρε, κοιλιά της ένθεης σάρκωσης· 
χαίρε, συ µέσω της οποίας ξαναγίνεται νέα η κτίση· 
χαίρε, συ µέσω της οποίας προσκυνείται ο πλάστης· 
χαίρε, νύφη ανύµφευτη». 
 

Οίκος β´ 
Επειδή έβλεπε η αγία ότι είναι αγνή, 
είπε στον Γαβριήλ µε θάρρος: 
«Τα απροσδόκητα λόγια σου 
µου φαίνεται δύσκολο να τα πιστέψω. 
Γιατί προλέγεις την εγκυµοσύνη µου από σύλληψη χωρίς σπέρµα, φωνάζοντας 
“Αλληλούια”». 
… 
 

Οίκος ζ´ 
Άκουσαν οι ποιµένες τους αγγέλους που υµνούσαν 
την ένσαρκη παρουσία του Χριστού· 
και ενώ έτρεξαν όπως σε ποιµένα, 
Τον βλέπουν σαν αψεγάδιαστο αρνί, 
που βόσκησε στην κοιλιά της Μαρίας, κι είπαν υµνώντας την: 
«Χαίρε, µητέρα αρνιού και ποιµένα· 
χαίρε, αυλή λογικών προβάτων· 
χαίρε, άµυνα ενάντια στα αόρατα θηρία· 
χαίρε, κλειδί για το άνοιγµα των θυρών του παραδείσου· 
χαίρε, γιατί τα ουράνια αγάλλονται µαζί µε τη γη· 
χαίρε, γιατί τα επίγεια χορεύουν µαζί µε τους πιστούς· 
χαίρε, συ που είσαι το ασίγαστο στόµα των Αποστόλων· 
χαίρε, συ που είσαι το ανίκητο θάρρος των Μαρτύρων· 
χαίρε, γερό στήριγµα της πίστης· 
χαίρε, λαµπρό γνώρισµα της χάρης· 
χαίρε, συ µέσω της οποίας γυµνώθηκε ο Άδης· 
χαίρε, συ µέσω της οποίας ντυθήκαµε τη δόξα· 
χαίρε, νύφη ανύµφευτη». 
… 
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Οίκος ιβ´ 

Καθώς ο Συµεών επρόκειτο να εγκαταλείψει 
τον παρόντα βίο τον απατεώνα, 
του δόθηκες στα χέρια ως βρέφος, 
αλλά αυτός σε αναγνώρισε και ως τέλειο Θεό· 
γι᾽ αυτό εξεπλάγη για την ανέκφραστη σοφία Σου, φωνάζοντας 
«Αλληλούια». 
… 
 

Οίκος ιδ´ 
Έχοντας δει τον παράδοξο τοκετό, ας αποξενωθούµε από τον κόσµο, 
έχοντας µεταθέσει τον νου µας στους ουρανούς· 
γι᾽ αυτό ο Υψηλός 
φάνηκε πάνω στη γη ως ταπεινός άνθρωπος, 
επειδή ήθελε να τραβήξει προς το ύψος Του όσους Τού φωνάζουν 
«Αλληλούια». 
… 
 

Οίκος ιζ´ 
Ρήτορες φλύαρους, τους βλέπουµε 
εξαιτίας σου, Θεοτόκε, ως ιχθύες άφωνους, 
γιατί δεν έχουν τρόπο να εκφράσουν το πώς 
και παρθένος µένεις και να γεννήσεις µπόρεσες. 
Εµείς όµως θαυµάζοντας το µυστήριο, σου φωνάζουµε µε πίστη: 
«Χαίρε, δοχείο τής σοφίας τού Θεού· 
χαίρε, ταµείο της πρόνοιάς Του· 
χαίρε, συ που αποδεικνύεις τους φιλοσόφους ασόφους· 
χαίρε, συ που ελέγχεις τους φιλολόγους ως παραλόγους· 
χαίρε, γιατί µωράθηκαν οι δεινοί συζητητές· 
χαίρε, γιατί µαράθηκαν των µύθων οι δηµιουργοί· 
χαίρε, συ που διασπάς τους ιστούς των Αθηναίων· 
χαίρε, συ που γεµίζεις τα δίχτυα των αλιέων· 
χαίρε, συ που ανασύρεις από τον βυθό της άγνοιας· 
χαίρε, συ που πολλούς φωτίζεις στη γνώση· 
χαίρε, πλοίο όσων θέλουν να σωθούν· 
χαίρε, λιµάνι των ναυτικών της ζωής· 
χαίρε, νύφη ανύµφευτη». 
… 
 

Οίκος κ´ 
Κάθε ύµνος ηττάται όταν πασχίζει να φτάσει 
το πλήθος των πολλών οικτιρµών Σου· 
ακόµη κι αν Σου προσφέρουµε, βασιλεύ άγιε, 
ισάριθµους µε τους οικτιρµούς Σου ψαλµούς κι ωδές, τίποτε δεν κατορθώνουµε αντάξιο 
όσων έδωσες σ᾽ εκείνους που Σου φωνάζουν 
«Αλληλούια». 
… 
 

Οίκος κδ´ 
Ω µητέρα που σε υµνούν όλοι, που γέννησες 
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τον Λόγο τον πλέον άγιο απ᾽ όλους τους αγίους, 
αφού δεχθείς την προσφορά αυτή, 
γλύτωσε όλους από κάθε συµφορά 
και λύτρωσε απ᾽ τη µελλοντική τιµωρία εκείνους που σου φωνάζουν 
«Αλληλούια». 
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X I I .  Φ ι λ ο λ ο γ ί α  
 
 

ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
O Σέξτος Εµπειρικός εγγράφεται στην ιστορία της αρχαίας ελληνικής 
γραµµατείας µε διπλή ιδιότητα, µε αυτή του φιλοσόφου και µε αυτή του ιατρού. 
Η πρώτη απορρέει από το παραδεδοµένο έργο του, η δεύτερη από τις αρχαίες 
µαρτυρίες — τον Διογένη τον Λαέρτιο και τη Σοῦδα —, κυρίως όµως από το 
προσωνύµιο Ἐµπειρικός, το οποίο παραπέµπει στη σχέση του Σέξτου µε τη 
«εµπειρική σχολή», που αρνείται την αιτιολογική διερεύνηση των ασθενειών. Οι 
πληροφορίες που διαθέτουµε για τον ακριβή χρόνο ζωής και δράσης του Σέξτου 
είναι πενιχρές. Κατά κοινή οµολογία ο Σέξτος έζησε τον 2ο αιώνα µ.Χ., ενώ τα 
έργα του θα πρέπει να συγγράφονται κατά το δεύτερο µισό του ίδιου αιώνα. Οι 
βιογραφικές µαρτυρίες µιλούν για παραµονή του Σέξτου στην Αλεξάνδρεια, τη 
Ρώµη και την Αθήνα· ωστόσο ο χώρος δραστηριοποίησής του δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί µε ακρίβεια. Ως προς τη φιλοσοφική του ιδιότητα ο Σέξτος είναι 
εκπρόσωπος του σκεπτικισµού· αποτελεί µάλιστα τη βασικότερη πηγή για τις 
αρχές της συγκεκριµένης φιλοσοφικής σχολής και θεώρησης.  

Στην εργογραφία του Σέξτου συγκαταλέγονται οι Πυρρώνειοι ὑποτυ-
πώσεις σε τρία βιβλία. Πρόκειται για παρουσίαση των βασικών αρχών της 
θεωρίας του Πύρρωνος από την Ήλιδα, ο οποίος ζει κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., 
είναι κατά τι µεγαλύτερος από τον Επίκουρο και θεωρείται ο ιδρυτής της σχολής 
του σκεπτικισµού. Πέρα από αυτό το έργο ο Σέξτος σε µία σειρά συγγραµµάτων 
του µε τον συνολικό τίτλο Πρὸς µαθηµατικούς επιτίθεται από τη σκοπιά του 
σκεπτικισµού στις επιµέρους επιστήµες που συνιστούν τα µαθήµατα της εγκυ-
κλίου παιδείας. Μια οµάδα του έργου Πρὸς µαθηµατικούς απαρτίζουν τα πρώτα 
έξι βιβλία: το πρώτο (Πρὸς γραµµατικούς) εξετάζει τη φιλολογία, το δεύτερο 
(Πρὸς ῥήτορας) τη ρητορική, το τρίτο (Πρὸς γεωµέτρας) τη γεωµετρία, το 
τέταρτο (Πρὸς ἀριθµητικούς) τα µαθηµατικά, το πέµπτο (Πρὸς ἀστρολόγους) την 
αστρολογία και το έκτο (Πρὸς µουσικούς) τη µουσική. Τα βιβλία 7–11 φέρουν 
τον ξεχωριστό τίτλο Πρὸς δογµατικούς και εµπεριέχουν την απάντηση του σκε-
πτικισµού στη φιλοσοφική θεώρηση των «δογµατικῶν» στο πεδίο της λογικής 
(Πρὸς λογικούς, βιβλία 7–8), της φυσικής (Πρὸς φυσικούς, βιβλία 9–10) και, 
τέλος, της ηθικής (Πρὸς ἠθικούς, βιβλίο 11). Τα έργα του Σέξτου Περὶ ψυχῆς 
και Ἐµπειρικὰ ὑποµνήµατα — πρόκειται πιθανότατα για έργο ταυτόσηµο µε τα 
Ἰατρικὰ ὑποµνήµατα — είναι γνωστά µόνο βάσει του τίτλου τους και τις 
αναφορές που κάνει σε αυτά ο ίδιος ο Σέξτος.  

Όπως αναφέρθηκε, ο Σέξτος αποτελεί τη βασική πηγή για τον πυρρώνειο 
σκεπτικισµό, ο οποίος, κατά µια απλουστευτική απόδοση, πρεσβεύει ότι 
αντικειµενική γνώση για τα πράγµατα είναι αδύνατη, καθώς στην 
πραγµατικότητα δεν υπάρχει ούτε αλήθεια ούτε ψεύδος. Κατά συνέπεια ο 
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στοχαστής είναι προτιµότερο να «ἐπέχει» των κρίσεων για τα πράγµατα, 
προκειµένου να εξασφαλίσει την ἀταραξίαν, την ψυχική ηρεµία και τη γαλήνη 
που απορρέουν από τη συνειδητοποίηση του ασυµβίβαστου ανάµεσα στα 
φαινόµενα και στις κρίσεις για αυτά. Το θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας της 
ἐποχῆς γίνεται σαφές από την παρουσίαση εκ µέρους του Σέξτου του τρόπου µε 
τον οποίο γεννήθηκε η φιλοσοφία. Σύµφωνα µε τον Σέξτο οι µεγαλοφυεῖς 
νιώθουν ταραχήν εξαιτίας της αστάθειας και της ασάφειας των πραγµάτων. Η 
φιλοσοφία γεννιέται από την ανάγκη να απαλλαγεί ο στοχαστής από την 
ταραχήν δίνοντας απαντήσεις για την ουσία των πραγµάτων µέσω της 
φιλοσοφικής και της επιστηµονικής διερεύνησης. Ο σκεπτικός διαφοροποιείται 
από τους εκπροσώπους των υπόλοιπων φιλοσοφικών σχολών στο ότι, 
αντιλαµβάνεται πως οι απορίες του, παρά τις προσπάθειές του, δεν µπορούν να 
απαντηθούν· ωστόσο δεν χάνει την ελπίδα του να κατακτήσει την ψυχική 
ηρεµία. Οι Πυρρώνειοι φιλόσοφοι, σε αντίθεση µε τους δογµατικούς, οι οποίοι 
αποδέχονται ελλιπείς απαντήσεις για τα πράγµατα, επειδή δεν µπορούν να 
ζήσουν χωρίς αυτές, ή τους ακαδηµεικούς, που δεν αποδέχονται καµία 
απάντηση, διότι τα ερωτήµατα δεν µπορούν να απαντηθούν, δεν δίνουν 
απάντηση, όχι γιατί δεν µπορούν να γνωρίσουν την ουσία των πραγµάτων, αλλά 
γιατί δεν έχουν καµία απάντηση για αυτά. Αυτό συνιστά τη στάση της ἐποχῆς, 
την άρνηση δηλαδή διατύπωσης κρίσεων για τα πράγµατα. Με βάση αυτήν την 
αρχή η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσει ο Σέξτος ενάντια στους δογµατικούς 
δεν στοχεύει να αναδείξει αντίθετες απόψεις από αυτές που πρεσβεύουν, αλλά 
να καταδείξει ότι οι θέσεις τους δεν έχουν τεκµηριωθεί επαρκώς. 

Το κίνηµα του σκεπτικισµού αναλύει διεξοδικά ο Long, Ἡ ἑλληνιστικὴ 
φιλοσοφία 129–176. Το έργο του Σέξτου εξέδωσαν οι H. Mutschmann – J. Mau, 
Sexti Empirici opera, τόµ. I–IV, Leipzig 1914–62· από την έκδοση αυτή 
αντλείται το παράθεµα που εξετάζεται στην παρούσα ενότητα. Για τη θέση του 
Σέξτου στο κίνηµα του σκεπτικισµού και τις θεωρίες που διατυπώνει στο έργο 
του βασικές είναι οι µελέτες που περιέχονται στον συλλογικό τόµο των Annas – 
Barnes, Sextus Empiricus· βλ. επίσης Hossenfelder, Sextus Empiricus.  
 

Πρὸς µαθηµατικούς Α: Πρὸς γραµµατικούς  
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Το σύγγραµµα Πρὸς γραµµατικούς (Ενάντια στους γραµµατικούς) αποτελεί το 
πρώτο βιβλίο του έργου Πρὸς µαθηµατικούς, στο οποίο ο Σέξτος Εµπειρικός 
επιχειρεί να καταρρίψει την υπόσταση και, κατ’ επέκταση, την γνωστική και 
µαθησιακή αξία των επιστηµονικών κλάδων που συνιστούν τα εγκύκλια 
µαθήµατα της αρχαιότητας. Το Πρὸς γραµµατικούς αναφέρεται στην επιστήµη 
της φιλολογίας, η οποία κατέχει κεντρική θέση στο σύστηµα της αρχαίας 
εκπαίδευσης. Πέρα από το φιλοσοφικό υπόβαθρο του συγγράµµατος, το οποίο 
σκιαγραφήθηκε στην εισαγωγική ενότητα, η πραγµατεία του Σέξτου αποτελεί 
µαζί µε το πρώτο βιβλίο της Institutio oratoria του Κοϊντιλιανού και τα Σχόλια 
στην Τέχνην γραµµατικήν που παραδίδεται υπό το όνοµα του Διονυσίου του 
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Θρακός µια από τις βασικότερες πηγές που διαθέτουµε σήµερα για την 
ανασύνθεση της ιστορίας της αρχαίας φιλολογικής επιστήµης και της γλωσσικής 
θεωρίας από τη θεµελίωσή της κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και την πορεία 
εξέλιξής της έως την αυτοκρατορική εποχή.  

Το Πρὸς γραµµατικούς ακολουθεί τη δοµή ενός αρχαίου εγχειριδίου 
γραµµατικῆς τέχνης. Η σκεπτική αµφισβήτηση της γραµµατικῆς τέχνης ξεκινά µε 
την §41 και ολοκληρώνεται στην §320 του πρώτου βιβλίου τού Πρὸς 
µαθηµατικούς. Μετά από αναφορά του θέµατος στις §§41–43, εξετάζεται η 
προέλευση του όρου γραµµατική και η διαµόρφωσή του ως προσδιορισµού της 
φιλολογικής επιστήµης (§§44–56). Ακολουθεί µια εκτενής ενότητα (§§57–90), 
στην οποία παρουσιάζονται οι ορισµοί που διατυπώθηκαν από τον Διονύσιο 
Θράκα και άλλους φιλολόγους για την ουσία και το αντικείµενο της φιλολογίας. 
Στις §§91–96 παρουσιάζεται η διάκριση της φιλολογίας σε τρία µέρη — το 
µέρος ἱστορικόν, το µέρος τεχνικόν και το µέρος ἰδιαίτερον —, τα οποία 
συνιστούν τις περιοχές στις οποίες αναπτύσσεται η δραστηριότητα του 
φιλολόγου. Στη συνέχεια αναλύεται κάθε µια από τις τρεις αυτές περιοχές µε 
στόχο να αµφισβητηθεί η υπόσταση και η γνωστική τους αξία. Στις §§97–247 
εξετάζεται το µέρος τεχνικόν της φιλολογικής επιστήµης, το οποίο περιλαµβάνει 
τη θεωρία για τη γλώσσα. Στην ενότητα αυτή ο Σέξτος αναλύει τη θεωρία για 
τους φθόγγους (§§97–120), τις συλλαβές (§§121–141), για τη λεξική κατηγορία 
ὄνοµα, τη θεωρία για την παραγωγή των λέξεων (§§159–168), για την 
ορθογραφία (§§169–175), για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας — τον 
ἑλληνισµόν — (§§176–240) και, τέλος, για την ετυµολογία. Ακολουθεί η 
πραγµάτευση του ἱστορικοῦ µέρους (§§248–269), το οποίο αναφέρεται στην 
πραγµατολογική, ιστορική και µυθολογική τεκµηρίωση του περιεχοµένου των 
λογοτεχνικών κειµένων. Το σύγγραµµα ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο του 
τρίτου, του ἰδιαιτέρου µέρους της φιλολογικής επιστήµης (§§270–320), το οποίο 
συνίσταται στην κριτική έκδοση, την αποκατάσταση, την ερµηνεία και 
αποτίµηση των κειµένων.  

Από το σύγγραµµα αυτό θα παρουσιάσουµε την ενότητα που 
περιλαµβάνει την εισαγωγή, τους ορισµούς της φιλολογικής επιστήµης και τη 
διάκρισή των επιµέρους περιοχών της γραµµατικῆς τέχνης (§§41–96), καθώς και 
την εισαγωγική παράγραφο της τµήµατος που αφορά στο τεχνικὸν µέρος της 
φιλολογίας (§97). Η ανάλυση εστιάζει στην αξία του συγγράµµατος του Σέξτου 
ως πηγής για την ανασύνθεση της ιστορίας της φιλολογικής επιστήµης στην 
αρχαιότητα. Στη φιλοσοφική, σκεπτική επιχειρηµατολογία του Σέξτου δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση το εξαντλητικό υπόµνηµα του Βlank, Sextus Empiricus, ο 
οποίος παρέχει εκτενή εισαγωγή στην πραγµατεία καθώς και αγγλική 
µετάφραση του αρχαίου κειµένου.  
 

Α 41–43: Η αξία και οι αξιώσεις της γραµµατικής 
Ἀρχέτω δὲ ἡµῖν εὐθὺς ἡ πρὸς τοὺς γραµµατικοὺς ζήτησις, πρῶτον µὲν ἐπείπερ ἀπὸ 
νηπιότητος σχεδὸν καὶ ἐκ πρώτων σπαργάνων γραµµατικῇ παραδιδόµεθα, ἔστι δὲ 
αὕτη οἷον ἀφετήριόν τι πρὸς τὴν τῶν ἄλλων µάθησιν, εἶθ’ ὅτι παρὰ πάσας 
θρασύνεται τὰς ἐπιστήµας, σχεδόν 42 τι τὴν τῶν Σειρήνων ὑπόσχεσιν 
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ὑπισχνουµένη. ἐκεῖναι µὲν γὰρ εἰδυῖαι ὅτι φύσει φιλοµαθής ἐστιν ἅνθρωπος καὶ 
πολὺς αὐτῷ κατὰ στέρνων τῆς ἀληθείας ἵµερος ἐντέτηκεν, οὐ µόνον θεσπεσίοις 
µέλεσι κηλήσειν τοὺς παρα πλέοντας ὑπισχνοῦνται ἀλλὰ καὶ τὰ ὄντα αὐτοὺς 
διδάξειν· φασὶ γὰρ· 

δεῦρ’ ἄγ’ ἰών, πολύαιν’ Ὀδυσεῦ, µέγα κῦδος Ἀχαιῶν, 
νῆα κατάστησον, ἵνα νωιτέρην ὄπ’ ἀκούσῃς. 
οὐ γάρ πώ τις τῇδε παρέπλω νηὶ µελαίνῃ 
πρίν γ’ ἡµέων µελίγηρυν ἀπὸ στοµάτων ὄπ’ ἀκούσῃ, 
ἀλλ’ ὅ γε τερψάµενος νεῖται καὶ πλείονα εἰδώς. 
ἴδµεν γάρ τοι πάνθ’ ὅσ’ ἐνὶ Τροίῃ εὐρείῃ 
Ἀργεῖοι Τρῶές τε θεῶν ἰότητι µόγησαν, 
ἴδµεν δ’ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ. 

43 ἡ δὲ γραµµατική, σὺν τῷ τὰ ἐκ τῶν µύθων τε καὶ ἱστοριῶν λόγῳ διορίζειν καὶ τὸ 
περὶ τὰς διαλέκτους καὶ τεχνολογίας καὶ ἀναγνώσεις πραγµατικὸν αὐχοῦσα, πολὺν 
ἑαυτῆς ἐργάζεται τοῖς ἀκούουσι πόθον. ἀλλ’ ἵνα µὴ παρὰ θύραν πλανᾶσθαι 
δοκῶµεν, ὑποδεικτέον πόσαι τέ εἰσι γραµµατικαὶ καὶ περὶ τίνος αὐτῶν πρόκειται 
ζητεῖν. 
 

Μετάφραση  
Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, ευθύς αµέσως την κριτική διερεύνηση εναντίον των 
γραµµατικών, πρώτα γιατί ακριβώς από τη νηπιακή σχεδόν ηλικία µας και ενώ 
βρισκόµαστε ακόµη στα πρώτα µας σπάργανα, παραδιδόµαστε στη γραµµατική – 
λειτουργεί δηλαδή αυτή κάπως ως αφετηρία για τη µάθηση των υπολοίπων 
αντικειµένων –, έπειτα διότι εµφανίζεται υπερβολικά αυθάδης ενώπιον των άλλων 
επιστηµών δίνοντας κατά κάποιο τρόπο την υπόσχεση των Σειρήνων. 42 Διότι εκείνες, 
έχοντας επίγνωση ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φιλοµαθής και ότι µεγάλος 
πόθος για την αλήθεια λιώνει τα στήθη του, υπόσχονται όχι µόνο ότι θα σαγηνέψουν µε 
θεσπέσια τραγούδια αυτούς που πλέουν κοντά τους αλλά και ότι θα τους διδάξουν ό,τι 
είναι αληθινό. Λένε δηλαδή:  

«Εµπρός, ξακουστέ Οδυσσέα, µεγάλη δόξα των Αχαιών, πλησίασε,  
άραξε εδώ το πλοίο, ν᾿ ακούσεις των δυο µας τη φωνή. 
Διότι κανείς ποτέ δεν πέρασε από εδώ µε το µαύρο πλοίο του,  
προτού ακούσει από τα στόµατά µας τη µελιστάλακτη φωνή µας· 
αλλά, αφού ευφρανθεί, συνεχίζει το ταξίδι του έχοντας αποκτήσει µεγαλύτερη 

γνώση. 
Διότι τα πάντα βέβαια γνωρίζουµε, όσα τράβηξαν στην πλατιά Τροία  
Αργείοι και Τρώες από θέληµα των θεών, 
γνωρίζουµε επίσης όσα συνέβησαν πάνω στη γη την τροφοδότρα.» (Όµ., Ὀδ. µ 

184–191) 
43 Η γραµµατική από την άλλη, µε το να καυχιέται ότι πραγµατεύεται µε συστηµατικό 
τρόπο θέµατα που αφορούν στις διαλέκτους και στους γραµµατικούς κανόνες και στη 
σωστή ανάγνωση των τύπων, παράλληλα µε την ικανότητα να εξηγεί µε λογικά µέσα το 
περιεχόµενο των µύθων και των ιστοριών, διεγείρει σε όσουν ακούν τους ισχυρισµούς 
της µεγάλο πόθο για τον εαυτό της. Αλλά για να µη δίνουµε την εντύπωση ότι 
περιστρεφόµαστε γύρω από το θέµα αδιαφορώντας για τον στόχο µας, πρέπει να 
υποδείξουµε πόσες γραµµατικές υπάρχουν και ποια από αυτές προτιθέµεθα να 
διερευνήσουµε.  
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Σχόλια 
41 Ἀρχέτω δὲ ἡµῖν εὐθὺς ἡ πρὸς τοὺς γραµµατικοὺς ζήτησις: Το πρώτο εγκύκλιο µάθηµα 
που εξετάζει ο Σέξτος στο σύγγραµµά του µε τον συνολικό τίτλο Πρὸς µαθηµατικούς 
είναι το µάθηµα της γραµµατικῆς. Σε αυτό ο Σέξτος αφιερώνει το πρώτο βιβλίο, το 
οποίο, σε αντιστοιχία µε την ελεγκτική του πρόθεση, φέρει τον ιδιαίτερο τίτλο Πρὸς 
γραµµατικούς. Οι §§41–43 είναι το εισαγωγικό τµήµα του έργου, το οποίο αναπτύσσεται 
µε βάση το αντικείµενο και τον περαιτέρω καταµερισµό της φιλολογικής επιστήµης 
σύµφωνα µε τις θεωρίες συστηµατοποίησης και ανάλυσης που ακολουθούν στα 
εξειδικευµένα εγχειρίδια οι ειδικοί του αντικειµένου, οι γραµµατικοί. Οι όροι γραµµατική 
και γραµµατικός δηλώνουν, όπως θα φανεί και από την ανάλυση που θα επιχειρήσουµε 
κατά σχολιασµό που ακολουθεί, την επιστήµη της φιλολογίας και αντίστοιχα τους 
φιλολόγους µε τη τρέχουσα έννοια του όρου. Σε καµία περίπτωση δεν περιορίζονται στη 
γλωσσολογική σηµασία που έχει ο όρος σήµερα. Στη µετάφραση του κειµένου του 
Σέξτου καθώς και στην ανάλυση που ακολουθεί διατηρείται ο όρος γραµµατική, όπως 
και το παράγωγό του γραµµατικός· ωστόσο και οι δύο όροι εκλαµβάνονται µε βάση την 
έννοια γράµµατα, την οποία εµπεριέχουν. Υπό την έννοια αυτή, η γραµµατική σηµαίνει 
την επιστήµη της γραµµατείας, ενώ ο γραµµατικός δηλώνει τον ειδικό επιστήµονα σε 
θέµατα που αφορούν τα κείµενα που την απαρτίζουν.  
 

πρῶτον µὲν ἐπείπερ ἀπὸ νηπιότητος σχεδὸν … πρὸς τὴν τῶν ἄλλων µάθησιν: Ο Σέξτος 
αιτιολογεί την επιλογή του να ξεκινήσει το σύγγραµµά του Πρὸς µαθηµατικούς µε τους 
γραµµατικούς και τον έλεγχο του µαθήµατος της γραµµατικής λόγω της κεντρικής 
θέσης του στο σύστηµα της αρχαίας εκπαίδευσης. Έτσι, κατά την αρχική βαθµίδα 
εκπαίδευσης τα παιδιά µαθαίνουν γραφή και ανάγνωση, ενώ στη δεύτερη βαθµίδα 
συνεχίζουν και εµβαθύνουν στη γλωσσική εκπαίδευση και τη λογοτεχνική παιδεία. Το 
µάθηµα στον γραµµατικό αποτελεί τη βάση για την ανώτατη εκπαίδευση, ειδικότερα για 
το µάθηµα της ρητορικής. Για τη θέση της γραµµατικής στο αρχαίο σύστηµα 
εκπαίδευσης βλ. Christes – Klein – Lüth, Handbuch der Erziehung 89–123· πρβλ. 
Matthaios, Greek Scholarship 202–210.  
 

41–42 εἶθ’ ὅτι παρὰ πάσας θρασύνεται τὰς ἐπιστήµας, … ἀλλὰ καὶ τὰ ὄντα αὐτοὺς 
διδάξειν: Ο Σέξτος συνδέει τη γραµµατική µε την αξίωση που προβάλλει να µεταδίδει 
γνώση και παροµοιάζει την αξίωση αυτή µε την υπόσχεση των Σειρήνων στο µ 184–191 
της Οδύσσειας. Πράγµατι, όπως είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε από άλλες µαρτυρίες, 
το µάθηµα της γραµµατικῆς εµφανίζεται ως ένα από τα αναγκαιότερα και χρησιµότερα 
µαθήµατα για τη ζωή του ανθρώπου. Από τη γραµµατικήν αντλεί κανείς κάθε είδους 
γνώση. Η γνώση αυτή ενυπάρχει στα λογοτεχνικά κείµενα, τα οποία, πέρα από την 
εκµάθηση της γλώσσας, συνιστούν το κατεξοχήν αντικείµενο της φιλολογικής 
επιστήµης. Τη γνώση αυτή οικειοποιείται και µεταδίδει η φιλολογία. Αυτήν ακριβώς την 
αντίληψη για την αξία και την ιδιαίτερη στόχευση της γραµµατικής πρεσβεύουν τα 
Σχόλια στο γραµµατικό εγχειρίδιο που παραδίδεται υπό το όνοµα του Διονυσίου του 
Θρακός. Το σχετικό χωρίο εξετάζεται στο κεφάλαιο του Ανθολογίου που αναφέρεται 
στα Σχόλια εἰς τὴν Διονυσίου τοῦ Θρακός Τέχνην γραµµατικήν.  
 

Α 44–49: Η σηµασία του όρου « γραµµατική» 
Γραµµατικὴ τοίνυν λέγεται κατὰ ὁµωνυµίαν κοινῶς τε καὶ ἰδίως, καὶ κοινῶς µὲν ἡ 
τῶν ὁποιωνδηποτοῦν γραµµάτων εἴδησις, ἐάν τε Ἑλληνικῶν ἐάν τε βαρβαρικῶν, 
ἣν συνήθως γραµµατιστικὴν καλοῦµεν, ἰδιαίτερον δὲ ἡ ἐντελὴς καὶ τοῖς περὶ 
Κράτητα τὸν Μαλλώτην Ἀριστοφάνην τε καὶ Ἀρίσταρχον ἐκπονηθεῖσα. 45 δοκεῖ δὲ 
τούτων ἑκατέρα καὶ ἀπό τινος ἐτύµου φερωνύµως προσηγορεῦσθαι. ἡ µὲν γὰρ 
πρώτη ἀπὸ τῶν γραµµάτων οἷς σηµειούµεθα τὰς ἐνάρθρους φωνάς, ἡ δὲ δευτέρα 
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τάχα µέν, ὥς τινες ἠξιώκασι, διατακτικώτερον ἀπὸ τῆς πρώτης· µοῖρα γάρ ἐστιν 
αὐτῆς, καὶ ὃν τρόπον ἡ ἰατρικὴ εἴρηται µὲν τὸ παλαιὸν ἀπὸ τῆς τῶν ἰῶν 
ἐξαιρέσεως, ἐπικατηγορεῖται δὲ νῦν καὶ τῆς τῶν ἄλλων παθῶν ἀνασκευῆς πολλῷ 
τεχνικωτέρας οὔσης, 46 καὶ ὡς γεωµετρία ἔσπακε µὲν τὴν κλῆσιν ἀρχικῶς ἀπὸ τῆς 
κατὰ τὴν γῆν καταµετρήσεως, τάττεται δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ κατὰ τῆς τῶν 
φυσικωτέρων θεωρίας, οὕτω καὶ ἡ τέλειος γραµµατικὴ ἀπὸ τῆς τῶν γραµµάτων 
εἰδήσεως κατ’ ἀρχὰς ὀνοµασθεῖσα διετάθη καὶ ἐπὶ τὴν ἐν τοῖς ποικιλωτέροις 
αὐτῶν καὶ τεχνικωτέροις θεωρήµασι γνῶσιν. 47 τάχα δέ, ὥς φασιν οἱ περὶ τὸν 
Ἀσκληπιάδην, καὶ αὐτὴ ἀπὸ µὲν γραµµάτων ὠνόµασται, οὐκ ἀπὸ τούτων δὲ ἀφ’ 
ὧν καὶ ἡ γραµµατιστική, ἀλλ’ ἐκείνη µέν, ὡς ἔφην, ἀπὸ τῶν στοιχείων, αὕτη δὲ 
ἀπὸ τῶν συγγραµµάτων περὶ οἷς πονεῖται. γράµµατα γὰρ καὶ ταῦτα 
προσηγορεύετο, καθὰ καὶ δηµόσια καλοῦµεν γράµµατα, καὶ πολλῶν τινὰ 
γραµµάτων ἔµπειρον ὑπάρχειν φαµέν, τουτέστιν οὐ τῶν στοιχείων ἀλλὰ τῶν 
συγγραµµάτων. 48 καὶ Καλλίµαχος δέ, ποτὲ µὲν τὸ ποίηµα καλῶν γράµµα ποτὲ δὲ 
τὸ καταλογάδην σύγγραµµα, φησί· 

Κρεοφύλου πόνος εἰµί, δόµῳ ποτὲ θεῖον ἀοιδόν 
δεξαµένου, κλείω δ’ Εὔρυτον ὅσσ’ ἔπαθεν 
καὶ ξανθὴν Ἰόλειαν, Ὁµήρειον δὲ καλεῦµαι 
γράµµα. Κρεοφύλῳ, Ζεῦ φίλε, τοῦτο µέγα. 

καὶ πάλιν· 
εἴπας «Ἥλιε χαῖρε» Κλεόµβροτος Ἀµπρακιώτης 
ἥλατ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ τείχεος εἰς Ἀίδην, 
ἄξιον οὐδὲν ἰδὼν θανάτου τέλος, ἀλλὰ Πλάτωνος 
ἓν τὸ περὶ ψυχῆς γράµµ’ ἀναλεξάµενος. 

49 Πλὴν διττῆς οὔσης γραµµατικῆς, τῆς µὲν τὰ στοιχεῖα καὶ τὰς τούτων συµπλοκὰς 
διδάξειν ἐπαγγελλοµένης καὶ καθόλου τέχνης τινὸς οὔσης τοῦ γράφειν τε καὶ ἀνα 
γινώσκειν, τῆς δὲ βαθυτέρας παρὰ ταύτην δυνάµεως, οὐκ ἐν ψιλῇ γραµµάτων 
γνώσει κειµένης ἀλλὰ κἀν τῷ ἐξετάζειν τὴν εὕρεσιν αὐτῶν καὶ τὴν φύσιν, ἔτι δὲ τὰ 
ἐκ τούτων συνεστῶτα λόγου µέρη καὶ εἴ τι τῆς αὐτῆς ἰδέας θεωρεῖται, πρόκειται 
νῦν ἀντιλέγειν οὐ τῇ προτέρᾳ· συµφώνως γὰρ κατὰ πάντας ἐστὶ χρειώδης. …  
 

Μετάφραση 
Ο όρος «γραµµατική» λοιπόν χρησιµοποιείται κατά οµωνυµία τόσο µε γενικευµένη όσο 
και µε ειδική σηµασία. Υπό την γενικευµένη έννοια του όρου αποκαλείται έτσι η γνώση 
κάθε είδους γραµµάτων, είτε πρόκειται για ελληνικά είτε για σύµβολα γραφής ξένων 
γλωσσών, γνώση την οποία αποκαλούµε στην κοινή µας γλώσσα «γραµµατιστική». Η 
ειδικότερη έννοια αποδιδέται στην άρτια επιστήµη των γραµµάτων, η οποία 
διαµορφώθηκε από τον Κράτητα από τη Μαλλό και τον Αριστοφάνη και τον 
Αρίσταρχο. 45 Φαίνεται ότι καθεµία από τις δύο γνωστικές περιοχές πήρε την επωνυµία 
που της ταιριάζει βάσει της ετυµολογίας του όρου. Η πρώτη δηλαδή ονοµάστηκε έτσι 
από τα γράµµατα, µε τα οποία δηλώνουµε τους έναρθρους ήχους, η δεύτερη ίσως από 
την πρώτη, όπως έχουν υποστηρίξει ορισµένοι, επί τη βάσει διεύρυνσης της σηµασίας 
του όρου «γράµµατα». Διότι η πρώτη αποτελεί µέρος της σύµφωνα και µε τον τρόπο 
που η ιατρική ονοµάστηκε έτσι κατά τους αρχαίους χρόνους από την αφαίρεση των ἰῶν, 
των δηλητηρίων δηλαδή, προσδιορίζει όµως τώρα και τη θεραπεία των υπολοίπων 
παθήσεων, κάτι που αποτελεί αντικείµενο περισσότερο ανεπτυγµένου και 
εξειδικευµένου επιστηµονικού πεδίου. 46 Και όπως η γεωµετρία πήρε την ονοµασία της 
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αρχικά από την καταµέτρηση της γης, το όνοµά της όµως χρησιµοποιείται σήµερα για 
τη θεώρηση θεµάτων που αφορούν περισσότερο σε φυσικές έννοιες, έτσι και η πλήρης 
γραµµατική, αφού ονοµάστηκε αρχικά έτσι από τη γνώση των γραµµάτων, επεκτάθηκε 
και στη γνώση που αφορά σε πιο ποικίλα και πιο εξειδικευµένα ζητήµατα που 
σχετίζονται µε αυτά. 47 Ίσως όµως, όπως πιστεύει ο Ασκληπιάδης, έχει πάρει και αυτή 
την επωνυµία της από τα γράµµατα, όχι όµως από αυτά από τα οποία ονοµάστηκε έτσι 
και η γραµµατιστική, αλλά η δεύτερη – η γραµµατιστική δηλαδή – ονοµάστηκε έτσι από 
τα γράµµατα του αλφαβήτου, ενώ η πρώτη – η πλήρης δηλαδή γραµµατική – από τα 
συγγράµµατα τα οποία µελετά. Διότι γράµµατα αποκαλούνταν και αυτά, µε τον ίδιο 
τρόπο που µιλούµε για δηµόσια γράµµατα και λέµε ότι κάποιος έχει µεγάλη εξοικείωση 
µε τα γράµµατα, εννοώντας όχι τα γράµµατα του αλφαβήτου αλλά τα συγγράµµατα. 
(48) Και ο Καλλίµαχος, αποκαλώντας γράµµα άλλοτε το ποίηµα, άλλοτε το πεζό 
κείµενο, λέει·  

«Του Κρεωφύλου είµαι έργο, που κάποτε στο σπίτι του  
δέχτηκε τον θεϊκό αοιδό· τον Εύρυτο υµνώ, τα παθήµατά του 
και την ξανθή Ιόλεια, αλλά του Οµήρου µε αποκαλούν 
γράµµα. Για τον Κρεώφυλο, Δία µου, µεγάλη τιµή.» (Καλλίµαχος, επίγρ. 7)  

Και πάλι·  
«Αφού είπε ‘Ήλιε, χαίρε’, ο Κλεόµβροτος ο Αµβρακιώτης 
πήδηξε από ψηλό τείχος στον Άδη, 
όχι επειδή είδε κάτι αντάξιο του θανάτου, αλλά του Πλάτωνα 
επειδή διάβασε ένα γράµµα, το Περί ψυχής.» (Καλλίµαχος, επίγρ. 25) 

49 Εφόσον η γραµµατική είναι διπλή, αφενός η µία που επαγγέλλεται ότι θα διδάξει τα 
στοιχεία του αλφαβήτου και τους συνδυασµούς τους και που αποτελεί γενικά κάποια 
τεχνική επιτηδειότητα της γραφής και της ανάγνωσης, αφετέρου η άλλη που συνιστά σε 
σχέση µε την πρώτη µία βαθύτερη ικανότητα, η οποία δεν έγκειται στην απλή γνώση 
των γραµµάτων, αλλά και στη διερεύνηση της επινόησής τους και της φύσης τους και 
επιπλέον στη διερεύνηση και των µερών του λόγου που προκύπτουν από τους 
συνδυασµούς τους και όποιου άλλου θέµατος που ανήκει σε αυτό το πεδίο και 
εξετάζεται µαζί µε αυτά, δεν πρόκειται τώρα να διατυπώσουµε ενστάσεις έναντι της 
πρώτης· διότι όλοι συµφωνούν ότι είναι χρήσιµη. …  
 

Σχόλια 
44 Γραµµατικὴ τοίνυν λέγεται … ἐκπονηθεῖσα: Ο Σέξτος ξεκινά την πραγµάτευσή του µε 
την ερµηνεία του όρου γραµµατική ως προσδιορισµού της επιστήµης της φιλολογίας. Οι 
όροι γραµµατική και γραµµατικοί δεν αποτελούν νεολογισµό των ελληνιστικών 
φιλολόγων. Τόσο ο Πλάτωνας όσο και ο Αριστοτέλης χρησιµοποιούν τον όρο 
γραµµατική, για να προσδιορίσουν την γνώση των γραµµάτων, µε τη σηµασία της 
γνώσης γραφής και ανάγνωσης. Κατ’ αντιστοιχία µε αυτήν τη χρήση ο όρος 
γραµµατικός προσδιορίζει τον δάσκαλο κατά την πρώτη βαθµίδα του αρχαίου 
εκπαιδευτικού συστήµατος, ο οποίος διδάσκει γραφή και ανάγνωση. Σύµφωνα µε τον 
Σέξτο η σηµασία αυτή συνιστά την κοινή χρήση του όρου και της έννοιας γραµµατική 
(Α 44: κοινῶς µὲν ἡ τῶν ὁποιωνδηποτοῦν γραµµάτων εἴδησις). Αυτή αντιδιαστέλλεται 
προς µία ιδιαίτερη χρήση του όρου, η οποία παραπέµπει στον προσδιορισµό του 
επιστηµονικού πεδίου της φιλολογίας. Κατά τον Σέξτο η περιοχή αυτή αποτελεί την 
άρτια, την ἐντελὴν γραµµατικήν. Η επιστήµη της φιλολογίας θεµελιώνεται κατά τον 
Σέξτο στους ελληνιστικούς χρόνους και συνδέεται µε τη συµβολή αφενός του Κράτητα 
από τη Μαλλό – του εκπροσώπου της φιλολογικής σχολής της Περγάµου – και 
αφετέρου του Αριστοφάνη του Βυζαντίου και του Αριστάρχου, οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν τη φιλολογική σχολή της Αλεξάνδρειας. Από την εισαγωγή της 
χρήσης του όρου γραµµατική ως προσδιορισµού της φιλολογικής επιστήµης, η γνώση 
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της γραφής και της ανάγνωσης χαρακτηρίζεται, προς αποφυγή σύγχυσης, µε τον όρο 
γραµµατιστική· αντίστοιχα γραµµατιστής είναι, σε αντίστιξη µε τον γραµµατικόν, ο 
δάσκαλος γραφής και ανάγνωσης. Για την εξέλιξη των όρων γραµµατική και 
γραµµατικός βλ. Pfeiffer, History of Classical Scholarship 157–158.  
 

45–47 δοκεῖ δὲ τούτων ἑκατέρα ... καὶ τεχνικωτέροις θεωρήµασι γνῶσιν: Και οι δύο 
χρήσεις του όρου γραµµατική ανάγονται σε κοινή ετυµολογική βάση, στην έννοια 
γράµµατα. Σύµφωνα µε την πρώτη ερµηνεία που δίνει ο Σέξτος για την εξέλιξη του όρου 
γραµµατική, ο όρος γράµµατα διευρύνεται σηµασιολογικά από τη γνώση των γραµµάτων 
— µε την έννοια των γραφικών σηµείων του αλφαβήτου — σε όλα τα τεχνικά και 
θεωρητικά ζητήµατα που αφορούν και σχετίζονται µε αυτά. Αντίστοιχη είναι και η 
ερµηνεία που δίνεται για τον όρο ἰατρική, η οποία αρχικά σηµαίνει την αφαίρεση των 
ἰῶν (των δηλητηρίων), στη συνέχεια η σηµασία του όρου διευρύνεται, ώστε να καλύπτει 
και την αποκατάσταση άλλων ασθενειών.  
 

47–48 τάχα δέ, … ἓν τὸ περὶ ψυχῆς γράµµ’ ἀναλεξάµενος: Η δεύτερη ερµηνεία που 
παραθέτει ο Σέξτος για την εξέλιξη του όρου γραµµατική στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο 
όρος γράµµατα στις δύο χρήσεις δηλώνει και διαφορετικά πράγµατα. Στην περίπτωση 
της γραµµατιστικῆς ο όρος σηµαίνει τα γράµµατα του αλφαβήτου, στην περίπτωση της 
φιλολογίας τα συγγράµµατα. Ο όρος σύγγραµµα αφορά τόσο ποιητικά όσο και 
πεζογραφικά κείµενα. Για τη χρήση του όρου γράµµατα µε τη σηµασία συγγράµµατα 
παρατίθενται δύο παραδείγµατα από τα επιγράµµατα του Καλλιµάχου. Στο επ. 7 η 
φράση Ὁµήρειον γράµµα παραπέµπει στην οµηρική ποίηση, ενώ στο επ. 25 το περὶ 
ψυχῆς γράµµα είναι ο πλατωνικός διάλογος Φαίδων. Και τα δύο παραδείγµατα για τη 
συγκεκριµένη χρήση του όρου γράµµα επανέρχονται σε αντίστοιχα χωρία από τα Σχόλια 
εἰς τὴν Διονυσίου τοῦ Θρακός Τέχνην γραµµατικήν, γεγονός που δηλώνει τη χρήση 
κοινής πηγής τόσο εκ µέρους του Σέξτου όσο και εκ µέρους των Σχολιαστών (ή των 
ενδιάµεσων πηγών τους). Ο Σέξτος στο χωρίο αυτό ανάγει τη συγκεκριµένη ερµηνεία 
του όρου γραµµατική στον Ασκληπιάδη τον Μυρλεανό, γραµµατικό του 2ου / 1ου αι. 
π.Χ. Ο Ασκληπιάδης συνέγραψε βιογραφική συλλογή για τους προγενέστερούς του 
φιλολόγους µε τίτλο Περὶ γραµµατικῶν, καθώς και ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο Περὶ 
γραµµατικῆς. Προφανώς από το Περὶ γραµµατικῆς του Ασκληπιάδη παραπέµπει ο Σέξτος 
τον ορισµό της γραµµατικῆς τέχνης στο Α 72–74· βλ. το σχόλιο στο σχετικό χωρίο. Για 
τον Ασκληπιάδη και το έργο του βλ. Matthaios, Philologie 546–547. Είναι πολύ πιθανόν 
ότι τόσο ο Σέξτος όσο και οι Σχολιαστές της Τέχνης του Διονυσίου του Θρακός αντλούν 
τις πληροφορίες τους για τη σηµασία και την εξέλιξη του όρου γραµµατική από τον 
Ασκληπιάδη. 
 

Α 57–65, 72–79, 84–90: Ορισµοί της γραµµατικής 
Ἐπεὶ οὔτε ζητεῖν οὔτε ἀπορεῖν ἔστι κατὰ τὸν σοφὸν Ἐπίκουρον ἄνευ προλήψεως, 
εὖ ἂν ἔχοι πρὸ τῶν ὅλων σκέψασθαι τί τ’ ἐστὶν ἡ γραµµατική, καὶ εἰ κατὰ τὴν 
ἀποδιδοµένην ὑπὸ τῶν γραµµατικῶν ἔννοιαν δύναται συστατόν τι καὶ ὑπαρκτὸν 
νοεῖσθαι µάθηµα. Διονύσιος µὲν οὖν ὁ Θρᾷξ ἐν τοῖς παραγγέλµασί φησι 
«γραµµατική ἐστιν ἐµπειρία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ 
συγγραφεῦσι λεγοµένων», συγγραφεῖς καλῶν, ὡς ἔστιν ἐκ τῆς πρὸς τοὺς ποιητὰς 
ἀντεµφάσεως πρόδηλον, οὐκ ἄλλους τινὰς ἢ τοὺς καταλογάδην 
πραγµατευσαµένους. 58 τά τε παρὰ τοῖς ποιηταῖς [καὶ συγγραφεῦσιν], ἃ ὁ 
γραµµατικὸς ἑρµηνεύειν φαίνεται, καθάπερ Ὁµήρῳ τε καὶ Ἡσιόδῳ Πινδάρῳ τε 
καὶ Εὐριπίδῃ καὶ Μενάνδρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις, τά τε παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν, οἷον 
Ἡροδότῳ καὶ Θουκυδίδῃ καὶ Πλάτωνι, ὡς ἴδιον ἔργον µετέρχεται. 59 παρὸ καὶ οἱ 
χαρίεντες ἐξ αὐτῶν περὶ πολλῶν ἐπραγµατεύσαντο συγγραφέων, τοῦτο µὲν 
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ἱστορικῶν τοῦτο δὲ ῥητορικῶν καὶ ἤδη φιλοσόφων, ζητοῦντες τίνα τε δεόντως καὶ 
ἀκολούθως ταῖς διαλέκτοις εἴρηται καὶ τίνα παρέφθαρται, τί τε σηµαίνει παρὰ µὲν 
Θουκυδίδῃ λόγου χάριν τὸ «ζάγκλον» καὶ «τορνεύοντες», παρὰ δὲ Δηµοσθένει τὸ 
«ἐβόα ὥσπερ ἐξ ἁµάξης», ἢ πῶς ἀναγνωστέον παρὰ Πλάτωνι τὴν «η δ ος» λέξιν, 
πότερον ψιλῶς ἐκφέροντα τὴν πρώτην συλλαβὴν ἢ δασέως, ἢ τὴν µὲν πρώτην 
ψιλῶς τὴν δὲ δευτέραν δασέως, ἢ ἀµφοτέρας ψιλῶς ἢ ἐναλλάξ. 60 διὰ γὰρ τὰ 
τοιαῦτα εἴρηται ἡ γραµµατικὴ ἐµπειρία τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσι 
λεγοµένων. 

Οὗτος µὲν οὖν οὕτως· ἐγκαλεῖ δὲ αὐτῷ Πτολεµαῖος ὁ Περιπατητικὸς ὅτι 
οὐκ ἐχρῆν ἐµπειρίαν εἰρηκέναι τὴν γραµµατικήν 61 (αὐτὴ µὲν γὰρ ἡ ἐµπειρία τριβή 
τίς ἐστι καὶ ἐργάτις ἄτεχνός τε καὶ ἄλογος, ἐν ψιλῇ παρατηρήσει καὶ συγγυµνασίᾳ 
κειµένη, ἡ δὲ γραµµατικὴ τέχνη καθέστηκεν), οὐ συνορῶν ὅτι τάττεται µὲν καὶ ἐπὶ 
τέχνης τοὔνοµα, καθὼς ἐν τοῖς ἐµπειρικοῖς ὑποµνήµασιν ἐδιδάξαµεν, ἀδιαφόρως 
τοῦ βίου τοὺς αὐτοὺς ἐµπείρους τε καὶ τεχνίτας καλοῦντος, ἀφ’ ἧσπερ ἐννοίας καὶ 
ὁ Μητρόδωρος ἔφη µηδεµίαν ἄλλην πραγµάτων ἐµπειρίαν τὸ ἑαυτῆς τέλος 
συνορᾶν ἢ φιλοσοφίαν, τουτέστι µηδεµίαν τέχνην, 62 τάττεται δὲ ἐξόχως καὶ ἐπὶ 
τῆς τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων πραγµάτων γνώσεως, καθὼς καὶ τοὺς πρεσβύτας 
πολλὰ µὲν ἰδόντας πολλὰ δὲ ἀκούσαντας ἐµπείρους τοῦ βίου φαµέν, ὡς καὶ ὁ 
Εὐριπίδης 

«ὦ τέκνον, οὐχ ἅπαντα τῷ γήρᾳ κακά, 
Ἐτεόκλεες, πρόσεστιν, ἀλλ’ ἡµπειρία 
ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον.» 

63 ἐφ’ ὅπερ ἴσως ὁ Θρᾷξ φερόµενος σηµαινόµενον, ἐπεὶ πολυειδήµονά τινα καὶ 
πολυµαθῆ βούλεται εἶναι τὸν γραµµατικόν, ἔφη ἐµπειρίαν ὑπάρχειν τὴν 
γραµµατικὴν τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσι λεγοµένων. ὥστε τοῦτοµὲν 
ὑπέλαφρον, ἐκεῖνο δὲ ἴσως τις πραγµατικωτέρας ἐχόµενον ζητήσεως ἐρεῖ πρὸς 
αὐτόν· 64 ἤτοι γὰρ τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσι λεγοµένων µόνον 
ἐµπειρίαν συµβέβηκεν εἶναι τὴν γραµµατικήν, ἢ καὶ τῶν µήτε παρὰ ποιηταῖς µήτε 
παρὰ συγγραφεῦσι καθεστώτων. ἀλλὰ µόνων µὲν τῶν παρὰ ποιηταῖς καὶ 
συγγραφεῦσιν οὐκ ἂν εἴποι⟨µ⟩εν ἐµπειρίαν αὐτὴν ὑπάρχειν ἅτε ποτὲ καὶ ταῖς ἀνὰ 
χεῖρα τῶν ἰδιωτῶν καὶ ἀνεπιστηµόνων ὁµιλίαις ἐφιστῶσαν <θεωρεῖσθαι>, καὶ τὸ 
βάρβαρον καὶ τὸ Ἑλληνικὸν τό τε σόλοικον καὶ τὸ µὴ τοιοῦτον ἐξελέγχουσαν. 65 εἰ 
δὲ καὶ τῶν µὴ παρὰ ποιηταῖς µηδὲ συγγραφεῦσι µόνον λεγοµένων ἐµπειρία 
καθέστηκεν, οὐκ ἔδει αὐτὴν εἶναι λέγειν, ἀπὸ µέρους ἔχειν συµβεβηκός. ... 

72 τὰ νῦν δὲ ἄλλην ἀπόδοσιν θεωρητέον. Ἀσκληπιάδης τοίνυν µέµφεται τὸν 
Θρᾷκα Διονύσιον ἐµπειρίαν λέγοντα τὴν γραµµατικήν, δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ὁ 
Πτολεµαῖος ἔφη, ἐγκαλεῖ δὲ αὐτῷ καὶ τὸ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐµπειρίαν αὐτὴν 
ἀποφαίνειν. τοῦτο µὲν γὰρ τῶν στοχαστικῶν καὶ ὑπὸ τὴν τύχην πιπτουσῶν ἐστὶ 
τεχνῶν, ὥσπερ κυβερνητικῆς καὶ ἰατρικῆς· γραµµατικὴ δὲ οὐκ ἔστι στοχαστικὴ 
ἀλλὰ µουσικῇ τε καὶ φιλοσοφίᾳ παραπλήσιος. 73 «εἰ µή τι δέδοικε» φησί «τὴν 
ὀλιγότητα τοῦ βίου ὡς οὐκ οὖσαν ἱκανὴν πρὸς τὸ πάντα περιλαβεῖν, ὅπερ ἐστὶν 
ἄτοπον, γραµµατικοῦ ἀλλ’ οὐ γραµµατικῆς ποιήσεται τὸν ὅρον, ἐπεί περ οὗτος µὲν 
τυχὸν ἴσως ἐπιστήµων ἐστὶ τῶν <πλείστων> παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσι 
λεγοµένων, ὀλιγόβιον καθεστὼς ζῶον, ἡ δὲ γραµµατικὴ πάντων εἴδησις.» ὅθεν τὸ 
µὲν ἀλλάξας τοῦ ὅρου τούτου τὸ δ’ ἀνελών, οὕτως ἀποδίδωσι τῆς γραµµατικῆς 
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τὴν ἔννοιαν· «γραµµατική ἐστι τέχνη τῶν παρὰ ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι 
λεγοµένων.» οὐκ ἀνεῖλε δὲ ὁ ἀνὴρ τὰς ἀπορίας ἀλλ’ ἐπέτεινεν· καὶ ἐν οἷς θέλει τὴν 
γραµµατικὴν αὔξειν, ἐν τούτοις αὐτὴν ἀνεῖλεν. ἔστω γὰρ πάντων εἴδησις τῶν παρὰ 
ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι λεγοµένων. οὐκοῦν ἐπεὶ οὐδέν ἐστιν εἴδησις παρὰ τὸν 
εἰδότα, οὐδὲ γραµµατική ⟨τι⟩ παρὰ τὸν εἰδότα γραµµατικόν, ὡς οὐδὲ περιπάτησις 
παρὰ τὸν περιπατοῦντα καὶ στάσις παρὰ τὸν ἑστῶτα καὶ κατάκλισις παρὰ τὸν 
κατακείµενον. 75 ὡµολόγηται δὲ ὁ γραµµατικὸς µὴ ἔχειν πάντων εἴδησιν· οὐκ ἄρα 
ἔτι ἔστιν εἴδησις πάντων τῶν παρὰ ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι λεγοµένων, διὰ δὲ 
τοῦτο οὐδὲ γραµµατική. καὶ ἄλλως, εἴπερ τέχνη ἐστὶν ἡ γραµµατική, εἴδησις οὖσα 
πάντων τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσι λεγοµένων, ἡ δὲ τέχνη σύστηµα ἐκ 
καταλήψεων {τῶν περὶ τὸν γραµµατικόν}, ἐξ ἀνάγκης µηδενὸς ἔχοντος πάντων 
τῶν παρὰ ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι λεγοµένων κατάληψιν ἀνύπαρκτος γίνεται ἡ 
γραµµατική. 

76 Χάρης δὲ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ γραµµατικῆς τὴν τελείαν φησὶ γραµµατικὴν 
ἕξιν εἶναι ἀπὸ τέχνης διαγνωστικὴν τῶν παρ’ Ἕλλησι λεκτῶν καὶ νοητῶν ἐπὶ τὸ 
ἀκριβέστατον, πλὴν τῶν ὑπ’ ἄλλαις τέχναις· τὸ τελευταῖον προσθεὶς οὐ παρέργως· 
77 ἐπεὶ γὰρ τῶν παρ’ Ἕλλησι λεκτῶν καὶ νοητῶν τὰ µέν ἐστιν ὑπὸ τέχναις τὰ δ’ οὔ, 
τῶν µὲν ὑπὸ τέχναις οὐκ οἴεται τέχνην εἶναι καὶ ἕξιν τὴν γραµµατικήν, οἷον ἐν µὲν 
µουσικῇ τῆς διὰ τεσσάρων συµφωνίας καὶ τῆς µεταβολῆς τῶν συστηµάτων, ἐν δὲ 
µαθηµατικῇ ἐκλείψεως ἢ τῆς τῶν κύκλων θέσεως· τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
νοητέον τεχνῶν· οὐδενὸς γὰρ τῶν ὑπ’ αὐταῖς εἴδησις ἡ γραµµατική, ἀλλὰ µέθοδός 
τίς ἐστι τῶν παρὰ ταύτας ἑτέρων λεκτῶν τε καὶ νοητῶν, 78 νοητῶν µὲν ὡς ὅτι 
πίσυρες τέσσαρες καὶ «βῆσσαι» καὶ «ἄγκεα» οἱ βάσιµοι τόποι, λεκτῶν δὲ τῶν περὶ 
τὰς διαλέκτους, οἷον ὅτι τοῦτο µὲν εἴρηται Δωρικῶς τοῦτο δ’ Αἰολικῶς, καὶ οὐχ 
ᾗπερ οἱ στωικοὶ τὸ σηµαινόµενον, ἀλλ’ ἀνάπαλιν τὸ σηµαῖνον· τὸ γὰρ νοητὸν ἐπὶ 
τοῦ σηµαινοµένου {µόνου} παρείληπται. 79 ἔοικε δὲ καὶ Κρατήτειόν τινα κινεῖν 
λόγον. καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔλεγε διαφέρειν τὸν κριτικὸν τοῦ γραµµατικοῦ, καὶ τὸν µὲν 
κριτικὸν πάσης, φησί, δεῖ λογικῆς ἐπιστήµης ἔµπειρον εἶναι, τὸν δὲ γραµµατικὸν 
ἁπλῶς γλωσσῶν ἐξηγητικὸν καὶ προσῳδίας ἀποδοτικὸν καὶ τῶν τούτοις 
παραπλησίων εἰδήµονα· παρὸ καὶ ἐοικέναι ἐκεῖνοµὲν ἀρχιτέκτονι τὸν δὲ 
γραµµατικὸν ὑπηρέτῃ. ...  

84 Δηµήτριος δὲ ὁ ἐπικαλούµενος Χλωρὸς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν 
γραµµατικῶν οὕτως ὡρίσαντο· «γραµµατική ἐστι τέχνη τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ 
τῶν κατὰ τὴν κοινὴν συνήθειαν λέξεων εἴδησις». µένουσι δὲ καὶ τούτοις αἱ αὐταὶ 
ἀπορίαι· οὔτε γὰρ πάντων τῶν παρὰ ποιηταῖς λεγοµένων δύναται εἶναι τέχνη 
γραµµατικὴ οὔτε τινῶν. 85 καὶ πάντων µὲν αὐτόθεν ἀδύνατον, εἴγε καὶ περὶ θεῶν 
καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ ψυχῆς λέγεται παρὰ τοῖς ποιηταῖς, ὧν ἀπείρως ἔχουσιν οἱ 
γραµµατικοί· τινῶν δὲ διὰ τὸ µὴ εἰς τοὺς γραµµατικοὺς τὸ τοιοῦτον πίπτειν µόνους 
ἀλλὰ καὶ ἄλλους τινάς, οἷον φιλοσόφους καὶ µουσικοὺς καὶ ἰατρούς· συνεώρων 
γὰρ καὶ οἵδε τινὰ τῶν παρὰ ποιηταῖς. 86 πάλιν τε ἐν τῷ λέγειν καὶ τῶν κατὰ τὴν 
κοινὴν συνήθειαν λέξεων εἴδησιν εἶναι τὴν γραµµατικὴν εἰ µὲν τὸ καθολικὸν 
λαµβάνοιεν τὸ «εἴ τινές εἰσι κατὰ τὴν κοινὴν συνήθειαν λέξεις, ἐκείνων ἐστὶν 
εἴδησις ἡ γραµµατική», ἁµαρτάνουσιν· ἄπειροι γὰρ αἱ κατὰ τὴν κοινὴν συνήθειαν 
λέξεις, καὶ τῶν ἀπείρων οὐκ ἔστιν εἴδησις. 87 εἰ δὲ ἐπὶ τὸ ἐπὶ µέρους φέροιντο, 
ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ «εἰσί τινες λέξεις κατὰ τὴν συνήθειαν τὴν κοινὴν ὧν εἴδησίς 
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ἐστιν ἡ γραµµατική», οὐδ’ οὕτω ποιήσουσί τι τὴν γραµµατικήν· καὶ γὰρ ὁ 
Ἀθηναῖος εἴδησιν ἔχει τῶν κατὰ τὴν Ἀτθίδα συνήθων λέξεων, καὶ ὁ Δωριεὺς τῶν 
κατὰ τὴν Δωρίδα, καὶ ὁ ῥήτωρ τῶν κατὰ τὴν ῥητορικήν, καὶ ὁ ἰατρὸς τῶν κατὰ 
τὴν ἰατρικήν. 88 εἰ δὲ λέγοιεν πασῶν τῶν κατὰ τὴν κοινὴν συνήθειαν αὐτὴν λέξεων 
εἴδησιν οὐχ ὡς τῶν καθ’ ἕκαστα καὶ ἐν µέρει πασῶν (τοῦτο γὰρ ὄντως ἀδύνατον), 
ἀλλὰ τῶν καθόλου πασῶν καὶ ἀνωτάτω ἐν ταῖς διαλέκτοις, οἷον ὅτι Δωριέων µέν 
ἐστι τοιούτῳ τόνῳ χρῆσθαι, Ἰώνων δὲ ἄλλῳ, τάχα µέν τι πιθανὸν ἐροῦσιν, οὐ µὴν 
ἀληθές· 89 οὔτε γὰρ ἓν ἔθος ἐστὶ καθ’ ἑκάστην διάλεκτον (πολλαὶ γὰρ Δωρίδες καὶ 
Ἀτθίδες), οὔτε οἱ κανόνες οὓς δοκοῦσι παραδιδόναι πρὸς πᾶσαν ἀποτείνονται 
λέξιν, ἀλλ’ ἄχρι µὲν ποσῶν καὶ ὁµοτόνων, οἷον ὀξυτόνων ἢ βαρυτόνων, 
προκόπτουσιν, πάσας δὲ περιλαβεῖν ἀδυνατοῦσιν. 

90 Δείγµατος µὲν οὖν χάριν ταῦτ’ εἰρήσθω εἰς τὸ ἀνυπόστατον εἶναι τὴν 
γραµµατικὴν ὅσον ἐπὶ τῇ παρὰ τοῖς γραµµατικοῖς αὐτῆς ἐπινοίᾳ· µετελθόντες δὲ 
ἀκολούθως καὶ τὰ κυριώτατα τῶν ἐν αὐτῇ θεωρηµάτων, καὶ ἐξ ὧν µάλιστα 
λαµβάνει τὴν ὑπόστασιν βασανίζωµεν. 
 

Μετάφραση  
57 Επειδή, σύµφωνα µε τον σοφό Επίκουρο, δεν είναι δυνατόν ούτε να διερευνά κανείς 
ούτε να οδηγείται σε αµφιβολία χωρίς να διαθέτει µία πρώτη εικόνα για µία έννοια, θα 
ήταν καλό, πριν από όλα, να εξετάσουµε αφενός τι είναι γραµµατική, αφετέρου αν, 
σύµφωνα µε την έννοια που αποδίδεται σε αυτήν από τους γραµµατικούς, είναι δυνατόν 
να γίνει αντιληπτή ως κάτι που µπορεί να συγκροτηθεί σε θεωρητικό επίπεδο και να 
αποτελέσει αληθινό αντικείµενο µάθησης. Ο Διονύσιος ο Θράξ, λοιπόν, υποστηρίζει στο 
σύγγραµµά του µε τον τίτλο Παραγγέλµατα (Διδακτικοί κανόνες) το εξής: «Γραµµατική 
είναι η εµπειρική ως επί το πλείστον γνώση όσων λέγονται τόσο στα έργα ποιητών όσο 
και συγγραφέων», αποκαλώντας «συγγραφείς», όπως γίνεται ολοφάνερο από την 
αντίστιξή τους µε τους ποιητές, όχι κάποιους άλλους παρά εκείνους που πραγµατεύονται 
το θέµα τους σε πεζό λόγο. 58 Διότι και αυτά που απαντούν στους ποιητές φαίνεται ότι 
ερµηνεύει ο γραµµατικός, π.χ. στον Όµηρο και τον Ησίοδο, στον Πίνδαρο και τον 
Ευριπίδη και στον Μένανδρο και τους υπολοίπους, και αυτά που απαντούν στους 
αποκαλούµενους συγγραφείς, όπως στον Ηρόδοτο και στον Θουκυδίδη και στον 
Πλάτωνα, τα εξετάζει θεωρώντας τα αποκλειστική του αρµοδιότητα. 59 Γι’ αυτό και οι 
ονοµαστοί από αυτούς ασχολήθηκαν µε πολλούς συγγραφείς – ιστορικούς, ρήτορες και 
φιλοσόφους ακόµη – διερευνώντας ποια από τα λεγόµενά τους έχουν διατυπωθεί σωστά 
και σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαλέκτους και ποια είναι παρεφθαρµένα, επίσης τι 
σηµαίνει στον Θουκυδίδη, λόγου χάρη, η λέξη «ζάγκλον» (το δρεπάνι) και η λέξη 
«τορνεύοντες» (λειαίνοντας), τι στον Δηµοσθένη η φράση «ἐβόα ὥσπερ ἐξ ἁµάξης» 
(έψελνε τα εξ αµάξης), ή πώς πρέπει να διαβαστεί στον Πλάτωνα η φράση ΗΔΟΣ, ποιο 
απ’ όλα προφέροντας την πρώτη συλλαβή µε ψιλή (ἦ) ή µε δασεία (ἧ) ή την πρώτη µε 
ψιλή, τη δεύτερη όµως µε δασεία (ἦδ’ ὅς) ή και τις δύο µε ψιλή (ἦδος) ή, τέλος, το 
αντίθετο, δηλαδή και τις δύο µε δασεία (ἧδὅς). 60 Λόγω της διερεύνησης τέτοιου είδους 
θεµάτων έχει ονοµαστεί η γραµµατική «εµπειρική γνώση όσων λέγονται από ποιητές 
και συγγραφείς».  

Αυτός λοιπόν έτσι ορίζει τη γραµµατική. Ο Πτολεµαίος όµως ο Περιπατητικός 
του τον επικρίνει για τον λόγο ότι δεν έπρεπε να έχει αποκαλέσει εµπειρική γνώση τη 
γραµµατική 61 (διότι η εµπειρία είναι µια τριβή και εργάτρια χωρίς τέχνη και λογική, 
εµπειρία που συνίσταται στην απλή παρατήρηση και στην εξάσκηση, ενώ η γραµµατική 
ανήκει στην κατηγορία των τεχνών), χωρίς να λαµβάνει υπόψη ότι ο όρος «εµπειρία» 
αποδίδεται και σε µία τέχνη, όπως δείξαµε στο έργο µας Ἐµπειρικά ὑποµνήµατα, καθώς 
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στη ζωή οι ίδιοι άνθρωποι αποκαλούνται αδιακρίτως και «ἔµπειροι» (εµπειρικοί) και 
«τεχνίτες» (τεχνικοί). Υπό αυτή την έννοια ο Μητρόδωρος υποστήριξε ότι καµία άλλη 
εµπειρία των ανθρωπίνων πραγµάτων δεν αντιλαµβάνεται τον στόχο της παρά µόνο η 
φιλοσοφία, υπονοώντας καµία τέχνη. 62 Ο όρος χρησιµοποείται κατ’ εξοχήν και για τη 
γνώση πολλών και ποικίλων πραγµάτων, µε την έννοια που λέµε ότι και οι γέροντες που 
είδαν πολλά και άκουσαν κι άλλα τόσα είναι έµπειροι της ζωής, όπως λέει και ο 
Ευριπίδης: 

«Παιδί µου Ετεοκλή, δεν είναι όλα κακά  
στα γηρατειά, αλλά η εµπειρία  
µπορεί να πει κάτι πιο σοφό από ό,τι οι νέοι».  

63 Αποβλέποντας ίσως σε αυτή τη σηµασία ο Θράκας, επειδή θέλει ο γραµµατικός να 
είναι άνθρωπος ειδήµονας σε πολλά θέµατα και πολυµαθής, είπε ότι η γραµµατική είναι 
εµπειρία όσων λέγονται από τους ποιητές και τους συγγραφείς. Εποµένως αυτό δεν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία· κάποιος όµως ίσως θα εγείρει προς αυτόν εκείνη την ένσταση, η 
οποία είναι αντικείµενο ουσιαστικότερης διερεύνησης. 64 Διότι η γραµµατική ή όσων 
λέγονται από ποιητές και συγγραφείς είναι εµπειρική γνώση ή και όσων δεν απαντούν 
ούτε σε ποιητές ούτε σε συγγραφείς. Αλλά δεν θα λέγαµε ότι αυτή είναι εµπειρική 
γνώση µόνο αυτών που απαντούν σε ποιητές και συγγραφείς εξαιτίας του ότι µερικές 
φορές την βλέπουµε να εποπτεύει την καθηµερινή οµιλία των απλών και αµόρφωτων 
ανθρώπων και επίσης να εξετάζει και να διακρίνει τι είναι βαρβαρισµός και τι ο σωστός 
τύπος της ελληνικής γλώσσας, τι είναι σολοικισµός και τι όχι. 65 Αν όµως είναι 
εµπειρική γνώση και όσων λέγονται όχι µόνο από τους ποιητές και τους συγγραφείς, δεν 
έπρεπε να την ορίζει ως κάτι που έχει προσδιοριστική του ιδιότητα ένα µέρος από το 
σύνολο. …  

72 Τώρα όµως πρέπει να εξετάσουµε έναν άλλο προσδιορισµό. Ο Ασκληπιάδης, 
λοιπόν, ψέγει τον Διονύσιο τον Θράκα που αποκαλεί εµπειρία τη γραµµατική για την 
ίδια αιτία που είπε και ο Πτολεµαίος, τον κατηγορεί όµως και για το ότι την παρουσιάζει 
ως «εµπειρία κατά το µεγαλύτερο µέρος». Τούτο όµως είναι χαρακτηριστικό των τεχνών 
που βασίζονται σε εικασίες και υπόκεινται στην τυχαιότητα, π.χ. της πλοήγησης και της 
ιατρικής. Η γραµµατική όµως δεν βασίζεται σε εικασίες, αλλά µοιάζει και µε τη µουσική 
και τη φιλοσοφία. 73 Εκτός κι αν φοβάται, λέει ο Ασκληπιάδης για τον Διονύσιο, τη 
σύντοµη διάρκεια της ζωής – σαν να µην επαρκεί δηλαδή να συµπεριλάβει τα πάντα –, 
πράγµα που είναι άτοπο· αλλιώς θα κάνει τον ορισµό να αναφέρεται στον γραµµατικό 
και όχι στη γραµµατική, επειδή ακριβώς αυτός, καθώς είναι έµβιο ον µε σύντοµη 
διάρκεια ζωής, τυχαίνει ίσως να είναι γνώστης των περισσοτέρων από όσα λέγονται από 
ποιητές και συγγραφείς, ενώ η γραµµατική είναι γνώση των πάντων. 74 Για τον λόγο 
αυτό, αφού τροποποίησε ένα µέρος του ορισµού του Διονυσίου και αφαίρεσε ένα άλλο, 
αποδίδει την έννοια της γραµµατικής ως εξής: «Γραµµατική είναι τέχνη όσων λέγονται 
από ποιητές και συγγραφείς». Εντούτοις, ο άνθρωπος αυτός δεν αφαίρεσε τις δυσκολίες· 
αντιθέτως, τις επέτεινε, και µε όσα µέσα επιδιώκει να µεγαλύνει τη γραµµατική, µε αυτά 
τα ίδια εν τέλει τη µείωσε. Ας υποθέσουµε ότι η γραµµατική είναι γνώση όλων όσων 
λέγονται από ποιητές και συγγραφείς. Επειδή όµως τίποτε δεν είναι γνώση πέρα από 
αυτόν που γνωρίζει, ούτε η γραµµατική είναι κάτι πέρα από τον ειδήµονα γραµµατικό, 
όπως ούτε το περπάτηµα είναι κάτι πέρα από αυτόν που περπατά ούτε η στάση πέρα από 
αυτόν που στέκεται ούτε η κατάκλιση πέρα από αυτόν που κείτεται. 75 Έχει γίνει όµως 
αποδεκτό ότι ο γραµµατικός δεν έχει γνώση των πάντων· εποµένως, δεν υπάρχει πλέον 
γνώση όλων όσων λέγονται από ποιητές και συγγραφείς και για τον ίδιο λόγο ούτε η 
γραµµατική. Και αλλιώς, αν βέβαια είναι τέχνη η γραµµατική, όντας γνώση όλων όσων 
λέγονται από ποιητές και συγγραφείς, και η τέχνη είναι σύστηµα που απαρτίζεται από 
αντιλήψεις, αναγκαστικά, επειδή κανείς δεν διαθέτει αντίληψη όλων όσων λέγονται από 
ποιητές και συγγραφείς, η γραµµατική καθίσταται ανύπαρκτη.  
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76 Ο Χάρης (= ο Χαίρις) στο πρώτο βιβλίο του συγγράµµατός του Περὶ 
γραµµατικῆς (Σχετικά µε τη γραµµατική) λέει ότι η άρτια γραµµατική είναι γνωστική 
ικανότητα που απορρέει από τέχνη και µπορεί να διαγνώσει µε τον πιο ακριβή τρόπο 
όσα λέγονται και νοούνται από τους Έλληνες µε εξαίρεση εκείνα που αποτελούν 
αντικείµενο άλλων τεχνών. Η τελευταία προσθήκη δεν είναι περιττή. 77 Διότι, εφόσον 
από όσα λέγονται και νοούνται από τους Έλληνες άλλα εµπίµπτουν σε τέχνες, άλλα πάλι 
όχι, όσων εµπίπτουν ο Χάρης (= ο Χαίρις) δεν θεωρεί ότι η γραµµατική είναι τέχνη και 
ικανότητα να τα αναγνωρίσει κανείς, όπως για παράδειγµα στη µουσική η συµφωνία 
«διὰ τεσσάρων» και η µεταβολή των συστηµάτων, στα µαθηµατικά πάλι η έκλειψη ή η 
θέση των σφαιρών. Τα ίδια πρέπει να έχουµε κατά νου και για τις υπόλοιπες τέχνες· 
διότι κανενός από αυτά που εµπίπτουν στο αντικείµενό τους δεν είναι γνώση η 
γραµµατική, αντιθέτως, είναι κάποιου είδους πραγµάτευση όσων λέγονται και νοούνται 
σε γνωστικές περιοχές διαφορετικές από αυτές που αναφέρθηκαν. 78 Όταν λέει «όσων 
νοούνται», εννοεί περιπτώσεις, όπως ότι η λέξη πίσυρες σηµαίνει «τέσσερις» και οι 
λέξεις βῆσσαι και ἄγκεα σηµαίνει «βατοί τόποι»· όταν πάλι λέι «όσων λέγονται», εννοεί 
αυτά που σχετίζονται µε τις διαλέκτους, παραδείγµατος χάριν το ένα έχει ειπωθεί στη 
δωρική διάλεκτο, το άλλο στην αιολική, και όχι µε τον τρόπο που οι Στωικοί εννοούν το 
σηµαινόµενο, αλλά, αντιθέτως, το σηµαίνον· διότι αυτό που ο Χάρης (= ο Χαίρις) 
θεωρεί ως νοητό, αφορά µόνο στο σηµαινόµενο. 79 Ο Χάρης (= ο Χαίρις) φαίνεται όµως 
να ανακινεί και κάποιο επιχείρηµα του Κράτητα. Διότι και εκείνος έλεγε ότι υπερέχει ο 
κριτικός από τον γραµµατικό· και ο µεν κριτικός, υποστηρίζει ο Κράτης, πρέπει να είναι 
εξοικειωµένος µε ολόκληρη τη λογική επιστήµη, ο δε γραµµατικός είναι απλώς ικανός 
να εξηγεί σπάνιες λέξεις και να καθορίζει την προσωδία και να είναι ειδικός σε θέµατα 
όµοια µε αυτά. Γι’ αυτό και έλεγε ότι εκείνος µοιάζει µε αρχιµάστορα, ο γραµµατικός 
όµως µε βοηθό. … 

84 Ο Δηµήτριος, πάλι, ο επονοµαζόµενος Χλωρός και ορισµένοι άλλοι 
γραµµατικοί όρισαν τη γραµµατική ως εξής: «Η γραµµατική είναι τέχνη αυτών που 
λέγονται από ποιητές και γνώση των λέξεων κατά την κοινή γλωσσική χρήση». 
Παραµένουν όµως και για αυτούς τα ίδια αδιέξοδα. Διότι δεν µπορεί να υπάρχει 
γραµµατική τέχνη ούτε για όλα όσα λέγονται από ποιητές ούτε για ορισµένα. 85 Για όλα 
είναι πράγµατι αδύνατον, εφόσον οι ποιητές µιλούν και για θεούς και για την αρετή και 
την ψυχή, πράγµατα για το οποία οι γραµµατικοί έχουν άγνοια. Για ορισµένα, πάλι, 
επίσης αδύνατον, επειδή κάτι τέτοιο δεν εµπίπτει µόνο στο πεδίο των γραµµατικών, 
αλλά και στο πεδίο κάποιων άλλων, παραδείγµατος χάριν φιλοσόφων και µουσικών και 
γιατρών· διότι και δικό τους αντικείµενο µελέτης είναι ορισµένα από αυτά που λένε 
ποιητές. 86 Και πάλι, λέγοντας ότι η γραµµατική είναι επίσης γνώση των λέξεων κατά 
την κοινή γλωσσική χρήση, αν αυτό το εκλάµβαναν ως καθολικό ισχυρισµό, υπό την 
έννοια δηλαδή «αν υπάρχουν ορισµένες λέξεις στην κοινή γλωσσική χρήση, εκείνων 
γνώση είναι η γραµµατική», σφάλλουν· διότι οι λέξεις στην κοινή γλωσσική χρήση είναι 
άπειρες και για τα άπειρα δεν υπάρχει γνώση. 87 Αν όµως αναφέρονταν στην επιµέρους 
εκδοχή, πράγµα που ισοδυναµεί ακριβώς µε τον ισχυρισµό «υπάρχουν ορισµένες λέξεις 
στην κοινή γλωσσική χρήση, των οποίων γνώση είναι η γραµµατική», ούτε έτσι θα 
καταστήσουν κάτι υπαρκτό τη γραµµατική. Διότι στην πραγµατικότητα ο Αθηναίος έχει 
γνώση των λέξεων που χρησιµοποιούνται συνήθως στην αττική διάλεκτο, και ο Δωριέας 
αυτών της δωρικής και ο ρήτορας των λέξεων που χρησιµοποιούνται συνήθως στη 
ρητορική και ο γιατρός αυτών που απαντούν στην ιατρική ορολογία. 88 Αν όµως θα 
έλεγαν ότι αυτή είναι γνώση όλων των λέξεων κατά την κοινή τους χρήση εννοώντας 
όχι όλων σε κάθε ένα ξεχωριστά και επιµέρους πεδίο – διότι αυτό είναι όντως αδύνατο –
, αλλά όλων γενικά και στον µεγαλύτερο βαθµό αυτών που απαντούν στις διαλέκτους, 
για παράδειγµα ότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα των Δωριέων να χρησιµοποιούν 
τέτοιου είδους τόνο, των Ιώνων πάλι διαφορετικό, ίσως βέβαια να πούν κάτι πειστικό, 
σε καµία όµως περίπτωση αληθινό. 89 Διότι σε κάθε διάλεκτο ούτε ένα µόνο σύνηθες 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

726 

φαινόµενο υπάρχει – διότι πολλές είναι οι δωρικές και οι αττικές διάλεκτοι –, ούτε οι 
κανόνες τους οποίους νοµίζουν ότι διατυπώνουν, αναφέρονται σε κάθε λέξη, αλλά 
ισχύουν για έναν ορισµένο αριθµό λέξεων, οι οποίες µάλιστα έχουν τον ίδιο τονισµό, 
είναι επί παραδείγµατι οξύτονες ή βαρύτονες, αδυνατούν όµως να τις συµπεριλάβουν 
όλες.  

90 Αυτά, λοιπόν, ας έχουν ειπωθεί ως ενδείξεις για το ότι η γραµµατική είναι 
χωρίς υπόσταση, κρίνοντας τουλάχιστον επί τη βάσει της έννοιας που της απέδωσαν οι 
γραµµατικοί. Αφού συνεχίσουµε όµως την εξέταση σε επακόλουθα ζητήµατα, ας 
ελέγξουµε τις πιο βασικές θεωρίες που ανήκουν στο πεδίο της, καθώς και αυτά από τα 
οποία στο µεγαλύτερο βαθµό αντλεί την υπόστασή της.  
 

Σχόλια 
57 Διονύσιος µὲν οὖν ὁ Θρᾷξ ... ἢ τοὺς κατὰ λογάδην πραγµατευσαµένους: Στην ενότητα 
Α 57–90 ο Σέξτος µελετά µια σειρά από ορισµούς της φιλολογικής επιστήµης µε στόχο 
να καταδείξει ότι το µάθηµα της φιλολογίας στερείται στην πραγµατικότητα 
αντικειµένου. Ο πρώτος ορισµός που παραθέτει ο Σέξτος είναι αυτός του Διονυσίου του 
Θρακός (περ. 170–90 π.Χ.), του αλεξανδρινού φιλολόγου και µαθητή του Αριστάρχου. 
Για τον Διονύσιο Θράκα, τη φιλολογική του δράση και το έργο του βλ. Matthaios, 
Philologie 543–545· στον γραµµατικό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κεφάλαιο του 
Ανθολογίου σχετικά µε τα Σχόλια εἰς τὴν Διονυσίου τοῦ Θρακός Τέχνην γραµµατικήν. 
Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο Σέξτος φαίνεται να αποδίδει τον ορισµό του 
Διονυσίου σε ένα σύγγραµµα µε τίτλο Παραγγέλµατα, ο οποίος είναι προφανώς ο 
αυθεντικός τίτλος του γραµµατικού εγχειριδίου που συνέγραψε ο αλεξανδρινός 
φιλόλογος. Ένα τµήµα του εγχειριδίου αυτού παραδίδεται στις αρχικές παραγράφους 
της Τέχνης γραµµατικῆς που φέρει το όνοµά του. Ο ορισµός που µαρτυρείται στον Σέξτο 
διαφέρει σε ένα σηµείο από αυτόν που παραδίδουν τα χειρόγραφα της Τέχνης 
γραµµατικῆς. Στην Τέχνην γραµµατικήν ο ορισµός έχει την εξής µορφή ([Διονύσιος 
Θραξ] Τέχνη γραµµατική §1, Grammatici Graeci I/1, 5, 2–3): Γραµµατική ἐστιν ἐµπειρία 
τῶν παρὰ ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ λεγοµένων. Η φράση ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ απαντά στον Σέξτο µε τη µορφή ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, η οποία δεν διαφοροποιείται 
σηµασιολογικά από την πρώτη. Διαφορετική είναι η θέση της φράσης στα δύο χωρία 
και, κατά συνέπεια, η συντακτική και νοηµατική της αναφορά. Στον Σέξτο προσδιορίζει 
τον όρο ἐµπειρία, δηλώνοντας ότι η γραµµατική κατά τον Διονύσιο συνιστά µία ως επί το 
πλείστον εµπειρική επιστήµη. Το ερώτηµα αν η φιλολογία είναι τέχνη ή ἐµπειρία 
αποτέλεσε, όπως αναφέρει ο Σέξτος και θα δούµε στη συνέχεια, ένα βασικό σηµείο 
τριβής ανάµεσα στους θεωρητικούς της γραµµατικῆς. Αντιθέτως, στον ορισµό που 
παραδίδεται στην Τέχνην γραµµατικήν ο επιρρηµατικός προσδιορισµός ὡς ἐπὶ τὸ πολύ 
αναφέρεται στο αντικείµενο της φιλολογίας, δηλώνοντας όσα λέγονται σε µεγάλο βαθµό 
από τους ποιητές και τους πεζογράφους. Δεδοµένο πάντως είναι ότι ο Διονύσιος 
αντιλαµβάνεται τη γραµµατική ως φιλολογική επιστήµη µε αντικείµενό της το 
περιεχόµενο και τη γλωσσική εκφορά των ποιητικών και πεζογραφικών έργων.  
 

58 ζητοῦντες τίνα τε δεόντως … ἢ ἐναλλάξ: Στο σηµείο αυτό ο Σέξτος αναφέρει 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα που αποτελούσαν αντικείµενο µελέτης και ερµηνείας των 
γραµµατικών. Πρόκειται για την ερµηνεία διαλεκτικών τύπων και φράσεων, καθώς και 
τη διαλεύκανση προσωδιακών θεµάτων και ζητηµάτων τονισµού µε χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τον τονισµό του συµπλέγµατος ΗΔΟΣ, το οποίο στη scriptio continua είναι 
η γραφική απόδοση της φράσης ἦ δ’ ὅς.  
 

60–61 ἐγκαλεῖ δὲ αὐτῷ Πτολεµαῖος … τάττεται µὲν καὶ ἐπὶ τέχνης τοὔνοµα: Ο Πτολεµαίος 
που κατονοµάζεται εδώ δεν είναι γνωστός από άλλες πηγές. Θα πρέπει να είναι είτε 
θεωρητικός της επιστήµης µε καταβολές στην περιπατητική σχολή είτε και 
γραµµατικός. Για τον Πτολεµαίο και τις ενστάσεις του βλ. Blank, Sextus Empiricus 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 727 
 

	

130–133. Η ένσταση του Πτολεµαίου έναντι του ορισµού του Διονυσίου του Θρακός 
έγκειται στο γεγονός ότι ο Διονύσιος συγκαταλέγει τη γραµµατική στις εµπειρικές 
επιστήµες και δεν της αποδίδει την ιδιότητα µίας τέχνης (βλ. Α 61: ἡ δὲ γραµµατικὴ 
τέχνη καθέστηκεν). Σχετικά µε τις ενστάσεις του Πτολεµαίου πρβλ. και το αµέσως 
ακόλουθο σχόλιο στο Α 72–74, όπου γίνεται αναφορά στον ορισµό του Ασκληπιάδη.  
 

72–74 Ἀσκληπιάδης τοίνυν µέµφεται τὸν Θρᾷκα Διονύσιον … τῶν παρὰ ποιηταῖς καὶ 
συγγραφεῦσι λεγοµένων: Ο Ασκληπιάδης, γραµµατικός του 2ου / 1ου αι. π.Χ., σύγχρονος 
και κατά τι νεότερος του Διονυσίου του Θρακός, καταγόταν από τη Μύρλεια της 
Βιθυνίας. Δεν είναι σαφές αν ο Ασκληπιάδης σπούδασε στην Αλεξάνδρεια· σίγουρο 
είναι πάντως ότι ανέπτυξε φιλολογική δράση στη Ρώµη και στην Ισπανία. Το έργο του 
αφήνει να διαφανεί κριτική στάση τόσο έναντι της αλεξανδρινής φιλολογικής σχολής 
όσο και εκείνης της Περγάµου. Στο σηµείο αυτό ο Σέξτος παραθέτει την κριτική που 
ασκεί ο Ασκληπιάδης στον ορισµό του Διονυσίου. Όπως και ο Πτολεµαίος (βλ. Α 60–
61), έτσι και ο Ασκληπιάδης εγκαλεί τον Διονύσιο για την άποψή του να ορίσει τη 
φιλολογία ως εµπειρική επιστήµη και όχι ως τέχνη, ως έναν θεωρητικό κλάδο δηλαδή 
που εµπεριέχει ένα σύστηµα κανόνων και θεωρηµάτων, που απορρέουν και ελέγχονται 
βάσει λογικής συλλογιστικής. Προφανώς ο Ασκληπιάδης, όπως και ο Πτολεµαίος, έχει 
κατά νου την αξιολόγηση της γραµµατικής ως επιστήµης και τη θέση της στο αρχαίο 
σύστηµα των επιστηµών, όχι όµως τη µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετεί η 
γραµµατική για να φέρει εις πέρας την αποστολή της. Ο Ασκληπιάδης είναι 
υποστηρικτής του τεχνικού χαρακτήρα της γραµµατικής και εκφραστής της άποψης ότι 
η γραµµατική συνιστά γνώση των πάντων. Ο ορισµός του Ασκληπιάδη, τον οποίο 
παραθέτει ο Σέξτος στο χωρίο αυτό, προέρχεται πιθανότατα από το εγχειρίδιο του 
γραµµατικού µε τίτλο Περὶ γραµµατικῆς. Ο Ασκληπιάδης διορθώνει τον ορισµό του 
Διονυσίου σε δύο σηµεία· κατά τον Ασκληπιάδη η γραµµατική είναι α) τέχνη και β) δεν 
έχει κανέναν απολύτως περιορισµό ως προς το αντικείµενο αναφοράς της, κάτι που 
υποδηλώνει η φράση ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ή ὡς ἐπὶ τὸ πολύ στον ορισµό του Διονυσίου. 
Και για τον Ασκληπιάδη η γραµµατική είναι η φιλολογική επιστήµη, η οποία µελετά το 
περιεχόµενο και τη γλωσσική εκφορά των έργων ποιητών και πεζογράφων.  
 

76–77 Χάρης δὲ ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ γραµµατικῆς … εἴδησις ἡ γραµµατική: Η χειρόγραφη 
παράδοση αποδίδει το όνοµα του γραµµατικού µε τη µορφή Χάρης. Ωστόσο ένας 
αντίστοιχος ορισµός που παραδίδεται στα Σχόλια εἰς τὴν Διονυσίου τοῦ Θρακός Τέχνην 
γραµµατικήν, Grammatici Graeci I/3, 118, 10–12, αποδίδεται στον γραµµατικό Χαίριδα. 
Ο Χάρης είναι µαθητής του Απολλωνίου του Ροδίου, ο Χαίρις µαθητής του Αριστάρχου. 
Από χρονολογικής άποψης πιο αξιόπιστη είναι η µαρτυρία των Σχολίων και, σε 
συµφωνία µε αυτά, η έρευνα προτείνει την απόδοση του ορισµού στον Χαίριδα. Ο 
Χαίρις περιορίζει το αντικείµενο της γραµµατικής στη λογοτεχνία· αυτό ουσιαστικά 
εννοεί ο γραµµατικός, όταν υποστηρίζει ότι η γραµµατική δεν εξετάζει το περιεχόµενο 
και τη γλωσσική εκφορά θεµάτων που συνιστούν αντικείµενο άλλων επιστηµών, όπως η 
µουσική ή τα µαθηµατικά. Για τον ορισµό του Χαίριδος και τις ενστάσεις που 
διατυπώνει ο Σέξτος έναντι του ορισµού αυτού βλ. Βlank, Sextus Empiricus 137–143.  
 

84 Δηµήτριος δέ ὁ ἐπικαλούµενος Χλωρὸς … οὔτε τινῶν: Ο Σέξτος ολοκληρώνει την 
αντιπαράθεσή του µε τις απόψεις των θεωρητικών της αρχαιότητας σχετικά µε τη 
γραµµατική παραθέτοντας έναν τελευταίο ορισµό, αυτόν του Δηµητρίου Χλωρού. Ο 
συγκεκριµένος Δηµήτριος δεν είναι γνωστός από άλλες πηγές. Πρόκειται πιθανότατα 
για έναν γραµµατικό του 1ου αι. π.Χ. Ο Δηµήτριος ορίζει το αντικείµενο της 
γραµµατικής όχι µόνο µε τον παραδοσιακό τρόπο του Διουνυσίου του Θρακός και του 
Ασκληπιάδη, δηλαδή ως γνώση όσων λέγονται στους ποιητές και τους πεζογράφους, 
αλλά προσθέτει κατά έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ένα δεύτερο στοιχείο, τη γνώση 
των λέξεων στην κοινή τους χρήση. Με τον τρόπο αυτό ο Δηµήτριος εκφράζει εκείνη τη 
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διαδικασία η οποία οδήγησε σταδιακά στην αυτονόµηση της γλωσσικής θεωρίας στο 
πλαίσιο της φιλολογικής επιστήµης, διαδικασία η οποία πρέπει να ξεκίνησε κατά τα 
τέλη του 1ου αι. π.Χ. Η ίδια εξέλιξη µαρτυρείται και από τον Κοϊντιλιανό (περ. 35–100 
µ.Χ.), ο οποίος ορίζει την ars grammatica ως επιστήµη µε διπλό αντικείµενο και στόχο, 
αφενός την poetarum enarratio ή enarratio auctorum, αφετέρου την recte loquendi 
scientia ή την ratio loquendi (βλ. Κοϊντιλιανός, Institutio oratoria 1, 4, 2 και 1, 9, 1). 
Κατά την αντίληψη του Κοϊντιλιανού, όπως εξάλλου συµβαίνει και µε τον Δηµήτριο 
Χλωρό, η µελέτη της γλώσσας, ανεξάρτητα από την πραγµάτωσή της σε κειµενικά 
συµφραζόµενα, προσµετράται ισοδύναµα µε την ερµηνεία της λογοτεχνίας στην 
αποστολή του γραµµατικού. Το επόµενο βήµα, ο περιορισµός του αρχαίου όρου 
γραµµατική στη συστηµατική περιγραφή και ανάλυση της γλώσσας, δεν λαµβάνει χώρα 
πριν τα τέλη της αρχαιότητας και την αρχή του Μεσαίωνα. Στην εξέλιξη αυτή οφείλει 
όµως η γλωσσολογία τον όρο «γραµµατική» µε τη σύγχρονη σηµασία. Για τον ορισµό 
του Δηµητρίου βλ. Blank, Sextus Empiricus 144–146 και Matthaios, Greek Scholarship 
199–200. 
 

Α 91–96: Τα µέρη της γραµµατικής  
Πολλῆς οὔσης καὶ ἀνηνύτου παρὰ τοῖς γραµµατικοῖς περὶ µερῶν γραµµατικῆς 
διαστάσεως, ἵνα µήτε τὸ πάρεργον ἔργου χώραν ἐπέχειν ἡµῖν φαίνηται, µήτε εἰς 
ἀλλοτρίαν καὶ ὡς πρὸς τὸ παρὸν ἀνωφελῆ ἐµβαίνοντες ὕλην ἀπολειπώµεθα τῆς 
ἀναγκαιοτέρας ἀντιρρήσεως, ἀπαρκέσει λέγειν ἀσυκοφαντητότερον ὡς ἄρα τῆς 
γραµµατικῆς τὸ µέν ἐστιν ἱστορικὸν τὸ δὲ τεχνικὸν τὸ δὲ ἰδιαίτερον, δι’ οὗ τὰ κατὰ 
τοὺς ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς µεθοδεύεται. 92 ὧν τεχνικὸν µέν ἐστιν ἐν ᾧ περὶ τῶν 
στοιχείων καὶ τῶν τοῦ λόγου µερῶν ὀρθογραφίας τε καὶ ἑλληνισµοῦ καὶ τῶν 
ἀκολούθων διατάττονται, ἱστορικὸν δὲ ὅπου περὶ προσώπων οἱονεὶ θείων τε καὶ 
ἀνθρωπίνων καὶ ἡρωικῶν διδάσκουσιν, ἢ περὶ τόπων διηγοῦνται καθάπερ ὀρῶν ἢ 
ποταµῶν, ἢ περὶ πλασµάτων καὶ µύθων παραδιδόασιν ἢ εἴ τι τῆς αὐτῆς ἰδέας 
ἐστίν. 93 ἰδιαίτερον δὲ τὸ κατὰ τοὺς ποιητὰς καὶ συγγραφεῖς [ἐπισκοποῦσι] καθ’ ὃ 
τὰ ἀσαφῶς λεγόµενα ἐξηγοῦνται, τά τε ὑγιῆ καὶ τὰ µὴ τοιαῦτα κρίνουσι, τά τε 
γνήσια ἀπὸ τῶν νόθων διορίζουσιν. ἀλλ’ ὡς µὲν τύπῳ καὶ ὁλοσχερέστερον 
περιλαβεῖν, ταῦτά ἐστι τὰ τῆς γραµµατικῆς µέρη· 94 νοητέον δὲ αὐτὰ οὐ κατ’ 
εἰλικρίνειαν, οὐδ’ ὡς ἄν τις εἴποι· «µέρη τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ καὶ σῶµα». ταυτὶ 
µὲν γὰρ ὡς ἕτερα ὄντα ἀλλήλων νοεῖται, τὸ δὲ τεχνικὸν καὶ ἱστορικὸν καὶ τὸ περὶ 
τὰς ποιήσεις καὶ συγγραφὰς τῆς γραµµατικῆς µέρη πολλὴν ἔχει συµπλοκὴν καὶ 
ἀνάκρασιν πρὸς τὰ λοιπά· 95 καὶ γὰρ ἡ τῶν ποιητῶν ἐπίσκεψις οὐ χωρὶς τοῦ 
τεχνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ γίνεται µέρους, καὶ ἑκάτερον τούτων οὐ δίχα τῆς τῶν 
ἄλλων παραπλοκῆς συνέστηκεν. ὥσπερ οὖν οἱ λέγοντες τῆς ἰατρικῆς µέρη δίαιταν 
χειρουργίαν φαρµακείαν οὕτω λέγουσιν ὡς πολλῆς οὔσης ἐν τοῖς θεωρήµασιν 
ἀλληλουχίας (καὶ γὰρ ἡ δίαιτα οὐ χωρὶς φαρµακείας καὶ χειρουργίας πρό[σ]εισι, 
καὶ ἡ φαρµακεία πάλιν περιείχετο καὶ τῇ τῶν ἄλλων δυνάµει), ὧδε καὶ ἐπὶ τοῦ 
παρόντος οὐκ ἀπότακτόν τί ἐστιν ἕκαστον µέρος, οὐδ’ εἰλικρινὲς ἀπὸ τῆς τῶν 
ἄλλων ἐπιµιξίας. 96 τοῦτο δὲ προδιηρθρώσαµεν οὐ παρέργως, ἀλλ’ ἵνα εἰδῶµεν ὡς 
ἂν ἕν τι ἐξ αὐτῶν δειχθῇ ἀσύστατον, δυνάµει καὶ τὰ λοιπὰ ἀνῄρηται, ὧν ἑκάτερον 
οὐ χωρὶς τοῦ ἀναιρεθέντος ὑφίσταται. ὅµως δὲ οὐ ποιήσοµεν τοῦτο καίπερ ὂν 
σύντοµον, ἀλλὰ πειρασόµεθα πρὸς ἕκαστον ἀντιλέγειν, ὡς εἰ καὶ µὴ ἔχρῃζε τῆς 
τῶν λοιπῶν παρουσίας. τάξει δὲ ἀρκτέον ἀπὸ τοῦ πρώτου. 
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Μετάφραση  
Εφόσον ανάµεσα στους γραµµατικούς υπάρχει µεγάλη και ατελείωτη διάσταση 
απόψεων σχετικά µε τα µέρη της γραµµατικής, για να µην αφήσουµε ούτε να φαίνεται 
ότι το πάρεργο παίρνει τη θέση του κυρίως έργου ούτε, µε να εισερχόµαστε σε θέµα 
ξένο και ανώφελο για την παρούσα διερεύνηση, να αφήσουµε κατά µέρος την πιο 
αναγκαία ανασκευή, θα επαρκέσει να λέµε µε τον πιο αµερόληπτο τρόπο ότι ασφαλώς 
ένα πρώτο µέρος της γραµµατικής είναι το ιστορικό, ένα δεύτερο το τεχνικό, ένα τρίτο 
το ιδιαίτερο, µέσω του οποίου εξετάζονται µεθοδικά όσα λέγονται στους ποιητές και 
τους συγγραφείς. 92 Από αυτά το τεχνικό είναι εκείνο το µέρος στο οποίο 
συστηµατοποιούνται τα σχετικά µε τα στοιχεία – τους φθόγγους δηλαδή – και µε τα 
µέρη του λόγου, µε την ορθογραφία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας και τα 
συνεπακόλουθά τους· το ιστορικό, πάλι, είναι εκείνο το µέρος όπου διδάσκουν για τα 
πρόσωπα, παραδείγµατος χάριν τα θεϊκά και τα ανθρώπινα και τα ηρωικά, ή ερµηνεύουν 
τα σχετικά µε τοποθεσίες, όπως τα όρη ή τους ποταµούς, ή εκθέτουν στοιχεία για 
πλασµατικές ιστορίες και µύθους ή ό,τι ανήκει σε αυτό το είδος. 93 Το ιδιαίτερο, τέλος, 
είναι εκείνο το µέρος που αφορά σε εξετάζουν όσα λέγονται στους ποιητές και 
συγγραφείς, όπου εξηγούν όσα λέγονται µε ασαφή τρόπο, αποφαίνονται για όσα είναι 
σωστά και όσα όχι και διακρίνουν τα γνήσια από τα νόθα. Αυτά είναι, προσδιορίζοντάς 
τα µε τρόπο σχηµατικό και σε γενικές γραµµές, τα µέρη της γραµµατικής. 94 Πρέπει 
όµως να τα εννοούµε όχι διακριτά το ένα άπο το άλλο ούτε όπως θα αποκαλούσε 
κάποιος µέρη του ανθρώπου την ψυχή και το σώµα. Διότι αυτά νοούνται ως 
διαφορετικές µεταξύ τους οντότητες, ενώ τα µέρη της γραµµατικής, το τεχνικό δηλαδή 
και το ιστορικό καθώς και εκείνο που αναφέρεται στις ποιητικές συνθέσεις και στα 
συγγράµµατα, είναι σε µεγάλο βαθµό συνυφασµένα και αναµιγµένα µε τα υπόλοιπα. 95 
Πράγµατι, η εξέταση των ποιητών δεν γίνεται ξεχωριστά από το τεχνικό και ιστορικό 
µέρος, και το καθένα από αυτά δεν µπορεί να συσταθεί χωρίς τον συσχετισµό του µε τα 
υπόλοιπα. Όπως ακριβώς, λοιπόν, αυτοί που λένε µέρη της ιατρικής τη δίαιτα, τη 
χειρουργική και τη φαρµακολογία υπονοούν µε τον τρόπο αυτό ότι υπάρχει στις 
θεωρητικές αρχές τους µεγάλη αλληλουχία – πράγµατι, η δίαιτα δεν προχωρεί χωρίς τη 
φαρµακολογία και τη χειρουργική και η φαρµακολογία µε τη σειρά της συµπεριέχεται 
στις δυνατότητες των υπόλοιπων µερών –, έτσι και στην παρούσα περίπτωση κάθε 
µέρος δεν είναι κάτι που µπορεί να αποµονωθεί ούτε είναι καθαρό από την πρόσµειξή 
του µε τα υπόλοιπα. 96 Αυτή την προκαταρκτική παρατήρηση την κάναµε όχι εκ του 
περισσού, αλλά για να αντιληφθούµε ότι, αν ένα οποιοδήποτε από αυτά τα µέρη 
αποδειχθεί ότι δεν µπορεί να συγκροτηθεί, δυνητικά έχουν καταργηθεί και τα υπόλοιπα, 
από τα οποία το καθένα δεν υπάρχει χωρίς αυτό που καταργήθηκε. Εντούτοις, δεν θα 
ακολουθήσουµε αυτή τη µέθοδο, µολονότι είναι σύντοµη, αλλά θα προσπαθήσουµε να 
προβάλουµε τις αντιρρήσεις µας για το καθένα, σαν να µη χρειαζόταν την παρουσία των 
υπολοίπων. Κι ακολουθώντας τη σειρά, πρέπει να αρχίσουµε από το πρώτο.  
 

Σχόλια 
91–93 ὡς ἄρα τῆς γραµµατικῆς ... τά τε γνήσια ἀπὸ τῶν νόθων διορίζουσιν: Η 
συστηµατοποίηση της γραµµατικής ολοκληρώνεται µε την περιγραφή της αποστολής 
της φιλολογίας στα µέρη που την συνιστούν.  Ο Σέξτος αντλεί τις πληροφορίες του, 
όπως δηλώνει η ονοµαστική αναφορά που κάνει στις πηγές του στο Α 252, από τον 
Ασκληπιάδη. Σύµφωνα µε το µοντέλο του Ασκληπιάδη η γραµµατική διακρίνεται σε 
τρία µέρη: α) στο ἱστορικὸν µέρος, στην πραγµατολογική, ιστορική και µυθολογική 
τεκµηρίωση του περιεχοµένου των λογοτεχνικών κειµένων, β) στο τεχνικὸν µέρος, τις 
ειδικές γλωσσολογικές µελέτες είτε αναφορικά µε την κατηγοριοποίηση των 
συστατικών µερών του λόγου (τέχναι γραµµατικαί) είτε αναφορικά µε την ορθοέπεια 
(τέχναι περὶ ἑλληνισµοῦ) και γ) στο ἰδιαίτερον µέρος, στη φιλολογική προσέγγιση των 
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κειµένων, η οποία συνίσταται στην κριτική έκδοση και την ερµηνεία τους. Για το 
µοντέλο συστηµατοποίησης της γραµµατικῆς τέχνης που διαµόρφωσε ο Ασκληπιάδης 
και για άλλα µοντέλα, όπως αυτό του Διονυσίου του Θρακός και του Τυραννίωνος βλ. 
Matthaios, Greek Scholarship 198–199.  

 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΡΑιΚΟΣ    
ΤΕΧΝΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ 

 
Στέφανος Ματθαίος 

 
Η παρούσα ενότητα φέρει τον συµβατικό τίτλο Σχόλια εἰς τὴν Διονυσίου τοῦ 
Θρακός Τέχνην γραµµατικήν αποδίδoντας στην ελληνική γλώσσα τον τίτλο του 
τρίτου τόµου από το πρώτο µέρος της σειράς Grammatici Graeci, ο οποίος στην 
έκδοση του A. Hilgard (Leipzig 1901) έχει ως εξής: Scholia in Dionysii Thracis 
artem grammaticam. Ο εκτενέστατος αυτός τόµος — περιλαµβάνει αρχαίο 
κείµενο έκτασης 600 περίπου σελίδων — περιέχει το µεγαλύτερο µέρος της, 
χωρίς καµία αµφιβολία, πλουσιότατης υποµνηµατιστικής δραστηριότητας, την 
οποία ανέπτυξαν γραµµατικοί της Ύστερης Αρχαιότητας και των βυζαντινών 
χρόνων σε ένα έργο αναφοράς της αρχαίας γραµµατικής θεωρίας, την Τέχνην 
γραµµατικήν που παραδίδεται υπό το όνοµα του αλεξανδρινού φιλολόγου, του 
Διονυσίου του Θρακός.  

Ο Διονύσιος Θραξ (περ. 170–περ. 90 π.Χ.) ζει και δρα ως µαθητής του 
Αριστάρχου στην Αλεξάνδρεια, από όπου, µετά την πολιτική κρίση που ξεσπά 
κατά το 145/144 π.Χ., αποδρά και καταφεύγει στη Ρόδο· εκεί ιδρύει τη δική του 
φιλολογική σχολή. Ο Διονύσιος Θραξ ήταν φιλόλογος, ο οποίος, όπως 
µαρτυρούν τα περισσότερα από τα αποσπάσµατα που έχουν διασωθεί από το 
έργο του, ασχολήθηκε πρωτίστως µε την ερµηνεία του Οµήρου. Σε θέµατα 
γραµµατικής και υφολογίας αναφέρονται τα συγγράµµατά του Περὶ 
ὀρθογραφίας, Περὶ ποσοτήτων και Περὶ ἐµφάσεως. Στο σύγγραµµά του Πρὸς 
Κράτητα ο Διονύσιος έρχεται σε αντιπαράθεση µε την ερµηνεία του 
εκπροσώπου της φιλολογικής σχολής της Περγάµου, του Κράτητα από τη 
Μαλλό. Ο Διονύσιος ασχολήθηκε και µε την ερµηνεία του Ησιόδου και των 
λυρικών ποιητών. Στο έργο του Μελέται ανέλυσε διάφορα αρχαιογνωστικά 
θέµατα, ενώ ιστορικού περιεχοµένου πρέπει να ήταν το σύγγραµµά του µε τίτλο 
Περὶ Ῥόδου.  

Το έργο όµως µε το οποίο ο αρχαίος κόσµος και η νεότερη έρευνα µέχρι 
και τις µέρες µας συνδέει τις φιλολογικές και γλωσσολογικές επιδόσεις του 
Διονυσίου είναι η Τέχνη γραµµατική, ένα εγχειρίδιο γραµµατικῆς, την πατρότητα 
του οποίου η χειρόγραφη παράδοση αποδίδει στον Διονύσιο. Η Τέχνη 
γραµµατική αποτελεί ένα από τα πρωιµότερα συγγράµµατα που αναφέρονται 
στη φιλολογική επιστήµη. Μετά από τον ορισµό της γραµµατικῆς τέχνης και την 
απαρίθµηση των πεδίων αναφοράς και των αρµοδιοτήτων του γραµµατικοῦ, το 
εγχειρίδιο εστιάζει στη συστηµατική περιγραφή των συστατικών στοιχείων της 
γλώσσας σε ανοδική κλίµακα από τη µικρότερη ενότητα, από τα στοιχεῖα 
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(φθόγγοι, γράµµατα), στην µεγαλύτερη, τον λόγον (πρόταση), µε έµφαση στην 
ανάλυση των λεξικών κατηγορών, των µερῶν τοῦ λόγου. Η γνησιότητα, 
ορθότερα, η πατρότητα του εν λόγω εγχειριδίου αµφισβητήθηκε ήδη από την 
αρχαιότητα. Η συζήτηση κορυφώθηκε κατά τα µέσα του 20ου αιώνα. Με το 
ζήτηµα αυτό η έρευνα συνέδεσε την πορεία διαµόρφωσης, την εξέλιξη και τον 
βαθµό ανάπτυξης των γλωσσικών θεωριών κατά τους ελληνιστικούς χρόνους 
και την αυτοκρατορική εποχή. Σήµερα πιστεύουµε ότι ο Διονύσιος Θραξ 
συνέγραψε ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο για τη φιλολογική επιστήµη, το οποίο, αν 
πιστέψουµε τον Σέξτο Εµπειρικό, έφερε τον τίτλο Παραγγέλµατα. Από το 
εγχειρίδιο αυτό έχει παραδοθεί το πρώτο µέρος, το οποίο ταυτίζεται µε τις 
αρχικές παραγράφους που παραδίδει η φερόµενη υπό το όνοµά του Τέχνη 
γραµµατική. Σε καµία περίπτωση όµως δεν προέρχεται από τον Διονύσιο εκείνο 
το µέρος της Τέχνης γραµατικῆς, το οποίο, από την §11 και εξής, περιέχει τη 
συστηµατική ανάλυση των µερῶν τοῦ λόγου. Η θεωρία που διατυπώνεται στο 
τµήµα αυτό είναι µεταγενέστερη και αντανακλά το θεωρητικό επίπεδο που 
επικρατεί στη γραµµατική θεωρία από τον Απολλώνιο Δύσκολο και έπειτα. 
Ωστόσο, το συγκεκριµένο εγχειρίδιο, µε τη µορφή και τη δοµή στην οποία µας 
έχει παραδοθεί, αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για τη γλωσσική εκπαίδευση και 
τη διδασκαλία της γραµµατικής σε όλη την Ύστερη Αρχαιότητα και τους 
βυζαντινούς χρόνους. Η αξία και η διαχρονική του σηµασία έδωσε και το 
έναυσµα για τον εκτενή υποµνηµατισµό του και την εξαντλητική ερµηνεία όλων 
των θεωρητικών ζητηµάτων που περιέχει, µε στόχο την διαλεύκανση της 
ορολογίας και των σύνθετων ερωτηµάτων και τη διευκόλυνση της διδασκαλίας 
της γραµµατικῆς τόσο από την πλευρά του δασκάλου όσο και του µαθητή. Η 
πλούσια αυτή υποµνηµατιστική δραστηριότητα παραδίδεται στα κείµενα που 
εξέδωσε ο A. Hilgard στον τόµο που αναφέραµε στην αρχή της ενότητας. Στη 
ζωή και το έργο του Διονυσίου του Θρακός αναφέρεται ο Μatthaios, Philologie 
543–545, όπου δίνονται παραποµπές σε περαιτέρω βιβλιογραφία σχετικά και µε 
το θέµα της πατρότητας της Τέχνης γραµµατικῆς. Τα αποσπάσµατα που έχουν 
παραδοθεί από το έργο του Διονυσίου του Θρακός, µε εξαίρεση την Τέχνην 
γραµµατικήν, εξέδωσε και µελέτησε η Linke, Fragmente des Dionysios Thrax. 
Την Τέχνην γραµµατικήν εξέδωσε ο G. Uhlig στο πρώτο τεύχος του πρώτου 
µέρους της σειράς Grammatici Graeci (Leipzig 1883).  

Τα Σχόλια που περιλαµβάνει η έκδοση του Hilgard είναι συµπιλήµατα και 
συλλογές που προέρχονται από διάφορα ερµηνευτικά έργα και υποµνήµατα 
στην Τέχνην γραµµατικήν του Διονυσίου του Θρακός και ταξινοµούνται σε 
οµάδες βάσει των χειρογράφων που τα παραδίδουν. Διακρίνονται, µεταξύ 
άλλων, τρεις κύριες οµάδες ή συλλογές σχολίων: τα scholia Vaticana (από τον 
βασικό τους φορέα παράδοσης, τον Codex Vaticanus gr. 14), τα scholia 
Marciana (από τον Codex Venetus Marcianus 489) και τα scholia Londinensia 
(από τον Codex British Museum Add 5118). Οι εν λόγω συλλογές παραδίδονται 
ανώνυµα. Στο περιεχόµενό τους κατονοµάζονται όµως ορισµένοι από 
συγγραφείς τους. Ονόµατα γραµµατικών που µαρτυρούνται στη συλλογή είναι 
ενός Ηλιοδώρου, ενός Μελάµποδος ή Διοµήδους, ενός Πορφυρίου, ενός 
Στεφάνου και ενός Γεωργίου. Κανείς από τους γραµµατικούς αυτούς δεν είναι 
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γνωστός από άλλες πηγές ή άλλα έργα. Η χρονολόγησή τους είναι αβέβαιη. Ο 
G. Uhlig, ο εκδότης της Τέχνης γραµµατικῆς, είχε προτείνει για τους 
περισσότερους από αυτούς τη χρονολόγησή τους µετά τον 6ο ή στις αρχές του 
7ου αιώνα. Ο Lallot, La grammaire 32–36, θεωρεί ότι το υπόµνηµα του 
Ηλιοδώρου είναι µεταγενέστερο του Χοιροβοσκού, ενός γραµµατικού της 
βυζαντινής περιόδου, ο οποίος, σύµφωνα µε την άποψη που υιοθετεί ο Lallot, 
ζει κατά τον 9ο αιώνα. Ως προς το θεωρητικό τους υπόβαθρο, τα Σχόλια 
αντικατοπτρίζουν τη γλωσσική θεωρία στο επίπεδο που είχε διαµορφωθεί κατά 
την εποχή του Απολλωνίου του Δύσκολου και του Ηρωδιανού· και οι δύο δρουν 
κατά τον 2ο αιώνα. Τη συγκρότηση των επιµέρους συλλογών, τις πηγές και τη 
χειρόγραφη παράδοση εξετάζει λεπτοµερώς ο A. Hilgard στην εκτενή εισαγωγή 
που συνοδεύει την έκδοση των κειµένων (Grammatici Graeci I/3, V–XLIX). 
Σύγχρονες µελέτες για αυτήν την πλούσια συλλογή υλικού και, συνάµα, τη 
σηµαντικότατη πηγή γνώσης για την ιστορία της φιλολογικής επιστήµης και της 
γραµµατικής θεωρίας, αλλά και την ιστορία της εκπαίδευσης κατά την Ύστερη 
Αρχαιότητα και τους βυζαντινούς χρόνους δυστυχώς δεν υπάρχουν. Στη 
συγκρότηση της συλλογής ή των συλλογών των σχολίων αναφέρεται ο Lallot, 
La grammaire 32–36, o οποίος συνοδεύει το υπόµνηµά του στην Τέχνην 
γραµµατικήν του Διονυσίου του Θρακός µε ορισµένα εκτενή παραθέµατα από τα 
Σχόλια, τα οποία µεταφράζει στα γαλλικά.  
 

Scholia Vaticana: Προλεγόµενα – Περὶ τέχνης 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Το χωρίο που ακολουθεί αντλείται από τα λεγόµενα scholia Vaticana, εκείνη 
δηλαδή την οµάδα σχολίων που πήρε την επωνυµία της από το κύριο 
χειρόγραφο που τα παραδίδει, τον Codex Vaticanus gr. 14. Το απόσπασµα που 
παραθέτουµε προέρχεται από τα εκτενή Προλεγόµενα, τα οποία προτάσσονται 
του σχολιασµού της γλωσσικής θεωρίας που καταγράφεται στο γραµµατικό 
εγχειρίδιο. Τα Προλεγόµενα αναφέρονται, εν είδει εισαγωγής, σε ποικίλα 
θεωρητικά ερωτήµατα, τα οποία σχετίζονται µε τις αρχαίες επιστήµες, την 
ιστορία της επιστήµης και του επιστηµονικού λόγου, καθώς και τη θέση της 
γραµµατικῆς τέχνης, της φιλολογίας δηλαδή, στο σύστηµα των επιστηµών. Πιο 
συγκεκριµένα, το ακόλουθο απόσπασµα εντάσσεται την ενότητα Περὶ τέχνης 
και αναφέρεται αρχικά στον Διονύσιο τον Θράκα και την ιδιαίτερη συµβολή του 
στη φιλολογία και στην επιστήµη γενικότερα, στη συνέχεια στη σηµασία και 
την αξία της φιλολογικής επιστήµης και, τέλος, στο θέµα της πατρότητας του 
εγχειριδίου, δηλώνοντας αµφιβολίες για την ταύτιση του Διονυσίου του Θρακός 
µε τον συγγραφέα της Τέχνης γραµµατικῆς.  
 
158, 17–161, 25: Ο Διονύσιος Θραξ, το εγχειρίδιό του και η αξία της φιλολογίας 

 
Ἰστέον δὲ ὅτι Διονύσιος ὁ Θρᾷξ ὁ τὴν τέχνην συγγραψάµενος τὴν γραµµατικὴν τὸ 
µὲν γένος ἦν Βυζάντιος, ἐκαλεῖτο δὲ Θρᾷξ, τῷ µείζονι κοσµούµενος τῆς χώρας 
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ὀνόµατι. Ἐγένετο δὲ ἄγαν σπουδαῖος 20 καὶ φιλοµαθής, ὥστε πάντας 
ὑπερβάλλεσθαι τοὺς κατ’ αὐτόν· σφόδρα δὲ κατορθώσας τὴν τέχνην τὴν 
γραµµατικήν, οὐ µόνος ἔχειν ἠθέλησε τῆς γνώσεως τὴν ἀπόλαυσιν, οὔτε µέχρι τῆς 
οἰκείας ψυχῆς ἔστησε τὴν ὠφέλειαν, ἀλλὰ φιλάνθρωπος ὢν καὶ ἄφθονος καθ’ 
ὑπερβολήν, ἐσπούδασεν εὐεργέτης γενέσθαι τῶν σπευδόντων, θεµέλιον τοῖς νέοις 
εἰσαγωγικὴν εὐεργέτης γενέσθαι τῶν σπευδόντων, θεµέλιον τοῖς νέοις εἰσαγωγικὴν 
25 συγγραψάµενος τέχνην, πᾶσάν τε αὐτὴν δυσκολίας ἐκτὸς ποιησάµενος, ἵνα µὴ τῇ 
αὐτῆς δυσκολίᾳ φευκτέα νοµίζηται, ποθεινὴ δὲ µᾶλλον ὑπάρχῃ τοῖς ἐντυγχάνουσιν. 
Πεποίηκε δὲ αὐτὴν πολλῇ χρησάµενος ἀκολουθίᾳ καὶ τάξει· καὶ πρῶτον µὲν 
ὁρίζεται, τί ἐστι γραµµατική, ἐπεὶ καὶ περὶ αὐτῆς λέγειν προέθετο· ἔπειτα 
διεξέρχεται περὶ τῆς ἀναγνώσεως, 30 καταλαµβάνεται δὲ αὕτη διά τε τῶν τόνων 
καὶ τῶν στιγµῶν· πρόεισι δὲ λοιπὸν καὶ ἐπὶ τὰς συλλαβάς, αἵτινες καὶ αὐταὶ ἐκ τῶν 
στοιχείων συνίστανται· εἶτά τε καὶ περὶ αὐτῶν διεξελθών, πόσα τέ ἐστι καὶ 
ποσαχῶς διαιρεῖται, µετέρχεται διδασκαλικῶς καὶ ἐπὶ τὰ ὀκτὼ µέρη τοῦ λόγου, 
1591 δι’ ὧν ἡ πᾶσα καταλαµβάνεται τέχνη, µετὰ πολλῆς σαφηνείας ἑκάστου τὸν 
ὅρον ἐκθέµενος, καὶ ὅπως δεῖ ταῦτα συντόµως µαθεῖν. Ἔστι γὰρ πρέπον ἐν ταῖς 
εἰσαγωγαῖς τὰ δύσκολα καὶ ὑπερβαίνοντα τὴν δύναµιν τῶν εἰσαγοµένων σιωπᾶν 
καὶ καταλιµπάνειν, ἵνα οὕτω κατ’ ὀλίγον οἱ 5 τῆς τέχνης ἁπτόµενοι τὰ ὁδηγοῦντα 
προοίµια τῶν κανόνων µανθάνωσιν. Ἀλλὰ γὰρ ἐπεὶ περὶ τοῦ τεχνικοῦ ταῦτα 
διεξήλθοµεν, φέρε δὴ καὶ ἐν ταῦθα τὰ εἰωθότα πανταχοῦ ζητεῖσθαι τοῖς ἐξηγηταῖς 
ὀκτὼ κεφάλαια θεωρήσωµεν. 

Ἰστέον οὖν ὅτι σκοπὸν ἔχει ὁ Διονύσιος ὡς ἐν εἰσαγωγῇ 10 παραδοῦναι 
πάντα τῆς γραµµατικῆς τὰ θεωρήµατα, µάλιστα δὲ τὰ ὀκτὼ µέρη τοῦ λόγου. — Τὸ 
δὲ χρήσιµον τοῦ παρόντος συγγράµµατος ὁ σκοπὸς φανεροῖ. Οἶµαι δὲ ὅτι οὐ 
µόνον {τὸ} χρήσιµον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ παιδεύεσθαι γράµµατα, ὧν 
χωρὶς οὔτε ἴδιαι τάξεις οὔτε πολιτικαὶ δύνανται συστῆναι· εἰ γοῦν τὰ γράµµατα 
ἀναγκαιότατά εἰσι, περὶ δὲ 15 γραµµάτων ἡ γραµµατικὴ διαλαµβάνεται, τῶν 
ἀναγκαιοτάτων ἄρα τῷ βίῳ καὶ χρησιµωτάτων τὸ τῆς γραµµατικῆς καθέστηκε 
µάθηµα. Μάθοι δ’ ἄν τις ἐντεῦθεν ἀκριβέστερον· µουσικὴν µὲν γάρ τις ἀγνοῶν ἢ 
ἀστρονοµίαν ἤ τινα τῶν ἄλλων λογικῶν τεχνῶν, οὐκ ἂν αἰσχύνοιτο, ὡς ἂν οὐ 
µεγάλα πρὸς τὰς χρείας τοῦ βίου βλαπτόµενος· ἐὰν δὲ γραµµάτων 20 τις 
ἐστερηµένος εὑρεθῇ, ἀµαθὴς ὑπάρχει. Ὅθεν οὐδὲ τοὺς οἰκέτας ἀπεστέρουν οἱ 
χαρίεντες τῆς τοιαύτης παιδεύσεως· ὁ γοῦν παρὰ τῷ Θεοφίλῳ τῷ κωµικῷ 
θεράπων ἐν τοῖς Ἀποδήµοις λέγει· 

«καί τοι τί φηµι καὶ τί δρᾶν βουλεύοµαι; 
προδοὺς ἀπιέναι τὸν ἀγαπητὸν δεσπότην, 
25 τὸν τροφέα, τὸν σωτῆρα, δι’ ὃν εἶδον νόµους 
Ἕλληνας, ἔµαθον γράµµατ’, ἐµυήθην θεοῖς·» 

ὥσπερ γὰρ τῶν ἱερῶν µεταδιδόασι τοῖς οἰκέταις καὶ τῶν νόµων, οὕτω µαθήσεως 
γραµµάτων µεταδιδόασιν αὐτοῖς, ἵνα τοῖς γράµµασιν ἡµεροῖντο καὶ πρὸς τὰς τοῦ 
βίου χρήσεις ὦσι πεπαιδευµένοι. Ἔχει δὲ ἡ γραµµατικὴ 30 καὶ ψυχαγωγίαν ἐµµελῆ, 
διδάσκουσα κάλλος ποιηµάτων, ἱστορίαις τε καὶ µύθοις κατᾴδουσα· φιλόµυθος 
γὰρ ὁ ἄνθρωπος. Καὶ ἁπλῶς πρὸς ἑκάστου βίον συντελεῖ· ὁ µὲν γὰρ πολεµικὸς 
παρατάξεσι χαίρει ταῖς πεζαῖς τε καὶ ναυτικαῖς, ὁ δὲ εἰρηνικὸς ὑποθήκαις καὶ 
παραινέσεσιν, <ὁ δ’ ἀγωνιστὴς> 1601 ἱππικῶν τε ἀγώνων ἀκροάσεσι καὶ 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

734 

µουσικῶν. Λυσιτελεῖ δὲ καὶ τῷ ἑλληνισµῷ, ὀρθότητα διδάσκουσα λέξεων καθ’ 
ἑκάστην διάλεκτον, οὗ κάλλιον οὐδέν ἐστι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων· τὸν γὰρ 
δοθέντα πρὸς τοῦ θεοῦ λόγον θειότερον ὡς ἀληθῶς ἐποίησεν, ἐπανορθοῦσα πᾶν 
τὸ ἄτακτον καὶ 5 πληµµελές. Προτροπαὶ δὲ καὶ διδασκαλίαι καὶ ἀποτροπαὶ καὶ 
νουθεσίαι πόθεν οὕτω καλαὶ καὶ πολύτροποι πλὴν παρὰ ποιητῶν, οὓς διασῴζει 
καὶ συνίστησι γραµµατική; πόθεν δ’ ἄν τις ἀρύσαιτο µαθήµατα µᾶλλον σπουδαῖα 
καὶ πολιτεύµατα; τίς δὲ ἄµεινον δικαιώµατα πόλεων καὶ ἐθνῶν εὑρεῖν δύναται καὶ 
διοικῆσαι κτίσεις κατ’ ἀκρίβειαν, γράµµατα µηδαµῶς 10 ἐπιστάµενος; Ὅθεν οὐκ 
ἀπὸ σκοποῦ καὶ Ἐρατοσθένης ἔφη, ὅτι γραµµατική ἐστιν ἕξις παντελὴς ἐν 
γράµµασι, γράµµατα καλῶν τὰ συγγράµµατα. Ὅτι δὲ γράµµατα τὰ συγγράµµατα, 
δηλοῖ ὁ Καλλίµαχος εἰπὼν «Ὁµήρειον δὲ καλεῦµαι Γράµµα» , ἀντὶ τοῦ 
σύγγραµµα· καὶ πάλιν παρὰ τῷ αὐτῷ περὶ Κλεοµβρότου· 

15 εἴπας «ἥλιε χαῖρε» {φαεινὲ} Κλεόµβροτος Ἀµβρακιώτης 
ἥλατ’ ἀφ’ ὑψηλοῦ τείχεος εἰς Ἀΐδην, 
ἄξιον οὔ τι παθὼν θανάτου κακόν, ἀλλὰ Πλάτωνος 
ἓν τὸ περὶ ψυχῆς γράµµ’ ἀναλεξάµενος· 

πρὸς τοῦτο δὲ εἶπεν Ὀλυµπιόδωρος ὁ φιλόσοφος 
20 εἰ µὴ γράµµα Πλάτωνος ἐµὴν ἐπέδησεν ἐρωήν, 
ἤδη λυγρὸν ἔλυσα βίου πολυκηδέα δεσµόν, 

τουτέστιν εἰ µὴ ὠφελήθην ἐκ Πλάτωνος τρόπον εὐζωΐας, προέκρινα ἂν µὴ εἶναι ἢ 
κακῶς εἶναι. 

Περὶ δὲ τοῦ εἰ ἔστι γνήσιον τὸ παρὸν σύγγραµµα Διονυσίου τοῦ 25 Θρᾳκὸς 
ἠµφισβήτηται· ἐπεχείρησαν γάρ τινες οὕτως εἰπόντες, ὡς οἱ τεχνικοὶ µέµνηνται 
Διονυσίου τοῦ Θρᾳκὸς καὶ λέγουσιν, ὅτι διεχώριζε τὴν προσηγορίαν ἐκεῖνος ἀπὸ 
τοῦ ὀνόµατος καὶ συνῆπτε τῷ ἄρθρῳ τὴν ἀντωνυµίαν· ὁ δὲ παρὼν τεχνικὸς τὴν 
προσηγορίαν καὶ τὸ ὄνοµα ἓν µέρος λόγου οἶδεν ἐν οἷς φησιν «ἡ γὰρ προσηγορία 
ὡς 30 εἶδος τῷ ὀνόµατι ὑποβέβληται», καὶ τὸ ἄρθρον καὶ τὴν ἀντωνυµίαν δύο 
µέρη λόγου γινώσκει, καὶ οὐχὶ ἕν. Ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὡς ἐκεῖνος ὁ Διονύσιος ἄλλος 
ἦν· ἐκεῖνος µὲν γὰρ µαθητὴς ἦν Ἀριστάρχου, ὃς καὶ τὸν ἑαυτοῦ διδάσκαλον 
ζωγραφήσας ἐν τῷ στήθει αὐτοῦ τὴν τραγῳδίαν ἐζωγράφησε διὰ τὸ ἀποστηθίζειν 
αὐτὸν πᾶσαν τὴν τραγῳδίαν· οὗτος δέ ἐστιν ὁ λεγόµενος ὁ τοῦ Πηροῦ· ἐλέγετο δὲ 
καὶ οὗτος Θρᾷξ, ἢ διὰ 1611 τὸ τραχὺ ἴσως τῆς φωνῆς, ἢ διότι καὶ τῇ ἀληθείᾳ Θρᾷξ 
ἦν· εἰκὸς δὲ καὶ κατὰ πλάνην κληθῆναι αὐτὸν Θρᾷκα. Ὅτι δὲ ἄλλος ἐστὶν ἐκεῖνος 
καὶ ἄλλος οὗτος, δηλοῖ καὶ ὁ παρ’ ἀµφοτέρων ὁρισµὸς τοῦ ῥήµατος· καὶ ἄλλος 
οὗτος, δηλοῖ καὶ ὁ παρ’ ἀµφοτέρων ὁρισµὸς τοῦ ῥήµατος· οὗτος µὲν γὰρ οὕτως τὸ 
ῥῆµα ὁρίζεται, «ῥῆµά ἐστι λέξις 5 ἄπτωτος, ἐπιδεκτικὴ χρόνων τε καὶ προσώπων 
καὶ ἀριθµῶν, ἐνέργειαν ἢ πάθος παριστῶσα»· ὁ δὲ Διονύσιος ὁ Θρᾷξ, ὥς φησιν 
Ἀπολλώνιος ἐν τῷ Ῥηµατικῷ, οὕτως ὁρίζεται τὸ ῥῆµα, «ῥῆµά ἐστι λέξις 
κατηγόρηµα σηµαίνουσα». 

Τὸ δὲ παρὸν σύγγραµµα πρὸ πάντων ἀναγινώσκεται ὡς ἐν εἰσαγωγῆς τάξει, 
περιέχον πάντα τὰ ὀκτὼ µέρη τοῦ λόγου, καὶ ἔτι περὶ στοιχείων καὶ συλλαβῶν 
διδάσκον, καὶ λέγον ἃ πρὸ παντὸς ἄλλου δέον ἀναγινώσκεσθαι. —Ἐπιγέγραπται 
δὲ τὸ παρὸν σύγγραµµα κατὰ µέν τινας «περὶ γραµµατικῆς», κατὰ δὲ ἑτέρους «περὶ 
κριτικῆς τέχνης»· κριτικὴ δὲ λέγεται τέχνη ἐκ τοῦ καλλίστου µέρους, «ἕκτον» 15 
γάρ ἐστι «κρίσις ποιηµάτων, ὃ δὴ κάλλιστόν ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ»· <ἢ> 
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κριτικὴ λέγεται, ἐπειδὴ ἐν αὑτῇ <ἔχει> τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἐξέτασιν τῆς ποιότητος 
τῶν µερῶν τοῦ λόγου. — Διαιρεῖται δὲ εἴς τε τὴν τοῦ ἀναγνωστικοῦ διδασκαλίαν 
καὶ εἰς τὴν περὶ ῥαψῳδίας, ἔτι εἰς τὴν τῶν ὀκτὼ µερῶν τοῦ λόγου παράδοσιν. 

20 Τεσσάρων δ’ ὄντων τῶν διδασκαλικῶν τρόπων, διαιρετικοῦ, ὁριστικοῦ, 
ἀποδεικτικοῦ καὶ ἀναλυτικοῦ, τῷ διαιρετικῷ χρῆται µόνῳ καὶ τῷ ὁριστικῷ· πάντα 
τε γὰρ τὰ µέρη τοῦ λόγου ὁρίζεται, καὶ ἓν ἕκαστον αὐτῶν διαιρεῖ, τὸ µὲν ὄνοµα εἰς 
κύριον καὶ προσηγορικὸν καὶ ἐπίθετον καὶ τὰ λοιπά, τὸ δὲ ῥῆµα εἰς ὁριστικόν, εἰς 
προστακτικὸν καὶ τἆλλα. 

25 Ἀνάγεται δὲ τὸ προκείµενον βιβλίον ὑπὸ τὸ λογικὸν ὄργανον· πᾶσα γὰρ 
τεχνικὴ διδασκαλία ὑπὸ τὸ λογικὸν ὄργανον ἀνάγεται. 
 

Μετάφραση 
Πρέπει να γνωρίζουµε ότι ο Διονύσιος ο Θραξ, ο οποίος συνέγραψε την Τέχνην 
γραµµατικήν, καταγόταν από το Βυζάντιο, επονοµαζόταν όµως Θραξ, έχοντας ως 
στολίδι την ευρύτερη ονοµασία του τόπου καταγωγής του. Υπήρξε εξαιρετικά επιµελής 
20 και φιλοµαθής, ώστε να ξεπεράσει όλους τους οµοτέχνους του. Αφού oδήγησε σε 
τελείωση την επιστήµη της γραµµατικής, δεν θέλησε να έχει µόνος την απόλαυση της 
γνώσης ούτε εξύψωσε την ωφέλεια µέχρι τη δική του ψυχή, αλλά όντας φιλάνθρωπος 
και γενναιόδωρος σε υπερβολικό βαθµό, νοιάστηκε να γίνει ευεργέτης όσων επιδιώκουν 
να ασχοληθούν µε την επιστήµη αυτή, 25 καθώς συνέγραψε εισαγωγικό εγχειρίδιο ως 
βάση για την γραµµατική τέχνη, αποµακρύνοντας από ολόκληρη τη θεωρία της κάθε 
δυσκολία, για να µη νοµίζει κανείς ότι πρέπει να την αποφεύγουν εξαιτίας της 
δυσκολίας της, αλλά να είναι όσο γίνεται πιο αξιαγάπητη σε όσους θέλουν να 
εξοικειωθούν µαζί της. Δηµιούργησε το πόνηµά του χρησιµοποιώντας µεγάλη συνέπεια 
στην παρουσίαση και σωστή διάταξη. Και αρχικά ορίζει τι είναι γραµµατική, επειδή 
στοχεύει αυτήν να εξετάσει. Έπειτα αναλύει τα σχετικά µε την ανάγνωση – η 
συγκεκριµένη θεωρία 30 συλλαµβάνεται µέσω της παρουσίασης και των τόνων και των 
σηµείων στίξης. Στη συνέχεια προχωρά στην ανάλυση των συλλαβών, οι οποίες µε τη 
σειρά τους αποτελούνται από τα στοιχεία. Κι έπειτα, αφού ανέλυσε και αυτά, και πόσα 
δηλαδή είναι και σε πόσα µέρη διαιρούνται, µεταβαίνει µε διδακτικό τρόπο στην 
εξέταση και των οκτώ µερών του λόγου, 1591 µέσα από τα οποία συλλαµβάνεται 
ολόκληρο το θεωρητικό µέρος της γραµµατικής τέχνης, εκθέτοντας µε µεγάλη σαφήνεια 
τον ορισµό καθενός από αυτά και πώς πρέπει να µάθει κανείς αυτά µε συνοπτικό τρόπο. 
Διότι στα εισαγωγικά εγχειρίδια αρµόζει να αποσιωπούν τα δύσκολα θέµατα και όσα 
ξεπερνούν τις δυνατότητες αυτών που εκπαιδεύονται, για να µαθαίνουν µε τον τρόπο 
αυτό σταδιακά 5 όσοι επιδιώκουν να µαθητεύσουν στη φιλολογία τα αρχικά στοιχεία 
που οδηγούν στη σύλληψη και διατύπωση των κανόνων. … 

Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουµε ότι ο Διονύσιος σκοπεύει να εκθέσει µε εισαγωγικό 
τρόπο 10 όλα τα θεωρητικά στοιχεία που αφορούν στη γραµµατική τέχνη, ιδιαίτερα όµως 
τα οκτώ µέρη του λόγου. — Τη χρησιµότητα του παρόντος συγγράµµατος φανερώνει ο 
σκοπός του. Νοµίζω ότι είναι όχι µόνο χρήσιµο αλλά και αναγκαίο να µαθαίνει κανείς 
γράµµατα, χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατόν να συσταθούν ούτε τα ιδιωτικά ούτε τα 
πολιτικά πράγµατα. Εφόσον λοιπόν τα γράµµατα είναι το πιο απαραίτητο πράγµα και η 
γραµµατικά ασχολείται µε 15 τα γράµµατα, εποµένως το µάθηµα της γραµµατικής 
συγκαταλέγεται στα πιο αναγκαία και πιο χρήσιµα. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς µε 
ακριβέστερο τρόπο από το εξής: κάποιος δηλαδή, ο οποίος δεν γνωρίζει µουσική ή 
αστρονοµία ή κάποια από τις υπόλοιπες λογικές επιστήµες, δεν θα ντρεπόταν, σαν να µη 
στερούνταν σηµαντικά εφόδια για τις ανάγκες της ζωής. Εάν όµως βρεθεί 20 να µη 
γνωρίζει γράµµατα, τότε είναι αµαθής. Γι’ αυτό ούτε τους δούλους τους δεν στερούσαν 
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οι καλλιεργηµένοι άνθρωποι από τέτοιου είδους εκπαίδευση. Έτσι, ο δούλος που απαντά 
στον κωµικό ποιητή Θεόφιλο λέει στην κωµωδία µε τίτλο Ἀπόδηµοι:  

«και βέβαια τι λέω και τι σκέφτοµαι να πράξω;  
να φύγω προδίδοντας τον αγαπητό µου αφέντη,  
25 που µε ανέθρεψε, που µε έσωσε, που µου έµαθε τους νόµους  

τους ελληνικούς, µε έµαθε γράµµατα, µε µύησε στους θεούς».  
Διότι όπως ακριβώς κάνουν τους δούλους κοινωνούς στη θρησκευτική λατρεία και 
στους νόµους, έτσι µεταδίδουν σε αυτούς και τη γνώση των γραµµάτων, για να 
εξευγενίζονται µέσω των γραµµάτων και να είναι εκπαιδευµένοι στις πρακτικές ανάγκες 
της ζωής. Η γραµµατική, όµως, προσφέρει 30 και κατάλληλη απόλαυση, καθώς διδάσκει 
την οµορφιά των ποιηµάτων και µαγεύοντας µε τις ιστορίες και τους µύθους· διότι ο 
άνθρωπος αγαπά τους µύθους. Και µε τρόπο ξεκάθαρο ωφελεί σε καθενός τη ζωή. 
Δηλαδή ο άνθρωπος που αρέσκεται στον πόλεµο χαίρεται µε τις στρατιωτικές 
παρατάξεις πεζικού και ναυτικού, ο φιλειρηνικός µε τις συµβουλές και τις παραινέσεις, 
ο αθλητής από την άλλη 1601 µε τις διηγήσεις ιππικών και µουσικών αγώνων. Ωφελεί 
και στη σωστή χρήση της ελληνικής διδάσκοντας την ορθότητα των λέξεων σε καθεµία 
διάλεκτο, από το οποίο τίποτε οµορφότερο δεν υπάρχει στο ανθρώπινο γένος. Διότι 
αυτόν που αφιερώθηκε στον λόγο του θεού τον έκανε αληθινά θεϊκότερο, διορθώνοντας 
κάθε τι ασύντακτο 5 και λανθασµένο. Από πού θα προέρχονταν προτροπές και διδαχές 
και αποτροπές και νουθεσίες τόσο ωραίες και τόσο ποικίλες αν όχι από τους ποιητές, 
τους οποίους διασώζει και φροντίζει η γραµµατική; Κι από πού θα αντλούσε κανείς πιο 
σηµαντικές γνώσεις και αναφορικά µε τα πολιτεύµατα; Ποιος έχει τη δύναµη να 
επινοήσει τα δικαιώµατα των πόλεων και των εθνών και να διοικήσει τα δηµιουργήµατά 
του σε κάθε λεπτοµέρεια, αν δεν γνωρίζει 10 καθόλου γράµµατα; Γι’ αυτό όχι άσχετα µε 
τον σκοπό της είπε και ο Ερατοσθένης ότι «η γραµµατική είναι η πλήρης και 
ολοκληρωµένη κατοχή γνώσεων στο πεδίο των γραµµάτων», ονοµάζοντας µε τον όρο 
γράµµατα τα συγγράµµατα. Ότι µε τον όρο γράµµατα εννοούνται τα συγγράµµατα, το 
φανερώνει ο Καλλίµαχος, όταν χρησιµοποίησε στην έκφραση «Ὁµήρειον δὲ καλεῦµαι 
γράµµα» τη λέξη γράµµα αντί του συγγράµµατος. Και πάλι στον Καλλίµαχο απαντά η 
λέξη γράµµα µε τη σηµασία του συγγράµµατος, όταν αναφέρεται στον Κλεόµβροτο:  

15 «Αφού είπε ‘Ήλιε, χαίρε’, ο Κλεόµβροτος ο Αµβρακιώτης 
πήδηξε από ψηλό τείχος στον Άδη, 
όχι επειδή είδε κάτι αντάξιο του θανάτου, αλλά του Πλάτωνα 
επειδή διάβασε ένα γράµµα, το Περί ψυχής». 

Σε αναφορά µε αυτό ο φιλόσοφος Ολυµπιόδωρος είπε: 
20 «Αν το γράµµα του Πλάτωνα δεν είχε δέσει τη δική µου ορµή, 
ήδη θα είχα λύσει τα θλιβερά δεσµά της ζωής µου, που είναι γεµάτα βάσανα». 

Δηλαδή, αν δεν είχα ωφεληθεί από τον Πλάτωνα στον καλό τρόπο ζωής, θα είχα 
προτιµήσει να µην υπάρχω παρά να ζω µε ανυπόφορο τρόπο. 

Το ερώτηµα αν το παρόν σύγγραµµα είναι γνήσιο έργο του Διονυσίου 25 του 
Θρακός είναι αντικείµενο αµφισβήτησης. Διότι ορισµένοι εξέφρασαν τα εξής 
επιχειρήµατα, ότι δηλαδή οι τεχνογράφοι µνηµονεύουν τον Διονύσιο τον Θράκα και 
λένε ότι διέκρινε την προσηγορίαν από την κατηγορία του ὀνόµατος και συγκατέλεγε την 
ἀντωνυµίαν µαζί µε την κατηγορία του ἄρθρου. Ο τεχνογράφος όµως στο παρόν 
εγχειρίδιο αναγνωρίζει την προσηγορίαν και το ὄνοµα ως ένα µέρος του λόγου στο 
σηµείο που λέει ότι «η προσηγορία εντάσσεται στην κατηγορία του ὀνόµατος 30 και 
αποτελεί ένα εἶδος του», και επίσης αναγνωρίζει το ἄρθρον και την ἀντωνυµίαν ως δύο 
µέρη του λόγου και όχι ως ένα. Είναι δυνατόν λοιπόν να πει κανείς ότι εκείνος ήταν 
διαφορετικός Διονύσιος. Εκείνος δηλαδή ήταν µαθητής του Αριστάρχου, ο οποίος σε 
ζωγραφική απεικόνιση του δασκάλου του τον ζωγράφησε να φέρει στο στήθος του την 
εικόνα της τραγωδίας, επειδή ο Αρίσταρχος αποστήθιζε όλες τις τραγωδίες. Αυτός όµως 
35 στον οποίο αποδίδεται το εγχειρίδιο φέρεται ως γιος ενός Πηρού· αποκαλούνταν όµως 
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κι αυτός Θραξ είτε εξαιτίας 1611 ίσως της τραχύτητας της φωνής του είτε επειδή 
καταγόταν πράγµατι από τη Θράκη. Είναι όµως πιθανόν και εξαιτίας κάποια πλάνης να 
ονοµάστηκε αυτός Θράξ. Ότι άλλος είναι εκείνος (δηλαδή ο Διονύσιος ο Θραξ) και 
άλλος αυτός (δηλαδή ο συγγραφέας του εγχειριδίου), το φανερώνει και ο ορισµός που 
δίνει για την κατηγορία του ῥήµατος και ο ένας και ο άλλος. Διότι αυτός ορίζει το ῥῆµα 
στο παρόν εγχειρίδιο ως εξής: «ῥῆµα είναι η λέξη 5 που δεν έχει πτώσεις, επιδέχεται 
χρόνους και πρόσωπα και αριθµούς και παριστάνει ενέργεια ή πάθηµα». Ο Διονύσιος 
όµως ο Θραξ, όπως λέει ο Απολλώνιος στο σύγγραµµά του Ῥηµατικόν, ορίζει το ῥῆµα 
ως εξής: «ῥῆµα είναι η λέξη που σηµαίνει ένα κατηγόρηµα». 

Το παρόν σύγγραµµα µελετάται πριν από όλα 10 εν είδει εισαγωγής, καθώς 
περιέχει τα οκτώ µέρη τοῦ λόγου στο σύνολό τους και επιπλέον διδάσκει τα σχετικά µε 
τα στοιχεία και τις συλλαβές και αναφέρει αυτά που πρέπει να διαβάζονται πριν από 
καθετί άλλο. — Επιγράφεται το παρόν σύγγραµµα σύµφωνα µε ορισµένους «Περὶ 
γραµµατικῆς», κατ’ άλλους όµως «Περὶ κριτικῆς τέχνης». Η τέχνη της φιλολογίας 
επονοµάζεται κριτική από το πιο όµορφο µέρος της· διότι «έκτο» 15 µέρος της είναι «η 
κριτική αποτίµηση των ποιηµάτων, το οποίο βέβαια είναι το ωραιότερο από όλα όσα 
ανήκουν στην τέχνη». Ή ονοµάζεται κριτική, επειδή αντικείµενό της είναι η κριτική 
αποτίµηση και η εξέταση της ποιότητας των µερῶν τοῦ λόγου. – Διαιρείται στη 
διδασκαλία της θεωρίας σχετικά µε την ανάγνωση και σχετικά µε τη ραψωδία, επιπλέον 
και στην πραγµάτευση των οκτώ µερῶν τοῦ λόγου.  

20 Τέσσερις είναι οι τρόποι διδασκαλίας, αυτός που στηρίζεται σε διαιρέσεις, σε 
ορισµούς, σε αποδείξεις και σε ανάλυση. Το εγχειρίδιο χρησιµοποιεί µόνο τον 
διαιρετικό και οριστικό τρόπο. Διότι και ορίζει όλα τα µέρη τοῦ λόγου και προβαίνει σε 
διαιρέσεις για το καθένα από αυτά, επιµερίζοντας την κατηγορία του ὀνόµατος σε 
κύριον και προσηγορικόν και ἐπίθετον και στα υπόλοιπα, την κατηγορία του ῥήµατος σε 
προστακτικόν και στα υπόλοιπα είδη.  

25 Το παρόν βιβλίο ανήκει στα λογικά εγχειρίδια· διότι η διδασκαλία κάθε τέχνης 
αποτελεί εργαλείο λογικής.  
 

Σχόλια 
158, 17–19 Διονύσιος ὁ Θρᾷξ … τῷ µείζονι κοσµούµενος τῆς χώρας ὀνόµατι: Τα Σχόλια 
ξεκινούν την αναφορά τους στον συγγραφέα της Τέχνης δίνοντας κάποιες στοιχειώδεις 
βιογραφικές πληροφορίες για τον γραµµατικό. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία αυτή ο 
Διονύσιος καταγόταν από το Βυζάντιο, επικράτησε ωστόσο ως εθνικός του 
προσδιορισµός το προσωνύµιο Θρᾷξ, ονοµασία που δηλώνει την ευρύτερη περιοχή, 
στην οποία ανήκει η γενέτειρά του. Με βάση όµως αρχαιότερες µαρτυρίες από αυτήν 
των Σχολίων, όπως είναι ο Στράβων αλλά και ο Βάρρων, ο Διονύσιος γεννήθηκε και 
µεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια· θρακικής καταγωγής θα ήταν σύµφωνα µε τη θεώρηση 
αυτή οι πρόγονοί του. Τη θρακική καταγωγή του Διονυσίου µαρτυρεί το όνοµα του 
πατέρα του, ο οποίος, όπως αναφέρουν τα Σχόλια στο 160, 34–35, ονοµαζόταν Πηρός· 
το συγκεκριµένο όνοµα είναι θρακικής προέλευσης. Σχετικά µε τις βιογραφικές 
πληροφορίες για τον Διονύσιο και τις αρχαίες µαρτυρίες που τις παραδίδουν βλ. Linke, 
Fragmente des Dionysios Thrax 8–9. 
 

158, 19–27 ἐγένετο δὲ ἄγαν σπουδαῖος καὶ φιλοµαθής, … ποθεινὴ δὲ µᾶλλον ὑπάρχῃ τοῖς 
ἐντυγχάνουσιν: Ο σχολιαστής αναφέρεται µε ιδιαίτερα εγκωµιαστικό τόνο στη συµβολή 
του Διονυσίου. Η συγγραφή του εγχειριδίου αποτελεί αφενός δείγµα της φιλοµάθειας 
και ευρυµάθειάς του, αφετέρου απόδειξη της φιλανθρωπίας του να µεταδοθεί µέσω του 
συγγράµµατός του η φιλολογική επιστήµη σε όσους ενδιαφέρονται για το αντικείµενο 
και επιθυµούν να το σπουδάσουν µε τρόπο κατανοητό, αποµακρύνοντας κάθε δυσκολία 
και ερµηνεύοντας όλα τα δυσνόητα σηµεία.  
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158, 27–159, 2 πεποίηκε δὲ αὐτὴν … καὶ ὅπως δεῖ ταῦτα συντόµως µαθεῖν: Στις αρετές 
του εγχειριδίου και του συγγραφέα συγκαταλέγεται η διάρθρωση του προς πραγµάτευση 
θέµατος και η ακολουθία των επιµέρους πτυχών του. Το περιεχόµενο του συγγράµµατος 
και η διάταξη του υλικού είναι χαρακτηριστική για το συγκεκριµένο τύπο εγχειριδίων 
που φέρουν την επωνυµία τέχναι γραµµατικαί και αντίστοιχα στη λατινική παράδοση 
artes grammaticae. Τα εγχειρίδια του τύπου αυτού ξεκινούν µε τον ορισµό της 
γραµµατικῆς τέχνης και τη διάκριση των πεδίων αναφοράς της. Η ανάλυση της γλώσσας 
προσανατολίζεται στα γραπτά κείµενα και, από τη σκοπιά αυτή, εξετάζονται σε πρώτη 
θέση η ανάγνωση και η περιγραφή όσων στοιχείων συνδέονται µε αυτήν· πρόκειται για 
τη θεωρία περί προσωδίας, περί τόνων και περί των στοιχείων στίξης. Το βασικό θέµα 
ενός τέτοιου εγχειριδίου είναι η περιγραφή και ανάλυση των συστατικών στοιχείων της 
γλώσσας από τη µικρότερη έως τη µεγαλύτερη ενότητα. Η πραγµάτευση ξεκινά µε τα 
στοιχεῖα — τους φθόγγους ή τα γράµµατα —, ακολουθούν οι συλλαβαί, έπονται οι λέξεις 
και τέλος ο λόγος. Τη µεγαλύτερη έκταση καταλαµβάνει στα εγχειρίδια αυτά η ανάλυση 
των λεξικών κατηγοριών, των µερῶν τοῦ λόγου. Σχετικά µε την τυπολογία των 
συγγραµµάτων που αφορούν στη γραµµατική θεωρία και ειδικότερα για αυτού του 
τύπου εγχειρίδια όπως η Τέχνη γραµµατική βλ. Valente, Typology of Grammatical 
Treatises.  
 

159, 11–160, 23: Στο εκτενές αυτό χωρίο ο σχολιαστής επιδιώκει να αναδείξει τον 
σκοπό της Τέχνης γραµµατικῆς, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον παιδευτικό 
χαρακτήρα και την ιδιαίτερη στόχευση της φιλολογικής επιστήµης. Το µάθηµα της 
γραµµατικῆς εµφανίζεται ως ένα από τα αναγκαιότερα και χρησιµότερα µαθήµατα για τη 
ζωή του ανθρώπου. Από τη γραµµατικήν αντλεί κανείς κάθε είδους γνώση. Η γνώση 
αυτή ενυπάρχει στα λογοτεχνικά κείµενα, τα οποία, πέρα από την εκµάθηση της 
γλώσσας, συνιστούν το κατεξοχήν αντικείµενο της φιλολογικής επιστήµης. Τη γνώση 
αυτή οικειοποιείται και µεταδίδει η φιλολογία. Η αντίληψη αυτή τεκµηριώνεται µε τον 
καλύτερο τρόπο µέσω του ορισµού της φιλολογικής επιστήµης, της γραµµατικῆς τέχνης, 
εκ µέρους του Ερατοσθένη του Κυρηναίου. Για τον ορισµό αυτόν βλ. το σχόλιο στο 
160, 10–12. Η κατάφαση του παιδευτικού ρόλου και της πολυµάθειας που επαγγέλλεται 
η φιλολογία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε την ακύρωση της αξίας φιλολογίας από 
τον Σέξτο Εµπειρικό στο σύγγραµµά του Πρὸς γραµµατικούς. Στην αξίωση της 
γραµµατικῆς τέχνης να αποτελεί µέσω του αντικειµένου της γνώση των πάντων 
αναφέρεται και ο Σέξτος (Πρὸς γραµµατικούς Α 41–43, Α 74: ἡ δὲ γραµµατικὴ πάντων 
εἴδησις) µε στόχο όµως όχι να την αναδείξει και να την υποστηρίξει, αλλά να την 
καταρρίψει. Η µαρτυρία του Σέξτου Εµπειρικού σχετικά µε τη στόχευση και την 
παιδευτική αξία της φιλολογίας αναλύεται στο σχετικό κεφάλαιο του παρόντος 
Ανθολογίου. Για τη θέση της γραµµατικῆς στην αρχαία εκπαίδευση βλ. Christes – Klein 
– Lüth, Handbuch der Erziehung 89–123.  
 

160, 10–12 ὅθεν οὐκ ἀπὸ σκοποῦ καὶ Ἐρατοσθένης ἔφη, … τὰ συγγράµµατα: Ο 
σχολιαστής τεκµηριώνει στο χωρίο αυτό τις απόψεις του για την παιδευτική σηµασία 
και την αξία της φιλολογίας µε τον ορισµό που διατύπωσε ο Ερατοσθένης για τη 
γραµµατικὴν τέχνην. Ο Κυρηναίος πανεπιστήµων Ερατοσθένης (περ. 276–194 π.Χ.) 
αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικότερες µορφές στην ιστορία της ελληνιστικής 
γραµµατείας και επιστήµης. Το έργο του περιλαµβάνει, πέρα από την ποίηση, τη 
φιλοσοφία, τις φυσικές επιστήµες — µαθηµατικά, αστρονοµία, γεωγραφία —, τη 
χρονογραφία και την ιστοριογραφία, τη θεωρία της µουσικής και τη φιλολογία. Ο 
Ερατοσθένης ξεχωρίζει µεταξύ εκείνων των λογίων που οδήγησαν τις επιστήµες κατά 
την ελληνιστική εποχή στην ακµή τους και καθόρισαν την επιστηµονική εξειδίκευση 
συµβάλλοντας στην ανεξαρτητοποίηση των επιµέρους κλάδων από τη φιλοσοφία. Από 
την άλλη, εξαιτίας του εύρους των ερευνητικών του ενδιαφερόντων ο Ερατοσθένης είναι 
αναπόσπαστο µέρος της επιστηµονικής παράδοσης του παρελθόντος. Η πανεπιστηµο-
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σύνη του τον καθιστά, όπως συχνά τον χαρακτηρίζει η έρευνα, «σύµβολο της ενότητας 
των επιστηµών»· πρόκειται για χαρακτηρισµό που ο Ερατοσθένης µοιράζεται µε τον 
Αριστοτέλη και τους εκπροσώπους της Περιπατητικής σχολής. Ο Ερατοσθένης, λόγω 
του κύρους που είχε αποκτήσει, προσκαλείται περί το 245 π.Χ. από τον Πτολεµαίο Γ΄ 
τον Ευεργέτη στην Αλεξάνδρεια, για να διαδεχθεί τον Ζηνόδοτο τον Εφέσιο και τον 
Απολλώνιο τον Ρόδιο στη διεύθυνση (προστασία) της αλεξανδινής Βιβλιοθήκης. Κατά 
τη διάρκεια της δραστηριοποίησής του στο περιβάλλον του αλεξανδρινού Μουσείου και 
τη Βιβλιοθήκης ο Ερατοσθένης ασχολήθηκε και µε φιλολογικά ζητήµατα. Στο 
φιλολογικό του έργο συγκαταλέγονται τρία συγγράµµατα λεξικογραφικού κυρίως 
περιεχοµένου — το Περὶ τῆς ἀρχαίας κωµῳδίας, ο Ἀρχιτεκτονικός και ο Σκευογραφικός 
—, ένα σύγγραµµα µε τίτλο Εἰς τὸν ἐν τῇ Ἰλ̣[ιάδι, του οποίου το περιεχόµενο, λόγω της 
ελλιπούς παράδοσης του τίτλου, δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, και, τέλος, το 
έργο Γραµµατικά, το οποίο, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες µαρτυρίες, αποτελούνταν από 
δύο βιβλία. Τα Γραµµατικά του Ερατοσθένη είχαν ως θέµα τους τη φιλολογική 
επιστήµη· θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο στην γραµµατικήν 
τέχνην. Αν το έργο του Ερατοσθένη δεν είναι πλήρως αντίστοιχο µε τον τύπο των 
εγχειριδίων στα οποία συγκαταλέγεται η Τέχνη γραµµατική που φέρεται υπό το όνοµα 
του Διονυσίου του Θρακός, είναι τουλάχιστον το πρώτο δείγµα επιστηµονικού 
συγγράµµατος, που διαθέτουµε και ασχολείται µε φιλολογικά ζητήµατα. Στο σύγγραµµα 
αυτό εντάσσεται το συγκεκριµένο απόσπασµα από τα Σχόλια, το οποίο παραδίδει τον 
ορισµό του Ερατοσθένη για τη γραµµατικὴν τέχνην. Όπως και το ίδιο το σύγγραµµα 
Γραµµατικά, έτσι και ο ορισµός αυτός είναι ο πρωιµότερος ορισµός της φιλολογίας που 
µας είναι έως σήµερα γνωστός. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τα Σχόλια είναι και ο 
µοναδικός φορέας παράδοσης του εν λόγω ορισµού, γεγονός που µαρτυρεί τη σηµασία 
των Σχολίων για τις γνώσεις µας σχετικά µε την ιστορία και το περιεχόµενο της 
φιλολογικής επιστήµης και της αρχαίας γλωσσικής θεωρίας. Για τον Ερατοσθένη και τη 
φιλολογική του δραστηριότητα βλ. Matthaios, Philologie 528–529.  

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Ερατοσθένη η γραµµατικὴ τέχνη, η φιλολογία 
δηλαδή, είναι η επιστηµονική κατάσταση (ἕξις) η οποία συνίσταται στην πλήρη και 
ολοκληρωµένη γνώση στην περιοχή των γραµµάτων (παντελὴς ἕξις), δηλαδή της 
γραµµατείας (ἐν γράµµασι). Ο όρος ἕξις αποτελεί στην αρχαία θεωρία περί επιστήµης 
τον σταθερό προσδιορισµό που χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει µία συγκεκριµένη 
τέχνην, ένα επιστηµονικό πεδίο που αποτελεί αντικείµενο διδασκαλίας και µάθησης 
µέσω ενός λογικά διαρθρωµένου συστήµατος κανόνων. Τον όρο αυτόν τον υιοθετεί ο 
Ερατοσθένης από την προγενέστερη φιλοσοφική γραµµατεία και επιτυγχάνει µέσω 
αυτού να προσδώσει στη νέα επιστήµη της φιλολογίας το απαραίτητο επιστηµονικό της 
πρόσηµο και την ένταξή της στο αρχαίο σύστηµα των τεχνῶν. Ο όρος παντελής 
αναφέρεται στην πλήρη κατοχή της δεδοµένης επιστηµονικής γνώσης και συµβαδίζει µε 
την αξίωση που εκφράζουν τα Σχόλια για τον υψηλό παιδευτικό στόχο της φιλολογίας, η 
οποία έχει τεράστιο µερίδιο στον χώρο της γνώσης. Το πεδίο αναφοράς της φιλολογίας 
είναι τα γράµµατα, τα γραπτά µνηµεία του λόγου και εν γένει η γραµµατεία. Από την 
έννοια αυτή παράγεται τόσο η λέξη γραµµατική, η οποία προσδιορίζει τον συγκεκριµένο 
επιστηµονικό κλάδο, όσο και η επωνυµία γραµµατικός, η οποία δηλώνει τους ειδικούς 
στο αντικείµενο αυτό. Για τους όρους γράµµατα, γραµµατική και γραµµατικός βλ. το 
ακόλουθο σχόλιο στο 160, 11–12. Τον ορισµό του Ερατοσθένη αναλύει από ιστορικής, 
επιστηµονικής και ιδεολογικής σκοπιάς ο Matthaios, Eratosthenes of Cyrene.  
 

160, 11–12 γράµµατα καλῶν τὰ συγγράµµατα: Ο όρος γράµµατα κατά τη χρήση του ως 
προσδιορισµού του αντικειµένου της γραµµατικῆς τέχνης, αλλά και ως παραγωγικής 
βάσης για τη δηµιουργία των όρων γραµµατική και γραµµατικός δεν εκλαµβάνεται µε τη 
σηµασία των γραµµάτων, των γραφικών σηµείων της αλφαβήτου, αλλά δηλώνει, 
µετωνυµικά ή µε διεύρυνση του σηµασιολογικού πεδίου της λέξης, τα συγγράµµατα. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραδείγµατα που παρατίθενται για τη χρήση του όρου µε 
αυτήν τη σηµασία στο 160, 12–10, τότε ο όρος περιλαµβάνει τόσο ποιητικά όσο και 
πεζογραφικά λογοτεχνικά έργα. Στη δηµιουργία του όρου γράµµατα µε τη σηµασία 
συγγράµµατα, για να λειτουργήσει ως προσδιορισµός της φιλολογικής επιστήµης, 
αναφέρεται και ο Σέξτος Εµπειρικός στο Πρὸς γραµµατικούς Α 44–48· βλ. το σχετικό 
κεφάλαιο και τα σχόλια στο χωρίο αυτό. Αν η επεξήγηση γράµµατα καλῶν τὰ 
συγγράµµατα στο προκείµενο χωρίο προέρχεται από τον ίδιον τον Ερατοσθένη, τότε ο 
Κυρηναίος λόγιος συνδέεται άµεσα µε την δηµιουργία του κατάλληλου όρου για τον 
προσδιορισµό του αντικειµένου της φιλολογίας και της ίδιας της επιστήµης, της 
γραµµατικῆς τέχνης. Είναι ενδεικτικό ότι οι όροι γράµµατα, γραµµατική και γραµµατικός 
µε τη νέα τους σηµασία συνδέουν τη φιλολογική επιστήµη µε τον «εγγράµµατο 
πολιτισµό», τον λεγόµενο «πολιτισµό του βιβλίου», ο οποίος εννοιοδοτεί την 
ελληνιστική γραµµατεία. Ο όρος γράµµατα, ο οποίος διαπερνά ως κόκκινο νήµα την 
ελληνιστική ποίηση, επιλέγεται από τον Ερατοσθένη και τους σύγχρονούς του 
φιλολόγους ως προσδιορισµός της επιστήµης που είναι αρµόδια για τη µελέτη της 
γραµµατείας και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας. Για την εξέλιξη αυτή βλ. Matthaios, 
Eratosthenes of Cyrene 65–67 και 80–83· πρβλ. Matthaios, Philologie 506–508.  
 

160, 12–23 ὅτι δὲ γράµµατα τὰ συγγράµµατα, … προέκρινα ἂν µὴ εἶναι ἢ κακῶς εἶναι: Τα 
παραδείγµατα που παρατίθενται — πρόκειται για τα καλλιµάχεια επιγράµµατα 6 και 23 
στην έκδοση του R. Pfeiffer — δηλώνουν τη χρήση του γράµµα µε τη σηµασία 
σύγγραµµα. Στο επ. 6 ο όρος παραπέµπει σε ποιητικό κείµενο — κείµενο αναφοράς είναι 
εδώ τα οµηρικά έπη —, στο επ. 23 σε πεζογραφικό, συγκεκριµένα στον πλατωνικό 
διάλογο Φαίδων. Και τα δύο παραδείγµατα απαντούν αυτούσια και στον Σέξτο 
Εµπειρικό, συγκεκριµένα στο Πρὸς γραµµατικούς Α 48, όπου και εκεί δηλώνουν την 
ίδια σηµασιολογική µετατόπιση και τη σηµασιολογική βάση για τον προσδιορισµό του 
αντικειµένου αναφοράς της γραµµατικῆς τέχνης. Η οµοιότητα των παραδειγµάτων 
παραπέµπει και σε οµοιότητα πηγών, από τις οποίες αντλούν τις πληροφορίες τους για 
την θεµελίωση της φιλολογίας ως ανεξάρτητου επιστηιµονικού κλάδου τόσο ο Σέξτος 
όσο και ο σχολιαστής του Διονυσίου του Θρακός. Στον σχολιαστή παρατίθεται ένα 
επιπλέον παράδειγµα για την ίδια χρήση από τον Νεοπλωτωνικό φιλόσοφο 
Ολυµπιόδωρο (495–570). Και αυτός αναφέρεται στο γράµµα Πλάτωνος υποννοώντας 
προφανώς τον πλατωνικό Φαίδωνα.  
 

160, 24–25 Περὶ δὲ τοῦ εἰ ἔστι γνήσιον ... ἠµφισβήτηται: Ο σχολιαστής στο χωρίο που 
ξεκινά στο σηµείο αυτό και εκτείνεται µέχρι το 161, 8 αναφέρεται στο θέµα γνησιότητας 
ή, ορθότερα, πατρότητας της Τέχνης γραµµατικῆς που παραδίδεται υπό το όνοµα του 
Διονυσίου του Θρακός. Όπως δηλώνει ο σχολιαστής, το ερώτηµα τέθηκε ήδη στην 
αρχαιότητα· η συζήτηση για τη γνησιότητα και την πατρότητα του εν λόγω εγχειριδίου 
κορυφώθηκε κατά το δεύτερο µισό του 20ού αιώνα καθορίζοντας τη στάση της έρευνας 
για την εξέλιξη της γλωσσικής θεωρίας κατά τους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς 
χρόνους. Για το ζήτηµα αυτό βλ. την εισαγωγή στην παρούσα ενότητα, καθώς και 
Μatthaios, Aristarch, Dionysios Thrax und die Τέχνη γραµµατική και Lallot, La 
grammaire 20–26.  
 

160, 25–31 ἐπεχείρησαν γάρ τινες οὕτως εἰπόντες … καὶ οὐχὶ ἕν: Όσοι αµφισβητούν την 
πατρότητα του Διονυσίου του Θρακός και αρνούνται ότι ο συγκεκριµένος γραµµατικός 
υπήρξε ο συγγραφέας της εν λόγω Τέχνης γραµµατικῆς, στηρίζουν τις αµφιβολίες τους 
στις θεωρητικές αντιφάσεις ανάµεσα στη διδασκαλία του Διονυσίου, όπως γίνεται 
γνωστή από µαρτυρίες εκτός Τέχνης, και στις θεωρίες που διατυπώνονται στο 
συγκεκριµένο εγχειρίδιο για τα εκάστοτε θέµατα. Ο σχολιαστής κατονοµάζει στο χωρίο 
αυτό δύο τέτοιες περιπτώσεις. Η πρώτη αναφέρεται στην άποψη που φέρεται να 
πρεσβεύει ο Διονύσιος Θραξ σχετικά µε την προσηγορίαν και τη σχέση της µε την 
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κατηγορία του ὀνόµατος. Ο Διονύσιος, κατά µαρτυρία άλλων τεχνογράφων, 
ακολουθούσε τη στωική διάκριση µεταξύ ὀνόµατος και προσηγορίας, θεωρώντας ότι τα 
κύρια ονόµατα και τα προσηγορικά αποτελούν δύο ανεξάρτητα µέρη τοῦ λόγου. Σε 
σαφή αντίθεση µε τη θεωρία αυτή, η Τέχνη γραµµατική πρεσβεύει την άποψη ότι τα 
προσηγορικὰ ὀνόµατα δεν συνιστούν ανεξάρτητο και διακριτό µέρος του λόγου από τα 
κύρια, αλλά εντάσσονται στην κατηγορία του ὀνόµατος ως ξεχωριστό εἶδος 
αποτελώντας έτσι µία από τις σηµασιολογικές διαφοροποιήσεις του ὀνόµατος. Βλ. 
[Διονύσιος Θραξ,] Τέχνη γραµµατική §11, Grammatici Graeci I/1, 23, 2–3: ἡ γὰρ 
προσηγορία ὡς εἶδος τῷ ὀνόµατι ὑποβέβληται, καθώς και την απαρίθµηση των 
σηµασιολογικών ειδών του ὀνόµατος και τους ορισµούς του κυρίου και του 
προσηγορικοῦ ὀνόµατος στην Τέχνην γραµµατικήν §12, Grammatici Graeci I/1, 32, 2–34, 
2. Η δεύτερη αντίφαση αφορά στη θέση της αντωνυµίας στο σύστηµα των µερῶν τοῦ 
λόγου και τη σχέση µε την κατηγορία του ἄρθρου. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του 
σχολιαστή ο Διονύσιος Θραξ αποδεχόταν, πάλι σε συµφωνία µε τις στωικές θεωρίες, τη 
σύναψη άρθρων και αντωνυµιών σε ένα και το αυτό µέρος τοῦ λόγου, σε µία διευρυµένη 
κατηγορία που φέρει την επωνυµία ἄρθρον. Σε αντίθεση µε την άποψη αυτή, η Τέχνη 
γραµµατική απαριθµεί τις κατηγορίες ἄρθρον και ἀντωνυµία ως διακριτά µέρη τοῦ λόγου· 
βλ. [Διονύσιος Θραξ,] Τέχνη γραµµατική §11, Grammatici Graeci I/1, 23, 1–2. Η θεωρία 
που αποδίδεται στο σηµείο αυτό στον Διονύσιο Θράκα έχει τις καταβολές της στη 
µαρτυρία του Απολλωνίου του Δύσκολου, σύµφωνα µε την οποία ο Διονύσιος, 
επηρεασµένος από τις θεωρίες των Στωικών, αποκαλούσε τις αντωνυµίες και µε τον όρο 
ἄρθρα δεικτικά· βλ. Απολλώνιος Δύσκολος, Περὶ ἀντωνυµίας, Grammatici Graeci II/1, 
5, 18–19. Στη συγκεκριµένη άποψη του Διονυσίου του Θρακός γίνεται αναφορά στο 
κεφάλαιο του Ανθολογίου που αφιερώνεται στον Απολλώνιο Δύσκολο και το σύγγραµµά 
του Περὶ ἀντωνυµίας. Για δύο αυτές απόψεις του Διονυσίου βλ. Μatthaios, Philologie 
545 (όπου και αναφορά σε περαιτέρω βιβλιογραφία).  
 

160, 31–161, 2 ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ... κατὰ πλάνην κληθῆναι αὐτὸν Θρᾷκα: Η ερµηνεία που 
προτείνει ο σχολιαστής για τις αντιφάσεις αυτές είναι ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά 
πρόσωπα, αφενός τον Διονύσιο, τον µαθητή του Αριστάρχου, αφετέρου έναν 
συνονόµατό του, γιο ενός Πηρού. Και αυτός αποκαλούνταν Θρᾷξ είτε εξαιτίας της 
τραχύτητας της φωνής του – προφανώς το επίθετο δεν νοείται ως εθνικό, αλλά ως 
προσδιορισµός παράγωγος από το ρήµα θράσσω – είτε επειδή καταγόταν όντως από τη 
Θράκη. Ο σχολιαστής δεν αποκλείει το ενδεχόµενο, ο συγκεκριµένος γραµµατικός 
εσφαλµένα να χαρακτηρίστηκε Θρᾷξ. Η Σοῦδα (δ 1172), πάντως, παραδίδει ως όνοµα 
του πατέρα του γνήσιου Διονυσίου τον τύπο Τῆρος. Για τις βιογραφικές πληροφορίες 
σχετικά τον Διονύσιο ή τους Διονυσίους βλ. Linke, Fragmente des Dionysios Thrax 8–9 
και Lallot, La grammaire 21. Eνδιαφέρον παρουσιάζει το ανέκδοτο που παραδίδει ο 
σχολιαστής για τη σχέση του Διονυσίου µε τον δάσκαλό του Αρίσταρχο. Ο Διονύσιος 
απεικόνισε τον δάσκαλό του να φέρει στο στήθος του προσωπογραφία της τραγωγίας 
συµβολίζοντας έτσι την ικανότητα του Αριστάρχου να παραθέτει τις τραγωδίες από 
στήθους.  
 

161, 2–8 ὅτι δὲ ἄλλος ἐστὶν ἐκεῖνος … «ῥῆµά ἐστι λέξις κατηγόρηµα σηµαίνουσα»: Ο 
σχολιαστής ολοκληρώνει την αναφορά του στο θέµα πατρότητας της Τέχνης 
γραµµατικῆς µε µία τρίτη αντίφαση ανάµεσα στις απόψεις του Διονυσίου του Θρακός 
και στις θεωρίες που καταγράφονται στο εν λόγω εγχειρίδιο. Στην περίπτωση αυτή 
πρόκειται για τον ορισµό της κατηγορίας ῥῆµα. Ο σχολιαστής στο σηµείο αυτό 
κατονοµάζει την πηγή του, καθώς για το συγκεκριµένο θέµα επικαλείται τη µαρτυρία 
του Απολλωνίου του Δύσκολου, ο οποίος παραδίδει στο χαµένο σήµερα σύγγραµµά του 
µε τίτλο Ῥηµατικόν τον ορισµό του Διονυσίου για το ῥῆµα µε τη µορφή: ῥῆµά ἐστι λέξις 
κατηγόρηµα σηµαίνουσα. Και ο ορισµός αυτός αποδεικνύει την εγγύτητα του Διονυσίου 
προς τις στωικές θεωρίες· και σε αυτήν την περίπτωση, όπως συµβαίνει µε τα κύρια και 
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τα προσηγορικά ονόµατα και τη σχέση άρθρων και αντωνυµιών (βλ. το σχόλιο στο 160, 
25–31), υιοθετεί βασικές γλωσσολογικές αρχές των στωικών φιλοσόφων. Σε κάθε 
περίπτωση, ο συγκεκριµένος ορισµός διαφοροποιείται από αυτόν που µαρτυρείται στην 
Τέχνην γραµµατικήν· [Διονύσιος Θραξ,] Τέχνη γραµµατική §13, Grammatici Graeci I/1, 
46, 4–5. 
 

161, 12–17 Ἐπιγέγραπται δὲ τὸ παρὸν σύγγραµµα … τὴν ἐξέτασιν τῆς ποιότητος τῶν 
µερῶν τοῦ λόγου: Ο σχολιαστής µαρτυρεί στο σηµείο αυτό ότι σύµφωνα µε ορισµένους 
το συγκεκριµένο εγχειρίδιο γραµµατικής επιγράφεται µε τον τίτλο Περὶ κριτικῆς τέχνης. 
Ο τίτλος αυτός αποδίδεται στο έκτο από τα µέρη στα οποία ο Διονύσιος Θραξ διακρίνει 
την αποστολή ενός γραµµατικού· βλ. [Διονύσιος Θραξ,] Τέχνη γραµµατική §1, 
Grammatici Graeci I/1, 5, 3–6, 3. Το έκτο µέρος είναι η κρίσις ποιηµάτων, η αισθητική 
αποτίµηση της ποίησης και οι κρίσεις για τη γνησιότητα των υπό εξέταση λογοτεχνικών 
έργων. Η ερµηνεία αυτή διαψεύδεται από το περιεχόµενο της Τέχνης γραµµατικῆς που 
καµία σχέση δεν έχει µε τη λογοτεχνική κριτική. Πιο κοντά στο περιεχόµενο της Τέχνης 
γραµµατικῆς βρίσκεται η δεύτερη ερµηνεία που παρατίθεται για τον τίτλο κριτικὴ τέχνη. 
Σύµφωνα µε αυτήν ο τίτλος οφείλεται στο ότι το εγχειρίδιο υποβάλλει σε κριτική 
εξέταση την υφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατηγοριών που συνιστούν τα 
µέρη τοῦ λόγου. Το πιο πιθανό είναι ότι κύρια επιδίωξη όσων προσέδωσαν στην Τέχνην 
γραµµατικήν τον τίτλο Περὶ κριτικῆς τέχνης να προσέβλεπαν στην επιστηµολογική 
εξύψωσή της κατά τις αξιώσεις του Κράτητα, του κύριου εκπροσώπου της φιλολογικής 
σχολής της Περγάµου. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Σέξτου Εµπειρικού (Πρὸς 
γραµµατικούς Α 78–79), ο Κράτης θεωρούσε τον κριτικόν ανώτερο του γραµµατικοῦ, 
καθώς ο πρώτος είναι εκπρόσωπος της λογικής επιστήµης, ενώ ο δεύτερος είναι απλώς 
ερµηνευτής γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων των υπό εξέταση λογοτεχνικών κειµένων. Για 
τις αντιλήψεις του Κράτητα βλ. την ενότητα που αναφέρεται στο σύγγραµµα Πρὸς 
γραµµατικούς του Σέξτου Εµπειρικού.  
 

161, 20–24 Τεσσάρων δ’ ὄντων τῶν διδασκαλικῶν τρόπων … καὶ τἆλλα: Η περιγραφή 
και ανάλυση της γλωσσικής θεωρίας βασίζεται στη µέθοδο των ορισµών και των 
διαιρέσεων. Απουσιάζει από την προσέγγιση που επιχειρείται η αποδεικτική και η 
αναλυτική µέθοδος.  
 

161, 25–26 Ἀνάγεται … ὑπὸ τὸ λογικὸν ὄργανον ἀνάγεται: Στο σηµείο αυτό γίνεται 
σαφής η προσπάθεια του σχολιαστή να εντάξει τη γραµµατικὴν τέχνην, τη φιλολογική 
επιστήµη, στο σύστηµα των λογικών επιστηµών· πρβλ. το σχόλιο στο 161, 12–17.  

 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ: ΤΕΧΝΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Όπως και σε άλλα πεδία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, τα παπυρικά 
ευρήµατα εµπλούτισαν και διεύρυναν σε αξιοσηµείωτο βαθµό την κειµενική 
βάση και σε θέµατα που αφορούν στην αρχαία φιλολογική επιστήµη. Κείµενα 
γραµµένα σε παπύρους συµπληρώνουν τα µεγάλα κενά που αφήνει σε πολλά 
επίπεδα η µεσαιωνική χειρόγραφη παράδοση, και συµβάλλουν καθοριστικά στη 
δηµιουργία µίας σφαιρικότερης εικόνας για την ανάπτυξη της φιλολογικής 
επιστήµης από τη θεµελίωσή της κατά τους ελληνιστικούς χρόνους έως το τέλος 
της Ύστερης Αρχαιότητας και την πρώιµη βυζαντινή εποχή. Η φιλολογική 
γραµµατεία που έχει παραδοθεί σε παπύρους εµφανίζει µεγάλη θεµατική 
ποικιλία και καλύπτει όλα τα πεδία της φιλολογικής δραστηριότητας, συµπερι-
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λαµβανοµένης της γλωσσικής θεωρίας και της γραµµατικής ανάλυσης της 
γλώσσας. Πάπυροι διασώζουν — έστω και αποσπασµατικά — µια σειρά 
υποµνηµάτων και ερµηνευτικών συγγραµµάτων σε αρχαιότερα λογοτεχνικά 
κείµενα — ποιητικά και πεζογραφικά —, παραφράσεις, ὑποθέσεις — περιλήψεις 
δηλαδή του περιεχοµένου λογοτεχνικών έργων —, µυθογραφικές συλλογές και 
συλλογές πραγµατολογικού περιεχοµένου, ανθολόγια, γλωσσάρια και λεξικά, 
καθώς και επιστηµονικά συγγράµµατα που αφορούν κυρίως στη συστηµατική 
περιγραφή και ανάλυση της γλώσσας. Τα κείµενα αυτά σε µερικές περιπτώσεις 
αποτελούν επώνυµες δηµιουργίες, οι οποίες διασταυρώνονται µε έργα 
συγγραφέων τα οποία έχουν παραδοθεί σε µεσαιωνικά χειρόγραφα · άλλοτε 
πάλι τεκµηριώνουν έργα, των οποίων οι συγγραφείς ήταν έως την ανακάλυψη 
των φορέων παράδοσής τους µόνο κατ’ όνοµα γνωστοί, εµπλουτίζοντας έτσι την 
γνώση µας για τα συγκεκριµένα πρόσωπα και µε αποσπάσµατα της συγγραφικής 
τους δραστηριότητας. Στην πλειονότητά τους όµως πρόκειται για δηµιουργίες, 
των οποίων οι συγγραφείς δεν µπορούν να ταυτιστούν περαιτέρω και παραµέ-
νουν ανώνυµοι. Ωστόσο, η αξία και αυτών των ευρηµάτων για την ανασύνθεση 
της ιστορίας της φιλολογικής επιστήµης, του εύρους της, των θεωρητικών της 
παραµέτρων, καθώς επίσης και των ιδεολογικών και πολιτισµικών της 
διαστάσεων είναι, όπως εύκολα µπορεί να διαπιστώσει ο µελετητής, τεράστια. 
Αυτό οφείλεται, όπως ήδη επισηµάνθηκε, στην ποσότητα και τη θεµατική 
ποικιλία των παραδεδοµένων ευρηµάτων, τα οποία καλύπτουν τα 
οµολογουµένως µεγάλα κενά της ελλιπούς και, σε πολλές περιπτώσεις, 
αποσπασµατικής παράδοσης των έργων αρχαίων γραµµατικῶν. Σύντοµη 
επισκόπηση των παπυρικών ευρηµάτων που σχετίζονται µε την αρχαία 
φιλολογική επιστήµη και τις διάφορες θεµατικές της περιοχές παρέχει η Dickey, 
Sources 461–464.  

Ένα σηµαντικό µέρος της παπυρικής παράδοσης συνιστούν θεωρητικά 
κείµενα που αφορούν στη συστηµατική περιγραφή και ανάλυση της γλώσσας. 
Όσα κείµενα ήταν γνωστά µέχρι το 1979 συµπεριλήφθηκαν στην έκδοση του 
Wouters, Grammatical Papyri, ο οποίος τα εξέδωσε εκ νέου, τα συνόδευσε µε 
εκτενή εισαγωγή, στην οποία µελέτησε την προέλευση και την τυπολογία τους, 
καθώς και µε σχόλια για καθένα από αυτά. Έκτοτε, µια σειρά νέων αντίστοιχων 
κειµένων ήρθε στο φως· τα ευρήµατα αυτά εκδόθηκαν και εξακολουθούν να 
εκδίδονται σε επιστηµονικά περιοδικά καθώς και στις περιοδικές εκδόσεις των 
εκάστοτε παπυρικών συλλογών. Ορισµένα από τα ευρήµατα αυτά παραδίδουν 
κείµενα επώνυµων φιλολόγων και γραµµατικών της αρχαιότητας· τα περισσό-
τερα, όµως, είναι δηµιουργήµατα ανώνυµων για εµάς σήµερα συγγραφέων. Το 
ευρύτερο πλαίσιο από το οποίο προέρχονται στον µεγαλύτερο βαθµό είναι αυτό 
της αρχαίας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της γλωσσικής και φιλολογικής εκπαίδευ-
σης, και µάλιστα στις τρεις βαθµίδες από τον γραµµατοδιδάσκαλο στον φιλό-
λογο και γραµµατικό κατά τη µέση σχολική βαθµίδα και, τέλος, στη φιλολογική 
εκπαίδευση σε ανώτερο επιστηµονικό επίπεδο. Τα παπυρικά ευρήµατα που προ-
έρχονται από την εν γένει γλωσσική και φιλολογική εκπαίδευση καταλογογρα-
φούνται και παρουσιάζονται ως προς τη θεµατική και το ιδιαίτερο περιεχόµενό 
τους στο έργο της Cribiore, Writing, Teachers and Students. Την εκπαίδευση, 
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µεταξύ άλλων και τη γλωσσική εκπαίδευση κατά την ελληνορωµαϊκή 
αρχαιότητα µελετά υπό το φως της µαρτυρίας των παπύρων η Cribiore, 
Gymnastics of the Mind. Στο ίδιο θέµα αναφέρεται και η µελέτη της Morgan, 
Literate Education.  

Η παρουσίαση που ακολουθεί εστιάζει σε γραµµατικούς — µε 
σύγχρονους όρους —παπύρους, σε αυτούς δηλαδή που αφορούν στη 
συστηµατική περιγραφή και ανάλυση της γλώσσας ανεξάρτητα από την 
πραγµάτωσή της σε λογοτεχνικά συµφραζόµενα. Παρά την ιδιαίτερη θεµατική 
εστίαση οι πάπυροι αυτοί είναι αναπόσπαστο µέρος της αρχαίας φιλολογικής 
επιστήµης, της αποκαλούµενης γραµµατικῆς τέχνης, και της θεωρίας που 
διατυπώνεται σε αυτό το πλαίσιο αρχικά µε στόχο να υποβοηθήσει τη 
φιλολογική ερµηνεία των λογοτεχνικών κειµένων, αργότερα να µελετήσει τη 
γλώσσα αυτή καθ’ αυτή και να υποβοηθήσει την ευρύτερη γλωσσική 
εκπαίδευση. Οι γραµµατικοί — υπό τη σύγχρονη έννοια — πάπυροι αφορούν σε 
δύο βασικές περιοχές της αρχαίας γλωσσικής θεωρίας, α) στην περιγραφή των 
συστατικών στοιχείων της γλώσσας σε ανοδική κλίµακα από τη µικρότερη 
ενότητα, τα στοχεῖα — τους φθόγγους δηλαδή —, στην ευρύτερη, τον λόγον — 
την πρόταση —, µε έµφαση στην πραγµάτευση της θεωρίας περί των µερῶν του 
λόγου, και β) στη θεωρία περί γλωσσικής ορθότητας, αυτήν δηλαδή που αφορά 
σε ποικίλα θέµατα που σχετίζονται µε την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας 
— τον ἑλληνισµόν —, όπως π.χ. µε την προσωδία, την ορθογραφία, τη 
µορφολογία, τη σύνταξη και τη σηµασιολογία. Τα συγγράµµατα που ανήκουν 
στην πρώτη θεµατική περιοχή είναι οι λεγόµενες τέχναι γραµµατικαί, ενώ στη 
δεύτερη συγκαταλέγονται οι τέχναι περὶ ἑλληνισµοῦ, οι οποίες εξειδικεύονται 
στον τίτλο τους ανάλογα µε το ιδιαίτερο θέµα που εξετάζουν, π.χ. Περὶ 
προσῳδίας, Περὶ ὀρθογραφίας, Περὶ κλίσεως ὀνοµάτων κ.ο.κ. Στη θεµατική και 
την τυπολογία των γραµµατικών παπύρων αναφέρεται ο Wouters, Grammatical 
Papyri 37–43.  

Οι δύο πάπυροι που θα παρουσιάσουµε στην ενότητα αυτή αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα από την πρώτη οµάδα, η οποία περιλαµβάνει 
εγχειρίδια που αποκαλούνται τέχναι γραµµατικαί. Ως προς τη θεµατική και το 
περιεχόµενό τους διασταυρώνονται µε την Τέχνην γραµµατικήν που παραδίδεται 
υπό το όνοµα του Διονυσίου Θρακός (2ο µισό του 2ου αι.–αρχές του 1ου αι. 
π.Χ.), του µαθητή του Αριστάρχου. Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο απέκτησε 
τεράστια κανονιστική και ρυθµιστική επίδραση στη διαµόρφωση της 
γραµµατικής θεωρίας, καθώς και στη γλωσσική εκπαίδευση. Επειδή όµως η 
γνησιότητα ή, ορθότερα, η πατρότητά του αµφισβητείται, οι πάπυροι µάς 
προσφέρουν τη µοναδική δυνατότητα να ελέγχξουµε την εξέλιξη της 
γραµµατικής θεωρίας από την όψιµη ελληνιστική εποχής κι έπειτα και εµµέσως 
να απαντήσουµε στο ερώτηµα για τη γνησιότητα και τη πατρότητα της Τέχνης 
γραµµατικῆς, την οποία η χειρόγραφη παράδοση συνδέει µε το όνοµα του 
ελληνιστικού φιλολόγου. Στο ζήτηµα της πατρότητας της Τέχνης γραµµατικῆς 
στον τρόπο µε τον οποίο η συγκεκριµένη τέχνη γραµµατική συνδέεται µε την 
εξέλιξη της γραµµατικής θεωρίας από τους ελληνιστικούς χρόνους κι έπειτα 
αναφέρεται ο Matthaios, Aristarch, Dionysios Thrax und die Τέχνη γραµµατική· 
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για τον Διονύσιο Θράκα και τη φιλολογική του δράση βλ. Matthaios, Philologie 
543–545. 
 

P.Yale I 25 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Το συγκεκριµένο παπυρικό εύρηµα είναι απόσπασµα από έναν κύλινδρο, το 
οποίο στο recto περιλαµβάνει τρεις στήλες από έναν κατάλογο προσώπων, ενώ 
στο verso το γραµµατικό κείµενο που παρατίθεται αµέσως πιο κάτω. Η πρώτη 
έκδοση του γραµµατικού κειµένου πραγµατοποιήθηκε από τον Hubbell, A 
Grammatical Papyrus· το κείµενο επανεκδόθηκε από τους Oates – Samule – 
Bradford Welles, Yale Papyri. Η τελευταία έκδοση πραγµατοποιήθηκε από τον 
Wouters, Grammatical Papyri (αρ. 1, σελ. 47–60), ο οποίος συνόδευσε το 
κείµενο µε εκτενή υποµνηµατισµό. Με βάση τόσο τις χρονολογικές 
πληροφορίες που αναφέρονται στο recto του αποσπάσµατος όσο και 
παλαιογραφικά κριτήρια το κείµενο χρονολογείται τον 1ο αι. µ.Χ.  

Ο πάπυρος περιλαµβάνει απόσπασµα από µία τέχνην γραµµατικήν, 
εκείνου δηλαδή του τύπου συγγραµµάτων αρχαίας γλωσσικής θεωρίας, τα 
οποία, ξεκινώντας από έναν ορισµό της γραµµατικῆς τέχνης — της φιλολογικής 
επιστήµης — και δίνοντας µια περιγραφή της αποστολής του γραµµατικοῦ — 
δηλαδή του φιλολόγου —, εστιάζουν στη συστηµατική ανάλυση της (ελληνικής) 
γλώσσας και των συστατικών της στοιχείων µε έµφαση στα µέρη τοῦ λόγου. Από 
την πραγµάτευση των µερῶν τοῦ λόγου το παπυρικό εύρηµα διασώζει τον 
ορισµό του λόγου, της πρότασης δηλαδή (Ι 1–2), απαρίθµηση των µερῶν τοῦ 
λόγου (Ι 2–5) και µία σειρά ορισµών για καθένα από τα µέρη αυτά (Ι 6–ΙΙ 63). Ο 
Hubbell, A Grammatical Papyrus 190, απέδωσε το κείµενο στον γραµµατικό 
Κοµανό, ο οποίος ήταν κατά τι πρεσβύτερος του Αριστάρχου και έδρασε επίσης 
στην Αλεξάνδρεια κατά το πρώτο µισό του δευτέρου προχριστιανικού αιώνα· 
για τον Κοµανό βλ. Matthaios, Philologie 536–537. Το κεντρικό επιχείρηµα για 
την απόδοση του γραµµατικού κειµένου στον Κοµανό αποτέλεσε η χρήση του 
όρου ἀντονοµασία, που απαντά στη συγκεκριµένη τέχνη γραµµατική για να 
προσδιορίσει την κατηγορία της ἀντωνυµίας. Σύµφωνα µε µαρτυρία του 
Απολλωνίου Δυσκόλου στο σύγγραµµά του Περὶ ἀντωνυµίας (Grammatici 
Graeci II/1, 4, 18–19), ο Κοµανός πράγµατι πρότεινε ως επωνυµία των 
ἀντωνυµιῶν τον όρο ἀντωνοµασία µε την αιτιολογία ότι πρέπει να αποφευχθεί ο 
αιολισµός που ενέχει ο τύπος ὄνυµα ως δεύτερο συνθετικό του προσδιορισµού 
ἀντωνυµία. Ο Απολλώνιος Δύσκολος θεωρεί τις ενστάσεις τού Κοµανού 
λανθασµένες και επιχειρεί να τις καταρρίψει. Το σχετικό χωρίο εξετάζεται στην 
ενότητα που αναφέρεται στον Απολλώνιο Δύσκολο και στο σύγγραµµά του 
Περὶ ἀντωνυµίας. Ωστόσο, ο όρος ἀντονοµασία που µαρτυρείται στο παπυρικό 
εύρηµα δεν επαρκεί για να αποδοθεί το συγκεκριµένο εγχειρίδιο στον Κοµανό, 
πολύ λιγότερο δε για να υποστηριχθεί η άποψη ότι ο Κοµανός συνέθεσε µία 
τέχνη γραµµατική. Ο όρος ἀντονοµασία ως προσδιορισµός των ἀντωνυµιῶν 
απαντά και στον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα (Περὶ συνθέσεως ὀνοµάτων 2). Ο 
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γραµµατικός του εγχειριδίου το οποίο διασώζει ο συγκεκριµένος πάπυρος, δεν 
χρειάζεται να έχει αντλήσει τις γνώσεις του από τον Κοµανό. Θα µπορούσε 
κάλλιστα, µε την προτίµησή του στον όρο ἀντονοµασία, να εισαγάγει στην 
γραµµατική θεωρία έναν πιο επίκαιρο όρο, επιδιώκοντας µε την επιλογή του να 
εκσυγχρονίσει τα θεωρητικά δεδοµένα της εποχής του. Στο θέµα της 
πατρότητας της γραµµατικῆς τέχνης που διασώζει ο P.Yale I 25 αναφέρεται ο 
Wouters, Grammatical Papyri 58–59, όπου γίνεται αναφορά σε περαιτέρω 
βιβλιογραφία σχετικά το ερώτηµα αυτό.  

Ο P.Yale I 25 αποτελεί, εξαιτίας πρωτίστως της χρονολόγησής του, όπως 
εξάλλου και ο PSI inv. 505, που θα µελετήσουµε πιο κάτω, µία πολύ βασική 
µαρτυρία για τη θεµελίωση και την πορεία εξέλιξης της αρχαίας γλωσσικής 
θεωρίας κατά τους όψιµους ελληνιστικούς χρόνους και την αυτοκρατορική 
εποχή. Η περίοδος αυτή συνδέεται άµεσα µε το ερώτηµα σχετικά µε την 
πατρότητα και τη γνησιότητα της γραµµατικῆς τέχνης, η οποία παραδίδεται υπό 
το όνοµα του Διονυσίου του Θρακός (1ος αι. π.Χ). Όπως θα επιχειρήσουµε να 
αναδείξουµε κατά τον σχολιασµό του P.Yale I 25, η τέχνη γραµµατική που 
παραδίδει το συγκεκριµένο παπυρικό εύρηµα διαφοροποιείται σε κεντρικά 
σηµεία από τη θεωρία που διατυπώνεται στο εγχειρίδιο που φέρει ως όνοµα 
συγγραφέα αυτό του Διονυσίου Θρακός. Το πιο σηµαντικό είναι ο αριθµός των 
εννέα µερῶν τοῦ λόγου που αποδέχεται ο γραµµατικός του P.Yale I 25, Ι 2–5. Ο 
αριθµός των οκτώ µερῶν τοῦ λόγου που πρεσβεύει η Τέχνη γραµµατική που 
παραδίδεται υπό το όνοµα του Διονυσίου Θρακός (βλ. [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη 
γραµµατική § 11, Grammatici Graeci I/1, 23, 1–3), αποκτά κανονικότητα όχι 
πριν την εποχή του Απολλωνίου Δυσκόλου, ο οποίος µελετά εξονυχιστικά το 
θέµα και θεµελιώνει σε θεωρητικό επίπεδο το σύστηµα των οκτώ µερών έναντι 
άλλων ανταγωνιστικών µοντέλων κατηγοριοποίησης των λέξεων. Σε αυτό το 
σύστηµα θα πρέπει να αναφέρεται και η Τέχνη γραµµατική που αποδίδεται στον 
Διονύσιο Θράκα. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να µας ξενίζει το γεγονός ότι η 
δοµή που εµφανίζει το γραµµατικό εγχειρίδιο το οποίο παραδίδει ο P.Yale I 25 
ταυτίζεται µε αυτήν που παρουσιάζει η Τέχνη γραµµατική. Οι οµοιότητες όµως 
στο επίπεδο αυτό σε καµία περίπτωση δεν τεκµηριώνουν την προτεραιότητα της 
Τέχνης γραµµατικῆς έναντι των υπόλοιπων γραµµατικών εγχειριδίων που 
παραδίδονται σε παπύρους. Αντιθέτως, αναδεικνύουν το γεγονός ότι το µοντέλο 
που ακολουθείται για την περιγραφή των λεξικών κατηγορών είναι παλαιό και 
από την πρώτη του εµφάνιση στον Αριστοτέλη και τους Στωικούς υιοθετήθηκε 
από τους γραµµατικούς χωρίς να υποστεί τροποποιήσεις. Σχετικά µε τα σηµεία 
επαφής του P.Yale I 25 µε την Τέχνην γραµµατικήν του Διονυσίου Θρακός βλ. 
και Wouters, Grammatical Papyri 59–60.  
 
1η στήλη [I] 

1  [λόγος δ’ ἐστὶν π]εζὴ λέξεων σύν̣[θεσις] 
2 [διάνοιαν αὐτο]τελῆ δηλοῦσα. τού̣τ̣ο̣υ̣ 
3 [δὲ µέρη ἐστὶ]ν ἐννέα, ὄνοµα, προση̣̣- 
4 [γορία, µετοχή], ἀντονοµασία{ι}, ἄρ̣θ̣ρον, 
5 [ῥῆµα, πρόθεσι]ς, ἐπί⟨ρ⟩ρηµα, σύνδε[σµο]ν 
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6 […. ὄνοµα µ]ὲν οὖν ἐστιν λέξις [οὐ-] 
7 [σίαν ἰδίαν σώ]µατ̣ο̣ς ̣ἢ πράγµατος 
8 [σηµαίνουσα, χ]ωρὶς προσώπου καὶ χρόνου πτώσε- 
9 [ων ἐπιδεκτι]κ̣ή, οἷον Ὅµηρος, Πά̣ρ̣ις̣̣. 
10 [προσηγορία δ’] ἐστὶν λέξις ἐ{ι}πὶ πολ 
11 [λῶν σωµάτων συ]ν̣τ⟨ε⟩ίνουσα, χωρὶς 
12 [προσώπου καὶ χρό]νου, οἷον ποιητής, 
13 [ἄνθρωπος. µ]ετοχή δ’ ἐστὶν λέξις ἄ⟨ρ⟩θρα 
14 [καὶ πτώσεις ἐπι]δεχοµένη καὶ χρόνω⟨ν⟩ 
15 [διαφορὰς ἔχο]υσα, οἷον λέγων, φρο- 
16 [νούµενος, διὰ] τοῦτο καὶ µ[ε]το- 
17 [χὴ λέγεται διὰ τ]ὸ µετέχ⟨ε⟩ιν 
18 [καὶ ὀνόµατος κ]αὶ ῥήµατος. 
19 [ἀντονοµασία] δ’ ἐστὶν λέξις ἀντ’ ὀ- 
20 [νόµατος τιθ]εµένη µετὰ δ⟨ε⟩ί- 
21 [ξεώς τινος συντ]ά̣ττουσα τὴν 
22 [ἐν τοῖς προσώπ]οις συζυγίαν, 
23 [οἷον ἐγώ, οὗτος.] ἄρθ⟨ρ⟩ον δ’ ἐστὶν λέξις {ι} 
24 [πτωτική, προ]τακτικὴ ἢ ὑποτακτικὴ 
25 [τῶν ἐπιδεχοµ]έ̣νων πτώσ⟨ε⟩ις καὶ τὴν  
26 [γενῶν διαφοράν], κατὰ τὴν ὀρθὴν 
27 [πτῶσιν ἔχουσ]α̣{ν} οἷον ὁ, ἡ, τό. 
28 [ῥῆµα δ’ ἐστὶν λ]έξις πρᾶξιν ἢ πάθος 
29 [σὺν χρόνῳ καὶ] π̣ροσώπῳ δηλοῦσα{ν}, 
30 [οἷον λέγω, γρά]φ̣εται. πρόθεσις  
31 [δ’ ἐστὶν λέξις κ]α̣θ’ ἕνα σχηµατισµὸν 
32 [ἐκφεροµένη, π]ροτακτικὴ τ[ῶ]ν τοῦ 
33 [λόγου µερῶν µε]τ̣ὰ συνπλοκῆ̣[ς] {ι} . αἱ 
34 [µὲν οὖν προθέσε]ις εἰσὶν αὗτ̣[αι,] 
35 [ἀνά, κατά, διά, µ]ετά, παρά, ἀν[τί,] 
 

2η στήλη [II] 
36 [ἀ]µφί, ὑπ[έ]ρ, ἀπό, περί, ἐν, εἰς, πρό, πρός. 
37 ἐπί⟨ρ⟩ρηµα δ’ ἐστὶν λέξ{ι}ς κ̣ατὰ 
38 µίαν ἐκφορὰν δ[η]λουµένη, προτα- 
39 κτικὴ ἢ ὑποτακτιὴ ῥήµατος ἀσυν- 
40 [θ]έτως σηµαίνουσα ποσότητα 
41 ἢ ποιότητα ἢ χρόνον ἢ τόπον ἢ ἄρνη- 
42 σιν ἢ συγκατάθεσιν ἢ ἀπαγ̣όρευσιν 
43 ἢ ἐπικέλευσιν ἢ ἐρώτησιν ἢ εὐχὴ[ν] 
44 ἢ παραβολὴν ἢ διστα⟨σ⟩µόν.  
45 ποσότητος µὲν οου ἐστιν δηλωτικὰ τὰ τοι̣̣- 
46 αῦτα, πολλάκις, ὀλογάκις, ποιώ- 
47 τητος δ⟦.⟧έ, εὖ, καλῶς. χρόνου δέ, νῦν, 
48 ἐκθές, αὔριον. τόπου δέ, ἐνταῦθα, 
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49 ἐ̣κ̣⟨ε⟩ῖ,̣ ἔξω. ἀρνήσεος δέ, οὐ. συνκαταθέ- 
50 σεος δέ, ναί. ἀπαγιρεύσεος δέ, µή. 
51 ἐπικελεύσεος δέ, τι, πάλιν. ἐρωτή- 
52 σεος δέ, ποῦ. εὐχῆς δέ, α̣ἴθ̣ε. παραβ̣[ο]λῆς 
53 δέ, ὡς. δισ{σ}τασµοῦ δέ, σχεδόν, {ε}ἴσος. 
54 σύνδεσµος δ’ ἐστὶν λέξις συνάπτουσα 
55 τὰ µέρη τῆς ἑρµεν⟨ε⟩ίας. παραλαµ- 
56 βάνεται δὲ ἤτοι χάρις συνπλοκῆς 
57 ἢ διαζεύξεος ἢ αἰτίας ἢ συλλογισµοῦ 
58 ἢ ἀπορίας ἢ ἀκ⟨ο⟩λουθίας ἢ τοῦ µὴ κε- 
59 χηνέναι τὴν σύνθεσις. 
60 συνπ⟨λ⟩οκῆς µὲν οὖν εἰσιν οἱ τυοῦτοι 
61 δηλωτικοὶ σύνδεσµοι, ἀλλά, µέ[ν], τέ, 
62 κέ, ἰδέ, ἠδέ, καί, ἤτοι, ἠµέν, ἄν. δ[ι]α- 
63 ζεύξεος 

 
Μετάφραση 

I1 Λόγος είναι η σύνθεση λέξεων κατά την πιο γενικευµένη χρήση τους, σύνθεση η οποία 
φανερώνει ένα αυτοτελές νόηµα. Τα µέρη του είναι εννέα· ὄνοµα, προσηγορία, µετοχή, 
ἀντονοµασία, ἄρθρον, 5 ῥῆµα, πρόθεσις, ἐπίρρηµα, σύνδεσµος. Ὄνοµα είναι η λέξη η 
οποία σηµαίνει µία µεµονωµένη ύπαρξη ενός σώµατος ή ενός πράγµατος, δεν δηλώνει 
χρόνο και επιδέχεται πτώσεις, π.χ. Ὅµηρος, Πάρις. 10 Προσηγορία είναι η λέξη που 
αναφέρεται σε πολλές ενσώµατες υπάρξεις, δεν δηλώνει πρόσωπο ούτε χρόνο, π.χ. 
ποιητής, ἄνθρωπος. Μετοχή είναι η λέξη που επιδέχεται άρθρα και πτώσεις 15 και 
εµφανίζει διαφορές σχετικές µε την κατηγορία του χρόνου, π.χ. λέγων, φρονούµενος. Για 
αυτόν τον λόγο αποκαλείται µετοχή, επειδή µετέχει και στο ὄνοµα και στο ῥῆµα. 
Ἀντονοµασία είναι η λέξη που χρησιµοποιείται αντί 20 ενός ονόµατος, έχει κάποια 
δεικτική λειτουργία και καθορίζει τη σχέση µε τα πρόσωπα που δηλώνονται, π.χ. ἐγώ, 
οὗτος. Ἄρθρον είναι η λέξη που εµφανίζει πτώσεις και τοποθετείται πριν ή µετά 25 από 
λέξεις που παρουσιάζουν πτώσεις και διαφορές ανάλογα µε το γένος τους, εµφανίζοντας 
επί παραγείγµατι στην ονοµαστική πτώση τους τύπους ὁ, ἡ, τό. Ῥῆµα είναι η λέξη που 
φανερώνει µία πράξη ή ένα πάθηµα και δηλώνει επίσης την κατηγορία του χρόνου και 
του προσώπου, 30 π.χ. λέγω, γράφεται. Πρόθεσις είναι η λέξη που εµφανίζεται µε έναν 
µόνο τύπο και τοποθετείται µπροστά από τα υπόλοιπα µέρη του λόγου συµπλεκόµενη µε 
αυτά. Οι προθέσεις είναι λοιπόν οι εξής: 35 ἀνά, κατά, διά, µετά, παρά, ἀντί, II36 ἀµφί, 
ὑπέρ, ἀπό, περί, ἐν, εἰς, πρό, πρός. Ἐπίρρηµα είναι η λέξη η οποία εµφανίζεται µε έναν 
µόνο σχηµατισµό, τίθεται πριν ή µετά από τα ρήµατα χωρίς 40 να συντίθεται µε αυτά και 
σηµαίνει ποσότητα ή ποιότητα ή χρόνο ή τόπο ή άρνηση ή συγκατάθεση ή απαγόρευση 
ή προτροπή ή ευχή ή παραβολή ή δισταγµό. 45 Επιρρήµατα που φανερώνουν ποσότητα 
είναι τα εξής: πολλάκις, ὀλιγάκις. Ποιότητα δηλώνουν το εὖ και το καλῶς· χρόνο το νῦν, 
το ἐχθές, το αὔριον· τόπο το ἐνταῦθα, το ἐκεῖ, το ἔξω· άρνηση το οὐ· συγκατάθεση 50 το 
ναί· απαγόρευση το µή· προτροπή το τῆ, το πάλιν· ερώτηση το ποῦ· ευχή το αἴθε· 
παραβολή το ὡς· δισταγµό το σχεδόν, το ἴσως. Σύνδεσµος είναι η λέξη 55 που συνδέει τα 
µέρη του λόγου µεταξύ τους. Χρησιµοποιείται είτε χάριν συµπλοκής ή διάζευξης ή 
αιτίας ή συλλογισµού ή απορίας ή ακολουθίας ή για να µην εµφανίζει η εκφορά του 
λόγου κενά. 60 Οι σύνδεσµοι που δηλώνουν συµπλοκή είναι οι εξής: ἀλλά, µέν, τέ, κέ, 
ἰδέ, ἠδέ, καί, ἤτοι, ἠµέν, ἄν· αυτοί που δηλώνουν διάζευξη …  
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Σχόλια 
Ι 1–2 λόγος … δηλοῦσα: Στο µοντέλο περιγραφής των συστατικών στοιχείων της 
γλώσσας σε ανοδική κλίµακα από τη µικρότερη στη µεγαλύτερη ενότητα, ο λόγος είναι, 
µετά το στοιχεῖον, τη συλλαβήν και την λέξιν, η τελευταία και ευρύτερη κατηγορία, η 
οποία ταυτίζεται µε τη φράση, ειδικότερα µε την πρόταση, καθώς το βασικό της 
χαρακτηριστικό είναι η διατύπωση ενός αυτοτελούς νοήµατος. Ο ορισµός που παραδίδει 
ο P.Yale I 25 προσιδιάζει µε αυτόν που µαρτυρείται στην Τέχνην γραµµατικήν που φέρει 
το όνοµα του Διονυσίου Θρακός· βλ. [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική § 11, 
Grammatici Graeci I/1, 22, 5. Σχετικά µε τους δύο ορσµούς βλ. Wouters, Grammatical 
Papyri 52. Ο προσδιορισµός πεζή αναφέρεται στη χρήση των λέξεων ανεξάρτητα από τη 
µετρική τους εκφορά. Η έµφαση τίθεται όχι στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των λέξεων 
αλλά στη σηµασία τους, στη συµπλοκή και διασύνδεσή τους µε τέτοιον τρόπο, ώστε να 
αποδίδουν ένα αυτοτελές νόηµα. Σχετικά µε τον προσδιορισµό αυτό βλ. Lallot, La 
grammaire 121–122.  
 

Ι 2–5 τούτου δὲ µέρη ... σύνδεσµον: Ο ορισµός της κατηγορίας λόγος αποτελεί την 
αφετηρία για την απαρίθµηση των µερῶν από τα οποία απαρτίζεται και την εξέταση 
καθενός από αυτά ξεχωριστά. Το χωρίο αυτό περιέχει την απαρίθµηση των λεξικών 
κατηγοριών, για να ακολουθήσει η πραγµάτευση καθεµιάς από αυτές. Ανάλογη είναι και 
η δοµή της πραγµάτευσης των µερῶν τοῦ λόγου στην Τέχνην γραµµατικήν που φέρει το 
όνοµα του Διονυσίου Θρακός· για την απαρίθµηση των λεξικών κατηγοριών βλ. 
[Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική § 11, Grammatici Graeci I/1, 23, 1–3. 
 

I 2–3: τούτου δὲ µέρη ἐστὶν ἐννέα: Ο γραµµατικός του εγχειριδίου αυτού υποστηρίζει την 
άποψη ότι υπάρχουν εννέα µέρη τοῦ λόγου. Η άποψη αυτή έρχεται σε βασική αντίθεση 
µε τη αντίληψη ότι τα µέρη τοῦ λόγου είναι οκτώ. Η ύπαρξη οκτώ µερῶν τοῦ λόγου 
υποστηρίζεται, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Κοϊντιλιανού (Institutio oratoria 1, 4, 20), 
για πρώτη φορά από τον αλεξανδρινό φιλόλογο Αρίσταρχο, ο οποίος διαµορφώνει και 
το πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η κατοπινή θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση 
των λεξικών κατηγοριών από τη γραµµατική σχολή. Τη θεωρία του Αριστάρχου 
επιχειρεί να ανασυνθέσει ο Μatthaios, Untersuchungen. Αυτό είναι και το µοντέλο 
κατηγοριοποίησης των µερῶν τοῦ λόγου που απαντά στην Τέχνην γραµµατικήν που φέρει 
το όνοµα του Διονυσίου Θρακός· βλ. [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική § 11, 
Grammatici Graeci I/1, 23, 1–3 και Lallot, La grammaire 123–125. Σε καµία, όµως, 
περίπτωση η θεωρία περί των οκτώ µερῶν τοῦ λόγου δεν αποκτά κανονικότητα µε τον 
Αρίσταρχο και τους µαθητές του. Ο Διονύσιος Θραξ, όπως δηλώνουν µαρτυρίες πέρα 
και έξω από την Τέχνην γραµµατικήν που παραδίδεται υπό το όνοµά του, φαίνεται να 
διαφοροποιείται από τον δάσκαλό του, καθώς υποστηρίζει τη στωϊκή διάκριση µεταξύ 
ὀνόµατος και προσηγορίας, δηλαδή µεταξύ κύριου και προσηγορικού ονόµατος· βλ. 
Matthaios, Philologie 545. Στη διάκριση αυτή οφείλεται η αύξηση του αριθµού των 
µερῶν του λόγου από οκτώ σε εννέα, καθώς η κατηγορία του ὀνόµατος διατηρείται µόνο 
για τα κύρια ονόµατα, ενώ προστίθεται ως ξεχωριστή κατηγορία η προσηγορία. Για την 
εξέλιξη αυτή και την επίδρασή της στη διαµόρφωση της γραµµατικής θεωρίας περί των 
µερῶν τοῦ λόγου βλ. Matthaios, Untersuchungen 214–218. Τη θεωρία για τα µέρη τοῦ 
λόγου, όπως αυτή διαµορφώνεται για πρώτη φορά από τον Αρίσταρχο, και την εξέλιξή 
της στη γραµµατική παράδοση µέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα αναλύει ο Matthaios, 
Neue Perspektiven. 
 

Ι 4–5 ὄνοµα, προσηγορία: Ο γραµµατικός του εγχειριδίου που παραδίδει ο P.Yale I 25 
ακολουθεί τη στωϊκή διάκριση µεταξύ των κατηγοριών ὄνοµα και προσηγορία, διάκριση 
που εισάγει στην αρχαία γλωσσική θεωρία σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Διογένη του 
Λαέρτιου (VII 57) ο Χρύσιππος, ο οποίος αύξησε τον αριθµό των µερῶν τοῦ λόγου, µε 
την προσθήκη της νέας κατηγορίας της προσηγορίας, από τέσσερα (ὄνοµα, ῥῆµα, 
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ἄρθρον, σύνδεσµος) σε πέντε· σχετικά µε τις απόψεις του Χρυσίππου βλ. Matthaios, 
Untersuchungen 214.  
 

Ι 6–9 ὄνοµα ... Πάρις: Το χωρίο αυτό περιέχει τον ορισµό της κατηγορίας ὄνοµα. Ο 
προσδιορισµός λέξις οὐσίαν ἰδίαν σώµατος ἢ πράγµατος σηµαίνουσα αποδίδει το 
σηµασιολογικό γνώρισµα των ὀνοµάτων. Τούτο έγκειται πρωτίστως στην ιδιότητα του 
ὀνόµατος να προσδιορίζει µία ξεχωριστή, µία ιδιαίτερη και για τον λόγο αυτό 
µεµονωµένη ύπαρξη (οὐσίαν ἰδίαν). Αυτό είναι ταυτόχρονα και το διαφοροποιητικό 
στοιχείο του ὀνόµατος από την προσηγορίαν, η οποία, σύµφωνα µε την άποψη του 
γραµµατικού του P.Yale I 25, αναφέρεται σε πολλές ενσώµατες υπάρξεις (Ι 10–11: λέξις 
ἐπὶ πολλῶν σωµάτων συντείνουσα). Το µοντέλο που ακολουθεί ο γραµµατικός του 
P.Yale I 25 για να ορίσει την κατηγορία ὄνοµα είναι αναµφίβολα ο στωικός ορισµός του 
ὀνόµατος και της προσηγορίας. Κατά την µαρτυρία του Διογένη του Λαέρτιου (VII 58) ο 
Διογένης ο Βαβυλώνιος ορίζει τις δύο αυτές κατηγορίες ως εξής: ὄνοµα δέ ἐστι µέρος 
λόγου δηλοῦν ἰδίαν ποιότητα, οἷον Διογένης, Σωκράτης. προσηγορία µέρος λόγου 
σηµαῖνον κοινὴν ποιότητα, οἷον ἄνθρωπος, ἵππος. Ο γραµµατικός του P.Yale I 25 
διαφοροποιείται από τη στωική θεωρία στο ότι συνδέει τα ὀνόµατα όχι µε την κατηγορία 
της ποιότητος, όπως οι Στωικοί, αλλά, επηρεασµένος από τις αριστοτελικές αντιλήψεις, 
τα θεωρεί ως δηλωτικά οὐσίας. Μας ξενίζει επίσης το γεγονός ότι δεν περιορίζει τα 
ὀνόµατα σε µεµονωµένες υπάρξεις, αλλά και σε (µεµονωµένα) πράγµατα. Πολύ πιθανόν 
ο γραµµατικός του P.Yale I 25 θεωρεί ότι τα ὀνόµατα µπορούν να αναφέρονται όχι µόνο 
σε υπάρξεις, όπως συµβαίνει µε τα προσωπωνύµια, αλλά και σε µεµονωµένα 
αντικείµενα και µεµονωµένες αφηρηµένες έννοιες. Η στωική κατηγορία του ὀνόµατος 
εµφανίζεται στον πάπυρο αυτό περισσότερο διευρυµένη από το να περιλαµβάνει µόνο 
κύρια ονόµατα. Για τις απόψεις του γραµµατικού του P.Yale I 25 βλ. Matthaios, Κύριον 
ὄνοµα 70–71. Τα υπόλοιπα γνωρίσµατα του ὀνόµατος είναι αφενός η έλλειψη δήλωσης 
χρόνου (Ι 8: χωρὶς χρόνου), αφετέρου η εµφάνιση πτωτικού συστήµατος, βάσει του 
οποίου πραγµατοποιείται η κλίση του. Η µη δήλωση χρόνου είναι χαρακτηριστικό που 
µοιράζεται το ὄνοµα µε την προσηγορίαν. Βάσει του χαρακτηριστικού αυτού 
διαφοροποιούνται οι ονοµατικές λεξικές κατηγορίες – το ὄνοµα και η προσηγορία – από 
το ῥῆµα, το οποίο – ήδη από τον Αριστοτέλη – είναι συνυφασµένο µε την έννοια του 
χρόνου. Και ο γραµµατικός του P.Yale I 25 συνδέει το ῥῆµα µε τη δήλωση χρόνου (Ι 29: 
σὺν χρόνῳ).  
 

Ι 10–13 προσηγορία … ἄνθρωπος: Το συγκεκριµένο χωρίο περιλαµβάνει τον ορισµό της 
προσηγορίας, των προσηγορικών δηλαδή ονοµάτων στην παραδοσιακή γραµµατική 
θεωρία. Οι προσηγορίαι, σε αντίθεση µε τα ὀνόµατα, αναφέρονται σε πολλές υπάρξεις (Ι 
10–11: λέξις ἐπὶ πολλῶν σωµάτων συντείνουσα), µοιράζονται ωστόσο µε την κατηγορία 
του ὀνόµατος τη µη δήλωση χρόνου (Ι 11–12: χωρὶς … χρόνου). Για τον προσδιορισµό 
αυτόν βλ. τον σχολιασµό του ορισµού του ὀνόµατος στο Ι 6–9. Το γεγονός ότι οι 
προσηγορίαι δεν δηλώνουν πρόσωπα (Ι 11–12: χωρὶς προσώπου) έγκειται στο ότι, σε 
αντίθεση µε τα ὀνόµατα, δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένα, σε υπαρκτά δηλαδή 
πρόσωπα. Η δήλωση του προσώπου στη περίπτωση της κατηγορίας του ὀνόµατος 
θεωρείται δεδοµένη· για τον λόγο αυτόν ο γραµµατικός του P.Yale I 25 δεν κάνει 
ιδιαίτερη µνεία σε αυτό το στοιχείο, αλλά το υπονοεί αντιθετικά για το ὄνοµα, όταν 
αναφέρεται στην ιδιότητα των προσηγοριῶν να µη δηλώνουν πρόσωπα. Προφανώς ο 
γραµµατικός του P.Yale I 25 υιοθετεί τη στωική έννοια του προσώπου· σχετικά µε την 
έννοια αυτή στη στωική γλωσσική θεωρία βλ. Matthaios, Neue Perspektiven 194.  
 

Ι 13–18 µετοχὴ … ὀνόµατος καὶ ῥήµατος: Η µετοχή ορίζεται βάσει γνωρισµάτων που 
αφορούν αφενός σε ονοµατικές κατηγορίες – αυτά είναι η έναρθρη εκφορά και η 
πτωτική κλίση των µετοχών –, αφετέρου στο ρήµα, όπως η µορφολογική και 
σηµασιολογική τους διαφοροποίηση βάσει της έννοιας του χρόνου. Ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει το γεγονός ότι ο γραµµατικός του P.Yale I 25 κάνει µνεία στη σχέση 
µετοχῆς και ἄρθρου· στην ιδιαιτερότητα της προσέγγισης αυτής αναφέρεται ο Wouters, 
Grammatical Papyri 54. Ο γραµµατικός του P.Yale I 25 παραθέτει, τέλος, την ερµηνεία 
του όρου µετοχή, ο οποίος δηλώνει την κοινωνία της µετοχῆς τόσο µε το ὄνοµα όσο και 
µε το ῥῆµα. Για τον όρο µετοχή και την ιστορία του συγκεκριµένου µέρους του λόγου 
βλ. Matthaios, Untersuchungen 425–430. Ο όρος ὄνοµα στη προκειµένη περίπτωση (Ι 
18) πρέπει να εκληφθεί µε την ευρύτερή του σηµασία, ως γενικός δηλαδή 
προσδιορισµός των λέξεων που επονοµάζουν κάτι, και όχι ως προσδιορισµός της 
κατηγορίας των κυρίων ονοµάτων, όπως εξάλλου εννοεί ο γραµµατικός του P.Yale I 25 
το οµώνυµο µέρος του λόγου.  
 

Ι 19–23 ἀντονοµασία … οἷον ἐγώ, οὗτος: Ο γραµµατικός του P.Yale I 25 επιλέγει ως 
προσδιορισµό της αντωνυµίας, σε αντίθεση µε την καθιερωµένη γραµµατική παράδοση, 
τον όρο ἀντονοµασία. Ο ίδιος όρος είχε προταθεί από τον γραµµατικό Κοµανό (3ος–2ος 
αι. π.Χ.) ως καταλληλότερος από τον όρο ἀντωνυµία για τον προσδιορισµό του 
συγκεκριµένου µέρους του λόγου. Για τον Κοµανό και τη δράση του βλ. Μatthaios, 
Philologie 536–537. Tην πρόταση του Κοµανού µαρτυρεί ο Απολλώνιος Δύσκολος στο 
σύγγραµµά του Περὶ ἀντωνυµίας, Grammatici Graeci II/1, 4, 18–19. Τον όρο που 
προτείνει ο Κοµανός τον απορρίπτει ο Απολλώνιος Δύσκολος στο σχετικό χωρίο. Για το 
θέµα αυτό γίνεται λόγος στο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τον Απολλώνιο Δύσκολο και 
αποσπάσµατα από το έργο του, µεταξύ αυτών και από το Περὶ ἀντωνυµίας. Όπως 
ειπώθηκε ήδη στις εισαγωγικές πληροφορίες για τον P.Yale I 25, ο όρος ἀντονοµασία 
έδωσε την αφορµή να ταυτιστεί ο γραµµατικός του εγχειριδίου του παπυρικού 
ευρήµατος µε τον Κοµανό, θέση η οποία για τους λόγους που αναφέραµε δεν µπορεί να 
γίνει αποδεκτή. Η ἀντονοµασία ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο βάσει της ιδιότητάς της να 
χρησιµοποιείται αντί ενός ονόµατος και βάσει της δεικτικής της λειτουργίας, από την 
οποία πολύ πιθανόν απορρέει µία άλλη ιδιότητά της, να συνάπτει τους εκάστοτε 
αντωνυµικούς τύπους µε τα πρόσωπα που κατονοµάζονται ή συµµετέχουν στην 
επικοινωνιακή λειτουργία που αποτυπώνει ο λόγος. Ενδεχοµένως ο όρος πρόσωπον στο 
χωρίο αυτό να χρησιµοποιείται µε τη σηµειολογική του διάσταση, που έγκειται στη 
διάκριση των συµµετεχόντων σε µια επικοινωνιακή κατάσταση — και εποµένως και 
στον λόγο — ως οµιλητή (πρώτο πρόσωπο), ως αποδέκτη (δεύτερο πρόσωπο) και ως 
αντικείµενο του λόγου (τρίτο πρόσωπο). Η χρήση της έννοιας πρόσωπον µε αυτήν τη 
σηµασία απαντά ήδη στον Αρίσταρχο· βλ. σχετικά Matthaios, Neue Perspektiven 176–
177. Για τον όρο συζυγία στο χωρίο αυτό βλ. Wouters, Grammatical Papyri 54.  
 

I 23–27 ἄρθρον … οἷον ὁ, ἡ, τό: Κατά τον γραµµατικό του P.Yale I 25 το ἄρθρον 
εµφανίζει πτωτική κλίση και συντάσσεται είτε προτασσόµενο είτε υποτασσόµενο µε 
λέξεις που επίσης έχουν πτωτική κλίση, διαφοροποιούνται επιπλέον µορφολογικά (και 
σηµασιολογικά) βάσει της διάκρισης γραµµατικού γένους. Η διάκριση σε προτακτικά 
και ὑποτακτικὰ ἄρθρα είναι κεντρική στην αρχαία θεωρία περί ἄρθρων· βλ. επί 
παραδείγµατι [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική § 16, Grammatici Graeci I/1, 61, 1–3. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα άρθρα ὁ, ἡ, τό, ενώ στη δεύτερη οι αναφορικές 
αντωνυµίες ὅς, ἥ, ὅ. Στα παραδείγµατα που αναφέρει ο γραµµατικός του P.Yale I 25 και 
στον τρόπο εισαγωγής τους (Ι 26–27: κατὰ τὴν ὀρθὴν πτῶσιν ἔχουσν οἷον ὁ, ἡ, τό) 
δηλώνεται η διάκριση τόσο των πτώσεων όσο και των γενών. Παραδείγµατα για τα 
λεγόµενα ὑποτακτικὰ ἄρθρα δεν αναφέρει ο P.Yale I 25· βλ. σχετικά Wouters, 
Grammatical Papyri 54. 
 

I 28–30 ῥῆµα … οἷον λέγω, γράφεται: Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που αναφέρει ο 
γραµµατικός του P.Yale I 25 για το ῥῆµα είναι από σηµασιολογικής σκοπιάς η ιδιότητά 
του να δηλώνει µία πράξη ή ένα πάθηµα, από σηµασιολογικής και µορφολογικής 
σκοπιάς να εµφανίζει τις κατηγορίες του χρόνου και του προσώπου. Στα παραδείγµατα 
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που δίνονται για το ρήµα γίνεται εµφανής η σηµασιολογική διάκριση σε πράξη (λέγω) 
και πάθηµα (γράφεται)· τα παραδείγµατα διαφοροποιούνται και επί τη βάσει της 
κατηγορίας του προσώπου. Σχετικά µε τον ορισµό του ρήµατος στον P.Yale I 25 βλ. 
Wouters, Grammatical Papyri 55.  
 

I 30–33 πρόθεσις … µετὰ συµπλοκῆς: Η πρόθεσις ορίζεται ως άκλιτη λέξη. Η έκφραση 
καθ’ ἕνα σχηµατισµὸν ἐκφεροµένη δηλώνει την απουσία κλίσης είτε επί τη βάσει 
πτώσεων, όπως συµβαίνει µε ονοµατικές κατηγορίες, είτε προσώπων, όπως συµβαίνει 
µε τα ρήµατα. Επιπλέον αποδίδεται στην πρόθεσιν η ιδιότητα να προτάσσεται των 
υπολοίπων µερών του λόγου συµπλεκόµενη µε αυτά. Στο σηµείο αυτό ο γραµµατικός 
του P.Yale I 25 αναφέρεται στη συνδυαστική εκφορά των προθέσεων µε άλλα µέρη του 
λόγου είτε προτασσόµενη ως ανεξάρτητη λέξη είτε λειτουργώντας ως πρόθηµα που 
συντίθεται µε άλλα µέρη του λόγου. Πρβλ. το σχόλιο του Wouters, Grammatical Papyri 
55 στον συγκεκριµένο ορισµό.  
 

Ι 33–ΙΙ 36: Οι προθέσεις απαριθµούνται και στην Τέχνην γραµµατικήν που παραδίδεται 
υπό το όνοµα του Διονυσίου του Θρακός· βλ. [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική § 18, 
Grammatici Graeci I/1, 71, 1–72, 2. Εκεί οι προθέσεις ταξινοµούνται σε µονοσύλλαβες 
και δισύλλαβες. Σχετικά µε την απαρίθµηση των προθέσεων στον P.Yale I 25 βλ. 
Wouters, Grammatical Papyri 55. 
 

II 37–53: Η ενότητα που αναφέρεται στο ἐπίρρηµα είναι εκτενής· περιλαµβάνει τον 
ορισµό του ἐπιρρήµατος (ΙΙ 37–40), τις διάφορες σηµασιολογικές σχέσεις που µπορεί να 
σηµαίνει (ΙΙ 40–44) και παραδείγµατα για καθεµία κατηγορία που συνιστούν τα 
επιρρήµατα βάσει της σηµασίας τους (ΙΙ 44–53).  
 

ΙΙ 37–40 ἐπίρρηµα … ἀσυνθέτως: Ως πρώτο γνώρισµα του ἐπιρρήµατος αναφέρεται η 
απουσία κλίσης. Η έκφραση κατὰ µίαν ἐκφοράν δηλουµένη είναι συνώνυµη µε τη φράση 
καθ’ ἕνα σχηµατισµὸν ἐκφεροµένη που απαντά για τις προθέσεις· βλ. Ι 31–32 και το 
σχόλιο στο χωρίο αυτό. Επιπλέον, τα επιρρήµατα χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερη 
συντακτική σχέση τους που αναπτύσσουν µε τα ρήµατα, τα οποία και συνοδεύουν σε 
θέση πριν ή µετά από αυτά (Ι 38–39: προτακτικὴ ἢ ὑποτακτικὴ ῥήµατος). Ο 
προσδιορισµός ἀσυνθέτως δηλώνει ότι τα επιρρήµατα, σε αντίθεση µε τις προθέσεις, δεν 
συντίθενται µε τα ρήµατα, τα οποία συνοδεύουν και στα οποία αναφέρονται. Για τον 
ορισµό του ἐπιρρήµατος στον P.Yale I 25 βλ. τα σχόλια του Wouters, Grammatical 
Papyri 55–56· πρβλ. Matthaios, Das Adverb 29–35.  
 

II 40–53: Η διάκριση σηµασιολογικών σχέσεων που εκφράζουν τα επιρρήµατα και η 
ταξινόµησή τους ανάλογα µε αυτές διασταυρώνονται µε αντίστοιχη κατηγοριοποίηση 
του επιρρήµατος στην Τέχνην γραµµατικήν που παραδίδεται υπό το όνοµα του 
Διονυσίου του Θρακός· βλ. [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική § 19, Grammatici 
Graeci I/1, 73, 3–86, 1. Τα δύο µοντέλα κατηγοριοποίησης επιρρηµάτων ανάλογα µε τις 
βασικές σηµασιολογικές σχέσεις που εκφράζουν αναλύονται και αντιπαραβάλλονται 
στον Matthaios, Das Adverb 39–52.  
 

II 54–63: Η τελευταία ενότητα του παραδεδοµένου κειµένου αφορά στην κατηγορία 
σύνδεσµος. Και αυτή ακολουθεί δοµή αντίστοιχη µε αυτήν του ἐπιρρήµατος. Αρχικά 
παρατίθεται ο ορισµός του συνδέσµου (ΙΙ 54–55)· ακολουθεί η απαρίθµηση των 
λειτουργιών των συνδέσµων βάσει της σηµασίας που δηλώνουν (ΙΙ 55–59) και, τέλος, 
παρουσιάζεται καθεµία κατηγορία µε απαρίθµηση των επιµέρους συνδέσµων που 
υπάγονται σε αυτήν (II 60–63). Το παραδεδοµένο κείµενο διακόπτεται µε την αναφορά 
της κατηγορίας των διαζευτικών συνδέσµων, για την οποία δεν έχουν παραδοθεί 
παραδείγµατα.  
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ΙΙ 54–55 σύνδεσµος … τὰ µέρη τῆς ἑρµηνείας: Ο ορισµός που παραθέτει ο γραµµατικός 
του P.Yale I 25 για τον σύνδεσµον αναδεικνύει τη συνδετική λειτουργία του 
συγκεκριµένου µέρους τοῦ λόγου. Για τον ορισµό αυτόν και τα παράλληλά του στην 
αρχαία γραµµατική θεωρία βλ. Wouters, Grammatical Papyri 56. Αξίζει να επισηµανθεί 
ότι ο γραµµατικός στο σηµείο αυτό αντί για τον όρο µέρη τοῦ λόγου χρησιµοποιεί τον 
όρο µέρη τῆς ἑρµηνείας· βλ. σχετικά Wouters, Grammatical Papyri 56. Σε αντίθεση µε 
τον όρο λόγος, ο οποίος στα συγκεκριµένα συµφραζόµενα χρησιµοποιείται για να 
δηλώσει την πρόταση, ο όρος ἑρµηνεία αναφέρεται σε εκφορά λόγου που εκτείνεται 
πέρα από τα όρια της πρότασης. Ο όρος ἑρµηνεία φαίνεται να συµβαδίζει µε τη 
συνδετική λειτουργία των συνδέσµων, οι οποίοι, πέρα από όρους προτάσεων, συνδέουν 
προτάσεις µεταξύ τους και επεκτείνονται σε κειµενικά συµφραζόµενα.  
 

II 55–63: Η διάκριση σηµασιολογικών κατηγοριών και η ταξινόµηση των συνδέσµων 
ανάλογα µε αυτές διασταυρώνονται µε αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του συνδέσµου 
στην Τέχνην γραµµατικήν που παραδίδεται υπό το όνοµα του Διονυσίου του Θρακός· βλ. 
[Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική § 20, Grammatici Graeci I/1, 87, 1–100, 2. Για τις 
επιµέρους κατηγορίες συνδέσµων στον P.Yale I 25 σε αντίστιξη µε αυτές που απαντούν 
στην Τέχνην γραµµατικήν του Διονυσιίου βλ. Wouters, Grammatical Papyri 57–58.  
 

PSI inv. 505 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Το συγκεκριµένο παπυρικό εύρηµα ανήκει στη συλλογή Papiri della Società 
Italiana (PSI) της Φλωρεντίας και φέρει τον ταξινοµικό αριθµό 505. 
Απαρτίζεται από δύο αποσπάσµατα ενός κυλίνδρου, ο οποίος περιείχε µία 
τέχνην γραµµατικήν. Το µεγαλύτερο από τα δύο αποσπάσµατα εκδόθηκε για 
πρώτη φορά από τον Di Benedetto, Papiri inediti και επανεκδόθηκε από τον 
Wouters, Grammatical Papyri 135–138. Το δεύτερο απόσπασµα δεν είχε ληφθεί 
υπόψη στις εκδόσεις αυτές. Νέα έκδοση του κειµένου επί τη βάσει και των δύο 
αποσπασµάτων πραγµατοποίησαν οι Lundon – Matthaios, Nominal Accidents. 
Το κείµενο χρονολογείται µε γνώµονα παλαιογραφικά κριτήρια στα τέλη του 
1ου ή στις αρχές του 2ου αι. µ.Χ.· σχετικά µε την χρονολόγηση του παπύρου βλ. 
Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 98.  

Τα δύο αποσπάσµατα αποτελούν, όπως ήδη αναφέρθηκε, µέρος µίας 
τέχνης γραµµατικῆς, εκείνου δηλαδή του τύπου συγγραµµάτων της αρχαίας 
γλωσσικής θεωρίας, τα οποία, ξεκινώντας από έναν ορισµό της γραµµατικῆς 
τέχνης – της φιλολογικής επιστήµης – και δίνοντας µία περιγραφή της 
αποστολής του γραµµατικοῦ – δηλαδή του φιλολόγου –, εστιάζουν στη 
συστηµατική ανάλυση της (ελληνικής) γλώσσας και των συστατικών της 
στοιχείων µε έµφαση στα µέρη τοῦ λόγου. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
αυτού του τύπου γραµµατικών συγγραµµάτων παρουσιάζει ο Wouters, 
Grammatical Papyri 33–45. Το παραδεδοµένο κείµενο αφορά σε εκείνη την 
ενότητα η οποία εξετάζει τα παρεπόµενα της κατηγορίας του ὀνόµατος. Τόσο οι 
πρώτες όσο και οι τελευταίες γραµµές του παραδεδοµένου κειµένου είναι 
κατεστραµµένες και δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την αποκατάστασή τους. 
Στην πρώτη ενότητα, η οποία µπορεί να αποκατασταθεί µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια (Ι 4–17), εξετάζονται τα γένη. Ακολουθεί η παρουσίαση των 
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ἀριθµῶν (Ι 17–21) και των πτώσεων (Ι 21–22) Τα σχήµατα καταλαµβάνουν το 
τέλος της τελευταίας γραµµής της πρώτης στήλης και τουλάχιστον τις πρώτες 
επτά γραµµές της δεύτερης στήλης (Ι 22–ΙΙ 7). Το τελευταίο µέρος αφορά στα 
εἴδη του ὀνόµατος· εἴδη παραγώγων φαίνεται να απαριθµούνται στη δεύτερη 
στήλη, συγκεκριµένα στο ΙΙ 9 κ.ε.  

Ο PSI inv. 505 αποτελεί ένα από τα πρωιµότερα δείγµατα γραµµατικῶν 
τεχνῶν, που έχουν παραδοθεί σε πάπυρο, και σε αυτό έγκειται και η ιδιαίτερη 
σηµασία του. Μας επιτρέπει να µελετήσουµε τη θεωρία σχετικά µε τα µέρη τοῦ 
λόγου σε ένα κοµβικό στάδιο της διαµόρφωσης και της εξέλιξής της κατά την 
περίοδο πριν τον Απολλώνιο Δύσκολο, ο οποίος δρα τον δεύτερο 
µεταχριστιανικό αιώνα. Δεν µας εκπλήσσει το γεγονός ότι το εγχειρίδιο που 
περιέχει ο πάπυρος αυτός, στον βαθµό που µπορούµε να αντιληφθούµε από το 
παραδεδοµένο απόσπασµα, διαφοροποιείται σε αρκετά σηµεία από τη 
µεταγενέστερη γραµµατική παράδοση. Το γεγονός αυτό αυξάνει σηµαντικά την 
αξία του ευρήµατος. Αξίζει να αναφέρουµε ορισµένες χαρακτηριστικές 
διαφοροποιήσεις: Τα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο 
εγχειρίδιο, για να ερµηνεύσουν τις γραµµατικές κατηγορίες που περιγράφονται, 
είναι µοναδικά σε ολόκληρη τη µέχρι τώρα γνωστή παράδοση (βλ. Ι 9 εὐνή, 11 
πεδίον, 17 χελώνη, ΙΙ 3 λέων). Επιπλέον, οι ορισµοί δύο από τα γένη, του κοινοῦ 
και του ἐπικοίνου, δεν µαρτυρούνται σε κάποιο άλλο γραµµατικό εγχειρίδιο. 
Επίσης, η διάταξη µε την οποία απαντούν τα πέντε παρεπόµενα του ὀνόµατος, 
όπως µπορούµε να την ανασυνθέσουµε από τη σειρά µε την οποία εξετάζονται 
στο παρόν εγχειρίδιο (γένη, ἀριθµοί, πτώσεις, σχήµατα, εἴδη), αποκλίνει 
σηµαντικά από την κατάταξη που εµφανίζουν σε άλλα γραµµατικά εγχειρίδια.  

Η γραµµατική θεωρία εκφέρεται στον PSI inv. 505 µε ερωτοαποκρίσεις· 
το συγκεκριµένο εγχειρίδιο αποτελεί µάλιστα ένα από τα πρωιµότερα δείγµατα 
αυτού του τρόπου παρουσίασης της γραµµατικής θεωρίας. Στο δοµικό µοντέλο 
των των ερωτοαποκρίσεων, όπως µαρτυρείται στα γραµµατικά εγχειρίδια, 
αναφέρεται ο Wouters, Grammatical Papyri 41–43 και 88–89· περαιτέρω 
βιβλιογραφία σχετικά µε το θέµα αναφέρουν οι Lundon – Matthaios, Nominal 
Accidents 100 σηµ. 22. Η µέθοδος της παρουσίασης στο παρόν εγχειρίδιο 
ακολουθεί καθοδική κλίµακα από το ανώτερο στο κατώτερο επίπεδο του 
συστήµατος κατηγοριοποίησης της γλώσσας και του φαινοµένου που 
περιγράφεται κάθε φορά. Οι επιµέρους ενότητες εισάγονται µε ένα ερώτηµα που 
αφορά στον αριθµό των υποκατηγοριών που απαρτίζουν µία γραµµατική 
κατηγορία (πόσοι, -αι, -α). Οι περαιτέρω ερωτήσεις που είναι ενταγµένες µέσα 
σε κάθε ενότητα αφορούν στους ορισµούς των υποκατηγοριών (τί ἐστιν). Η 
δόµηση της θεωρίας επί τη βάσει ερωτοαποκρίσεων δηλώνει ότι το εγχειρίδιο 
που παραδίδει ο πάπυρος προέρχεται από εκπαιδευτικά συµφραζόµενα. Το 
υψηλό επίπεδο της θεωρίας, καθώς και η πληρότητα των παραδεδοµένων 
ορισµών υποδεικνύουν ένα λόγιο πρόσωπο που κρύβεται πίσω από τη σύνθεση 
του εγχειριδίου. Κατά πάσα πιθανότητα ο ιδιοκτήτης του συγκεκριµένου 
εγχειριδίου ήταν ένας δάσκαλος που το κατέγραψε ο ίδιος είτε έδωσε την εντολή 
να το καταγράψουν για προσωπική του χρήση ως γραµµατικοῦ.  
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1η στήλη [Ι] 
1 [    ±35   ]...[...]... 
2 [  ±10 ].[  ±25  ]...[.]. ἀνθρω- 
3 [π-  ±8 ].[  ±25  ]....σ̣ ⟩— 
4 [  ±8 ]. εν[  ±10  ] ...[...]..ε 
5 ἀ̣[ρσενικόν, θηλυκόν, οὐδέτερο]ν, κοινόν, ἐπίκοινον. ⟩— 
6 ἀρσ̣[ενικὸν τί ἐστιν; ὄνοµα] οὗ προτάσ⟨σ⟩εται ἐπὶ τῆς ἑνι- 
7 κῆς εὐθ̣εί̣α̣ς ̣πτ̣[ώσεως ἄρθρο]ν̣ τὸ ὁ, οἷον ὁ Ὅµηρος. θηλυκὸν 
8 τί̣ ἐστ̣ιν; ὄνοµα ο̣ὗ̣ [προτάσσετ]α̣ι ἐπὶ τῆς ἑνικῆς εὐθε[ί]ας 
9 π̣τ̣ώ̣σεως ἄρθρ̣[ον τ]ὸ ̣ἡ,̣ [οἷον ἡ] εὐνή. οὐδέτερον τί ἐστιν; 
10 [ὄ]ν̣ο̣µ̣α οὗ προτά[σσετ]α̣ι ἐ̣π̣[ὶ τῆς] ἑνικῆς εὐθείας πτώσεως 
11 ἄρθ̣ρ[ο]ν̣ τὸ̣ τό, οἷον [τὸ] πεδίο[ν. ⟩—] κοινὸν τί ἐστιν; ὄνοµα τὸ 
12 κατὰ [µὲ]ν̣ π̣άσ̣α̣ς [τὰς πτώ]σεις ὁ̣µοίως καὶ ἐπ̣ὶ τοῦ ἄρρενος καὶ τοῦ 
13 θήλεος λεγόµε[νον, δι]αστελλόµενον δὲ̣ τ̣οῖς ἄρθροις, οἷον ὁ ἄν- 
14 θρωπος, ἡ ἄνθρωπ[ος, ὁ ἵ]ππος, ἡ ἵππο̣ς.̣ [ἐπίκ]οινον τί ἐστιν̣; ὄνοµα 
15 [τὸ] καθ’ ἑκάτερον̣ τ̣[οῦ ἄ]ρρε̣[νος κ]αὶ τοῦ θ̣[ήλεο]ς µόνον ἢ 

[ἀρ]σενικῶς 
16 [ἢ] θηλυκῶς λεγόµε̣[νον,] οἷο̣[ν ὁ ἀε]τ̣ός, καὶ ̣[γὰ]ρ̣ ἡ ̣θή̣λεια 

ὁµο̣[ί]ω̣ς̣ λέγε- 
17 [τ]αι, ἡ χελώνη, καὶ γ̣ὰ̣[ρ ὁ ἄρ]ρην̣ ὁµοί̣ω̣ς κα̣λεῖται. ⟩— ἀριθµοὶ 

πόσοι; 
18 [γ·] ἑ̣ν̣ικ̣[ό]ς,̣ δυϊκός, π̣λ[̣ηθ]υ̣ντι̣κ̣ό̣ς. ἑνικὸς τί ἐσ̣τ̣ιν; ἀριθµὸς ὁ 
19 [...]...[  ±7  ]ε[..]σ οἷ[ο]ν̣ ὁ ̣Ὅµηρος, δυϊκὸ̣[ς] τ̣ί ἐστιν; 

ἀριθµ[ὸ]ς  
20 [ὁ   ±17  ]σ̣ο̣ν̣, [οἷο]ν̣ τὼ̣ Ὁµή̣ρ̣[ω. πλ]η̣θυ̣ντικὸς δὲ 
21 [ὁ   ±20   οἷο]ν οἱ Ὅµ[ηροι. ⟩— πτώσει]ς ̣

π[ό]σ̣αι̣; [ε·] ε̣ὐ̣- 
22 [θεῖα, γενική, δοτική, αἰτιατική, κλ]ητ̣ικ[ή. ⟩— σχήµατα (?) 

 
2η στήλη [ΙΙ] 

1 πόσα; γ· ἁπλο[ῦν, σύνθετον, παρασύνθετον. ἁπλοῦν] 
2 τ[ί] ἐστιν; ὄνο[µα 
3 οἷον λέων, θ[εός (?) 
4 ον..ηχα..[ 
5 π̣α̣ρασύνθε[τον τί ἐστιν; ὄνοµα 
6 δε.ντασι[ 
7 οἷον Ἡρακλείδ[ης 
8 καὶ π̣α̣ρ[ά]γ̣ω̣γ̣ο̣ν π̣[   ±30    παρά-] 
9 γωγα εἰς ει Π⟨η⟩λείδ[ης 
10 συ̣ν[κ]ρ̣ιτικό̣ν, ὑ[περθετικόν  ±20   παρώνυ-] 
11 µ̣ον̣, ῥ̣η̣µατι̣[κό]ν̣ [ 
12 ω̣ν̣.....θ[ 
13 π̣........[ 
14 α̣......[ 
15 καια....[ 
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16 α̣δε̣λ.̣...[ 
17 .ν[..]...[ 
18 .... 

 
Μετάφραση 

I2 ἀνθρω- ...  
4 ... Πέντε· 5 αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, κοινό, επίκοινο. Τι είναι αρσενικό; Ένα 
όνοµα, στο οποίο προτάσσεται στην ονοµαστική πτώση ενικού το άρθρο ὁ, π.χ. ὁ 
Ὅµηρος (ο Όµηρος). Τι είναι θηλυκό; Ένα όνοµα, στο οποίο προτάσσεται στην 
ονοµαστική πτώση ενικού το άρθρο ἡ, π.χ. ἡ εὐνή (το κρεβάτι). Τι είναι ουδέτερο; 10 Ένα 
όνοµα, στο οποίο προτάσσεται στην ονοµαστική πτώση ενικού το άρθρο τό, π.χ. τὸ 
πεδίον (η πεδιάδα).  

Τι είναι κοινό; Ένα όνοµα, το οποίο χρησιµοποείται σε όλες τις πτώσεις µε όµοια 
εκφορά και για το αρσενικό και για το θηλυκό φύλο, διαφοροποείται ωστόσο ως προς το 
γένος του µέσω των άρθρων, π.χ. ὁ ἄνθρωπος (ο άνδρας), ἡ ἄνθρωπος (η γυναίκα), ὁ 
ἵππος (το άλογο), ἡ ἵππος (η φοράδα). Τι είναι επίκοινο; Ένα όνοµα, 15 το οποίο 
αναφέρεται τόσο στο αρσενικό όσο και στο θηλυκό φύλο, εκφέρεται όµως µόνο µε το 
αρσενικό ή το θηλυκό άρθρο, π.χ. ὁ ἀετός – διότι και το θηλυκό λέγεται µε όµοιο τρόπο 
–, ἡ χελώνη – διότι και το αρσενικό ονοµάζεται µε όµοια εκφορά.  

Πόσοι είναι οι αριθµοί; Τρεις· ενικός, δυϊκός, πληθυντικός. Τι είναι ενικός; Ο 
αριθµός, ο οποίος ..., π.χ. ὁ Ὅµηρος (ο Όµηρος). Τι είναι δυϊκός; Ο αριθµός, 20 ο οποίος 
..., π.χ. τὼ Ὁµήρω (ένα ζευγάρι Οµήρων). Ο πληθυντικός όµως ..., π.χ. οἱ Ὅµηροι (οι 
Όµηροι).  

Πόσες είναι οι πτώσεις; Πέντε· ονοµαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, κλητική. 
Πόσα είναι τα σχήµατα; [II] 1 Τρία· απλό, σύνθετο, παρασύνθετο. Τι είναι απλό; 

Ένα όνοµα ..., π.χ. λέων (λιοντάρι), θεός (θεός). ... 5 Τι είναι παρασύνθετο; Ένα όνοµα ... 
π.χ. Ἡρακλείδης (γιος του Ηρακλή) ... και παράγωγο ... παράγωγα σε ει, Πηλείδης (γιος 
του Πηλέα) ... 

... 10 συγκριτικό, υπερθετικό, παρώνυµο, ρηµατικό ...  
 

Σχόλια 
Ι 1–3: Σύµφωνα µε την πρόταση των Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 105–106, 
η πρώτη ενότητα του παραδεδοµένου κειµένου περιείχε ενδεχοµένως µέρος από τον 
ορισµό της κατηγορίας του ὀνόµατος και της διάκρισής της σε κύρια και προσηγορικὰ 
ὀνόµατα. Το τµήµα της λέξης ἀνθρω- που έχει παραδοθεί στο Ι 2 πιθανόν να αποτελεί, 
σύµφωνα µε την προτεινόµενη ανασύνθεση της δοµής του κειµένου, το παράδειγµα για 
την κατηγορία των προσηγορικῶν ὀνοµάτων. Για την κατηγορία αυτή το εγχειρίδιο που 
φέρει το όνοµα του Διονυσίου Θρακός δίνει επίσης το παράδειγµα ἄνθρωπος· βλ. 
[Διονύσιος Θραξ,] Τέχνη γραµµατική §12, Grammatici Graeci I/1, 24, 5.  
 

I 4 ε: Ο αριθµός «πέντε» είναι η απάντηση ή, ορθότερα, µέρος της απάντησης στο 
ερώτηµα «γένη πόσα;», µε το οποίο εισάγεται η ενότητα που αφορά στην κατηγορία του 
γραµµατικού γένους.  
 

Ι 5 ἀρσενικόν, … ἐπίκοινον: Ο συγγραφέας του εγχειριδίου ή, ορθότερα, της θεωρίας 
που περιέχει το παραδεδοµένο εγχειρίδιο απαριθµεί πέντε γένη: ἀρσενικόν, θηλυκόν, 
οὐδέτερον, κοινόν και ἐπίκοινον. Οι αρχαίοι γραµµατικοί στην πλειονότητά τους 
αναγνώριζαν την ύπαρξη τριών γραµµατικών γενῶν, του αρσενικού, του θηλυκού και 
του ουδέτερου. Το κοινὸν γένος (genus commune) και το ἐπίκοινον (genus epicoenon) 
θεωρούνται δευτερεύουσες κατηγορίες, οι οποίες απορρέουν από τα βασικά γένη, 
κυρίως από το αρσενικό και το θηλυκό· σχετικά µε το θέµα αυτό βλ. Lundon – 
Matthaios, Nominal Accidents 107, όπου γίνεται αναφορά σε σχετικά χωρία από τους 
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αρχαίους γραµµατικούς. Ο συγγραφέας του παρόντος εγχειριδίου είναι γνώστης της 
διάκρισης αυτής, την οποία πολύ πιθανόν να ανέφερε στην αρχή της ενότητας για την 
κατηγορία γένος (Ι 3–4). Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να υποστηρίζει την ύπαρξη τριών 
βασικών γενών, συµπεριέλαβε στην απαρίθµησή του και τα άλλα δύο γένη, την 
κατηγορία του κοινοῦ και του ἐπικοίνου, για να πετύχει τη µεγαλύτερη δυνατή 
πληρότητα στην παρουσίαση του θέµατος. Ο Απολλώνιος Δύσκολος αποδέχεται την 
ύπαρξη τριών γενών. Θεωρεί το κοινὸν γένος µία γλωσσική ιδιαιτερότητα και όχι ένα 
ξεχωριστό γραµµατικό γένος· συγκαταλέγει δε το ἐπίκοινον γένος στην κατηγορία του 
κοινοῦ. Επίσης, τόσο στο εγχειρίδιο που φέρει το όνοµα του Διονυσίου Θρακός όσο και 
σε µεταγενέστερους γραµµατικούς παπύρους υποστηρίζεται η άποψη για την ύπαρξη 
τριών γενών· βλ. Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 107. Σε κάθε περίπτωση, 
ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, όπως µαρτυρεί ο PSI inv. 505, το ερώτηµα σχετικά µε 
τον (σωστό) αριθµό των γραµµατικών γενών είναι θέµα που απασχολούσε τους 
αρχαίους γραµµατικούς ήδη από τον πρώτο µεταχριστιανικό αιώνα. Ο PSI inv. 505 
αποτελεί την πρωιµότερη µαρτυρία που διαθέτουµε για το ζήτηµα αυτό.  
 

Ι 6–11: Mετά την απαρίθµηση των πέντε γενῶν ακολουθεί η πραγµάτευση καθεµιάς 
κατηγορίας, η οποία περιλαµβάνει ένα εισαγωγικό ερώτηµα, τον ορισµό και ένα ή δύο 
παραδείγµατα. Οι ορισµοί που δίνονται για το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο 
έχουν την ίδια ακριβώς δοµή. Το άρθρο που συνοδεύει το όνοµα σε κάθε γένος – ὁ για 
το αρσενικό, ἡ για το θηλυκό και τό για το ουδέτερο – καθίσταται δηλωτικό γνώρισµα 
γένους και συνάµα το διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό µεταξύ των τριών γενών. Οι 
ορισµοί που παραδίδονται στον PSI inv. 505 βρίσκουν πολλά παράλληλα και σε άλλα 
εγχειρίδια· βλ. σχετικά Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 108. Τα παραδείγµατα 
που αναφέρει ο PSI inv. 505 για καθένα από τα τρία γένη – ὁ Ὅµηρος για το αρσενικό (Ι 
7), ἡ εὐνή για το θηλυκό (Ι 9) και τὸ πεδίον για το ουδέτερο (Ι 11) – είναι, όπως 
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, µοναδικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι ο συγγραφέας του παρόντος εγχειριδίου δεν επιδιώκει µε τα συγκεκριµένα 
παραδείγµατα σύµπτωση ανάµεσα στο γραµµατικό και στο βιολογικό γένος, όπως 
συµβαίνει µε τα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται σε άλλα εγχειρίδια. Ο P.Amh. II 
21 (πρώιµος 4ος αι. µ.Χ.), επί παραδείγµατι, παραθέτει ως παράδειγµα για το αρσενικό 
το όνοµα ὁ Ἀρίσταρχος, για το θηλυκό ἡ Ἑλένη και για το ουδέτερο τὸ παιδίον· βλ. 
σχετικά Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 108–109. Πολύ πιθανόν ο γραµµατικός 
του PSI inv. 505 επιδιώκει µε τα παραδείγµατά του ένα µεγαλύτερο βαθµό περιγραφικής 
αφαίρεσης για την κατηγορία του γραµµατικού γένους. Η πρόθεσή του αυτή ενισχύει 
επίσης την άποψη ότι η γραφή της λέξης τὸ πεδίον που δίνεται ως παράδειγµα για το 
ουδέτερο γένος είναι ορθή. Δεν χρειάζεται να υποθέσει κανείς ότι ως παράδειγµα για το 
ουδέτερο υπονοείται το όνοµα τὸ παιδίον. 
 

Ι 11–17: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα υπόλοιπα δύο γένη, το κοινόν (Ι 11–14) 
και το ἐπίκοινον (Ι 14–17). Οι ορισµοί που παραδίδει ο PSI inv. 505 διαφέρουν από 
αυτούς που µαρτυρούνται σε άλλες πηγές. Το κοινόν και το ἐπίκοινον γένος 
αναφέρονται όχι πλέον σε ονόµατα, αλλά σε υπαρκτά όντα που ανήκουν τόσο στο 
αρσενικό όσο και στο θηλυκό φύλο. Ως προς τη γλωσσική τους εκφορά ισχύει το εξής: 
Τα ονόµατα που κατατάσσονται στο κοινὸν γένος είναι αρσενικά ως προς τη µορφή 
τους, συντάσσονται όµως είτε µε το αρσενικό είτε µε το θηλυκό άρθρο ανάλογα µε το 
αν αναφέρονται σε µία ύπαρξη αρσενικού ή θηλυκού φύλου αντίστοιχα. Το ἐπίκοινον 
γένος, από την άλλη, περιλαµβάνει ονόµατα που είναι ως προς τη µορφή τους είτε 
αρσενικά είτε θηλυκά και, αν είναι αρσενικά, συντάσσονται µε το αρσενικό άρθρο, αν 
είναι θηλυκά, µε το θηλυκό· ανεξάρτητα από τη µορφή τους, ωστόσο, αναφέρονται και 
στα δύο βιολογικά γένη. Ο συγγραφέας του PSI inv. 505 συνδυάζει τόσο µορφολογικά 
όσο και σηµειολογικά κριτήρια για τον ορισµό των δύο αυτών κατηγοριών 
αναδεικνύοντας την αλληλοεπίδραση άρθρου και τύπου αφενός και του βιολογικού 
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γένους αφετέρου. Από τα παραδείγµατα που αναφέρονται για τις κατηγορίες αυτές, 
αµάρτυρο είναι το παράδειγµα ἡ χελώνη που δίνεται για το ἐπίκοινον γένος. Τα πιο 
συνήθη παραδείγµατα που απαντούν σε άλλα εγχειρίδια για την κατηγορία αυτή είναι ἡ 
περιστερά, ἡ κορώνη και, πιο συχνά από όλα, ἡ χελιδών· βλ. σχετικά Lundon – 
Matthaios, Nominal Accidents 109–110.  
 

Ι 17–21: Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην κατηγορία του ἀριθµοῦ. Σε αντίθεση µε τον 
ενικό και τον δυϊκό, ο πληθυντικός (Ι 20) δεν εισάγεται µε ερώτηση. Η κατάσταση του 
παπύρου δεν επιτρέπει να αποκαταστήσουµε τους ορισµούς που δίνονται για καθέναν 
από τους τρεις αρθµούς. Τα παραδείγµατα, ωστόσο, φανερώνουν ότι οι ορισµοί 
βασίζονταν στην έννοια της ποσότητας που δηλώνεται µε κάθε έναν αριθµό. Ο ενικός 
δηλώνει τη µονάδα, ο δυϊκός ένα ζεύγος, ο πληθυντικός τρία ή περισσότερα. Για 
ορισµούς της κατηγορίας του ἀριθµοῦ στα γραµµατικά εγχειρίδια βλ. τις µαρτυρίες που 
παραθέτουν οι Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 110. 
 

Ι 21–22: Σύµφωνα µε την προσπάθεια αποκατάστασης του κειµένου που προτείνουν στο 
σηµείο αυτό οι Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 111, ο PSI inv. 505 αναφέρεται 
στο σηµείο αυτό στην κατηγορία των πτώσεων. Η πραγµάτευση εξαντλείται στο 
ερώτηµα που εισάγει το θέµα, στην αναφορά στον αριθµό των πτώσεων και στην 
απαρίθµηση των πέντε πτώσεων.  
 

Ι 22–ΙΙ 1: Πρόκεται για την εισαγωγή στην κατηγορία σχῆµα, η οποία αναφέρεται στον 
σχηµατισµό των λέξεων και τη διάκρισή τους σε απλές και σύνθετες. Για την κατηγορία 
αυτή στα γραµµατικά εγχειρίδια βλ. ενδεικτικά [Διονύσιος Θραξ], Τέχνη γραµµατική 
§12, Grammatici Graeci I/1, 29, 5–7.  
 

II 1–3: Η ενότητα αυτή αναφέρεται στο ἁπλοῦν σχῆµα, για το οποίο δίνονται δύο 
παραδείγµατα, λέων και, σύµφωνα µε τη συµπλήρωση του Wouters, θεός. 
 

ΙΙ 3–4: Στο χωρίο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το σύνθετον σχῆµα, που αφορά σε 
ονόµατα που δηµιουργούνται µέσω της διαδικασίας της σύνθεσης. 
 

ΙΙ 5–7: Το παρασύνθετον σχῆµα αφορά σε ονόµατα που παράγονται από σύνθετες λέξεις. 
Σε αυτόν τον τύπο σχηµατισµού λέξεων παραπέµπει το παράδειγµα Ἡρακλείδης.  
 

ΙΙ 7–11: Σύµφωνα µε την προσπάθεια αποκατάστασης του κειµένου στο σηµείο αυτό 
από τους Lundon – Matthaios, Nominal Accidents 114–115, ο πάπυρος εξετάζει στο 
συγκεκριµένο χωρίο την κατηγορία εἶδος, η οποία αφορά στη διάκριση των ονοµάτων 
σε πρωτότυπα και παράγωγα. Στο ΙΙ 9–11 υπάρχουν ενδείξεις ότι απαριθµούνται εἴδη 
παραγώγων. Πρόκειται για κατηγορίες παράγωγων ονοµάτων, που γίνονται διακριτές 
βάσει της παραγωγικής κατάληξης και της σηµασίας που έχουν οι νέοι σχηµατισµοί. 
Από την εν λόγω κατηγορία απαντούν στον PSI inv. 505 το συγκριτικόν (ΙΙ 10), το 
ὑπερθετικόν (ΙΙ 10), το παρώνυµον (ΙΙ 10–11) και το ῥηµατικόν (ΙΙ 11). Σχετικά µε την 
κατηγορία αυτή στη γραµµατική θεωρία βλ. ενδεικτικά [Διονύσιος Θραξ], Τέχνη 
γραµµατική §12, Grammatici Graeci I/1, 25, 6–7. 
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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Ο Απολλώνιος Δύσκολος είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο σηµαντικός και ο πιο 
καινοτόµος γραµµατικός της αυτοκρατορικής περιόδου, ο οποίος µάλιστα 
άσκησε τη µεγαλύτερη επίδραση στην εξέλιξη της φιλολογικής επιστήµης και 
της γραµµατικής θεωρίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, 
τόσο τον ελληνικό όσο και τον λατινικό. Οι γνώσεις µας για τη βιογραφία του 
Απολλωνίου βασίζονται κυρίως σε έναν σύντοµο Βίον, ο οποίος συντάχθηκε 
από τον γραµµατικό Θεοδόσιο από την Αλεξάνδρεια. Ο Βίος του Απολλωνίου 
έχει εκδοθεί από τον R. Schneider στον τρίτο τόµο του δεύτερου µέρους της 
σειράς Grammatici Graeci (ΙΙ/3, ΧΙ, 6–ΧΙΙ, 5), ο οποίος περιλαµβάνει τα 
αποσπάσµατα που έχουν παραδοθεί από το έργο του αρχαίου γραµµατικού. Το 
λήµµα της Σούδας που αναφέρεται στον Απολλώνιο Δύσκολο (α 3422) 
περιορίζεται σε απαρίθµηση των συγγραµµάτων του, στα οποία ο Βίος κάνει 
µόνο περιληπτική µνεία. Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες πληροφορίες, ο Απολλώ-
νιος ήταν γιος κάποιου Μνησιθέου και µίας Αριάδνης, ο ίδιος δε ήταν πατέρας 
του γραµµατικού Ηρωδιανού. Καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, όπου, πέρα από 
σύντοµη παραµονή στη Ρώµη, πέρασε όλη του τη ζωή. Καθώς η παραµονή του 
Απολλωνίου στη Ρώµη συνέπεσε µε την περίοδο διακυβέρνησης του Μάρκου 
Αυρηλίου (161–180), και εφόσον ο γιος του Ηρωδιανός ήταν σύγχρονος του 
Γαληνού (129–περ. 216), η ζωή του Απολλωνίου τοποθετείται στον δεύτερο 
µεταχριστιανικό αιώνα. Ήδη κατά την αρχαιότητα τέθηκε το ερώτηµα τι µπορεί 
να σηµαίνει το προσωνύµιο Δύσκολος. Ο Βίος παραδίδει τρεις ερµηνείες: ο 
προσδιορισµός αφορούσε είτε στον χαρακτήρα του γραµµατικού — θα ήταν 
δηλαδή άνθρωπος κακότροπος —, είτε στη συνήθειά του να θέτει στους µαθητές 
του κατά τη διδασκαλία του δυσεπίλυτα ερωτήµατα, είτε, τέλος, στον σύνθετο 
και δυσνόητο τρόπο έκφρασής του.  

Το συγγραφικό έργο του Απολλωνίου ήταν ιδιαίτερα εκτενές. Δεν 
περιελάµβανε όµως φιλολογικές πραγµατείες· αφορούσε µόνο στη γλωσσική 
θεωρία και αναφερόταν και στις δύο βασικές της περιοχές, τόσο στη θεωρία για 
τα µέρη του λόγου όσο και στη λεγόµενη θεωρία περὶ ἑλληνισµοῦ, που 
µελετούσε θέµατα σχετικά µε τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Οι 
τίτλοι αρκετών έργων του Απολλωνίου είναι γνωστοί από µνείες και 
παραθέµατα που περιλαµβάνει ο ίδιος ο γραµµατικός στα παραδεδοµένα του 
συγγράµµατα. Η ύπαρξη των συγκεκριµένων έργων επιβεβαιώνεται µέσω της 
µαρτυρίας της Σούδας· µια σειρά άλλων συγγραµµάτων, τα οποία επίσης 
κατονοµάζει η Σοῦδα, είναι σήµερα γνωστά µόνο µέσω του τίτλου τους. Τα τρία 
ελάσσονα συγγράµµατα, τα επονοµαζόµενα scripta minora του Απολλωνίου — 
οι πραγµατείες Περὶ ἀντωνυµίας, Περὶ ἐπιρρηµάτων και Περί συνδέσµων —, 
όπως επίσης και τα τέσσερα βιβλία που απαρτίζουν το µνηµειώδες έργο του 
Περὶ συντάξεως έχουν παραδοθεί στο σύνολό τους. Τα υπόλοιπα έργα, τα οποία 
περιελάµβαναν, µεταξύ άλλων, ορθογραφικές, προσωδιακές και διαλεκτικές 
µελέτες, έχουν παραδοθεί αποσπασµατικά εν µέρει µέσω αναφορών του ίδιου 
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του Απολλωνίου σε αυτά, καθώς και µεταγενέστερων γραµµατικών, ιδιαίτερα 
του Πρισκιανού, των σχολιαστών του Διονυσίου του Θρακός και του 
Χοιροβοσκού. Οι µελέτες αυτές αναφέρονται επίσης εκτενώς στη θεωρία για τα 
συστατικά και δοµικά στοιχεία της γλώσσας, µε ιδιαίτερη έµφαση στο σύστηµα 
των µερῶν τοῦ λόγου, των λεξικών δηλαδή κατηγοριών. Ολόκληρο το έργο του 
Απολλωνίου, όχι µόνο το Περὶ συντάξεως, αλλά και οι πραγµατείες του Περὶ 
ὀνοµάτων ἤτοι ὀνοµατικόν και Περὶ ῥηµάτων ἤτοι ῥηµατικόν, άσκησαν τεράστια 
επίδραση στους µεταγενέστερους γραµµατικούς.  

Η διαµόρφωση του θεωρητικού υπόβαθρου της αρχαίας γραµµατικής 
ορθώς συνδέεται µε τις επιδόσεις του Απολλωνίου· το ίδιο ισχύει και για τον 
Ηρωδιανό. Ο Απολλώνιος και ο Ηρωδιανός είναι οι δύο µείζονες µορφές των 
οποίων οι µελέτες συντέλεσαν αποφασιστικά στη συστηµατοποίηση, την 
τελειοποίηση και την ολοκλήρωση της λεγόµενης αλεξανδρινής παράδοσης της 
αρχαίας γλωσσικής θεωρίας. Στο πεδίο των θεωριών περί των µερῶν τοῦ λόγου ο 
Απολλώνιος παίρνει το νήµα της παλαιότερης παράδοσης, η οποία φτάνει µέχρι 
τον Αρίσταρχο (3ος–2ος αι. π.Χ.) και εκπροσωπήθηκε κατά τα τέλη της 
ελληνιστικής περιόδου από τον γραµµατικό Τρύφωνα, ο οποίος δρα την εποχή 
του Αυγούστου. Στην ουσία ο Απολλώνιος υπέβαλε τις παλαιότερες θεωρίες σε 
καθολική επανεξέταση. Οι παραδεδοµένες µαρτυρίες καταδεικνύουν ότι 
µοιραζόταν τις απόψεις των αλεξανδρινών προκατόχων του στα βασικά 
ερωτήµατα, ταυτόχρονα όµως ότι γνώριζε τη γλωσσική θεωρία των Στωικών σε 
µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι εκείνοι. Σε αντίθεση µε προγενέστερους 
γραµµατικούς, επί παραδείγµατι µε τον Τρύφωνα, η αντιπαράθεση του 
Απολλωνίου µε τις στωικές θεωρίες δεν οδηγούσε σε απόρριψή τους. Ως προς 
τη θεωρία των µερών του λόγου ο Απολλώνιος αποτελεί εκείνη τη µορφή που 
οδήγησε την αλεξανδρινή παράδοση και τη στωική γλωσσική θεωρία σε 
δηµιουργική σύνθεση. Χάρη στην αυθεντία του, το σύστηµα των οκτώ µερών 
του λόγου, το οποίο πρωτοδιαµορφώθηκε από τους αλεξανδρινούς φιλολόγους 
οδηγήθηκε σε θεωρητική τελειοποίηση και απέκτησε κανονικότητα και 
καθολική αποδοχή.  

Από διαχρονικής σκοπιάς η ουσιαστική συµβολή του Απολλωνίου 
έγκειται στη θεµελίωση της «γραµµατικής», όπως συνηθίζουµε να λέµε, 
συντακτικής θεωρίας. Στο πεδίο της αρχαίας θεωρίας περί σύνταξης είναι 
συνήθης η διάκριση ανάµεσα σε ένα λογικό, σε ένα αισθητικό και σε ένα 
γραµµατικό επίπεδο. Η επονοµαζόµενη λογική σύνταξη είναι προϊόν 
φιλοσοφικής προσέγγισης, η οποία θέτει ως αφετηρία µελέτης την πρόταση και 
αναλύει τα συστατικά της µέρη, το υποκείµενο και το κατηγόρηµα. Η 
«αισθητική» σύνταξη αναπτύχθηκε από τους ρητοροδιδασκάλους και εστίαζε 
στην επίδραση που ασκεί η συνδυαστικότητα των επιµέρους γλωσσικών 
στοιχείων, όπως η θέση και ο συνδυασµός φωνηµάτων και συλλαβών µέσα σε 
µία λέξη ή η σειρά των λέξεων µέσα στην πρόταση ή στο κείµενο, µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί την αποτελεσµατικότητα της επιχειρηµατολογίας 
ενός ρητορικού λόγου ή την επιδιωκόµενη αισθητική επίδραση ενός ποιήµατος. 
Ο Απολλώνιος µπορεί δικαίως να πιστωθεί µε τη δηµιουργία µιας αυθεντικής 
συντακτικής θεωρίας µε γραµµατικό πρόσηµο. Οι γραµµατικοί πριν τον 
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Απολλώνιο, όπως ο Τρύφων, αλλά και οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι, όπως ο 
Αρίσταρχος, αναγνώριζαν τις συντακτικές ιδιαιτερότητες συγκεκριµένων 
λεξικών κατηγοριών· πίστευαν ωστόσο ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές 
λειτουργούσαν έτσι, ώστε να ρυθµίζουν θέµατα συντακτικής συµφωνίας και 
συµβατότητας των λέξεων µέσα στην πρόταση, όχι όµως να περιγράψουν και να 
αναλύσουν την προτασιακή δοµή στο σύνολό της. Ο Απολλώνιος, αντιθέτως, 
αποσκοπούσε να εντάξει µεµονωµένες λέξεις και λεξικές κατηγορίες σε ένα 
ιεραρχικό σύστηµα ανάλογα µε την συντακτική τους αξία. Σύµφωνα µε τη 
θεωρία του, τα ονόµατα και τα ρήµατα είναι απαραίτητα για τη συγκρότηση 
µίας πρότασης. Τα υπόλοιπα έξι µέρη του λόγου µπορούν είτε να 
αντικαταστήσουν τα πρώτα, όπως συµβαίνει µε τις αντωνυµίες, οι οποίες 
παίρνουν τη θέση των ονοµάτων, είτε να συνδυαστούν µε αυτά, όπως συµβαίνει 
µε τα επιρρήµατα, τα οποία συµπληρώνουν τα ρήµατα. Ο Απολλώνιος 
υποστήριζε ότι η ύψιστη αρχή που ρυθµίζει τη σύνταξη είναι η λογική της 
γλώσσας. Την αρχή αυτή την προσδιόριζε ως καταλληλότητα· µε τον όρο αυτόν 
ο Απολλώνιος δήλωνε τον λόγο που καθιστά κάτι δυνατό να ειπωθεί ή όχι. Κατά 
την αντίληψή του η θεωρία της σύνταξης αφορά κατά κύριο λόγο στο επίπεδο 
της σηµασίας, στα λεγόµενα νοητά, και υπό την έννοια αυτή είναι διακριτή από 
άλλα γλωσσικά επίπεδα· επί παραδείγµατι η σύνταξη θα πρέπει κατά τον 
Απολλώνιο να αντιµετωπίζεται ξεχωριστά από τη µορφολογία.  

Από ιστορικής σκοπιάς, στην περιοχή της σύνταξης ο Απολλώνιος 
εµφανίζεται να συνδυάζει µε τρόπο ιδιαίτερα πρόσφορο τη στωική θεωρία µε 
αυτήν που είχε διαµορφωθεί από τους προγενέστερους γραµµατικούς. Όπως 
έδειξε η τρέχουσα έρευνα, η διαδικασία αυτή είχε εκκινήσει ήδη από τους 
ρητοροδιδασκάλους και κριτικούς της λογοτεχνίας, µε κατεξοχήν εκπρόσωπο 
τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα. Το αποφασιστικό, ωστόσο, βήµα που οδήγησε 
στη σύνθεση στωικών και γραµµατικών ή ακόµη και ρητορικών θεωριών 
πραγµατοποιήθηκε από τον Απολλώνιο Δύσκολο. Το Περὶ συντάξεως του 
Απολλωνίου επηρέασε την αρχαία ελληνική συντακτική θεωρία καθ’ όλη την 
ύστερη αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο, είτε άµεσα είτε µέσω του Λατίνου 
γραµµατικού του 6ου αιώνα Πρισκιανού και του έργου του Institutiones 
grammaticae. Γραµµατικοί, όπως ο Μιχαήλ Σύγκελλος (9ος αιώνας), ο 
Γρηγόριος Κορίνθιος (12ος αιώνας), ο Ιωάννης Γλυκύς και ο Μάξιµος 
Πλανούδης (και οι δύο 14ος αιώνας) συνέγραψαν πραγµατείες µε θέµα τη 
σύνταξη, οι οποίες ακολουθούσαν το µοντέλο του Απολλωνίου.  

Επισκόπηση της ζωής και του έργου του Απολλωνίου παρέχουν ο Blank, 
Apollonius Dyscolus, η Dickey, Ancient Greek Scholarship 73–75 και ο 
Matthaios, Greek Scholarship 257–261.  
 

Περὶ ἀντωνυµίας 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Το σύγγραµµα του Απολλωνίου µε τίτλο Περὶ ἀντωνυµίας (Σχετικά µε την 
αντωνυµία) συγκαταλέγεται, µε γνώµονα την κατάσταση του παραδεδοµένου 
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έργου του γραµµατικού και σε σχέση µε το Περὶ συντάξεως, στις ελάσσονες 
πραγµατείες, στα λεγόµενα scripta minora, τα οποία, όπως και τα υπόλοιπα 
έργα που έχουν παραδοθεί και εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, έχουν ως 
θέµα τους την πραγµάτευση µεµονωµένων µερῶν τοῦ λόγου, λεξικών δηλαδή 
κατηγοριών. Ως προς την τυπολογία του αναφορικά µε τις δύο βασικές περιοχές 
που συγκροτούν το ερευνητικό πεδίο των αρχαίων γλωσσικών θεωριών — 
αφενός τη θεωρία περί των συστατικών στοιχείων της γλώσσας µε έµφαση στην 
ανάλυση των µερῶν τοῦ λόγου, αφετέρου τη θεωρία περὶ ἑλληνισµοῦ, σχετικά 
δηλαδή µε την ορθή χρήση της γλώσσας, στην προκειµένη περίπτωση της 
ελληνικής —, το Περὶ ἀντωνυµίας βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο σε ενδιάµεση 
θέση, καθώς πραγµατεύεται µεν ένα από τα µέρη τοῦ λόγου, δεν περιορίζεται 
όµως µόνο σε θεωρητική ανάλυση και συστηµατική περιγραφή της λεξικής 
αυτής κατηγορίας, αλλά εµπεριέχει πληθώρα πληροφοριών που ξεπερνούν το 
δεδοµένο περιγραφικό και θεωρητικό πλαίσιο και αφορούν στην ορθότητα 
µεµονωµένων τύπων και στη σωστή κάθε φορά χρήση τους. 

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση, το Περὶ ἀντωνυµίας διακρίνεται σε 
δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη (Grammatici Graeci II/1, 3, 3–49, 7) 
περιλαµβάνει τη θεωρητική ανάλυση και συστηµατική περιγραφή της 
αντωνυµίας και των περαιτέρω κατηγοριοποιήσεών της, ενώ η δεύτερη 
(Grammatici Graeci II/1, 49, 8–113, 16) περιέχει έναν εκτενή κατάλογο και 
σχολιασµό των διαφόρων αντωνυµικών τύπων καθώς και των διαλεκτικών τους 
παραλλαγών. Ο κατάλογος αυτός ακολουθεί ως προς την διάταξή του τις 
γραµµατικές κατηγορίες του αριθµού, της πτώσης και του προσώπου. Η 
καθιερωµένη έκδοση του Περὶ ἀντωνυµίας, από την οποία αντλούνται και οι 
περικοπές που ακολουθούν, είναι αυτή του R. Schneider στο πρώτο τεύχος του 
δεύτερου τόµου της σειράς Grammatici Graeci (ΙΙ/1), 3–116 (Leipzig 1878). 
Εκτενή εισαγωγή στην πραγµατεία και τη θεωρία του Απολλωνίου για τα µέρη 
του λόγου µε γερµανική µετάφραση και σύντοµο υποµνηµατισµό του Περὶ 
ἀντωνυµίας παρέχει ο Brandenburg, Über das Pronomen.  

Το χωρίο που ακολουθεί (Grammatici Graeci II/1, 3, 3–9, 13) προέρχεται 
από την πρώτη ενότητα του Περὶ ἀντωνυµίας. Ο Απολλώνιος ξεκινά την 
πραγµάτευσή του µε εκτενή συζήτηση αναφορικά µε τους όρους που 
προτάθηκαν από προγενέστερους γραµµατικούς για τον προσδιορισµό της 
αντωνυµίας (Grammatici Graeci II/1, 3, 9–5, 12 και  9, 7–10). Στόχος τους 
Απολλωνίου είναι να δείξει ότι οι συγκεκριµένοι όροι είναι ακατάλληλοι έναντι 
της καθιερωµένης και αποδεκτής από τον ίδιο τον γραµµατικό επωνυµίας 
ἀντωνυµία. Στην πραγµάτευσή του ο Απολλώνιος εντάσσει ένα εκτενές 
απόσπασµα, στο οποίο συζητά την άποψη των Στωικών ότι οι αντωνυµίες δεν 
αποτελούν αυτοτελές µέρος του λόγου, αλλά συγκαταλέγονται στην κατηγορία 
του ἄρθρου (Grammatici Graeci II/1, 5, 13–9, 6) — οι απόψεις των Στωικών 
παρατίθενται επιλεκτικά στο χωρίο που ακολουθεί. Η πρώτη ενότητα του Περὶ 
ἀντωνυµίας κλείνει µε τον ορισµό που προτείνει ο Απολλώνιος για τη λεξική 
κατηγορία της ἀντωνυµίας (Grammatici Graeci II/1, 9, 11–13), ακολουθεί δε 
ανάλυση των επιµέρους κριτηρίων, πάνω στα οποία στηρίζεται ο ορισµός αυτός 
(Grammatici Graeci II/1, 9, 14–13, 3). Το τµήµα που αφορά σε θέµατα 
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ορολογίας και ορισµού κλείνει µε ανάλυση του ερωτήµατος ποιος είναι ο 
καταλληλότερος όρος για την επωνυµία της κατηγορίας των κτητικών 
αντωνυµιών (Grammatici Graeci II/1, 13, 4–17, 18).  
 

3, 3–9, 13: Όροι και ορισµοί της αντωνυµίας 
Παντί τῳ προῦπτόν ἐστιν, ὡς ἡ σύντοµος ἑρµηνεία µετὰ τῆς δεούσης σαφηνείας 
πολλῷ κρείττων καθέστηκε τῆς οὐχ οὕτως ἐχούσης φράσεως. 5 ὅθεν κατὰ δύναµιν 
τὴν ἰδίαν πειρασόµεθα, τὸν περὶ τῶν ἀντωνυµιῶν λόγον διεξιόντες, τὰ µὲν 
παρέλκοντα παραπέµπεσθαι, τὰ δὲ ἐλλείποντα προσαναπληρῶσαι, τὰ δὲ 
µακροπεριοδεύτως ὑπ’ ἐνίων εἰρηµένα ἀνελλιπῶς ἐπιτοµώτερον φράσαι. 

Ἀρκτέον δὲ ἀπὸ τῆς κλήσεως, ἐπεὶ παρά τισι διάφορος. Τὸ µὲν 10 οὖν πάν-
τας παρατίθεσθαι διεψευσµένου ἐστὶ τὸ ἐπάγγελµα, τὸ δὲ τοὺς ἐλλογίµους οὐκέτι. 

Ἀρίσταρχος λέξεις κατὰ πρόσωπα συζύγους ἐκάλεσε τὰς ἀντωνυµίας. Ὧι 
καὶ ἀντίκειται τὸ µὴ ἴδιον εἶναι τοῦτο τῶν ἀντωνυµιῶν· ἰδοὺ γὰρ καὶ τὰ ῥήµατα. 
µᾶλλον γὰρ αὐτῶν ὁ ὅρος· καὶ γὰρ κατὰ πᾶν 15 πρόσωπον ἀκολουθεῖ, αἱ δὲ 
ἀντωνυµίαι οὐχ οὕτως, ὡς εἰρήσεται. 

Ἀλλὰ µὴν οὐδὲ κατὰ τὸν τοῦ Τροιζηνίου Διονυσοδώρου λόγον 
παρονοµασίας κλητέον, ἐπεὶ καὶ ἄλλα ἔν τισι παρονοµάζεται· π ε τ ρώ δη ς  τε γὰρ 
καὶ ἐ ρ γ α τ ί ν η ς . καὶ ἴσως οὐκ ἄλλαι τινὲς παραληφθήσονται ἢ αἱ κτητικαί, ἐπεὶ ἡ 
ἐ γώ  καὶ ἡ νῶ ι  καὶ πᾶσαι αἱ πρωτότυποι θεµατικαί. 

41 Εἰ τὰ ὡρισµένα σεσηµείωται, αἱ δὲ ἀντωνυµίαι ὡρισµένα πρόσωπα 
παριστᾶσιν, οὐκ ἀπιθάνως ὁ Τυραννίων σηµειώσεις αὐτὰς ἐκάλεσεν. Ἀλλ’ ἴσως 
ἐλλειπὲς τὸ τοιοῦτον· οὐδὲν γὰρ τῶν παρακολουθούντων αὐταῖς παρίστησιν. 

5 Οὐδὲ µὴν συγκαταθετέον ἐστὶ τοῖς ὁριζοµένοις· «ἀντώνυµόν ἐστι µέρος 
λόγου ἀντ’ ὀνόµατος παραλαµβανόµενον.» Οἱ γὰρ ὅροι τῶν γενικῶν 
ἐµπεριεκτικοί εἰσιν, οὐ µὴν τῶν ἰδικῶν. ὁ γοῦν ὅρος ὁ τοῦ ἀνθρώπου οὐ τὸν 
ἰδικόν, τὸν δὲ γενικὸν σηµαίνει. καὶ νῦν ἀντώνυµόν ἐστι τὸ ἰδικόν, τὸ ἐ γώ , τὸ 
σ ύ , ἀντωνυµία δὲ τὸ ὅλον, τουτέστι τὸ 10 γενικόν· ὥσπερ ἀµφιβολία καὶ 
ἀµφίβολον, συνωνυµία καὶ συνώνυµον, διωνυµία καὶ διώνυµον, ὁµωνυµία καὶ 
ὁµώνυµον. τὸ γὰρ ο ὐ κ ε ρῶ  ἀµφίβολον· τό τε Αἴας, ἐπὶ τοῦ Λοκροῦ 
παραλαµβανόµενον καὶ τοῦ Τελαµωνίου, ὁµώνυµον. — Ἀλλ’ ἴσως φήσει τις 
παράλογον τὸ λέγειν ἀντωνυµίαν τὸ ἐγώ· «δέον γὰρ ἀντώνυµον.» Ἦν δ’ ἂν 
παράλογον, 15 εἰ µὴ τοῖς γενικοῖς πολλάκις συνεχρώµεθα ἀντὶ τῶν ἰδικῶν, τὸ 
⟨ζῷον⟩ τιθέντες ἐπ’ ἀνθρώπου, καὶ ἐπὶ τοῦ φοίνικος τὸ φυτόν. τοιοῦτον οὖν καὶ τὸ 
προκείµενον. 

Ἐκφεύγοντάς φασι τὸ Αἰολικὸν τοὺς περὶ Κοµανὸν ἀντωνοµασίας καλεῖν, 
εἴγε τὸ µὲν ὄνυµα οὐ κοινόν, τὸ δὲ ὄνοµα. «Ναί, ἀλλά,» φασι, 20 «καὶ ἄλλα κατὰ τὸ 
ἔθος ὀθνεῖα παρεισῆλθεν, ὡς ⟨τὸ⟩ Εὔξεινος πόντος Ἰακῶς τῷ ι πλεονάσαν· ὅ τε 
ἀπηλιώτης διὰ ψιλοῦ συναλειφθείς, ὅπερ συνεχὲς παρ’ Ἴωσι· τό τε ξενοδοκεῖον 
καὶ πανδοκεῖον· ἄλλα µυρία.» Ἀλλὰ καὶ τοῦτο εὐδιάσειστον. εἰ γὰρ τὰ 
παρεισδύοντα τῶν διαλέκτων οὐκ ἐν τῷ καθόλου, ἅπαξ δέ που (ἰδοὺ γὰρ 
κακόξενος καὶ φιλόξενος, 25 ἄξενος, ἓν δέ ἐστι τὸ εὔξεινος· καὶ ἄφοδος καὶ 
ἀφορισµός καὶ ἀφορία, ἓν δὲ τὸ ἀπηλιώτης), χρῆ<ν> ἄρα καὶ τὴν ἀντωνυµίαν 
ἅπαξ εἰρῆσθαι, καὶ τὰ ὑπολειπόµενα ἔχειν κατὰ τὴν κοινὴν ἐκφοράν, λέγω δὲ διὰ 
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τοῦ ο. νῦν δὲ οὐδαµῶς ἔστιν ἐπινοῆσαι· πολυώνυµος γὰρ καὶ διώνυµος. πῶς 51 δὲ 
οὐχὶ γελοίως Αἰολικὸν εἰρήσεται τὸ ἱερώνυµος καὶ ἔτι τὸ ὁµώνυµος, δασυνόµενα; 

Λεκτέον οὖν, ὡς καὶ ἐπ’ ἄλλων µυρίων κατὰ τὰς συνθέσεις µεταβολαὶ 
γίνονται φωνηέντων, καὶ ἐπὶ τοῦ ὀνόµατος τὸ αὐτό. τὸ 5 ἄνεµος διὰ τοῦ η 
ποδήνεµος, καὶ ἔτι τὸ ἄγειν φορτηγός, στρατηγός· τό τε ἀνήρ ἀντήνωρ· τό τε α τῶν 
οὐδετέρων ο γίνεται, γηροκόµος, κρεοπώλης, χρεοφείλης. τὰ δύο διὰ τοῦ ι, δύο 
µῆνες — δίµηνος, δίπηχυς. καὶ τὸ ὄνοµα οὖν τὸ µὲν ἄρχον ο ω ποιεῖ, τὸ δὲ 
παραλῆγον υ· συνώνυµον γὰρ καὶ φερώνυµον, αὐτό τε τὸ ἀντ’ ὀνόµατος 10 
παραλαµβανόµενον ἀντωνυµία ἂν κληθείη. Τὸ δὲ ἀντωνοµασία, πρὸς τῷ καὶ 
τρόπου ὄνοµα δηλοῦν, καὶ τὸ ὀνοµάσαι ἔχει ἐγκείµενον, καθὸ καὶ τῷ χειµάσαι τὸ 
χειµασία παράκειται· ὅπερ οὐκ ἐπιζητεῖ τὸ σηµαινόµενον. 

Οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἄρθρα καλοῦσι καὶ τὰς ἀντωνυµίας, διαφέροντα δὲ τῶν 
παρ’ ἡµῖν ἄρθρων, ᾗ ταῦτα µὲν ὡρισµένα, ἐκεῖνα δὲ ἀοριστώδη. 15 «καὶ ὃν 
τρόπον,» φασί, «τὸ ἄρθρον διχῶς νοεῖται (ἥ τε γὰρ συµβολὴ τῶν κώλων, ἐν ᾧ 
φαµεν ἔξαρθρον, καὶ <αὐτὸ τὸ> κῶλον, ἐν ᾧ φαµεν µεγάλοις ἄρθροις 
κεχρῆσθ<αι> τὸν δεῖνα), οὕτω καὶ τὸ ἐν τῷ λόγῳ ἄρθρον τὸν αὐτὸν <τρόπο>ν.» 
— καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος καὶ ὁ Θρᾷξ Διονύσιος καὶ ἄρθρα δεικτικὰ τὰς 
ἀντωνυµίας ἐκάλεσαν. <Συνη>γορεῖ δὲ αὐτοῖς ὁ λόγος, καθὸ αἱ ἀντωνυµίαι καὶ 
ἀναφορικῶς λαµβάνονται, καὶ τὰ ἄρθρα δὲ ἀναφορὰν δηλοῖ. — τὰ ἄρθρα 
ἀνθυπάγεται ταῖς ἀντωνυµίαις, ... 

67 ἔτι καὶ αἱ φωναὶ ὁµολογοῦσι. δασύνεται γὰρ τὰ τῶν ἀντωνυµιῶν τρίτα 
πρόσωπα, ἕ, οἷ· καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἄρθρων δασύνεται, ἡ, οἱ. — πρὸς τούτοις αἱ 
ἀντωνυµίαι κλητικὰς οὐκ ἔχουσιν ἐν τῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ· τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ 
ἄρθρα, τρίτου προσώπου νοούµενα· ... 

20 Λεκτέον δέ, ὡς ἡ τοιαύτη συνηγορία εὐπαράκρουστος. οὐ γάρ, εἴ τί τινι 
κατά τι κεκοινώνηκε, τοῦτο πάντως ἐκείνῳ ταὐτόν ἐστιν. πρόσωπα παριστᾶσιν αἱ 
ἀντωνυµίαι, ἀλλὰ καὶ τὰ ῥήµατα· καὶ οὐ τὸ αὐτὸ µέρος λόγου. γένος ἐπιδέχεται τὸ 
ἐµός, ἀλλὰ καὶ τὸ καλός· ἀλλ’ οὐ τὸ αὐτό. καὶ τί λέγω ἐπὶ λέξεως; ἐπὶ παντὸς γὰρ 
φυσικοῦ τοῦτο. ζῳότητος 25 µετέχει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ζῷα· καὶ οὐ 
ταὐτὸν θεὸς καί τε  ἄνθρωπος· καὶ ἐπ’ ἄλλων ἀπείρων. — Οὐκ ἂν οὖν, ἐὰν 
ἀναφορὰν σηµαίνῃ ἡ ἀντωνυµία, πάντως ἂν εἴη ἄρθρον, ἐπεὶ καὶ τὰ ἄρθρα 
ἀναφορὰν σηµαίνει. Τί δὲ µᾶλλον αἱ ἀντωνυµίαι ἄρθρα ἤπερ τὰ ἄρθρα 
ἀντωνυµίαι; ἄλλως τε καὶ τὸ ὅτε ἀναφορικόν, καὶ οὐ πάντως ἄρθρον. 

30 Οἶµαι δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Στωικῶν καλεῖσθαι αὐτὰ ἀοριστώδη ὑπό τι 71 
µαχόµενον. ἀόριστον µὲν γὰρ τὸ ἄνθρωπος παρεγένετο. πᾶσα γὰρ ἀναφορὰ 
γνώσεως προϋφεστώσης ἐστὶ σηµαντική, τὸ δὲ γινωσκόµενον ὥρισται. πῶς οὖν 
ἀοριστώδη τὰ ἄρθρα, ἀναφορὰν δηλοῦντα; Ἀλλ’ εἰ καὶ φήσει τις ἀόριστα εἶναι ἐν 
τῷ ὁ π ε ρ ι π α τ ῶν  κ ι ν ε ῖ τ α ι  καὶ ἐν τοῖς ὁµοίοις, 5 φήσοµεν ὅτι µᾶλλον 
ὡρισµένα εἰρήσεται ἀπὸ τῶν ἀναφορὰν σηµαινόντων. Ἴσως οὖν πρὸς τὴν 
σύγκρισιν τῶν ἀντωνυµιῶν, πάντοτε ὁριζοµένων, ταῦτα ἐκάλεσαν ἀοριστώδη. 

Κἀκεῖνο δ’ εὔηθες τὸ λέγειν, ἄρθρα ἀντὶ ἀντωνυµιῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἓν 
µέρος λόγου. — πρῶτον οὐκ εἴ τι ἀντί τινος παραλαµβάνεται, 10 εὐθέως ταὐτὸν 
ἐκείνῳ ἐστίν. ... 

91 Σαφὲς δὲ ὅτι καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς αὐτὸ µόνον τῷ αὐτῷ ὀνόµατι 
προσκεχρηµένοι εἰσίν, οὐκέτι δὲ καὶ τῷ πράγµ<ατι>. καὶ γὰρ ὅτε 
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παραλαµβάνουσιν ἕνεκα ὑποδείγµατος ἄρθρον <τὸ> ἐπὶ σώµατος, πολὺ 
διέστηκε· πόθεν γὰρ ἁρµογή τε καὶ κῶλον τὸ αὐτό; Ἄµεινον οὖν 5 χωρίζοντας τὸ 
µὲν καλεῖν ἄρθρον, καθότι πάντοτε ἐναρµόνιον πτωτικῷ, τὸ δὲ καλεῖν 
ἀντωνυµίαν, ὅτι ἀντ’ ὀνόµατος τίθεται. 

Οὐ γὰρ ἰσωνυµίαν, ὥς τινες· οὐ γὰρ τὰ ἴσα παρακολουθεῖ τῷ ὀνόµατι καὶ τῇ 
ἀντωνυµίᾳ. τὸ µὲν γὰρ ἀµοιρεῖ δείξεως, ποιότητά τε ἐπαγγέλλεται· αἱ δὲ δεῖξιν 
ἔχουσι µετὰ προσώπων ἀκολουθίας, οὐσίαν 10 τε µόνον δηλοῦσιν. 

Ὁριστέον οὖν τὴν ἀντωνυµίαν ὧδε· λέξιν ἀντ᾿ ὀνόµατος προσώπων 
ὡρισµένων παραστατικήν, διάφορον κατὰ τὴν πτῶσιν καὶ ἀριθµόν, ὅτε καὶ γένους 
ἐστὶ κατὰ τὴν φωνήν ἀπαρέµφατος. 
 

Μετάφραση 
Είναι φανερό στον καθένα ότι η συνοπτική παρουσίαση, όταν συνοδεύεται από την 
αναγκαία σαφήνεια, είναι πολύ καλύτερη από την εκφορά που δεν ακολουθεί αυτόν τον 
τρόπο. 5 Γι’ αυτό θα προσπαθήσουµε κατά την παρουσίαση της θεωρίας σχετικά µε τις 
αντωνυµίες αφενός να προσπερνούµε όσα είναι περιττά, αφετέρου να αναπληρώσουµε 
όσα λείπουν, ενώ για όσα ορισµένοι έχουν µακρηγορήσει, να µιλήσουµε µε µεγαλύτερη 
συντοµία χωρίς όµως να παραλείψουµε κάτι.  

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από την ονοµασία, επειδή διαφέρει σε ορισµένους. Το να 
παραθέτει κάποιος 10 τις απόψεις όλων, τούτο είναι έργο ανθρώπου που βρίσκεται σε 
πλάνη· κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει πλέον για τις απόψεις των επιφανών.  

Ο Αρίσταρχος αποκάλεσε τις αντωνυµίες «λέξεις που συγκαταλέγονται σε 
οµάδες βάσει της κατηγορίας του προσώπου». Στην άποψη αυτή αντίκειται το γεγονός 
ότι τούτο δεν αποτελεί ίδιον των αντωνυµιών. Ιδού και τα ρήµατα· περισσότερο σε αυτά 
αφορά ο ορισµός. Διότι τα ρήµατα εµφανίζουν σε κάθε πρόσωπο 15 αναλογικό κλιτικό 
σύστηµα, ενώ οι αντωνυµίες όχι, όπως θα ειπωθεί σε άλλο σηµείο.  

Αλλά ούτε και «παρονοµασίες» σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία του 
Διονυσοδώρου από την Τροιζήνα πρέπει να τις ονοµάζουµε, επειδή και άλλες 
κατηγορίες αποτελούν κατά την αντίληψη ορισµένων «παρονοµασίες», όπως π.χ. οι 
λέξεις πετρώδης (πετρώδης) και ἐργατίνης (εργατάκος). Ίσως ως παρονοµασίες να µην 
εκληφθούν εν τέλει άλλες αντωνυµίες παρά µόνο οι κτητικές, επειδή οι τύποι ἐγώ (εγώ) 
και νῶι (εµείς οι δύο) και όλοι οι αντωνυµικοί τύποι που είναι πρωτότυποι αποτελούν το 
θέµα για την παραγωγή των υπόλοιπων τύπων.  

41 Αν κάθε τι ορισµένο αποτελεί αντικείµενο δήλωσης και αν οι αντωνυµίες 
παριστάνουν ορισµένα πρόσωπα, ο Τυραννίων τις αποκάλεσε µε πειστικό τρόπο 
σηµειώσεις. Ωστόσο ο χαρακτηρισµός αυτού του είδους είναι ελλιπής, διότι δεν δηλώνει 
κανένα από τα παρεπόµενά τους.  

5 Ούτε βέβαια πρέπει να συµφωνήσει κανείς µε αυτούς που ορίζουν τις 
αντωνυµίες ως εξής: «Το ἀντώνυµον είναι µέρος του λόγου, το οποίο χρησιµοποιείται 
αντί κάποιου ονόµατος». Διότι οι ορισµοί περιλαµβάνουν τα γενικά χαρακτηριστικά, όχι 
όµως τα ειδικά. Ο ορισµός του ανθρώπου δηλώνει όχι τον µεµονωµένο άνθρωπο, αλλά 
γενικά τον άνθρωπο. Αντιστοίχως ο όρος ἀντώνυµον χαρακτηρίζει το µεµονωµένο, επί 
παραδείγµατι το ἐγώ και το σύ, η ἀντωνυµία όµως αφορά στο σύνολο, δηλαδή στο 
γενικό, 10 όπως ακριβώς συµβαίνει µε τους όρους ἀµφιβολία και ἀµφίβολον, συνωνυµία 
και συνώνυµον, διωνυµία και διώνυµον, ὁµωνυµία και ὁµώνυµον. Η έκφραση δηλαδή 
ουκερω αποτελεί ἀµφίβολον, ενώ το όνοµα Αἴας, επειδή χρησιµοποιείται και για τον 
Λοκρό και για τον Τελαµώνιο Αίαντα, είναι ὁµώνυµον. Αλλά ίσως κάποιος θα πει ότι 
είναι παράλογο να ονοµάζει κανείς το ἐγώ αντωνυµία· «διότι έπρεπε να το αποκαλεί 
αντώνυµο». Θα ήταν όντως παράλογο, 15 αν δεν χρησιµοποιούσαµε πολλές φορές τις 
γενικευτικές ονοµασίες αντί των εξειδικευµένων, καθώς χρησιµοποιούµε στην 
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περίπτωση ενός ανθρώπου την ονοµασία έµβιο και στην περίπτωση του φοίκικα το 
όνοµα φυτό. Τέτοια λοιπόν περίπτωση είναι και η συγκεκριµένη.  

Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον αιολισµό λένε ότι ο Κοµανός και η 
σχολή του προσδιόριζαν τις αντωνυµίες µε τον όρο ἀντωνοµασίαι, καθώς όχι ο τύπος 
ὄνυµα, αλλά ο τύπος ὄνοµα ανήκει στην κοινή γλώσσα. «Ναι, αλλά», λένε, 20 «και άλλοι 
ξένοι τύποι έχουν υπεισέλθει στη γλώσσα, όπως η φράση Εὔξεινος πόντος, στην οποία 
πλεονάζει το -ι- σύµφωνα µε τα γνωρίσµατα της ιωνικής διαλέκτου, και η λέξη 
ἀπηλιώτης, στην οποίο η σύνθεση έγινε µέσω του ψιλού συµφώνου, κάτι που συµβαίνει 
συνεχώς στους Ίωνες, και οι λέξεις ξενοδοκεῖον και πανδοκεῖον και άλλα αµέτρητα». 
Αλλά και αυτό το επιχείρηµα µπορεί εύκολα να ανασκευαστεί. Διότι αν τα 
χαρακτηριστικά των διαλέκτων δεν αποκτούν καθολική ισχύ, αντιθέτως απαντούν µία 
µόνο φορά (διότι να! Λέµε κακόξενος και φιλόξενος, 25 ἄξενος, ενώ µεµονωµένη 
περίπτωση αποτελεί η λέξη εὔξεινος· επίσης, λέµε ἄφοδος, ἀφορισµός και ἀφορία, ενώ η 
λέξη ἀπηλιώτης είναι µεµονωµένη), έπρεπε άρα και ο τύπος ἀντωνυµία να απαντά µία 
µόνο φορά, ενώ τα υπόλοιπα να απαντούν κατά την κοινή εκδοχή, εννοώ µε το ο-. Αυτό 
όµως πουθενά δεν µπορεί να το διαπιστώσει κανείς· διότι χρησιµοιούµε τους τύπους 
πολυώνυµος και διώνυµος. Πώς 51 δεν θα είναι γελοίο να χαρακτηρίσει κανείς τη λέξη 
ἱερώνυµος και επίσης τη λέξη ὁµώνυµος αιολικές, αφού δασύνονται;  

Πρέπει λοιπόν να πει κανείς ότι και σε άλλες αµέτρητες λέξεις συµβαίνουν κατά 
τη διαδικασία της σύνθεσης µεταβολές των φωνηέντων και ότι το ίδιο συµβαίνει και µε 
το όνοµα ἀντωνυµία. Η λέξη ἄνεµος 5 µεταβάλλεται µέσω του -η- στο σύνθετο 
ποδήνεµος και ακόµη το ἄγειν στα σύνθετα φορτηγός και στρατηγός και το ἀνήρ σε 
ἀντήνωρ. Το -α- πάλι των ουδετέρων µετατρέπεται σε -ο-, π.χ. γηροκόµος, κρεοπώλης, 
κρεοφίλης. Το δύο µεταβάλλεται µέσω του -ι-, δηλαδή η φράση δύο µῆνες εµφανίζεται 
ως σύνθετο µε τη µορφή δίµηνος, αντιστοίχως και στο σύνθετο δίπηχυς το -υ- του δύο 
µετατρέπεται σε ι. Και η λέξη ὄνοµα, λοιπόν, µετατρέπει το αρχικό ο- σε ω-, ενώ το -ο- 
της παραλήγουσας σε -υ-. Λέµε δηλαδή συνώνυµον και φερώνυµον, και µε το σκεπτικό 
αυτό η ίδια η λέξη 10 που χρησιµοποιείται αντί ενός ονόµατος θα µπορούσε να 
επονοµαστεί ἀντωνυµία. Αντιθέτως, ο όρος ἀντωνοµασία, πέρα από το ότι αποτελεί 
προσδιορισµός ενός σχήµατος λόγου, εµπερικλείει τον τύπο ὀνοµάσαι, υπονοώντας έτσι 
τη διαδικασία της ονοµασίας, µε τον τρόπο που από τον τύπο χειµάσαι παράγεται η λέξη 
χειµασία. Η σηµασία όµως του όρου δεν απαιτεί κάτι τέτοιο.  

Οι Στωικοί αποκαλούν ἄρθρα και τις αντωνυµίες, τέτοια όµως που διαφέρουν 
από τα ἄρθρα στη δική µας κατηγοριοποίηση, καθώς τα άρθρα που ταυτίζονται µε τις 
αντωνυµίες είναι ορισµένα, ενώ τα δικά µας άρθρα είναι αόριστα. 15 «Και µε τον τρόπο 
που ο όρος ἄρθρον», λένε, «εννοείται µε διπλή σηµασία – δηλαδή και µε τη έννοια του 
σηµείου όπου διαρθρώνονται τα µέλη, κατά την οποία λέµε ότι το σηµείο αυτό είναι 
εξαρθρωµένο, και µε την έννοια του ίδιου του µέλους, κατά την οποία λέµε ότι ο δείνα 
έχει µεγάλα µέλη –, κατά τον ίδιο τρόπο εννοείται και ο όρος ἄρθρον ως µέρος του 
λόγου». Και ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος και ο Διονύσιος ο Θραξ και ἄρθρα δεικτικά 
αποκάλεσαν τις αντωνυµίες.  

20 Συνηγορεί στην άποψή τους το επιχείρηµα, σύµφωνα µε το οποίο οι 
αντωνυµίες χρησιµοποιούνται και αναφορικά και τα άρθρα φανερώνουν αναφορά. Τα 
άρθρα αντικαθίστανται από αντωνυµίες … 67 Επιπλέον και φωνητικά συµφωνούν. Διότι 
τα τρίτα πρόσωπα των αντωνυµιών δασύνονται, π.χ. οι τύποι ἕ και οἷ· και τα άρθρα που 
έχουν τέτοια σηµασία δασύνονται επίσης, π.χ. οι τύποι ἡ και οἱ. Εκτός από αυτά τα 
γνωρίσµατα, οι αντωνυµίες δεν διαθέτουν κλητική πτώση στο πρώτο και στο τρίτο 
πρόσωπο· τo ίδιο ισχύει και για τα άρθρα, καθώς νοούνται ότι ανήκουν στο τρίτο 
πρόσωπο. …  

20 Πρέπει να αντιτείνει κανείς ότι τέτοιου είδους συνηγορία εύκολα µπορεί να 
αντικρουστεί. Διότι αν κάτι συµφωνεί µε κάτι άλλο ως προς ένα οποιοδήποτε 
χαρακτηριστικό, δεν είναι αυτό σε καµία περίπτωση το ίδιο µε εκείνο. Οι αντωνυµίες 
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δηλώνουν πρόσωπα. Αλλά και τα ρήµατα το κάνουν αυτό· δεν ανήκουν όµως στο ίδιο 
µέρος λόγου. Γένος εµφανίζει και η λέξη ἐµός αλλά και η λέξη καλός· ωστόσο δεν είναι 
το ίδιο µέρος λόγου. Γιατί όµως αναφέροµαι στη γλωσσική έκφραση; Αυτό ισχύει για 
κάθε φυσικό στοιχείο. Στη ζωική φύση 25 µετέχει ο άνθρωπος αλλά και τα υπόλοιπα 
έµβια όντα· δεν είναι όµως το ίδιο ο ὗς (χοίρος) και ο ἄνθρωπος. Το ίδιο ισχύει και για 
αµέτρητες άλλες περιπτώσεις. — Η αντωνυµία, αν δηλώνει αναφορά, δεν θα µπορούσε 
να είναι άρθρο µόνο και µόνο για τον λόγο ότι και τα άρθρα δηλώνουν αναφορά. Γιατί 
να είναι περισσότερο οι αντωνυµίες άρθρα παρά τα άρθρα αντωνυµίες; Εκτός από αυτό, 
και ο σύνδεσµος ὅτε είναι αναφορικός, και σε καµία περίπτωση δεν είναι άρθρο.  

30 Νοµίζω όµως ότι και στο να αποκαλούνται τα άρθρα από τους Στωικούς 
αόριστα υπάρχει κάποια 71 αντίφαση. Δηλαδή αόριστη είναι η φράση ἄνθρωπος 
παρεγένετο (ένας άνθρωπος παρουσιάστηκε). Διότι κάθε αναφορά δηλώνει 
προϋπάρχουσα γνώση· αυτό όµως που γνωρίζει κάποιος είναι ορισµένο. Πώς λοιπόν τα 
άρθρα είναι αόριστα, αφού δηλώνουν αναφορά; Αλλά ακόµη κι αν υποστηρίξει κανείς 
ότι είναι αόριστα στη φράση ὁ περιπατῶν κινεῖται (αυτός που περπατά κινείται) και σε 
παρόµοιες περιπτώσεις, 5 θα υποστηρίξουµε ότι µάλλον ορισµένα θα πρέπει να 
χαρακτηριστούν από τις περιπτώσεις που δηλώνουν αναφορά. Ίσως λοιπόν στοχεύοντας 
στη σύγκριση µε τις αντωνυµίες, που σε κάθε περίπτωση ορίζονται, τα αποκάλεσαν 
αυτά αόριστα.  

Ανόητο είναι κι εκείνο, να υποστηρίζουν δηλαδή ότι «τα άρθρα 
χρησιµοποιούνται αντί των αντωνυµιών, και γι’ αυτό αποτελούν ένα µέρος του λόγου». 
— Πρώτα, λοιπόν, αν κάτι χρησιµοποιείται αντί κάποιου άλλου, 10 δεν είναι αυτοµάτως 
το ίδιο µε εκείνο. … 

91 Είναι όµως σαφές ότι και οι Στωικοί ως προς αυτό µόνο χρησιµοποιούν το ίδιο 
όνοµα, δεν αναφέρονται όµως πλέον και στην ουσία του πράγµατος. Διότι, ακόµη και 
όταν χρησιµοποιούν διευκρινιστικά την έννοια του σωµατικού ἄρθρου, η κατάσταση 
είναι πολύ διαφορετική. Πώς είναι δηλαδή το ίδιο πράγµα η άρθρωση και το µέλος; 
Καλύτερα λοιπόν είναι, αφού τα διακρίνουν, 5 να ονοµάζουν το ένα µέρος του λόγου 
ἄρθρον, µιας και πάντοτε εναρµονίζεται µε πτωτική λέξη, το άλλο να το αποκαλούν 
ἀντωνυµίαν, επειδή χρησιµοποιείται αντί του ονόµατος.  

Ούτε ἰσωνυµίαν, όπως προτείνουν ορισµένοι, πρέπει να αποκαλούµε την 
αντωνυµία· διότι το όνοµα και η αντωνυµία δεν έχουν τα ίδια παρεπόµενα. Το πρώτο 
δηλαδή στερείται του γνωρίσµατος της δείξης και δηλώνει ποιότητα· οι άλλες διαθέτουν 
το γνώρισµα της δείξης σε αντιστοιχία µε τα πρόσωπα και 10 φανερώνουν µόνο ύπαρξη.  

Πρέπει λοιπόν να οριστεί η αντωνυµία ως εξής: αντωνυµία είναι λέξη που 
χρησιµοποιείται αντί ενός ονόµατος, παριστάνει ορισµένα πρόσωπα, παρουσιάζει 
διαφορετικούς τύπους ανάλογα µε την πτώση και τον αριθµό και ενίοτε δεν δηλώνει το 
γένος στη δεδοµένη φωνητική του µορφή.  
 

Σχόλια 
3, 12–13 Ἀρίσταρχος λέξεις κατὰ πρόσωπα συζύγους ἐκάλεσε τὰς ἀντωνυµίας: Η φράση 
αυτή εµπεριέχει τον πρώτο παραδεδοµένο ορισµό του µέρους του λόγου που 
καθιερώθηκε να επονοµάζεται ἀντωνυµία. Ο ορισµός ανάγεται ήδη στον Αρίσταρχο 
(3ος–2ος αι. π.Χ.), τον σηµαίνοντα αλεξανδρινό φιλόλογο, που έζησε και έδρασε στο 
περιβάλλον του Μουσείου και υπήρξε βιβλιοθηκάριος (προστάτης) της αλεξανδρινής 
Βιβλιοθήκης. Πληροφορίες για τη ζωή, το πολύπλευρο έργο και τη συµβολή του 
Αριστάρχου στη φιλολογική επιστήµη παρέχει ο Matthaios, Philologie 531–537. 
Σύµφωνα µε τον ορισµό που µαρτυρεί ο Απολλώνιος, ο Αρίσταρχος αναγνωρίζει ως 
βασικό γνώρισµα των αντωνυµιών την κατηγορία πρόσωπον, η οποία, κατά την 
αντίληψη του αλεξανδρινού φιλολόγου, δηλώνει ποιος είναι ο οµιλητής, ποιος ο 
αποδέκτης και, τέλος, ποιο το αντικείµενο µίας πρότασης. Ο Αρίσταρχος, 
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συνειδητοποιώντας την µορφολογική ποικιλία των αντωνυµιών, ιδιαίτερα των 
προσωπικών αντωνυµιών, αναγνωρίζει τη δυνατότητα να ταξινοµηθούν οι αντωνυµίες 
σε οµάδες, σε «συζυγίες», βάσει της κατηγορίας του γραµµατικού προσώπου. Με 
σύγχρονους όρους θα λέγαµε ότι το µορφολογικό παράδειγµα των αντωνυµιών 
καθορίζεται από το πρόσωπο – έτσι διακρίνονται αντωνυµίες πρώτου προσώπου, 
δεύτερου και τρίτου –, όχι από την καταλήξη, όπως συµβαίνει µε τα ρήµατα. Τον 
ορισµό του Αριστάρχου αναλύει ο Matthaios, Untersuchungen 447–458. Ένα ερώτηµα 
που δηµιουργεί η µαρτυρία του Απολλωνίου σχετικά µε τον Αρίσταρχο είναι ποιον όρο 
χρησιµοποιούσε ο αλεξανδρινός φιλόλογος, για να επονοµάσει τις αντωνυµίες. Παρά 
την πρόθεσή του να µιλήσει για την επωνυµία της λεξικής αυτής κατηγορίας, ο 
Απολλώνιος, στην περίπτωση του Αριστάρχου, προσπερνά το θέµα αυτό παραδίδοντας 
όχι τον όρο, αλλά τον ορισµό που πρότεινε ο αλεξανδρινός φιλόλογος για τη αντωνυµία. 
Οι υπόλοιπες διαθέσιµες ενδείξεις και µαρτυρίες σχετικά µε το ερώτηµα αυτό 
συνηγορούν στο ότι ο Αρίσταρχος χρησιµοποιούσε για την επωνυµία του 
συγκεκριµένου µέρους του λόγου τον όρο ἀντωνυµία. Σχετικά µε το ερώτηµα αυτό βλ. 
Matthaios, Untersuchungen 444–446. 
 

3, 13–15 ᾧ καὶ ἀντίκειται … ὡς εἰρήσεται: Έναντι του ορισµού του Αριστάρχου ο 
Απολλώνιος διατυπώνει την ένσταση ότι η κατηγορία πρόσωπον δεν αποτελεί ιδιαίτερο 
γνώρισµα των αντωνυµιών, καθώς πρόσωπον δηλώνουν και τα ρήµατα. Ένας ορισµός 
θα πρέπει να περιλαµβάνει γνωρίσµατα που ανήκουν αποκλειστικά και µόνο στην 
έννοια και στην κατηγορία που προσδιορίζεται. Για αυτόν τον λόγο ο ορισµός του 
Αριστάρχου είναι κατά τον Απολλώνιο ατυχής, επειδή δεν διακρίνει επακριβώς τις 
ιδιαιτερότητες της αντωνυµίας σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέρη του λόγου, στην 
προκειµένη περίπτωση σε σχέση µε το ρήµα. Ο ορισµός του Αριστάρχου προσιδιάζει, 
κατά την ερµηνεία του Απολλωνίου, περισσότερο στο ρήµα παρά στην αντωνυµία. Τα 
ρήµατα «συζυγούν» βάσει της κατηγορίας του προσώπου, καθώς ρήµατα που ανήκουν 
π.χ. στην πρώτη συζυγία εµφανίζουν στον πρώτο πρόσωπο την ίδια κατάληξη. Η κλίση 
τους ακολουθεί δηλαδή τις επιταγές της αναλογίας, σε αντίθεση µε τις αντωνυµίες που 
στο πρώτο π.χ. πρόσωπο εµφανίζουν ποικιλία µορφολογικών τύπων. Στο ίδιο θέµα ο 
Απολλώνιος επανέρχεται στο Περὶ συντάξεως Β 15–16, Grammatici Graeci II 2, 137, 9–
139, 1. Σχετικά µε τις ενστάσεις του Απολλωνίου στον ορισµό του Αριστάρχου βλ. 
Matthaios, Untersuchungen 452–457. 
 

3, 16–18 Ἀλλὰ µὴν οὐδὲ ... ἐργατίνης: Στο χωρίο αυτό ο Απολλώνιος µαρτυρεί τον όρο 
που προτείνει ο Διονυσόδωρος ο Τροιζήνιος ως προσδιορισµό των αντωνυµιών. Ο 
Διονυσόδωρος είναι γραµµατικός, µαθητής του Αριστάρχου, γνωστός περισσότερο για 
τις παροιµιογραφικές και φιλολογικές εν γένει µελέτες του. Σχετικά µε τη ζωή και το 
έργο του Διονυσοδώρου βλ. Matthaios, Philologie 537 σηµ. 204. Για την επωνυµία των 
αντωνυµιών ο Διονυσόδωρος προτείνει τον όρο παρονοµασία. Με τον όρο αυτό ο 
Διονυσόδωρος επιδιώκει να δηλώσει τη συγγένεια των ονοµάτων µε τις αντωνυµίες. 
Υπονοεί δηλαδή ότι οι αντωνυµίες βρίσκονται σηµασιολογικά και πραγµατολογικά 
κοντά στα ονόµατα· σε αυτό παραπέµπει η σηµασία της πρόθεσης παρά. Σε καµία 
περίπτωση ο όρος δεν δηλώνει τη συντακτική εγγύτητα των αντωνυµιών προς τα 
ονόµατα, κάτι που ισχύει για τα άρθρα. Ο Απολλώνιος αντιλαµβάνεται τον όρο, όπως 
φαίνεται και από τα παραδείγµατα πετρώδης και ἐργατίνης που παραθέτει, µε τη 
σηµασία της παράγωγης λέξης. Επειδή ο όρος του Διονυσοδώρου χρησιµοποιείται από 
άλλους γραµµατικούς, για να προσδιορίσει την παραγωγή και τον σχηµατισµό των 
λέξεων, και, ως εκ τούτου, δηµιουργεί σύγχυση, απορρίπτεται από τον Απολλώνιο. 
 

3, 18–19 καὶ ἴσως οὐκ ἄλλαι τινὲς ... θεµατικαί: Σύµφωνα µε την ένσταση που 
διατυπώνει ο Απολλώνιος στο σηµείο αυτό, ο όρος παρονοµασία θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί µόνο για τις κτητικές αντωνυµίες, οι οποίες, σύµφωνα µε την αρχαία 
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κατηγοριοποίηση, είναι παράγωγες. Ως πρωτότυπες (αἱ πρωτότυποι) αναγνωρίζονται οι 
προσωπικές αντωνυµίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως θεµατικαί, αποτελούν δηλαδή το 
θέµα για την παραγωγή των κτητικών. Για τη διάκριση των αντωνυµιών ανάλογα µε το 
εἶδος τους, αν είναι δηλαδή πρωτότυπες ή παράγωγες, βλ. [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη 
γραµµατική §17, Grammatici Graeci I 1, 68, 3–69, 3.  
 

4, 1–4 Εἰ τὰ ὡρισµένα σεσηµείωται … παρίστησιν: Ο Απολλώνιος συνεχίζει την 
αναφορά του στους όρους για την επονοµασία της αντωνυµίας µε την πρόταση του 
Τυραννίωνος. Ο Τυραννίων (περ. 110/100–περ. 30/20 π.χ.) ήταν επιφανής γραµµατικός, 
µαθητής του Διονυσίου Θρακός, ο οποίος το 68 π.Χ. έφθασε στη Ρώµη ως αιχµάλωτος 
στον δεύτερο µιθριδατικό πόλεµο. Στη Ρώµη ήρθε σε επαφή µε τον Καίσαρα, τον 
Αττικό και τον Κικέρωνα, απέκτησε τεράστια βιβλιοθήκη, αλλά και µεγάλο πλούτο από 
τη φιλολογική του δραστηριότητα. Ιδιαίτερη µνεία οφείλουµε στη συµβολή του 
Τυραννίωνος στη διάσωση των έργων του Αριστοτέλη, που έφερε στη Ρώµη ο Σύλλας 
ως λεία από την κατάληψη της Αθήνας το 81 π.Χ. Ο Τυραννίων συνέγραψε πολλές 
γραµµατικές πραγµατείες, ανάµεσά τους και το σύγγραµµα Περὶ µερισµοῦ τῶν τοῦ λόγου 
µερῶν (Σχετικά µε τον επιµερισµό του λόγου στα µέρη του). Από τέτοιου είδους 
συµφραζόµενα προέρχεται και το απόσπασµα που παραδίδει ο Απολλώνιος Δύσκολος 
στο χωρίο αυτό. Για τη ζωή και το έργο του Τυραννίωνος βλ. Matthaios, Philologie 
545–546. Ο Απολλώνιος µαρτυρεί τον όρο σηµειώσεις (ενδείξεις, σηµάνσεις), τον οποίο 
εισήγαγε ο Τυραννίων, για να χαρακτηρίσει τις αντωνυµίες. Ο όρος συνδέεται µε την 
ιδιότητα των αντωνυµιών να παραπέµπει σε ορισµένα πρόσωπα µέσω δείξης ή 
αναφοράς. Η πρόταση του Τυραννίωνος κερδίζει τη συµπάθεια του Απολλωνίου (4, 2: 
οὐκ ἀπιθάνως). Η ένστασή του έγκειται στο γεγονός ότι ο όρος σηµειώσεις είναι 
ελλιπής, καθώς δεν συνδηλώνει κάποιο από τα παρεπόµενα της αντωνυµίας, 
εστιάζοντας σε µία και µόνο ιδιότητά τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο όρος πρόσωπον 
νοείται από τον Τυραννίωνα µε τη στωική σηµασία, ως έννοια που παραπέµπει σε 
υπαρκτά πρόσωπα της αισθητής και νοητής πραγµατικότητας, και όχι µε τη σηµειωτική 
του διάσταση στην επικοινωνιακή λειτουργία, όπως τη νοεί ο Αρίσταρχος· βλ. σχετικά 
το σχόλιο στο χωρίο 3, 12–13.  
 

4, 5–17 Οὐδὲ µὴν συγκαταθετέον … καὶ τὸ προκείµενον: Ο Απολλώνιος συζητά στο 
χωρίο αυτό τον όρο ἀντώνυµον, ο οποίος προτάθηκε για τον προσδιορισµό της 
αντωνυµίας, καθώς και τον ορισµό που εµπεριέχει τον συγκεκριµένο όρο, χωρίς ωστόσο 
να δηλώνει από ποιον ή ποιους γραµµατικούς προέρχεται η επωνυµία και ο εν λόγω 
ορισµός. Η εξέταση της ορθότητας του όρου ἀντώνυµον στηρίζεται στη διάκριση 
ανάµεσα στις κατηγορίες γένος και εἶδος. Κατά την αντίληψη του Απολλωνίου, ο όρος 
ἀντώνυµον παραπέµπει στο εἶδος και ως ειδική ονοµασία χαρακτηρίζει τις επιµέρους 
αντωνυµίες, π.χ. το ἐγώ και το σύ. Αντιθέτως, ο όρος ἀντωνυµία παραπέµπει στο γένος 
και συλλαµβάνει το γραµµατικό φαινόµενο στο σύνολό του. Κάτι ανάλογο συµβαίνει µε 
τους όρους ἀµφιβολία και ἀµφίβολον, συνωνυµία και συνώνυµον, διωνυµία και 
διώνυµον, ὁµωνυµία και ὁµώνυµον. Σε κάθε ζεύγος όρων που παραθέτει ο Απολλώνιος, 
ο πρώτος όρος παραπέµπει στο γενικό φαινόµενο, ενώ ο δεύτερος στις εξειδικευµένες 
περιπτώσεις, στις οποίες απαντά το εκάστοτε φαινόµενο. Σύµφωνα µε τον Απολλώνιο, 
κάθε όρος πρέπει να έχει ως σηµείο αναφοράς τη γενική και όχι την ειδική έννοια. Σε 
αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι ένας γενικός όρος χρησιµοποιείται ακόµη κι όταν 
πρόκειται να δηλωθεί κάτι ειδικό και µεµονωµένο. Στις περιπτώσεις αυτές η γενική 
ονοµασία υπερισχύει έναντι της ειδικής. Υπό την έννοια αυτή είναι επιτρεπτή η χρήση 
του όρου ἀντωνυµία για τον προσδιορισµό ενός συγκεκριµένου αντωνυµικού τύπου, π.χ. 
του ἐγώ.  
 

4, 18–19 Ἐκφεύγοντάς φασι τὸ Αἰολικὸν … τὸ δὲ ὄνοµα: Ο Απολλώνιος συνεχίζει την 
ιστορική του αναδροµή µε αναφορά στον γραµµατικό Κοµανό και την πρότασή του να 
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χαρακτηρίζονται οι αντωνυµίες µε τον όρο ἀντωνοµασία (ή ἀντονοµασία). Ο Κοµανός 
ήταν γραµµατικός, κατά τι πρεσβύτερος του Αριστάρχου, ο οποίος έδρασε στην αυλή 
των Πτολεµαίων και έφερε τον αυλικό τίτλο ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως. Ο Κοµανός 
συνέγραψε ερµηνευτικά υποµνήµατα στον Όµηρο και ίσως και στον Ησίοδο. Η 
αντιπαλότητα ανάµεσα στον Κοµανό και τον Αρίσταρχο δηλώνεται από την ύπαρξη 
ενός ιδιαίτερου συγγράµµατος του δεύτερου µε τίτλο Πρὸς Κοµανόν (Ενάντια στον 
Κοµανό), στο οποίο ο Αρίσταρχος αντιπαρατίθεται στην οµηρική ερµηνεία του 
Κοµανού. Στη ζωή και το έργο του Κοµανού αναφέρεται ο Matthaios, Philologie 536–
537 (όπου και παραποµπές σε περαιτέρω βιβλιογραφία). Ως προσδιορισµό της 
αντωνυµίας ο Κοµανός, κατά τη µαρτυρία του Απολλωνίου, προτείνει τον όρο 
ἀντωνοµασία (ή ἀντονοµασία) µε την αιτιολογία ότι για τη δήλωση του µέρους του 
λόγου πρέπει να αποφευχθεί ένα παράγωγο από τον διαλεκτικό, στην προκειµένη 
περίπτωση, αιολικό τύπο ὄνυµα. Επειδή η πρόταση του Κοµανού στοχεύει σε βελτίωση 
και διόρθωση του όρου ἀντωνυµία, τότε ο Κοµανός αποτελεί τον terminus ante quem για 
τη δηµουργία και την εισαγωγή του όρου ἀντωνυµία στη γραµµατική παράδοση. Επίσης, 
επειδή ο Κοµανός είναι κατά τι πρεσβύτερος του Αριστάρχου — αυτό τουλάχιστον 
αφήνει να εννοηθεί η ύπαρξη του Αριστάρχειου συγγράµµατος Πρὸς Κοµανόν —, 
τίποτε δεν µας εµποδίζει να υποθέσουµε ότι ο Αρίσταρχος γνώριζε και πολύ πιθανόν 
χρησιµοποιούσε τον όρο ἀντωνυµία· πρβλ. το σχόλιο στο χωρίο 3, 12–13.  
 

4, 19–5, 10 «Ναὶ, ἀλλά», φασι, … ἀντωνυµία ἂν κληθείη: Στο χωρίο αυτό ο Απολλώνιος 
ασκεί κριτική στον όρο του Κοµανού και στο κίνητρο που τον οδήγησε στη δηµιουργία 
και εισαγωγή του όρου ἀντωνοµοσία, για να αντικαταστήσει τον προσδιορισµό 
ἀντωνυµία. Το βασικό επιχείρηµα του Απολλωνίου είναι ότι όλες οι σύνθετες λέξεις µε 
δεύτερο συνθετικό το ὄνοµα εµφανίζουν τον τύπο -ωνυµ-. Εποµένως, αν κάποιος 
θεωρούσε τον όρο ἀντωνυµία αιολικό τύπο, θα έπρεπε αντιστοίχως να θεωρήσει 
αιολισµούς και του τύπους ἱερώνυµος και ὁµώνυµος. Κάτι τέτοιο όµως δεν ισχύει, 
εφόσον οι τύποι αυτοί στερούνται της ψίλωσης, που είναι και το βασικό γνώρισµα της 
αιολικής διαλέκτου.  
 

5, 10–12 τὸ δὲ ἀντωνοµασία … ὅπερ οὐκ ἐπιζητεῖ τὸ σηµαινόµενον: Ο όρος ἀντωνοµασία 
είναι κατά τον Απολλώνιο ατυχής και για τον λόγο ότι, ως παράγωγο από τον ρηµατικό 
τύπο ὀνοµάσαι, θα προσέδιδε στις αντωνυµίες την ιδιότητα της ονοµασίας. Οι 
αντωνυµίες συµβαίνει να αντικαθιστούν στον λόγο ένα όνοµα, σε καµία όµως 
περίπτωση δεν επονοµάζουν κάτι µε διαφορετική ονοµασία. Σε αυτήν τη σηµασία 
παραπέµπει η χρήση του όρου ἀντονοµασία, για να δηλώσει το οµώνυµο σχήµα λόγου. 
Η πρόταση του Κοµανού απορρίπτεται, εποµένως, από τον Απολλώνιο όχι µόνο για 
λόγους µορφής, αλλά και για λόγους σηµασίας του όρου ἀντωνοµασία.  
 

5, 13–14 Οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς … ἀοριστώδη: Ένα µεγάλο µέρος της ιστορικής αναδροµής 
του Απολλωνίου καλύπτει η αντιπαράθεσή του µε τις στωικές θεωρίες για το ἄρθρον και 
τη θέση της αντωνυµίας στο στωικό σύστηµα των µερών του λόγου. Οι Στωικοί 
αναγνώριζαν από τον Χρύσιππο κι έπειτα πέντε µέρη τοῦ λόγου· πρόκειται για τις 
κατηγορίες ὄνοµα — το κύριο όνοµα —, προσηγορία — το προσηγορικό όνοµα —, 
ῥῆµα, σύνδεσµος και ἄρθρον. Ο Χρύσιππος είναι ο πρώτος που διέκρινε ανάµεσα σε 
κύρια ονόµατα και προσηγορικά, αυξάνοντας τον αριθµό των µερών του λόγου από 
τέσσερα σε πέντε. Όπως φανερώνει ο κατάλογος των µερών του λόγου κατά τους 
Στωικούς, ξεχωριστή θέση για τις αντωνυµίες δεν υπάρχει. Από τη θεµελίωση του 
γραµµατικού µοντέλου για τον επιµερισµό του γλωσσικού υλικού σε λεξικές κατηγορίες 
κι έπειτα, το οποίο προέβλεπε οκτώ ή εννέα µέρη του λόγου, τόσο οι γραµµατικοί όσο 
και οι στωικοί φιλόσοφοι επιχειρούσαν να αναδείξουν οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα 
στις δύο θεωρίες και να εντοπίσουν τη θέση των λέξεων στο ένα ή το άλλο σύστηµα. Ο 
Απολλώνιος µαρτυρεί στο χωρίο αυτό την άποψη ότι η στωική κατηγορία ἄρθρον 
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περιλαµβάνει τόσο αυτές τις λέξεις που οι γραµµατικοί ονοµάζουν ἄρθρα όσο και αυτές 
που στο γραµµατικό σύστηµα συγκαταλέγονται στο µέρος του λόγου ἀντωνυµία. Η 
διάκριση ανάµεσα σε άρθρα και αντωνυµίες στηρίζεται στο κριτήριο «±oρισµένος». Οι 
λέξεις που οι γραµµατικοί αποκαλούν αντωνυµίες αποτελούν για το στωικό σύστηµα τα 
ὡρισµένα ἄρθρα, ενώ τα άρθρα των γραµµατικών είναι κατά τους Στωικούς τα 
ἀοριστώδη ἄρθρα. Σχετικά µε τις στωικές θεωρίες περί ἄρθρου βλ. Μatthaios, 
Untersuchungen 496–500. Στην πραγµατικότητα, οι Στωικοί θεωρούσαν ως ὡρισµένα 
ἄρθρα τις δεικτικές αντωνυµίες και κατ’ επέκταση και τις προσωπικές, ενώ στα 
ἀοριστώδη ἄρθρα προσµετρούσαν τα άρθρα, τις αόριστες, τις ερωτηµατικές και τις 
αναφορικές αντωνυµίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αόριστες αντωνυµίες στο µοντέλο 
των γραµµατικών ανήκουν στην κατηγορία του ονόµατος.  
 

5, 18–19 καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος … ἐκάλεσαν: Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος (περ. 
180–περ. 110 π.Χ.), φιλόλογος της εποχής µε πολύπλευρα ενδιαφέροντα, σπούδασε 
φιλοσοφία στην Αθήνα µαθητεύοντας στον Διογένη τον Βαβυλώνιο και ήρθε κατόπιν 
στην Αλεξάνδρεια, όπου και εντάχθηκε στη σχολή του Αριστάρχου. Από την 
Αλεξάνδρεια µετέβη στην Πέργαµο, για να επιστρέψει και πάλι στην Αθήνα και να 
ενταχθεί εκ νέου στη σχολή των Στωικών, την οποία διηύθυνε ο Παναίτιος. Για τη ζωή 
και το έργο του Απολλοδώρου βλ. Matthaios, Philologie 542–543. Στην ιστορία της 
φιλολογίας και ιδιαίτερα των αρχαίων γλωσσικών θεωριών ο Απολλόδωρος 
καταλαµβάνει, λόγω της µαθητείας του στη σχολή των Στωικών, τη θέση του 
διαµεσολαβητή ανάµεσα στη στωική και την αλεξανδρινή σχολή. Είναι εκείνος ο λόγιος 
που µεταλαµπαδεύει τη γλωσσική θεωρία που διαµόρφωσαν οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι 
µε τις απόψεις των Στωικών για τη γλώσσα, προσδίδοντάς της το στωικό πρόσηµο που 
εµφανίζει από τον 1ο αι. π.Χ. κι έπειτα. Στο χωρίο αυτό από το Περὶ ἀντωνυµίας ο 
Απολλώνιος µαρτυρεί ότι ο Απολλόδωρος, σαφώς επηρεασµένος από τη στωική θεωρία, 
αποκαλεί τις αντωνυµίες ἄρθρα δεικτικά. Την ίδια άποψη µοιράζεται µε τον 
Απολλόδωρο και ο µαθητής του Αριστάρχου, ο Διονύσιος Θραξ, ο οποίος διαδραµατίζει 
τον ίδιο ακριβώς διαµεσολαβητικό ρόλο µεταξύ Στωικών και Αλεξανδρινών, όπως και ο 
Απολλόδωρος. Για τη ζωή και το έργο του Διονυσίου Θρακός βλ. Μatthaios, Philologie 
543–545. Τόσο ο Απολλόδωρος όσο και ο Διονύσιος διατηρούν την ταξινόµηση των 
λέξεων στο µοντέλο που διαµόρφωσαν οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι και την ιδιαίτερη 
θέση των αντωνυµιών σε αυτό, υιοθετούν ωστόσο από τους Στωικούς τον χαρακτηρισµό 
ἄρθρα δεικτικά προτείνοντάς τον ως εναλλακτικό προσδιορισµό των αντωνυµιών. Ο 
όρος ἄρθρα παραπέµπει στη συµπερίληψη των αντωνυµιών στη στωική κατηγορία 
ἄρθρον, ενώ ο προσδιορισµός δεικτικά σηµαίνει ότι οι αντωνυµίες, µέσω του 
γνωρίσµατος της δείξης, λειτουργούν οριστικά, καθώς έχουν την ιδιότητα να δηλώνουν 
ορισµένα αντικείµενα. Την µαρτυρία του Απολλωνίου για τον Απολλόδωρο και τον 
Διονύσιο Θράκα και τη σηµασία της για την εξέλιξη των αρχαίων γλωσσικών θεωριών 
στην αλεξανδρινή µελετά ο Matthaios, Untersuchungen 509–515. 
 

5, 20–9, 6: Συνηγορεῖ δὲ αὐτοῖς ὁ λόγος … ὅτι ἀντ’ ὀνόµατος τίθεται: Στο εκτενές αυτό 
χωρίο, το οποίο παραθέτουµε πολύ συνοπτικά και περιληπτικά, ο Απολλώνιος 
παραθέτει τα επιχειρήµατα που εκφράζουν οι Στωικοί, για να τεκµηριώσουν την ένταξη 
της αντωνυµίας στην κατηγορία ἄρθρον και τη συγγένεια των δύο µερών του λόγου. Το 
πρώτο επιχείρηµα αναφέρεται στο γεγονός ότι οι αντωνυµίες µοιράζονται µε τα άρθρα 
την αναφορική λειτουργία (5, 20–21). Ακολουθεί το επιχείρηµα ότι τα άρθρα 
χρησιµοποιούνται αντί αντωνυµιών (5, 21–6, 6). Η συγγένεια άρθρων και αντωνυµιών 
τεκµηριώνεται επιπλέον µέσω φωνολογικών και µορφολογικών οµοιοτήτων που 
παρουσιάζουν και οι δύο κατηγορίες. Ως πρώτο κοινό γνώρισµα αναφέρεται η δάσυνση 
στο τρίτο πρόσωπο (6, 7–8). Ακολουθεί η επισήµανση της έλλειψης της κλητικής 
πτώσης τόσο στα άρθρα όσο και στις αντωνυµίες (6, 8–11). Στη συνέχεια γίνεται λόγος 
για τη φωνηεντική κατάληξη στην ονοµαστική του αρσενικού (6, 11–12). Κατόπιν 
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επισηµαίνεται η σχέση αντωνυµιών και άρθρων σε επίπεδο παραγωγής (6, 12–18). 
Τέλος, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι άρθρα και αντωνυµίες έχουν την κατάληξη -ο 
στο ουδέτερο γένος. Για τη δοµή του συγκεκριµένου αποσπάσµατος και την επιµέρους 
επιχειρηµατολογία που καταθέτει ο Απολλώνιος βλ. Brandenburg, Über das Pronomen 
574. Ο Απολλώνιος στη συνέχεια προβαίνει στην αναίρεση καθενός από τα 
επιχειρήµατα, για να δηλώσει την αυτονοµία του άρθρου από την αντωνυµία και τη 
θεώρηση του άρθρου ως εκείνου του µέρους του λόγου που συνάπτεται µε µία λέξη που 
διαθέτει το γνώρισµα της πτώσης, της δε αντωνυµίας ως εκείνης της κατηγορίας λέξεων 
που χρησιµοποιείται αντί του ονόµατος.  
 

9, 7–10 Οὐ γὰρ ἰσωνυµίαν … οὐσίαν τε µόνον δηλοῦσιν: Ο τελευταίος προσδιορισµός για 
την αντωνυµία που µαρτυρεί ο Απολλώνιος στην ιστορική του αναδροµή είναι ο όρος 
ἰσωνυµία. Ο Απολλώνιος δεν αναφέρει από ποιους γραµµατικούς προέρχεται ο 
συγκεκριµένος όρος. Ο όρος ἰσωνυµία παραπέµπει στην εξίσωση της αντωνυµίας µε το 
όνοµα, η οποία δεν αποδεικνύεται επί τη βάσει των παρεποµένων που συγκροτούν τις 
κατηγορίες αυτές. Το ὄνοµα δεν διαθέτει την ικανότητα της δείξης, ενώ δηλώνει 
ποιότητα. Αντιθέτως, η ἀντωνυµία παραπέµπει δεικτικά σε συγκεκριµένα πρόσωπα, 
καθώς φανερώνει µία ύπαρξη. Οι έννοιες της ποιότητος και της οὐσίας παραπέµπουν στο 
σύστηµα των κατηγοριών που πρεσβεύουν οι στωικοί φιλόσοφοι, κυρίως στον τρόπο µε 
τον οποίο εκείνοι συνδέουν το σηµασιολογικό πεδίο των µερών του λόγου µε καθεµία 
κατηγορία. Η ποιότης είναι συνυφασµένη µε το ὄνοµα· τα κύρια ονόµατα δηλώνουν 
κατά την στωική θεωρία ἰδίαν ποιότητα, τα προσηγορικά από την άλλη κοινὴν ποιότητα. 
Η κατηγορία του ἄρθρου είναι δηλωτική οὐσίας, εφόσον, µέσω της δείξης και της 
αναφοράς, παραπέµπει σε υπαρκτά αντικείµενα της αισθητής και νοητής 
πραγµατικότητας. Όπως διαπιστώνουµε, ο Απολλώνιος, ενώ ασκεί κριτική στις θεωρίες 
των Στωικών, αξιοποιεί στοιχεία της φιλοσοφίας τους, για να συνθέσει τη δική του 
θεώρηση.  
 

9, 11–13 Ὁριστέον οὖν τὴν ἀντωνυµίαν … ὅτε καὶ γένους ἐστὶ κατὰ τὴν φωνήν 
ἀπαρέµφατος: Η ιστορική αναδροµή έδωσε την ευκαιρία στον Απολλώνιο να 
αντιπαρατεθεί µε τις απόψεις των προγενέστερών του γραµµατικών, καθώς και µε τη 
στωική θεωρία, την οποία επιδιώκει να χρησιµοποιήσει γόνιµα, για να καταδείξει τα 
προβλήµατα µε τα οποία συνδέεται η θεωρητική πραγµάτευση της αντωνυµίας. Στο 
χωρίο αυτό ο Απολλώνιος καταθέτει τον δικό του ορισµό για την αντωνυµία. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά που αναγνωρίζει ο Απολλώνιος για το συγκεκριµένο µέρος του λόγου 
είναι α) η χρήση του στη θέση ονόµατος, β) η ιδιότητά του να δηλώνει ορισµένα 
πρόσωπα, γ) η µορφολογική του διαφοροποίηση ανάλογα µε τις κατηγορίες της πτώσης 
και του αριθµού και δ) η µη συστηµατική δήλωση της κατηγορίας του γένους. Σχετικά 
µε τον ορισµό του Απολλωνίου βλ. Brandenburg, Über das Pronomen 575. Στη 
συνέχεια του πρώτου µέρους της πραγµατείας Περὶ ἀντωνυµίας ο Απολλώνιος θα 
εξετάσει µε τη σειρά τα επιµέρους χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής. 
 

Περὶ συντάξεως  
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Σε αντίθεση µε τα ελάσσονα συγγράµµατα του Απολλωνίου, από τα οποία 
παρουσιάσαµε αντιπροσωπευτικά το Περὶ ἀντωνυµίας, το Περὶ συντάξεως 
αποτελεί ιδιαίτερα εκτενές έργο, το οποίο απαρτίζεται από τέσσερα βιβλία. Για 
να αντιληφθεί κανείς το µέγεθος του έργου, αξίζει να αναφέρουµε ότι η έκτασή 
του στην καθιερωµένη έκδοση του G. Uhlig καταλαµβάνει όλο το δεύτερο 
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τεύχος του δεύτερου τόµου της σειράς Grammatici Graeci (II/2, Leipzig 1910), 
πιο συγκεκριµένα περί τις 500 σελίδες. Το έργο έχει παραδοθεί µε κάποια κενά. 
Από το τέταρτο βιβλίο του Περὶ συντάξεως απουσιάζει ένα µέρος, το οποίο έχει 
ταυτιστεί µε ένα σχετικά εκτενές απόσπασµα από την πραγµατεία Περὶ 
ἐπιρρηµάτων (βλ. Περὶ ἐπιρρηµάτων, Grammatici Graeci II/1, 201, 1–210, 5). 
Το απόσπασµα αυτό αναφέρεται στις συντακτικές ιδιαιτερότητες του επιρρήµα-
τος και για τον λόγο αυτό επιγράφεται από τον εκδότη µε τον τίτλο Adverbiorum 
constructio. Ως προς την τυπολογία του, το Περὶ συντάξεως του Απολλωνίου 
κατατάσσεται στα συγγράµµατα αφορούν στην ορθή χρήση της (ελληνικής) 
γλώσσας, δηλαδή εκείνη την θεµατική περιοχή που µελετά ζητήµατα περὶ 
ἑλληνισµοῦ. Το έργο έχει ως θέµα του, όπως δηλώνει και το τίτλος του, τη 
σωστή συντακτική χρήση των λέξεων για την παραγωγή προτάσεων και λόγου. 
Σε αντίθεση µε τα συγγράµµατα που αφορούν στα συστατικά στοιχεία της 
γλώσσας, τα οποία µελετώνται κατ’ εξοχήν σε πραγµατείες που επιγράφονται 
τέχναι γραµµατικαί, αλλά και σε έργα που εξετάζουν µεµονωµένα µέρη του 
λόγου — τέτοια είναι τα scripta minora του Απολλωνίου —, κείµενα που 
αφορούν στη θεµατική περὶ ἑλληνισµοῦ έχουν σωθεί στον µεγαλύτερο βαθµό 
αποσπασµατικά και µόνο. Λαµπρή εξαίρεση αποτελεί το Περὶ συντάξεως του 
Απολλωνίου. Το γεγονός ότι το έργο παραδόθηκε (σχεδόν) στο σύνολό του 
οφείλεται πρωτίστως στην τεράστια σηµασία και την απήχησή του, που το 
κατέστησε έργο αναφοράς για τους κατοπινούς γραµµατικούς, που 
ασχολήθηκαν µε τη θεωρία της σύνταξης. Η καθιερωµένη κριτική έκδοση του 
Περὶ συντάξεως είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτή του G. Uhlig στη σειρά 
Grammatici Graeci (II/2, Leipzig 1910)· η έκδοση αυτή ακολουθείται στην 
παρούσα ανθολόγηση. Το έργο έχει µεταφραστεί σε διάφορες σύγχρονες 
γλώσσες, γερµανικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά. Από τις 
µεταφράσεις και τις συνοδευτικές µελέτες ξεχωρίζει το δίτοµο έργο του Lallot, 
De la construction, το οποίο περιλαµβάνει το αρχαίο κείµενο σε αναθεωρηµένη 
µορφή της κριτικής έκδοσης του G. Uhlig, γαλλική µετάφραση του έργου, 
καθώς και εξαντλητικό υποµνηµατισµό µαζί µε εντενέστατη εισαγωγή στο έργο 
του Απολλωνίου και στα θεωρητικά του συµφραζόµενα. 

Πέρα από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις στο ευρύτερο θέµα, µε τις οποίες 
ξεκινά ο Απολλώνιος το έργο του (Περὶ συντάξεως Α 1–35, Grammatici Graeci 
II/2, 1, 1–33, 8), το πρώτο βιβλίο φαινοµενικά έχει ως θέµα του το άρθρο και τη 
χρήση του, το δεύτερο τις αντωνυµίες, το τρίτο το ρήµα, ενώ το τέταρτο στο 
παραδεδοµένο του µέρος αναφέρεται στις προθέσεις, θα περιελάµβανε, όπως 
είπαµε πιο πάνω, τα επιρρήµατα και ενδεχοµένως και τους συνδέσµους. Αν 
εξετάσει κανείς το περιεχόµενο του συγγράµµατος από τη θεωρητική του 
προοπτική µε γνώµονα τον τρόπο µε τον οποίο ξεδιπλώνεται η συντακτική 
θεωρία του Απολλωνίου, θα λέγαµε ότι το Περὶ συντάξεως ακολουθεί το εξής 
«πρόγραµµα»: το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο αφορούν στην κατηγορία του 
ονόµατος, καθώς µελετά εκείνα τα στοιχεία που είναι συντακτικά συναφή µε 
αυτό, το τρίτο εξετάζει τις συντακτικές ιδιαιτερότητες του ρήµατος, ενώ το 
τέταρτο αναφέρεται στα άκλιτα µέρη του λόγου. Από θεωρητικής και πάλι 
σκοπιάς, ιδιαίτερη θέση στο Περὶ συντάξεως κατέχει το πρώτο µέρος του τρίτου 



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

774 

βιβλίου (Περὶ συντάξεως Γ 1–53, Grammatici Graeci II/2, 267, 1–319, 2), το 
οποίο εµπεριέχει τον καρπό της συντακτικής θεωρίας του Απολλωνίου, ο οποίος 
συνοψίζεται στο ερώτηµα της καταλληλότητος και των κριτηρίων που ρυθµίζουν 
τη συντακτική συµφωνία των όρων της πρότασης.  

Το απόσπασµα που ακολουθεί προέρχεται από τις εισαγωγικές 
παραγράφους του πρώτου βιβλίου του Περὶ συντάξεως, οι οποίες λειτουργούν 
ως εισαγωγή σε ολόκληρο το έργο. Στις πρώτες παραγράφους ο Απολλώνιος 
αναφέρεται γενικά στο θέµα της σύνταξης και αιτιολογεί την επιλογή του να 
ασχοληθεί µε αυτό. Στη συνέχεια εξετάζει το συναφές µε τη σύνταξη ερώτηµα 
της τάξεως, της ιεράρχησης δηλαδή των γλωσσικών στοιχείων. Από την ενότητα 
αυτή θα εξετάσουµε το θέµα της διάταξης και ιεράρχησης των µερῶν τοῦ λόγου.  
 

Α 1–2 και 14–29: Η σύνταξη και η ιεράρχηση των µερών του λόγου  
Ἐν ταῖς προεκδοθείσαις ἡµῖν σχολαῖς ἡ περὶ τὰς φωνὰς παράδοσις, καθὼς ἀπῄτει 
ὁ περὶ αὐτῶν λόγος, κατείλεκται· ἡ δὲ νῦν ῥηθησοµένη ἔκδοσις περιέξει τὴν ἐκ 
τούτων γινοµένην σύνταξιν εἰς καταλληλότητα τοῦ αὐτοτελοῦς λόγου, ἣν πάνυ 
προῄρηµαι, ἀναγκαιοτάτην οὖσαν πρὸς ἐξήγησιν τῶν ποιηµάτων, µετὰ πάσης 
ἀκριβείας ἐκθέσθαι. 

2 Ἤδη γὰρ καὶ ἡ πρώτη ῥηθεῖσα ἀµερὴς ὕλη τῶν στοιχείων τοῦτο πολὺ 
πρότερον κατεπηγγείλατο, οὐχ ὡς ἔτυχεν ἐπιπλοκὰς ποιησαµένη τῶν στοιχείων, 
ἀλλ’ ἐν τῇ κατὰ τὸ δέον συντάξει, ἐξ ἧς σχεδὸν καὶ τὴν ὀνοµασίαν εἴληχεν. Ἥ τε 
ἐπαναβεβηκυῖα συλλαβὴ ταὐτὸν ἀνεδέξατο, εἴγε αἱ ἐκ τούτων συντάξεις 
ἀναπληρούµεναι κατὰ τὸ δέον ἀποτελοῦσι τὴν λέξιν. Καὶ σαφὲς ὅτι ἀκόλουθόν 
ἐστι τὸ καὶ τὰς λέξεις, µέρος οὔσας τοῦ κατὰ σύνταξιν αὐτοτελοῦς λόγου, τὸ 
κατάλληλον τῆς συντάξεως ἀναδέξασθαι· τὸ γὰρ ἐξ ἑκάστης λέξεως 
παρυφιστάµενον νοητὸν  τρόπον τινὰ στοιχεῖόν ἐστι τοῦ λόγου, καὶ ὡς τὰ στοιχεῖα 
τὰς συλλαβὰς ἀποτελεῖ κατὰ τὰς ἐπιπλοκάς, οὕτω καὶ ἡ σύνταξις τῶν νοητῶν 
τρόπον τινὰ συλλαβὰς ἀποτελέσει διὰ τῆς ἐπιπλοκῆς τῶν λέξεων. Καὶ ἔτι ὃν 
τρόπον ἐκ τῶν συλλαβῶν ἡ λέξις, οὕτως ἐκ τῆς καταλληλότητος τῶν νοητῶν ὁ 
αὐτοτελὴς λόγος. ...  

14 Ἔστιν οὖν ἡ τάξις µίµηµα τοῦ αὐτοτελοῦς λόγου, πάνυ ἀκριβῶς πρῶτον 
τὸ ὄνοµα θεµατίσασα, µεθ’ ὃ τὸ ῥῆµα, εἴγε πᾶς λόγος ἄνευ τούτων οὐ συγκλείεται. 
Παρὸν γοῦν πιστώσασθαι ἐκ συντάξεως περιεχούσης τὰ µέρη τοῦ λόγου, ἐξ ἧς 
εἴπερ ὑποσταλήσεται ὄνοµα ἢ ῥῆµα, τὰ τοῦ λόγου οὐ συγκλείεται, εἰ µέντοι πάντα 
τὰ ὑπόλοιπα, οὐ πάντως ἐλλείπει ὁ λόγος· ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήµερον 
κατέπεσεν· ἔγκειται τὰ µέρη τοῦ λόγου παρὰ τὸν σύνδεσµον, ἐπεὶ προστεθεὶς 
ἕτερον λόγον ἀπαιτήσει. Φέρε οὖν ἐλλεῖψαι τὸ ὄνοµα ἢ τὸ ῥῆµα, καὶ ἐλλείψει ὁ 
λόγος, ἐπιζητῶν ὅπου µὲν τὸ ῥῆµα, ὅπου δὲ τὸ ὄνοµα, ὁ αὐτὸς ὀλισθήσας σήµερον 
κατέπεσεν ἢ ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήµερον. Εἰ µέντοι τις ὑφέλοι τὸ 
ἐπίρρηµα, οὐ πάντως λείψει ὁ λόγος· ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας κατέπεσεν. 
Ἀλλ’ εἰ καὶ τὴν µετοχήν, οὐδ’ οὕτως λείψει {ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος κατέπεσεν}, οὐδ’ 
εἰ τὴν πρόθεσιν· ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ἔπεσεν· οὐδ’ εἰ τὸ ἀντωνυµικόν· λελείψεται 
γὰρ τὸ ὁ ἄνθρωπος ἔπεσεν. Ἀλλ’ οὐδ’ εἰ τὸ ἄρθρον· τὸ γὰρ ἄνθρωπος ἔπεσεν οὐ 
πάντως ἀναφορὰν ζητεῖ, πρώτην δ’ ἀφήγησιν τοῦ ἀνθρώπου. 15 Οὐ τοῦτο δέ φηµι, 
ὅτι οὐχὶ καὶ ἐξ ἀντωνυµίας αὐτοτέλεια συνίσταται, ὅπου φαµὲν οὕτως, ἐγὼ 
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περιπατῶ, σὺ περιπατεῖς. Τότε γὰρ συνίσταται ἡ αὐτοτέλεια, ὅταν ἀντ’ ὀνόµατος 
παραληφθῇ ἡ ἀντωνυµία καὶ δυνάµει πάλιν ἡ αὐτὴ σύνταξις ᾖ. Ὁπότε δὲ 
ἀνθυπάγεται ἀντωνυµία, ἐν τοῖς κατὰ µέρος εἰρήσεται, καὶ ποῖα ῥήµατα πρὸς τὰς 
εὐθείας µόνον συναρτᾶται, καὶ τίνα αὐτῶν πλαγίας ἐπιζητεῖ. 

16 Καὶ τοῦ ῥήµατος δὲ ἀναγκαίως πρόκειται τὸ ὄνοµα, ἐπεὶ τὸ διατιθέναι 
καὶ τὸ διατίθεσθαι σώµατος ἴδιον, τοῖς δὲ σώµασιν ἐπίκειται ἡ θέσις τῶν ὀνοµά-
των, ἐξ ὧν ἡ ἰδιότης τοῦ ῥήµατος, λέγω τὴν ἐνέργειαν καὶ τὸ πάθος. 17 (Παρυφί-
σταται οὖν ἡ εὐθεῖα ἐν αὐτοῖς τοῖς ῥήµασιν, κατὰ µὲν τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον 
ὁριζοµένη, κατὰ δὲ τὸ τρίτον διὰ τὸ ἄπειρα εἶναι τὰ τρίτα ἀοριστουµένη, χωρὶς εἰ 
µὴ ἐξαίρετος ἐνέργεια ἐγγένοιτο, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ἀστράπτει καὶ βροντᾷ.) 18 Κατε-
κράτησεν οὖν καὶ ἡ ἀπ’ αὐτοῦ θέσις τὸ πάντα τὰ τοῦ λόγου µέρη καλεῖσθαι ὀνό-
µατα, ὡς ἂν αὐτοῦ προϋφεστῶτος. ... 

19 Οὐκ ἀλόγως δὲ ἐκείνῳ οἶµαί τις ἐπιστήσει, τί δή ποτε οὐχὶ µετὰ τὴν τοῦ 
ὀνόµατος θέσιν τὸ ἀντὶ τούτου µόριον παραλαµβανόµενον ὑπετάγη, λέγω δὴ τὴν 
ἀντωνυµίαν, εἴγε κατὰ ἀµοιβὴν τοῦ ὀνόµατος πάλιν σὺν τῷ ῥήµατι συνέχει τὸν 
λόγον. ... 

21 Καὶ ἡ µετοχὴ δὲ κατὰ τὴν δέουσαν ἀκολουθίαν κατελέχθη µετὰ τὸ ῥῆµα, 
τῆς τάξεως ἐκφαινούσης τὴν ἐκ τοῦ ῥήµατος µετάπτωσιν εἰς αὐτήν. (Ὥς γε ἐν τῷ 
περὶ µετοχῆς διὰ πλειόνων παρεστήσαµεν ὡς ἀναγκαίως αἱ µεταλήψεις τῶν 
ῥηµάτων ἐγίνοντο εἰς πτωτικὰ σχήµατα σὺν τοῖς παρεποµένοις γένεσι, τῶν 
ῥηµάτων οὐ δυναµένων τὴν καταλληλότητα παραστῆσαι). 22 Προφανὲς δ’ ὅτι καὶ ἡ 
ἐγγενοµένη θέσις τοῦ ὀνόµατος οὐκ ἄλλως ἂν ἐφυλάχθη, εἰ µὴ µετὰ τὸ ὄνοµα καὶ 
τὸ ῥῆµα τὸ ἐκ τούτων ἐκ καταφάσεως ἠρτηµένον µόριον παρελαµβάνετο, ὡς καὶ 
µετὰ τὸ ἀρρενικὸν καὶ θηλυκὸν τὸ τούτων ἀποφατικὸν οὐδέτε ρον. Εἰ γὰρ µὴ 
παραδεξαίµεθα τὴν τῶν προκειµένων µορίων προτέραν θέσιν, καταλελείψεται τὸ 
µηδὲ µετοχὴν καλεῖν µηδὲ µὴν οὐδέτερον, ἐπεὶ τίνων δύο προϋφεστώτων γένοιτο 
ἂν ἀποφατικὸν τὸ οὐδέτερον, τίνων δὲ µεθέξει ἡ µετοχή; ἀλλ’ οὐδὲ ἄλλου µορίου 
δύναιτο ἄν τις παρέµπτωσιν ποιήσασθαι, λέγω ἀντωνυµίας, ἐπιρρήµατος, 
συνδέσµου, ἄλλου του· οὐδὲ γὰρ τῆς τούτων ἰδιότητος µετέσχεν. 

23 Οὐχ ὡς ἔτυχε δὲ καὶ ἡ τοῦ ἄρθρου τάξις προσερρίφη, ὑπαγορεύουσα µὲν 
τὸ συνηρτηµένον τοῖς εἰρηµένοις πτωτικοῖς, ἐκκλίνασα δὲ τὴν ἀπαράδεκτον τῶν 
ἄρθρων ἀντωνυµίαν, ὅπου γε καὶ µέχρι ῥήµατος ἡ τούτου συνάρτησίς ἐστιν, τὸ 
φιλολογεῖν καλόν ἐστιν, τῷ γράφειν ἥδοµαι. 

24 Οὐ δεήσεται ἐπιστάσεως ἡ ὑποῦσα ἀντωνυµία, ὅπου γε καὶ 
παρεκινδύνευε µετὰ τὴν τοῦ ὀνόµατος θέσιν παραλαµβάνεσθαι. Πρόδηλον δ’ ὅτι 
καὶ τὸ ἀντί τινος παραλαµβανόµενον µεταγενεστέραν θέσιν ὁµολογεῖ <τοῦ µετά 
τινος>. Καὶ εἰ τὸ ἄρθρον µετὰ ὀνόµατος, ἡ δὲ ἀντωνυµία ἀντ’ ὀνόµατος, δέδοται 
ὅτι τὸ συνυπάρχον ἄρθρον τῷ ὀνόµατι πρεσβύτερόν ἐστι τῆς ἀντωνυµίας. 25 Ἴσως 
γὰρ καὶ αἱ ἀναφορικαὶ ἀντωνυµίαι ἀντ’ ὀνοµάτων εἰσὶ τῶν σὺν ἄρθροις 
λεγοµένων· οὐ γὰρ δή γε τὰ ὀνόµατα ἐξ αὑτῶν ἀναφορὰν παρίστησιν, εἰ µὴ 
συµπαραλάβοιεν τὸ ἄρθρον, οὗ ἐξαίρετός ἐστιν ἡ ἀναφορά· δυνάµει ἄρα ἀντὶ 
ἄρθρων παραλαµβάνεται. Αὐτὰ γοῦν τὰ ἄρθρα τῆς πρὸς τὰ ὀνόµατα συναρτήσεως 
ἀποστάντα εἰς τὴν ὑποτεταγµένην ἀντωνυµίαν µεταπίπτει, ὡς ἐν τοῖς τοιούτοις, «ὁ 
γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν» (Α 12), «ὃς γάρ ῥα µάλιστα / ἥνδανε κηρύκων» 
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(ρ 172), «τὸν δ’ ἀπαµειβόµενος» (e.g. A 84). Ὑπὲρ τῆς τοιαύτης συντάξεως κατὰ 
τὸν προσήκοντα λόγον ἐντελῶς τὰ τῆς συντάξεως ἀποδείξοµεν. 

26 Φαίνεται δ’ ὅτι καὶ ἡ πρόθεσις οὐ πρώτην ἔχουσα θέσιν καὶ ἀρχαιοτέραν 
τῶν ἄλλων λέξεων τῇδε κατελέχθη, ὅπου γε οὐκ ἀπ’ ἰδίας ἐννοίας τὴν ὀνοµασίαν 
εἴληχεν, ἀλλ’ ἐκ τοῦ τῶν προϋπόντων µορίων προτίθεσθαι, ἅπερ εἰ µὴ 
προϋφεστήκοι, οὐδ’ αὐτὴ συστήσεται, καθὼς ἐπεδείκνυµεν κἀπὶ τῆς µετοχῆς. 
Ἔνθα γοῦν καὶ τῆς τάξεως ἔτυχεν, εἴγε ἐπεδείκνυµεν κἀπὶ τῆς µετοχῆς. Ἔνθα γοῦν 
καὶ τῆς τάξεως ἔτυχεν, εἴγε ὁτὲ µὲν κατὰ σύνθεσιν, ὁτὲ δὲ κατὰ παράθεσιν 
προτίθεται τῶν κατειλεγµένων µορίων, ὥστε µεταγενεστέρα µέν ἐστι τῇ φύσει, τῇ 
δὲ συντάξει ἀρκτική (καθότι ἔστι νοῆσαι κἀπὶ τοῦ καλουµένου προτακτικοῦ 
ἄρθρου· οὐ γὰρ δή γε, ὅτι καὶ προτάσσεται, καὶ πρεσβύτερον τῶν ὀνοµάτων· ἰδοὺ 
γὰρ παρατιθέµενον τοῖς ὀνόµασι τὴν ἔκπαλαι τούτων γνῶσιν ἀναπολεῖ). 

27 Κἀπειδὴ τὸ ἐπίρρηµα δυνάµει ἐστὶ ῥήµατος ἐπιθετικὴ σύνταξις, ὡς καὶ ἡ 
ἐγγενοµένη θέσις τοῦ ὀνόµατος µαρτυρεῖ, δεύτερον δὲ τὸ ῥῆµα τοῦ ὀνόµατος, 
δεύτερον ἄρα καὶ τὸ ἐπίρρηµα προθέσεως τῆς κατὰ σύνθεσιν καὶ παράθεσιν 
προτιθεµένης τῶν ὀνοµάτων. 

28 Ἐπὶ πᾶσι δὲ τοῖς κατειλεγµένοις ὁ τούτων συνδετικὸς σύνδεσµος 
παρελαµβάνετο, οὐδὲν δυνάµενος ἰδίᾳ παραστῆσαι χωρὶς τῆς τῶν λέξεων ὕλης, 
καθάπερ οἱ τῶν σωµάτων δεσµοὶ οὐκ εἰσὶ χρειώδεις ἀνυποστάτων ὄντων τῶν 
σωµάτων. 

29 Ἔστι δὲ καὶ διὰ πλειόνων τὰ τῆς τάξεως ἀποδεῖξαι· ἀλλ’ ἐπεὶ οὐ περὶ 
ταύτης σκοπὸς ἡµῖν πρόκειται, αὐτοῦ που περιγραπτέον τὸν λόγον. 
 

Μετάφραση 
Στις πραγµατείες που έχουµε εκδώσει πρωτύτερα, έχουν εκτεθεί οι παραδοσιακές 
απόψεις αναφορικά µε τους γλωσσικούς τύπους, όπως απαιτούσε η θεωρία σχετικά µε 
αυτούς. Η προκείµενη µελέτη θα συµπεριλάβει τη σύνταξη που δηµιουργείται από 
αυτούς και η οποία στοχεύει στη καταλληλότητα της αυτοτελούς φράσης, την οποία έχω 
µάλιστα την πρόθεση, καθώς είναι άκρως αναγκαία για την ερµηνεία των ποιητικών 
έργων, να την εκθέσω µε κάθε δυνατή ακρίβεια.  

2 Διότι αυτό το κατέστησε απαραίτητο ήδη από πολύ πιο πριν η ύλη των 
στοιχείων, που την αποκαλέσαµε πρώτη και αδιάσπαστη, καθώς δεν δηµιούργησε τις 
συνδέσεις µεταξύ τους τυχαία, αλλά σύµφωνα µε τους κανόνες της αναγκαίας διάταξης, 
από την οποία τα στοιχεία πήραν µάλιστα και την ονοµασία τους. Με τη συλλαβή, η 
οποία προέρχεται από αυτά και βρίσκεται σε δεύτερο επίπεδο, συνέβη το ίδιο, καθώς η 
διάταξη που προκύπτει από αυτές µε βάση τους κανόνες, συντελεί στη δηµιουργία της 
λέξης. Από αυτό προκύπτει µε σαφήνεια ότι και οι λέξεις, οι οποίες είναι µέρος της 
συντεταγµένης αυτοτελούς πρότασης, επιδέχονται θέση στην καταλληλότητα της 
σύνταξης. Ό,τι γίνεται αντιληπτό και υπάρχει ως σηµασία σε κάθε λέξη είναι κατά 
κάποιο τρόπο στοιχείο του λόγου. Και, όπως τα στοιχεία αποτελούν τις συλλαβές µέσω 
των µεταξύ τους διασυνδέσεων, έτσι και η σύνταξη των νοηµάτων θα δηµιουργήσει 
συλλαβές µέσω της διασύνδεσης των λέξεων. Και επιπλέον, όπως η λέξη δηµιουργείται 
από τις συλλαβές, έτσι από την κατάλληλη αλληλουχία των νοηµάτων προκύπτει η 
αυτοτελής πρόταση. … 

14 Η διάταξη, λοιπόν, των µερών του λόγου είναι προϊόν µίµησης της αυτοτελούς 
πρότασης, καθώς µε µεγάλη ακρίβεια τοποθετεί σε πρώτη θέση το όνοµα, µετά από το 
οποίο τίθεται το ρήµα, καθώς καµία πρόταση δεν απαρτίζεται χωρίς αυτά. Αυτό 
τουλάχιστον είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί επί τη βάσει µίας συντακτικής προτασιακής 
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δοµής που περιλαµβάνει όλα τα µέρη του λόγου, από την οποία, αν αφαιρέσει κανείς το 
όνοµα ή το ρήµα, η πρόταση δεν ολοκληρώνεται, ενώ όµως αν αφαιρέσει όλα τα 
υπόλοιπα, σε καµία περίπτωση δεν είναι ελλιπής η πρόταση. Πρόκειται για την εξής 
πρόταση: «ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήµερον κατέπεσεν» (ο ίδιος άνθρωπος, αφού 
γλίστρησε σήµερα, έπεσε κάτω). Η πρόταση αυτή περιλαµβάνει όλα τα µέρη του λόγου 
εκτός από τον σύνδεσµο, επειδή, αν προστεθεί αυτός, θα χρειαστεί και άλλη πρόταση. 
Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι παραλείπεται το όνοµα ή το ρήµα, τότε είναι ελλιπής η 
πρόταση, καθώς επιζητά άλλοτε το ρήµα, άλλοτε το όνοµα, όπως στην περίπτωση «ὁ 
αὐτὸς ὀλισθήσας σήµερον κατέπεσεν» ή στην περίπτωση «ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας 
σήµερον». Αν, όµως, αφαιρούσε κανείς το επίρρηµα, σε καµία περίπτωση δεν θα είναι 
ελλιπής η πρόταση, όπως ισχύει για την εκφορά «ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας 
κατέπεσεν». Αλλά ακόµη κι αν αφαιρούσε τη µετοχή, ούτε κι έτσι θα είναι ελλιπής, π.χ. 
«ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος κατέπεσεν»· ούτε κι αν αφαιρούσε την πρόθεση, λέγοντας π.χ. «ὁ 
αὐτὸς ἄνθρωπος ἔπεσεν». Ούτε κι αν αφαιρούσε την αντωνυµία, διότι θα αποµείνει η 
φράση «ὁ ἄνθρωπος ἔπεσεν». Ούτε κι αν αφαιρούσε το άρθρο· διότι η φράση 
«ἄνθρωπος ἔπεσεν» δεν απαιτεί οπωσδήποτε την αναφορά, αλλά εισάγει για πρώτη 
φορά τον άνθρωπο στην αφήγηση. 15 Δεν ισχυρίζοµαι βέβαια αυτό, ότι και από την 
αντωνυµία δεν προκύπτει αυτοτέλεια του λόγου, όταν λέµε τις φράσεις «ἐγὼ περιπατῶ», 
«σὺ περιπατεῖς». Διότι τότε συνίσταται αυτοτέλεια, όταν η αντωνυµία χρησιµοποιηθεί 
αντί ενός ονόµατος και προκύψει πάλι ανάλογα µε την ισχύ της η ίδια σύνταξη. Πότε 
όµως η αντωνυµία χρησιµοποιείται προς αντικατάσταση ενός ονόµατος, θα αναφερθεί 
στα επιµέρους χωρία, και ποια ρήµατα συντάσσονται µόνο µε την ονοµαστική πτώση 
και ποια από αυτά χρειάζονται πλάγιες πτώσεις.  

16 Tο όνοµα τίθεται κατ’ ανάγκη µπροστά από το ρήµα, επειδή ίδιον γνώρισµα 
ενός σώµατος είναι το επιφέρει ή να βρίσκεται σε µια συγκεκριµένη κατάσταση· στα 
σώµατα όµως αποδίδονται ονόµατα, από τα οποία απορρέει το ίδιον των ρηµάτων, 
δηλαδή η ενέργεια και το πάθος. (17 Στα ίδια τα ρήµατα εµπεριέχεται η ονοµαστική, η 
οποία προσδιορίζεται στο πρώτο και στο δεύτερο πρόσωπο, στο τρίτο όµως παραµένει 
απροσδιόριστη, καθώς είναι αµέτρητα τα τρίτα πρόσωπα, εκτός αν κατονοµάζεται µια 
ξεχωριστή ενέργεια, όπως ακριβώς συµβαίνει µε τις φράσεις «ἀστράπτει» και «βροντᾷ».) 
18 Το γεγονός λοιπόν ότι το κύριο µέρος της πρότασης ονοµάστηκε ὄνοµα συνέβαλε στο 
να ονοµαστούν όλα τα µέρη του λόγου ὀνόµατα, σαν να προϋπήρχε αυτό όλων των 
άλλων. …  

19 Νοµίζω ότι όχι χωρίς λόγο θα µπορούσε κανείς να σταθεί στο εξής ερώτηµα, 
γιατί άραγε δεν κατατάχθηκε µετά το όνοµα το µέρος του λόγου που χρησιµοποιείται 
αντ’ αυτού, εννοώ η αντωνυµία, µιας και, αντικαθιστώντας το όνοµα, πάλι µαζί µε το 
ρήµα συγκροτεί την πρόταση. …  

21 Και η µετοχή σύµφωνα µε την σωστή διάταξη ακολούθησε το ρήµα, καθώς η 
διάταξη αυτή φανερώνει ότι η µετοχή παράγεται από ένα ρήµα. (Διότι βέβαια στο 
σύγγραµµα Περὶ µετοχῆς δείξαµε ότι κατέστησαν αναγκαίες οι µετατροπές των ρηµάτων 
σε πτωτικούς σχηµατισµούς που διαθέτουν ως παρεπόµενό τους και την κατηγορία του 
γένους, καθώς τα ρήµατα δεν µπορούσαν να παραστατήσουν αυτή τη βασική για τη 
συντακτική αλληλουχία των λέξεων λειτουργία). 22 Είναι προφανές ότι και η επωνυµία 
που δέχθηκε αυτό το µέρος του λόγου, δηλαδή ο όρος µετοχή, δεν θα µπορούσε να 
διαφυλαχθεί µε άλλον τρόπο παρά µόνο αν το µέρος του λόγου που απαρτίζεται µε 
τρόπο καταφατικό από όνοµα και ρήµα δεν τοποθετούνταν µετά από αυτά τα δύο, κατά 
τον τρόπο που µετά το αρσενικό και το θηλυκό γένος ακολουθεί η άρνηση και των δύο, 
δηλαδή το ουδέτερο. Διότι αν δεν παραδεχόµασταν την πρόταξη των µερών του λόγου 
στα οποία αναφερθήκαµε, θα προκύψει το να µην µπορεί να ονοµαστεί κάτι ούτε µετοχή 
ούτε βέβαια ουδέτερο, επειδή ποιων δύο κατηγοριών που προϋπάρχουν θα αποτελούσε 
άρνηση το ουδέτερο και, επιπλέον, ποιων θα είναι µέτοχος η µετοχή; Κανένα άλλο 
µέρος του λόγου όµως δεν θα µπορούσε να παρεµβάλει κανείς πριν τη µετοχή, εννοώ 
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ούτε την αντωνυµία ούτε το επίρρηµα ούτε τον σύνδεσµο ή κάποιο άλλο. Διότι κανένα 
από αυτά δεν έχει µερίδιο στα ιδιαίτερα γνωρίσµατά των µετοχών.  

23 Ούτε η θέση του άρθρου προέκυψε τυχαία, καθώς από τη µια υπαγορεύει τη 
συνάρτηση µε τα πτωτικά µέρη του λόγου που έχουν αναφερθεί, από την άλλη 
αποφεύγει την αντωνυµία που δεν επιδέχεται τη χρήση άρθρων, σε βαθµό βέβαια που η 
συνάρτησή του φτάνει µέχρι και το ρήµα, όπως π.χ. στις φράσεις «τὸ φιλολογεῖν καλόν 
ἐστι», και «τῷ γράφειν ἥδοµαι».  

24 Δεν θα χρειαστεί να σταθούµε πολύ στην αντωνυµία που ακολουθεί στην 
κατάταξη, καθώς βέβαια λίγο έλειψε να αποκτήσει τη θέση µετά το όνοµα. Είναι 
ολοφάνερο όµως ότι αυτό που χρησιµοποιείται αντί κάποιου οµολογεί τη τοποθέτησή 
του µετά από αυτό που χρησιµοποιείται µαζί µε κάποιο άλλο. Και αν το άρθρο 
χρησιµοποιείται µαζί µε το όνοµα και η αντωνυµία αντί του ονόµατος, θεωρείται µε τον 
τρόπο αυτό δεδοµένο ότι το άρθρο που συνυπάρχει µε το όνοµα είναι αρχαιότερο από 
την αντωνυµία. 25 Ίσως και οι αναφορικές αντωνυµίες χρησιµοποιούνται αντί ονοµάτων 
που εκφέρονται µε άρθρα. Διότι τα ονόµατα βέβαια δεν αναπαριστούν από µόνα τους 
αναφορά, εκτός αν συνοδευτούν από το άρθρο, του οποίου ξεχωριστή ιδιότητα είναι η 
αναφορά. Εποµένως βάσει αυτής της ικανότητάς τους χρησιµοποιούνται αντί των 
άρθρων. (Τα ίδια τα άρθρα, όταν παραιτηθούν από την συνάρτησή τους µε τα ονόµατα, 
µετατρέπονται στην κατηγορία της ἀντωνυµίας που βρίσκεται σε ακόλουθη θέση στη 
κατάταξη των µερῶν τοῦ λόγου, όπως συµβαίνει στα εξής παραδείγµατα: «ὁ γὰρ ἦλθε 
θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν» (Όµ. Ἰλ. Α 12), «ὃς γάρ ῥα µάλιστα / ἥνδανε κηρύκων» (Όµ. Ὀδ. 
ρ 172), «τὸν δ’ ἀπαµειβόµενος» (Όµ. Ἰλ. Α 84). Σχετικά µε τέτοιου είδους σύνταξη θα 
µιλήσουµε ξεχωριστά και θα αποδείξουµε τη λογική που τη διακατέχει).  

26 Φαίνεται όµως ότι και η πρόθεση ονοµάστηκε µε αυτόν τον τρόπο, όχι επειδή 
καταλαµβάνει την πρώτη και αρχαιότερη θέση από τις υπόλοιπες λέξεις ούτε βέβαια 
πήρε την ονοµασία της από την ιδιαίτερη της σηµασία, αλλά από το ότι προτάσσεται 
των µερών του λόγου που προϋπήρχαν, τα οποία βέβαια, αν δεν προϋπήρχαν, ούτε και η 
ίδια θα µπορούσε να συσταθεί, όπως παρουσιάσαµε και στην περίπτωση της µετοχής. 
Την θέση της στο σηµείο αυτό την απέκτησε, επειδή άλλοτε µε τη διαδικασία της 
σύνθεσης, άλλοτε µε αυτήν της παράθεσης προτάσσεται των µερών που έχουν 
αναφερθεί, µε αποτέλεσµα να είναι ως προς τη φύση της µεταγενέστερη, ως προς τη 
σύνταξη όµως αρχική (όπως µπορούµε να αντιληφθούµε και στην περίπτωση του 
επονοµαζόµενου προτακτικοῦ ἄρθρου· διότι όχι επειδή βέβαια προτάσσεται είναι και 
αρχαιότερο από τα ονόµατα. Διότι ιδού και όταν παρατίθεται µε ονόµατα, επαναφέρει 
την γνώση των ονοµάτων που υπάρχει από παλιά).  

27 Και επειδή το επίρρηµα µπορεί να προσαρτάται επιθετικά στο ρήµα, όπως 
µαρτυρεί και η ονοµασία του, και επειδή το ρήµα είναι σε δεύτερη θέση µετά το όνοµα, 
εποµένως σε δεύτερη θέση θα είναι και το επίρρηµα µετά την πρόθεση που τίθεται 
µπροστά από τα ονόµατα είτε συνθετικά είτε παραθετικά.  

28 Μετά από όλα τα µέρη του λόφου που αναφέρθηκαν ακολουθούσε ο 
σύνδεσµος που τα συνδέει, χωρίς να µπορεία να προσφέρει από µόνος του τίποτε χωρίς 
το υλικό των λέξεων, όπως ακριβώς τα δεσµά των σωµάτων δεν χρειάζονται καθόλου, 
αν δεν υπάρχουν τα ίδια τα σώµατα. 

29 Είναι όµως δυνατό να αποδείξει κανείς και µε περισσότερα επιχειρήµατα τα 
θέµατα που αφορούν στην κατάταξη των µερών του λόγου. Αλλά επειδή σκοπός µας δεν 
είναι να µιλήσουµε για αυτό το θέµα, ας σταµατήσουµε εδώ τον λόγο µας.  
 

Σχόλια 
1 περὶ τὰς φωνάς: Ο Απολλώνιος βασίζεται προφανώς στη διµερή διάκριση των 
Στωικών ανάµεσα αφενός στις «φωνές» (φωναί), στο επίπεδο δηλαδή της γλωσσικής 
ύλης και των γλωσσικών τύπων, αυτών που συνιστούν τα σηµαίνοντα, και αφετέρου στα 
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λεκτά, κατά τη στωική ορολογία, στα νοητά κατά τον Απολλώνιο, δηλαδή στο επίπεδο 
των σηµασιών, των σηµαινοµένων. Οι πραγµατείες για τις οποίες ο Απολλώνιος κάνει 
λόγο στο σηµείο αυτό, είχαν ως θέµα τους τα συστατικά στοιχεία του λόγου, από τη 
µικρότερη ενότητα, τους φθόγγους, έως τη µεγαλύτερη, τις λέξεις, τα µέρη τοῦ λόγου, 
και την πρόταση, τον ίδιο τον λόγον. Αφορούσαν, µε άλλα λόγια, στο τυπολογικό µέρος 
της γλώσσας, µελετώντας µεµονωµένα κάθε ένα από τα στοιχεία που την απαρτίζουν. 
Το σύγγραµµα του Απολλωνίου Περὶ ἀντωνυµίας, το οποίο εξετάσαµε στην 
προηγούµενη ενότητα, είναι ακριβώς µία πραγµατεία που αφορά σε θέµατα περὶ τὰς 
φωνάς. 
 

τὴν ἐκ τούτων γινοµένην σύνταξιν: Με τη φράση αυτή ο Απολλώνιος εισάγει στο 
ευρύτερο θέµα τού Περὶ συντάξεως και ταυτόχρονα κατονοµάζει για πρώτη φορά τον 
κεντρικό όρο σύνταξις. Ο όρος σύνταξις σηµαίνει την οργάνωση και τη διάταξη 
διαφόρων µερών µεταξύ τους και αφορά τόσο στον σχηµατισµό λέξεων — στο επίπεδο 
αυτό η διάταξη αφορά στους φθόγγους και τις συλλαβές — όσο και στον σχηµατισµό 
συνταγµάτων, µίας φράσης ή µίας πρότασης µε την κατάλληλη οργάνωση λέξεων. Η 
γενική τούτων αναφέρεται στη φράση τὰς φωνάς. Για τον αρχαίο όρο σύνταξις και τις 
διάφορες σηµασίες του στο πλαίσιο των αρχαίων γλωσσικών θεωριών βλ. Lallot, Syntax 
854–855· στη χρήση του όρου στην εποχή πριν τον Απολλώνιο Δύσκολο αναφέρεται ο 
Lambert, Syntax before Syntax.  
 

εἰς καταλληλότητα τοῦ αὐτοτελοῦς λόγου: Με τη φράση αυτή ο Απολλώνιος εξειδικεύει 
το θέµα της πραγµάτευσής του, το οποίο αφορά στη σύνταξη υπό τη στενή έννοια του 
όρου, δηλαδή στην διάταξη των λέξεων σε ένα οργανικό σύνολο για τη δηµιουργία µίας 
αυτοτελούς φράσης. Ο αὐτοτελὴς λόγος θα πρέπει να εννοηθεί στην προκειµένη 
περίπτωση µε τη σηµασία της πρότασης. Ο όρος καταλληλότης είναι ο κεντρικότερος 
όρος του Περὶ συντάξεως και αναφέρεται στη διάταξη των συστατικών στοιχείων της 
γλώσσας µεταξύ τους µε τέτοιον τρόπο που να είναι από συντακτικής και 
σηµασιολογικής άποψης συµβατά µεταξύ τους. Υπό αυτήν την προϋπόθεση ο λόγος 
πληροί το κριτήριο της λογικής οργάνωσής του. Για τον όρο καταλληλότης και τη 
σηµασία του στη συντακτική θεωρία του Απολλωνίου βλ. Lallot, De la construction I 
45–47 και II 8, καθώς και Lallot, Syntax 855–859.  
 

ἀναγκαιοτάτην οὖσαν πρὸς ἐξήγησιν τῶν ποιηµάτων: Η θεωρία που ο Απολλώνιος 
διατυπώνει στο Περὶ συντάξεως, όπως ακριβώς και σε όλα τα συγγράµµατά του, αφορά 
στη χρήση της γλώσσας και στην πραγµάτωση λόγου πέρα από τα εκάστοτε 
συµφραζόµενα. Ωστόσο θεωρεί αναγκαίο να τονίσει τη σηµασία της γλωσσικής θεωρίας 
για την ερµηνεία της λογοτεχνικής γλώσσας και τη φιλολογική εξήγηση των 
λογοτεχνικών κειµένων. Εξάλλου, σε ένα αρχικό στάδιο η γλωσική θεωρία, το λεγόµενο 
τεχνικὸν µέρος της γραµµατικῆς τέχνης, της φιλολογικής επιστήµης δηλαδή, υποβοηθά 
τη φιλολογική ερµηνεία, έως ότου αυτονοµηθεί και αποτελέσει ιδιαίτερο πεδίο έρευνας, 
το οποίο µελετά τη γλώσσα ως σύστηµα, κυρίως όµως ανεξάρτητα από τη λογοτεχνική 
της χρήση.  
 

2 Ἤδη γὰρ … ἀποτελοῦσι τὴν λέξιν: Στο χωρίο αυτό ο Απολλώνιος εκθέτει την 
οργάνωση και διάταξη της γλωσσικής ύλης στο επίπεδο της φωνῆς από τη µικρότερη 
µονάδα, τα στοιχεῖα, δηλαδή τους φθόγγους, στην µεγαλύτερη, την λέξιν. Ανάµεσα στα 
στοιχεῖα και τις λέξεις µεσολαβούν οι συλλαβές, οι οποίες απαρτίζονται από φθόγγους 
και διατάσσονται έτσι, ώστε να συγκροτήσουν λέξεις. Ο Απολλώνιος τονίζει ότι η 
διάταξη της γλωσσικής ύλης για την παραγωγή γλώσσας σε καµία περίπτωση δεν 
ακολουθεί την τυχαιότητα (Α 1: οὐχ ὡς ἔτυχεν ἐπιπλοκὰς ποιησαµένη τῶν στοιχείων), 
αλλά ένα σύστηµα κανόνων (Α 1: ἐν τῇ κατὰ τὸ δέον συντάξει … κατὰ τὸ δέον). Η 
εσωτερική σχέση που υπαγορεύει την κανονικότητα της διάταξης των συστατικών 
µερών της γλώσσας αποτυπώνεται κατά τον Απολλώνιο στον όρο στοιχεῖον (φθόγγος, 
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γράµµα), ο οποίος χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει τη µικρότερη γλωσσική µονάδα 
και, ως παράγωγο του ρήµατος στείχω, σηµαίνει αυτό που παρατάσσεται και στοιχίζεται 
µε κάτι άλλο.  
 

καὶ σαφὲς ὅτι ἀκόλουθόν ἐστι … ὁ αὐτοτελὴς λόγος: Ο Απολλώνιος µεταφέρει το 
µοντέλο διάρθρωσης της γλώσσας σε φθόγγους, συλλαβές και κατόπιν σε λέξεις από το 
εξωτερικό επίπεδο της φωνῆς στο επίπεδο των νοητῶν, σε εκείνο δηλαδή των φορέων 
σηµασίας, παρουσιάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο διαρθρώνεται ο λόγος στο πλαίσιο 
µίας πρότασης. Ο λόγος απαρτίζεται από λέξεις, οι οποίες λειτουργούν τώρα όπως οι 
φθόγγοι στο επίπεδο της φωνῆς. Όχι πλέον φωνητικά ή φωνολογικά, αλλά βάσει της 
σηµασίας τους οι λέξεις καθίστανται στοιχεῖα τοῦ λόγου, γίνονται δηλαδή συστατικά 
στοιχεία µίας προτασιακής δοµής.  Όπως οι φθόγγοι δηµιουργούν συλλαβές, έτσι και οι 
λέξεις, βάσει των νοηµάτων τους, συνδυάζονται µεταξύ τους, για να συναποτελέσουν 
τον λόγον. Ο αὐτοτελὴς λόγος, µία πλήρης και ολοκληρωµένη πρόταση, είναι 
αποτέλεσµα του κατάλληλου συνδυασµού των νοηµάτων που δηλώνουν οι λέξεις: ἐκ τῆς 
καταλληλότητος τῶν νοητῶν ὁ αὐτοτελὴς λόγος. Προϋπόθεση για τη σωστή συναρµογή 
των λέξεων µέσα σε µία πρόταση αποτελεί η σωστή διάταξή τους. Σχετικά µε το χωρίο 
αυτό βλ. και Lallot, De la construction II 10–11. Στις παραγράφους Α 3–13 ο 
Απολλώνιος θα ασχοληθεί µε θέµατα που αφορούν τη σύνταξιν, τη διάταξη δηλαδή, των 
φθόγγων σε συλλαβές και λέξεις. Στην παράγραφο Α 13 ο Απολλώνιος οδηγεί τη 
συζήτηση στις λεξικές κατηγορίες, στα λεγόµενα µέρη τοῦ λόγου, για να ασχοληθεί µε τη 
διάταξή τους στο γραµµατικό σύστηµα.  
 

14 Ἔστιν οὖν ἡ τάξις … ἄνευ τούτων οὐ συγκλείεται: O Απολλώνιος αναφέρεται στη 
διάταξη και σειρά µε την οποία απαντούν και εξετάζονται τα µέρη τοῦ λόγου στα 
γραµµατικά εγχειρίδια της εποχής. Στην Τέχνην γραµµατικήν που αποδίδεται στον 
Διονύσιο Θράκα τα µέρη τοῦ λόγου απαριθµούνται µε την ακόλουθη σειρά· βλ. 
[Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική §11, Grammatici Graeci I/1, 23, 1–2: Τοῦ δὲ λόγου 
µέρη ἐστὶν ὀκτώ· ὄνοµα, ῥῆµα, µετοχή, ἄρθρον, ἀντωνυµία, πρόθεσις, ἐπίρρηµα, 
σύνδεσµος. Kατά την άποψη του Απολλωνίου η διάταξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά 
απεικονίζει τη συγκρότηση µίας αυτοτελούς πρότασης. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι 
σε πρώτη θέση τίθεται η κατηγορία του ὀνόµατος, ακολουθούµενη από το ῥῆµα, καθώς 
είναι τα απαραίτητα µέρη τοῦ λόγου, για να σχηµατιστεί πρόταση και να εκφραστεί ένα 
πλήρες νόηµα.  
 

παρὸν γοῦν πιστώσασθαι … ἕτερον λόγον ἀπαιτήσει: Ο Απολλώνιος, για να αποδείξει την 
προτεραιότητα της κατηγορίας του ὀνόµατος και αυτής του ῥήµατος έναντι των 
υπόλοιπων µερῶν τοῦ λόγου, θα εξετάσει µία πρόταση, στην οποία απαντούν όλα τα 
µέρη του λόγου. Πρόκειται για την πρόταση: ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ὀλισθήσας σήµερον 
κατέπεσεν. Η πρόθεση εντοπίζεται ως πρόθηµα στον ρηµατικό τύπο κατέπεσεν, ο οποίος 
είναι σύνθετος από την πρόθεση κατά και το ρήµα πίπτω. Επίσης, σύνδεσµος δεν απαντά 
στο παράδειγµα του Απολλωνίου ούτε και είναι απαραίτητο η πρόταση να εµπεριέχει 
σύνδεσµο. Μία βασική λειτουργία του συνδέσµου είναι να συνδέει προτάσεις, οπότε, αν 
στο παράδειγµα αυτό υπήρχε σύνδεσµος, θα έπρεπε να υπάρχει και δεύτερη πρόταση.  
 

φέρε οὖν ἐλλεῖψαι τὸ ὄνοµα ἢ τὸ ῥῆµα … πρώτην δ’ ἀφήγησιν τοῦ ἀνθρώπου: 
Αφαιρώντας από το παράδειγµα κάθε φορά µία λέξη, ορθότερα, ένα µέρος τοῦ λόγου, ο 
Απολλώνιος αποδεικνύει ότι η πρόταση µπορεί να σταθεί νοηµατικά τότε µόνο, όταν 
διατηρηθεί το όνοµα και το ρήµα. Η απουσία όλων των υπόλοιπων µερών δεν 
διαταράσσει το νόηµα της πρότασης, που εµπεριέχεται εν τέλει στη φράση ἄνθρωπος 
κατέπεσεν. 
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15 Οὐ τοῦτο δέ φηµι … ἡ αὐτὴ σύνταξις ᾖ: Όταν η αντωνυµία επέχει θέση ονόµατος – ή 
υποκειµένου –, τότε δεν µπορεί να παραλειφθεί, όπως εξάλλου δεν µπορεί να 
παραλειφθεί και το όνοµα.  
 

ὁπότε δὲ ἀνθυπάγεται ἡ ἀντωνυµία … εἰρήσεται: Τις περιπτώσεις όπου η αντωνυµία 
αντικαθιστά ένα όνοµα ο Απολλώνιος τις εξετάζει στο δεύτερο βιβλίο του Περὶ 
συντάξεως, συγκεκριµένα στο Β 43.  
 

16 Καὶ τοῦ ῥήµατος δὲ ἀναγκαίως … τὴν ἐνέργειαν καὶ τὸ πάθος: Από την παράγραφο 
αυτή κι έπειτα ο Απολλώνιος εξετάζει την ιεράρχηση των µερών του λόγου ανάλογα µε 
την αξία τους και τη σχέση που παρουσιάζουν το ένα προς το άλλο. Στο χωρίο αυτό 
υποστηρίζει την προτεραιότητα του ονόµατος έναντι του ρήµατος επί τη βάσει της 
προτεραιότητας της ύπαρξης των σωµάτων. Η συλλογιστική του Απολλωνίου έχει ως 
εξής: τα σώµατα προϋπάρχουν· στα σώµατα αποδίδονται ονοµασίες, από τις οποίες 
απορρέουν σε ρηµατική εκφορά οι σηµασίες των εκάστοτε ρηµάτων. Πρώτα δηλαδή 
κατονοµάζεται ένα σώµα· από την ονοµασία των σωµάτων προκύπτει µία ρηµατική 
έννοια, η οποία εκφέρεται µε τον αντίστοιχο ρηµατικό τύπο.  
 

17 Παρυφίσταται οὖν ἡ εὐθεῖα … ἀστράπτει καὶ βροντᾷ: Η προτεραιότητα του ονόµατος 
έναντι του ρήµατος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ένας ρηµατικός τύπος εµπεριέχει 
κατηγορίες του ονόµατος, όπως συµβαίνει µε την ονοµαστική, η οποία δηλώνεται µε 
ρήµατα στο πρώτο και δεύτερο πρόσωπο, χωρίς να είναι απαραίτητο να απαντά στην 
πρόταση και ο αντίστοιχος ονοµατικός – ή αντωνυµικός – τύπος, ο οποίος εννοείται. 
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει βέβαια για το τρίτο πρόσωπο, καθώς το υποκείµενο του τρίτου 
προσώπου, όταν δεν κατονοµάζεται, παραµένει απροσδιόριστο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις 
ρηµατικών φράσεων τρίτου προσώπου, όπως «ἀστράπτει» και «βροντᾷ», είναι σαφές ότι 
το υποκείµενο είναι ο Ζευς, ακόµη και αν αυτός δεν κατονοµάζεται.  
 

18 Κατεκράτησεν οὖν καὶ ἡ ἀπ’ αὐτοῦ θέσις … ὡς ἂν αὐτοῦ προϋφεστῶτος: Ο 
Απολλώνιος, για να τεκµηριώσει την προτεραιότητα του ὀνόµατος έναντι των 
υπόλοιπων µερών του λόγου, επικαλείται τη χρήση του όρου ὄνοµα, για να προσδιορίσει 
γενικά κάθε λέξη, ανεξάρτητα από το ερώτηµα σε ποιο µέρος του λόγου ανήκει. Τέτοιου 
είδους χρήση του όρου ὄνοµα απαντά στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Αλλά και 
µεταγενέστεροι γραµµατικοί, όπως και ο ίδιος ο Απολλώνιος, εξακολουθούν να 
χρησιµοποιούν τον όρο ὄνοµα µε αυτήν την γενική σηµασία. Αντίστοιχη είναι στα 
Λατινικά η χρήση του όρου verbum µε τη σηµασία «λέξη» και όχι ως προσδιορισµός 
του µέρους του λόγου «ρήµα».  
 

19 Οὐκ ἀλόγως δὲ ἐκείνῳ οἶµαί τις ἐπιστήσει … σὺν τῷ ῥήµατι συνέχει τὸν λόγον: Στην 
παράγραφο αυτή, όπως και στην αµέσως επόµενη (Α 20), ο Απολλώνιος εξετάζει το 
ερώτηµα γιατί οι αντωνυµίες στη διάταξη των µερών του λόγου δεν έπονται του 
ονόµατος, εφόσον µπορούν να υποκαταστήσουν ένα όνοµα. Σύµφωνα µε την 
επιχειρηµατολογία του Απολλωνίου οι αντωνυµίες πρέπει να ακολουθήσουν τα ρήµατα, 
καθώς επινοήθηκαν ακριβώς εξαιτίας των ρηµάτων µε στόχο να καταστήσουν σαφές σε 
ποιο ακριβώς πρόσωπο παραπέµπουν οι εκάστοτε ρηµατικοί τύποι.  
 

21 Καὶ ἡ µετοχὴ δέ κατὰ τὴν δέουσαν ἀκολουθίαν … οὐ δυναµένων τὴν καταλληλότητα 
παραστῆσαι: Η σωστή διάταξη των µερών του λόγου υπαγορεύει την κατάταξη της 
µετοχής µετά το ρήµα, εφόσον οι µετοχές είναι δευτερευόντες τύποι, καθώς παράγονται 
από τα ρήµατα.  
 

ἐν τῷ περὶ µετοχῆς: Πρόκειται για ιδιαίτερο σύγγραµµα του Απολλωνίου, στο οποίο ο 
γραµµατικός εξέταζε θέµατα που αφορούσαν στη µετοχή. Το σύγγραµµα αυτό δεν έχει 
παραδοθεί· γίνεται γνωστό µέσω αναφορών του ίδιου του Απολλωνίου σε αυτό, καθώς 
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και από παραθέµατα µεταγενέστερων γραµµατικών, ιδιαίτερα του Πρισκιανού, ο οποίος 
αντλεί τη θεωρία του για τις µετοχές από τον Απολλώνιο.  
 

αἱ µεταλήψεις τῶν ῥηµάτων … οὐ δυναµένων τὴν καταλληλότητα παραστῆσαι: Η µετοχή 
οφείλει τη δηµιουργία της στο γεγονός ότι το ρήµα δεν διαθέτει πτωτικούς τύπους ούτε 
διακρίνει γένη. Το κενό αυτό καλύπτουν οι µετοχές εξυπηρετώντας µε την χρήση τους 
τη συντακτική αλληλουχία των µελών µίας πρότασης.  
 

22 Προφανὲς δ᾿ ὅτι καὶ ἡ ἐγγενοµένη θέσις τοῦ ὀνόµατος … τίνων δὲ µεθέξει ἡ µετοχή; Ο 
Απολλώνιος αιτιολογεί τη θέση της µετοχῆς στη διάταξη των µερών του λόγου µετά το 
ὄνοµα και το ῥῆµα βάσει της ετυµολογίας του όρου, που προσδιορίζει τη λεξική 
κατηγορία. Ο όρος µετοχή δηλώνει ότι κάτι µετέχει του ὀνόµατος και του ῥήµατος. 
Αντίστοιχη περίπτωση είναι ο όρος οὐδέτερον για τη δήλωση της κατηγορίας του 
ουδέτερου γένους. Ενώ όµως ο όρος µετοχή δηλώνει µε καταφατικό τρόπο τη σχέση των 
λέξεων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία µε το ὄνοµα µε το ῥῆµα, ο όρος οὐδέτερον 
δηλώνει µε αποφατικό τρόπο τη σχέση του ουδέτερου γένους µε το αρσενικό και το 
θηλυκό. Ό,τι είναι δηλαδή ουδέτερο, δεν είναι ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Και για τις 
δύο περιπτώσεις ισχύει ότι πρέπει να προαναφερθούν οι σχετικές µε τη µετοχή και το 
οὐδέτερον κατηγορίες· διαφορετικά δεν είναι σαφές σε ποιες κατηγορίες αναφέρονται, 
είτε µε καταφατικό είτε µε αρνητικό τρόπο.  
 

23 Οὐχ ὡς ἔτυχεν δὲ καὶ ἡ τοῦ ἄρθρου τάξις … τῷ γράφειν ἥδοµαι: Το ἄρθρον 
τοποθετείται µετά τις κατηγορίες ὄνοµα, ῥῆµα και µετοχή, καθώς συνάπτεται µε αυτές. 
Οι πτωτικές κατηγορίες είναι στην προκειµένη περίπτωση το ὄνοµα και η µετοχή, καθώς 
εµφανίζουν πτώσεις. Ο Απολλώνιος δείχνει ότι το ἄρθρον συνοδεύει και ρηµατικούς 
τύπους βάσει παραδειγµάτων χρήσης του άρθρου σε εκφορές µε έναρθρο απαρέµφατο. 
Το ότι η ἀντωνυµία δεν συνάπτεται µε άρθρα, εµφανίζει δηλαδή άναρθρη εκφορά, 
αποτελεί απόδειξη ότι το συγκεκριµένο µέρος του λόγου ακολουθεί το ἄρθρον στη 
διάταξη των µερῶν τοῦ λόγου.  
 

24 Οὐ δεήσεται ἐπιστάσεως ἡ ὑποῦσα ἀντωνυµία … πρεσβύτερόν ἐστι τῆς ἀντωνυµίας: 
Στο χωρίο αυτό ο Απολλώνιος εξηγεί την κατάταξη της ἀντωνυµίας τόσο µετά το ὄνοµα 
όσο και µετά το ἄρθρον βάσει της ιδιαίτερης συντακτικής σχέσης άρθρων και 
αντωνυµιών µε ονόµατα. Η ἀντωνυµία έπεται του ὀνόµατος εξαιτίας της ιδιότητάς της 
να χρησιµοποιείται αντ’ αυτού· έπεται όµως και του ἄρθρου, επειδή αυτό συνάπτεται µε 
ὀνόµατα. Η προτεραιότητα του ἄρθρου έναντι της ἀντωνυµίας αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι το άρθρο συνοδεύει ένα όνοµα, ενώ µια αντωνυµία το αντικαθιστά.  
 

26 Φαίνεται δ’ ὅτι καὶ ἡ πρόθεσις … καθὼς ἐπεδείκνυµεν κἀπὶ τῆς µετοχῆς: Και στην 
περίπτωση της προθέσεως ο Απολλώνιος επιχειρεί να καταδείξει τη θέση της στην 
διάταξη των µερῶν τοῦ λόγου στηριζόµενος στην ερµηνεία της σηµασίας του όρου. Ο 
όρος πρόθεσις – ως παράγωγο του ρήµατος προτιθέναι – δεν δηλώνει την πρόταξη της 
κατηγορίας αυτής έναντι των υπόλοιπων λεξικών κατηγοριών στην απαρίθµησή τους 
στη γραµµατική θεωρία ούτε, κατ’ επέκταση, την αρχαιότητα και την προτεραιότητά 
της, αλλά την πρόταξή της στη συντακτική δοµή λέξεων, φράσεων και προτάσεων. Όπως 
συµβαίνει και µε τη µετοχή, η πρόθεσις χρωστά τη δηµιουργία της στην ύπαρξη όλων 
των προηγούµενων µερών του λόγου, τα οποία και συνοδεύει. Για τη σηµασία του όρου 
πρόθεσις και την προέλευσή του από τη ρητορική θεωρία βλ. Matthaios, Von Aristoteles 
zu den Grammatikern.  
 

εἴγε ὁτὲ µὲν κατὰ σύνθεσιν, … τῇ δὲ συντάξει ἀρκτική: Μία πρόθεση είτε συντίθεται (ὁτὲ 
µὲν κατὰ σύνθεσιν) µε έναν ονοµατικό ή ρηµατικό τύπο ως πρώτο συνθετικό µε τη 
µορφή προθήµατος είτε παρατίθεται (ὁτὲ δὲ κατὰ παράθεσιν) µε τα µέρη του λόγου που 
προηγούνται στην κατάταξη των µερῶν τοῦ λόγου. Οι προθέσεις, ως προς τη δηµιουργία 
τους, έπονται των ονοµάτων, τα ρηµάτων, των µετοχών, των άρθρων και των 
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αντωνυµιών, από συντακτικής όµως άποψης προτάσσονται όλων αυτών είτε στη 
συνθετική είτε στην παραθετική συνεκφορά µε αυτά.  
 

τοῦ καλουµένου προτακτικοῦ ἄρθρου: Οι αρχαίοι γραµµατικοί επονόµαζαν προτακτικὰ 
ἄρθρα τα άρθρα ὁ, ἡ, τό, σε αντίθεση µε τις αναφορικές αντωνυµίας ὅς, ἥ, ὅ, τις οποίες 
χαρακτήριζαν ἄρθρα ὑποτακτικά. Σχετικά την ταξινόµηση της κατηγορίας ἄρθρον στην 
αρχαία γραµµατική βλ. [Διονύσιος Θραξ] Τέχνη γραµµατική §16, Grammatici Graeci 
I/1, 61, 1–62, 5. Το γεγονός ότι προτάσσονται των ονοµατικών τύπων δεν σηµαίνει την 
προτεραιότητα της κατηγορίας του ἄρθρου έναντι του ὀνόµατος. Τα ονόµατα 
προϋπάρχουν, όπως καταδεικνύει η έναρθρη εκφορά ενός ονόµατος, αφού το άρθρο 
παραπέµπει αναφορικά σε κάτι ήδη γνωστό.  
 

27 Κἀπειδὴ τὸ ἐπίρρηµα … προτιθεµένης τῶν ὀνοµάτων: Ο όρος ἐπίρρηµα δηλώνει τη 
συντακτική σχέση ρηµάτων και επιρρηµάτων. Ένα επίρρηµα ἐπιτίθεται σε ένα ρήµα. Ως 
προς την κατάταξη της κατηγορίας αυτής στη σειρά των µερῶν τοῦ λόγου, το ἐπίρρηµα 
έπεται της προθέσεως, επειδή το σηµείο αναφοράς του, το ῥῆµα, έπεται του ὀνόµατος, 
που είναι το µέρος του λόγου, στο οποίο αναφέρεται συντακτικά η πρόθεσις.  
 

28 Ἐπὶ πᾶσι δὲ τοῖς κατειλεγµένοις … ἀνυποστάτων ὄντων τῶν σωµάτων: Ο σύνδεσµος 
βρίσκεται σε τελευταία θέση, επειδή, λόγω της συνδετικής του λειτουργίας, οφείλει την 
ύπαρξή του στα υπόλοιπα µέρη τοῦ λόγου. Οι σύνδεσµοι παροµοιάζονται µε τα δεσµά, 
τα οποία όµως είναι περιττά, όταν δεν υπάρχουν τα σώµατα που πρόκειται να δέσουν.  
 
 

ΗΡΩΔΙΑΝΟΣ 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Ο Ηρωδιανός, ο γιος του Απολλωνίου Δύσκολου, µοιράζεται µε τον πατέρα του 
την ίδια διακεκριµένη θέση στην ιστορία της φιλολογίας και των γλωσσικών 
θεωριών κατά την ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα. Οι διαθέσιµες βιογραφικές 
πληροφορίες για τον Ηρωδιανό, οι οποίες είναι εν µέρει συνδεδεµένες µε αυτές 
που αφορούν στον Απολλώνιο, µαρτυρούν ότι γεννήθηκε και µεγάλωσε στην 
Αλεξάνδρεια. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του αυτοκράτορα Μάρκου 
Αυρηλίου (161–180) ο Ηρωδιανός πήγε στη Ρώµη. Ο αυτοκράτορας έδειξε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον γραµµατικό και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί µε 
µελέτες σχετικά µε την προσωδία. Έτσι ο Ηρωδιανός αφιέρωσε στον 
αυτοκράτορα τη µείζονα εργασία του, το σύγγραµµα Περὶ καθολικῆς 
προσῳδίας, το οποίο περιελάµβανε όχι λιγότερα από 20 βιβλία. Στο έργο Περὶ 
µονήρους λέξεως µαρτυρείται η ονοµασία του γραµµατικού µε τη µορφή Αἴλιος 
Ἡρωδιανός, γεγονός που δηλώνει ότι ο Ηρωδιανός στη Ρώµη πολιτογραφήθηκε 
Ρωµαίος πολίτης.  

Ένας κατάλογος της συνολικής εργογραφίας του Ηρωδιανού, αντίστοιχος 
µε αυτόν που διαθέτουµε για τον Απολλώνιο Δύσκολο, δεν έχει παραδοθεί στις 
βιογραφικές µαρτυρίες. Το έργο του, ωστόσο, ήταν, όπως µπορεί να 
ανασυνθέσει κανείς από έµµεσες κυρίως πηγές, εκτενέστατο και περιελάµβανε 
ποικίλες περιοχές της αρχαίας γραµµατικής θεωρίας, τη φωνολογία, τη 
µορφολογία, την κλίση, τη θεωρία περί παθών, την ορθογραφία και, πάνω από 
όλα, τον τονισµό και εν γένει την προσωδία. Το magnum opus του Ηρωδιανού, 
το Περὶ καθολικῆς προσῳδίας (Γενικοί κανόνες προσωδίας), µελετά συστηµα-
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τικά τον τονισµό σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Για το έργο αυτό ο Ηρω-
διανός βασίστηκε και σε πιο εξειδικευµένες µελέτες του, ιδιαίτερα στα συγγράµ-
µατά του Ἰλιακὴ προσῳδία (Η προσωδία στην Ιλιάδα) και Ὀδυσσειακὴ προσῳδία 
(Η προσωδία στην Οδύσσεια). Αυτά τα δύο συγγράµµατα, λόγω της άµεσης σχέ-
σης τους µε την ερµηνεία των οµηρικών επών, παραδόθηκαν στον µεγαλύτερο 
βαθµό µέσω των οµηρικών σχολίων.  

Η γνώση µας για έργο του Ηρωδιανού στηρίζεται σήµερα σχεδόν 
αποκλειστικά σε έµµεση παράδοση. Το Περὶ καθολικῆς προσῳδίας παραδόθηκε 
σε επιτοµή που φέρει το όνοµα του Αρκαδίου, καθώς και σε δεύτερη επιτοµή µε 
τίτλο Τονικὰ παραγγέλµατα του Ιωάννου Αλεξανδρέως. Αποσπάσµατα µίας 
άλλης επιτοµής παραδίδει ο παλίµψηστος Codex Vindob. Hist. Gr. 10 (fol. 1–8, 
24, 25). Μοναδική εξαίρεση στην παράδοση των έργων του Ηρωδιανού συνιστά 
το Περὶ µονήρους λέξεως (Σχετικά µε µεµονωµένες λέξεις), το οποίο είναι και το 
µόνο σύγγραµµα που µαρτυρείται µέσω άµεσης παράδοσης.  

Ο Ηρωδιανός αποτελεί την αυθεντία µε την οποία συνδέθηκε η θεωρία 
περί τονισµού και προσωδίας της ελληνικής γλώσσας. Οι γνώσεις µας για αυτήν 
την περιοχή της αρχαίας γλωσσικής θεωρίας, όπως και για τον τονισµό των 
λέξεων της ελληνικής γλώσσας ανάγονται σε αυτόν. Στο Περὶ καθολικῆς προσῳ-
δίας ο Ηρωδιανός µελέτησε τον τονισµό περισσότερων από 60.000 λέξεις, τις 
οποίες και συστηµατοποίησε επί τη βάσει προσωδιακών κανόνων. Ο Ηρωδιανός 
υπήρξε υποστηρικτής της εφαρµογής αυστηρής αναλογικής µεθόδου όσον 
αφορά στη δοµή και την κανονικότητα της γλώσσας, θεωρώντας την αρχή της 
αναλογίας ως το βασικότερο κριτήριο που ρυθµίζει την ορθή γλωσσική χρήση. 
Το κριτήριο αυτό το εφάρµοσε για τον έλεγχο, τον προσδιορισµό και την απο-
κατάσταση προβληµατικών γλωσσικών τύπων. Η αναλογία συνιστά το 
θεωρητικό υπόβαθρο των γλωσσικών θεωριών που διατυπώθηκαν από την 
αλεξανδρινή φιλολογική σχολή. Oι πρώιµοι εκπρόσωποι της αλεξανδρινής 
φιλολογίας, ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος και Αρίσταρχος ο Σαµόθραξ (3ος–2ος 
αι. π.Χ.), ήδη από την περίοδο θεµελίωσης της σχολής, ενεπλάκησαν µε τη 
φιλολογική σχολή της Περγάµου και τον κύριο εκφραστή της, τον Κράτητα από 
την Μαλλό, στην περίφηµη διαµάχη σχετικά µε τη γλωσσική αναλογία και την 
ανωµαλία. Η αναλογική µέθοδος στηρίζεται στην αντίληψη ότι κάθε γλωσσικό-
γραµµατικό χαρακτηριστικό, είτε πρόκειται για µορφολογικό είτε για φωνο-
λογικό-προσωδιακό, εµφανίζεται µε τον ίδιο τρόπο σε όµοιες λέξεις. Κατά συνέ-
πεια, οι λέξεις που συγκρίνονται µεταξύ τους κατά τη διαδικασία της αναλο-
γικής µεθόδου υπόκεινται σε δοκιµασία εξεύρεσης όµοιων χαρακτηριστικών επί 
τη βάσει ορισµένων κριτηρίων. Ο Ηρωδιανός διεύρυνε κατά πολύ τον αριθµό 
των κριτηρίων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τη σωστή εφαρµογή της 
αναλογικής διαδικασίας. Κατά την άποψή του, για να διασφαλιστούν τόσο η 
αξιοπιστία όσο και τα πορίσµατα της µεθόδου, οι λέξεις που συγκρίνονται 
πρέπει να µοιράζονται χαρακτηριστικά όπως το γένος, το είδος — τον τρόπο 
δηλαδή παραγωγής —, τον τρόπο σύνθεσης, τον γραµµατικό αριθµό, τον τόνο, 
την πτώση, την κατάληξη στην ονοµαστική ενικού, τη φύση της παραλήγουσας, 
την ποσότητα του φωνήεντος της παραλήγουσας, τον αριθµό συλλαβών και, 
τέλος, τη φύση των ληκτικών συµφώνων του θέµατος µίας λέξης. Η αυστηρή 
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εφαρµογή του κριτηρίου της αναλογίας επί τη βάσει όλων των κριτηρίων που 
αναφέρθηκαν, οδήγησε τον Ηρωδιανό στη διατύπωση κανόνων που αφορούσαν 
την προσωδία, την ορθογραφία και τη µορφολογία.  

Επισκόπηση στη ζωή και το έργο του Ηρωδιανού παρέχει ο Dyck, Aelius 
Herodian, η Dickey, Ancient Greek Scholarship 75–77 και ο Matthaios, Greek 
Scholarship 261–264. Τις διαθέσιµες πληροφορίες για κάθε ένα από τα 
συγγράµµατα του Ηρωδιανού, καθώς και πλήρη κατάλογο της εργογραφίας του 
γραµµατικού παραθέτει η Dickey, Catalogue. Το έργο του Ηρωδιανού εξέδωσε 
σε τρείς τόµους ο A. Lentz στη σειρά Grammatici Graeci, Pars tertia: Herodiani 
Technici Reliquiae, Leipzig 1867–70.  
 

Περὶ µονήρους λέξεως 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Στο σύγγραµµα µε τίτλο Περὶ µονήρους λέξεως ο Ηρωδιανός πραγµατεύεται το 
πρόβληµα των λέξεων που συνιστούν εξαιρέσεις σε µία γλώσσα, καθώς και τον 
τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίζονται. Στο έργο αυτό ο 
γραµµατικός µελέτησε λέξεις που εµφανίζουν «ανώµαλο» χαρακτήρα, υπό την 
έννοια ότι, ενώ βρίσκονται σε ευρεία χρήση, δεν συµβαδίζουν µε τους 
γραµµατικούς κανόνες στους οποίους θα έπρεπε να αναφέρονται. Ωστόσο, 
ακόµη και στις περιπτώσεις που συνιστούν εξαιρέσεις ο Ηρωδιανός επιχείρησε 
να δώσει γραµµατική εξήγηση. Η απόκλιση και παραβίαση ενός κανόνα θα 
πρέπει, κατά την άποψή του, να ερµηνευθούν βάσει των λεγόµενων παθῶν, 
εκείνων δηλαδή των φωνολογικών και µορφολογικών µεταβολών που 
παρουσιάζονται στο θέµα µιας λέξης. Ο Ηρωδιανός µε τη θεωρία του 
κατορθώνει να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στα δύο βασικά κριτήρια για την 
διαπίστωση της γλωσσικής ορθότητας, την αναλογία αφενός και την κοινή 
χρήση, τη συνηθείαν κατά την αρχαία ορολογία, αφετέρου. Από τη σκοπιά αυτή, 
εξαιρέσεις και περιπτώσεις, που αποκλίνουν από τον γραµµατικό κανόνα, 
µπορούν να ενταχθούν στο γλωσσικό σύστηµα και να αποκτήσουν 
κανονικότητα. Παράλληλα, µε τον τρόπο αυτό, πέρα από την αναλογία, ο 
Ηρωδιανός νοµιµοποιεί και την γλωσσική χρήση στον ρόλο της ως ρυθµιστικού 
κριτηρίου για τη διαπίστωση της γλωσσικής ορθότητας.  

Το Περὶ µονήρους λέξεως είναι, όπως αναφέρθηκε στα εισαγωγικά 
στοιχεία για τον Ηρωδιανό, το µοναδικό σύγγραµµα του γραµµατικού που έχει 
παραδοθεί άµεσα. Πρόκειται για µία σχετικά σύντοµη πραγµατεία. Το έργο 
δοµείται σε δύο βιβλία. Κατά οµολογία του ίδιου του συγγραφέα στον πρόλογο 
της πραγµατείας, το πρώτο βιβλίο περιλαµβάνει µεµονωµένες ως προς τη 
µορφολογία τους, µονήρεις δηλαδή, λέξεις, τις οποίες ο Ηρωδιανός 
αποθησαυρίζει τόσο από τους αρχαίους συγγραφείς όσο και από την κοινή 
γλώσσα. Το δεύτερο βιβλίο περιλαµβάνει λέξεις που δεν απαντούν στην κοινή 
γλώσσα, αλλά µαρτυρούνται µόνο στους αρχαίους συγγραφείς.  

Από την πραγµατεία αυτή θα παραθέσουµε και θα µελετήσουµε το 
εισαγωγικό τµήµα, το οποίο περιέχει τις «προγραµµατικές» θέσεις του Ηρωδια-
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νού για τον ρόλο της αναλογίας και για τα κριτήρια που θα πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη, όταν πρόκειται να ρυθµίσει κανείς θέµατα σχετικά µε τη γλωσ-
σική ορθότητα. Το κείµενο αυτό αποτελεί βασική µαρτυρία για την ιστορία των 
αρχαίων γλωσσικών θεωριών, ιδιαίτερα για το µέρος εκείνο που αφορά στις 
απόψεις περὶ ἑλληνισµοῦ, την ορθή δηλαδή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Το 
κείµενο παρατίθεται από την έκδοση του Α. Lentz στη σειρά Grammatici 
Graeci (µέρος III, τόµος II/2). Νέα έκδοση του αρχαίου κειµένου παρέχει η 
Παπαζέτη, Κριτική έκδοση. Το συγκεκριµένο χωρίο από την πραγµατεία του 
Ηρωδιανού αναλύει ως προς τις θεωρητικές του διαστάσεις η Sluiter, A 
Champion of Analogy.  
 

908, 3–910, 25: Οι «µονήρεις» λέξεις και η αναλογικότητά τους 
Τῶν λέξεων αἱ µὲν πλήθουσι καθ’ ὁµοιότητα, αἱ δὲ οὔ. καὶ τῶν µὲν πληθουσῶν 
ἤτοι τὸ τέλος µόνον παραφυλάττοµεν τὸ αὐτὸ ὄν, ἢ 5 καὶ ποσότητα συλλαβῶν καὶ 
τόνον· ἔσθ’ ὅτε δὲ καὶ τὴν πρὸ τέλους συλλαβήν, ἔστι δὲ καὶ τὴν τρίτην ἀπὸ τέλους, 
ἐφ’ ὧν οὐδὲ δύναταί ποτε λέξις µονοσυλλαβῆσαι ἢ δισυλλαβῆσαι. εἰ γὰρ τρεῖς 
εἰσιν αἱ παραφυλασσόµεναι συλλαβαί, πῶς ἂν ἐκ τούτων µείωσις γένοιτο; 
ἐκστήσεται γὰρ τῆς ποσότητος τοῦ ἀριθµοῦ καὶ τῆς ὁµοιότητος. ὥσπερ ἐπὶ τῶν 10 
διὰ τοῦ αλεος παραγοµένων, νηφαλέος, δειµαλέος, ἀργαλέος. πάντα γὰρ ταῦτα 
ἔχει τὰς ἐν τῷ τέλει τρεῖς συλλαβὰς τύπον µόνον ἐµφαινούσας, τοῦ δηλουµένου 
αὐτοῦ ὑπάρχοντος ἐν τῇ ἀρχῇ. οἷον τὸ δειµαλέος τετύπωται µὲν ἀρσενικῷ 
χαρακτῆρι καὶ ἔστιν εὐθείας πτώσεως ἑνικόν· τὸ µέντοι δηλούµενον ἔχει ἐν τῇ 
ἀρχούσῃ συλλαβῇ καὶ ἐν τῷ 15 µ συµφώνῳ. ὁµοίως καὶ τὸ νηφαλέος, οὐ παρ’ 
ὄνοµα παραχθέν, ὡς τὸ προκείµενον, παρὰ µέντοι τὸ νήφω ῥῆµα ὁµοίως 
παροξυνθέν, ἔχον τὰς ἐπὶ τέλει τρεῖς συλλαβὰς τῆς παραγωγῆς, τοῦ σηµαινοµένου 
αὐτοῦ ὑπάρχοντος ἐν τῇ ἀρχούσῃ συλλαβῇ καὶ ἐν τῷ φ. καὶ τὸ αὐτὸ εὑρήσεις ἐπὶ 
πάντων τῶν τοιούτων. ἐφ’ ὧν οὐκ ἔστιν ἐλέγξαι τινὰ περὶ 20 ποσότητα συλλαβῶν 
πεπλανηµένην λέξιν. δύναιτο δ’ ἄν τις ἐπιζητῆσαι τόνον πιθανευόµενος, ὡς τὰ 
τοιαῦτα πάντα τὰ διὰ τοῦ αλεος ὑπάρχοντα παραγωγὰ καθεστῶτα ὑπὲρ τρεῖς 
συλλαβὰς παροξύνεσθαι θέλει, ὡς ἔχει πάντα τὰ τοιαῦτα, νηφαλέος, σκωπαλέος, 
δειµαλέος, σµερδαλέος, 9091 κερδαλέος, φρικαλέος, θαρσαλέος, ἀργαλέος, 
αὐαλέος, φοιταλέος, γηραλέος, λευγαλέος, ὀπταλέος, ἰκµαλέος, ῥωµαλέος, 
ῥωγαλέος· τὸ µέντοι δαιδάλεος τρίτην ἀπὸ τέλους ἔχει τὴν ὀξεῖαν· ἔνθεν αἰτιατικὴ 
«δαιδάλεον θώρηκα» παρὰ τῷ ποιητῇ (Θ 195). καὶ παρὰ Ἀντιµάχῳ κονισάλεος 

5 «τὼ δ’ αὖτ’ ἀµφὶ κονισάλεον πεπονήατο δίφρον.» 
καὶ δῆλον ὅτι ἡ ἀναλογία ἀνιωµένη τῷ τοιούτῳ διαφόρου κινήσεως παρίστησι τὰς 
λέξεις, ὡς ὅτι τὸ δαιδάλεος καὶ κονισάλεος κτητικῇ Ἰωνικῇ ἐστιν ἐνδείᾳ τοῦ ι 
ὁµοίως καὶ Ἑκτόρεος καὶ Νεστόρεος. ὡρισάµην διὰ τοῦ αλεος ὑπὲρ τρεῖς 
συλλαβὰς ὄντα, ἐπεί ἐστί τινα τρισύλλαβα 10 οὐχ ὁµοίως παρηγµένα, ἅπερ 
διαλλάξαντα καὶ τῷ µὴ ὁµοίως παρῆχθαι καὶ ποσότητι συλλαβῶν καὶ νοητῷ 
διήλλασσε καὶ τόνῳ. ἐπὶ γὰρ τοῦ τέλους λαµβάνει τὴν ὀξεῖαν, ὡς ἔχει τὸ γαλεός, 
ἀλεός, παλεός. Τῶν µέντοι µὴ πληθουσῶν λέξεων, ἀλλὰ σπανίως ὁρωµένων ἤτοι 
κατὰ τὴν λήγουσαν συλλαβὴν ἢ τὴν πρὸ αὐτῆς, ἢ κατὰ ποσότητα µεµειωµένων 15 
ἐν στοιχείοις τε καὶ συλλαβαῖς, ἢ διαφόρῳ τόνῳ κεχρηµένων καὶ οὐχ ὁµοίως τοῖς 
ὁµοιοκαταλήκτοις ἔλεγχον ἀπεργάζεται ἡ ἀναλογία, οὐκ ἀποδοκιµάζουσα 
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χρῆσθαι, ἀλλὰ σηµειουµένη τὸ σπάνιον· εἴ γε εἴσεται τὰς παρὰ τοῖς Ἕλλησι λέξεις 
πῇ µὲν καθ’ ὁµοιότητα ἐν πλήθει ἐκφεροµένας ποικίλας καθεστώσας ἢ σπανίους ἡ 
πάσης λέξεως Ἑλληνικῆς 20 πρόνοιαν ποιοῦσα ἀναλογία καὶ ὥσπερ εἰ ἐν δικτύῳ 
συνέχουσα τὸ πολυσχιδὲς τῆς τῶν ἀνθρώπων γλώσσης φθέγµα τῇ τέχνῃ, 
κατορθοῦν ἐπιχειροῦσα τὰς τῶν ληγόντων στοιχείων φύσεις καὶ τῶν 
παραληγόντων ἢ ἀρχοµένων τά τε σπάνια καὶ δαψιλῆ ἐν συντόµῳ παραδιδοῦσα. 
οὐδὲ οὖν πρόκειται ἡµῖν περὶ πάσης λέξεως λέγειν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐκφυγούσης 25 τὸ 
πλῆθος, καὶ οὐδὲ ταύτης καθολικῶς, ἀλλ’ ἐπὶ ποσόν· οὐδὲ κατηγορεῖν τῆς λέξεως 
εἰ σπάνιοι εἶεν· ἐπεί τοί γε εἰ τὸ µὴ πληθύον 9101 πανταχοῦ ὡς ἡµαρτηµένον 
ἐλέγχειν ἐπιχειρήσαιµεν, οὐκ ἂν ἐξαρκέσαιµεν µυρίον ἀριθµὸν εὐδοκιµωτάτων 
λέξεων ὡς παρὰ τοὺς τῆς φύσεως νόµους ἐξενεχθεισῶν κακίζοντες· ἀλλ’ ἅσπερ 
ἐγεννήσατο ἡ φύσις ἡµῖν ταύτας παρ’ αὐτῆς εὐµενῶς προσδέχεσθαι, ἀλλαχοῦ µὲν 
µίαν εἰσηγησαµένης, 5 ἑτέροθι δὲ δύο, καὶ νὴ Δία ἀλλαχοῦ τρεῖς, ἔπειτα τέσσαρας, 
µέχρις εἰς ἄπειρον χωρήσει πλῆθος. κρίσις δὲ ἔστω τῆς προκειµένης λέξεως 
µονήρους ἡ πολλὴ χρῆσις παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ ἡ συνήθεια ἔσθ’ ὅτε ὁµοίως τοῖς 
παλαιοῖς Ἕλλησιν ἐπισταµένη χρῆσιν. ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ· τούτῳ γὰρ οὐδὲν 
πέφυκεν ὁµοίως λεγόµενον οὐδέτερον, 10 ἀλλ’ οὖν γε πάντες ἐχρήσαντο τῇ φωνῇ. 
περὶ δὴ τοῦ τοιούτου εἴδους ἔσται ἡµῖν ὁ λόγος. οὐ µὴν ὅτι καὶ Σῦρ τί ἐστιν· οὕτω 
γὰρ ἐλέγετο πρότερον ἡ Φοινίκη. τοῦτο γὰρ ἀπεξενωµένον ἐστὶ καὶ ἐν ἱστορίᾳ 
κείµενον ἀγνοούµενόν τε καὶ τῇ τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων χρήσει καὶ τῇ συνηθείᾳ. 
διὸ καὶ τὰ οὕτω λεγόµενα καθ’ ἱστορίαν οὐκ ἀνασκευάσει τὸ 15 ὑπὸ πολλῶν 
λεγόµενον µονῆρες. παραλαµβανέσθω δέ µοι µονήρης λέξις εἴτε ἐν ὀνόµασιν εἴτε 
ἐν ῥήµασιν εἴτε ἐν ἐπιρρήµασιν, ἐπεὶ ταῦτα τὰ µέρη λόγου ἔσθ’ ὅτε πλήθει ἐν 
ὁµοιώµασιν, ὅπως διὰ τοῦ πληθύοντος τὸ παρηλλαγµένον καὶ σπάνιον ἐλέγχωµεν. 
τὰ γὰρ ἄλλα µέρη τοῦ λόγου σχεδὸν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον προτίθεται, αἱ δὲ µετοχαὶ 
ἀεὶ δεύτεραι 20 τῶν ῥηµάτων τὴν κίνησιν ἔχουσιν, ὡς δείκνυται ἐν τῷ περὶ 
µετοχῶν. τὸ µὲν οὖν πρότερον βιβλίον περιέξει τὰς µονήρεις λέξεις τὰς 
γινωσκοµένας ὑπό τε τῆς συνηθείας καὶ τῶν παλαιῶν, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τὰς ἐν 
ἀγνοίᾳ τῇ συνηθείᾳ. ἀρκτέον δὲ τῶν κανόνων ἐντεῦθεν, καὶ πρῶτος ἡµῖν θεὸς 
παρέστω. δίκαιον γὰρ τὴν ἀρχὴν ἀπ’ αὐτοῦ ποιήσασθαι, ὡς 25 καὶ ὁ Σολεὺς 
ἀρχόµενος ἔφη «ἐκ Διὸς ἀρχώµεσθα». 
 

Μετάφραση 
Από τις λέξεις άλλες απαρτίζουν οµάδες επί τη βάσει της οµοιότητας που παρουσιάζουν 
µεταξύ τους, άλλες πάλι όχι. Και σε αυτές που απαρτίζουν οµάδες παρακολουθούµε αν 
είναι είτε η κατάληξη µόνο η ίδια είτε 5 και η ποσότητα των συλλαβών και ο τόνος. 
Άλλοτε πάλι παρακολουθούµε και την προτελευταία συλλαβή, σε κάποιες περιπτώσεις 
και την τρίτη συλλαβή από το τέλος· στις περιπτώσεις αυτές οι λέξεις δεν µπορεί να 
είναι ούτε µονοσύλλαβες ούτε δισύλλαβες. Διότι αν είναι τρεις οι συλλαβές που 
παρακολουθούνται σε µια οµάδα ως κοινό χαρακτηριστικό των λέξεων που την 
συγκροτούν, πώς θα γινόταν να προκύψει µείωση τους; Θα αλλοιώνονταν έτσι και η 
αριθµητική ποσότητα και η οµοιότητα. Αυτό ακριβώς συµβαίνει στις λέξεις 10 που 
παράγονται µε την κατάληξη -αλεος, π.χ. νηφαλέος, δειµαλέος, ἀργαλέος. Όλες αυτές οι 
λέξεις δηλαδή έχουν στο τέλος τις τρεις συλλαβές που φανερώνουν µόνο τον ιδιαίτερό 
τους τύπο, ενώ η σηµασία τους δηλώνεται στο αρχικό τους µέρος. Π.χ. η λέξη δειµαλέος 
εµφανίζει ως τύπο το µορφολογικό χαρακτηριστικό του αρσενικού γένους και βρίσκεται 
στην ονοµαστική πτώση του ενικού αριθµού. Η σηµασία της όµως εντοπίζεται στην 
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αρχική συλλαβή 15 και στο σύµφωνο -µ-. Όµοια είναι και η περίπτωση της λέξης 
νηφαλέος, η οποία δεν παράγεται από ένα ουσιαστικό, όπως η λέξη που προαναφέραµε, 
αλλά από το ρήµα νήφω, και είναι επίσης παροξύτονη, έχοντας και αυτή τις τρεις 
παραγωγικές συλλαβές στο τέλος, ενώ η σηµασία της εµπερικλείεται στην αρχική 
συλλαβή και στο -φ-. Το ίδιο χαρακτηριστικό θα το βρει κανείς σε όλες τις λέξεις που 
εµφανίζουν τέτοια δοµή. Ανάµεσά τους δεν είναι δυνατόν να εντοπίσει κανείς 20 κάποια 
λέξη που να παρεκκλίνει ως προς την ποσότητα των συλλαβών. Θα µπορούσε όµως 
κανείς να διερευνήσει επιπλέον το θέµα του τόνου επικαλούµενος πειστικά 
επιχειρήµατα, καθώς όλες οι λέξεις µε τέτοια χαρακτηριστικά που είναι παράγωγες µε 
την κατάληξη -αλεος και έχουν περισσότερες από τρεις συλλαβές παροξύνονται· έτσι 
συµβαίνει µε όλες τις λέξεις τέτοιου τύπου, π.χ. νηφαλέος, σκωπαλέος, δειµαλέος, 
σµερδαλέος, [909] κερδαλέος, φρικαλέος, θαρσαλέος, ἀργαλέος, αὐαλέος, φοιταλέος, 
γηραλέος, λευγαλέος, ὀπταλέος, ἰκµαλέος, ῥωµαλέος, ῥωγαλέος. Η λέξη όµως δαιδάλεος 
παίρνει οξεία στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Εξ ου και η αιτιατική που απαντά στον 
Όµηρο ως εξής: «δαιδάλεον θώρηκα» (Θ 195). Και στον Αντίµαχο απαντά η λέξη 
κονισάλεος: 5 «τὼ δ’ αὖτ’ ἀµφὶ κονισάλεον πεπονήατο δίφρον». Είναι φανερό λοιπόν ότι 
η αναλογία, ενοχληµένη από ένα τέτοιο φαινόµενο, εντάσσει τις συγκεκριµένες λέξεις 
σε διαφορετικό µορφολογικό τύπο, επειδή το δαιδάλεος και το κονισάλεος είναι κτητικά 
ονόµατα της ιωνικής διαλέκτου, τα οποία προκύπτουν από έλλειψη του -ι-, όµοια µε 
τους τύπους Ἑκτόρεος και Νεστόρεος. Θεώρησα ως προσδιοριστικό στοιχείο της οµάδας 
στην οποία αναφέροµαι τα ονόµατα που παράγονται µε την κατάληξη -αλεος και έχουν 
περισσότερεις από τρεις συλλαβές. Διότι 10 υπάρχουν κάποια τρισύλλαβα που δεν έχουν 
παραχθεί µε τον ίδιο τρόπο, τα οποία, επειδή ακριβώς έχουν διαφοροποιηθεί ως προς 
τον τρόπο παραγωγής τους και την ποσότητα των συλλαβών και τη σηµασία τους, 
διαφέρουν και στον τόνο. Αυτά δηλαδή παίρνουν στο τέλος οξεία, όπως συµβαίνει µε τα 
γαλεός, ἀλεός και παλεός. 

Τις λέξεις όµως που δεν απαρτίζουν οµάδες, αλλά εµφανίζουν ως σπάνιο 
χαρακτηριστικό τους είτε την τελευταία συλλαβή ή την προτελευταία είτε έχουν υποστεί 
µείωση 15 ως προς την ποσότητα τόσο των γραµµάτων όσο και των συλλαβών είτε 
χρησιµοποιούν διαφορετικό τόνο και όχι όµοιο µε οµοιοκατάληκτές τους λέξεις, τις 
ελέγχει η αναλογία χωρίς να αποδοκιµάζει τη χρήση τους, αλλά επισηµαίνοντας τη 
σπανιότητά τους. Διότι η αναλογία, 20 η οποία προνοεί για κάθε ελληνική λέξη και µε 
την τέχνη της συγκρατεί σαν να ήταν σε ένα δίχτυ οι γλωσσικές εκφράσεις των 
ανθρώπων που είναι κατακερµατισµένες, θα ξέρει καλά ότι οι λέξεις που είναι σε χρήση 
στους Έλληνες µερικές φορές ανήκουν σε οµάδες που βασίζονται σε οµοιότητα ή ότι 
είναι σπάνιες. Η αναλογία επιχειρεί να αποκαταστήσει τη φύση των γραµµάτων που 
βρίσκονται στο τέλος των λέξεων, αυτών που βρίσκονται πριν το τέλος ή αυτών που 
βρίσκονται στην αρχή, παρουσιάζοντας συνοπτικά και τα χαρακτηριστικά που 
σπανίζουν και αυτά που είναι σε αφθονία.  
 Αυτό λοιπόν που προτιθέµεθα να κάνουµε δεν είναι να µιλήσουµε για κάθε 
λέξη, 25 αλλά για αυτήν που ξεφεύγει από την οµάδα, και για αυτήν όχι γενικά, αλλά 
µέχρις ενός σηµείου. Ούτε πρόκειται να κατηγορήσουµε τις λέξεις, επειδή είναι σπάνιες. 
Διότι βέβαια αν [910] επιχειρούσαµε να ελέγξουµε ως λανθασµένες τις λέξεις που δεν 
οµαδοποιούνται οπουδήποτε τις βρούµε, δεν θα φτάναµε να κακίζουµε αµέτρητο αριθµό 
και των πιο περίφηµων λέξεων, επειδή έχουν εκφραστεί µε τρόπο που αντιβαίνει στους 
νόµους της φύσης. Αλλά τις λέξεις που γέννησε η φύση για χάρη µας, πρόκειται να τις 
δεχθούµε από αυτήν ευµενώς, η οποία εισήγαγε άλλοτε µία, 5 άλλοτε δύο, άλλοτε πάλι, 
µα τον Δία, τρεις, έπειτα τέσσερις, ώσπου να φτάσει σε αµέτρητο πλήθος. Το κριτήριο 
για να ξεχωρίσουµε τη µεµονωµένη λέξη, στην οποία αφιερώνουµε την πραγµατεία, ας 
είναι, λοιπόν, η συχνότητα της χρήσης της στους αρχαίους οµιλητές και η καθηµερινή 
της χρήση, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις προσοµοιάζει σε αυτήν που απαντά στους 
αρχαίους Έλληνες. Τέτοιου είδους είναι η λέξη πῦρ· διότι καµία άλλη λέξη δεν είναι από 
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τη φύση της τέτοια που να εκφέρεται όµοια µε το πῦρ στο ουδέτερο γένος. 10 Κι όµως, 
όλοι βέβαια χρησιµοποίησαν αυτή τη λέξη. Σε τέτοιου είδους λέξεις θα αναφερθεί 
λοιπόν η πραγµατεία µας. Η λέξη Σῦρ δεν ανήκει βέβαια σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι 
ονοµαζόταν αρχικά η Φοινίκη. Αυτή η λέξη είναι ξένης προέλευσης και η χρήση της 
τεκµηριώνεται µέσω ιστορικών µαρτυριών, ενώ την αγνοούν και οι αρχαίοι Έλληνες και 
η καθηµερινή µας γλώσσα. Για τον λόγο αυτό όσες λέξεις λέγονται µε αυτόν τον τρόπο 
και τεκµηριώνονται µέσω ιστορικών µαρτυριών δεν θα ανατρέψουν 15 έναν µεµονωµένο 
τύπο που όµως χρησιµοποιείται από πολλούς οµιλητές. Η µεµονωµένη λέξη ας 
εντοπιστεί είτε στα ονόµατα, είτε στα ρήµατα είτε στα επιρρήµατα, επειδή αυτά τα µέρη 
του λόγου εµφανίζουν σε κάποιες περιπτώσεις πληθώρα λέξεων που µοιάζουν µεταξύ 
τους. Έτσι, µέσω των χαρακτηριστικών που απαντούν πολλές φορές θα είµαστε σε θέση 
να κρίνουµε ό,τι έχει παραλλαχθεί και είναι σπάνιο. Ενώ τα άλλα µέρη του λόγου ως επί 
το πλείστον προτάσσονται, οι µετοχές τίθενται πάντα σε δεύτερη θέση, 20 καθώς, όπως 
αποδείχθηκε στην πραγµατεία Περὶ µετοχῶν, παράγονται από τα ρήµατα. Το πρώτο, 
λοιπόν, βιβλίο θα συµπεριλάβει τις µεµονωµένες λέξεις που είναι γνωστές τόσο από την 
κοινή χρήση όσο και από αυτήν που απαντά στους αρχαίους συγγραφείς, ενώ το δεύτερο 
θα συµπεριλάβει αυτές που αγνοεί η καθηµερινή χρήση. Πρέπει να αρχίσουµε τους 
κανόνες από αυτό το σηµείο και πρώτος ο θεός ας είναι συµπαραστάτης µας. Διότι 
δίκαιο είναι να κάνουµε την αρχή από αυτόν, 25 όπως και ο Σολεύς, ξεκινώντας το 
ποίηµά του, είπε: «ἐκ Διὸς ἀρχώµεσθα».  
 

Σχόλια 
908, 3 Τῶν λέξεων αἱ µέν πλήθουσι καθ’ ὁµοιότητα, αἱ δὲ οὔ: Στην εναρκτήρια πρόταση 
της πραγµατείας ο Ηρωδιανός ορίζει τα κριτήρια για τη διάκριση των λέξεων που θα 
αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης, καθώς και τα κριτήρια που συνιστούν την 
ιδιαιτερότητα του υπό εξέταση γλωσσικού υλικού. Σύµφωνα µε τον Ηρωδιανό, οι λέξεις 
συγκαταλέγονται σε οµάδες που απαρτίζονται από περισσότερες από µία λέξεις 
(πλήθουσι) βάσει ὁµοιότητος και της κοινωνίας χαρακτηριστικών που µοιράζονται 
µεταξύ τους. Το στοιχείο που συνιστά πλῆθος δεν είναι η συχνότητα της χρήσης των 
εκάστοτε λέξεων, αλλά η φωνολογική και µορφολογική τους δοµή. Υπό αυτό το πρίσµα, 
για να συσταθούν οµάδες τέτοιων λέξεων που υπονοεί ο Ηρωδιανός, θα πρέπει να τεθεί 
το ερώτηµα πόσες λέξεις του εκάστοτε φωνολογικού και µορφολογικού τύπου υπάρχουν 
και µπορούν να αποτελέσουν ένα σύνολο. Αντιθέτως, οι λέξεις που δεν εµφανίζουν 
κοινά χαρακτηριστικά µε άλλες και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να συγκαταλέγονται σε 
οµάδες πολλών λέξεων (αἱ δὲ οὔ), αλλά συνιστούν από µόνες τους ιδιαίτερη κατηγορία, 
είναι οι µονήρεις λέξεις. Αυτές αποτελούν το θέµα της προκείµενης πραγµατείας. Οι 
µονήρεις λέξεις δεν ταυτίζονται αυτοµάτως µε τις εξαιρέσεις· είναι, όπως δηλώνει και ο 
όρος, µεµονωµένες και ξεχωριστές. Η διαπίστωση αυτή νοµιµοποιεί και την επιλογή του 
Ηρωδιανού να µελετήσει την υφή των λέξεων αυτού του είδους και να εξετάσει την 
ιδιαιτερότητά τους εντάσσοντάς τις στο γραµµατικό σύστηµα. Η ὁµοιότης, για την οποία 
κάνει λόγο ο Ηρωδιανός στην πρώτη κιόλας πρόταση του έργου του, παραπέµπει στην 
καρδιά της αρχαίας θεωρίας περί αναλογίας, η οποία ορίζεται από τους αρχαίους 
µελετητές ως «ἡ τῶν ὁµοίων παράθεσις»· βλ. ενδεικτικά τη µαρτυρία του Σέξτου 
Εµπειρικού, Πρὸς γραµµατικούς Α 236: ἡ ἀναλογία ὁµοίου παράθεσις. Η παράθεση και, 
µέσω αυτής, η αντιβολή λέξεων που εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά αποτέλεσε ένα 
από τα βασικότερα εργαλεία για την ανεύρεση αµφισβητούµενων γλωσσικών τύπων και 
τη διαπίστωση της ορθότητάς τους. Για την ἀναλογίαν θα γίνει λόγος στο πιο κάτω 
σχόλιο που αναφέρεται στο χωρίο 909, 6.  
 

908, 3–9 καὶ τῶν µὲν πληθουσῶν … καὶ τῆς ὁµοιότητος: Στο χωρίο αυτό ο Ηρωδιανός 
αναφέρεται στα κριτήρια που συνιστούν ὁµοιότητα λέξεων. Ως τέτοια απαριθµεί εδώ το 
τέλος, την κατάληξη δηλαδή, την ποσότητα συλλαβῶν, τον αριθµό των συλλαβών από τις 
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οποίες αποτελούνται οι λέξεις που ανήκουν στην ίδια οµάδα και τον τόνον, τον τονισµό 
τους. Αναφέρει επίσης και την συνεξέταση της προτελευταίας συλλαβής (τὴν πρὸ τοῦ 
τέλους συλλαβήν) και της τρίτης συλλαβής από το τέλος (τὴν τρίτην ἀπό τέλους) για 
περιπτώσεις λέξεων που η έκτασή τους ξεπερνά τη µία και τις δύο συλλαβές. Σχετικά τα 
κριτήρια τα οποία λαµβάνονταν υπόψη για την εξακρίβωση της οµοιότητας των λέξεων 
σύµφωνα µε το αποδεικτικό µοντέλο της αναλογίας βλ. Siebenborn, Die Lehre von der 
Sprachrichtigkeit 72–75.  
 

908, 8–9 ἐκστήσεται γὰρ … καὶ τῆς ὁµοιότητος: Τα κριτήρια που αναφέρει ο Ηρωδιανός 
πρέπει να διαφυλάσσονται µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια, όταν πρόκειται να 
ενταχθούν οι λέξεις σε συγκεκριµένες οµάδες και να διερευνηθεί η οµοιότητά τους. Αν 
δεν ισχύει κάποιο από τα κριτήρια για όλες τις λέξεις, τότε διαταράσσεται το σύστηµα 
και είναι αδύνατον να εξαχθεί ασφαλές συµπέρασµα βάσει της αποδεικτικής 
διαδικασίας που στηρίζεται στην αναλογία. Με την έκφραση παραφυλάττοµεν ο 
Ηρωδιανός δηλώνει την ακριβή παρατήρηση των λέξεων και, κατ’ επέκταση, την 
αναγκαιότητα τήρησης των εκάστοτε κριτηρίων για τη διαπίστωση του αναλογικού 
σχηµατισµού των συγκρινόµενων λέξεων και της γλωσσικής ορθότητας.  
 

908, 9–12 ὥσπερ ἐπὶ τῶν διὰ τοῦ -αλεος παραγοµένων … ἐν τῇ ἀρχῇ: Στο χωρίο αυτό ο 
Ηρωδιανός µελετά ένα παράδειγµα λέξεων που οµαδοποιούνται µε βάση κοινά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Πρόκειται για λέξεις που εµφανίζουν την παραγωγική 
κατάληξη -αλεος, η οποία δεν είναι δηλωτική σηµασίας· η παραγωγική κατάληξη 
αποτελεί µόνο το βασικό µορφολογικό τους γνώρισµα, αυτό που ο γραµµατικός 
ονοµάζει τύπον. Η σηµασία των λέξεων της οµάδας αυτής δηλώνεται στο θέµα της 
λέξης. Ως παραδείγµατα τέτοιων λέξεων ο Ηρωδιανός αναφέρει τα δειµαλέος 
(τροµαγµένος, τροµακτικός), νηφαλέος (νηφάλιος) και ἀργαλέος (κοπιαστικός, 
ενοχλητικός).  
 

908, 12–15 δειµαλέος και 15–18 νηφαλέος: Ο Ηρωδιανός αναλύει τη δοµή και τον 
σχηµατισµό δύο χαρακτηριστικών παραδειγµάτων της οµάδας που προανέφερε. Ο τύπος 
των δύο λέξεων που παραθέτει αναδεικνύεται κοινός· η σηµασία τους εµπεριέχεται στο 
θέµα, σε αυτό δηλαδή το τµήµα που ο Ηρωδιανός πολύ σχηµατικά αναφέρει ως την 
αρχική συλλαβή των λέξεων και το σύµφωνο που κάθε φορά προηγείται της 
παραγωγικής κατάληξης -αλεος, στην προκειµένη περίπτωση στο δειµ- και νηφ-.  
 

908, 18–19 καὶ τὸ αὐτὸ εὑρήσεις ἐπὶ πάντων των τοιούτων: Το συµπέρασµα αυτό 
προκύπτει από την εξαντλητική παρατήρηση όλων των λέξεων που απαρτίζουν µία 
οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά. Η αποδεικτική διαδικασία που ακολουθεί ο Ηρωδιανός 
είναι, όπως δηλώνει το ακόλουθο χωρίο, προϊόν του παραφυλάττειν, έκφραση που 
χρησιµοποίησε ο γραµµατικός στην αρχή της πραγµατείας· βλ. 908, 4.  
 

908, 19–20 οὐκ ἔστιν τινὰ περὶ ποσότητα συλλαβῶν πεπλανηµένην λέξιν: Από την 
ενδελεχή παρατήρηση προκύπτει ότι η συγκεκριµένη οµάδα λέξεων δεν παρουσιάζει 
καµία απόκλιση ως προς τον αριθµό των συλλαβών. Οι λέξεις που συγκαταλέγονται 
στην οµάδα αυτή, έχουν ή, µάλλον, οφείλουν να έχουν περισσότερες από τρεις 
συλλαβές· βλ. 908, 21–22: τὰ τοιαῦτα πάντα τὰ διὰ τοῦ -αλεος ὑπάρχοντα παραγωγὰ 
καθεστῶτα ὑπὲρ τρεῖς συλλαβάς.  
 

908, 21 τόνον: Σε αντίθεση µε τον αριθµό των συλλαβών, ο τονισµός χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης, καθώς µπορεί να φανεί ότι αποτελεί διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό, το 
οποίο αποκλείει κάποιες λέξεις από τη συγκεκριµένη οµάδα.  
 

908, 22 παροξύνεσθαι θέλει: Το κοινό γνώρισµα όλων των λέξεων που απαρτίζουν τη 
συγκεκριµένη οµάδα πληθουσῶν λέξεων ως προς τον τονισµό τους είναι ότι 
παροξύτονται, τονίζονται δηλαδή µε οξεία στην παραλήγουσα.  
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908, 23–909, 2 νηφαλέος … ῥωγαλέος: Ο κατάλογος των παραδειγµάτων που αναφέρει 
ο Ηρωδιανός είναι ενδεικτικός του πλήθους των λέξεων που απαρτίζουν τη 
συγκεκριµένη οµάδα, της οποίας εξέτασε επακριβώς τα κοινά χαρακτηριστικά. Όλες οι 
λέξεις που περιλαµβάνει η συγκεκριµένη οµάδα πληρούν τους προσδιορισµούς που 
έθεσε ο γραµµατικός ως κοινό τους γνώρισµα.  
 

909, 2–3 τὸ µέντοι δαιδάλεος τρίτην ἀπὸ τέλους ἔχει τὴν ὀξεῖαν: Δύο λέξεις, το οµηρικό 
δαιδάλεος (περίτεχνος, Όµ. Ἰλ. Θ 195) και το κονισάλεος (σύννεφο σκόνης), το οποίο 
απαντά στον ποιητή Αντίµαχο, δεν συµβαδίζουν µε τις προηγούµενες, καθώς 
εµφανίζουν ως διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό τον τονισµό τους στην 
προπαραλήγουσα. Ωστόσο, το διαφοροποιητικό αυτό στοιχείο µετατρέπεται για τις δύο 
συγκεκριµένες λέξεις σε κοινό γνώρισµα, βάσει του οποίου πλήθουσι και µπορούν να 
συγκροτήσουν από µόνες τους ξεχωριστή οµάδα.  
 

909, 6 ἡ ἀναλογία: Η αναλογία είναι η µέθοδος που ακολουθούν οι γραµµατικοί για την 
εξακρίβωση της ορθότητας ενός τύπου βάσει σύγκρισής του µε τύπους που εµφανίζουν 
κοινά χαρακτηριστικά. Η αναλογική αποδεικτική διαδικασία µπορεί να βασίζεται σε 
απλή σύγκριση δύο όρων κατά τον τύπο «x είναι όπως το α» ή σε σύγκριση τεσσάρων 
όρων υπό τη µορφή «το α αντιστοιχεί µε το β, όπως το γ αντιστοιχεί µε το x». Και στις 
δύο περιπτώσεις ως x δηλώνεται ο τύπος που είναι αµφίβολος και πρέπει να 
διερευνηθεί. Η βάση για την επιτυχή εφαρµογή µίας αναλογικής σύγκρισης είναι τα 
κοινά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν οι λέξεις, οι οποίες συγκρίνονται µεταξύ τους. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη στην αποδεικτική 
διαδικασία· σχετικά µε το θέµα βλ. το σχόλιο στο χωρίο 908, 3–9. Σε ένα τρίτο, πιο 
αφαιρετικό στάδιο, η αναλογία οδηγεί στη διατύπωση γραµµατικών κανόνων, οι οποίοι 
δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συνοψίζουν έναν αναλογικό αποδεικτικό συλλογισµό 
για λέξεις οι οποίες, ακριβώς όπως τις εννοεί ο Ηρωδιανός, πλήθουσι και συγκροτούν 
οµάδες µε κοινά φωνολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά. Για την αναλογία και 
την εφαρµογή της στη γραµµατική θεωρία βλ. Siebenborn, Die Lehre von der 
Sprachrichtigkeit 56–84. 
 

909, 6 ἀνιωµένη τῷ τοιούτῳ διαφόρου κινήσεως: Πολύ εκφραστικά ο Ηρωδιανός 
δηλώνει τη δυσφορία της αναλογίας από τύπους που δεν εντάσσονται στον ίδιο 
µορφολογικό τύπο. Η κατάσταση αυτή οδηγεί στον αποκλεισµό λέξεων από µία 
συγκεκριµένη οµάδα.  
 

909, 7–8 ὡς ὅτι ... καὶ Νεστόρεος: Οι τύποι δαιδάλεος και κονισάλεος αποδεικνύονται ως 
ιδιαίτεροι σχηµατισµοί κτητικών ονοµάτων, ονόµατων δηλαδή που δηλώνουν κτήτορα 
υπό την ευρεία έννοια. Η ερµηνεία που δίνει ο Ηρωδιανός για τον σχηµατισµό τους 
είναι η αποβολή του -ι- στην παραγωγική κατάληξη -ειος, χαρακτηριστικό που το 
αναγνωρίζει ως ιδίωµα της ιωνικής διαλέκτου. Με τον τρόπο αυτό σχηµατίστηκαν οι 
τύποι Ἑκτόρεος και Νεστόρεος αντί των Ἑκτόρειος (αυτός που ανήκει στον Έκτορα) και 
Νεστόρειος (αυτός που ανήκει στον Νέστορα). 
 

909, 8–12 ὡρισάµην … γαλεός, ἀλεός, παλεός: Το χαρακτηριστικό του αριθµού των 
συλλαβών, που πρέπει είναι περισσότερες από τρεις, αποτελεί ένα ακόµη διαχωριστικό 
κριτήριο για λέξεις που έχουν µεν την κατάληξη -αλεος, εµφανίζουν όµως λιγότερες 
συλλαβές και τονίζονται στη λήγουσα. Ως τέτοιες αναφέρει τις λέξεις γαλεός 
(καρχαρίας), ἀλεός (ευήλιος, θερµός) και παλεός. Το τελευταίο παράδειγµα είναι 
αµάρτυρη λέξη άγνωστης σηµασίας. Η χειρόγραφη παράδοση παραδίδει εσφαλµένα τον 
τύπο παλαιός, λέξη που διαταράσσει το κριτήριο της οµοιότητας µε τις προηγούµενες 
λέξεις. Και στις τρεις περιπτώσεις, το επίθηµα -αλεος δεν αποτελεί, όπως στην πρώτη 
οµάδα του τύπου δειµαλέος, παραγωγική κατάληξη, αλλά προφανώς µέρος του θέµατος. 
Για τον λόγο αυτόν ο Ηρωδιανός αναφέρεται στη διαφορετική σηµασία που έχουν οι 
συγκεκριµένες λέξεις σε σχέση µε αυτές που συγκαταλέγονται στην πρώτη οµάδα.  
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909, 12–13 τῶν µέντοι µὴ πληθουσῶν λέξεων, ἀλλὰ σπανίως ὁρωµένων: Έχοντας 
εξετάσει λέξεις που απαρτίζουν οµάδες βάσει όµοιων χαρακτηριστικών ο Ηρωδιανός 
προχωρά στην αντίθετη κατηγορία, σε αυτές δηλαδή τις λέξεις που είναι ως προς τη 
φωνολογική και µορφολογική τους δοµή µεµονωµένες µε αποτέλεσµα να µην µπορούν 
να συγκροτήσουν οµάδα, καθώς δεν µοιράζονται τα χαρακτηριστικά τους µε άλλες. 
Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους λέξεις απαντούν σπάνια. Η σπανιότητα δεν 
αναφέρεται αποκλειστικά σε περιορισµένη χρήση, αλλά στη γραµµατική τους δοµή, µε 
άλλα λόγια, σε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που οι λέξεις αυτές δεν µοιράζονται µε 
άλλες.  
 

909, 16 ἔλεγχον ἀπεργάζεται ἡ ἀναλογία, οὐκ ἀποδοκιµάζουσα χρῆσθαι, ἀλλὰ 
σηµειούµενη τὸ σπάνιον: Η αναλογία, βάσει του κριτηρίου της ὁµοιότητος, εξακριβώνει 
αν µία λέξη εµφανίζει κοινά γνωρίσµατα µε άλλες ή αν συνιστά από µόνη της µία 
ξεχωριστή και ιδιάζουσα περίπτωση. Ο Ηρωδιανός δεν επιδιώκει να αποτρέψει από τη 
χρήση τέτοιων λέξεων — ούτως ή άλλως ο γραµµατικός δεν υπονοεί βαρβαρισµούς —, 
αλλά στοχεύει να επισηµάνει το σπάνιο γνώρισµα, που είναι συνάµα το ιδίωµά τους.  
 

910, 3 ἐγεννήσατο ἡ φύσις ἡµῖν: Ο Ηρωδιανός οµολογεί στο σηµείο αυτό τη φυσική 
προέλευση των λέξεων, η οποία µάλιστα γίνεται µε προνοητικό τρόπο, για να επιτευχθεί 
η γλωσσική επικοινωνία των ανθρώπων. Στο παραδοσιακό ερώτηµα φύσει-θέσει, 
ερώτηµα που διαπνέει την αρχαία γλωσσική θεωρία από τις καταβολές της, ο 
Ηρωδιανός παίρνει θέση, αναγνωρίζοντας στην αναλογία εκείνον τον φυσικό µηχανισµό 
που δίνει λογική διάσταση στη γλώσσα και εγγυάται την ορθότητά της. Δεν θα λέγαµε 
ότι ο Ηρωδιανός βάσει του χωρίου αυτού αναδεικνύεται ως οπαδός των πλατωνικών 
θεωριών, όπως παρουσιάζονται στον Κρατύλο, αλλά µάλλον ως ενστερνιστής των 
στωικών αντιλήψεων για τη φυσική προέλευση της γλώσσας.  
 

910, 6–8 κρίσις δὲ ἔστω … χρῆσιν: Είναι φανερό ότι ο Ηρωδιανός δεν έχει κατά νου 
ἅπαξ λεγόµενα αλλά λέξεις που βρίσκονται κανονικά σε χρήση, χωρίς να µπορούν να 
ενταχθούν σε έναν κανόνα που να αφορά και σε άλλες λέξεις. Στις µονήρεις λέξεις που 
θα µελετήσει στη συνέχεια ανήκουν π.χ. τα ονόµατα Ζεύς, γῆ, δίκη και ο ίδιος ο όρος 
ὄνοµα. Στο χωρία αυτό δηλώνει τις περιοχές από τις οποίες θα αντλήσει το υλικό του. 
Πρόκειται για λέξεις που απαντούν στην παλαιότερη γραµµατεία, σε πολλές 
περιπτώσεις όµως είναι ακόµη σε χρήση κατά τη γλωσσική συγχρονία του Ηρωδιανού.  
 

910, 8–9 ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ: Το πῦρ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα του 
λεξιλογίου που προτίθεται να διερευνήσει ο Ηρωδιανός. Πρόκειται για λέξη που την 
χρησιµοποιούν όλοι (βλ. 910, 10 πάντες ἐχρήσαντο τῇ φωνῇ), είναι ωστόσο µονήρης, 
καθώς δεν οµαδοποιείται µε κάποια άλλη που να εµφανίζει τον ίδιο φωνολογικό και 
µορφολογικό τύπο στο ουδέτερο γένος· βλ. 910, 9 τούτῳ γὰρ οὐδὲν πέφυκεν ὁµοίως 
λεγόµενον οὐδέτερον.  
 

910, 11 οὐ µὴν ὅτι καὶ Σῦρ τί ἐστιν: Το όνοµα Σῦρ, λέξη που κατά µαρτυρία του 
Ηρωδιανού είναι η πρότερη ονοµασία της Φοινίκης — η επωνυµία µπορεί να εντοπιστεί 
σε κάποιες ιστορικές πηγές —, δεν εντάσσεται στο υπό εξέταση υλικό της πραγµατείας, 
καθώς το αγνοούν και οι παλαιότεροι οµιλητές της Ελληνικής και απουσιάζει από την 
κοινή χρήση της εποχής του γραµµατικού.  
 

910, 12 ἀπεξενωµένον: Ο όρος αυτός δηλώνει λέξη ξένης προέλευσης. 
 

910, 12–13 ἐν ἱστορίᾳ κείµενον: Ο προσδιορισµός αφορά σε λεξιλόγιο που µαρτυρείται 
σε ιστορικές και πραγµατολογικού τύπου πηγές.  
 

910, 14–15 διὸ … µονῆρες: Μία γλωσσική χρήση που µαρτυρείται αποκλειστικά και 
µόνο ως πραγµατολογικό στοιχείο, χωρίς να έχει αφήσει ίχνη χρήσης στην παλαιότερη 
γραµµατεία ή στη γλωσσική συγχρονία, δεν λαµβάνεται υπόψη και, ως εκ τούτου, δεν 



ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ – ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΙΜΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 793 
 

	

µπορεί να ανατρέψει το στοιχείο του πλήθους που είναι βασικό, για να προσδιοριστεί 
µια λέξη ως µονήρης.  
 

910, 16 εἴτε ἐν ὀνόµασιν εἴτε ἐν ῥήµασιν εἴτε ἐν ἐπιρρήµασιν: Οι µονήρεις λέξεις θα 
αντληθούν από τις κατηγορίες του ονόµατος — του ουσιαστικού —, του ρήµατος και 
του επιρρήµατος, καθώς στις κατηγορίες αυτές εντοπίζονται οι περισσότεροι αναλογικοί 
σχηµατισµοί και από αυτές µπορούν να αντληθούν λέξεις που πληρούν τα κριτήρια της 
επιλογής του Ηρωδιανού, αφενός αυτό της παραλλαγής και της φωνολογικής ή 
µορφολογικής διαφοροποίησης, αφετέρου αυτό της σπανιότητας.  
 

910, 21 τὸ µὲν οὖν πρότερον βιβλίον και 22 τὸ δὲ δεύτερον: Ο Ηρωδιανός αναφέρεται 
στο χωρίο αυτό στη διάταξη του υπό εξέταση υλικού του σε δύο βιβλία. Στο πρώτο θα 
συµπεριλάβει λέξεις που απαντούν και στους αρχαίους οµιλητές και εξακολουθούν να 
βρίσκονται ακόµη σε χρήση, ενώ το δεύτερο εκείνες τις λέξεις που δεν µαρτυρούνται 
στην γλώσσα της συγχρονίας του γραµµατικού. 
 

910, 23–24 καὶ πρῶτος ἡµῖν θεὸς παρέστω: Το µοτίβο της επίκλησης στον θεό για 
συµπαράσταση στο εγχείρηµα του Ηρωδιανού παραπέµπει στην πρώτη λέξη που θα 
πραγµατευτεί ο γραµµατικός στο πρώτο βιβλίο του Περὶ µονήρους λέξεως· δεν είναι 
άλλη από τη λέξη Ζεύς (βλ. 910, 27–911, 10). Μέσω της επίκλησης ο Ηρωδιανός 
στοχεύει να υπαινιχθεί και τις καταβολές της γραµµατικής επιστήµης, η οποία σε 
πρωταρχικό στάδιο αναφερόταν κατά πρώτο και κύριο λόγο στην ερµηνεία της γλώσσας 
των λογοτεχνικών κειµένων.  
 

910, 25 καὶ ὁ Σολεὺς ἀρχόµενος ἔφη «ἐκ Διὸς ἀρχώµεσθα»: Πρόκειται για τον πρώτο 
στίχο των Φαινοµένων του Αράτου. Στο προοίµιο των Φαινοµένων ο Άρατος εξυµνεί 
τον Δία ως τον προνοητικό θεό που δηµιούργησε τους αστερισµούς, για να σταθεί 
αρωγός των ανθρώπων. Η αναφορά στον Άρατο δεν είναι άσχετη από το στωικό 
υπόβαθρο της αντίληψης που εκφράζει ο Ηρωδιανός σχετικά µε τη φυσική προέλευση 
της γλώσσας και την ύπαρξή της ως δώρο µε θεϊκή προέλευση.  
 

 
ΗΣΥΧΙΟΣ 

 
Στέφανος Ματθαίος 

 
Η λεξικογράφηση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ένα από τα πιο παραγωγικά 
πεδία της φιλολογικής δραστηριότητας κατά την αυτοκρατορική περίοδο και 
την Ύστερη Αρχαιότητα. Αν µελετήσει κανείς τη συνολική εξέλιξη της αρχαίας 
λεξικογραφίας, θα διαπιστώσει ότι µε το αντικείµενο αυτό ασχολήθηκαν πολλοί 
και σηµαντικοί εκπρόσωποι της αρχαίας φιλολογίας, οι οποίοι συνέδεσαν το 
όνοµά τους µε τεράστιες επιδόσεις τόσο από την άποψη της έκτασης όσο και 
του µόχθου που κατέβαλαν για να συγκροτήσουν τις λεξικογραφικές τους 
συλλογές. Το λεξικογραφικό είδος παρουσιάζει ως προς τη µορφή και το 
περιεχόµενο των λεξικών που συµπιλήθηκαν κατά την περίοδο αυτή 
αξιοσηµείωτη ποικιλία. Σύµφωνα µε κριτήρια µορφής τα λεξικά 
διαφοροποιούνται βάσει της διάταξης των επιµέρους ληµµάτων σε αλφαβητικά 
και ονοµαστικά· τα τελευταία ταξινοµούν το λεξιλογικό υλικό σύµφωνα µε 
θεµατολογικά κριτήρια. Με βάση το περιεχόµενο και την εκάστοτε 
λεξικογραφική στόχευση τα λεξικά διακρίνονται σε ερµηνευτικά, ετυµολογικά 
και συνωνυµικά.  



 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

794 

Ένα από τα πιο σηµαντικά λεξικογραφικά έργα, το οποίο µάλιστα έχει 
παραδοθεί στο σύνολό του άµεσα, είναι αυτό του Ησυχίου. Για το πρόσωπο του 
λεξικογράφου δεν είναι γνωστά πολλά πράγµατα παρά µόνο όσα αναφέρει ο 
ίδιος για τον εαυτό του στην αφιερωτική επιστολή µε την οποία προλογίζει και 
συνοδεύει το έργο του. Στη µαρτυρία αυτή ο Ησύχιος αυτοπροσδιορίζεται ως 
γραµµατικός, δηλαδή ως φιλόλογος, ενώ από την εθνική ονοµασία Ἀλεξανδρεύς 
συνάγουµε ότι τόπος καταγωγής και δραστηριοποίησής του ήταν η 
Αλεξάνδρεια. Η έρευνα επιχείρησε να προσδιορίσει ακριβέστερα την ταυτότητα 
του λεξικογράφου καθώς και τον χρόνο συγκρότησης του λεξικού µέσω 
ταυτοποίησης του Ευλογίου, εκείνου δηλαδή του προσώπου στο οποίο ο 
Ησύχιος αφιερώνει το έργο του. Η προγενέστερη έρευνα πίστευε ότι ο Ευλόγιος 
ήταν ταυτόσηµος µε τον οµώνυµο γραµµατικό, ο οποίος έφερε το προσωνύµιο 
σχολαστικός και είναι γνωστός για το έργο του µε τίτλο Ἀπορίαι καὶ λύσεις, το 
οποίο µαρτυρείται συχνά στα ετυµολογικά λεξικά. Terminus post quem για τον 
συγκεκριµένο Ευλόγιο αποτελεί ο γραµµατικός Θεοδόσιος, ο οποίος ζει κατά τα 
τέλη του 4ου ή τις αρχές του 5ου αιώνα. Σύµφωνα µε τις ενδείξεις αυτές, τόσο ο 
Ευλόγιος όσο και ο Ησύχιος χρονολογούνται κατά τον 5ο αιώνα. Ωστόσο ο K. 
Latte, ο οποίος ανέλαβε να επανεκδώσει το λεξικό του Ησυχίου µετά τον Μ. 
Schmidt, αµφισβήτησε την ταύτιση του Ευλογίου µε τον οµώνυµο γραµµατικό 
και πρότεινε ως χρόνο συγκρότησης του λεξικού και ταυτόχρονα ως περίοδο 
ζωής και δράσης του Ησυχίου τον 6ο αιώνα. Όπως και να έχει, το λεξικό του 
Ησυχίου, βάσει των πηγών που αξιοποιεί, κυρίως όµως βάσει του λεξιλογικού 
υλικού που ερµηνεύει και της λεξικογραφικής του στόχευσης σηµατοδοτεί το 
τέλος της αρχαίας περιόδου στη λεξικογράφηση της ελληνικής γλώσσας και το 
πέρασµα στη βυζαντινή περίοδο. Είναι ενδεικτικό ότι ο Ησύχιος υπηρετεί πιστά 
τον λεξικογραφικό στόχο των πηγών του, ο οποίος δεν είναι άλλος από την 
ερµηνεία της αρχαίας περιόδου της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνικής 
παραγωγής της αρχαιότητας. Παρά το γεγονός ότι ο Ησύχιος στην αφιερωτική 
επιστολή προς τον Ευλόγιο ταυτοποιείται ως χριστιανός (βλ. 2, 48: εὔχοµαι δὲ 
τῷ Θεῷ …), δεν λαµβάνει υπόψη στο λεξικό του την ερµηνεία της Βίβλου ούτε 
τη χριστιανική γραµµατεία.  

Η παράδοση του λεξικού του Ησυχίου απλώνεται σε ολόκληρη τη 
βυζαντινή περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή η αρχική µορφή του λεξικού υπέστη 
πολλές τροποποιήσεις υπό τη µορφή τόσο συντµήσεων όσο και προσθηκών, οι 
οποίες παγιώθηκαν στον µοναδικό φορέα παράδοσης, τον Codex Marcianus 
Graecus 622, η καταγραφή του οποίου χρονολογείται στα 1430. Μια από τις 
βασικότερες επεµβάσεις στην αρχική µορφή του λεξικού αποτέλεσαν οι 
προσθήκες, µε χαρακτηριστικότερη εκείνη που αφορά σε λήµµατα τα οποία 
αντλήθηκαν από το λεγόµενο Λεξικό του Κυρίλλου, το σηµαντικότερο και 
ευρύτατα διαδεδοµένο λεξικό της πρώιµης βυζαντινής περιόδου. Οι 
παρεισφρήσεις από αυτό το λεξικό υπολογίζονται στον ένα τρίτο της συνολικής 
έκτασης του λεξικού του Ησυχίου στην παραδεδοµένη του µορφή, έτσι ώστε να 
µιλούµε πλέον για συγκερασµό των δυο λεξικών. Η πρώτη βασική έκδοση του 
λεξικού του Ησυχίου είναι εκείνη του M. Schmidt, Hesychii Alexandrini 
Lexicon, Jena 1858–68. Το λεξικό επανεξέδωσε ο K. Latte, Hesychii Alexandrini 
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Lexicon, Copenhagen 1953–66· η έκδοση του Latte συµπεριέλαβε δύο τόµους, 
έφτασε όµως έως το γράµµα Ο. Τα γράµµατα Π–Σ εξέδωσε το P. A. Hansen, 
Hesychii Alexandrini Lexicon, Berlin – New York 2005, ενώ τα γράµµατα Τ–Ω 
εξέδωσαν οι P. A. Hansen – I. C. Cunningham, Hesychii Alexandrini Lexicon, 
Berlin – New York 2009. Επανέκδοση του πρώτου τόµου του Latte, εκείνου που 
περιλαµβάνει τα γράµµατα Α–Δ, επιµελήθηκε πρόσφατα ο I. C. Cunningham, 
Hesychii Alexandrini Lexicon, τόµ. I: Α–Δ, editio altera, Berlin 2017. Για το 
λεξικό του Ησυχίου, τις πηγές και τη σηµασία του βλ. Dickey, Ancient Greek 
Scholarship 88–90 και Matthaios, Greek Scholarship 288–290. Το χωρίο που 
εξετάζεται από το λεξικό του Ησυχίου παρατίθεται από την έκδοση του K. 
Latte. 
 

Συναγωγὴ πασῶν λέξεων κατὰ στοιχεῖον 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Όπως αναφέραµε στο εισαγωγικό σηµείωµα, ο Ησύχιος συνοδεύει το λεξικό του 
µε µία επιστολή προς κάποιον Ευλόγιο, στον οποίο αφιερώνει το έργο του. Η 
επιστολή αποτελεί τη µοναδική µαρτυρία που διαθέτουµε για το πρόσωπο του 
Ησυχίου. Παράλληλα, στην επιστολή αυτή ο Ησύχιος δίνει πληροφορίες 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο συγκρότησε το λεξικό του, καθώς επίσης και 
µε τα κίνητρα που τον οδήγησαν στη δηµιουργία του. Χάρη στο κείµενο αυτό 
είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε µε σχετική ακρίβεια τις πηγές που 
επεξεργάστηκε και αξιοποίησε ο Ησύχιος για τη συµπίληση του λεξικού του· 
στην περίπτωση που πρόκειται για χαµένα σήµερα έργα µπορούµε, µε τη 
βοήθεια του λεξικού του Ησυχίου, να προβούµε στην ανασύνθεσή τους. Η 
επιστολή προς τον Ευλόγιο παρέχει µια πανοραµική εικόνα για την ιστορία και 
την εξέλιξη της λεξικογραφίας κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους και την 
Ύστερη Αρχαιότητα, ενώ ταυτόχρονα πληροφορεί για τη σηµασία του 
λεξικογραφικού πεδίου στα εκπαιδευτικά, επιστηµονικά και πολιτισµικά 
συµφραζόµενα της εποχής.  
 

Ι 1–2: Η αφιερωτική επιστολή του Ησυχίου προς τον Ευλόγιο 
Ἡσύχιος γραµµατικὸς Ἀλεξανδρεὺς Εὐλογίῳ τῷ ἑταίρῳ χαίρειν. 
1 Πολλοὶ µὲν καὶ ἄλλοι τῶν παλαιῶν τὰς κατὰ στοιχεῖον συντεθείκασι λέξεις, ὦ 
πάντων ἐµοὶ προσφιλέστατε Εὐλόγιε· ἀλλ’ οἱ µὲν τὰς Ὁµηρικὰς µόνας ὡς Ἀππίων 
καὶ Ἀπολλώνιος ὁ τοῦ Ἀρχιβίου· οἱ δὲ τὰς κωµικὰς ἰδίᾳ καὶ τὰς τραγικὰς ὡς Θέων 
καὶ Δίδυµος καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι· 5 ὁµοῦ δὲ πάσας τούτων οὐδὲ εἷς. Διογενιανὸς δέ 
τις µετὰ τούτους γεγονὼς ἀνὴρ σπουδαῖος καὶ φιλόκαλος, τά τε προειρηµένα 
βιβλία καὶ πάσας τὰς σποράδην παρὰ πᾶσι κειµένας λέξεις συναγαγών, ὁµοῦ 
πάσας καθ’ ἕκαστον στοιχεῖον συντέθεικε· λέγω δὴ τάς τε Ὁµηρικὰς καὶ κωµικὰς 
καὶ τραγικάς, τάς τε παρὰ τοῖς λυρικοῖς καὶ παρὰ τοῖς ῥήτορσι κειµένας, 10 οὐ µὴν 
ἀλλὰ καὶ <τὰς> παρὰ τοῖς ἰατροῖς τάς τε παρὰ τοῖς ἱστοριογράφοις. συλλήβδην δὲ 
[ὁµοῦ] οὐδεµίαν λέξιν ἔσθ’ ἣν παρέλιπεν οὔτε τῶν παλαιῶν οὔτε τῶν ἐπ’ ἐκείνου 
γεγενηµένων. προέθηκε δὲ κατ’ ἀρχὴν ἑκάστης λέξεως τριῶν ἢ τεσσάρων στοι-
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χείων τάξιν, ἵν’ οὕτως εὐµαρεστέραν ἔχοι τὴν εὕρεσιν ἧς ἐπιζητεῖ τάξεως ὁ τοῖς 
βιβλίοις ἐντυγχάνειν 15 προαιρούµενος. καὶ πρὸς τούτοις ὅσας οἷός τε ἦν 
παροιµίας εὑρεῖν, οὐδὲ ταύτας παρέλιπεν, ἐπιγράψας τὰ βιβλία Περιεργοπένητας, 
καὶ ταύτῃ χρησάµενος τῇ διανοίᾳ· ἡγεῖτο γάρ, οἶµαι, µὴ µόνοις πλουσίοις, ἀλλὰ 
καὶ τοῖς πένησι τῶν ἀνθρώπων χρησιµεύσειν τε καὶ ἀντὶ διδασκάλων ἀρκέσειν 
αὐτά, εἰ µόνον περιεργασάµενοι πανταχόθεν ἀνευρεῖν ταῦτα ἀρκέσειν αὐτά, εἰ 
µόνον περιεργασάµενοι πανταχόθεν ἀνευρεῖν ταῦτα 20 δυνηθεῖεν καὶ ἐγκρατεῖς 
αὐτῶν γενέσθαι. Ἐπαινῶ µὲν ἔγωγε τὸν ἄνδρα καὶ τῆς φιλοκαλίας καὶ τῆς 
σπουδῆς, ὅτι χρησιµωτάτην πραγµατείαν καὶ τοῖς σπουδαίοις τῶν φιλολόγων 
ὠφελιµωτάτην χορηγίαν πρὸς ἅπασαν παιδείαν προείλετο παρέχειν. ἐβουλόµην δὲ 
αὐτὸν µήτε τὰς πλείους τῶν παροιµιῶν ψιλῶς καὶ ἄνευ τῶν ὑποθέσεων 
τεθεικέναι, µήτε 25 τὰς ἐζητηµένας τῶν λέξεων οὐκ ἐχούσας τά τε τῶν κεχρηµένων 
ὀνόµατα καὶ τὰς τῶν βιβλίων ἐπιγραφὰς ἔνθα φέρονται, τάς τε πολυσήµους αὐτῶν 
παραδραµεῖν καὶ ἀσαφεῖς παραλιπεῖν, δέον δὲ καὶ ἐν ταύταις ἑκάστης διαφόρου 
διανοίας τὴν παράστασιν ἀπὸ τῆς τῶν χρησαµένων µνήµης παρασχεῖν. ἅτινα 
σύµπαντα καὶ τῆς παρ’ ἡµῶν ἐπιµελείας 30 δεηθέντα κατὰ δύναµιν τετύχηκε πάσης, 
ἐν δευτέρῳ κειµένης τῆς τῶν φιλεπιτιµητῶν µέµψεως. Οὐ γὰρ ὀκνήσω µετὰ 
παῤῥησίας εἰπεῖν ὅτι 32 τῶν Ἀριστάρχου καὶ Ἀππίωνος καὶ Ἡλιοδώρου λέξεων 
εὐπορήσας, καὶ τὰ βιβλία προσθεὶς Διογενιανοῦ, ὃ πρῶτον καὶ µέγιστον ὑπάρχει 
πλεονέκτηµα δαιτός, ἰδίᾳ χειρὶ γράφων ἐγώ, µετὰ πάσης ὀρθότητος 35 καὶ 
ἀκριβεστάτης γραφῆς κατὰ τὸν γραµµατικὸν Ἡρωδιανόν, λέξιν µὲν οὐδεµίαν 
παρέλιπον κειµένην ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ πλείστας οὐχ εὑρὼν προστέθεικα. ἐκείνην 
δὲ γραφὴν ἠξίωσα, ἧς εὕρισκον καὶ τὴν διάνοιαν τέλος περιέχουσαν καὶ τὴν 
φράσιν µετὰ τοῦ δοκίµου σαφῆ. ταῖς παροιµίαις ἀποδέδωκα τὰς ὑποθέσεις· καὶ 
τῶν πλειόνων λέξεων ταῖς παροιµίαις ἀποδέδωκα τὰς ὑποθέσεις· καὶ τῶν 
πλειόνων λέξεων καὶ σπανίως εἰρηµένων οὐ µόνον αὐτῶν τῶν χρησαµένων τὰ 
ὀνόµατα προσγέγραφα, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐπιγραφὰς πάντων µὲν ἀπὸ τῶν ἀντιγράφων 
προστιθείς, οὐδαµοῦ δὲ πονεῖν παραιτησάµενος, ὡς ἂν µὴ καὶ αὐτὸς µέµψιν 
ὀφλήσαιµι δικαίως τινά, καὶ οἷς ἐγκαλῶ Διογενιανῷ πεπτωκὼς φανείην. Καὶ 
πληρώσας τὴν πραγµατείαν, ὅσον εἰς 45 ἀνθρωπίνην ἐλήλυθε κρίσιν τέλος 
γεγενηµένην, εἰ µὴ πού τις ἢ σαφὴς οὖσα λέξις ἢ οὐκ ἀναγκαία παραλέλειπται, 
ἀπέστειλα πρὸς τὴν σὴν ἀναµίλλητον φιλίαν, πεπεισµένος µὲν εἶναι τὸ κτῆµα µέγα, 
τὴν δὲ <φιλίαν τὴν> σὴν καὶ µειζόνων ἀξίαν ὑπάρχουσαν. εὔχοµαι δὲ τῷ Θεῷ 
σωζόµενόν σε καὶ ὑγιαίνοντα χρήσασθαι τοῖς βιβλίοις. 
 

Μετάφραση 
Ο Ησύχιος, ο γραµµατικός από την Αλεξάνδρεια, στέλνει στον φίλο του Ευλόγιο 
χαιρετισµούς.  
1 Πολλοί άλλοι από τους παλαιούς γραµµατικούς, Ευλόγιε, που είσαι ο πιο αγαπητός 
από όλους τους φίλους µου, έχουν συντάξει λεξικογραφικές συλλογές µε αλφαβητική 
διάταξη. Αλλά άλλοι συγκέντρωσαν µόνο το οµηρικό λεξιλόγιο, όπως ο Αππίων και ο 
Απολλώνιος ο γιος του Αρχιβίου, ενώ άλλοι ξεχωριστά το λεξιλόγιο της κωµωδίας και 
αυτό της τραγωδίας, όπως ο Θέων και ο Δίδυµος, καθώς και άλλοι που ακολούθησαν 
τέτοιου είδους πρακτική. 5 Κανείς όµως από αυτούς δεν συγκέντρωσε όλες µαζί τις 
λέξεις. Ωστόσο κάποιος ονόµατι Διογενιανός, ο οποίος έζησε µετά από αυτούς, ένας 
άνθρωπος µε ξεχωριστό ζήλο και αγάπη για το καλό, αφού συγκέντρωσε όλα τα βιβλία 
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που προανέφερα και όλες τις λέξεις που απαντούν διάσπαρτες σε όλα τα κείµενα, τις 
διέταξε στο σύνολό τους σύµφωνα µε καθένα γράµµα του αλφαβήτου· εννοώ και τις 
οµηρικές και τις κωµικές και τις τραγικές, και αυτές που απαντούν στους λυρικούς 
ποιητές και στους ρήτορες, 10 επιπλέον και αυτές που µαρτυρούνται στους ιατρούς και 
τους ιστοριογράφους. Γενικά δεν υπάρχει καµία λέξη που να παρέλειψε ούτε από τους 
παλαιούς συγγραφείς ούτε από αυτούς που έζησαν την εποχή του. Έθεσε ως κριτήριο 
διάταξης του λεξιλογίου τα τρία ή τέσσερα αρχικά γράµµατα κάθε λέξης, για να µπορεί 
όποιος επιλέξει να χρησιµοποιήσει τα βιβλία του να εντοπίζει πιο εύκολα τη διάταξη 
των λέξεων 15 που αναζητά. Και εκτός από αυτές τις λέξεις, και όσες παροιµίες ήταν σε 
θέση να εντοπίσει ούτε αυτές παρέλειψε, και έδωσε στα βιβλία του τον τίτλο 
Περιεργοπένητες ακολουθώντας το εξής σκεπτικό· πίστευε δηλαδή, νοµίζω, ότι τα 
βιβλία του θα είναι χρήσιµα όχι µόνο σε πλούσιους αλλά και σε φτωχούς ανθρώπους και 
ότι τα ίδια θα είναι επαρκή να αντικαταστήσουν τους δασκάλους, µε µόνη προϋπόθεση 
ότι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορέσουν, αφού καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, 20 να 
τα εντοπίσουν και να τα αποκτήσουν. Επαινώ εγώ βέβαια τον άνθρωπο και για την 
αγάπη του προς το καλό και για τον ζήλο του, επειδή επέλεξε να προσφέρει ένα πολύ 
χρήσιµο σύγγραµµα και στους ικανούς λογίους πολύ ωφέλιµη βοήθεια, για να 
αποκτήσουν όλη την παιδεία. Θα προτιµούσα όµως να µην είχε προβεί αυτός ούτε σε 
απλή παράθεση των παροιµιών χωρίς να αναφέρει τις υποθέσεις τους, ούτε 25 τις λέξεις 
που εξετάζονται και δεν δηλώνουν τα ονόµατα αυτών που τις έχουν χρησιµοποιήσει και 
τους τίτλους των βιβλίων, στα οποία παραδίδονται, και όσες από αυτές είναι πολύσηµες, 
να τις προσπεράσει και να τις αφήσει ασαφείς, ενώ έπρεπε και σε αυτές τις περιπτώσεις 
να δηλώσει τη διαφορετική κάθε φορά σηµασία µνηµονεύοντας τους συγγραφείς, στους 
οποίους απαντούν. Όλα αυτά τα σηµεία και όσες ελλείψεις παρουσίαζε το έργο 30 έτυχαν 
εξ ολοκλήρου της δικής µας φροντίδας ανάλογα µε τις δυνατότητές µας, καθώς 
ενυπήρχε ο κίνδυνος να προκαλέσουν τη µοµφή όσων αρέσκονται στις επικρίσεις. Δεν 
θα διστάσω να πω µε ειλικρίνεια ότι, αφού κατάφερα να εξασφαλίσω 32 τις 
λεξικογραφικές συλλογές του Αριστάρχου και του Αππίωνος και του Ηλιοδώρου, και 
αφού προσέθεσα τα βιβλία του Διογενιανού, αυτό που αποτελεί το πρώτο και ύψιστο 
αγαθό για τη ζωή, γράφοντας εγώ µε το ίδιο µου το χέρι, ακολουθώντας όλα τα στοιχεία 
γλωσσικής ορθότητας 35 και τους κανόνες της εξακριβωµένης στο έπακρο ορθογραφίας 
τους οποίους διατύπωσε ο γραµµατικός Ηρωδιανός, δεν παρέλειψα καµία λέξη που να 
βρίσκεται σε αυτά, αλλά και πολλές που δεν βρήκα τις προσέθεσα. Προτίµησα εκείνη τη 
µαρτυρία, την οποία βρήκα να αποδίδει πλήρως το σηµασιολογικό εύρος της εκάστοτε 
λέξης και να διατυπώνει την ερµηνεία της µε σαφή και έγκυρο τρόπο. Στις παροιµίες 
προσέθεσα τις υποθέσεις τους· και των λέξεων που απαντούν σε ευρεία χρήση 40 και 
εκείνων που χρησιµοποιούνται σπάνια συµπλήρωσα όχι µόνο τα ονόµατα των 
συγγραφέων στους οποίες µαρτυρούνται, αλλά και τους τίτλους όλων των έργων, τους 
οποίους άντλησα από τα αντίγραφά τους, χωρίς να παραιτούµαι σε καµία περίπτωση 
από τον µόχθο, για να µην επισύρω δικαίως κάποια µοµφή προς το πρόσωπό µου και να 
µη φανώ ότι έπεσα στα ίδια σφάλµατα, για τα οποία επικρίνω τον Διαγενιανό. Και αφού 
ολοκλήρωσα το σύγγραµµά µου, στον βαθµό που σύµφωνα µε τα ανθρώπινα κριτήρια 
έφτασε στο τέλος του 45, εκτός αν έχει παραλειφθεί κάποια λέξη που είναι σαφής ή δεν 
είναι αναγκαία, το απέστειλα ως δώρο για την δική σου απαράµιλλη φιλία µε την 
πεποίθηση αφενός ότι το απόκτηµα είναι µεγάλο, αφετέρου ότι η φιλία σου αξίζει ακόµη 
µεγαλύτερα δώρα. Παρακαλώ τον Θεό να χρησιµοποιείς τα βιβλία όντας υπό τη 
σωτήρια προστασία του και υγιής.  
 

Σχόλια 
Ἡσύχιος γραµµατικὸς Ἀλεξανδρεύς ... χαίρειν: Σχετικά µε τις βιογραφικές πληροφορίες 
που περιέχει ο εναρκτήριος χαιρετισµός της αφιερωτικής επιστολής τόσο για τον Ησύχιο 
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όσο και για τον αποδέκτη του λεξικού, τον Ευλόγιο, γίνεται λόγος στο εισαγωγικό 
σηµείωµα της ενότητας αυτής.  
 

1–12 Πολλοὶ µὲν καὶ ἄλλοι τῶν παλαιῶν ... οὔτε τῶν ἐπ’ ἐκείνου γεγενηµένων: Στο χωρίο 
αυτό ο Ησύχιος κάνει αναφορά στον τρόπο συγκρότησης των αρχαίων λεξικών 
συγκρίνοντας τη µέθοδο που ακολούθησε ο Διογενιανός µε αυτήν των προγενέστερών 
του λεξικογράφων. Η αναφορά του Ησυχίου αποτελεί σηµαντική µαρτυρία για την υφή 
και την εξέλιξη της αρχαίας λεξικογραφίας. Σε ένα πρώτο στάδιο οι γλωσσογράφοι και 
οι λεξικογράφοι έθεσαν ως στόχο να µελετήσουν και να ερµηνεύσουν το λεξιλόγιο ενός 
συγκεκριµένου συγγραφέα ή ενός λογοτεχνικού είδους, µιας διαλέκτου ή ιδιολέκτου. 
Για τον συγκεκριµένο τρόπο προσέγγισης ο Ησύχιος φέρνει ως παραδείγµατα τα λεξικά 
που αναφέρονται στο οµηρικό λεξιλόγιο, καθώς και σε αυτό της κωµωδίας και της 
τραγωδίας. Για τα επιµέρους παραδείγµατα βλ. τα σχόλια στα αντίστοιχα χωρία. Στην 
πορεία της εξέλιξης της λεξικογραφίας ο εκάστοτε λεξικογράφος διεύρυνε τη στόχευσή 
του σε ευρύτερα συµφραζόµενα προσπαθώντας να συµπεριλάβει σε ένα και το αυτό 
έργο διαφορετικά γλωσσικά επίπεδα. Με τον τρόπο αυτόν προέκυψαν συλλογές του 
τύπου Thesaurus linguae Graecae, οι οποίες είχαν ως αντικείµενό τους το λεξιλόγιο της 
ελληνικής γλώσσας στο σύνολό του και χωρίς περιορισµούς σε µία ειδική περιοχή της 
πραγµάτωσής της. Ο Ησύχιος φέρνει ως παράδειγµα για τον συγκεκριµένο τύπο λεξικών 
το έργο του Διογενιανού, που αποτελεί κατά οµολογία του Ησυχίου τη βασική πηγή του 
δικού του λεξικού και το πρότυπό του. Για τον Διογενιανό βλ. το αντίστοιχο σχόλιο στο 
5–23. Η εξέλιξη αυτή είχε σηµαντική επίδραση στον τρόπο συγκρότησης των λεξικών. 
Ενώ οι λεξικογράφοι κατά τους ελληνιστικούς χρόνους αντλούσαν το λεξιλογικό υλικό 
άµεσα από την προσωπική τους µελέτη και τη γνώση της γλώσσας του εκάστοτε 
συγγραφέα που ερµήνευαν, τα λεξικά της Ύστερης Αρχαιότητας και της βυζαντινής 
εποχής δηµιουργήθηκαν κατά τρόπο, θα λέγαµε, έµµεσο. Το υλικό αντλούνταν πλέον 
από τα υπάρχοντα λεξικά, τα οποία αποδελτιώνονταν και συνενώνονταν µεταξύ τους 
δηµιουργώντας νέες, µεγαλύτερες σε έκταση και λεξικογραφική στόχευση συλλογές. Η 
έκφραση που δηλώνει τη διαδικασία συµπίλησης των λεξικών είναι το ρήµα συνάγειν, 
έκφραση που χρησιµοποιεί και ο Ησύχιος για να δηλώσει τη µέθοδο που ακολούθησε ο 
Διογενιανός· βλ. 6–7: τά τε προειρηµένα βιβλία καὶ πάσας τὰς σποράδην καὶ παρὰ πᾶσι 
κειµένας λέξεις συναγαγών. Από την έκφραση αυτή προκύπτει και ο τίτλος Συναγωγή, ο 
οποίος χρησιµοποιείται για πολλά λεξικά της Ύστερης Αρχαιότητας και της βυζαντινής 
εποχής και απαντά και ως προσδιορισµός του έργου του Ησυχίου. Ο αριθµός και το 
εύρος των λεξικογραφικών πηγών που επεξεργάστηκε ο εκάστοτε λεξικογράφος 
αποτελούσαν εγγύηση για την αξίωση της πληρότητας που επεδίωκε η νέα συλλογή. 
Είναι ενδεικτικές οι φράσεις που απαντούν στο χωρίο αυτό για να δηλώσουν την 
πληρότητα του λεξικού του Διογενιανού· βλ. 5: ὁµοῦ δὲ πάσας, 6–7: πάσας τὰς 
σποράδην παρὰ πάσας κειµένας λέξεις, 7: ὁµοῦ πάσας, 11: συλλήβδην δὲ … οὐδεµίαν 
λέξιν ἔσθ’ ἣν παρέλιπεν. Στην ιστορία της αρχαίας λεξικογραφίας και στον τρόπο 
συγκρότησης των λεξικών αναφέρεται ο Matthaios, Lexikographen über die Schulter 
geschaut 166–172.  
 

1 κατὰ στοιχεῖον: Η έκφραση αναφέρεται στην αλφαβητική διάταξη των αρχαίων 
λεξικών. Δεν πρόκειται για το µόνο σύστηµα διάταξης των ληµµάτων σε ένα λεξικό. 
Πέρα από την αλφαβητική υπάρχει και η θεµατική κατάταξη των λέξεων που 
ερµηνεύονται· αυτός ο τρόπος αφορά στα λεγόµενα ὀνοµαστικά της αρχαιότητας µε 
κατεξοχήν εκπρόσωπο το Ὀνοµαστικόν του Πολυδεύκη. Κατά τις απαρχές της 
λεξικογραφίας οι συλλογές ακολουθούσαν τη ροή του κειµένου που ερµηνευόταν και 
του χωρίου στο οποίο απαντούσε η εκάστοτε λέξη, και µάλιστα στον τύπο που 
µαρτυρούνταν κάθε φορά στα εκάστοτε κειµενικά συµφραζόµενα. Σε έλλειψη κάποιας 
συγκεκριµένης αρχής διάταξης του υλικού θεωρείται ότι παραπέµπει ο τίτλος Ἄτακτοι 
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γλῶσσαι, µε τον οποίο επιγράφεται το λεξικό του ποιητή και φιλολόγου της 
ελληνιστικής εποχής Φιλίτα από την Κω.  
 

2–3 ἀλλ’ οἱ µὲν τὰς Ὁµηρικὰς µόνας ὡς Ἀππίων καὶ Ἀπολλώνιος ὁ τοῦ Ἀρχιβίου: Ως 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα λεξικογραφικών έργων που αναφέρονται στην οµηρική 
γλώσσα ο Ησύχιος αναφέρει τα λεξικά του Απίωνος και του Απολλωνίου του Σοφιστή. 
Ο Απίων — το όνοµά του µαρτυρείται ευρύτερα µε τη µορφή Ἀπίων και όχι Ἀππίων, 
όπως µαρτυρεί η χειρόγραφη παράδοση του Ησυχίου — είναι γραµµατικός, ο οποίος ζει 
κατά τα τέλη του 1ου αι. π.Χ έως τα µέσα του 1ου αι. µ.Χ. Ο Απίων δρα κυρίως στην 
Αλεξάνδρεια· ήταν δάσκαλος του Απολλωνίου του Σοφιστή και διάδοχος του 
γραµµατικού Θέωνος στη διεύθυνση της αλεξανδρινής φιλολογικής σχολής (ο Θέων 
κατονοµάζεται από τον Ησύχιο στο στ. 4· βλ. το σχετικό σχόλιο). Κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης του Τιβερίου και του Κλαυδίου ο Απίων δίδαξε στη Ρώµη· ανάµεσα 
στους ακροατές του συγκαταλέγεται και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Στο λεξικογραφικό 
έργο του Απίωνος ανήκει µια συλλογή µε τίτλο Γλῶσσαι Ὁµηρικαί, η οποία αποτέλεσε 
πηγή για το έργο του Απολλωνίου του Σοφιστή. Για τη ζωή και το έργο του Απίωνος βλ. 
Matthaios, Greek Scholarship 221–223. Ο Απολλώνιος, γιος του γραµµατικού Αρχιβίου, 
γνωστός µε το προσωνύµιο Σοφιστής, ζει και δρα στην Αλεξάνδρεια κατά το δεύτερο 
µισό του 1ου αι. µ.Χ. Το λεξικό του φέρει τον τίτλο Λεξικὸν κατὰ στοιχεῖον τῆς τε 
Ἰλιάδος καὶ Ὀδυσσείας και έχει παραδοθεί άµεσα στον Codex Coislinianus 345, έστω 
και σε συντετµηµένη µορφή. Το έργο αυτό αποτελεί µια από τις βασικότερες πηγές της 
ελληνιστικής οµηρικής φιλολογίας, καθώς ενσωµατώνει, πέρα από τις γλωσσογραφικές 
µελέτες του Απίωνος, το ερµηνευτικό έργο ενός Ηλιοδώρου, έναν πρόδροµο της 
ερµηνείας γλωσσών και λέξεων που εµπεριέχεται στα κατοπινά οµηρικά σχόλια του 
Ψευδο-Διδύµου, τα λεγόµενα «Σχόλια της οµάδας D», την οµηρική ερµηνεία του 
Αριστάρχου και µια σειρά συγγραµµάτων και υποµνηµάτων που συνέγραψαν µαθητές 
του αλεξανδρινού φιλολόγου. Στον Απολλώνιο Σοφιστή και το λεξικό του αναφέρεται ο 
Matthaios, Greek Scholarship 277–278. 
 

3–4 οἱ δὲ τὰς κωµικὰς ἰδίᾳ καὶ τὰς τραγικὰς ὡς Θέων και Δίδυµος: Ο Θέων ήταν 
αλεξανδρινός γραµµατικός, σύγχρονος του Διονυσίου του Αλικαρνασέως και 
προκάτοχος του Απίωνος στη διεύθυνση της φιλολογικής σχολής της Αλεξάνδρειας. Η 
ζωή του Θέωνος συµπίπτει µε την περίοδο διακυβέρνησης του Αυγούστου. Σύγχρονός 
του Θέωνος ήταν ο Δίδυµος ο Χαλκέντερος, ο οποίος µαρτυρείται στο χωρίο αυτό από 
τον Ησύχιο. Στο πολύπλευρο φιλολογικό έργο του Θέωνος συγκαταλέγεται και η 
λεξικογραφία. Ακολουθώντας το παράδειγµα του Διδύµου, ο Θέων συνέγραψε 
λεξικογραφικές µελέτες αναφορικά µε τη γλώσσα της κωµωδίας, πολύ πιθανόν και τη 
γλώσσα της τραγωδίας. Για τη ζωή και το έργο του Θέωνος βλ. Matthaios, Greek 
Scholarship 213–216. Ο Δίδυµος αποτελεί την κυρίαρχη µορφή στην ιστορία της 
αλεξανδρινής φιλολογίας κατά τον 1ο αι. π.Χ. Η επιµέλεια και η εργατικότητά του έγινε 
αφορµή να το αποδοθεί το προσωνύµιο Χαλκέντερος· ο αριθµός δε των συγγραµµάτων 
του ήταν αµέτρητος, κι επειδή ξεχνούσε ποια θέµατα είχε πραγµατευτεί, αποκλήθηκε 
Βιβλιολάθας. Από την ευρύτατη υποµνηµατιστική δραστηριότητα σε έργα της 
προγενέστερης γραµµατείας προέκυψαν πολυάριθµα λεξικογραφικά έργα. Ανάµεσα σε 
αυτά ξεχωρίζουν οι λεξικογραφικές συλλογές που αφορούν στη γλώσσα της κωµωδίας 
— το έργο επιγράφεται Λέξις κωµική — και στη γλώσσα της τραγωδίας — ο τίτλος του 
έργου είναι αντίστοιχα Λέξις τραγική. Τα δύο αυτά έργα, παραδεδοµένα σήµερα 
αποσπασµατικά, αποτέλεσαν τη βάση για τη λεξικογραφία της αυτοκρατορικής εποχής 
και της Ύστερης Αρχαιότητας. Για τη ζωή και το έργο του Διδύµου βλ. Matthaios, 
Philologie 547–549.  
 

5–23 Διογενιανὸς δέ τις µετὰ τούτους γεγονὼς … πρὸς ἅπασαν παιδείαν προείλετο 
παρέχειν: Στο χωρίο αυτό ο Ησύχιος κατονοµάζει τη βασική πηγή για το λεξικό του, τον 
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Διογενιανό (2ος αι. µ.Χ.) και τη συλλογή του µε τίτλο Περιεργοπένητες (16). 
Παράλληλα, εντάσσει τον λεξικογράφο στο ιστορικό και µεθοδολογικό πλαίσιο της 
αρχαίας λεξικογραφίας και αναφέρεται µε άκρως εγκωµιαστικά λόγια στη συµβολή του 
στη φιλολογία και την εκπαίδευση γενικότερα. Η επίδοση του Διογενιανού κατά τον 
Ησύχιο έγκειται στο γεγονός ότι πρώτος εκείνος συνένωσε όλα τα µεµονωµένα λεξικά 
σε ένα έργο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική γλώσσα σε όλες τις εκφάνσεις της 
στα διάφορα λογοτεχνικά είδη, τόσο τα ποιητικά όσο και τα πεζογραφικά, και την 
επιστηµονική γραµµατεία. Στην πραγµατικότητα όµως ο πρώτος που συγκρότησε 
τέτοιου είδους λεξικό δεν ήταν ο Διογενιανός, αλλά ο γραµµατικός Πάµφιλος (1ος αι. 
µ.Χ.). Το έργο του Παµφίλου έφερε τον τίτλο Περὶ γλωσσῶν καὶ ὀνοµάτων και 
αποτελούνταν από 95 βιβλία. Για τον Πάµφιλο, το φιλολογικό του έργο και το λεξικό 
του βλ. Matthaios, Greek Scholarship 227–228 και 288–289. Λόγω του τεράστιου 
εύρους και της έκτασής του το λεξικό του Παµφίλου σύντοµα αποτέλεσε τη βάση για τις 
µεταγενέστερες επιτοµές που προέκυψαν από αυτό, οι οποίες εξυπηρετούσαν κυρίως 
λόγους ευχρηστίας. Πρώτος ο Ιούλιος Ουηστίνος (πρώτο µισό του 2ου αι.), ο 
γραµµατέας του αυτοκράτορα Αδριανού, δηµιούργησε επιτοµή µε τίτλο Ἑλληνικὰ 
ὀνόµατα. Λίγο αργότερα ο Διογενιανός συνέτµησε την επιτοµή του Ουηστίνου σε πέντε 
βιβλία και ονόµασε το έργο του Παντοδαπὴ λέξις. Επί τη βάσει της συλλογής αυτής και 
λαµβάνοντας υπόψη µια σειρά από άλλες πηγές ο Διογενιανός συγκρότησε το λεξικό 
στο οποίο έδωσε τον τίτλο Περιεργοπένητες. Στην ουσία το λεξικό του Διογενιανού και 
κατ’ επέκταση η βάση του λεξικού του Ησυχίου ανάγεται στον Πάµφιλο. Ο Ησύχιος 
αναφέρει ως χαρακτηριστικό του λεξικού του Διογενιανού την αλφαβητική διάταξη. Η 
εσωτερική κατάταξη των επιµέρους ληµµάτων σε κάθε γράµµα λαµβάνει υπόψη µέχρι 
και το τρίτο ή τέταρτο αρχικό γράµµα κάθε λέξης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τίτλος 
Περιεργοπένητες, τον οποίο επέλεξε ο λεξικογράφος για το έργο του. Το λεξικό είναι 
έργο που προορίζεται για ανθρώπους οι οποίοι δεν διαθέτουν τα χρηµατικά µέσα για την 
εκπαίδευσή τους. Το έργο δύναται, λόγω της πληρότητάς του, να αντικαταστήσει τη 
διδασκαλία, αρκεί κανείς να είναι σε θέση να το εντοπίσει και να εντρυφήσει σε αυτό. 
Τον ιδιαίτερο στόχο του Διογενιανού εξυπηρετεί, όπως φαίνεται, και η περιορισµένη 
έκταση του έργου. Για το λεξικό ή τα λεξικά του Διογενιανού και τη σχέση τους µε το 
έργο του Παµφίλου και του Ησυχίου βλ. Matthaios, Greek Scholarship 288–290.  
 

23–31 ἐβουλόµην δέ αὐτὸν ... τῆς τῶν φιλεπιτιµητῶν µέµψεως: Ο Ησύχιος στο σηµείο 
αυτό, παρά τον θαυµασµό του για τη συµβολή του Διογενιανού, ασκεί κριτική στον 
τρόπο µε τον οποίο συνέτµησε το λεξικό του. Στην ουσία ο Διογενιανός αφαίρεσε τις 
αναφορές στους συγγραφείς και στα έργα στα οποία απαντούν τα λήµµατα που 
συµπεριέλαβε στο λεξικό του. Η κριτική του Ησυχίου αφορά επίσης το γεγονός ότι ο 
Διογενιανός συµπεριέλαβε παροιµίες χωρίς να αναλύει την ιστορία που αποτέλεσε τη 
βάση και την αφορµή για την παροιµιώδη χρήση της εκάστοτε έκφρασης.  
 

31–37 οὐ γὰρ ὀκνήσω µετὰ παρρησίας εἰπεῖν ... ἀλλὰ καὶ πλείστας οὐχ εὑρὼν 
προστέθεικα: Ο Ησύχιος κατά δήλωσή του δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή του 
λεξικού του Διογενιανού, αλλά, για χάρη πληρότητας, διευρύνει τη βάση του 
λαµβάνοντας υπόψη µια σειρά από άλλες πηγές τις οποίες απαριθµεί στο χωρίο αυτό.  
 

32 τῶν Ἀριστάρχου καὶ Ἀππίωνος καὶ Ἡλιοδώρου λέξεων εὐπορήσας: Ο Ησύχιος 
διατείνεται ότι µπόρεσε να εντοπίσει τις λεξικογραφικές συλλογές του Αριστάρχου, του 
Απίωνος και του Ηλιοδώρου. Ο Αρίσταρχος (3ος – 2ος αι. π.Χ.), ο κορυφαίος 
αλεξανδρινός φιλόλογος των ελληνιστικών χρόνων, δεν συνέθεσε ιδιαίτερο 
λεξικογραφικό έργο, αλλά ενέτασσε τις ερµηνείες λέξεων στα υποµνήµατα που 
συνέγραφε για κάθε έργο που µελετούσε. Για τη ζωή και το έργο του Αριστάρχου βλ. 
Matthaios, Philologie 530–535. Στον Απίωνα αναφέρθηκε ο Ησύχιος στην αρχή της 
επιστολής του, όταν µίλησε για τα οµηρικά λεξικά· βλ. το σχετικό σχόλιο στο 2–3. Ο 
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Ηλιόδωρος είναι γραµµατικός και λεξικογράφος, το έργο του οποίου αποτέλεσε πηγή 
για το οµηρικό λεξικό του Απολλωνίου του Σοφιστή. Στην πραγµατικότητα, ο 
Ηλιόδωρος είναι σήµερα γνωστός µόνο µέσω των αναφορών στις ερµηνείες του από τον 
Απολλώνιο Σοφιστή. Επειδή και οι τρεις γραµµατικοί αποτελούν πηγές του οµηρικού 
λεξικού του Απολλωνίου, είναι πολύ πιθανόν ο Ησύχιος να αναφέρεται όχι στα 
µεµονωµένα έργα που κατονοµάζει, αλλά ουσιαστικά στο ίδιο το λεξικό του 
Απολλωνίου, το οποίο ο Ησύχιος µπόρεσε να εντοπίσει. Είναι επίσης πιθανόν ο Ησύχιος 
να διέθετε την αρχική µορφή του λεξικού του Απολλωνίου, καθώς τα χωρία που αντλεί 
από αυτό είναι εκτενέστερα από αυτά που περιέχει ο Codex Coislinianus 345, ο οποίος 
παραδίδει το λεξικό σε µορφή επιτοµής.  
 

34–35 µετὰ πάσης ὀρθότητος … κατὰ τὸν γραµµατικὸν Ἡρωδιανόν: Μεταξύ των πηγών 
που ο Ησύχιος συµπεριέλαβε στο λεξικό του είναι ο γραµµατικός Ηρωδιανός (2ος αι. 
µ.Χ.) και τα συγγράµµατά του που αναφέρονται σε θέµατα µορφολογίας και 
ορθογραφίας· σχετικά µε τον Ηρωδιανό βλ. Matthaios, Greek Scholarship 261–264 
καθώς και το κεφάλαιο του Ανθολογίου που αναφέρεται σε αυτόν.  
 

38 καὶ τὴν φράσιν µετὰ τοῦ δοκίµου σαφῆ: Ο Ησύχιος κατά δήλωσή του µερίµνησε ώστε 
οι πηγές και οι σηµασίες που παραθέτει να αποδίδουν µε σαφήνεια την ερµηνεία της 
εκάστοτε λέξης. Τον ενδιαφέρει όµως η ερµηνεία να τηρεί και το δόκιµον. Με την 
έκφραση αυτή ο Ησύχιος υπονοεί την απόδοση σε ένα υφολογικό επίπεδο που 
προσιδιάζει σε δόκιµο λόγο, ο οποίος τεκµηριώνεται µέσω της χρήσης µιας λέξης σε 
κειµενικά συµφραζόµενα — κατά κύριο λόγο σε έργα της αρχαίας γραµµατείας — και 
όχι στην καθοµιλούµενη γλώσσα.  
 

39–44 ταῖς παροιµίαις ἀποδέδωκα τὰς ὑποθέσεις· … καὶ οἷς ἐγκαλῶ Διογενιανῷ 
πεπτωκὼς φανείην: Ο Ησύχιος επιχειρεί να διορθώσει τις ελλείψεις που διαπιστώνει στο 
λεξικό του Διογενιανού· συµπληρώνει τις παροιµίες µε τις ὑποθέσεις τους και 
κατονοµάζει συγγραφείς και έργα στα οποία απαντούν οι λέξεις που ερµηνεύει.  

 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Ο σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος Ιούλιος Πολυδεύκης — γνωστός στη διεθνή 
έρευνα µε τη λατινική µορφή του ονόµατός του ως Julius Pollux ή απλώς Pollux 
— γεννήθηκε στην Ναυκράτιδα της Αιγύπτου και σπούδασε στην Αθήνα στον 
ρήτορα Αδριανό. Περί το 180 µ.Χ. ο Πολυδεύκης διορίστηκε καθηγητής της 
ρητορικής στην Αθήνα µετά από απόφαση του αυτοκράτορα Μάρκου 
Αυρηλίου. Η Σοῦδα στο λήµµα που αφορά στον Πολυδεύκη απαριθµεί τους 
τίτλους µιας σειράς ρητορικών, επιδεικτικών κυρίως λόγων και πραγµατειών 
που φέρεται να συνέγραψε ο σοφιστής. Κανένα από τα έργα αυτά δεν έχει δια-
σωθεί· εξαίρεση αποτελεί το Ὀνοµαστικόν, µία ευρύτατη λεξικογραφική συλλο-
γή, η οποία απαρτίζεται από 10 βιβλία και την οποία ο ρήτορας αφιερώνει στον 
γιο του Μάρκου Αυρηλίου και κατοπινό (συν-)αυτοκράτορα Κόµµοδο.  

Το Ὀνοµαστικόν αποτελεί κατά την communis opinio της έρευνας ένα από 
τα σηµαντικότερα λεξικογραφικά επιτεύγµατα της αυτοκρατορικής περιόδου. 
Το λεξικό συγκαταλέγεται µε βάση τον χρόνο συµπίλησής του, το γλωσσο-
λογικό και υφολογικό του υπόβαθρο αλλά και τις ιδεολογικές και πολιτισµικές 
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του αναφορές στην αττικιστική λεξικογραφία. Στην έρευνα έχει καθιερωθεί η 
αντίληψη ότι ο Πολυδεύκης αποτελούσε εκπρόσωπο µιας όχι τόσο αυστηρής 
στάσης απέναντι στη γλωσσική νόρµα την οποία προπαγάνδιζε το κίνηµα του 
Αττικισµού. Η αντίληψη αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο Πολυδεύκης 
υπήρξε συνυποψήφιος και ουσιαστικά ανταγωνιστής του σύγχρονού του 
ρητοροδιδασκάλου και λεξικογράφου Φρυνίχου για την κατοχή της Αθηναϊκής 
έδρας της ρητορικής. Πρόκειται για άποψη που διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 
1908 από τον M. Naechster στην εργασία του µε τίτλο De Pollucis et Phrynichi 
controversiis και βρήκε έκτοτε µεγάλη απήχηση στην έρευνα. Ωστόσο, οι πιο 
πρόσφατες µελέτες απέδειξαν ότι η υπόθεση της ύπαρξης µιας αντιπαλότητας 
ανάµεσα στον Πολυδεύκη και τον Φρύνιχο στερείται ιστορικής βάσης και 
βρίσκεται σε αντίφαση µε τον χρόνο συγκρότησης του Ὀνοµαστικοῦ και του 
ανταγωνιστικού έργου του Φρυνίχου, την Ἐκλογὴν Ἀττικῶν ῥηµάτων καὶ 
ὀνοµάτων. Στη τη σχέση του Πολυδεύκη µε τον Φρύνιχο και την υποτιθέµενη 
αντιπαλότητα µεταξύ τους αναφέρεται ο Μatthaios, Pollux’ Onomastikon 70–
78· για τον Φρύνιχο και το λεξικογραφικό του έργο βλ. το σχετικό κεφάλαιο του 
Ανθολογίου.  

Αν θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε το γλωσσολογικό και υφολογικό 
«πρόγραµµα» του Πολυδεύκη µε µία µόνο λέξη, τότε θα λέγαµε ότι ο 
λεξικογράφος ήταν κλασσικιστής, ο οποίος επιχειρούσε να ευθυγραµµίσει τη 
γλωσσική χρήση µε αυτήν που απαντά στα κλασικά πρότυπα. Παράλληλα ο 
Πολυδεύκης ήταν Αττικιστής στον βαθµό που η αττική διάλεκτος κατείχε 
παραδειγµατική θέση στο κλασσικιστικό πρόγραµµα αντιπροσωπεύοντας το 
υψηλότερο πολιτισµικό και εκπαιδευτικό ιδεώδες που όφειλε κανείς να 
ακολουθήσει και να µιµηθεί τουλάχιστον κατά τη γλωσσική χρήση. Στη ζωή και 
το λεξικογραφικό έργο του Πολυδεύκη αναφέρονται η Dickey, Ancient Greek 
Scholarship 96 και ο Μatthaios, Greek Scholarship 294–296. Tο Ὀνοµαστικόν 
εξέδωσε τελευταία φορά ο E. Bethe, Pollucis Onomasticon, τόµ. I–III, Leipzig 
1900–37· από την έκδοση αυτή αντλούνται τα χωρία που εξετάζονται από το 
λεξικό του Πολυδεύκη. 
 

Ὀνοµαστικόν 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό σηµείωµα, το Ὀνοµαστικόν του Πολυδεύκη 
αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα λεξικογραφικά επιτεύγµατα της 
αυτοκρατορικής εποχής. Το λεξικό απαρτίζεται από δέκα βιβλία και γνώρισε 
ευρεία διάδοση, όπως µαρτυρεί ο σχετικά µεγάλος αριθµός χειρογράφων που το 
παρέδωσαν. Ο τίτλος του λεξικού προέρχεται από τον ίδιον τον Πολυδεύκη και 
υποδηλώνει τόσο τον ιδιαίτερο τύπο όσο και τη στόχευση του έργου. Η 
ταξινόµηση του λεξιλογικού υλικού που περιλαµβάνει το λεξικό δεν ακολουθεί 
την αλφαβητική διάταξη, αλλά στηρίζεται σε θεµατικά κριτήρια. Ο Πολυδεύκης 
επιδιώκει να συγκεντρώσει τους δυνατούς τρόπους ονοµασίας — εξ ου και 
Ὀνοµαστικόν — ενός αντικειµένου ή µίας έννοιας παρέχοντας µε τον τρόπο 
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αυτό τις συνώνυµες εκφράσεις για τις διάφορες θεµατικές περιοχές της αισθητής 
και νοητής πραγµατικότητας. Έτσι, το πρώτο βιβλίο περιλαµβάνει όλες τις 
εκφράσεις που ανήκουν στο θείο και τη θρησκεία και υποδιαιρείται σε κατηγο-
ρίες όπως οι θεοί, τα ιερά και οι τόποι λατρείας, τα µυστήρια, οι ιερείς κ.ά. Το 
δεύτερο και το τρίτο βιβλίο αναφέρονται στα ανθρώπινα πράγµατα και περιλαµ-
βάνει ονοµασίες για τις διάφορες ηλικίες, τη γέννηση, τα όργανα και τα µέλη 
του ανθρώπινου σώµατος, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον γάµο, την τεκνοποίηση, 
την ανατροφή των παιδιών κ.ά. Το τέταρτο βιβλίο αναφέρεται στις επιστήµες, 
το πέµπτο στο κυνήγι και στα ζώα γενικότερα, το έκτο στα συµπόσια και τις αν-
θρώπινες συναθροίσεις, καθώς επίσης και στις τροφές, το έβδοµο στις τέχνες 
και τις τεχνικές, το όγδοο στα δικαστήρια και τους δικανικούς όρους, το ένατο 
στις πόλεις και, τέλος, το δέκατο στα σκεύη και τα αντικείµενα που χρησιµοποι-
ούν οι άνθρωποι σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Για τη συγκρότηση του 
λεξικού του ο Πολυδεύκης στηρίχθηκε και αξιοποίησε τόσο την εξειδικευµένη 
επιστηµονική γραµµατεία της προγενέστερης και σύγχρονης εποχής, καθώς και 
λεξικογραφικά έργα των ελληνιστικών χρόνων και της αυτοκρατορικής περιό-
δου. Η τεκµηρίωση των εκφράσεων που περιλαµβάνει το λεξικό γίνεται επί τη 
βάσει των κλασικών γλωσσικών προτύπων, ιδιαίτερα των αττικών συγγραφέων, 
ποιητών και πεζογράφων. Ο Πολυδεύκης αναζητά και παραθέτει κάθε φορά το 
χωρίο και τον συγγραφέα στον οποίο απαντά η εκάστοτε λέξη και φράση.  

Όπως αναφέρθηκε, ο Πολυδεύκης αφιερώνει το λεξικό του στον αυτοκρά-
τορα Κόµµοδο και προλογίζει καθένα από τα βιβλία του Ὀνοµαστικοῦ του συνο-
δεύοντάς το µε µία επιστολή προς τον αποδέκτη του έργου. Στις επιστολές αυτές 
ο Πολυδεύκης αναφέρεται στην ιδιαίτερη στόχευση του λεξικού, στη µέθοδο 
που ακολούθησε και στον τρόπο συγκρότησής του. Στη συνέχεια θα παρα-
θέσουµε και θα εξετάσουµε δύο από τις αφιερωτικές επιστολές συγκεκριµένα 
αυτές που συνοδεύουν το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο του Ὀνοµαστικοῦ.  
 

Α 1–2: Η αφιερωτική επιστολή του πρώτου βιβλίου 
Ἰούλιος Πολυδεύκης Κοµµόδῳ Καίσαρι χαίρειν. ὦ παῖ πατρὸς ἀγαθοῦ, πατρῷόν 
ἐστί σοι κτῆµα κατ’ ἴσον βασιλεία τε καὶ σοφία. τῆς δὲ σοφίας τὸ µέν τι ἐν τῇ τῆς 
ψυχῆς ἀρετῇ, τὸ δ’ ἐν τῇ χρείᾳ τῆς φωνῆς. τῆς µὲν οὖν ἀρετῆς ἔχεις τὸ µάθηµα ἐν 
τῷ πατρί, τῆς δὲ φωνῆς, εἰ µὲν ἦγεν αὐτὸς σχολήν, παρεῖχεν ἄν σοι τὸ ἡµῶν ἐλάχι-
στα δεῖσθαι· 2 ἐπεὶ δ’ ἐκεῖνον ἡ σωτηρία τῆς οἰκουµένης ἀπασχολεῖ, ἔγωγ’ οὖν ἕν 
γέ τί σοι πρὸς εὐγλωττίαν συµβαλοῦµαι. ὀνοµαστικὸν µὲν οὖν τῷ βιβλίῳ τὸ ἐπί-
γραµµα, µηνύει δὲ ὅσα τε συνώνυµα ὡς ὑπαλλάττειν δύνασθαι, καὶ οἷς ἂν ἕκαστα 
δηλωθείη· πεφιλοτίµηται γὰρ οὐ τοσοῦτον εἰς πλῆθος ὁπόσον εἰς κάλλους ἐκλογήν. 
οὐ µέντοι πάντα τὰ ὀνόµατα περιείληφε τοῦτο τὸ βιβλίον· οὐδὲ γὰρ ἦν ῥᾴδιον ἑνὶ 
βιβλίῳ πάντα συλλαβεῖν. ποιήσοµαι δὲ τὴν ἀρχὴν ἀφ’ ὧν µάλιστα προσήκει τοὺς 
εὐσεβεῖς, ἀπὸ τῶν θεῶν· τὰ δ’ ἄλλα ὡς ἂν ἕκαστον ἐπέλθῃ τάξοµεν. ἔρρωσο. 
 

Μετάφραση 
Ο Ιούλιος Πολυδεύκης στέλνει στον Καίσαρα Κόµµοδο τους χαιρετισµούς του. Γιε 
ευγενούς πατέρα, πατρικό απόκτηµα είναι για σένα στον ίδιο βαθµό και η βασιλεία και η 
σοφία. Η ιδιότητα της σοφίας έγκειται αφενός στην αρετή της ψυχής, αφετέρου στη 
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χρήση της γλώσσας. Και βέβαια το µάθηµα της αρετής το έχεις στο πρότυπο του πατέρα 
σου, της γλώσσας όµως, αν είχε ο ίδιος τον χρόνο, θα το προσέφερε σε σένα, ώστε να 
χρειαζόσουν σε ελάχιστο βαθµό τη διδασκαλία µου. 2 Αλλά επειδή η σωτηρία της 
οικουµένης δεν αφήνει σε εκείνον ελεύθερο χρόνο, θα είµαι εγώ αυτός που θα συµβάλω 
µε κάτι βέβαια µικρό στην ευγλωττία σου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Ὀνοµαστικόν και 
υποδεικνύει αφενός όσες συνώνυµες λέξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά 
αντικαθιστώντας η µία την άλλη, αφετέρου µε ποιες λέξεις θα µπορούσε να 
προσδιοριστεί το κάθε πράγµα. Διότι φιλοδοξία µου δεν είναι να πετύχω τόσο την 
αφθονία όσο να υπηρετήσω την επιλογή των εκφράσεων που οδηγούν στην καλλιλογία. 
Το βιβλίο όµως αυτό δεν περιλαµβάνει όλες τις λέξεις· διότι δεν ήταν εύκολο να 
συµπεριλάβει κανείς τα πάντα σε ένα βιβλίο. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εκείνους που 
αρµόζει πιο πολύ στους ευσεβείς, δηλαδή από τους θεούς. Τα υπόλοιπα θα τα 
παραθέσουµε µε τη σειρά που θα τύχει στο καθένα. Να είσαι καλά.  
 

Σχόλια 
Α 1 Κοµµόδῳ Καίσαρι: Ο Κόµµοδος (161–192) — το όνοµά του στην πλήρη µορφή 
ήταν Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus — ήταν γιος του Μάρκου 
Αυρηλίου, µε τον οποίο συγκυβέρνησε από το 177 έως το 180, έτος θανάτου του πατέρα 
του· από το 180 έως το 192 ο Κόµµοδος διετέλεσε µόνος του Ρωµαίος αυτοκράτορας. 
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του η αυτοκρατορία έζησε µια περίοδο κατά την 
οποία µειώθηκαν οι στρατιωτικές συγκρούσεις. Ο Κόµµοδος ήρθε όµως αντιµέτωπος µε 
µία σειρά συνωµοσιών, γεγονός που τον οδήγησε σε όλο και µεγαλύτερη απολυταρχική 
ηγεσία. Δολοφονήθηκε κατά την τελευταία συνωµοσία εναντίον του τον Δεκέµβριο του 
192.  
 

πατρὸς ἀγαθοῦ: Πατέρας του Κόµµοδου ήταν, όπως αναφέρθηκε, ο Μάρκος Αυρήλιος 
(121–180), ο οποίος διετέλεσε αυτοκράτορας από το 161 έως το 180· κατά την πρώτη 
περίοδο, από το 161 έως το 169, ο Μάρκος Αυρήλιος συγκυβέρνησε µε τον Λεύκιο 
Βέρο. Ο Μάρκος Αυρήλιος µαθήτευσε στους σηµαντικότερους λογίους της εποχής, 
µεταξύ άλλων στη λογοτεχνία και στη ρητορική· απέκτησε ελληνική παιδεία και 
γνώριζε την ελληνική γλώσσα. Στα ελληνικά είναι γραµµένο το έργο του Τὰ εἰς ἑαυτόν, 
το οποίο συνέγραψε κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του από το 170 έως το τέλος της 
ζωής του. Το έργο περιλαµβάνει παρατηρήσεις εµπνευσµένες από τη στωική φιλοσοφία, 
στις οποίες ο Μάρκος Αυρήλιος αναπτύσσει την κοσµοθεωρία του σε µορφή ενός 
µονολόγου που διεξάγει ο στοχαστής µε τον εαυτό του.  
 

τὸ δ’ ἐν τῇ χρείᾳ τῆς φωνῆς: Στην αρχαία γλωσσική θεωρία ο όρος φωνή δηλώνει ήδη 
από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τους Στωικούς τους ήχους που συγκροτούν την 
ανθρώπινη γλώσσα σε όλα τα επίπεδα, από το µικρότερο, τα στοιχεῖα, έως το 
µεγαλύτερο, τη λέξιν και τον λόγον. Στο παρόν χωρίο ο όρος λειτουργεί ως 
προσδιορισµός για την εκφορά λόγου και ευρύτερα για τη γλώσσα. Η χρήση της 
γλώσσας, η χρεία τῆς φωνῆς, συνυπάρχει µε την ἀρετήν τῆς ψυχῆς και αποτελούν και τα 
δύο µαζί συστατικά στοιχεία της σοφίας.  
 

τῆς µὲν οὖν ἀρετῆς … τὸ ἡµῶν ἐλάχιστα δεῖσθαι: Ο Μάρκος Αυρήλιος αποτελεί 
παράδειγµα σοφίας για τον Κόµµοδο. Το µάθηµα της αρετής το αντλεί ο Κόµµοδος από 
το πρότυπο του πατέρα του, ο οποίος θα µυούσε τον γιο του και στη σωστή χρήση της 
γλώσσας, αν κάτι τέτοιο το επέτρεπε ο χρόνος που απέµενε ελεύθερος από τα πολιτικά 
και στρατιωτικά του καθήκοντα. Το χωρίο αυτό υπαινίσσεται την ευρυµάθεια, τη 
λογιοσύνη και την ευγλωττία του Μάρκου Αυρηλίου, η οποία αποτυπώνεται και στο 
έργο του Τὰ εἰς ἑαυτόν.  
 

Α 2 ἔγωγ’ … πρὸς εὐγλωττίαν συµβαλοῦµαι: Ο Πολυδεύκης αναλαµβάνει τη γλωσσική 
και ρητορική εκπαίδευση του Κόµµοδου και για τον σκοπό αυτό συντάσσει το λεξικό 
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του, το οποίο θα υποβοηθήσει τη διδασκαλία του µελλοντικού αυτοκράτορα. Η 
εὐγλωττία είναι το επιδιωκώµενο αποτέλεσµα της χρείας τῆς φωνῆς, της σωστής δηλαδή 
χρήσης της γλώσσας, και σε αυτήν αποσκοπεί το µάθηµα της ρητορικής.  
 

ὀνοµαστικὸν µὲν οὖν τῷ βιβλίῳ τὸ ἐπίγραµµα: Ο λεξικογράφος γίνεται ονοµατοθέτης και 
µαρτυρεί ο ίδιος τον τίτλο του έργου του. Όπως φαίνεται από τις επεξηγήσεις που δίνει ο 
Πολυδεύκης για τον χαρακτήρα και το περιεχόµενο του λεξικού του, στόχος του είναι να 
δηλώσει πώς ονοµάζονται τα πράγµατα. Επιδιώκει, όπως αναφέρει, να καταδείξει «οἷς 
ἂν ἕκαστα δηλωθείη» (Α 2). Το έργο του, εποµένως, δεν αποτελεί ένα ερµηνευτικό 
λεξικό, αλλά, όπως δηλώνει και ο τίτλος, ένα ὀνοµαστικόν. Κατονοµάζοντας τις 
διάφορες ονοµασίες για ένα αντικείµενο ή µία έννοια µαρτυρεί και τις συνώνυµες 
εκφράσεις, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά στον λόγο, µε απώτερο 
στόχο την επίτευξη ευγλωττίας και καλλιλογίας.  
 

πεφιλοτίµηται γὰρ οὐ τοσοῦτον εἰς πλῆθος ὁπόσον εἰς κάλλους ἐκλογήν: Κατά δήλωση 
του Πολυδεύκη το κριτήριο της συγκέντρωσης του λεξιλογικού υλικού δεν είναι 
ποσοτικό αλλά ποιοτικό. Το κριτήριο της επιλογής των ονοµασιών που παραθέτει 
βασίζεται στην πρόθεση επίτευξης κάλλους, στην καλλιλογία. Με το στοιχείο αυτό ο 
Πολυδεύκης υπαινίσσεται εµµέσως πλην σαφώς τις αναφορές της λεξικογραφικής του 
συλλογής στο αττικιστικό γλωσσικό και υφολογικό «πρόγραµµα». Αυτές 
αποτυπώνονται στα κριτήρια µε τα οποία επιλέγει το υλικό που περιλαµβάνει το λεξικό 
του, που δεν είναι άλλο από λέξεις και εκφράσεις τις οποίες αντλεί από τη γραµµατεία 
της κλασικής περιόδου.  
 

ἀπὸ τῶν θεῶν: Ο κοινός τόπος των προοιµίων, ο οποίος συνίσταται στην αρχή «ἀπὸ / ἐκ 
τῶν θεῶν ἄρχεσθαι», γίνεται και αρχή για τη διάρθρωση του λεξικού του Πολυδεύκη και 
για την επιλογή του θεµατικού υλικού που περιλαµβάνει το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο 
βιβλίο του Ὀνοµαστικοῦ περιέχει, όπως αναφέρθηκε και το εισαγωγικό σηµείωµα, το 
λεξιλόγιο σχετικά µε τους θεούς, το θείο, τη θρησκεία, τη λατρεία και τις θρησκευτικές 
τελετές.  
 

Β 1–2: Η αφιερωτική επιστολή του δεύτερου βιβλίου 
Ἰούλιος Πολυδεύκης Κοµµόδῳ Καίσαρι χαίρειν. ὅσα µὲν παρὰ τοῖς τὴν ἀκριβῆ 
φωνὴν ἔχουσι τῶν ἀνθρώπου µελῶν ἦν εὑρεῖν, ταῦτα δὴ παρ’ ἐκείνων ἕξειν 
ἔµελλον. πολλὰ δὲ καὶ οἱ τῷ περιπάτῳ συνήθεις ἐµήνυον ἡµῖν, αὐτοὶ τὰ παρ’ 
αὑτῶν καὶ τὰ παρὰ τῶν ἰατρῶν ἀθροισάµενοι, παρ’ ὧν καὶ ἡµεῖς τινὰ τούτων 
συνελέξαµεν· 2 ὧν γὰρ µετὰ τὴν πεῖραν ἡ γνῶσις, τούτων ἡ χρεία παρὰ τῶν πείρᾳ 
γνόντων ἀναγκαία. ἔρρωσο. 
 

Μετάφραση 
Ο Ιούλιος Πολυδεύκης στέλνει στον Καίσαρα Κόµµοδο τους χαιρετισµούς του. Όσα 
ήταν δυνατόν να εντοπίσω σε εκείνους που περιέχουν την ακριβή ορολογία σχετικά µε 
τα ανθρώπινα µέλη, αυτά βέβαια είχα την πρόθεση να αντλήσω από εκείνους. Ωστόσο, 
πολλές από τις εκφράσεις αυτές τις υποδείκνυαν σε εµάς και οι οπαδοί της 
Περιπατητικής σχολής, έχοντας οι ίδιοι συγκεντρώσει το σχετικό υλικό από τις δικές 
τους µελέτες και από αυτές των ιατρών, από τους οποίους και εµείς συλλέξαµε κάποιες 
από τις εκφράσεις που παραθέτουµε.  
2 Επειδή η γνώση αυτών των πραγµάτων βασίζεται στην εµπειρία, κατ’ ανάγκη η 
γλωσσική χρήση των σχετικών όρων προέρχεται από αυτούς που τους γνωρίζουν µέσω 
άµεσης εµπειρίας. Να είσαι καλά.  
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Σχόλια 
Β 1 ὅσα µὲν … ταῦτα δὴ παρ’ ἐκείνων ἕξειν ἔµελλον: Η αφιερωτική επιστολή η οποία 
συνοδεύει το δεύτερο βιβλίο του Ὀνοµαστικοῦ περιέχει την αναγγελία του θέµατος, που 
είναι εν µέρει τα µέλη του ανθρώπινου σώµατος. Ο Πολυδεύκης εστιάζει στην επιστολή 
αυτή σε θέµατα µεθοδολογίας και πηγών. Κύριο µέληµα του λεξικογράφου είναι η 
αξιοποίηση εκείνων των πηγών που περιλαµβάνουν και τεκµηριώνουν τις πιο ακριβείς 
λέξεις και εκφράσεις για την επονοµασία των στοιχείων τα οποία αφορούν στο 
ανθρώπινο σώµα και τα µέλη του. Ο εντοπισµός των πιο αξιόπιστων µαρτύρων για τη 
χρήση µιας λέξης είναι το βασικότερο µέληµα των Αττικιστών, οι οποίοι στηρίζουν στο 
κριτήριο αυτό τη συγκρότηση του «κανόνα» των συγγραφέων τους οποίους πρέπει να 
ακολουθεί κανείς για τις γλωσσικές και υφολογικές του επιλογές.  
 

πολλὰ δὲ … συνελέξαµεν: Ο Πολυδεύκης ανέµενε να στηριχθεί σε ιατρικά συγγράµµατα 
για το θεµατικό υλικό που περιλαβάνει το δεύτερο βιβλίο του Ὀνοµαστικοῦ. Για το 
σχετικό λεξιλόγιο εντοπίζει συλλογές περιπατητικών φιλοσόφων σχετικά µε τις 
ονοµασίες του ανθρώπινου σώµατος και των µελών του, οι οποίες βασίστηκαν σε 
εξειδικευµένα ιατρικά συγγράµµατα. Ο Πολυδεύκης, όµως, δεν περιορίζεται σε έµµεσες 
µαρτυρίες· ανατρέχει και στα ίδια τα έργα ιατρών. Γνωρίζουµε ότι το έργο του ιατρού 
Ρούφου του Εφεσίου (1ος / 2ος αι. µ.Χ.) µε τίτλο Περὶ ὀνοµασίας τῶν τοῦ ἀνθρώπου 
µορίων αποτέλεσε µια από τις βασικές πηγές για το δεύτερο βιβλίο του Ὀνοµαστικοῦ.  

 
 

ΦΡΥΝΙΧΟΣ 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Ο Φρύνιχος, ο επονοµαζόµενος Αράβιος, ήταν ρητοροδιδάσκαλος και 
λεξικογράφος του 2ου αι. µ.Χ. Καταγόταν από τη Βιθυνία και το λεξικογραφικό 
του έργο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αττικιστικής λεξικογραφίας. Ο 
Φρύνιχος είναι γνωστός για µια εκτενή λεξικογραφική συλλογή µε τίτλο 
Σοφιστικὴ προπαρασκευή, η οποία ακολουθεί αλφαβητική διάταξη των 
ληµµάτων και αποτελούνταν από 37 βιβλία. Ο Φρύνιχος αφιερώνει το έργο του 
στον αυτοκράτορα Κόµµοδο· το ίδιο κάνει και ο ρητοροδιδάσκαλος και 
λεξικογράφος Ιούλιος Πολυδεύκης µε το Ὀνοµαστικόν του. Από την Σοφιστικὴν 
προπαρασκευήν του Φρυνίχου έχει παραδοθεί ένα µικρό µόνο τµήµα και µία 
σειρά αποσπασµάτων, τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα σε λεξικά της βυζαντι-
νής εποχής. Στη συλλογή αυτή ο Φρύνιχος ακολουθεί κυρίως ερµηνευτικούς 
σκοπούς. Επιδιώκει να συγκεντρώσει χαρακτηριστικές λέξεις και φράσεις από 
τη γλώσσα της κλασικής γραµµατείας και να αποδώσει την ακριβή τους σηµα-
σία. Στην παρουσίαση της Σοφιστικῆς προπαρασκευῆς στη Βιβλιοθήκην του Φω-
τίου (κώδ. 158, 101b4–15) ο Πατριάρχης απαριθµεί τους συγγραφείς που θεω-
ρούνταν από τον Φρύνιχο ως «εἰλικρινοῦς καὶ καθαροῦ καὶ ἀττικοῦ λόγου κανό-
νες καὶ στάθµαι», ως παραδείγµατα δηλαδή για τη δόκιµη και σωστή αττική 
φρασεολογία, που, σύµφωνα µε τις επιταγές του αττικιστικού κινήµατος, έπρεπε 
να ακολουθήσει κανείς στον δικό του λόγο. Πρόκειται για τον Πλάτωνα, τον 
Δηµοσθένη και τους άλλους εννέα αττικούς ρήτορες, τον Θουκυδίδη, τον Ξενο-
φώντα, τον Αισχίνη, τον Κριτία, τον Αντισθένη, τον Αριστοφάνη και άλλους 
ποιητές της αρχαίας κωµωδίας, καθώς και τους τρεις τραγικούς, τον Αισχύλο, 
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τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη. Το δεύτερο λεξικογραφικό έργο του Φρυνίχου 
ήταν η Ἐκλογὴ ἀττικῶν ῥηµάτων καὶ ὀνοµάτων, ένα συµβουλευτικό εγχειρίδιο 
όχι τόσο για ερµηνευτικές ανάγκες όσο για πρακτική χρήση. Η έρευνα βλέπει 
συχνά τον Φρύνιχο ως ανταγωνιστή και αντίπαλο του Πολυδεύκη· για την 
υποτιθέµενη αντιπαλότητα ανάµεσα στους δύο σοφιστές γίνεται λόγος στο 
εισαγωγικό τµήµα του κεφαλαίου που αναφέρεται στον Πολυδεύκη. Σχετικά µε 
τη ζωή και το έργο του Φρυνίχου βλ. Dickey, Ancient Greek Scholarship 96-97 
και Matthaios, Greek Scholarship 293 και 295. Τα αποσπάσµατα που έχουν 
παραδοθεί από τη Σοφιστικὴν προπαρασκευήν του Φρυνίχου εξέδωσε ο I. de 
Borries, Phrynichus. Praeparatio sophistica, Leipzig 1911. Για την Ἐκλογήν 
ακολουθούµε την έκδοση του E. Fischer, Die Ekloge des Phrynichos, Berlin – 
New York 1974. 
 

Ἐκλογὴ ἀττικῶν ὀνοµάτων καὶ ῥηµάτων 
 

Στέφανος Ματθαίος 
 
Η Ἐκλογὴ ἀττικῶν ῥηµάτων καὶ ὀνοµάτων αποτελεί το δεύτερο µετά τη 
Σοφιστικὴν προπαρασκευήν λεξικογραφικό έργο του Φρυνίχου. Η ανάλυση της 
µορφής και της στόχευσης της Ἐκλογῆς δείχνει ότι το έργο ήταν σχεδιασµένο ως 
εγχειρίδιο για πρακτική χρήση και είχε κατά συνέπεια έντονο ρυθµιστικό και 
κανονιστικό χαρακτήρα. Ακολουθώντας πιστά τις επιταγές του αττικιστικού 
κινήµατος ο Φρύνιχος επιδιώκει στη συλλογή του να αποθησαυρίσει τις δόκιµες 
λέξεις και φράσεις που µαρτυρούνταν στον κανόνα των κλασικών, κυρίως των 
αττικών συγγραφέων της κλασικής περιόδου της αρχαίας ελληνικής γραµµα-
τείας και να τις διαχωρίσει από το λεγόµενο ἔκφυλον ῥῆµα, που συνιστούσαν λέ-
ξεις οι οποίες απαντούν στην Κοινή. Ο λεξικογραφικός αυτός στόχος επιτελείται 
µε την απάντηση σε δύο βασικά ερωτήµατα: α) ποιος τύπος της αττικής διαλέ-
κτου αποδίδει τη µια ή την άλλη λέξη της Κοινής και β) απαντούν συγκεκρι-
µένες λέξεις της Κοινής στους αναγνωρισµένους ως γλωσσικά πρότυπα συγγρα-
φείς, όπως θεωρούνταν ο Αριστοφάνης και οι τραγικοί ποιητές, ο Πλάτωνας, ο 
Ξενοφώντας και οι αττικοί ρήτορες του 5ου και 4ου αι. π.Χ. Ο ρυθµιστικός 
χαρακτήρας τῆς Ἐκλογῆς του Φρυνίχου καθίσταται εµφανής µέσω της αντί-
στιξης του αττικού λεξιλογίου µε λέξεις και φράσεις της Κοινής, στις οποίες 
αποδίδονται χαρακτηρισµοί όπως εὐτελές, φορτικόν, µιαρόν, ἀµαθές, ἀδόκιµον 
κ.ά. Σε αντιστοιχία µε τους χαρακτηρισµούς αυτούς οι οµιλητές της Κοινής 
προσδιορίζονται ως πολλοί, ἰδιῶται και ἀµαθεῖς. Ο Φρύνιχος συγκρότησε την 
Ἐκλογήν κατά παραγγελία του Κορνηλιανού, ενός µαθητή του λεξικογράφου 
και γραµµατέα των συναυτοκρατόρων Μάρκου Αυρηλίου και Κόµµοδου. Στα 
σύντοµα λήµµατα που περιλαµβάνει η Ἐκλογή ο Φρύνιχος συγκεντρώνει από το 
βασικό λεξιλόγιο εκείνες τις εκφράσεις που δεν έπρεπε να χρησιµοποιεί κανείς 
στον λόγο του παραθέτοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη επιτρεπτή έκφραση 
από την αττική γραµµατεία, την οποία όφειλε να χρησιµοποιήσει ο οµιλητής. Η 
Ἐκλογή συνοδεύεται και προλογίζεται µε αφιερωτική επιστολή του Φρυνίχου 
προς τον Κορνηλιανό, τον αποδέκτη της λεξικογραφικής συλλογής. Στην επι-
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στολή αυτή ο Φρύνιχος εξηγεί τη µέθοδο που ακολούθησε για τη συγκρότηση 
του έργου του και αναλύει τη στόχευση και τις λεξιλογικές του επιλογές, οι 
οποίες αντικατοπτρίζουν και συµβαδίζουν µε τις επιταγές του αττικιστικού κινή-
µατος. Στο αττικιστικό αυτό λεξικό του Φρυνίχου, στην τυπολογία και τις πηγές 
του αναφέρεται ο Fischer, Die Ekloge 37-50. 
 

60, 1–16: Η αφιερωτική επιστολή του Φρυνίχου προς τον Κορνηλιανό 
Φρύνιχος Κορνηλιανῷ εὖ πράττειν. 
Τήν τε ἄλλην σου παιδείαν θαυµάζων, ἣν διαφερόντως ὑπὲρ ἅπαντας ὅσοις ἐγὼ 
ἐνέτυχον πεπαίδευσαι, καὶ δὴ καὶ τοῦτο θαυµάσας ἔχω, τὸ περὶ τὴν τῶν καλῶν καὶ 
δοκίµων ὀνοµάτων κρίσιν. ταῦτ’ ἄρα κελεύσαντός 5 σου τὰς ἀδοκίµους τῶν 
φωνῶν ἀθροισθῆναι πάσας µὲν οὐχ οἷός τ’ ἐγενόµην τὰ νῦν περιλαβεῖν, τὰς δ’ 
ἐπιπολαζούσας µάλιστα καὶ τὴν ἀρχαίαν διάλεξιν ταραττούσας καὶ πολλὴν 
αἰσχύνην ἐµβαλλούσας. οὐ λανθάνει δὲ σέ, ὥσπερ οὐδ’ ἄλλο τι τῶν κατὰ παιδείαν, 
ὥς τινες ἀποπεπτωκότες τῆς ἀρχαίας φωνῆς καὶ ἐπὶ τὴν ἀµαθίαν καταφεύγοντες 10 
πορίζουσι µάρτυράς τινας τοῦ προειρῆσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχαίων τάσδε τὰς φωνάς· 
ἡµεῖς δὲ οὐ πρὸς τὰ διηµαρτηµένα ἀφορῶµεν, ἀλλὰ πρὸς τὰ δοκιµώτατα τῶν 
ἀρχαίων. καὶ γὰρ αὐτοῖς εἴ τις αἵρεσιν προθείη, ποτέρως ἂν ἐθέλοιεν διαλέγεσθαι 
ἀρχαίως καὶ ἀκριβῶς ἢ νεοχµῶς καὶ ἀµελῶς, δέξαιντ’ ἂν ἀντὶ παντὸς ἡµῖν 
σύµψηφοι γενόµενοι τῆς ἀµείνονος γενέσθαι 15 µοίρας· οὐ γάρ τις οὕτως ἄθλιος 
ὡς τὸ αἰσχρὸν τοῦ καλοῦ προτιθέναι. ἔρρωσο. 
 

Μετάφραση 
Ο Φρύνιχος εύχεται στον Κορνηλιανό κάθε καλή τύχη. 
Θαυµάζοντας και την υπόλοιπη παιδεία, η οποία σε διακρίνει σε ξεχωριστό βαθµό πάνω 
από όλους όσους έτυχε να έχω εκπαιδεύσει, και ως προς αυτό τρέφω αισθήµατα 
θαυµασµού προς το πρόσωπό σου, ως προς το κριτήριο δηλαδή που ακολουθείς για την 
επιλογή των ωραίων και δόκιµων λέξεων. Και αφού µε προέτρεψες 5 να συγκεντρώσω 
τις αδόκιµες εκφράσεις, όλες βέβαια δεν είχα τη δυνατότητα να τις συµπεριλάβω στην 
παρούσα περίσταση, αλλά αυτές που είναι στο µεγαλύτερο βαθµό συνηθισµένες και 
διαταράσσουν την αρχαία γλωσσική διατύπωση και προκαλούν µεγάλη ντροπή. Δεν 
διαφεύγει της προσοχής σου, όπως ακριβώς δεν σου διαφεύγει τίποτα άλλο που αφορά 
στην παιδεία, ότι ορισµένοι, έχοντας εκπέσει από την αρχαία γλώσσα και 
καταφεύγοντας στην αµάθεια, 10 επικαλούνται κάποιους ως µάρτυρες για την χρήση 
αυτών των λέξεων από τους αρχαίους οµιλητές. Εγώ όµως δεν λαµβάνω υπόψη όσα 
είναι εσφαλµένα, αλλά τις πιο δόκιµες από τις αρχαίες εκφράσεις. Διότι αν κανείς δώσει 
την προτίµησή του σε αυτές αναφορικά µε το ερώτηµα πώς θέλουν κάποιοι να µιλούν µε 
τρόπο αρχαιοπρεπή και ακριβή ή µε τρόπο καινοφανή και πληµµελή, θα δέχονταν, αφού 
συναινέσουν µαζί µου ολωσδιόλου, να γίνουν κοινωνοί µεγαλύτερου 15 µεριδίου 
εκτίµησης. Διότι κανείς δεν είναι τόσο άθλιος ώστε να προτάσσει το άσχηµο αντί του 
ωραίου. Να είσαι καλά.  
 

Σχόλια 
1 Κορνηλιανῷ: Ο αποδέκτης της αφιερωτικής επιστολής και του λεξικού του Φρυνίχου 
είναι, όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό σηµείωµα, ο Κορνηλιανός, ο οποίος διετέλεσε 
γραµµατέας των αυτοκρατόρων Μάρκου Αυρηλίου και Κόµµοδου. Γίνεται γνωστός από 
την επιστολή αυτή και ως µαθητής του Φρυνίχου, προφανώς στο µάθηµα της ρητορικής 
(βλ. 60, 2–3: ὑπὲρ ἅπαντας ὅσοις ἐγὼ ἐνέτυχον πεπαίδευσαι) και ταυτόχρονα ως το 
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πρόσωπο που παρήγγειλε από τον Φρύνιχο το συγκεκριµένο λεξικό (βλ. 60, 4–5: 
κελεύσαντός σου τὰς ἀδοκίµους τῶν φωνῶν ἀθροισθῆναι).  
 

4 περὶ τὴν τῶν καλῶν καὶ δοκίµων ὀνοµάτων κρίσιν: Ο Κορµηλιανός είναι δοκιµασµένος 
στη διάκριση των καλῶν καὶ δοκίµων ὀνοµάτων, των ωραίων δηλαδή και δόκιµων 
ονοµασιών, στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή χρήση της γλώσσας 
σύµφωνα µε τις επιταγές του αττικιστικού κινήµατος. Ο προσδιορισµός καλά για τα 
ὀνόµατα, τις ονοµασίες που χρησιµοποιεί ο οµιλητής στον λόγο του, παραπέµπει στο 
κάλλος, στην επιδίωξη της καλλιλογίας, η οποία, όπως δηλώνει και ο Πολυδεύκης στο 
Ὀνοµαστικόν του (βλ. το σχετικό κεφάλαιο στο παρόν Ανθολόγιο), αποτελεί βασική 
γλωσσική υφολογική επιταγή της εποχής, την οποία υπηρετούν πιστά τα αττικιστικά 
λεξικά. Τα καλὰ ὀνόµατα προσδιορίζονται επιπλέον από τον χαρακτηρισµό δόκιµα· ο 
χαρακτηρισµός αυτός αναφέρεται στη δοκιµασµένη, έγκυρη και αναγνωρισµένη χρήση 
που βρίσκουν οι συγκεκριµένες λέξεις και φράσεις στην προγενέστερη γραµµατεία.  
 

5 τὰς ἀδοκίµους τῶν φωνῶν: Σε αντίστιξη µε τα δόκιµα ὀνόµατα, τα οποία κερδίζουν τον 
προσδιορισµό καλά, καθώς συµβάλλουν στην επίτευξη της καλλιλογίας, τα ἀδόκιµα (για 
την ακρίβεια, αἱ ἀδόκιµοι φωναί) είναι οι εσφαλµένες και αναξιόπιστες φράσεις στον 
βαθµό που δεν έχουν αποκτήσει εγκυρότητα µέσω της χρήσης τους από συγγραφείς οι 
οποίοι ενέχουν θέση και λειτουργία γλωσσικού προτύπου.  
 

5–6 πάσας µὲν οὐχ οἷός τ’ ἐγενόµην τὰ νῦν περιλαβεῖν: Στο σηµείο αυτό ο Φρύνιχος υπο-
νοεί ότι η Ἐκλογή συνίσταται, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, σε στοχευµένη επιλογή 
αττικών λέξεων και όχι σε εξαντλητική συγκέντρωση της αττικής φρασεολογίας. Με τη 
φράση «τὰ νῦν» ο Φρύνιχος υπονοεί το άλλο του λεξικογραφικό έργο αττικιστικού 
χαρακτήρα, τη Σοφιστικὴν προπαρακευήν, η οποία ήταν ευρύτερη τόσο ως προς την 
έκταση — το έργο απαρτιζόταν από 37 βιβλία — όσο και τη λεξικογραφική στόχευση.  
 

6–7 τὰς δ’ ἐπιπολαζούσας µάλιστα … πολλὴν αἰσχύνην ἐµβαλλούσας: Τα κριτήρια για τη 
συγκέντρωση του υλικού που περιλαµβάνει η Ἐκλογή είναι αφενός η συχνότητα της 
χρήσης µίας εσφαλµένης λέξης ή φράσης, αφετέρου αξιολογικές παράµετροι. Ως τέτοιες 
αναφέρονται η διεµβόλιση του αρχαίου λόγου µε αδόκιµες φράσεις και η συνεπαγόµενη 
αἰσχύνη που προκαλεί αυτού του είδους η γλωσσική χρήση, η οποία, όπως αναφέρει ο 
Φρύνιχος λίγο πιο κάτω (βλ. 60, 8–9 ὥς τινες ἀποπεπτωκότες τῆς ἀρχαίας φωνῆς καὶ ἐπὶ 
τὴν ἀµαθίαν καταφεύγοντες), συνιστά αποµάκρυνση από το αρχαίο γλωσσικό ιδίωµα και 
δείγµα αµάθειας. 
 

10–11 πορίζουσι … τάσδε τὰς φωνάς: Η σωστή επιλογή του λεξιλογίου λαµβάνει υπόψη 
όχι οποιεσδήποτε λέξεις και φράσεις µε τη µόνη δικαιολογία ότι απαντούν στους 
αρχαίους συγγραφείς, αλλά όσες απαντούν σε εκείνους τους συγγραφείς που αποτελούν 
γλωσσικά πρότυπα και ανήκουν στον «κανόνα» των συγγραφέων για τη συγκρότηση 
της σωστής αττικής φρασεολογίας. Οι συγγραφείς που ο Φρύνιχος αναγνώριζε ως 
γλωσσικά πρότυπα αναφέρονται στο εισαγωγικό σηµείωµα της παρούσας ενότητας.  
 

11-12 πρὸς τὰ δοκιµώτατα τῶν ἀρχαίων: Ο υπερθετικός βαθµός αφορά στη στενή 
επιλογή των συγγραφέων που θεωρούνται γλωσσικά και υφολογικά πρότυπα.  
 

13 ἀρχαίως καὶ ἀκριβῶς: Στη φράση αυτή συνοψίζονται οι βασικές παράµετροι του 
αττικιστικού γλωσσικού «προγράµµατος». Πρόκειται για την αρχαία χρήση που 
ταυτόχρονα συνιστά εγγύηση για την ακρίβεια και την επίτευξη του κριτηρίου της 
ορθότητας στην εκάστοτε γλωσσική χρήση της γλώσσας. 
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Α) Ιατρική 
 
 

ΓΑΛΗΝΟΣ 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Ο Γαληνός ήταν ο µεγαλύτερος ιατρός της αυτοκρατορικής περιόδου, ο 
µεγαλύτερος ιατρός της αρχαιότητας µετά τον Ιπποκράτη. Γεννήθηκε στην 
Πέργαµο, σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούσε το φηµισµένο Ασκληπιείο, το 
129 µ.Χ., και πέθανε περίπου το 216 (Boudon-Millot, Galien de Pergame 244). 
Μαθήτευσε κοντά σε διάσηµους φιλοσόφους και ιατρούς της εποχής του από 
όλες τις τότε γνωστές σχολές (αἱρέσεις), ο Γαληνός όµως επέλεξε να µην 
ακολουθήσει δουλικά καµία, αλλά, ως εκλεκτικός (κατ’άλλους συγκρητιστής), 
να επιλέξει τα ορθά δόγµατα από κάθε σχολή, επιδεικνύοντας κριτικό πνεύµα 
και ανεξαρτησία σκέψης. Yποστήριζε τον συνδυασµό του λόγου (της 
θεωρητικής γνώσης, που προέκριναν οι Λογικοί/Δογµατικοί) µε την πείρα (την 
εµπειρία, κεντρικό δόγµα της Εµπειρικής Σχολής) κατά την άσκηση της 
ιατρικής, ενώ οι φιλοσοφικές του απόψεις αποτελούν έναν συγκερασµό 
πλατωνικών, αριστοτελικών και, σε µικρότερο βαθµό, στωικών απόψεων. 
Πρότυπό του ήταν ο Ιπποκράτης. Σταδιοδρόµησε αρχικά στην πατρίδα του ως 
ιατρός των µονοµάχων, διέπρεψε όµως στη Ρώµη, όπου διακρίθηκε χάρη στις 
σχεδόν «µαγικές» ικανότητες πρόγνωσης και διάγνωσης που διέθετε και στην 
ανωτερότητά του έναντι των συναδέλφων του. Η φήµη του διαδόθηκε τόσο 
πολύ ώστε έγινε προσωπικός ιατρός του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου και 
του διαδόχου Κοµµόδου.  

Ο Γαληνός ήταν πολυγραφότατος· το σωζόµενο έργο του καλύπτει σε 
ποσότητα το 1/8 της λογοτεχνικής παραγωγής από τον Όµηρο έως το τέλος του 
2ου µ.Χ. αιώνα και τα χαµένα του έργα υπολογίζονται τουλάχιστον στα 
διπλάσια από τα σωζόµενα (Boudon-Millot, Galien de Pergame 247). 
Συνέγραψε εκτός από ιατρικά, φιλοσοφικά, ρητορικά, λογικά και λεξικογραφι-
κά/γραµµατικά έργα. Διασώθηκαν κυρίως τα ιατρικά του έργα και ελάχιστα 
φιλοσοφικά. Σηµαντική ήταν η συµβολή του στην ανατοµία, τη φυσιολογία και 
τη συστηµατοποίηση της πρόγνωσης και των εργαλείων της, επίσης στον 
υποµνηµατισµό των έργων του ιπποκρατικού corpus. Το κύρος της αυθεντίας 
του επηρέασε καθοριστικά την ιατρική σε Ανατολή και Δύση για περισσότερους 
από 15 αιώνες, σε σηµείο που το (οργανωµένο από τους µεταγενέστερους και 
όχι από τον ίδιο) ιατρικό του σύστηµα, ο «Γαληνισµός», ανέσχεσε την πρόοδο 
της ιατρικής για πολλούς αιώνες. 
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Περὶ χρείας µορίων 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Το έργο Περὶ χρείας µορίων είναι το πιο τελεολογικό έργο του Γαληνού. 
Ογκωδέστατο, καθώς εκτείνεται σε δεκαεπτά βιβλία, αποτελεί έναν ύµνο στην 
πρόνοια και τη σοφία της Φύσης-Δηµιουργού του ανθρώπινου σώµατος. Ο 
Γαληνός αποδύεται σε µια προσπάθεια για να αποδείξει ότι κάθε όργανο, κάθε 
µέλος του ανθρώπινου σώµατος έχει πλασθεί µε συγκεκριµένες ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά, που είναι τα ιδανικά για να επιτελέσει το κάθε µέλος την 
προορισµένη από τη φύση λειτουργία του. Όλα τα παραδείγµατα που παραθέτει 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι καθετί πλάστηκε για έναν συγκεκριµένο σκοπό 
και πάντως όχι τυχαία και συνεπώς πίσω από τη δηµιουργία κάθε ζωντανού 
οργανισµού υπάρχει µια ανώτερη δύναµη, ένας σοφός και ικανός δηµιουργός µε 
σκοπιµότητα, που θυµίζει πολύ τον πλατωνικό Δηµιουργό του Τιµαίου, όσο και 
την τελεολογία του Αριστοτέλη, σύµφωνα µε την οποία καθετί στη φύση έχει 
έναν σκοπό («οὐδὲν γὰρ ἡ φύσις ποιεῖ µάτην», βλ. Περὶ ζῴων µορίων 658a8 και 
αλλού). Ο Γαληνός έχει επηρεαστεί πολύ από το έργο του Αριστοτέλη Περὶ 
ζῴων µορίων µε το οποίο «συνοµιλεί» καθ’ όλη την έκταση της πραγµατείας 
του, παραθέτοντας χωρία και συζητώντας τις απόψεις του φιλοσόφου, όπως 
φαίνεται στα Σχόλια που ακολουθούν.  

Ο Γαληνός περιγράφει την ανατοµία όλων των µερών του σώµατος, 
µνηµειώδης όµως παραµένει η αναλυτική περιγραφή της ανατοµίας του χεριού 
ως οργάνου αντίληψης και αφής και του πιο χαρακτηριστικού παραδείγµατος, 
µε την παράλληλη παροχή επεξηγήσεων των λόγων για τους οποίους είναι 
κατασκευασµένο από τη φύση µε τον συγκεκριµένο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί 
τους σκοπούς της. Το χέρι είναι το όπλο µε το οποίο έχει προικισθεί ο (ψυχικά 
και πνευµατικά ανώτερος) άνθρωπος σε αντίθεση µε τα ζώα, που διαθέτουν 
φυσικά όπλα όπως τα κέρατα, τα αιχµηρά δόντια και η ταχύτητα διαφυγής από 
τους κινδύνους, είναι το κατ’εξοχήν εργαλείο µε το οποίο οι άνθρωποι 
κατασκευάζουν όλα τα υπόλοιπα. Ο Γαληνός στο εκτενέστατο αυτό κείµενό του 
ενθέτει ενίοτε και κάποια µη αναµενόµενα επιχειρήµατα και αφηγήσεις, όπως η 
παρέκβαση για τους Κενταύρους στην αρχή του τρίτου βιβλίου (βλ. κατωτέρω), 
που ξεκουράζουν τον αναγνώστη και αναδεικνύουν τις αφηγηµατικές και 
ρητορικές ικανότητες του συγγραφέα, επίσης και µια υποδόρια κωµική φλέβα.  

Το αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην έκδοση του Helm-
reich (1907) µε κάποιες διαφορές µε βάση τις γραφές της άµεσης παράδοσης 
όπως σηµειώνονται στο κριτικό υπόµνηµα. Υιοθετείται η διάκριση σε βιβλία και 
κεφάλαια της προαναφερθείσας έκδοσης. Για πρακτικούς λόγους έχουν 
προστεθεί παράγραφοι, οι οποίες σηµειώνονται µε εκθέτη. 
 

1, 1, 1· 1, 2, 1-3· 1, 3, 1-3· 1, 4, 1-2· 1, 5, 1-4 · 3, 1, 1· 3, 2, 1-5 
 

1, 1 Ὥσπερ τῶν ζῴων ἕκαστον ἓν εἶναι λέγεται τῷ φαίνεσθαι κατά τινα 
περιγραφὴν ἰδίαν µηδαµῇ τοῖς ἄλλοις ξυνηµµένον, οὕτω καὶ τῶν µορίων αὐτοῦ τὸ 



812 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

µὲν ὀφθαλµός, τὸ δὲ ῥίς, τὸ δὲ γλῶττα, τὸ δ᾽ ἐγκέφαλος ἓν εἶναι λέγεται τῷ 
φαίνεσθαι περιγραφὴν ἰδίαν ἔχον … 2 Χρεία δ᾽ αὐτῶν ἁπάντων ἐστὶ τῇ ψυχῇ· τὸ 
γὰρ σῶµα ταύτης ὄργανον καὶ διὰ τοῦτο πολὺ διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ µόρια τῶν 
ζῴων, ὅτι καὶ αἱ ψυχαί· τὰ µὲν γάρ ἐστιν ἄλκιµα, τὰ δὲ δειλά, τὰ δ᾽ ἄγρια, τὰ δ᾽ 
ἥµερα, τὰ δ᾽ οἷον πολιτικά τε καὶ δηµιουργικά, τὰ δ᾽ οἷον µονότροπα. πᾶσι δ᾽ οὖν 
ἐπιτήδειον τὸ σῶµα τοῖς τῆς ψυχῆς ἤθεσί τε καὶ δυνάµεσιν· ἵππῳ µὲν ἰσχυραῖς 
ὁπλαῖς καὶ χαίτῃ κεκοσµηµένον, καὶ γὰρ ὠκὺ καὶ γαῦρον καὶ οὐκ ἄθυµον τὸ ζῷον· 
λέοντι δέ, θυµικὸν γὰρ καὶ ἄλκιµον, ὀδοῦσί τε καὶ ὄνυξιν ἰσχυρόν· οὕτω δὲ καὶ 
ταύρῳ καὶ συΐ, τῷ µὲν γὰρ τὰ κέρατα, τῷ δ᾽ οἱ χαυλιόδοντες ὅπλα ξύµφυτα· ἐλάφῳ 
δὲ καὶ λαγωῷ, δειλὰ γὰρ τὰ ζῷα, ταχὺ µὲν τὸ σῶµα, γυµνὸν δὲ πάντη καὶ ἄοπλον. 
ἔπρεπε γὰρ οἶµαι τάχος µὲν τοῖς δειλοῖς, τὰ δ᾽ ὅπλα τοῖς ἀλκίµοις. οὔτ᾽ οὖν δειλὸν 
οὐδὲν ὥπλισεν ἡ φύσις οὔτ᾽ ἄλκιµον ἐγύµνωσεν. 2 ἀνθρώπῳ δέ, σοφὸν γὰρ τοῦτο 
τὸ ζῷον καὶ µόνον τῶν ἐπὶ γῆς θεῖον, ἀντὶ πάντων ὁµοῦ τῶν ἀµυντηρίων ὅπλων 
χεῖρας ἔδωκεν, ὄργανον εἰς ἁπάσας µὲν τὰς τέχνας ἀναγκαῖον, εἰρηνικὸν δ᾽ οὐδὲν 
ἧττον ἢ πολεµικόν … ἀλλ᾽ ὠκύτερος ἀνθρώπου λέων· τί δὲ τοῦτο; ἄνθρωπος γὰρ 
ἵππον ἐδαµάσατο σοφίᾳ καὶ χερσίν, ὠκύτερον λέοντος ζῷον, ᾧ χρώµενος καὶ 
ὑποφεύγει καὶ διώκει λέοντα καὶ καθεζόµενος ἀφ᾽ ὑψηλοῦ βάλλει αὐτὸν ταπεινόν. 
οὔκουν γυµνὸς οὐδ᾽ εὔτρωτος οὐδ᾽ ἄοπλος οὐδ᾽ ἀνυπόδετος ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἔστι 
µὲν αὐτῷ θώραξ σιδηροῦς, ὁπότε βούλοιτο, πάντων δερµάτων δυστρωτότερον 
ὄργανον, ἔστι δ᾽ ὑποδηµάτων παντοῖον εἶδος, ἔστι δ᾽ ὅπλων, ἔστι δὲ καὶ 
σκεπασµάτων· οὐ γὰρ θώραξ µόνον, ἀλλὰ καὶ οἰκία καὶ τεῖχος καὶ πύργος 
ἀνθρώπου σκεπάσµατα … 3 ταύταις ταῖς χερσὶν ἄνθρωπος καὶ ἱµάτιον ὑφήνατο 
καὶ δίκτυον ἐπλέξατο καὶ πόρκον καὶ γρῖφον καὶ νεφέλην, ὥστ᾽ οὐ µόνον τῶν ἐπὶ 
γῆς ζῴων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν θαλάττῃ τε καὶ ἀέρι κρατεῖ. τοιοῦτον µὲν αὐτῷ πρὸς 
ἀλκὴν ὅπλον ἡ χείρ. εἰρηνικὸν δ᾽ ὅµως καὶ πολιτικὸν <ζῷον> ὁ ἄνθρωπος χερσὶ 
καὶ νόµους ἐγράψατο καὶ βωµοὺς καὶ ἀγάλµατα θεοῖς ἱδρύσατο καὶ ναῦν 
κατεσκευάσατο καὶ αὐλὸν καὶ λύραν καὶ σµίλην καὶ πυράγραν καὶ τἄλλα πάντα 
τῶν τεχνῶν ὄργανα καὶ ὑποµνήµατα δ᾽ αὐτῶν τῆς θεωρίας ἐν γράµµασιν 
ὑπελίπετο· καί σοι διά τε γράµµατα καὶ χεῖρας ἔτι καὶ νῦν ὑπάρχει ὁµιλεῖν 
Πλάτωνί τε καὶ Ἀριστοτέλει καὶ Ἱπποκράτει καὶ τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς. 3 Οὕτω µὲν 
σοφώτατον τῶν ζῴων ὁ ἄνθρωπος, οὕτω δὲ καὶ χεῖρες ὄργανα πρέποντα ζῴῳ 
σοφῷ. οὐ γὰρ ὅτι χεῖρας ἔσχε, διὰ τοῦτο σοφώτατον, ὡς Ἀναξαγόρας ἔλεγεν, ἀλλ᾽ 
ὅτι σοφώτατον ἦν, διὰ τοῦτο καὶ χεῖρας ἔσχεν, ὡς Ἀριστοτέλης φησὶν ὀρθότατα 
γιγνώσκων. οὐ γὰρ αἱ χεῖρες τὸν ἄνθρωπον ἐδίδαξαν τὰς τέχνας, ἀλλ᾽ ὁ λόγος· αἱ 
χεῖρες δ᾽ ὄργανον, ὡς λύρα µουσικοῦ καὶ πυράγρα χαλκέως … 2 ἔνεστι δ᾽ ἐναργῶς 
ἰδεῖν ὅτι µὴ τὰ µόρια τοῦ σώµατος ἀναπείθει τὴν ψυχὴν ἢ δειλὴν ἢ ἄλκιµον ἢ 
σοφὴν γίγνεσθαι, τὰ νεογενῆ ζῷα θεασάµενον ἐνεργεῖν ἐπιχειροῦντα πρὶν 
τελεωθῆναι τοῖς µορίοις· ἐγὼ γοῦν καὶ µόσχον βοὸς πολλάκις εἶδον κυρίττοντα 
πρὶν φῦσαι τὰ κέρατα καὶ πῶλον ἵππου λακτίζοντα µαλακαῖς ἔτι ταῖς ὁπλαῖς καί 
τινα κοµιδῇ σµικρὸν χοῖρον ἀµύνεσθαι ταῖς γένυσιν ἐπιχειροῦντα γυµναῖς τῶν 
µεγάλων ὀδόντων καὶ σκύλακα νεογενῆ δάκνειν ὀριγνώµενον ἁπαλοῖς ἔτι τοῖς 
ὀδοῦσιν. 3 αἴσθησιν γὰρ ἅπαν ζῷον ἀδίδακτον ἔχει τῶν τε τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς 
δυνάµεων καὶ τῶν ἐν τοῖς µορίοις ὑπεροχῶν· … «φύσιες γὰρ ζῴων ἀδίδακτοι», 
φησὶν ὁ Ἱπποκράτης· ταύτῃ µοι δοκεῖ τὰ µὲν ἄλλα τῶν ζῴων φύσει µᾶλλον ἢ λόγῳ 
τέχνην τινὰ διαπράττεσθαι, πλάττειν µὲν αἱ µέλιτται, θησαυροὺς δέ τινας καὶ 
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λαβυρίνθους δηµιουργεῖν οἱ µύρµηκες, νήθειν δὲ καὶ ὑφαίνειν αἱ ἀράχναι. 
τεκµαίροµαι δὲ τῷ ἀδιδάκτῳ. 4 Ἄνθρωπος δ᾽, ὥσπερ τὸ σῶµα γυµνὸς ὅπλων, 
οὕτω καὶ τεχνῶν τὴν ψυχὴν ἔρηµος. διὰ τοῦτ᾽ ἀντὶ µὲν τῆς τοῦ σώµατος 
γυµνότητος τὰς χεῖρας ἔλαβεν, ἀντὶ δὲ τῆς κατὰ τὴν ψυχὴν ἀτεχνίας τὸν λόγον, οἷς 
χρώµενος ὁπλίζει µὲν καὶ φρουρεῖ τὸ σῶµα παντοίως, κοσµεῖ δὲ τὴν ψυχὴν 
ἁπάσαις ταῖς τέχναις … 2 καλῶς µὲν οὖν καὶ Ἀριστοτέλης οἷον ὄργανόν τι πρὸ 
ὀργάνων ἔφασκεν εἶναι τὴν χεῖρα· καλῶς δ᾽ ἄν τις καὶ ἡµῶν ἐκεῖνον µιµησάµενος 
οἷον τέχνην τινὰ πρὸ τεχνῶν φήσειεν εἶναι τὸν λόγον. ὡς γὰρ ἡ χεὶρ οὐδὲν οὖσα 
τῶν κατὰ µέρος ὀργάνων, ὅτι πάντα καλῶς πέφυκε δέχεσθαι, πρὸ πάντων ἐστὶν 
ὄργανον, οὕτως ὁ λόγος οὐδεµιᾶς µὲν τῶν κατὰ µέρος ὑπάρχων τεχνῶν, ἁπάσας 
δ᾽ εἰς ἑαυτὸν δέχεσθαι πεφυκώς, τέχνη τις ἂν εἴη πρὸ τεχνῶν· ἄνθρωπος οὖν 
µόνος ἁπάντων ζῴων τέχνην ἔχων πρὸ τεχνῶν ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ λόγον ἐν τῷ 
σώµατι πρὸ ὀργάνων ὄργανον ἐκτήσατο. 5 Φέρε οὖν τοῦτο πρῶτον αὐτοῦ 
βασανίσωµεν τὸ µόριον, οὐκ εἰ χρήσιµον ἁπλῶς οὐδ᾽ εἰ σοφῷ ζῴῳ πρέπον 
ἐπισκοποῦντες, ἀλλ᾽ εἰ παντοίως οὕτως ἔχει κατασκευῆς, ὡς οὐκ ἄν, εἴπερ ἑτέρως 
ἐγεγόνει, διέκειτ᾽ ἂν ἄµεινον. 2 ἓν µὲν δὴ καὶ πρῶτον κεφάλαιον ἀρίστης 
κατασκευῆς ὀργάνου ἀντιληπτικοῦ, εἰ πάντων µὲν σχηµάτων, πάντων δὲ µεγεθῶν, 
ὅσα κινεῖν ἄνθρωπος πέφυκεν, ἑτοίµως ἀντιλαµβάνοιτο. 3 πότερον οὖν ἦν ἄµεινον 
αὐτῷ πρὸς ταῦτα, σχισθῆναι πολυειδῶς ἢ παντάπασιν ἀσχίστῳ γενέσθαι; ἢ τοῦτο 
µὲν οὐδὲ λόγου δεῖται πλείονος, ὡς ἄσχιστος µὲν µείνασα τηλικούτου µεγέθους 
ἔψαυσεν ἂν ἑκάστου τῶν ὁµιλούντων, ἡλίκη περ οὖσα ἔτυχεν, εἰς πολλὰ δὲ 
σχισθεῖσα καὶ τοὺς πολὺ µείζονας ἑαυτῆς ὄγκους ῥᾳδίως ἔµελλε περιλήψεσθαι καὶ 
θηράσειν ἀκριβῶς τὰ σµικρότατα; τοῖς µὲν γὰρ ἐπεκτείνεται τῇ διαστάσει τῶν 
δακτύλων αὐτὰ περιλαµβάνουσα, τὰ σµικρότατα δ᾽ οὐχ ὅλη πειρᾶται λαµβάνειν, 
διαδιδράσκει γὰρ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ πρὸς ταῦτα δυοῖν δακτύλων χρῆσθαι τοῖς 
ἄκροις· οὕτω µὲν δὴ πρός τε τὴν τῶν µειζόνων καὶ τὴν τῶν ἐλαττόνων ἑαυτῆς 
ἀσφαλῆ λαβὴν ἡ χεὶρ ἄριστα διάκειται. 4 πρὸς δ᾽ αὖ τὸ πολυειδῆ σχήµατα 
περιλαµβάνειν δύνασθαι κάλλιστον ἦν ἐσχίσθαι πολυειδῶς, ὡς νῦν ἔσχισται· καὶ 
πρὸς ταῦτ᾽ ἄριστα πάντων ἀντιληπτικῶν ὀργάνων φαίνεται παρεσκευασµένη. καὶ 
γὰρ περὶ τὸ σφαιροειδὲς σφαιροῦσθαι δύναται κατὰ κύκλον αὐτὸ πανταχόθεν 
περιλαµβάνουσα καὶ τοῖς εὐθέσιν ἢ κοίλοις ἀσφαλῶς περιβαίνει· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ 
πᾶσι σχήµασιν· ἐκ τριῶν γὰρ ἅπαντα γραµµῶν συνίσταται, κυρτῆς καὶ κοίλης καὶ 
εὐθείας. ἐπεὶ δὲ πολλὰ τῶν σωµάτων µείζονα τὸν ὄγκον εἶχεν ἢ κατὰ µίαν χεῖρα, 
σύµµαχον ἑκατέρᾳ τὴν ἑτέραν ἡ φύσις ἐποίησεν, ὥστ᾽ ἀµφοτέρας ἐξ ἐναντίων 
µερῶν περιλαµβανούσας αὐτὰ µηδὲν ἀπολείπεσθαι µιᾶς µεγίστης … 3, 1 Χεῖρας 
µὲν δὴ µόνος ἁπάντων ζῴων ὁ ἄνθρωπος ἔσχεν, ὄργανα πρέποντα ζῴῳ σοφῷ· 
δίπουν δ᾽ αὐτὸ µόνον ἐν τοῖς πεζοῖς ἐγένετο καὶ ὀρθόν, ὅτι χεῖρας ἔσχε. τοῦ γὰρ 
ἀναγκαίου πρὸς τὴν ζωὴν σώµατος ἐκ τῶν κατὰ τὸν θώρακά τε καὶ τὴν κοιλίαν 
µορίων συµπληρουµένου καὶ δεοµένου κώλων εἰς βάδισιν, ἐπὶ µὲν ἐλάφων τε καὶ 
κυνῶν καὶ ἵππων καὶ τῶν παραπλησίων τὰ πρόσθια κῶλα τοῖς ὄπισθεν 
ὁµοιοσκελῆ γέγονε καὶ τοῦτ᾽ αὐτοῖς εἰς τάχος συντελεῖ· ἀνθρώπῳ δέ ― οὔτε γὰρ 
οἰκείου τάχους ἔδει µέλλοντί γε δαµάσεσθαι σοφίᾳ τε καὶ χερσὶν ἵππον ἄµεινόν τ᾽ 
ἦν µακρῷ πρὸ τῆς ὠκύτητος ὄργανα σχεῖν εἰς ἁπάσας τέχνας ἀναγκαῖα ― τὰ 
πρόσθια κῶλα χεῖρες ἐγένοντο. 2 τί δὴ οὖν οὐ καὶ τέτταρα σκέλη καὶ χεῖρας ἐπ᾽ 
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αὐτοῖς ἔσχεν, ὥσπερ οἱ Κένταυροι; ὅτι πρῶτον µὲν ἀδύνατος τῇ φύσει τῶν τοσοῦ-
τον διαφερόντων σωµάτων ἡ µῖξις … οὐ γὰρ οὖν οὐδ᾽ εἰ συνουσία τις ἀφροδίσιος 
ἀνθρώπῳ πρὸς ἵππον γένοιτο, τελειώσουσιν αἱ µῆτραι τὸ σπέρµα. Πίνδαρος δ᾽ εἰ 
µὲν ὡς ποιητὴς προσίεται τὸ τῶν Κενταύρων µυθολόγηµα, συγχωρητέον αὐτῷ· εἰ 
δ᾽ ὡς σοφὸς ἀνὴρ καί τι περιττότερον τῶν πολλῶν ἐπίστασθαι προσποιούµενος 
ἐτόλµα γράφειν     

                                                               «ὃς   
 ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐµίγνυτ᾽ ἐν Παλίου    
σφυροῖς, ἐκ δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς    
θαυµαστός, ἀµφοτέροις    
ὅµοιοι τοκεῦσι, τὰ µατρόθεν µὲν    
κάτω, τὰ δ᾽ ὕπερθε πατρός»,  

ἐπιτιµητέον αὐτοῦ τῇ προσποιήσει τῆς σοφίας … ἀλλ᾽, ὦ Πίνδαρε, σοὶ µὲν ᾄδειν τε 
καὶ µυθολογεῖν ἐπιτρέποµεν, εἰδότες τὴν ποιητικὴν µοῦσαν οὐχ ἥκιστα τῶν ἄλλων 
τῶν οἰκείων κόσµων καὶ τοῦ θαύµατος δεοµένην· ἐκπλῆξαι γάρ, οἶµαι, καὶ θέλξαι 
καὶ κηλῆσαι τοὺς ἀκροατάς, οὐ διδάξαι βούλεσθε. 3 ἡµεῖς δ᾽, οἷς ἀληθείας, οὐ 
µυθολογίας µέλει, σαφῶς ἴσµεν οὐσίαν ἀνθρώπου τε καὶ ἵππου παντάπασιν ἄµι-
κτον ὑπάρχουσαν. εἰ δὲ καὶ συγχωρήσαιµεν ἐν γοῦν τῇ κυήσει καὶ µίγνυσθαι καὶ 
τελεοῦσθαι τὸ ζῷον τοῦτο τὸ οὕτως ἄτοπόν τε καὶ ἀλλόκοτον, ἀλλὰ τίσι γε τροφαῖς 
θρέψεται τὸ γεννηθέν, οὐκ ἂν εὕροιµεν· ἢ πόαις µέν τισι καὶ κριθαῖς ὠµαῖς τὰ 
κάτω τὰ ἵππεια, ταῖς δ᾽ ἑφθαῖς καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις ἐδέσµασι τὰ ἄνω; ἄµεινον 
µέντ᾽ ἂν οὕτως ἦν αὐτῷ καὶ δύο στόµατα γεγονέναι, τὸ µὲν ἀνθρώπειον, τὸ δ᾽ 
ἵππειον … 4 ἀλλ᾽ εἰ καὶ ταῦτά τις ὑπερβαίνοι πάντα τὰ ἄτοπα καὶ συγχωρήσειε καὶ 
γεννᾶσθαι δύνασθαι καὶ διαζῆν τὸν ἱπποσκελῆ τοῦτον ἄνθρωπον, οὐδὲν αὐτῷ 
πλέον ἐκ τῆς τοιαύτης κατασκευῆς ὅτι µὴ τὸ τάχος· οὐδὲ τοῦτ᾽ ἁπλῶς οὐδ᾽ ἐν 
ἅπασι χωρίοις, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὁµαλέσι τε καὶ λείοις πεδίοις µόνοις· εἰ δέ που δέοι 
πρὸς ὄρθιον δραµεῖν ἢ κάταντες ἢ λοξὸν ἢ ἀνώµαλον, ἡ νῦν οὖσα κατασκευὴ τῶν 
ἀνθρωπείων σκελῶν ἀµείνων µακρῷ … ἐβουλόµην δ᾽ ἂν αὐτὸν ἰδεῖν ἢ 
οἰκοδοµούµενον ἢ ναυπηγούµενον ἢ διὰ τῶν ἱστῶν ἐπὶ τὰς κεραίας τῶν πλοίων 
ἀναρριχώµενον ἢ ὅλως τῶν ναυτικῶν ἔργων τι µεταχειριζόµενον, ὡς ἄτοπός τε 
δεινῶς ἐν ἅπασιν ἦν ἂν καὶ πολλαχῇ τελέως ἀδύνατος … πῶς δ᾽ ἂν ἐπὶ τὰς 
κεραίας τῶν νεῶν; οἷος δ᾽ ἂν ἐρέσσων ἦν, ᾧ γε µηδὲ καθῆσθαι καλῶς ἐνεχώρει; 
κἂν εἰ τοῦτό γε αὐτῷ ὑπῆρχε, τὰ πρόσθια σκέλη τὰς τῶν χειρῶν ἐνεργείας ἐκώλυεν 
ἄν. ἀλλ᾽ ἴσως µὲν ἂν ναύτης ἄχρηστος, γεωργὸς δ᾽ ἂν ἦν χρήσιµος· ἀλλ᾽ ἐνταῦθα 
καὶ πλέον ἀχρηστότερος, καὶ µάλιστ᾽ εἰ πρᾶξαί τι δέοι τοῖς δένδροις ἐπαναβαί-
νοντα καί τινας τῶν καρπῶν δρέπεσθαι. 5 µὴ τοίνυν ταύτην µόνην αὐτοῦ θεώρει 
τὴν ἀτοπίαν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς τέχνας ἁπάσας ἴθι καὶ σκόπει χαλκεύοντα καὶ σκυτοτο-
µοῦντα καὶ ὑφαίνοντα καὶ ἠπώµενον αὐτὸν καὶ γράµµατα γράφοντα, πῶς µὲν 
καθιεῖται, ποίοις δὲ µηροῖς ἐπιθήσει τὸ βιβλίον, ἢ τῶν ἄλλων ὀργάνων ἕκαστον 
ὅπως µεταχειριεῖται. πρὸς γὰρ αὖ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οἷς ἄνθρωπος ἐξαιρέτως 
ἔχει, καὶ τὸ καθέζεσθαι χρησίµως ἐπὶ τῶν ἰσχίων   τούτῳ µόνῳ πάντων ζῴων 
ὑπάρχει. λέληθε δὲ καὶ τοῦτο τοὺς πολλοὺς καὶ νοµίζουσιν ὀρθὸν µόνον ἑστάναι 
τὸν ἄνθρωπον, οὐκ εἰδότες ὅτι καὶ τὸ καθέζεσθαι µόνος ἔχει … θαῦµα γὰρ δὴ καὶ 
τοῦτο τῶν Κενταύρων ἐκείνων, οὔτε σκίµποδι χρῆσθαι δυναµένων ὅλως οὔτ᾽ ἐπὶ 
τῆς γῆς ἀναπαύεσθαι· δεῖται γὰρ τῶν ἐν αὐτοῖς µορίων ἡ κατασκευὴ τοῦ σώµατος 
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ἑκατέρα θατέρου, ἡ µὲν ἀνθρώπειος σκίµποδος, ἡ δ᾽ ἵππειος γῆς. ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ 
ἱππείοις τέτταρσι σκέλεσιν, ἀλλ᾽ ἀνθρωπείοις ἄµεινον ἡµῖν κεχρῆσθαι. οὕτω µέν 
γε πρὸς τῷ µηδὲν ἔχειν πλέον εἰς µηδεµίαν ἐνέργειαν ἔτι καὶ τὸ τάχος ἀνθρώποις 
ἀπώλετ᾽ ἄν … καθόλου γὰρ εἰπεῖν, εἴ τι µέλλει χερσὶ καλῶς χρῆσθαι ζῷον, οὐδὲν 
χρὴ τούτου προκεῖσθαι τῶν στέρνων ἐµπόδισµα, µὴ ὅτι σύµφυτον, ἀλλὰ µηδ᾽ ἐπί-
κτητον. 2 Ἵππῳ µέντοι καὶ βοῒ καὶ κυνὶ καὶ λέοντι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς παραπλη-
σίοις, ὡς ἂν µηδεµίαν µέλλουσι µεταχειρίζεσθαι τέχνην, ὥσπερ µάταιον ἦν χεῖρας 
ἔχειν, οὕτω καὶ δίποσιν εἶναι· τί γὰρ ἂν ἦν τὸ πλέον αὐτοῖς, ὀρθοῖς µὲν ἐπὶ δυοῖν 
ποδοῖν ἑστῶσι, χεῖρας δ᾽ οὐκ ἔχουσιν; ἐµοὶ µὲν οὐχ ὅπως ἂν οὐδὲν πλέον ἔχειν 
οὕτω κατασκευασθέντα δοκεῖ, ἀλλὰ καὶ τῶν νῦν ὑπαρχόντων αὐτοῖς στερήσεσθαι, 
πρώτης µὲν τῆς περὶ τὴν ἐδωδὴν ἑτοιµότητος, δευτέρας δὲ τῆς τῶν ἐµπροσθίων 
µελῶν ἀσφαλείας, καὶ τρίτου τοῦ τάχους.  

 
Μετάφραση 

Για τη χρησιµότητα των µελών του σώµατος 
1, 1 Όπως ακριβώς από τα ζωντανά πλάσµατα το καθένα λέγεται ότι είναι ένα επειδή 
φαίνεται να έχει δική του περιγραφή που δεν συνάπτεται καθόλου µε τα άλλα, έτσι και 
από τα µέρη του σώµατος το µάτι, η µύτη, η γλώσσα, ο εγκέφαλος ένα λέγονται ότι είναι 
το καθένα, επειδή φαίνονται να έχουν ξεχωριστή περιγραφή (το ένα από το άλλο) … 2 
Η χρησιµότητα όλων αυτών έγκειται στην ψυχή· διότι το σώµα είναι όργανό της και 
γι’αυτό πολύ διαφέρουν µεταξύ τους τα µέρη των ζωντανών πλασµάτων, επειδή 
διαφέρουν και οι ψυχές τους· διότι άλλα είναι θαρραλέα, άλλα δειλά και άλλα άγρια, 
άλλα ήµερα, άλλα είναι πιο κοινωνικά και δηµιουργικά, ενώ άλλα πιο µοναχικά. Σε όλα 
πάντως το σώµα είναι ταιριαστό µε τα ήθη και τις δυνάµεις της ψυχής· στο άλογο το 
σώµα κοσµείται µε ισχυρές οπλές και χαίτη, διότι είναι και γρήγορο και υπερήφανο και 
γενναίο ζώο· στο λιοντάρι, επειδή είναι γενναίο και θαρραλέο, το σώµα είναι ισχυρό µε 
δόντια και νύχια· έτσι συµβαίνει και µε τον ταύρο και το γουρούνι· το ένα έχει από τη 
φύση του κέρατα, ενώ το άλλο χαυλιόδοντες ως όπλα· αντίθετα στο ελάφι και στον 
λαγό, επειδή είναι δειλά ζώα, το σώµα είναι γρήγορο, εντελώς γυµνό όµως και άοπλο. 
Διότι θεωρώ ότι η ταχύτητα ταίριαζε στους δειλούς, ενώ τα όπλα στους γενναίους. Η 
φύση λοιπόν δεν όπλισε κανέναν δειλό ούτε άφησε άοπλο κανέναν γενναίο. 2 Στον 
άνθρωπο όµως, που είναι σοφός και ο µόνος θεϊκός από τα επίγεια πλάσµατα, αντί για 
όλα µαζί τα αµυντικά όπλα έδωσε χέρια, όργανο αναγκαίο για όλες τις τέχνες, το ίδιο 
κατάλληλο για ειρήνη και για πόλεµο … Αλλά το λιοντάρι είναι ταχύτερο από τον 
άνθρωπο. Και λοιπόν; Ο άνθρωπος µε τη σοφία και τα χέρια του δάµασε το άλογο, που 
είναι γρηγορότερο ζώο από το λιοντάρι· και χρησιµοποιεί το άλογο για να αποφύγει και 
να καταδιώκει εκείνο και καθισµένος ψηλά σε αυτό, επιτίθεται στο λιοντάρι, που είναι 
χαµηλά. Δεν είναι λοιπόν ούτε γυµνός ούτε ευάλωτος ούτε άοπλος ούτε ανυπόδητος ο 
άνθρωπος, αλλά διαθέτει σιδερένιο θώρακα όποτε θέλει, που είναι πιο δύσκολο να 
τρωθεί σε σύγκριση µε οποιοδήποτε δέρµα, έχει και κάθε είδους υποδήµατα και όπλα 
και καλύµµατα προστασίας· διότι όχι µόνο ο θώρακας αλλά και η οικία και το τείχος και 
ο πύργος είναι καλύµµατα που προστατεύουν τον άνθρωπο … 3 Με αυτά τα χέρια ο 
άνθρωπος και ρούχα ύφανε και δίχτυα έπλεξε και κρίκους για δόρατα και δίχτυα για το 
ψάρεµα και απόχες για τα πουλιά, ώστε να κυριαρχεί όχι µόνο στα επίγεια αλλά και στα 
θαλάσσια και στα εναέρια πλάσµατα. Τέτοιο ισχυρό όπλο είναι για τον άνθρωπο το χέρι. 
Ως ειρηνικό όµως και πολιτικό (προορισµένο να ζει σε οργανωµένη κοινωνία) ζώο ο 
άνθρωπος έγραψε µε τα χέρια του και νόµους, ίδρυσε και βωµούς και αγάλµατα για τους 
θεούς και κατασκεύασε πλοία και αυλό και λύρα και σµίλη και µασιά και όλα τα άλλα 
όργανα των τεχνών και άφησε γραπτά υποµνήµατα της θεωρίας τους· και σε σένα 
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υπάρχει η δυνατότητα ακόµη και τώρα να συνοµιλείς µε τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη και τον Ιπποκράτη και τους άλλους παλαιούς χάρη στα γράµµατα και στα 
χέρια. 3 Όπως ο άνθρωπος είναι το σοφότερο ζώο, έτσι και τα χέρια είναι όργανα που 
ταιριάζουν σε σοφό ζώο. Δεν έγινε ο πιο σοφός, επειδή είχε χέρια, όπως έλεγε ο 
Αναξαγόρας αλλά επειδή ήταν ο πιο σοφός, γι’αυτό και είχε χέρια, όπως λέει ο 
Αριστοτέλης, που το γνωρίζει πάρα πολύ σωστά. Διότι δεν ήταν τα χέρια που εδίδαξαν 
τον άνθρωπο τις τέχνες αλλά η λογική. Τα χέρια είναι όργανο, όπως η λύρα είναι όργανο 
του µουσικού και η µασιά του µεταλλουργού. 2 Μπορεί κανείς να καταλάβει ξεκάθαρα 
ότι δεν είναι τα µέρη του σώµατος που πείθουν την ψυχή να γίνει δειλή ή θαρραλέα ή 
σοφή, αν δει τα νεογέννητα ζώα να προσπαθούν να αντιδράσουν πριν ολοκληρωθεί η 
ανάπτυξη στα µέρη του σώµατός τους· εγώ πολλές φορές είδα µοσχαράκι να χτυπά µε 
το κεφάλι του πριν φυτρώσουν τα κέρατά του, πουλαράκι να κλωτσάει ενώ είναι 
µαλακές ακόµη οι οπλές του, µικρό γουρουνάκι να προσπαθεί να αµυνθεί µε το σαγόνι 
του χωρίς να έχουν φυτρώσει τα µεγάλα δόντια και νεογέννητο σκυλάκι να τεντώνεται 
για να δαγκώσει, ενώ τα δόντια του ακόµη είναι µαλακά. 3 Διότι κάθε ζώο έχει 
συναίσθηση των δυνάµεων της ψυχής του και των µερών στα οποία υπερέχει χωρίς να 
τα έχει διδαχθεί … «Η φύση των ζωντανών πλασµάτων δεν διδάσκεται» λέει ο 
Ιπποκράτης· έτσι µου φαίνεται ότι και τα υπόλοιπα ζώα εκ φύσεως µάλλον παρά µε τη 
λογική ασκούν την τέχνη τους· οι µέλισσες πλάθουν κερήθρες, τα µυρµήγκια 
κατασκευάζουν αποθήκες και λαβύρινθους, οι αράχνες γνέθουν και υφαίνουν. Και έχω 
καταλήξει στο ότι τα έργα αυτά δεν τα διδάσκονται. 4 Ο άνθρωπος όµως, όπως στο 
σώµα είναι γυµνός από όπλα, έτσι και στην ψυχή είναι έρηµος από τέχνες. Γι’αυτόν τον 
λόγο, ως αντιστάθµισµα για τη γυµνότητα του σώµατος έλαβε τα χέρια και για την 
έλλειψη τεχνών στην ψυχή έλαβε τη λογική· όλα αυτά όταν τα χρησιµοποιεί, εξοπλίζει 
και φρουρεί το σώµα παντοειδώς και στολίζει την ψυχή µε όλες τις τέχνες … 2 Ορθά 
λοιπόν ισχυριζόταν ο Αριστοτέλης ότι το χέρι είναι το κατεξοχήν εργαλείο σε σχέση µε 
όλα τα άλλα· και ορθά θα έλεγε και κάποιος από εµάς, µιµούµενος εκείνον, ότι η λογικη 
είναι η κατεξοχήν τέχνη σε σύγκριση µε τις άλλες τέχνες. Διότι, όπως το χέρι, χωρίς να 
περιλαµβάνεται στα ιδιαίτερα εργαλεία, επειδή από τη φύση του πιάνει τα πάντα καλά, 
είναι το κατ’εξοχήν εργαλείο, έτσι και η λογική, αν και δεν περιλαµβάνεται στις 
επιµέρους τέχνες, επειδή εκ φύσεως τις δέχεται όλες, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η 
κατ’ εξοχήν τέχνη σε σχέση µε τις υπόλοιπες· ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο µόνος απ’ όλα 
τα ζωντανά πλάσµατα που, επειδή είχε στην ψυχή αντί για τέχνες την κατ’εξοχήν τέχνη, 
απέκτησε και στο σώµα αντί για άλλα εργαλεία το κατ’εξοχήν εργαλείο. 5 Εµπρός 
λοιπόν ας εξετάσουµε ενδελεχώς αυτό το µέρος του σώµατος, το χέρι, ερευνώντας 
πρώτα όχι αν είναι απλώς χρήσιµο ή ταιριαστό σε σοφό πλάσµα, αλλά αν είναι τέτοια η 
κατασκευή του από κάθε άποψη που δεν θα µπορούσε να είναι καλύτερη, αν είχε γίνει 
διαφορετικά. 2 Το πρώτο και σηµαντικότερο χαρακτηριστικό όµως που πρέπει να έχει 
ένα όργανο που χρησιµοποιείται για να πιάνει ώστε να είναι άριστα κατασκευασµένο, 
είναι να µπορεί να πιάνει εύκολα όλα όσα ο άνθρωπος εκ φύσεως µπορεί να µετακινεί 
ανεξάρτητα από το σχήµα και το µέγεθος. 3 Ποιο από τα δύο λοιπόν ήταν καλύτερο για 
το χέρι γι’αυτόν τον σκοπό, να έχει χωρισθεί σε δάχτυλα ή να είναι συνολικά ενιαίο; Ή 
αυτό δεν χρειάζεται να το συζητάµε περισσότερο, εφόσον, αν ήταν ενιαίο, θα έπιανε από 
τα αντικείµενα γύρω του µόνο όποιο τύχαινε να έχει το ίδιο µέγεθος µε αυτό; Ενώ, αν 
είναι χωρισµένο σε πολλά δάχτυλα, εύκολα θα µπορούσε να πιάσει και αντικείµενα 
πολύ µεγαλύτερου όγκου από το ίδιο και να συλλάβει µε ακρίβεια τα πάρα πολύ µικρά; 
Διότι για τα µεν µεγάλα τεντώνεται µε την έκταση των δαχτύλων πιάνοντάς τα, ενώ τα 
πολύ µικρά δεν επιχειρεί να τα πιάσει µε ολόκληρη την παλάµη, διότι έτσι θα ξεφύγουν, 
αλλά για να τα πιάσει, αρκεί να χρησιµοποιηθούν δύο δάκτυλα, τα ακρινά· έτσι το χέρι 
έχει την καλύτερη κατασκευή για να πιάνει µε ασφάλεια και τα µεγαλύτερα και τα 
µικρότερα αντικείµενα από αυτό. 4 Επιπλέον, είναι καλύτερα που το χέρι είναι 
χωρισµένο σε δάχτυλα για να µπορεί να πιάνει αντικείµενα κάθε σχήµατος· και γι’αυτόν 
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τον σκοπό φαίνεται ότι είναι κατασκευασµένο µε τον καλύτερο τρόπο απ’όλα τα όργανα 
που χρησιµοποιούµε για να πιάνουµε. Διότι µπορεί να περικλείει το σφαιροειδές 
αντικείµενο πιάνοντάς το ολόγυρα από παντού και να πιάνει µε ασφάλεια και τα ίσια και 
τα κοίλα· και, αν ισχύει αυτό, τότε και όλα τα σχήµατα, διότι τα πάντα από τρεις 
γραµµές συνίστανται, από την κυρτή, την κοίλη και την ευθεία. Επειδή όµως πολλά 
σώµατα είναι πιο ογκώδη από το ένα χέρι, η φύση έκανε ώστε να έχει το ένα χέρι ως 
σύµµαχο το άλλο, ώστε και τα δύο πιάνοντας τα αντικείµενα από την αντίθετη πλευρά, 
καθόλου να µην υπολείπονται έναντι ενός τεράστιου χεριού … 3 Απ’ όλα τα ζωντανά 
πλάσµατα µόνο στον άνθρωπο δόθηκαν χέρια, όργανα ταιριαστά σε σοφό ζώο· και µόνο 
αυτός είναι δίποδο από τα ζώα της ξηράς και όρθιο, επειδή έχει χέρια. Εφόσον το µέρος 
του σώµατος, που είναι αναγκαίο για την επιβίωση, απαρτιζόταν από τα µέρη στον 
θώρακα και την κοιλιά, χρειαζόταν όµως και άκρα για να βαδίσει, στα µεν ελάφια και 
στους σκύλους και στα άλογα και στα παρόµοια ζώα τα µπροστινά άκρα έγιναν όµοια 
µε τα πισινά· και αυτό το στοιχείο συντελεί στο να είναι γρήγορα αυτά τα ζώα· στον 
άνθρωπο όµως, εφόσον δεν χρειαζόταν δική του ιδιαίτερη ταχύτητα, καθώς επρόκειτο 
να δαµάσει µε τη σοφία και τα χέρια το άλογο και ήταν πολύ καλύτερο να έχει αντί για 
ταχύτητα όργανα αναγκαία για την άσκηση όλων των τεχνών, τα µπροστινά άκρα έγιναν 
χέρια. 2 Για ποιον λόγο όµως δεν έχει και τέσσερα πόδια και επιπλέον και χέρια, όπως οι 
Κένταυροι; Πρώτον, διότι είναι αδύνατη από τη φύση η ανάµιξη τόσο διαφορετικών 
σωµάτων … ούτε θα ήταν δυνατόν, ακόµη κι αν υπήρχε ερωτική συνουσία µεταξύ 
ανθρώπου και αλόγου, να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του σπέρµατος από τη µήτρα. Στον 
Πίνδαρο όµως, αν ως ποιητής υιοθετεί τον µύθο των Κενταύρων, είναι δυνατόν να του 
επιτρέπουµε να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο· αν όµως ως σοφός, που προσποιείται ότι 
γνωρίζει κάτι περισσότερο από τους πολλούς, τόλµησε να γράψει:  

«Αυτός (ο Κένταυρος) 
συνευρέθηκε µε άλογα της Μαγνησίας, στου Πηλίου 
στους πρόποδες, και γεννήθηκε στρατός θαυµαστός,   
µε τους δύο γονείς όµοιος, µε τη µητέρα,  
στο κάτω µέρος του σώµατος, ενώ στο πάνω µε τον πατέρα.», 

πρέπει να τον κατακρίνουµε, διότι προσποιήθηκε τον σοφό … Σε σένα όµως Πίνδαρε 
επιτρέπουµε να συνθέτεις και να µυθολογείς, επειδή γνωρίζουµε ότι η ποιητική µούσα 
χρειάζεται πολύ και το θαύµα εκτός από τα άλλα τα δικά της στολίδια· διότι (εσείς, οι 
ποιητές) θέλετε, νοµίζω, να καταπλήξετε, να προσελκύσετε και να µαγέψετε τους 
ακροατές, όχι να τους διδάξετε. 3 Εµείς όµως, που ενδιαφερόµαστε για την αλήθεια και 
όχι για τους µύθους, σαφώς γνωρίζουµε ότι η ουσία των ανθρώπου και του αλόγου είναι 
παντελώς αδύνατον να αναµιχθούν. Αλλά κι αν ακόµη δεχόµασταν σε µια τέτοια κύηση 
και τη σύλληψη και την ολοκλήρωσή της γι’αυτό το τόσο παράδοξο και αλλόκοτο 
ζωντανό πλάσµα, και πάλι δεν θα µπορούσαµε να βρούµε µε ποιες τροφές θα τραφεί το 
νεογέννητο: µε χορτάρια και ωµό κριθάρι το κάτω µέρος, το αλογίσιο, ή µε ψηµένα και 
ανθρώπινα εδέσµατα το πάνω µέρος του; Καλύτερα θα ήταν έτσι να έχει αυτό και δύο 
στόµατα, ένα ανθρώπινο και ένα αλογίσιο … 4 Αλλά κι αν ακόµη κανείς υπερβεί όλα τα 
παράδοξα και δεχτεί ότι µπορεί και να γεννηθεί και να ζει αυτός ο αλογοπόδαρος 
άνθρωπος, κανένα παραπάνω πλεονέκτηµα δεν θα είχε λόγω αυτής της σωµατικής του 
διάπλασης εκτός από την ταχύτητα· και αυτό ούτε απολύτως ούτε σε όλα τα εδάφη, 
αλλά µόνο σε οµαλές και λείες πεδιάδες· ενώ, αν έπρεπε να τρέξει κάπου σε ανηφόρα ή 
κατηφόρα ή σε λοξό ή ανώµαλο έδαφος, η τωρινή κατασκευή των ανθρώπινων ποδιών 
είναι κατά πολύ καλύτερη … Θα ήθελα να τον δω να χτίζει σπίτια ή να ναυπηγεί πλοία 
ή να αναρριχάται από τα κατάρτια στις κορυφές των πλοίων ή να ασχολείται γενικά µε 
κάποια ναυτική εργασία! Πόσο φοβερά παράδοξος θα ήταν σε όλα και σε πολλά 
εντελώς ανίκανος! Πώς θα µπορούσε να ανεβεί στην κορυφή των πλοίων; Πώς θα 
µπορούσε να κωπηλατεί αυτός που δεν µπορεί καλά καλά ούτε να καθήσει; Ακόµη κι αν 
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µπορούσε να το κάνει, τα µπροστινά πόδια θα εµπόδιζαν τις κινήσεις των χεριών. Αλλά 
ίσως θα ήταν άχρηστος ως ναύτης, αλλά χρήσιµος ως γεωργός· εδώ όµως θα ήταν 
ακόµη πιο άχρηστος και µάλιστα αν έπρεπε σκαρφαλώνοντας στα δέντρα να κάνει κάτι 
και να µαζέψει καρπούς. 5 Μη βλέπεις όµως σε αυτόν µόνο αυτό το παράδοξο· πήγαινε 
και σε όλες τις τέχνες και σκέψου τον ως σιδηρουργό, ως υποδηµατοποιό, σκέψου τον 
να υφαίνει, να µπαλώνει και να γράφει γράµµατα. Πώς θα κάθεται, σε ποιους µηρούς θα 
ακουµπήσει το βιβλίο ή πώς θα χειρίζεται το καθένα από τα άλλα εργαλεία; Διότι εκτός 
από όλα τα άλλα τα οποία έχει αποκλειστικά ο άνθρωπος, µόνο αυτός έχει από όλα τα 
ζωντανά πλάσµατα και τη χρήσιµη ικανότητα να κάθεται στα ισχία του. Και αυτό έχει 
διαφύγει την προσοχή των περισσοτέρων και νοµίζουν ότι ο άνθρωπος είναι ο µόνος 
που στέκεται όρθιος, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι είναι και ο µόνος που έχει τη 
δυνατότητα να κάθεται … Διότι είναι θαυµαστό και αυτό µε εκείνους τους Κενταύρους, 
το ότι δεν µπορούν δηλαδή γενικά ούτε να χρησιµοποιήσουν κρεβάτι … ούτε να 
αναπαυθούν στη γη· διότι η κατασκευή του σώµατός τους για το καθένα από τα δύο 
µέρη τους χρειάζεται κάτι διαφορετικό, για το ανθρώπινο µέρος χρειάζεται κρεβάτι και 
για το αλογίσιο γη. Ίσως όµως να ήταν καλύτερα για µας να χρησιµοποιούµε όχι 
τέσσερα αλογίσια αλλά ανθρώπινα πόδια. Έτσι όµως εκτός από το ότι δεν θα υπήρχε 
κανένα παραπάνω πλεονέκτηµα σε καµία ενέργεια, επιπλέον ο άνθρωπος θα έχανε και 
αυτό της ταχύτητας … Και για να ανακεφαλαιώσουµε, αν πρέπει κάποιο ζωντανό 
πλάσµα να χρησιµοποιήσει καλά τα χέρια του, δεν πρέπει να έχει τίποτε ως εµπόδιο 
µπροστά στο στέρνο του, όχι µόνο εκ φύσεως αλλά ούτε και επίκτητο. 2 Για το άλογο 
λοιπόν και το βόδι, για τον σκύλο και το λιοντάρι και για τα άλλα παρόµοια ζώα, επειδή 
δεν επρόκειτο να ασκήσουν καµία τέχνη, όπως ήταν ανώφελο να έχουν χέρια, έτσι ήταν 
ανώφελο και να είναι δίποδα· διότι σε τι θα τα ωφελούσε επιπλέον, αν στέκονταν όρθια 
στα δυο πόδια χωρίς να έχουν χέρια; Εγώ νοµίζω ότι τίποτε δε θα κέρδιζαν αυτά, αν 
ήταν έτσι κατασκευασµένα, αλλά θα στερούνταν και όσα οφέλη έχουν τώρα, πρώτον 
την ετοιµότητα για την ανεύρεση τροφής, δεύτερον την ασφάλεια που τους δίνουν τα 
µπροστινά πόδια και τρίτον, την ταχύτητα.  
 

Σχόλια 
Τίτλος: Όπως επισηµαίνει ο Daremberg (Œuvres anatomiques 1, 111) η λέξη χρεία στον 
τίτλο θα µπορούσε να µεταφραστεί ως «ανάγκη» ή «χρήση», όπως όµως φαίνεται κατά 
την ανάγνωση της πραγµατείας, σκοπός του Γαληνού είναι να αποδείξει ότι κάθε µέλος 
του ανθρώπινου σώµατος έχει πλαστεί µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της λειτουργίας που είναι προορισµένο από τη 
φύση να επιτελέσει ― η αναφορά στη σοφή φύση θυµίζει πέραν του Αριστοτέλη και 
τους Στωικούς. Συνεπώς η σωστή έννοια και µετάφραση της λέξης χρεία είναι 
«χρησιµότητα» χάριν του τελικού σκοπού που πρέπει να επιτευχθεί, της άψογης δηλαδή 
λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισµού. 
 

1, 2, 1 τὸ γὰρ σῶµα ταύτης ὄργανον: Βλ. και Αριστοτέλη Περὶ ψυχῆς 415b 18-19: «πάντα 
γὰρ τὰ φυσικὰ σώµατα τῆς ψυχῆς ὄργανα». 
 

1, 2, 1 πᾶσι δ᾽ οὖν ἐπιτήδειον τὸ σῶµα τοῖς τῆς ψυχῆς ἤθεσί τε καὶ δυνάµεσιν: ο Γαληνός 
ασχολήθηκε σε πολλές πραγµατείες του µε το θέµα των σχέσεων µεταξύ της ψυχής και 
του σώµατος. Tην ίδια άποψη που εκφράζει εδώ, ότι δηλαδή το σώµα «ρυθµίζεται» µε 
βάση τα ήθη και τις δυνάµεις της ψυχής, εκφράζει και σε άλλα έργα του. Βλ. Περὶ 
σπέρµατος 2, 2, 5 (162, 9-11 De Lacy): «τοῖς γὰρ τῆς ψυχῆς ἤθεσί τε καὶ δυνάµεσιν ἡ 
φύσις ἐπιτήδειον παρασκευάζει τὸ σῶµα. τὰ δ᾽ ἤθη καὶ τὰς δυνάµεις ἔχει συµφύτους ἐκ τῆς 
κατὰ τὴν οὐσίαν κράσεως». Σε άλλες του πραγµατείες βέβαια διατυπώνει την εντελώς 
αντίθετη άποψη, ότι η ψυχή ακολουθεί το σώµα, έχει συγγράψει µάλιστα και την 
πραγµατεία µε τον προκλητικό τίτλο Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς 
δυνάµεις ἕπονται, στην οποία δεν διστάζει να δηλώσει ότι η ψυχή «δουλεύει τῷ σώµατι» 
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(32, 9 Μπάζου). Όσο κι αν φαίνονται ασυµβίβαστες οι απόψεις αυτές µεταξύ τους, από 
την επισκόπηση των σχετικών απόψεών του προκύπτει ότι ως γιατρός ο Γαληνός είχε 
περισσότερες ευκαιρίες να παρατηρήσει την επίδραση του σώµατος στην ψυχή, 
ιδιαιτέρως όταν αυτό νοσεί, παρά το αντίθετο. Πάντως αναγνώριζε τη συµπάθεια µεταξύ 
των δύο και η ιατρική του ιδιότητα δεν αναιρούσε τη δυνατότητά του να παρατηρεί και 
την αντίθετη επίδραση, αυτήν της ψυχής στο σώµα, χάρη και στη φιλοσοφική παιδεία 
που διέθετε (βλ. Μπάζου, Γαληνοῦ αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις 4*-6* για περισσότερη 
βιβλιογραφία και επεξήγηση της στάσης του Γαληνού). 
 

1, 2, 1 ἵππῳ µὲν … 1, 2, 2 ἀνθρώπῳ δέ: ο προβληµατισµός του Γαληνού για τα εφόδια 
που διαθέτουν εκ φύσεως οι ζωντανοί οργανισµοί γενικά, ζώα και άνθρωποι, 
προκειµένου να αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες του περιβάλλοντος, θυµίζουν τον µύθο 
για τη δηµιουργία των ανθρώπων (βλ. Πλάτων, Πρωταγόρας 320d-321d) σύµφωνα µε 
τον οποίο, τα αδέλφια Προµηθέας και Επιµηθέας επιφορτίσθηκαν από τους θεούς να 
διανείµουν ιδιότητες σε όλα τα πλάσµατα. Ο Επιµηθέας δεν υπολόγισε καλά τα 
διαθέσιµα εφόδια και, ενώ εξόπλισε τα ζώα, άφησε γυµνό και απροστάτευτο τον 
άνθρωπο µε αποτέλεσµα την κλοπή της φωτιάς και των έντεχνης σοφίας (δηλαδή των 
τεχνών) από το βασίλειο των θεών και την προσφορά τους από τον Προµηθέα στον 
άνθρωπο. 
 

1, 2, 2 ἀνθρώπῳ … χεῖρας ἔδωκεν: Βλ. Αριστοτέλη Περὶ ζῴων µορίων 686a25-29: «Ὁ 
µὲν οὖν ἄνθρωπος ἀντὶ σκελῶν καὶ ποδῶν τῶν προσθίων βραχίονας καὶ τὰς καλουµένας 
ἔχει χεῖρας. Ὀρθὸν µὲν γάρ ἐστι µόνον τῶν ζῴων διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν οὐσίαν 
εἶναι θείαν· ἔργον δὲ τοῦ θειοτάτου τὸ νοεῖν καὶ φρονεῖν». 
 

1, 2, 2 οὔκουν γυµνὸς οὐδ᾽ εὔτρωτος οὐδ᾽ ἄοπλος οὐδ᾽ ἀνυπόδετος ἄνθρωπος: Βλ. 
Αριστοτέλη Περὶ ζῴων µορίων 687a23-26: «Αλλ᾽ οἱ λέγοντες ὡς συνέστηκεν οὐ καλῶς ὁ 
ἄνθρωπος ἀλλὰ χείριστα τῶν ζῴων (ἀνυπόδητόν τε γὰρ αὐτὸν εἶναί φασι καὶ γυµνὸν καὶ 
οὐκ ἔχοντα ὅπλον πρὸς τὴν ἀλκήν) οὐκ ὀρθῶς λέγουσι.» και 687b2-5: «Ἡ γὰρ χεὶρ καὶ 
ὄνυξ καὶ χηλὴ καὶ κέρας γίνεται καὶ δόρυ καὶ ξίφος καὶ ἄλλο ὁποιονοῦν ὅπλον καὶ 
ὄργανον· πάντα γὰρ ἔσται ταῦτα διὰ τὸ πάντα δύνασθαι λαµβάνειν καὶ ἔχειν». 
 

1, 2, 3 πολιτικὸν <ζῷον> ὁ ἄνθρωπος: Βλ. Αριστοτέλη Πολιτικά 1253a2-3: «ὁ 
ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον». 
 

1, 3, 1 ὡς Ἀναξαγόρας ἔλεγεν: Βλ. Αριστοτέλη Περὶ ζῴων µορίων 687a8-10: 
«Αναξαγόρας µὲν οὖν φησι διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιµώτατον εἶναι τῶν ζῴων ἄνθρωπον· 
εὔλογον δὲ διὰ τὸ φρονιµώτατον εἶναι χεῖρας λαµβάνειν». 
 

1, 3, 1 ὡς Ἀριστοτέλης φησὶν ὀρθότατα γιγνώσκων: Βλ. Αριστοτέλη Περὶ ζῴων µορίων 
687a16-19: «ἡ δὲ φύσις ἐκ τῶν ἐνδεχοµένων ποιεῖ τὸ βέλτιστον, οὐ διὰ τὰς χεῖράς ἐστιν ὁ 
ἄνθρωπος φρονιµώτατος, ἀλλὰ διὰ τὸ φρονιµώτατον εἶναι τῶν ζῴων ἔχει χεῖρας». 
 

1, 3, 1 αἱ χεῖρες δ᾽ ὄργανον : Βλ. Αριστοτέλη Περὶ ζῴων µορίων 687a10-12: «Αἱ µὲν γὰρ 
χεῖρες ὄργανόν εἰσιν, ἡ δὲ φύσις ἀεὶ διανέµει, καθάπερ ἄνθρωπος φρόνιµος, ἕκαστον τῷ 
δυναµένῳ χρῆσθαι». 
 

1, 3, 2 τὰ νεογενῆ ζῷα θεασάµενον: ο Γαληνός στην πραγµατεία του Περὶ κυουµένων 
διαπλάσεως µε αφορµή τις παρατηρήσεις του από την ανατοµία και τη φυσιολογία, 
διατυπώνει την άποψη ότι κατά τα φαινόµενα οι δυνάµεις των ζώων είναι εγγενείς και 
εκδηλώνονται από τη στιγµή της γέννησής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 
ενδεχοµένως δεν είναι ακόµη ώριµες για να έχουν αποτέλεσµα. Βλ. Περὶ κυουµένων 
διαπλάσεως 6, 13 (96, 18-25 Nickel): «κατασκευάζει µὲν γὰρ αὐτὸν ἡ τῶν µερῶν τοῦ 
σώµατος χρῆσις ἅµα τῷ γεννηθῆναι τοῖς ζώοις ὑπάρχουσα. φαίνεται γοῦν ἕκαστον ἐκείνῳ 
τῷ µέρει τοῦ σώµατος ἀµυνόµενον, ὃ τῶν ἄλλων ὑπερέχει, µόσχος µὲν κυρίττων, πρὶν 
φῦσαι τὰ κέρατα, πῶλος δ᾽ ἵππου λακτίζων οὐδέπω στερεαῖς ταῖς ὁπλαῖς, ὥσπερ γε τὸ µὲν 
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σκυλάκιον δάκνειν ἐπιχειροῦν, κἂν µηδέπω κρατεροὺς ἔχῃ τοὺς ὀδόντας, ὅσα δὲ πτηνὰ 
τῶν ζῴων ἐστίν, ἐγχειροῦντα πέτεσθαι, κἂν µήπω δύνηται». Όπως υποστηρίζει ο Γαληνός 
στη συνέχεια (6, 14) στην προαναφερθείσα πραγµατεία, το ίδιο συµβαίνει και µε το 
ανθρώπινο σώµα, καθώς φαίνεται ότι και ο άνθρωπος προχωρεί σε κινήσεις αυτοµάτως, 
ενστικτωδώς, χωρίς να προλαβαίνει να σκεφθεί ποιον µυ πρέπει να κινήσει. 
 

1, 3, 3 «φύσιες γὰρ ζῴων ἀδίδακτοι»: Βλ. Ιπποκράτη Περὶ τροφῆς 39 και το 
προηγούµενο σχόλιο. Το ίδιο συµβαίνει και σε περιπτώσεις ασθενειών κατά τις οποίες 
παρατηρείται ότι η φύση έχει την τάση να αυτοθεραπεύεται χωρίς να το έχει διδαχθεί, 
βλ. Ιπποκράτη Ἐπιδηµίαι 6, 5, 1: «ἀπαίδευτος ἡ φύσις ἐοῦσα καὶ οὐ µαθοῦσα τὰ δέοντα 
ποιέει». 
 

1, 4, 1 Ἀριστοτέλης οἷον ὄργανόν τι πρὸ ὀργάνων ἔφασκεν εἶναι τὴν χεῖρα: Βλ. 
Αριστοτέλη Περὶ ψυχῆς 432a2: «καὶ γὰρ ἡ χεὶρ ὄργανόν ἐστιν ὀργάνων» και Περὶ ζῴων 
µορίων 687a20-21: «ἡ δὲ χεὶρ ἔοικεν εἶναι οὐχ ἓν ὄργανον ἀλλὰ πολλά· ἔστι γὰρ ὡσπερεὶ 
ὄργανον πρὸ ὀργάνων». Το χέρι συνεπώς ήδη από τον Αριστοτέλη θεωρείται ως το 
πρώτο απ’ όλα τα όργανα, απ’ όλα τα εργαλεία, µε το οποίο ο άνθρωπος κατασκευάζει 
όλα τα υπόλοιπα. 
 

1, 5, 3 σχισθῆναι πολυειδῶς ἢ παντάπασιν ἀσχίστῳ γενέσθαι: και ο Αριστοτέλης στο Περὶ 
ζῴων µορίων 687b6 κεξ. περιγράφει τη δοµή του χεριού και τους λόγους για τους 
οποίους έπρεπε το χέρι να είναι διαιρεµένο σε δάχτυλα. 
 

3, 1, 2 εἰ µὲν ὡς ποιητὴς … συγχωρητέον αὐτῷ: Η χρήση της µυθολογίας προβάλλεται ως 
ασύµβατη µε την αναζήτηση της αλήθειας. Ο Γαληνός λέει ότι αν ο Πίνδαρος µιλά µε 
την ποιητική του ιδιότητα, τότε δικαιούται να γράφει για Κενταύρους ποιητικῇ ἀδείᾳ. Το 
γεγονός βέβαια ότι ο ίδιος ο Γαληνός, αν και διαθέτει πολλά επιχειρήµατα, ιατρικά και 
λογικά, που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος διαθέτει τη βέλτιστη σωµατική κατασκευή 
για την επιβίωσή του και την άσκηση τεχνών, στην αρχή του τρίτου βιβλίου µετέρχεται 
ακόµη ένα επιχείρηµα αλλά και µια παρέκβαση στη συνέχεια αρκετών σελίδων για το 
µυθικό γένος των Κενταύρων, προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη, καθώς αφενός ως 
επιχείρηµα δεν προσφέρει τίποτε περισσότερο στη συζήτηση, αφετέρου αρύεται από 
έναν κόσµο ο οποίος δεν µπορεί να είναι υπαρκτός από την άποψη της φυσιολογίας. 
Όλη αυτή παρέκβαση, αν και χαριτωµένη και σχεδόν κωµική, µπορεί να κατανοηθεί 
µόνο ως µια λογοτεχνική παρέκβαση του ιατρού Γαληνού, επίσης άριστου αφηγητή και 
ρήτορα, που επιθυµούσε να καταστήσει πιο ενδιαφέρον το µακροσκελέστατο κείµενό 
του, ενθέτοντας παράδοξα και ενίοτε χιουµοριστικά στοιχεία σε αυτό. 
 

3, 1, 2 τὸ τῶν Κενταύρων µυθολόγηµα: σύµφωνα µε τη µυθολογία γενάρχης των 
Κενταύρων ήταν ο Ιξίων, ο οποίος, αν και ευεργετήθηκε από τον Δία, φέρθηκε µε 
αγνωµοσύνη. Επεθύµησε ερωτικά την Ήρα και ο Δίας αντί της Ήρας τού επέτρεψε να 
συνευρεθεί µε µια νεφέλη που είχε τη µορφή της βασίλισσας των θεών. Από την ένωση 
αυτή γεννήθηκε ο Κένταυρος, ο οποίος στη συνέχεια ζευγάρωσε µε φοράδες της 
Μαγνησίας και έτσι δηµιουργήθηκε το γένος των Ιπποκενταύρων (ή απλώς Κενταύρων), 
οι οποίοι έµοιασαν και στους δύο γονείς τους, όντας από τη µέση και κάτω άλογα και 
από τη µέση και πάνω άνθρωποι. 
 

3, 1, 2 ὃς ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν: Το απόσπασµα προέρχεται από τον δεύτερο Πυθιόνικο 
(44-48) του Πινδάρου.  
 

3, 1, 5 ποίοις δὲ µηροῖς ἐπιθήσει τὸ βιβλίον: στην αρχαιότητα αλλά και αργότερα 
συνηθιζόταν να τοποθετείται το βιβλίο ή το τετράδιο στα πόδια όσων ήθελαν να 
διαβάσουν ή να γράψουν, όπως διαβάζουµε και βλέπουµε σε µικρογραφίες 
χειρογράφων. Βλ. για παράδειγµα κατωτέρω στην ίδια πραγµατεία 3, 9 (157, 1-2 
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Helmreich): «ὅσα δρῶµεν καθήµενοι, καθάπερ καὶ τὸ γράφειν, ἐκτείναντες κατὰ τοῦ 
µηροῦ τὸ βιβλίον» και Daremberg, Œuvres anatomiques, 1, 219, σηµ. 1. 
 

3, 1, 5 νοµίζουσιν ὀρθὸν µόνον ἑστάναι τὸν ἄνθρωπον: Βλ. Αριστοτέλη Περὶ ζῴων 
µορίων 689b11 και κατωτέρω στην πραγµατεία 3, 2 (131, 2-5 Helmreich): «δίποδες µὲν 
καὶ οἱ ὄρνιθες· ὀρθὸς δὲ µόνος ἁπάντων ζῴων ἄνθρωπος· µόνῳ γὰρ αὐτῷ κατ᾽ εὐθὺ τῶν 
σκελῶν ἡ ῥάχις ἐστίν». 
 

3, 1, 5 καὶ τὸ καθέζεσθαι µόνος ἔχει: την ανατοµική εξήγηση της αδυναµίας των 
υπόλοιπων ζωντανών πλασµάτων να καθήσουν δίνει ο Γαληνός στη συνέχεια στο 
κεφάλαιο 3. Βλ. 3, 3 (131, 15 κεξ. Helmreich). Οι ιδιότητες των ανθρώπων µόνο αυτοί 
να στέκονται όρθιοι και να µπορούν να κάθονται σχετίζονται κατά τον Γαληνό µε την 
ικανότητά τους να ασκούν τέχνες, κάτι που επίσης αποτελεί αποκλειστικό 
χαρακτηριστικό των ανθρώπων λόγω της ανατοµικής τους κατασκευής. Βλ. κατωτέρω 
στην πραγµατεία 3, 3 (133, 6-10 Helmreich).  

 
Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις 

ἕπονται  
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Στο έργο Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται ο 
Γαληνός τοποθετεί την ιατρική στην κορυφή των ενασχολήσεων, ψηλότερα 
ακόµη και από τη φιλοσοφία. Για να το επιτύχει, «αποδεικνύει» ότι οι δυνάµεις 
της ψυχής, παραδοσιακό πεδίο δράσης των φιλοσόφων, ακολουθούν τις κράσεις 
του σώµατος (για τους ορισµούς βλ. κατωτέρω σχόλια στο 1, 1), πεδίο δράσης 
των ιατρών, οι οποίοι πλέον αναδεικνύονται στους κατεξοχής συµβούλους για 
την κατάκτηση όχι µόνο της υγείας αλλά και της αρετής. Προς επίρρωση των 
απόψεών του ο Γαληνός παραθέτει χωρία από τους Πλάτωνα, Αριστοτέλη, 
Ιπποκράτη, Στωικούς και ποιητές (Όµηρο, Θέογνη), επιστρατεύει φυσιογνωµο-
νικές θεωρίες και στοιχεία µετεωρολογικής ιατρικής (από το Περὶ ἀέρων, 
ὑδάτων τόπων του Ιπποκράτη), προσαρµόζοντάς τα όπως τον εξυπηρετεί. 
Φθάνει στο σηµείο να υποστηρίξει ότι η ψυχή υπηρετεί το σώµα (δουλεύειν τῷ 
σώµατι, βλ. 32, 9 Μπάζου), αν και σε άλλα έργα του ισχυρίζεται το αντίθετο 
(βλ. σχετικά Μπάζου, Γαληνοῦ αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις 4*-5*). Η επίτευξη του 
στόχου του όµως τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, η άσκηση δηλαδή πολεµικής 
εναντίον φιλοσόφων (µάλλον Πλατωνιστών) της εποχής του, οι οποίοι 
αρνούνταν να δεχθούν την επίδραση του σώµατος στην ψυχή και προφανώς 
αµφισβήτησαν τη δικαιοδοσία του να µιλεί για θέµατα ηθικής, υπερτερεί. Η 
πραγµατεία ανήκει στα έργα του Γαληνού που σχετίζονται µε την Πλατωνική 
φιλοσοφία, σύµφωνα µε την κατάταξη του ιδίου στο Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων 16, 
3 (171, 2-4 Boudon-Millot). 

Το κείµενο παραδίδεται σε οκτώ χειρόγραφα (από τον 14ο έως τον 16ο 
αιώνα), στην editio princeps (Αλδινή, 1525) και σε «παλαιές» µεταφράσεις, µία 
αραβική (9ου αιώνα) και µία λατινική (14ου αιώνα). Η ιδιαιτερότητα που 
παρουσιάζει είναι ότι η αραβική µετάφραση συµφωνεί µε την Αλδινή έκδοση 
εναντίον των ελληνικών χειρογράφων σε πολλά σηµεία, που εκείνα παραδίδουν 
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µη ικανοποιητικές γραφές. Χρησιµοποιείται συνεπώς µε προνοµιακό ρόλο στην 
αποκατάσταση του κειµένου και έχει αξία χειρογράφου (instar codicis). Το 
αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην τελευταία έκδοση (Μπάζου, 
2011). Υιοθετείται η διάκριση σε κεφάλαια της έκδοσης αυτής. Για πρακτικούς 
λόγους έχουν προστεθεί παράγραφοι, οι οποίες σηµειώνονται µε εκθέτη. 

 
1· 2, 1-3· 3, 1-9· 11, 1-4 

 
1 Ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν ἕπεσθαι τὰς δυνάµεις τῆς ψυχῆς, οὐχ ἅπαξ ἢ δὶς 
ἀλλὰ πάνυ πολλάκις οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐµαυτοῦ µόνου βασανίσας τε καὶ πολυειδῶς 
ἐρευνήσας, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς µὲν ἅµα τοῖς διδασκάλοις, ὕστερον δὲ σὺν τοῖς 
ἀρίστοις φιλοσόφοις, ἀληθῆ τε διὰ παντὸς εὗρον τὸν λόγον ὠφέλιµόν τε τοῖς 
κοσµῆσαι τὰς ἑαυτῶν ἐθέλουσι ψυχάς … 2 Ἀρχὴ δὲ παντὸς τοῦ µέλλοντος 
εἰρήσεσθαι λόγου γνῶσις τῆς διαφορᾶς τῶν ἐν τοῖς µικροῖς παιδίοις φαινοµένων 
ἔργων τε καὶ παθῶν τῆς ψυχῆς, ἐξ ὧν αἱ δυνάµεις αὐτῆς κατάδηλοι γίνονται. τινὰ 
µὲν γὰρ αὐτῶν φαίνονται δειλότατα, τινὰ δὲ καταπληκτικώτατα, καὶ τινὰ µὲν 
ἄπληστα καὶ λίχνα, τινὰ δ᾽ ἐναντίως διακείµενα, καὶ τινὰ µὲν ἀναίσχυντα, τινὰ δ᾽ 
αἰσχυντηρά, <…> καὶ πολλὰς ἑτέρας ἔχοντα τοιαύτας διαφοράς, ἃς ἁπάσας ἐν 
ἑτέροις διῆλθον. 2 ἐνταῦθα δ᾽ ἀρκεῖ παραδείγµατος ἕνεκα τῶν τριῶν αὐτῆς εἰδῶν 
τε καὶ µερῶν ἐνδεδεῖχθαι τὰς δυνάµεις ἐναντίας ὑπαρχούσας φύσει τοῖς βρέφεσιν. 
ἐκ τούτου γὰρ ἐνέσται συλλογίζεσθαι µὴ τὴν αὐτὴν ἅπασιν εἶναι φύσιν τῆς ψυχῆς 
... 3 εἴπερ γὰρ ἦν ἀπαράλλακτος αὐτῶν ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς, ἐνήργουν τ᾽ ἂν τὰς 
αὐτὰς ἐνεργείας ἔπασχόν τ᾽ ἂν ἀπὸ τῶν αὐτῶν αἰτιῶν ταὐτὰ πάθη. δῆλον οὖν ὅτι 
διαφέρουσιν ἀλλήλων οἱ παῖδες εἰς τοσοῦτον ταῖς τῶν ψυχῶν οὐσίαις, εἰς ὅσον 
καὶ ταῖς ἐνεργείαις τε καὶ τοῖς παθήµασιν αὐτῶν· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ταῖς δυνάµεσι … 
3 Ὅτι µὲν οὖν τρία τῆς ψυχῆς ἐστιν εἴδη καὶ ὅτι ὁ Πλάτων βούλεται ταῦτα, δι᾽ 
ἑτέρων ἐπιδέδεικται, καθάπερ γε καὶ ὅτι τὸ µὲν ἐν ἥπατι, τὸ δ᾽ ἐν καρδίᾳ, τὸ δ᾽ ἐν 
ἐγκεφάλῳ καθίδρυται· ὅτι δ᾽ ἐκ τούτων τῶν εἰδῶν τε καὶ µερῶν τῆς ὅλης ψυχῆς τὸ 
λογιστικὸν ἀθάνατόν ἐστι, Πλάτων µὲν φαίνεται πεπεισµένος, ἐγὼ δ᾽ οὔθ᾽ ὡς 
ἔστιν οὔθ᾽ ὡς οὐκ ἔστιν ἔχω διατείνεσθαι πρὸς αὐτόν. 2 πρῶτον οὖν ἐπισκεψώ-
µεθα περὶ τῶν ἐν καρδίᾳ καὶ ἥπατι τῆς ψυχῆς εἰδῶν, ἃ κἀκείνῳ κἀµοὶ 
συνωµολόγηται φθείρεσθαι κατὰ τὸν θάνατον· ἔχοντος δ᾽ ἰδίαν οὐσίαν ἑκατέρου 
τῶν σπλάγχνων, ἥτις µέν ἐστιν ἀκριβῶς αὕτη, µηδέπω ζητῶµεν, ἀναµνησθῶµεν δὲ 
περὶ τῆς κοινῆς ἁπάντων σωµάτων συστάσεως, ὡς ἐκ δυοῖν ἀρχῶν ἡµῖν ἐδείχθη 
σύνθετος ὑπάρχειν, <ὕλης τε καὶ εἴδους>, ὕλης µὲν ἀποίου κατ᾽ ἐπίνοιαν, ἐχούσης 
δ᾽ ἐν ἑαυτῇ ποιοτήτων τεττάρων κρᾶσιν, θερµότητος ψυχρότητος, ξηρότητος ὑγρό-
τητος· ἐκ τούτων καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος καὶ χρυσὸς ἥ τε σὰρξ νεῦρόν τε καὶ χόν-
δρος καὶ πιµελή … 3 ὥστε πως καὶ ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία κρᾶσίς τις ἔσται τῶν 
τεττάρων εἴτε ποιοτήτων ἐθέλεις λέγειν, θερµότητός τε καὶ ψυχρότητος, ξηρότητός 
τε καὶ ὑγρότητος, εἴτε σωµάτων, θερµοῦ καὶ ψυχροῦ, ξηροῦ τε καὶ ὑγροῦ … 4 εἰ 
µὲν οὖν τὸ λογιζόµενον εἶδος τῆς ψυχῆς ἐστι θνητόν, ἔσται καὶ αὐτὸ κρᾶσίς τις, 
ἐγκεφάλου· καὶ πάνθ᾽ οὕτω τὰ τῆς ψυχῆς εἴδη τε καὶ µέρη τὰς δυνάµεις ἑποµένας 
ἕξει τῇ κράσει, τουτέστιν {αὐτὴ οὖν} τῇ τῆς ψυχῆς οὐσία· εἰ δ᾽ ἀθάνατόν ἐστιν, ὡς 
ὁ Πλάτων βούλεται, διὰ τί χωρίζεται <ἡ ψυχὴ> ψυχθέντος σφοδρῶς ἢ ὑπερθερ-
µανθέντος ἢ ὑπερξηρανθέντος ἢ ὑπερυγρανθέντος τοῦ ἐγκεφάλου, καλῶς ἂν 
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ἐπεποιήκει γράψας αὐτός, ὥσπερ καὶ τἆλλα τὰ κατ’ αὐτὴν ἔγραψεν. 5 γίνεται γὰρ ὁ 
θάνατος κατὰ Πλάτωνα χωριζοµένης τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώµατος. διὰ τί δ’ αὐτὴν 
αἵµατος κένωσις χωρίζει πολλὴ καὶ κώνειον ποθὲν καὶ πυρετὸς διακαής, εἰ µὲν 
Πλάτων αὐτὸς ἔζη, παρ’ ἐκείνου ἂν ἠξίωσα µαθεῖν· ἐπεὶ δ’ οὔτ’ ἐκεῖνος ἔστιν ἔτι 
καὶ τῶν Πλατωνικῶν διδασκάλων οὐδεὶς οὐδεµίαν αἰτίαν ἐδίδαξέ µε, δι’ ἣν ὑφ’ 
ὧν εἶπον ἡ ψυχὴ τοῦ σώµατος ἀναγκάζεται χωρίζεσθαι, τολµῶ λέγειν αὐτὸς ὡς οὐ 
πᾶν εἶδος σώµατος ἐπιτήδειόν ἐστιν ὑποδέξασθαι τὴν λογιστικὴν ψυχήν. 
ἀκόλουθον γὰρ ὁρῶ τοῦτο τῷ περὶ ψυχῆς δόγµατι τοῦ Πλάτωνος, ἀπόδειξίν γε µὴν 
οὐδεµίαν ἔχω λέγειν αὐτοῦ διὰ τὸ µὴ γινώσκειν µε τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ὁποία τίς 
ἐστιν, ἐκ τοῦ γένους τῶν ἀσωµάτων ὑποθεµένων ἡµῶν ὑπάρχειν αὐτήν. 6 ἐν µὲν 
γὰρ σώµασι {τε} τὰς κράσεις ὁρῶ πάµπολύ τε διαφερούσας ἀλλήλων καὶ 
παµπόλλας οὔσας· ἀσωµάτου δ᾽ οὐσίας αὐτῆς καθ᾽ ἑαυτὴν εἶναι δυναµένης, οὐκ 
οὔσης δὲ ποιότητος ἢ εἴδους σώµατος οὐδεµίαν ἐπινοῶ διαφορὰν καίτοι πολλάκις 
ἐπισκεψάµενός τε καὶ ζητήσας ἐπιµελῶς, ἀλλ᾽ οὐδὲ πῶς οὐδὲν οὖσα τοῦ σώµατος 
εἰς ὅλον αὐτὸ δύναιτ᾽ ἂν ἐκτείνεσθαι. 7 τούτων µὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἄχρι φαντασίας 
ἐννοῆσαι δεδύνηµαι καίτοι προθυµηθεὶς χρόνῳ παµπόλλῳ· γινώσκω δ᾽ ἐκεῖνο 
σαφῶς <καὶ> ἐναργῶς φαινόµενον, ὡς ἡ µὲν τοῦ αἵµατος κένωσις καὶ ἡ τοῦ 
κωνείου πόσις καταψύχουσι τὸ σῶµα, πυρετὸς δὲ σφοδρὸς ὑπερθερµαίνει. καὶ 
πάλιν ἐρῶ ταὐτόν· διὰ τί ψυχόµενον ἢ ὑπερθερµαινόµενον τὸ σῶµα καταλείπει 
τελέως ἡ ψυχή; πολλὰ ζητήσας οὐχ εὗρον ὥσπερ γ᾽ οὐδὲ διὰ τί χολῆς µὲν ξανθῆς 
ἐν ἐγκεφάλῳ πλεοναζούσης εἰς παραφροσύνην ἑλκόµεθα, διὰ τί δὲ τῆς µελαίνης 
εἰς µελαγχολίαν, διὰ τί δὲ τὸ φλέγµα καὶ ὅλως τὰ ψυκτικὰ παραίτια ληθάργων, ἐξ 
ὧν καὶ µνήµης καὶ συνέσεως βλάβαις ἁλισκόµεθα, καὶ µέντοι καὶ διὰ τί µωρίαν 
αὐτῇ ἐργάζεται µώριον ποθέν, ᾧ καὶ τοὔνοµα ἔνθεν παρώνυµον, ἀπὸ τοῦ πάθους, 
ὃ {καὶ} πάσχον ὁρῶµεν ὑπ᾽ αὐτοῦ τὸ σῶµα … 8 Oὐ µόνον δ᾽, ὡς ἔφην, <ἡ> 
κρᾶσις τοῦ σώµατος ὑπαλλάττει τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ χωρίζειν αὐτὴν 
ἀπὸ τοῦ σώµατος δύναται. τί γὰρ ἂν ἄλλο τις εἴποι θεώµενος τὰ ψύχοντά τε καὶ 
ὑπερθερµαίνοντα φάρµακα παραχρῆµα τὸν προσενεγκάµενον ἀναιροῦντα; … 9 
ἀναγκαῖον οὖν ἔσται καὶ τοῖς ἰδίαν οὐσίαν ἔχειν ὑποθεµένοις τὴν ψυχὴν 
ὁµολογῆσαι δουλεύειν αὐτὴν ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν, εἴ γε καὶ χωρίζειν 
ἐξουσίαν ἔχουσι καὶ παραφρονεῖν ἀναγκάζουσι καὶ µνήµην καὶ σύνεσιν 
ἀφαιρεῖσθαι καὶ λυπηροτέραν καὶ ἀτολµοτέραν καὶ ἀθυµοτέραν ἐργάζονται, 
καθάπερ ἐν ταῖς µελαγχολίαις φαίνεται … 11 Οὔκουν ἀναιρετικὸς ὅδ᾽ ὁ λόγος ἐστὶ 
τῶν ἐκ φιλοσοφίας καλῶν, ἀλλ᾽ ὑφηγητικός τε καὶ διδασκαλικός τινος 
ἀγνοουµένου ἐνίοις τῶν φιλοσόφων, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ µηδένα γενέσθαι φύσει 
κακόν, οἵ τε γὰρ ἡγούµενοι πάντας ἀνθρώπους ἐπιδεκτικοὺς ἀρετῆς ὑπάρχειν, οἵ 
τε µηδένα τὴν δικαιοσύνην αἱρεῖσθαι {αὐτήν} ἐξ ἡµίσεος ἑκάτεροι τὴν ἀνθρωπίνην 
ἑωράκασι φύσιν· οὔτε γὰρ ἅπαντες {φίλοι} ἐχθροὶ φύονται δικαιοσύνης οὔθ᾽ 
ἅπαντες φίλοι, διὰ τὰς κράσεις τῶν σωµάτων ἑκάτεροι τοιοῦτοι γενόµενοι … 2 
θαυµάζω δ᾽ ἐν τῷδε τῶν Στωϊκῶν ἅπαντας µὲν ἀνθρώπους εἰς ἀρετῆς κτῆσιν 
ἐπιτηδείως ἔχειν οἰοµένων, διαστρέφεσθαι δ᾽ ὑπὸ τῶν συζώντων· ἵνα γὰρ ἐάσω 
τἆλλα πάντα τὰ καταβάλλοντα τὸν λόγον αὐτῶν, ἓν δὲ µόνον ἐρωτήσω περὶ τῶν 
πρώτων γενοµένων ἀνθρώπων, οἳ µηδένα πρὸ ἑαυτῶν ἔσχον ἕτερον· ἡ διαστροφὴ 
πόθεν ἢ ὑπὸ τίνων αὐτοῖς ἐγένετο; 3 λέγειν οὐχ ἕξουσι, ὥσπερ γε κἀν τῷ νῦν 
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χρόνῳ µικρὰ παιδία θεώµενοι πονηρότατα, τίς ἐδίδαξεν αὐτὰ τὴν πονηρίαν, 
ἀδυνατοῖεν <ἂν> λέγειν, καὶ µάλισθ᾽ ὅταν ᾖ πολλὰ ἅµα µὲν τρεφόµενα τὴν αὐτὴν 
τροφὴν ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς γονεῦσιν ἢ διδασκάλοις ἢ παιδαγωγοῖς, ἐναντιώτατα δὲ 
ταῖς φύσεσιν· τί γὰρ <ἂν> ἐναντιώτερον εἴη τοῦ κοινωνικοῦ παιδίου τῷ φθονερῷ, 
καθάπερ καὶ τοῦ ἐλεήµονος τῷ ἐπιχαιρεκάκῳ, τοῦ δὲ δειλοῦ πρὸς ἅπαντα τῷ 
θαρσαλέῳ καὶ τοῦ µωροτάτου τῷ συνετωτάτῳ καὶ τοῦ φιλαλήθους τῷ φιλοψευδεῖ; 
καὶ φαίνεταί γε τὰ παιδία, κἂν ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς γονεῦσι καὶ διδασκάλοις καὶ 
παιδαγωγοῖς τρέφηται, κατὰ τὰς εἰρηµένας ἐναντιώσεις ἀλλήλων διαφέροντα … 4 
ταῖς κράσεσι δ᾽ ἕπεται κατὰ µὲν τὸ λογιστικὸν ἀγχίνοιά τε καὶ µωρία κατὰ τὸ 
µᾶλλόν τε καὶ ἧττον· αἱ κράσεις δ᾽ αὐταὶ τῇ τε πρώτῃ γενέσει καὶ ταῖς εὐχύµοις 
διαίταις ἀκολουθοῦσι, καὶ συναυξάνει ἄλληλα ταῦτα. διὰ γοῦν τὴν θερµὴν κρᾶσιν 
<οἱ> ὀξύθυµοι γινόµενοι ταύταις πάλιν ταῖς ὀξυθυµίαις ἐκπυροῦσι τὴν ἔµφυτον 
θερµασίαν· ἔµπαλιν δ᾽ οἱ σύµµετροι ταῖς κράσεσι συµµέτρους τὰς τῆς ψυχῆς 
κινήσεις ἔχοντες εἰς εὐχυµίαν ὠφελοῦνται ... 
 

Μετάφραση 
Ότι οι δυνάµεις της ψυχης ακολουθούν τις κράσεις του σώµατος 

1 Σχετικά µε τη θεωρία ότι οι δυνάµεις της ψυχής ακολουθούν τις κράσεις του σώµατος, 
κατέληξα ότι είναι σε κάθε περίπτωση αληθής και ωφέλιµη για όσους θέλουν να βάλουν 
τάξη στις ψυχές τους, αφού την εξέτασα σε βάθος και την ερεύνησα µε πολλούς 
τρόπους, όχι µία ή δύο φορές αλλά πάρα πολλές, και όχι µόνος µου αλλά στην αρχή µε 
τους δασκάλους µου και στη συνέχεια µε τους καλύτερους φιλοσόφους ... 2 Αρχή όλης 
της συζήτησης που πρόκειται να ακολουθήσει είναι η γνώση των διαφορών που 
εµφανίζουν τα µικρά παιδιά στα έργα και τα πάθη της ψυχής τους, από τα οποία γίνονται 
φανερές και οι δυνάµεις της. Διότι κάποια από αυτά φαίνονται πάρα πολύ δειλά, ενώ 
άλλα πολύ τροµακτικά, και άλλα άπληστα και λαίµαργα, ενώ άλλα έχουν εντελώς 
αντίθετη συµπεριφορά, και κάποια είναι αναίσχυντα ενώ άλλα ντροπαλά, <…> και 
παρουσιάζουν πολλές άλλες διαφορές τις οποίες έχω όλες αναπτύξει σε άλλα έργα µου. 2 
Εδώ όµως αρκεί που χάριν παραδείγµατος έδειξα ότι οι δυνάµεις των τριών ειδών και 
µερών της ψυχής είναι αντίθετες εκ φύσεως στα βρέφη. Γιατί από αυτό θα είναι δυνατόν 
να συµπεράνουµε ότι δεν είναι σε όλα ίδια η φύση της ψυχής … 3 Διότι αν ήταν ίδια και 
απαράλλακτη η ουσία της ψυχής τους, θα δρούσαν όλα µε τον ίδιο τρόπο και θα 
υπέφεραν από τις ίδιες αιτίες τα ίδια πάθη. Είναι φανερό λοιπόν ότι διαφέρουν τα παιδιά 
µεταξύ τους τόσο ως προς την ουσία της ψυχής τους όσο και ως προς τις ενέργειες και 
τα πάθη τους. Και αν ισχύει αυτό, διαφέρουν και ως προς τις δυνάµεις … 3 Ότι λοιπόν 
υπάρχουν τρία είδη της ψυχής και αυτό πιστεύει ο Πλάτων, έχει αποδειχθεί σε άλλο 
έργο, όπως επίσης ότι το ένα εδράζεται στο ήπαρ, το άλλο στην καρδιά και το τρίτο 
στον εγκέφαλο· σχετικά όµως µε το ότι από αυτά τα είδη και µέρη της όλης ψυχής το 
λογιστικό είναι αθάνατο, ο Πλάτων φαίνεται να έχει πεισθεί, εγώ όµως δεν µπορώ να 
ισχυρισθώ απέναντι σε αυτόν ούτε ότι ισχύει ούτε ότι δεν ισχύει. 2 Πρώτα λοιπόν ας 
εξετάσουµε τα είδη που εδράζονται στην καρδιά και το συκώτι, τα οποία και εκείνος και 
εγώ έχουµε συµφωνήσει ότι φθείρονται µε τον θάνατο. Εφόσον όµως αυτά τα δύο 
σπλάχνα έχουν ιδιαίτερη ουσία το καθένα, ας µην αναζητούµε ακόµη ποια είναι αυτή 
ακριβώς, αλλά ας θυµηθούµε σχετικά µε την κοινή σύσταση όλων των σωµάτων, ότι 
αποδείξαµε ότι είναι σύνθετη από δύο αρχές, από ύλη και είδος (µορφή), και ότι η ύλη 
νοείται µεν χωρίς ποιότητες, έχει όµως µέσα της την κράση τεσσάρων ποιοτήτων, της 
θερµότητας, της ψυχρότητας, της ξηρότητας και της υγρότητας. Από αυτά 
δηµιουργήθηκαν και ο χαλκός και ο σίδηρος και ο χρυσός και η σάρκα, τα νεύρα, ο 
χόνδρος και το λίπος … 3 Εποµένως, κατά κάποιον τρόπο και η ουσία της ψυχής θα 
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είναι κάποια κράση των τεσσάρων είτε θέλεις να µιλάς για ποιότητες, θερµότητα, 
ψυχρότητα, ξηρότητα και υγρότητα, είτε θέλεις για σώµατα, θερµό και ψυχρό, ξηρό και 
υγρό… Αν λοιπόν το λογιστικό είδος της ψυχής είναι θνητό, θα είναι κι αυτό µια µορφή 
κράσης, του εγκεφάλου. Και έτσι όλα τα είδη και τα µέρη της ψυχής θα έχουν τις 
δυνάµεις τους να ακολουθούν την κράση, δηλαδή την ουσία της ψυχής. 4 Αν όµως είναι 
αθάνατο, όπως θέλει ο Πλάτων, καλά θα είχε κάνει ο ίδιος αν έγραφε, όπως έγραψε και 
τα άλλα που την αφορούν, για ποιον λόγο χωρίζεται η ψυχή από το σώµα, όταν ο 
εγκέφαλος ψύχεται υπερβολικά ή υπερθερµαίνεται, όταν ξηραίνεται ή υγραίνεται σε 
υπερβολικό βαθµό … 5 Γιατί ο θάνατος σύµφωνα µε τον Πλάτωνα επέρχεται, όταν 
χωρίζεται η ψυχή από το σώµα. Για ποιον λόγο όµως την χωρίζει µεγάλη απώλεια 
αίµατος, η πόση κωνείου και ο διακαής πυρετός, αν βέβαια ζούσε ο ίδιος ο Πλάτων, θα 
είχα την αξίωση να µάθω από εκείνον. Επειδή όµως ούτε εκείνος ζει πλέον και από τους 
Πλατωνικούς δασκάλους κανείς δε µου δίδαξε καµία αιτία για την οποία η ψυχή 
αναγκάζεται να χωρίζεται από το σώµα εξαιτίας όσων είπα, τολµώ να λέγω εγώ ο ίδιος 
ότι δεν είναι κάθε είδος σώµατος κατάλληλο να υποδεχθεί τη λογιστική ψυχή. Διότι 
βλέπω ότι αυτό είναι σύµφωνο µε το δόγµα του Πλάτωνα για την ψυχή, αλλά δεν έχω 
καµία απόδειξη να παρουσιάσω γι’αυτό, επειδή δεν γνωρίζω τι είδους είναι η ουσία της 
ψυχής, εφόσον την έχουµε θεωρήσει ότι ανήκει στην κατηγορία των ασωµάτων. 6 Διότι 
βλέπω στα σώµατα τις κράσεις να διαφέρουν πολύ µεταξύ τους και να είναι πάµπολλες· 
αν όµως η ψυχή είναι ασώµατη ουσία, που µπορεί να υπάρξει µόνη της, χωρίς να είναι 
ποιότητα ή είδος σώµατος, δεν βλέπω καµία διαφορά, αν και πολλές φορές το ερεύνησα 
και µελέτησα µε επιµέλεια, αλλά ούτε και πως, ενώ δεν αποτελεί κανένα µέρος του 
σώµατος, µπορεί να επεκτείνεται σε όλο αυτό. 7 Τίποτε από αυτά δεν έχω µπορέσει ούτε 
να το φανταστώ, αν και για πάρα πολύ χρόνο το προσπάθησα. Γνωρίζω όµως εκείνο που 
είναι σαφές και ξεκάθαρο, ότι η απώλεια αίµατος και η πόση κωνείου καταψύχουν το 
σώµα, ενώ ο έντονος πυρετός το υπερθερµαίνει. Και πάλι θα πω το ίδιο: γιατί όταν 
ψύχεται έντονα ή υπερθερµαίνεται το σώµα, το εγκαταλείπει τελείως η ψυχή; Αν και 
πολύ το έψαξα, δεν βρήκα απάντηση, όπως βέβαια ούτε γιατί όταν πλεονάζει η ξανθή 
χολή στον εγκέφαλο, οδηγούµαστε στην παραφροσύνη, όταν πλεονάζει η µαύρη χολή, 
στη µελαγχολία, γιατί το φλέγµα και όλα συνολικά αυτά που καταψύχουν προκαλούν 
λήθαργο, εξαιτίας του οποίου παθαίνουµε βλάβες στη µνήµη και τη σύνεσή µας, όπως 
επίσης και γιατί προκαλείται άνοια (µωρία) σε αυτήν από την πόση µωρίου, το οποίο 
παίρνει το όνοµά του από το πάθος το οποίο υφίσταται το σώµα εξαιτίας του … 8 Και, 
όπως είπα, η κράση του σώµατος όχι µόνο αλλοιώνει τις ενέργειες της ψυχής αλλά είναι 
σε θέση να την χωρίζει και από το σώµα. Διότι τι άλλο θα µπορούσε να πει κανείς 
βλέποντας ότι τα φάρµακα που προκαλούν ψύξη ή υπερβολική θερµότητα σκοτώνουν 
αµέσως αυτόν που τα καταναλώνει; … 9 Θα είναι συνεπώς αναγκαίο και όσοι 
υποστήριξαν ότι η ψυχή έχει δική της ιδιαίτερη ουσία, να παραδεχτούν ότι είναι 
υπόδουλη στις κράσεις του σώµατος, αν βέβαια αυτές έχουν την εξουσία και να την 
χωρίζουν από το σώµα και την αναγκάζουν να παραφρονεί και να υστερεί ως προς τη 
µνήµη και τη σύνεση και την καθιστούν πιο λυπηµένη, πιο άτολµη και πιο δύσθυµη, 
όπως ακριβώς φαίνεται να συµβαίνει στις µελαγχολίες … 11 Η συζήτηση αυτή δεν 
αναιρεί τα καλά που απορρέουν από τη φιλοσοφία, αλλά καθοδηγεί και διδάσκει κάτι 
που αγνοούν µερικοί φιλόσοφοι· διότι και αυτοί που θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι 
επιδεκτικοί αρετής, το οποίο ισοδυναµεί µε το ότι κανείς δεν γεννιέται εκ φύσεως κακός, 
αλλά και εκείνοι που θεωρούν ότι κανείς δεν προτιµά τη δικαιοσύνη, και οι δύο έχουν 
κατά το ήµισυ εποπτεία της ανθρώπινης φύσης· διότι ούτε όλοι γεννιούνται εκ φύσεως 
εχθροί της δικαιοσύνης, ούτε όλοι φίλοι, αλλά έχουν γίνει τέτοιοι εξαιτίας των κράσεων 
των σωµάτων τους … 2 Απορώ όµως σε αυτό το σηµείο µε τους Στωικούς, οι οποίοι 
θεωρούν από τη µια ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να κατακτήσουν την αρετή αλλά 
διαστρέφονται από όσους ζουν µαζί τους· διότι, για να αφήσω όλα τα άλλα που καταρ-
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ρίπτουν τον ισχυρισµό τους, ένα µόνο θα ρωτήσω για τους πρώτους ανθρώπους που 
γεννήθηκαν, οι οποίοι δεν είχαν κανέναν άλλον πριν από τους ίδιους· από πού ή από 
ποιους ήλθε σε αυτούς η διαστροφή; 3 Δεν θα µπορέσουν να απαντήσουν, όπως ακριβώς 
βέβαια δεν θα µπορούσαν να πουν και στη σηµερινή εποχή ποιος δίδαξε την πονηρία 
στα µικρά παιδιά, αν τα δουν να είναι πάρα πολύ πονηρά, και µάλιστα όταν είναι πολλά 
που λαµβάνουν συγχρόνως την ίδια ανατροφή από τους ίδιους γονείς, δασκάλους ή 
παιδαγωγούς, είναι όµως εντελώς αντίθετα στη φύση τους. Γιατί τι θα µπορούσε να είναι 
πιο αντίθετο προς το κοινωνικό παιδί από το φθονερό, όπως και προς το συµπονετικό το 
χαιρέκακο, προς το δειλό σε όλα του το θαρραλέο, προς το ανοητότατο το πολύ συνετό 
και προς αυτό που αγαπά την αλήθεια εκείνο που αγαπά το ψέµα; Και φαίνεται ότι τα 
παιδιά, ακόµη και αν ανατρέφονται από τους ίδιους γονείς, δασκάλους και παιδαγωγούς, 
έχουν µεταξύ τους τις προαναφερθείσες αντιθέσεις … 4 Και σχετικά µε το λογιστικό 
µέρος της ψυχής η οξύνοια και η ανοησία ακολουθούν περισσότερο ή λιγότερο τις 
κράσεις του σώµατος· και οι ίδιες οι κράσεις προκύπτουν από την πρώτη γέννηση και 
την εύχυµη καθηµερινή διατροφή· και αυτά τα δύο αυξάνουν το ένα το άλλο. Και 
πράγµατι όσοι γίνονται οξύθυµοι εξαιτίας της θερµής κράσης, µε αυτές πάλι τις 
οξυθυµίες τους φουντώνουν την έµφυτη θερµότητα· ενώ αντίθετα όσοι έχουν 
ισορροπηµένη σωµατική κράση, επειδή έχουν ισορροπηµένες τις κινήσεις της ψυχής, 
ωφελούνται και στην ευχυµία του σώµατος ... 

 
Σχόλια 

Τίτλος: Η πραγµατεία εκδόθηκε στα ελληνικά για πρώτη φορά το 1525 (Αλδινή) µε τον 
τίτλο «Γαληνοῦ ὅτι τὰ τῆς ψυχῆς ἤθη ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν ἕπεται», και γι’αυτό 
είναι ευρύτερα γνωστή ως Quod animi mores. Το 1891 εκδόθηκε κριτικά από τον Müller 
(Galeni Scripta minora, 2, 32-79) µε τον τίτλο «Γαληνοῦ ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν 
αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται», τον οποίο υιοθετούµε κι εµείς διότι παραδίδεται από 
όλα τα χειρόγραφα και τις «παλαιές» µεταφράσεις, αραβική (9ος αι.) και λατινική (14ος 
αι.). Όµως η µαρτυρία της Αλδινής, η οποία έχει αξία χειρογράφου και µάλιστα 
σηµαντικού, όπως και το γεγονός ότι υπάρχει µια αραβική πηγή του 11ου αιώνα (Abu 
Said ibn Bahtishu, Για τη θεραπεία της ψυχής και του σώµατος ― βλ. Μπάζου, Γαληνοῦ 
αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις 71* κεξ.), η οποία παραθέτει χωρία της πραγµατείας και την 
µνηµονεύει τέσσερις φορές µε τον τίτλο που φέρει τη λέξη «ἤθη», προβληµατίζουν. 
Ενδεχοµένως η πραγµατεία να κυκλοφορούσε στην αρχαιότητα και µε τους δύο τίτλους 
― δεν αλλάζει εξάλλου ιδιαίτερα το νόηµα ― ή να γράφτηκε και εκδόθηκε από τον 
Γαληνό δύο φορές, όπως έχει συµβεί µε άλλα έργα του, των οποίων η πρώτη εκδοχή 
χάθηκε είτε λόγω κάποιας φυσικής καταστροφής είτε διότι προσφέρθηκε σε κάποιον φίλο 
που έφυγε µακριά. Ο ίδιος ο Γαληνός όταν µνηµονεύει τη συγκεκριµένη πραγµατεία, 
άλλοτε στον τίτλο έχει τη λέξη «δυνάµεις» και άλλοτε τη λέξη «ἤθη», ενώ και στην 
εργογραφική του πραγµατεία Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων 9, 14 (162, 9-11 Boudon-Millot) 
όπου απαριθµεί τα έργα του, για το συγκεκριµένο τα χειρόγραφα µετά τον τίτλο 
παραδίδουν τη φράση: «β´ (δηλαδή, δύο) καὶ ἄλλο καθ’ ἑτέραν ἔκδοσιν», που δικαιώνει 
την υπόθεσή µας για ύπαρξη δύο τίτλων. Βλ. σχετικά Μπάζου, Γαληνοῦ αἱ τῆς ψυχῆς 
δυνάµεις 14*-17*. 
 

1 ταῖς … κράσεσιν: η έννοια της κράσεως είναι θεµελιώδης στην αρχαία ελληνική 
ιατρική. Σηµαίνει το µείγµα συνήθως των ποιοτήτων (θερµότητας, ψυχρότητας, 
ξηρότητας, υγρότητας) ή των στοιχείων (θερµού, ψυχρού, ξηρού, υγρού), που 
παραπέµπουν στα Εµπεδόκλεια πρώτα στοιχεία (πυρ, ύδωρ, γη, αέρας), τα οποία µέσα 
στο σώµα παίρνουν τη µορφή των χυµών (αίµα, φλέγµα, ξανθή και µαύρη χολή). Η 
σωστή αναλογία (εὐχυµία) των χυµών εξασφαλίζει ευκρασία στο σώµα και αυτή µε τη 
σειρά της υγεία, ενώ η κακή ανάµειξή τους (κακοχυµία) προκαλεί δυσκρασία, πηγή των 
νόσων, σωµατικών και ψυχικών. Αυτή είναι η θεωρία των χυµών, η οποία, αν και από 
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τον Γαληνό αποδιδόταν στον Ιπποκράτη, έµεινε στην ιστορία χάρη στο δικό του έργο. Ο 
Γαληνός έγραψε και ειδική πραγµατεία για τις κράσεις, την Περὶ κράσεων σε τρία 
βιβλία. 
 

1 τὰς δυνάµεις τῆς ψυχῆς: την έννοια της «δυνάµεως» ο Γαληνός πραγµατεύεται 
αναλυτικά στο έργο του Περὶ φυσικῶν δυνάµεων (2, 9, 8 κεξ. Kühn): «καὶ πᾶσα δ᾽ ἄλλη 
δύναµις ἐν τῷ πρός τι νενόηται· πρώτως µὲν γὰρ τῆς ἐνεργείας {ἡ δύναµις} αἰτία, ἤδη δὲ 
καὶ τοῦ ἔργου κατὰ συµβεβηκός. ἀλλ᾽ εἴπερ ἡ αἰτία πρός τι, τοῦ γὰρ ὑπ᾽ αὐτῆς γενοµένου 
µόνου, τῶν δ᾽ ἄλλων οὐδ ενός, εὔδηλον, ὅτι καὶ ἡ δύναµις ἐν τῷ πρός τι. καὶ µέχρι γ᾽ ἂν 
ἀγνοῶµεν τὴν οὐσίαν τῆς ἐνεργούσης αἰτίας, δύναµιν αὐτὴν ὀνοµάζοµεν». Συνεπώς για 
την ψυχή δύναµις είναι η αιτία των έργων της. Ειδικότερα µε τις δυνάµεις της ψυχής ο 
Γαληνός ασχολήθηκε στο έκτο βιβλίο των Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος 
δογµάτων. Βλ. συγκεκριµένα στα 6, 3, 7 (374, 9-14 De Lacy) και 6, 2, 5-6 (368, 20-29 
De Lacy).  
 

2, 1 <…> : Στο σηµείο αυτό θεωρούµε ότι έχει χαθεί κάποια φράση. Ο Γαληνός 
παραθέτει παραδείγµατα χαρακτηριστικών της ψυχής των µικρών παιδιών που αφορούν 
και στα τρία µέρη της, όπως φαίνεται από τη λέξη «ἐνδεδεῖχθαι» (έδειξα) που ακολουθεί 
(2, 2). Υπάρχουν παραδείγµατα που αφορούν στο θυµοειδές µέρος της ψυχής (δειλότατα, 
καταπληκτικώτατα) και στο ἐπιθυµητικόν (ἄπληστα, λίχνα, ἐναντίως διακείµενα, 
ἀναίσχυντα, αἰσχυντηρά). Λείπουν τα παραδείγµατα που αφορούν στο λογιστικόν. 
 

2, 1 ἐν ἑτέροις: Για τις διαφορές στον χαρακτήρα των παιδιών µιλά ο Γαληνός και σε 
άλλα του έργα βλ. Περὶ ἠθῶν (Singer, Galen Psychological Writings 141-143). Επίσης 
κατωτέρω στην πραγµατεία Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ 
ἰδίων παθῶν βλ. το σχόλιο στο 7, 9 (ἐπὶ τῶν παραφεροµένων παιδίων). 
 

2, 2 τῶν τριῶν αὐτῆς εἰδῶν τε καὶ µερῶν: Η τριµερής διάκριση της ψυχής σε λογιστικόν, 
θυµοειδὲς και ἐπιθυµητικὸν αποδίδεται στον Πλάτωνα από τον Γαληνό, αν και δεν 
διατυπώθηκε ποτέ µε τόσο ξεκάθαρο τρόπο από τον φιλόσοφο. Ο Πλάτων βασικά 
χώριζε την ψυχή σε ἄλογον και λογικόν µέρος, ενώ στον διάλογο Φαῖδρο (246a κεξ.) 
δίνει µια εξαιρετική απεικόνιση της εικόνας της ψυχής ως ενός άρµατος µε δύο άλογα, 
ένα καλό (θυµοειδές) και ένα κακό (ἐπιθυµητικόν) που τα οδηγεί ένας ηνίοχος 
(λογιστικόν). Βλ. επίσης Πλάτων Τίµαιος 69cκεξ., Πολιτεία 612 κεξ. Επίσης για τη 
διάκριση της ψυχής σε λογικόν και ἄλογον βλ. κατωτέρω Γαληνοῦ Περὶ διαγνώσεως καὶ 
θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ ἰδίων παθῶν το σχόλιο στο 1, 4 (λέγοµεν οὖν 
ἁµαρτάνειν). 
 

2, 2 ὁ Πλάτων βούλεται ταῦτα: βλ. το σχόλιο ανωτέρω στο 2, 2 (τῶν τριῶν αὐτῆς εἰδῶν τε 
καὶ µερῶν). 
 

2, 2 δι᾽ ἑτέρων ἐπιδέδεικται: Βλ. ολόκληρο το έκτο βιβλίο της πραγµατείας Περὶ τῶν 
Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογµάτων και ειδικότερα στο 6, 2, 1 κεξ. (366, 31 κεξ. De 
Lacy).  
 

2, 2 καθίδρυται: τα τρία µέρη της ψυχής κατά τον Γαληνό, ο οποίος αποδίδει βέβαια τη 
θεωρία στον Πλάτωνα, είναι τα ακόλουθα: το λογιστικόν, που εδράζεται στον εγκέφαλο 
και είναι υπεύθυνο για την αίσθηση, τη µνήµη και τη νόηση, το θυµοειδές, που 
εδράζεται στην καρδιά, υπεύθυνο για το θυµικό, την οργή και την εξουσία, και τέλος, το 
ἐπιθυµητικόν, που εδράζεται στο συκώτι και είναι υπεύθυνο για την επιθυµία για 
φαγητό, ποτό και ερωτικές απολαύσεις.  
 

2, 2 οὔθ᾽ ὡς ἔστιν οὔθ᾽ ὡς οὐκ ἔστιν: ο Γαληνός επεδίωκε να δίνει την εντύπωση του 
παντογνώστη. Υπάρχουν όµως κάποια φιλοσοφικά ζητήµατα που επανέρχονται σταθερά 
στα έργα του και για τα οποία αρνείται να λάβει κατηγορηµατική θέση, διότι προφανώς 
δεν είχε βέβαιες απαντήσεις από την κλινική του εµπειρία. Μεταξύ των πολύ λίγων 
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θεµάτων που οµολογεί ότι δεν γνωρίζει είναι αν ολόκληρη η ψυχή ή το λογιστικό µέρος 
της είναι αθάνατα ή ποια είναι η ουσία της ψυχής. Βλ. και κατωτέρω σχόλιο στο 3, 5 
(διὰ τὸ µὴ γινώσκειν µε τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ὁποία τίς ἐστιν). 
 

3, 2 <ὕλης τε καὶ εἴδους>: η φράση λείπει από όλα τα χειρόγραφα, την Αλδινή έκδοση, 
επίσης από τις «παλαιές» σηµαντικές µεταφράσεις της πραγµατείας. Είναι όµως 
απολύτως απαραίτητη για το νόηµα, καθώς περιέχει τις δύο αρχές από τις οποίες είναι 
σύνθετη η κοινή σύσταση των σωµάτων και οι οποίες έχουν ήδη προαναγγελθεί ακριβώς 
πιο πάνω. Τη φράση πρόσθεσε ο Rasarius στα λατινικά (ex materia et forma) το 1562 
στη µετάφραση της έκδοσής του και εφεξής υιοθετήθηκε από όλους τους 
µεταγενέστερους εκδότες και µεταφραστές της πραγµατείας και σε ελληνική 
µετάφραση. Σώζεται όµως ήδη στη διορθωµένη εκδοχή της αραβικής µετάφρασης όπως 
ανακαλύφθηκε το 2001 σε ένα χειρόγραφο του 11ου αιώνα και σε µια αραβική επιτοµή 
της. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στην έκδοση του κειµένου (14, 7-8 Μπάζου) και 
στο κριτικό υπόµνηµα. Βλ. και Singer, Galen Psychological Writings 379, σηµ. 30. 
 

3, 5 διὰ τὸ µὴ γινώσκειν µε τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ὁποία τίς ἐστιν: παρά το γεγονός ότι ο 
Γαληνός δηλώνει για ακόµη µία φορά άγνοια για την ουσία της ψυχής, από τα λεγόµενά 
του φαίνεται ότι προσανατολίζεται προς τη σωµατικότητά της, άποψη που βεβαίως 
σχετίζεται µε τη στοχοθεσία της συγκεκριµένης πραγµατείας, καθώς σε άλλα έργα του η 
δήλωση άγνοιας δείχνει να είναι γνήσια. Βλ. στα Εισαγωγικά για την πραγµατεία τα 
σχετικά µε τη στοχοθεσία και ανωτέρω σχόλιο στο 3, 1 (οὔθ᾽ ὡς ἔστιν οὔθ᾽ ὡς οὐκ 
ἔστιν). 
 

3, 7 µώριον ποθέν, ᾧ καὶ τοὔνοµα ἔνθεν παρώνυµον: Η λέξη «µώριον» (είδος 
µανδραγόρα, το οποίο προκαλεί αποχαύνωση και έχει αναισθητικές ιδιότητες, βλ. 
Διοσκουρίδη Ὕλη ἰατρικὴ 4, 75, 2 και LSJ s.v. ἡ µώριος) δεν απαντά στα χειρόγραφα. 
Εκεί ευρίσκεται η λέξη κώνειον. Γίνεται όµως µία ετυµολογική σύνδεση µε τη µωρία 
αµέσως µετά, η οποία δεν έχει συνδεθεί ποτέ µε το κώνειον, το οποίο είναι γνωστό ως 
ψυκτικό, που προκαλεί τον θάνατο. Το πρόβληµα επιλύεται από την αραβική 
µετάφραση, η οποία στο πρωτότυπο έχει τη µεταγραφή muruyn της ελληνικής λέξης. 
Στη γερµανική µετάφραση του Besterfieldt η λέξη αποκαθίσταται σε κώνειον, όπως 
δηλαδή απαντά στα ελληνικά χειρόγραφα, µεταφέροντάς µας την εναλλακτική πρόταση 
κάποιου αναγνώστη ή γραφέα, που δεν γνώριζε τη βοτάνη µώριον. Η λέξη «µώριον» 
(στο ουδέτερο, το οποίο βέβαια είναι αµάρτυρο) συνδέεται µε τη µωρία και η φράση 
αποκτά πάλι νόηµα. Βλ. για το σχόλιο Singer, Galen Psychological Writings 414, σηµ. 
4.17. 
 

3, 9 τὴν ψυχὴν … δουλεύειν … ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν: η φράση αυτή συµπυκώνει τη 
θεωρία που υποστηρίζει ο Γαληνός στη συγκεκριµένη πραγµατεία. Μέχρι το σηµείο 
αυτό ο Γαληνός, αν και προσποιείται τον αντικειµενικό κριτή, µε υποθετικά ερωτήµατα 
και συνεχή ανάδειξη των αδιεξόδων που δηµιουργεί η αθανασία της ψυχής κατά την 
παρατήρηση των κλινικών δεδοµένων, καθοδήγησε τον αναγνώστη στο «αναπόφευκτο» 
συµπέρασµα ότι η ψυχή, εφόσον στο σύνολό της φαίνεται να είναι κράση χυµών, 
υπηρετεί τις κράσεις του σώµατος. Στα επόµενα κεφάλαια θα αποδυθεί σε έναν αγώνα 
να στηρίξει τη θέση του µε παράθεση προσεκτικά επιλεγµένων (και ελαφρώς 
παραχαραγµένων ή αποµονωµένων από τα συµφραζόµενά τους) χωρίων από έργα των 
Πλάτωνα, Ιπποκράτη, Αριστοτέλη, που συνηγορούν µε τις απόψεις του.  
 

11, 1 τινος ἀγνοουµένου ἐνίοις τῶν φιλοσόφων: o Γαληνός στο τελευταίο κεφάλαιο 
φθάνει πλέον στην αποκάλυψη του στόχου του, στην ανάδειξη των ιατρών στην κορυφή 
της κοινωνικής πυραµίδας. Η φιλοσοφία µε τις θεωρίες της δεν αρκεί για να κατανοήσει 
κανείς την ανθρώπινη φύση. Λείπει η οπτική του ιατρού, που ακριβώς επειδή είναι ο 
µόνος που γνωρίζει πώς θα ρυθµίσει σωστά τις κράσεις του σώµατος, µπορεί µε τον 
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τρόπο αυτό να επηρεάσει και τις ψυχές των ανθρώπων. Εφόσον ο Γαληνός θεωρεί ότι 
έχει ήδη αποδείξει στα προηγούµενα κεφάλαια ότι οι δυνάµεις της ψυχής ακολουθούν 
τις κράσεις του σώµατος, µπορεί πλέον να διακηρύξει ότι οι άνθρωποι έχουν 
περισσότερο ανάγκη τους ιατρούς παρά τους φιλοσόφους (τουλάχιστον του καιρού του) 
για να γίνουν ενάρετοι. 
 

11, 2 θαυµάζω δ᾽ ἐν τῷδε τῶν Στωϊκῶν: οι Στωικοί, προσφιλής στόχος της κριτικής του 
Γαληνού (βλ. ιδιαιτέρως τα βιβλία 3-5 και 7 της πραγµατείας του Περὶ τῶν Ἱπποκράτους 
καὶ Πλάτωνος δογµάτων), υποστήριζαν ότι όλοι είναι καλοί εκ φύσεως και 
διαφθείρονται στη συνέχεια από το περιβάλλον τους.  
 

11, 3 µικρὰ παιδία: βλ. και ανωτέρω στο 2.1 και το σχετικό σχόλιο (ἐν ἑτέροις). 
 

11, 4 τὴν ἔµφυτον θερµασίαν: η θεωρία για την έµφυτη θερµότητα που έχει ο άνθρωπος 
εκ φύσεως απαντά ήδη στον Ιπποκράτη και τον Αριστοτέλη και ταυτίζεται µε τη ζωή. Ο 
Γαληνός την ταυτίζει ακόµη και µε τη φύση ή την ψυχή. Βλ. Περὶ τρόµου καὶ παλµοῦ 7, 
616, 13-14 Kühn. 
 

11, 4 εὐχυµίαν: Τα χειρόγραφα παραδίδουν εὐθυµίαν, το οποίο διορθώθηκε σε εὐχυµίαν 
(βλ. 88, 7 Μπάζου) σύµφωνα µε τη γραφή της αραβικής και της λατινικής µετάφρασης, 
διότι αυτό απαιτεί το νόηµα. Στο κλείσιµο της πραγµατείας του ο Γαληνός 
ανακεφαλαιώνει ότι η κράση του σώµατος, που ρυθµίζεται από την καλή ή κακή 
αναλογία των χυµών του (την ευχυµία ή κακοχυµία αντίστοιχα), επηρεάζει την ψυχή και 
αυτή πάλι µε τη σειρά της επιδρά πίσω στην κράση. Φέρνει δύο παραδείγµατα 
αµοιβαίας επίδρασης, όσους έχουν θερµή σωµατική κράση και αυτούς που έχουν 
σύµµετρη κράση. Οι πρώτοι καθιστούν τους κατόχους τους οξύθυµους και λόγω της 
οξυθυµίας αυτής ως ψυχικής κατάστασης φουντώνει πάλι η έµφυτη θερµότητα στο 
σώµα τους. Οι δεύτεροι λόγω της σύµµετρης κράσης τους προκαλούν συµµετρία και 
στις κινήσεις της ψυχής και αυτές µε τη σειρά τους επιδρούν πίσω θετικά στο σώµα ως 
προς την ευχυµία του και όχι ως προς την ευθυµία του. 
 

Περὶ τοῦ διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας γυµνασίου 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
H πραγµατεία αυτή του Γαληνού αναφέρεται στα οφέλη που αποκοµίζουν όσοι 
ασχολούνται µε ένα γυµνάσιον, όπως φαίνεται ευρέως γνωστό στην εποχή του, 
το οποίο αποκαλεί «γυµνάσιον διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας». Το γυµνάσιον αυτό, το 
οποίο φαίνεται να µην ήταν απλώς µια σειρά ασκήσεων αλλά ένα κανονικό 
οµαδικό παιχνίδι, ο Γαληνός δεν το περιγράφει αναλυτικά, διότι προφανώς δεν 
το θεώρησε απαραίτητο. Από τα λεγόµενά του φαίνεται ότι περιελάµβανε εκτός 
από ρίψεις και αρπαγές της µικρής µπάλας, απωθήσεις µε τους αγκώνες ή και µε 
ολόκληρο το σώµα και παλαιστικές λαβές, ενώ η έντασή του µπορούσε να 
κυµαίνεται από εξαιρετικά ήπια έως εξαιρετικά βίαιη. Έχουν γίνει διάφορες 
απόπειρες ταύτισης του συγκεκριµένου γυµνασίου. Η Boudon-Millot (Petite 
balle), αφού εξέτασε όλες τις µαρτυρίες και τις περιγραφές παρόµοιων 
παιχνιδιών της αρχαιότητας, το ταυτίζει µε την αρχαιοελληνική φενίνδα (και 
φαινίνδα), παιχνίδι που αργότερα έγινε ευρύτερα γνωστό ως ἁρπαστόν. Με 
σηµερινούς όρους θα µπορούσε να είναι κάτι µεταξύ χειροσφαίρισης (handball) 
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και αµερικανικού ποδόσφαιρου (rugby), µε τη διαφορά ότι στο γυµνάσιον του 
Γαληνού δεν έπρεπε η µπάλα να πέσει στο έδαφος.  

Ο Γαληνός εκπονεί ένα εγκώµιον του γυµνασίου. Το εξυµνεί και 
απαριθµεί τα οφέλη για τους ασχολούµενους µε αυτό, κατατάσσοντάς το στην 
κορυφή των γυµνασίων. Ισχυρίζεται ότι είναι η πιο επωφελής άσκηση από όλες 
τόσο για το σώµα όσο και για την ψυχή. Η άσκηση µε τη µικρή µπάλα 
επαινείται για την προσιτότητά της ― όλοι µπορούσαν να συµµετάσχουν, 
καθώς δεν προϋπέθετε κοστοβόρο εξοπλισµό ή πολύ ελεύθερο χρόνο, τη 
δυνατότητά της να καταστήσει την εκγύµναση περισσότερο ή λιγότερο έντονη 
ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ιδιαιτερότητες των αθλουµένων, την παροχή 
ευχαρίστησης στην ψυχή και την όξυνση της κρίσης των αθλουµένων, την 
οµοιόµορφη εκγύµναση του σώµατος, τέλος για την έλλειψη επικινδυνότητας. Η 
πραγµατεία έχει µεταφραστεί από τον Johnston (Galen Exercise with a Small 
Ball) στη σειρά Loeb το 2018. Το αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται 
στην έκδοση του Wenkebach (1938) µε κάποιες διαφορές µε βάση τις γραφές 
της άµεσης παράδοσης όπως σηµειώνονται στο κριτικό υπόµνηµα. Υιοθετείται 
η διάκριση σε κεφάλαια της προαναφερθείσας έκδοσης. 
 

1-5 
 

Πηλίκον µὲν ἀγαθόν ἐστιν εἰς ὑγίειαν, <ὦ Ἐπίγενες>, γυµνάσια καὶ ὡς χρὴ τῶν 
σιτίων ἡγεῖσθαι αὐτά, παλαιοῖς ἀνδράσιν αὐτάρκως εἴρηται, φιλοσόφων τε καὶ 
ἰατρῶν τοῖς ἀρίστοις· ὅσον δ᾽ ὑπὲρ τἄλλα τὰ διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας ἐστί, τοῦτ᾽ 
οὐδέπω τῶν πρόσθεν ἱκανῶς οὐδεὶς ἐξηγήσατο. δίκαιον οὖν ἡµᾶς ἃ γιγνώσκοµεν 
εἰπεῖν, ὑπὸ σοῦ µὲν κριθησόµενα, τοῦ πάντων ἠσκηκότος ἄριστα τὴν ἐν αὐτοῖς 
τέχνην, χρήσιµα δ᾽ <εἴπερ> ἱκανῶς εἰρῆσθαι δόξειε καὶ τοῖς ἄλλοις, οἷς ἂν 
µεταδῷς τοῦ λόγου, γενησόµενα. Φηµὶ γὰρ ἄριστα µὲν ἁπάντων γυµνασίων εἶναι 
τὰ µὴ µόνον τὸ σῶµα διαπονεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν τέρπειν δυνάµενα. καὶ ὅσοι 
κυνηγέσια καὶ τὴν ἄλλην θήραν ἐξεῦρον, ἡδονῇ καὶ τέρψει καὶ φιλοτιµίᾳ τὸν ἐν 
αὐτοῖς πόνον κερασάµενοι, σοφοί τινες ἄνδρες ἦσαν καὶ φύσιν ἀνθρωπίνην 
ἀκριβῶς καταµεµαθηκότες. τοσοῦτον γὰρ ἐν αὐτῇ δύναται ψυχῆς κίνησις, ὥστε 
πολλοὶ µὲν ἀπηλλάγησαν νοσηµάτων ἡσθέντες µόνον, πολλοὶ δ᾽ ἑάλωσαν 
ἀνιαθέντες. οὐδ᾽ ἔστιν οὐδὲν οὕτως ἰσχυρόν τι τῶν κατὰ τὸ σῶµα παθηµάτων, ὡς 
κρατεῖν τῶν περὶ τὴν ψυχήν. οὔκουν οὐδ᾽ ἀµελεῖν χρὴ τῶν ταύτης κινήσεων 
ὁποῖαί τινες ἔσονται, πολὺ δὲ µᾶλλον ἢ τῶν τοῦ σώµατος ἐπιµελεῖσθαι τά τ᾽ ἄλλα 
καὶ ὅσῳ κυριώτεραι. τοῦτο µὲν δὴ κοινὸν ἁπάντων γυµνασίων τῶν µετὰ τέρψεως, 
ἄλλα δ᾽ ἐξαίρετα τῶν διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας, ἃ ἐγὼ νῦν ἐξηγήσοµαι. 2 Πρῶτον 
µὲν ἡ εὐπορία. εἰ γοῦν ἐννοήσειας ὅσης δεῖται παρασκευῆς θ᾽ ἅµα καὶ σχολῆς τά 
τ᾽ ἄλλα πάντα τὰ περὶ θήραν ἐπιτηδεύµατα καὶ τὰ κυνηγέσια, σαφῶς ἂν µάθοις ὡς 
οὔτε τῶν τὰ πολιτικὰ πραττόντων οὐδεὶς οὔτε τῶν τὰς τέχνας ἐργαζοµένων 
δυνατὸς µεταχειρίζεσθαι τὰ τοιαῦτα γυµνάσια. καὶ γὰρ πλουτοῦντος δεῖται πολλῶν 
καὶ σχολὴν ἄγοντος οὐκ ὀλίγην ἀνθρώπου· τοῦτο δὲ µόνον οὕτω µὲν 
φιλάνθρωπον, ὡς µηδὲ τὸν πενέστατον ἀπορεῖν τῆς ἐπ᾽ αὐτὸ παρασκευῆς· οὐ γὰρ 
δικτύων οὐδ᾽ ὅπλων οὐδ᾽ ἵππων οὐδὲ κυνῶν θηρευτικῶν, ἀλλὰ σφαίρας µόνης 
δεῖται καὶ ταύτης σµικρᾶς… ὅτι δὲ καὶ πολυαρκέστατον τῶν ἄλλων γυµνασίων, 
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ὧδ᾽ ἂν µάλιστα µάθοις, εἰ σκέψαιο καθ᾽ ἕκαστον αὐτῶν ὅ τι τε δύναται καὶ οἷόν τι 
τὴν φύσιν ἐστίν. εὑρήσεις γὰρ ἢ σφοδρὸν ἢ µαλακὸν ἢ τὰ κάτω µᾶλλον ἢ τὰ ἄνω 
κινοῦν ἢ µέρος τι πρὸ τῶν ἄλλων, οἷον ὀσφὺν ἢ κεφαλὴν ἢ χεῖρας ἢ θώρακα, 
πάντα δ᾽ ἐξ ἴσου τὰ µέρη τοῦ σώµατος κινοῦν καὶ δυνάµενον ἐπί τε τὸ 
σφοδρότατον ἀνάγεσθαι καὶ ἐπὶ τὸ µαλακώτατον ὑφίεσθαι τῶν µὲν ἄλλων οὐδέν· 
τοῦτο δὲ µόνον τὸ διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας γυµνάσιον, ὀξύτατόν ἐν µέρει καὶ 
βραδύτατον γενόµενον, σφοδρότατόν τε καὶ πρᾳότατον, ὡς ἂν αὐτός τε βουληθῇς 
καὶ τὸ σῶµα φαίνηται δεόµενον. οὕτω δὲ καὶ τὰ µέρη κινεῖν µὲν ἔστιν αὐτοῦ πάνθ᾽ 
ὁµοῦ, εἰ τοῦτο συµφέρειν δόξειεν, ἔστι δὲ πρὸ ἄλλων ἄλλα, εἰ καὶ τοῦτό ποτε 
δόξειεν… 3 Ὄψιν δ᾽ ὅτι γυµνάζει, µαθεῖν ἔνεστιν ὑποµνησθέντας ὡς, εἰ µή τις 
ἀκριβῶς τὴν ῥοπὴν τῆς σφαίρας εἰς ὅ τι φέροιτο προαισθάνοιτο, διαµαρτάνειν τῆς 
λαβῆς ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτόν. ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ τὴν γνώµην θήγει τῇ φροντίδι τοῦ 
τε µὴ καταβαλεῖν καὶ τοῦ διακωλῦσαι τὸν µέσον ἢ αὐτὸν ὑφαρπάσαι, εἴ<περ> ἐν 
τούτῳ κατασταίη. φροντὶς δὲ µόνη µὲν καταλεπτύνει, µιχθεῖσα δέ τινι γυµνασίῳ 
καὶ φιλοτιµίᾳ καὶ εἰς ἡδονὴν τελευτήσασα, τὰ µέγιστα καὶ τὸ σῶµα πρὸς ὑγίειαν 
καὶ τὴν ψυχὴν εἰς σύνεσιν ὀνίνησιν. οὐ σµικρὸν δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἀγαθόν, ὅταν ἄµφω 
τὸ γυµνάσιον ὠφελεῖν δύνηται, καὶ σῶµα καὶ ψυχήν, εἰς τὴν ἰδίαν ἑκάτερον 
ἀρετήν. ὅτι δ᾽ ἀσκεῖν ἄµφω δύναται τὰς µεγίστας ἀσκήσεις, ἃς µάλιστα µετιέναι 
τοῖς στρατηγικοῖς οἱ πόλεως βασιλεῖς {νόµοι} κελεύουσιν, οὐ χαλεπὸν κατιδεῖν. 
ἐπιθέσθαι γὰρ ἐν καιρῷ καὶ λαθεῖν ἐπιθέµενον καὶ ὀξυλαβῆσαι τὴν πρᾶξιν καὶ 
σφετερίσασθαι τὰ τῶν ἐναντίων, ἢ βιασάµενον ἢ καὶ ἀδοκήτως ἐπιθέµενον, καὶ 
φυλάξαι τὰ κτηθέντα, τῶν ἀγαθῶν στρατηγῶν ἔργα· καὶ τὸ σύµπαν φάναι, φύλακά 
τε καὶ φῶρα δεινὸν εἶναι χρὴ τὸν στρατηγόν· καὶ ταῦτ᾽ αὐτοῦ τῆς ὅλης τέχνης τὸ 
κεφάλαιον. ἆρ᾽ οὖν ἄλλο τι γυµνάσιον οὕτω προεθίζειν ἱκανὸν ἢ φυλάττειν τὸ 
κτηθὲν ἢ ἀνασῴζειν τὸ µεθειµένον ἢ τῶν ἐναντίων τὴν γνώµην προαισθάνεσθαι; 
θαυµάζοιµ᾽ ἄν, εἴ τις εἰπεῖν ἔχοι … 4 Μάλιστ᾽ οὖν ἐπαινῶ γυµνάσιον, ὃ καὶ 
σώµατος ὑγίειαν ἱκανὸν ἐκπορίζειν καὶ µερῶν εὐαρµοστίαν καὶ ψυχῆς ἀρετήν, ἃ 
πάντα τῷ διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας ὑπάρχει. καὶ γὰρ ψυχὴν εἰς πάντα δυνατὸν 
ὠφελεῖν καὶ τοῦ σώµατος τὰ µέρη δι᾽ ἴσου πάντα γυµνάζειν· ὃ καὶ µάλιστ᾽ εἰς 
ὑγίειαν συµφέρει καὶ συµµετρίαν ἕξεως ἐργάζεται, µήτ᾽ ἄµετρον πολυσαρκίαν µήθ᾽ 
ὑπερβάλλουσαν ἰσχνότητα φέρον, ἀλλ᾽ εἴς τε τὰς ἰσχύος δεοµένας πράξεις ἱκανὸν 
καὶ ὅσαι τάχους χρῄζουσιν ἐπιτήδειον … 5 Τὸ δ᾽ ὑπόλοιπον τοῦ λόγου 
περαινέσθω. βούλοµαι γὰρ ἐφ᾽ οἷς εἶπον ἀγαθοῖς προσεῖναι τῷδε τῷ γυµνασίῳ 
µηδ᾽ ὡς ἐκτός ἐστι κινδύνων παραλιπεῖν, οἷς τὰ πλεῖστα τῶν ἄλλων περιπίπτει. 
δρόµοι µὲν γὰρ ὠκεῖς πολλοὺς ἤδη διέφθειραν, ἀγγεῖον ἐπίκαιρον ῥήξαντες … 
οὕτω δὲ καὶ τὸ ἅλµα καὶ ὁ δίσκος καὶ τὰ διὰ τοῦ κάµπτειν γυµνάσια. τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς 
παλαίστρας τί δεῖ καὶ λέγειν, ὡς ἅπαντες λελώβηνται τῶν Ὁµηρικῶν Λιτῶν οὐδὲν 
µεῖον; ὡς γὰρ ἐκείνας φησὶν ὁ ποιητὴς·  

«χωλάς τε ῥυσάς τε παραβλῶπάς τ᾽ ὀφθαλµώ»,  
οὕτω τοὺς ἐκ τῆς παλαίστρας ἴδοις ἂν ἢ χωλοὺς ἢ διεστραµµένους ἢ τεθλασµένους 
ἢ πάντως γέ τι µέρος πεπηρωµένους. εἰ δὴ πρὸς οἷς εἶπον ἀγαθοῖς ἔτι καὶ τοῦθ᾽ 
ὑπάρχει τοῖς διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας γυµνασίοις, ὡς µηδὲ κινδύνῳ πελάζειν, 
ἁπάντων ἂν εἴη πρὸς ὠφέλειαν ἄριστα παρεσκευασµένα.  
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Μετάφραση 
Για την άσκηση µε τη µικρή µπάλα 

1 Πόσο µεγάλο αγαθό για την υγεία είναι οι γυµναστικές ασκήσεις, Επιγένη, και ότι 
πρέπει να προηγούνται της λήψης τροφής, έχουν ειπωθεί επαρκώς από τους παλαιούς, 
αρίστους φιλοσόφους και ιατρούς. Κανείς όµως από τους παλαιότερους µέχρι τώρα δεν 
εξήγησε ικανοποιητικά πόσο υπερέχουν έναντι όλων των άλλων οι ασκήσεις µε τη 
µικρή µπάλα. Είναι λοιπόν δίκαιο να πούµε εµείς αυτά που γνωρίζουµε για να κριθούν 
από σένα, που έχεις εξασκηθεί άριστα στην τέχνη αυτών των ασκήσεων, και για να 
καταστούν χρήσιµα, αν φανεί ότι έχουν ειπωθεί ικανοποιητικά, και στους άλλους στους 
οποίους τυχόν θα µεταφέρεις τα λόγια µας. Διότι ισχυρίζοµαι ότι οι καλύτερες από όλες 
τις γυµναστικές ασκήσεις είναι αυτές που µπορούν όχι µόνον να καταπονούν το σώµα, 
αλλά και να ευχαριστούν την ψυχή. Και όσοι εφηύραν το κυνήγι µε σκύλους και τα 
άλλα είδη κυνηγιού, αφού ανέµιξαν τον κόπο που ενυπάρχει σε αυτά µε ηδονή, 
ευχαρίστηση και αγάπη για διάκριση, ήταν κάποιοι σοφοί άνδρες που είχαν γνωρίσει µε 
ακρίβεια την ανθρώπινη φύση, καθώς η κίνηση της ψυχής την επηρεάζει τόσο πολύ 
ώστε πολλοί απαλλάχθηκαν από νοσήµατα µόνο επειδή χάρηκαν, ενώ πολλοί άλλοι 
νικήθηκαν από αυτά επειδή λυπήθηκαν. Και δεν υπάρχει κανένα σωµατικό πάθηµα τόσο 
ισχυρό ώστε να κυριαρχεί στα πάθη της ψυχής. Πρέπει λοιπόν να µην αµελούµε τι λογής 
θα είναι οι κινήσεις της ψυχής αλλά να τις φροντίζουµε πολύ περισσότερο από τις 
κινήσεις του σώµατος, αν µη τι άλλο και διότι οι πρώτες είναι σηµαντικότερες. Αυτό 
λοιπόν είναι το πλεονέκτηµα, το οποίο είναι κοινό σε όλες τις γυµναστικές ασκήσεις που 
συνοδεύονται από ευχαρίστηση· υπάρχουν όµως και άλλα εξαιρετικά, που αφορούν την 
άσκηση µε τη µικρή µπάλα, τα οποία εγώ τώρα θα αναλύσω. 2 Πρώτον, η προσιτότητά 
της. Διότι αν ήξερες πόση προετοιµασία και συγχρόνως πόσος ελεύθερος χρόνος 
απαιτούνται για όλες τις άλλες ασχολίες που σχετίζονται µε τα διάφορα είδη κυνηγιού 
(και µε σκύλους και χωρίς), θα καταλάβαινες σαφώς ότι κανείς από όσους ασχολούνται 
είτε µε την πολιτική είτε µε τις τέχνες δεν µπορεί να ασχολείται µε τέτοιες ασκήσεις. 
Διότι απαιτούν άνθρωπο πολύ πλούσιο και µε πολύ ελεύθερο χρόνο, ενώ µόνο αυτή (η 
άσκηση) είναι τόσο φιλική προς τους ανθρώπους ώστε ούτε και ο πιο φτωχός να µη 
µπορεί να προετοιµαστεί γι’αυτήν· διότι δεν απαιτούνται δίχτυα ούτε άλογα ούτε 
κυνηγόσκυλα αλλά µόνο µια µπάλα και αυτή µικρή … Και ότι είναι η πιο επαρκής από 
τις άλλες γυµναστικές ασκήσεις, έτσι κυρίως θα µπορούσες να µάθεις, αν εξέταζες για 
καθεµία από αυτές τι µπορεί να πετύχει και τι είδους είναι ως προς τη φύση της. Διότι θα 
βρεις ότι άλλη είναι έντονη ή ήπια ή κινεί περισσότερο τα κάτω µέρη ή τα άνω ή κάποιο 
µέρος (του σώµατος) περισσότερο από τα άλλα, για παράδειγµα τη µέση ή το κεφάλι ή 
τα χέρια ή τον θώρακα, ενώ καµία από τις άλλες ασκήσεις δεν κινεί εξίσου όλα τα µέρη 
του σώµατος και δεν µπορεί να γίνεται και εντονότερη και ηπιότερη· αυτό (µπορεί να 
κάνει) µόνο η άσκηση µε τη µικρή µπάλα, η οποία γίνεται εναλλάξ και πολύ γρήγορη 
και πολύ αργή, και εντονότατη και ηπιότατη, σύµφωνα µε το πώς εσύ θέλεις να είναι και 
µε το τι φαίνεται να χρειάζεται το σώµα. Έτσι είναι δυνατόν να κινεί και όλα τα µέρη 
του σώµατος οµοίως, αν θεωρηθεί ότι ωφελεί, αλλά και κάποια µέρη περισσότερο από 
άλλα, αν αυτό φανεί κάποια στιγµή ότι ωφελεί. 3 Επιπλέον, είναι δυνατόν να µάθουµε 
ότι (το συγκεκριµένο γυµνάσιον) ασκεί την όραση αν θυµηθούµε ότι, αν κάποιος δεν 
προβλέψει την κατεύθυνση προς την οποία θα κατευθυνθεί η φορά της µπάλας, 
αναγκαστικά θα αποτύχει να την πιάσει. Εκτός από αυτό, οξύνει και την κρίση µε τη 
φροντίδα (του παίκτη) να µη ρίξει τη µπάλα κάτω και να εµποδίσει τον µεσαίο (παίκτη) 
να την αρπάξει ή να (φροντίσει να) την αρπάξει ο ίδιος, αν βρεθεί σε αυτή τη θέση. Η 
φροντίδα από µόνη της λεπταίνει, ενώ, αν αναµιχθεί µε κάποια άσκηση και αγάπη για 
διάκριση και καταλήξει σε ηδονή, ωφελεί πάρα πολύ και το σώµα στην υγεία και την 
ψυχή στη σύνεση. Και δεν είναι µικρό αγαθό αυτό, όταν η άσκηση µπορεί να ωφελεί και 
τα δύο, και το σώµα και την ψυχή, στην ιδιαίτερη για τον καθένα αρετή. Δεν είναι 
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δύσκολο όµως να δει κανείς ότι (το συγκεκριµένο γυµνάσιον) µπορεί να ασκεί και τα 
δύο µε τις σπουδαιότερες ασκήσεις, στις οποίες οι ηγέτες της πόλης προστάζουν να 
συµµετάσχουν κυρίως όσοι είναι ή έχουν τις ικανότητες να γίνουν στρατηγοί. Διότι έργα 
των καλών στρατηγών είναι να επιτίθενται την κατάλληλη στιγµή και µην γίνονται 
αντιληπτοί τη στιγµή της επίθεσης και να αρπάζουν γρήγορα την ευκαιρία να 
ενεργήσουν και να οικειοποιούνται όσα έχουν οι αντίπαλοι, είτε µε τη βία είτε αφού 
επιτεθούν απροσδόκητα, και να φυλάττουν τα κεκτηµένα. Και για να συγκεφαλαιώσω, ο 
στρατηγός πρέπει να είναι δεινός φύλακας και κλέφτης· και αυτά είναι τα θεµελιώδη 
στοιχεία όλης της τέχνης του. Άραγε λοιπόν ποια άλλη γυµναστική άσκηση είναι τόσο 
ικανή ώστε να εθίζει κάποιον να φυλάττει τα κεκτηµένα ή να ανακτά ό,τι χάθηκε ή να 
προαισθάνεται την απόφαση των αντιπάλων; Θα απορούσα αν κάποιος µπορούσε να 
απαντήσει … 4 Επαινώ λοιπόν κυρίως την άσκηση η οποία είναι ικανή να εξασφαλίζει 
και υγεία στο σώµα και αρµονικές αναλογίες στα µέρη του και αρετή στην ψυχή, οφέλη 
τα οποία ενυπάρχουν όλα στην άσκηση µε τη µικρή µπάλα. Διότι µπορεί και την ψυχή 
σε όλα να ωφελεί και όλα τα µέρη του σώµατος εξίσου να γυµνάζει. Και συντελεί στην 
υγεία πάρα πολύ και επιφέρει ισορροπία στην κατάσταση του σώµατος, καθώς δεν 
χαρακτηρίζεται ούτε από υπέρµετρη συγκέντρωση σάρκας ούτε από υπερβολική 
ισχνότητα αλλά είναι επαρκής για τις δραστηριότητες που απαιτούν δύναµη και 
κατάλληλη για όσες χρειάζονται ταχύτητα … 5 Ας ολοκληρωθεί όµως το υπόλοιπο 
µέρος του λόγου. Διότι θέλω εκτός από όσα καλά είπα ότι υπάρχουν σε αυτή την 
άσκηση να µην παραλείψω ότι είναι απαλλαγµένη από τους κινδύνους τους οποίους 
ενέχουν οι περισσότερες από τις άλλες ασκήσεις. Γιατί και οι γρήγοροι αγώνες δρόµου 
σκότωσαν ήδη πολλούς, οι οποίοι έπαθαν ρήξη κάποιου ζωτικού αγγείου … Έτσι και τα 
αθλήµατα του άλµατος και της δισκοβολίας και αυτά που περιλαµβάνουν απότοµες 
στροφές. Γιατί πρέπει να πω και για όσους αγωνίστηκαν στην παλαίστρα ότι όλοι έχουν 
παραµορφωθεί καθόλου λιγότερο από τις Οµηρικές Λιτές; Γιατί όπως για εκείνες λέει ο 
ποιητής: 

«κουτσές και ζαρωµένες στην όψη και αλλήθωρες»,  
έτσι και όσους αγωνίστηκαν στην παλαίστρα µπορείς να δεις κουτσούς ή 
παραµορφωµένους ή τσακισµένους ή πάντως σε κάποιο µέλος ανάπηρους. Αν λοιπόν 
εκτός από τα άλλα καλά που είπα και αυτό ενυπάρχει στις ασκήσεις µε τη µικρή µπάλα, 
ότι δηλαδή δεν ενέχουν κανέναν κίνδυνο, από όλες τις ασκήσεις θα είναι οι καλύτερα 
προορισµένες να ωφελήσουν. 
 

Σχόλια 
1 Πηλίκον µὲν ἀγαθόν … γυµνάσια: Για την άποψη του Γαληνού για τον αθλητισµό, και 
ιδίως για τον πρωταθλητισµό, βλ. κατωτέρω στην πραγµατεία του Γαληνού Ὅτι ὁ 
ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος (σχόλιο στο 1, 1 οἱ πολλοὶ τῶν ἀθλητῶν) και σε ολόκληρο 
το δεύτερο µέρος (από το κεφάλαιο 9 κεξ.) της πραγµατείας Προτρεπτικὸς ἐπ’ ἰατρικήν 
(βλ. κατωτέρω στα ανθολογούµενα αποσπάσµατα). 
1 <ὦ Ἐπίγενες>: Με βάση τις εκδόσεις του κειµένου (Wenkebach 1938, Schaefer 1908, 
Marquardt 1884) η αναφορά στον Επιγένη απουσιάζει από τα χειρόγραφα και 
προστίθεται από τη λατινική µετάφραση του Νικολάου από το Ρήγιο (14ος αι.). 
Επιλέγουµε να την διατηρήσουµε στο κείµενο, καθόσον ο Γαληνός απευθύνεται και σε 
άλλο έργο του σε κάποιον Επιγένη, στο Περὶ τοῦ προγινώσκειν ― σύµφωνα µε µικρή 
µερίδα των πηγών µάλιστα του αφιερώνεται και η πραγµατεία (βλ. Nutton, Galen On 
Prognosis 146-148 και στο κριτικό υπόµνηµα 68, 2, όπου συζητείται η ταυτότητά του σε 
σχέση και µε την παρούσα πραγµατεία). Δεν γνωρίζουµε αν πρόκειται για το ίδιο 
πρόσωπο, πάντως στο Περὶ τοῦ προγινώσκειν ο Επιγένης είναι φίλος, ενδεχοµένως και 
συνάδελφος, του Γαληνού, ο οποίος τον συντρόφευε σε ιατρικές επισκέψεις και ενίοτε 
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εξέφραζε άποψη για τη θεραπεία των ασθενών. Ο Γαληνός τον µνηµονεύει πολλές 
φορές στο συγκεκριµένο έργο ως µάρτυρα της επιτυχίας των θεραπειών του.  
1 ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν τέρπειν δυνάµενα: Αυτό είναι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της 
συγκεκριµένης άσκησης. Βλ. και στα κεφάλαια 3 και 4 της πραγµατείας.  
3 {νόµοι}: η συγκεκριµένη λέξη κατά την άποψή µας ενδέχεται να είναι γλώσσηµα, το 
οποίο επεξηγεί τη φράση οἱ πόλεως βασιλεῖς, γι’αυτό και οβελίζεται. 
5 κάµπτειν: ενδεχοµένως να πρόκειται, όπως επισηµαίνει ο Singer (Galen Selected 
Works 430) για την απότοµη στροφή που πρέπει να κάνει ο ιππέας στο τέρµα της 
αρµατοδροµίας για να σταµατήσει το άρµα µε τα άλογα ή ίσως και ένας δροµέας σε 
αγώνα δρόµου µόλις τερµατίσει. Μια απότοµη στροφή χωρίς την απαιτούµενη προσοχή 
θα µπορούσε να προκαλέσει ανατροπή και τραυµατισµό του ιππέα ή δροµέα. Η γραφή 
αυτή, που παραδίδεται από τα χειρόγραφα MAV κατά τον Wenkebach (Galenos 
Ballspiel 270 και 271), µας φαίνεται προτιµότερη από τη γραφή σκάπτειν (ασκήσεις που 
περιλαµβάνουν σκάψιµο;), την οποία υιοθετεί ο Wenkebach στην έκδοσή του. 
5 τῶν Ὁµηρικῶν Λιτῶν: Οι Λιταί (παρακλήσεις, ικεσίες) ήταν κόρες του Δία, αδελφές 
της Άτης (πλάνης, σύγχυσης), που δρούσαν επανορθωτικά προς τη δράση εκείνης. Η 
Άτη έφερνε προσωρινή τύφλωση στην κρίση των ανθρώπων και τους έκανε να δρουν 
απερίσκεπτα και βλαβερά. Οι Λιταὶ ακολουθούσαν και προσπαθούσαν να θεραπεύσουν 
τις αρνητικές συνέπειες των άστοχων πράξεων που διαπράχθηκαν υπό το κράτος της 
Άτης. Αν οι άνθρωποι τις καλοδέχονταν, εύρισκαν σωτηρία, αν όχι, πάθαιναν χειρότερες 
συµφορές. Βλ. Ἰλιάς 9, 502-512. 
5 «χωλάς τε ῥυσάς τε παραβλῶπάς τ᾽ ὀφθαλµώ»: Ἰλιάς 9, 503. Τον παραλληλισµό των 
παραµορφωµένων αθλητών µε τις πανάσχηµες Λιτές χρησιµοποιεί ο Γαληνός και στον 
Προτρεπτικὸν ἐπ’ ἰατρικήν 9, 9 (109, 8 Boudon). Βλ. και κατωτέρω στην προναφερθείσα 
πραγµατεία (σχόλιο στο 11, 9) και στο σχετικό σχόλιο. 
 

Ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος  
 

Αθηνά Μπάζου 
 
H σύντοµη αυτή πραγµατεία θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η πιο σηµαντική 
πραγµατεία του Γαληνού, καθώς συµπυκνώνει τις απόψεις του για τον ρόλο του 
ιατρού στην κοινωνία, ενός ιατρού φιλοσόφου. Ο Γαληνός περιγράφει τον 
άριστο ιατρό µε βάση τα χαρακτηριστικά που απέδιδε στον Πατέρα της 
Ιατρικής, θεῖον κατ’αυτόν, Ιπποκράτη. Απευθύνεται στους οµοτέχνους του, 
προσφιλή στόχο της κριτικής του, και τους κατηγορεί ότι, αν και προβάλλουν 
τον Ιπποκράτη ως το αξεπέραστο διαχρονικά πρότυπο ιατρού, δεν φροντίζουν 
καθόλου να τον µιµηθούν. Στη συνέχεια παραθέτει τις ιδιότητες του άριστου 
ιατρού. Η συγκεκριµένη πραγµατεία συνδέει την ιατρική µε τη φιλοσοφία, όχι 
προσπαθώντας να εντάξει κάποια στοιχεία φιλοσοφίας στην ιατρική, 
καθιστώντας την λογιότερη, αλλά αποδεικνύοντας ότι όποιος αγωνίζεται και 
γίνεται άριστος ιατρός είναι ήδη και φιλόσοφος, αποδίδοντας συνεπώς στην 
ιατρική ευρύτερο πεδίο δράσης από τη φιλοσοφία ― είναι βέβαια προφανές ότι 
το συµπέρασµα προκύπτει από υπεραπλούστευση, για παράδειγµα ο Γαληνός 
παραλείπει να αναφερθεί σε ζητήµατα µεταφυσικής, για τα οποία η ιατρική, 
όπως ο ίδιος οµολογεί σε άλλα του έργα, έχει πολύ λίγα να προσφέρει. Η 
πραγµατεία ήταν γνωστή και µε τον σύντοµο τίτλο Ἱπποκράτης, όπως µαρτυρεί 
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ο ίδιος ο Γαληνός  στο Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων 9, 14 (162, 9-11 Boudon-Millot). 
Το αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην έκδοση της Boudon-Millot 
(2007) µε αρκετές όµως διαφορές µε βάση τις γραφές της άµεσης και έµµεσης 
παράδοσης όπως σηµειώνονται στο κριτικό υπόµνηµα. Υιοθετείται η διάκριση 
σε κεφάλαια και παραγράφους της προαναφερθείσας έκδοσης.  
 

1, 1-4· 2, 7-9· 3, 1-5, 8-11 
 

1 Οἷόν τι πεπόνθασιν οἱ πολλοὶ τῶν ἀθλητῶν ἐπιθυµοῦντες µὲν ὀλυµπιονῖκαι 
γενέσθαι, µηδὲν δὲ πράττειν ὡς τούτου τυχεῖν ἐπιτηδεύοντες, τοιοῦτόν τι καὶ τοῖς 
πολλοῖς τῶν ἰατρῶν συµβέβηκεν· ἐπαινοῦσι µὲν γὰρ Ἱπποκράτην καὶ πρῶτον 
ἁπάντων ἡγοῦνται, γενέσθαι δ᾽ αὐτοὺς ἐν ὁµοίοις ἐκείνῳ πάντα µᾶλλον ἢ τοῦτο 
πράττουσιν. 2 ὁ µὲν γὰρ οὐ σµικρὰν µοῖραν εἰς ἰατρικήν φησι συµβάλλεσθαι τὴν 
ἀστρονοµίαν καὶ δηλονότι τὴν ταύτης ἡγουµένην ἐξ ἀνάγκης γεωµετρίαν· οἱ δὲ οὐ 
µόνον αὐτοὶ µετέρχονται τούτων οὐδετέραν ἀλλὰ καὶ τοῖς µετιοῦσι µέµφονται. 3 
καὶ µὲν δὴ καὶ φύσιν σώµατος ὁ µὲν ἀκριβῶς ἀξιοῖ γιγνώσκειν ἀρχὴν εἶναι 
φάσκων αὐτὴν τοῦ κατ᾽ ἰατρικὴν λόγου παντός· οἱ δὲ οὕτω καὶ περὶ τούτων 
σπουδάζουσιν, ὥστ᾽ οὐ µόνον ἑκάστου τῶν µορίων οὐσίαν ἢ πλοκὴν ἢ διάπλασιν 
ἢ µέγεθος ἢ τὴν πρὸς τὰ παρακείµενα κοινωνίαν ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν θέσιν ἐπίστανται. 4 
καὶ µέν γε καὶ ὡς ἐκ τοῦ µὴ γιγνώσκειν κατ᾽ εἴδη τε καὶ γένη διαιρεῖσθαι τὰ 
νοσήµατα συµβαίνει τοῖς ἰατροῖς ἁµαρτάνειν τῶν θεραπευτικῶν σκοπῶν, 
Ἱπποκράτει µὲν εἴρηται προτρέποντι τὴν λογικὴν ἡµᾶς ἐξασκεῖν θεωρίαν· οἱ δὲ νῦν 
ἰατροὶ τοσοῦτον ἀποδέουσιν ἠσκῆσθαι κατ᾽ αὐτήν, ὥστε καὶ τοῖς ἀσκοῦσιν ὡς 
ἄχρηστα µεταχειριζοµένοις ἐγκαλοῦσιν … 2 … 7 Καίτοι τό γ᾽ ὑστέροις τῶν 
παλαιῶν ἡµῖν γεγονέναι καὶ τὸ τὰς τέχνας ὑπ᾽ ἐκείνων ἐπὶ πλεῖστον προηγµένας 
παραλαµβάνειν οὐ σµικρὸν ἦν πλεονέκτηµα· τὰ γοῦν ὑφ᾽ Ἱπποκράτους εὑρηµένα 
χρόνῳ παµπόλλῳ ῥᾷστον ἦν ἐν ὀλιγίστοις ἔτεσιν ἐκµαθόντας τῷ λοιπῷ χρόνῳ τοῦ 
βίου πρὸς τὴν τῶν λειπόντων εὕρεσιν καταχρήσασθαι. 8 ἀλλ᾽ οὐκ ἐνδέχεται 
πλοῦτον ἀρετῆς τιµιώτερον ὑποθέµενον καὶ τὴν τέχνην οὐκ εὐεργεσίας ἀνθρώπων 
ἕνεκεν ἀλλὰ χρηµατισµοῦ µαθόντα τοῦ τέλους τοῦ κατ᾽ αὐτὴν ἐφικέθαι … οὐ γὰρ 
δὴ δυνατὸν ἅµα χρηµατίζεσθαί τε καὶ οὕτω µεγάλην ἐπασκεῖν τέχνην, ἀλλ᾽ ἀνάγκη 
καταφρονῆσαι θατέρου τὸν ἐπὶ θάτερον ὁρµήσαντα σφοδρότερον. 9 ἆρ᾽ οὖν 
ἔχοµέν τινα τῶν νῦν ἀνθρώπων εἰπεῖν εἰς τοσοῦτον µόνον ἐφιέµενον χρηµάτων 
κτήσεως, εἰς ὅσον ὑπηρετεῖν ἐξ αὐτῶν ταῖς ἀναγκαίαις χρείαις τοῦ σώµατος; ἔστι 
τις ὁ δυνάµενος οὐ µόνον λόγῳ πλάσασθαι ἀλλ᾽ ἔργῳ διαδείξασθαι τοῦ κατὰ 
φύσιν πλούτου τὸν ὅρον ἄχρι τοῦ µὴ πεινῆν ἢ διψῆν ἢ ῥιγοῦν προϊόντα; 3 Καὶ µὴν 
εἴ τίς γ’ ἐστὶ τοιοῦτος, … ἀπολείψει δὲ Κῴοις µὲν τοῖς πολίταις Πόλυβόν τε καὶ 
τοὺς ἄλλους µαθητάς, αὐτὸς δ᾽ εἰς πᾶσαν ἀλώµενος ἐφέξει τὴν Ἑλλάδα· χρὴ γὰρ 
αὐτὸν γράψαι καὶ περὶ φύσεως χωρίων. 2 ἵν᾽ οὖν κρίνῃ τῇ πείρᾳ τὰ ἐκ λόγου 
διδαχθέντα, χρὴ πάντως αὐτὸν αὐτόπτην γενέσθαι πόλεων, τῆς πρὸς µεσηµβρίαν 
ἐστραµµένης καὶ τῆς πρὸς ἄρκτον καὶ τῆς πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα καὶ τῆς πρὸς 
δυσµάς, ἰδεῖν δὲ καὶ τὴν ἐν κοίλῳ κειµένην καὶ τὴν ἐφ᾽ ὑψηλῷ καὶ τὴν ἐπακτοῖς 
ὕδασι χρωµένην καὶ τὴν πηγαίοις καὶ τὴν ὀµβρίοις καὶ τὴν ἐκ λιµνῶν καὶ 
ποταµῶν, 3 ἀµελῆσαι δὲ καὶ {εἰ} µηδ᾽ εἴ τις ψυχροῖς ἄγαν ὕδασι µηδ᾽ εἴ τις θερµοῖς 
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χρῆται µηδ᾽ εἰ νιτρώδεσι µηδ᾽ εἰ στυπτηριώδεσιν ἤ τισιν ἑτέροις τοιούτοις, ἰδεῖν δὲ 
καὶ ποταµῷ µεγάλῳ πρόσοικον πόλιν καὶ λίµνῃ καὶ ὄρει καὶ θαλάττῃ καὶ τἄλλα 
πάντα νοῆσαι {καὶ}, περὶ ὧν ἡµᾶς αὐτὸς ἐδίδαξεν. 4 ὥστ᾽ οὐ µόνον ἀνάγκη 
χρηµάτων καταφρονεῖν τὸν τοιοῦτον ἐσόµενον ἀλλὰ καὶ φιλόπονον ἐσχάτως 
ὑπάρχειν· καὶ µὴν οὐκ ἐνδέχεται φιλόπονον εἶναί τινα µεθυσκόµενον <ἢ> 
ἐµπιπλάµενον ἢ ἀφροδισίοις προσκείµενον ἢ συλλήβδην εἰπεῖν αἰδοίοις καὶ γαστρὶ 
δουλεύοντα. σωφροσύνης οὖν φίλος ὥσπερ γε καὶ ἀληθείας ἑταῖρος ὅ γ᾽ ἀληθὴς 
ἰατρὸς ἐξεύρηται. 5 καὶ µὲν δὴ καὶ <τὴν> λογικὴν µέθοδον ἀσκεῖν χάριν τοῦ 
γνῶναι, πόσα τὰ πάντα κατ᾽ εἴδη τε καὶ γένη νοσήµατα ὑπάρχει καὶ πῶς ἐφ᾽ 
ἑκάστου ληπτέον ἔνδειξίν τιν᾽ ἰαµάτων … 8 τί δὴ οὖν ἔτι λείπεται πρὸς τὸ µὴ εἶναι 
φιλόσοφον τὸν ἰατρόν, ὃς ἂν Ἱπποκράτους ἀξίως ἀσκήσῃ τὴν τέχνην; εἰ γάρ, ἵνα 
µὲν ἐξεύρῃ φύσιν σώµατος καὶ νοσηµάτων διαφορὰς καὶ ἰαµάτων ἐνδείξεις, ἐν τῇ 
λογικῇ θεωρίᾳ γεγυµνάσθαι προσήκει, ἵνα δὲ φιλοπόνως τῇ τούτων ἀσκήσει 
παραµένῃ, χρηµάτων τε καταφρονεῖν καὶ σωφροσύνην ἀσκεῖν, πάντα ἤδη τῆς 
φιλοσοφίας ἔχει τὰ µέρη, τό τε λογικὸν καὶ τὸ φυσικὸν καὶ τὸ ἠθικόν· 9 οὐ γὰρ δὴ 
δέος γε, µὴ χρηµάτων καταφρονῶν καὶ σωφροσύνην ἀσκῶν ἄδικόν τι πράξῃ· 
πάντα γάρ, ἃ τολµῶσιν ἀδίκως ἅνθρωποι, φιλοχρηµατίας ἀναπειθούσης ἢ 
γοητευούσης ἡδονῆς πράττουσιν. 10 οὕτω δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἀναγκαῖον ἔχειν 
αὐτόν· σύµπασαι γὰρ ἀλλήλαις ἕπονται καὶ οὐχ οἷόν τε µίαν ἡντινοῦν λαβόντι µὴ 
οὐχὶ καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας εὐθὺς ἀκολουθούσας ἔχειν ὥσπερ ἐκ µιᾶς µηρίνθου 
δεδεµένας. 11 καὶ µὴν εἴ γε πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς µάθησιν καὶ πρὸς τὴν ἐφεξῆς 
ἄσκησιν ἀναγκαία τοῖς ἰατροῖς ἐστιν ἡ φιλοσοφία, δῆλον ὡς, ὅστις ἂν ἰατρὸς ᾖ 
πάντως, οὗτός ἐστι καὶ φιλόσοφος. 
 

Μετάφραση 
Ότι ο άριστος ιατρός είναι και φιλόσοφος 

1 Αυτό που έχουν πάθει οι περισσότεροι αθλητές, που επιθυµούν να γίνουν 
ολυµπιονίκες, αλλά δεν φροντίζουν να κάνουν τίποτε για να το πετύχουν, κάτι ανάλογο 
έχει συµβεί και στους περισσότερους ιατρούς. Διότι επαινούν τον Ιπποκράτη και τον 
θεωρούν ανώτερο όλων, αλλά κάνουν οτιδήποτε άλλο περισσότερο από αυτό, από το να 
επιδίδονται δηλαδή οι ίδιοι σε όµοιες ασχολίες µε εκείνον. 2 Διότι, ενώ ο Ιπποκράτης 
υποστηρίζει ότι η αστρονοµία έχει µεγάλη συµβολή στην ιατρική και προφανώς και η 
γεωµετρία, η µελέτη της οποίας αναγκαστικά προηγείται της αστρονοµίας, αυτοί οι ίδιοι 
όχι µόνο δεν ασχολούνται µε καµία από τις δύο, αλλά κατακρίνουν και όσους το 
κάνουν. 3 Επιπλέον, ενώ αυτός θεωρεί ότι είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς ενδελεχώς 
τη φύση του σώµατος, υποστηρίζοντας ότι από εκεί πρέπει να ξεκινά κάθε λόγος στην 
ιατρική, αυτοί τόσο ασχολούνται µε αυτά τα ζητήµατα ώστε δεν γνωρίζουν όχι µόνον 
την ουσία κάθε µέλους του σώµατος ή τη σύνθεση, τη διάπλαση, το µέγεθος ή τη σχέση 
του µε τα παρακείµενα µέλη, αλλά ούτε καν τη θέση του (µέσα στο σώµα). 4 Και βέβαια 
το ότι συµβαίνει οι ιατροί να αποτυγχάνουν στους θεραπευτικούς τους σκοπούς, 
ακριβώς επειδή δεν ξέρουν να διαιρούν τα νοσήµατα σε είδη και γένη, έχει ειπωθεί από 
τον Ιπποκράτη, όταν µας προτρέπει να ασκούµε τη λογική θεωρία. Οι σηµερινοί ιατροί 
όµως απέχουν τόσο πολύ από το να ασκούνται σε αυτήν (δηλ. τη λογική θεωρία) ώστε 
κατακρίνουν και όσους την ασκούν ότι ασχολούνται µε άχρηστα πράγµατα … 2 … 7 Κι 
όµως το γεγονός ότι διαδεχθήκαµε τους παλαιούς και παραλάβαµε απ’ αυτούς τις τέχνες 
πάρα πολύ προηγµένες ήταν σηµαντικό πλεονέκτηµα για εµάς· ήταν πράγµατι 
πανεύκολο, αφού µάθαµε καλά σε ελάχιστα χρόνια όσα είχε βρει ο Ιπποκράτης σε πάρα 
πολύ χρόνο, να αναλώσουµε την υπόλοιπη ζωή µας στην εύρεση των υπολοίπων. 8 Αλλά 
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δεν είναι δυνατόν να φθάσει κανείς στον ιδιαίτερο σκοπό της (ιατρικής), αν θεωρήσει 
τον πλούτο πιο σηµαντικό από την αρετή και µάθει την τέχνη όχι για να ευεργετεί τους 
ανθρώπους, αλλά για να πλουτίζει· … διότι κανείς βέβαια δεν είναι δυνατόν συγχρόνως 
να πλουτίζει και να ασκεί µια τόσο σπουδαία τέχνη, αλλά πρέπει αναγκαστικά αυτός 
που αφοσιώθηκε µε περισσότερο ζήλο στη µία ασχολία να περιφρονήσει την άλλη. 9 
άραγε λοιπόν µπορούµε να µνηµονεύσουµε κάποιον από τους σηµερινούς ανθρώπους, ο 
οποίος να επιθυµεί την απόκτηση χρηµάτων µόνο µέχρι εκείνο το σηµείο που να 
εξυπηρετεί µέσω αυτών τις στοιχειώδεις ανάγκες του σώµατος; Υπάρχει κάποιος που να 
µπορεί όχι µόνο µε λόγια να περιγράψει αλλά µε έργα να αποδείξει ότι το όριο του 
«φυσιολογικού» πλούτου βρίσκεται στο να µην πεινά, να µη διψά και να µην κρυώνει; 3 
Επιπλέον, αν υπάρχει κάποιος τέτοιος, … θα αφήσει στους πολίτες της Κω τον Πόλυβο 
και τους άλλους µαθητές, ενώ ο ίδιος θα διατρέξει όλη την Ελλάδα, περιπλανώµενος, 
διότι πρέπει να γράψει και για τη φύση των τόπων. 2 Για να κρίνει στην πράξη όσα 
διδάχτηκε µε λόγια, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθεί ο ίδιος πόλεις κάθε είδους, 
προσανατολισµένες και προς τον νότο και προς τον βορά και προς την ανατολή του 
ήλιου και προς τη δύση, να δει και πόλη που βρίσκεται σε κοιλάδα και σε ψηλό µέρος 
και αυτήν που έχει νερά φερµένα από αλλού και πόλεις που χρησιµοποιούν νερά από 
πηγή ή βρόχινα και από λίµνες ή ποταµούς· 3 επιπλέον, πρέπει να µην αµελήσει να 
εξετάσει και αν κάποια πόλη χρησιµοποιεί πολύ κρύα ή θερµά νερά ή νερά µε νίτρο 
(ανθρακικό νάτριο) ή στυπτηρία (θειικό άλας καλίου και αργιλίου) ή άλλα τέτοια 
µέταλλα, να δει και πόλη δίπλα σε µεγάλο ποταµό και σε λίµνη και σε βουνό και σε 
θάλασσα και όλα τα άλλα να σκεφθεί, για τα οποία ο Ιπποκράτης µάς δίδαξε. 4 
Εποµένως, αυτός που θα γίνει ιατρός είναι ανάγκη όχι µόνο να περιφρονεί τα χρήµατα 
αλλά και να είναι φιλόπονος σε έσχατο σηµείο· αλλά δεν µπορεί να είναι φιλόπονος 
κάποιος όταν µεθά, τρώει υπερβολικά ή ασχολείται υπέρµετρα µε τις ερωτικές 
απολαύσεις ή, για να το πούµε µε δυο λόγια, όταν είναι δούλος των γεννητικών του 
οργάνων και της κοιλιάς του. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι ο πραγµατικός ιατρός είναι 
φίλος της σωφροσύνης, όπως βέβαια και σύντροφος της αλήθειας. 5 Επιπλέον είναι 
ανάγκη να ασκεί και τη λογική µέθοδο για να γνωρίζει πόσα είναι τα είδη και τα γένη 
όλων των νοσηµάτων και πώς πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαµβάνει κάποια ένδειξη 
για τις θεραπείες ... 8 Οπότε τι υπολείπεται ακόµη για να µην είναι φιλόσοφος ο ιατρός, 
ο οποίος ασκεί επαξίως την τέχνη του Ιπποκράτη; Διότι αν, για να βρει τη φύση του 
σώµατος και τις διαφορές των νοσηµάτων και τις ενδείξεις των θεραπειών, ταιριάζει να 
έχει ασκηθεί στη λογική θεωρία, και αν, για να συνεχίσει µε φιλοπονία να ασκεί αυτές 
τις δραστηριότητες, (ταιριάζει να) περιφρονεί τα χρήµατα και (να) είναι σώφρων, τότε 
κατέχει ήδη όλα τα µέρη της φιλοσοφίας, και τη λογική και τη φυσική και την ηθική. 9 
Γιατί, αν περιφρονεί τα χρήµατα και είναι σώφρων, δεν υπάρχει φόβος µήπως διαπράξει 
κάποια αδικία, διότι όλες τις αδικίες που τολµούν οι άνθρωποι τις διαπράττουν είτε 
παραπλανηµένοι από τη φιλοχρηµατία είτε γοητευµένοι από την ηδονή. 10 Έτσι είναι 
αναγκαίο να κατέχει αυτός και τις άλλες αρετές· διότι όλες ακολουθούν η µία την άλλη 
και δεν είναι δυνατόν, αφού κατακτήσει κανείς µία οποιαδήποτε, να µην ακολουθήσουν 
αµέσως και όλες οι άλλες, σαν να ήταν δεµένες µε σχοινί. 11 Και επιπλέον, αν βέβαια η 
φιλοσοφία είναι αναγκαία στους ιατρούς και για την αρχική µάθηση της ιατρικής και για 
την επακόλουθη άσκησή της, είναι φανερό ότι όποιος τυχόν είναι ολοκληρωµένος 
ιατρός, αυτός είναι και φιλόσοφος. 
 

Σχόλια 
1, 1 οἱ πολλοὶ τῶν ἀθλητῶν: ο Γαληνός αναφέρεται συχνά στα έργα του στα οφέλη της 
φυσικής άσκησης για την υγεία των αθλουµένων, όταν βέβαια η άσκηση γίνεται µε 
µέτρο και στον κατάλληλο χρόνο. Βλ. Ὑγιεινῶν Β´, κεφ. 2 και 7-12 Koch, Περὶ εὐεξίας, 
17, 20-20, 12 Helmreich και Περὶ τῶν ἐν τοῖς νοσήµασιν αἰτιῶν 7, 7, 10 Κühn. Σε 
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αρκετές πραγµατείες του όµως επιτίθεται µε σφοδρότητα στον αθλητισµό, εννοώντας 
τον πρωταθλητισµό, για τις βλαβερές του επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχική 
καλλιέργεια των αθλητών. Βλ. Θρασύβουλος, πότερον ἰατρικῆς ἢ γυµναστικῆς ἐστι τὸ 
ὑγιεινόν, κεφ. 41, 45, 46 Helmreich και Προτρεπτικὸς ἐπ’ ἰατρικήν 9, 3 κεξ. (106 κεξ. 
Boudon) ― βλ. κατωτέρω στα αποσπάσµατα της πραγµατείας αυτής και στα σχετικά 
σχόλια. 
1, 1 ἐπαινοῦσι µὲν γὰρ Ἱπποκράτην καὶ πρῶτον ἁπάντων ἡγοῦνται: Ο Ιπποκράτης ήταν το 
αδιαµφισβήτητο πρότυπο ιατρού κατά τον Γαληνό και τους οµοτέχνους του. Ήταν ὅ γέ 
τοι πάντων ἰατρῶν ἀκριβέστατος (Περὶ κρισίµων ἡµερῶν 9, 798, 7-8 Κühn) και θειότατος 
(Περὶ κρισίµων ἡµερῶν 9, 775, 8 Κühn). Ο Γαληνός διεκδικούσε για τον εαυτό του τον 
τίτλο του συνεχιστή του Ιπποκράτη· επίσης, του µοναδικού ιατρού που κατανόησε, 
υποµνηµάτισε σωστά τα έργα του Πατέρα της Ιατρικής και ακολούθησε τις θεωρίες του. 
Στον αντίποδα βρίσκονταν οι συνάδελφοί του, που, αν και αυτοαποκαλούνταν 
Ιπποκρατικοί, δεν εφήρµοζαν τα δόγµατα του Ιπποκράτη· γι’αυτό και ο Γαληνός σχεδόν 
σε όλα τα του τα έργα εξαπέλυε κατηγορίες εναντίον τους. Στο συγκεκριµένο έργο τούς 
περιγράφει µε διόλου κολακευτικά χρώµατα ως αδαείς, οκνηρούς και κακοήθεις.  
1, 2 ἀστρονοµίαν: ο Ιπποκράτης στο έργο του Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων 
επιχειρηµατολογεί για τη συµβολή της αστρονοµίας στην ιατρική (189, 11-12 Jouanna): 
«οὐκ ἐλάχιστον µέρος συµβάλλεται ἀστρονοµίη ἐς ἰητρικήν, ἀλλὰ πάνυ πλεῖστον». 
Ειδικότερα υποστηρίζει ότι η διαδοχή των εποχών, η οποία εξαρτάται από την ανατολή 
και τη δύση των άστρων (κυρίως του ήλιου αλλά και των Πλειάδων και του 
Αρκτούρου), επηρεάζει την υγεία και τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Βλ. περισσότερα 
στο Jouanna, Hippocrate. Airs eaux lieux 26-33. 
1, 2 γεωµετρίαν: Η γεωµετρία για τον Γαληνό πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά 
αντικείµενα µελέτης των υποψηφίων ιατρών. Ο ίδιος οµολογεί ότι θα είχε καταλήξει 
οπαδός των Πυρρωνείων Σκεπτικών, άρα θα βρισκόταν συνεχώς σε ἀπορίαν (αµηχανία, 
αµφιβολία), ανίκανος να διατυπώσει οποιαδήποτε αληθινή κρίση, εἰ µὴ καὶ τὰ κατὰ 
γεωµετρίαν ἀριθµητικήν τε καὶ λογιστικὴν κατεῖχον, δηλαδή αν δεν είχε αποκτήσει τα 
στέρεα µεθοδολογικά εργαλεία και τις βέβαιες γνώσεις των τοµέων αυτών. Βλ. Περὶ τῶν 
ἰδίων βιβλίων 14, 4 (164, 26-27 Boudon-Millot). Στις γεωµετρικές (αλλιώς γραµµικές) 
αποδείξεις, οι οποίες ταυτίζονται µε τον συλλογισµό της αριστοτελικής λογικής (βλ. 
Hankinson, Companion to Galen, 51, 62 και 167), ο Γαληνός βρήκε το αλάνθαστο 
µεθοδολογικό εργαλείο για τις έρευνές του. Η γεωµετρική µέθοδος χρησιµοποιείται ως 
συνώνυµο της επιστηµονικής µεθόδου, που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν οι 
επίδοξοι ιατροί. Βλ. επίσης Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ 
ἰδίων ἁµαρτηµάτων 5, 16 (58, 17-59, 6 de Boer). 
1, 3 φύσιν σώµατος: Ο Γαληνός προφανώς παραπέµπει στο χωρίο από το έργο της 
Ιπποκρατικής συλλογής Περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον 2, 1: «Φύσις δὲ τοῦ σώµατος, 
ἀρχὴ τοῦ ἐν ἰητρικῇ λόγου» (39, 23-24 Joly), αρχή που επαναλαµβάνεται αυτούσια ή 
ελαφρώς τροποποιηµένη και σε άλλα έργα της συλλογής. Βλ. και Ψευδο-Σωρανός, 
Quaestiones medicinales 9, 2 (37 Fischer) : «doctrinae autem principium est naturam 
corporis cognoscere». 
1, 4 κατ᾽ εἴδη τε καὶ γένη: σε ειδικές και γενικές κατηγορίες. Οι λέξεις εἶδος και γένος ως 
όροι απηχούν τη θεωρία του Αριστοτέλη για τις δεύτερες ουσίες στο έργο του 
Κατηγορίαι 2a14-19 και 2b19-20: «ὑπόκειται γὰρ τὸ εἶδος τῷ γένει· τὰ µὲν γὰρ γένη κατὰ 
τῶν εἰδῶν κατηγορεῖται». Για παράδειγµα ο άνθρωπος ή το δέντρο δηλώνουν το εἶδος 
(την ειδική κατηγορία) και υπόκεινται στο ζῷον (ζωντανό οργανισµό) ή στο φυτό, στο 
γένος, δηλαδή στην ευρύτερη, γενική κατηγορία (βλ. Κατηγορίαι 2b7 κεξ.). 
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1,4 τὴν λογικὴν … θεωρίαν: η θεωρητική κατάρτιση και η άσκηση στη λογική είναι 
προαπαιτούµενα όχι µόνο για να γίνει κανείς καλός ιατρός, αλλά για να µπορεί γενικά 
να βρίσκει την αλήθεια σε κάθε ζήτηµα, σύµφωνα µε τον Γαληνό. Βλ. Γαληνού Περὶ τῆς 
τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων 1, 12 (91, 4-7 Boudon-Millot). Όπως αναφέρει εδώ, οι 
επίδοξοι ιατροί µόνο µε γνώση και άσκηση στη λογική θα µπορούν να προβαίνουν σε 
κατατάξεις, οµαδοποιήσεις και διαιρέσεις συµπτωµάτων και νοσηµάτων σε γένη και 
είδη. Ο ίδιος είχε µελετήσει τις προγενέστερες λογικές θεωρίες (Αριστοτέλη, Στωικών) 
και είχε συγγράψει και πολλά λογικά έργα, από τα οποία σώζονται ελάχιστα 
αποσπάσµατα (βλ. τον κατάλογο στο Hankinson, Companion to Galen 66-68). Για τον 
Γαληνό η λογική ταυτίζεται µε την αποδεικτική µέθοδο. Το πιο σηµαντικό έργο του 
ήταν το Περὶ τῆς ἀποδείξεως σε 15 βιβλία από το οποίο σώζονται µόνο κάποια 
αποσπάσµατα, ενώ µεταξύ των έργων του παραδίδεται ολόκληρη η Εἰσαγωγὴ 
διαλεκτική, που είναι µάλλον µια σύνοψη των σχετικών θεωριών του. Για τη σχέση του 
Γαληνού µε τη λογική βλ. Hankinson, Companion to Galen 66-115. 
2, 7 εὑρηµένα: όλα τα χειρόγραφα παραδίδουν τη γραφή εἰρηµένα (που έχουν ειπωθεί). 
Ο Cornarius (εκδότης του 16ου αιώνα, οι διορθώσεις του οποίου σώζονται πάνω στο 
προσωπικό του αντίτυπο της Αλδινής έκδοσης του Γαληνού ― βλ. σχετικά Boudon-
Millot, Galien Excellent médecin 271-272 και 287, 21 στο κριτικό υπόµνηµα) διόρθωσε 
σωστά σε εὑρηµένα (που έχουν βρεθεί) και τη διόρθωσή του ακολούθησαν όλες οι 
εκδόσεις εφεξής. 
2, 8 χρηµατίζεσθαί τε: µετά το τε τα χειρόγραφα LU παραδίδουν τη φράση καὶ 
µυρµηκίζεσθαι (συγκεντρώνουν χρήµατα σαν µυρµήγκια), η οποία ενισχύει το νόηµα και 
προσθέτει µια ζωντανή εικόνα· παραλείπεται όµως από το χειρόγραφο Μ και την 
αραβική µετάφραση του 9ου αιώνα. Οι περισσότερες εκδόσεις το συµπεριέλαβαν στο 
κείµενο, η Boudon-Millot (Galien Excellent médecin, 288, 9 στο κριτικό υπόµνηµα) 
όµως, βασιζόµενη κατά κύριο λόγο στη σηµαντική µαρτυρία της αραβικής παράδοσης, 
το παρέλειψε ως προφανές γλώσσηµα. 
2, 9 ἄχρι τοῦ µὴ πεινῆν ἢ διψῆν ἢ ῥιγοῦν: την ίδια άποψη για το όριο του «φυσιολογικού» 
πλούτου εκφράζει ο Γαληνός και σε άλλα του έργα. Βλ. Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας 
τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ ἰδίων παθῶν 8, 10 (30, 13 de Boer), όπου αναφέρει τη 
συµβουλή του πατέρα του να µη λυπάται αν τυχόν χάσει την περιουσία του, αρκεί όσα 
του αποµένουν να αρκούν για τη φροντίδα του σώµατός του, δηλαδή για να αποφύγει 
«ὡς µὴ πεινῆν, µὴ ῥιγοῦν, µὴ διψῆν». Πρόκεται για παροιµιακή φράση, βλ. κατωτέρω 
στην πραγµατεία Περὶ ἀλυπίας 78b και στο σχετικό σχόλιο.  
3, 1 Πόλυβον: ο Πόλυβος ήταν µαθητής και, σύµφωνα µε κάποιες πηγές, σύζυγος της 
κόρη του Ιπποκράτη, τον οποίο διαδέχτηκε στη σχολή της Κω, όταν εκείνος αναχώρησε 
για τη Θεσσαλία. Βλ. σχετικά Jouanna, Hippocratis De natura hominis 58-59. 
Θεωρείται ο πραγµατικός συγγραφέας της πραγµατείας της Ιπποκρατικής συλλογής 
Περὶ φύσιος ἀνθρώπου. Βλ. τη µαρτυρία του Αριστοτέλη Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν 
512b12-513a7 και Jouanna, Hippocratis De natura hominis 55-58. 
3, 1 περὶ φύσεως χωρίων: ο Ιπποκρατης αφιέρωσε ένα ολόκληρο έργο, το Περὶ ἀέρων, 
ὑδάτων, τόπων, στην περιγραφή των επιπτώσεων που έχει το κλίµα και το περιβάλλον 
γενικότερα στην υγεία και τη συµπεριφορά των κατοίκων. Στο έργο αυτό 
περιλαµβάνεται και η περίφηµη σύγκριση µεταξύ των Ευρωπαίων και των Ασιανών 
(κεφ. 12-24 Jouanna), όπου προβάλλει ανάγλυφα η πεποίθηση του Ιπποκράτη ότι ο 
τόπος κατοικίας επηρεάζει εκτός από την υγεία και τη συµπεριφορά, το ήθος και τη 
σωµατική διάπλαση των κατοίκων. Γι’αυτό και ο Ιπποκράτης θεωρήθηκε ο εισηγητής 
της «µετεωρολογικής» (σχετικά µε το κλίµα, και τη διαδοχή των εποχών, βλ. Jouanna, 
Hippocrate. Airs eaux lieux 24-33) αλλά και της περιβαλλοντικής ιατρικής (σχετικά µε 
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τη γεωµορφολογία του εδάφους, τους ανέµους, τα ύδατα, βλ. Jouanna, Hippocrate. Airs 
eaux lieux 33 κεξ.). Ο Γαληνός συµβουλεύει εδώ τους οµοτέχνους του και τους 
επίδοξους ιατρούς να ακολουθήσουν το παράδειγµα του Ιπποκράτη και να ταξιδέψουν 
για να συγκεντρώσουν δεδοµένα χρήσιµα στην κλινική πρακτική από την αναλυτική 
παρατήρηση των πόλεων που συναντούν (προσανατολισµό τους, γεωµορφολογία 
εδάφους τους, υψόµετρο, κλίµα, διαδοχή εποχών, …). Ο Γαληνός στην πραγµατεία του 
Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται χρησιµοποιεί στο όγδοο 
κεφάλαιο εκτενή παραδείγµατα από το συγκεκριµένο έργο για να υποστηρίξει τη βασική 
του θέση (49-61 Μπάζου). 
3, 8 πάντα ἤδη τῆς φιλοσοφίας ἔχει τὰ µέρη, τό τε λογικὸν καὶ τὸ φυσικὸν καὶ τὸ ἠθικόν: η 
Φιλοσοφία απαρτίζεται από τρία µέρη σύµφωνα µε τους Στωικούς. Κατά τον Διογένη 
Λαέρτιο (Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 7, 39) και τον Κικέρωνα 
(De finibus 4, 4) η διάκριση αυτή αποδίδεται στον Ζήνωνα τον Κιτιέα. Πρόγονός της 
είναι η τριµερής διάκριση των προτάσεων και προβληµάτων από τον Αριστοτέλη στα 
Τοπικά 105b19-21, αν και για τον Αριστοτέλη και τους Περιπατητικούς η Λογική ήταν 
απλώς ένα εργαλείο και όχι µέρος της Φιλοσοφίας. Ο ιατρός που µιµείται τον Ιπποκράτη 
θεραπεύει και τις τρεις κατηγορίες της φιλοσοφίας: και τη Φυσική (γνώση της φύσης 
του σώµατος και των λειτουργιών του) και τη Λογική (άσκηση στη λογική µέθοδο, στις 
διαιρέσεις σε γενικά και ειδικά νοσήµατα) και την Ηθική (καταδίκη πλουτισµού, 
φιλανθρωπία, σωφροσύνη, φιλαλήθεια) και δεν µπορεί συνεπώς παρά να είναι 
αναγκαστικά και φιλόσοφος, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να 
θεωρείται φιλόσοφος. 
3,10 ἐκ µιᾶς µηρίνθου δεδεµένας: Η ενότητα και η αλληλεξάρτηση των αρετών 
αποτελούσε πεποίθηση των Στωικών φιλοσόφων. Βλ. τα αποσπάσµατα 295, 296, 299, 
300, 302, 303 στα Stoicorum Veterum Fragmenta 3 (von Arnim). Την εικόνα του 
περιδεραίου µε αρετές αντί για χάντρες αποδίδει ο Γαληνός στον Ποσειδώνιο. Βλ. Περὶ 
τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογµάτων 4, 7, 23-24 (284, 33-286, 7 de Lacy). 
 

Περὶ σπέρµατος 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Στο έργο Περὶ σπέρµατος ο Γαληνός πραγµατεύεται τις απόψεις των 
προγενεστέρων (Ιπποκράτη, Αριστοτέλη, Αθήναιου, Εµπεδοκλή) σχετικά µε το 
σπέρµα, τη σύλληψη και τη διαµόρφωση του κυήµατος, ασχολούµενος ιδιαίτερα 
µε τον ρόλο του σπέρµατος στον σχηµατισµό του εµβρύου. Εξετάζει κατ’αρχάς 
αν το σπέρµα αποτελεί απλώς τη δηµιουργική δύναµη που ενεργοποιεί τη 
διαδικασία της σύλληψης ή συµµετέχει, µαζί µε το αίµα της έµµηνης ρύσης, στο 
υλικό από το οποίο αποτελείται το έµβρυο. Αφού αντικρούσει τις απόψεις του 
Αριστοτέλη και του Αθήναιου, καταλήγει µε βάση τον Ιπποκράτη ότι τόσο η 
έµµηνη ρύση όσο και το σπέρµα (αρσενικό και θηλυκό) αποτελούν τόσο 
δηµιουργικές δυνάµεις όσο και ύλη για τη διάπλαση του εµβρύου. Ο Γαληνός 
διακρίνει την περίοδο της εγκυµοσύνης σε τέσσερις φάσεις και περιγράφει την 
ανάπτυξη του εµβρύου κατά τη διάρκειά της. Παραλληλίζει τη διάπλασή του µε 
την ανάπτυξη των φυτών και παραθέτει ανατοµικές περιγραφές των γεννητικών 
οργάνων ανδρών και γυναικών. Τέλος, µιλά για το αρσενικό και το θηλυκό 
σπέρµα και τον ρόλο τους στη διαµόρφωση του φύλου και στον σχηµατισµό του 
εµβρύου και των εξωτερικών χαρακτηριστικών των απογόνων. Με κάποια από 
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αυτά τα θέµατα ασχολείται και στην πραγµατεία του Περὶ κυουµένων 
διαπλάσεως, µόνο που εκεί η εστίαση είναι περισσότερο φιλοσοφική. 

Η πραγµατεία απαρτίζεται από δύο βιβλία. Παραδίδεται σε δύο 
χειρόγραφους κώδικες, τον Μ (Mosquensis 466) του 15ου αιώνα, ο οποίος 
παραδίδει µόνο το πρώτο βιβλίο, και τον Ρ (Parisinus 2279) του 16ου αιώνα, ενώ 
σηµαντική είναι και η editio princeps του κειµένου, η Αλδινή (1525). Σώζονται 
επίσης µια αραβική µετάφραση της πραγµατείας του 9ου αιώνα και η λατινική 
µετάφραση του Νικολάου από το Ρήγιο του 14ου αιώνα. Το αρχαίο κείµενο που 
ακολουθεί στηρίζεται στην έκδοση του De Lacy (1992) µε κάποιες διαφορές µε 
βάση τις γραφές της άµεσης και έµµεσης παράδοσης όπως σηµειώνονται στο 
κριτικό υπόµνηµα. Υιοθετείται η διάκριση σε βιβλία, κεφάλαια και 
παραγράφους της προαναφερθείσας έκδοσης.  
  

1, 1, 1· 1, 9, 1-9· 1, 9, 13-16· 2, 1, 39· 2, 1, 49· 2, 1, 57-65· 2, 2, 19-20·  2, 3, 
19· 2, 4, 5-6 

 
1, 1 Τίς ἡ χρεία καὶ τίς ἡ δύναµίς ἐστι τοῦ σπέρµατος; ἆρά γε λόγον ἔχει δυοῖν 
ἀρχαῖν, ὑλικῆς τε καὶ δραστικῆς, ὡς Ἱπποκράτης ὑπέλαβεν ἢ τῆς ἑτέρας µόνης, τῆς 
ποιητικῆς, ὡς Ἀριστοτέλης οἴεται, ἀρχὴν µὲν κινήσεως ὑπ᾽ αὐτοῦ γίγνεσθαι τῷ 
καταµηνίῳ νοµίζων, οὐ µὴν ἐξ αὐτοῦ τι διαπλάττεσθαι τῷ ζῴῳ συγχωρῶν; … 9 
Πάλιν δ’ ἐπὶ τὴν πρώτην τοῦ ζῴου σύστασιν ἐπανάγωµεν τὸν λόγον καί, ὅπως γε 
ἡµῖν εὔτακτός τε ἅµα καὶ σαφὴς γίγνοιτο, διελώµεθα τέτταρσι χρόνοις τὴν 
σύµπασαν τῶν κυουµένων δηµιουργίαν. 2 πρῶτος µὲν, ἐν ᾧ κατὰ τὰς ἀµβλώσεις τε 
καὶ <τὰς> ἀνατοµὰς ἡ τοῦ σπέρµατος ἰδέα κρατεῖ. 3 κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον οὐδ᾽ 
Ἱπποκράτης ὁ πάντα θαυµάσιος ἤδη που κύηµα καλεῖ τὴν τοῦ ζῴου σύστασιν, ἀλλ᾽ 
ὡς ἀρτίως ἠκούσαµεν ἐπὶ τῆς ἑκταίας ἐκπεσούσης, ἤδη γονήν. 4 ἐπειδὰν δὲ 
πληρωθῇ µὲν τοῦ αἵµατος, ἡ καρδία δὲ καὶ ὁ ἐγκέφαλος καὶ τὸ ἧπαρ ἀδιάρθρωτα 
µὲν ᾖ καὶ ἀµόρφωτα, πῆξιν δ᾽ ἤδη τινὰ καὶ µέγεθος ἀξιόλογον ἔχῃ, δεύτερος µὲν 
οὗτος ὁ χρόνος ἐστί, σαρκοειδὴς δὲ καὶ οὐκέτι γονοειδής ἐστιν ἡ οὐσία τοῦ 
κυήµατος. 5 οὐκοῦν οὐδὲ γονὴν ἔτι προσαγορεύοντα τὸν Ἱπποκράτην τοιαύτην 
ἰδέαν εὕροις ἄν, ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, κύηµα. 6 τρίτος ἐπὶ τῷδε χρόνος, ἡνίκα, ὡς 
εἴρηται, τὰς µὲν τρεῖς ἀρχὰς ἔστιν ἰδεῖν ἐναργῶς, ὑπογραφὴν δέ τινα καὶ οἷον 
σκιαγραφίαν ἁπάντων τῶν ἄλλων µορίων. 7 ἐναργεστέραν µὲν γὰρ ὄψει τὴν περὶ 
τὰς τρεῖς ἀρχὰς διάπλασιν, δὲ τὴν τῶν κατὰ τὴν γαστέρα µορίων, καὶ πολὺ δὴ 
τούτων ἔτι ἀµυδροτέραν τὴν κατὰ τὰ κῶλα. 8 ταῦτα γὰρ ὕστερον, ὡς Ἱπποκράτης 
ὠνόµαζεν, ὀζοῦται, τὴν πρὸς τοὺς κλάδους ἀναλογίαν ἐνδεικνύµενος τῇ προση-
γορίᾳ. 9 τέταρτος δ᾽ οὗτός ἐστι καὶ τελευταῖος χρόνος, ἡνίκα ἤδη τά τ᾽ ἐν τοῖς κώ-
λοις ἅπαντα διήρθρωται, καὶ οὐδ᾽ ἔµβρυον ἔτι µόνον, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ παιδίον ὀνο-
µάζει τὸ κυούµενον ὁ θαυµάσιος Ἱπποκράτης, ὅτε καὶ ἀσκαρίζειν καὶ κινεῖσθαί 
φησιν, ὡς ζῷον ἤδη τέλειον … 13 ταῦτά τοι καὶ µεµψαίµην ἂν Ἀριστοτέλει µέµψιν 
δικαίαν, οὐ µόνον ὅτι παρεῖδεν, ἃ µὴ ἐχρῆν αὐτὸν παριδεῖν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
δογµάτων ἐπιλέλησται, καὶ τὰ τῆς φύσεως ἔργα διαφόρως ἐξηγεῖται κατά τε τὰ 
φυτὰ καὶ τὰ ζῷα. 14 βλέπων οὖν ἐν ἅπασι τοῖς φυτοῖς τὸ σπέρµα τῆς δηµιουργικῆς 
ἀρχῆς οὐδὲν ἧττον ἐν ἑαυτῷ τὴν ὑλικὴν περιέχον, ἐπὶ τῶν ζῴων ἀφαιρεῖται τὴν 
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ἑτέραν αὐτῶν. καίτοι τοῦτο ἤρκει µόνον ἀνδρὶ περὶ φύσιν δεινῷ τὴν χρείαν τῆς 
γονῆς ἐνδείξασθαι. 15 εἰ γὰρ οὐκ ἄλλαις µὲν δυνάµεσιν ἡ φύσις τοῦ σπέρµατος 
ἐργάζεται τὸ φυτόν, ἄλλαις δὲ τὸ ζῷον, ἐξ ὧν ἐν φυτοῖς ὁρᾷς ἐπὶ τὰ ζῷα µετατίθει· 
16 τὴν ἀναλογίαν γὰρ τὴν αὐτὴν εὑρήσεις ἐν ἀµφοῖν· δεῖται τὸ τοῦ φυτοῦ σπέρµα 
γῆς, ἵν᾽ ἐξ αὐτῆς αὐξάνηταί τε καὶ τρέφηται, δεῖται δὲ καὶ τὸ ἡµέτερον σπέρµα 
µήτρας ἕνεκα τῶν αὐτῶν· ῥίζας ἑαυτῷ γεννᾷ τὸ φυτόν, αἷς ἕλξει τὴν τροφὴν ἐκ τῆς 
γῆς, καὶ τὸ χόριον ἀγγεῖα, τὰς ῥίζας τῶν ἐµβρύων· ἀποφύει τε στέλεχος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
τὸ σπέρµα, καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου κλάδους, εἶτ᾽ ἄλλους ἐπὶ ἄλλοις αὖθις <εἰς> κλῶνας 
κατασχιζοµένους, εἶτ᾽ ἐκείνους αὖθις εἰς ἄλλους, καὶ τοῦτο µὴ παυόµενον ἄχρι 
τῶν ἐσχάτων ἀποβλαστηµάτων. ὁρᾷς κᾀνταῦθα καὶ τὰ µὲν στελέχη {τρία} καθ᾽ 
ἑκάστην ἀρχήν, ἀορτὴν καὶ κοίλην φλέβα καὶ νωτιαῖον, αὖθις δ᾽ ἀπὸ τούτων 
ἀποφύσεις πολλὰς οἷόνπερ κλάδους, εἰς ἄλλους αὖθις ἑαυτῶν ἐλάττους κλῶνας 
κατασχιζοµένους, εἶτ᾽ ἐκείνους αὖθις εἰς ἄλλους, καὶ τοῦτο µὴ παυόµενον ἄχρι 
τῶν ἐσχάτων ἀποβλαστηµάτων … 2, 1 … 39 ὅτι µὲν γὰρ τοῦ διαπλάττοντος ἔργον 
ἐστίν, ὅµοιον ἢ ἀνόµοιον ἐργάσασθαι τὸ ἔγγονον ὁποτέρῳ τῶν γεννησάντων, 
οὐδεὶς ἀγνοεῖ … 49 λέγω δὲ τὸ µὴ µόνον ἐγγίνεσθαι τῇ ὕλῃ τὸ εἶδος, ἐξ οὗ γίγνεται 
τὸ µὲν ἄνθρωπος, τὸ δὲ δρῦς, ἢ πλάτανος, ἢ κιττός, ἀλλὰ καὶ τὴν µορφὴν αὐτὴν 
ὑπὸ τοῦ σπέρµατος τὴν ὕλην διαπλάττοντος ἀποτελεῖσθαι … 57 … ἀλλ᾽, εἴπερ 
σπερµαίνει µόνον τὸ ἄρρεν, οὐκ ἄν ποθ᾽ ὅµοιον γένοιτο τῇ µητρὶ τὸ ἔγγονον… 58 
εἰ µὲν γὰρ ὑπὸ τῆς δυνάµεως, ὅπερ ἐστὶν ὑπὸ τοῦ σπέρµατος, ὁµοιότης 
ἀποτελεῖται, τοῖς ἄρρεσι µόνοις ὁµοιωθήσεται τὰ ἔγγονα, τῇ µητρὶ δ᾽ οὐδέποτε 
οὐδὲν ὅµοιον γενήσεται· εἰ δ᾽ ἐκ τῆς ὕλης, ὅπερ ἐστὶ τοῦ καταµηνίου, τοῖς θήλεσι 
µόνοις, οὐδὲν δὲ οὐδέποτε ὅµοιον ἔσται τῷ πατρί· καὶ µὴν ἑκατέροις ὁµοιούµενα 
φαίνεται. ὥστε κενεῶς χρῶνται τῶν ληµµάτων. 59 τὸ µὲν γὰρ σχῆµα τοῦ λόγου 
συλλογιστικὸν οὐδεὶς ἀγνοεῖ τῶν γε κἂν βραχύ τι περὶ ἀποδείξεως µεµαθηκότων· 
ὅπως δὲ σαφέστερον ἔτι <ᾖ> καὶ τοῖς βραχύ τι γεγυµνασµένοις, ἐρωτήσω τὸν 
λόγον ἑκάτερον ἰδίᾳ. 60 αἱ ὁµοιότητες ἐκ τῶν σπερµάτων, τὸ σπέρµα ἐκ µόνου τοῦ 
ἄρρενος· οὗτος µὲν ὁ πρότερος λόγος. 61 ὁ δ᾽ ἕτερος· αἱ ὁµοιότητες ἐκ τοῦ 
καταµηνίου, τὸ καταµήνιον ἐκ µόνου τοῦ θήλεος. 62 εὔδηλον τοίνυν γέγονεν ἤδη· 
ἐὰν ὁπότερον ἀληθὲς ὑπoθῇ, ψευδὲς ἀκολουθήσει συµπέρασµα {οὐδέν}, καὶ µὴν 
οὐδ᾽ ἄλλο γ᾽ <ἂν> εὕροις τρίτον. 63 ἀλλ᾽ ἐκ καταµηνίου καὶ σπέρµατος ἡ τῶν 
ζῴων ἐστὶ γένεσις· ὥστ’ ἐντεῦθεν µὲν οὐδὲν ἄλλο τρίτον ἡµῖν ζητητέον, 
ὑπολείπεται δὲ τῶν ὑπολοίπων ληµµάτων οὐκ ἀληθὲς εἶναι τὸ ἕτερον. 64 ἦν δὲ τὸ 
µὲν ἕτερον αὐτῶν, ἐν ᾧ τὸ καταµήνιον ἐλέγετο µόνης εἶναι τῆς µητρός· τὸ δ᾽ 
ἕτερον, ἐν ᾧ τὸ σπέρµα µόνον τοῦ πατρός· ὥστ᾽ ἐκ τούτων πάντως ἕτερόν ἐστι 
ψεῦδος. 65 ἀλλὰ τὸ τῆς µητρὸς εἶναι µόνης τὸ καταµήνιον ἀληθές ἐστι καὶ κατ᾽ 
αὐτοὺς ἐκείνους. ὥστε ψεῦδος λέγεται τὸ µόνου τοῦ πατρὸς εἶναι τὸ σπέρµα … 2 
… 19 ὅτι µὲν ἐξ ὕλης τε καὶ δυνάµεως ἕκαστον τῶν ζῴων γίγνεται, κοινὸν ἡµῖν 
ὁµολόγηµά ἐστιν. 20 ὅτι δὲ καὶ τὸ σπέρµα καὶ τὸ καταµήνιον ἀµφοτέρας ἔχει τὰς 
ἀρχάς, οὐ µὴν ὡσαύτως ἰσοσθενεῖς, ἀλλὰ τὸ µὲν σπέρµα τὴν ποιητικὴν 
ἰσχυροτάτην, ὀλιγίστῳ δὲ ὄγκῳ τὴν ὑλικήν, τὸ δ’ αἷµα τὴν µὲν ὑλικὴν πλείστην, 
ἀσθενεστάτην δὲ τὴν δυναµικήν, ἐκεῖνοι µὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἠγνόησαν, ἡµᾶς δ᾽ οὐ 
χρὴ παρελθεῖν ἀναµνησθέντας ὧν ἀπεδείξαµεν … 3 … 19 … καὶ µένειν ἔτι 
φαίνεται τὸ ἐξ ἀρχῆς πρόβληµα· διὰ τί γάρ, εἴπερ ὑπάρχει καὶ τῷ θήλει ζῴῳ 
σπέρµα, τὸ ἄρρεν ἐγένετο; διὰ τί οὐ γεννᾷ τὸ θῆλυ µόνον αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτό; … 4 … 
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5 ὅτι µὲν οὖν ἔχει τὸ θῆλυ ζῷον σπέρµα, ταῖς αἰσθήσεσι πιστευτέον, ὡς ἔµπροσθεν 
ἐλέγοµεν, οὐκ ἀνατρεπτέον δὲ τῷ λόγῳ τὴν ὕπαρξιν τῶν ἐναργῶν. 6 ἥτις δ᾽ ἐστὶν ἡ 
αἰτία, δι᾽ ἥν, καὶ τούτου σπερµαίνοντος, ὅµως ἄρρεν ἐγένετο ζῷον, ἐπισκεπτέον, ἢ 
διὰ τί γενοµένου τοῦ ἄρρενος ἐφυλάχθη καὶ τῷ θήλει τὸ σπέρµα. 

 
Μετάφραση 
Για το σπέρµα 

1, 1 Ποια είναι η χρησιµότητα και η δύναµη του σπέρµατος; Άραγε έχει ρόλο δύο 
αρχών, της υλικής και της δραστικής, όπως υποστήριζε ο Ιπποκράτης, ή της δεύτερης 
µόνο, της δηµιουργικής, όπως θεωρεί ο Αριστοτέλης, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτό 
(δηλ. το σπέρµα) παρέχει την αρχή της κίνησης στην έµµηνη ρύση αλλά δεν δέχεται ότι 
οποιοδήποτε µέρος του ζωντανού οργανισµού πλάθεται από αυτό; … 9 Ας 
επαναφέρουµε τον λόγο στην πρώτη σύσταση του ζωντανού οργανισµού και για να την 
εκθέσουµε µε τάξη και σαφήνεια, ας διαιρέσουµε όλο το χρονικό διάστηµα ανάπτυξης 
του εµβρύου σε τέσσερα στάδια: 2 στο πρώτο στάδιο επικρατεί η µορφή του σπέρµατος, 
όπως φαίνεται στις αµβλώσεις και στις ανατοµές. 3 Κατά το διάστηµα αυτό ούτε ο 
θαυµάσιος στα πάντα Ιπποκράτης δεν αποκαλεί ακόµη κύηµα τη σύσταση του ζωντανού 
πλάσµατος αλλά γονή (δηλ. σπέρµα), όπως ακούσαµε προηγουµένως, εκεί που µιλά για 
την αποβολή της (γονής, δηλ. του σπέρµατος) ήδη από την έκτη µέρα. 4 Όταν όµως (το 
ζωντανό πλάσµα) γεµίσει µε αίµα και η καρδιά, ο εγκέφαλος και το συκώτι, αν και 
ακόµη αδιάρθρωτα και άµορφα, είναι όµως ήδη κάπως συµπαγή και έχουν αξιόλογο 
µέγεθος, αυτό είναι το δεύτερο στάδιο· και η ουσία του κυήµατος είναι από σάρκα και 
όχι πλέον από σπέρµα. 5 Δεν θα βρεις λοιπόν τον Ιπποκράτη να αποκαλεί πλέον αυτή τη 
µορφή σπέρµα, αλλά, όπως ειπώθηκε, κύηµα. 6 Τρίτο στάδιο µετά απ’ αυτό είναι όταν, 
όπως έχει αναφερθεί, είναι δυνατόν να δει κανείς ξεκάθαρα τις τρεις αρχές και κάπως 
σαν το περίγραµµα και τρόπον τινά το σκιαγράφηµα όλων των άλλων µελών. 7 Διότι θα 
δεις πιο ξεκάθαρη τη διάπλαση γύρω από τις τρεις αρχές, ενώ αµυδρότερη αυτή των 
µελών στην περιοχή της κοιλιάς, και πολύ πιο αµυδρή ακόµη, τη διάπλαση στα άκρα. 8 
Αυτά στη συνέχεια «διακλαδίζονται», όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Ιπποκράτης, 
υποδεικνύοντας µε τον όρο αυτό την αναλογία (των άκρων) µε τα κλαδιά. 9 Και αυτό 
είναι το τέταρτο και τελευταίο στάδιο, όταν ήδη τα πάντα και στα άκρα έχουν 
διαρθρωθεί πλήρως και πλέον ο θαυµάσιος Ιπποκράτης όχι µόνο έµβρυο αλλά ήδη και 
παιδί αποκαλεί το κυοφορούµενο, όταν, λέει, κλωτσάει και κινείται σαν τέλειος 
ζωντανός οργανισµός … 13 Και σε αυτά θα µπορούσα να επικρίνω δικαιολογηµένα τον 
Αριστοτέλη, διότι όχι µόνο παρέβλεψε αυτά που δεν έπρεπε να παραβλέψει, αλλά 
ξέχασε και τις δικές του θεωρίες και εξηγεί µε διαφορετικό τρόπο τα έργα της φύσης 
στα φυτά και στα ζώα. 14 Ενώ βλέπει λοιπόν σε όλα τα φυτά το σπέρµα να περιέχει 
οµοίως και τη δηµιουργική αρχή και την υλική, στους ζωντανούς οργανισµούς αφαιρεί 
τη δεύτερη. Κι όµως αυτό και µόνο αρκούσε σε έναν ειδικό στα σχετικά µε τη φύση 
άνδρα για να αποδείξει τη χρησιµότητα του σπέρµατος. 15 Διότι αν η φύση του 
σπέρµατος δεν χρησιµοποιεί άλλες δυνάµεις για να δηµιουργήσει το φυτό και άλλες για 
τους ζωντανούς οργανισµούς, (τότε πρέπει) να µεταθέσεις στα ζώα όσα παρατηρείς στα 
φυτά. 16 Διότι την ίδια αναλογία θα βρεις και στα δύο· ο σπόρος του φυτού χρειάζεται γη 
για να αναπτυχθεί και να τραφεί από αυτήν· και το δικό µας σπέρµα χρειάζεται µήτρα 
για τους ίδιους λόγους. Το φυτό γεννά ρίζες για τον εαυτό του, µε τις οποίες θα αντλήσει 
την τροφή από τη γη και το χόριο (γεννά) αγγεία, τις ρίζες των εµβρύων. Από τον σπόρο 
φυτρώνει µίσχος και από εκείνον κλαδιά, που διακλαδίζονται µετά πάλι σε άλλα 
κλωνάρια επί άλλων και έπειτα εκείνα πάλι σε άλλα και όλο αυτό δεν σταµατά µέχρι να 
σχηµατισθούν οι τελευταίοι βλαστοί. Βλέπεις λοιπόν κι εδώ (στα έµβρυα) τα στελέχη σε 
κάθε αρχή, την αορτή, την κοίλη φλέβα και τον νωτιαίο µυελό, και πάλι από αυτά 
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πολλές αποφύσεις σαν κλαριά που διακλαδίζονται σε άλλα πάλι µικρότερα κλαράκια 
από τα ίδια, έπειτα εκείνα πάλι σε άλλα και αυτό δεν σταµατά µέχρι να σχηµατισθούν 
και οι τελευταίοι βλαστοί … 2, 1 … 39 Κανείς δεν αγνοεί ότι είναι έργο αυτού που 
διαπλάθει (τον ζωντανό οργανισµό) να καταστήσει τον απόγονο όµοιο ή ανόµοιο µε 
έναν από τους δύο γονείς … 49 Και εννοώ ότι το είδος εµπεριέχεται όχι µόνο στην ύλη, 
από την οποία το ένα δηµιούργηµα γίνεται άνθρωπος, το άλλο βελανιδιά ή πλάτανος ή 
κισσός αλλά ότι και η µορφή τους η ίδια διαµορφώνεται από το σπέρµα που διαπλάθει 
την ύλη … 57 … Αν όµως µόνο το αρσενικό παράγει σπέρµα, δεν θα µπορούσε ποτέ να 
γίνει ο απόγονος όµοιος µε τη µητέρα … 58 Διότι αν η οµοιότητα οφείλεται στη δύναµη, 
την οποία έχει το σπέρµα, οι απόγονοι θα µοιάζουν µόνο µε τον αρσενικό γονέα, ενώ 
δεν θα γίνουν ποτέ όµοιοι µε τη µητέρα. Αν όµως οφείλεται στην ύλη, που την παρέχει η 
έµµηνη ρύση, τότε θα µοιάζουν µόνο µε το θηλυκό γονέα και ποτέ κανένα δεν θα 
µοιάζει µε τον πατέρα· και όµως φαίνεται ότι µοιάζουν και µε τους δύο. Εποµένως 
µάταια χρησιµοποιούν αυτά τα επιχειρήµατα. 59 Διότι κανείς απ’ όσους έχουν µάθει 
έστω και λίγα για την απόδειξη δεν αγνοεί τη συλλογιστική µέθοδο του επιχειρήµατος. 
Για να γίνει όµως σαφέστερο και σε όσους έχουν ακόµη κάπως περιορισµένη εξάσκηση 
(σε αυτήν), θα παραθέσω ξεχωριστά µία µία τις προτάσεις. 60 Οι οµοιότητες οφείλονται 
στο σπέρµα και το σπέρµα προέρχεται µόνο από το αρσενικό. Αυτή είναι η πρώτη 
πρόταση. 61 Και η δεύτερη: οι οµοιότητες οφείλονται στην έµµηνη ρύση και η έµµηνη 
ρύση είναι χαρακτηριστικό µόνο του θηλυκού. 62 Έχει ήδη γίνει πασιφανές ότι 
οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις θεωρηθεί αληθής, θα ακολουθήσει ψευδές 
συµπέρασµα· και δεν θα µπορούσες να βρεις τρίτη πρόταση εκτός από αυτές τις δύο. 63 
Αλλά οι ζωντανοί οργανισµοί δηµιουργούνται από έµµηνη ρύση και σπέρµα. Εποµένως, 
δεν πρέπει εµείς εδώ να αναζητούµε κανένα άλλο τρίτο (στοιχείο), αλλά αποµένει από 
τις άλλες δύο προτάσεις να µην είναι αληθής η µία. 64 Και η µία από αυτές ήταν αυτή 
που έλεγε ότι η έµµηνη ρύση είναι χαρακτηριστικό µόνο της µητέρας, ενώ η άλλη ότι το 
σπέρµα προέρχεται µόνο από τον πατέρα. Εποµένως από τα δύο το ένα οπωσδήποτε 
είναι ψευδές. 65 Αλλά το ότι η έµµηνη ρύση είναι χαρακτηριστικό µόνο της µητέρας 
είναι αληθές, ακόµη και σύµφωνα µε τη δική τους άποψη. Εποµένως, ψευδώς λέγεται 
ότι µόνο από τον πατέρα προέρχεται το σπέρµα … 2 … 19 … Για το ότι κάθε ζωντανός 
οργανισµός δηµιουργείται από ύλη και δύναµη, έχουµε όλοι από κοινού συµφωνήσει. 20 
Όµως ότι και το σπέρµα και η έµµηνη ρύση έχουν και τις δύο αυτές αρχές, αλλά βέβαια 
όχι το ίδιο δυνατές, µε το σπέρµα να έχει ισχυρότατη τη δηµιουργική δύναµη και σε 
ελάχιστη ποσότητα την υλική, ενώ το αίµα να έχει το µεγαλύτερο µέρος της υλικής και 
ασθενέστατη τη δηµιουργική δύναµη, εκείνοι, δεν καταλαβαίνω πώς, το αγνόησαν. 
Εµείς πάντως δεν πρέπει να τα παραλείψουµε, ενθυµούµενοι αυτά που αποδείξαµε 
(νωρίτερα) … 3 … 19 Και το αρχικό πρόβληµα φαίνεται να παραµένει ακόµη. Γιατί 
τέλος πάντων, αν βέβαια και το θηλυκό έχει σπέρµα, δηµιουργήθηκε και το αρσενικό; 
Γιατί δεν γεννά εντελώς από µόνο του το θηλυκό; … 4 … 5 Για το γεγονός ότι το 
θηλυκό ζώο έχει σπέρµα πρέπει να εµπιστευθούµε τις αισθήσεις µας, όπως λέγαµε 
ανωτέρω, και δεν πρέπει να ανατρέπεται η ύπαρξη όσων είναι ολοφάνερα (στην 
αίσθηση) από τον λόγο. 6 Πρέπει να εξετάσουµε όµως ποια είναι η αιτία για την οποία, 
ενώ και αυτό (το θηλυκό) γεννά σπέρµα, δηµιουργήθηκε το αρσενικό ζώο, ή για ποιον 
λόγο, εφόσον δηµιουργήθηκε το αρσενικό σπέρµα, διατηρήθηκε και στο θηλυκό το 
σπέρµα. 

 
Σχόλια 

1, 1, 1 ὡς Ἱπποκράτης ὑπέλαβεν: Ο Ιπποκράτης (ή µάλλον ο ιπποκρατικός συγγραφέας, 
τον οποίο συµβατικά θα αποκαλούµε Ιπποκράτη, καθώς δεν έχει αποδειχθεί µε ασφά–
λεια η πατρότητα των σχετικών έργων της ιπποκρατικής συλλογής) πραγµατεύθηκε τα 
ζητήµατα της σύλληψης και της ανάπτυξης του εµβρύου στα εµβρυολογικά του έργα 
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(Περὶ γονῆς, Περὶ φύσιος παιδίου, Περὶ ἑπταµήνου, Περὶ ὀκταµήνου). Πληροφορίες ειδι–
κότερα για τη συµβολή των γονέων στη δηµιουργία του εµβρύου βρίσκουµε στα δύο 
πρώτα έργα, τα οποία µε βάση τους ερευνητές (βλ. για παράδειγµα Jouanna, Hippocrate 
540) αποτελούν τµήµατα ενός και µόνου έργου, µε το πρώτο να καταλαµβάνει τα 11 
πρώτα κεφάλαια και το δεύτερο τα υπόλοιπα 20. Σύµφωνα µε την ιπποκρατική θεωρία, 
όπως διατυπώνεται στο έργο Περὶ γονῆς (6-8), στη σύλληψη του εµβρύου συµβάλλουν 
και οι δύο γονείς µε σπέρµα ― συνεπώς, εκτός από αρσενικό σπέρµα υπάρχει και θηλυ–
κό. Και τα δύο είδη σπέρµατος υπάρχουν και στα δύο φύλα και έτσι, αναλόγως µε το 
ποιο υπερισχύει και σε ποιο µέρος του σώµατος, εξηγούνται οι οµοιότητες µεταξύ και 
των παιδιών µε τη µητέρα ή τον πατέρα. Ο Γαληνός στην αρχή της πραγµατείας του δη–
λώνει ότι ο Ιπποκράτης θεωρεί ότι το σπέρµα παρέχει την αρχή της κίνησης στη διαδι–
κασία της σύλληψης (δραστική, δηµιουργική αρχή) αλλά συµµετέχει και στο υλικό του 
κυήµατος (υλική αρχή) µαζί µε την έµµηνη ρύση. Όπως επισηµαίνει ο De Lacy (Galen 
On Semen 208), η άποψη ότι το σπέρµα είναι ἀρχὴ δραστική είναι µάλλον αναχρονισµός 
και απόδοση των απόψεων του Γαληνού στον Ιπποκράτη. 
1, 1, 1 ὡς Ἀριστοτέλης οἴεται: Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη το έµβρυο δηµιουργείται 
από την έµµηνη ρύση ως ύλη, η οποία κινητοποιείται από το σπέρµα. Βλ. Περὶ ζῴων 
γενέσεως 716a4-7: «καθάπερ γὰρ εἴποµεν τῆς γενέσεως ἀρχὰς ἄν τις οὐχ ἥκιστα θείη τὸ 
θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, τὸ µὲν ἄρρεν ὡς τῆς κινήσεως καὶ τῆς γενέσεως ἔχον τὴν ἀρχήν, τὸ δὲ 
θῆλυ ὡς ὕλης».  
1, 9, 3 ὡς ἀρτίως ἠκούσαµεν ἐπὶ τῆς ἑκταίας ἐκπεσούσης: Ο Γαληνός πιο πριν στη 
συγκεκριµένη πραγµατεία (1, 4, 29-33) ― αλλά και στο έργο του Περὶ κυουµένων δια–
πλάσεως (1, 4-7 Nickel) ― έχει παραθέσει µια περίπτωση αποβολής εµβρύου που δεν 
είχε ακόµη συµπληρώσει την έκτη ηµέρα µετά τη σύλληψη από το έργο της ιπποκρα–
τικής συλλογής Περὶ φύσιος παιδίου (13). Το έµβρυο εκεί περιγραφόταν να µοιάζει µε 
ωµό αυγό χωρίς τσόφλι, περιβεβληµένο από έναν διαφανή υµένα (χόριο), ενώ στο εσω–
τερικό φαινόταν να υπάρχει υγρό. Το περιστατικό αφορούσε σε µια τραγουδίστρια, η 
οποία, ακολουθώντας τη συµβουλή του συγγραφέα της πραγµατείας, κατόρθωσε να 
προκαλέσει την αποβολή του κυοφορούµενου εµβρύου, δίνοντάς του την ευκαιρία για 
παρατήρηση. 
1, 9, 3 γονήν: Τα χειρόγραφα (M και P) και η Αλδινή έκδοση (1525) παραδίδουν τη 
γραφή γονῆς, η Αραβική µετάφραση του 9ου αιώνα όµως και η Λατινική του 14ου παρα-
δίδουν αιτιατική πτώση (γονήν) ως κατηγορούµενο στο σύνταγµα τὴν τοῦ ζῴου σύστα–
σιν, γραφή που ταιριάζει άριστα µε το νόηµα και υιοθετείται και από τον τελευταίο 
εκδότη του κειµένου Philip De Lacy (Galen On Semen 92, 25 ― βλ. στο κριτικό υπό–
µνηµα). 
1, 9, 4 ἐπειδὰν δὲ πληρωθῇ µὲν τοῦ αἵµατος ... µέγεθος ἀξιόλογον ἔχῃ: Bλ. το παράλληλο 
χωρίο µε σχεδόν ταυτόσηµο λεκτικό από την πραγµατεία του Γαληνού Εἰς τὸ 
Ἱπποκράτους περὶ τροφῆς ὑποµνήµατα (15, 361, 13-362, 1 Κühn). 
1, 9, 5 ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, κύηµα: βλ. ανωτέρω 1, 9, 3 (ἤδη που κύηµα καλεῖ). 
1, 9, 6 τὰς µὲν τρεῖς ἀρχάς: τα τρία βασικά όργανα του ανθρώπινου σώµατος είναι η 
καρδιά, ο εγκέφαλος και το συκώτι, τα οποία ενώ στην αρχή της κύησης βρίσκονται 
κοντά, στην πορεία αποµακρύνονται το ένα από το άλλο. Ονοµάζονται «αρχές» διότι 
από αυτά βλασταίνουν ο νωτιαίος µυελός και τα νεύρα (από τον εγκέφαλο), η αορτή 
(από την καρδιά) και η κοίλη φλέβα (από το συκώτι), απ’ όπου στη συνέχεια διακλαδί-
ζονται άλλα στελέχη, δηµιουργώντας το δίκτυο που συνδέει τα όργανα του ανθρώπινου 
σώµατος. Βλ. ανωτέρω στην παρούσα πραγµατεία 1, 8-9. 
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1, 9, 6 τὰς µὲν τρεῖς … κατὰ τὰ κῶλα: Bλ. το παράλληλο χωρίο από την πραγµατεία του 
Γαληνού Εἰς τὸ Ἱπποκράτους περὶ τροφῆς ὑποµνήµατα (15, 362, 1-4 Κühn). 
Ι, 9, 8 ὀζοῦται: Σχετικά µε τα οστά που «διακλαδίζονται» σαν να πρόκειται για δέντρο, 
βλ. στην ιπποκρατική συλλογή Περὶ φύσιος παιδίου 17, 6-8: «Καὶ τὰ ὀστέα σκληρύνεται 
ὑπὸ τῆς θέρµης πηγνύµενα· καὶ δὴ καὶ διοζοῦται ὡς δένδρον· καὶ ἀρθροῦται ἄµεινον καὶ 
τὰ εἴσω τοῦ σώµατος καὶ τὰ ἔξω» και 19, 4-7: «Καὶ χρόνῳ διοζοῦται αὖθις τὰ ἄκρα τῶν 
ὀστέων, ὥσπερ δενδρέου τὰ ἀκρότατα ὕστατα ὀζοῦται· οὕτω καὶ τοῦ παιδίου διίστανται 
ἀπ᾽ ἀλλήλων οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν». 
1, 9, 9 ἀσκαρίζειν καὶ κινεῖσθαι: Βλ. Περὶ φύσιος παιδίου 30, 2. 
1, 9, 13 µεµψαίµην ἂν Ἀριστοτέλει: ο Αριστοτέλης στο Περὶ ζῴων γενέσεως (731a-b) 
παραλλήλιζε την ανάπτυξη των φυτών µε τη διάπλαση των εµβρύων. 
1, 9, 16 κεξ. τὴν ἀναλογίαν γὰρ τὴν αὐτήν: ο Γαληνός επισηµαίνει και σε άλλα του έργα 
τις αναλογίες στην ανάπτυξη των φυτών και των εµβρύων. Βλ. Περὶ κυουµένων 
διαπλάσεως 3, 15-16 (Nickel) και Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογµάτων 6, 3, 
11-19 (374, 33- 378, 5 De Lacy). 
1, 9, 16 τὸ χόριον: το χόριο είναι η εξωτερική µεβράνη που καλύπτει το έµβρυο µέσα 
στη µήτρα και σχηµατίζεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του.  
1, 9, 16 {τρία}: ο De Lacy οβελίζει τη λέξη «τρία» διότι την παραλείπουν η αραβική 
µετάφραση (του 9ου αιώνα) και η λατινική (του 14ου αιώνα) σε αντίθεση µε τα 
χειρόγραφα και τις εκδόσεις, που είναι µεταγενέστερα. Πρόκειται προφανώς για 
επεξηγηµατική λέξη που αναφέρεται στα τρία στελέχη που ακολουθούν. Η λέξη 
προστέθηκε στο περιθώριο ή στο διάστιχο από κάποιον αναγνώστη του κειµένου και 
στη συνέχεια κάποια στιγµή παρεισέφρησε στο κείµενο κατά την αντιγραφή του και 
παρέµεινε εκεί. Βλ. και το σχόλιο ανωτέρω 1, 9, 6 (τὰς µὲν τρεῖς ἀρχὰς).  
2, 1, 39 οὐδεὶς ἀγνοεῖ: η επιχειρηµατολογία που ακολουθεί έχει ως στόχο να αποδείξει 
ότι ο Αριστοτέλης, ο Αθήναιος και οι παλαιότεροι ιατροί σφάλλουν στις απόψεις τους 
για την κληρονοµικότητα των εξωτερικών χαρακτηριστικών των απογόνων. Σε αυτούς 
αναφέρεται όταν µιλά για όσους κενεῶς χρῶνται τῶν ληµµάτων (2, 1, 58) και ἠγνόησαν 
(2, 2, 20) τα πανθοµολογούµενα.  
2, 1, 65 ὥστε ψεῦδος λέγεται τὸ µόνου τοῦ πατρὸς εἶναι τὸ σπέρµα: ο Γαληνός απέδειξε 
µε τη χρήση της αποδεικτικής µεθόδου ότι δεν µπορεί να υπάρχει µόνο αρσενικό 
σπέρµα. Υπάρχει και θηλυκό, όπως είχε υποστηρίξει και ο Ιπποκράτης, γεγονός που 
εξηγεί τις οµοιότητες µεταξύ των απογόνων και της µητέρας.  
2, 4, 5 διὰ τί οὐ γεννᾷ τὸ θῆλυ µόνον αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτό: Στο εύλογο ερώτηµα για ποιον λό-
γο το θηλυκό σπέρµα δεν είναι αρκετό για να δηµιουργηθεί νέα ζωή, εφόσον περιέχει 
και δηµιουργική και υλική δύναµη, ο Γαληνός στη συνέχεια θα εξηγήσει ότι αφενός το 
θηλυκό δεν µπορεί να ενεργοποιήσει από µόνο του τη σύλληψη, αφετέρου τα δύο είδη 
σπέρµατος έχουν διαφορετικές ιδιότητες (το θηλυκό είναι πιο υγρό και πιο ψυχρό από το 
αρσενικό), που είναι όλες απαραίτητες για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 
ζωντανού πλάσµατος.  
  
Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν <τῇ> ἑκάστου ψυχῇ 

ἰδίων παθῶν 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Η πραγµατεία έχει ηθικοδιδακτικό περιεχόµενο, όπως και άλλες πραγµατείες 
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του Γαληνού (Περὶ ἠθῶν και Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνά-
µεις ἕπονται ― για τη δεύτερη βλ. ανωτέρω τα σχετικά αποσπάσµατα). Αποτε-
λείται από δύο βιβλία, το πρώτο ασχολείται µε τα πάθη και το δεύτερο µε τα 
λάθη (ἁµαρτήµατα) της ψυχής, ενώ για πολλούς αιώνες τα δύο βιβλία εκδί-
δονταν ως ξεχωριστές πραγµατείες παρά τη µαρτυρία του ίδιου του Γαληνού  
στο Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων 15, 1 (169, 15-16 Boudon-Millot) ότι πρόκειται για 
ένα έργο. Και τα δύο βιβλία επαγγέλονται τη διάγνωση και θεραπεία των παθών 
και λαθών αντίστοιχα. Η πραγµατεία διακρίνεται για το έντονα Στωικό της χρώ-
µα τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στις θεωρίες που διατυπώνονται. Εδώ ανθολο-
γούνται αποσπάσµατα από το πρώτο βιβλίο, για τα πάθη της ψυχής. Ο Γαληνός 
διακρίνει (βλ. κατωτέρω σχόλια στο 1, 3) τα πάθη (ορµές που έχουν σχέση µε το 
άλογο, δηλαδή το θυµοειδές και το επιθυµητικό, µέρος της ψυχής) από τα λάθη 
(λανθασµένες κρίσεις· έχουν σχέση µε το λογικό µέρος της ψυχής) ― η τριµε-
ρής διάκριση της ψυχής, που ο Γαληνός αποδίδει στον Πλάτωνα, θεωρείται 
δεδοµένη (βλ. κατωτέρω σχόλιο στο 1, 4). Τα πάθη θεωρούνται αιτίες των 
λαθών, νόσοι της ψυχής και χρειάζονται θεραπεία. Για να µπορέσει κανείς να τα 
διαγνώσει και να τα θεραπεύσει προκειµένου να κατακτήσει την αρετή, χρειά-
ζεται έναν σοφό συνάνθρωπο-επόπτη (παιδαγωγό, βλ. κατωτέρω σχόλιο στο 3, 
11), ο οποίος ως αντικειµενικός κριτής θα του υποδείξει τα πάθη του, και βέβαια 
την προσωπική επαγρύπνηση και άσκηση στην αποφυγή τους. 

Το βασικό χειρόγραφο που παραδίδει το κείµενο είναι ο κώδικας Lauren-
tianus gr. Plut. 74, 3 του 12ου αιώνα, ο οποίος φυλάσσεται στη Φλωρεντία και 
σώζεται σε πολύ κακή κατάσταση. Γι’αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολλές κριτικές 
εργασίες αποκατάστασης του κειµένου. Το αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στη-
ρίζεται στην έκδοση του De Boer (1937) µε ελάχιστες αποκλίσεις. Υιοθετείται η 
διάκριση σε κεφάλαια και παραγράφους της προαναφερθείσας έκδοσης. 
 

1, 1-3· 2, 1-3, 5, 7-9· 3, 1-4, 8, 10-14· 5, 10· 7, 7-9, 12, 14-15 
 
1 Ἐπειδὴ δέῃ καὶ δι᾽ ὑποµνηµάτων ἔχειν, ἃ πρὸς τὴν ἐρώτησιν ἀπεκρινάµην, ἣν 
ἐνεστήσω πρὸς ἡµᾶς ὑπὲρ τοῦ γραφέντος Ἀντωνίῳ τῷ Ἐπικουρείῳ βιβλίου περὶ 
τῆς τοῖς ἰδίοις πάθεσιν ἐφεδρείας, ἤδη πράξω τοῦτο καὶ τήνδε τίθεµαι τὴν ἀρχήν. 2 
ἄριστον µὲν ἦν αὐτὸν τὸν Ἀντώνιον εἰρηκέναι σαφῶς, τί ποτε βούλεται σηµαίνειν 
ἐκ τοῦ τῆς ἐφεδρείας ὀνόµατος, ὡς δ᾽ ἄν τις ἐξ ὧν λέγει κατὰ τὸ βιβλίον εἰκάσειεν, 
ἤτοι τὴν παραφυλακὴν ἢ τὴν διάγνωσιν δοκεῖ µοι δηλοῦν ἢ καὶ πρὸς τούτοις τὴν 
ἐπανόρθωσιν. ἐφαίνετο δ᾽, ὡ οἶσθα, {καὶ} ἀσαφῶς ἑρµηνεύων, <ὥστε> τὰ πολλὰ 
τῶν εἰρηµένων εἰκάσαι µᾶλλον εἶναι ἢ νοῆσαι σαφῶς … 3 διορθοῦν δ᾽ ἐχρῆν 
αὐτὸν <τὰ γραφέντα διορίζοντα> ἐν τοῖς µάλιστα <τὰ> πάθη τῶν ἁµαρτηµάτων. 
ἐνίοτε µὲν γὰρ ὡς περὶ µόνων τῶν παθῶν αὐτοῦ ὁ λόγος γίνεται, πολλάκις δ᾽ ὡς 
περὶ τῶν ἁµαρτηµάτων, ἔστι δ᾽ ὅτε περὶ ἀµφοτέρων διαλέγεθαί σοι δόξει. ἐγὼ δ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, ὡς οἶσθα, διώρισα, τὸ µὲν ἁµάρτηµα κατὰ ψευδῆ δόξαν 
εἰπὼν γίγνεσθαι, τὸ δὲ πάθος κατά τιν᾽ ἄλογον ἐν ἡµῖν δύναµιν ἀπειθοῦσαν τῷ 
λόγῳ· κοινῇ δ᾽ ἀµφότερα κατὰ <τὸ> γενικώτερον σηµαινόµενον ἁµαρτήµατα 
κεκλῆσθαι. λέγοµεν οὖν ἁµαρτάνειν καὶ τὸν ἀκολασταίνοντα καὶ τὸν θυµῷ τι 
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πράττοντα καὶ τὸν διαβολῇ πιστεύοντα … 2 Ὅτι µὲν εἰκός ἐστιν ἁµαρτάνειν, εἰ καὶ 
µὴ δοκοίηµεν αὐτοὶ σφάλλεθαί τι, πάρεστιν ἐκ τῶνδε λογίσασθαι· πάντας 
ἀνθρώπους ὁρῶµεν ἑαυτοὺς ὑπολαµβάνοντας ἤτοι γε ἀναµαρτήτους εἶναι 
παντάπασιν ἢ ὀλίγα καὶ σµικρὰ καὶ διὰ πολλοῦ σφάλλεθαι, καὶ τοῦτο µάλιστα 
πεπονθότας, οὓς ἄλλοι πλεῖστα νοµίζουσιν ἁµαρτάνειν. 2 ἐγὼ γοῦν, εἰ καί τινος 
ἑτέρου, καὶ τοῦδε παµπόλλην ἔσχηκα πεῖραν· ὅσοι µὲν τῶν ἀνθρώπων {ἐπ᾽} 
ἄλλοις ἐπέθεντο τὴν περὶ αὑτῶν ἀπόφανσιν, ὁποῖοί τινές εἰσιν, ὀλίγα τούτους 
ἐθεασάµην ἁµαρτάνοντας, ὅσοι δ᾽ ἑαυτοὺς ὑπειλήφασιν ἀρίστους εἶναι χωρὶς τοῦ 
τὴν κρίσιν ἑτέροις ἐπιτρέψαι, µέγιστα καὶ πλεῖστα τούτους ἑώρακα σφαλλοµένους. 
ὥσθ᾽ ὅπερ ᾤµην, ὅτε µειράκιον ἦν, ἐπαινεῖσθαι µάτην (τοῦτο δ᾽ ἦν τὸ Πύθιον 
γνῶναι κελεῦον ἑαυτόν· οὐ γὰρ εἶναι µέγα τὸ πρόσταγµα), τοῦθ᾽ εὗρον ὕστερον 
δικαίως ἐπαινούµενον. 3 ἀκριβῶς µὲν γὰρ ὁ σοφώτατος µόνος ἂν ἑαυτὸν γνοίη, 
τῶν δ᾽ ἄλλων ἁπάντων ἀκριβῶς µὲν οὐδείς, ἧττον δὲ καὶ µᾶλλον ἕτερος ἑτέρου … 
5 ὅστις οὖν βούλεται καλὸς κἀγαθὸς γενέθαι, τοῦτο ἐννοησάτω, ὡς ἀναγκαῖόν 
ἐστιν αὐτὸν ἀγνοεῖν πολλὰ τῶν ἰδίων ἁµαρτηµάτων … 7 δύο γάρ, ὡς Αἴσωπος 
ἔλεγε, πήρας ἐξήµµεθα τοῦ τραχήλου, τῶν µὲν ἀλλοτρίων <κακῶν µεστὴν> τὴν 
πρόσω, τῶν ἰδίων δὲ τὴν ὀπίσω, καὶ διὰ τοῦτο τὰ µὲν ἀλλότρια βλέποµεν ἀεί, τῶν 
δ᾽ οἰκείων ἀθέατοι καθεστήκαµεν. καὶ τοῦτόν γε τὸν λόγον ὡ ἀληθῆ προσίενται 
πάντες. ὁ δὲ Πλάτων καὶ τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τοῦ γιγνοµένου· τυφλώττειν γάρ 
φησι τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούµενον. 8 εἴπερ οὖν ἕκαστος ἡµῶν ἑαυτὸν ἁπάντων 
µάλιστα φιλεῖ, τυφλώττειν ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. πῶς οὖν ὄψεται τὰ 
ἴδια κακά; καὶ πῶς ἁµαρτάνων γνώσεται; πολλῷ γὰρ ἔοικεν ὅ τε τοῦ Αἰσώπου 
µῦθος καὶ ὁ τοῦ Πλάτωνος λόγος ἀνελπιστοτέραν ἡµῖν τὴν τῶν ἰδίων 
ἁµαρτηµάτων εὕρεσιν ἀποφαίνειν· εἰ γὰρ µὴ τοῦ φιλεῖν τι ἑαυτὸν ἀποστῆσαι 
δύναται, τυφλώττειν ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούµενον. 9 … τίς οὖν ἡ 
ἐµή, λέγειν ἂν ἤδη καιρός, ἀρχὴν τῷ λόγῳ τήνδε ποιησάµενον. 3 Επειδὴ τὰ µὲν 
ἁµαρτήµατα διὰ {τὴν} ψευδῆ δόξαν γίγνονται, τὰ δὲ πάθη διά τιν᾽ ἄλογον ὁρµήν, 
ἔδοξέ µοι πρότερον ἑαυτὸν ἐλευθερῶσαι τῶν παθῶν· εἰκὸς γάρ πως καὶ διὰ ταῦτα 
ψευδῶς ἡµᾶς δοξάζειν. ἔστι δὲ πάθη ψυχῆς, ἅπερ ἅπαντες γινώσκουσι, θυµὸς καὶ 
ὀργὴ καὶ φόβος καὶ λύπη καὶ φθόνος καὶ ἐπιθυµία σφοδρά. κατὰ δὲ τὴν ἐµὴν 
γνώµην καὶ τὸ φθάσαι πάνυ σφόδρα φιλεῖν ἢ µισεῖν ὁτιοῦν πρᾶγµα πάθος ἐστίν. 
ὀρθῶς γὰρ ἔοικεν εἰρῆθαι τὸ «µέτρον ἄριστον», ὡς οὐδενὸς ἀµέτρου καλῶς 
γιγνοµένου. 2 πῶς οὖν ἄν τις ἐκκόψειε ταῦτα µὴ γνοὺς πρότερον ἔχων αὐτά; 
γνῶναι δ᾽, ὡς ἐλέγοµεν, ἀδύνατον, ἐπειδὴ σφόδρα φιλοῦµεν ἡµᾶς … 3 ὅταν οὖν 
ἀκούσῃς τινὰ τῶν κατὰ τὴν πόλιν {ὃν µήτε φιλήσειν οἶδε µήτε} ἐπαινούµενον ὑπὸ 
πολλῶν ἐπὶ τῷ µηδένα κολακεύειν, ἐκείνῳ προσφοιτήσας τῇ σαυτοῦ πείρᾳ κρῖνον 
εἰ τοιοῦτός ἐστιν, οἷος εἶναι λέγεται, καὶ πρῶτον, ἐὰν ἴδῃς αὐτὸν ἐπὶ τὰς τῶν 
πλουσίων τε καὶ πολὺ δυναµένων ἢ καὶ τὰς τῶν µονάρχων οἰκίας ἐπιόντα 
συνεχῶς, γίγνωσκε µάτην ἀκηκοέναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ἀληθεύειν ἅπαντα 
(ταῖς γὰρ τοιαύταις κολακείαις ἕπεται καὶ τὸ ψεύδεθαι), δεύτερον <ἢ 
προσαγορεύοντα> ἢ παραπέµποντα τοὺς τοιούτους ὁρῶν αὐτὸν ἢ καὶ 
συνδειπνοῦντα. τοιοῦτον γάρ τις ἑλόµενος βίον οὐ µόνον <οὐκ> ἀληθεύει, ἀλλὰ 
καὶ κακίαν ὅλην ἐξ ἀνάγκης ἔχει, φιλοχρήµατος ὢν ἢ φίλαρχος ἢ φιλότιµος ἢ 
φιλόδοξος, ἤ τινα τούτων ἢ πάντα. 4 τὸν δὲ µὴ προσαγορεύοντα µήτε 
παραπέµποντα µήτε συνδειπνοῦντα τοῖς πολὺ δυναµένοις ἢ πλουτοῦσι καὶ 
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κεκολασµένῃ τῇ διαίτῃ χρώµενον ἐλπίσας ἀληθεύσειν εἰς βαθυτέραν ἀφικέσθαι 
πειρῶ γνῶσιν, ὁποῖός τίς ἐστιν (ἐν συνουσίαις δ᾽ αὕτη πολυχρονιωτέραις 
γίγνεται), κἂν εὕρῃς τοιοῦτον, ἰδίᾳ ποτὲ µόνῳ διαλέχθητι παρακαλέσας, ὅ τι ἂν 
<ἐν> σοὶ βλέπῃς τῶν εἰρηµένων παθῶν, εὐθέως δηλοῦν, ὡς χάριν ἕξοντι τούτου 
µεγίστην ἡγησοµένῳ τε σωτῆρα µᾶλλον ἢ εἰ νοσοῦντα τὸ σῶµα διέσωσε … 8 µὴ 
τοίνυν πιστεύσῃς τῷ λέγοντι µηδὲν ἑωρακέναι κατὰ πάθος ὑπὸ σοῦ πραττόµενον, 
ἀλλ᾽ ἤτοι µὴ βουλόµενον ὠφελεῖν σε νόµιζε λέγειν οὕτως, ἢ µὴ παραφυλάξαι 
προῃρηµένον, ἃ πράττεις κακῶς, ἢ φυλαττόµενον ὑπὸ σοῦ µισηθῆναι· τάχα δὲ καὶ 
εἶδέ σέ ποτε δυσχεράναντα πρὸς τὸν ἐπιτιµήσαντα τοῖς σοῖς ἁµαρτήµασί τε καὶ 
πάθεσι, ὥστ᾽ εἰκότως σιωπᾷ, µὴ πιστεύων ἀληθεύειν σε λέγοντα βούλεθαι ἕκαστον 
εἰδέναι, ὧν ἁµαρτάνεις …10 ἐν µὲν δὴ τῷ πρώτῳ χρόνῳ µηδ᾽ ἐὰν καὶ σκεπτόµενος 
ἀκριβῶς εὕρῃς ἐπηρεαστικῶς τε καὶ ψευδῶς {ὡς} ἐγκεκληκότα σοί τινα, πειρῶ 
σαυτὸν πείθειν, ὡς οὐδὲν ἥµαρτες, ἀλλά σοι τοῦτο πρῶτον φιλοσόφηµα τὸ 
καρτερεῖν ἐπηρεαζόµενον. ὕστερον δέ ποτε κατεσταλµένων ἱκανῶς <τῶν> σαυτοῦ 
παθῶν αἰσθόµενος ἐπιχειρήσεις ἀπολογεῖθαι τοῖς ἐπηρεάζουσι µηδέποτε πικρῶς 
µηδ᾽ ἐλεγκτικῶς µηδέ τοι φιλονείκως ἐµφαίνων {µηδὲ} καταβάλλειν ἐθέλειν 
ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ὠφελείας ἕνεκα τῆς σῆς, ἵνα τι καὶ πρὸς τὴν ἀντιλογίαν ἀντειπόντος 
αὐτοῦ πιθανὸν ἤτοι πειθῇς ἐκεῖνον ἄµεινον γιγνώσκειν ἢ µετὰ πλείονος ἐξετάσεως 
εὕρῃς αὑτὸν ἔξω τῶν ἐγκληµάτων <ὄντα>. 11 οὕτω γοῦν καὶ <Ζήνων> ἠξίου 
πάντα πράττειν ἡµᾶς ἀσφαλῶς, ὡς ἀπολογησαµένους ὀλίγον <ὕστερον τοῖς 
παιδαγωγοῖς>. ὠνόµαζε γὰρ οὕτως ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων 
ἑτοίµους ὄντας τοῖς πέλας ἐπιτιµᾶν, κἂν µηδεὶς αὐτοὺς παρακαλῇ. 12 χρὴ δὲ τὸν 
ἀκούοντα µήτε πλούσιον εἶναι µήτε αἰδοῦς ἔχειν πολιτικῆς, ὡς, ἄν γε ταύτην ἔχῃ, 
διὰ φόβον οὐδεὶς αὐτῷ τἀληθῆ λέξει, καθάπερ οὐδὲ τοῖς πλουτοῦσι διὰ κέρδος οἱ 
κόλακες· ἀλλὰ κἂν εἴ τι ἀληθεύων παραφανῇ, διανίσταται πρὸς αὐτῶν … 13 σὺ δ᾽ 
ὁ µὴ πλούσιος µηδὲ δυνατὸς ἐν πόλει πᾶσι µὲν ἐπίτρεπε λέγειν, ἃ καταγινώσκουσί 
σου, πρὸς µηδένα δ᾽ αὐτὸς ἀγανάκτει, καὶ οὕτως ἔχε πάντας, ὡς <Ζήνων> ἔλεγε, 
παιδαγωγούς. οὐ µὴν ὁµοίως σε πᾶσι περὶ ὧν ἂν εἴπωσιν ἀξιῶ προσέχειν, ἀλλὰ 
τοῖς ἄριστα βεβιωκόσι πρεβύταις. ὁποῖοι δ᾽ εἰσὶν οἱ ἄριστα βιοῦντες, ὀλίγον 
ἔµπροσθεν εἶπον. 14 ἐν δὲ τῷ χρόνῳ προϊόντι καὶ χωρὶς ἐκείνων αὐτὸς 
παρακολουθήσεις καὶ γνώσῃ, πηλίκα πρόσθεν {ἦν, ἄν} ἥµαρτες, ἡνίκα µάλιστα 
ἐγώ σοι φανοῦµαι λέγων τἀληθῆ, µηδένα φάσκων ἔξω παθῶν ἢ ἁµαρτηµάτων 
εἶναι … 5 … 10 ὡς δ᾽ οἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι προελθόντες εἰς τὸ δηµόσιον 
ἅπαντα πειρῶνται πράττειν κοσµίως, οὕτω σὺ κατὰ τὴν ἰδίαν οἰκίαν πρᾶττε. ἀλλ᾽ 
ἐκεῖνοι µὲν αἰδούµενοι τοὺς ἄλλους ἁµαρτόντες τι φωραθῆναι µόνους ἑαυτοὺς οὐκ 
αἰδοῦνται, σὺ δὲ σαυτὸν αἰδοῦ µάλιστα πειθόµενος τῷ φάντι· 

«πάντων δὲ µάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαυτόν» 
… 7 …  7 καί τις τῶν συνηθεστάτων ἐµοὶ νεανίσκων ἐπὶ σµικροῖς ἀνιώµενος, ἐς 
ἑσπέραν ποτὲ κατανοήσας τοῦτο, παραγενόµενος πρός µε <κατὰ> βαθὺν ὄρθρον 
ὅλης ἔφη τῆς νυκτὸς ἀγρυπνῶν ἐπὶ τῷδε τῷ πράγµατι µεταξύ πως εἰς ἀνάµνησιν 
ἀφικέσθαι µου µηδ᾽ ἐπὶ <τοῖς> µεγίστοις οὕτως ἀνιωµένου, ὡς ἐπὶ τοῖς µικροῖς 
αὐτός. 8 ἠξίου <δ᾽ οὖν> µαθεῖν, ὅπως µοι τοῦτο περιεγένετο, πότερον ἐξ 
ἀσκήσεως ἤ τινων δογµάτων ἢ φύντι τοιούτῳ. ἀπεκρινάµην οὖν τ’ αὐτῷ τἀληθῆ. 
καὶ γὰρ καὶ τὴν φύσιν ἐν ἅπασιν ἔφην ἀεὶ δύνασθαι µέγα ἐν τῇ τῶν παιδίων ἡλικίᾳ 
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<καὶ τὴν> τοῖς συζῶσιν ὁµοίωιν, εἶθ᾽ ὕστερον τά τε δόγµατα καὶ τὴν ἄσκησιν. 9 
ὅτι µὲν οὖν αἱ φύσεις ἡµῶν πάµπολυ διαφέρουσι, µαθεῖν ἐναργῶς ἔστιν ἐπὶ τῶν 
παραφεροµένων παιδίων. ἔνια µὲν γὰρ αὐτῶν ἀεὶ φαιδρά, σκυθρωπὰ δ᾽ ἄλλα 
θεώµεθα, καὶ τὰ µὲν ἕτοιµα γελᾶν ἐπὶ πᾶσι, τὰ δὲ κλαίειν ἐπὶ µικραῖς προφάσεσιν 
... 12 ἔτι δὲ πρὸς τοῖς εἰρηµένοις ἔστιν ἰδεῖν ἔνια µὲν ἀναίσχυντα τῶν παιδίων, ἔνια 
δ᾽ αἰδούµενα καὶ τὰ µὲν µνηµονικά, τὰ δ᾽ ἀµνήµονα, τινὰ δ᾽ ἐπιλήσµονα καὶ τὰ 
µὲν φιλόπονα περὶ τὰ διδασκόµενα, τὰ δ᾽ ἀµελῆ καὶ ρᾴθυµα … 14 οὕτω οὖν καὶ τὰ 
µὲν φιλοψευδῆ, τὰ δὲ φιλαλήθη τῶν παιδίων ὁρῶµεν ὄντα φύσει καὶ πολλὰς ἄλλας 
ἔχοντα διαφορὰς ἠθῶν, ὑπὲρ ὧν οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι νῦν λέγειν εἰκότως· ἔνια µὲν 
<γὰρ> ἐκ τοῦ ρᾴστου δέχεται τὴν ἀγαθὴν παιδείαν, ἔνια δ᾽ οὐδὲν ὀνίναται. 15 οὐ 
µὴν τούτου γ᾽ ἕνεκεν ἀµελητέον ἐστὶ τῶν παιδίων, ἀλλ᾽ ἐν ἀρίστοις ἔθεσι 
θρεπτέον. ἢν µὲν ἡ φύσις αὐτῶν δέξηται τὴν ἐκ τῆς ἐπιµελείας ὠφέλειαν, ἀγαθοὶ 
γενηθεῖεν <ἂν> ἄνδρες. εἰ δὲ µὴ δέξαιτό που, τὸ µὲν ἡµέτερον <ἂν> ἄµεµπτον 
εἴη.  

 
Μετάφραση 

Για τη διάγνωση και τη θεραπεία των προσωπικών παθών στην ψυχή καθενός 
1 Επειδή θέλεις να έχεις και γραπτώς όσα σου απάντησα στην ερώτηση που µου 
υπέβαλες για το βιβλίο που συνέγραψε ο Αντώνιος ο Επικούρειος Περί της εφεδρείας 
των προσωπικών παθών, θα ικανοποιήσω το αίτηµά σου αµέσως αρχίζοντας µε αυτό το 
σχόλιο. 2 Το καλύτερο θα ήταν να έχει πει ο ίδιος ο Αντώνιος µε σαφήνεια τι τέλος 
πάντων θέλει να πει µε τη λέξη «εφεδρεία». Όπως όµως θα µπορούσε να συµπεράνει 
κανείς απ’ όσα λέει στο βιβλίο, µου φαίνεται ότι εννοεί είτε την επαγρύπνηση είτε τη 
διάγνωση ή επιπλέον αυτών και τη θεραπεία. Φαινόταν όµως, όπως γνωρίζεις, ότι έδινε 
ασαφείς ερµηνείες, ώστε τα περισσότερα απ’ όσα έχει πει να πρέπει περισσότερο να τα 
εικάσει κανείς παρά να τα κατανοήσει µε σαφήνεια … 3 Θα έπρεπε αυτός να διορθώσει 
όσα γράφει, κυρίως όµως διακρίνοντας τα πάθη από τα σφάλµατα. Διότι ενίοτε φαίνεται 
να µιλά µόνο για τα πάθη, συχνά όµως για τα σφάλµατα και ενίοτε θα σου φανεί ότι 
µιλά και για τα δύο. Εγώ όµως αυτό ακριβώς, όπως ξέρεις, διέκρινα πρώτα, λέγοντας ότι 
το σφάλµα προκύπτει από λανθασµένη κρίση, ενώ το πάθος εξαιτίας κάποιας άλογης 
δύναµης µέσα µας που δεν υπακούει στη λογική· και κοινώς και τα δύο αποκαλούνται 
σφάλµατα µε τη γενικότερη σηµασία. Λέµε λοιπόν ότι σφάλλει και αυτός που επιδίδεται 
σε ακολασίες και αυτός που ενεργεί υπό το κράτος του θυµού και αυτός που πιστεύει 
στις συκοφαντίες … 2 Ότι είναι φυσικό να σφάλλουµε, ακόµη κι αν εµείς οι ίδιοι δεν 
θεωρούµε ότι συµβαίνει, είναι δυνατόν να συµπεράνουµε από τα εξής: βλέπουµε όλους 
τους ανθρώπους να θεωρούν για τους εαυτούς τους είτε ότι είναι εντελώς αλάνθαστοι 
είτε ότι κάνουν λίγα λάθη και µικρά και αυτά σπανίως και µάλιστα να το παθαίνουν 
αυτό όσοι κυρίως θεωρούνται από τους άλλους ότι σφάλλουν πάρα πολύ. 2 Εγώ πάντως, 
αν µη τι άλλο, το έχω δει να συµβαίνει πάµπολλες φορές· όσους ανθρώπους εναπόθεσαν 
σε άλλους την κρίση για το ποιόν τους, για το τι είδους άνθρωποι είναι, τους είδα πολύ 
λίγες φορές να σφάλλουν, ενώ όσους θεωρούσαν τους εαυτούς τους τέλειους χωρίς να 
επιτρέπουν σε άλλους να έχουν άποψη γι’αυτούς, τους είδα να διαπράττουν πολλά και 
τεράστια σφάλµατα. Εποµένως αυτό που πίστευα όταν ήµουν νέος,ότι µάταια επαινείται 
(την Απολλώνεια ρήση που προτρέπει να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του ― διότι δεν 
θεωρούσα ότι είναι σπουδαία η εντολή), αυτό ανακάλυψα αργότερα ότι δίκαια 
επαινείται. 3 Διότι µόνο ο πολύ σοφός µπορεί να γνωρίσει τον εαυτό του µε ακρίβεια, 
ενώ από όλους τους άλλους κανείς δεν µπορεί απόλυτα, αλλά άλλος περισσότερο, άλλος 
λιγότερο … 5 Όποιος λοιπόν θέλει να γίνει καλός και ενάρετος, αυτό ας καταλάβει, ότι 
αναγκαστικά αγνοεί πολλά από τα δικά του σφάλµατα … 7 Διότι, όπως έλεγε ο 
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Αίσωπος, δύο σακούλια κρέµονται στον λαιµό µας, το ένα µπροστά µας, γεµάτο µε τα 
σφάλµατα των άλλων, και το άλλο πίσω µας µε τα δικά µας· και γι’αυτό βλέπουµε 
πάντα τα ξένα, ενώ τα δικά µας δεν µπορούµε να τα δούµε. Και όλοι παραδέχονται ότι ο 
λόγος αυτός είναι αληθής. Ο Πλάτων όµως εντοπίζει και την αιτία αυτού του 
φαινοµένου· διότι τυφλώνεται, λέει, αυτός που αγαπά από το αντικείµενο της αγάπης 
του. 8 Αν λοιπόν ο καθένας µας αγαπά περισσότερο απ’ όλους τον εαυτό του, 
αναγκαστικά καθίσταται τυφλός σε ό,τι τον αφορά. Πώς λοιπόν θα δει κάποιος τα δικά 
του ελαττώµατα; Και πώς θα αντιληφθεί ότι σφάλλει; Γιατί τόσο ο µύθος του Αισώπου 
όσο και ο λόγος του Πλάτωνα προφανώς παρουσιάζουν την προσπάθειά µας να 
ανακαλύψουµε τα προσωπικά µας σφάλµατα ως εντελώς απέλπιδα. Διότι αν κανείς δεν 
µπορεί να σταµατήσει να αγαπά τον εαυτό του, τότε κατ’ ανάγκην τυφλώνεται σχετικά 
µε το αντικείµενο της αγάπης του. 9 … Ποια είµαι όµως η δική µου µέθοδος, είναι ήδη η 
κατάλληλη στιγµή να πω, αρχίζοντας από τα παρακάτω … 3 Επειδή τα σφάλµατα 
προκύπτουν εξαιτίας κάποιας λανθασµένης κρίσης, ενώ τα πάθη από κάποια άλογη 
παρόρµηση, µου φάνηκε ότι είναι καλύτερο πρώτα να ελευθερώσει κανείς τον εαυτό του 
από τα πάθη· διότι είναι εύλογο κατά κάποιον τρόπο και εξαιτίας αυτών να έχουµε 
λανθασµένες απόψεις· και τα πάθη της ψυχής, τα οποία όλοι γνωρίζουν, είναι ο θυµός, η 
οργή, ο φόβος, η λύπη, ο φθόνος και η έντονη επιθυµία. Και κατά την άποψή µου πάθος 
είναι και το να φθάσει κανείς στο σηµείο να αγαπά ή να µισεί οποιοδήποτε πράγµα πάρα 
πολύ έντονα. Διότι ορθώς φαίνεται να έχει ειπωθεί το ρητό «το µέτρο είναι το άριστο», 
καθώς τίποτε χωρίς µέτρο δεν γίνεται σωστά. 2 Πώς λοιπόν κάποιος θα µπορούσε να 
ξεριζώσει αυτά τα πάθη, αν δεν γνωρίζει προηγουµένως ότι τα έχει; Όπως όµως είπαµε, 
είναι αδύνατον να τα αναγνωρίζουµε, διότι αγαπάµε πάρα πολύ τους εαυτούς µας. 3 
Όταν λοιπόν ακούσεις για κάποιον στην πόλη ότι επαινείται από πολλούς επειδή δεν 
κολακεύει κανέναν, αφού τον συναναστραφείς, κρίνε µε την πείρα σου αν είναι τέτοιος 
που λέγεται, και πρώτον, αν τον δεις να συχνάζει σε σπίτια πλουσίων και πολύ ισχυρών 
ή και στις οικίες των µοναρχών, να ξέρεις ότι µάταια πληροφορήθηκες ότι ο άνθρωπος 
αυτός λέει πάντα την αλήθεια ― διότι τέτοιες κολακείες τις ακολουθεί και το ψέµα. 
Έπειτα, αν τον δεις να χαιρετά ή να συνοδεύει τέτοιου είδους ανθρώπους ή να δειπνεί 
µαζί τους. Διότι κάποιος που επιλέγει έναν τέτοιον βίο όχι µόνο δεν είναι ειλικρινής 
αλλά έχει κατ’ανάγκην και κάθε κακία, καθώς είναι είτε φιλοχρήµατος είτε 
εξουσιοµανής είτε αγαπά τις τιµές ή τη δόξα, και είτε ένα απ’ όλ’αυτά είτε και όλα µαζί. 
4 Ενώ αυτόν που δεν χαιρετά ούτε συνοδεύει ούτε δειπνεί µαζί µε τους πολύ ισχυρούς ή 
τους πλουσίους, που ζει µε εγκράτεια, αν ελπίζεις ότι θα σου πει την αλήθεια, να 
επιχειρήσεις να τον γνωρίσεις καλύτερα τι είδους άνθρωπος είναι ― αυτή η γνώση 
προκύπτει από τις µακροχρόνιες συναναστροφές. Και αν βρεις κάποιον τέτοιον 
άνθρωπο, να του µιλήσεις κάποια στιγµή ιδιαιτέρως και να τον παρακαλέσεις να σου πει 
ευθέως αν τυχόν βλέπει σε σένα κάποιο από τα προαναφερθέντα πάθη, επειδή θα του 
χρωστάς πολύ µεγάλη ευγνωµοσύνη γι’αυτό και θα τον θεωρήσεις σωτήρα περισσότερο 
απ’ ό,τι αν σου έσωζε τη ζωή ενώ θα ήσουν άρρωστος … 8 Και να µην πιστεύεις λοιπόν 
όποιον σου λέει ότι δεν σε έχει δει να κάνεις τίποτε σπρωγµένος από πάθος αλλά να 
θεωρείς ότι λέει έτσι είτε διότι δεν θέλει να σε ωφελεί είτε διότι έχει επιλέξει να µην 
προσέξει όσα πράττεις λάθος είτε διότι προσέχει να µη τον µισήσεις. Ίσως και να σε είδε 
κάποτε να δυσανασχετείς µε κάποιον που σε κατέκρινε για τα σφάλµατα και τα πάθη 
σου, ώστε τώρα δικαιολογηµένα σιωπά επειδή δεν πιστεύει ότι είσαι ειλικρινής όταν λες 
ότι θέλεις να γνωρίσεις όλα τα σφάλµατά σου … 10 Τον πρώτο καιρό, ακόµη κι αν µετά 
από προσεκτική εξέταση ανακαλύψεις ότι κάποιος σε εγκαλεί συκοφαντικά και άδικα 
για να σε βλάψει, να µην προσπαθήσεις να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν έκανες κανένα 
λάθος, αλλά αυτή να είναι η πρώτη σου φιλοσοφική άσκηση, το να υποµένεις τη 
συκοφαντία. Ύστερα κάποια στιγµή, όταν θα αντιληφθείς ότι έχουν καταλαγιάσει 
αρκετά τα πάθη σου, θα επιχειρήσεις να απολογηθείς σε όσους σε συκοφαντούν χωρίς 
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καµία πικρία ούτε επιτιµητικά ή εριστικά, χωρίς να φαίνεται ότι κινούµενος από 
φιλονεικία θέλεις να πλήξεις εκείνον, αλλά για δική σου ωφέλεια, είτε για να πεισθείς 
ότι εκείνος γνωρίζει καλύτερα, αν σε αντικρούσει µε πειστικά επιχειρήµατα κατά τη 
συζήτηση, ή για να καταλήξεις µετά από περισσότερη εξέταση ότι δεν έχεις κάνει 
κανένα παράπτωµα. 11 Έτσι πράγµατι και ο Ζήνων είχε την αξίωση να κάνουµε τα πάντα 
µε προσοχή, σαν να πρόκειται λίγο αργότερα να απολογηθούµε στους παιδαγωγούς. 
Διότι έτσι ονόµαζε εκείνος ο άνδρας τους πολλούς που είναι πανέτοιµοι να επικρίνουν 
τους διπλανούς τους, ακόµη κι αν κανείς δεν τους ζητεί να το κάνουν. 12 Πρέπει όµως 
αυτός που ακούει την κριτική να µην είναι πλούσιος ούτε να έχει πολιτική εξουσία, 
διότι, αν έχει, κανείς δεν θα του πει την αλήθεια από φόβο, όπως ακριβώς ούτε στους 
πλούσιους οι κόλακες δεν λένε την αλήθεια για το κέρδος· κι αν ακόµη όµως εµφανιστεί 
κάποιος που λέει την αλήθεια, θα τον αποµακρύνουν αυτοί ... 13 Εσύ όµως, που δεν είσαι 
ούτε πλούσιος ούτε ισχυρος στην πόλη, να επιτρέπεις σε όλους να σου λένε όσα σου 
καταλογίζουν και συ ο ίδιος να µην αγανακτείς µε κανέναν και να τους έχεις έτσι όλους, 
όπως έλεγε ο Ζήνων, ως παιδαγωγούς. Και δεν έχω την αξίωση βέβαια να προσέχεις 
οµοίως όσα τυχόν λένε όλοι, αλλά οι ηλικιωµένοι που έχουν ζήσει µε άριστο τρόπο. Και 
ποιοι είναι αυτοί που έχουν ζήσει άριστο βίο σου το έχω ήδη αναφέρει λίγο πιο πριν. 14 
Με την πάροδο του χρόνου και χωρίς εκείνους θα παρατηρείς ο ίδιος τον εαυτό σου και 
θα συνειδητοποιείς πόσο µεγάλα λάθη έκανες πριν· τότε κυρίως θα αντιληφθείς ότι λέω 
την αλήθεια όταν ισχυρίζοµαι ότι δεν υπάρχει κανείς απαλλαγµένος από πάθη ή 
σφάλµατα … 5 … 10 Και όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, όταν βρίσκονται σε δηµόσιο 
χώρο, προσπαθούν να είναι σε όλα κόσµιοι, έτσι εσύ να κάνεις µέσα στο σπίτι σου. 
Αλλά, ενώ εκείνοι ντρέπονται µήπως συλληφθούν από τους άλλους να κάνουν κάποιο 
σφάλµα, µόνο τους εαυτούς τους δεν ντρέπονται, εσύ αντιθέτως να ντρέπεσαι κυρίως 
τον εαυτό σου, υπακούοντας σε αυτόν που είπε: 

«περισσότερο απ’ όλους να ντρέπεσαι τον εαυτό σου» 
… 7 … 7 Και κάποιος από τους νεαρούς του στενού µου κύκλου, ο οποίος 
στενοχωριόταν για ασήµαντα πράγµατα, όταν ένα βράδυ το συνειδητοποίησε, ήρθε σε 
µένα µέσα στα άγρια χαράµατα και µου είπε ότι είχε µείνει ξάγρυπνος όλη τη νύχτα 
γι’αυτόν τον λόγο και στο µεταξύ του ήρθε στο µυαλό ότι εγώ ούτε για τα σπουδαία δεν 
στενοχωριέµαι τόσο όσο αυτός στενοχωριέται για τα ασήµαντα. 8 Ζητούσε λοιπόν να 
µάθει πώς το κατάφερνα αυτό, µε την εξάσκηση ή ακολουθώντας κάποιες θεωρίες ή 
επειδή γεννήθηκα τέτοιος. Είπα λοιπόν την αλήθεια και σε αυτόν. Διότι στην παιδική 
ηλικία, είπα, και η φύση έχει πάντα µεγάλη δύναµη σε όλα και η προσπάθεια να µοιάσει 
κανείς στο περιβάλλον του και στη συνέχεια, και οι θεωρίες και η εξάσκηση. 9 Και ότι οι 
φύσεις µας διαφέρουν πάρα πολύ είναι δυνατόν να το διαπιστώσει κανείς ξεκάθαρα από 
τα παιδιά που περιφέρονται γύρω µας. Διότι βλέπουµε κάποια από αυτά να είναι πάντα 
χαρούµενα, ενώ άλλα σκυθρωπά και τα πρώτα έτοιµα να γελάσουν µε το καθετί, ενώ τα 
άλλα να κλαίνε για µικρές αφορµές ...12 Και εκτός από όσα αναφέρθηκαν, µπορεί να δει 
κανείς και κάποια παιδιά ξεδιάντροπα, ενώ άλλα ντροπαλά, και άλλα να έχουν καλή 
µνήµη ενώ άλλα καθόλου, κάποια ξεχασιάρικα και άλλα επιµελή στα µαθήµατά τους, 
ενώ άλλα αµελή και τεµπέλικα … 14 Οµοίως λοιπόν βλέπουµε και άλλα παιδιά να 
αγαπούν τα ψέµµατα, ενώ άλλα να είναι φιλαλήθη εκ φύσεως και να έχουν πολλές άλλες 
διαφορές στον χαρακτήρα, για τις οποίες εύλογα δεν χρειάζεται να µιλήσω τώρα· γιατί 
µερικά πολύ εύκολα δέχονται την καλή εκπαίδευση, ενώ µερικά δεν ωφελούνται 
καθόλου. 15 Δεν πρέπει εξαιτίας αυτού βέβαια να παραµελούµε τα παιδιά, αλλά πρέπει 
να τα αναθρέφουµε µε τις καλύτερες συνήθειες. Αν η φύση τους δεχτεί την ωφέλεια που 
προκύπτει από την φροντίδα µας, θα γίνουν καλοί άνθρωποι. Αν όµως για κάποιον λόγο 
δεν την δεχτεί, δεν θα φταίµε εµείς.  
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Σχόλια 
1, 1 δέῃ: και η πραγµατεία αυτή, όπως και πολλές άλλες του Γαληνού, απευθύνεται σε 
κάποιον αποδέκτη, ανώνυµο στη συγκεκριµένη περίπτωση, φίλο ή «µαθητή» του, ο 
οποίος του ζητά ένα γραπτό υπόµνηµα µιας προφορικής του διάλεξης ή γραπτή 
απάντηση σε κάποιο ερώτηµα. Βλ. κατωτέρω και στην αρχή της πραγµατείας Περὶ 
ἀλυπίας, στην οποία ο Γαληνός απαντά µε επιστολή στο ερώτηµα ενός φίλου του, ο 
οποίος απορούσε πώς ο Γαληνός καταφέρνει να µην λυπάται σε δύσκολες καταστάσεις. 
1, 1 ὑπὲρ τοῦ γραφέντος Ἀντωνίῳ τῷ Ἐπικουρείῳ βιβλίου: Δεν γνωρίζουµε κάποιον 
Επικούρειο συγγραφέα µε αυτό το όνοµα ούτε για κάποιο έργο µε αυτό τον τίτλο. 
1, 2 {καὶ} ἀσαφῶς: Πριν από τη φράση αυτή ο De Boer, του οποίου την έκδοση 
ακολουθούµε σε γενικές γραµµές, υιοθετεί την πρόταση του Schoene για προσθήκη του 
επιρρήµατος συγκεχυµένως, το οποίο δεν είναι κατά την άποψή µας απαραίτητο. 
Οβελίζουµε το καί που προηγείται του επιρρήµατος ἀσαφῶς διότι δεν χρειάζεται. 
1, 3 <τὰ> πάθη τῶν ἁµαρτηµάτων: Τα πάθη αναφέρονται στο ἄλογον µέρος της ψυχής, 
ενώ τα αµαρτήµατα (τα σφάλµατα) στο λογικόν µέρος της. Βλ. στο αµέσως επόµενο 
σχόλιο τη διακριση µεταξύ των δύο. 
1, 3 ὡς οἶσθα: τη διάκριση µεταξύ πάθους και αµαρτήµατος είχε κάνει ο Γαληνός και 
στο Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογµάτων, όπου την αποδίδει στον Στωικό 
φιλόσοφο Χρύσιππο. Βλ. 4, 2, 25 (242, 33-36 de Lacy): «τὰ µὲν γὰρ ἁµαρτήµατα 
µοχθηραὶ κρίσεις εἰσὶ καὶ ὁ λόγος ἐψευσµένος τῆς ἀληθείας καὶ διηµαρτηµένος· τὸ δὲ 
πάθος ἔµπαλιν οὐδὲν µὲν ἡµαρτηµένον οὐδὲ παρορώµενον κατὰ τὸν λογισµόν, ἀπειθὴς δέ 
ἐστι τῷ λόγῳ κίνησις ψυχῆς». 
1, 4 λέγοµεν οὖν ἁµαρτάνειν: Τα παραδείγµατα που παραθέτει ο Γαληνός δεν είναι 
τυχαία. Ανταποκρίνονται το καθένα σε ένα από τα τρία µέρη της ψυχής, όπως τα 
διακρίνει ο Γαληνός αποδίδοντάς τα στον Πλάτωνα: το λογιστικόν, το θυµοειδές και το 
ἐπιθυµητικόν (βλ. ανωτέρω στην πραγµατεία Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς 
ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται 2, 2 στο σχόλιο τῶν τριῶν αὐτῆς εἰδῶν τε καὶ µερῶν). Τα δύο 
τελευταία µέρη αποτελούν το ἄλογον µέρος της ψυχής, ενώ το λογιστικόν είναι το 
λογικόν µέρος της. 
2, 2 τὸ Πύθιον γνῶναι κελεῦον ἑαυτόν: το δελφικό παράγγελµα «γνῶθι σαυτόν» ήταν 
χαραγµένο στην είσοδο του ναού του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών και 
µνηµονευόταν πολύ συχνά από τον Σωκράτη. Βλ. σχετικά Singer, Galen Psychological 
Writings 241, σηµ. 17. 
2, 7 ὡς Αἴσωπος ἔλεγε: για τον γνωστό και σήµερα µύθο βλ. Corpus Fabularum 
Aesopicarum 229 (Hausrauth = 266 Perry). Ο Γαληνός αγαπά ιδιαίτερα τον µύθο αυτό, 
γι’αυτό και τον παραθέτει και σε άλλα του έργα. Βλ. Περὶ ἠθῶν (Singer, Galen 
Psychological Writings 167) και Εἰς τὸ Προρρητικὸν Ἱπποκράτους ὑπόµνηµα 2, 13 (63, 
6-9 Diels).  
2, 7 <κακῶν µεστήν>: αποδεχόµαστε την προσθήκη του Schoene αντίθετα από τον De 
Boer (βλ. κριτικό υπόµνηµα 6, 5) διότι, όπως σωστά επισηµαίνει ο Singer (Galen 
Psychological Writings 243, σηµ. 33), η προσθήκη απαιτείται και από το νόηµα αλλά 
απαντά και σε όλες τις υπόλοιπες εκδοχές του µύθου που µνηµονεύει ο Γαληνός σε άλλα 
έργα του (βλ. στο αµέσως ανωτέρω σχόλιο). 
2, 7 τυφλώττειν γάρ φησι τὸ φιλοῦν περὶ τὸ φιλούµενον: Βλ. στους Νόµους του Πλάτωνος 
(731e5-6): «τυφλοῦται γὰρ περὶ τὸ φιλούµενον ὁ φιλῶν».  
3, 1 Επειδὴ … ὁρµήν: βλ. τους ορισµούς ανωτέρω στο 1, 3. 
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3, 2 «µέτρον ἄριστον»: Η ρήση αποδίδεται στον Κλεόβουλο τον Λίνδιο, έναν από τους 
επτά σοφούς από τον Διογένη Λαέρτιο Βίοι φιλοσόφων 1, 93, 8 (Long) και από τον 
Ιωάννη Στοβαίο 3, 1, 172. 
3, 2 ὡς ἐλέγοµεν: βλ. ανωτέρω στο κείµενο 2, 7-8. 
3, 3 <ἢ προσαγορεύοντα>: η προσθήκη οφείλεται στην Αλδινή έκδοση (1525) και είναι 
απαραίτητη, καθώς έχει απόλυτη αντιστοιχία µε την επόµενη περίοδο (βλ. κατωτέρω 3, 
4): «τὸν δὲ µὴ προσαγορεύοντα … ». 
3, 4 τῶν εἰρηµένων παθῶν: βλ. ανωτέρω 3, 1: «θυµὸς καὶ ὀργὴ καὶ φόβος καὶ λύπη καὶ 
φθόνος καὶ ἐπιθυµία σφοδρά. κατὰ δὲ τὴν ἐµὴν γνώµην καὶ τὸ φθάσαι πάνυ σφόδρα φιλεῖν 
ἢ µισεῖν ὁτιοῦν πρᾶγµα». Οι Στωικοί διέκριναν τέσσερα πάθη: τη λύπη, τον φόβο, την 
ηδονή και την επιθυµία. Βλ. Stoicorum Veterum Fragmenta 1, απ. 211 (von Arnim). 
3, 11 Ζήνων: O Ζήνων ο Κιτιεύς (από τη σηµερινή Λάρνακα, περ. 333-263 π.Χ.) ήταν ο 
ιδρυτής της φιλοσοφικής σχολής των Στωικών στην Ποικίλη Στοά των Αθηνών. 
Μαθητές του υπήρξαν οι Κλεάνθης και Χρύσιππος.  
3, 11 τοῖς παιδαγωγοῖς: Ο Γαληνός στο τελευταίο κεφάλαιο της πραγµατείας Ὅτι ταῖς 
τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται (81, 8· 81, 15 και 83, 14-84, 1 
Μπάζου) διακρίνει τους ανθρώπους που ασκούν αγωγή σε τρεις κατηγορίες: στους 
γονείς, τους δασκάλους και τους παιδαγωγούς· στους τελευταίους, όπως φαίνεται στην 
εξεταζόµενη πραγµατεία (από το 3, 3 κεξ.), προστρέχει κανείς από µόνος του για να 
ζητήσει αντικειµενική αξιολόγηση και εντοπισµό των αδυναµιών του, πρόκειται δε κατά 
τον Ζήνωνα για όσους είναι πανέτοιµοι «τοῖς πέλας ἐπιτιµᾶν, κἂν µηδεὶς αὐτοὺς 
παρακαλῇ» (3,11).  
5, 10 «πάντων δὲ µάλιστ᾽ αἰσχύνεο σαυτόν»: Η ρήση αυτή περιλαµβάνεται στα Χρυσᾶ 
ἔπη του Πυθαγόρα (Carmen aureum 12). Βλ. και κατωτέρω στην πραγµατεία 6, 10 (21, 
8-10 De Boer) όπου ο Γαληνός δηλώνει ότι διαβάζει δύο φορές την ηµέρα τις 
παραινέσεις του Πυθαγόρα και ύστερα τις λέει απέξω («ἐγὼ δήπου καὶ ταύτας δὴ τὰς 
φεροµένας ὡς Πυθαγόρου παραινέσεις εἴθισµαι δὶς τῆς ἡµέρας ἀναγινώσκειν µὲν τὰ 
πρῶτα, λέγειν δ᾽ ἀπὸ στόµατος ὕστερον»). Βλ. και Singer (Galen Psychological Writings 
264, σηµ. 157). 
7, 7 µηδ᾽ ἐπὶ <τοῖς> µεγίστοις οὕτως ἀνιωµένου: το ίδιο ερώτηµα απαντά η πραγµατεία 
του Γαληνού Περὶ ἀλυπίας (βλ. κατωτέρω στα Εισαγωγικά και σχόλιο στο κεφάλαιο 1: 
τὴν ἐπιστολήν). 
7, 8 ὅπως µοι τοῦτο περιεγένετο: ο Γαληνός δηλώνει και σε άλλα έργα του ότι η 
ψύχραιµη στάση του απέναντι στις απώλειες και τις στενοχώριες γενικότερα 
προκαλούσε την έκπληξη στο περιβάλλον του. Με αφορµή ένα παρόµοιο ερώτηµα 
µάλιστα συνέγραψε και την πραγµατεία Περὶ ἀλυπίας (βλ. κατωτέρω στο εισαγωγικό 
σηµείωµα).  
7, 8 ἀεὶ: Το χειρόγραφο L παραδίδει εἰ, το οποίο δεν ταιριάζει στο νόηµα, γι’αυτό και ο 
De Boer (1937) το οβελίζει ακολουθώντας την Αλδινή έκδοση (1525), η οποία το 
παραλείπει. Η Magnaldi που εξέδωσε το κείµενο το 1999, διορθώνει σε ἀεί, το οποίο 
είναι πολύ ικανοποιητικό κατά την άποψη του Singer (Galen Psychological Writings 
270, σηµ. 185 και 323, σηµ. 3.34) και τη δική µας. Συνεπώς υιοθετούµε τη γραφή αυτή. 
7, 9 ἐπὶ τῶν παραφεροµένων παιδίων: ο Γαληνός αντλεί παραδείγµατα από τη 
συµπεριφορά των µικρών παιδιών και σε άλλα έργα του, όταν πραγµατεύεται τα 
ζητήµατα των δυνάµεων της ψυχής και της διαφορετικής φύσης των ανθρώπων. Βλ. 
ανωτέρω Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται 2, 1-2, 3 και 
Περὶ ἠθῶν (Singer, Galen Psychological Writings 141-143).  
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Περὶ ἀλυπίας 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Η συγκεκριµένη πραγµατεία εντάσσεται από τον ίδιο τον Γαληνό στα έργα του 
που σχετίζονται µε την ηθική φιλοσοφία. Βλ. Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων 15, 1 (169, 
17 Boudon-Millot). Είναι η απάντηση του Γαληνού σε µια επιστολή φίλου του, 
ο οποίος ήθελε να µάθει πώς καταφέρνει ο Γαληνός να µην θλίβεται σε µεγάλες 
συµφορές. Το κείµενο ανήκει στο είδος των ηθικοπλαστικών δοκιµίων (Κοτζιά 
– Σωτηρούδης, Γαληνός Για την αποφυγή της λύπης 15) και είναι το µοναδικό 
οµότιτλο έργο που σώζεται µολονότι γνωρίζουµε ότι υπήρχαν αρκετά µε τον 
ίδιο τίτλο (Κοτζιά – Σωτηρούδης, Γαληνός Για την αποφυγή της λύπης 14).  

Το κείµενο παραδίδεται σε ένα χειρόγραφο, το οποίο φυλάσσεται στη 
Μονή Βλατάδων (Vlat. 14) στη Θεσσαλονίκη και ανακαλύφθηκε πολύ 
πρόσφατα (το 2005), µε την editio princeps να το φέρνει στο φως µόλις το 2007. 
Μέχρι τότε θεωρείτο χαµένο. Το χειρόγραφο είναι σε κακή κατάσταση· πολλά 
σηµεία του είναι δυσανάγνωστα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει µια πληθώρα 
προτάσεων γραφών από µελετητές για τα προβληµατικά σηµεία. Για το αρχαίο 
κείµενο ακολουθείται ως βάση η έκδοση των Boudon-Millot – Jouanna – 
Pietrobelli (2010) µε κάποιες αποκλίσεις. Η διάκριση σε κεφάλαια προέρχεται 
από την προαναφερθείσα έκδοση. Υιοθετήθηκαν προτάσεις διορθώσεων των 
Nutton (στο Singer, Galen Psychological Writings), Κοτζιά, Σωτηρούδη (στο 
Γαληνός Για την αποφυγή της λύπης) και Πολέµη (στο ίδιο). 

 
1-4, 53, 73-74, 78b-79a 

 Ἔλαβόν σου τὴν ἐπιστολὴν ἐν ᾗ παρεκάλεις µε δηλῶσαί σοι τίς ἄσκησις ἢ λόγοι 
τίνες ἢ δόγµατα ‹τίνα› παρεσκεύασάν µε µηδέποτε λυπεῖσθαι. παρὼν µὲν ‹γὰρ› 
αὐτὸς ἔφης ἑωρακέναι κατά τινα τοῦ πολυχρονίου λοιµοῦ µεγάλην εἰσβολὴν 
ἀπολέσαντά µε τοσούτους οἰκέτας, οὓς σχεδὸν εἶχον ἐν τῇ Ῥωµαίων πόλει, 
ἀκηκοέναι δὲ καὶ πρόσθεν ἤδη µοι γεγονέναι τι τοιοῦτον εἰς χρήµατά γε τρίς που 
καὶ τετράκις ἁδραῖς ζηµίαις περιπεσόντα· 2 ἔφης αὐτὸς ἑωρακέναι µε µηδὲ ἐπὶ 
βραχὺ κινηθέντα. τὸ δὲ νῦν ἔναγχός µοι συµβὰν ὑπὲρ ἅπαντα γεγονέναι τὰ 
πρόσθεν, ἀπολοµένων ἐν τῇ µεγάλῃ πυρκαϊᾷ πάντων ‹τῶν› ἀποκειµένων µοι 
πραγµάτων ἐν ταῖς κατὰ τὴν ἱερὰν ὁδὸν ἀποθήκαις· 3 ὁπόσα µὲν οὖν καίρια καὶ 
αὐτὸς ἔφης ἐπίστασθαι, πεπύσθαι δέ τινος ‹τῶν› ἀγγελλόντων σοι µηδὲν νῦν 
ἀνιαθῆναί µε φαιδρόν τε ‹ὄντα› καὶ τὰ συνήθη πράττοντα καθάπερ ἔµπροσθεν· 4 
θαυµάζειν <δ’> οὐχ ὅτι καὶ ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ ἀργυρωµάτων καὶ 
συµβολαίων πολλῶν ἀποκειµένων ἃ διεφθάρη κατὰ τὴν πυρκαϊὰν ἀλύπως 
ὤφθη‹ν› φέρων, ἀλλ’ ὅτι πλῆθος ἄλλο τῶν ὑπ’ ἐµοῦ σεσωρευµένων αὐτοῦ, 
φάρµακα δὲ παντοῖα πάµπολλα, τὰ µὲν ἁπλᾶ, τὰ δὲ συγκείµενα, καὶ ἄρµενα 
παντοδαπά … 53 ὁ µὲν οὖν σοφὸς ἀνὴρ ἑαυτὸν ἀναµιµνήσκει διὰ παντὸς ὧν 
ἐνδέχεται παθεῖν … 73 θαυµάζω δὲ Μουσώνιον ἑκάστοτε λέγειν εἰθισµένον, ὥς 
φασι, «ὦ Ζεῦ, πέµπε περίστασιν». ἐγὼ δὲ τουναντίον εὔχοµαι διὰ παντός, «ὦ Ζεῦ, 
µηδεµίαν µοι πέµψῃς περίστασιν ἀνιᾶσαί µε δυναµένην». 74 οὕτω δὲ καὶ περὶ τῆς 
τοῦ σώµατος ὑγείας εὔχοµαι διὰ παντὸς ὑγιαίνειν αὐτό, βουλόµενος οὐ καταγείσης 
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τῆς κεφαλῆς ἐπιδείξασθαι καρτερίαν· ἀσκεῖν ‹δ’› ἀξιώσας τὰς φαντασίας εἰς ἅπαν 
δεινόν, ὡς µετρίως ἐνεγκεῖν αὐτό, περιπεσεῖν {δὲ} οὐκ ἂν εὐξαίµην οὐδενὶ τῶν 
λυπῆσαί µε δυναµένων … 78b οὐ µὴν ὑπεράνω πασῶν εἰµι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς 
συνήθεσιν ἑκάστοτε λέγειν πειρῶµαι, ὡς οὐδὲν οὐδέποτε ἐπηγγειλάµην ἱκανὸς 
εἶναι ποιεῖν ὃ καὶ µὴ διὰ τῶν ἔργων ἐπεδειξάµην, ὅτι χρηµάτων µὲν ἀπώλειας 
ἁπάσης καταφρονῶ µέχρις ἂν ὑπολείπηται τοσαύτη κτῆσις αὐτῶν ὡς µήτε πεινῆν 
µήτε ῥιγοῦν ‹µήτε διψᾶν› … ἀλγηµάτων δὲ µέχρις ἂν ἐπιτρέπηταί µοι καὶ {τοῦ}τὸ 
δύνασθαι διαλεχθῆναι φίλῳ καί τινος ἀναγινώσκοντός µοι βιβλίον ἕπεσθαι τοῖς 
λεγοµένοις 79a ― οἱ γὰρ ἰσχυροὶ πόνοι τούτων ἡµᾶς στερίσκουσι· ἀγαπᾶν δὲ ‹δεῖ› 
ἐν αὐτοῖς εἴ τις καρτερίαν ἐπιδείξασθαι ἐδυνήθη… 
    

Μετάφραση 
Για την αποφυγή της λύπης 

Έλαβα την επιστολή σου στην οποία µε παρακαλούσες να σου φανερώσω ποια άσκηση, 
ποιοι λόγοι ή θεωρίες µε προετοίµασαν ώστε να µη λυπούµαι ποτέ. Διότι είπες ότι 
ήσουν παρών και µε είδες σε κάποια µεγάλη έξαρση του µακροχρόνιου λοιµού όταν 
έχασα τόσους πολλούς δούλους, όσους σχεδόν είχα στην πόλη των Ρωµαίων, και είχες 
ακούσει ότι και παλαιότερα ήδη µου είχε συµβεί βέβαια κάτι τέτοιο, όταν υπέστην 
µεγάλες οικονοµικές ζηµίες τρεις και τέσσερις φορές· 2 είπες ότι εσύ ο ίδιος δεν µε είδες 
να συγκινηθώ ούτε ελάχιστα, όµως ότι αυτό που πριν από λίγο µου συνέβη έχει 
ξεπεράσει όλα τα προηγούµενα, καθώς καταστράφηκαν στην πυρκαγιά όλα τα 
πράγµατα που είχα τοποθετήσει στις αποθήκες της Ιεράς Οδού. 3 Είπες λοιπόν ότι και ο 
ίδιος γνωρίζεις πόσα σηµαντικά συνεβησαν, πληροφορήθηκες όµως από κάποιον που 
σου τα µετέφερε ότι καθόλου και τώρα δεν στενοχωρήθηκα, αλλά είµαι εύθυµος και 
συνεχίζω να κάνω ό,τι ακριβώς και πιο πριν 4 και ότι απορούσες όχι επειδή µε είδαν να 
υποµένω χωρίς λύπη την απώλεια αργύρου, χρυσού, επάργυρων αντικειµένων και 
πολλών συµβολαίων τα οποία είχα αποθηκεύσει και καταστράφηκαν κατά την 
πυρκαγιά, αλλά επειδή είχα συσσωρεύσει πολλά άλλα εγώ ο ίδιος, πάρα πολλά φάρµακα 
κάθε λογής, απλά και σύνθετα, και ποικίλα εργαλεία … 53 Ο σοφός άνδρας λοιπόν 
θυµίζει στον εαυτό του συνεχώς αυτά που ενδέχεται να πάθει … 73 Απορώ όµως µε τον 
Μουσώνιο που συνήθιζε να λέει κάθε φορά, όπως υποστηρίζουν: «Δία, να στέλνεις 
δυσκολίες». Εγώ πάντως εύχοµαι το αντίθετο συνεχώς: «Δία, µη µου στείλεις καµία 
δύσκολία που µπορεί να µε στενοχωρήσει»· 74 έτσι και για την υγεία του σώµατος 
προσεύχοµαι να είναι πάντα γερό, επειδή θέλω να επιδείξω καρτερία χωρίς να χρειαστεί 
να σπάσω το κεφάλι µου. Αν και επιδίωξα να ασκώ τη φαντασία µου για κάθε δεινό, 
ώστε να το υποµείνω µε µετριοπάθεια, δεν θα ευχόµουν να µου συµβεί ότιδήποτε από 
όσα µπορούν να µε λυπήσουν … 78b Δεν είµαι υπεράνω όλων και γι’αυτό επιχειρώ κάθε 
φορά να λέω στους φίλους µου ότι τίποτε ποτέ δεν υποσχέθηκα ότι είµαι ικανός να 
κάνω, το οποίο δεν το έδειξα στην πράξη ― και εννοώ δηλαδή ότι περιφρονώ κάθε 
χρηµατική απώλεια µέχρι το σηµείο που να µου αποµένουν τόσα χρήµατα ώστε να µην 
πεινώ, να µην κρυώνω και να µη διψάω … Και τους πόνους περιφρονώ µέχρι το σηµείο 
που να µπροώ να συζητήσω µε κάποιον φίλο και να παρακολουθώ τα λεγόµενα κάποιου 
που µου διαβάζει βιβλίο ― διότι οι ισχυροί πόνοι µας στερούν αυτές τις απολαύσεις· 
και πρέπει να χαίρεται κανείς αν µέσα σε τέτοιους πόνους µπόρεσε να επιδείξει 
καρτερία. 

  
Σχόλια 

1 τὴν ἐπιστολήν: η πραγµατεία παρουσιάζεται ως η απάντηση σε µια επιστολή 
(συνοµήλικου) φίλου του Γαληνού, ο οποίος ήθελε να µάθει πώς ο Γαληνός καταφέρνει 
την ἀλυπίαν. Με βάση τα λεγόµενα του ιδίου, ο Περγαµηνός ιατρός φαίνεται ότι 
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φηµιζόταν γι’αυτή του την ιδιότητα, καθώς και στην πραγµατεία Περὶ διαγνώσεως καὶ 
θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ ἰδίων παθῶν (βλ. ανωτέρω 7, 7-9) µιλά για έναν 
νεαρό του κύκλου του που ήρθε µέσα στα άγρια χαράµατα για να τον ρωτήσει το ίδιο 
πράγµα. Και οι δύο συνοµιλητές του στη συνέχεια ζητούν συγκεκριµένα να µάθουν στο 
µεν Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ ἰδίων παθῶν (7, 8) «πότερον 
ἐξ ἀσκήσεως ἤ τινων δογµάτων ἢ φύντι τοιούτῳ» και εδώ «τίς ἄσκησις ἢ λόγοι τίνες ἢ 
δόγµατα ‹τίνα›».  
1 τοῦ πολυχρονίου λοιµοῦ: ο λοιµός των Αντωνίνων, όπως είναι γνωστός, αναφέρεται 
και σε άλλα έργα του Γαληνού (βλ. ενδεικτικά Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς 
ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται 33, 17-18 Μπάζου) και των συγχρόνων του, καθώς προκάλεσε 
πολλές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ξεκίνησε το 165 και διήρκεσε µε αρκετά 
διαλείµµατα περίπου 25 χρόνια. 
2 ἐν τῇ µεγάλῃ πυρκαϊᾷ: η πυρκαγιά στην οποία αναφέρεται ο Γαληνός συνέβη κατά 
πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο του 192 στη Ρώµη, στο τέµενος της Ειρήνης και 
κατέστρεψε εκτός από τον ναό και τις αποθήκες που ευρίσκονταν κατά µήκος της Ιεράς 
Οδού που οδηγούσε στο τέµενος, και πολλά άλλα οικοδοµήµατα. Εκεί φυλάσσονταν 
πολύτιµα αντικείµενα των πλούσιων Ρωµαίων µε υψηλό ενοίκιο. Ο Γαληνός στο Περὶ 
ἀλυπίας µάς ενηµερώνει αναλυτικά (βλ. κεφάλαια 3-7 στην έκδοση των Boudon-Millot 
– Jouanna –Pietrobelli) ότι έχασε ασήµι, χρυσό, συµβόλαια, φάρµακα, σπάνια ιατρική 
ύλη, ιατρικά εργαλεία, πολύτικές συλλογές φαρµακευτικών παρασκευών, βιβλία δικά 
του, σπάνια αντίτυπα άλλων, όπως επίσης και βιβλία που είχε αποκαταστήσει κριτικώς ο 
ίδιος και των οποίων ετοίµαζε την έκδοση. Η πυρκαγιά µνηµονεύεται και σε άλλες 
πραγµατείες του Γαληνού, αλλά και σε άλλα έργα συγχρόνων του. Για περισσότερες 
πληροφορίες για την πυρκαγιά βλ. Boudon-Millot – Jouanna – Pietrobelli, Galien Ne pas 
se chagriner XXII-XXVIII. 
4 φάρµακα … τὰ µὲν ἁπλᾶ, τὰ δὲ συγκείµενα: τα φάρµακα διακρίνονται κατά τον Γαληνό 
σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στα απλά (φυτικά ή µέταλλα) και στα σύνθετα (µείγµατα 
από περισσότερες ουσίες).  
73 Μουσώνιον: ο Μουσώνιος Ρούφος ήταν Στωικός φιλόσοφος (περ. 70 µ.Χ.) επί 
Νέρωνα, δάσκαλος του επίσης Στωικού Επίκτητου, στον οποίο αποδίδεται παρόµοια 
ρήση (1, 6, 37): «φέρε νῦν, ὦ Ζεῦ, ἣν θέλεις περίστασιν·». 
78b ὡς µήτε πεινῆν µήτε ῥιγοῦν ‹µήτε διψᾶν›: Πρόκεται για παροιµιακή φράση. Βλ. και 
Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῇ ἑκάστου ψυχῇ ἰδίων παθῶν 8, 10 (30, 13 de 
Boer) και ανωτέρω στην πραγµατεία Ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος 2, 9 και 
σχετικό σχόλιο.  
 

Προτρεπτικὸς ἐπ’ ἰατρικήν 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
Η πραγµατεία ανήκει στο προτρεπτικό είδος, σπέρµατα του οποίου εντοπίζουµε 
ήδη από πολύ παλιά (στον Ησίοδο, τον Παρµενίδη, τον Εµπεδοκλή). 
Καλλιεργήθηκε ως ξεχωριστό είδος (για την ιστορία του είδους βλ. Alieva, 
Philosophical Protreptic), που στόχο είχε να προτρέψει τους νέους κυρίως προς 
έναν συγκεκριµένο τρόπο ζωής, συνήθως σύµφωνο µε τις αρετές, άλλοτε προς 
τις τέχνες γενικά, άλλοτε προς τη φιλοσοφία ή στη συγκεκριµένη περίπτωση 
προς την ιατρική (για τον Γαληνό ειδικότερα βλ. Alieva, Philosophical 
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Protreptic 299-317). Πρότυπο για πολλούς από τους µεταγενέστερους 
προτρεπτικούς λόγους (ιδιαιτέρως των Κικέρωνα και Ιαµβλίχου) υπήρξε ο 
Προτρεπικός του Αριστοτέλη, του οποίου σώζονται µόνο κάποια αποσπάσµατα 
― για µια ανασύνθεσή του, βλ. Van der Meeren, Aristote Exhortation.  

Ο Προτρεπτικὸς ἐπ’ ἰατρικήν του Γαληνού, όπως σώζεται, δεν είναι 
πλήρης. Λείπει το δεύτερο βιβλίο, το οποίο προέτρεπε τους νέους στην 
ενασχόληση µε την ἀρίστην από τις τέχνες, δηλαδή την ιατρική, παρά τη σχετική 
ανακοίνωση στο τέλος του πρώτου και σωζόµενου βιβλίου (τοῦτο δ’ αὐτὸ 
δεικτέον ἐφεξῆς). Το σωζόµενο πρώτο βιβλίο, το οποίο προτρέπει τους νέους 
γενικά στην άσκηση των τεχνών (βλ. σχετικά κατωτέρω το τελευταίο σχόλιο) 
χωρίζεται σε δύο τµήµατα, από τα οποία ανθολογείται εδώ το δεύτερο. Στο 
πρώτο ο Γαληνός αναφέρεται στις τέχνες, η άσκηση των οποίων αποτελεί ένα 
προνόµιο των ανθρώπων, το οποίο µοιράζονται µε τους θεούς ως λογικά όντα σε 
αντίθεση µε τα υπόλοιπα ζωντανά πλάσµατα. Κάθε νέος πρέπει κατά τον 
Γαληνό να στραφεί προς τις τέχνες, µπαίνοντας στη χορεία του Ερµή, προστάτη 
των τεχνών, και των οπαδών του (γεωµετρών, γιατρών, µαθηµατικών, 
αστρονόµων, φιλολόγων, ζωγράφων και άλλων τεχνιτών), και να αποφύγει τον 
πειρασµό να ασχοληθεί µε τα έργα της Τύχης και των δικών της οπαδών 
(δηµαγωγών, εταιρών, προδοτών, κλεφτών και άλλων αµαθών και 
αναίσχυντων), διότι δεν προσφέρουν ασφαλή και αξιόλογο βίο. Στο κείµενο 
περιλαµβάνεται η έξοχη περιγραφή της τυφλής και ασταθούς (καθώς στηρίζεται 
πάνω σε µια σφαίρα) Τύχης ως µυθικής φιγούρας και του Ερµή και των οπαδών 
τους αντιστοίχως. Η ενασχόληση µε τις τέχνες πρέπει να είναι µονόδροµος για 
τους νέους διότι κανένα εξωτερικό αγαθό, ούτε ο πλούτος, ούτε η ευγενική 
καταγωγή, ούτε η οµορφιά, εξασφαλίζουν αξιοπρεπή βίο. Το δεύτερο τµήµα 
αφιερώνεται στη λυσσαλέα επίθεση του Γαληνού εναντίον της πιο δηµοφιλούς 
στους νέους ενασχόλησης, του πρωταθλητισµού, για να καταλήξει στην 
προτροπή του για ενασχόληση µε την ἀρίστην τέχνη, την ιατρική. 

Δεν σώζεται κανένα χειρόγραφο της πραγµατείας αυτής, οπότε η έκδοση 
του κειµένου στηρίζεται κατ’ ανάγκην κυρίως στην editio princeps, την Αλδινή 
έκδοση των Ἁπάντων του Γαληνού (1525), και δευτερευόντως σε κάποιες 
µεµονωµένες γραφές, διορθώσεις λογίων στο περιθώριο χειρογράφων ή 
προσωπικών τους βιβλίων, και στις µαρτυρίες λατινικών και αραβικών 
µεταφράσεων, που φαίνεται να εκπονήθηκαν µε βάση χειρόγραφα διαφορετικά 
από το χαµένο πρότυπο της Αλδινής. Για την ιστορία του κειµένου βλ. Boudon, 
Galien Exhortation 43 κεξ. Το αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην 
έκδοση της Boudon (2000) µε κάποιες διαφορές µε βάση τις γραφές των 
εκδόσεων και µεταφράσεων όπως παραδίδονται στο κριτικό υπόµνηµα. 
Υιοθετείται η διάκριση σε κεφάλαια και παραγράφους της προαναφερθείσας 
έκδοσης. 

 
9, 1, 3-6· 10, 3-5· 11, 1-4, 6-7, 9, 11· 12, 1-2· 13, 1-2, 8-10· 14, 1-2, 4-7 

 
… 9 Ἄγετ᾽ οὖν, ὦ παῖδες, ὁπόσοι τῶν ἐµῶν ἀκηκοότες λόγων ἐπὶ τέχνης µάθησιν 
ὥρµησθε· µή τις ὑµᾶς ἀπατεὼν καὶ γόης ἀνὴρ παρακρουσάµενός ποτε 
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µαταιοτεχνίαν ἢ κακοτεχνίαν ἐκδιδάξηται, γιγνώσκοντας ὡς, ὁπόσοις τῶν 
ἐπιτηδευµάτων οὔκ ἐστι τὸ τέλος βιωφελές, ταῦτ᾽ οὐκ εἰσὶ τέχναι … 3 τὸ δὲ τῶν 
ἀθλητῶν ἐπιτήδευµα µόνον ὑποπτεύω, µή ποτ᾽ ἄρα τοῦτο καὶ ῥώµην σώµατος 
ἐπαγγελλόµενον καὶ τὴν παρὰ τοῖς πολλοῖς δόξαν ἐπαγόµενον, δηµοσίᾳ παρὰ τοῖς 
πατράσι τετιµηµένον ἡµερησίαις ἀργυρίου δόσεσι καὶ ὅλως ἴσα τοῖς ἀριστεῦσι 
τετιµηµένον, ἐξαπατήσῃ τινὰ τῶν νέων ὡς προκριθῆναί τινος τέχνης … 4 τὸ δὴ 
τῶν ἀνθρώπων γένος, ὦ παῖδες, ἐπικοινωνεῖ θεοῖς τε καὶ τοῖς ἀλόγοις ζῴοις, τοῖς 
µὲν καθ᾽ ὅσον λογικόν ἐστι, τοῖς δὲ καθ᾽ ὅσον θνητόν. βέλτιον οὖν ἐστι τῆς πρὸς 
τὰ κρείττονα κοινωνίας αἰσθανόµενον ἐπιµελήσασθαι παιδείας, ἧς τυχόντες µὲν τὸ 
µέγιστον τῶν ἀγαθῶν ἕξοµεν, ἀποτυχόντες δ᾽ οὐκ αἰσχυνούµεθα τῶν ἀνοήτων 
ζῴων ἐλαττούµενοι. σώµατος δ᾽ ἄσκησις ἀθλητικὴ ἀποτυγχανοµένη µὲν αἰσχίστη, 
ἐπιτυγχανοµένη δὲ τῶν ἀλόγων ζῴων οὐδέπω κρείττων. 5 τίς γὰρ λεόντων ἢ 
ἐλεφάντων ἀλκιµώτερος, τίς δ᾽ ὠκύτερος λαγωοῦ; τίς δ᾽ οὐκ οἶδεν, ὡς καὶ τοὺς 
θεοὺς δι᾽ οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ διὰ τὰς τέχνας ἐπαινοῦµεν, οὕτως καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς 
ἀρίστους θείας ἀξιωθῆναι τιµῆς, οὐχ ὅτι καλῶς ἔδραµον ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἢ δίσκον 
ἔρριψαν ἢ διεπάλαισαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπὸ τῶν τεχνῶν εὐεργεσίαν; 6 Ἀσκληπιός γέ 
τοι καὶ Διόνυσος, εἴτ᾽ ἄνθρωποι πρότερον ἤστην εἴτ᾽ ἀρχῆθεν θεοί, τιµῶν 
ἀξιοῦνται µεγίστων, ὁ µὲν διὰ τὴν ἰατρικήν, ὁ δ᾽ ὅτι τὴν περὶ τὰς ἀµπέλους ἡµᾶς 
τέχνην ἐδίδαξεν … 10 … 3 … Ἄκουσον οὖν ὅπως Εὐριπίδης φρονεῖ περὶ τῶν 
ἀθλητῶν· 

«κακῶν γὰρ ὄντων µυρίων καθ᾽ Ἑλλάδα 
οὐδὲν κάκιον ἔστιν ἀθλητῶν γένους· 
οἳ πρῶτον οἰκεῖν οὔτε µανθάνουσιν εὖ          
οὔτ᾽ ἂν δύναιντο· πῶς γὰρ ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ          
γνάθου τε δοῦλος νηδύος θ᾽ ἡττηµένος,         
κτήσαιτ᾽ ἂν ὄλβον εἰς ὑπεκτροφὴν πάτρας;          
οὐδ᾽ αὖ πένεσθαι κἀξυπηρετεῖν τύχαις          
<οἷοί τ᾽>· ἔθη γὰρ οὐκ ἐθισθέντες καλὰ          
σκληρῶς µεταλλάσσουσιν εἰς <τ>ἀµήχανον.»  

4 ὅτι δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδευοµένων αὐτοῖς ἕκαστον ἄχρηστόν ἐστιν, ἄκουε πάλιν, 
εἴπερ ἐθέλεις, ἅ φησιν· 

«τίς γὰρ παλαίσας εὖ, τίς ὠκύπους ἀνὴρ 
ἢ δίσκον ἄρας ἢ γνάθον πλήξας καλῶς          
πόλει πατρῴᾳ στέφανον ἤρκεσεν λαβών;»  

εἰ δὲ καὶ τούτων ἔτι λεπτοµερέστερον ἀκούειν ἐθέλεις, ἄκουε πάλιν ἅ φησι· 
«πότερα µαχοῦνται πολεµίοισιν ἐν χεροῖν          
δίσκους ἔχοντες ἢ δι᾽ ἀσπίδων ποσὶ        
θέοντες ἐκβαλοῦσι πολεµίους πάτρας;          
οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα µωραίνει πέλας.»  

5 πότερον οὖν Εὐριπίδου µὲν καὶ τῶν τοιούτων καταγνῶµεν, τοῖς δὲ φιλοσόφοις 
ἐπιτρέψωµεν τὴν κρίσιν; ἀλλὰ καὶ πρὸς τούτων ἁπάντων ὥσπερ ἐξ ἑνὸς στόµατος 
ὡµολόγηται φαῦλον εἶναι τὸ ἐπιτήδευµα. οὐδὲ µὴν οὐδὲ τῶν ἰατρῶν τις ἐπῄνεσεν 
αὐτό· πρῶτον µὲν γὰρ Ἱπποκράτους ἀκούσῃ λέγοντος· «διάθεσις ἀθλητικὴ οὐ 
φύσει, ἕξις ὑγιεινὴ κρείσσων», ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν µετ᾽ αὐτὸν 
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ἀρίστων ἰατρῶν … 11 Ἀγαθῶν οὖν τῶν ἐν τῇ φύσει τῶν µὲν περὶ ψυχὴν τῶν δὲ 
περὶ σῶµα τῶν δ᾽ ἐκτός, καὶ παρὰ ταῦτ᾽ οὐδενὸς ἄλλου γένους ἀγαθῶν 
ἐπινοουµένου, ὅτι µὲν τῶν ψυχικῶν ἀγαθῶν οὐδ᾽ ὄναρ ποτὲ µετειλήφασιν οἱ 
ἀθλοῦντες εὔδηλον παντί. τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδ᾽ εἰ ψυχὴν ἔχουσι γιγνώσκουσι· 
τοσοῦτον ἀποδέουσι τοῦ λογικὴν αὐτὴν ἐπίστασθαι. σαρκῶν γὰρ ἀεὶ καὶ αἵµατος 
ἀθροίζοντες πλῆθος ὡς ἐν βορβόρῳ πολλῷ τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν ἔχουσι 
κατεσβεσµένην, οὐδὲν ἀκριβῶς νοῆσαι δυναµένην ἀλλ᾽ ἄνουν ὁµοίως τοῖς 
ἀλόγοις ζῴοις. 2 ἴσως δ᾽ <ἂν> ἀµφισβητήσειαν ὡς τῶν περὶ τὸ σῶµά τινος 
ἀγαθῶν ἐπήβολοι. πότερον οὖν τῆς τιµιωτάτης ὑγιείας ἀµφισβητήσουσιν; ἀλλ᾽ 
οὐδένας ἄλλους ἂν εὕροις ἐν σφαλερωτέρᾳ διαθέσει σώµατος, εἴπερ Ἱπποκράτει 
δεῖ πιστεύειν εἰπόντι τὴν καὶ ἐπ᾽ ἄκρον εὐεξίαν σφαλερὰν ὑπάρχειν, ἣν 
µεταδιώκουσιν οὗτοι. 3 καὶ δὴ καὶ τὸ µὲν «ἄσκησις ὑγιείης ἀκορίη τροφῆς, ἀοκνίη 
πόνων» Ἱπποκράτει καλῶς εἰρηµένον ἐπαινεῖται πρὸς ἁπάντων, οἱ δὲ τοὐναντίον 
ἐπιτηδεύουσιν, ὑπερπονοῦντές τε καὶ ὑπερπιµπλάµενοι καὶ ὅλως τὸν τοῦ παλαιοῦ 
λόγον ὡς κορυβαντιῶντες κατεγνωκότες. ὁ µὲν γὰρ ὑγιεινὴν δίαιταν ὑποτιθέµενος 
ἔλεγε· «πόνοι, σιτία, ποτά, ὕπνοι, ἀφροδίσια, πάντα µέτρια», 4 οἱ δὲ τὰ γυµνάσια 
πέρα τοῦ προσήκοντος ἑκάστης ἡµέρας διαπονοῦσι τροφάς τε προσφέρονται σὺν 
ἀνάγκῃ, πολλάκις ἄχρι µέσων νυκτῶν ἐκτείνοντες τὴν ἐδωδήν, ... 6 «πᾶν γάρ», 
φησί, «τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέµιον». οἱ δ᾽ οὔτε τούτων ἐπαΐουσιν οὔτε τῶν ἄλλων, 
ὅσα καλῶς εἰπόντος ἐκείνου παραβαίνουσιν, ἀλλὰ πάντ᾽ ἐξ ὑπεναντίου τοῖς 
ὑγιεινοῖς παραγγέλµασιν ἐπιτηδεύουσιν. 7 καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἂν ἔγωγε φαίην ἄσκησιν 
οὐχ ὑγιείας ἀλλὰ νόσου µᾶλλον εἶναι τὸ ἐπιτήδευµα … 9 οὕτως µὲν <οὖν> 
ἀθλοῦσιν αὐτοῖς διάκειται τὸ σῶµα, καταλύσασι δὲ πολὺ δή τι χεῖρον· ἔνιοι µὲν 
γὰρ µετ᾽ ὀλίγον ἀποθνῄσκουσιν, ἔνιοι δ᾽ ἐπὶ πλέον ἥκουσιν ἡλικίας, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
αὐτοὶ γηρῶσιν οὐδέ, κἂν ἀφίκωνταί ποτ᾽ εἰς τοῦτο, τῶν Ὁµηρικῶν οὐδὲν 
ἀπολείπονται Λιτῶν,           

«χωλοί τε ῥυσοί τε παραβλῶπές <τ᾽> ὀφθαλµώ» 
ἀποτελούµενοι· ὡς γὰρ τὰ διασεισθέντα τῶν τειχῶν ἀπὸ µηχανηµάτων ἑτοίµως 
ὑπὸ τῆς τυχούσης διαλύεται βλάβης, οὔτε σεισµὸν οὔτ᾽ ἄλλην τινὰ βραχυτέραν 
δυνάµενα φέρειν περίστασιν, οὕτω καὶ τὰ τῶν ἀθλητῶν σώµατα σαθρὰ καὶ ἀσθενῆ 
ταῖς κατὰ τὴν ἐπιτήδευσιν γεγονότα πληγαῖς ἕτοιµα πρὸς τὸ πάσχειν ἐστὶν ἐπὶ ταῖς 
τυχούσαις προφάσεσιν … 11 σωµατικῆς µὲν οὖν ὑγιείας ἕνεκα φανερὸν ὡς οὐδὲν 
ἄλλο γένος ἀθλιώτερόν ἐστι τῶν ἀθλητῶν· ὥστ᾽ εἰκότως ἄν τις εἴποι συγγενῶς 
ὀνοµάζεσθαι, <ἢ ἀπὸ τοῦ ἀθλίου> τῶν ἀθλητῶν προσαγορευθέντων ἢ ἀπὸ τοῦ 
ἀθλητοῦ τὴν προσηγορίαν τῶν ἀθλίων ἐσχηκότων ἢ κοινῶς ἀµφοτέρων καθάπερ 
ἀπὸ πηγῆς µιᾶς, τῆς ἀθλιότητος, ὠνοµασµένων. 12 Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ περὶ τοῦ 
µεγίστου τῶν σωµατικῶν ἀγαθῶν, τῆς ὑγιείας, ἐσκέµµεθα, µεταβῶµεν ἐπὶ τὰ 
λοιπά. τὰ µὲν δὴ περὶ κάλλους οὕτως αὐτοῖς ἔχει, ὡς µὴ µόνον <οὐκ> ὠφελεῖσθαί 
τι πρὸς τῆς ἀθλήσεως τὴν φύσιν, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς αὐτῶν πάνυ συµµέτρως 
ἔχοντας τῶν µελῶν οἱ γυµνασταὶ παραλαβόντες, ὑπερπιάναντές τε καὶ διασάξαντες 
αἵµατί τε καὶ σαρξίν, εἰς τοὐναντίον ἤγαγον. 2 ἐνίων δὲ καὶ τὰ πρόσωπα 
παντάπασιν ἄµορφα καὶ δυσειδῆ κατέστησαν καὶ µάλιστα τῶν παγκράτιον ἢ 
πυγµὴν ἀσκησάντων ... 13 Ἀλλ᾽ ἴσως τῶν εἰρηµένων οὐδενός, ἰσχύος <δ᾽> 
ἀντιποιήσονται· τοῦτο γὰρ εὖ οἶδ᾽ ὅτι φήσουσιν, ἰσχυρότατοι πάντων εἶναι. ποίας, 
ὦ πρὸς θεῶν, ἰσχύος καὶ ποῦ χρησίµης; πότερον τῆς εἰς τὰ γεωργικὰ τῶν ἔργων; 
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πάνυ µὲν οὖν καλῶς ἢ σκάπτειν ἢ θερίζειν <ἢ> πράττειν ὁτιοῦν τι τῶν ἄλλων τῶν 
κατὰ γεωργίαν δύνανται. ἀλλ᾽ ἴσως εἰς τὰ πολεµικά; 2 τὸν Εὐριπίδην αὖθίς µοι 
κάλει, ὅστις αὐτοὺς ὑµνήσει λέγων·  

«πότερα µαχοῦνται πολεµίοισιν, ἐν χεροῖν  
δίσκους ἔχοντες;»  

τῷ γὰρ ὄντι  
«οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα µωραίνει πέλας.» … 

8 ὅτι µὲν <οὖν> εἰς οὐδὲν τῶν κατὰ τὸν βίον ἔργων χρήσιµος ἡ τῶν ἀθλητῶν 
ἄσκησις, εὖ οἶδ᾽ ὅτι σαφὲς ἤδη γέγονεν· ὅτι δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς οἷς ἀσκοῦσιν, οὐδενός 
εἰσιν ἄξιοι λόγου, µάθοιτ᾽ ἄν, εἰ διηγησαίµην ὑµῖν τὸν µῦθον ἐκεῖνον, ὃν τῶν οὐκ 
ἀµούσων ἀνδρῶν τις ἐντείνας ἔπεσι διεσκεύασεν· ἔστι δὲ οὗτος· 9 εἰ Διὸς γνώµῃ 
πᾶσι τοῖς ζῴοις ὁµόνοια καὶ κοινωνία γένοιτο πρὸς τὸν βίον, ὡς τὸν ἐν Ὀλυµπίᾳ 
κήρυκα µὴ µόνον ἀνθρώπους τοὺς ἀγωνιουµένους καλεῖν ἀλλὰ καὶ πᾶσιν 
ἐπιτρέπειν τοῖς ζῴοις εἰς τὸ στάδιον ἥκειν, {ἓν} οὐδένα {ἂν} ἄνθρωπον οἶµαι 
στεφθήσεσθαι.      

«ἐν µὲν γὰρ δολίχῳ ὑπέρτατος»,  
φησίν, ὁ ἵππος ἔσται,      

«τὸ στάδιον δὲ λαγωὸς ἀποίσεται, ἐν δὲ διαύλῳ      
δορκὰς ἀριστεύσει· µερόπων δ᾽ ἐναρίθµιος οὐδεὶς      
ἐν ποσίν, ὦ κοῦφoι ἀσκήτορες, ἄθλιοι ἄνδρες.»  

ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ἀφ᾽ Ἡρακλέους τις ἐλέφαντος ἢ λέοντος ἰσχυρότερος ἂν φανείη· 
οἶµαι δ᾽ ὅτι καὶ ταῦρος πυγµῇ στεφθήσεται· καὶ ὄνος, φησι, 

«λὰξ ὅστις βούλεται ἐρίσας»  
αὐτὸς τὸν στέφανον οἴσεται, 

«αὐτὰρ ἐν ἱστορίῃ πολυπείρῳ γράψεται ὄνος», 
ὅτι 

«παγκράτιον νίκησέ ποτ᾽ ἄνδρας.»        
«εἰκοστῇ {δὲ} καὶ πρώτη ὀλυµπιὰς ἦν, ὅτ᾽ ἐνίκα Ὀγκηστής.» 

10 πάνυ χαριέντως οὗτος ὁ µῦθος ἐπιδείκνυσι τὴν ἀθλητικὴν ἰσχὺν οὐ τῶν 
ἀνθρωπίνων οὖσαν ἀσκηµάτων· καίτοι γ᾽, εἰ µηδὲν ἰσχύι πρωτεύουσι τῶν ζῴων οἱ 
ἀθληταί, τίνος ἂν ἔτι τῶν ἄλλων ἐπήβολοι γενηθεῖεν ἀγαθῶν; 14 Eἰ δὲ καὶ τὴν 
ἡδονὴν σώµατός τις ἀγαθὸν εἶναι φαίη, οὐδὲ ταύτης αὐτῆς αὐτοῖς µέτεστιν οὔτ᾽ 
οὖν ἀθλοῦσιν οὔτε καταλύσασιν, εἴ γε παρὰ µὲν τὸν τῆς ἀθλήσεως χρόνον ἐν 
πόνοις τε καὶ ταλαιπωρίαις εἰσίν, οὐ γυµναζόµενοι µόνον ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀνάγκην 
ἐσθίοντες, ἡνίκα δὲ καὶ καταλύσαντες τύχοιεν, ἀνάπηροι τὰ πλεῖστα µέρη τοῦ 
σώµατος γίνονται. 2 τάχ᾽ οὖν ἐπὶ τῷ χρήµατα πάντων ἀθροίζειν πλεῖστα 
σεµνύνονται· καὶ µὴν ἔστιν ὑµῖν θεάσασθαι πάντας αὐτοὺς ὀφείλοντας οὐ µόνον 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον, καθ᾽ ὃν ἀθλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ καταλύσαντας τὴν ἄσκησιν, οὐδ᾽ 
ἂν εὕροις ἀθλητὴν οὐδένα πλουσιώτερον ἑνὸς τῶν ἐπιτυχόντων οἰκονόµων 
ἀνδρὸς πλουσίου ... 4 ὥστ᾽, εἰ καὶ πρὸς χρηµατισµὸν ἀσφαλῆ τε καὶ οὐκ ἄδοξον 
ἀξιοῖ τις ὑµῶν παρεσκευάσθαι, τέχνην ἀσκητέον ἐστὶ καὶ διὰ παντὸς τοῦ βίου 
{καὶ} παραµενοῦσαν. 5 ἀλλὰ διττῆς οὔσης διαφορᾶς τῆς πρώτης ἐν ταῖς τέχναις ― 
ἔνιαι µὲν γὰρ αὐτῶν λογικαί τ᾽ εἰσὶ καὶ σεµναί, τινὲς δ᾽ εὐκαταφρόνητοι καὶ διὰ 
τῶν τοῦ σώµατος πόνων, ἃς δὴ βαναύσους τε καὶ χειρωνακτικὰς ὀνοµάζουσιν, 
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ἄµεινον ἂν εἴη τοῦ προτέρου γένους τῶν τεχνῶν µετέρχεσθαί τινα· τὸ γάρ τοι 
δεύτερον γένος αὐτῶν ἀπολείπειν εἴωθε γηρῶντας τοὺς τεχνίτας. 6 εἰσὶ δ᾽ ἐκ τοῦ 
προτέρου γένους ἰατρική τε καὶ ῥητορικὴ καὶ µουσική, γεωµετρία τε καὶ 
ἀριθµητικὴ καὶ λογιστική, καὶ ἀστρονοµία καὶ γραµµατικὴ καὶ νοµική· πρόσθες δ᾽, 
εἰ βούλει, ταύταις πλαστικήν τε καὶ γραφικήν· εἰ γὰρ καὶ διὰ τῶν χειρῶν 
ἐνεργοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἰσχύος νεανικῆς δεῖται τὸ ἔργον αὐτῶν. 7 ἐκ τούτων οὖν τινα 
τῶν τεχνῶν ἀναλαµβάνειν τε καὶ ἀσκεῖν χρὴ τὸν νέον, ὅτῳ µὴ παντάπασιν ἡ ψυχὴ 
βοσκηµατώδης ἐστί, καὶ µᾶλλόν γε τὴν ἀρίστην ἐν ταύταις, ἥτις, ὡς ἡµεῖς φαµεν, 
ἐστὶν ἰατρική. τοῦτο δ’ αὐτὸ δεικτέον ἐφεξῆς. <…>  
  

Μετάφραση 
Προτρεπτικός λόγος στην ιατρική τέχνη 

… 9 Εµπρός λοιπόν, παιδιά, όσοι έχετε ακούσει τους λόγους µου, ορµήξτε στην 
εκµάθηση µιας τέχνης! Και για να µη σας εξαπατήσει ποτέ κάποιος απατεώνας ή 
τσαρλατάνος και σας διδάξει κάποια µάταια ή δόλια τέχνη, να ξέρετε ότι όσων 
ασχολιών ο σκοπός δεν είναι επωφελής για τη ζωή, αυτές δεν είναι τέχνες … 3 Ανησυχώ 
µόνο για την ασχολία των (πρωτ)αθλητών, µήπως επειδή υπόσχεται σωµατική δύναµη 
και οδηγεί σε αυτό που πολλοί θεωρούν ως δόξα, εξαπατήσει κάποιον νέο ώστε να την 
προτιµήσει έναντι κάποιας τέχνης, καθώς έχει τιµηθεί δηµόσια από τους πατέρες µας µε 
καθηµερινές χρηµατικές δωρεές και γενικά έχει απολαύσει τις ίδιες τιµές µε τους πιο 
γενναίους. 4 Το γένος των ανθρώπων παιδιά µου επικοινωνεί και µε τους θεούς και µε τα 
άλογα ζώα, µε τους µεν ως λογικό ον, µε τους δε ως θνητό. Είναι καλύτερο λοιπόν 
συνειδητοποιώντας τη συµµετοχή µας στα ανώτερα να φροντίσουµε την παιδεία µας, 
στην οποία, αν πετύχουµε, θα έχουµε το µεγαλύτερο αγαθό, ενώ, αν αποτύχουµε, δεν θα 
ντρεπόµαστε ότι υστερούµε έναντι των άλογων ζώων. Η εξάσκηση του σώµατος όµως 
στον (πρωτ)αθλητισµό, αν αποτύχει, είναι πολύ ντροπιαστική, ενώ, αν επιτύχει, και πάλι 
δεν είναι ανώτερη από τα άλογα ζώα. 5 Διότι ποιος είναι δυνατότερος από τα λιοντάρια 
και τους ελέφαντες και ποιος ταχύτερος από τον λαγό; Και ποιος δεν γνωρίζει ότι, όπως 
και τους θεούς για τίποτε άλλο δεν επαινούµε παρά για τις τέχνες, έτσι και οι καλύτεροι 
άνθρωποι θεωρούνται άξιοι να λαµβάνουν θεϊκή τιµή, όχι διότι έτρεξαν καλά στους 
αγώνες ή έριξαν δίσκο ή πάλεψαν αλλά χάρη στην προσφορά τους στις τέχνες; 6 Και ο 
Ασκληπιός βέβαια και ο Διόνυσος, είτε ήταν πριν άνθρωποι είτε από την αρχή θεοί, 
θεωρούνται άξιοι των µεγαλύτερων τιµών, ο µεν για την ιατρική, ο δε διότι µας δίδαξε 
την τέχνη που είναι σχετική µε τα αµπέλια … 10 … 3 … Άκουσε λοιπόν τι πιστεύει ο 
Ευριπίδης για τους αθλητές: 

«Από τα µύρια κακά που υπάρχουν στην Ελλάδα,  
τίποτε δεν είναι χειρότερο από το γένος των αθλητών.  
Πρώτ’ απ’ όλα αυτοί ούτε µαθαίνουν να διοικούν σωστά το σπίτι τους  
ούτε και θα µπορούσαν. Διότι ποιος άνδρας, ο οποίος είναι 
δούλος του σαγονιού του και κυβερνάται από την κοιλιά του,  
θα µπορούσε να αποκτήσει πλούτο για να υποστηρίξει τη γενιά του;  
Επιπλέον ούτε να είναι φτωχοί και να υφίστανται τις ατυχίες            
δεν είναι ικανοί· διότι επειδή δεν έχουν αποκτήσει καλές συνήθειες,  
µε δυσκολία αντεπεξέρχονται όταν προκύπτουν αντιξοότητες.»  

4 Αλλά και για το ότι κάθε ασχολία τους είναι άχρηστη, άκουσε πάλι, αν θέλεις, αυτά 
που λέει: 

«Γιατί ποιος επειδή πάλεψε καλά, ποιος άνδρας γοργοπόδαρος 
ή επειδή πέταξε δίσκο ή χτύπησε δυνατά ένα σαγόνι,     
υπηρέτησε την πατρίδα του παίρνοντας στεφάνι;» 
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Και αν θέλεις να ακούσεις και ακόµη πιο αναλυτικά από τα παραπάνω, άκουσε πάλι 
αυτά που λέει: 

«Ποιο από τα δύο, θα πολεµήσουν τους εχθρούς  
µε τους δίσκους στα χέρια ή πάνω από ασπίδες  
τρέχοντας θα εκδιώξουν τους εχθρούς της πατρίδας;  
Κανείς δεν κάνει τρέλες όταν βρίσκεται κοντά στο σίδερο (των όπλων).» 

5 Ποιο από τα δύο να κάνουµε λοιπόν; Να απορρίψουµε τον Ευριπίδη και τους οµοίους 
του ή να επιτρέψουµε στους φιλοσόφους να εκφράσουν άποψη; Αλλά και αυτοί όλοι 
συµφωνούν µε ένα στόµα ότι η ασχολία αυτή είναι κακή. Επιπλέον κανένας ιατρός δεν 
εκφράστηκε επαινετικά γι’αυτήν διότι πρώτα θα ακούσεις τον Ιπποκράτη να λέει «η 
αθλητική κατάσταση του σώµατος δεν είναι σύµφωνη µε τη φύση, η υγιεινή (δηλαδή, η 
ευεξία) είναι καλύτερη» και έπειτα και όλους τους άλλους άριστους ιατρούς µετά από 
αυτόν … 11 Από τα αγαθά που υπάρχουν στη φύση άλλα αφορούν την ψυχή, άλλα το 
σώµα και άλλα είναι έξω από αυτά· εκτός από αυτά δεν έχει επινοηθεί κανένα άλλο 
είδος αγαθών. Και είναι πρόδηλο σε όλους ότι οι αθλούντες ούτε στον ύπνο τους δεν 
έχουν ποτέ συµµετάσχει στα ψυχικά αγαθά. Κατ’αρχάς διότι δεν γνωρίζουν ούτε αν 
έχουν ψυχή· τόσο απέχουν από το να την αναγνωρίζουν ως λογική. Διότι αθροίζοντας 
συνεχώς σάρκες και πολύ αίµα έχουν την ψυχή τους σβησµένη σαν σε πολλή λάσπη, 
ανίκανη να σκεφθεί οτιδήποτε µε ακρίβεια, αλλά το ίδιο ανόητη µε τα άλογα ζώα. 2 
Ίσως θα αντέλεγαν ότι κατέχουν κάποιο από τα αγαθά του σώµατος. Θα διεκδικήσουν 
λοιπόν την πολυτιµότατη υγεία; Αλλά δεν θα µπορούσες να βρεις κανέναν άλλον µε το 
σώµα του σε χειρότερη κατάσταση, αν πρέπει να πιστεύουµε τον Ιπποκράτη, που είπε 
ότι η ακραία ευεξία, την οποία επιδιώκουν αυτοί, είναι βλαβερή. 3 Επιπλέον, και αυτό 
που έχει ορθά πει ο Ιπποκράτης «άσκηση της υγείας είναι η αποφυγή του κορεσµού 
στην τροφή και η επίµονη άσκηση». Εκείνοι κάνουν το αντίθετο, κοπιάζοντας και 
τρώγοντας υπερβολικά και περιφρονώντας συνολικά τον λόγο του παλαιού Ιπποκράτη 
σαν να βρίσκονται στη µανική κατάσταση όσων λατρεύουν τους Κορύβαντες. Διότι 
εκείνος, ο οποίος συνιστούσε τον υγιεινό τρόπο ζωής, έλεγε: «οι κόποι, οι τροφές, τα 
ποτά, οι ύπνοι, οι ερωτικές πράξεις, όλα µε µέτρο», 4 ενώ αυτοί κάθε µέρα υπερβαίνουν 
το µέτρο στις ασκήσεις και πιέζουν τους εαυτούς τους να τρώνε µε το ζόρι, συχνά 
επεκτείνοντας τη λήψη τροφής µέχρι τα µεσάνυχτα, … 6 διότι (ο Ιπποκράτης) λέει: « 
καθετί το υπερβολικό είναι αντίθετο προς τη φύση». Εκείνοι ούτε αυτά ακούν ούτε τα 
άλλα όσα, παραβαίνουν, αν και εκείνος είχε πει σωστά, αλλά κάνουν τα πάντα αντίθετα 
από τις συστάσεις του για την υγεία. 7 Γι’αυτόν τον λόγο κι εγώ θα µπορούσα να πω ότι 
η ασχολία (ο πρωταθλητισµός) δεν είναι άσκηση υγείας αλλά ασθένειας … 9 Σε αυτή 
την κατάσταση λοιπόν βρίσκεται το σώµα αυτών για όσο ασχολούνται µε τον 
(πρωτ)αθλητισµό, σε πολύ χειρότερη όµως όταν τον σταµατήσουν. Διότι κάποιοι µετά 
από λίγο πεθαίνουν, ενώ άλλοι φθάνουν σε µεγαλύτερη ηλικία αλλά ούτε αυτοί 
καταλήγουν να γεράσουν ή, κι αν τυχόν φθάσουν εκεί, δεν υστερούν σε τίποτε άλλο από 
τις Οµηρικές Λιτές, καθώς γίνονται 

«κουτσοί και ζαρωµένοι στην όψη, αλλήθωροι»· 
γιατί όπως τα τείχη που έχουν ταρακουνηθεί από πολεµικές µηχανές εύκολα διαλύονται 
από την οποιαδήποτε βλάβη, χωρίς να µπορούν να αντέξουν ούτε σεισµό ούτε άλλη 
λιγότερο σηµαντική περίσταση, έτσι και τα σώµατα των αθλητών, έχοντας καταστεί 
σαθρά και ασθενικά από τους τραυµατισµούς κατά την ενασχόληση µε τον 
πρωταθλητισµό είναι επιρρεπή σε παθήσεις µε οποιαδήποτε αφορµή … 11 Σχετικά 
λοιπόν µε τη σωµατική υγεία είναι φανερό ότι κανένα άλλο γένος δεν είναι αθλιώτερο 
από τους (πρωτ)αθλητές. Εποµένως δικαιολογηµένα κανείς θα υποστήριζε ότι υπάρχει 
ετυµολογική συγγένεια (σε αυτά), διότι ή από τον άθλιο ονοµάστηκαν οι αθλητές ή από 
τον αθλητή πήραν την ονοµασία τους οι άθλιοι είτε και τα δύο ονοµάστηκαν από κοινού 
από µία πηγή, την αθλιότητα. 12 Αλλά αφού εξετάσαµε και το σηµαντικότερο από τα 
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σωµατικά αγαθά, την υγεία, ας µεταβούµε στα υπόλοιπα. Και σχετικά µε την οµορφιά 
έτσι είναι η κατάσταση στους αθλητές ώστε όχι µόνο δεν ωφελήθηκαν καθόλου από τον 
(πρωτ)αθλητισµό στη φύση τους, αλλά και πολλούς από αυτούς, αν και είχαν πολύ 
συµµετρικά µέλη, όταν τους ανέλαβαν οι γυµναστές, αφού τους πάχυναν υπερβολικά 
και τους γέµισαν µε αίµα και σάρκα, τους οδήγησαν στην αντίθετη κατάσταση. 2 Και 
κατέστησαν τα πρόσωπα κάποιων εντελώς δύσµορφα και πανάσχηµα, κυρίως όσων 
αγωνίσθηκαν στο παγκράτιο ή στην πυγµαχία … 13 Αλλά ίσως δεν διεκδικούν (οι 
πρωταθλητές) κανένα από τα προηγούµενα αγαθά (δηλ. την υγεία ή την οµορφιά), αλλά 
αντιπροβάλλουν τη δύναµη· διότι αυτό βέβαια θα ισχυρισθούν, ότι δηλαδή είναι οι πιο 
δυνατοί απ’ όλους. Αλλά για ποια δύναµη, για τ’ όνοµα των θεών, (µιλούν) και σε τι 
(είναι αυτή) χρήσιµη; (Δύναµη) για ποιο από τα δύο; Για τις γεωργικές εργασίες; 
Μπορούν λοιπόν πολύ καλά να σκάβουν ή να θερίζουν ή να κάνουν οποιαδήποτε άλλη 
από τις γεωργικές εργασίες. Ή ίσως για τις πολεµικές ασχολίες; 2 Τον Ευριπίδη πάλι να 
µου καλέσεις, ο οποίος θα τους εξυµνήσει λέγοντας: 

«Ποιο από τα δύο, θα πολεµήσουν τους εχθρούς  
µε τους δίσκους στα χέρια;»  

διότι πράγµατι  
«Κανείς δεν κάνει τρέλες όταν βρίσκεται κοντά στο σίδερο  

(των όπλων).»… 
8 Ότι λοιπόν σε κανένα από τα έργα της ζωής δεν είναι χρήσιµη η άσκηση των 
(πρωτ)αθλητών, έχει βέβαια ήδη γίνει σαφές. Όµως ότι δεν είναι καθόλου άξιοι λόγου 
αυτοί ούτε και στις ίδιες τους τις ασκήσεις, θα µπορούσατε να το µάθετε αν σας διηγηθώ 
εκείνον τον µύθο, τον οποίο κάποιος αγαπητός στις Μούσες άνδρας διασκεύασε σε 
στίχους. Και είναι ο ακόλουθος: 9 Αν ήταν θέληµα του Δία και σε όλα τα ζωντανά 
πλάσµατα επικρατούσε οµόνοια και συµµετείχαν στην κοινωνία ώστε ο κήρυκας στην 
Ολυµπία να µην προσκαλεί µόνο ανθρώπους για να αγωνιστούν αλλά να επιτρέπει και 
σε όλα τα ζώα να έρχονται στο στάδιο, κανένας από τους ανθρώπους νοµίζω ότι δεν θα 
κέρδιζε το στεφάνι της νίκης.  

«διότι στον δόλιχο ανώτερο»  
λέει, θα είναι το άλογο 

«και στο στάδιον θα κερδίσει ο λαγός, ενώ στον δίαυλο 
το ζαρκάδι θα αριστεύσει· από τους ανθρώπους κανείς δεν είναι αξιόλογος 
στα πόδια, απερίσκεπτοι αθλητές, άθλιοι άνδρες.» 

Αλλά ούτε και κάποιο από τα παιδιά του Ηρακλή θα µπορούσε να αποδειχθεί 
ισχυρότερο από έναν ελέφαντα ή ένα λιοντάρι. Νοµίζω όµως ότι και ο ταύρος θα 
στεφθεί νικητής στην πυγµαχία. Και ο γάιδαρος, λέει,  

«αν κάποιος θέλει να ανταγωνισθεί στο λάκτισµα», 
ο ίδιος θα κερδίσει το στεφάνι 

«και θα καταγραφεί σε µια ποικίλη ιστορία ο γάιδαρος» 
ότι  

«κάποτε στο παγκράτιον νίκησε άνδρες.» 
«Και ήταν στην εικοστή πρώτη Ολυµπιάδα, όταν νίκησε ο Ογκηστής (αυτός που 

γκάριζε)». 
10 Πολύ χαριτωµένα αυτός ο µύθος αποδεικνύει ότι η αθλητική δύναµη δεν ανήκει στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Και όµως, αν βέβαια οι αθλητές δεν υπερτερούν των ζώων 
καθόλου στη δύναµη, ποιο από τα άλλα αγαθά θα µπορούσαν να κατέχουν; 14 Αν όµως 
ισχυριζόταν κανείς ότι η ηδονή του σώµατος είναι αγαθό, ούτε και αυτήν την ίδια έχουν 
οι (πρωτ)αθλητές, ούτε όταν αθλούνται ούτε όταν αποσυρθούν, αν βέβαια για όσο 
αθλούνται ζουν µέσα στους κόπους και τις ταλαιπωρίες, εφόσον δεν γυµνάζονται µόνο 
αλλά αναγκάζονται να τρώνε περισσότερο απ’όσο χρειάζεται, ενώ, όταν τύχει να 
αποσυρθούν, γίνονται ανάπηροι στα περισσότερα µέρη του σώµατος. 2 Ίσως λοιπόν 
καµαρώνουν ότι συγκεντρώνουν περισσότερα χρήµατα απ’ όλους· αλλ’ όµως είναι 
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δυνατόν να δείτε όλους αυτούς να οφείλουν χρήµατα και όχι µόνο για εκείνο το 
διάστηµα κατά το οποίο αθλούνται αλλά και αφού σταµατήσουν την άσκηση και δεν θα 
εύρισκες κανέναν πλουσιότερο αθλητή από έναν πλούσιο άνδρα από τους 
επιτυχηµένους οικοδεσπότες … 4 Εποµένως, αν κάποιος από εσάς θεωρεί καλό να 
προετοιµασθεί για την απόκτηση χρηµάτων µε ασφαλή και έντιµο τρόπο, πρέπει να 
ασκήσει µια τέχνη, η οποία θα διαρκέσει για όλη του τη ζωή. 5 Αλλά επειδή η πρώτη 
διάκριση στις τέχνες είναι διττή (σε δύο είδη), ― διότι µερικές από αυτές έχουν να 
κάνουν µε τη λογική και είναι σεβαστές, ενώ κάποιες άλλες αξιοκαταφρόνητες και 
ενέχουν σωµατική κόπωση, τις οποίες ονοµάζουν «βάναυσες» και «χειρωνακτικές», 
καλύτερα θα ήταν να ασχοληθεί κανείς µε το πρώτο είδος των τεχνών γιατί το δεύτερο 
είδος αυτών συνήθως εγκαταλείπει τους τεχνίτες όταν γεράσουν. 6 Στο πρώτο είδος 
εντάσσονται η ιατρική και η ρητορική και η µουσική, η γεωµετρία και η αριθµητική 
(θεωρητικά µαθηµατικά) και η λογιστική (πρακτική αριθµητική) και η αστρονοµία και η 
γραµµατική και η νοµική. Πρόσθεσε, αν θέλεις, σε αυτές και τη γλυπτική και τη 
ζωγραφική. Γιατί, αν και χρησιµοποιούν τα χέρια, δεν απαιτείται νεανική δύναµη για το 
έργο τους. 7 Μία απ’ αυτές τις τέχνες λοιπόν πρέπει να αναλάβει και να ασκεί ο νέος, 
του οποίου η ψυχή δεν είναι εντελώς ζωώδης, και µάλιστα την καλύτερη από αυτές, η 
οποία, όπως ισχυριζόµαστε, είναι η ιατρική. Ακριβώς αυτό όµως πρέπει να το 
αποδείξουµε στη συνέχεια <…> 

 
Σχόλια 

9, 3 τὸ δὲ τῶν ἀθλητῶν ἐπιτήδευµα: Ο Γαληνός δεν καταδικάζει την ενασχόληση µε τον 
αθλητισµό αλλά µε τον πρωταθλητισµό και αφιερώνει σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο 
µέρος της πραγµατείας του Προτρεπτικός ἐπ’ ἰατρικήν, δηλαδή από το κεφάλαιο 9 και 
εξής, για να το αποδείξει. Την καταδίκη του πρωταθλητισµού εντοπίζουµε και σε άλλα 
έργα του, για παράδειγµα στην πραγµατεία Ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος (βλ. 
σχετικά ανωτέρω, σχόλιο στο 1, 1: οἱ πολλοὶ τῶν ἀθλητῶν), επίσης στο Περὶ τοῦ διὰ τῆς 
σµικρᾶς σφαίρας γυµνασίου (βλ. σχετικά ανωτέρω, σχόλιο στο κεφάλαιο 1: Πηλίκον µὲν 
ἀγαθόν … γυµνάσια). Επίσης Boudon, Galien Exhortation 27 κεξ. 
9, 4 ἄσκησις … οὐδέπω κρείττων: Η σύγκριση της επίδοσης µεταξύ των ανθρώπων και 
των ζώων απαντά σε πολλούς αρχαίους συγγραφείς. Όπως επισηµαίνει η Boudon 
(Galien Exhortation 136), δίνοντας και τις σχετικές παραποµπές, πρόκειται για µοτίβο 
που ευρίσκεται συνήθως σε προτρεπτικούς λόγους. 
9, 6 Ἀσκληπιός: Ο Ασκληπιός, γιος θνητής, της Κορωνίδας (ή σύµφωνα µε άλλη 
παράδοση, της Αρσινόης) και του Απόλλωνα, µαθητής του κένταυρου Χείρωνα, 
θαυµατουργούσε στην ιατρική µέχρι που πέθανε από κεραυνό του Δία, διότι έφθασε στο 
σηµείο να ανασταίνει νεκρούς αδειάζοντας τον Άδη και ανατρέποντας τη φυσική τάξη 
του κόσµου. Στον Όµηρο ο Ασκληπιός δεν είναι θεός της ιατρικής αλλά ἀµύµων ἰητήρ 
(εξαίρετος ιατρός, Ἰλιάς 4, 191 και 11, 518), ηγεµόνας στη Θεσσαλία, πατέρας των δύο 
επίσης ιατρών, Ποδαλείριου και Μαχάονα, οι οποίοι συµµετείχαν στην Τρωική 
εκστρατεία (Ἰλιάς 2, 728-732). Αργότερα ο Ασκληπιός θεοποιήθηκε και η λατρεία του 
εδραιώθηκε στα εκατοντάδες κατά τόπους Ασκληπιεία.  
9, 6 Διόνυσος: Ο Διόνυσος, θεός της αµπέλου και του οίνου, ήταν γιος θνητής, της 
Σεµέλης, και του Δία. Όπως φαίνεται, επικρατούσε διχογνωµία στην αρχαιότητα σχετικά 
µε το κατά πόσο υπήρξε αρχικά θνητός ή εξαρχής θεός. Η λατρεία του περιέχει στοιχεία 
από την Ανατολή, ενώ και σύµφωνα µε τη µυθολογία περιπλανήθηκε σε πολλές 
ανατολικές χώρες όπου είχε διάφορες περιπέτειες. Η λατρεία του επηρέασε τον 
ελληνορωµαϊκό πολιτισµό, ιδιαιτέρως το θέατρο.  
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10, 3 ὅπως Εὐριπίδης φρονεῖ: Τα τρία αποσπάσµατα που ακολουθούν στις παραγράφους 
3 και 4 προέρχονται από το σατυρικό δράµα του Ευριπίδη Αὐτόλυκος ― η σχετική 
έρευνα έχει καταλήξει ότι υπήρξαν δυο σατυρικά δράµατα του Ευριπίδη µε τον ίδιο 
τίτλο, µε τους συγκεκριµένους στίχους να περιλαµβάνονται, όπως παραδίδει ο Αθήναιος 
(413c) ἐν τῷ πρώτῳ Αὐτολύκῳ. Τα τρία αποσπάσµατα αποτελούν µέρη (1-9, 16-18 και 
19-22) του ενός αποσπάσµατος 28 στίχων (Tragicorum Graecorum Fragmenta, απ. 282-
284 Nauck) που παραδίδεται και από τον Αθήναιο µε κάποιες διαφορές (413c-e). Ο 
Αυτόλυκος, γιος του Ερµή, ήταν ο παππούς του Οδυσσέα, πατέρας της µητέρας του 
Αντίκλειας, ο οποίος είχε την ικανότητα να µπορεί να κλέβει χωρίς να γίνεται 
αντιληπτός. Δεν γνωρίζουµε την υπόθεση του έργου, οι σωζόµενοι στίχοι πάντως 
ασκούν κριτική αφενός στο γένος των αθλητών, που είναι άχρηστοι για την πατρίδα 
τους, αφετέρου στους Έλληνες γενικότερα, που τους αποδίδουν τιµές, αντί να τιµούν 
τους σοφούς και ενάρετους άνδρες, οι οποίοι µε τις συµβουλές τους ωφελούν την 
πατρίδα.  
10, 3 <οἷοί τ᾽>: οι συγκεκριµένες λέξεις λείπουν από τις πηγές του Προτρεπτικοῦ. 
Συµπληρώνονται από τον Αθήναιο (βλ. ανωτέρω) και είναι απαραίτητοι για να 
συµπληρωθεί το νόηµα, κυρίως όµως για να αποκατασταθεί το µέτρο, καθώς έλειπαν 
δύο συλλαβές (ο πρώτος πούς) από το πρώτο µέτρο του ιαµβικού τριµέτρου. 
10, 5 «διάθεσις ἀθλητικὴ οὐ φύσει, ἕξις ὑγιεινὴ κρείσσων»: Η ρήση προέρχεται από το 
έργο Περὶ τροφῆς 34, 3-4 (182, 21-22 Heiberg) του ιπποκρατικού corpus, το οποίο 
θεωρείται έργο µεταγενέστερο του Ιπποκράτη, πιθανότατα της ελληνιστικής περιόδου 
(βλ. Jouanna, Hippocrate 529).  
11, 1 Ἀγαθῶν οὖν … οὐδενὸς ἄλλου γένους ἀγαθῶν: Η διάκριση των αγαθών σε αγαθά 
της ψυχής, του σώµατος και σε εξωτερικά, απαντά ήδη στον Αριστοτέλη και µάλιστα µε 
παρόµοια φρασεολογία. Βλ. Ρητορική 1360b25-28: «εἰ ὑπάρχοι αὐτῷ τά τ᾽ ἐν αὐτῷ καὶ 
τὰ ἐκτὸς ἀγαθά· οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλα παρὰ ταῦτα. ἔστι δ᾽ ἐν αὐτῷ µὲν τὰ περὶ ψυχὴν καὶ τὰ 
ἐν σώµατι, ἔξω δὲ εὐγένεια καὶ φίλοι καὶ χρήµατα καὶ τιµή». Ο Γαληνός στο πρώτο µέρος 
του Προτρεπτικοῦ αναφέρεται αναλυτικά στην ανεπάρκεια του πλούτου, της ευγενικής 
καταγωγής και της οµορφιάς για να ζήσει κανείς έναν χρήσιµο βίο σε αντίθεση µε όσους 
εξασκηθούν στις τέχνες (βλ. ανωτέρω Προτρεπτικὸς ἐπ’ ἰατρικήν, κεφ. 6-8). 
11, 2 τὴν καὶ ἐπ᾽ ἄκρον εὐεξίαν σφαλερὰν ὑπάρχειν: η ρήση προέρχεται από τους 
Ἀφορισµοὺς 1, 3 (4, 458, 13 Littré): «Ἐν τοῖσι γυµναστικοῖσιν αἱ ἐπ᾽ ἄκρον εὐεξίαι 
σφαλεραί» της ιπποκρατικής συλλογής.  
11, 3 ἄσκησις ὑγιείης ἀκορίη τροφῆς, ἀοκνίη πόνων: Η φράση περιλαµβάνεται αυτούσια 
στο έργο Ἐπιδηµίαι 6, 4, 18 (5, 312, 2 Littré = 96, 1 Manetti – Roselli) της ιπποκρατικής 
συλλογής. 
11, 3 ὡς κορυβαντιῶντες: Οι Κορύβαντες ήταν µυθολογικά πρόσωπα µε καταγωγή από 
τη Μικρά Ασία, για τη γενεαλογία των οποίων υπάρχουν πολλές παραδόσεις. Κάποια 
στιγµή συνδέθηκαν µε τη λατρεία της Κυβέλης και αργότερα ταυτίστηκαν µε τους 
Κουρήτες στην Κρήτη. Κορυβαντιώντες είναι οι συµµετέχοντες στις οργιαστικές 
µανικές τελετές προς τιµή των Κορυβάντων. Οι πρωταθλητές εδώ παρουσιάζονται να 
επιδίδονται µε µανία στην εκγύµναση και στην υπερβολική κατανάλωση τροφής σαν να 
έχουν καταληφθεί από την ενθουσιαστική µανία των πιστών στις οργιαστικές αυτές 
τελετές. 
11, 3 «πόνοι, σιτία, ποτά, ὕπνοι, ἀφροδίσια, πάντα µέτρια»: Ο Γαληνός συνεχίζει 
παραθέτοντας σχεδόν αυτολεξεί µία ακόµη φράση από το έργο Ἐπιδηµίαι 6, 6, 2 (5, 324, 
1 Littré = 124, 2 Manetti –Roselli). 
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11, 6 «πᾶν γὰρ … τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέµιον»: και η ρήση αυτή προέρχεται από τους 
Ἀφορισµούς 2, 51 (4, 488, 11 Littré). 
11, 9 τῶν Ὁµηρικῶν … Λιτῶν: Οι Λιταί (παρακλήσεις, ικεσίες) ήταν κόρες του Δία, 
εξαιρετικά δύσµορφες. Βλ. ανωτέρω στην πραγµατεία Περὶ τοῦ διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας 
γυµνασίου 5 (βλ. ανωτέρω στο σχόλιο στο κεφάλαιο 5: τῶν Ὁµηρικῶν Λιτῶν), όπου ο 
Γαληνός κάνει τον ίδιο παραλληλισµό σε σχέση µε τους (πρωτ)αθλητές. 
11, 9 «χωλοί τε ῥυσοί τε παραβλῶπές <τ᾽> ὀφθαλµώ»: Ἰλιάς 9, 503. Ακριβώς τον ίδιο 
στίχο παραθέτει ο Γαληνός και στην πραγµατεία Περὶ τοῦ διὰ τῆς σµικρᾶς σφαίρας 
γυµνασίου 5 (βλ. ανωτέρω στην προαναφερθείσα πραγµατεία και στο σχετικό σχόλιο), 
µόνο που εκεί επειδή τα επίθετα αναφέρονται στις οµηρικές Λιτές είναι σε θηλυκό 
γένος, ενώ εδώ προσαρµόζονται από τον συγγραφέα για τους αθλητές σε αρσενικό 
γένος. 
11, 11 συγγενῶς ὀνοµάζεσθαι: οι δύο λέξεις, «ἄθλιος» και «ἀθλητής», συνδέονται 
ετυµολογικά µε τη δεύτερη να προέρχεται από την πρώτη λόγω της άθλιας κατάστασης 
στην οποία φθάνουν οι αθλητές προκειµένου να κατακτήσουν έπαθλα. Βλ. σε όλα τα 
ετυµολογικά λεξικά (s.v. ἄεθλον). 
12, 2 παγκράτιον: Το παγκράτιον ήταν ένα άθληµα που συνδύαζε πυγµαχία και πάλη. 
13, 2 «πότερα µαχοῦνται … δίσκους ἔχοντες»: βλ. ανωτέρω στο σχόλιο 10, 3. 
13, 2 «οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα µωραίνει πέλας»: βλ. ανωτέρω στο σχόλιο 10, 3. 
13, 8 τῶν οὐκ ἀµούσων ἀνδρῶν τις: ο ποιητής στον οποίον αναφέρεται ο Γαληνός είναι 
άγνωστος. Έχουν γίνει πολλές απόπειρες αναγνώρισής του από µελετητές αλλά δεν 
υπάρχει καµία βέβαια ένδειξη για την ταυτότητά του. Βλ. σχετικά Boudon, Galien 
Exhortation 143-144. Το ίδιο µάταιες έχουν αποδειχθεί και οι προσπάθειες 
αποκατάστασης της αρχικής µορφής του µύθου σε στίχους. Οι περισσότεροι εκδότες 
επιχείρησαν να προσαρµόσουν τους στίχους σε δακτυλικό εξάµετρο, αλλάζοντας σε 
αρκετά σηµεία το κείµενο της Αλδινής έκδοσης. Δεν είναι σαφές τι ανήκει στον µύθο, 
πάντως είναι βέβαιο ότι ο Γαληνός έχει παρεµβάλει δικές του φράσεις (φησί, ὅτι). 
Προτιµήσαµε να µείνουµε κοντά στις γραφές της Αλδινής και να κρατήσουµε σε στίχο 
ό,τι φαίνεται να είναι έµµετρο, ακόµη και αν δεν είναι όλοι οι πόδες σωστοί. Ο Γαληνός 
συνήθιζε πολύ συχνά να παραθέτει αποσπάσµατα από παλαιότερους συγγραφείς άλλοτε 
αυτολεξεί και άλλοτε από µνήµης ή ενίοτε απέδιδε απλώς το νόηµα. 
13, 8 ἐν Ὀλυµπίᾳ: στους Ολυµπιακούς αγώνες. 
13, 9 δολίχῳ: Ο δόλιχος ήταν αγώνισµα δρόµου αντοχής περίπου 4800 µέτρων σε 
αντίθεση µε το στάδιον (βλ. κατωτέρω). Ήταν ολυµπιακό άθληµα.  
13, 9 στάδιον: Το στάδιον ήταν αγώνας δρόµου µήκους ενός σταδίου (περίπου 185 
µέτρων), το οποίο ήταν ολυµπιακό άθληµα. Ο νικήτής του έδινε το όνοµά του σε 
ολόκλρη την Ολυµπιάδα, για παράδειγµα η πρώτη Ολυµπιάδα (το 776 π.Χ.) ήταν 
γνωστή ως Ολυµπιάδα του Κοροίβου, από τον νικητή στο στάδιον Κόροιβο από την 
Ηλεία. 
13, 9 διαύλῳ: ο δίαυλος ήταν αγώνας δρόµου µήκους δύο σταδίων (περίπου 379 
µέτρων), επίσης ολυµπιακό άθληµα. 
13, 9 «εἰκοστῇ {δὲ} καὶ πρώτη ὀλυµπιὰς ἦν, ὅτ᾽ ἐνίκα Ὀγκηστής»: η συγκεκριµένη φράση 
θα µπορούσε να ανήκει σε κάποιο επίγραµµα για πραγµατική νίκη αθλητή µε το όνοµα 
Ογκηστής (αυτός που γκαρίζει) στην εικοστή πρώτη Ολυµπιάδα (696 π.Χ.). Είτε είναι 
επινόηση του ποιητή του µύθου (το πιθανότερο) είτε του Γαληνού, το λογοπαίγνιο είναι 
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ούτως ή άλλως ξεκάθαρο, εφόσον µάλιστα ακολουθεί την αναφορά στη νίκη του 
γαϊδάρου. 
14, 7 τοῦτο δ’ αὐτὸ δεικτέον ἐφεξῆς: ο Γαληνός δεν ικανοποιεί αυτή την υπόσχεση στη 
συνέχεια. Μετά το πρώτο βιβλίο, που προτρέπει στις τέχνες, λείπει το δεύτερο βιβλίο, 
που θα προέτρεπε στην ιατρική. Έτσι θα δικαιολογείτο και ο σκόπος συγγραφής της 
πραγµατείας, όπως διαφαίνεται από τον τίτλο (Προτρεπτικὸς ἐπ’ ἰατρικήν), ο οποίος 
µένει µετέωρος µε το τέλος του σωζόµενου κειµένου. Κάποιοι µελετητές το ταυτίζουν 
µε κάποιο από τα σωζόµενα έργα του Γαληνού µε συναφές περιεχόµενο, άλλοτε µε την 
πραγµατεία Θρασύβουλος, πότερον ἰατρικῆς ἢ γυµναστικῆς ἐστι τὸ ὑγιεινόν (Singer, 
Galen Selected Works 407), η οποία όµως εστιάζεται στη σύγκριση µεταξύ των δύο 
τεχνών που αφορούν το σώµα, της ιατρικής και της γυµναστικής, και όχι στην εξύµνηση 
της ιατρικής ως της αρίστης από τις τέχνες, άλλοτε µε την πραγµατεία Ὅτι ταῖς τοῦ 
σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις ἕπονται (βλ. για παράδειγµα Σκιαδάς, Αρχαϊκός 
λυρισµός 2, 102), η οποία, καταδεικνύοντας την εξάρτησης της ψυχής από το σώµα, 
αποδεικνύει την ανωτερότητα της ιατρικής έναντι της φιλοσοφίας, έχει δηλαδή εντελώς 
άλλη στόχευση και µόνο στα δύο τελευταία κεφάλαια έχει κάποια χαρακτηριστικά 
προτρεπτικού λόγου (βλ. ανωτέρω στα κεφάλαια 10 και 11 της πραγµατείας αυτής).  
14, 7 <…>: Ένα παράθεµα από τον Προτρεπτικό, όπως παραδίδεται στο βιβλίο Sefer ha-
Ma’alot (Το βιβλίο των βαθµίδων) του ιατρού και φιλόσοφου Shem Tob Ibn Falaqera 
(13ος αι.) στα εβραϊκά, διασώζει κάποιες ακόµη σειρές από το τέλος του πρώτου βιβλίου 
της πραγµατείας, που δεν παραδίδονται αλλού. Βλ. Boudon, Galien Exhortation 66-71, 
ιδίως 70-71 και στο κριτικό υπόµνηµα, 117, 18. Τις παραθέτουµε στη συνέχεια σε 
ελληνική µετάφραση. Μετά τη φράση «Η απόδειξη αυτού (του ιχυρισµού, ότι δηλαδή η 
ιατρική είναι η αρίστη από τις τέχνες) έγκειται σε δύο πράγµατα», που αποδίδει το 
«τοῦτο δ’ αὐτὸ δεικτέον ἐφεξῆς» (βλ. ανωτέρω 14 , 7), ο Ibn Falaqera προσθέτει: «το 
πρώτον είναι η ανωτερότητα αυτής της τέχνης και το µεγαλείο του σκοπού της. 
Πράγµατι χωρίς την υγεία δεν είναι δυνατόν να επιτελέσουµε καµία από τις καλές 
πράξεις ούτε να αποκτήσουµε κανένα από τα ευχάριστα πράγµατα· και δεν υπάρχει 
στους ανθρώπους τρίτο πράγµα το οποίο να έχουν ανάγκη, διότι όλα περιλαµβάνονται 
σε αυτά τα δύο. Αν είναι έτσι, είναι σαφές σε τι συνίσταται η ανωτερότητα αυτής της 
τέχνης έναντι των υπολοίπων.» 
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Β) Γεωγραφία 
 
 

ΣΤΡΑΒΩΝ 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
 Η αρχαία γεωγραφία γενικά διακρινόταν σε δύο κύριες τάσεις: στη µαθηµατική 
γεωγραφία (σφαιρικότητα της γης, γεωγραφικά µήκη και πλάτη, υπολογισµοί 
του µεγέθους της γης και γεωδαισία, δηλαδή σχεδίαση χαρτών) και στην 
περιγραφική, την πιο παραδοσιακή γεωγραφία (περιγραφή τόπων, ηπείρων). Ο 
Κλαύδιος Πτολεµαίος (2ος αι. µ.Χ.) ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος της πρώτης 
τάσης, ενώ ο Στράβων από την Αµάσεια του Πόντου (64 π.Χ.-24 µ.Χ.) της δεύ-
τερης. Τέλος, υπήρχε και µια τρίτη τάση, η φυσική γεωγραφία, της οποίας το 
αντικείµενο ταυτίζεται σε γενικές γραµµές µε αυτό της µετεωρολογίας και της 
γεωλογίας, µε συµβολές από πολλούς επιστήµονες (Θεόφραστο, Ποσειδώνιο 
κ.ά.). Ο Στράβων έγινε γνωστός από τα µνηµειώδη Γεωγραφικά του υποµνή-
µατα σε 17 βιβλία αλλά είχε συγγράψει και εκτενέστατα ιστορικά υποµνήµατα 
που χάθηκαν.  

 
Γεωγραφικά  

 
Αθηνά Μπάζου 

 
Τα Γεωγραφικά (υποµνήµατα) του Στράβωνα είναι το πιο αξιόλογο σωζόµενο 
γεωγραφικό έργο της αρχαιότητας. Ο Στράβων ταξίδεψε πολύ και επεδίωξε να 
συγκεντρώσει σε ένα έργο όλες τις υπάρχουσες µέχρι τότε γνώσεις σχετικά µε 
τη γεωγραφία της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Στο έργο του 
περιλαµβάνονται και στοιχεία αστρονοµίας και µαθηµατικής αλλά και φυσικής 
γεωγραφίας. Σκοπός της συγγραφής του φαίνεται ότι ήταν η περιγραφή του 
κατοικηµένου κόσµου υπό Ρωµαϊκή κυριαρχία και το κοινό του οι µορφωµένοι 
κάτοικοι της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µε πολιτικές και στρατιωτικές φιλοδοξίες 
(Roller, The Geography of Strabo 20-21).  

Το απόσπασµα που ανθολογείται προέρχεται από το πρώτο βιβλίο. Ο 
Στράβων ξεκινά το έργο του εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η 
γεωγραφία αποτελεί αντικείµενο της φιλοσοφίας. Πρώτον, αναφέρει ότι οι 
πρώτοι γεωγράφοι ήταν φιλόσοφοι και απαριθµεί µια σειρά από συγγραφείς της 
αρχαιότητας που χαρακτηρίζει φιλοσόφους. Ανάγοντας τον γεωγράφο σε 
φιλόσοφο, ο Στράβων διεκδικεί για τη γεωγραφία και τον ίδιο πολύ υψηλή θέση 
στην κοινωνική πυραµίδα. Πρόκειται για µια γενικότερη τάση της αυτοκρατορι-
κής περιόδου για ταύτιση των διάφορων κλάδων των επιστηµών µε τη 
φιλοσοφία και συνεπακόλουθη εξύψωση του ρόλου τους (βλ. κατωτέρω στον 
Πτολεµαίο το έργο Μαθηµατικὴ σύνταξις για την αστρονοµία, και ανωτέρω στον 
Γαληνό την πραγµατεία Ὅτι ταῖς τοῦ σώµατος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάµεις 
ἕπονται για την ιατρική). Η πολυµάθεια και η εγκυκλοπαιδική γνώση ήταν 
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σηµαντική αξία κατά την αυτοκρατορική περίοδο και αποτελούσαν ζητούµενα 
κάθε µέλους της ελληνορωµαϊκής ελίτ. Από το απόσπασµα που ανθολογείται 
φαίνεται η ευρεία µόρφωση του Στράβωνα, καθώς αναφέρονται στοιχεία 
µυθολογικά, αστρονοµικά, λαογραφικά, ιστορικά, χωρία από τον Όµηρο και 
άλλους συγγραφείς χάριν τεκµηρίωσης, στοιχεία από την παράδοση και άλλα 
που µαρτυρούν και γνώσεις των φυσικών φαινοµένων (για την πληµµυρίδα, 
άµπωτη). Το αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην έκδοση των Aujac 
– Lasserre (1969) µε µικρές διαφορές. Υιοθετείται η διάκριση σε κεφάλαια και 
παραγράφους της προαναφερθείσας έκδοσης. 

 
1, 1, 1-7 

 
1, 1 Τῆς τοῦ φιλοσόφου πραγµατείας εἶναι νοµίζοµεν, εἴπερ ἄλλην τινά, καὶ τὴν 
γεωγραφικήν, ἣν νῦν προῃρήµεθα ἐπισκοπεῖν. ὅτι δ᾽ οὐ φαύλως νοµίζοµεν ἐκ 
πολλῶν δῆλον· οἵ τε γὰρ πρῶτοι θαρρήσαντες αὐτῆς ἅψασθαι τοιοῦτοί τινες 
ὑπῆρξαν, Ὅµηρός τε καὶ Ἀναξίµανδρος ὁ Μιλήσιος καὶ Ἑκαταῖος, ὁ πολίτης 
αὐτοῦ, καθὼς καὶ Ἐρατοσθένης φησί· καὶ Δηµόκριτος δὲ καὶ Εὔδοξος καὶ 
Δικαίαρχος καὶ Ἔφορος καὶ ἄλλοι πλείους· ἔτι δὲ οἱ µετὰ τούτους, Ἐρατοσθένης 
τε καὶ Πολύβιος καὶ Ποσειδώνιος, ἄνδρες φιλόσοφοι. ἥ τε πολυµάθεια, δι᾽ ἧς 
µόνης ἐφικέσθαι τοῦδε τοῦ ἔργου δυνατόν, οὐκ ἄλλου τινός ἐστιν ἢ τοῦ τὰ θεῖα καὶ 
τὰ ἀνθρώπεια ἐπιβλέποντος, ὧνπερ τὴν φιλοσοφίαν ἐπιστήµην φασίν. ὡς δ᾽ αὕτως 
καὶ ἡ ὠφέλεια ποικίλη τις οὖσα, ἡ µὲν πρὸς τὰ πολιτικὰ καὶ τὰς ἡγεµονικὰς 
πράξεις, ἡ δὲ πρὸς ἐπιστήµην τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν ἐπὶ γῆς καὶ θαλάττης ζῴων 
καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἰδεῖν παρ᾽ ἑκάστοις ἔστι, τὸν αὐτὸν 
ὑπογράφει ἄνδρα, τὸν φροντίζοντα τῆς περὶ τὸν βίον τέχνης καὶ εὐδαιµονίας. 2 
Ἀναλαβόντες δὲ καθ᾽ ἕκαστον ἐπισκοπῶµεν τῶν εἰρηµένων ἔτι µᾶλλον. καὶ 
πρῶτον ὅτι ὀρθῶς ὑπειλήφαµεν καὶ ἡµεῖς καὶ οἱ πρὸ ἡµῶν, ὧν ἐστι καὶ Ἵππαρχος, 
ἀρχηγέτην εἶναι τῆς γεωγραφικῆς ἐµπειρίας Ὅµηρον, ὃς οὐ µόνον ἐν τῇ κατὰ τὴν 
ποίησιν ἀρετῇ πάντας ὑπερβέβληται τοὺς πάλαι καὶ τοὺς ὕστερον, ἀλλὰ σχεδόν τι 
καὶ τῇ κατὰ τὸν βίον ἐµπειρίᾳ τὸν πολιτικόν, ἀφ᾽ ἧς οὐ µόνον περὶ τὰς πράξεις 
ἐσπούδασεν ἐκεῖνος, ὅπως ὅτι πλείστας γνοίη καὶ παραδώσει τοῖς ὕστερον 
ἐσοµένοις, ἀλλὰ καὶ τὰ περὶ τοὺς τόπους τούς τε καθ᾽ ἕκαστα καὶ τοὺς κατὰ 
σύµπασαν τὴν οἰκουµένην γῆν τε καὶ θάλατταν· οὐ γὰρ ἂν µέχρι τῶν ἐσχάτων 
αὐτῆς περάτων ἀφίκετο τῇ µνήµῃ κύκλῳ περιιών. 3 Καὶ πρῶτον µὲν τῷ ὠκεανῷ 
περίκλυστον, ὥσπερ ἔστιν, ἀπέφαινεν αὐτήν· ἔπειτα δὲ τῶν χωρίων τὰ µὲν 
ὠνόµαζε τὰ δὲ ὑπῃνίττετο τεκµηρίοις τισί, Λιβύην µὲν καὶ Αἰθιοπίαν καὶ Σιδονίους 
καὶ Ἐρεµβούς, οὓς εἰκὸς λέγειν Τρωγλοδύτας Ἄραβας, ῥητῶς λέγων, τοὺς δὲ πρὸς 
ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν αἰνιττόµενος ἐκ τοῦ τῷ ὠκεανῷ κλύζεσθαι· ἐντεῦθεν 
γὰρ ἀνίσχοντα ποιεῖ τὸν ἥλιον καὶ δυόµενον εἰς τοῦτον, ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὰ ἄστρα 
… 4 Τῶν δ᾽ ἑσπερίων ἀνδρῶν καὶ τὴν εὐδαιµονίαν ἐµφανίζει καὶ τὴν εὐκρασίαν 
τοῦ περιέχοντος, πεπυσµένος, ὡς ἔοικε, τὸν Ἰβηρικὸν πλοῦτον, ἐφ᾽ ὃν καὶ 
Ἡρακλῆς ἐστράτευσε καὶ οἱ Φοίνικες ὕστερον, οἵπερ καὶ κατέσχον τὴν πλείστην 
ἀρχήν, µετὰ δὲ ταῦτα Ῥωµαῖοι· ἐνταῦθα γὰρ αἱ τοῦ ζεφύρου πνοαί, ἐνταῦθα δὲ καὶ 
τὸ Ἠλύσιον ποιεῖ πεδίον ὁ ποιητής, εἰς ὃ πεµφθήσεσθαί φησι τὸν Μενέλαον ὑπὸ 
τῶν θεῶν·  
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«ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης 
ἀθάνατοι πέµψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάµανθυς, 
τῇ περ ῥηίστη βιοτὴ πέλει· 
οὐ νιφετός, οὔτ᾽ ἂρ χειµὼν πολύς, 
ἀλλ᾽ αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντας ἀήτας  
ὠκεανὸς ἀνίησι.» 

5 Καὶ αἱ τῶν µακάρων δὲ νῆσοι πρὸ τῆς Μαυρουσίας εἰσὶ τῆς ἐσχάτης πρὸς δύσιν, 
καθ᾽ ὃ µέρος συντρέχει καὶ τῆς Ἰβηρίας τὸ ταύτῃ πέρας· ἐκ δὲ τοῦ ὀνόµατος δῆλον 
ὅτι καὶ ταύτας ἐνόµιζον εὐδαίµονας διὰ τὸ πλησιάζειν τοιούτοις χωρίοις. 6 Ἀλλὰ 
µὴν ὅτι γε καὶ οἱ Αἰθίοπες ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ ἔσχατοι, δηλοῖ· ὅτι µὲν ἔσχατοι  

«Αἰθίοπες, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν»  
… ὅτι δ᾽ ἐπὶ τῷ ὠκεανῷ·  

«Ζεὺς γὰρ ἐς ὠκεανὸν µετ᾽ ἀµύµονας Αἰθιοπῆας  
χθιζὸς ἔβη µετὰ δαῖτα.»  

ὅτι δὲ καὶ ἡ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἐσχατιὰ παρωκεανῖτίς ἐστιν, οὕτως ᾐνίξατο εἰπὼν 
περὶ τῆς ἄρκτου· 

«οἴη δ᾽ ἄµµορός ἐστι λοετρῶν ὠκεανοῖο.» 
διὰ µὲν γὰρ τῆς ἄρκτου καὶ τῆς ἁµάξης τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ … ὥστ᾽ οὐκ εὖ 
ἀπειρίαν αὐτοῦ καταγινώσκουσιν, ὡς µίαν ἄρκτον ἀντὶ δυεῖν εἰδότος· οὐδὲ γὰρ 
εἰκὸς ἦν πω τὴν ἑτέραν µὴ ἠστροθετῆσθαι, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ οἱ Φοίνικες ἐσηµειώσαντο 
καὶ ἐχρῶντο πρὸς τὸν πλοῦν παρελθεῖν καὶ εἰς τοὺς Ἕλληνας τὴν διάταξιν ταύτην, 
ὥσπερ καὶ τὸν Βερενίκης πλόκαµον καὶ τὸν Κάνωβον ἐχθὲς καὶ πρώην 
κατωνοµασµένον, πολλοὺς δ᾽ ἔτι νῦν ἀνωνύµους ὄντας, καθάπερ καὶ Ἄρατός 
φησιν. οὐδὲ Κράτης οὖν ὀρθῶς γράφει «οἶος δ᾽ ἄµµορός ἐστι λοετρῶν» φεύγων τὰ 
µὴ φευκτά. βελτίων δ᾽ Ἡράκλειτος καὶ ὁµηρικώτερος, ὁµοίως ἀντὶ τοῦ ἀρκτικοῦ 
τὴν ἄρκτον ὀνοµάζων «ἠοῦς καὶ ἑσπέρης τέρµατα ἡ ἄρκτος, καὶ ἀντίον τῆς ἄρκτου 
οὖρος αἰθρίου Διός.» ὁ γὰρ ἀρκτικός ἐστι δύσεως καὶ ἀνατολῆς ὅρος, οὐχ ἡ 
ἄρκτος. διὰ µὲν δὴ τῆς ἄρκτου, ἣν καὶ ἅµαξαν καλεῖ καὶ τὸν Ὠρίωνα δοκεύειν 
φησί, τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ … καὶ τοὺς ἀνθρώπους δὲ οἶδε τοὺς προσβορέους 
µάλιστα, οὓς ὀνοµαστὶ µὲν οὐ δηλοῖ (οὐδὲ γὰρ νῦν που κοινὸν αὐτοῖς ὄνοµα κεῖται 
πᾶσι), τῇ διαίτῃ δὲ φράζει, νοµάδας αὐτοὺς ὑπογράφων καὶ «ἀγαυοὺς 
ἱππηµολγοὺς γαλακτοφάγους ἀβίους τε»· 7 Καὶ ἄλλως δ᾽ ἐµφαίνει τὸ κύκλῳ 
περικεῖσθαι τῇ γῇ τὸν ὠκεανόν, ὅταν οὕτω φῇ ἡ ῞Ηρα· 

«εἶµι γὰρ ὀψοµένη πολυφόρβου πείρατα γαίης 
Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν.» 

τοῖς γὰρ πέρασι πᾶσι συνήθη λέγει τὸν ὠκεανόν, τὰ δὲ πέρατα κύκλῳ περίκειται… 
ἔχεται δὲ τῆς αὐτῆς φιλοπραγµοσύνης καὶ τὸ µὴ ἀγνοεῖν τὰ περὶ τὰς πληµµυρίδας 
τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τὰς ἀµπώτεις «ἀψορρόου ὠκεανοῖο», λέγοντα καί· 

«τρὶς µὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤµατι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ.» 
καὶ γὰρ εἰ µὴ τρὶς ἀλλὰ δίς, τάχα τῆς ἱστορίας παραπεσόντος ἢ τῆς γραφῆς 
διηµαρτηµένης· ἀλλ᾽ ἥ γε προαίρεσις τοιαύτη. 
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Μετάφραση 
Γεωγραφικά  

1 Και η γεωγραφική επιστήµη (εφόσον είναι επιστήµη), την οποία τώρα επιλέξαµε να 
εξετάσουµε, θεωρούµε ότι αποτελεί υπόθεση του φιλοσόφου. Και θεωρούµε ότι 
προφανώς έχουµε δίκιο για πολλούς λόγους· διότι και όσοι είχαν το θάρρος να 
ασχοληθούν µε αυτήν πρώτοι ήταν φιλόσοφοι: και ο Όµηρος και ο Αναξίµανδρος o 
Μιλήσιος και ο Εκαταίος, ο συµπολίτης του, όπως µαρτυρεί και ο Ερατοσθένης· και ο 
Δηµόκριτος και ο Εύδοξος και ο Δικαίαρχος και ο Έφορος και άλλοι πολλοί· επιπλέον, 
και οι µεταγενέστεροι Ερατοσθένης και Πολύβιος και Ποσειδώνιος, όλοι ήταν 
φιλόσοφοι. Και η πολυµάθεια, αποκλειστικά χάρη στην οποία µπορεί κανείς να πετύχει 
αυτό το έργο, χαρακτηρίζει µόνο αυτόν που µπορεί να έχει εποπτεία συγχρόνως και των 
θείων και των ανθρώπινων πραγµάτων. Και η γνώση αυτών ακριβώς, λένε, είναι η 
φιλοσοφία. Έτσι και η ωφέλεια που προκύπτει είναι ποικίλη, αφενός ως προς τον 
πολιτικό βίο και τις πράξεις των ηγεµόνων, αφετέρου ως προς τη γνώση και των 
ουράνιων φαινοµένων και των γήινων και θαλάσσιων ζώων και των φυτών και καρπών 
και όσων άλλων είναι δυνατόν να δει κανείς σε κάθε τόπο. Και απαιτεί τον ίδιο άνδρα, 
αυτόν που φροντίζει για την τέχνη του βίου και την ευδαιµονία. 2 Αλλά αφού 
ξεκινήσουµε από την αρχή, ας εξετάσουµε καλύτερα καθένα απ’ όσα προαναφέρθηκαν. 
Και πρώτα πρώτα ότι σωστά θεωρήσαµε κι εµείς και oι πριν από εµάς, µεταξύ των 
οποίων και ο Ίππαρχος, ότι αρχηγέτης της γεωγραφικής εµπειρίας είναι ο Όµηρος, ο 
οποίος υπερέχει όλων, και των προγενεστέρων και των µεταγενεστέρων, όχι µόνο ως 
προς την ποιότητα της ποίησης αλλά ίσως και ως προς την εµπειρία του πολιτικού βίου, 
χάρη στην οποία όχι µόνο µελέτησε τις πράξεις των ανθρώπων µε σκοπό να µάθει όσο 
το δυνατόν περισσότερες και να τις παραδώσει στους µεταγενέστερους, αλλά και όλα τα 
σχετικά µε τους τόπους και για τον κάθε τόπο χωριστά και για τη θέση τους στην 
οικουµένη, γη και θάλασσα. Διότι δεν θα έφθανε αλλιώς ποτέ µέχρι τα έσχατα σύνορα 
της οικουµένης, περιδιαβαίνοντάς τα όλα µεθοδικά µε τη µνήµη. 3 Και πρώτα πρώτα 
ισχυρίστηκε, πράγµα που είναι αλήθεια, ότι η οικουµένη περιβάλλεται από τον ωκεανό. 
Έπειτα, από τους τόπους άλλους τους κατονόµασε, ενώ σε άλλους αναφέρθηκε µε 
υπαινικτικό τρόπο µε βάση κάποια χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγµα, αναφέρει 
ρητά τη Λιβύη, την Αιθιοπία, τους Σιδονίους και Ερεµβούς ― έτσι λογικά αποκαλεί 
τους Τρωγλοδύτες Άραβες, ενώ για όσους κατοικούν προς την Ανατολή ή τη Δύση, 
περιορίζεται στην απλή αναφορά ότι διαβρέχονται από τον ωκεανό· από αυτόν θέλει να 
ανατέλλει ο ήλιος και σε αυτόν να δύει, όπως ακριβώς και τα αστέρια … 4 Σχετικά µε 
τους λαούς της Εσπερίας (της Δύσης) παρουσιάζει την ευδαιµονία και το εύκρατο κλίµα 
τους, καθώς έχει πληροφορηθεί, όπως φαίνεται, τον πλούτο της Ιβηρίας, για τον οποίο 
εκστράτευσε και ο Ηρακλής και ύστερα οι Φοίνικες, οι οποίοι και κατέλαβαν το 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας και µετά απ’ αυτούς οι Ρωµαίοι. Και εκεί εντοπίζονται οι 
πνοές του Ζέφυρου, εκεί θέλει ο ποιητής και τα Ηλύσια πεδία, στα οποία λέει ότι θα 
στείλουν οι θεοί τον Μενέλαο: 

«αλλά στα Ηλύσια πεδία και στα πέρατα της γης 
οι αθάνατοι θα σε στείλουν, στον ξανθό Ραδάµανθυ, 
εκεί που είναι ο βίος γλυκός 
και δεν χιονίζει, ούτε είναι βαρύς ο χειµώνας 
αλλά αδιάκοπα του Ζέφυρου τις γλυκές πνοές 
σηκώνει ο Ωκεανός.»  

5 Και οι νήσοι των Μακάρων βρίσκονται πριν από τη Μαυρουσία (Μαυριτανία), που 
είναι η πιο µακρινή προς τη Δύση, στο µέρος ακριβώς που το τέλος της Μαυρουσίας 
συναντά και το τέλος της Ιβηρίας· και είναι φανερό από το όνοµα ότι τις θεωρούσαν και 
αυτές ευτυχισµένες (µακάριες) λόγω της γειτνίασής τους µε τέτοιες περιοχές. 6 Αλλά 
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βέβαια και για τους Αιθίοπες, που είναι οι τελευταίοι στον Ωκεανό, λέει για το ότι είναι 
οι τελευταίοι (από την άποψη της απόστασης): 

«οι Αιθίοπες, µοιρασµένοι στα δύο, στις άκρες του κόσµου»  
… και για το ότι κατοικούν στην άκρη του ωκεανού: 

«Διότι ο Δίας στον ωκεανό στους άψογους Αιθίοπες 
πήγε χθες για συµπόσιο»  

και για το ότι το ακραίο σηµείο προς τις άρκτους (τον Βορρά) είναι δίπλα στον ωκεανό, 
το υπαινίχθηκε λέγοντας για την Άρκτο: 

«µόνη, δεν συµµετέχει στα λουτρά στον Ωκεανό».  
Διότι µε τις λέξεις «Άρκτος» και «Άµαξα» δηλώνει τον αρκτικό κύκλο … Ώστε άδικα 
του καταλογίζουν ότι τάχα γνώριζε µία και όχι δύο άρκτους, διότι δεν είναι λογικό να 
µην είχαν εντοπίσει ήδη και τη δεύτερη άρκτο στο στερέωµα. Τότε όµως υιοθετήθηκε η 
διάταξη αυτή και από τους Έλληνες, απ’ όταν οι Φοίνικες την προσδιόρισαν και την 
χρησιµοποίησαν για τη ναυσιπλοΐα, όπως ακριβώς συνέβη και µε τους αστερισµούς 
Κόµη της Βερενίκης και Κάνωβος, που έλαβαν το όνοµά τους µόλις χθες και προχθές, 
ενώ πολλά ακόµη παραµένουν ανώνυµα, όπως λέει και ο Άρατος. Ούτε ο Κράτης λοιπόν 
γράφει σωστά· «µόνος (ο αρκτικός κύκλος), δεν συµµετέχει στα λουτρά», αποφεύγοντας 
όσα δεν χρειάζεται να αποφευχθούν. Καλύτερος όµως και οµηρικότερος είναι ο 
Ηράκλειτος, που ονοµάζει κι αυτός οµοίως Άρκτο τον αρκτικό κύκλο· «Η Άρκτος είναι 
το τέρµα της αυγής και της εσπέρας και απέναντί της φυσά ο καθαρός ούριος άνεµος 
του Δία». Διότι ο αρκτικός κύκλος είναι το όριο της Δύσης και της Ανατολής και όχι η 
Άρκτος. Με την Άρκτο, την οποία καλεί και «Άµαξα», και λέει ότι «παραµονεύει τον 
Ωρίωνα», εννοεί τον αρκτικό κύκλο … Και τους ανθρώπους που κατοικούν στις χώρες 
του Βορρά, τους γνωρίζει πολύ καλά. Μπορεί να µην τους κατονοµάζει (αλλά ούτε και 
σήµερα υπάρχει κάποιο κοινώς αποδεκτό όνοµα για όλους αυτούς), αλλά αναφέρεται σε 
αυτούς µε βάση τον τρόπο ζωής τους, σκιαγραφώντας τους ως νοµάδες και «γεννναίους 
εκτροφείς αλόγων», «γαλακτοφάγους», «χωρίς πόρους». 7 Και οµοίως φανερώνει ότι ο 
ωκεανός περιβάλλει τη γη, όταν βάζει την Ήρα να λέει έτσι: 

«φεύγω για να δω τα πέρατα της εύφορης γης 
και τον Ωκεανό, τον γεννήτορα των θεών». 

Θέλει λοιπόν τον ωκεανό συνυφασµένο µε τα πέρατα και αυτά διατεταγµένα σε κύκλο 
… και χάρη σε αυτή τη φιλοπραγµοσύνη του δεν αγνοεί τα σχετικά µε την πληµµυρίδα 
του ωκεανού και την άµπωτη, λέγοντας για «τον Ωκεανό, που ρέει προς τα πίσω» και 
ακόµη ότι «τρεις φορές τη µέρα ανεβαίνει και τρεις καταπίνει». Και ακόµη και το 
γεγονός ότι αυτό συµβαίνει όχι τρεις αλλά δύο φορές, ίσως δηλώνει ή ότι ο Όµηρος 
απέκλινε από τις πληροφορίες ή ότι έγινε κάποιο λάθος στην αντιγραφή. Η προαίρεσή 
του πάντως είναι σαφής. 

 
Σχόλια 

1, 1, 1 Τῆς τοῦ φιλοσόφου πραγµατείας: ο Στράβων θεωρεί τον γεωγράφο απαραιτήτως 
φιλόσοφο. Όπως φαίνεται, είχε µια πολύ ευρεία έννοια της φιλοσοφίας, διότι στον 
κατάλογο των πρώτων γεωγράφων, που ήταν όλοι φιλόσοφοι, βρίσκουµε φιλοσόφους 
(Αναξίµανδρο, Δηµόκριτο, Δικαίαρχο, Ποσειδώνιο, επίσης Εύδοξο και Ερατοσθένη, 
διότι ως µαθηµατικοί, αστρονόµοι, θεωρούνταν φυσικοί φιλόσοφοι), βρίσκουµε όµως 
και ιστοριογράφους (Εκαταίο, Έφορο, Πολύβιο) και τον Όµηρο.  
1, 1, 1 ἥ τε πολυµάθεια: ο Στράβων στη συνέχεια αναφέρει ένα αντίστροφο επιχείρηµα. 
Για να συγγράψει κανείς γεωγραφία, πρέπει να έχει πολυµάθεια, την οποία έχει µόνο 
όποιος έχει εποπτεία των θεϊκών και ανθρώπινων πραγµάτων. Αυτός όµως είναι ο 
ορισµός του φιλοσόφου· λίγο πιο κάτω, στο τέλος της παραγράφου, τον ορίζει ως αυτόν 
που φροντίζει για την τέχνη του βίου και την ευδαιµονία.  
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1, 1, 2 Ἵππαρχος: ο Ίππαρχος (2ος αι. π.Χ.) ήταν γεωγράφος, µαθηµατικός και 
σπουδαίος αστρονόµος, του οποίου το έργο χάθηκε λόγω της τεράστιας διάδοσης του 
έργου του Κλαύδιου Πτολεµαίου τον 2ο αιώνα µ.Χ. Μνηµονεύεται ως ένας έγκυρος 
µάρτυρας που συµφωνεί µε τον Στράβωνα για τον ρόλο του Οµήρου.  
1, 1, 2 ἀρχηγέτην εἶναι τῆς γεωγραφικῆς ἐµπειρίας Ὅµηρον: ο Στράβων τοποθετεί τον 
Όµηρο στην κορυφή των γεωγράφων ως εισηγητή της επιστήµης της γεωγραφίας, ως 
τον πρώτο γεωγράφο. Ο Όµηρος, ο κατεξοχήν ποιητής, θεωρούνταν από τους οπαδούς 
της Στωικής φιλοσοφίας ως ο εισηγητής της επιστηµονικής γνώσης σε κάθε τοµέα του 
επιστητού. Ο Στράβων συνεπώς, εφόσον αυτοπροσδιορίζεται ως Στωικός, δεν θα 
µπορούσε παρά να επαινεί τον Όµηρο. Επιπλέον, ο Στράβων θεωρείται ότι είχε 
µελετήσει και επηρεαστεί από τον Ερατοσθένη και τη χαµένη σήµερα Γεωγραφία του. Ο 
Ερατοσθένης κατέκρινε τον Όµηρο θεωρώντας το έργο του απλώς ψυχαγωγικό, γι’ αυτό 
ο Στράβων στην εισαγωγή του επιδίδεται στην υπεράσπιση του Οµήρου µε πάθος, ώστε 
να αποκαταστήσει τη φήµη του και την αξία του ως πηγής πληροφοριών. Συνεπώς ο 
Όµηρος πέρα από λογοτέχνης-συγγραφέας των επών, είναι και ιστορικός και 
γεωγράφος. 
1, 1, 4 τὸν Ἰβηρικὸν πλοῦτον: Ο Όµηρος γνώριζε επίσης την Ιβηρία, την οποία θεωρούσε 
το άκρο της Δύσης, άρα είχε γνώση και του άξονα Δύσης-Ανατολής (Dueck, Strabo of 
Amasia 35), αντίθετα µε ό,τι υποστήριζαν οι Αρίσταρχος και οι Αλεξανδρινοί, που θεω-
ρούσαν ότι ο Όµηρος γνώριζε µόνο τον Βορρά και τον Νότο ως σηµεία του ορίζοντα.  
1, 1, 4 «ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον … ὠκεανὸς ἀνίησι.»: Ὀδύσσεια 4, 563-568. 
1, 1, 6 «Αἰθίοπες, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν»: Ὀδύσσεια 1, 23. 
1, 1, 6 «Ζεὺς γὰρ … µετὰ δαῖτα.»: Ἰλιάς 1, 423-424. 
1, 1, 6 «οἴη δ᾽ ἄµµορός ἐστι λοετρῶν ὠκεανοῖο.»: Ὀδύσσεια 5, 275 και Ἰλιάς 18, 489. 
1, 1, 6 διὰ µὲν γὰρ τῆς ἄρκτου καὶ τῆς ἁµάξης τὸν ἀρκτικὸν δηλοῖ … τὸν Βερενίκης πλόκα-
µον καὶ τὸν Κάνωβον: ο Στράβων ανοίγει µια παρένθεση και συζητεί για τις Άρκτους 
και τον αρκτικό κύκλο, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τις αστρονοµικές γνώσεις του 
Οµήρου, για τις οποίες υπήρχαν διαφωνίες στην αρχαιότητα: οι Αρίσταρχος και οι Αλε-
ξανδρινοί θεωρούσαν ότι ο Όµηρος γνώριζε µόνο τον Βορρά και τον Νότο, ενώ οι Κρά-
της, Στράβων και άλλοι ότι γνώριζε και τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα. Ενδιαφέρουσα 
είναι η αναφορά στο απόσπασµα στα (οµιλούντα) ονόµατα των αστέρων και των αστερι-
σµών: οι δύο Άρκτοι, η Άµαξα, η κόµη της Βερενίκης (από τη σύζυγο του Πτολεµαίου 
του Ευεργέτη και τον βόστρυχό της, ο οποίος σύµφωνα µε τον, προφανώς αυλοκόλακα, 
αστρονόµο Κόνωνα, έγινε αστέρι στον ουρανό) και ο Κάνωβος (από τον πλοίαρχο του 
Μενέλαου ή του Οσίριδος), το πιο λαµπρό αστέρι στον αστερισµό του Τρόπιδος.  
1, 1, 6 καθάπερ καὶ Ἄρατός φησιν: Φαινόµενα 146, 370-385, 391.  
1, 1, 6 Κράτης: απ. 25c, Mette. 
1, 1, 6 Ἡράκλειτος: 120 Diels – Kranz. 
1, 1, 6 ἅµαξαν καλεῖ: Ὀδύσσεια 5, 273-274. 
1, 1, 6 τὸν Ὠρίωνα δοκεύειν: Ἰλιάς 18, 487-488. 
1, 1, 6 «ἀγαυοὺς ἱππηµολγοὺς γαλακτοφάγους ἀβίους τε»: Ἰλιάς 13, 5-6. 
1, 1, 7 «εἶµι γὰρ ὀψοµένη … γένεσιν.»: Ἰλιάς 14, 200-201. 
1, 1, 7 «ἀψορρόου ὠκεανοῖο»: Ἰλιάς 18, 399 και Ὀδύσσεια 20, 65. 
1, 1, 7 «τρὶς µὲν γάρ τ᾽ ἀνίησιν ἐπ᾽ ἤµατι, τρὶς δ᾽ ἀναροιβδεῖ.»: Ὀδύσσεια 12, 105.  
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ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Ο Κλαύδιος Πτολεµαίος υπήρξε ένας σηµαντικός Έλληνας γεωγράφος, 
µαθηµατικός, αστρονόµος, αστρολόγος, θεωρητικός της µουσικής και 
φιλόσοφος, για τη ζωή του οποίου δεν γνωρίζουµε πάρα πολλά. Από το ίδιο το 
όνοµα Πτολεµαίος — αλλά και από διάφορες πληροφορίες, που προέρχονται 
από την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα — προκύπτει µε σχετική ασφάλεια ότι 
ήταν Έλληνας της Αιγύπτου, ενώ από το όνοµα Κλαύδιος συνάγεται ότι κατά 
πάσαν πιθανότητα είχε την ιδιότητα του Ρωµαίου πολίτη (σε αυτήν την 
περίπτωση, το praenomen του παραµένει άγνωστο). 

Γεννήθηκε γύρω στο 100 µ.Χ. ενδεχοµένως στην Πτολεµαΐδα Ερµείου 
της Θηβαΐδας, εάν είναι σωστή η πληροφορία που µας παραδίδει κατά τον 14ο 
αιώνα µ.Χ. ο Βυζαντινός αστρονόµος και σακελλάριος Θεόδωρος Μελιτηνιώ-
της. Η αξιοπιστία της πληροφορίας αυτής ενισχύεται, βέβαια, από το ότι ο 
συγγραφέας αναφέρεται ως προερχόµενος από την Άνω Αίγυπτο σε µεσαιωνικά 
αραβικά κείµενα. Ο Κλαύδιος Πτολεµαίος πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της 
ζωής του στην Αλεξάνδρεια, όπου και πιθανότατα πέθανε µετά το 160 µ.Χ. 
(ενδεχοµένως γύρω στο 170 µ.Χ.). Η δυνατότητά του να χρησιµοποιεί την 
περίφηµη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας πρέπει να τον βοήθησε πολύ κατά τη 
συγγραφή των πραγµατειών του. Το ότι πέθανε µετά το 160 µ.Χ. συνάγεται, 
µεταξύ άλλων, από ένα µεταγενέστερο ερµηνευτικό υπόµνηµα, στο οποίο 
αναφέρεται ότι ο συγγραφέας έζησε στην εποχή του Αδριανού, ενώ ήταν 
ζωντανός µέχρι τη βασιλεία του Μάρκου Αυρηλίου. Άλλες πληροφορίες για τη 
ζωή του δεν έχουµε εκτός από αυτές που είναι δυνατόν να εντοπισθούν στα ίδια 
τα έργα του. Από τις ηµεροµηνίες που ο ίδιος ο Πτολεµαίος αναφέρει στις 
αστρονοµικές του παρατηρήσεις η παλαιότερη ανάγεται στον Μάρτιο του 127 
µ.Χ. και η νεότερη στον Φεβρουάριο του 141 µ.Χ. Όλα τα έργα του είναι 
γραµµένα στα Ελληνικά. 

Τα επιστηµονικά έργα του Πτολεµαίου µαρτυρούν την ευφυΐα του και 
είναι ώριµα προϊόντα µιας µακραίωνης επιστηµονικής παράδοσης και 
ενασχόλησης των αρχαίων Ελλήνων µε τα µαθηµατικά, την αστρονοµία και τη 
γεωγραφία. Ως εκ τούτου, τα κείµενα αυτά συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στην 
ανάπτυξη των επιστηµών στο Βυζάντιο, τον µεσαιωνικό αραβικό κόσµο και τη 
λατινική Δύση και είχαν µεγάλο κύρος µέχρι και την Αναγέννηση.120 Αξίζει εδώ 
να αναφέρουµε τα τρία σηµαντικότερα: α) την αστρονοµικού περιεχοµένου 
Μαθηµατικὴν σύνταξιν σε δεκατρία βιβλία, που έγινε αργότερα γνωστή ως 
Μεγάλη ή Μεγίστη σύνταξις, η οποία ολοκληρώθηκε περίπου το έτος 150 µ.Χ. 
και επηρέασε µε το γεωκεντρικό «πτολεµαϊκό» κοσµοείδωλό της για 1.300 
σχεδόν χρόνια σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονταν οι 
επιστήµονες του Βυζαντίου, του Ισλάµ και της δυτικής Ευρώπης τη θέση της 
																																																								
120 Για την πρόσληψη της Γεωγραφικῆς Ὑφηγήσεως του Πτολεµαίου στο Βυζάντιο βλ. και Χρυσο-
χόου, Πτολεµαϊκή Γεωγραφία 247–271. 



876 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

γης στο ηλιακό µας σύστηµα έως την εποχή του Κοπέρνικου, β) την 
αστρολογικού περιεχοµένου πραγµατεία που είναι γνωστή µε τα ονόµατα Ἀποτε-
λεσµατικὰ ή Τετράβιβλος, η οποία συντάχθηκε σε τέσσερα βιβλία µετά τη Μαθη-
µατικὴν σύνταξιν, γ) τους αστρονοµικού περιεχοµένου Προχείρους κανόνας, µε 
τους οποίους µπορούσε κανείς να υπολογίσει, µεταξύ άλλων, τη θέση των 
πλανητών, και δ) τη γεωγραφικού περιεχοµένου Γεωγραφικὴν ὑφήγησιν, για την 
οποία βλ. αµέσως παρακάτω. 
 
 

Μαθηµατικὴ σύνταξις 
 

Αθηνά Μπάζου 
 
H Μαθηµατικὴ Σύνταξις απαρτίζεται από δεκατρία βιβλία. Είναι κατά βάση 
αστρονοµία βασισµένη σε µαθηµατικές παρατηρήσεις. Η διάδοση του έργου 
ήταν τεράστια. Από τον 4ο αιώνα µ.Χ. αποτέλεσε το βασικότερο εγχειρίδιο 
αστρονοµίας µε φήµη που διήρκεσε έως τον 16ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα 
µεταφράστηκε στα συριακά και αραβικά και, όπως φαίνεται, τότε προσέκτησε 
και τον τίτλο «al-majisti», δηλαδή «η µεγίστη» (σύνταξις), που αργότερα 
επικράτησε ως «Αλµαγέστη». Η κυριότερη πηγή του Πτολεµαίου είναι ο 
Ίππαρχος (2ος αι. π.Χ.), ένας σπουδαίος αστρονόµος του οποίου το έργο χάθηκε 
λόγω της τεράστιας διάδοσης του έργου του Πτολεµαίου. Ο Πτολεµαίος όµως 
χρησιµοποίησε όλες τις προγενέστερες πηγές (Πλάτωνα, Εύδοξο, Αριστοτέλη, 
Ερατοσθένη, Ίππαρχο, Μαρίνο τον Τύριο κ.ά.), πρωτοτυπώντας παράλληλα σε 
πολλά σηµεία. 

Ανθολογούνται µέρος του Προοιµίου του έργου (κεφάλαιο 1) και ένα 
τµήµα από το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου. Το προοίµιο έχει 
φιλοσοφικό χαρακτήρα. Ο συγγραφέας συζητεί επιστηµολογικά και µεθοδολο-
γικά ζητήµατα, επίσης θέµατα φυσικής φιλοσοφίας. Ξεκινά µε την άποψή του 
για τον ηθικό-παιδαγωγικό ρόλο των µαθηµατικών και ειδικότερα της αστρονο-
µίας, αποκαλύπτοντας τι σηµαίνει για τον ίδιο και το κοινωνικό σύνολο η 
µελέτη της αστρονοµίας ως µέρους των µαθηµατικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο ο 
Πτολεµαίος ανακοινώνει ότι στη συνέχεια θα πραγµατευθεί µε συντοµία κάποια 
ζητήµατα στα οποία οι προγενέστεροι έχουν ήδη κατά τη γνώµη του καταλήξει 
σε σωστά συµπεράσµατα, µε σκοπό να τα υπενθυµίσει, πριν προχωρήσει στην 
αναλυτική πραγµάτευση σηµαντικών ζητηµάτων και των δικών του ανακα-
λύψεων. Το αρχαίο κείµενο που ακολουθεί στηρίζεται στην έκδοση του Heiberg 
(1898) µε ελάχιστες διαφορές. Υιοθετείται η διάκριση σε κεφάλαια της προανα-
φερθείσας έκδοσης. Όλα τα αποσπάσµατα προέρχονται από το πρώτο βιβλίο. 

 
1, 1-2 

 
1 Προοίµιον. Πάνυ καλῶς οἱ γνησίως φιλοσοφήσαντες, ὦ Σύρε, δοκοῦσί µοι 
κεχωρικέναι τὸ θεωρητικὸν τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τοῦ πρακτικοῦ. καὶ γὰρ εἰ 
συµβέβηκε καὶ τῷ πρακτικῷ πρότερον αὐτοῦ τούτου θεωρητικῷ τυγχάνειν, οὐδὲν 
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ἧττον ἄν τις εὕροι µεγάλην οὖσαν ἐν αὐτοῖς διαφοράν, οὐ µόνον διὰ τὸ τῶν µὲν 
ἠθικῶν ἀρετῶν ἐνίας ὑπάρξαι δύνασθαι πολλοῖς καὶ χωρὶς µαθήσεως, τῆς δὲ τῶν 
ὅλων θεωρίας ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν ἄνευ διδασκαλίας, ἀλλὰ καὶ τῷ τὴν πλείστην 
ὠφέλειαν ἐκεῖ µὲν ἐκ τῆς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγµασι συνεχοῦς ἐνεργείας, ἐνθάδε δ᾽ 
ἐκ τῆς ἐν τοῖς θεωρήµασι προκοπῆς παραγίγνεσθαι. ἔνθεν ἡγησάµεθα προσήκειν 
ἑαυτοῖς τὰς µὲν πράξεις ἐν ταῖς αὐτῶν τῶν φαντασιῶν ἐπιβολαῖς ῥυθµίζειν, ὅπως 
µηδ᾽ ἐν τοῖς τυχοῦσιν ἐπιλανθανώµεθα τῆς πρὸς τὴν καλὴν καὶ εὔτακτον 
κατάστασιν ἐπισκέψεως, τῇ δὲ σχολῇ χαρίζεσθαι τὸ πλεῖστον εἰς τὴν τῶν 
θεωρηµάτων πολλῶν καὶ καλῶν ὄντων διδασκαλίαν, ἐξαιρέτως δὲ εἰς τὴν τῶν 
ἰδίως καλουµένων µαθηµατικῶν. καὶ γὰρ αὖ καὶ τὸ θεωρητικὸν ὁ Ἀριστοτέλης 
πάνυ ἐµµελῶς εἰς τρία τὰ πρῶτα γένη διαιρεῖ τό τε φυσικὸν καὶ τὸ µαθηµατικὸν 
καὶ τὸ θεολογικόν… ἐξ ὧν διανοηθέντες, ὅτι τὰ µὲν ἄλλα δύο γένη τοῦ 
θεωρητικοῦ µᾶλλον ἄν τις εἰκασίαν ἢ κατάληψιν ἐπιστηµονικὴν εἴποι, τὸ µὲν 
θεολογικὸν διὰ τὸ παντελῶς ἀφανὲς αὐτοῦ καὶ ἀνεπίληπτον, τὸ δὲ φυσικὸν διὰ τὸ 
τῆς ὕλης ἄστατον καὶ ἄδηλον, ὡς διὰ τοῦτο µηδέποτε ἂν ἐλπίσαι περὶ αὐτῶν 
ὁµονοῆσαι τοὺς φιλοσοφοῦντας, µόνον δὲ τὸ µαθηµατικόν, εἴ τις ἐξεταστικῶς 
αὐτῷ προσέρχοιτο, βεβαίαν καὶ ἀµετάπειστον τοῖς µεταχειριζοµένοις τὴν εἴδησιν 
παράσχοι ὡς ἂν τῆς ἀποδείξεως δι᾽ ἀναµφισβητήτων ὁδῶν γιγνοµένης, 
ἀριθµητικῆς τε καὶ γεωµετρίας, προήχθηµεν ἐπιµεληθῆναι µάλιστα πάσης µὲν 
κατὰ δύναµιν τῆς τοιαύτης θεωρίας, ἐξαιρέτως δὲ τῆς περὶ τὰ θεῖα καὶ οὐράνια 
κατανοουµένης, ὡς µόνης ταύτης περὶ τὴν τῶν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων 
ἐπίσκεψιν ἀναστρεφοµένης διὰ τοῦτό τε δυνατῆς οὔσης καὶ αὐτῆς περὶ µὲν τὴν 
οἰκείαν κατάληψιν οὔτε ἄδηλον οὔτε ἄτακτον οὖσαν αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχειν, ὅπερ 
ἐστὶν ἴδιον ἐπιστήµης, πρὸς δὲ τὰς ἄλλας οὐχ ἧττον αὐτῶν ἐκείνων συνεργεῖν … 
πρός γε µὴν τὴν κατὰ τὰς πράξεις καὶ τὸ ἦθος καλοκαγαθίαν πάντων ἂν αὕτη 
µάλιστα διορατικοὺς κατασκευάσειεν ἀπὸ τῆς περὶ τὰ θεῖα θεωρουµένης 
ὁµοιότητος καὶ εὐταξίας καὶ συµµετρίας καὶ ἀτυφίας ἐραστὰς µὲν ποιοῦσα τοὺς 
παρακολουθοῦντας τοῦ θείου τούτου κάλλους, ἐνεθίζουσα δὲ καὶ ὥσπερ φυσιοῦσα 
πρὸς τὴν ὁµοίαν τῆς ψυχῆς κατάστασιν. τοῦτον δὴ καὶ αὐτοὶ τὸν ἔρωτα τῆς τῶν 
αἰεὶ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων θεωρίας κατὰ τὸ συνεχὲς αὔξειν πειρώµεθα 
µανθάνοντες µὲν τὰ ἤδη κατειληµµένα τῶν τοιούτων µαθηµάτων ὑπὸ τῶν γνησίως 
καὶ ζητητικῶς αὐτοῖς προσελθόντων, προαιρούµενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τοσαύτην 
προσθήκην συνεισενεγκεῖν, ὅσην σχεδὸν ὁ προσγεγονὼς ἀπ᾽ ἐκείνων χρόνος µέχρι 
τοῦ καθ᾽ ἡµᾶς δύναιτ᾽ ἂν περιποιῆσαι. καὶ ὅσα γε δὴ νοµίζοµεν ἐπὶ τοῦ παρόντος 
εἰς φῶς ἡµῖν ἐληλυθέναι, πειρασόµεθα διὰ βραχέων ὡς ἔνι µάλιστα, καὶ ὡς ἂν οἱ 
ἤδη καὶ ἐπὶ ποσὸν προκεκοφότες δύναιντο παρακολουθεῖν, ὑποµνηµατίσασθαι τοῦ 
µὲν τελείου τῆς πραγµατείας ἕνεκεν ἅπαντα τὰ χρήσιµα πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων 
θεωρίαν κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν ἐκτιθέµενοι, διὰ δὲ τὸ µὴ µακρὸν ποιεῖν τὸν λόγον 
τὰ µὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἠκριβωµένα διερχόµενοι µόνον, τὰ δὲ ἢ µηδ᾽ ὅλως 
καταληφθέντα ἢ µὴ ὡς ἐνῆν εὐχρήστως, ταῦτα δὲ κατὰ δύναµιν ἐπεξεργαζόµενοι 
… 2 τὸ µὲν οὖν καθόλου τοιοῦτον ἂν εἴη προλαβεῖν: ὅτι τε σφαιροειδής ἐστιν ὁ 
οὐρανὸς καὶ φέρεται σφαιροειδῶς, καὶ ὅτι ἡ γῆ τῷ µὲν σχήµατι καὶ αὐτὴ 
σφαιροειδής ἐστιν πρὸς αἴσθησιν ὡς καθ᾽ ὅλα µέρη λαµβανοµένη, τῇ δὲ θέσει 
µέση τοῦ παντὸς οὐρανοῦ κεῖται κέντρῳ παραπλησίως, τῷ δὲ µεγέθει καὶ τῷ 



878 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

	

ἀποστήµατι σηµείου λόγον ἔχει πρὸς τὴν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων σφαῖραν αὐτὴ 
µηδεµίαν µεταβατικὴν κίνησιν ποιουµένη. περὶ τούτων δ᾽ ἑκάστου τῆς 
ὑποµνήσεως ἕνεκεν βραχέα διελευσόµεθα. 

  
Μετάφραση 

Μαθηµατική σύνταξη  
1 Προοίµιο. Πολύ καλά µου φαίνεται, Σύρε, ότι οι αληθινοί φιλόσοφοι διαχώρισαν το 
θεωρητικό µέρος της φιλοσοφίας από το πρακτικό. Διότι ακόµη κι αν τυχαίνει το 
πρακτικό, πριν γίνει αυτό που είναι (πρακτικό), να είναι βασικά θεωρητικό, παρά ταύτα 
και πάλι εντοπίζει κανείς µεγάλη διαφορά µεταξύ τους, όχι µόνο σχετικά µε κάποιες από 
τις ηθικές αρετές, καθώς είναι δυνατόν να υπάρξουν σε πολλούς και χωρίς διδασκαλία, 
ενώ είναι αδύνατον να κατανοήσει κανείς τη θεωρία του σύµπαντος χωρίς διδασκαλία, 
αλλά και διότι εκεί, στην πρακτική φιλοσοφία, πολύ µεγάλη ωφέλεια αποκοµίζει κανείς 
από τη συνεχή ενασχόληση µε τα ίδια τα πράγµατα, ενώ εδώ (στη θεωρητική 
φιλοσοφία) από την πρόοδο στη θεωρία. Γι’ αυτό και θεωρήσαµε ταιριαστό να 
ρυθµίζουµε τις πράξεις µας (γι’ αυτά που µας επιβάλλει η φαντασία να κάνουµε), ώστε 
να µην ξεχνάµε ούτε στα συνηθισµένα πράγµατα να επιδιώκουµε καλές συνθήκες και 
ευταξία, αλλά να αφιερώνουµε τον περισσότερο χρόνο µας στη φιλοσοφική συζήτηση 
για τη διδασκαλία πολλών καλών θεωριών, ιδιαιτέρως δε των καλούµενων 
«µαθηµατικών». Διότι πάλι και το θεωρητικό µέρος της φιλοσοφίας ο Αριστοτέλης πολύ 
ταιριαστά το διαιρεί σε τρία πρώτα γένη, στο φυσικό, στο µαθηµατικό και στο 
θεολογικό … Από αυτά συµπεραίνουµε ότι τα δύο άλλα γένη του θεωρητικού µέρους 
της φιλοσοφίας θα τα αποκαλούσαµε περισσότερο εικασία παρά επιστηµονική γνώση, 
το µεν θεολογικό για το εντελώς αφανές και ασύλληπτο αντικείµενό του, το δε φυσικό 
για την άστατη και άδηλη φύση της ύλης. Γι’ αυτό ποτέ δεν θα µπορούσαµε να 
ελπίσουµε ότι θα συµφωνήσουν οι φιλοσοφούντες σε αυτά. Μόνο το µαθηµατικό µέρος, 
αν το προσεγγίσει κανείς µε σχολαστικότητα, θα µπορούσε να παράσχει βέβαιες και 
αδιάσειστες γνώσεις στους θεράποντές του, καθώς η µαθηµατική απόδειξη προκύπτει 
από αδιαµφισβήτητες οδούς, την αριθµητική και τη γεωµετρία. Έτσι στραφήκαµε στην 
εντατική µελέτη όλης αυτής της θεωρίας όσο ήταν δυνατόν, ιδιαιτέρως δε στο µέρος που 
αφορά στα θεϊκά και ουράνια πράγµατα. Διότι µόνο αυτή ασχολείται µε την έρευνα των 
αιώνιων και αµετάβλητων πραγµάτων και γι’ αυτό µπορεί και η ίδια να είναι αιώνια και 
αµετάβλητη στο αντικείµενό της, που δεν είναι ούτε άδηλο ούτε ατακτοποίητο, γεγονός 
χαρακτηριστικό της επιστήµης, ενώ σε σχέση µε τα άλλα µέρη (της φιλοσοφίας) µπορεί 
να συµβάλει στις έρευνές τους όπως κάνουν και αυτές… Σχετικά δε µε την ενάρετη 
συµπεριφορά στις πράξεις και το ήθος, τα µαθηµατικά είναι αυτά που κυρίως θα 
µπορούσαν να κατασκευάσουν διορατικούς ανθρώπους, καθώς λόγω της 
παρατηρούµενης οµοιοµορφίας, της ευταξίας, της συµµετρίας και της σεµνότητας που 
χαρακτηρίζει τα θεία πράγµατα, κάνουν όσους παρακολουθούν αυτό το θείο κάλλος 
εραστές του, εθίζοντάς τους σε µια παρόµοια ψυχική κατάσταση σαν να ρυθµίζουν τη 
φύση τους αναλόγως. Αυτόν λοιπόν τον έρωτα για τη θεωρητική εξέταση των αιωνίων 
και αµετάβλητων και εµείς οι ίδιοι επιχειρούµε να αυξάνουµε συνεχώς, µαθαίνοντας 
όσες από αυτές τις γνώσεις ήδη κατακτήθηκαν από εκείνους που τις προσέγγισαν µε 
γνησιότητα και ερευνητική διάθεση και επιλέγοντας και εµείς οι ίδιοι τόσες προσθήκες 
να επιφέρουµε όσες θα ήταν ίσως δυνατόν να συνεισφέρει ο επιπλέον χρόνος που 
πέρασε από τότε µέχρι σήµερα. Και θα προσπαθήσουµε πολύ να καταγράψουµε, όσο πιο 
συνοπτικά µπορούµε, όσα θεωρούµε ότι ήρθαν στο φως ώς τώρα από εµάς, µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε αυτοί που ήδη έχουν εντρυφήσει κάµποσο στον τοµέα, να µπορούν να τα 
παρακολουθούν. Και θα εκθέσουµε όλα τα χρήσιµα για την εξέταση των ουρανίων στη 
σωστή σειρά, µε σκοπό την επίτευξη πληρότητας στην πραγµάτευση του υλικού, ενώ 
για να µην µακρηγορούµε, θα διεξέλθουµε από τη µια µόνο όσα έχουν επιβεβαιωθεί από 
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τους παλαιούς, και θα πραγµατευθούµε από την άλλη όσο είναι δυνατόν πιο αναλυτικά 
όσα είτε δεν έχουν µελετηθεί καθόλου, είτε µε όχι τόσο χρήσιµο τρόπο όσο θα 
µπορούσαν. 2 … Και η γενική συζήτηση αυτά θα καλύπτει πρώτα: ότι ο ουρανός είναι 
σφαιροειδής και κινείται σφαιροειδώς και η γη είναι και αυτή σχήµατος σφαιρικού ως 
προς την αίσθηση, όταν εξετάζεται συνολικά, και ως προς τη θέση της κείται στο µέσο 
όλου του ουρανού, σαν να είναι το κέντρο, ενώ ως προς το µέγεθος και την απόσταση, 
έχει λόγο (αναλογία) σηµείου προς τη σφαίρα των απλανών αστέρων χωρίς να κάνει 
καµία κίνηση από τόπο σε τόπο. Θα διεξέλθουµε µε συντοµία καθένα από αυτά για να 
τα υπενθυµίσουµε.  

  
Σχόλια 

1, 1 ὦ Σύρε: ο Πτολεµαίος απευθύνεται σε κάποιον Σύρο, τον οποίο αναφέρει και σε 
άλλα έργα του ως αποδέκτη των συγγραµµάτων του, αλλά δεν γνωρίζουµε τίποτε γι’ 
αυτόν. Βλ. και Toomer, Ptolemy’s Almagest 35, σηµ. 5. 
1, 1 κεχωρικέναι τὸ θεωρητικὸν τῆς φιλοσοφίας ἀπὸ τοῦ πρακτικοῦ: στα Μετὰ τὰ φυσικά 
(1025b25) ο Αριστοτέλης διακρίνει τη γνώση σε θεωρητική, πρακτική και παραγωγική, 
ενώ ο Πτολεµαίος εδώ σε δύο είδη: θεωρητική και πρακτική, αποδίδοντας την 
πατρότητα της διάκρισης στους αληθινούς φιλοσόφους ― λίγο αργότερα βέβαια 
κατονοµάζει µόνο τον Αριστοτέλη. 
1, 1 τὸ θεωρητικὸν ὁ Ἀριστοτέλης … εἰς τρία τὰ πρῶτα γένη διαιρεῖ: o Αριστοτέλης 
διακρίνει (Μετὰ τὰ φυσιάὰ 1026a18-20) τη θεωρητική γνώση σε τρεις κατηγορίες: στη 
φυσική, τα µαθηµατικά και τη θεολογία και το ίδιο κάνει και ο Πτολεµαίος, 
αναφέροντας την οφειλή του.  
1, 1 τό τε φυσικόν: η φυσική ως τοµέας της θεωρητικής γνώσης εξετάζει την ύλη και την 
κινούµενη φύση και αφορά υποχρεωτικά σε αισθητά πράγµατα. Το αντικείµενό της είναι 
ασταθές και άδηλον, όπως δηλώνει ο Πτολεµαίος.  
1, 1 τὸ µαθηµατικόν: τα µαθηµατικά ως τοµέας της θεωρητικής γνώσης εξετάζουν 
σχήµατα, αριθµούς, µεγέθη, χρόνο, τόπο κ.ά. ― εδώ εντάσσεται και η αστρονοµία, και 
µπορούν να κινούνται µεταξύ των δύο κόσµων, αισθητού και αόρατου, οπότε 
συµβάλλουν στην έρευνα και στις δύο άλλες κατηγορίες. Είναι το µόνο είδος γνώσης 
που διέπεται από αντικειµενικότητα, άρα το µόνο είδος βέβαιης γνώσης (επιστήµης), 
διότι οι µέθοδοί τους (αριθµητική, γεωµετρία) είναι αδιαµφισβήτητες, ενώ η θεολογία 
και η φυσική, όπως υποστηρίζει ο Πτολεµαίος, είναι περισσότερο εικασίες παρά 
επιστήµες. Σε αυτό το σηµείο ο Πτολεµαίος αποκλίνει και πάλι από τον Αριστοτέλη, ο 
οποίος θεωρεί τη θεολογία ως την ανώτερη µορφή φιλοσοφικής γνώσης που πρέπει να 
επιδιώκει κανείς, ενώ ο Πτολεµαίος υποστηρίζει ότι ανώτερα όλων είναι τα µαθηµατικά, 
και κατ’ επέκταση η αστρονοµία, θυµίζοντας τον Πλάτωνα και την πεποίθησή του για 
τον ρόλο των µαθηµατικών, αλλά και της αστρονοµίας, στη ζωή του ανθρώπου.  
1, 1 τὸ θεολογικόν: η θεολογία ως τοµέας της θεωρητικής γνώσης µελετά την πρώτη 
αιτία της πρώτης κίνησης, δηλαδή έναν αόρατο, ακίνητο κόσµο, που δεν έχει σχέση µε 
τα αισθητά, συνεπώς το αντικείµενό της είναι αόρατο και ασύλληπτο. Κατά τον 
Αριστοτέλη (Μετὰ τὰ φυσικά 1026a18-23) η θεολογία είναι η ανώτερη µορφή 
φιλοσοφικής γνώσης. 
1, 1 ἐξαιρέτως δὲ τῆς περὶ τὰ θεῖα καὶ οὐράνια κατανοουµένης: ο Πτολεµαίος επεξηγεί 
για ποιον λόγο επέλεξε να ασχοληθεί µε τα µαθηµατικά και ιδιαιτέρως µε το µέρος τους 
που αφορά στα θεϊκά και ουράνια πράγµατα, δηλαδή στην αστρονοµία. Για να γίνει 
σαφής η σηµασία της αστρονοµίας για τον Πτολεµαίο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι γι’ 
αυτόν τα άστρα ήταν θεϊκά και επηρέαζαν την ανθρώπινη ψυχή ― ο Πτολεµαίος έγραψε 
και ένα εκτενές έργο αστρολογίας, την Τετράβιβλο. Η πεποίθηση αυτή, που δεν ήταν 
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µόνο δική του, καθόρισε τον τρόπο που αντιλαµβανόταν το σύµπαν και έκανε 
επιστηµονική έρευνα. Και ο Αριστοτέλης αλλά και πολλές ανατολικές θρησκείες το 
πίστευαν από πολύ παλιά (Taub, Ptolemy’s Universe 137), ενώ και ο Πλάτων (Τίµαιος 
39e-41d) τοποθετούσε τα αστέρια στην αρχή της δηµιουργίας του κόσµου ως θεούς.  
1, 1 πρός γε µὴν τὴν κατὰ τὰς πράξεις καὶ τὸ ἦθος καλοκαγαθίαν: η πεποίθηση για τη 
συµβολή των µαθηµατικών στην ηθική βελτίωση των ανθρώπων ανάγεται στους 
Πυθαγόρειους και στη συνέχεια στον Πλάτωνα (Taub, Ptolemy’s Universe 151-152). 
Συνεπώς η µελέτη των άστρων ήταν τρόπον τινά ενασχόληση µε τα θεία και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ηθική τελείωση του ανθρώπου. Ο Πτολεµαίος θεωρούσε ότι 
µελετώντας τα άστρα, την κίνηση και τη φύση τους, γεννάται η επιθυµία µέσα µας να τα 
µιµηθούµε και έτσι γινόµαστε κι εµείς καλύτεροι και όσο όµοιοι µπορούµε να γίνουµε 
µε το θεϊκό στοιχείο.  
1, 1 διορατικοὺς κατασκευάσειεν: το «επάγγελµα» του αστρονόµου καθοσιώνεται και 
πλησιάζει πολύ τον ρόλο του φιλοσόφου και δασκάλου φιλοσοφίας, καθώς η 
Μαθηµατική σύνταξις δεν είναι απλώς ένα βιβλίο αστρονοµίας αλλά και ένα διδακτικό 
εγχειρίδιο ήθους (Taub, Ptolemy’s Universe 136). Συνεπώς τα µαθηµατικά δεν είναι 
µόνο το ανώτερο είδος θεωρητικής σκέψης, αλλά και το καλύτερο είδος πρακτικής 
φιλοσοφίας.  
1, 1 ὡς ἂν οἱ ἤδη καὶ ἐπὶ ποσὸν προκεκοφότες δύναιντο παρακολουθεῖν: ο Πτολεµαίος 
δεν απευθύνεται σε αδαείς. Το κείµενο δεν είναι εύκολο ούτε έχει εκλαϊκευτικό 
χαρακτήρα. Πρέπει να έχει ήδη κανείς κάποια γνώση αστρονοµίας για να ωφεληθεί από 
αυτήν. 
1, 2 ἡ γῆ … µέση τοῦ παντὸς οὐρανοῦ κεῖται: Ο Πτολεµαίος υποστηρίζει τη γεωκεντρική 
θεωρία, σύµφωνα µε την οποία η γη είναι το κέντρο του σύµπαντος. Επηρεάστηκε σε 
αυτό από τις πλατωνικές θεωρίες στον Τίµαιο (34c-36d, 39d) αλλά και από τις απόψεις 
όλων των προηγούµενων αστρονόµων µε την εξαίρεση του Αρίσταρχου. 
 
 

Γεωγραφικὴ ὑφήγησις 
 

Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 
 
Η Γεωγραφικὴ ὑφήγησις, από την οποία προέρχονται τα παραθέµατα που 
ακολουθούν, γράφτηκε µετά τη Μαθηµατικὴν σύνταξιν και τα Ἀποτελεσµατικά, 
πιθανότατα στα µέσα του δευτέρου αιώνα µ.Χ., και αποτελεί το τελευταίο έργο 
του Κλαυδίου Πτολεµαίου. Αποτελείται από οκτώ βιβλία, στα οποία ο Κλαύδιος 
Πτολεµαίος ασχολείται µε το σύνολο της τότε γνωστής οικουµένης 
χρησιµοποιώντας εν µέρει παλαιότερες πηγές, όπως τον Μαρίνο τον Τύριο, 
χαρτογράφο και πρωτοπόρο της µαθηµατικής γεωγραφίας (τέλη πρώτου / αρχές 
δευτέρου αιώνα µ.Χ.), ο οποίος αποτελεί και την κύρια πηγή του, και τον 
Καρχηδόνιο Άννωνα, ο οποίος τον ύστερο έκτο ή, πιθανότατα, τον πρώιµο 
πέµπτο αιώνα π.Χ. περνώντας τα στενά του Γιβραλτάρ (Ηράκλειες στήλες) 
έκανε τον περίπλου του βόρειου τµήµατος της δυτικής Αφρικής σίγουρα έως το 
νότιο Μαρόκο και, πιθανότατα, έως τον κόλπο της Γουινέας. Σε αυτούς 
έρχονται να προστεθούν, µεταξύ άλλων, ένας ρωµαϊκός χάρτης της Ιταλίας, 
αναφορές Αράβων εµπόρων, καθώς και γεωγραφικά έργα της εποχής του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και του διαδόχου του, Σελεύκου A´. Το έργο αποτελείται 
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από ένα γενικό θεωρητικό τµήµα, ένα γεωγραφικό τµήµα σχετικά µε τα τρία 
βασικά µέρη της γης κατά τον Κλαύδιο Πτολεµαίο (Ευρώπη, Λιβύη και Ασία) 
και ένα τµήµα µε χάρτες των επιµέρους περιοχών της οικουµένης. Λίγο πριν 
από τον θάνατό του, ο Κλαύδιος Πτολεµαίος εργαζόταν στη δεύτερη έκδοση 
του έργου.  

Τη Γεωγραφικὴν ὑφήγησιν τη γνώριζε ο Κασσιόδωρος το 561/562 µ.Χ., 
αλλά χρειάστηκε µια λατινική µετάφραση, η οποία γράφτηκε κατά τον όψιµο 
14ο αιώνα στη Φλωρεντία, ώστε να διαδοθεί ξανά στη Δύση. Η ιστορία των 
έντυπων εκδόσεων της Γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως ξεκινά στην Ιταλία (Μπολόνια) 
ήδη στις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 15ου αιώνα µ.Χ.  

Η πραγµατεία αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια να εντάξει κανείς 
εκτεταµένες γεωγραφικές περιοχές σε µια προβολή χάρτη, αφού εµπεριέχει 
περισσότερα από 8.000 τοπωνύµια µε το γεωγραφικό τους πλάτος και µήκος και 
σύντοµη αναφορά σε σηµαντικά γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά (βλ. ιδιαιτ. 
βιβλία 2–7). Οι γεωγραφικές πληροφορίες που αφορούν στη ρωµαϊκή οικουµένη 
είναι σε αρκετά µεγάλο βαθµό σχετικά ακριβείς, αντιθέτως αυτές που 
σχετίζονται µε τις περιοχές έξω από αυτήν έχουν σηµαντικά λάθη. Ένα τέτοιο 
λάθος είναι η άποψη του Κλαυδίου Πτολεµαίου ότι υπήρχε µια τεράστια στεριά 
στα νότια της υφηλίου, η οποία ένωνε την Αφρική µε την Κίνα, πράγµα που 
µετέτρεπε τον Ινδικό Ωκεανό σε λίµνη. Για περισσότερα σχετικά µε τη 
Γεωγραφικὴν ὑφήγησιν βλ. Toomer, Ptolemy και Mittenhuber – Stückelberger, 
Ptolemaios. 

Το αρχαίο κείµενο που παρατίθεται στη συνέχεια βασίζεται στην έκδοση 
των G. Grasshoff και A. Stückelberger, Klaudios Ptolemaios Handbuch der 
Geographie, 2 τόµ., Basel 2006. 

 
Ο πίνακας περιεχοµένων του πρώτου βιβλίου 

 
Ακολούθως παρατίθεται ο πίνακας περιεχοµένων του πρώτου βιβλίου. 
 
Βιβλίον αʹ 
Τάδε ἔνεστιν ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ· 
αʹ. Τίνι διαφέρει γεωγραφία χωρογραφίας; 
βʹ. Τίνα δεῖ ὑποκεῖσθαι πρὸς τὴν γεωγραφίαν; 
γʹ. Πῶς ἀπὸ τοῦ σταδιασµοῦ τῆς τυχούσης ἰθυτενοῦς διαστάσεως, κἂν µὴ ὑπὸ τὸν 
αὐτὸν ᾖ µεσηµβρινόν, ὁ τῆς περιµέτρου τῆς γῆς σταδιασµὸς λαµβάνεται, καὶ τὸ 
ἀνάπαλιν; 
δʹ. Ὅτι δεῖ τὰ ἐκ τῶν φαινοµένων τηρούµενα προϋποτίθεσθαι τῶν ἐκ τῆς περιο-
δικῆς ἱστορίας. 
εʹ. Ὅτι ταῖς ἐγγυτέραις τῶν ἱστοριῶν προσεκτέον διὰ τὰς ἐν τῇ γῇ κατὰ χρόνους 
µεταβολάς. 
ϛʹ. Περὶ τῆς κατὰ Μαρῖνον γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως. 
ζʹ. Διόρθωσις τῆς κατὰ <τὸν> Μαρῖνον τοῦ πλάτους τῆς ἐγνωσµένης γῆς διαστά-
σεως ἀπὸ τῶν φαινοµένων. 
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ηʹ. Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν διανύσεων τῶν κατὰ τὰς ὁδοιπορίας. 
θʹ. Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν διανύσεων. 
ιʹ. Ὅτι οὐ δεῖ τοὺς Αἰθίοπας µεσηµβρινωτέρους ὑποτίθεσθαι τοῦ ἀντικειµένου 
παραλλήλου τῷ διὰ Μερόης. 
ιαʹ. Περὶ τῶν εἰς τὸ µῆκος τῆς οἰκουµένης ὑπὸ <τοῦ> Μαρίνου µὴ δεόντως ἐπιλε-
λογισµένων. 
ιβʹ. Διόρθωσις ἀπὸ τῶν ὁδοιποριῶν τοῦ µήκους τῆς ἐγνωσµένης γῆς. 
ιγʹ. Ἡ αὐτὴ διόρθωσις ἀπὸ τῶν κατὰ πλοῦν διανύσεων. 
ιδʹ. Περὶ τοῦ ἀπὸ τῆς Χρυσῆς Χερσονήσου ἐπὶ τὰ Καττίγαρα διάπλου. 
ιεʹ. Περὶ τῶν ἐν τῇ κατὰ µέρος ἐκθέσει τῷ Μαρίνῳ διαπεφωνηµένων. 
ιϛʹ. Ὅτι παρῆλθεν αὐτόν τινα καὶ κατὰ τοὺς τῶν ἐπαρχιῶν περιορισµούς. 
ιζʹ. Περὶ τῶν διαπεφωνηµένων αὐτῷ πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν καθ’ ἡµᾶς ἱστορηθέντα. 
ιηʹ. Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν τοῦ Μαρίνου συντάξεων πρὸς τὴν καταγραφὴν τῆς οἰκουµέ-
νης δυσχρηστίας. 
ιθʹ. Περὶ τοῦ τῆς καθ’ ἡµᾶς ὑφηγήσεως προχείρου πρὸς τὴν καταγραφήν. 
κʹ. Περὶ τῆς ἀσυµµετρίας τοῦ κατὰ τὸν Μαρῖνον γεωγραφικοῦ πίνακος. 
καʹ. Τίνα δεῖ τηρεῖν ἐπὶ τῆς ἐν ἐπιπέδῳ γινοµένης καταγραφῆς; 
κβʹ. Πῶς δεῖ τὴν οἰκουµένην ἐν σφαίρᾳ καταγράφειν; 
κγʹ. Ἔκθεσις τῶν ἐντασσοµένων τῇ καταγραφῇ µεσηµβρινῶν καὶ παραλλήλων. 
κδʹ. Μέθοδος εἰς τὴν ἐν ἐπιπέδῳ τῆς οἰκουµένης σύµµετρον τῇ σφαιρικῇ θέσει 
καταγραφήν. 
 

Μετάφραση 
1ο βιβλίο. 
Τα παρακάτω (sc. κεφάλαια) υπάρχουν στο πρώτο βιβλίο: 
1. Σε τι διαφέρει η γεωγραφία από τη χωρογραφία; 
2. Ποιες είναι οι απαραίτητες βάσεις της γεωγραφίας; 
3. Πώς από τη µέτρηση σε στάδια µίας τυχούσας ευθύγραµµης απόστασης, ακόµη και 
εάν αυτή δεν βρίσκεται κάτω από τον ίδιο µεσηµβρινό, µπορεί να υπολογισθεί η 
περίµετρος της γης σε στάδια, και το αντίστροφο; 
4. Γιατί πρέπει να αξιολογούνται ως σηµαντικότερα τα δεδοµένα που προέρχονται από 
αστρονοµικές παρατηρήσεις σε σχέση µε τις πληροφορίες από ταξιδιωτικές περιγραφές. 
5. Γιατί πρέπει να αποδίδεται µεγαλύτερη σηµασία στα πορίσµατα των πιο πρόσφατων 
ερευνών σε σχέση µε τις µεταβολές που έχουν συµβεί κατά το πέρασµα του χρόνου. 
6. Σχετικά µε τη διδασκαλία της γεωγραφίας σύµφωνα µε τον Μαρίνο. 
7. Διόρθωση της υπόθεσης που διατυπώθηκε από τον Μαρίνο σχετικά µε το πλάτος της 
γνωστής γης επί τη βάσει αστρονοµικών παρατηρήσεων. 
8. Η ίδια διόρθωση του πλάτους επί τη βάσει των αποστάσεων που έχουν διανυθεί µε 
οδοιπορία στη στεριά. 
9. Η ίδια διόρθωση του πλάτους επί τη βάσει των αποστάσεων που έχουν διανυθεί µε 
πλοίο στη θάλασσα. 
10. Για το ότι δεν πρέπει να τοποθετεί κανείς τους Αιθίοπες νοτιότερα του παραλλήλου 
της Μερόης. 
11. Σχετικά µε τους λανθασµένους υπολογισµούς για το µήκος της οικουµένης από τον 
Μαρίνο. 
12. Διόρθωση του µήκους της γνωστής γης επί τη βάσει ταξιδιών στη στεριά. 
13. Η ίδια διόρθωση επί τη βάσει αποστάσεων που έχουν διανυθεί στη θάλασσα. 
14. Σχετικά µε τον διάπλου από τη Χρυσή Χερσόνησο προς τα Καττίγαρα. 
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15. Αντιρρήσεις σε λεπτοµέρειες στην παρουσίαση του Μαρίνου. 
16. Ότι αυτός (sc. ο Μαρίνος) είχε κάποιες αβλεψίες και σε σχέση µε τον προσδιορισµό 
των συνόρων των επαρχιών. 
17. Σχετικά µε τις διαφωνίες του (sc. του Μαρίνου) µε τα αποτελέσµατα των ερευνών 
της δικής µας εποχής. 
18. Σχετικά µε τη δυσχρηστία του συλλεγέντος από τον Μαρίνο υλικού για τη 
χαρτογραφική αποτύπωση της οικουµένης. 
19. Σχετικά µε την ευχρηστία της δικής µας διδασκαλίας για τη χαρτογράφηση. 
20. Σχετικά µε την ασυµµετρία του γεωγραφικού χάρτη του Μαρίνου. 
21. Τι πρέπει να προσέχει (sc. κανείς) σχετικά µε την παρουσίαση (sc. της οικουµένης) 
σε (sc. δισδιάστατο) επίπεδο; 
22. Πώς πρέπει να απεικονίζει (sc. κανείς) την οικουµένη σε σφαίρα; 
23. Κατάλογος των µεσηµβρινών και των παραλλήλων που θα ενταχθούν στην αποτύ-
πωση (sc. της οικουµένης) σε χάρτη. 
24. Μέθοδος για την αποτύπωση της οικουµένης σε (sc. δισδιάστατο) επίπεδο µε διατή-
ρηση των αναλογιών της σφαιρικής επιφάνειας. 
 

Α 1,1–4: Η διαφορά της «γεωγραφίας» από τη «χωρογραφία» 
 
Στο παρακάτω απόσπασµα, το οποίο περιέχει τις τρεις πρώτες παραγράφους από 
το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου, ο Κλαύδιος Πτολεµαίος αναφέρεται 
στη διαφορά της χαρτογράφησης του κόσµου από αυτήν των περιφερειών. 
 
Κεφ. αʹ. Τίνι διαφέρει γεωγραφία χωρογραφίας; 
Ἡ γεωγραφία µίµησίς ἐστι διὰ γραφῆς τοῦ κατειληµµένου τῆς γῆς µέρους ὅλου 
µετὰ τῶν ὡς ἐπίπαν αὐτῷ συνηµµένων· καὶ διαφέρει τῆς χωρογραφίας, ἐπειδήπερ 
αὕτη µὲν ἀποτεµνοµένη τοὺς κατὰ µέρος τόπους χωρὶς ἕκαστον καὶ καθ’ αὑτὸν 
ἐκτίθεται, συναπογραφοµένη πάντα σχεδὸν καὶ τὰ µικρότατα τῶν ἐµπεριλαµβα-
νοµένων, οἷον λιµένας καὶ κώµας καὶ δήµους καὶ τὰς ἀπὸ τῶν πρώτων ποταµῶν 
ἐκτροπὰς καὶ τὰ παραπλήσια. 2 Τῆς δὲ γεωγραφίας ἴδιόν ἐστι τὸ µίαν τε καὶ συνεχῆ 
δεικνύναι τὴν ἐγνωσµένην γῆν, ὡς ἔχει φύσεώς τε καὶ θέσεως, καὶ µέχρι µόνων 
τῶν ἐν ὅλαις περιεκτικωτέραις περιγραφαῖς αὐτῇ συνηµµένων, οἷον κόλπων καὶ 
πόλεων µεγάλων, ἐθνῶν τε καὶ ποταµῶν τῶν ἀξιολογωτέρων, καὶ τῶν καθ’ 
ἕκαστον εἶδος ἐπισηµοτέρων. 3 Ἔχεται δὲ τὸ µὲν χωρογραφικὸν τέλος τῆς ἐπὶ 
µέρους προσβολῆς, ὡς ἂν εἴ τις οὖς µόνον ἢ ὀφθαλµὸν µιµοῖτο, τὸ δὲ 
γεωγραφικὸν τῆς καθόλου θεωρίας κατὰ τὸ ἀνάλογον τοῖς ὅλην τὴν κεφαλὴν 
ἀπογραφοµένοις.  

 
Μετάφραση 

Κεφ. 1ο:  Σε τι διαφέρει η χαρτογράφηση του κόσµου από τη χαρτογράφηση των 
περιφερειών; 
Η χαρτογράφηση του κόσµου είναι µια απεικόνιση µέσω γραφής του συνόλου του 
γνωστού τµήµατος του κόσµου µαζί µε τα πράγµατα που είναι συνδεδεµένα µε αυτόν. 
Και διαφέρει από τη χαρτογράφηση των περιφερειών στο ότι αυτή (sc. η χαρτογράφηση 
των περιφερειών) ως αυτόνοµος κλάδος διακρίνει τους επιµέρους τόπους και 
παρουσιάζει τον καθένα χωριστά και ανεξάρτητα καταγράφοντας σχεδόν τα πάντα, 
ακόµη και τα πιο µικρά που συµπεριλαµβάνονται (sc. στην υπό εξέταση περιοχή), όπως 
λιµάνια και χωριά και δήµους και βραχίονες µεγάλων ποταµών και τα παραπλήσια. 2 
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χαρτογράφησης του κόσµου είναι, αντίθετα, το να 
παρουσιάζει κανείς τον γνωστό κόσµο ως ενιαία και συνεχή οντότητα, τη φύση και τη 
θέση του, και (sc. λαµβάνοντας υπ’ όψιν) µόνο όσα (sc. πράγµατα) σχετίζονται µε αυτόν 
στο ευρύτερο, γενικό τους περίγραµµα, όπως είναι οι κόλποι και οι µεγάλες πόλεις, τα 
έθνη και οι αξιολογότεροι ποταµοί, καθώς και ό,τι πιο αξιοµνηµόνευτο από το κάθε 
είδος χωριστά. 3 Ο στόχος της χαρτογράφησης των περιφερειών είναι η αποτύπωση ενός 
µέρους, όπως όταν κανείς µιµείται ένα αφτί ή ένα µάτι, ενώ ο στόχος της 
χαρτογράφησης του κόσµου είναι η συνολική θεώρηση, ανάλογη µε το να ζωγραφίζει 
κανείς ολόκληρο το κεφάλι.  
 

Σχόλια 
tit. Τίνι διαφέρει γεωγραφία χωρογραφίας;: Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου 
του, ο Πτολεµαίος διακρίνει µεταξύ της γεωγραφίας (χαρτογράφηση του κόσµου) και 
της χωρογραφίας (χαρτογράφηση των περιφερειών) εισάγοντας την έννοια της 
περιγραφής τόσο της γης συνολικά όσο και των επί µέρους τόπων και γεωγραφικών 
ενοτήτων. 
 

Α 15,1–2: Κριτική στο έργο του Μαρίνου 
 
Στο παρακάτω απόσπασµα, το οποίο προέρχεται από το 15ο κεφάλαιο του 
πρώτου βιβλίου, ο Κλαύδιος Πτολεµαίος δίνει παραδείγµατα αντικρουόµενων ή 
ανακόλουθων στοιχείων στο έργο του Μαρίνου, τα οποία αποδίδει σε πιθανή 
σύγχυση ή στην ποσότητα και την ποικιλοµορφία του συγκεντρωθέντος υλικού. 
Στο δεύτερο µέρος του αποσπάσµατος που ακολουθεί, ο συγγραφέας δίνει 
παραδείγµατα από πόλεις που υποτίθεται ότι βρίσκονται η µια δίπλα στην άλλη, 
για τις οποίες ο Μαρίνος παρέχει αντιφατικές πληροφορίες, που αντίκεινται στη 
γειτνίασή τους.  
 
Κεφ. ιεʹ. Περὶ τῶν ἐν τῇ κατὰ µέρος ἐκθέσει τῷ Μαρίνῳ διαπεφωνηµένων. 
Εἰς µὲν δὴ τὰς καθόλου διαστάσεις ἐπὶ τοσοῦτον συνεστείλαµεν τοῦ τε µήκους τὸ 
πρὸς ἀνατολὰς καὶ τοῦ πλάτους τὸ πρὸς µεσηµβρίαν διὰ τὰς ἐκτεθειµένας αἰτίας· 
καὶ τὰς κατὰ µέρος δὲ τῶν πόλεων διαθέσεις πολλαχῇ διορθώσεως ἠξιώσαµεν, 
ἐφ’ ὧν µαχοµένας ἢ µὴ ἀκολούθους ἐκθέσεις πεποίηται κατὰ διαφόρους ὑποµνή-
σεις διὰ τὸ πολύχουν καὶ ποικίλον τῶν συντάξεων, οἷον ἐπὶ τῶν ἀντικεῖσθαι πεπι-
στευµένων. 2 Ταρρακῶνα γάρ φησιν ἀντικεῖσθαι τῇ Καισαρείᾳ τῇ καλουµένῃ Ἰωλ-
τὸν διὰ ταύτης µεσηµβρινὸν γράφων καὶ διὰ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν, ἃ τῆς Ταρρα-
κῶνος οὐκ ὀλίγῳ ἐστὶν ἀνατολικώτερα—, καὶ Πάχυνον µὲν Λέπτει τῇ Μεγάλῃ, Θε-
αίναις δὲ Ἱµέραν, τῆς µὲν ἀπὸ Παχύνου διαστάσεως ἐπὶ τὴν Ἱµέραν τετρακοσίων 
που σταδίων συναγοµένης, τῆς δ’ ἀπὸ Λέπτεως ἐπὶ Θεαίνας ὑπὲρ τοὺς χιλίους 
πεντακοσίους, ἐξ ὧν ὁ Τιµοσθένης ἀναγράφει. 
 

Μετάφραση 
Πρώτο βιβλίο, κεφ. 15 
Αντιρρήσεις σε λεπτοµέρειες της παρουσίασης του Μαρίνου. 
Όσον αφορά, λοιπόν, στις συνολικές διαστάσεις της οικουµένης, µειώσαµε κατά τόσο το 
µήκος προς ανατολάς και το πλάτος προς νότον (sc. σε σχέση µε την παρουσίαση του 
Μαρίνου) για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Αλλά και όσον αφορά σε επιµέρους 
σηµεία µας φάνηκε συχνά ότι χρειάζεται διόρθωση η σχετική θέση των πόλεων, όπου 
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(sc. ο Μαρίνος) σε διαφορετικές πραγµατεύσεις παρέχει αντικρουόµενες ή ανακόλουθες 
πληροφορίες λόγω σύγχυσης ή λόγω της ποικιλίας του συγκεντρωθέντος υλικού, όπως, 
για παράδειγµα, σε σχέση µε εκείνες που θεωρεί ότι βρίσκονται η µια απέναντι από την 
άλλη. 2 Έτσι, υποστηρίζει, για παράδειγµα, ότι η Ταρρακώνα βρίσκεται απέναντι από 
την πόλη Καισάρεια, η οποία αποκαλείται Ιωλτός, και σχηµατίζει τον µεσηµβρινό 
επάνω σε αυτήν και επάνω στα Πυρηναία όρη, τα οποία βρίσκονται πολύ ανατολικότερα 
της Ταρρακώνας· ή υποστηρίζει ότι η Πάχυνος βρίσκεται απέναντι από τη Λέπτη τη 
Μεγάλη και η Ιµέρα απέναντι από τις Θεαίνες (sc. την πόλη), ενώ, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του Τιµοσθένη, η απόσταση από την Πάχυνο έως την Ιµέρα υπολογίζεται περίπου 
σε τετρακόσια στάδια, ενώ από τη Λέπτη έως τις Θεαίνες πάνω από χίλια πεντακόσια 
(sc. στάδια). 
 

Σχόλια 
Περὶ τῶν ἐν τῇ κατὰ µέρος ἐκθέσει τῷ Μαρίνῳ διαπεφωνηµένων: Ο Πτολεµαίος 
αφιερώνει ένα µεγάλο µέρος του έργου του Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις στην κριτική των 
θεωριών του Μαρίνου από την Τύρο· βλ. αναλυτικότερα και Dilke, Greek Cartography 
177-200. 
 

2 ἐξ ὧν ὁ Τιµοσθένης ἀναγράφει: Πρόκειται για τον Τιµοσθένη τον Ρόδιο, ο οποίος 
έζησε τον τρίτο αι. π.Χ. και υπήρξε ναύαρχος του Πτολεµαίου του Β΄ κατά το διάστηµα 
266–245 π.Χ. Το έργο του δυστυχώς δεν έχει σωθεί, όµως υπήρξε σηµαντικό για τη 
ναυσιπλοΐα της εποχής. Βασίσθηκε κυρίως στα πολυάριθµα ταξίδια του, ενώ το έργο του 
Σταδιασµοὶ (περίπλους σε δέκα βιβλία) αναφέρεται συχνά από µεταγενέστερους 
γεωγράφους, όπως ο Στράβων, ο Ερατοσθένης και ο Κλαύδιος Πτολεµαίος. 

 
 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 
 

Μαριάννα Θωµά 
 
Ο Παυσανίας γεννήθηκε πιθανόν στη Λυδία το 110 µ.Χ. και πέθανε το 180 µ.Χ. 
Έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αδριανού και του Μάρκου 
Αυρήλιου, όταν η ρωµαϊκή αυτοκρατορία ήταν στη µεγάλη ακµή της. Ήταν 
Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος που ταξίδεψε κυρίως στην Ελλάδα, αλλά 
και σε πολλά άλλα µέρη, µεταξύ των οποίων την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, την 
Ιταλία και τη Ρώµη. Ως τόπο διαµονής του ο ίδιος αναφέρει την περιοχή του 
Σιπύλου.121 Δυστυχώς δεν διασώζονται πολλές πληροφορίες για τον βίο του και 
όσα γνωρίζουµε βασίζονται κυρίως σε όσα ο ίδιος µαρτυρεί στο έργο του. 

 
Ἑλλάδος περιήγησις 

 
Μαριάννα Θωµά 

 
Το έργο του Ἑλλάδος περιήγησις αποτελείται από δέκα βιβλία µε τα οποία 
ξεναγεί τον αναγνώστη του στην Αττική (Ι Ἀττικά), την Κορινθία και την 
Αργολίδα (ΙΙ Κορινθιακά), τη Λακωνία (ΙΙΙ Λακωνικά), τη Μεσσηνία (IV 

																																																								
121 Βλ. V, 13, 7. 
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Μεσσηνιακά), την Ηλίδα (V Ἠλιακῶν Α, VI Ἠλιακῶν Β), την Αχαΐα (VII 
Ἀχαϊκά), την Αρκαδία (VIII Ἀρκαδικά), τη Βοιωτία (IX Βοιωτικά) και τέλος τη 
Φωκίδα και την Οζολαία Λοκρίδα (X Φωκικά − Λοκρῶν Ὀζόλων). 

Το πρώτο του βιβλίο ξεκινά µε την περιγραφή της Αττικής και στη 
συνέχεια ο Παυσανίας επεκτείνει την περιήγησή του στην Κεντρική Ελλάδα και 
την Πελοπόννησο. Το έργο του θεωρείται πολύ σηµαντικό, γιατί αποτελεί τη 
µοναδική αρχαία επισκόπηση της αρχαίας Ελλάδας και των µνηµείων της.122 Το 
είδος της περιηγητικής λογοτεχνίας είχε αναπτυχθεί πριν από τον Παυσανία µε 
κύριους εκπροσώπους της ελληνιστικής εποχής τον Ηλιόδωρο και τον Πολέµω-
να.123 Ο Παυσανίας γράφει κυρίως από προσωπική παρατήρηση και µε βάση 
όσα είχε διαβάσει.124 Το ενδιαφέρον του στρέφεται στα µνηµεία κυρίως της 
γλυπτικής και ζωγραφικής που ανήκαν στην αρχαϊκή και κλασική εποχή.125 
Περιγράφει στοιχεία της ιστορίας και της τοπογραφίας µεγάλων πόλεων, τοπι-
κές λατρείες, ήθη, έθιµα και µύθους.126 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει κι ο 
ίδιος στο ΙΙΙ 9, 1, κατά την αφήγησή του επιλέγει τα πιο αξιοµνηµόνευτα θεά-
µατα (θεωρήµατα) προσφέροντάς µια µοναδική µαρτυρία για τον ελληνικό πολι-
τισµό του δεύτερου µισού του δεύτερου αιώνα µ.Χ.127 Το έργο του αποδεικνύει 
τον µεγάλο θαυµασµό του για την παλαιότερη Ελλάδα (κυρίως τις ένδοξες επο-
χές της Αθήνας, της Σπάρτης, των Δελφών και της Ολυµπίας), ενώ η ακρίβεια 
των περιγραφών του επιβεβαιώνεται από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήµατα.128 

Στο πρώτο βιβλίο του µε τίτλο Ἀττικὰ ο συγγραφέας περιγράφει 
αναλυτικά την περιοχή της Αττικής ξεναγώντας τον αναγνώστη στο Σούνιο, στο 
Λαύριο, στον Πειραιά, στην Αθήνα και τις γύρω περιοχές, όπως ο Μαραθώνας, 
ο Ωρωπός, τα νησιά Πάτροκλος, Ελένη και Σαλαµίνα, η Ελευσίνα και τα 
Μέγαρα. Η γενική µέθοδος που χρησιµοποιεί κατά την περιγραφή του είναι η 
παρουσίαση των δρόµων και των µνηµείων σε ορισµένα κεντρικά σηµεία των 
πόλεων, όπως χαρακτηριστικά η αγορά.129 Στο κέντρο του ενδιαφέροντος του 
περιηγητή τοποθετούνται οι γιορτές, οι τοπικές λατρείες και οι παραδόσεις, 
καθώς και τα τελετουργικά διαφόρων λατρειών.130 Κατά την παρουσίαση της 
Αθήνας ξεκινά από την ακτή, και συγκεκριµένα το Σούνιο το οποίο βλέπει 
πρώτο όποιος φτάνει στην πόλη µέσω της θάλασσας. Στη συνέχεια, η προσοχή 

																																																								
122 Βλ. Easterling − Knox, Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 926−927.   
123 Για τη σχέση του Παυσανία µε την προγενέστερη περιηγητική λογοτεχνία της ελληνιστικής 
περιόδου βλ. Ebeling, Pausanias 138. 
124 Για τις λογοτεχνικές πηγές στις οποίες βασίζεται ο Παυσανίας βλ. ενδεικτικά Habicht, 
Pausanias’ guide 101, Arafat, Pausanias’ Greece 19. 
125 Για τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγει συνήθως ο συγγραφέας τα µνηµεία που θα περιγράψει βλ. 
και Pretzler, Pausanias at work 208−210. 
126 Βλ. Oxford Classical Dictionary rev. ed. 657. Για το ενδιαφέρον του Παυσανία για την τοπική 
ιστορία των περιοχών που επισκέπτεται βλ. και Pretzler, Pausanias and Oral Tradition 237−239. 
127 Βλ. Saïd – Trédé – Le Boulluec, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας 270−271. 
128 Βλ. Oxford Classical Dictionary rev. ed. 657. 
129 Βλ. Jones – Wycherley, Pausanias xvi−xvii. 
130 Βλ. και Παπαχατζής, Αττικά 23−27. 
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του στρέφεται στα επίσηµα ιερά της πόλης, την Ακρόπολη, τον χώρο της αγοράς 
και λοιπά άλλα µνηµεία. 

Στο απόσπασµα που ακολουθεί περιγράφεται το Ερέχθειον, ο ναός στη 
βόρεια πλευρά της Ακρόπολης που ήταν αφιερωµένος σε διαφορετικές λατρείες: 
το δυτικό του µέρος στον Ποσειδώνα, στον ήρωα Ερεχθέα, στον Ήφαιστο και 
στον ήρωα Βούτη, ενώ το ανατολικό στη λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος. 
Υπήρχαν επίσης ιερά σηµεία, όπως το πηγάδι µε το θαλασσινό νερό και το ίχνος 
της τρίαινας του Ποσειδώνα, αλλά και ιερά αντικείµενα, όπως το άγαλµα της 
Αθηνάς και ο χρυσός λύχνος. Ο ναός, ο οποίος αποτελεί δείγµα της ιωνικής 
αρχιτεκτονικής του τέλους του 5ου αι. π.Χ., προκαλούσε και στην αρχαιότητα 
τον θαυµασµό των επισκεπτών. Το κείµενο στηρίζεται στην έκδοση του Spiro, 
Pausaniae Graeciae descriptio. 
 

Ἀττικὰ Ι, 26, 5−7 
 
Ἔστι δὲ καὶ οἴκηµα Ἐρέχθειον καλούµενον· πρὸ δὲ τῆς ἐσόδου Διός ἐστι βωµὸς 
Ὑπάτου, ἔνθα ἔµψυχον θύουσιν οὐδέν, πέµµατα δὲ θέντες οὐδὲν ἔτι οἴνῳ 
χρήσασθαι νοµίζουσιν. ἐσελθοῦσι δέ εἰσι βωµοί, Ποσειδῶνος, ἐφ᾽ οὗ καὶ Ἐρεχθεῖ 
θύουσιν ἔκ του µαντεύµατος, καὶ ἥρωος Βούτου, τρίτος δὲ Ἡφαίστου· γραφαὶ δὲ 
ἐπὶ τῶν τοίχων τοῦ γένους εἰσὶ τοῦ Βουταδῶν. καὶ – διπλοῦν γάρ ἐστι τὸ οἴκηµα – 
ὕδωρ ἐστὶν ἔνδον θαλάσσιον ἐν φρέατι. τοῦτο µὲν θαῦµα οὐ µέγα· καὶ γὰρ ὅσοι 
µεσόγαιαν οἰκοῦσιν, ἄλλοις τε ἔστι καὶ Καρσὶν Ἀφροδισιεῦσιν· ἀλλὰ τόδε τὸ 
φρέαρ ἐς συγγραφὴν παρέχεται κυµάτων ἦχον ἐπὶ νότῳ πνεύσαντι. καὶ τριαίνης 
ἐστὶν ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆµα· ταῦτα δὲ λέγεται Ποσειδῶνι µαρτύρια ἐς τὴν 
ἀµφισβήτησιν τῆς χώρας φανῆναι. 6ἱερὰ µὲν τῆς Ἀθηνᾶς ἐστιν ἥ τε ἄλλη πόλις καὶ 
ἡ πᾶσα ὁµοίως γῆ – καὶ γὰρ ὅσοις θεοὺς καθέστηκεν ἄλλους ἐν τοῖς δήµοις 
σέβειν, οὐδέν τι ἧσσον τὴν Ἀθηνᾶν ἄγουσιν ἐν τιµῇ –, τὸ δὲ ἁγιώτατον ἐν κοινῷ 
πολλοῖς πρότερον νοµισθὲν ἔτεσιν ἢ συνῆλθον ἀπὸ τῶν δήµων ἐστὶν Ἀθηνᾶς 
ἄγαλµα ἐν τῇ νῦν ἀκροπόλει, τότε δὲ ὀνοµαζοµένῃ πόλει· φήµη δὲ ἐς αὐτὸ ἔχει 
πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ τοῦτο µὲν οὐκ ἐπέξειµι εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, 
λύχνον δὲ τῇ θεῷ χρυσοῦν Καλλίµαχος ἐποίησεν· 7 ἐµπλήσαντες δὲ ἐλαίου τὸν 
λύχνον τὴν αὐτὴν τοῦ µέλλοντος ἔτους ἀναµένουσιν ἡµέραν, ἔλαιον δὲ ἐκεῖνο τὸν 
µεταξὺ ἐπαρκεῖ χρόνον τῷ λύχνῳ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐν ἡµέρᾳ καὶ νυκτὶ φαίνοντι. καί οἱ 
λίνου Καρπασίου θρυαλλὶς ἔνεστιν, ὃ δὴ πυρὶ λίνων µόνον οὐκ ἔστιν ἁλώσιµον· 
φοῖνιξ δὲ ὑπὲρ τοῦ λύχνου χαλκοῦς ἀνήκων ἐς τὸν ὄροφον ἀνασπᾷ τὴν ἀτµίδα. ὁ 
δὲ Καλλίµαχος ὁ τὸν λύχνον ποιήσας, ἀποδέων τῶν πρώτων ἐς αὐτὴν τὴν τέχνην, 
οὕτω σοφίᾳ πάντων ἐστὶν ἄριστος ὥστε καὶ λίθους πρῶτος ἐτρύπησε καὶ ὄνοµα 
ἔθετο κατατηξίτεχνον, ἢ θεµένων ἄλλων κατέστησεν ἐφ᾽ αὑτῷ. 
 

Μετάφραση 
Υπάρχει εκεί κι ένα οικοδόµηµα που λέγεται Ερέχθειο. Πριν από την είσοδο υπάρχει 
ένας βωµός για τον Ύπατο Δία, όπου δεν θυσιάζουν κανένα έµψυχο, προσφέρουν µόνο 
γλυκιές πίτες και δεν συνηθίζουν να χρησιµοποιούν κρασί. Μέσα σε αυτό υπάρχουν 
βωµοί, ένας για τον Ποσειδώνα, όπου οι Αθηναίοι υπακούοντας σε ένα χρησµό 
θυσιάζουν επίσης στον Ερεχθέα, ένας άλλος για τον ήρωα Βούτη και ένας τρίτος για τον 
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Ήφαιστο. Στους τοίχους υπάρχουν ζωγραφιές που αναπαριστούν το γένος των 
Βουτάδων. Και, καθώς το οικοδόµηµα είναι διπλό, υπάρχει µέσα και δεξαµενή µε 
θαλασσινό νερό. Αυτό δεν είναι πολύ περίεργο, γιατί δεξαµενές τέτοιου είδους έχουν 
και άλλοι που κατοικούν στην ενδοχώρα, όπως οι Κάρες της Αφροδισιάδας. Aυτή η 
δεξαµενή όµως είναι αξιοσηµείωτη για τον ήχο των κυµάτων που ακούγεται όταν 
φυσάει νότιος άνεµος. Υπάρχει και σηµάδι της τρίαινας στον βράχο. Αυτά λέγεται ότι 
παρουσιάστηκαν από τον Ποσειδώνα ως αποδείξεις κατά τη διεκδίκηση της χώρας. 6 
Και η πόλη και όλη η Αττική γη είναι αφιερωµένη στην Αθηνά, γιατί και όσοι δήµοι 
τιµούν άλλους θεούς, δεν τιµούν λιγότερο την Αθηνά. Το πιο ιερό σύµβολο, που 
θεωρούνταν ιερό από όλους πολλά χρόνια πριν να ενοποιηθούν οι δήµοι της Αθήνας σε 
συνοικισµό, είναι το άγαλµα της Αθηνάς που βρίσκεται στην περιοχή που ονοµάζεται 
τώρα Ακρόπολη, ενώ παλαιότερα λεγόταν πόλη. Φηµολογείται µάλιστα ότι το άγαλµα 
έπεσε από τον ουρανό. Δεν θα εξετάσω όµως, αν έτσι έχει το πράγµα ή αλλιώς. Ο 
Καλλίµαχος κατασκεύασε ένα χρυσό λύχνο για τη θεά. 7 Αφού γεµίσουν τον λύχνο µε 
λάδι, περιµένουν µέχρι την ίδια µέρα του επόµενου χρόνου, και το λάδι είναι επαρκές 
για να παραµείνει αναµµένος ο λύχνος µέρα και νύχτα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Το 
φιτίλι του είναι από καρπάσιο λινάρι, το µόνο είδος λιναριού που αντέχει στη φωτιά. 
Ένας χάλκινο φοίνικας πάνω από τον λύχνο, που φτάνει ως την οροφή, βγάζει προς τα 
πάνω τον καπνό. Ο Καλλίµαχος που έφτιαξε τον λύχνο, αν και δεν ήταν από τους 
πρώτους στην πλαστική τέχνη, ήταν ο καλύτερος απ’ όλους στην εφευρετικότητα: αυτός 
πρώτος τρύπησε την πέτρα και βρήκε το όνοµα «κατατηξίτεχνος», ή άλλοι τον 
επινόησαν και τον έκανε δικό του. 

 
Σχόλια 

5 Ἐρέχθειον: Με την αφορά στα µνηµεία του Αττάλου ολοκληρώνει ο περιηγητής την 
περιγραφή του χώρου ανατολικά του Παρθενώνα. Στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης το 
κυριότερο οικοδόµηµα είναι το Ερέχθειον στο οποίο αφιερώνει το εν λόγω χωρίο. 
 

Διός ἐστι βωµὸς Ὑπάτου: Το επίθετο ύπατος, δηλαδή ο υψηλότερος, απαντά ως επίθετο 
του Δία στην ποίηση (πβ. Όµηρος, Ἰλιὰς Θ 31, Τ 258), αλλά και ως αληθινό επώνυµο 
του θεού. Ο Ύπατος Δίας λατρευόταν στη Σπάρτη και στη Βοιωτία. Όπως περιγράφει 
και ο Παυσανίας στο εν λόγω χωρίο, προς τιµήν του δεν θυσίαζαν έµψυχα όντα, αλλά 
αφιέρωναν µόνο γλυκιές πίτες. 
 

ἐσελθοῦσι δέ εἰσι βωµοί: Οι υπόλοιποι θεοί και ήρωες που λατρεύονταν στο κτίσµα αυτό 
ήταν σύνναοι της Αθηνάς, στην οποία ήταν αφιερωµένη όλη η πόλη της Αθήνας. 
Πιθανόν το ανατολικό τµήµα του Ερέχθειου ήταν αφιερωµένο στη θεά και το δυτικό 
στον Ποσειδώνα. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Παπαχατζής (Αττικά 353) στο 27, 2 ο 
Παυσανίας φαίνεται ότι αποδίδει το ανατολικό µέρος στον Ποσειδώνα και το δυτικό 
στην Αθηνά, της οποίας τον ναό παρουσιάζει δεύτερο. 
 

Ἐρεχθεῖ : Ο Ερεχθέας εµφανίζεται ήδη στην Ιλιάδα ως γιος της Γης, τον οποίο είχε 
δεχτεί και αναθρέψει η Αθηνά στον ναό της (Β 547). Ο Ερεχθέας συχνά ταυτίζεται µε 
τον Εριχθόνιο, γιο του Ηφαίστου και της Γης τον οποίο µεγάλωσε η Αθηνά θέλοντας να 
τον κάνει θεό (βλ. Απολλόδωρος 3, 14, 6). Με βάση τις πληροφορίες του Παυσανία οι 
Αθηναίοι λάτρευαν µαζί µε την Αθηνά και τον Ερεχθέα. (βλ. Παπαχατζής, Αττικά 353-
354). 
 

ἔκ του µαντεύµατος: Η παρατήρηση του Παυσανία ότι οι Αθηναίοι κατόπιν ενός 
χρησµού θυσίαζαν στον κοινό βωµό τόσο στον Ποσειδώνα όσο και στον Ερεχθέα 
βασίζεται σε µία επιγραφή στον βωµό την οποία είχε διαβάσει ο συγγραφέας (βλ. 
Παπαχατζής, Αττικά 359). 
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Βούτου: Ο Βούτης ήταν αδελφός του Ερεχθέα και κατά τον µύθο πήρε την ιερατεία της 
Αθήνας. Έτσι, είχε κι αυτός τον δικό του βωµό στον ναό, όπως περιγράφει ο Παυσανίας. 
Ως την ύστερη αρχαιότητα η οικογένεια των Βουτάδων διατηρούσε το ιερατικό αξίωµα 
(βλ. και Παπαχατζής, Αττικά 357). 
 

τριαίνης: Το σηµάδι της τρίαινας στον βράχο είχε µείνει ως ανάµνηση του 
ανταγωνισµού µεταξύ της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την πόλη της Αθήνας. Όταν ο 
Ποσειδώνας έπληξε τον βράχο της Ακρόπολης µε την τρίαινά του, ανάβλυσε θαλασσινό 
νερό, δώρο στους Αθηναίους. 
 

6 Ἀθηνᾶς ἄγαλµα: Το ξύλινο άγαλµα της Αθηνάς είχε τεράστια σηµασία για την πόλη 
της Αθήνας. Η Αθηνά λατρευόταν ως Πολιάδα και οι κάτοικοι της προσέφεραν λαµπρές 
θυσίες. Πίστευαν ότι το άγαλµα είχε πέσει από τον ουρανό, ενώ είχε κεντρική θέση σε 
πλήθος εορτών, όπως τα Παναθήναια, τα Πλυντήρια, τα Καλλυντήρια κ.α. Στα 
Καλλυντήρια και τα Πλυντήρια πραγµατοποιούνταν καθαρισµός και πλύσιµο του 
ξύλινου αγάλµατος της θεάς αντίστοιχα. 
 

7 Καρπασίου: Η Καρπασία ή Κάρπασος ήταν πόλη στα βορειοανατολικά της Κύπρου, 
από την οποία πήρε το όνοµά της η άκαυστη ύλη, που λέγεται άσβεστος ή αµίαντος.  
 

κατατηξίτεχνον: Το επίθετο που αποδίδεται στον Καλλίµαχο έχει προβληµατίσει αρκετά 
τους µελετητές. Σε ορισµένα χειρόγραφα παραδίδεται ο τύπος κακιζότεχνος ο οποίος 
ωστόσο δεν συµφωνεί µε τα λεγόµενα του Παυσανία. Ο όρος κατατηξίτεχνος, δηλαδή 
αυτός που εµπνέει µε την τέχνη του, ταιριάζει στον Καλλίµαχο ο οποίος ήταν 
εφευρετικός και σχολαστικός στη δουλειά του. Το επίθετο παραδίδεται και από τον 
Πλίνιο (Naturalis Historia 34, 92). 

 
Ἀττικὰ Ι, 27, 3 

 
Στο απόσπασµα που ακολουθεί περιγράφεται η γιορτή των Αρρηφορίων προς 
τιµήν της Αθηνάς και συγκεκριµένα ο ρόλος των δύο νεαρών παρθένων 
κοριτσιών που διέµεναν για κάποιους µήνες στον ναό της θεάς στην Ακρόπολη. 
 
 Ἃ δέ µοι θαυµάσαι µάλιστα παρέσχεν, ἔστι µὲν οὐκ ἐς ἅπαντα<ς> γνώριµα, γρά-
ψω δὲ οἷα συµβαίνει. παρθένοι δύο τοῦ ναοῦ τῆς Πολιάδος οἰκοῦσιν οὐ πόρρω, 
καλοῦσι δὲ Ἀθηναῖοι σφᾶς ἀρρηφόρους· αὗται χρόνον µέν τινα δίαιταν ἔχουσι 
παρὰ τῇ θεῷ, παραγενοµένης δὲ τῆς ἑορτῆς δρῶσιν ἐν νυκτὶ τοιάδε. ἀναθεῖσαί 
σφισιν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἃ ἡ τῆς Ἀθηνᾶς ἱέρεια δίδωσι φέρειν, οὔτε ἡ διδοῦσα 
ὁποῖόν τι δίδωσιν εἰδυῖα οὔτε ταῖς φερούσαις ἐπισταµέναις – ἔστι δὲ περίβολος ἐν 
τῇ πόλει τῆς καλουµένης ἐν Κήποις Ἀφροδίτης οὐ πόρρω καὶ δι’ αὐτοῦ κάθοδος 
ὑπόγαιος αὐτοµάτη –, ταύτῃ κατίασιν αἱ παρθένοι. κάτω µὲν δὴ τὰ φερόµενα 
λείπουσιν, λαβοῦσαι δὲ ἄλλο τι κοµίζουσιν ἐγκεκαλυµµένον· καὶ τὰς µὲν ἀφιᾶσιν 
ἤδη τὸ ἐντεῦθεν, ἑτέρας δὲ ἐς τὴν ἀκρό πολιν παρθένους ἄγουσιν ἀντ’ αὐτῶν. 
 

Μετάφραση 
Υπάρχει και κάτι που µου φάνηκε παράξενο, κι επειδή δεν είναι γνωστό σε όλους, θα 
γράψω τι ακριβώς συµβαίνει. Δύο παρθένα κορίτσια κατοικούν κοντά στον ναό της 
Πολιάδος, τα οποία οι Αθηναίοι αποκαλούν αρρηφόρους. Αυτές ζουν ορισµένο χρόνο 
κοντά στη θέα, κι όταν φτάσει η γιορτή συµµετέχουν στην εξής τελετή κατά τη νύχτα: 
τοποθετούν στα κεφάλια τους ό,τι τους δώσει η ιέρεια της Αθηνάς να µεταφέρουν, χωρίς 
να ξέρουν τι είναι αυτό ούτε η ιέρεια που το παραδίδει ούτε αυτές που το µεταφέρουν. 
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Υπάρχει µέσα στην πόλη ένας περίβολος της αποκαλούµενης Αφροδίτης της εν Κήποις 
όχι µακριά (από εκεί που µένουν οι αρρηφόρες) και σε αυτό το µέρος βρίσκεται φυσική 
υπόγεια δίοδος, από την οποία κατεβαίνουν οι παρθένες. Εκεί κάτω αφήνουν όσα 
µεταφέρουν και αφού λάβουν κάτι άλλο το µεταφέρουν καλυµµένο. Και αυτές τις 
κοπέλες τις αφήνουν ελεύθερες τότε και παίρνουν άλλες κοπέλες τη θέση τους στην 
ακρόπολη. 
 

Σχόλια 
ἀρρηφόρους: Οι παρθένες αυτές κοπέλες ονοµάζονται έτσι επειδή µεταφέρουν άρρητα 
ιερά αντικείµενα. Η γιορτή των Αρρηφορίων προς τιµήν της Αθηνάς 
πραγµατοποιούνταν σε άγνωστη µέρα του µήνα Σκιροφοριώνα (µέσα Ιουνίου-µέσα 
Ιουλίου). Το οίκηµα όπου διέµεναν τα νεαρά κορίτσια βρισκόταν κοντά στον ναό της 
Πολιάδας, τον οποίο περιγράφει λίγο νωρίτερα ο Παυσανίας (Ι 27, 1−2). Ο συγγραφέας 
αναφέρει δύο αρρηφόρους οι οποίες µετέφεραν τα ιερά αντικείµενα της θεάς κατά τη 
νύχτα. Η ηλικία τους κυµαινόταν από επτά έως έντεκα έτη, ενώ επιλέγονταν από 
αριστοκρατικές οικογένειες της Αθήνας. Έµεναν κάποιους µήνες µακριά από το σπίτι 
τους στις υπηρεσίες της θεάς.  
 

ἐν Κήποις Ἀφροδίτης: Στο Ι, 19, 2 ο Παυσανίας αναφέρει ότι το ιερό της Αφροδίτης εν 
Κήποις βρισκόταν έξω από την πόλη, στην περιοχή Κήποι. Μέσα στην πόλη υπήρχε ένα 
µικρό ιερό της θεάς, όχι µακριά από το µέρος όπου διέµεναν οι νεαρές παρθένες, το 
οποίο ανακαλύφθηκε το 1931 (βλ. και Παπαχατζής, Αττικά 363−364). Η αναφορά στην 
Αφροδίτη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, δεδοµένου ότι δεν συνδέεται 
µε τη λατρεία της Αθηνάς και τις τελετές στις οποίες συµµετείχαν οι αρρηφόρες. Η 
βιβλιογραφία έχει ασχοληθεί µε την τοποθεσία του ιερού της Αφροδίτης, καθώς και µε 
την ερµηνεία του επιρρήµατος οὐ πόρρω (βλ. αναλυτικότερα Kadletz, Pausanias 1.27.3 
445−446). 
 

Βοιωτικὰ IX 12, 3−4 
 
Τα Βοιωτικὰ είναι το ένατο βιβλίο του Παυσανία και γράφτηκαν περίπου το 175 
µ.Χ. Η περιγραφή της Θήβας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο χωρίζεται σε 
διάφορα κεφάλαια. Με κέντρο τη βοιωτική πρωτεύουσα ο Παυσανίας 
περιγράφει στη συνέχεια πέντε διαδροµές ακτινωτά από την πόλη131 και µε 
αφορµή τις διάφορες πόλεις που συναντά περιγράφει µύθους και ιστορικά 
γεγονότα της Βοιωτίας. Στο παρακάτω απόσπασµα περιγράφει την Καδµεία, την 
ακρόπολη της Θήβας, και τους ιερούς χώρους που σχετίζονται µε την οικογένεια 
του Κάδµου και τον θεό Διόνυσο.  
 
(..) φασὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι, καθότι τῆς ἀκροπόλεως ἀγορά σφισιν ἐφ’ ἡµῶν 
πεποίηται, Κάδµου τὸ ἀρχαῖον οἰκίαν εἶναι· θαλάµων δὲ ἀποφαίνουσι τοῦ µὲν 
Ἁρµονίας ἐρείπια καὶ ὃν Σεµέλης φασὶν εἶναι, τοῦτον δὲ καὶ ἐς ἡµᾶς ἔτι ἄβατον 
φυλάσσουσιν ἀνθρώποις. Ἑλλήνων δὲ τοῖς ἀποδεχοµένοις ᾆσαι Μούσας ἐς τὸν 
Ἁρµονίας γάµον τὸ χωρίον ἐστὶν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς, ἔνθα δή φασι τὰς θεὰς ᾆσαι. 4 
λέγεται δὲ καὶ τόδε, ὡς ὁµοῦ τῷ κεραυνῷ βληθέντι ἐς τὸν Σεµέλης θάλαµον πέσοι 
ξύλον ἐξ οὐρανοῦ· Πολύδωρον δὲ τὸ ξύλον τοῦτο χαλκῷ λέγουσιν ἐπικοσµήσαντα 
Διόνυσον καλέσαι Κάδµον. πλησίον δὲ Διονύσου ἄγαλµα, καὶ τοῦτο Ὀνασιµήδης 
																																																								
131 Βλ. και Παπαχατζής, Βοιωτικά – Φωκικά 3. 
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ἐποίησε δι’ ὅλου πλῆρες ὑπὸ τοῦ χαλκοῦ· τὸν βωµὸν δὲ οἱ παῖδες εἰργάσαντο οἱ 
Πραξιτέλους. 

 
Μετάφραση 

Οι Θηβαίοι λένε ότι στον χώρο εκείνο της ακρόπολής τους, όπου σήµερα είναι η αγορά 
τους, τον παλιό καιρό ήταν το σπίτι του Κάδµου. Επιδεικνύουν και ερείπια του θαλάµου 
της Αρµονίας και ενός που λένε ότι ήταν της Σεµέλης. Αυτόν ακόµη και σήµερα τον 
κρατάνε άβατο από ανθρώπους. Για τους Έλληνες που δέχονται πως στον γάµο της 
Αρµονίας είχαν τραγουδήσει οι Μούσες, ο χώρος όπου λένε ότι τραγούδησαν είναι στην 
αγορά.4 Λέγεται και το εξής: µαζί µε τον κεραυνό που ρίχτηκε στον θάλαµο της Σεµέλης 
έπεσε από τον ουρανό και ένα ξύλο. Λένε ότι ο Πολύδωρος στόλισε το ξύλο αυτό µε 
χαλκό και το ονόµασε Διόνυσο Κάδµο. Εκεί κοντά υπάρχει άγαλµα του Διονύσου, που 
το έφτιαξε ο Ονασιµήδης ολόκληρο από χαλκό και στο εσωτερικό του. Τον βωµό 
κατασκεύασαν τα παιδιά του Πραξιτέλη. 
 

Σχόλια 
3 Κάδµου: Σύµφωνα µε το µύθο, ο Κάδµος, γιος του βασιλιά της Φοινίκης Αγήνωρ και 
της βασίλισσας Τηλέφασσας ή Τηλέφης, ψάχνοντας για τη χαµένη αδερφή του Ευρώπη, 
έφτασε στη Βοιωτία και ίδρυσε τη Θήβα. 
 

θαλάµων δὲ ἀποφαίνουσι: ο Παυσανίας δεν βλέπει άλλα κατάλοιπα του ανακτόρου του 
Κάδµου παρά µόνο τους δύο θαλάµους. 
 

Ἁρµονίας: Στη θηβαϊκή παράδοση η Αρµονία είναι κόρη του Άρη και της Αφροδίτης. Ο 
Δίας ο ίδιος την πάντρεψε µε τον Κάδµο. Ο γάµος έγινε επάνω στην Καδµεία, την 
ακρόπολη της Θήβας, µε την παρουσία των θεών. 
 

Σεµέλης: Η Σεµέλη είναι µία από τις τέσσερεις κόρες του ιδρυτή και πρώτου βασιλιά της 
Θήβας Κάδµου (οι άλλες κόρες είναι η Αγαύη, η Αυτονόη και η Ινώ). Η Σεµέλη 
θανατώθηκε µε δόλο και τροµερή σκληρότητα από την Ήρα, όταν ήταν έγκυος στον 
Διόνυσο από τον Δία. Η Ήρα έπεισε τη νεαρή κοπέλα να ζητήσει από τον Δία να 
εµφανιστεί µπροστά της µε όλη τη µεγαλοπρέπειά του. Ο βίαιος θάνατός της από τον 
κεραυνό του θεού δηµιούργησε µια άσβεστη φωτιά, η οποία περιγράφεται και στην 
τραγωδία του Ευριπίδη Βάκχες (στ. 7−9).  
 

τοῦτον δὲ καὶ ἐς ἡµᾶς ἔτι ἄβατον φυλάσσουσιν ἀνθρώποις: Ο Κάδµος όρισε κατά το 
παρελθόν ως άβατο ιερό τον τόπο αυτό, στον οποίο βρήκε η κόρη του Σεµέλη τον 
θάνατο, ενώ ο γιος της Σεµέλης Διόνυσος ανέλαβε να τον καλύψει µε πράσινα φύλλα 
αµπελιού και πλούσια τσαµπιά σταφυλιού. Ο Παυσανίας µαρτυρεί ότι στην εποχή του 
έδειχναν το κατεστραµµένο νυφικό δωµάτιο (τὸν θάλαµον) της Σεµέλης ως µέρος του 
αρχαίου οίκου του Κάδµου στην ακρόπολη των Θηβών (βλ. και Παπαθωµάς, Βάκχες 
425). 
 

4 Πολύδωρον: Ο Πολύδωρος ήταν βασιλιάς της Θήβας, γιος του Κάδµου και της Αρµο-
νίας, και αδελφός της Σεµέλης, της Αγαύης, της Ινούς και της Αυτονόης. Παντρεύτηκε 
τη Νυκτηίδα, κόρη του Νυκτέα, από την οποία απέκτησε τον Λάβδακο. 
 

Διόνυσον καλέσαι Κάδµον: ο Παυσανίας αναφέρει ότι το ξύλινο άγαλµα του θεού 
Διονύσου που έπεσε από τον ουρανό ονοµαζόταν Διόνυσος Κάδµος. Από την περιγραφή 
του δεν φαίνεται ότι το είχε δει. Σε µια δελφική επιγραφή του τρίτου αιώνα αποκαλείται 
Διόνυσος Καδµείος. Εκεί συνδέεται µε τις λατρευτικές τελετές της τριετηρίδας. Ο όρος 
ανήκει στο τελετουργικό λεξιλόγιο που σχετίζεται µε την ὀρειβασία, η οποία 
πραγµατοποιούνταν «κάθε δύο χρόνια στα µέσα του χειµώνα και, σύµφωνα µε τη 
µαρτυρία του Παυσανία, περιλάµβανε αποστολή Αθηναίων γυναικών στους Δελφούς 
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(στην κορυφή του Παρνασσού)». Βλ. Στεφανής, Ευριπίδου Βάκχαι 228. Βλ. και 
παρακάτω Χ 4, 3). 
 

παῖδες εἰργάσαντο οἱ Πραξιτέλους: οι γιοι του Πραξιτέλη, Κηφισόδοτος και Τίµαιος 
εργάζονταν συχνά µαζί.  
 

Φωκικὰ Χ 4, 1−3 
 
Το 176 µ.Χ. ο Παυσανίας γράφει και το τελευταίο του βιβλίο, τα Φωκικά, στο 
οποίο πρωταγωνιστεί η περιγραφή των Δελφών. Ξεκινάει από την περιγραφή 
της περιοχής της Χαιρώνειας, όπου είχε σταµατήσει τα Βοιωτικά. Στο 
απόσπασµα που ακολουθεί περιγράφεται η πόλη Πανοπεύς, καθώς και διάφοροι 
µύθοι και παραδόσεις µεταξύ των οποίων τα έθιµα των Θυιάδων. 
 
(…) στάδια δὲ ἐκ Χαιρωνείας εἴκοσιν ἐς Πανοπέας ἐστὶ πόλιν Φωκέων, εἴγε 
ὀνοµάσαι τις πόλιν καὶ τούτους οἷς γε οὐκ ἀρχεῖα οὐ γυµνάσιόν ἐστιν, οὐ θέατρον 
οὐκ ἀγορὰν ἔχουσιν, οὐχ ὕδωρ κατερχόµενον ἐς κρήνην, ἀλλὰ ἐν στέγαις κοίλαις 
κατὰ τὰς καλύβας µάλιστα τὰς ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἐνταῦθα οἰκοῦσιν ἐπὶ χαράδρᾳ. 
ὅµως δὲ ὅροι γε τῆς χώρας εἰσὶν αὐτοῖς ἐς τοὺς ὁµόρους, καὶ ἐς τὸν σύλλογον 
συνέδρους καὶ οὗτοι πέµπουσι τὸν Φωκικόν. καὶ γενέσθαι µὲν τῇ πόλει τὸ ὄνοµα 
λέγουσιν ἀπὸ τοῦ Ἐπειοῦ πατρός, αὐτοὶ δὲ οὐ Φωκεῖς, Φλεγύαι δὲ εἶναι τὸ ἐξ 
ἀρχῆς καὶ ἐς τὴν γῆν διαφυγεῖν φασι τὴν Φωκίδα ἐκ τῆς Ὀρχοµενίας. 2 Πανοπέων 
δὲ τὸν ἀρχαῖον θεώµενοι περίβολον ἑπτὰ εἶναι σταδίων µάλιστα εἰκάζοµεν· ὑπῄει 
τε ἐπῶν ἡµᾶς τῶν Ὁµήρου µνήµη ὧν ἐποίησεν ἐς Τιτυόν, καλλίχορον τῶν 
Πανοπέων ὀνοµάσας τὴν πόλιν, καὶ ὡς ἐν τῇ µάχῃ τῇ [τε] ἐπὶ τῷ Πατρόκλου 
νεκρῷ καὶ Σχεδίον τὸν Ἰφίτου βασιλεύοντα Φωκέων καὶ ἀποθανόντα ὑφ’ 
Ἕκτορος κατοικεῖν εἶπεν ἐν τῷ Πανοπεῖ. τοῦτο µὲν δὴ ἐφαίνετο ἡµῖν ἔχειν αἰτίαν, 
φόβῳ τῶν Βοιωτῶν —κατὰ γὰρ τοῦτό ἐστιν ἐκ τῆς Βοιωτίας ἡ ἐς τὴν Φωκίδα 
ἐσβολὴ ῥᾴστη—ἐνταῦθα οἰκεῖν τὸν βασιλέα 3ἅτε φρουρίῳ τῷ Πανοπεῖ χρώµενον· 
τὸ ἕτερον δὲ οὐκ ἐδυνήθην συµβαλέσθαι πρότερον, ἐφ’ ὅτῳ καλλίχορον τὸν 
Πανοπέα εἴρηκε, πρὶν ἢ ἐδιδάχθην ὑπὸ τῶν παρ’ Ἀθηναίοις καλουµένων 
Θυιάδων. αἱ δὲ Θυιάδες γυναῖκες µέν εἰσιν Ἀττικαί, φοιτῶσαι δὲ ἐς τὸν 
Παρνασσὸν παρὰ ἔτος αὐταί τε καὶ αἱ γυναῖκες Δελφῶν ἄγουσιν ὄργια Διονύσῳ. 
Ταύταις ταῖς Θυιάσι κατὰ τὴν ἐξ Ἀθηνῶν ὁδὸν καὶ ἀλλαχοῦ χοροὺς ἱστάναι καὶ 
παρὰ τοῖς Πανοπεῦσι καθέστηκε· καὶ ἡ ἐπίκλησις ἡ ἐς τὸν Πανοπέα Ὁµήρου 
ὑποσηµαίνειν τῶν Θυιάδων δοκεῖ τὸν χορόν. 
 

Μετάφραση 
Σε απόσταση είκοσι σταδίων από τη Χαιρώνεια βρίσκεται η πόλη του Φωκέων 
Πανοπεύς, αν µπορεί κανείς να την ονοµάσει πόλη παρόλο που δεν έχει κανένα δηµόσιο 
κτίριο για τους άρχοντες ούτε θέατρο ούτε αγορά ούτε νερό να κατεβαίνει σε πηγάδι. 
Αλλά κάτω από κυρτές στέγες που µοιάζουν πολύ µε τις καλύβες των βουνών, εκεί 
κατοικούν οι άνθρωποι σε µια χαράδρα. Αλλά έχουν όρια που ξεχωρίζουν τη δική τους 
χώρα από τις γειτονικές χώρες και στέλνουν κι αυτοί αντιπροσώπους στο φωκικό 
συνέδριο. Και λένε ότι η πόλη πήρε το όνοµά της από τον πατέρα του Επειού και πως οι 
ίδιοι αρχικά δεν ήταν Φωκείς, αλλά Φλεγύες που διέφυγαν στη Φωκίδα από τον 
Ορχοµενό. 2 Κοιτάζοντας τα παλιά τείχη των Πανοπέων υποθέτουµε ότι έχουν µήκος 
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επτά σταδίων. Θυµήθηκα τους στίχους του Οµήρου για τον Τιτυό, όπου αναφέρει την 
πόλη των Πανοπέων µε τους ωραίους χορούς, και πως στη µάχη για το σώµα του 
Πατρόκλου ο Σχέδιος, γιος του Ιφιτού και βασιλιάς των Φωκέων, που σκοτώθηκε από 
τον Έκτορα, ζούσε στον Πανοπέα. Και µου φαίνεται ότι ο λόγος που ο βασιλιάς ζούσε 
εκεί ήταν ο φόβος των Βοιωτών. Γιατί στο σηµείο αυτό βρίσκει κανείς το ευκολότερο 
πέρασµα από τη Βοιωτία στη Φωκίδα. 3 Ο βασιλιάς λοιπόν χρησιµοποιούσε την περιοχή 
ως φρούριο. Το προηγούµενο χωρίο, στο οποίο ο Όµηρος µιλά για τους ωραίους χορούς 
του Πανοπέα, δεν µπορούσα να το καταλάβω πριν το διδαχθώ από τις γυναίκες που οι 
Αθηναίοι αποκαλούν Θυιάδες. Οι Θυιάδες είναι γυναίκες από την Αττική, που κάθε 
δεύτερο χρόνο πηγαίνουν στον Παρνασσό µαζί µε τις γυναίκες από τους Δελφούς και 
πραγµατοποιούν λατρευτικές τελετές προς τιµήν του Διονύσου. Είναι έθιµο για τις 
Θυιάδες να τελούν χορούς σε διάφορα σηµεία κατά µήκος της διαδροµής από την 
Αθήνα, και στον Πανοπέα. Και το επίθετο που αποδίδει ο Όµηρος στον Πανοπέα 
φαίνεται ότι αναφέρεται στον χορό των Θυιάδων. 

 
Σχόλια 

1 στάδια δὲ ἐκ Χαιρωνείας εἴκοσιν ἐς Πανοπέας ἐστὶ πόλιν Φωκέων: Όπως παρατηρεί ο 
Παπαχατζής (Βοιωτικά και Φωκικά 278−279) στην αρχαιότητα µπορούσε να φτάσει 
κάποιος από τη Χαιρώνεια της Βοιωτίας στον Πανοπέα, την πρώτη φωκική πόλη, µε 
πορεία µίας περίπου ώρας.  
 

εἴγε ὀνοµάσαι τις πόλιν… κρήνην: Πολλές πόλεις που ήταν ανεπτυγµένες κατά την 
αρχαϊκή και κλασική περίοδο είχαν παρακµάσει ή ακόµη και εκλείψει στην ύστερη 
αρχαιότητα. Ο Πανοπέας διατηρούσε τον τίτλο της πόλης, αν και, όπως περιγράφει ο 
Παυσανίας, δεν διέθετε πλέον ούτε θέατρο, ούτε αγορά ούτε κτήρια για τους τοπικούς 
άρχοντες.  
 

ἀπὸ τοῦ Ἐπειοῦ πατρός: Πατέρας του Επειού ήταν ο ήρωας Πανοπεύς (βλ. Όµηρος, 
Ἰλιὰς Ψ 665, Ὀδύσσεια θ 493). Ο Επειός ήταν περίφηµος τεχνίτης ο οποίος µάλιστα 
κατασκεύασε και τον δούρειο ίππο (Ὀδύσσεια λ 523). 
 

Φλεγύαι δὲ εἶναι τὸ ἐξ ἀρχῆς: Για τους Φλεγύες βλ. Παυσανίας ΙΧ 36, 1−3. Υπήρξαν 
πολεµοχαρές φύλο που ξεκίνησαν από την περιοχή του Ορχοµενού και εξαπλώθηκαν 
στις γύρω περιοχές µέχρι να τους εξοντώσει ο θεός Απόλλωνας. Ένα µικρό µέρος τους 
όµως γλίτωσε και µεταφέρθηκε στον Πανοπέα. 
 

2 Τιτυόν: Ο γίγαντας Τιτυός είχε συναντήσει κοντά στον Πανοπέα τη Λητώ η οποία 
πήγαινε στους Δελφούς. Παρασυρµένος από τον ερωτικό πόθο του της επιτέθηκε, όµως 
την έσωσαν τα παιδιά της Απόλλωνας και Άρτεµις σκοτώνοντας τον Τιτυό (βλ. 
Απολλόδωρος Ι 4, 1). 
 

ἐπὶ τῷ Πατρόκλου νεκρῷ: Βλ. Ἰλιὰς Ρ 306 κε. 
 

3 Θυιάδων: Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, η Θυία είναι µία Νύµφη η οποία κατά 
την παράδοση ήταν η πρώτη ιέρεια του Διονύσου στους Δελφούς. Από τη Θυία πήραν 
το όνοµά τους οι Θυιάδες. Ο Παυσανίας στο Ι 6, 4 αναφέρει τη Θυία ως κόρη του 
Καστάλου και ως πρώτη ιέρεια του Διονύσου στους Δελφούς. Έτσι, Θυιάδες 
ονοµάστηκαν οι γυναίκες που τελούσαν στον Παρνασσό τα διονυσιακά όργια. Για τις 
Θυιάδες βλ. και όσα γράφει ο Πλούταρχος στις Φωκίδες (249e-f). Το απόσπασµα 
αποτελεί σηµαντική µαρτυρία για την πραγµατοποίηση ορειβασίας και οµαδικών 
βακχικών τελετών στις πλαγιές του Παρνασσού κατά τον δεύτερο αιώνα µ.Χ. 
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ΚΟΣΜΑΣ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗΣ 
 

Θεοδώρα Αντωνοπούλου 
 
Ο Κοσµάς ήταν Αλεξανδρινός έµπορος, που άκµασε την εποχή του 
Ιουστινιανού. Ταξίδεψε στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ερυθρά θάλασσα, 
στην Αιθιοπία ως τις ακτές της Σοµαλίας, στον Περσικό κόλπο και ίσως στον 
Ινδικό ωκεανό, εξ ου και το προσωνύµιό του Ινδικοπλεύστης. Ωστόσο, ο όρος 
«Ινδία» στο έργο είναι ασαφής, καθώς αφορά στην περιοχή από την Κεϋλάνη ως 
την Αιθιοπία. Είναι πιθανό ότι µόνασε αργότερα στη ζωή του. Φαίνεται επίσης 
από το έργο του ότι ήταν νεστοριανός. 

Ο Κοσµάς αναφέρει (στον Πρόλογο που παρατίθεται στη συνέχεια) ότι 
συνέγραψε τρία έργα, που είναι τα εξής: 1) η Χριστιανικὴ Τοπογραφία, 
εκτεινόµενη σε δέκα βιβλία (λόγους), 2) µια Γεωγραφία, από την οποία δεν 
σώζεται παρά µόνο µικρό µέρος, το οποίο αναφέρεται ως το ενδέκατο βιβλίο της 
Τοπογραφίας, και 3) µια χαµένη Αστρονοµία. Ένα τέταρτο έργο του Κοσµά ήταν 
ένα υπόµνηµα στο Άσµα Ασµάτων σε τέσσερα βιβλία. Υπολογίζεται ότι η 
Τοπογραφία γράφτηκε µεταξύ 547–549, ενώ προηγήθηκε η Γεωγραφία. 

Η γλώσσα του Κοσµά είναι η οµιλούµενη της εποχής, συνέχεια της 
Ελληνιστικής Κοινής, και προδίδει, κυρίως από την άποψη της γραµµατικής και 
του συντακτικού, την έλλειψη φροντισµένης εκπαίδευσης. 

 
Χριστιανικὴ Τοπογραφία 

 
Θεοδώρα Αντωνοπούλου 

 
Στη Χριστιανική Τοπογραφία ο κύριος σκοπός του Κοσµά ήταν πολεµικός: η 
αναίρεση του πτολεµαϊκού κοσµοειδώλου και µαζί µε αυτό της σύγχρονής του 
κοσµολογίας, που βασιζόταν στο σφαιρικό µοντέλο του Αριστοτέλη. Ο Κοσµάς 
ήταν οπαδός της ερµηνευτικής σχολής της Αντιόχειας, η οποία υποστήριζε την 
κυριολεκτική αποδοχή και ερµηνεία της παλαιοδιαθηκικής αφήγησης της 
δηµιουργίας του κόσµου, σε αντίθεση µε την αλεξανδρινή ερµηνευτική σχολή, 
που δεχόταν την αλληγορική εξήγηση και το σφαιρικό µοντέλο. Κατά τον 
συγγραφέα, ο κόσµος έχει το σχήµα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου και προσο-
µοιάζει στη Σκηνή του Μωϋσή (Έξοδ. 25–31 και 35–40). Τα Ἐξηγητικὰ εἰς τὴν 
Μωϋσέως κοσµογονίαν (De opificio mundi) του συγχρόνου του αλεξανδρινού 
φιλοσόφου και θεολόγου Ιωάννη Φιλοπόνου (περ. 490 – µετά το 567) πιθανώς 
αποτελούσαν αντίδραση στην κοσµολογία αυτή. Η Τοπογραφία δηµοσιεύτηκε 
ανώνυµα· έχει µάλιστα προταθεί ότι το όνοµα «Κοσµάς» είναι πεποιηµένο και 
σχετίζεται µε το θέµα του βιβλίου, που είναι ο κόσµος, το σύµπαν.  

Στο σωζόµενο τµήµα της η Γεωγραφία παρέχει σηµαντικότατες πληροφο-
ρίες για τις εµπορικές σχέσεις της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας µε την Αφρική και 
την Ασία, και µάλιστα για τον ανταγωνισµό του βυζαντινού και του περσικού 
εµπορίου, για τον χριστιανισµό στην Ασία, καθώς και για την πανίδα και τη 
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χλωρίδα των χωρών όπου ταξίδεψε ο Κοσµάς ή για τις οποίες άκουσε σχετικές 
διηγήσεις.  

Τα έργα του συνοδεύονταν από χάρτες, σχέδια και σχεδιαγράµµατα, τα 
οποία συνέχισαν να αντιγράφονται από τους γραφείς. Σώζονται µάλιστα τρία 
ιστορηµένα χειρόγραφα της Χριστιανικής Τοπογραφίας, το παλαιότερο από τα 
οποία είναι του ένατου αιώνα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο Πρόλογος από τη Χριστιανική Τοπογραφία, 
ένα τµήµα του πίνακα περιεχοµένων του έργου και, τέλος, ένα απόσπασµα από 
το λεγόµενο ενδέκατο βιβλίο της, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, προέρχεται από 
την εν πολλοίς απωλεσθείσα Γεωγραφία του Κοσµά.  

CPG 7468. 
Έκδ.: W. Wolska-Conus, Cosmas Indicopleustès, Topographie chré-

tienne, Sources Chrétiennes 141, 159, 197, Paris 1968–1973. 
 

Πρόλογος, Πίναξ και 11, 13–15. 17–19 
 

Πρόλογος 
Πρῶτον µὲν πάντων παρακαλῶ τοὺς µέλλοντας ἐντυγχάνειν τῇδε τῇ βίβλῳ, ἵνα 
µετὰ πάσης προσοχῆς καὶ ἐπιµελείας τὴν ἀνάγνωσιν ποιήσωνται, καὶ µὴ παρέργως 
αὐτὴν διαδραµεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ σχήµατα καὶ τὰς ἐγκειµένας 
ἱστορίας µετὰ πάσης σπουδῆς φιλοπόνως ἀποµάξοιντο, καὶ µετὰ τὸ τέλος δὲ τῆς 
βίβλου ἐγκυψάτωσαν καὶ τῷ τόµῳ τῷ παρ’ ἡµῶν γενοµένῳ πρὸς τὸν φιλόχριστον 
Κωνσταντῖνον, ἐν ᾧπερ καταγέγραπται πλατυτέρως πᾶσα ἡ γῆ, ἥ τε πέραν τοῦ 
Ὠκεανοῦ καὶ αὕτη, καὶ πᾶσαι αἱ χῶραι, ἔτι τε καὶ τὰ νότια µέρη τὰ ἀπὸ 
Ἀλεξανδρείας ἕως τοῦ νοτιαίου Ὠκεανοῦ, λέγω δὴ ὁ Νεῖλος ποταµὸς καὶ αἱ 
παρακείµεναι χῶραι καὶ τὰ ἔθνη τῆς τε Αἰγύπτου πάσης καὶ Αἰθιοπίας, ἔτι τε καὶ ὁ 
Ἀράβιος κόλπος καὶ αἱ παρακείµεναι χῶραι καὶ ἔθνη ἕως πάλιν τοῦ αὐτοῦ 
Ὠκεανοῦ, ὁµοίως καὶ ἡ µέση γῆ τοῦ τε ποταµοῦ καὶ τοῦ κόλπου καὶ αἱ πόλεις καὶ 
αἱ χῶραι καὶ τὰ ἔθνη τὰ ἐν αὐτῇ, πρὸς τὸ δεῖξαι τὰ παρ’ ἡµῶν µὲν λεγόµενα 
ἀληθῆ, τὰ δὲ τῶν ἐναντίων ψευδῆ, δι’ οὓς καὶ ἡ βίβλος καὶ αἱ καταγραφαὶ 
γεγόνασιν αἱ ἐγκείµεναι, περί τε µεγέθους ἡλίου λέγω καὶ τῆς διακεκαυµένης καὶ 
διαβοωµένης αὐτῶν ἀοικήτου γῆς, ὡς πλάσµατα καὶ µύθους ἐρευγοµένων.  

2. Ζητησάτωσαν δὲ πάλιν τὸν σκάριφον τοῦ παντὸς καὶ τῆς ἀστρῴας 
κινήσεως, τὸν παρ’ ἡµῶν γενόµενον κατὰ µίµησιν τῆς ὀργανικῆς τῶν ἔξωθεν 
σφαίρας, καὶ τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον πρὸς τὸν θεοφιλέστατον διάκονον Ὁµόλογον 
ἀποσταλέντα, καὶ ἐγκυψάτωσαν, ὅστις τε σὺν Θεῷ ἱκανὸς ὑπάρχει, µάλιστα σὺν 
ταύτῃ τῇ βίβλῳ καὶ τῷ τόµῳ ἐκ βάθρων ἀνελεῖν τῶν ἑλληνικῶν ὑποθέσεων τὴν 
πλάνην. Ταῦτα γάρ τις τὰ τρία Χριστιανὸς ὑπάρχων καὶ κτώµενος καὶ τῇ θείᾳ 
χάριτι περὶ τὴν θείαν Γραφὴν ἐπιµελῶς κινούµενος ῥᾳδίως ἐλέγχει τῶν 
µυθολόγων τὴν ἄνοιαν. Συνίστησι γὰρ δι’ αὐτοῦ τοῦ σχήµατος καὶ τῆς τοῦ κόσµου 
κατασκευῆς καὶ αὐτῆς τῆς φύσεως τῶν πραγµάτων τὴν θείαν Γραφὴν ἀληθεστάτην 
οὖσαν καὶ τῶν Χριστιανῶν τὸ κήρυγµα. Ἔρρωσθε, Χριστιανοὶ ἐν κυρίῳ.  
 

Πίναξ σὺν Θεῷ ταύτης τῆς δέλτου 
Χριστιανοῦ λόγος α´ 
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… 
Χριστιανοῦ λόγος ε´ 
… 
Ἔστι τοίνυν αὕτη ἡ βίβλος ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ 

ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ παρ’ ἡµῶν ὠνοµασµένη. 
… 
Ἔτι ἔξωθεν τῆς βίβλου· Λόγος ιαʹ.  
Καταγραφὴ ζῴων ἰνδικῶν καὶ περὶ αὐτῶν διήγησις· ἔτι καὶ περὶ δένδρων 

καὶ τῆς Ταπροβάνης. 
 

Λόγος ια´ 
Περὶ τῆς Ταπροβάνης νήσου 

13. Αὕτη ἐστὶν ἡ νῆσος ἡ µεγάλη ἐν τῷ Ὠκεανῷ, ἐν τῷ Ἰνδικῷ πελάγει κειµένη, 
παρὰ µὲν Ἰνδοῖς καλουµένη Σιελεδίβα, παρὰ δὲ Ἕλλησι Ταπροβάνη, ἐν ᾗ 
εὑρίσκεται ὁ λίθος ὁ ὑάκινθος· περαιτέρω δὲ κεῖται τῆς χώρας τοῦ πιπέρεως. 
Πέριξ δὲ αὐτῆς εἰσι νῆσοι µικραὶ πολλαὶ πάνυ, πᾶσαι δὲ γλυκὺ ὕδωρ ἔχουσαι καὶ 
ἀργέλλια· ἀγχιβαθαὶ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πᾶσαί εἰσιν. Ἔχει δὲ ἡ νῆσος ἡ µεγάλη, 
καθώς φασιν οἱ ἐγχώριοι, γαύδια τριακόσια εἴς τε µῆκος ὁµοίως καὶ πλάτος, 
τουτέστι µίλια ἐννακόσια. Δύο δὲ βασιλεῖς εἰσιν ἐν τῇ νήσῳ, ἐναντίοι ἀλλήλων· ὁ 
εἷς ἔχων τὸν ὑάκινθον, καὶ ὁ ἕτερος τὸ µέρος τὸ ἄλλο, ἐν ᾧ ἐστι τὸ ἐµπόριον καὶ ὁ 
λιµήν· µέγα δέ ἐστι καὶ τὸ τῶν ἐκεῖσε ἐµπόριον. 

14. Ἔχει δὲ ἡ αὐτὴ νῆσος καὶ Ἐκκλησίαν τῶν ἐπιδηµούντων Περσῶν 
Χριστιανῶν καὶ πρεσβύτερον ἀπὸ Περσίδος χειροτονούµενον καὶ διάκονον καὶ 
πᾶσαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν λειτουργίαν. Οἱ δὲ ἐγχώριοι καὶ οἱ βασιλεῖς ἀλλόφυλοί 
εἰσιν. Ἱερὰ δὲ πολλὰ ἔχουσιν ἐν αὐτῇ τῇ νήσῳ· εἰς ἕνα δὲ ἱερὸν αὐτῶν ἐφ’ ὑψηλοῦ 
κείµενόν ἐστιν ἕνα ὑακίνθιν, ὥς φασι, πυρροῦν καὶ µέγα ὂν ὡς στρόβιλος µέγας· 
καὶ λάµπει µακρόθεν, µάλιστα τοῦ ἡλίου αὐτὸ περιλάµποντος, ἀτίµητον θέαµα ὄν. 

15. Ἐξ ὅλης δὲ τῆς Ἰνδικῆς καὶ Περσίδος καὶ Αἰθιοπίας δέχεται ἡ νῆσος 
πλοῖα πολλά, µεσῖτις οὖσα, ὁµοίως καὶ ἐκπέµπει. Καὶ ἀπὸ µὲν τῶν ἐνδοτέρων, 
λέγω δὴ τῆς Τζινίστα καὶ ἑτέρων ἐµπορίων, δέχεται µέταξιν, ἀλοήν, καρυόφυλλον, 
ξυλοκαρυόφυλλον, τζανδάναν, καὶ ὅσα κατὰ χώραν εἰσί· καὶ µεταβάλλει τοῖς 
ἐξωτέρω, λέγω δὴ τῇ Μαλέ, ἐν ᾗ τὸ πίπερ γίνεται, καὶ τῇ Καλλιανᾷ, ἔνθα ὁ χαλκὸς 
γίνεται καὶ σησάµινα ξύλα καὶ ἕτερα ἱµάτια — ἔστι γὰρ καὶ αὕτη µέγα ἐµπόριον —, 
ὁµοίως καὶ Σινδοῦ, ἔνθα ὁ µόσχος καὶ τὸ κοστάριν καὶ τὸ ναρδόσταχυν γίνεται, 
καὶ τῇ Περσίδι καὶ τῷ Ὁµηρίτῃ καὶ τῇ Ἀδούλῃ, καὶ πάλιν τὰ ἀπὸ ἑκάστου τῶν 
εἰρηµένων ἐµπορίων δεχοµένη καὶ τοῖς ἐνδοτέρω µεταβάλλουσα καὶ τὰ ἴδια ἅµα 
ἑκάστῳ ἐµπορίῳ ἐκπέµπουσα. 

 
17. Ποτὲ γοῦν τις ἀπὸ τῶν ἐνταῦθα πραγµατευοµένων ὀνόµατι Σώπατρος, ὃν 
ἴσµεν πρὸ τριάκοντα πέντε ἐτῶν τελευτήσαντα, εἰσελθὼν ἐν τῇ Ταπροβάνῃ νήσῳ 
πραγµατείας ἕνεκα ἔτυχε καὶ ἀπὸ Περσίδος ὁρµῆσαι πλοῖον. Κατῆλθον οὖν οἱ ἀπὸ 
Ἀδούλης, µεθ’ ὧν ἦν ὁ Σώπατρος, κατῆλθον καὶ οἱ ἀπὸ Περσίδος, µεθ’ ὧν ἦν καὶ 
πρεσβύτης Περσῶν. Εἶτα κατὰ τὸ ἔθος οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ τελῶναι δεξάµενοι 
τούτους ἀποφέρουσι πρὸς τὸν βασιλέα. Ὁ δὲ βασιλεὺς δεξάµενος καὶ προσκυνη-
θεὶς κελεύει αὐτοὺς καθεσθῆναι· εἶτα ἐρωτᾷ· «Πῶς αἱ χῶραι ὑµῶν καὶ πῶς τὰ 
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πράγµατα;» Οἱ δὲ εἶπον· «Καλῶς»· εἶτα ὡς ἐν τῷ µεταξὺ ἠρώτησεν ὁ βασιλεύς· 
«Ποῖος τῶν βασιλέων ὑµῶν µειζότερος καὶ δυνατώτερος;»  

18. Ὁ δὲ Πέρσης ἁρπάσας τὸν λόγον ἔφη· «Ὁ ἡµέτερος καὶ δυνατώτερος 
καὶ µειζότερος καὶ πλουσιώτερος καὶ βασιλεὺς βασιλέων ἐστί· καὶ εἴ τι θέλει, 
δύναται». Ὁ δὲ Σώπατρος ἐσιώπα. Εἶτα φησὶν ὁ βασιλεύς· «Σύ, Ῥωµεῦ, οὐδὲν λα-
λεῖς;» Ὁ δὲ Σώπατρος· «Τί ἔχω εἰπεῖν, τούτου ταῦτα εἰπόντος; Εἰ θέλεις µαθεῖν 
τὴν ἀλήθειαν, ἔχεις ἀµφοτέρους τοὺς βασιλέας ἐνταῦθα· κατανόησον ἑκάστῳ καὶ 
ὁρᾷς ποῖος λαµπρότερος καὶ δυνατώτερός ἐστιν». Ἐκεῖνος ἀκούσας ἐξενίσθη λέ-
γων· «Πῶς ἔχω τοὺς ἀµφοτέρους βασιλέας ἐνταῦθα;» Ὁ δὲ εἶπεν· «Ἔχεις ἀµφο-
τέρων τὰς µονίτας, τοῦ µὲν τὸ νόµισµα, τοῦ δὲ τὴν δραχµήν, τουτέστι τὸ µιλια-
ρίσιν· κατανόησον τῇ εἰκόνι ἑκάστου καὶ ὁρᾷς τὴν ἀλήθειαν».  

19. Ὁ δὲ ἐπαινέσας καὶ ἐπινεύσας ἐκέλευσεν ἐνεχθῆναι ἀµφότερα. Ἦν οὖν 
τὸ νόµισµα ὄβρυζον, λαµπρόν, εὔµορφον· τοιαῦτα γὰρ ἐκλεκτὰ προχωροῦσιν ἐκεῖ· 
ἦν δὲ καὶ τὸ µιλιαρίσιν, ἅπαξ εἰπεῖν, ἄργυρος, καὶ ἀρκεῖ µὴ συγκρινόµενος τῷ 
χρυσίῳ. Στρέψας δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ἀντιστρέψας καὶ κατανοῶν ἀµφότερα, 
ἐπαινέσας πάνυ τὸ νόµισµα, ἔφη· «Ὄντως οἱ Ῥωµεῖς καὶ λαµπροὶ καὶ δυνατοὶ καὶ 
φρόνιµοι». Ἐκέλευσεν οὖν τὸν Σώπατρον τιµηθῆναι µεγάλως, καὶ καθίσας αὐτὸν 
εἰς ἐλέφαντα µετὰ τυµπάνων τὴν πόλιν περιῆγεν ἐν τιµῇ πολλῇ. Ταῦτα ὁ Σώπατρος 
ἡµῖν διηγήσατο, καὶ οἱ µετ’ αὐτοῦ ὄντες ἐν τῇ νήσῳ ἐκείνῃ ἀπὸ Ἀδούλης 
ἀπελθόντες. Τούτων δὲ γενοµένων, ὡς ἔφησαν, ὁ Πέρσης πάνυ ἐνετράπη. 
 

Μετάφραση 
Πρόλογος 

Πρώτα από όλα παρακαλώ όσους πρόκειται να διαβάσουν αυτό το έργο, να το 
αναγνώσουν µε µεγάλη προσοχή και επιµέλεια και να µην το διατρέξουν επιπόλαια, 
αλλά να αποτυπώσουν στη σκέψη τους µε µεγάλο ζήλο και φιλοπονία και τους τόπους 
και τα σχέδια και τις ιστορίες που περιέχει. Και µετά το τέλος του έργου ας εγκύψουν 
και στον τόµο που συνέγραψα για τον φιλόχριστο Κωνσταντίνο, στον οποίο 
περιγράφεται σε µεγαλύτερη έκταση ολόκληρη η γη, και η πέραν του Ωκεανού και αυτή 
εδώ, καθώς και όλες οι χώρες, και ακόµη τα νότια µέρη από την Αλεξάνδρεια ως τον 
νότιο Ωκεανό, εννοώ ο ποταµός Νείλος και οι γειτονικές του χώρες και τα έθνη όλης της 
Αιγύπτου και της Αιθιοπίας, και επιπλέον ο Αραβικός κόλπος και οι γειτονικές του 
χώρες και τα έθνη µέχρι πάλι αυτόν τον Ωκεανό, οµοίως και η περιοχή ανάµεσα στον 
ποταµό και τον κόλπο, και οι πόλεις και οι χώρες και τα έθνη που κατοικούν σε αυτήν, 
µε σκοπό να καταδειχθούν αληθινά τα όσα λέω εγώ και ψευδή τα των αντιπάλων, για 
τους οποίους συνετέθησαν και το έργο και τα σχέδια που περιέχονται σε αυτό, εννοώ τα 
σχετικά µε το µέγεθος του ήλιου και τη θερµότατη και περιβόητη ακατοίκητη γη τους, 
επειδή ξερνούν φαντασίες και µύθους.  

2. Ας εξετάσουν επίσης το σκαρίφηµα του σύµπαντος και της αστρικής κίνησης, 
το οποίο έφτιαξα εγώ κατά µίµηση του οργάνου της σφαίρας των εθνικών, καθώς και το 
βιβλίο για αυτό το θέµα, το οποίο απέστειλα στον θεοφιλέστατο διάκονο Οµόλογο. Και 
ας εγκύψει, όποιος µε τη βοήθεια του Θεού είναι ικανός, µάλιστα µε τη βοήθεια αυτού 
εδώ του έργου και του τόµου, να καταστρέψει εκ βάθρων την πλάνη την ελληνικών 
εικασιών. Κάθε χριστιανός που και έχει αυτά τα τρία έργα στην κατοχή του και µε τη 
βοήθεια της θείας χάρης κινείται προσεκτικά στα θέµατα της Αγίας Γραφής, θα αναιρεί 
µε ευκολία την ανοησία όσων διηγούνται µύθους. Γιατί θα αποδεικνύει µε αυτό το 
σχήµα και την κατασκευή του σύµπαντος και µε αυτήν τη φύση των πραγµάτων ότι η 
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θεία Γραφή είναι εντελώς αληθής, το ίδιο και το κήρυγµα των χριστιανών. Υγιαίνετε, 
χριστιανοί, εν Κυρίω. 

 
Πίνακας περιεχοµένων του παρόντος έργου, 

µε τη βοήθεια του Θεού 
Βιβλίο Α, ενός χριστιανού 
…  
Βιβλίο Ε 
…  
Αυτό λοιπόν το έργο το ονόµασα Χριστιανική Τοπογραφία, που περιλαµβάνει τον 

κόσµο όλο. 
…  
Επιπλέον, εκτός του έργου: Βιβλίο ΙΑ 
Σχέδια ινδικών ζώων και περιγραφή τους, και ακόµη, σχετικά µε δένδρα και την 

Ταπροβάνη. 
 

Βιβλίο ΙΑ 
Σχετικά µε τη νήσο Ταπροβάνη 

13. Αυτή είναι η νήσος η µεγάλη στον Ωκεανό, στο Ινδικό πέλαγος, η ονοµαζόµενη από 
τους Ινδούς Σιελεδίβα και από τους Έλληνες Ταπροβάνη, όπου βρίσκεται το πετράδι του 
υακίνθου. Βρίσκεται πέρα από τη χώρα του πιπεριού. Γύρω της υπάρχουν πολλά µικρά 
νησιά, και όλα έχουν γλυκό νερό και κοκκοφοίνικες· ως επί το πλείστον έχουν όλα 
βαθιά νερά. Όπως λένε οι ντόπιοι, η µεγάλη νήσος έχει έκταση τριακόσια γαύδια στο 
µήκος, οµοίως και στο πλάτος, τουτέστι εννιακόσια µίλια. Υπάρχουν δυο βασιλείς στη 
νήσο, εχθρικοί µεταξύ τους. Ο ένας κατέχει τον υάκινθο, και ο άλλος το υπόλοιπο τµήµα 
της νήσου, όπου βρίσκονται ο εµπορικός σταθµός και το λιµάνι· και είναι µεγάλος ο 
εµπορικός σταθµός και των εκεί ανθρώπων. 

14. Η νήσος αυτή έχει και εκκλησία των Περσών χριστιανών που είναι 
εγκατεστηµένοι εκεί, και ιερέα που χειροτονείται στην Περσία, και διάκονο και όλη την 
εκκλησιαστική λειτουργία. Οι ντόπιοι και οι βασιλείς είναι εθνικοί. Έχουν πολλά ιερά 
σε αυτήν τη νήσο. Σε ένα ιερό τους, που βρίσκεται σε ύψωµα, υπάρχει, καθώς λένε, ένας 
υάκινθος κοκκινωπός και µεγάλος σαν µεγάλο κουκουνάρι· και λάµπει από µακριά, 
προπάντων όταν τον φωτίζει ο ήλιος, ένα ανεκτίµητο θέαµα. 

15. Από όλη την Ινδία και την Περσία και την Αιθιοπία δέχεται η νήσος πολλά 
πλοία, λειτουργώντας ως µεσίτρια, και οµοίως στέλνει άλλα. Και από τα ενδότερα µέρη, 
εννοώ από την Τζινίστα και άλλους εµπορικούς σταθµούς, δέχεται µετάξι, αλόη, µοσχο-
κάρφι και το φυτό του, σανδαλόξυλο και όλα τα εγχώρια προϊόντα. Και τα προωθεί στα 
εξώτερα µέρη, εννοώ τη Μαλέ, όπου βγαίνει το πιπέρι, και την Καλλιανά, όπου υπάρχει 
χαλκός και ξύλα από σήσαµο και διάφορα υφάσµατα (γιατί είναι και αυτή µεγάλος 
εµπορικός σταθµός), οµοίως και τη Σινδού, όπου βρίσκεται µόσχος και ρίζα του κόστου 
και ναρδόσταχο, και την Περσία και τη χώρα των Οµηριτών και την Άδουλη· και αντι-
στρόφως, δέχεται τα προϊόντα όλων των προαναφερθέντων εµπορικών σταθµών και τα 
προωθεί στα ενδότερα µέρη και συγχρόνως στέλνει τα δικά της προϊόντα σε καθέναν 
από τους εµπορικούς σταθµούς. 

 
17. Κάποτε λοιπόν κάποιος από όσους εµπορεύονταν εδώ, Σώπατρος στο όνοµα, για τον 
οποίο γνωρίζουµε ότι απεβίωσε πριν από τριανταπέντε χρόνια, ήλθε στη νήσο Ταπρο-
βάνη για να εµπορευθεί, και έτυχε να προσορµιστεί και ένα περσικό πλοίο. Κατέβηκαν 
λοιπόν από το πλοίο τους οι άνθρωποι από την Άδουλη, ανάµεσα στους οποίους ήταν ο 
Σώπατρος, κατέβηκαν και αυτοί από την Περσία, ανάµεσα στους οποίους ήταν και ένας 
Πέρσης πρέσβης. Στη συνέχεια, όπως συνηθιζόταν, τους υποδέχτηκαν οι άρχοντες και οι 
φοροεισπράκτορες και τους οδήγησαν στον βασιλέα. Ο βασιλεύς τούς δέχτηκε και αφού 
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τον προσκύνησαν τους διέταξε να καθήσουν. Έπειτα τους ρώτησε: «Πώς είναι οι χώρες 
σας και πώς είναι τα πράγµατα εκεί;» Αυτοί είπαν: «Καλά». Έπειτα, ανάµεσα σε άλλα, 
ρώτησε ο βασιλεύς: «Ποιος από τους βασιλείς σας είναι σπουδαιότερος και δυνατό-
τερος;»  

18. Ο Πέρσης άρπαξε τον λόγο και είπε: «Ο δικός µας είναι δυνατότερος και 
σπουδαιότερος και πλουσιότερος και ο βασιλεύς των βασιλέων· και αν θέλει κάτι, 
µπορεί να το κάνει». Ο Σώπατρος σιωπούσε. Έπειτα λέει ο βασιλεύς: «Εσύ Ρωµαίε, δεν 
λες τίποτα;» Ο Σώπατρος: «Τί µπορώ να πω, όταν αυτός είπε τέτοια λόγια; Αν θέλεις να 
µάθεις την αλήθεια, έχεις και τους δυο βασιλείς εδώ. Εξέτασε τον καθένα και θα δεις 
ποιος είναι ενδοξότερος και δυνατότερος». Εκείνος µε το που άκουσε την απάντηση 
εξεπλάγη και είπε: «Πώς έχω και τους δυο βασιλείς εδώ;» Αυτός είπε: «Έχεις και των 
δυο τα νοµίσµατα, του ενός το χρυσό νόµισµα, του άλλου τη δραχµή, δηλαδή το 
µιλιαρίσιο. Εξέτασε την εικόνα καθενός και θα δεις την αλήθεια».  

19. Ο βασιλεύς επαίνεσε την πρόταση και συγκατένευσε προστάζοντας να 
φέρουν και τα δυο. Ήταν λοιπόν το νόµισµα από ατόφιο χρυσάφι, αστραφτερό, όµορφο· 
γιατί τέτοια εκλεκτά νοµίσµατα κυκλοφορούν εκεί. Αντιθέτως, το µιλιαρίσιο ήταν, µε 
µια λέξη, ασηµένιο, και αυτό αρκεί για να µη µπορεί να συγκριθεί µε το χρυσό. Ο 
βασιλεύς τα έστρεψε και τα ξαναέστρεψε, και αφού εξέτασε και τα δυο, επαίνεσε πολύ 
το νόµισµα λέγοντας: «Όντως οι Ρωµαίοι είναι και ένδοξοι και δυνατοί και σώφρονες». 
Πρόσταξε λοιπόν να τιµηθεί µε µεγάλες τιµές ο Σώπατρος, και αφού τον έβαλε να 
καθίσει πάνω σε ελέφαντα, τον περιέφερε στην πόλη µε τύµπανα και πολλές τιµές. Αυτά 
µας τα διηγήθηκε ο Σώπατρος και οι συνοδοί του, που πήγαν από την Άδουλη στη νήσο 
εκείνη. Όπως είπαν, µε αυτά που έγιναν, ο Πέρσης ταπεινώθηκε πολύ. 
 

Σχόλια 
1 Ο Κοσµάς αναφέρεται στο παρόν έργο, την Τοπογραφία, και στη συνέχεια στη Γεω-
γραφία του, αφιερωµένη σε κάποιον Κωνσταντίνο. Η τελευταία περιλάµβανε: την πέραν 
του Ωκεανού γη, τη δική µας γη, όλες τις χώρες, και πιο λεπτοµερώς ορισµένες χώρες, 
από τις οποίες όµως απουσιάζει η Ινδία, ένδειξη ότι ο Κοσµάς δεν την είχε επισκεφθεί. 
Στο κοσµοείδωλο του Κοσµά, που αναφέρθηκε παραπάνω, η γη είναι νησί και περιβάλ-
λεται από τον ωκεανό.  
περί τε µεγέθους – ἀοικήτου γῆς: Βλ. Τοπογραφία 6, 12–13 και 7.  
2 σκάριφον: Πβ. Τοπογραφία 9, 6.  
λόγον: Αναφορά στο τρίτο έργο του Κοσµά, την Αστρονοµία, που απευθυνόταν σε κά-
ποιον διάκονο Οµόλογο.  
τόµῳ: Η Γεωγραφία.  
ἀνελεῖν – πλάνην: Ο Κοσµάς θα επιχειρήσει να ανατρέψει τη θεωρία για το σφαιρικό 
σχήµα· έχει ωστόσο διαπιστωθεί ότι ενσωµατώνει στο έργο του στοιχεία της αρχαίας 
γεωγραφίας.  
Πίναξ: Παρέχεται ο τίτλος του έργου αλλά όχι και το όνοµα του συγγραφέα, που 
προσδιορίζεται µόνο ως χριστιανός. Για το ενδέκατο βιβλίο σηµειώνεται ότι δεν ανήκει 
στο υπόλοιπο έργο. Τα ζώα που περιγράφονται στο τελευταίο είναι, παρά τον τίτλο, κυ-
ρίως αφρικανικά, όχι ινδικά.  
13 Ταπροβάνης: Πρόκειται για τη νήσο Κεϋλάνη (σηµερινή Σρι Λάνκα) στον Ινδικό 
Ωκεανό. Ο Κοσµάς µιλά για αυτήν και στην Τοπογραφία 2, 45 και 3, 65.  
Αὕτη: Αναφορά σε χάρτη στη διάθεση του Κοσµά.  
ὑάκινθος: Πολύτιµη πέτρα, το ζιρκόνιο.  
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νῆσοι: Οι Μαλδίβες και Λακαδίβες.  
γαύδια: Το γαύδιο (απόδοση της λέξης gaou) αντιστοιχεί στην απόσταση που µπορούσε 
να διατρέξει κάποιος σε µία ώρα.  
14 Ο Κοσµάς παρέχει πολύτιµη µαρτυρία για την παρουσία Σύρων νεστοριανών 
χριστιανών στην Ινδία και την Κεϋλάνη (βλ. Τοπογραφία 3, 65) και την προέλευση και 
εξάρτησή τους από τη νεστοριανή εκκλησία της Περσίας. Μετά την καταδίκη του 
Νεστορίου από την Γ´ Οικουµενική Σύνοδο της Εφέσου το 431, η νεστοριανή εκκλησία 
ιδρύθηκε επίσηµα στη σύνοδο της Σελευκείας-Κτησιφώντος (κοντά στη µετέπειτα Βαγ-
δάτη) το 486. Ο νεστοριανισµός διαδόθηκε ιδιαίτερα στην Περσία και, πιθανώς µέσα 
από τις συριακές εµπορικές κοινότητες, έφτασε µέχρι την Κίνα. Η συριακή αυτή εκκλη-
σία είναι γνωστή σήµερα ως «Εκκλησία της Ανατολής» (Church of the East). 
15 ἐνδοτέρων ... ἐξωτέρω: Η διάκριση σε ενδότερα (ανατολικά) και εξώτερα (δυτικά) 
µέρη γίνεται µε σηµείο αναφοράς την Κεϋλάνη. H νήσος, από την οποία και προέρχον-
ταν πιθανώς οι πληροφοριοδότες του Κοσµά, διαδραµάτιζε κεντρικό ρόλο στο εµπόριο 
της περιοχής.  

Για την Τζίνιστα, τη νότια δηλαδή Κίνα, τη χώρα του µεταξιού, βλ. και Τοπογρα-
φία 2, 45–46. 

Οι πόλεις στα εξώτερα µέρη, Μαλέ (σηµερινό Malabar), Καλλιανά (σηµερινό 
Kalyan κοντά στη Μουµπάη), Σινδού (στην αρχή της Ινδίας, κατά τον Κοσµά, παρ. 16), 
βρίσκονταν στην παραλιακή δυτική Ινδία. Βλ. και Τοπογραφία 3, 65.  
Ὁµηρίτῃ: Η χώρα των Οµηριτών (Himyar, Ευδαίµων Αραβία) αντιστοιχεί στη σηµερινή 
Υεµένη. Έπαιζε σηµαντικό ρόλο στο εµπόριο από τον Ινδικό Ωκεανό προς τη Μεσόγειο. 
Είχε δεχθεί τη σηµαντική επίδραση της εβραϊκής θρησκείας, εκχριστιανίστηκε από τον 
τέταρτο ή πέµπτο αιώνα, και εξισλαµίστηκε ήδη την εποχή του Μωάµεθ.  
Ἀδούλῃ: Η Άδουλις/Άδουλη ήταν πόλη-λιµάνι της Αιθιοπίας στην Ερυθρά θάλασσα, την 
οποία επισκέφτηκε ο Κοσµάς. Την εποχή αυτή ανήκε στο βασίλειο της Αξώµης 
(Αξούµ), που ήταν στη βυζαντινή σφαίρα επιρροής, εκχριστιανίστηκε τον τέταρτο αιώνα 
και κατ᾽ εντολή του Ιουστίνου Α´ κατέλαβε τη χώρα των Οµηριτών το 525. Η πόλη 
καταστράφηκε από τους Άραβες στις αρχές του όγδοου αιώνα.  
17–19 Η σηµαντικότατη αυτή ανεκδοτολογική ιστορία για τον έµπορο Σώπατρο 
αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του χρυσού βυζαντινού νοµίσµατος, του σόλιδου (soli-
dus), σε σχέση µε την περσική ασηµένια δραχµή (dirhem), και µέσω αυτής τον ανταγω-
νισµό, εµπορικό και οικονοµικής ισχύος, στον Ινδικό Ωκεανό ανάµεσα στη ρωµαϊκή και 
την περσική αυτοκρατορία. Σύµφωνα µε το κείµενο, η ιστορία προέρχεται από τις αφη-
γήσεις των αυτοπτών µαρτύρων Σωπάτρου και των συντρόφων του, ενώ ο Κοσµάς είναι 
ο αυτήκοος µάρτυρας που τη µεταφέρει. Η χρονολογική ένδειξη δείχνει τη σηµαντική 
απόσταση από τα γεγονότα, καθώς δεν διευκρινίζεται πόσος χρόνος είχε περάσει ως τον 
θάνατο του Σωπάτρου, που συνέβη τριανταπέντε χρόνια πριν από τη συγγραφή. Τα 
γεγονότα θα έλαβαν χώρα στις αρχές του έκτου αιώνα. 
 

Βιβλιογραφία 
Oxford Dictionary of Byzantium II, 1151–1152. — Hunger, Βυζαντινὴ Λογοτεχνία Α´, 
390–391. — Wolska-Conus, La Topographie chrétienne. — Schwarz, Der Kosmos und 
Kosmas. — Καλαϊτζάκης (µετ.), Κοσµάς Ινδικοπλεύστης. — Clark, Imaging the Cosmos. 
— Sidebotham, The Red Sea and Indian Ocean. — Horn – Hunter, Christianity in the 
Late Antique Near East. 


