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Πρόλογος 
 

 

Η Ελληνιστική εποχή βρίσκεται κατά τα τελευταία χρόνια 

στο επίκεντρο ενός διαρκώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος εκ μέρους 

της επιστημονικής κοινότητας, ενδεχομένως γιατί όσοι ενδιαφέρο-

νται για την συγκεκριμένη εποχή, εντοπίζουν κάποια αναλογία α-

νάμεσα σε αυτήν και το παρόν. Ειδικότερα για τους Έλληνες είναι 

η ιστορική περίοδος κατά την οποία συντελούνται για πρώτη φορά 

εκτενείς πολιτικές ενοποιήσεις του ελληνικού κόσμου και έρχονται 

σε ακόμη πιο έντονη επαφή με άλλους πολιτισμούς από ό ,τι στο 

παρελθόν. Αυτός είναι ο χώρος μέσα στον οποίο γεννιούνται νέες 

φιλοσοφικές αντιλήψεις, θεμελιωμένες γερά στην κλασική εποχή 

και εφοδιασμένες με όλα τα εφόδια να ανταποκριθούν στις προ-

κλήσεις του καιρού τους, αλλά και να διαμορφώσουν τις φιλοσοφι-

κές αντιλήψεις των επόμενων αιώνων.  

Αυτή η εργασία επιδιώκει να ψηλαφίσει τη μετα-

αριστοτελική περίοδο της Περιπατητικής σχολής και προκειμένου 

να ανθίσει αυτή η φιλοδοξία, δεν θα μπορούσε να βρει πιο κατάλ-

ληλο περιβάλλον, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων, Ελληνική φιλοσοφία – Φιλοσοφία των επιστημών, 

όπου βρήκα τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να δουλέψω επάνω σε 

αυτό το κοπιώδες πόνημα.     

Οφείλω να ευχαριστήσω πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι 

συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Συνέτειναν στον 

σκοπό αυτό οι γονείς μου Ιωάννης και Σπυριδούλα, καθώς και ο 

αδερφός μου Χρήστος, με  την ηθική στήριξη, την οποία αφειδώς 

μου παρείχαν. Ευχαριστώ επίσης θερμά την επιβλέπουσα καθηγή-

τρια κ. Ελένη Καραμπατζάκη, η οποία για άλλη μια φορά με την 

πολύτιμη καθοδήγησή της, τις ουσιώδεις παρατηρήσεις της και 

προπαντών την επιμονή της με βοήθησε να ολοκληρώσω αυτήν την 

εργασία. Ευχαριστίες εκφράζω ακόμη και στα άλλα δύο μέλη της 

συμβουλευτικής επιτροπής, την κ. Β. Σολωμού – Παπανικολάου, 

για τον πολύτιμο χρόνο, τον οποίο διέθεσε και για τις σημαίνουσες 

υποδείξεις της, καθώς και την κ. Ε. Γκαστή για τις χρήσιμες επιση-

μάνσεις της. Επιβάλλεται ακόμη να ευχαριστήσω τον καθηγητή Π. 

Νούτσο, ο οποίος αρκετό καιρό πριν, μέσω των παραδόσεων του 

επάνω στην ερευνητική μεθοδολογία, μου παρείχε πολύτιμες γνώ-

σεις σχετικά με την συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Επιβε-

βλημένο είναι ακόμη για άλλη μια φορά να εκφράσω την ευγνωμο-

σύνη μου προς τον καθηγητή Ν. Ψημμένο, ο οποίος πέρα από τις 

γνώσεις, που πάντοτε παρείχε κατόρθωνε με τον ξεχωριστό τρόπο 

του να ανανεώνει διαρκώς το ενδιαφέρον μου για την δέσποινα των 
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επιστημών. Αναγκαίο είναι βέβαια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου 

και προς την γραμματεία του τομέα Φιλοσοφίας και ειδικά προς την 

κ. Παναγιώτα Σιούλα για την πολύπλευρη στήριξη, την οποία αφει-

δώς μου παρείχε σε αυτήν μου την προσπάθεια. Επίσης οφείλω να 

ευχαριστήσω την Helena Barbagelata Simões, η οποία επιμελήθηκε 

τις διορθώσεις στις περιλήψεις της διατριβής στην Ιταλική και την 

Πορτογαλική.  

Ακόμη ευχαριστώ την Κατερίνα – Εφραιμία για την υπομονή, 

την οποία επέδειξε απέναντί μου κατά τη διάρκεια της μακράς έ-

ρευνας και συγγραφής αυτού του πονήματος, αποδεικνυόμενη για 

άλλη μια φορά άριστη συνοδοιπόρος, όπως άλλωστε σε κάθε ταξίδι 

μας. Τέλος οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις φίλες και φί-

λους, οι οποίοι με στήριξαν ηθικά σε αυτήν την προσπάθεια, άλλω-

στε δίχως αυτούς «οὐδεὶς ἕλοιτ' ἂν ζῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ πάντα» 

(Ἠθικὰ Νικομάχεια 1155 α 3 – 6). Η προσφορά τους απέναντί μου εί-

ναι αρκετή, ώστε να επαίρομαι ότι κατόρθωσα να επιτύχω την επι-

ταγή του Δικαίαρχου: «φίλους δὲ ποιεῖσθαι τοὺς ἀγαθούς» (Πλούταρ-

χος, Συμποσιακά IV 659 F3 – 660 A 4). Αξίζει ιδιαίτερη μνεία μεταξύ 

τους στην Χαραλαμπία Καραχάλιου, η οποία δυστυχώς δεν βρίσκε-

ται πια ανάμεσά μας, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε αυτήν, η 

οποία τήρησε τόσο αξιοπρεπή στάση απέναντι στο κοινό χρέος.  

 

  
 

 

        Πρέβεζα 02/10/18 

 

        Σπύρος Ντρίκος 
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Εισαγωγή1 
 

Ο Stefano Pace, ο καταγόμενος από τη Μάλτα φιλόσοφος του 18ου 

αιώνα, επιχειρώντας να περιγράψει, όσους σύγχρονούς του αποδίδουν 

στον εαυτό τους τον χαρακτηρισμό του Περιπατητικού, τους σκιαγραφεί 

ως εξής: «Αυτοί διακηρύττουν ότι αντλούν όλα τους τα δόγματα από εκείνα 

του Αριστοτέλη (ενν. ως διάδοχοί του). Αλλά αυτοί πράττουν, με τον ίδιο 

τρόπο, όπως συμβαίνει σε κάποια ποτάμια, τα οποία δέχονται στον κόρφο 

τους κατά τη διαδρομή τους τα νερά από τα μικρά ρυάκια και λασπώνονται 

από αυτά, τα οποία καταλήγουν να φέρουν πλέον το όνομα του καθαρού 

αρχικού ποταμού, που ξεκίνησε καθαρός από την πηγή»2. Τα κύρια σημεία 

της κριτικής του απέναντι σε όσους αυτοαποκαλούνται Περιπατητικοί 

κατά την εποχή του, απορρέουν από την αντίληψή του, ότι οι θέσεις τους 

συνιστούν νόθευση της αυθεντικής αριστοτελικής φιλοσοφίας και ότι, 

όποια φιλοσοφική αίγλη απολαμβάνουν, οφείλεται κυρίως στον συσχετι-

σμό τους με το ρεύμα, που πηγάζει από τον ίδιο τον Αριστοτέλη. 

Η μομφή, την οποία ο S. Pace αποδίδει στους σύγχρονούς του φι-

λοσόφους, δεν αποτελεί βέβαια κάποιου είδους νεωτερισμό από την 

πλευρά του, αφού, αν και στο στόχαστρο της κριτικής του βρίσκονται 

στοχαστές, οι οποίοι δεν κατονομάζονται, αλλά αναμφίβολα μεσολαβούν 

χρονικά αρκετοί αιώνες ανάμεσα σε αυτούς και τον Αριστοτέλη, με συ-

νέπεια και η επιστημονική πρόοδος αλλά και η αλλαγή των δεδομένων σε 

άλλους τομείς3 να δικαιώνουν εν μέρει τον Pace για την επικριτική του 

στάση απέναντί τους, η επίκριση τόσο των θαυμαστών, όσο και των α-

ντιπάλων του Αριστοτέλη απέναντι στους διαδόχους του ξεκινά από τα 

αρχαία χρόνια.  

Είναι γεγονός ότι με την εξαίρεση των εγγύτερων χρονικά φιλοσο-

φικών επιγόνων του, όπως ο Θεόφραστος ή ο Εύδημος, οι περισσότεροι 

διάδοχοι του Αριστοτέλη δεν κατάφεραν να διακριθούν ιδιαίτερα και να 

ξεχωρίσουν από τον ιδρυτή της σχολής ή να σταθούν ισότιμα απέναντί 

του. Μάλιστα ο Marcus Pupius Piso (1ος αιώνας π.Χ.), αν και παραδέχε-

ται την υπεροχή της περιπατητικής σχολής έναντι άλλων φιλοσοφικών 

ρευμάτων, χαρακτηρίζει τους διαδόχους του Αριστοτέλη παρηκμασμέ-

                                                           
1 Πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία δίδονται μόνο κατά την πρώτη αναφορά βιβλίου ή 

άρθρου, καθώς και στο μέρος Βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας. 
2 La Fisica de Peripatetici, Cartesiani ed Atomisti al Paragone della Vera Fisica d’ 

Aristotele, Preso L. Basegio, Venezia, 1729, parte prima, σελ. 3 – 4.  
3 Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η πραγμάτευση προβλημάτων της φυσικής φιλο-

σοφίας σε συνάρτηση με την χριστιανική πίστη, αφού τόσο ο Pace, όσο και οι αντί-

παλοί του, μεταχειρίζονται την αριστοτελική φυσική προκειμένου να εξηγήσουν το 

μυστήριο της θείας ευχαριστίας. 
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νους4. Η αλήθεια είναι ότι από τους διαδόχους του, άλλοι ανέπτυξαν έ-

ντονο ενδιαφέρον για συγκεκριμένους τομείς, όπως ο Δημήτριος ο Φα-

ληρεύς, που μνημονεύεται περισσότερο για την δραστηριότητά του ως 

πολιτικού5 ή ο Αριστόξενος, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για τη μουσική και 

επικρίθηκε ως υβριστής του Αριστοτέλη και αναξιόπιστος βιογράφος6, 

μια μομφή, που μοιράζεται μάλιστα με τον Έρμιππο τον Σμυρναίο7, ενώ 

άλλοι εκπρόσωποι της σχολής απέκλιναν από τις αντιλήψεις, τις οποίες 

αυτή εξέφραζε, όπως ο Ιερώνυμος ο Ρόδιος8, που βρισκόταν σε διαμάχη 

με τον σχολάρχη Λύκωνα, ο οποίος δεν έλαβε αυτή τη θέση εξαιτίας της 

ικανότητάς του, αλλά διότι από τους υπόλοιπους υποψηφίους άλλοι βρι-

σκόντουσαν σε προχωρημένη ηλικία και άλλοι ήταν απασχολημένοι με 

άλλα ζητήματα9. Ακόμη και τον διάδοχο του Λύκωνα, τον Αρίστωνα τον 

Κείο φαίνεται ότι συχνά τον συνέχεαν με τον συνονόματό του στωικό φι-

λόσοφο10, ένδειξη αν μη τι άλλο πως το έργο του δεν ήταν τόσο γνωστό, 

όσο θα άρμοζε σε έναν ισάξιο διάδοχο του Αριστοτέλη, όπως συνάγεται 

άλλωστε και από την κριτική του Marcus Pupius Piso απέναντι στο έργο 

του, αφού θεωρεί ότι ο Αρίστων δεν διαθέτει το κύρος, το οποίο θα περί-

μενε κανείς να διακρίνει σε έναν μεγάλο φιλόσοφο11. Έτσι, τελικά, στα 

                                                           
4 De Finibus V 5,13. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι διάδοχοί του Αριστοτέλη και του 

Θεόφραστου είναι κατά την άποψή του ανώτεροι από τους φιλοσόφους οποιασδήποτε 

άλλης σχολής, αλλά είναι τόσο ανάξιοι της καταγωγής τους, ώστε κάποιος θα μπο-

ρούσε να τους φανταστεί να είναι αυτοδίδακτοι (ενν. χωρίς να έχουν επαφή με τις ρί-

ζες τους). Έτσι, ο Στράτων, αν και υπερέχει στην φυσική φιλοσοφία και είναι εν πολ-

λοίς καινοτόμος, δεν έχει ασχοληθεί με την ηθική, ο Λύκων διαθέτει ευγλωττία αλλά 

οι απόψεις του είναι άγονες και ο Αρίστων διαθέτει χάρη αλλά δεν έχει το κύρος ενός 

μεγάλου στοχαστή. 
5 Βλ. ενδ. Διογένης Λαέρτιος V 75 και L. O’Sullivan, The Regime of Demetrius of 

Phalerum in Athens, 317 – 307 BCE: A Philosopher in Politics, Brill, Leiden – Bos-

ton, 2009.  
6 Βλ. ενδ. Fr.1 (=Σοῦδα, Ἀριστόξενος) και Fr. 57 (=Ἀθήναιος 555 d) και F. Leo, Die 

Griechisch-Römische Biographie nach ihrer Literarischen Form, G. Olms, Hildes-

heim – Zürich – New York, 1990 (19011), σελ. 102 – 103. 
7 Ο Έρμιππος εθεωρείτο έγκυρη πηγή στην εποχή του, όπως μαρτυρεί η απήχηση του 

έργου του σε διάφορες πηγές. Ωστόσο η εγκυρότητά του αμφισβητείται από σύγχρο-

νους μελετητές. Βλ. ενδ. T. Hägg, The Art of Biography in Antiquity, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, 2012, σελ. 84 – 89 και M. W. Dickie, Magic and Magicians 

in the Greco – Roman World, Routledge, London – New York, 2003, σελ. 114, καθώς 

και E. S. Gruen, The Construct of Identity in Hellenistic Judaism, De Gruyter, Berlin 

– Boston, 2016, σελ. 149. 
8 Βλ. ενδ. Fr. 13 (= Κλήμης, Στρωματεῖς ΙΙ ΧΧΙ 127,3) και S. White, “Lyco and Hier-

onymus on the Good Life”, στο Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, W.W. 

Fortenbaugh, S.A. White (eds.), Transaction Publishers, New Brunswick, 2004, σελ. 

389 – 409.   
9 Fr. 10 (=Διογένης Λαέρτιος V 62).  
10 Fr. 9 (=Διογένης Λαέρτιος VΙΙ 163). 
11 Fr. 10 (=De Finibus V 5,13).  
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τελευταία χρόνια της πρώτης περιόδου της σχολής, όταν αναλαμβάνει τη 

θέση του σχολάρχη ο Διόδωρος ο Τύριος, ο ίδιος θεωρείται περισσότερο 

ένα κράμα στωικού και επικούρειου φιλοσόφου παρά Περιπατητικός12. 

Ακόμη και η προέλευση του όρου Περίπατος αποτέλεσε σημείο 

διαφωνίας ανάμεσα σε αρχαίους συγγραφείς, αφού σύντομα διαδόθηκε 

ευρέως η άποψη ότι αυτοί οι φιλόσοφοι όφειλαν την επωνυμία τους στην 

συνήθειά τους να περπατούν κατά τη διάρκεια της φιλοσοφικής τους 

δραστηριότητας. Ο Ι. Düring θεωρεί μάλιστα εμπνευστή αυτής της διή-

γησης τον Έρμιππο13 αλλά το όνομά τους οφείλεται στα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά του τόπου, στον οποίο συγκεντρώνονταν, δηλαδή τις 

στεγασμένες στοές, οι οποίες αποκαλούνται περίπατοι: «ἦρξε δὲ (ενν. 

Ἀριστοτέλης) ἔτη ιγʹ τῆς Περιπατητικῆς κληθείσης φιλοσοφίας διὰ τὸ ἐν 

περιπάτῳ ἤτοι κήπῳ διδάξαι ἀναχωρήσαντα τῆς Ἀκαδημίας»14. 

Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να διασαφηνίσουμε ένα σημαντικό 

ζήτημα σχετικά με την ταυτότητα του ιδρυτή της σχολής. O I. Düring15 
                                                           
12 Βλ. ενδ. Fr. 4 c (=Κικέρων, De Finibus V 5, 14).  
13 Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Almqvist & Wiksell, Göteborg, 

1957, σελ. 406, ενώ το χωρίο στο οποίο εντοπίζει την επίδραση του Έρμιππου βρί-

σκεται στο έργο του Διογένη Λαέρτιου: «ἐλθόντα δὴ αὐτὸν (ενν. Ἀριστοτέ-

λην)…ἑλέσθαι περίπατον τὸν ἐν Λυκείῳ καὶ μέχρι μὲν ἀλείμματος ἀνακάμπτοντα τοῖς 

μαθηταῖς συμφιλοσοφεῖν· ὅθεν περιπατητικὸν προσαγορευθῆναι. οἱ δ', ὅτι ἐκ νόσου πε-

ριπατοῦντι Ἀλεξάνδρῳ συμπαρὼν διελέγετο ἄττα» (V 2). Μάλιστα η ίδια αντίληψη 

διατηρείται ως τον Μεσαίωνα, όπως φαίνεται στην ετυμολογία του όρου, την οποία 

παραθέτει ο Γεώργιος Κεδρηνός (Σύνοψις Ἱστοριῶν 121, p. 818 AB), ενώ Άραβες 

λόγιοι επηρεασμένοι από σχολιαστές των αριστοτελικών έργων, όπως ο Ολυμπιόδω-

ρος, ο Ιωάννης ο Φιλόπονος και ο Δαυίδ (βλ. σχετ. το έργο του Ι. Düring, που αναφέ-

ραμε σελ. 410 – 411), ανήγαγαν την προέλευση αυτής της πρακτικής σε πλατωνικές 

αντιλήψεις, δηλώνοντας ότι κατά τον Πλάτωνα η σωματική άσκηση και ειδικά το 

περπάτημα βοηθά τον οργανισμό να απαλλαγεί από ό,τι περιττό διαθέτει και μοιάζει 

με την εξάσκηση του νου μέσω της φιλοσοφίας. Ως συνέπεια επιβάλλεται να εξα-

σκούνται μαζί το σώμα και το πνεύμα (Al-Mubashir 14). Περισσότερα σχετικά με τις 

διαφορετικές σημασίες του όρου Περίπατος βλ. στο I. Düring (1957), σελ. 404 – 411.    
14 Σοῦδα, Ἀριστοτέλης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο C. Natali θεωρεί ότι δεν είναι ξε-

κάθαρος ο λόγος για τον οποίον οι αριστοτελικοί αποκλήθηκαν Περιπατητικοί, παρα-

θέτοντας μάλιστα στοιχεία, τα οποία βεβαιώνουν ότι και άλλοι φιλόσοφοι, ανάμεσα 

στους οποίους και ο Πλάτων, είχαν υιοθετήσει την πρακτική να διδάσκουν, ενώ περ-

πατούσαν (Aristotle – His Life and School, D.S. Hutchinson (ed.), Princeton Universi-

ty Press, Princeton & Oxford, 2013, σελ. 117 – 119).  
15 Ὁ Ἀριστοτέλης – Παρουσίαση καὶ ἑρμηνεία τῆς σκέψης του, μτφρ. Π. Κοτζιᾶ – Πα-

ντελῆ, Μ.Ι.Ε.Τ., Ἀθήνα, 1991 (20003), τ. Α΄ 56 – 59, υπ. 71 – 72, όπου υποστηρίζει 

σαφώς ότι ο Αριστοτέλης δεν διηύθυνε σχολή. Πβ. και στο ίδιο τ. Α΄ σελ. 90, όπου 

εκφράζει την άποψη ότι ο Εύδημος και ο Θεόφραστος ήταν οι μοναδικοί πραγματικοί 

μαθητές του, αλλά και τ. Β΄ σελ. 93. Αλλού εκφράζει την άποψη ότι ο Αριστοτέλης 

δεν είχε αποκτήσει τόσο μεγάλη φήμη ανάμεσα στους σύγχρονούς του, όντας ένας 

μάλλον απομονωμένος και ελάχιστα αναγνωρίσιμος φιλόσοφος (τ. Α΄ σελ. 56 – 58, 

93). Βλ. ακόμη και του ιδίου Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., 

σελ. 460, αλλά και σελ. 57, όπου αναφέρει ότι τα μέλη της σχολής δεν αποκαλούνταν 



18 
 

και άλλοι μελετητές16 αποδίδουν την ίδρυση της Περιπατητικής σχολής 

στον Θεόφραστο, αρνούμενοι ότι ο Αριστοτέλης θεμελίωσε κάποιο σχε-

τικό ίδρυμα. Μάλιστα ο I. Düring αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «κρίνο-

ντας λοιπόν τὰ πράγματα μὲ ἀντικειμενικὴ αὐστηρότητα, σχολὴ μὲ τὴν 

ὑλικὴ καὶ τὴ νομικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἵδρυσε»17. Άλλοι, 

όπως ο Α.Η. Chroust φτάνουν μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξουν ότι 

τα έργα, τα οποία αποδίδουμε στον Αριστοτέλη αποτελούν στην πραγμα-

τικότητα δημιουργήματα των μαθητών και συνεργατών του, προεξάρχο-

ντος του Θεόφραστου18. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο J. Lynch, τα κύρια 

επιχειρήματα, όσων υποστηρίζουν ότι ο Θεόφραστος ήταν ο ιδρυτής του 

Περιπάτου, συνοψίζονται στην απουσία κάποιας αναφοράς σε περιουσία 

της σχολής στην διαθήκη του Αριστοτέλη και στο ότι ο Περίπατος, στον 

οποίο οφείλει το όνομά της η σχολή είναι αυτός, που αναφέρεται στη 

διαθήκη του Θεόφραστου την οποία και παραδίδει ο Διογένης Λαέρτιος 

(V 52) και όχι εκείνος, ο οποίος βρισκόταν στο Λύκειον, όπου δίδασκε ο 

Αριστοτέλης (V 2)19.  

Ο J. Lynch στη συνέχεια υποστηρίζει βάσιμα, ότι η απουσία ανα-

φοράς σε ακίνητη περιουσία της σχολής στην διαθήκη του Αριστοτέλη 

οφείλεται στο νομικό καθεστώς των Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο απα-

γορευόταν σε μετοίκους να κατέχουν τέτοιου είδους περιουσία. Επιπρο-

σθέτως διαθέτουμε την αφήγηση περί της διαδοχής του Αριστοτέλη από 

τον Θεόφραστο, η οποία αν και ενδεχομένως διανθίζεται με φανταστικά 

στοιχεία περιγράφει ένα γεγονός, το οποίο μόνο σε κάποια σχολή θα 

μπορούσε να συμβεί. Ωστόσο το σημαντικότερο στοιχείο, το οποίο συνη-

γορεί στην ύπαρξη σχολής, που βρισκόταν υπό την καθοδήγηση του Α-

ριστοτέλη είναι η ίδια η δραστηριότητα του φιλοσόφου και των συνεργα-

τών του, αφού αυτοί αναμφισβήτητα αποτελούσαν μια ομάδα, η οποία 

συνεργαζόταν για την επίτευξη διαφόρων κολοσσιαίων έργων. Αυτή λοι-

πόν η συνεργασία για την ανάληψη και διεκπεραίωση τέτοιας διάστασης 

έργων αποτελεί το ισχυρότερο τεκμήριο για την θεμελίωση σχολής από 

                                                                                                                                                                      

Περιπατητικοί μέχρι μετά την εποχή του Θεόφραστου. Βλ. ακόμη στο ίδιο έργο σελ. 

346, 460.  
16 Βλ. ενδ. Κ.Ο. Brink, s.v. “Peripatos” R. – E. Supl. VII (1940), col. 905.   
17 Ὁ Ἀριστοτέλης – Παρουσίαση καὶ ἑρμηνεία τῆς σκέψης του, οπ. παρ., τ. Α΄ σελ. 

59.  
18 Βλ. σχετ. Aristotle – New Light on his Life and on some of his Lost Works, 2 vols., 

Routledge Library Editions, London – New York, 2016 (1973)1, σελ. xiii – xiv. Ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε έντονα με την προώθηση της 

μακεδονικής πολιτικής με αποτέλεσμα να μην διαθέτει αρκετό χρόνο, ώστε να ασχο-

ληθεί με τη συγγραφή, ενώ τα χαμένα έργα του είναι εκείνα, τα οποία αντανακλούν 

τις πραγματικές φιλοσοφικές του απόψεις. 
19 Aristotle's School; Α Study of a Greek Educational Institution, University of Cali-

fornia Press, Berkeley, 1972, σελ. 106.  
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τον Αριστοτέλη20. Ενδέχεται βέβαια ο Θεόφραστος να επέφερε αλλαγές 

στον τρόπο λειτουργίας της σχολής αλλά δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί 

ως ιδρυτής της. 

Η σχολή βέβαια δεν λειτουργούσε ως κάποιο δογματικό κέντρο 

αλλά περισσότερο ως ερευνητικό επιστημονικό ίδρυμα και κατά συνέ-

πεια κάποια απόκλιση από τις αντιλήψεις του ιδρυτή της είναι απόλυτα 

δικαιολογημένη ως ένα βαθμό, καθώς οι διάδοχοί του Αριστοτέλη έχουν 

στην διάθεσή τους διαφορετικά δεδομένα να αξιολογήσουν, προκειμένου 

να διαμορφώσουν νέα επιστημονικά αξιώματα ή να τροποποιήσουν τα 

ήδη υπάρχοντα21. Αυτό, το οποίο φαντάζει ίσως ανεπίτρεπτο στους επι-

κριτές των διαδόχων του Αριστοτέλη, είναι η αποχώρηση από θεμελιώ-

δεις αρχές του ιδρυτή, πράγμα, το οποίο αλλοιώνει τον πυρήνα της σχο-

λής, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την περίπτωση της ηθικής διδα-

σκαλίας του σχολάρχη Διοδώρου.  

Επιπλέον οι διάδοχοι του Σταγειρίτη είχαν να αντιμετωπίσουν ένα 

εξαιρετικά δύσκολο και βαρύ χρέος, να φανούν αντάξιοι του ιδρυτή της 

σχολής, η φήμη του οποίου μεγάλωνε με το πέρασμα του χρόνου και το 

όνομά του προσαρμοζόταν σε όποια ανάγκη επιθυμούσε να ικανοποιήσει 

ο κάθε συγγραφέας22. Με εξαίρεση τον Θεόφραστο, οι περισσότεροι Πε-

                                                           
20 Μάλιστα ο C. Natali έχει παραθέσει πειστικά επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία 

από τα ίδια τα κείμενα του φιλοσόφου προκύπτει η χρήση εποπτικών μέσων διδα-

σκαλίας, τα οποία αποτελούν ένδειξη μιας δραστηριότητας, που συνδέεται με την ύ-

παρξη κάποιου ιδρύματος (Aristotle – His Life and School, οπ. παρ., σελ. 113 – 117). 
21 O C. Natali σχολιάζοντας τις διαφωνίες, οι οποίες προέκυπταν εντός των φιλοσο-

φικών σχολών συμπεραίνει ότι αρχικά η σχέση ανάμεσα στους σχολάρχες και τα μέ-

λη των σχολών θεμελιωνόταν στην ελεύθερη συζήτηση και την συναίνεση στην επι-

λογή των θεμάτων, τα οποία θα ετίθεντο προς συζήτηση παρά στη συμφωνία για τις 

απαντήσεις, οι οποίες θα προέκυπταν. Όμως αυτή η πρακτική εγκαταλείφθηκε αργό-

τερα με την επικράτηση των περισσότερο δογματικών ελληνιστικών και νεοπλατωνι-

κών σχολών (Aristotle – His Life and School, οπ. παρ. σελ.23).  
22 Έτσι για παράδειγμα συναντάμε το όνομα του φιλοσόφου ακόμη και σε έναν κατά-

λογο, ο οποίος παραθέτει κατά τον συντάκτη του, σημαντικούς στοχαστές, που θεμε-

λίωσαν την αλχημεία: «Γίνωσκε, ὦ φίλε, καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ποιητῶν Πλάτων, Ἀρι-

στοτέλης, Ἑρμῆς, Ἰωάννης ἱερεὺς τῆς ἐν Εὐασίᾳ τῇ θείᾳ, Δημόκριτος, Ζώσιμος, ὁ μέγας 

Ὀλυμπιόδωρος…» (Collection des Anciens Alchimistes Grecs, vol. 2”, Ed. Berthelot, 

M., Ruelle, C.É., Paris, Steinheil, 1888, επανεκδ. 1963, τ. 2, σελ. 25). Άλλοι συγγρα-

φείς κατασκεύαζαν αλυσίδες διαδοχής, οι οποίες συνέδεαν τον Αριστοτέλη με τον 

Σωκράτη και εντοπίζουν το έναυσμα της φιλοσοφικής του δραστηριότητας σε θεϊκή 

προτροπή: «…τοῦ Πυθοῖ θεοῦ χρήσαντος αὐτῷ φιλοσοφεῖν Ἀθήνησι φοιτᾷ Σωκρά-

τει…» (Vita Marciana 5). Αυτή μάλιστα η προτροπή αργότερα αποσυνδέεται εν μέρει 

από την Ελληνική θρησκεία και αποδίδεται από τους Άραβες στον μεγαλοδύναμο θεό 

(Kitab Al – Fihrist 4). Επιπλέον, άλλοι τον παρουσιάζουν ως προσωρινό αντικατα-

στάτη του Πλάτωνα στην Ακαδημία (Ibn Usaibia 4) ή τον τοποθετούν στο πλευρό 

του Αλεξάνδρου στην πορεία του προς την Ινδία (Vita Vulgata 23), ότι ακόμη ένα 

σμήνος μελισσών βρέθηκε στην τεφροδόχο του (Vita Syriaca Ι 9), προφανώς μια α-

πόπειρα να χαρακτηριστεί γλυκύς ο λόγος του, ενώ αλλού παρουσιάζεται ο Θεόφρα-



20 
 

ριπατητικοί καταξιώθηκαν στο πεδίο της επιστήμης για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα, δίχως να κατορθώσουν να απολαύσουν διαρκή ανα-

γνώριση, παρόμοια με εκείνη των δύο πρώτων σχολαρχών. Ωστόσο συ-

νέβαλαν στην διάδοση του αριστοτελικού προγράμματος φωτίζοντας 

διάφορες πτυχές του έργου του Αριστοτέλη, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την εδραίωση της φήμης του23.  

Αρκετοί μελετητές ανέλαβαν το εγχείρημα να εντοπίσουν τους λό-

γους της παρακμής της σχολής24. Ανάμεσά τους ο B.Laughlin θεωρεί ότι 

η θεμελιώδης αιτία της παρακμής της σχολής και ειδικότερα της παρακ-

μής της μελέτης της λογικής εντός της σχολής ήταν ότι οι Περιπατητικοί 

μετά τον Στράτωνα δεν εκτιμούσαν το έργο του Αριστοτέλη, αρκετά για 

να το επεκτείνουν ή ακόμη να το μελετήσουν, ούτε επίσης να το διατη-

ρήσουν για τις επόμενες γενιές25. Η θέση αυτή του  B.Laughlin ενδεχο-

μένως να ισχύει για την περίπτωση της λογικής26, αλλά σε καμιά περί-

πτωση δεν μπορεί να έχει καθολική εγκυρότητα για κάθε φιλοσοφικό πε-
                                                                                                                                                                      

στος ως ανιψιός του (Kitab Al – Fihrist 16) ή εξάδελφος (Al – Mubashir 32). Κάποιες 

πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι υπήρχε τάφος του στη Σικελία, ο οποίος αποτέλεσε α-

ντικείμενο λατρείας για τους χριστιανούς (Ibn Usaibia 32). Κάποιοι επιθυμώντας να 

βλάψουν τη φήμη του υποστήριζαν ότι ήταν λαίμαργος (Ἀθήναιος 162, 14), ότι είχε 

βαρβαρική καταγωγή (Ἐπιφάνιος, Κατά αἱρέσεων 31) ή ακόμη ότι δηλητηρίασε τον 

Αλέξανδρο (Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις VII 27 και Δίων Κάσσιος 77,7.3). 
23 Αυτή η υπηρεσία, την οποία προσέφεραν στον ιδρυτή της σχολής είναι κυρίως εμ-

φανής στην δραστηριότητα του Εύδημου και άλλων εκπροσώπων της σχολής ως 

σχολιαστών (Βλ. ενδ. Εύδημος, Fr. 7 και H. Baltussen, Philosophy and Exegesis in 

Simplicius – The Methodology of a Commentator, Bloomsbury, London – New York, 

2008, σελ. 99 – 106).   
24 Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι χρησιμοποιούμε τον όρο παρακμή συμβατικά. Ο 

H. Baltussen μάλιστα παρατηρεί ότι με την αποδοχή του όρου υπονοείται ότι δικαίως 

έχει τη δυνατότητα ο παρατηρητής να απαιτεί από κάθε διάδοχο του Αριστοτέλη να 

είναι ένας ¨νέος Αριστοτέλης¨ (The Peripatetics: Aristotle’s Heirs 322 BCE – 200 

CE, Routledge, New York, 2016. σελ. 158). Δεν θεωρούμε ότι η σχολή παρακμάζει 

με την έννοια ότι σταδιακά καταστρέφεται, αλλά περισσότερο η ύφεση της επέρχεται 

ως συνέπεια μιας διαδικασίας, η οποία συντελείται τόσο εντός της, όσο και εκτός αυ-

τής, ενός διαλόγου ανάμεσα σε φιλοσοφικές σχολές με φόντο έναν ραγδαία μεταβαλ-

λόμενο κόσμο και αυτές οι διεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα την αφομοίωση τμημά-

των της σχολής από τις πνευματικές κινήσεις, οι οποίες τη διαδέχονται. 
25 The Aristotle Adventure: A Guide to the Greek, Arabic, and Latin Scholars who 

Transmitted Aristotle’s Logic to the Renaissance, Albert Hale Publishing, Flagstaff, 

1995, σελ. 26.  
26 Ακόμη και σε αυτό το ενδεχόμενο, κατά το οποίο οι περιπατητικοί φιλόσοφοι θα 

απέρριπταν την αριστοτελική λογική θα μπορούσαν απλά να στραφούν σε άλλες σχο-

λές υιοθετώντας και εξελίσσοντας τα δικά τους λογικά δόγματα, αφού μάλιστα εκ-

πρόσωποι της σχολής είχαν ακολουθήσει αυτήν την τακτική σε φιλοσοφικά πεδία, 

όπως η ηθική. Το γεγονός ότι δεν το έπραξαν δηλώνει είτε ότι αδιαφόρησαν γενικά 

για την λογική είτε ότι η πίστη τους στην αριστοτελική αυθεντία σε αυτό το ζήτημα 

ήταν ακλόνητη. Το πιθανότερο είναι ότι, καθώς η λογική αποτελούσε το θεμέλιο της 

επιστημονικής λειτουργίας της σχολής δεν τόλμησαν να την τροποποιήσουν. 
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δίο, στο οποίο δραστηριοποιήθηκε το Λύκειον. Επιπλέον αυτή η αντίλη-

ψη υποδηλώνει, ότι η σχολή θα μπορούσε να διατηρηθεί ακμαία μόνο αν 

έμενε πιστή στην αριστοτελική ορθοδοξία, αλλά αυτό θα οδηγούσε α-

ναμφισβήτητα σε δογματισμό. Μάλιστα η παράδοση σχετικά με την α-

πώλεια της βιβλιοθήκης αποδεικνύει την εκτίμηση των μελών της σχολής 

για τον Αριστοτέλη, αφού η παρακμή της σχολής αποδιδόταν σε αυτό το 

πλήγμα, ενώ η απήχηση των αριστοτελικών αντιλήψεων είναι ενδεικτική 

της εκτίμησης, που απολάμβανε ο ιδρυτής της σχολής27. 

Μια πληρέστερη απόπειρα εντοπισμού των αιτίων της παρακμής 

του Λυκείου πραγματοποιεί ο J.P. Lynch, ο οποίος τα εντοπίζει σε μια 

σειρά παραγόντων, αναφερόμενος σε αιτίες, όπως ο κατακερματισμός 

και οι συνέπειες των πολέμων, οι οποίες είναι κοινές για όλες τις φιλο-

σοφικές σχολές. Ωστόσο ειδικότερα για την περίπτωση της περιπατητι-

κής σχολής εντοπίζει δομικά προβλήματα, αφού, καθώς η σχολή βασιζό-

ταν στην συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της και στην συγκέντρωση και 

ταξινόμηση της γνώσης, επηρεάστηκε από την πολυδιάσπαση των μελών 

της, την απώλεια της βιβλιοθήκης, των εγκαταστάσεων και των οικονο-

μικών της πόρων λόγω των πολέμων, καθόσον η επιτυχία της ήταν συ-

νάρτηση της ύπαρξης ενός σταθερού ιδρύματος, ώστε η μια γενιά να 

περνά τη γνώση στην άλλη28.  

Ο J.P. Lynch παρατηρεί ακόμη ότι ο όρος Περιπατητικός αλλάζει 

σημασίες και νοηματοδοτείται διαφορετικά από τους εκάστοτε εκπροσώ-

πους του29. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι αληθές, αφού η περιπατητική φι-

λοσοφία και ο αριστοτελισμός γενικότερα, δεν αποτελούν μια στατική 

και ενιαία οντότητα, αλλά το δυναμικά εξελισσόμενο προϊόν της σκέψης 

διαφόρων εκπροσώπων τους και μελετητών τους από τον ιδρυτή, ως κά-

ποιον απλό σχολιαστή30. Έτσι τόσο ο ίδιος ο Αριστοτέλης, όσο και ο Η-

                                                           
27 Βλ. ενδ. την αποδοχή του Αριστοτέλη από τους τρεις σχολάρχες, οι οποίοι έπονται 

του Θεόφραστου: «Λύκων δὲ καί Ἀρίστων ὁ ἐκ  τοῦ Λυκείου ἄμφω μέν πρός τούς Ἀρι-

στοτέλους λόγους εἰχέτην» (Fr. 9 = Θεμίστιος ΧΧΙ 255 b), καθώς και: «Ἀριστοτέλης δ ̓ 

ἐν δευτέρῳ Ἐρωτικῶν καὶ Ἀρίστων ὁ περιπατητικός, Κεῖος δὲ τὸ γένος, ἐν βʹ Ἐρωτικῶν 

Ὁμοίων φασὶν…» (Fr. 22 = Ἀθήναιος 674 b) και ακόμη: «Κριτόλαος ό Φασηλίτης τά 

αυτά τῷ Άριστοτέλει έδόξασε» (Fr. 15 = Ἐπιφάνιος, Κατά αἱρέσεων ΙΙΙ 33). 
28 Aristotle's School; Α Study of a Greek Educational Institution, οπ. παρ., σελ. 162. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, μάλλον παρακινδυνευμένα, εντοπίζει την αιτία της οριστι-

κής καταστροφής των αθηναϊκών σχολών στις Σλαβικές επιδρομές του έκτου αιώνα 

(σελ. 167).  
29 Οπ. παρ. σελ. 137 – 139. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλες σχολές, όπως φαίνε-

ται από την αντιπαράθεση τριών διαφορετικών οπτικών της Ἀκαδημίας, την οποία 

παραθέτει ο Κικέρων (Lucullus 10 – 11).  
30 Ωστόσο ο τίτλος του αριστοτελικού αποδίδεται ακόμη και σε πρόσωπα, τα οποία 

δεν είναι περιπατητικοί φιλόσοφοι, όπως φαίνεται από την περίπτωση του Ανατόλιου 

της Λαοδίκειας, από τον οποίο οι Αλεξανδρινοί ζητούν να ιδρύσει σχετική σχολή 

στην πόλη τους (Εὐσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία VII 32,6).  
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ρακλείδης ο Ποντικός, αλλά και οι μεσαιωνικοί σχολιαστές ή ακόμη και 

νεοαριστοτελικοί, όπως ο Θεόφιλος Κορυδαλλέας περιγράφονται με τους 

όρους αριστοτελικός και περιπατητικός31. Μάλιστα κάποιοι, αν και διά-

κεινται αρνητικά προς τον Αριστοτέλη, αποκαλούνται Περιπατητικοί, 

όπως αναφέρει ο C.O. Brink, ο οποίος παραθέτει κάποια παραδείγματα 

αλλαγής της σημασίας του όρου32. Σύμφωνα πάλι με τον J.P. Lynch, ο 

Καλλίμαχος εισάγει την περιπατητική μεθοδολογία στην Αλεξάνδρεια 

και, αν και ο ίδιος δεν αποκαλείται Περιπατητικός, ξεκινά μετά από αυ-

τόν η απόδοση του χαρακτηρισμού σε μεταγενέστερούς του, οι οποίοι 

δεν είναι απαραιτήτως φιλόσοφοι. Έτσι, πλέον κατονομάζονται ως Περι-

πατητικοί ακόμη και βιογράφοι ή ιστοριογράφοι, ενώ ο όρος κάποια 

στιγμή καταλήγει να δηλώνει τον γραμματικό ή τον κριτικό της λογοτε-

χνίας33. O ίδιος μάλιστα επισημαίνει, ότι ακόμη και η διαδοχή δεν σήμαι-

νε απαραίτητα εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο φιλοσοφικό ρεύμα, 

αφού στην καλύτερη περίπτωση ο τίτλος του διαδόχου εξέφραζε κάποιου 

είδους πνευματική διαδοχή34. Επιπλέον, εξετάζοντας το περιεχόμενο του 

όρου διάδοχος συμπεραίνει ότι είτε δεν υφίσταται κάποιος αυθεντικός 

διάδοχος στις σχολές των Αθηνών, ο οποίος θα αμφισβητούσε βάσιμα 

τους τίτλους των ανταγωνιστών του είτε η διαδοχή σε κάποιες σχολές θα 

είχε εξαλειφθεί. Ωστόσο στον πυρήνα της δράσης όλων αυτών των φο-

ρέων του όρου αριστοτελικός συναντάμε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό το ἀριστοτελίζειν, έναν όρο, ο οποίος κατά τον Ι. Düring απαντά 

μόνο στον Στράβωνα35 και τον οποίο ορθότατα ο ίδιος συγγραφέας νοη-

ματοδοτεί ως την δραστηριότητα διεξαγωγής ερευνών και της συγγραφής 

επιστημονικών διατριβών36 και ο οποίος συμπυκνώνει το πνεύμα της 

σχολής, ως ερευνητικού και επιστημονικού ιδρύματος.  

Όσον αφορά την εισαγωγή του όρου αριστοτελικός στην Αλεξάν-

δρεια ενδιαφέρουσα είναι η άποψη του J. Glucker, ο οποίος υποστηρίζει 

ότι στην Ανατολή ανακάλυψαν, ότι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν στην 

                                                           
31 Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και στην εποχή του προκύπτουν εσωτερικές διαμά-

χες ανάμεσα στους υπέρμαχους του νεοαριστοτελισμού, όπως συμβαίνει ανάμεσα 

στον Κορυδαλλέα και τον Μελέτιο Συρίγο το 1639 (Ν. Ψημμένος (επιμ.), Η Ελληνική 

Φιλοσοφία από το 1453 ως το 1821, τ.Α΄, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 1988, σελ. 40 – 41). 
32 “Callimachus and Aristotle: An Inquiry into Callimachus' ПΡΟΣ ПΡΑΞΙΦΑΝΗΝ”, 

Classical Quarterly, 40, 1946, σελ. 11 – 26.  
33 Σε αυτό το σημείο ο C.O. Brink αναφέρει ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τον 

Έρμιππο και τον Σάτυρο και με τη γνώμη του συμφωνεί και ο J.P. Lynch, προσθέτο-

ντας τον Σωτίωνα και τον Ηρακλείδη τον Λέμβο σε αυτόν τον κατάλογο (σελ. 137), 

αλλά πιστεύουμε ότι, θα φανεί στη συνέχεια της μελέτης μας ότι, παρά τα όποια προ-

βλήματα στη σχέση τους με την σχολή πρέπει και αυτοί οι φιλόσοφοι να υπολογίζο-

νται ανάμεσα στους εκπροσώπους της.  
34 Σελ. 173 – 174. 
35 ΧΙΙΙ 1, 54. 
36 Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 365. 
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πατρίδα τους ό,τι έκαναν για πολλές γενιές στην Αθήνα και έτσι η διδα-

σκαλία της φιλοσοφίας ανασυστήθηκε στην Ανατολή37. Συνεπώς κατά 

κάποιον τρόπο το αριστοτελικό πνεύμα μετακόμισε στην Αλεξάνδρεια 

και σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, ο οποίος ορ-

γάνωσε τη βιβλιοθήκη και ο πάτρωνάς του και ιδρυτής της, Πτολεμαίος ο 

Σωτήρ, ο οποίος πρέπει να συνέλαβε την ιδέα δημιουργίας ενός κέντρου 

διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού επηρεασμένος από την πολιτική του 

Αλεξάνδρου και αξιοποιώντας όσα είδε σε παρεμφερή ιδρύματα ακολου-

θώντας τις εκστρατείες του38.  

Βέβαια η αντίληψη, κατά την οποία η Αλεξάνδρεια αποτελεί τον 

τόπο, στον οποίο μετακόμισε τον Λύκειον είναι υπερβολικά απλοϊκή, κα-

θώς ελάχιστα πράγματα συνδέουν την πλειονότητα των επιστημόνων και 

φιλοσόφων, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν εκεί με τον Αριστοτελισμό. 

Έτσι, ο C.O. Brink αναγνωρίζοντας την επαφή ανάμεσα στο Λύκειον και 

το Αλεξανδρινό Μουσεῖον και την ύπαρξη ομοιοτήτων στην οργάνωση 

και τη μεθοδολογία ανάμεσά τους, δηλώνει ορθά, ότι το δεύτερο δεν α-

ποτελεί κάποια εξειδικευμένη μορφή του Περιπάτου39. Ωστόσο η άποψή 

του ότι δεν αποτελεί προϊόν του Λυκείου είναι επίσης ανακριβής αφού, 

παρά την ορθότητα των παρατηρήσεών του σχετικά με την απόρριψή 

πλευρών της περιπατητικής φιλοσοφίας από τους Αλεξανδρινούς δεν 

λαμβάνει υπόψιν την δυναμική και την προσαρμοστικότητα του Λυκείου 

και μειώνει τη σημασία της οφειλής του Αλεξανδρινού ιδρύματος ως 

προς τις αρχές μεθοδολογίας και οργάνωσης, τις οποίες κληρονόμησε 

από τον ιδρυτή του, Δημήτριο τον Φαληρέα. Πράγματι το Μουσεῖον δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση δημιούργημα του Λυκείου, όπως υποστηρί-

ζουν ορισμένοι40 αλλά σε τελική ανάλυση ο Πτολεμαίος απευθύνθηκε σε 

                                                           
37 Antiochus and the Late Academy, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1978.  
38 Μάλιστα κάποιοι ερευνητές αποδίδουν κυρίως στον Πτολεμαίο τα εύσημα για την 

σύλληψη της ιδέας για την δημιουργία της βιβλιοθήκης, όπως για παράδειγμα ο H.J. 

De VleeSchauwer (History of the Western Library: Vol. I: History of the Library in 

Antiquity, Pretoria, University of South Africa, 1963, σελ. 177). 
39 “Callimachus and Aristotle: An Inquiry into Callimachus' ПΡΟΣ ПΡΑΞΙΦΑΝΗΝ”, 

Classical Quarterly, 40, 1946, σελ. 11 – 26. Ακόμη και ο I. During, ο οποίος αρνείται 

ότι ο Αριστοτέλης ίδρυσε την περιπατητική σχολή, παραδέχεται ότι, αν είχε ιδρύσει 

σχολή, αυτή θα είχε τα χαρακτηριστικά, τα οποία βρίσκουμε αργότερα στην Αλεξάν-

δρεια (Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 460). 
40 Για παράδειγμα κατά την αντίληψη του Ε.Α. Parsons, ο Δημήτριος ουσιαστικά δη-

μιούργησε στην Αλεξάνδρεια ένα γιγαντιαίων διαστάσεων αντίγραφο του Λυκείου 

(The Alexandrian Library: Glory of the Hellenic World, Amsterdam: Elsevier, 1952, 

σελ. 104 – 105). Αυτή η άποψη βέβαια βρίσκεται στο άλλο άκρο, καθώς δεν αναγνω-

ρίζει στην βιβλιοθήκη περιθώρια χειραφέτησης από τον αριστοτελισμό και την οποία 

θεωρούμε επίσης υπερβολική. Αρκετά κοντά σε αυτή τη θέση βρίσκεται και η άποψη 

του A.W. Argyle, ο οποίος συμπεραίνει, ότι από την περιγραφή του Στράβωνα και 

την εξοικείωση των αναγνωστών του με αυτή γίνεται εμφανής η ομοιότητα ανάμεσα 
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εκπρόσωπο της περιπατητικής σχολής προκειμένου να αναλάβει το έργο 

της οργάνωσης της βιβλιοθήκης, αν και θα μπορούσε να το αναθέσει σε 

άλλες φιλοσοφικές σχολές41. Την συνεισφορά του Αριστοτέλη αναγνωρί-

ζει μάλιστα και ο Στράβων δηλώνοντας ότι: «ὁ γοῦν … πρῶτος ὧν ἴσμεν 

συναγαγὼν βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτωι βασιλέας βιβλιοθήκης σύ-

νταξιν»42. Η μαρτυρία του έχει ξεχωριστή αξία, καθώς υπήρξε μαθητής 

των περιπατητικών φιλοσόφων Ξενάρχου και Τυραννίωνος, ενώ πέρασε 

αρκετό χρονικό διάστημα στην Αλεξάνδρεια.  

Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οφείλει ως ένα βαθμό την λει-

τουργία της στον αριστοτελισμό, αφού είναι απόρροια ιδεών και μεθό-

δων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στην περιπατητική σχολή. Με τη σειρά 

της επηρέασε τη δομή μελλοντικών ιδρυμάτων και σε αυτές ακριβώς τις 

δομές είναι που ενσωματώνεται σταδιακά το Λύκειον και αυτή η διαδι-

κασία ξεκινά ήδη από την περίοδο της ακμής του, με την ίδρυση της βι-

βλιοθήκης. Μάλιστα η συγγένεια των δύο ιδρυμάτων καθίσταται εμφα-

νής ακόμη και στον επεκτατικό χαρακτήρα της Αλεξανδρινής βιβλιοθή-

κης, δηλαδή την συνεχή αναζήτηση βιβλίων43 και στελεχών44, αναζήτηση 

η οποία είναι επακόλουθο της αριστοτελικής της κληρονομιάς και του 

αιτήματος της για συνεχή αναζήτηση της γνώσης. Το εύρος άλλωστε των 

επιστημών, οι οποίες καλλιεργήθηκαν στην Αλεξάνδρεια είναι αντίστοι-

χης έκτασης με τα ενδιαφέροντα των περιπατητικών φιλοσόφων. 

Η κινητήριος δύναμη πίσω από την ενασχόληση με τη φιλοσοφία 

και την δημιουργία της σχολής εκφράζεται από τον Αριστοτέλη με σα-

φήνεια: «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει»45. Είναι γεγονός 

ότι ο Σταγειρίτης καθόρισε για την επίτευξη αυτού του στόχου μια συ-

στηματική μέθοδο συλλογής και οργάνωσης πληροφοριών, με την οποία 

στη συνέχεια καθορίστηκαν τα όρια κάθε επιστήμης στην σχολή. Παράλ-

ληλα κατανοεί ότι είναι αδύνατο ένας επιστήμονας να διαπρέπει σε πολ-

λούς διαφορετικούς τομείς και αναγνωρίζει την ανάγκη εξειδίκευσης της 

γνώσης: «οὔτε  πᾶν ἄρα ἕκαστον ἐπιστήμονα ἐρώτημα ἐρωτητέον, οὔθ᾽ 

ἅπαν τὸ ἐρωτώμενον ἀποκριτέον περὶ ἑκάστου, ἀλλὰ τὰ κατὰ τὴν ἐπι-

στήμην διορισθέντα»46. Ο ίδιος βέβαια ήταν ως γνωστόν πολυμαθής αλλά 

                                                                                                                                                                      

στο Λύκειον και το Μουσεῖον (“The Ancient University of Alexandria”, Classical 

Journal 69, (1974), σελ. 348 – 349). 
41 O Διογένης Λαέρτιος μάλιστα αναφέρει, ότι ο Πτολεμαίος επιχείρησε να δελεάσει 

και τον Θεόφραστο προσκαλώντας τον στην Αλεξάνδρεια (V 37). 
42 ΧΙΙΙ 1.54.  
43 Ψευδο-Αριστέας 9. 
44 Για παράδειγμα ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει την περίπτωση του Στίλπωνα, τον 

οποίον ο Πτολεμαίος προσπάθησε να πείσει να εγκατασταθεί στην Αίγυπτο (ΙΙ 115). 
45 Μετά τά Φυσικά 980 a 21. 
46 Ἀναλυτικὰ Ὕστερα 77 b 7 – 9. Πβ. και Μετά τά Φυσικά 1055 a 32: «καὶ γὰρ ἡ ἐπι-

στήμη περὶ ἓν γένος ἡ μία», καθώς και Ἀναλυτικὰ Ὕστερα 87 a 38 – 39: «Μία δ᾽ ἐπι-

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C17&prior=diafe/ronta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr10&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%2810&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pisth%2Fmh&la=greek&can=e%29pisth%2Fmh0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pisth%2Fmh&la=greek&can=e%29pisth%2Fmh0&prior=h(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C0&prior=e)pisth/mh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%5Cn&la=greek&can=e%28%5Cn0&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge%2Fnos&la=greek&can=ge%2Fnos0&prior=e(/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%2811&prior=ge/nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mi%2Fa&la=greek&can=mi%2Fa0&prior=h(
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φαίνεται ότι η άποψη, την οποία εκφέρει σε αυτό το σημείο απέβλεπε στο 

μέλλον, καθώς πρέπει να είχε προβλέψει τις ανάγκες, τις οποίες θα δη-

μιουργούσε η συσσώρευση και αύξηση της γνώσης. 

Ο Αριστοτέλης, αναγνωρίζει ότι η επιστήμη αναπτύσσεται ως 

συλλογική προσπάθεια, καθώς η μια γενιά επιστημόνων χτίζει και επαυ-

ξάνει το αντικείμενο επάνω στα θεμέλια, τα οποία τους αφήνει η προη-

γούμενη: «οἱ δὲ νῦν εὐδοκιμοῦντες, παραλαβόντες παρὰ πολλῶν οἷον ἐκ 

διαδοχῆς κατὰ μέρος προαγαγόντων, οὕτως ηὐξήκασι»47. Όπως παρατηρεί 

ο S. Bales, ο Αριστοτέλης κατανοεί ότι η ανάπτυξη της επιστήμης απαι-

τεί χρόνο και κόπο και, επιπλέον, συνεργασία και κατά συνέπεια οργά-

νωση. Απαιτείται λοιπόν η δημιουργία επιστημονικών κοινοτήτων και 

αυτόν τον ρόλο διαδραμάτιζε το Λύκειον, καθώς τα μέλη του συνεργάζο-

νταν για την ανάπτυξη της γνώσης, κάποιες φορές μάλιστα αναλαμβάνο-

ντας από κοινού σύνθετα ερευνητικά προγράμματα, όπως φαίνεται από 

την μελέτη των διαφόρων πολιτευμάτων, εκ των οποίων σώζεται μόνον η 

Ἀθηναίων πολιτεία48. 

 Σύμφωνα μάλιστα με τον S. Bales ο Αριστοτέλης τελειοποιώντας 

τις προσπάθειες του Σωκράτη και του Πλάτωνα, μεθοδοποίησε τη δη-

μιουργία και τη συστηματοποίηση της γνώσης και αναγνώρισε ότι η συ-

νεργατική προσπάθεια, η οποία απαιτούσε χρόνο ήταν αναγκαία για την 

αποτελεσματική οργάνωση της γνώσης σε συνεκτικά συστήματα κατα-

νόησης. Έτσι, το Μουσεῖον και η Βιβλιοθήκη ενσωμάτωσαν αυτές τις 

δύο Αριστοτελικές ιδέες: (1) ότι η επιστήμη είναι συνεργατική και απαι-

τεί συνεχή συσσώρευση γνώσης και (2) ότι η επιστήμη, προκειμένου να 

είναι συνεκτική, πρέπει να είναι δομημένη με λογικό τρόπο49. Ο ίδιος υ-

ποστηρίζει ότι η Βιβλιοθήκη και το Μουσεῖον όχι μόνο υποστήριζαν μια 

πνευματική ατζέντα, η οποία είχε την ρίζα της στη φιλοσοφία του Αρι-

                                                                                                                                                                      

στήμη ἐστὶν ἡ ἑνὸς γένους, ὅσα ἐκ τῶν πρώτων σύγκειται καὶ μέρη ἐστὶν ἢ πάθη τούτων 

καθ᾽ αὑτά». 
47 Σοφιστικοὶ Ἔλεγχοι 183 b 29 – 31. Αναλύει μάλιστα περισσότερο αυτήν την άποψη 

λίγο παραπάνω: «Τῶν γὰρ εὑρισκομένων ἁπάντων τὰ μὲν παρ´ ἑτέρων ληφθέντα πρό-

τερον πεπονημένα κατὰ μέρος ἐπιδέδωκεν ὑπὸ τῶν παραλαβόντων ὕστερον, τὰ δ´ ἐξ 

ὑπαρχῆς εὑρισκόμενα μικρὰν τὸ πρῶτον ἐπίδοσιν λαμβάνειν εἴωθε, χρησιμωτέραν μέ-

ντοι πολλῷ τῆς ὕστερον ἐκ τούτων αὐξήσεως· μέγιστον γὰρ ἴσως ἀρχὴ παντός, ὥσπερ 

λέγεται. Διὸ καὶ χαλεπώτατον….Ταύτης δ´ εὑρημένης ῥᾷον τὸ προστιθέναι καὶ συναύ-

ξειν τὸ λοιπόν ἐστιν» (17 – 26). 
48 Aristotle‘s Contribution to Scholarly Communication, αδημ. διδ. διατριβή, Univer-

sity of Tennessee, 2008, σελ. 149. Αξίζει να αναφέρουμε την περιγραφή του Ι. Düring 

για τον Αριστοτέλη, τον οποίο χαρακτηρίζει ως a born scholar and professor (Aristo-

tle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 461). 
49 Στο ίδιο, σελ. 133. Σύμφωνα με την άποψή του η φιλοσοφία του Αριστοτέλη απο-

τελεί μια συστηματική και ιεραρχική μέθοδο για τη διαμόρφωση σαφώς καθορισμέ-

νων επιστημονικών πεδίων και το Μουσεῖον αντιπροσώπευε την θεσμοθέτηση των 

αριστοτελικών επιστημών στον πραγματικό κόσμο (σελ. 166).  



26 
 

στοτέλη, αλλά επιπλέον θεσμοποίησε την υποκείμενη αριστοτελική 

πνευματική βάση, καθώς το Μουσεῖον αποτέλεσε την υλοποίηση της επι-

στημονικής συνιστώσας της πλήρους επιστημονικής μεθόδου του Αρι-

στοτέλη50.  

 Το γεγονός ότι συναντάμε αρκετές διαφορές από τον Αριστοτε-

λισμό ή ακόμη και αποκλίσεις ανάμεσα στους ίδιους τους Αλεξανδρινούς 

επιστήμονες δεν αναιρεί το γεγονός ότι το Μουσεῖον έλκει την καταγωγή 

του από τους Περιπατητικούς, καθώς άλλωστε παρόμοια συμβαίνουν, 

όπως θα δούμε και εντός της σχολής. Τελικά, το πνεύμα της σχολής εξε-

λίχθηκε στην Αίγυπτο, όπου ενσωματώθηκε η μεθοδολογία της, αλλά 

καθώς η επιστημονική έρευνα προχώρησε και ανεξαρτητοποιήθηκε, η 

σχολή δυσκολεύεται να προχωρήσει με ανάλογους ρυθμούς. Οι περιπα-

τητικοί φιλόσοφοι δεν μένουν ωστόσο αδρανείς αλλά συμμετέχουν στα 

φιλοσοφικά τεκταινόμενα της Ελληνιστικής εποχής, εγκαταλείποντας 

μάλιστα αριστοτελικές θέσεις και αποδεχόμενοι αντιλήψεις άλλων σχο-

λών.  

Ωστόσο, ακόμη και η αποχώρησή τους από κάποιες αρχές της 

σχολής είναι περισσότερο ενδεικτική του επιστημονικού χαρακτήρα της 

σχολής παρά ένδειξη κάποιας αδυναμίας. Συνιστά δηλαδή τεκμήριο του 

διαλόγου, ο οποίος γινόταν ανάμεσα στις σχολές της ελληνιστικής επο-

χής και καταδεικνύει την απουσία δογματισμού από την πλευρά του Λυ-
κείου. Άλλωστε και εκπρόσωποι άλλων σχολών εγκατέλειψαν προηγού-

μενες θέσεις, υιοθετώντας ή προσαρμόζοντάς εκείνες των αντιπάλων 

τους, όπως για παράδειγμα έπραξε στη Μέση Ακαδημία ο Αντίοχος ο 

Ασκαλωνίτης, ο οποίος δέχεται επιρροές από τους Περιπατητικούς και τη 

Στοά51. Εντέλει πρέπει να τους αναγνωριστεί, ότι, αν και οι περισσότεροι 

Περιπατητικοί δεν είχαν τόσο έντονη απήχηση στην εποχή τους συγκρι-

νόμενοι με τη δημοφιλία άλλων φιλοσοφικών ρευμάτων, άντεξαν περισ-

σότερο από σχολές όπως οι Επικούρειοι. Επιπλέον, αν και φαίνεται να 

βρίσκονται διαρκώς στην σκιά του ιδρυτή της σχολής, ως φιλόσοφοι και 

επιστήμονες δεν υστερούν απέναντί του σε ιστορική αξία. Η αξία τους 

έγκειται κυρίως στην επιτυχία τους να προβάλουν το έργο του και να υ-

περασπιστούν την κληρονομιά του, συμβάλλοντας στην αναγνώριση του 

μεγαλείου του, αλλά δεν πρέπει να παραγνωριστεί και η προσωπική συ-

νεισφορά τους στην πρόοδο διαφόρων επιστημονικών πεδίων. 

Τελικά το Λύκειον δεν παρήκμασε ακολουθώντας μια γραμμική 

πορεία από το απροσδόκητο αποκορύφωμα της φήμης του μόλις από τα 

πρώτα βήματα της περιπατητικής φιλοσοφίας και την αίγλη, την οποία 
                                                           
50 Στο ίδιο, σελ. 142. Το χαρακτηρίζει μάλιστα ως το πρώτο πανεπιστήμιο, αν θεωρή-

σουμε το πανεπιστήμιο ως μια ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα 

αποτελούμενη από σαφώς καθορισμένες φιλοσοφικές και επιστημονικές σχολές (σελ. 

83).  
51 Βλ. ενδ. Κικέρων, Academica I 43 και ΙΙ 69 – 70.  
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του προσέδωσαν οι κόποι του Αριστοτέλη και των συνεργατών του, μέ-

χρι τον σταδιακό μαρασμό της σχολής και την καταστροφή της από τον 

Σύλλα. Διατηρήθηκε ο πυρήνας του, δηλαδή ο στόχος του και η μεθοδο-

λογία επίτευξής του, το εἰδέναι και η μεθοδική συγκέντρωση και επεξερ-

γασία των δεδομένων, που επιβιώνουν σήμερα στον πυρήνα κάθε επι-

στημονικής προσπάθειας. Η σχολή έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη 

διαφόρων επιστημών, ενσωματώθηκε σε αυτές ή απλά συνομίλησε και 

συγκρούστηκε με άλλες αντιλήψεις και εντέλει απλά ξεπεράστηκε από 

τις επιστημονικές εξελίξεις52. Ενδεχομένως η ίδια η φύση της σχολής να 

συνέβαλε στην εξασθένισή της, καθώς ο εγκυκλοπαιδικός της χαρακτή-

ρας αποτελούσε ως ένα βαθμό εμπόδιο, το οποίο απέτρεπε την προσήλω-

ση σε περισσότερο σαφείς ερευνητικούς τομείς. Αυτό το γνώρισμα της 

σχολής συνιστούσε βέβαια την αιτία που την καθιστούσε δημοφιλή σε 

τόσους ετερόκλιτους επιστήμονες, οι οποίοι προσέρχονταν σε αυτή γιατί 

έβρισκαν εκεί ένα διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο, που υπήρχε σε 

άλλες φιλοσοφικές σχολές. Ωστόσο, οι εγκυκλοπαίδειες με την πάροδο 

του χρόνου και την πρόοδο, που συντελείται καθίστανται παρωχημένες 

και ο διαχωρισμός των επιστημών παρείχε στους νέους επιστήμονες και 

άλλες εναλλακτικές53.       

Η αντίδραση της σχολής απέναντι στην ύφεση ήλθε με την επι-

στροφή στα αριστοτελικά έργα. Έτσι, αναπτύχθηκε αρκετά νωρίς εντός 

της σχολής η τάση του σχολιασμού των αριστοτελικών συγγραμμάτων, 

πρακτική η οποία είχε ως συνέπεια τον κίνδυνο να καταστούν οι θεωρίες 

του ιδρυτή της σχολής δόγμα. Τελικά αυτή η πρακτική θα επικρατήσει 

ως κύρια ενασχόληση των περιπατητικών φιλοσόφων ξεκινώντας από 

τον Ανδρόνικο τον Ρόδιο κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., ο οποίος βέβαια ήταν 

αναγκασμένος να βάλει σε μια τάξη τα κείμενα, τα οποία αποτελούσαν 

τον πυρήνα των φιλοσοφικών αντιλήψεων της σχολής και επανέκδωσε τα 

έργα του Αριστοτέλη και του Θεόφραστου, ενώ συνέταξε και υπομνήμα-

τα στα αριστοτελικά έργα, όπως έπραξαν άλλωστε και διάδοχοί του, ό-

πως ο Βόηθος, ο Ασπάσιος, ο Άδραστος, ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς, ο 

Θεμίστιος. Αυτοί έδωσαν τον τόνο, τον οποίο θα ακολουθούσαν αργότε-

ρα στη δυτική Ευρώπη οι επόμενοι, που θα ταύτιζαν τον εαυτό τους με 

τους περιπατητικούς φιλοσόφους, ορμώμενοι αρχικά από την ανάγκη να 

κατανοήσουν τα κείμενα μέσω μιας εκτενούς μεταφραστικής προσπά-

                                                           
52 Η θεωρία των ουράνιων σφαιρών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς 

υποστηριζόταν από τον Εύδοξο τον Κνίδιο και των Πλάτωνα και υιοθετήθηκε και 

από τον Αριστοτέλη και διέθετε επιστημονικό κύρος ως τις αρχές του 17ου αιώνα, ό-

που αντικαταστάθηκε από τον Νευτώνειο νόμο της παγκόσμιας έλξης.   
53 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ άλλων, επιστήμονες, όπως ο Αρχιμήδης, οι Α-

λεξανδρινοί Ήρων, Κτησίβιος, Τιμόχαρις και Μενέλαος, ο Κόνων ο Σάμιος εκπαι-

δεύονται εκτός του Λυκείου και κατορθώνουν να αναπτύξουν την επιστήμη τους ανε-

ξάρτητα από τις αναζητήσεις των περιπατητικών φιλοσόφων ειδικευόμενοι σε αυτή. 
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θειας, από σοφούς σαν τον Μέγα Αλβέρτο και στη συνέχεια με την ανά-

λυση των κειμένων του Αριστοτέλη, η οποία κορυφώνεται με τον Ακινά-

τη.  

Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ένας σχετικά σαφής διαχωρισμός 

της ιστορίας της σχολής σε τρείς τουλάχιστον ιστορικές φάσεις. Η πρώ-

τη, η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσης μελέτης ξεκινά 

βέβαια με την ίδρυση του Λυκείου και ταυτίζεται με το μεγαλύτερο τμή-

μα της Ελληνιστικής περιόδου, ενώ αν θέλουμε να ορίσουμε μια ακριβή 

ημερομηνία του τέλους αυτής της περιόδου, θα μπορούσαμε έστω και 

κάπως αυθαίρετα, καθώς δεν μπορεί ένα τέτοιο γεγονός να αποβεί τόσο 

καταστροφικό για ένα ίδρυμα το οποίο είχε επεκταθεί αρκετά εκτός της 

αρχικής του κοιτίδας, να αποδεχτούμε, ότι είναι η καταστροφή του Λυ-

κείου από τις Ρωμαϊκές λεγεώνες του Σύλλα το 86 π.Χ.54, οπότε η σχολή 

περνά σε μια κατάσταση in limbo, μέχρι να ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Η 

πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από ένα δυναμικό ξεκίνημα χάρη στις 

προσπάθειες του ιδρυτή και των πρώτων συνεργατών του ως την εποχή 

του τρίτου σχολάρχη, του Στράτωνα. Σταδιακά όμως η σχολή εξασθενεί, 

αν και αρκετοί εκπρόσωποι της σχολής, διακρίνονται σε συγκεκριμένους 

τομείς έρευνας και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να την αναζωογονήσουν55. 

Η δεύτερη φάση της σχολής αναμφισβήτητα ξεκινά με την επανέκδοση 

των αριστοτελικών συγγραμμάτων από τον Ανδρόνικο τον Ρόδιο56 και 

ολοκληρώνεται κατά τους πρώτους αιώνες της Βυζαντινής αυτοκρατορί-

ας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι που αναπτύσσεται εντο-

νότερα η τάση του σχολιασμού των αριστοτελικών συγγραμμάτων. Η 

τρίτη φάση ουσιαστικά εκτείνεται σε ένα αρκετά εκτενές χρονικό διά-

στημα, το οποία καλύπτει τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση και αποτε-

                                                           
54 Πλούταρχος, Σύλλας 12, 1 – 3. Το Λύκειον βέβαια βρισκόταν ήδη σε παρακμή ενώ 

είχε ήδη καταστραφεί για πρώτη φορά από τον Φίλιππο Ε΄ της Μακεδονίας στο τέλος 

του 3ου αιώνα π.Χ.: «Sed et Cynosarges et Lycium et quidquid sancti amoenive circa 

urbem erat incensum est (ενν. a Philippo), dirutaque non tecta solum, sed etiam 

sepulcra, nec divini humanive iuris quicquam prae impotenti ira est servatum» (Τίτος 

Λίβιος ΧΧΧΙ 24, 17 – 18).  
55 Σύμφωνα με τον Ι. Düring ο παλιός Περίπατος πεθαίνει με τον Στράτωνα, ενώ η 

αναγέννηση της σχολής ξεκινά με τον Αντίοχο τον  Ασκαλωνίτη και κορυφώνεται με 

τον Ανδρόνικο τον Ρόδιο (Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., 

σελ. 462, 467). 
56 Σύμφωνα πάλι με τον Ι. Düring, ο Ανδρόνικος υπήρξε μέλος της σχολής την οποία 

ίδρυσε ο Εύδημος στη Ρόδο και προωθούσε την αντίληψη κατά την οποία οι προη-

γούμενοι Περιπατητικοί είχαν παρακμάσει (Aristotle in the Ancient Biographical 

Tradition, οπ. παρ., σελ. 420, 423). Βλ. σχετ. με τον Ανδρόνικο και G. Reale, A His-

tory of Ancient Philosophy, Vol. 4 – The Schools of the Imperial Age, J.R. Catan 

(transl.), State University of New York Press, 1990, σελ. 11 – 16 και H.B. Gottschalk, 

“The Earliest Aristotelian Commentators”, στο R. Sorabji (ed,), Aristotle Transformed 

– The Earliest Aristotelian Commentators and Their Influence, Cornell University 

Press, Ithaca – New York, 1990, σελ. 55 – 82.  
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λεί μια σειρά από διάφορες περιόδους κατά τις οποίες με τα έργα του Α-

ριστοτέλη στο επίκεντρο, όσοι αποκαλούνται αριστοτελικοί επιχειρούν 

να μεταφράσουν τα πρωτότυπα κείμενα στη lingua franca της περιοχής 

τους, Αραβικά για την Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, Λατινικά για 

την Δυτική Ευρώπη και να τα χρησιμοποιήσουν έπειτα για να βρουν α-

πάντηση στους προβληματισμούς τους57. 

Μελετώντας επομένως την πρώτη από αυτές τις ιστορικές φάσεις 

προβάλλεται ένας από τους στόχους της παρούσης εργασίας, που είναι η 

παρουσίαση της πορείας της σχολής μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη και 

η σχέση της με τα άλλα φιλοσοφικά ρεύματα της Ελληνιστικής εποχής. 

Προκειμένου να εντοπιστεί το στίγμα της σχολής στον φιλοσοφικό χάρτη 

του κόσμου, ο οποίος δημιουργήθηκε από τους διαδόχους του Αλεξάν-

δρου αντιπαραβάλλονται οι αντιλήψεις των εκπροσώπων της σχολής κυ-

ρίως με τις απόψεις του ιδρυτή αλλά και δευτερευόντως με τις στωικές 

και επικούρειες θέσεις, ενώ αφήνουμε στο περιθώριο τη σχέση της σχο-

λής με τους σκεπτικούς.  Αναγκαστικά, εξαιτίας του μεγέθους του έργου 

του, θα παραλείψουμε να αναφερθούμε εκτενώς στον σημαντικότερο από 

τους συνεργάτες και διαδόχους του φιλοσόφου, τον Θεόφραστο, καθώς 

βέβαια αποτελεί βασικό μέλημα της προσπάθειάς μας η ανάδειξη του έρ-

γου των υπολοίπων εκπροσώπων της σχολής. Αυτή η παράλειψη δεν συ-

νιστά βέβαια καινοτομία του γράφοντος, αφού και άλλοι στο παρελθόν, 

αναγνώρισαν την δυσκολία να συμπεριλάβουν το έργο του Θεοφράστου 

σε μια συλλογή με τα έργα των διαδόχων του Αριστοτέλη. Λέγεται μάλι-

στα, ότι ο F. Wehrli, ο οποίος ανέλαβε και εκτέλεσε το τιτάνιο έργο της 

συλλογής των αποσπασμάτων των περιπατητικών φιλοσόφων, όταν ερω-

τήθηκε για ποιόν λόγο δεν συμπεριέλαβε και τον Θεόφραστο σε αυτή 

συλλογή αποκρίθηκε ότι δεν ήταν τρελός58. Επιπλέον δεν θα ασχοληθού-

με με την απήχηση των συγγραμμάτων αυτών των φιλοσόφων και τη 

συμβολή τους στην περαιτέρω εξέλιξη των επιστημών και της φιλοσοφί-

ας, καθώς αυτή η προσπάθεια απαιτεί ακόμη εκτενέστερη έρευνα και υ-

περβαίνει τους στόχους του δικού μας εγχειρήματος.   

Το ενδιαφέρον για την περιπατητική φιλοσοφία αναζωογονήθηκε 

στα μέσα του περασμένου αιώνα και βέβαια τις τελευταίες δεκαετίες ε-

ντάθηκε ακόμη περισσότερο. Ο κύριος στόχος της παρούσης μελέτης, 

                                                           
57 Βλ. σχετ. με την ιστορία της διάδοσης των πλατωνικών και αριστοτελικών ιδεών 

στη Δυτική Ευρώπη μέσω των Αράβων και R.R. Cloud, Aristotle’s Journey to Eu-

rope: A Synthetic History of the Role Played by the Islamic Empire in the Transmis-

sion of Western Educational Philosophy Sources from the Fall of Rome through the 

Medieval Period, αδημ. διδ. διατριβή, University of Kansas, 2007.  
58 Ο W. W. Fortenbaugh παραθέτει αυτή την εξιστόρηση στο εισαγωγικό του σημεί-

ωμα, αφιερωμένο στη μνήμη του R.W. Sharples, στον τόμο Aristoxenus of Tarentum 

– Texts and Discussion, C. A. Huffman (ed.), Transaction Publishers, New Brunswick 

– New Jersey, 2012, σελ. xiv.  
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όπως προαναφέρθηκε, είναι να αξιοποιήσει τις έρευνες, οι οποίες προη-

γήθηκαν, ώστε να παρουσιάσει συστηματικά μια συνοπτική εικόνα της 

περιπατητικής φιλοσοφίας μετά τον Αριστοτέλη και τον Θεόφραστο, 

τους δύο επιφανέστερους εκπροσώπους της σχολής59. Παράλληλα διε-

ρευνώντας και παρουσιάζοντας τις σχέσεις της σχολής με την πνευματική 

κίνηση της Ελληνιστικής εποχής γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το 

στίγμα του Λυκείου στις πνευματικές διεργασίες εκείνου του κόσμου, ο 

οποίος χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του Στωικισμού και των Επι-

κουρείων.   

Άλλη μια επιδίωξη αποτελεί η διερεύνηση της πορείας του Λυκεί-
ου προς την παρακμή και ενδεχομένως η εξαγωγή συμπερασμάτων, τα 

οποία θα μπορούσαν να έχουν καθολικό χαρακτήρα για κάθε περίπτωση 

παρακμής μιας φιλοσοφικής σχολής. Καθετί, που παρακμάζει καταλείπει 

κάτι στην διάδοχή του κατάσταση και ουσιαστικά δύσκολα μπορεί να γί-

νει λόγος για ολοκληρωτική καταστροφή του, καθώς πάντοτε απομένουν 

τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Στην περίπτωση του Λυκείου το 

σημαντικότερο αγαθό, το οποίο κληροδότησε η σχολή, την οποία ίδρυσε 

ο Αριστοτέλης είναι αναμφίβολα η μεθοδολογία της.  

Στις τελευταίες δεκαετίες το όραμα του φαίνεται ότι πήρε σάρκα 

και οστά με την ανάπτυξη του διαδικτύου, αφού η συνεχής διαδικασία 

αποθησαυρισμού και παραγωγής γνώσης συντελείται με φρενήρεις ρυθ-

μούς. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης διαδικασίας διαχείρισης 

της γνώσης συνιστά το εύρος του πεδίου των συλλεγόμενων πληροφο-

ριών, καθώς καταγράφονται πλέον και είναι προσβάσιμα στοιχεία, τα 

οποία είναι μη επιστημονικά και ευτελούς γνωστικής αξίας, μέχρι δεδο-

μένα, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή των επιστημονικών και τεχνολογι-

κών εξελίξεων.   

Η ευρύτητα των αποθησαυρισμένων πληροφοριών χαρακτήριζε 

και τους περιπατητικούς φιλοσόφους, αφού εκτός από την σοβαρή επι-

στημονική έρευνα ενδιαφέρονται ακόμη και για τη συλλογή ασήμαντων 

στοιχείων, όπως φαίνεται από το ενδιαφέρον τους για την παραδοξολο-

γία60. Η άγρα της γνώσης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δομών, οι 

οποίες είναι πρωτόγνωρες. Η συγκέντρωση της γνώσης υλοποιείται με τη 

συλλογή βιβλίων, τα οποία θα οδηγήσουν στην παραγωγή περισσότερης 

γνώσης, η οποία εν τέλει τίθεται στην υπηρεσία της ευδαιμονίας. Ωστό-

σο, καθώς τα όρια της γνώσης υπερβαίνουν τον ανθρώπινο βίο και κανείς 

ατομικά δεν δύναται να τα προσεγγίσει απαιτείται μια συλλογική προ-

σπάθεια. Όμως το Λύκειον έχει τη δυναμική να υπερβεί τα ανθρώπινα ό-

                                                           
59 Αξιόλογο σε αυτόν τον τομέα είναι το έργο του H. Baltussen, The Peripatetics: Ar-

istotle’s Heirs 322 BCE – 200 CE, Routledge, New York, 2016. 
60 P.M. Huby, “The Paranormal in the Works of Aristotle and His Circle”, Apeiron 13 

(1979), σελ. 53 – 62.   
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ρια και η βιβλιοθήκη, που δημιουργήθηκε αποτέλεσε την καρδιά του και 

υπήρξε το κύριο όργανο άντλησης και συλλογής γνώσης ανάμεσα στα 

μέλη της σχολής.  

Έτσι, η σχολή συγκροτεί έναν οργανισμό, ο οποίος προορίζεται να 

υπερβεί την διάρκεια βίου των μετεχόντων σε αυτόν και να επιδοθεί απε-

ρίσπαστα στον στόχο του, την αναζήτηση δηλαδή και διαρκή επέκταση 

της γνώσης, η οποία θα συνδράμει τον άνθρωπο στο εγχείρημά του να 

βελτιώσει την ζωή του και τελικά να καταστεί ευδαίμων. Το Λύκειον 

προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του εξελίχθηκε σε επιστημονική 

κοινότητα, οργανώνοντας βιβλιοθήκη και αναζητώντας χρηματοδότηση, 

ώστε να διασφαλίσει ότι οι στόχοι, που είχαν τεθεί από τον ιδρυτή θα ε-

ξακολουθούσαν να καθοδηγούν το ερευνητικό πρόγραμμα των μελλοντι-

κών φιλοσόφων. 

Εξετάζουμε τη σχολή, την οποία ίδρυσε ο Αριστοτέλης, ως ένα 

σύνολο φιλοσόφων και επιστημόνων, συνδεόμενων μεταξύ τους με δε-

σμούς, οι οποίοι είναι περισσότερο έντονοι, όσο βρίσκονται πλησιέστερα 

χρονικά στον ιδρυτή αλλά χαλαρώνουν, όσο απομακρύνονται χρονικά 

από αυτόν61. Επιπλέον φθίνει και η επιρροή των σχολαρχών, καθώς μά-

λιστα επικρίνονται για απόκλιση από τον αριστοτελισμό62. Κατά κάποιον 

τρόπο αντιμετωπίζουμε το Λύκειον περισσότερο ως μια επιστημονική 

κοινότητα με χαλαρή συνοχή παρά ως φιλοσοφική σχολή με άρρηκτη 

αλληλουχία εκπροσώπων και φιλοσοφικών ιδεών. Αναμφίβολα η σχολή 

δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται από δογματισμό, καθώς, ως γνωστόν 

και ο ίδιος ο ιδρυτής της διαφώνησε με το δικό του πνευματικό λίκνο την 

Ακαδημία, χαράζοντας έναν δικό του δρόμο. 

Αυτή η εργασία εκμεταλλεύεται τα επιτεύγματα των προηγούμε-

νων μελετητών της περιπατητικής φιλοσοφίας προκειμένου να παρατεθεί 

μια συνοπτική αφήγηση της διαδρομής της σχολής και υπ’ αυτήν την έν-

νοια βρίσκεται εγγύτερα στην μελέτη του H. Baltussen, ο οποίος βέβαια 

καλύπτει μεγαλύτερη χρονική περίοδο σε ένα πολύ περισσότερο ευσύνο-

πτο έργο. Παρόμοια είναι και η προσπάθεια του D. Lynch, αλλά έχει πα-

ρέλθει σχεδόν μισός αιώνας από την έκδοση αυτού του έργου. Ο F. 

Wehrli και το πολύτομο έργο του Die Schule des Aristoteles συνιστά μία 

                                                           
61 Όπως είδαμε, κάποιοι εκπρόσωποι της σχολής φαίνονται να ακολουθούν ανεξάρτη-

τη πορεία από αυτήν, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται και η φιλοσοφική τους κατα-

γωγή (υποσ. 4).  
62 Βλ. ενδεικτικά την περίπτωση του Κριτόλαου, ο οποίος δέχεται σφοδρή κριτική 

από τον Αντίοχο τον Ασκαλωνίτη, κατά την αντίληψη του οποίου ο περιπατητικός 

σχολάρχης αποκλίνει από τις Αριστοτελικές θέσεις, υιοθετώντας μάλιστα παρόμοιες 

με εκείνες του Αντίοχου (D. E. Hahm, “Critolaus and Late Hellenistic Peripatetic 

Philosophy,” στο A.M Ioppolo, D.N. Sedley (eds.), Pyrrhonists, Patricians, 

Platonizers – Hellenistic Philosophy in the Period 155-86 B.C., Tenth Symposium 

Hellenisticum, Bibliopolis, Rome, 2007, σελ. 47 – 101). 
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από τις κύριες πηγές, στις οποίες στηρίχθηκε το παρόν εγχείρημα για την 

μελέτη των κειμένων αυτών των φιλοσόφων63. Η εργασία του συνιστά 

μία άρτια περιγραφή του έργου της σχολής, αφού παραθέτει τα εναπομεί-

ναντα αποσπάσματα, που αναφέρονται στους βίους και τα έργα των εκ-

προσώπων της, τα οποία ο συγγραφέας σχολιάζει αναλυτικά. Ένα ακόμη 

σημαντικό και πιο σύγχρονο βοήθημα αποτελούν οι τόμοι, οι οποίοι εκ-

δίδονται στο πλαίσιο της σειράς RUTGERS Studies in Classical Humani-

ties (RUSCH), ένα έργο εκτεινόμενο ήδη σε τέσσερις δεκαετίες, που ξε-

κίνησε υπό την εποπτεία του W.W. Fortenbaugh και φιλοδοξεί να κατα-

γράψει όλη την ιστορία του Περιπάτου, ακολουθώντας την ίδια δομή με 

το έργο του F. Wehrli, καθώς επίσης περιέχει αποσπάσματα και σχολια-

σμό, ο οποίος είναι περισσότερο εκτενής, αφού οι συγγραφείς κάθε τό-

μου δημοσιεύουν άρθρα, τα οποία καταπιάνονται με διάφορες πλευρές 

της φιλοσοφικής σκέψης του φιλοσόφου, που βρίσκεται στο επίκεντρο 

κάθε τόμου. Βέβαια σε αυτά τα δύο τόσο αξιόλογα έργα πρέπει να προ-

στεθούν και αρκετά άλλα μικρότερα, τα οποία παρατίθενται στη σχετική 

βιβλιογραφία και ενίσχυσαν καθοριστικά  την προσπάθεια να συνταχθεί 

η παρούσα εργασία.  

Μία σημαντική συνεισφορά αυτών των έργων, την οποία οφείλου-

με να μνημονεύσουμε, αποτελεί η επίλυση των σημαντικότερων φιλολο-

γικών προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζει η έκδοση και επιμέλεια των 

αρχαίων κειμένων. Θεωρώ, ότι τα σημαντικότερα από αυτά έχουν ήδη 

αντιμετωπιστεί από τον F. Wehrli, το κείμενο του οποίου χρησιμοποιού-

με, όπου υπάρχουν αναφορές στο έργο των περιπατητικών φιλοσόφων, 

ενώ για ό,τι έμεινε αναπάντητο από αυτόν, φροντίζει η νεότερη έκδοση 

του RUSCH. Συνεπώς δεν θα καταπιαστούμε σε αυτή την εργασία με ζη-

τήματα, τα οποία άπτονται φιλολογικού ενδιαφέροντος, καθώς αυτά είτε 

έχουν ήδη απαντηθεί είτε υπάρχουν μελετητές, οι οποίοι είναι περισσό-

τερο εξειδικευμένοι να ασχοληθούν με αυτά. 

Καθώς το αντικείμενο της έρευνάς μας είναι αρκετά εκτενές, κρί-

θηκε σκόπιμο να διακριθεί σε τρία τμήματα προκειμένου να βοηθηθεί ο 

αναγνώστης να διαμορφώσει μια ευκρινή εικόνα της διαδρομής, που διέ-

γραψε η Περιπατητική σχολή κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους. Έτσι, 

στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι κύριες πηγές, οι οποίες 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους διαδόχους του Σταγειρίτη, ενώ με 

τη χρήση διαγραμμάτων εξετάζουμε την απήχηση, που είχαν στον αρχαίο 

κόσμο τα συγγράμματα αυτών των φιλοσόφων, επιχειρώντας να κατανο-

ήσουμε τους λόγους για τους οποίους το ενδιαφέρον για αυτό το έργο 

βρέθηκε σε ύφεση. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στους αρχαίους συγγραφείς, οι 
                                                           
63 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κείμενα της αρχαίας Ελληνικής 

γλώσσας, τα οποία παρατίθενται στην παρούσα εργασία, προέρχονται από το ηλε-

κτρονικό αρχείο του Thesaurus Linguae Graecae. Όσα χωρία παρατίθενται μεταφρα-

σμένα στα νέα Ελληνικά, έχουν μεταφραστεί από τον γράφοντα.  
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οποίοι προσφέρουν τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και τη δράση 

των περιπατητικών φιλοσόφων, καθώς παραθέτουν σημαντικά βιογραφι-

κά στοιχεία και αναλύουν τις αντιλήψεις των φιλοσόφων αυτών. Εξετά-

ζουμε επίσης τους λόγους για τους οποίους οι αρχαίοι αυτοί συγγραφείς 

ενδιαφέρθηκαν για τους Περιπατητικούς, ενώ εν συνεχεία περιγράφουμε 

το ενδιαφέρον των πηγών για κάθε εκπρόσωπο της σχολής ξεχωριστά.  

Στο υπόλοιπο τμήμα αυτού του μέρους της εργασίας, πραγματο-

ποιούμε μια ιστορική αναδρομή, παραθέτοντας κυρίως βιογραφικές πλη-

ροφορίες για κάθε έναν από τους κυριότερους Περιπατητικούς φιλοσό-

φους και περιγράφοντας με αρκετή συντομία το έργο του. Τα στοιχεία 

για τον βίο αυτών των φιλοσόφων, τα οποία παρατίθενται σε κάθε υποε-

νότητα προέρχονται φυσικά από τους αντίστοιχους τόμους του F. Wehrli. 

Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να σχηματίζεται μια αφήγηση, η οποία περι-

γράφει την πορεία της σχολής από τους πρώτους συνεργάτες του Αριστο-

τέλη, παρουσιάζοντας τάσεις, όπως ο υπομνηματισμός των συγγραμμά-

των του ιδρυτή, που ξεκίνησαν από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της 

και εξελίχθηκαν σε κύριο μοχλό της αναγέννησής της αργότερα, ενώ πα-

ρατηρούμε επίσης και το ενδιαφέρον για την επιστημονική γνώση, το ο-

ποίο αναπτύχθηκε εντός του Λυκείου διατηρώντας το έναν αξιόλογο επι-

στημονικό οργανισμό. Αυτή η διερεύνηση θα κλείσει τελικά με την εξι-

στόρηση των δυσκολιών των μελών της σχολής να ανταγωνιστούν τις 

υπόλοιπες σχολές της Ελληνιστικής εποχής με αποτέλεσμα την πρώτη 

παρακμή του Περιπάτου. 

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην μελέτη των διαφόρων ε-

πιστημονικών τομέων, οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος 

και έρευνας για τη σχολή. Όπως θα δούμε, αν και απουσιάζει κάποια ιε-

ράρχηση ανάμεσα στα διάφορα επιστημονικά πεδία της σχολής, κάποιοι 

τομείς αναπτύχθηκαν περισσότερο, όπως φαίνεται στην περίπτωση της 

φυσικής φιλοσοφίας και άλλοι ελάχιστα, όπως είναι εμφανές από την α-

ναιμική ανάπτυξη της λογικής φιλοσοφίας μετά από τον Θεόφραστο και 

τον Εύδημο. Επιπλέον κάποιοι φιλόσοφοι εξειδικεύθηκαν σε συγκεκρι-

μένα πεδία παραμελώντας ή ακόμη και αδιαφορώντας για άλλα (Ο Σωτί-

ων και ο Έρμιππος αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της 

τάσης). Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρατίθενται συνοπτικά οι θέσεις του 

Αριστοτέλη και έπειτα προβάλλονται οι αντιλήψεις των υπολοίπων με-

λών της σχολής. Ξεκινάμε με την παρουσίαση της συμβολής των Περι-

πατητικών στην ανάπτυξη της λογικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, η 

οποία αρχικά αναπτύχθηκε ως ένα όργανο, προορισμένο να βοηθήσει ό-

ποιον επιστήμονα επεδίωκε να προχωρήσει την έρευνά του αλλά τελικά 

εξελίχθηκε σε αυτόνομη επιστήμη.  

Έπειτα διερευνούμε την εξέλιξη της φυσικής φιλοσοφίας μέσα στη 

σχολή παραθέτοντας τις αντιλήψεις του ιδρυτή της και παρατηρούμε ότι 

η ενασχόληση με αυτό το αντικείμενο υπήρξε ένα από τα στοιχεία, τα 
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οποία γιγάντωσαν τη σχολή αρκετά, ώστε η αντίληψή της για τη φύση να 

καταστεί ταυτόσημη με την κυρίαρχη άποψη για την αναπαράσταση του 

φυσικού κόσμου. Ακόμη και αιώνες μετά την διατύπωση των σχετικών 

αριστοτελικών  θέσεων, αρκετοί από όσους ενδιαφέρθηκαν για την μελέ-

τη της φύσης, εκκινούσαν από το Λύκειον για να ερμηνεύσουν πλέον έ-

ναν αρκετά διαφορετικό κόσμο από αυτόν, που περιέγραψαν οι Περιπα-

τητικοί. Όπως θα δούμε, με τη μελέτη της φυσικής συνδέονται άρρηκτα 

και το ενδιαφέρον για την αστρονομία αλλά και τη βιολογία, καθώς οι 

περιπατητικοί φιλόσοφοι επιχειρούν να προσφέρουν μια περιγραφή του 

φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινούνται τα έμβια όντα.  

Στη συνέχεια θα περιγράψουμε την έρευνα της σχολής σχετικά με 

τις ψυχικές και νοητικές λειτουργίες, η οποία δέχτηκε επιδράσεις από τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις άλλων φιλοσοφικών προσεγγίσεων, ενώ το επόμε-

νο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη μελέτη της ηθικής φιλοσοφίας των 

περιπατητικών φιλοσόφων, έναν τομέα, ο οποίος αποτέλεσε το κατεξο-

χήν πεδίο, όπου προσφερόταν έδαφος για να αναπτύξει ο κάθε εκπρόσω-

πός της σχολής τα προσωπικά του ενδιαφέροντα ανεξάρτητα από αυτήν. 

Έτσι, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αριστόξενος ανέπτυξε την ηθική φιλο-

σοφία σε συνάρτηση με το ενδιαφέρον του για τη μουσική, ο Στράτων 

εκφράζει την δική του θέση εκκινώντας από τη φυσική του φιλοσοφία, 

ενώ προς το τέλος της πρώτης φάσης της σχολής, ξεκινά ένας διάλογος 

με την Στοά και τους Επικούρειους με αποτέλεσμα καταλήγοντας στον 

Διόδωρο, να γίνεται μια απόπειρα συγκερασμού αυτών των δύο αντιμα-

χόμενων ηθικών αντιλήψεων σε συνδυασμό με περιπατητικές θέσεις. 

Στα πλαίσια της ηθικής φιλοσοφίας του Λυκείου, αναπτύχθηκε 

ακόμη η χαρακτηρολογία, η μελέτη και περιγραφή των ηθικών γνωρι-

σμάτων, τα οποία προσδιορίζουν διάφορους τύπους φαύλων. Ως λογοτε-

χνικό είδος συνδέεται και με άλλα έργα των περιπατητικών φιλοσόφων 

συνδυάζοντας ως ένα βαθμό την ηθική φιλοσοφία και τη βιογραφία. Ο 

Θεόφραστος είναι αναμφίβολα ο πλέον γνωστός εκπρόσωπος αυτού του 

είδους, ενώ αργότερα ο Αρίστων καταβάλλει την πιο φιλότιμη προσπά-

θεια να ασχοληθεί με αυτό.  

Κατόπιν περιγράφουμε με συντομία τις παιδαγωγικές αντιλήψεις 

της σχολής, η οποία θεμελιώνει την εκπαιδευτική της θεωρία στο έργο 

του Αριστοτέλη και μέσω αυτού και στον Πλάτωνα. Εφόσον μάλιστα το 

Λύκειον αποτελούσε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου ανα-

πτυσσόταν προβληματισμός για διάφορα αντικείμενα σπουδών, η πρα-

κτική διάσταση της παιδείας κατακτά εξέχουσα θέση, ενώ φαίνεται ότι 

αποκτά ολιστικό χαρακτήρα, αφού συνδυάζεται με ενασχολήσεις, όπως η 

μουσική, ενώ μελετώνται ακόμη και οι επιδράσεις, που ασκούνται στον 

άνθρωπο από τα πρώτα στάδια της ύπαρξής του, ψηλαφώντας με αυτόν 

τον τρόπο τομείς μελέτης, όπως η εξελικτική ψυχολογία. Οπωσδήποτε, 

το πιο ευδιάκριτο γνώρισμα των παιδαγωγικών τους ενδιαφερόντων είναι 
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η θεώρηση της εκπαίδευσης ως παράγοντα, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με 

την πολιτεία, καθώς από την παιδεία εξαρτάται τόσο η ευημερία του 

κράτους, όσο και η ηθική πρόοδος του ατόμου.  

Στο επόμενο κεφάλαιο μας απασχολεί η πολιτική φιλοσοφία της 

σχολής, την οποία οι εκπρόσωποί της προσέγγισαν περισσότερο ως πρα-

κτικό ζήτημα, μένοντας εξαρτημένοι, όσον αφορά το θεωρητικό της 

κομμάτι, από την αυθεντία του έργου που είχε παραχθεί από τον Αριστο-

τέλη. Έτσι, οι Περιπατητικοί διακρίνονται στην μελέτη των πολιτικών 

συστημάτων διαφόρων κρατών, ενώ κάποιοι από αυτούς ανέπτυξαν και 

πολιτική δράση.  

Η ιστοριογραφία αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο έλξης των περιπα-

τητικών φιλοσόφων, οι οποίοι καταπιάστηκαν με αυτήν, βασιζόμενοι 

στην αριστοτελική αντίληψη, κατά την οποία η ιστορία είναι υποδεέστε-

ρη της ποίησης64. Επιχειρώντας να εξετάσουν αυτήν την άποψη κάποιοι 

ανάμεσά τους επιχείρησαν να τροποποιήσουν την  συγγραφή της ιστορί-

ας, προσφέροντας έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως αυτή του Δικαί-

αρχου, συγγραφέα του έργου Βίος Ἑλλάδος. Άλλοι εκπρόσωποι της σχο-

λής συνέδεσαν ακόμη την ιστοριογραφία με την πολιτική, ενώ χρησιμο-

ποιήθηκε ως απαραίτητο βοήθημα για τις επιστημονικές έρευνες της 

σχολής σε διάφορους τομείς, με αποτέλεσμα την χάραξη νέων δρόμων 

στην ιστορία των επιστημών.  

Το επόμενο κεφάλαιο εστιάζει στην αφοσίωση του Λυκείου στην 

ρητορική τέχνη, την οποία οι Περιπατητικοί εξετάζουν επιμένοντας να 

ενδιαφέρονται για τις βιογραφίες των σπουδαίων ρητόρων του παρελθό-

ντος αλλά και να την αντιμετωπίζουν ως ένα  λογοτεχνικό είδος, παραθέ-

τοντας αρετές και ελαττώματα ρητορικών λόγων. Το τελευταίο κεφάλαιο 

αυτού του μέρους της εργασίας περιγράφει τους Περιπατητικούς ως ι-

στορικούς και κριτικούς της λογοτεχνίας. Όπως είναι η πρακτική τους σε 

άλλους τομείς έρευνας, έτσι και σε αυτόν παραθέτουν εκτενή βιογραφικά 

στοιχεία διαφόρων λογοτεχνών και θέτουν τις βάσεις της ιστορίας της 

λογοτεχνίας περιγράφοντας τα έργα διαφόρων συγγραφέων.  

Το τελευταίο μέρος της εργασίας αποτελείται από το παράρτημα, 

που είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το πρώτο μέρος και παρατίθενται 

τα βιογραφικά στοιχεία και το έργο κάποιων προσώπων, τα οποία συνδέ-

ονται με τη σχολή, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική σε αυτήν. Ξε-

κινάμε με τα βιογραφικά στοιχεία ελασσόνων Περιπατητικών και συνεχί-

ζουμε με τον Ηρακλείδη, ο οποίος αν και ξεκίνησε από την Ακαδημία και 

μετέβη στο Λύκειο, δεν πρέπει να αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να υ-

ποστηρίξει με προσήλωση κάποια από τις δύο σχολές, τείνοντας περισ-
                                                           
64 Ως γνωστόν, ο Αριστοτέλης αναγνώριζε την υπεροχή της ποιητικής τέχνης έναντι 

της ιστοριογραφίας, καθώς αντικείμενό της πρώτης είναι περισσότερο το γενικό 

πλαίσιο, ενώ η ιστορία μάλλον αναφέρεται στα επιμέρους (Περὶ ποιητικῆς 1451b1 – 

11). 
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σότερο προς έναν συνδυασμό διαφόρων φιλοσοφικών στοιχείων, ο οποί-

ος προσιδιάζει στον εκλεκτικισμό. Ωστόσο, το εύρος των ενδιαφερόντων 

του είναι ενδεικτικό της εγκυκλοπαιδικής πλευράς του έργου του Λυκεί-

ου. Ο Διογένης Λαέρτιος βέβαια τον κατατάσσει στους Περιπατητικούς 

και τόσο ο F. Wehrli, όσο και η σειρά RUSCH του αφιερώνουν έναν και 

δύο τόμους αντίστοιχα, στο πλαίσιο των έργων τους για την περιπατητική 

φιλοσοφία. Ωστόσο εκφράζουν την άρνησή τους να τον κατατάξουν α-

νάμεσα στους εκπροσώπους του Λυκείου65 και συμφωνώντας με αυτή 

την άποψη εξαιρούμε το έργο του από το κυρίως σώμα της εργασίας, αλ-

λά θα το παρουσιάσουμε στο παράρτημα επιδιώκοντας να εντοπίσουμε 

κοινούς τόπους με τη σχολή. 

Στη συνέχεια περνάμε στον Μένωνα, ο οποίος στα πλαίσια του 

προγράμματος της σχολής για την καταγραφή της ανθρώπινης γνώσης 

συντάσσει μια ιστορία της ιατρικής. Έπειτα εξετάζουμε την περίπτωση 

του Εβραϊκής καταγωγής φιλοσόφου, που είναι γνωστός ως Αριστόβου-

λος, ο οποίος επιχείρησε να συνδυάσει τις θρησκευτικές αντιλήψεις των 

Ιουδαίων με την Ελληνική φιλοσοφία, ενώ στη συνέχεια περιγράφουμε 

την πρακτική του Λόβωνα από το Άργος, ο οποίος φαίνεται ότι ακολού-

θησε πιστά την τάση της σχολής να αναζητά στοιχεία για τον βίο και το 

έργο διαφόρων προσώπων μέσα από τα ίδια τα κείμενά τους και συνέβα-

λε στην ανάπτυξη αυτού του λογοτεχνικού είδους, το οποίο είχε ως κύρια 

βλέψη την δημιουργία ενός ποιητικού έργου, το οποίο με αυτόν τον τρό-

πο θα αναδείκνυε την προσωπικότητα του βιογραφούμενου. Τέλος, πα-

ραθέτουμε την οπτική της σάτιρας του Λουκιανού απέναντι στη σχολή, 

παρατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εντύπωση, έστω και παραμορ-

φωμένη υπό το πρίσμα της σάτιρας, την οποία είχαν για τους διαδόχους 

του Αριστοτέλη οι σύγχρονοί τους. 

Διαμέσου  αυτής της εργασίας επιδιώκεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

να σκιαγραφηθεί η διαδρομή της σχολής μετά τον θάνατο του Αριστοτέ-

λη. Η Ελληνιστική εποχή, η οποία αποτελεί και το πεδίο, όπου γεννιού-

νται και εξελίσσονται τα γεγονότα και οι φιλοσοφικές αντιλήψεις, που 

αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης μας, απολαμβάνει διεθνώς έντονο 

ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες, ενδεχομένως διότι, όσοι ενδιαφέρο-

νται για αυτήν την εποχή εντοπίζουν σημαντικές αναλογίες ανάμεσα σε 

αυτήν και το παρόν66.  

                                                           
65 J. Mejer, “Heraclides’ Intellectual Context”, στο W. Fortenbaugh – E. Pender 

(eds.), Heraclides of Pontus –  Discussion, Transaction Publishers, New Brunswick, 

2009, σελ. 27 – 40.  
66 Βλ. ενδ. J.J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1986, σελ. 1 – 16, καθώς και P. I. Vadan, “The Evolution of the Study of the 

Hellenistic Period”, Hirundo: The McGill Journal of Classical Studies, 8 (2009 – 

2010), σελ. 121 – 130. 
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Στρέφοντας το βλέμμα πέρα από την όποια αναλογία μεταξύ των 

δύο εποχών, διαπιστώνουμε ακόμη ότι πρόκειται για μια ιστορική περίο-

δο κατά την οποία η επιστήμη πραγματοποιεί μερικά ακόμη βήματα, τα 

οποία οδηγούν τον άνθρωπο ολοένα και πιο μακριά από την αδιαφάνεια 

των μύθων και πλησιάζουν την διαύγεια, την οποία παρέχει αφειδώς η 

γνώση. Πρόκειται για μια εποχή κατά την οποία ο επιστημονικός φιλο-

σοφικός λόγος διαστέλλεται σε διάφορες επιμέρους επιστήμες, με την έν-

νοια ότι αυτές αναπτύσσονται μέσα στην μήτρα της φιλοσοφικής σκέ-

ψης, τρέφονται εκεί και όταν προετοιμαστούν απομακρύνονται από το 

λίκνο τους ακολουθώντας μια ανεξάρτητη πορεία.  

Αυτή ακριβώς η διεργασία είναι, που συντελείται μέσα στους κόλ-

πους του Λυκείου και συνεπώς παρακολουθώντας την πορεία της σχολής, 

καθιστάμεθα ταυτόχρονα παρατηρητές αυτής της διαδικασίας γένεσης 

και εξέλιξης των επιστημών, στην οποία συνέβαλαν με ζέση οι διάδοχοι 

του Αριστοτέλη, αξιοποιώντας το έργο του και τροφοδοτώντας και ανα-

ζωογονώντας τελικά τα ύδατα του αριστοτελικού ποταμού με αποτέλε-

σμα να συμβάλουν καθοριστικά και στην διατήρηση του έργου του Στα-

γειρίτη αλλά και στην πρόοδο της συστηματοποιημένης γνώσης. 
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1. Οι κύριες πηγές πληροφοριών της φιλοσοφίας των διαδό-

χων του Αριστοτέλη 

Σε αντίθεση με το έργο του Αριστοτέλη, από το οποίο διατηρείται 

ένα αρκετά σημαντικό τμήμα, ικανό να προσφέρει μια ευκρινή εικόνα 

των φιλοσοφικών του αντιλήψεων, τα έργα των φιλοσόφων, που εξετά-

ζουμε έχουν χαθεί. Αν και αυτή η συνθήκη από μόνη της επαρκεί για να 

αιτιολογήσει την δυσχέρεια, την οποία αντιμετωπίζει ο επίδοξος μελετη-

τής των περιπατητικών φιλοσόφων, δημιουργούνται περισσότερες περι-

πλοκές τόσο από τις ιδιαιτερότητες του κάθε φιλοσόφου – π.χ. ο Αρίστων 

ο Κείος, συγχέεται με τον στωικό Αρίστωνα τον Χίο, όσο και  από τον 

εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα των ενδιαφερόντων τους, ο οποίος δημιουρ-

γεί την απαίτηση να είναι ο ερευνητής εξοικειωμένος με την επιστημονι-

κή γνώση του αρχαίου κόσμου σε διάφορους τομείς.  

Παρατηρώντας τις διαθέσιμες πηγές αντιλαμβανόμαστε ότι το εν-

διαφέρον για τους διαδόχους του Αριστοτέλη εκτείνεται για μία μεγάλη 

χρονική περίοδο, από τον τρίτο αιώνα π.Χ. ως τα πρώτα μεταβυζαντινά 

χρόνια.  Η μέριμνα για τη μελέτη της περιπατητικής φιλοσοφίας αυξάνε-

ται κατά τον πρώτο αιώνα π.Χ. και διατηρείται αμείωτη για τρείς αιώνες, 

ώσπου θα ατονήσει κατά τον τέταρτο αιώνα μ.Χ., για να γνωρίσει μια τε-

λευταία αναλαμπή κατά τον πέμπτο και έκτο αιώνα μ.Χ..  Έπειτα οι ανα-

φορές σε αυτούς τους φιλοσόφους λιγοστεύουν, ενώ πιθανότατα οι πηγές 

μας δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε πρωτότυπα έργα αυτών των περιπατη-

τικών φιλοσόφων, αλλά σε δευτερεύουσες πηγές, οι οποίες τους μνημο-

νεύουν.  

 

Οι κύριες αιτίες της ύφεσης του ενδιαφέροντος για τα έργα αυτών 

των φιλοσόφων πρέπει να οφείλονται εμμέσως στην άνοδο του Χριστια-

νισμού και στην προτίμηση των εκπροσώπων του για τον Πλάτωνα ένα-
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ντι του Αριστοτέλη, αλλά και στην πολιτική αστάθεια του δυτικού τμή-

ματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και στην αναστάτωση, την οποία 

προκάλεσαν οι μετακινήσεις των λαών κατά τον πέμπτο μ.Χ. αιώνα. Ο-

πωσδήποτε, βασικός παράγοντας της υποχώρησης του ενδιαφέροντος για 

το έργο των διαδόχων του Αριστοτέλη, είναι το γεγονός ότι δεν κατόρ-

θωσαν να ξεπεράσουν το έργο του ιδρυτή της σχολής, ούτε δημιούργη-

σαν μια φιλοσοφική σχολή διαφορετική από αυτή του δασκάλου τους, 

όπως είχε άλλωστε πράξει ο ίδιος. Άλλωστε, ενώ ήδη κατά τα χρόνια της 

ακμής της σχολής, οι εκπρόσωποί της είχαν να αντιπαρατεθούν απέναντι 

σε φιλοσοφικά ρεύματα, όπως ο Στωικισμός και οι Επικούρειοι, εν τέλει, 

κατά τον τέταρτο αιώνα μ.Χ. η κυρίαρχη φιλοσοφική σχολή  είναι η νεο-

πλατωνική, η οποία υποσκελίζει τις υπόλοιπες. Αυτό μαρτυρεί άλλωστε 

και η αναλαμπή, την οποία γνωρίζει η μελέτη των εκπροσώπων του Λυ-

κείου κατά τον έκτο αιώνα μ.Χ., που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον νε-

οπλατωνικό Σιμπλίκιο, ο οποίος βέβαια δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το 

σύνολο του έργου τους, αλλά στρέφει την προσοχή του στα συγγράμματα 

φυσικής του Εύδημου και του Στράτωνα, στο περιθώριο της προσπάθειάς 

του να υπομνηματίσει τα αντίστοιχα αριστοτελικά έργα. Οι Νεοπλατωνι-

κοί βέβαια δεν διάκεινται απαραιτήτως εχθρικά απέναντι στα έργα των 

Περιπατητικών, όπως μαρτυρεί το έργο του Δέξιππου, ο οποίος υπερα-

σπίζεται τις αριστοτελικές Κατηγορίες απέναντι στην κριτική του Πλωτί-

νου και προβάλλει την αντίληψη ότι η πλατωνική φιλοσοφία εναρμονίζε-

ται με την αριστοτελική.  

Επιπλέον, η ενασχόληση με κάποια είδη φιλοσοφικών έργων σχε-

δόν παύει, ή λαμβάνει έναν νέο χαρακτήρα. Έτσι, το ενδιαφέρον για την 

πολιτική φιλοσοφία καθίσταται περιττό σε ένα αυτοκρατορικό περιβάλ-

λον, ενώ ζητήματα, όπως η φύση της ψυχής και οι λειτουργίες της, συνι-

στούν αντικείμενο του κυριαρχούντος Νεοπλατωνισμού και έπειτα απο-

κλειστικότητα του Χριστιανισμού. Αυτό αποτελεί πλήγμα για μια σχολή, 

όπως το Λύκειον, η οποία έχει ως προσόν τον εγκυκλοπαιδικό της χαρα-

κτήρα, αφού αναγκάζεται να απωλέσει ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό 

της, ώσπου να απορροφηθεί ουσιαστικά από τον Νεοπλατωνισμό.   

α) Οι πηγές 

Οι κυριότερες πηγές μας για τους διαδόχους του Αριστοτέλη είναι 

ο Κικέρων, ο Πλούταρχος, ο Αθήναιος, ο Διογένης Λαέρτιος και οι σχο-

λιαστές των έργων του Αριστοτέλη, είτε αριστοτελικοί, όπως ο Αφροδι-

σιέας και ο Θεμίστιος, είτε νεοπλατωνικοί, όπως ο Σιμπλίκιος, ο Πορφύ-

ριος, ο Αμμώνιος Ερμείου και ο Ολυμπιόδωρος ή ακόμη και θεολόγοι, 

όπως ο Ιωάννης Φιλόπονος. Σημαντικές πληροφορίες παρέχουν ακόμη ο 

Φιλόδημος, καθώς και ο Ιωάννης Στοβαίος και το λεξικό Σούδα.   

Ο Κικέρων, όπως είναι γνωστόν υπήρξε ένας αρκετά παραγωγικός 

συγγραφέας, με ευρείες γνώσεις και ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο 
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στα πολιτικά πράγματα του πρώτου αιώνα π.Χ., όπως μαρτυρούν και οι 

δεκάδες ρητορικοί του λόγοι1. Εκτός από την πολιτική και τη ρητορική, 

ενδιαφέρθηκε και για τη φιλοσοφία συντάσσοντας έργα αφιερωμένα 

στην ηθική και τη θεολογία. Ουσιαστικά, τα αντικείμενα της μελέτης του 

αποτελούν χρήσιμα όργανα για έναν ικανό ρήτορα και φιλόδοξο πολιτικό 

όπως υπήρξε και ο ίδιος. Έτσι, στο έργο του παραθέτει μεταξύ άλλων, 

πληροφορίες κυρίως για τις ηθικές αντιλήψεις των περιπατητικών φιλο-

σόφων και για τη συνδρομή τους στην ανάπτυξη της ρητορικής, αλλά 

ακόμη και για τις αντιλήψεις τους για τη μαντεία και τη θρησκεία γενικό-

τερα, ενώ βέβαια δεν αδιαφορεί για την πολιτική τους φιλοσοφία. 

Ο Πλούταρχος επίσης, όντας ένας πολυγραφότατος ιστορικός, βιο-

γράφος και δοκιμιογράφος αποτελεί μια σημαντική αν και αναξιόπιστη 

πηγή πληροφοριών για τη σκέψη των  φιλοσόφων, τους οποίους εξετά-

ζουμε. Οι αναφορές του σε αυτούς βρίσκονται διάσπαρτες στο σύνολο 

του έργου του, τόσο στους Βίους Παράλληλους, όσο και στα Ἠθικά αλλά 

βέβαια δεν ενδιαφέρεται εξίσου για όλους τους εκπροσώπους της σχολής. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι εντοπίζεται στο έργο του μία μοναδική 

αναφορά για τον Εύδημο, ο οποίος παραλίγο να διαδεχθεί τον Αριστοτέ-

λη2, ενώ ασχολείται περισσότερο με Περιπατητικούς, όπως ο Φανίας και 

ο Αρίστων ο Κείος. Ασφαλώς η παράθεση μιας ολοκληρωμένης εικόνας 

της ιστορίας και της φιλοσοφίας της σχολής δεν αποτελεί πρώτιστο μέ-

λημα του Πλούταρχου – ούτε βέβαια της πλειονότητας των πηγών μας 

αλλά ο Χαιρωνεύς μεταχειρίζεται τις πληροφορίες, τις οποίες διαθέτει για 

τη σχολή προκειμένου να εμπλουτίσει τα έργα του με αυτό το υλικό. Έ-

τσι, επικαλείται τη μαρτυρία των Περιπατητικών προκειμένου να θωρα-

κίσει κάποιες από τις απόψεις του ή να παραθέσει και εναλλακτικές μαρ-

τυρίες για τη ζωή και το έργο, όσων περιγράφει στα βιογραφικά του συγ-

γράμματα.  

Σημαντικές πληροφορίες ανευρίσκουμε επίσης στους Δειπνοσοφι-

στές του Αθήναιου, από τον οποίο μάλιστα προέρχεται το σύνολο σχεδόν 

των διαθέσιμων στοιχείων για κάποιους εκπροσώπους της σχολής, όπως 

ο Χαμαιλέων, ο Κλέαρχος και ο Φανίας. Αναμφίβολα, αυτό συνεπάγεται 

ότι παρατηρούμε το έργο τους σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τη ματιά 

του Αθήναιου. Όπως είναι γνωστό, οι Δειπνοσοφιστές  περιγράφουν την 

ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και την τέχνη και τις επιστημονικές 

γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων, από τη σκοπιά των συνδαιτημόνων μιας 

σειράς δείπνων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο σπίτι ενός εύπορου πά-

τρωνα των τεχνών. Είναι σαφές ότι ο εγκυκλοπαιδικός χαρακτήρας του 

                                                           
1 Βλ. σχετ. με το ενδιαφέρον του Κικέρωνα για τον Αριστοτέλη και τους Περιπατητι-

κούς και W. Nicgorski, “Cicero on Aristotle and Aristotelians”, Hungarian Philo-

sophical Review: The Politics of Aristotle – Reconstructions and Interpretations, 4 

(2013), σελ. 34 – 56.  
2 Fr. 49 (=Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας VII 1015 d).  
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έργου, εναρμονίζεται με την ιδιοσυγκρασία της περιπατητικής σχολής. 

Έτσι, ο Αθήναιος εντάσσει ομαλά στο έργο του τις πληροφορίες, τις ο-

ποίες διαθέτει από τη μελέτη των περιπατητικών συγγραμμάτων, χρησι-

μοποιώντας τες, ώστε να περιγράψει ποικίλα θέματα, βιογραφικά στοι-

χεία για διάφορες προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου, στοιχεία για την 

ερωτική ζωή των αρχαίων, γνώσεις για το έργο ποιητών και μουσικών 

του παρελθόντος, ενώ παραθέτει επίσης περιγραφές για τον τρυφηλό βίο 

διαβόητων αρχαίων προσώπων, μνημονεύει γνωστούς παράσιτους και 

κόλακες και αφηγείται τις συνήθειες των παλαιότερων σχετικά με δια-

σκεδάσεις και δείπνα, ενώ ακόμη περικλείει στο έργο του στοιχεία για 

θέματα, όπως η χρήση των  φυτών και η αλιεία. 

Στο έργο λοιπόν του Αθήναιου Δειπνοσοφισταί, απαντώνται οι πε-

ρισσότερες αναφορές στους φιλοσόφους, οι οποίοι αποτελούν το αντι-

κείμενο της μελέτης μας και ακολουθεί το σύγγραμμα του Διογένη Λα-

έρτιου, που επιγράφεται Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησά-

ντων. Ο συγγραφέας μάλιστα αφιερώνει ένα από τα βιβλία αυτού του έρ-

γου στο Λύκειον, περιγράφοντας εκτός από τους βίους και την εργογρα-

φία του Αριστοτέλη και του Θεόφραστου και τους βίους και τα έργα του 

Στράτωνα, του Λύκωνα και του Δημήτριου. Κατονομάζει όμως εσφαλ-

μένα και τον Ηρακλείδη τον Ποντικό ως Περιπατητικό3, αλλά αν και ο 

Διογένης Λαέρτιος είναι ένας συγγραφέας, του οποίου το έργο κατά την 

κρίση ορισμένων μελετητών αποπνέει ερασιτεχνισμό και είναι αποκομ-

μένο από τις σύγχρονές του φιλοσοφικές σχολές, αλλά δεν παύει παρά τα 

μειονεκτήματά του να αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών4. Στις δοξο-

γραφικές πληροφορίες του περιλαμβάνει παραθέματα και για άλλους εκ-

προσώπους της σχολής, ενώ ο Σωτίων αποτελεί βασική πηγή του έργου 

του. Βέβαια, ο Διογένης Λαέρτιος δεν είναι φιλόσοφος και το έργο του 

συνίσταται σε μία παράθεση των φιλοσοφικών αντιλήψεων διαφόρων φι-

λοσόφων, διανθισμένη με περιγραφές για τον βίο τους, αλλά δεν παύει να 

αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στο εγχείρημα να γίνει κατανοητή η φιλο-

σοφική δραστηριότητα της σχολής.  

Οι σχολιαστές των έργων του Αριστοτέλη συνιστούν επιπλέον μία 

ακόμη ομάδα συγγραφέων, που παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τους πε-

ριπατητικούς φιλοσόφους στο πλαίσιο της φροντίδας, που καταβάλλουν 

                                                           
3 O A.P. Mesquita πραγματοποιεί μια ενδιαφέρουσα ανάγνωση του πέμπτου βιβλίου 

του Διογένη Λαέρτιου, το οποίο αφορά την σχολή και επιχειρεί να εντοπίσει τις κύ-

ριες πηγές, τις οποίες χρησιμοποίησε ο Διογένης για τη σύνταξη του έργου, εντοπίζο-

ντας ανάμεσά τους και περιπατητικούς φιλοσόφους, όπως ο Σωτίων, ο Αρίστων και ο 

Έρμιππος (“A Tradição Peripatética no Livro V de Diógenes Laércio: um 

Conspecto”, D. Leão et al. (eds.), Dos Homens e suas Ideias – Estudos sobre as Vidas 

de Diógenes Laércio, Coimbra University Press, Coimbra, 2013, σελ. 155 – 176).  
4 Βλ. ενδ. I. Düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Almqvist & 

Wiksell, Göteborg, 1957, σελ. 25 – 26, 469. 
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για τον υπομνηματισμό των έργων του Αριστοτέλη. Ο σχολιασμός των 

έργων του Σταγειρίτη γεννήθηκε μέσα στην ίδια την σχολή, αλλά στοι-

χεία για τους φιλοσόφους, τους οποίους εξετάζουμε, αντλούμε κυρίως 

από τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, οι οποίοι ανέλαβαν να συνεχί-

σουν αυτήν την πρακτική επεξήγησης και ερμηνείας των αριστοτελικών 

συγγραμμάτων. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των σχολιαστών η λογική 

και η φυσική φιλοσοφία, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των παραθεμά-

των, τα οποία μας ενδιαφέρουν προέρχονται από τον Σιμπλίκιο, ο οποίος 

όμως ασχολείται κυρίως με τις αντιλήψεις του Εύδημου και του Στράτω-

να περί φυσικής φιλοσοφίας5. Ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς είναι ένας 

ακόμη συγγραφέας, ο οποίος μάλιστα αποτελεί ο ίδιος εξέχων μέλος του  

 

 
 

Λυκείου και παρέχει πληροφορίες κυρίως για τα λογικά συγγράμματα 

του Εύδημου, ενώ ο νεοπλατωνικός Πρόκλος ενδιαφέρεται επίσης πρω-

τίστως για τον Ρόδιο φιλόσοφο ανάμεσα στους υπόλοιπους εκπροσώπους 

της σχολής, μελετώντας κυρίως τα επιτεύγματά του στη γεωμετρία.   

Ο Επικούρειος φιλόσοφος και ποιητής Φιλόδημος είναι άλλος ένας 

συγγραφέας, από τον οποίο ανευρίσκουμε στοιχεία για τους Περιπατητι-

κούς. Στα έργα του εντοπίζονται αποσπάσματα, τα οποία περιγράφουν 
                                                           
5 Είναι χαρακτηριστικό ότι συναντάμε δεκάδες αναφορές του στις σχετικές αντιλή-

ψεις των δύο φιλοσόφων, ενώ βρίσκουμε ακόμη και ελάχιστες μνείες στα λογικά 

συγγράμματα του Στράτωνα, καθώς και μία μοναδική αναφορά στον Δικαίαρχο (Fr. 

8g =Ὑπόμνημα είς τάς κατηγορίας τοῦ Ἀριστοτέλους  8 b 25p. 216). O I. Düring αποτι-

μώντας τη συμβολή των σχολιαστών ως πηγής για την φιλοσοφία του Αριστοτέλη, 

επισημαίνει τη σπουδαιότητα του Σιμπλίκιου, τον οποίο θεωρεί περισσότερο ευσυ-

νείδητο συγγραφέα σε σύγκριση με τον Φιλόπονο, στον οποίο προσάπτει αδολεσχία. 

Επιπλέον επισημαίνει την αξιοπιστία του Θεμίστιου, στον οποίο αναγνωρίζει την α-

ρετή της κοινής λογικής και το ρητορικό βάθος του λόγου του (Aristotle in the An-

cient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 332 – 333).  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΩΣ ΠΗΓΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ

ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΥΣ ΠΡΟΚΛΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ ΑΜΜΩΝΙΟΣ

ΒΟΗΘΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΙΟΣ ΔΑΥΙΔ



43 
 

αντιλήψεις της σχολής σχετικά με τη ρητορική (κυρίως του Δημήτριου, 

του Κριτόλαου και του Αρίστωνα του νεότερου), την ηθική (πρωτίστως 

του Αρίστωνα του Κείου) και την μουσική και την ποίηση. Επίσης, ο Ιω-

άννης Στοβαίος, του οποίου ο χαρακτήρας του έργου του συνταιριάζει με 

τον εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα της σχολής, μεταχειρίζεται τα έργα των 

εκπροσώπων της σχολής προκειμένου να αντλήσει βιογραφικές πληρο-

φορίες για προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου και για να διαφωτίσει 

διάφορα σημεία των αντιλήψεων των αρχαίων για διάφορα θέματα, ενώ 

επιπλέον το βυζαντινό εγκυκλοπαιδικό λεξικό Σοῦδα αποτελεί άλλη μια 

πηγή πληροφοριών.   

 

β) Οι διαθέσιμες πηγές ανά εκπρόσωπο της σχολής 

i) Εύδημος (350-290 π.Χ.)6 Το ενδιαφέρον για τον Εύδημο κορυφώνε-

ται κατά τον τρίτο και κατά τον έκτο αιώνα μ.Χ., ενώ κυριότερη πηγή 

πληροφοριών για το έργο του αποτελούν οι σχολιαστές του Αριστοτέλη 

και ειδικότερα ο Σιμπλίκιος, ο οποίος αξιοποιεί το έργο του Εύδημου 

στον υπομνηματισμό της αριστοτελικής φυσικής, προκειμένου με τη σει-

ρά του να συντάξει μία ανάλυση της.  Επίσης, οι πηγές δείχνουν ενδια-

φέρον και για τις μελέτες του Εύδημου στην λογική, αφού σχολιαστές 

του Αριστοτέλη, όπως ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς και ο Βοήθιος, αλλά 

και νεοπλατωνικοί, όπως ο Πρόκλος και ο Αμμώνιος ο Ερμείου, αξιοποι-

ούν το έργο του, προκειμένου να αναλύσουν την αριστοτελική λογική. 

Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι ο Εύδημος θεωρείται από τις πηγές ως 

ένας αξιόπιστος σχολιαστής του αριστοτελικού έργου – η άμεση γνωρι-

μία του με τον φιλόσοφο αναμφίβολα συμβάλλει και αυτή στο χτίσιμο 

αυτής της καλής φήμης, με αποτέλεσμα το έργο να απολαμβάνει της ε-

κτίμησης όσων φιλοδοξούν να παρουσιάσουν το έργο του Αριστοτέλη, 

βαδίζοντας έτσι στα χνάρια του Εύδημου, του πρώτου, ο οποίος εγκαινί-

ασε την παράδοση των αριστοτελικών υπομνηματιστών, η οποία θα αν-

θίσει κατά τον πρώιμο μεσαίωνα.  

ii) Αριστόξενος (375 π.Χ. - ;) Η επικέντρωση των πηγών μας στον Α-

ριστόξενο ανθίζει κατά τους τρεις πρώτους αιώνες μ.Χ., ατονεί κατά τον 

τέταρτο και ανακάμπτει για λίγο τον πέμπτο αιώνα μ.Χ. Κυριότερες πη-

γές για το έργο του αποτελούν ο Διογένης Λαέρτιος, ο Πλούταρχος και ο 

Αθήναιος, νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι, όπως ο Πορφύριος και ο Ιάμβλιχος, 

αλλά και χριστιανοί θεολόγοι και δευτερευόντως ο Κικέρων και ο Στο-

βαίος.  

iii) Δημήτριος Φαληρεύς (350-283 π.Χ.) Ο Δημήτριος προκαλεί την 

προσοχή των πηγών από τον πρώτο αιώνα π.Χ. ως τον τρίτο αιώνα μ.Χ., 

                                                           
6 Οι χρονολογίες δίνονται κατά προσέγγιση υπολογίζοντας τα στοιχεία, τα οποία πα-

ρέχουν οι πηγές, οι οποίες δεν παρέχουν βέβαια πάντοτε ακριβείς πληροφορίες.   
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ενώ πληροφορίες για το έργο του αντλούμε κυρίως από τον Διογένη Λα-

έρτιο, τον Πλούταρχο και δευτερευόντως τον Φιλόδημο, τον Κικέρωνα 

και τον Αθήναιο.  

iv) Δικαίαρχος (350-283 π.Χ.) Οι πηγές μας ενδιαφέρονται για τον Δι-

καίαρχο κυρίως από τον πρώτο π.Χ. ως τον δεύτερο μ.Χ. αιώνα και βα-

σική πηγή του έργου του συνιστά πρωτίστως ο Κικέρων, ενώ έπονται ο 

Πλούταρχος και ο Αθήναιος.  

v) Χαμαιλέων (4ος-3ος αιώνας π.Χ.) Ο Αθήναιος αποτελεί την κύρια 

πηγή του έργου του Χαμαιλέοντα, το έργο του οποίου αξιοποιείται από 

πηγές, οι οποίες έχουν ως κύριο μέλημα την λογοτεχνία και την βιογρα-

φία λογοτεχνών.  

vi) Κλέαρχος (4ος αιώνας π.Χ.) Ο Αθήναιος συνιστά την κύρια πηγή 

μας για τον Κλέαρχο κάνοντας χρήση των συγγραμμάτων του για να συ-

ντάξει το δικό του πολυειδές έργο, προμηθευόμενος από αυτό βιογραφι-

κά στοιχεία για όσους μνημονεύει, πληροφορίες για την ερωτική ζωή του 

αρχαίου κόσμου, αφηγήσεις για τα ήθη της εποχής, προκλητικές περι-

γραφές για την διαγωγή κολάκων και παρασίτων και την ροπή κάποιων 

από τους αρχαίους στην τρυφή, περιγράφοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αρ-

κετές φορές έναν κόσμο ευρισκόμενο σε ηθική παρακμή.  

vii) Στράτων (4ος αιώνας - 268 π.Χ.) Ο Στράτων ενδιαφέρει τις πηγές 

μας κατά τους τρεις πρώτους αιώνες μ.Χ., ενώ τον τέταρτο αιώνα μ.Χ. το 

ενδιαφέρον ατονεί και γνωρίζει αναπάντεχα μια έκλαμψη κατά τον έκτο, 

ώσπου να εξασθενήσει το ίδιο απότομα στη συνέχεια. Βασικοί φορείς 

πληροφοριών για το έργο του είναι ο Ήρων, καθώς εκτιμώνταν οι γνώ-

σεις του Στράτωνα για τη μηχανική, ο Πλούταρχος, ο Διογένης Λαέρτιος, 

ο Στοβαίος και χριστιανοί θεολόγοι, οι οποίοι επισημαίνουν τον περιορι-

σμένο ρόλο του θεού στο σύστημά του και την αντικατάστασή του από 

τη φύση7, ενώ τον έκτο αιώνα μ.Χ. αριστοτελικοί σχολιαστές, όπως ο Σι-

μπλίκιος και ο Ολυμπιόδωρος, θα ανανεώσουν το ενδιαφέρον για τον 

Λαμψακηνό φιλόσοφο, ενδιαφερόμενοι κυρίως για την φυσική φιλοσο-

φία, την ψυχολογία αλλά και την λογική.  

viii) Πραξιφάνης (4ος αιώνας π.Χ.) Ο Πραξιφάνης δεν φαίνεται να εν-

διαφέρει ιδιαίτερα τις πηγές μας, παρά τη φημολογούμενη σύνδεσή του 

με τον Επίκουρο, την οποία οι ίδιοι οι Επικούρειοι δεν επιδοκίμαζαν, 

όπως συνάγεται από την κριτική, την οποία του ασκεί ο Καρνεΐσκος8, 

στο εκτενέστερο από τα χωρία, που διαθέτουμε, τα οποία περιέχουν πλη-

ροφορίες για τον Πραξιφάνη. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι αυτό το ι-

σχνό ενδιαφέρον διατηρείται από τον τρίτο π.Χ. αιώνα ως τον δωδέκατο 

                                                           
7 Fr. 34 (=Lactantius, De Ira Dei X 1), πβ. και Fr. 39 (=Tertullianus, Adversus Mar-

cionem 1, 13).  
8 Fr. 7 (=Carneiscus Philista, Pap. Herc. 1027, fr. VII, VIII, Col. VIII – XI, XIII). 
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μ.Χ., ενώ αναμφισβήτητα, το κυριότερο ενδιαφέρον όσων μνημονεύουν 

αυτόν τον περιπατητικό φιλόσοφο έγκειται στην κριτική της λογοτεχνίας. 

ix) Φανίας (4ος αιώνας π.Χ.) Βασική πηγή πληροφοριών για το έργο 

του Φανία αποτελεί ο Αθήναιος και έπεται ο Πλούταρχος. Φαίνεται ότι 

εκτιμώνταν ως ιστορικός, αλλά και ως κριτικός της λογοτεχνίας και βο-

τανολόγος, ενώ πρέπει να συμπεριλάμβανε αρκετά στοιχεία στα έργα 

του, που εντυπωσίαζαν τους παραδοξογράφους, οι οποίοι έσπευσαν αρ-

γότερα να τα αξιοποιήσουν9.  

x) Λύκων (299 – 225 π.Χ.) Ο Διογένης Λαέρτιος αποτελεί την κύρια 

πηγή πληροφοριών για τον Λύκωνα, ο οποίος είναι γνωστός σε συγγρα-

φείς, με ποικίλα ενδιαφέροντα, γεγονός ενδεικτικό μάλλον του εγκυκλο-

παιδικού προσανατολισμού του έργου του.   

xi) Ιερώνυμος (3ος αιώνας π.Χ.) Οι κυριότερες αναφορές στο έργο του 

Ιερώνυμου απαντώνται πρωτίστως στον Κικέρωνα και στον Διογένη Λα-

έρτιο και έπειτα στον Πλούταρχο και τον Αθήναιο, ενώ το ενδιαφέρον γι’ 

αυτόν τον εκπρόσωπο της σχολής εκφράζεται κυρίως από τον πρώτο π.Χ. 

ως τον τρίτο μ.Χ. αιώνα, την περίοδο δηλαδή, κατά την οποία έδρασαν 

αυτοί οι συγγραφείς. Ο Κικέρων ενδιαφέρεται κυρίως για την θέση του 

φιλοσόφου, κατά την οποία το ύψιστο αγαθό ταυτίζεται με την απαλλαγή 

από τον πόνο, προκειμένου να επικρίνει τους Επικούρειους, επισημαίνο-

ντας ότι ακόμη και βασικές αρχές τους στερούνται πρωτοτυπίας10. Ο 

Διογένης Λαέρτιος, αν και στο βιβλίο του, όπου παρουσιάζει τους διαδό-

χους του Αριστοτέλη δεν του αφιερώνει κάποιο κεφάλαιο, μνημονεύει 

αρκετές φορές τον Ιερώνυμο, επικαλούμενος τη μαρτυρία των έργων του, 

προκειμένου να παραθέσει πληροφορίες για τους φιλοσόφους που βιο-

γραφεί. Επίσης και ο Πλούταρχος εκμεταλλεύεται την μαρτυρία του Ιε-

ρώνυμου, για να συντάξει κάποια από τα βιογραφικά του έργα11, αλλά 

κυρίως ενδιαφέρεται για αυτόν ως δοκιμιογράφος, ασχολούμενος με ηθι-

κά ζητήματα12, αλλά και με επιστημονικά θέματα13. Τέλος, ο Αθήναιος 

                                                           
9 Τέτοιες διηγήσεις συνιστούν η σχετική με την ανθρωποθυσία, η οποία τελέστηκε 

πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας (Fr. 25=Πλούταρχος, Θεμιστοκλῆς ΧΙΙΙ), η αναφορά 

στην τάση των Περσών για περιττές ανέσεις (Fr. 27=Ἀθήναιος 48 c), η μνεία για την 

βροχή ιχθύων (Fr. 17a=Ἀθήναιος 333 a) και οι δύο αναφορές του Αντίγονου του Κα-

ρύστιου (Fr. 34=Ἱστοριῶν παραδόξων συναγωγή, CLV – CLV I p. 37 και Fr. 

35=CLXXI p.41).  
10 Fr. 9a = Cicero, De Finibus II 6, 19. 
11 Fr. 37 (=Ἀγησίλαος XIII), και Fr. 43 (=Ἀριστείδης ΧΧVII).   
12 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μνημονεύει την αντίληψη του Ιερώνυμου σχετικά με το 

ύψιστο αγαθό, επιτιθέμενος στη Στοά (Fr.11=Περὶ Στωϊκῶν ἐναντιωμάτων II 1033 c), 

πραγματευόμενος θέματα όπως η οργή (Fr. 22-23=Περὶ ἀοργησίας 454f και 460c), η 

εκπαίδευση (Fr.20 = Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν ΧΧVIII 48 a) και η μέθη 

(Fr. 25 = Συμποσιακά I 612 d και Fr. 26=Ὅτι οὐδὲ ἡδέως ζῆν ἔστιν κατ’ Ἐπίκουρον 

1096a).   
13 Fr. 53=Συμποσιακά I 626 a.  



46 
 

κάνει χρήση του έργου του Ιερώνυμου στοχεύοντας στην άντληση στοι-

χείων για τον αρχαίο κόσμο, με τα οποία θα διανθίσει το δικό του έργο, 

επιδεικνύοντας κυρίως ενδιαφέρον για χωρία, τα οποία σχετίζονται με 

ερωτική θεματολογία14 και λιγότερο με ζητήματα, τα οποία αφορούν γε-

νικότερα τα συμπόσια15.  

xii) Έρμιππος (3ος αιώνας π.Χ.) Ο Διογένης Λαέρτιος και ο Αθήναιος 

αποτελούν τις βασικές μας πηγές για το έργο του Έρμιππου και ακολου-

θεί ο Πλούταρχος. Συνιστά κύριο μέλημα και των τριών συγγραφέων η 

αξιοποίηση του Έρμιππου ως βιογράφου16, ενώ ο Αθήναιος χρησιμοποιεί 

δευτερευόντως το έργο του φιλοσόφου για να αντλήσει υλικό και για τα 

πολιτισμικά στοιχεία των αρχαίων, τα οποία περιγράφει.  

xiii) Αρίστων ο Κείος (3ος αιώνας π.Χ.) Ο Φιλόδημος, ο Διογένης Λα-

έρτιος και ο Πλούταρχος συνιστούν τις κύριες πηγές μας για τον Αρί-

στωνα τον Κείο. Συγκεκριμένα, στο σύγγραμμά του Περί κακιῶν, από το 

οποίο προέρχεται το σύνολο των αναφορών του στον Αρίστωνα, ο Φιλό-

δημος ασχολείται και με την χαρακτηρολογία αξιοποιώντας το υλικό, το 

οποίο διαθέτει από τα σχετικά έργα του Αρίστωνα. Ο Διογένης Λαέρτιος 

δεν του αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο του για τους Περιπα-

τητικούς, αλλά τον μεταχειρίζεται ως πηγή βιογραφικών πληροφοριών, 

ενώ ο Πλούταρχος ενδιαφέρεται γενικά για το έργο του αξιοποιώντας τον 

εν μέρει στο Περὶ πολυπραγμοσύνης με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Φιλόδη-

μος, ενώ σε άλλα έργα εκμεταλλεύεται το έργο του προκειμένου να συ-

ντάξει βιογραφίες και να εμπλουτίσει τα ηθικού περιεχομένου έργα του17.  
xiv) Κριτόλαος (200 – 118 π.Χ.) Ο Φιλόδημος πρωτίστως και στη συ-

νέχεια ο Κικέρων είναι οι κύριες πηγές, που διαθέτουμε για το έργο του 

Κριτόλαου. Ο επικούρειος φιλόσοφος ενδιαφέρεται για τον Κριτόλαο ως 

ρήτορα – άλλωστε το σύνολο των αναφορών του σε αυτόν εντοπίζεται 

στο σύγγραμμα Περὶ ῥητορικῆς, ενώ και ο Κικέρων φαίνεται ότι αναγνω-

ρίζει τη ρητορική του δεινότητα, αφού τον μνημονεύει στο De oratore18, 

αλλά ενδιαφέρεται και για τις επιδόσεις του στην ηθική φιλοσοφία.  

                                                           
14 Έτσι, αναφέρεται σε παιδικά (Fr. 34=ΧΙΙΙ 602 a και Fr. 35=603 e), στο πάθος του 

Ευριπίδη για τις γυναίκες (Fr.36=ΧΙΙΙ 557 e), στην αδιαφορία του Αλεξάνδρου προς 

τα ερωτικά (Fr. 38=Χ 435 a) και τη διγαμία του Σωκράτη (Fr. 44=XIII 555 d). 
15 Βλ. σχετ. Fr.28=ΧΙ 424 e, Fr. 27=XI 499 f και Fr.33=XIV 635 f, ενώ διατηρεί ακό-

μη μία αναφορά πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αναφερόμενος στον ξακουστό υφαντή 

Ελικώνα (Fr.48=ΙΙ 48 b). 
16 Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των αναφορών του Πλούταρχου για τον Έρ-

μιππο εντοπίζεται στα βιογραφικά του έργα (π.χ. Fr. 7=Σόλων ΙΙ, Fr.10=VI και 

Fr.8=XI, Fr.50=Ἀλέξανδρος LIII κ.α.).  
17 Οι περισσότερες αναφορές του Πλούταρχου στον Αρίστωνα, αφορούν το έργο του 

περιπατητικού αυτού φιλοσόφου Ἐρωτικά ὅμοια (Fr. 19=Θεμιστοκλῆς ΙΙΙ, Fr. 

20=Ἀριστείδης ΙΙ και Fr. 21=Ἐρωτικός 766 e).  
18 Fr. 5 = II 37, 154 και Fr. 10=38, 159.  
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xv) Σωτίων (3ος – 2ος αιώνας π.Χ.) Οι πηγές μας επικαλούνται τον Σω-

τίωνα ως ιστορικό της φιλοσοφίας και οι περισσότερες μνείες στο έργο 

του εντοπίζονται στον Διογένη Λαέρτιο, ο οποίος τον αξιοποίησε ως βα-

σική πηγή για την δική του ιστορία των φιλοσοφικών σχολών, ενώ το έρ-

γο του πρέπει να περιείχε και κάποια ανεκδοτολογικά στοιχεία, αφού εν-

διέφερε και τον Αθήναιο.  

xvi) Αρίστων ο νεότερος (2ος αιώνας π.Χ.) Συναντάμε τρεις μαρτυρίες 

για τον Αρίστωνα στο Περὶ ῥητορικῆς του Φιλόδημου, ενώ τον μνημο-

νεύουν από μία φορά ο Κουιντιλιανός και ο Σέξτος ο Εμπειρικός και α-

ναδεικνύουν και οι τρεις το ενδιαφέρον του φιλοσόφου για τη ρητορική. 

xvii) Διόδωρος ο Τύριος (2ος αιώνας π.Χ.) Το σύνολο σχεδόν των ανα-

φορών στον Διόδωρο, προέρχεται από τον Κικέρωνα, ο οποίος ενδιαφέ-

ρεται κυρίως να παραθέσει την τελεολογική αντίληψη του φιλοσόφου, ο 

οποίος επιχειρεί να συγκεράσει τον Στωικισμό με τους Επικούρειους.   

Η ποικιλομορφία των ενδιαφερόντων του Αριστοτέλη κληροδοτή-

θηκε στη σχολή, την οποία ίδρυσε και εξασφάλισε ότι θα υπήρχε αρκετά 

ευρύ κοινό, πρόθυμο να μελετήσει την επιστημονική παραγωγή της σχο-

λής. Ωστόσο, η εξέχουσα σημασία του ίδιου του  Αριστοτέλη για την φι-

λοσοφία, έθετε στη σχολή ένα δυσυπέρβλητο εμπόδιο, καθώς οι διάδοχοί 

του όφειλαν να αναμετρηθούν μ’ αυτόν και τελικά, με την εξαίρεση του 

Θεόφραστου, δεν κατόρθωσαν να παραγάγουν έργο αξιοσύγκριτο με ε-

κείνο του ιδρυτή της σχολής. Έτσι, αναπόφευκτα οι μεταγενέστεροι συγ-

γραφείς ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τον Αριστοτέλη παρά για τους 

διαδόχους του, συμβαδίζοντας ωστόσο κατά κάποιον τρόπο με την πρα-

κτική, την οποία δημιούργησε η ίδια η σχολή να περιστρέφεται γύρω από 

τη μελέτη των αριστοτελικών έργων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι 

κατοπινοί συγγραφείς έμεναν ασυγκίνητοι απέναντι στο έργο των περι-

πατητικών φιλοσόφων, όπως άλλωστε μαρτυρεί το πλήθος των αναφο-

ρών σε αυτούς. Άλλωστε τα πολλαπλά ενδιαφέροντα της σχολής και η 

ανάδειξη των μελών της ως εξειδικευμένων μελετητών σε διάφορα επι-

στημονικά πεδία, εξασφάλιζαν σε κάθε συγγραφέα ότι θα εύρισκε χρήσι-

μα στοιχεία στα έργα τους, ώστε να τα εντάξει στα προσωπικά του εν-

διαφέροντα.   
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Κύρια ενδιαφέροντα των πηγών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΚΙΜΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Προερχόμενα κυρίως 
από τον Διογένη Λαέρτιο και τον 
Πλούταρχο)

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΔΙΦΕΣ (Κυρίως 
εκπροσωπούμενοι από τον Αθήναιο)

ΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ (Ο Στοβαίος βασικός 
εκπρόσωπος)

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΟΓΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ
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2. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της Περιπατητικής σχολής 
 

 

Η σχολή που ίδρυσε ο Αριστοτέλης, έλαβε το προσωνύμιο Περι-

πατητική από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του τόπου, όπου συγκεντρώνο-

νταν και συζητούσαν τα μέλη της1, ενώ αργότερα, εμφανίστηκε και η πα-

ρερμηνεία ότι το όνομα δόθηκε διότι ο Αριστοτέλης δίδασκε περπατώ-

ντας2. Ασφαλώς αυτός ο χαρακτηρισμός επιτυγχάνει στην κατάδειξη του 

εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα της σχολής, καθώς περιγράφει ευδόκιμα την 

περιπλάνηση των εκπροσώπων της σε ποικίλους τομείς της φιλοσοφίας 

και της επιστήμης, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα ήταν να 

δοθεί ώθηση σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, ενώ κάποιοι από τους 

εκπροσώπους της σχολής εξειδικεύθηκαν σε ορισμένα θέματα. Η σχολή 

ξεκίνησε την πορεία της δυναμικά, έχοντας ως κληρονομιά την ικανότη-

τα του Αριστοτέλη και των συνεργατών και διαδόχων του να δώσουν ε-

πιπλέον ώθηση στην ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Ωστόσο, στην πο-

ρεία δεν κατάφερε να συναγωνιστεί τις υπόλοιπες φιλοσοφικές σχολές 

και να εξελιχθεί και επικεντρώθηκε στον σχολιασμό των αριστοτελικών 

συγγραμμάτων3. Αυτή η εξέλιξη ουσιαστικά την μετέτρεψε από ζωντανό 

και εξελισσόμενο οργανισμό σε «μουσείο», αναστέλλοντας τη δυνατότη-

τά της να αναπτυχθεί. Έτσι, αξιοποιώντας τις πληροφορίες, τις οποίες έ-

χει συγκεντρώσει ο F. Wehrli σχετικά με τον βίο και το έργο αυτών των 

προσώπων και με τη βοήθεια της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, θα επι-

χειρήσουμε να παρακολουθήσουμε αυτήν την πορεία της περιπατητικής 

φιλοσοφίας από τους κυριότερους συνεργάτες του Αριστοτέλη και του 

Θεόφραστου, ως την πρώτη παρακμή της σχολής4. 

                                                 
1 Βλ. ενδ. D. Hawhee, Bodily Arts – Rhetoric and Athletics in Ancient Greece, Uni-

versity of Texas Press, Austin, 2004, σελ. 122, πβ. και την υποσημείωση 14 της εισα-

γωγής.  
2 Αυτό δηλώνει ο Διογένης Λαέρτιος επικαλούμενος την μαρτυρία του Περιπατητι-

κού Έρμιππου (V 2). 
3 O R.W. Sharples επισημαίνει ως κύριο αίτιο της παρακμής του Λυκείου το γεγονός 

ότι δεν ήταν τόσο μια φιλοσοφική σχολή, όσο περισσότερο ένα ερευνητικό ίδρυμα, 

με ευρύ μάλιστα φάσμα ενδιαφερόντων και ως τέτοιου είδους οργανισμός δεν κατόρ-

θωσε να ανταγωνιστεί αντίστοιχες προσπάθειες, οι οποίες ήταν κρατικά χρηματοδο-

τούμενες, όπως για παράδειγμα στην Αλεξάνδρεια (Peripatetic Philosophy, 200 BC to 

AD 200 – An Introduction and Collection of Sources in Translation, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, 2010, σελ. ix). Ωστόσο πιστεύουμε ότι και οι επιστημονικές 

εξελίξεις της Αλεξάνδρειας, οι οποίες αναμφισβήτητα πηγάζουν από την ίδρυση της 

βιβλιοθήκης από τον Περιπατητικό Δημήτριο τον Φαληρέα, ουσιαστικά ενσωματώ-

νουν προσπάθειες, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στο Λύκειον.  
4 Το Λύκειον ξεκίνησε να ακμάζει για δεύτερη φορά χάρη στις προσπάθειες του Ρό-

διου σχολάρχη Ανδρόνικου, ο οποίος το αναζωογόνησε εκδίδοντας ξανά τα συγ-

γράμματα του Αριστοτέλη. 
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α) Εύδημος ο Ρόδιος 

 
Ο Εύδημος έζησε τον τέταρτο αιώνα π.Χ. (περίπου ανάμεσα στο 

350 με 290 π.Χ.), καταγόταν από τη Ρόδο5, και το 322 π.Χ., αναδείχθηκε 

ως ένας από τους σημαντικότερους μαθητές του Αριστοτέλη, όπως μαρ-

τυρεί η δραματοποιημένη, αλλά μάλλον ψευδής κατά την άποψή μας, ε-

ξιστόρηση σχετικά με τη διαδοχή του Αριστοτέλη, την οποία καταγράφει 

ο Αύλος Γέλλιος στις Noctes Atticae6. Φαίνεται ότι ίδρυσε δικό του πα-

ρακλάδι της σχολής στη γενέτειρά του7 και ασχολήθηκε με την επιμέλεια 

της έκδοσης των έργων του Αριστοτέλη8. Ο Σιμπλίκιος αναφέρει ότι κά-

ποιος Δάμας συνέταξε τη βιογραφία του Εύδημου9, ενώ είναι πιθανόν να 

                                                 
5 Fr. 2 – 3, 5, πβ. και Vita Syriaca II 6. Ειδικότερα, σχετικά με τις πληροφορίες, τις 

οποίες έχουμε στη διάθεσή μας για τον βίο του Εύδημου, βλέπε και T. Dorandi, 

“Qualche Aspetto Controverso della Biografia di Eudemi di Rodi”, στο Eudemus of 

Rhodes, M. I. Bodnár, W. W. Fortenbaugh (eds.), Transaction Publishers, New 

Brunswick, New Jersey, 2002, σελ. 39 – 58.   
6 Fr. 5. Είναι γνωστό ότι το έργο του Γέλλιου αποτελεί μια συλλογή από περιστατικά, 

τα οποία άκουσε ή διάβασε και τον εντυπωσίασαν, αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας να 

χρησιμοποιήσουν το σύγγραμμά του για περαιτέρω έρευνα, αξιοποιώντας και άλλες 

πηγές, ακόμη και αντίθετες με τον ίδιο (Fr. 5=Noctes Atticae, Praefatio 15 – 18). 

Σύμφωνα με την διήγησή του, οι μαθητές του Αριστοτέλη, αισθανόμενοι το τέλος του 

δασκάλου τους να πλησιάζει, προσέτρεξαν σε αυτόν και τον παρακάλεσαν να ορίσει 

κάποιον διάδοχό του, ώστε να μην μείνει ακέφαλη η σχολή και να προχωρήσουν υπό 

την καθοδήγηση του νέου ηγέτη της σχολής στην ανάπτυξη της περιπατητικής φιλο-

σοφίας. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ως επικρατέστεροι ο Θεόφραστος και ο Εύδημος 

και ο Σταγειρίτης τους απάντησε ότι θα σκεφτεί το αίτημά τους και θα τους απαντή-

σει. Αργότερα, ζήτησε να του φέρουν να δοκιμάσει κρασί από την Λέσβο (πατρίδα 

του Θεόφραστου) και από τη Ρόδο (τόπο καταγωγής του Εύδημου) και δοκιμάζοντας 

τα κρασιά, ανακοίνωσε ότι αν και τα δύο είναι εξίσου καλά, εκείνο από τη Λέσβο εί-

ναι γλυκύτερο, υπονοώντας με αυτόν τον τρόπο ότι επέλεγε ως διάδοχό του τον Θεό-

φραστο. Αν και αυτή η διήγηση δεν αποδίδει την πραγματικότητα, αφού φαίνεται να 

εμφανίζει τον Αριστοτέλη χωρίς να διαθέτει κάποιο πλάνο για τη διάδοχη κατάσταση 

της σχολής, την οποία επρόκειτο να αφήσει ως παρακαταθήκη, είναι ενδεικτική της 

σημασίας του Εύδημου στη σχολή, αφού εξισώνεται με τον Θεόφραστο. Μάλιστα, ο 

W. Jaeger υποστηρίζει ότι οι δύο φιλόσοφοι μαθήτευσαν κοντά στον Αριστοτέλη, 

κατά την παραμονή του στην Άσσο (Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte 

seiner Entwicklung, Berlin, 1923, μτφρ. R. Robinson ως Aristotle, Fundamentals of 

the History of His Development, Oxford, (1934), σελ. 109). Αξίζει να αναφερθεί ότι 

την αξιοπιστία της διήγησης του Γέλλιου αμφισβητεί και ο H.B. Gottschalk (“Eude-

mus and the Peripatos”, στο Eudemus of Rhodes, I. Bodnár, W.W. Fortenbaugh (eds.), 

Transaction Publishers, New Brunswick, 2002, σελ. 25 – 38)       
7 Fr. 88.  
8 Fr. 3.  
9 Fr. 1. 
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ασχολήθηκε με την περιπατητική φιλοσοφία και ο ανιψιός του Ρόδιου 

φιλοσόφου, ο Πασικλής10.     

Ο Εύδημος ενδεχομένως να υπήρξε ο επιμελητής των Ἠθικῶν 

Εὐδημείων,11 ενώ, σύμφωνα με τον Ιωάννη τον Φιλόπονο, αλλά και τον 

Δαυίδ, μιμούμενος τον Αριστοτέλη, συνέταξε κάποιες πραγματείες σχε-

τικά με τη λογική12. Μαρτυρούνται μάλιστα κάποιοι από τους τίτλους 

αυτών των έργων, τα οποία, καθώς φέρουν ίδιους τίτλους με τα αριστο-

τελικά κείμενα, αποτέλεσαν μία από τις αιτίες της νόθευσης των συγ-

γραμμάτων του Σταγειρίτη: «τρεῖς γὰρ ἀφορμαὶ γεγόνασι τοῦ νοθεύεσθαι 

τὰ συγγράμματα τοῦ Ἀριστοτέλους· μία μὲν ὁμωνυμία <τῶν συγγραφέων> 

κτλ...., δευτέρα δὲ ἡ τῶν συγγραμμάτων ὁμωνυμία· οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ 

Εὔδημος καὶ Φανίας καὶ Θεόφραστος κατὰ ζῆλον τοῦ διδασκάλου γεγρά-

φασι κατηγορίας καὶ περὶ ἑρμηνείας καὶ ἀναλυτικά· ἡ δὲ τρίτη τοιαύτη 

ἐστί»13.  

Το μεγαλύτερο τμήμα των διατηρούμενων αποσπασμάτων του έρ-

γου του Ρόδιου φιλοσόφου καταλαμβάνεται από τα σχόλιά του στην φυ-

σική φιλοσοφία του Αριστοτέλη. Ο Εύδημος, συγγράφοντας τη μελέτη 

του για τη φυσική φιλοσοφία, επιχειρεί να συντάξει ένα έργο στενά εξαρ-

τημένο από το αντίστοιχο σύγγραμμα του Αριστοτέλη, έχοντας ως στόχο 

να διασαφηνίσει την φυσική φιλοσοφία του δασκάλου του14, καθιστώ-

ντας έτσι το δικό του σύγγραμμα υποβοηθητικό εγχειρίδιο ανάλυσης και 

σχολιασμού του αντίστοιχου αριστοτελικού συγγράμματος. Συνεπώς, αυ-

                                                 
10 Fr. 4.  
11 Ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι ενδεχομένως αυτό το έργο του Αριστοτέλη οφεί-

λει την ονομασία του στον Εύδημο από την Κύπρο, ο οποίος υπήρξε φίλος του Στα-

γειρίτη (βλ. ενδ. D.S. Hutshinson, “Ethics”, The Cambridge Companion to Aristotle, 

J. Barnes (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, σελ. 195 – 232). 
12 Fr. 7 – 8.  
13 Fr. 7 (=Φιλόπονος, Σχόλια εἰς τὰς κατηγορίας, Προοίμιον, p.7,16).  
14 Ο Εύδημος διαπρέπει ως υπομνηματιστής του Αριστοτέλη, δίχως να ενδιαφέρεται 

τόσο για την ανάδειξη νέων αντιλήψεων στην εξέταση του φυσικού κόσμου και μελε-

τώντας τη φυσική φιλοσοφία, ακολουθεί το έργο του Αριστοτέλη, παραδρομώντας 

ελάχιστα από αυτό, καθώς έχει ως στόχο την παρουσίαση μίας αναλυτικότερη περι-

γραφής της αριστοτέλειας φυσικής, διασαφηνίζοντας τα σημεία της, τα οποία παρέ-

χουν δυσκολίες και καθίστανται ευάλωτα απέναντι στους επικριτές του Λυκείου. 

Σχετικά με τον Εύδημο ως φυσικό φιλόσοφο, βλέπε R.W. Sharples, “Eudemus’ Phys-

ics, Change, Place and Time”, στο Eudemus of Rhodes, Ι.Μ. Bodnár, W. W. Forten-

baugh (eds.), οπ. παρ, σελ. 107 – 126· H. Baltussen, “Wehrli’s Edition of Eudemus of 

Rhodes – The Physical Fragments from Simplicius’ Commentary on Aristotle’s Phys-

ics”, στο ίδιο, σελ. 127 – 156· I. Bodnár, “Eudemus’ Unmoved Movers – Fr. 121 -  

123 b Wehrli”, στο ίδιο, σελ. 171 – 189· H. Baltussen, “Addenda Eudemea”, Leeds 

International Classical Studies, 2006, 5(1), σελ. 1 – 28· P. Golitsis, Les Commen-

taires de Simplicius et de Jean Philopon à la Physique d’ Aristote, W. De Gruyter, 

Berlin – New York, 2008, σελ. 72 – 74.  
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τό το έργο, το οποίο πιθανότατα τιτλοφορούνταν Τὰ φυσικὰ15, ακολουθεί 

τη συλλογιστική του αριστοτελικού κειμένου και, όπως στα περισσότερα 

έργα του Σταγειρίτη, ξεκινά περιγράφοντας και καταρρίπτοντας τις αντι-

λήψεις παλαιότερων στοχαστών.  

Το έργο του Σιμπλίκιου Εἰς τὸ Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως 

ὑπόμνημα, αποτελεί την κύρια πηγή αυτού του έργου, ενώ γίνεται ακόμη 

αναφορά σε αυτό, σε άλλα δύο έργα του Σιμπλίκιου16 και σε ένα του Ιω-

άννη Φιλόπονου17, ενώ μνημονεύεται ακόμη από τον Πλούταρχο18 αλλά 

και τον Διογένη Λαέρτιο19. Ενδέχεται επιπλέον να έγραψε και ερμηνευ-

τική μελέτη του αριστοτελικού έργου Μετά τά φυσικὰ, από το οποίο δια-

τηρείται μια σύντομη αναφορά στο έργο του Αλέξανδρου Αφροδισιέα20, 

συνέταξε ακόμη ένα έργο, στο οποίο παρατίθενται περιγραφές της συ-

μπεριφοράς διαφόρων ζώων, το οποίο μνημονεύει συχνά ο Αιλιανός, δί-

χως ωστόσο να παραθέτει τον τίτλο του21, ενώ και ο Απουλήιος22 παρα-

θέτει ένα ακόμη απόσπασμα από το έργο του Αιλιανού, στο οποίο γίνεται 

μνεία σε αυτό το έργο του Εύδημου. 

Στα συγγράμματά του συγκαταλέγεται και το έργο Γεωμετρικαὶ 

ἱστορίαι, για το οποίο κυριότερη πηγή είναι ο Πρόκλος23 και το οποίο, 

μέσω των πηγών χρήσης του αποτελεί σπουδαία συμβολή,  ενώ απαντούν 

αναφορές σε αυτό το έργο και στα αποσπάσματα του Ευτόκιου του Α-

σκαλωνίτη, ο οποίος διατηρεί τον τίτλο του έργου ως Γεωμετρικὴ ἱστο-

ρία24, καθώς και στον Σιμπλίκιο25. Επίσης, ο Πρόκλος αναφέρει ότι ο Εύ-

                                                 
15 Βλ. ενδ. Fr. 32: «ὁ μέντοι Εὔδημος ἀρχόμενος τῶν φυσικῶν…» (Εἰς τὸ Ἀριστοτέλους 

Φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπόμνημα ὅ ἐστι πρῶτον I 1 184, a10). 
16 Fr. 91=Corollarium de tempore p.788,33 και Fr. 79 c=Corollarium de loco 

p.606,32. 
17 Fr. 71 = Εἰς τά τῆς Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως 208a 18 p. 495. 
18 Fr. 49 = Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας 1012 b – 1030 c.  
19 Ι 9.  
20 Fr. 124 [=Ὑπόμνημα εἰς τὸ μεῖζον α τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ Ἀριστοτέλους (Σχόλια εἰς 

τὸ ζ τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ 11 1036 b 32 p. 515, 3)]. Ο K. Algra (“Aristotle’s Concep-

tion of Place and Ιts Reception in the Hellenistic Period”, Space in Hellenistic Philos-

ophy – Critical Studies in Ancient Physics, G. Ranocchia et al. (eds.) DeGruyter, Ber-

lin – Boston, 2014, σελ. 11 – 52) αναφέρει ότι ο Εύδημος μνημονεύεται συχνά από 

τον Αφροδισιέα, αλλά ενώ αυτή η θέση ισχύει για τα λογικά του συγγράμματα, δεν 

αληθεύει, όσον αφορά τη φυσική φιλοσοφία, με την εξαίρεση μιας αναφοράς του Σι-

μπλίκιου (Fr. 44). 
21 βλ. ενδ. Fr. 126 (=Περὶ Ζῴων Ἰδιότητος ΙΙΙ 20).  
22 Fr. 125 (=Apologia 36). 
23 Fr. 133 (=Εἰς πρῶτον Εὐκλείδου στοιχείων ΙΙ p.64). 
24 Fr. 139 (=Σχόλια στο Τετραγωνισμὸς παραβολῆς του Αρχιμήδη p. 228) και Fr. 141 

(=Σχόλια στο «Περί κωνοειδέων καὶ σφαιροειδέων» του Αρχιμήδη p. 84). 
25 Fr. 140 [=Εἰς τὸ α Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπόμνημα ὅ ἐστι πρῶτον I 2 

(p. 185 a14]. 
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δημος έγραψε το έργο Περὶ γωνίας26, ενώ ο Πορφύριος αναφέρει ακόμη 

ότι έγραψε το έργο Ἀριθμητικὴ ἱστορία27, όπου και αναφέρεται ότι το 

πρώτο βιβλίο ήταν αφιερωμένο στην πυθαγόρεια θεωρία περί αριθμών 

και τη σχέση τους με τη μουσική. Επίσης συνέταξε το σύγγραμμα Ἀστρο-

λογικὴ ἱστορία, για το οποίο υπάρχουν αναφορές από διάφορους συγγρα-

φείς28, ενώ φαίνεται ότι έγραψε και ένα σύγγραμμα ιστορίας της θεολο-

γίας, στο οποίο κάνει μία εκτενή αναφορά ο Δαμάσκιος: «ἡ δὲ παρὰ τῷ 

Περιπατητικῷ Εὐδήμῳ ἀναγεγραμμένη ὡς τοῦ Ὀρφέως οὖσα θεολογί-

α…»29.  

Αξίζει να αναφερθεί και η απόδοση από την αραβική γραμματεία, 

μιας σειράς αποφθεγμάτων στον Εύδημο30, ο οποίος, κατά την παρατή-

ρηση του D. Gutas, στην αραβική γραμματεία βρίσκεται πάντα στη σκιά 

– κυρίως του Θεόφραστου, ενώ δεν μνημονεύεται σε κανένα άλλο αρα-

βικό γνωμολόγιο εκτός του Ṣiwān Al-Hikma31. Έτσι, κάποια από αυτά 

αφορούν τη γνώση32, άλλα φαίνονται να απηχούν στωικές αντιλήψεις33, 
                                                 
26 Fr. 30 (=Εἰς πρῶτον Εὐκλείδου στοιχείων VIII 125). 
27 Fr. 142 (=Εἰς τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα p.114). 
28 Fr. 148 - 149 [=Σιμπλίκιος, Εἰς τὸ β τῶν Ἀριστοτέλους Περὶ οὐρανοῦ  ΙΙ 12, (p. 292b 

10) p. 488, 18 και 293 a 4∙ Διογένης Λαέρτιος Ι 23 (μνημονεύεται ως Περὶ τῶν 

ἀστρολογουμένων ἱστορία)∙ (Fr. 143 =Κλήμης, Στρωματεῖς Ι, ΧΙV 65 1 (παραδίδεται 

ως ἀστρολογικαὶ ἱστορίαι)∙ Fr. 145 =Θέων, Τῶν κατά τό μαθηματικόν χρησίμων εἰς τήν 

Πλάτωνος ἀνάγνωσιν p. 198)∙ Fr. 147 = Πρόκλος (Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος 38d 

(258 c) III p. 63)]. Στο έργο αυτό παρέχονται  πληροφορίες αστρονομικού χαρακτήρα 

για πρώτη φορά, όπως το σύστημα των ομόκεντρων σφαιρών του Εύδοξου, ο κύκλος 

του μεγάλου ενιαυτού, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αστρονομικές γνώσεις 

των προσωκρατικών. 
29 Fr. 150 (=Ἀπορίαι καὶ λύσεις Περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν εἰς τόν Πλάτωνος Παρμενί-

δην 124 I p. 319). 
30 Αυτά τα αποφθέγματα εντοπίζονται μόνο στο γνωμολόγιο Ṣiwān Al-Hikma (δοχείο 

σοφίας), το οποίο αποδίδεται με δυσπιστία στον Πέρση Abu Sulayman Muhammad 

Sijistani, τον επονομαζόμενο λογικό (al-Mantiqi). Ο D. Gutas αναφέρει ότι το Ṣiwān 

Al-Hikma προέρχεται από υλικό που συγκεντρώθηκε από ελληνικά γνωμολόγια ανά-

μεσα στα 800 και 1000 μ.Χ. και θεωρεί ότι οι σχετικές με τον Εύδημο πληροφορίες 

προέρχονται από κάποιο άγνωστο ελληνικό γνωμολόγιο [“Eudemus in the Arabic 

tradition”, στο Eudemus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 1 – 23]. Ο D.M. Dunlop, επιχειρεί 

να προσδιορίσει με περισσότερη ευκρίνεια την πηγή, εκφράζοντας την άποψη ότι τα 

αποδιδόμενα στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους αποφθέγματα, που συναντάμε σε 

αυτό το έργο, έχουν την πηγή τους στο έργο του νεοπλατωνικού Πορφύριου (D.M. 

Dunlop (ed.), The Muntakhab Siwan al-Hikmah of Abu Sulaiman as-Sijistani, Arabic 

Text, Introduction and Indices, Mouton, The Hague, 1979.  
31 “Eudemus in the Arabic Tradition”, οπ. παρ., σελ. 1 – 23.  
32 Οι παραπομπές στα χωρία ακολουθούν την αρίθμηση του D. Gutas. Το Απόσπασμα 

2, περιγράφει ότι όποιος διακατέχεται από άγνοια δεν έχει συνείδηση της δυστυχίας 

του, σε άλλο σημείο, στωικής πιθανόν προέλευσης, αποκαλύπτεται ο σοφός ως μόνος 

εχέμυθος, ενώ όποιος έχει άγνοια δεν κατέχει αυτή την αρετή (απ. 3), ενώ η εχεμύ-

θεια απεικονίζεται σε άλλο σημείο ως το θεμέλιο της επιτυχίας (απ. 24). Επιπλέον, 

στο απ. 7, ο Εύδημος φέρεται να δηλώνει ότι κατέκτησε αρκετή γνώση, ώστε να πε-
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νεοπλατωνικές απόψεις34, θρησκευτικές πεποιθήσεις35 και λαϊκά σοφί-

σματα36 και να αποδίδονται λανθασμένα στον Εύδημο. Κάποια άλλα από 

αυτά τα χωρία, αποδίδονται σε άλλα έργα και σε άλλους φιλοσόφους37, 

άλλα φαίνεται να σχετίζονται με τα Ἠθικά Εὐδήμεια38 και αλλού ο Εύδη-

μος προτρέπει τους μαθητές του να διαδίδουν τη φιλοσοφία39. Ωστόσο 

παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ένα απόσπασμα, το οποίο συνιστά 

ένα υποβόσκον πολιτικό σχόλιο και είναι αντιπροσωπευτικό της δυσχέ-

ρειας που παρουσιάζουν αυτά τα χωρία να αποδοθούν με βεβαιότητα 

στον περιπατητικό φιλόσοφο, καθώς δεν είναι εύκολο να συνδεθούν με 

βεβαιότητα με τον Εύδημο, αλλά και η απόρριψή τους ελαφρά τη καρδία, 

δεν αποτελεί εύκολη απόφαση. Θα μπορούσε να αποτελεί καλυμμένη 

μομφή εναντίον ενός ισχυρού αξιωματούχου, με την οποία ο εκφραστής 

                                                                                                                                            

ρικλείει το σύνολο της γνώσης των σύγχρονών του, περιγράφοντας και τον τρόπο με 

τον οποίο ο ίδιος το κατόρθωσε και αλλού (απ. 14), απεικονίζει το όφελος που απο-

κομίζουν όσοι στρέφονται στη φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας παρόμοιους όρους με το 

απ. 7.  
33Βλ. απ. 4, όπου αναφέρει ότι ο αγαθός δεν μπορεί να διασυρθεί, αλλά κάθε λοιδορία 

προς αυτόν επιστρέφεται στον επικριτή του. Πβ. SVF III 581: «Ἀδιάβολον δ' εἶναι 

πάντα τὸν καλὸν κἀγαθόν, ἀπαράδεκτον ὄντα διαβολῆς, ὅθεν καὶ ἀδιάβολον εἶναι κατά 

τε τοῦτον τὸν τρόπον, καὶ τῷ μὴ διαβάλλειν ἕτερον», καθώς και SVF III 578: «Λέγουσι 

δὲ καὶ τὸν σοφὸν ἀνύβριστον εἶναι, οὔθ' ὑβρίζεσθαι γὰρ οὔθ' ὑβρίζειν…». Αξίζει να 

αναφέρουμε ότι αντίστοιχες αντιλήψεις φαίνεται να αναπτύσσονται και στα Ἠθικὰ 

Εὐδήμεια (1136 b 15 – 1137 a 4).  
34 Απ. 8 Σε αυτό το απόσπασμα, εξαίρεται ο μουσικός, που θα καταφέρει μέσω της 

μελωδίας του να περιγράψει την μορφή, που ενυπάρχει ενδόμυχα στην ψυχή, καθι-

στώντας έτσι αντιληπτή την υψηλοφροσύνη της. Σε άλλο χωρίο ορίζεται ως αδύνατο 

αυτό, που δεν έχει μορφή στην ψυχή (απ. 27). 
35 Απ. 20, στο οποίο καλεί όσους μνημονεύουν το όνομα του δημιουργού να το πράτ-

τουν με ευλάβεια. 
36 Απ. 9, όπου παρομοιάζει την μητριά με άγριο θηρίο, ή απ. 10, όπου εκφράζει αρνη-

τική άποψη για τον γάμο.  
37 Έτσι, στο απ. 13, ο Εύδημος διακηρύττει ότι μόνο οι αθάνατοι είναι τέλειοι, αλλά 

αυτό αποδίδεται σε άλλο αραβικό κείμενο και στον Σωκράτη (Η διάκριση ανάμεσα 

στην τελειότητα των αθανάτων και την ατέλεια των θνητών γίνεται ωστόσο και στο 

απ. 22), στον οποίο επίσης αποδίδεται αλλού και η προτροπή η ζωή να αφιερώνεται 

στην αναζήτηση της αιώνιας ζωής (απ. 26).   
38 Απ. 12, στο οποίο δηλώνεται ότι ο θάνατος δεν έχει από μόνος του αρνητική η θε-

τική αξία, αλλά την αποκτά σε σχέση με κάτι άλλο (ο D. Gutas, εντοπίζει κάποια ο-

μοιότητα με τα Ἠθικὰ Εὐδήμεια 12229b34 – 1230a4), ενώ ο θάνατος αποτελεί κύριο 

θέμα και στα αποσπάσματα 11 και 29. Με τα Ἠθικὰ Εὐδήμεια (1238a14 – 26) συνδέ-

εται και το απ. 19, με το οποίο δηλώνεται ότι η ειμαρμένη υποτάσσει τον χρόνο και οι 

περιπέτειες της ειμαρμένης υποτάσσουν τα όντα. Η αντίληψη κατά την οποία η ει-

μαρμένη συνιστά αἰτία τῶν ὄντων εμφανίζεται και στη Στοά (SVF I 175), καθώς επί-

σης και η θέση ότι συνδέεται με τον χρόνο: «ἢ λόγος (ενν. εἱμαρμένη ἐστὶν), καθ' ὃν 

τὰ μὲν γεγονότα γέγονε τὰ δὲ γινόμενα γίνεται τὰ δὲ γενησόμενα γενήσεται» (SVF II 

913, πβ. και 920). 
39 Απ. 5.  
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της εκδηλώνει τη δυσαρέσκειά του χρησιμοποιώντας τον Εύδημο ως μέ-

σο, αλλά θα μπορούσε επίσης να αντανακλά πραγματικές αντιλήψεις του 

φιλοσόφου. Έτσι, σε αυτό το κείμενο δηλώνεται ότι κατά τον Εύδημο, η 

ανάληψη κάποιου αφόρητου βάρους αποτελεί ανοησία, η επιδίωξη του 

ανέφικτου είναι οδυνηρή, η υπόσχεση του απραγματοποίητου συνιστά 

ντροπή, η περιττή σπατάλη ισοδυναμεί με κακοδιαχείριση και η κατοχή 

ενός υψηλού αξιώματος δίχως τα ανάλογα προσόντα ισοδυναμεί με το να 

βρίσκεται κανείς στο χείλος της καταστροφής40. Από τα χωρία, τα οποία 

έχει συγκεντρώσει ο F. Wehrli, δεν προκύπτει κάποια αξιοσημείωτη ενα-

σχόληση του Εύδημου με την πολιτική φιλοσοφία, αλλά στα κείμενα, 

που προέρχονται από την αραβική παράδοση, εμφανίζονται άλλα δύο 

αποσπάσματα, τα οποία προσεγγίζουν αυτά τα ζητήματα41. Ο συγγραφέ-

ας αυτού του κειμένου, όπως αναφέραμε, πρέπει να είχε κατά νου κάποιο 

συγκεκριμένο πρόσωπο συντάσσοντας αυτό το κείμενο, ασκώντας του με 

αυτόν τον τρόπο κεκαλυμμένη κριτική. Ωστόσο, καθώς δεν διαθέτουμε 

άλλες αναφορές σε αυτό, δεν είναι εύκολο να αποδοθούν αυτές οι αντι-

λήψεις στον Εύδημο και το χρονικό διάστημα, το οποίο μεσολαβεί ανά-

μεσα στον περιπατητικό φιλόσοφο και τη συγγραφή του Ṣiwān Al-

Hikma, δυσχεραίνει την προσπάθεια. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να εκ-

φράσει την δυσαρέσκειά του απέναντι σε κάποιον ηγεμόνα, χρησιμο-

ποιώντας ως φωνή του έναν από τους γνωστότερους μαθητές του Αρι-

στοτέλη. Όμως, ο Εύδημος δεν είναι γνωστός την εποχή εκείνη στον Α-

ραβικό κόσμο, ούτε φαίνεται να υπήρξε ποτέ. Ο συντάκτης του  Ṣiwān 

Al-Hikma, ίσως να παρέθεσε αυτή την πληροφορία, αφού την εντόπισε 

σε κάποιο άλλο γνωμολόγιο, πιθανότατα ελληνικής προέλευσης, ενώ ο 

Εύδημος, που αναφέρεται στο κείμενο, ίσως να μην είναι ο περιπατητι-

κός φιλόσοφος, αλλά ο Κύπριος φίλος του Αριστοτέλη και το σχόλιό του 

να αποτελεί κριτική, η οποία έχει ως στόχο τον Αλέξανδρο των Φερ-

ρών42. Από την άλλη πλευρά, αν δεχτούμε ότι ο Εύδημος του κειμένου 

ταυτίζεται με τον περιπατητικό φιλόσοφο, θα μπορούσε να είχε εκφράσει 

αυτήν την άποψη, έχοντας ως στόχο ακόμη και τον Δημήτριο τον Πο-

λιορκητή, ο οποίος πολιόρκησε ανεπιτυχώς την πατρίδα του τη Ρόδο το 

304 π.Χ. Είναι εμφανές από την παράθεση αυτών των υποθετικών θέσε-

ων, ότι μόνο με τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί 

με ασφάλεια καμιά άποψη για την σύνδεση του χωρίου με τον Εύδημο. 

Ωστόσο, παρά την επισφαλή σύνδεσή κάποιων από αυτά τα χωρία με τον 

Εύδημο, αυτά τα κείμενα προσφέρουν μιαν οπτική του ισλαμικού κό-

                                                 
40 Απ. 18.  
41 Το απ. 28, πραγματεύεται την πρέπουσα στάση απέναντι στους ηγεμόνες και το απ. 

25, αναφέρει ότι η διανοητική ικανότητα εκτιμάται διαφορετικά αναλόγως της κοι-

νωνικής τάξης, στην οποία ανήκει ο φορέας της.  
42 Σχετικά με τον Εύδημο από την Κύπρο και τον Αλέξανδρο, βλ. Κικέρων, De Divi-

natione I 25,53 Διόδωρος XV 61,2 και Ξενοφῶν, Ἑλληνικά  VI 4, 35.  
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σμου σχετικά με τις αντιλήψεις του περιπατητικού φιλοσόφου και συμ-

βάλλουν στην περαιτέρω κατανόηση της επίδρασης και παρακμής της 

σχολής43. 

Υπήρξε ακόμη ένας από τους ελάχιστους μαθητές του Αριστοτέλη, 

με αξιόλογη συνεισφορά στη μελέτη της λογικής φιλοσοφίας, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια. Όπως ήδη αναφέραμε, κατά τη μαρτυρία του Φιλό-

πονου συνέταξε Κατηγορίας καὶ Περὶ ἑρμηνείας καὶ Ἀναλυτικά44, ενώ δια-

θέτουμε και κάποια χωρία από το έργο του Περί λέξεως45. Τα κυριότερα 

σημεία της συμβολής του μπορούν να συνοψιστούν στην απόδειξη της 

αντιστρεψιμότητας των καθολικών αρνητικών προτάσεων, την υιοθέτηση 

του κανόνα ad peiorem στην τροπική λογική (το συμπέρασμα ακολουθεί 

την ασθενέστερη πρόταση των προκείμενων), καθώς και την συνδρομή 

του στους υποθετικούς συλλογισμούς. 

Ο Εύδημος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διαδόχους του 

Αριστοτέλη, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να διεκδικήσει την διεύθυνση 

της σχολής με αρκετές αξιώσεις. Διακρίθηκε περισσότερο ως υπομνημα-

τιστής του αριστοτελικού έργου παρά ως πρωτότυπος διανοητής, κατορ-

θώνοντας ωστόσο να αποσαφηνίσει με εξαιρετικό τρόπο τα αριστοτελικά 

κείμενα46, ενώ εξέχουσα θέση στο φιλοσοφικό του έργο κατέχει η πραγ-

μάτευση της λογικής. Ξεχώρισε ακόμη ως συγγραφέας της ιστορίας δια-

φόρων επιστημών, και είχε την τύχη να ζήσει την εποχή της ακμής του 

Λυκείου, καταφέρνοντας με άνεση να βρει τη θέση του ανάμεσα σε ση-

μαντικούς φιλοσόφους συμβάλλοντας στην διάδοση του έργου του δα-

σκάλου του κυρίως με τα επεξηγηματικά σχόλιά του σχετικά με τα αρι-

στοτελικά συγγράμματα, ενώ συνεργάστηκε αρμονικά μετά τον θάνατο 

του Αριστοτέλη και με τον Θεόφραστο, αν και ο Εύδημος τηρεί μία μάλ-

λον συντηρητική στάση στην διαχείριση της αριστοτελικής κληρονομιάς, 
                                                 
43 Ο Εύδημος παρουσιάζεται να διαθέτει χαρακτηριστικά σοφού ανθρώπου, όπως η-

θική (10), σοφία (23), ευσέβεια (22), χάρη (6), αλλά είναι και φορέας λαϊκής θυμο-

σοφίας (29) και νεοπλατωνικών αντιλήψεων (8). Αυτά τα αποσπάσματα, που εστιά-

ζουν αρκετά στην πρακτική αξία της σοφίας (κάποια είναι μάλιστα σε μορφή ερωτή-

σεων), ουσιαστικά απηχούν την εκτίμηση του αραβικού κόσμου για την γνώση, η ο-

ποία στη συνέχεια καθίσταται γνώση του θεού (τα αποσπάσματα 7 και 14 συνιστούν 

τέτοια περίπτωση). Περισσότερο φαίνεται να χρησιμοποιούν τον Εύδημο ως αυθεντία 

(έστω και ετερόφωτη, αφού αντλεί κύρος από την παράθεση του ονόματός του δίπλα 

σε αυτά του Αριστοτέλη και του Θεόφραστου) προκειμένου να δοθεί βαρύτητα στις 

απόψεις, οι οποίες παρουσιάζονται. Επιπλέον, τα χωρία, τα οποία παραθέτει ο D. 

Goutas και περιέχουν βιογραφικά στοιχεία, επισημαίνουν την αξία του Εύδημου στον 

σχολιασμό, μια δραστηριότητα, στην οποία επιδόθηκαν με ζήλο οι Άραβες σχολια-

στές του Αριστοτέλη. Βλ. σχετ. με τον Αριστοτέλη στην αραβική παράδοση και Γ. 

Ζιάκας, Τα ελληνικά γράμματα και ο Αριστοτέλης στην αραβική παράδοση, Άγρα, Α-

θήνα, 2007. 
44 Fr. 7.  
45 Fr. 25 – 29.  
46 Βλ. ενδ. υποσ.5 του επόμενου κεφαλαίου. 
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επιχειρώντας ωστόσο να αναζωογονήσει ταυτόχρονα τις αντιλήψεις του 

Αριστοτέλη47. Δημιουργεί ωστόσο και κάποια προσωπικά έργα, τα οποία 

δείχνουν ότι δεν βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από το αριστοτελικό 

έργο, το οποίο διαχειρίζεται με σύνεση, χτίζοντας επάνω σε αυτό τη δική 

του φιλοσοφική παρακαταθήκη48. Αυτή η πρωτοτυπία είναι εμφανής στο 

ενδιαφέρον του για τη σύνταξη ξεχωριστών μαθηματικών έργων, αφού ο 

Αριστοτέλης, από όσο γνωρίζουμε, δεν αφιέρωσε ξεχωριστά συγγράμμα-

τα στην μαθηματική επιστήμη49. Σε κάθε περίπτωση, ο Εύδημος μαζί με 

τον Θεόφραστο θέτουν τα θεμέλια της παράδοσης των σχολιαστών του 

Αριστοτέλη50 και αναμφισβήτητα υπήρξε ένας από τους σημαντικότε-

ρους φιλοσόφους της σχολής. 

 

β) Αριστόξενος ο Ταραντίνος 

 
Ο Αριστόξενος γεννήθηκε κατά την εκατοστή ενδέκατη Ολυμπιά-

δα (περίπου το 375 π.Χ.), καταγόταν από τον Τάραντα και αρχικά μαθή-

τευσε στον πατέρα του Σπίνθαρο (ή Μνησία), ο οποίος ήταν μουσικός 

και μαθητής του Σωκράτη51. Ο Σπίνθαρος γνώριζε ακόμη τον Θηβαίο 

Επαμεινώνδα μέσω του οποίου πιθανότατα γνώρισε και τον συμπατριώτη 

του τον πυθαγόρειο φιλόσοφο Λύσι52. Ο υιός του Σπίνθαρου ο Αριστόξε-

                                                 
47 Καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, εκτιμώντας ότι η ενασχόλησή του με τον 

υπομνηματισμό των φυσικών και λογικών συγγραμμάτων του Αριστοτέλη, είναι εν-

δεικτική της πρόθεσής του να προαγάγει το έργο του ιδρυτή της σχολής, ενώ και τα 

σχόλιά του σε αυτό, ειδικότερα όσον αφορά τη φυσική φιλοσοφία δεν απομακρύνο-

νται από την ασφάλεια, της αριστοτελικής αυθεντίας. Αναζωογονεί ωστόσο τη σχολή, 

καθώς αναπτύσσει ενδιαφέρον για την μελέτη των μαθηματικών, ενώ, όσον αφορά 

την λογική φιλοσοφία, δεν διατάζει να διαφωνήσει με τις αριστοτελικές απόψεις (βλ. 

ενδ. Fr. 11 a).  
48 Τέτοιου είδους έργα αποτελούν οι ιστορίες της αριθμητικής, της γεωμετρίας και 

της αστρονομίας, ενώ και η συμβολή του στην επιστήμη της ζωολογίας, φαίνεται να 

πηγάζει από το ένατο βιβλίο του αριστοτελικού έργου Τῶν περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν, αν 

και η επιστημονική λιτότητα της αριστοτελικής περιγραφής, απουσιάζει από το έργο 

του Εύδημου, όπου κυριαρχούν, όπως θα δούμε οι εντυπωσιακές περιγραφές επίδει-

ξης νοήμονος συμπεριφοράς από διάφορα ζώα.  
49 Είναι γεγονός ότι ο Αριστοτέλης, αν και δεν αφιέρωσε κάποιο σύγγραμμά του στην 

μαθηματική επιστήμη, δεν έμεινε αδιάφορος απέναντί της, αφού το έργο του βρίθει 

αναφορών στα μαθηματικά [βλ. ενδ. T. L. Heath, Mathematics in Aristotle, Oxford 

University Press, 1949 (Garland Press, New York, 19802)]. 
50 Είναι ενδεικτικές, ως προς αυτό οι συνεχείς επικλήσεις στις αντιλήψεις των δύο 

φιλοσόφων, τις οποίες συναντάμε στα κείμενα μεταγενέστερων σχολιαστών (βλ. ενδ. 

10 a).  
51 Fr. 54a: «... ἔφη τοίνυν ὡδὶ περὶ αὐτοῦ: λέγει δὲ ὁ Ἀριστόξενος, ἀφηγούμενος τὸν βί-

ον τοῦ Σωκράτους, ἀκηκοέναι Σπινθάρου τὰ περὶ αὐτοῦ, ὃς ἦν εἷς τῶν τούτῳ ἐντυχό-

ντων». 
52 Πλούταρχος, Περί τοῦ ἀκούειν  37b - 48d. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


 58 

νος συνέχισε τις σπουδές του στους Πυθαγόρειους Λάμπρο και Ξενόφι-

λο53, οι οποίοι τον έφεραν σε επαφή με τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα και 

του δίδαξαν μουσική54. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Αθήνα, όπου μαθή-

τευσε στο Λύκειον, καταφέρνοντας μάλιστα όπως φαίνεται να διαπρέψει, 

αφού θεωρούσε τον εαυτό του αρκετά ικανό ώστε να αναλάβει τα ηνία 

της σχολής, ενώ φαίνεται ότι διατηρούσε αλληλογραφία με άλλα εξέχο-

ντα μέλη της σχολής, όπως ο Δικαίαρχος55. Όταν μάλιστα μετά τον θάνα-

το του Αριστοτέλη ανέλαβε την ηγεσία του Λυκείου ο Θεόφραστος, ο 

Αριστόξενος, όπως φημολογείται, ενοχλήθηκε αρκετά, ώστε να αποχω-

ρήσει από τη σχολή υβρίζοντας τον νεκρό δάσκαλό του: «εἰς ὃν ἀποθα-

νόντα ὕβρισε, διότι κατέλιπε τῆς σχολῆς διάδοχον Θεόφραστον, αὐτοῦ δό-

ξαν μεγάλην ἐν τοῖς ἀκροαταῖς τοῖς Ἀριστοτέλους ἔχοντος»56. Την μαρτυ-

ρία αυτή ωστόσο αντικρούει ο περιπατητικός φιλόσοφος Αριστοκλής ο 

Μεσσήνιος επισημαίνοντας ότι ο Αριστόξενος εκτιμούσε πάρα πολύ τον 

δάσκαλό του, αποδίδοντας το λάθος σε παρερμηνεία των γραπτών του 

φιλοσόφου: «…Ἀριστοξένου διὰ παντὸς εὐφημοῦντος Ἀριστοτέλην»57. 

                                                 
53 Βλ. σχετ. Fr. 1: «<Ἀριστόξενος,> υἱὸς Μνησίου, τοῦ καὶ Σπινθάρου, μουσικοῦ, ἀπὸ 

Τάραντος τῆς Ἰταλίας. διατρίψας δὲ ἐν Μαντινείᾳ φιλόσοφος γέγονε καὶ μουσικῇ ἐπιθέ-

μενος οὐκ ἠστόχησεν, ἀκουστὴς τοῦ τε πατρὸς καὶ Λάμπρου τοῦ Ἐρυθραίου, εἶτα Ξενο-

φίλου τοῦ Πυθαγορείου καὶ τέλος Ἀριστοτέλους», πβ. και Fr. 25 (=Aulus Gellius, 

Noctes Atticae, iv. 11). 
54 Η μουσική ήταν ένας τομέας στον οποίο ο Αριστόξενος διέπρεψε αποκτώντας αρ-

κετή φήμη (βλ. ενδ. Fr. 6, 9a, 69a – f), ενώ φαίνεται ότι υπήρξε ένας από τους πρωτο-

πόρους σε αυτήν την τέχνη θέτοντας, όπως θα δούμε, τα θεμέλια της επιστήμης της 

μουσικολογίας. Σχετικά με αυτό το θέμα, βλ. και S. Gibson, Aristoxenus of Tarentum 

and the Βirth of Μusicology, Rutledge, New York and London, 2005. Ασφαλώς πολύ 

σημαντικό στον τομέα της μουσικής είναι το έργο του Πλάτωνα [βλ. ενδ. Ε. Μουτσό-

πουλος, Η μουσική στο έργο του Πλάτωνος, Ν. Ταγκούλης (μτφρ.), Σύλλογος προς 

Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα. 2010] αλλά και του Αριστοτέλη [βλ. σχετ. Κ. 

Παλαμιώτη – Θωμαΐδου, Η μουσική και η γυμναστική στα Πολιτικά του Αριστοτέ-

λους, στο Δ. Κούτρας (επιμ.), Η Πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη και οι επιδράσεις 

της, Αθήνα, 1999, σελ. 310 – 318]. 
55 Fr. 4.  
56 Fr. 1. Η διήγηση αυτή θυμίζει την αντίδραση του Αριστοτέλη, ο οποίος εγκατέλει-

ψε την πλατωνική Ακαδημία, όταν ορίστηκε διάδοχος της σχολής ο ανεψιός του Πλά-

τωνα Σπεύσιππος. Βλ. σχετ. Διογένης Λαέρτιος V 1, πβ. και P. Merlan, “The Succes-

sor of Speusippus”, Transactions and Proceedings of the American Philological As-

sociation, 77(1946), σελ. 103-111. Ο Αριστόξενος πάντως μνημονεύει τον Αριστοτέ-

λη στο έργο του Ἁρμονικὰ στοιχεῖα δίχως να αφήνει κάποια μομφή απέναντί του (39.5 

– 40.9). 
57 Fr. 64. Ενδεχομένως αυτές οι αντικρουόμενες μαρτυρίες να πηγάζουν από την πα-

ράδοση, την οποία δημιούργησε η ίδια η σχολή και την οποία θα περιγράψουμε στο 

σχετικό κεφάλαιο, να προσπαθούν δηλαδή να ανακτήσουν στοιχεία για τον βίο και 

την προσωπικότητά των δημιουργών μέσα από τα ίδια τα έργα τους, λαμβάνοντας ως 

αφετηρία την αντίληψη, ότι το ήθος του ατόμου αντανακλάται στις πράξεις του. Επι-

πλέον, η τάση των Περιπατητικών για καταγραφή του συνόλου των διαθέσιμων πλη-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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Διαθέτουμε ακόμη λίγες περιγραφές για τον χαρακτήρα του, οι ο-

ποίες απεικονίζουν μια μάλλον ιδιόρρυθμη προσωπικότητα, καθώς ανα-

φέρεται ως πολέμιος του γέλωτα58, ενώ ο Πρόκλος, επικαλούμενος τον 

Περιπατητικό Άδραστο, τον περιγράφει ως άνθρωπο ακαλαίσθητο ως 

προς το ήθος, ο οποίος φρόντιζε συνεχώς να δίνει την εντύπωση ότι εκ-

φράζει κάτι καινούριο59. Ακόμη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το έργο του 

περιλάμβανε έναν πολύ μεγάλο όγκο συγγραμμάτων, το περιεχόμενο των 

οποίων στρεφόταν κυρίως σε θέματα μουσικού, φιλοσοφικού, ιστορικού 

και ηθικού ενδιαφέροντος: «συνετάξατο δὲ μουσικά τε καὶ φιλόσοφα, καὶ 

ἱστορίας καὶ παντὸς εἴδους παιδείας· καὶ ἀριθμοῦ αὐτοῦ τὰ βιβλία εἰς υ-

νγ»60. Τα περισσότερα από τα συγγράμματά του έχουν χαθεί, ενώ το μο-

ναδικό από το οποίο διασώζονται εκτενή αποσπάσματα είναι τα Ἁρμο-

νικὰ στοιχεῖα.  

Ο Αριστόξενος διακρίθηκε επίσης στη σύνταξη βιογραφικών έρ-

γων, όπως μνημονεύουν ο Πλούταρχος61 και ο Ιερώνυμος Στριδώνος 

Δαλματίας62, ενώ τίτλοι και πληροφορίες αυτών των συγγραμμάτων έ-

χουν διασωθεί από διάφορους συγγραφείς. Έτσι, είναι γνωστό, λόγω της 

συνάφειας των πυθαγορείων με τη μουσική, ότι συνέγραψε έργο με τίτλο  

Περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίμων αὐτοῦ, το οποίο μνημονεύουν διάφο-

ροι αρχαίοι συγγραφείς63, ενώ το ενδιαφέρον του για τους Πυθαγορείους 

                                                                                                                                            

ροφοριών, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Αριστόξενος να συγκέντρωνε στα δικά του 

έργα ετερόκλητες πληροφορίες, με αποτέλεσμα να συναντά ο αναγνώστης του αντι-

κρουόμενα στοιχεία σχετικά με τη ζωή των βιογραφούμενων σε αυτά προσώπων.   
58 Fr. 7. Αυτός ο χαρακτηρισμός ενδεχομένως να οφείλεται στη σοβαρότητα με την 

οποία προσέγγιζε την μουσική τέχνη και ειδικά στο αίτημά του να επικρατήσουν αν-

δροπρεπέστεροι ρυθμοί (Fr. 70) καθώς και στην εμμονή του να χαρακτηρίζει έκφυλα 

κάποια μουσικά όργανα (Fr. 97) ακολουθώντας κατά κάποιον τρόπο όσα μνημονεύο-

νται στην πλατωνική Πολιτεία (Γ 399d).  
59 Fr. 8. Η κριτική, την οποία ασκεί ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος ενδεχομέ-

νως και να εμφορείται από την επιθυμία του να απαξιώσει την συγγραφική αξία του 

Αριστόξενου, αφού ο περιπατητικός αυτός φιλόσοφος, ενδεχομένως στα έργα του να 

επέκρινε τον Πλάτωνα. Σύμφωνα μάλιστα με μια εκδοχή (Fr. 67), υποστήριζε ότι ο 

Πλάτων αντέγραψε το μεγαλύτερο τμήμα της Πολιτείας από έργο του Πρωταγόρα.  

Επιπλέον, ο Λουκιανός αναφέρει ότι υπήρξε παράσιτος του Νηλέως (Fr. 5 και 62), 

αλλά η εγκυρότητα αυτής της πληροφορίας δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές. Δεν 

αποκλείεται όμως οι δύο Περιπατητικοί να γνωρίζονταν, αν και ο Νηλέας πρέπει να 

ήταν νεότερος (όταν μάλιστα απεβίωσε ο Θεόφραστος κληροδοτώντας την βιβλιοθή-

κη του στον Νηλέα, ο Αριστόξενος, αν ζούσε, θα ήταν περίπου ενενήντα ετών).  
60 Fr. 1. Πβ. και Fr. 77. 
61 Fr. 10 a (=Ὅτι οὐδὲ ἡδέως ζῆν ἔστιν κατ’ Ἐπίκουρον Χ 1093 b). 
62 Fr. 10 b (=Περί ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πρόλογος). Ο συγγραφέας καταγόταν από την 

Στριδώνα της Δαλματίας, όπως μαρτυρεί το προσωνύμιό του. Βλ. σχετ. με το βιογρα-

φικό έργο του Αριστόξενου και S. Schorn, Studien zur Hellenistischen Biographie 

und Historiographie, DeGruyter, Berlin – Boston, 2018, σελ. 107 – 148.  
63 Διογένης Λαέρτιος, Ι 118, VIII 1, 8, 14 και 46∙ Fr. 11 b (=Κλήμης, Στρωματεῖς I, 

14,62,2)∙ Fr. 11 c (=Θεοδώρητος, Ἑλληνικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων I, 24)∙ Fr. 12 
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διακρίνεται σε δύο ακόμη βιογραφικά έργα, το Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βί-

ου, στο οποίο γίνεται μνεία από διάφορους συγγραφείς64 και το σύγγραμ-

μα Ἀρχύτα βίος65, το οποίο μνημονεύουν ο Διογένης Λαέρτιος66, ο Αθή-

ναιος67 και ο Ιάμβλιχος68, καθώς και στο σύγγραμμα Πυθαγορικαί ἀπο-

φάσεις 69.  

Το ενδιαφέρον του Αριστόξενου για την φιλοσοφία των Πυθαγο-

ρείων και η εκπαίδευση που είχε λάβει από αυτούς, θα συντέλεσαν στην 

απόφασή του να συντάξει αυτά τα έργα, από τα οποία διατηρούνται ελά-

χιστα αποσπάσματα, αλλά αποκαλύπτουν ότι ο Αριστόξενος, αποκλίνο-

ντας από την επικρατούσα άποψη, δεν θεωρούσε τον Πυθαγόρα Σάμιο 

                                                                                                                                            

[=Ἰάμβλιχος (*Νικόμαχος Γερασηνός* και Ἀνατόλιος, Περί δεκάδος), Θεολογούμενα 

ἀριθμητικῆς p. 40]∙ Fr. 13 (=Ἱππόλυτος, Φιλοσοφούμενα 2,12)∙ Fr. 16 και 17 

(=Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 9 και 21)∙  Fr. 18 (=Ἰάμβλιχος, Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ 

βίου 248)∙ Fr. 20 a (=Λουκιανός, Μακρόβιοι 18)∙ Fr. 20b (=Valerius Maximus VIII 

13)∙ Fr. 21 (=Censorinus, De die natali 5)∙ Fr. 22 (=Papyrus Vol. Herculanensis 

1508)∙ Fr. 23 (=Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ I,6)∙ Fr. 25 (=Gellius, Noctes Atticae IV 11). 
64 Fr. 26 (=Anecd. Paris 172)∙ Fr. 27 και 28 (=Ἀθήναιος ΙΙ 47 a και X 418 f)∙ Διογένης 

Λαέρτιος VIII 20∙ Fr. 25 και 29 (=Gellius, Noctes Atticae IV 11)∙ Fr. 30 και 31 

(=Ἰάμβλιχος, Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου 197, 233)∙ Fr. 32 (=Πλούταρχος, Τιμολέων 

XV).  
65 Σχετικά με τον Αρχύτα αναφέρει ότι ο πατέρας του ονομαζόταν Εστιαίος, απορρί-

πτοντας την εκδοχή κατά την οποία το όνομά του ήταν Μνησαγόρας (Fr. 47), ενώ 

δήλωνε ακόμη ότι ποτέ δεν ηττήθηκε όσο διατήρησε το αξίωμα του στρατηγού, από 

το οποίο παραιτήθηκε όταν τον φθόνησαν με άμεσο αποτέλεσμα την ήττα και αιχμα-

λωσία του στρατού του (Fr. 48). Ο πατέρας του Αριστόξενου ακόμη, ο Σπίνθαρος, 

μνημονεύοντας ένα παράδειγμα από το βίο του Αρχύτα, αναφέρει μια πρακτική των 

Πυθαγορείων, το πεδαρτᾶν, σύμφωνα με την οποία δεν τιμωρούσαν ποτέ κάποιον αν 

δεν είχαν δαμάσει πρώτα τον θυμό τους (Fr. 30). Ο Αριστόξενος γνωστοποιεί ακόμη 

την φιλία που υπήρχε ανάμεσα στον Αρχύτα και τον Πολύαρχο, τον αποκαλούμενο 

ηδυπαθή για την προσκόλλησή του στις ηδονές, καθώς ήταν θιασώτης της άποψης ότι 

η φύση επιτάσσει στον άνθρωπο να ακολουθήσει την ηδονή (Fr. 50). Ο C. A. Huff-

man επισημαίνει ότι αυτή είναι η μόνη εκτενής αναφορά στον Πολύαρχο στο σύνολο 

της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και παρατηρεί ότι αυτός ο χαρακτήρας ενδεχομέ-

νως να στηρίζεται σε ιστορικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί την συμβολή του Αριστόξε-

νου σε μια σειρά θιασωτών της πλεονεξίας, η οποία εμφανίζεται στην ελληνική λογο-

τεχνία κατά τον πέμπτο και τέταρτο αιώνα. Έτσι, ο Πολύαρχος στέκεται δίπλα στους 

Αθηναίους καταστροφείς της Μήλου, που συναντάμε στον Θουκυδίδη, τον ήσσονα 

λόγο, που βρίσκουμε στις Νεφέλες του Αριστοφάνη και τον Καλλικλή και τον Θρα-

σύμαχο στον Γοργία και την Πολιτεία του Πλάτωνα (Archytas of Tarentum – Pythag-

orean, Philosopher and Mathematician King, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 2005, σελ. 315 – 318).  
66 VIII 79, 82. 
67 XII 545 a (=Fr.50).  
68 Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου 197 (=Fr. 30 και 49).  
69 Fr. 33 και 38 (=Ἰάμβλιχος, Περὶ τοῦ Πυθαγορικοῦ βίου 174 – 175, 205) και Fr. 41, 

38, 40, 37, 35, 34 και 39 (=Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ Ι 6,18∙ ΙΙ 31,119∙ ΙΙΙ 1,101 και 10,66∙ 

IV 1, 49 και 25,45 αλλά και 37,4).  
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αλλά Τυρρηνό70, ονομασία την οποία χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες για 

τους Ετρούσκους. Η μαρτυρία αυτή ωστόσο δεν έρχεται απαραίτητα σε 

αντίθεση με την αντίληψη κατά την οποία ο Πυθαγόρας προέρχεται από 

τη Σάμο, καθώς οι Τυρρηνοί ταυτίζονται από τον Ηρόδοτο με τους Λυ-

δούς, οι οποίοι κατοικούσαν στην απέναντι ακτή, αλλά και στα απέναντι 

από αυτήν νησιά και μετανάστευσαν στην Ιταλία, όπου μετονομάστηκαν 

τιμώντας τον βασιλιά τους, τον Τυρσηνό71. Ενδέχεται συνεπώς ο Αριστό-

ξενος να επεδίωκε με αυτόν τον τρόπο να τονίσει την αρχαιότητα της κα-

ταγωγής της οικογένειας του σοφού, εφόσον μάλιστα ο ίδιος δεν αμφι-

σβητεί ότι ο Πυθαγόρας έμενε στη Σάμο72. 

Επιπλέον, συνέγραψε βιογραφία του Σωκράτη με τίτλο Σωκράτους 

βίος73. Αν και είχε ένα επιπλέον κίνητρο να συγγράψει αυτό το έργο, κα-

θώς ο πατέρας του Σπίνθαρος, υπήρξε μαθητής του Αθηναίου φιλοσό-

φου, φαίνεται να διάκειται με εξαιρετική δυσμένεια απέναντι στον Σω-

κράτη74, εκθέτοντας με τα κείμενά του στοιχεία του χαρακτήρα του, τα 

οποία παρουσιάζουν έναν Σωκράτη αρκετά διαφορετικό από τη μορφή 

του Αθηναίου φιλοσόφου, η οποία σκιαγραφείται από τα κείμενα των 

κυριώτερων πηγών, τις οποίες διαθέτουμε και περιγράφουν την προσω-

πικότητα και την διδασκαλία του. Ακόμη έγραψε και βιογραφία του 

                                                 
70 Fr. 11a (=Διογένης Λαέρτιος VIII 1): «Πυθαγόρας Μνησάρχου δακτυλιογλύφου ὥς 

φησιν Ἕρμιππος, Σάμιος, ἢ ὡς Ἀριστόξενος Τυρρηνός, ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων ἃς ἔσχον 

Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες», πβ. και Fr. 11b και 11c. Γενικότερα, για σχολιασμό 

της οπτικής του Αριστόξενου στον Πυθαγόρα βλέπε G.S. Kirk, J.E. Raven, M. 

Schofield, Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 

(1990), σελ. 229 – 231. 
71 Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι Α 94. 
72 Fr. 16. 
73 Fr. 54 a, 51 (=Κύριλλος, Κατά Ιουλιανοῦ VI 185 – 186, 208), Διογένης Λαέρτιος II 

19 – 20, Fr. 52 b (=Σοῦδα, Σωκράτης), Εὐσέβιος, Fr. 53 (=Εὑαγγελικὴ προπαρασκευή 

XI 3), Fr. 54 b (=Θεοδώρητος, Ἑλληνικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων XII 174), Fr. 55 

(=Πλούταρχος, Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας IX 856 c), Fr. 56 (=Συνέσιος, Φαλά-

κρας ἐγκώμιον, 81 a17), Fr. 57 (=Ἀθήναιος XIII 555 d), Fr. 60 (=schol. Platon 

Apolog. 18 b).  
74 Ο Κύριλλος ο Αλεξανδρεύς μάλιστα χαρακτηρίζει τον Αριστόξενο αναξιόπιστο: 

«εἰ δὲ ὁ μὲν (ενν. Ἀριστόξενος) διὰ δυσμένειαν <ἀν>αξιόπιστος» (Fr. 51). Είναι ωστό-

σο πιθανό ο Αριστόξενος να ακολουθεί για άλλη μια φορά την πρακτική της σχολής 

επιχειρώντας να καταγράψει και να αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων πληροφο-

ριών για τον Σωκράτη. Ενδεχομένως αυτές οι περιγραφές για τον χαρακτήρα του φι-

λοσόφου να προέρχονται από την κωμωδία (βλ. ενδ. Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 28) και να 

διατηρήθηκαν ως κρίσεις του Αριστόξενου για τον Σωκράτη διότι εντυπωσίαζαν πε-

ρισσότερο τους αναγνώστες του σε σχέση με άλλα στοιχεία, τα οποία πιθανόν να υ-

πήρχαν στο έργο του και θα ήταν κοινά και στα έργα άλλων συγγραφέων. Αυτή την 

πληροφορία την βρίσκουμε ακόμη στον Αθήναιο (556 a) και τον Πλούταρχο (Fr. 58 

=Ἀριστείδης 27), αλλά δεν τη συναντάμε σε κάποιο έργο του Αριστοτέλη. Βλ. ακόμη 

και υποσ. 9 στο κεφ. 8 του Β΄ μέρους. 
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Πλάτωνα, τιτλοφορούμενη Πλάτωνος βίος75, καθώς και τα έργα Παιδευ-

τικοί νόμοι76 και Πολιτικοί νόμοι77, μία σειρά υπομνημάτων, από τα ο-

ποία διασώζονται κάποιοι τίτλοι, τα Σύμμικτα ὑπομνήματα78, τα Κατά 

βραχύ ὑπομνήματα79, τα Σποράδην ὑπομνήματα80 και τα Ἱστορικὰ ὑπομνή-

ματα81.  

Επιπλέον, ο Αριστόξενος εκδήλωσε το έντονο ενδιαφέρον του για 

τη μουσική συγγράφοντας τα έργα Ἁρμονικὰ στοιχεῖα, Ρυθμικὰ στοιχεῖα, 

Περὶ τοῦ πρώτου χρόνου82, Περὶ τόνων83, Περὶ μουσικῆς84, Μουσικὴ 

ἀκρόασις85, Πραξιδαμάντεια86, Περὶ μελοποιΐας87, Περὶ ὀργάνων88, Περὶ 

χορῶν89, Περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως90, Συγκρίσεις91, Περί Τραγωιδοποιῶν92, 

                                                 
75 Διογένης Λαέρτιος ΙΙΙ 8, 37 και V 35, Fr. 62 (=Λουκιανός, Περί παρασίτου 34, 

861), Fr. 32 και 63 (=Πλούταρχος, Τιμολέων XV), Fr. 64 (=Εὐσέβιος, Εὑαγγελικὴ 

προπαρασκευή XIV 2), Fr. 65 (=Vita Aristotelis Marciana p. 431), Fr. 68 

(=Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 53)].  
76 Fr. 42a (=Ἀμμώνιος, Περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων λέξεων p.8)∙ Fr. 42 b,c (=Scholia 

vetera in Hesiodi Opera, 190 και 318) και Διογένης Λαέρτιος VIII 15.  
77 Fr. 44 (=Πλούταρχος, Λυκοῦργος ΧΧΧΙ)∙ Fr. 45 (=Ἀθήναιος XIV 648 d) και Fr. 46 

(=Fulgentius, Mythologiae II 6).  
78 Fr. 128 (=Πορφύριος, Εἰς τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα, p.80,18), Fr. 139 

(=Φώτιος, p.103 b7). 
79 Fr. 129 (=Ἀθήναιος XIV 619e).  
80 Fr. 130 (=Διογένης Λαέρτιος Ι 107).  
81 Fr. 131 (=Διογένης Λαέρτιος ΙΧ 40).  
82 Πορφύριος, Εἰς τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα, p.78,21. Ο F. Wehrli περιορί-

ζεται σε απλή μνεία της πηγής αυτών των έργων, όπως άλλωστε πράττει και για τα 

εκτενέστερα μουσικά έργα του Αριστόξενου, δηλαδή τα Ἁρμονικὰ στοιχεῖα και τα 

Ρυθμικὰ στοιχεῖα, δίχως να παραθέτει τα αποσπάσματά τους (σελ. 27). 
83 Πορφύριος, Εἰς τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα, p.78,15.  
84 Fr. 71a (=Hellenius Acron, Scholia in Horatium serm. II 1,30), Fr. 71b 

(=Pomponius Porphyrion, Commentarii in Q. Horatium Flaccum), Fr. 72 

(=Quintillianus, Institutio Oratoria, I,10,17), Fr. 73 (=Φιλόδημος, Περὶ μουσικῆς, 

Herc. VIII 159 fr. 25), Fr. 74 και 85 (=Πλούταρχος, Συμποσιακά VII 5,2 και 8,1), Fr. 

75 (=Πρόκλος, Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος Ι 27c), Fr. 83,80,81,82 και 76 (=ψευδο-

Πλούταρχος, Περὶ μουσικῆς, 1134 f104, 1136 C 148,153 και 160, 1142 Β 316), Fr. 77 

(=Τατιανός, Πρὸς Ἕλληνας, 25), Fr. 87, 78 και 89 (=Ἀθήναιος ΧΙ 467a, ΧΙV 624b 

και 619d), Fr. 79 (=Vita Sophoclis 23), Fr. 84 (=Κλήμης, Στρωματεῖς VI, 2,88,1), Fr. 

86 (= Διογένης Λαέρτιος Ι,42), Fr. 88 (=Διονύσιος Ἁλικαρνασεὺς, Τέχνη ῥητορική, 14 

p.49).  
85 Fr. 90 (=Scholia in Platonem Phaedo 108 d).  
86 Fr. 91 (=Ἁρποκρατίων, Περὶ τῶν Λέξεων τῶν Δέκα Ῥητόρων, Μουσαῖος).  
87 Fr. 92 (=Censorinus, Fr. de musica, Grammatici Latini ed. Keil VI 607) και Fr. 93 

(=Πορφύριος, Εἰς τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα, p.125,24).  
88 Fr. 94 (=Φιλόδημος, Περὶ μουσικῆς, Herc. 424 XXVIII p. 99,12)· Fr. 95 – 101 

(=Ἀθήναιος IV 174e, 182 f, 184 d, XIV 634 d – e και 635b,e)· Fr. 102 (=Ἀμμώνιος, 

Περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων λέξεων, p.151).   
89 Fr. 103, 107 – 108 (=Ἀθήναιος ΧΙV 630b – c, 631 b).  

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FScholia_vetera_in_Hesiodi_Opera_et_dies.html%3Fid%3Dcf2lcQAACAAJ&ei=6vJPVJeLL4KhyAOWtYCQBw&usg=AFQjCNGm7wRp-OmrYkM_ZMsfOiCAoN6EYA
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FScholia_vetera_in_Hesiodi_Opera_et_dies.html%3Fid%3Dcf2lcQAACAAJ&ei=6vJPVJeLL4KhyAOWtYCQBw&usg=AFQjCNGm7wRp-OmrYkM_ZMsfOiCAoN6EYA
http://en.wikipedia.org/wiki/Institutio_Oratoria
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το έργο Τελέστου βίος93, το οποίο αποτελεί βιογραφία του μουσικού και 

το έργο Σύμμικτα συμποτικά94.  

Φαίνεται ότι έγραψε και κάποια πραγματεία για την ψυχή95, με την 

οποία υποστήριζε ότι η ψυχή ταυτίζεται με την αρμονία, αφού πρέσβευε 

ότι στο ανθρώπινο σώμα υφίσταται κάτι ανάλογο της αρμονίας, η οποία  

υπάρχει στη μουσική και κατ’ αναλογία, όπως παράγονται ήχοι από ένα 

μουσικό όργανο, με παρόμοιο τρόπο παράγονται διάφορες κινήσεις στο 

σώμα, οι οποίες συμβάλλουν στην γενεσιουργία της αρμονίας96. Τόσο ο 

Κικέρων όσο και ο Λακτάντιος πιστεύουν ότι η ταύτιση ανάμεσα στην 

ψυχή και την αρμονία, συνιστά αποκήρυξη της υπόστασης της ψυχής και 

εντοπίζουν ένα βασικό μειονέκτημα της θεωρίας του Αριστόξενου, όσον 

αφορά την τύχη της ψυχής μετά την καταστροφή του σώματος 97. Η ταύ-

τιση της ψυχής με την αρμονία έχει πυθαγόρεια προέλευση98, την οποία ο 

Αριστοτέλης απορρίπτει διασαφηνίζοντας ότι η αρμονία αποτελεί είτε 

αναλογία είτε σύνθεση αντιθέτων, τα οποία συνδυάζονται, ενώ η ψυχή 

δεν μπορεί να αποτελεί τέτοια περίπτωση και επιπλέον η ψυχή διαθέτει 

κινητήρια δύναμη σε αντίθεση με την αρμονία, η οποία στερείται αυτής 

της δυνατότητας99. 

Η πίστη του Αριστόξενου στη σύνδεση της μουσικής με την ψυχή 

εκπορεύεται και από τις μουσικές αντιλήψεις των Πυθαγορείων, καθώς 

επισημαίνει ότι αυτοί χρησιμοποιούσαν την ιατρική ως εξαγνισμό του 

                                                                                                                                            
90 Fr. 104 (=Anecdota Graeca, Bekker I 101,17), Fr. 105 (=Ἁρποκρατίων, Περὶ τῶν 

Λέξεων τῶν Δέκα Ῥητόρων, Κορδακισμός), Fr. 106 (=Etymologium Magnum, 

Σίκινις).  
91 Fr. 109 – 112 (=Ἀθήναιος I 22b, ΧΙV 620e, 621c, 631d).  
92 Fr. 113 (=Ἀμμώνιος, Περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων λέξεων, p.239), Fr. 114 

(=Διογένης Λαέρτιος V 92), Fr. 115 (=Vita Sophoclis 1), Fr. 116 (=Ζηνόβιος ΙΙ 85).  
93 Fr. 117 (=Ἀπολλώνιος, Ἱστορίαι Θαυμάσιαι 40).  
94 Fr. 122 (=Ψευδο-Πλούταρχος, Περὶ μουσικῆς, 1146 e436), Fr. 123 (=Στράβων Ι 

2,3), Fr. 124 (=Ἀθήναιος XIV 632a), Fr. 125 (=Σουΐδα, σκολιόν), Fr. 126 (=Διογένης 

Λαέρτιος IV 15), Fr. 127 (=Πλούταρχος, Ὅτι οὐδὲ ἡδέως ζῆν ἔστιν κατ’ Ἐπίκουρον 

ΧΙΙΙ 1095e).  
95 Fr. 118 – 120 (=Κικέρων, Tusculanae Disputationes I, 10,19∙ 11,24∙ 18,41 και 

22,51), Fr. 120 c – d (=Λακτάντιος, Institutiones Divinae VII 13 και De Opificio Dei 

16) και Fr. 121 (=Martianus Capella IX 923). 
96 Fr. 120 a.   
97 Fr. 118, 120c. Κατά την άποψή τους η ταύτιση ψυχής και αρμονίας προσδίδει υλι-

κές ιδιότητες στην ψυχή και από αυτήν απορρέει το συμπέρασμα ότι ο θάνατος του 

σώματος επιφέρει και τον αφανισμό της ψυχής. 
98 Βλ. ενδ. Μετά τα Φυσικά 985 b 23 – 986 a 8. Ακόμη ο Πλάτων υποστηρίζει μια πε-

ρισσότερο μετριοπαθή θεωρία, αποδεχόμενος ότι η ψυχή διαθέτει αρμονία (Φαίδων 

93 a –d). 
99 Περί ψυχῆς 407 b 30 – 408 a 1. Θα ασχοληθούμε βέβαια περισσότερο με τις αντι-

λήψεις του Αριστοτέλη περί ψυχής και τις αντίστοιχες απόψεις του Αριστόξενου στο 

σχετικό κεφάλαιο του δευτέρου μέρους της εργασίας.  
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σώματος και τη μουσική ως καθαρμό της ψυχής: «ὅτι οἱ Πυθαγορικοί, ὡς 

ἔφη Ἀριστόξενος, καθάρσει ἐχρῶντο τοῦ μὲν σώματος διὰ τῆς ἰατρικῆς, τῆς 

δὲ ψυχῆς διὰ τῆς μουσικῆς»100. Παρόμοιες αντιλήψεις ασπαζόταν και ο 

Θεόφραστος στο έργο του Περὶ ἐνθουσιασμοῦ, καθώς υποστήριζε ότι η 

μουσική έχει τη δύναμη να θεραπεύσει πολλές παθήσεις τόσο της ψυχής 

όσο και του σώματος101. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της εμπιστοσύ-

νης του στις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής αλλά και ένδειξη της 

φήμης την οποία είχε αποκτήσει ο Αριστόξενος, αποτελεί η διήγηση 

σύμφωνα με την οποία ο περιπατητικός αυτός φιλόσοφος κατόρθωσε να 

θεραπεύσει κάποιον άνθρωπο, τον οποίο καταλάμβανε μανία στο άκου-

σμα της σάλπιγγας, εκθέτοντάς τον σταδιακά στον ήχο του αυλού102. 

Η μουσική103 αποτελεί τον τομέα στον οποίο κατάφερε να διακρι-

θεί περισσότερο ο πολυγραφότατος Αριστόξενος υποστηρίζοντας μάλι-

στα, ότι μόνο οι σχετιζόμενες με τη μουσική και το θέαμα ηδονές μπο-

ρούσαν να χαρακτηρίζονται καλές, ενδεχομένως γιατί πίστευε ότι δεν 

                                                 
100 Fr. 26. 
101 Fr. 6. Η προέλευση της απόδοσης ιαματικών ιδιοτήτων στο φιλοσοφεῖν ανάγεται 

κατά τον Πλούταρχο, στον Σωκράτη: «οὐ γὰρ σώματος ἡ Σωκράτους ἰατρεία, ψυχῆς δ' 

ἦν ὑπούλου καὶ διεφθαρμένης καθαρμός» (Πλατωνικά Ζητήματα 1p. 1000d 1 – 2, στο 

SSR IC 433). Αυτή την ιδιότητα της φιλοσοφικής δραστηριότητας την αναγνώριζαν 

και οι Στωικοί αποδίδοντας στη φιλοσοφία θεραπευτικές διαστάσεις και πρεσβεύο-

ντας ότι έχει τη δυνατότητα να εξαγνίσει τις ψυχές: «πᾶς σοφὸς λύτρον ἐστὶ τοῦ φαύ-

λου» (Ἐπίκτητος, Διατριβαί ΙΙΙ κγ, 30). Πβ. και στο ίδιο: «ἰατρεῖόν ἐστιν, ἄνδρες, τὸ 

τοῦ φιλοσόφου σχολεῖον». Πβ. ακόμη και την μαρτυρία του Διόδωρου για την επιγρα-

φή στην ιερά βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ως ψυχῆς ἰατρεῖον (Βιβλιοθήκη 1, 49.3).  
102 Fr. 6: «λέγεται [τὸν μουσικὸν] καταστῆναί τινα ἐξιστάμενον ἐν Θήβαις ὑπὸ τὴν τῆς 

σάλπιγγος φωνήν· ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ ἐβόησεν ἀκούων, ὥστε ἀσχημονεῖν· εἰ δέ ποτε καὶ 

πολεμικὸν σαλπίσειέ τις, πολὺ χεῖρον πάσχειν μαινόμενον. τοῦτον οὖν κατὰ μικρὸν τῷ 

αὐλῷ προσάγειν, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι ἐκ προσαγωγῆς ἐποίησεν καὶ τὴν σάλπιγγος φωνὴν 

ὑπομένειν». Βλέπε σχολιασμό αυτού του χωρίου στο Theophrastus of Eresus, Com-

mentary Vol. 6.1: Sources on Ethics, W. W. Fortenbaugh (ed.), Brill, Leiden, 2011, 

σελ. 287-294.  
103 Βλ. σχετ. με το έργο του ως θεωρητικού της μουσικής και τα ενδιαφέροντα άρθρα 

της E. Rocconi, “Metro e ritmo nelle fonti di scuola aristossenica”, Lexis 26 (2008), 

σελ. 73 – 84 αλλά και “La Tradizione Aristossenica di Indagine sulla Scienza Armo-

nica tra Età Ellenistica ed Età Imperiale”, στο Il sapere musicale e i suoi contesti da 

Teofrasto a Claudio Tolemeo, D. Castaldo, D. Restani, C. Tassi (eds.), Longo, Ra-

venna, 2009, σελ. 57 – 65, καθώς και “Aristoxenus and musical ēthos”, στο C. A. 

Huffmann (ed.), Aristoxenus of Tarentum. Texts and Discussions, New Brunswick, 

N.J./London, Transaction Publishers 2011, σελ. 65 – 90, καθώς και W. Anderson, 

“Musical Developments in the School of Aristotle”, Royal Musical Association Re-

search Chronicle 16 (1980), σελ. 78 – 98, αλλά και S. Gibson, Aristoxenus of Taren-

tum and the Birth of Musicology, Routledge, New York, London, 2005 καθώς επίσης 

και A. Gouvêa, “Ritmo em Aristóxeno”, Το Ελληνικό Βλέμμα – Revista de Estudos 

Helênicos da UERJ, no2 (2017), σελ. 2 -11 και A. Rodeia – Pereira, “A Estetica Mu-

sical em Aristoxeno de Tarento”, Humanitas 47 (1995), 469 – 479.  
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οδηγούν στην ακολασία, όπως η αφή104. Στα συγγράμματά του εκτός από 

βιογραφικές πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία της τέχνης παρέχει επί-

σης πληροφορίες σχετικά με διάφορους χορούς του αρχαίου Ελληνικού 

κόσμου και την προέλευσή τους προσδιορίζοντας τη θέση τους στον κό-

σμο του αρχαίας τέχνης105, ενώ εισάγει την έννοια του εθνικού χορού, 

προσδιορίζοντας κάποιες ορχήσεις ως αντιπροσωπευτικές συγκεκριμέ-

νων πόλεων106 επιχειρώντας μάλιστα να εντοπίσει την προέλευσή τους 

και να τις περιγράψει107. Επικρίνει ακόμη συχνά τους προηγούμενους 

θεωρητικούς της μουσικής τέχνης, επισημαίνοντας τις αβλεψίες και τα 

ανακρίβειές τους, σχεδόν με καυστικό τρόπο, αφού παρουσιάζει την δική 

του θεώρηση της τέχνης ως αυθεντία, αμβλύνοντας τα αντίστοιχα εγχει-

ρήματα των προκατόχων του108. 

Ο ίδιος, φαίνεται να είναι οπαδός της απλότητας, καθώς υποστήρι-

ζε ότι οι μελωδίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με καλό τρόπο, χρησι-

                                                 
104 Fr. 74. Στον πλατωνικό διάλογο Ἱππίας μείζων ο Σωκράτης προτείνει ότι οι ηδο-

νές, οι οποίες πηγάζουν από την όραση και την ακοή είναι όμορφες, ενώ δεν ισχύει το 

ίδιο για τις ηδονές, οι οποίες εκπορεύονται από άλλες αισθήσεις (297 e – 298 a και 

298 e – 299 b). Ο Αριστοτέλης στο έργο Μετά τά φυσικά αναγνωρίζει την πρωτοκα-

θεδρία της όρασης ανάμεσα στις αισθήσεις, αφού αυτή βοηθά τον άνθρωπο να γνωρί-

ζει, περισσότερο από όσο οι υπόλοιπες αισθήσεις (980 a 22 – 27 ), ενώ στο έργο του 

Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν εκφράζεται αρνητικά για την αφή (442a29 – b 1). Βλ. 

και D. Kambaskovic, C. T. Wolfe, “The Senses in Philosophy and Science: From the 

Nobility of Sight to the Materialism of Touch”, στο A Cultural History of the Senses 

in the Renaissance, H. Roodenburg (ed.), Bloomsbury, London, 2014, σελ. 107 – 125.  
105 Fr. 103 – 112.  
106 Fr. 112: «ὀρχήσεις δὲ ἐθνικαὶ αἵδε, Λακωνικαὶ Τροιζήνιαι Ἐπιζεφύριοι Κρητικαὶ 

Ἰωνικαὶ Μαντινικαί, ἃς προκρίνει Ἀριστόξενος διὰ τὴν τῶν χειρῶν κίνησιν».  
107 Fr. 103 – 109. 
108 Βλ. ενδ. Ἁρμονικῶν Στοιχείων 49. 1 – 7, 52. 21 – 54.4, 66. 1 – 11. Έτσι, στο ίδιο 

έργο επισημαίνει ότι οι προγενέστεροι ενδιαφέρθηκαν μόνο για την αρμονία, παρα-

μελώντας τα άλλα είδη, αλλά ακόμη και στην μελέτη της αρμονίας, αδιαφόρησαν για 

τη φύση των μεγεθών και των σχημάτων της, περιοριζόμενοι μόνο στην μελέτη της 

οκτάβας (6.6 – 7.8. Πβ, και 44. 12 – 14). Ακόμη, επικρίνει τον Λάσο και τους ακό-

λουθούς του Επίγονου, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι νότες διαθέτουν πλάτος (7. 19 – 

21), τον Ερατοκλή, για την ανάλυσή του στη φύση της μελωδίας (10.19 – 11.10), ενώ 

τους κατηγορεί για έλλειψη τεκμηριωμένου επιστημονικού λόγου (48. 2 – 3). Επιπλέ-

ον προβάλλει τη δική του επιστημονική προσέγγιση και δηλώνει, ότι η κίνηση της 

φωνής υπόκειται σε φυσικούς νόμους και αρχές, απορρίπτει τις θεωρίες των προγενέ-

στερων, οι οποίοι είτε εξαιρώντας τις αισθήσεις στην προσέγγισή τους, χρησιμοποίη-

σαν μαθηματικά μοντέλα, αποτυγχάνοντας να προσφέρουν μία περιγραφή της τέχνης, 

η οποία θα ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, είτε απορρίπτοντας τη λογική 

κατέληξαν στον δογματισμό (41.15 – 42.7). Επισημαίνει ακόμη ότι οι προγενέστεροι, 

αγνοούσαν τη διάκριση ανάμεσα στην ύπαρξη και την έλλειψη της μελωδίας, δίχως 

να κάνουν διάκριση ανάμεσα στις μουσικές κλίμακες (46. 6 – 12) και αποδίδει τα λά-

θη τους στην άγνοιά τους (50. 18 – 51. 3). Ο ίδιος, ωστόσο ζητά από τους αναγνώ-

στες του να δουν με επιείκεια και καλό πνεύμα το έργο του (21. 7 - 16). 
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μοποιούν λιγότερες μορφές, ενώ οι κακότεχνες περισσότερες109. Σε κάθε 

περίπτωση, επηρέασε την θεωρία της μουσικής με τα συγγράμματά του, 

από τα οποία διαθέτουμε τα έργα Ἁρμονικὰ στοιχεῖα και Ῥυθμικὰ στοι-

χεῖα, ενώ διατηρούνται και κάποια τμήματα της μελέτης του για τη με-

τρική110. Ξεκινά το έργο του Ἁρμονικὰ στοιχεῖα, διαπιστώνοντας, ότι η 

αρμονία αποτελεί μία από τις επιστήμες, οι οποίες σχετίζονται με τη γε-

νικότερη επιστήμη που αφορά τη μελωδία και κατέχει ανάμεσά τους μία 

καίρια θέση, ενώ αντικείμενό της είναι η μελέτη των μουσικών κλιμάκων 

και τόνων111. Αναγνωρίζει ως βασικό βήμα για την μελέτη της αρμονίας 

την σπουδή της μεταβολής, η οποία παρουσιάζεται στην κίνηση της φω-

νής και διαφέρει ανάμεσα στην ομιλία και το τραγούδι112.  

Επιπλέον παρουσιάζονται στο έργο του ενδείξεις αποδοχής της αι-

σθησιαρχίας, καθώς διατρανώνει συχνά την πίστη του στην αίσθηση ως 

πηγή γνώσης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωσή του, ότι κριτήριο για την 

περιγραφή μιας φωνής ως σταθερής αποτελεί η αίσθηση, ενώ συνεχίζο-

ντας τον συλλογισμό του διευκρινίζει ότι η φωνή κινείται στα διαστήμα-

τα και στέκεται στις νότες113. Αναγνωρίζει επίσης ότι η φωνή και ο ήχος 

έχουν όρια, τα οποία προσδιορίζονται από την πηγή παραγωγής του ήχου 

και τον δέκτη, δηλαδή από την φωνή και την ακοή και ό,τι δεν δύναται 

να παραγάγει η φωνή ή δεν δύναται να ακούσει η ακοή, εξαιρείται από 

όσα σχετίζονται με τη μουσική114. Κατά την αντίληψή του, η μελέτη της 
                                                 
109 18. 24 – 19. 5.  
110 Τα σχετικά με το μέτρο χωρία εμπεριέχονται στον P. Oxy. 2687. Για περαιτέρω 

ανάλυση των μουσικών του έργων βλέπε C. C Marchetti, Aristoxenus; Elements of 

Rhythm – Text, Translation and Commentary, Διατρ., Rutgers State University of 

New Jersey, New Brunswick – New Jersey, 2009· L. Laloy, Aristoxène de Tarente, 

Disciple d’ Aristote – et la Musique de l’ antiquité, Société française d’ Imprimerie et 

de Librairie, Paris, 1904· H.S. Macran, The Harmonics of Aristoxenus, Oxford Uni-

versity Press, Oxford, 1902· R. Westphal, Melik und Rhythmik des Classischem Hel-

lenenthums, Leipzig, 1883· B. Brill, Aristoxenus – Rhythmische und Metrische 

Messungen, F.C.W. Vogel, Leipzig, 1870· C.F.A. Williams, The Aristoxenian Theory 

of Musical Rhythm, Cambridge University Press, Cambridge, 1911 και A. Barker, 

Greek Musical Writings vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 2004 

(19891), σελ. 119 – 189.  
111 5. 4 – 6. 5.  
112 «κινεῖται μὲν γὰρ καὶ διαλεγομένων ἡμῶν καὶ μελῳδούντων τὴν εἰρημένην κίνησιν» 

(7. 12 – 13). Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της αλλαγής στη θέση της φωνής συ-

νιστά η δυνατότητά της να είναι συνεχής ή διακοπτόμενη και έτσι η πρώτη περίπτω-

ση, συνδέεται με την παραγωγή ομιλίας, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με το τραγούδι 

(15. 3 – 5), ενώ ο Αριστόξενος επισημαίνει ακόμη ότι οι εναλλαγές στη χροιά της 

φωνής όταν χρησιμοποιείται για τραγούδι, πρέπει να είναι ανεπαίσθητες (15. 6 – 7) 

περιγράφοντας μάλιστα τις διαβαθμίσεις αυτών των εναλλαγών (15. 12 – 18). 
113 «ἡμεῖς τότε φήσομεν ἑστάναι τὴν φωνήν, ὅταν ἡμῖν ἡ αἴσθησις αὐτὴν ἀποφήνῃ» (17. 

11 – 12) και  «κινεῖται μὲν γὰρ ἐν τῷ διάστημά τι ποιεῖν, ἵσταται δ' ἐν τῷ φθόγγῳ» (17. 

15 – 16). 
114 Ἁρμονικῶν Στοιχείων  19. 3 – 10. 
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μουσικής απαιτεί τόσο τη χρήση των αισθήσεων, όσο και της διάνοιας115, 

ενώ η μουσική αντίληψη, θεμελιώνεται στην αίσθηση και στην μνήμη, 

αφού ο ακροατής, πρέπει να αντιλαμβάνεται τον παρόντα ήχο και να εν-

θυμείται τον παρελθόντα116. 

Περιγράφοντας ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά της μουσικής τέ-

χνης, ορίζει έννοιες όπως η νότα, η οποία είναι η σύμπτωση της φωνής με 

ένα σημείο του τόνου117, το διάστημα, το οποίο περιγράφεται ως η από-

σταση ανάμεσα σε δύο νότες, οι οποίες έχουν διαφορετικό τόνο118, η κλί-

μακα, η οποία συνιστά σύνθεση δύο ή περισσότερων διαστημάτων119 και 

ο τόνος, ο οποίος ορίζεται ως η διαφορά διακύμανσης ανάμεσα στις δύο 

πρώτες συμφωνίες και διαιρείται σε ημιτόνια, τρίτα και τέταρτα120. Ανα-

φέρει ακόμη ότι η μελωδία στον προφορικό λόγο, σχετίζεται με την προ-

φορά, αφού η φωνή από τη φύση της έχει διαβαθμίσεις121, ενώ η μελωδία 

στην μουσική σχετίζεται με τη σύνθεση122 και τα είδη της είναι το διατο-

νικό, το χρωματικό και το εναρμόνιο123. 

Επίσης στο έργο του Ῥυθμικὰ στοιχεῖα, αναφέρει ότι ο ρυθμός έχει 

αρκετές διαφορετικές φύσεις και στη μουσική τέχνη σχετίζεται με τα 

χρονικά διαστήματα και την αντίληψη γι’ αυτά124. Πραγματοποιεί την 

διάκριση ανάμεσα την ύπαρξη του ρυθμού και του ρυθμιζόμενου, τα ο-

ποία σχετίζονται μεταξύ τους, όπως σχετίζεται το σχήμα και το σχηματι-

ζόμενο, αφού τα αντικείμενα που επηρεάζονται από τον ρυθμό παίρνουν 

                                                 
115 «τοιαύτην δ' ἐχούσης φύσιν τῆς μουσικῆς ἀναγκαῖον καὶ ἐν τοῖς περὶ τὸ ἡρμοσμένον 

συνεθισθῆναι τήν τε διάνοιαν καὶ τὴν αἴσθησιν καλῶς κρίνειν τό τε μένον καὶ τὸ κινού-

μενον» (44. 3 – 6).  
116 48. 11 – 18.  
117 «συντόμως μὲν οὖν εἰπεῖν φωνῆς πτῶσις ἐπὶ μίαν τάσιν ὁ φθόγγος ἐστί» (20. 16 – 

17). 
118 «διάστημα δ' ἐστὶ τὸ ὑπὸ δύο φθόγγων ὡρισμένον μὴ τὴν  αὐτὴν τάσιν ἐχόντων» 

(20.20 – 21.1).  
119 «τὸ δὲ σύστημα σύνθετόν τι νοητέον ἐκ πλειόνων ἢ ἑνὸς διαστημάτων» (21. 6 – 7).  
120 «ἔστι δὴ τόνος ἡ τῶν πρώτων συμφώνων κατὰ μέγεθος διαφορά. διαιρείσθω δ' εἰς 

τρεῖς διαιρέσεις· μελῳδείσθω γὰρ αὐτοῦ τό τε ἥμισυ καὶ τὸ τρίτον μέρος καὶ <τὸ> τέ-

ταρτον· τὰ δὲ τούτων ἐλάττονα διαστήματα πάντα ἔστω ἀμελῴδητα. καλείσθω δὲ τὸ μὲν 

ἐλάχιστον δίεσις ἐναρμόνιος ἐλαχίστη, τὸ δ' ἐχόμενον δίεσις χρωματικὴ ἐλαχίστη, τὸ δὲ 

μέγιστον ἡμιτόνιον» (27. 15 – 28.2).  
121 «φυσικὸν γὰρ τὸ ἐπιτείνειν καὶ ἀνιέναι ἐν τῷ διαλέγεσθαι» (23. 13 – 16).  
122 «ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἐκ διαστημάτων τε καὶ φθόγγων συνεστάναι δεῖ τὸ ἡρμοσμένον 

μέλος, ἀλλὰ προσδεῖται συνθέσεώς τινος ποιᾶς καὶ οὐ τῆς τυχούσης –  δῆλον γὰρ ὡς τό 

γ' ἐκ διαστημάτων τε καὶ φθόγγων συνεστάναι κοινόν ἐστιν, ὑπάρχει γὰρ καὶ τῷ ἀναρ-

μόστῳ – , ὥστ' ἐπειδὴ τοῦθ' οὕτως ἔχει, τὸ μέγιστον μέρος καὶ πλείστην ἔχον ῥοπὴν εἰς 

τὴν ὀρθῶς γιγνομένην σύστασιν τοῦ μέλους <τὸ> περὶ τὴν σύνθεσίν που καὶ τὴν ταύτης 

ἰδιότητα ὑποληπτέον εἶναι» (23. 16 – 24.1).  
123 24. 16 – 25.4.  
124 17. 2 – 11.  
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διάφορες μορφές, ανάλογα με τις ποικιλίες του ρυθμού125. Ο ρυθμός δεν 

υφίσταται χωρίς το ρυθμιζόμενο αντικείμενο, το οποίο διαιρεί και το 

χρονικό διάστημα126 και προκύπτει, όταν η κατανομή των χρονικών δια-

στημάτων παίρνει κάποια οριστική μορφή, αλλά δεν περιλαμβάνεται με-

ταξύ των ρυθμών κάθε διάταξη των χρονικών διαστημάτων127. Ο Αρι-

στόξενος συνδέει την μουσική με τον χορό δηλώνοντας, ότι τα ρυθμιζό-

μενα αντικείμενα είναι το κείμενο, η μελωδία και η σωματική κίνηση και 

επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Έτσι, το κείμενο διανέμει το χρόνο με τα 

εξαρτήματά που αυτό διαθέτει, τα γράμματα, τις συλλαβές και τις λέξεις, 

η  μελωδία διαιρεί τον χρόνο με τις νότες,  τα διαστήματα και τις κλίμα-

κες και η σωματική κίνηση με τις χειρονομίες και τη σωματική στάση128. 

Παραθέτει ακόμη ορισμούς των διαφόρων υποδιαιρέσεων του μουσικού 

χρόνου129, τον οποίο ορίζει ως το χρονικό διάστημα στο οποίο δεν είναι 

δυνατή η ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο νοτών, δύο συλλαβών ή δύο ση-

μείων130. Επιπλέον, προσδιορίζει τον μουσικό πόδα, ως το στοιχείο με το 

οποίο σημειώνεται ο ρυθμός και καθίσταται αντιληπτός131 και παραθέτει 

τις διαφορές ανάμεσα στα είδη αυτών των ποδών132. 

O Αριστόξενος προσεγγίζει τη μουσική τέχνη εμπιστευόμενος την 

εμπειρία και τις αισθήσεις και δυσπιστώντας απέναντι στη χρήση των 

μαθηματικών, αποκλίνει σε αυτό το θέμα από τους Πυθαγορείους. Ου-

σιαστικά, με τη δική του συνεισφορά αναδεικνύεται η θεωρία της μουσι-

κής ως αυτόνομου επιστημονικού κλάδου, αφού εφαρμόζει στην μελέτη 

της τις επιστημονικές αρχές και μεθόδους του Λυκείου, καθώς συγκε-

ντρώνει υλικό για τη συγγραφή έργων, στα οποία παραθέτει βιογραφικά 

                                                 
125 «Νοητέον δὲ δύο τινὰς φύσεις ταύτας, τήν τε τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τὴν τοῦ ῥυθμιζομένου, 

παραπλησίως ἐχούσας πρὸς ἀλλήλας ὥσπερ ἔχει τὸ σχῆμα καὶ τὸ σχηματιζόμενον πρὸς 

αὑτά» (17. 12 – 14). Αυτό εξεταζόμενο με όρους φυσικής φιλοσοφίας, ερμηνεύεται 

με την θέση ότι, όπως το σχήμα συνιστά μια διάταξη των τμημάτων του σώματος, 

δίχως να ταυτίζεται με αυτά, έτσι, ο ρυθμός δεν είναι το ίδιο πράγμα με οποιοδήποτε 

μία από τις από τα ρυθμιζόμενα αντικείμενα, αλλά αποτελεί κάτι που τα οργανώνει 

με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να σχετίζονται με τα χρονικά διαστήματα (17. 15 – 

18. 8).  
126 18. 11 – 14. Το ρυθμιζόμενο αντικείμενο πρέπει να διαιρείται σε αναγνωρίσιμα 

τμήματα, με τα οποία θα διαιρέσει το χρονικό διάστημα: «Ἀναγκαῖον οὖν ἂν εἴη μερι-

στὸν εἶναι τὸ ῥυθμιζόμενον γνωρίμοις μέρεσιν, οἷς διαιρήσει τὸν χρόνον» (18. 15 – 16). 
127 18. 17 – 20.  
128 19. 14 – 20.  
129 «Καλείσθω δὲ <πρῶτος μὲν τῶν χρόνων> ὁ ὑπὸ μηδενὸς τῶν ῥυθμιζομένων δυ-

νατὸς ὢν διαιρεθῆναι, δίσημος δὲ ὁ δὶς τούτῳ καταμετρούμενος, τρίσημος δὲ ὁ τρίς, 

τετράσημος δὲ ὁ τετράκις» (19. 21 – 24).  
130 «Ἐν ᾧ δὴ χρόνῳ μήτε δύο φθόγγοι δύνανται τεθῆναι κατὰ μηδένα τρόπον, μήτε δύο 

ξυλλαβαί, μήτε δύο σημεῖα, τοῦτον πρῶτον ἐροῦμεν χρόνον» (20. 10 – 12).  
131 «Ὧι δὲ σημαινόμεθα τὸν ῥυθμὸν καὶ γνώριμον ποιοῦμεν τῇ αἰσθήσει, <πούς> ἐστιν 

εἷς ἢ πλείους ἑνός» (21. 18 – 19).  
132 23. 20 – 24. 13.  
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στοιχεία μουσικών και την ιστορία της τέχνης και αξιοποιεί το υλικό αυ-

τό για τη σύνταξη θεωρητικών μουσικών συγγραμμάτων. Φυσικά, απο-

κλίνει σε άλλα ζητήματα από τη σχολή, προσεγγίζοντας άλλα φιλοσοφι-

κά ρεύματα, όπως τους Πυθαγορείους, με τους οποίους διαφωνεί σε άλλα 

επιμέρους ζητήματα, ασκώντας μάλιστα εντονότατη κριτική, όπως φαί-

νεται από τη στάση του απέναντι στις θεωρίες τους για τη μουσική133. 

Έτσι, εκμεταλλεύεται τα επιτεύγματα διαφόρων σχολών, προκειμένου να 

αναπτύξει τη δική του φιλοσοφική σκέψη, παραμένοντας ανεξάρτητος 

από την επικυριαρχία των φιλοσοφικών αυθεντιών, συμμαχώντας με ό-

ποια πλευρά βρίσκει σημεία προσέγγισης σε κάθε περίσταση. Ωστόσο, 

όπως θα δούμε, παρά τις παρεκκλίσεις του από τη σχολή δεν θα μπορού-

σε να θεωρηθεί κάτι διαφορετικό από εκπρόσωπός της, αφού και μόνο το 

εύρος των ενδιαφερόντων του υποδεικνύει έναν συνεπέστατο περιπατη-

τικό φιλόσοφο.     

 

γ) Δημήτριος ο Φαληρεύς 

 
Ο Δημήτριος γεννήθηκε στα μέσα του τέταρτου αιώνα, καταγόταν 

από το Φάληρο και ο πατέρας του ονομαζόταν Φανόστρατος134. Δεν προ-

ερχόταν από κάποια επιφανή οικογένεια και ανήκε στους υπηρέτες του 

Κόνωνα (κατ’ άλλους και του Τιμόθεου)135, αλλά κατόρθωσε να αποκτή-

σει μεγάλη φήμη. Παρακολούθησε μαθήματα του Θεόφραστου και γνώ-

ρισε τον ρήτορα Δείναρχο136, ενώ εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή ό-

                                                 
133 Όπως επισημαίνει ο M. Litchfield, η διαφορά του με τους Πυθαγορείους μπορεί να 

συνοψιστεί στο ότι οι Πυθαγόρειοι μεταχειρίζονται τη μουσική ως υπόδειγμα αριθμη-

τικής πραγματικότητας και έκφραση φιλοσοφικής αλήθειας, ενώ ο Αριστόξενος είναι 

ένας εμπειριστής, του οποίου η μουσική θεωρία δεν αποτελεί κάτι άλλο από συστη-

ματοποίηση του μουσικού ήχου (“Aristoxenus and Empiricism – A Reevaluation 

Based on His Theories”, Journal of Music Theory 32 (1988), σελ. 51 – 73), πβ. και L. 

Zhmud, Pythagoras and the Early Pythagoreans, K. Windle, R. Ireland (transl.), Ox-

ford University Press, Oxford, 2012, σελ. 64. 
134 Fr. 2 – 3. Ο Διογένης Λαέρτιος, ο οποίος αποτελεί την κύρια πηγή μας για τον βίο 

και το έργο του Δημητρίου δεν είναι τόσο αξιόπιστος, όσο είναι σε άλλα σημεία του 

έργου του (Βλ. σχετ. M.G. Sollenberger, “Diogenes Laertius’ Life of Demetrius of 

Phalerum”, στο W. W. Fortenbaugh and E. Schütrumpf (eds.), Demetrius of Phale-

rum: Text, Translation and Discussion, Transaction Publishers, New Brunswick - 

New Jersey, 2000, σελ. 311 – 329). 
135 Fr. 2 – 2b.  
136 Fr. 2 – 5. Ο Θεμίστιος αναφέρει ότι ο Δημήτριος, όταν απέκτησε εξουσία, προσέ-

φερε χρήματα στον Θεόφραστο αλλά η προσφορά του απορρίφθηκε (Fr. 41). Αν αυτή 

η μαρτυρία απηχεί τα πραγματικά γεγονότα, είναι ενδεικτική της εκτίμησης που είχε 

ο Φαληρέας για τον δάσκαλό του. Αυτή η προσφορά πιθανότατα θα έγινε με την με-

τακίνηση του Φαληρέα στην Αίγυπτο, όταν δηλαδή απέκτησε πολιτική εξουσία για 

δεύτερη φορά μετά από την δεκαετή διακυβέρνηση της Αθήνας και αναμφίβολα θα 

εντασσόταν στις προσπάθειές του να καταστήσει την Αλεξάνδρεια κέντρο του Ελλη-
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ταν ο Άρπαλος, ο καταχραστής του ταμείου του Αλεξάνδρου, επιχειρώ-

ντας να ξεφύγει από τον Αλέξανδρο, αφίχθη στην Αθήνα137. Υποστήριζε 

την ολιγαρχική παράταξη και μάλιστα καταδικάστηκε από τους Αθηναί-

ους σε θάνατο μαζί με τον ηγέτη της παράταξης, τον Φωκίωνα και άλ-

λους επιφανείς ολιγαρχικούς138, αλλά η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού 

συνέβαλε στην ακύρωση της ποινής του Φαληρέα και τελικά, ο Κάσσαν-

δρος τον διόρισε επιμελητή της πόλης των Αθηνών, θέση την οποία δια-

τήρησε για δέκα χρόνια139, συνδράμοντας μάλιστα με στρατεύματα τον 

Κάσσανδρο και τον Πτολεμαίο στις πολεμικές τους επιχειρήσεις απένα-

ντι στον Αντίγονο140. Η εμπλοκή της οικογένειάς του στην πολιτική σκη-

νή, είχε ως αποτέλεσμα την εκτέλεση του αδερφού του Ιμεραίου από τον 

Αντίπατρο και την μετέπειτα μομφή κατά του Δημητρίου, ότι αφιέρωσε 

τις θυσίες για την εορτή των Θεοφανείων στον νεκρό αδερφό του141. 

Κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του στο πολιτικό σκηνικό των 

Αθηνών, φαίνεται ότι έκανε αρκετά έργα, όπως εξιστορεί ο Διογένης Λα-

έρτιος: «πολλὰ δὲ καὶ κάλλιστα τῇ πατρίδι ἐπολιτεύσατο. καὶ γὰρ προσό-

δοις καὶ κατασκευαῖς ηὔξησε τὴν πόλιν»142, ενώ επιπλέον ο Στράβων μαρ-

τυρεί ότι ο Δημήτριος ουσιαστικά επέφερε τροποποιήσεις στο δημοκρα-

τικό πολίτευμα143. Ανάμεσα στα έργα, τα οποία αναφέρουν οι πηγές ότι 

έκανε, καταγράφονται η απογραφή του πληθυσμού της πόλης το 309 

π.Χ., σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της ανερχόταν σε τετρακόσιες 

                                                                                                                                            

νικού πολιτισμού. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσφορά δεν θα έγινε κατά το διάστημα 

της παραμονής του Δημητρίου στην Αθήνα, καθώς τότε ο Θεόφραστος βρισκόταν 

ούτως η άλλως εκεί και μια τέτοια πρόταση δεν θα είχε και τόση αξία.   
137 Fr. 6.  
138 Fr. 10 – 11.  
139 Fr. 12 – 20, 127.  
140 Fr. 45.  
141 Fr. 9.  
142 Fr. 28. Διοργάνωνε θεάματα και έκανε έργα στην πόλη, επιδιώκοντας να ευχαρι-

στήσει τον λαό (Fr. 30), ενώ μάλιστα ανακαίνισε τον ναό της Περσεφόνης στην Ε-

λευσίνα, καθιστώντας τον πρόστυλο ναό (Fr. 29). Διατηρείται μάλιστα μία επιγραφή, 

η οποία ενδεχομένως να σχετίζεται με την προσφορά του στην Ελευσίνα: «Ἀθηναίων 

οἱ τεταγμένοι ὑπό τοῦ δήμου ἐν Ἐλευσῖνι καί Πανάκτω καί επι Φυλη τόν στρατηγόν 

Δημήτριον Φανοστράτου Φαληρέα στεφανώσαντες Δήμητρι καί Κόρει ἀνέθηκαν» (An 

Introduction to Greek Epigraphy – pt2 The Inscriptions of Attica, E.S. Roberts, E.A. 

Gardner (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 1905, σελ. 447 – 448).  
143 Fr. 27. Βλ. σχετ. και M. Gagarin, “The Legislation of Demetrius of Phalerum and 

the Transformation of Athenian Law”, στο Demetrius of Phalerum – Text, Transla-

tion and Discussion, W. W. Fortenbaugh (ed.), Transaction Publishers, New Jersey, 

2000, σελ. 347 – 366. Σχετικά με την ηγεμονία του Δημήτριου στην Αθήνα βλέπε α-

κόμη και L. O'Sullivan, The Regime of Demetrius of Phalerum in Athens, 317 – 307 

BCE – A Philosopher in Politics, Brill, Leiden, 2009.     
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τριάντα μία χιλιάδες κατοίκους144, μετονόμασε τους ἕνδεκα σε νομοφύ-

λακες 145 και εισήγαγε στη σκηνή του θεάτρου ραψωδούς, τους  λεγόμε-

νους Ὁμηριστὰς, οι οποίοι απήγγειλαν τους στίχους του επικού ποιητή146. 

Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τον κω-

μικό ποιητή Μένανδρο147, ενώ άσκησε την επιρροή του, ώστε να απο-

τρέψει την προσαγωγή του Θεόδωρου του άθεου σε δίκη148 και εξαγόρα-

σε την ελευθερία του Ξενοκράτη του Χαλκηδόνιου, ο οποίος πουλήθηκε 

από τους Αθηναίους ως δούλος, επειδή δεν είχε τα απαραίτητα χρήματα 

να πληρώσει τον φόρο που αναλογούσε στους μέτοικους149.  

Υπήρχαν βέβαια και οι αντίπαλοι του Φαληρέα, οι οποίοι ασκού-

σαν δριμύτατη κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν την εξου-

σία, η οποία του παραχωρήθηκε150. Αυτές οι επιθέσεις δεν πρέπει να ήταν 

απόλυτα άδικες, καθώς φαίνεται ότι ο Δημήτριος άρχισε να εκμεταλλεύε-

ται την εξουσία του διάγοντας τρυφηλό βίο. Ο μυθογράφος Φαίδρος μά-

λιστα επικρίνει τον αθηναϊκό δήμο, ο οποίος ανεχόταν να τιμά τον τύ-

                                                 
144 Fr. 31. Από αυτούς οι εικοσιένα χιλιάδες είναι οι Αθηναίοι πολίτες, δέκα χιλιάδες 

οι μέτοικοι, ενώ κατέγραφε τετρακόσιες χιλιάδες δούλους. Ο αριθμός αυτός ωστόσο 

είναι υπερβολικά μεγάλος, αλλά δεν είναι εύκολο να χαρακτηριστεί με βεβαιότητα 

υπεύθυνος για αυτήν την υπερβολή ο Δημήτριος ή αν το σφάλμα οφείλεται στον Α-

θήναιο, ο οποίος καταγράφει αυτόν τον αριθμό. Δεδομένου ότι ανήκε στην ολιγαρχι-

κή παράταξη και ότι εξέφραζε κυρίως τα συμφέροντα του Κασσάνδρου, η διακυβέρ-

νησή του θα πρέπει να χαρακτηριστεί μάλλον συντηρητική. Αναμφίβολα, τήρησε ή-

πια στάση απέναντι στη δημοκρατική παράταξη, παρά την εκτέλεση του Φωκίωνα 

και τις προσωπικές του ταλαιπωρίες από αυτήν, αλλά κατήργησε εισφορές των πλου-

σιότερων πολιτών, όπως οι χορηγίες και εδραίωσε θεσμούς, όπως οι γυναικονόμοι, 

ενώ κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του ανέβηκε το κόστος διαβίωσης και απο-

δυναμώθηκε η ισχύς της πόλης (βλ. περισσότερα σχετικά με τη διακυβέρνησή του 

στο W.S. Ferguson, Hellenistic Athens – An Historical Essay, McMillan, London, 

1911, σελ. 38 – 94 αλλά και F. Vatai, Intellectuals in Politics in the Greek World 

(Routledge Revivals) – From Early Times to the Hellenistic Age, Routledge, New 

York, 19841, 20142, σελ. 117 – 118). 
145 Fr. 32. Οι ἕνδεκα αποτελούσαν διοικητικό θεσμό των Αθηνών και αποτελούνταν 

από έναν εκπρόσωπο κάθε φυλής και έναν γραμματέα, ενώ επιλέγονταν με κλήρο και 

ήταν υπεύθυνοι κυρίως για το δεσμωτήριο της πόλης.  
146 Fr. 33.  
147 Fr. 25. Η φιλία του Μενάνδρου με τον Δημήτριο παραλίγο να γίνει μάλιστα αιτία 

να προσαχθεί σε δίκη ο κωμικός ποιητής (Fr. 57) .    
148 Fr. 43. 
149 Fr. 44. 
150 Ενδεχομένως πολιτικοί να ήταν οι λόγοι, οι οποίοι οδήγησαν σε σφοδρή σύγκρου-

ση τον Δημήτριο με τον ιστορικό Λύκο τον Ρηγινό, τον επονομαζόμενο βουθήρα (Fr. 

42). Ο Πλούταρχος περιγράφει το καθεστώς του Δημήτριου ως κατ’ όνομα ολιγαρχι-

κό, αλλά έμπρακτα μοναρχικό: «Ἀθηναῖοι δ' ἀπολαβόντες τὴν δημοκρατίαν ἔτει πεντε-

καιδεκάτῳ, τὸν διὰ μέσου χρόνον ἀπὸ τῶν Λαμιακῶν καὶ τῆς περὶ Κραννῶνα μάχης 

λόγῳ μὲν ὀλιγαρχικῆς, ἔργῳ δὲ μοναρχικῆς καταστάσεως γενομένης διὰ τὴν τοῦ Φαλη-

ρέως δύναμιν» (Fr. 26).  
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ραννο, που τον καταπίεζε: «ipsi principes illam osculantur qua sunt op-

pressi manum»151. Ο Αθήναιος μάλιστα, επικαλούμενος τον Δούρι, δη-

λώνει ότι χαρακτήριζε τον Φαληρέα μία έμφυτη τάση προς την ακρασία 

και ξόδευε μεγάλα χρηματικά ποσά σε δείπνα, ενώ επιθυμώντας να ικα-

νοποιήσει την ματαιοδοξία του έβαφε τα μαλλιά του χρυσά, χρησιμοποι-

ούσε καλλυντικά  και δαπανούσε ακόμη πολλά χρήματα σε αρώματα, 

διακοσμήσεις και εξεύρεση ερωτικών συντρόφων152. Ο Δημήτριος ωστό-

σο, έλαβε αρκετές τιμές από τους Αθηναίους για όσο διάστημα διατήρη-

σε την διακυβέρνηση της πόλης και ανεγέρθηκαν προς τιμή του πάρα 

πολλοί ανδριάντες – ο Διογένης Λαέρτιος δηλώνει ότι αυτοί ήταν τρια-

κόσιοι εξήντα153, αλλά όταν απώλεσε την εξουσία όλα αυτά τα αγάλμα-

τα, πλην ενός καταστράφηκαν από τους Αθηναίους154. Ο Δημήτριος, ως 

ηθικός φιλόσοφος πλέον, πληροφορούμενος τα νέα σχετικά με την κατα-

στροφή των ανδριάντων, φέρεται να δήλωσε ότι οι Αθηναίοι κατέστρε-

ψαν το υλικό, από το οποίο οι ανδριάντες αυτοί είχαν κατασκευαστεί, 

αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να γκρεμίσουν την (προσωπική του) αρε-

τή, η οποία τους ώθησε να τα κατασκευάσουν: «ἀκούσας ὅτι τὰς εἰκόνας 

αὐτοῦ κατέστρεψαν Ἀθηναῖοι,“ἀλλ' οὐ τὴν ἀρετήν,” ἔφη, “δι' ἣν ἐκείνας 

ἀνέστησαν”»155. Οι διαθέσιμες πληροφορίες για την πολιτική σταδιοδρο-

μία του Δημητρίου δεν απαντούν με σαφήνεια στο ερώτημα αν υπήρξε 

                                                 
151 Fr. 25. Ο Πλούταρχος μάλιστα δηλώνει ότι, όταν ο Δημήτριος έχασε την εξουσία, 

φοβόταν περισσότερο την οργή των Αθηναίων, παρά τον στρατό του Δημητρίου του 

Πολιορκητή, ο οποίος κατέλαβε την πόλη: «τοῦ δὲ Φαληρέως διὰ τὴν μεταβολὴν τῆς 

πολιτείας μᾶλλον τοὺς πολίτας ἢ τοὺς πολεμίους δεδοικότος οὐκ ἠμέλησεν ὁ Δημή-

τριος…» (Fr. 51). Μάλιστα ο Φαβωρίνος επεσήμανε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι: 

«τῷ ἔτει τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ἐπέγραψαν ἀνομίας» (Διογένης Λαέρτιος V 57).   
152 Fr. 34. Πβ. και Αἰλιανὸς, Ποικίλη Ἱστορία ΙΧ, 9, όπου αυτή η στάση αποδίδεται 

στον Δημήτριο τον Πολιορκητή. Ο Αθήναιος μάλιστα αναφέρει ότι τα δείπνα του 

Φαληρέα ήταν τόσο δαπανηρά, ώστε ο μάγειράς του ο Μοσχίων μετά από λίγα έτη 

πλούτισε (Fr. 35). Αναφέρονται ακόμη οι ερωτικές του σχέσεις με τις εταίρες Λαμπι-

τώ και Λαμία, τον Νέωνα και τον Δίογνι (Fr. 35 – 40). Ωστόσο άλλες πηγές παρου-

σιάζουν τον Δημήτριο περισσότερο μετρημένο άνθρωπο, ο οποίος στέκεται επικριτι-

κά απέναντι στην ακολασία: «ἰδών ποτε νεανίσκον ἄσωτον, ἰδού, ἔφη, τετράγωνος 

Ἑρμῆς ἔχων σύρμα κοιλίαν αἰδοῖον πώγωνα» (Fr. 118). Σε άλλα χωρία στηλιτεύει τον 

τύφο: «τῶν τετυφωμένων ἀνδρῶν ἔφη τὸ μὲν ὕψος δεῖν περιαιρεῖν, τὸ δὲ φρόνημα κα-

ταλείπειν» (Fr. 119), ενώ επιπλέον συνιστά στους νέους: «ἐπὶ μὲν τῆς οἰκίας τοὺς γο-

νέας αἰδεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς τοὺς ἀπαντῶντας, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις ἑαυτούς» (Fr. 

117).    
153 «εἰκόνων ἠξιώθη χαλκῶν ἑξήκοντα πρὸς ταῖς τριακοσίαις, ὧν αἱ πλείους ἐφ' ἵππων 

ἦσαν καὶ ἁρμάτων καὶ συνωρίδων, συντελεσθεῖσαι ἐν οὐδὲ τριακοσίαις ἡμέραις· το-

σοῦτον ἐσπουδάσθη» (Fr. 24). Πβ. και Fr. 21 – 23, 52 – 55. 
154 «οὐ μὴν ἐκυρίευσαν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν ἰὸν ἀπήρυγον εἰς τὸν χαλκόν, κα-

τασπάσαντες αὐτοῦ τὰς εἰκόνας καὶ τὰς μὲν ἀποδόμενοι, τὰς δὲ βυθίσαντες, τὰς δὲ κα-

τακόψαντες εἰς ἀμίδας· λέγεται γὰρ καὶ τοῦτο. μία δὲ μόνη σώζεται ἐν ἀκροπόλει» (Fr. 

52). 
155 Fr. 122.  
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ένας αγαθός ηγεμόνας ή κυριάρχησε στην Αθήνα ως τύραννος. Πιθανό-

τατα ο φιλόσοφος δεν είχε κατανοήσει απόλυτα την ψυχολογία των συ-

μπατριωτών του, αλλά αναμφισβήτητα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

υπήρξε ένας ικανός πολιτικός, ο οποίος δεν πέρασε απαρατήρητος για τη 

δράση του και διέγειρε τα πάθη τόσο υπέρ, όσο και εναντίον του. Δεδο-

μένου ότι εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Κάσ-

σανδρου, προσφέροντας μία δεκαετή πολιτική σταθερότητα στην πατρί-

δα του, ενώ αργότερα πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στους Πτολεμαί-

ους, είναι προφανές ότι πολιτεύτηκε συμβιβαστικά με τους ισχυρούς η-

γεμόνες της εποχής του με εξαίρεση τον δεδηλωμένο εχθρό του Δημή-

τριο τον Πολιορκητή. Οι διηγήσεις, οι οποίες αφορούν την πολιτική του 

σταδιοδρομία,  αν και πιθανότατα πρόκειται για υπερβολές, όπως η ανα-

φορά στους τριακόσιους εξήντα ανδριάντες, αποτελούν τεκμήρια μιας 

αξιοπρόσεχτης δράσης και περιγράφουν έναν άνθρωπο, του οποίου οι 

αρετές και τα πάθη δραματοποιούνται.  

Η αναφορά στην δράση του μετά την απώλεια της εξουσίας είναι 

χαρακτηριστική όλων αυτών. Όταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής κατέλα-

βε την Αθήνα, ο Φαληρέας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη και 

να βρει καταφύγιο στη γειτονική Θήβα156. Εκεί φαίνεται ότι γνώρισε τον 

Κυνικό φιλόσοφο Κράτη, ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές αναθέρμανε το 

ενδιαφέρον του Φαληρέα για τη φιλοσοφία, καθώς ο επονομαζόμενος 

θυρεπανοίκτης, επισήμανε στον Δημήτριο τα πλεονεκτήματα του βίου 

στην εξορία, τονίζοντας κατά διογένειο τρόπο, ότι η εξορία είχε διασώσει 

τον Φαληρέα από μία ζωή αφιερωμένη στην αβεβαιότητα της πολιτικής 

δραστηριότητας και του συνέστησε να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του 

και τη συνείδησή του. Οι προτροπές του Κράτη είχαν θετικό αντίκτυπο 

στον Δημήτριο, ο οποίος αναθάρρησε και συνειδητοποίησε ότι οι δημό-

σιες υποθέσεις τον είχαν κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά 

από ανθρώπους σαν τον Κράτη: «ἐντυχόντος δὲ πράως αὐτῷ τοῦ Κράτη-

τος καὶ διαλεχθέντος περὶ φυγῆς ὡς οὐδὲν ἔχοι κακὸν οὐδ' ἄξιον φέρειν 

βαρέως πραγμάτων σφαλερῶν καὶ ἀβεβαίων ἀπηλλαγμένον, ἅμα δὲ θαρ-

ρεῖν ἑαυτῷ καὶ τῇ διαθέσει παρακαλοῦντος, ἡδίων γενόμενος καὶ ἀναθαρ-

ρήσας πρὸς τοὺς φίλους εἶπε “φεῦ τῶν πράξεων ἐκείνων καὶ ἀσχολιῶν δι' 

ἃς ἄνδρα τοιοῦτον οὐκ ἔγνωμεν”»157.  

                                                 
156 Fr. 50 – 51. Πβ. και Fr. 46 – 49, 58 – 59. Με τη φυγή του Δημητρίου πρέπει να 

συνδέεται και η δραματοποιημένη αλλά ψευδής δήλωση του Πολύαινου ότι κινδυ-

νεύοντας να συλληφθεί από τον βασιλιά των Θρακών, κρύφτηκε σε μια άμαξα, που 

μετέφερε άχυρα και δραπέτευσε σε μια γειτονική χώρα αποφεύγοντας τη σύλληψη 

(Fr. 8). 
157 Fr. 59. Ο Κράτης βέβαια, επέκρινε τον Δημήτριο για όσα αυτός όντας Κυνικός, 

θεωρούσε περιττά: «ὅτι ὁ κυνικὸς Κράτης ἐπερράπισε Δημήτριον τὸν Φαληρέα σὺν τῇ 

πήρᾳ τῶν ἄρτων καὶ λάγυνον πέμψαντα οἴνου· εἴθε γάρ, ἔφη, τὰς κρήνας καὶ ἄρτον ἦν 

φέρειν» (Fr. 58 b, πβ. και Fr. 58 a). Ακόμη και στην περίπτωση που το παραπάνω α-
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Αργότερα ωστόσο, ο Δημήτριος κατέφυγε στην Αίγυπτο, στην αυ-

λή του Πτολεμαίου του Σωτήρος, όπου απέκτησε εξουσία ως σύμβουλος 

του ηγεμόνα158. Εκεί απέκτησε ξανά πλούτο, ασχολήθηκε με τη συγγρα-

φή διάφορων έργων159, έναν μακροσκελή κατάλογο των οποίων παρέχει 

ο Διογένης Λαέρτιος, όπως θα δούμε στη συνέχεια160  και ανέλαβε νομο-

θετικό έργο161, ενώ φαίνεται ότι δεν λησμόνησε την πατρίδα του, αφού 

έστελνε δωρεές στην Αθήνα162. Η σημαντικότερη προσφορά του όμως 

υπήρξε στον τομέα του πολιτισμού, αφού αυτός συνέβαλε στη δημιουρ-

γία και οργάνωση της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια, και αναγνωρίζο-

ντας προφανώς την αξία της παιδείας, ο ίδιος κατά τον Πλούταρχο, προέ-

τρεψε τον Πτολεμαίο να αποκτήσει και να διαβάσει βιβλία, προκειμένου 

να βελτιώσει τις ηγετικές του ικανότητες: «Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς Πτο-

λεμαίῳ τῷ βασιλεῖ παρῄνει τὰ περὶ βασιλείας καὶ ἡγεμονίας βιβλία 

κτᾶσθαι καὶ ἀναγινώσκειν· ‘ἃ γὰρ οἱ φίλοι τοῖς βασιλεῦσιν οὐ θαρροῦσι 

παραινεῖν, ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις γέγραπται»163.   

Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες είχε συγκεντρώσει διακόσιες χι-

λιάδες βιβλία, ενώ λεγόταν επίσης ότι συνέβαλε στη μετάφραση των ιε-

ρών γραφών των Ιουδαίων στην κοινή164. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες 

δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, καθώς αυτή η μετάφραση συντελέ-

                                                                                                                                            

νέκδοτο δεν περιγράφει κάποιο πραγματικό περιστατικό, είναι ενδεικτικό της αλλα-

γής, η οποία συντελείται στον βίο του Δημητρίου, ειδικά αν συγκριθεί με εκείνα τα 

χωρία, τα οποία περιγράφουν τον άσωτο βίο του. Ενώ ο Φαληρέας όντας απόλυτος 

άρχων των Αθηνών για μία δεκαετία, ζούσε μέσα στην τρυφή και τον πλούτο, βρίσκει 

τον εαυτό του να δέχεται μαθήματα απλού και ευτυχισμένου βίου από τον Θηβαίο 

φιλόσοφο. 
158 Fr. 17, 50, 60 – 68. 
159 Fr. 62. 
160 Διογένης Λαέρτιος V 80.  
161 Fr. 65. 
162 Fr. 61. 
163 Fr. 63. Η σημασία της παιδείας για τον Φαληρέα είναι εμφανής και στη δήλωσή 

του ότι το καλύτερο από τα πλάσματα είναι ο άνθρωπός , τον οποίο κοσμεί η παιδεία: 

«ἐρωτηθεὶς τί τῶν ζώων κάλλιστόν ἐστιν εἶπεν ἄνθρωπος παιδείᾳ κεκοσμημένος» (Fr. 

122 VI). Βέβαια, σε αυτή τη ρήση απηχούνται παρόμοιες αντιλήψεις του Πλάτωνα, ο 

οποίος επισημαίνει σε διάφορα σημεία της Πολιτείας την σημασία της εκπαίδευσης 

(416 c, 423 e – 424 b), ενώ σε άλλα σημεία του έργου παρομοιάζει τη συμπεριφορά 

του τυράννου, ο οποίος ουσιαστικά διαφέρει από τον σοφό στην παιδεία, με τη στάση 

των άγριων ζώων (493 a – d, 565 e – 566 a, 571 c – d, 573 e – 575 a, 588 c – 559 c).  
164 Πρόκειται για τη γνωστή και ως μετάφραση των εβδομήκοντα. Fr. 66 – 68. Οι λό-

γοι για τους οποίους συνδέθηκε η μετάφραση των Ιουδαϊκών κειμένων με τον Δημή-

τριο πρέπει να οφείλονται εν μέρει και στην επιθυμία Ιουδαίων και χριστιανών συγ-

γραφέων να αναδείξουν το κύρος και τη σημασία αυτών των κειμένων, συνδυάζοντάς 

τα με εγνωσμένης αξίας φιλοσόφους, όπως ο Φαληρέας. Αυτό καθίσταται εμφανές 

στην επιστολή του Αριστέα προς τον Φιλοκράτη, όπου δηλώνεται ότι ο Δημήτριος 

είχε συλλέξει διακόσιες χιλιάδες βιβλία και προσδοκούσε με την προσθήκη και της 

Ιουδαϊκής γραμματείας να φτάσει η συλλογή τα πεντακόσιες χιλιάδες έργα (Fr. 66).     
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στηκε στην εποχή του Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου και ο Δημήτριος 

απεβίωσε στην αρχή της βασιλείας αυτού του ηγεμόνα, με τον οποίο δεν 

διατηρούσε αρκετά καλές σχέσεις, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι επί 

ηγεμονίας του Φιλάδελφου, εξορίστηκε στην Άνω Αίγυπτο165. Η εξορία 

του υπήρξε αποτέλεσμα της εμπλοκής του στο ζήτημα της διαδοχής του 

Πτολεμαίου Σωτήρος, καθώς ο Φαληρέας προωθούσε τον πρεσβύτερο 

υιό του ηγεμόνα, Πτολεμαίο Κεραυνό. Τελικά ο Αιγυπτιακός θρόνος κα-

τέληξε στον Πτολεμαίο Φιλάδελφο και ο Δημήτριος βρέθηκε για άλλη 

μία φορά στην εξορία, όπου πέθανε από δάγκωμα ασπίδας και θάφτηκε 

κοντά στην Διόσπολι166.  

Υπήρξε πολυγραφότατος και όπως καθίσταται εμφανές από τον 

κατάλογο των έργων του, τον οποίο παραθέτει ο Διογένης Λαέρτιος, ο 

Δημήτριος ακολουθώντας με συνέπεια το πνεύμα του Λυκείου, ενδια-

φέρθηκε για μία ευρεία γκάμα θεμάτων: «Πλήθει δὲ βιβλίων καὶ ἀριθμῷ 

στίχων σχεδὸν ἅπαντας παρελήλακε τοὺς καθ' αὑτὸν περιπατητικούς, 

εὐπαίδευτος ὢν καὶ πολύπειρος παρ' ὁντινοῦν· ὧν ἐστι τὰ μὲν ἱστορικά, τὰ 

δὲ πολιτικά, τὰ δὲ περὶ ποιητῶν, τὰ δὲ ῥητορικά, δημηγοριῶν τε καὶ πρε-

σβειῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ καὶ ἄλλα πλείω»167. 

Δυστυχώς όμως το μεγαλύτερο τμήμα του έργου του έχει χαθεί και από 

τα περισσότερα έργα του διατηρούνται μόνο οι τίτλοι, ενώ απομένουν 

ελάχιστα αποσπάσματα και αναφορές από αυτό το τόσο εκτενές έργο168. 

                                                 
165 Fr. 69. 
166 Fr. 69 – 71. 
167 Διογένης Λαέρτιος V 80 – 81. Στη συνέχεια παραθέτει και τους τίτλους αυτών των 

έργων: «ἔστι δὲ τὰ Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ, Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολι-

τειῶν αʹ βʹ, Περὶ δημαγωγίας αʹ βʹ, Περὶ πολιτικῆς αʹ, βʹ, Περὶ νόμων αʹ, Περὶ ῥητο-

ρικῆς αʹ βʹ, Στρατηγικῶν αʹ βʹ,Περὶ Ἰλιάδος αʹ βʹ, Περὶ Ὀδυσσείας αʹ βʹ γʹ δʹ, Πτολε-

μαῖος αʹ, Ἐρωτικὸς αʹ,Φαιδώνδας αʹ,Μαίδων αʹ, Κλέων αʹ, Σωκράτης αʹ, Ἀρταξέρξης 

αʹ, Ὁμηρικὸς αʹ, Ἀριστείδης αʹ, Ἀριστόμαχος αʹ, Προτρεπτικὸς αʹ, Ὑπὲρ τῆς πολιτείας 

αʹ, Περὶ τῆς δεκαετίας αʹ, Περὶ τῶν Ἰώνων αʹ, Πρεσβευτικὸς αʹ, Περὶ πίστεως αʹ, Περὶ 

χάριτος αʹ, Περὶ τύχης αʹ, Περὶ μεγαλοψυχίας αʹ,Περὶ γάμου αʹ, Περὶ τοῦ δοκοῦ αʹ, 

Περὶ εἰρήνης αʹ, Περὶ νόμων αʹ, Περὶ ἐπιτηδευμάτων αʹ,Περὶ καιροῦ αʹ, Διονύσιος αʹ, 

Χαλκιδικὸς αʹ, Ἀθηναίων καταδρομὴ αʹ,Περὶ Ἀντιφάνους αʹ, Προοίμιον ἱστορικὸν αʹ, 

Ἐπιστολαὶ αʹ, Ἐκκλησία ἔνορκος αʹ, Περὶ γήρως αʹ, Δίκαια αʹ, Αἰσωπείων αʹ, Χρειῶν 

αʹ».  
168 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σώζονται αποσπάσματα από τα έργα του Περί τύχης 

(Fr. 79 – 81), όπου επισημαίνει ότι η τύχη είναι εφήμερη, από το Περί γήρως, όπου 

αναφέρει ότι αφού εκτελέστηκαν οι υιοί του Αναξαγόρα, τους έθαψε ο ίδιος ο φιλό-

σοφος (Fr. 82), ενώ ακόμη στο Περί εἰρήνης εξαίρει τον φιλειρηνικό χαρακτήρα του 

Λυκούργου, στον οποίο αποδίδει την εγκαθίδρυση της ολυμπιακής εκεχειρίας (Fr. 

89). Επιπλέον στα Στρατηγικά επισήμανε ότι η ορθή τοποθέτηση και κατατόπιση των 

στρατιωτών και των λόχων τους καθιστούν το σύνολο του στρατού ισχυρό, ενώ τόνι-

σε το ψυχολογικό πλεονέκτημα, το οποίο δίνεται στους εμπλεκόμενους σε μία σύρ-

ραξη, όταν πολεμούν για έναν δίκαιο σκοπό, αφού έτσι η νίκη εκλαμπρύνεται, ενώ η 

ήττα καθίσταται λιγότερο επαίσχυντη (Fr. 123 – 124).  
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Επιπλέον, ο Πλούταρχος μνημονεύει την ύπαρξη του έργου Περὶ 

εἰρήνης169, ενώ ο Διογένης εκτός από αυτόν τον κατάλογο με τα έργα του, 

αναφέρει ότι συνέθεσε Παιάνες170 και γνωστοποιεί ακόμη την ύπαρξη 

του έργου Περὶ ὀνείρων171, την συγγραφή του οποίου επιβεβαιώνει και ο 

Αρτεμίδωρος172. Ο Διογένης αναφέρει ακόμη το σύγγραμμα Ἀρχόντων 

ἀναγραφὴ173, που μαρτυρείται και από άλλους συγγραφείς και στο οποίο 

φαίνεται ότι παρουσίαζε έναν κατάλογο με όσους χρημάτισαν άρχοντες 

των Αθηνών και περιέγραφε τα σημαντικότερα γεγονότα, τα οποία συνέ-

βησαν στην θητεία τους174. Ο Δημήτριος έγραψε ακόμη τα έργα Ἀρί-

σταιχμος175, του οποίου πιθανώς αντικείμενο ήταν ο ομώνυμος Αθηναίος 

άρχοντας, Τῶν ἑπτὰ σοφῶν ἀποφθέγματα176, ένα έργο για τον Πλάτω-

να177, πιθανώς ένα σύγγραμμα σχετικά με την ιστορία πολιτισμικών επι-

τευγμάτων178, μια επιστολή στον Πτολεμαίο179, ενώ έγραψε ακόμη βιβλία 

σχετικά με τους Ιουδαίους180 και τους Αιγυπτίους181 και συνέταξε σχόλια 

στα Θηριακά του Νικάνδρου182. Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι η μελέτη 

Τύποι ἐπιστολικοί183, που αφορά τον τρόπο σύνταξης επιστολών πιθανό-

τατα δεν είναι δικό του έργο184, όπως δικό του έργο φαίνεται ότι δεν είναι 

και το Περὶ ἑρμηνείας 185.  

Σε γενικές γραμμές, ο Δημήτριος υπήρξε ένας αρκετά παραγωγι-

κός συγγραφέας και δραστήριος πολιτικός κατορθώνοντας να διακριθεί 

και στους δύο αυτούς τομείς. Ως πολιτικός επηρέασε την πολιτική ζωή 

                                                 
169 Λυκούργος ΧΧΙΙΙ (=Fr. 89).  
170 V 76.  
171 V 76.  
172 Ὀνειροκριτικόν  ΙΙ 44 (=Fr. 99).  
173 I 22, II 7 και 44.  
174 Fr. 149 – 154 (= Σχόλια στις Σφήκες του Αριστοφάνη 240, Σχόλια στους Βατρά-

χους του Αριστοφάνη 1196, Πλούταρχος, Ἀριστείδης V, Μαρκελίνος, Περὶ τοῦ Θου-

κυδίδου βίου καὶ τῆς ἰδέας αὐτοῦ 32, Βίος Ἰσοκράτους (Westermann) ΙΙ 85 p. 250, ΙΙΙ 

142 p. 258).  
175 Fr. 76, 101 [=A. Maiuri, Nuova silloge epigraphica di Rodi e Cos, F. Le Monnier, 

Florence, 1925, Nr 11, col. I], Βοιωτιακός (A. Maiuri, στο ίδιο)].  
176 Fr. 114 (=Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ ΙΙΙ 1,72).  
177 Fr. 195 (=Διονύσιος Ἁλικαρνασεὺς, Πρὸς Πομπήιον Γέμινον ἐπιστολή 1,16).  
178 Fr. 196 (=Marius Victorinus, Ars Grammatica I,4).  
179 Fr. 199 (=Αριστέας Φιλοκράτει 29 – 32).  
180 Fr. 201 (=Ἰώσηπος, Κατά Ἀππίωνος Ι 23,217).  
181 Fr. 202 (=Τερτυλλιανός, Apologeticus 19).  
182 Fr. 208 (=Στέφανος Βυζάντιος, Κορώπη).  
183 Fr. 203 (=V. Weichert, Demetrii et Libanii qui feruntur Tupoi epistolikoi, Teubner, 

Leipzieg, 1910).  
184 Βλ. ενδ. R. Cribiore, Gymnastics of the Mind: Greek Education in Hellenistic and 

Roman Egypt, Princeton University Press, Princeton, 2001, σελ. 216.  
185 W.R. Roberts, Demetrius – On Style, Introduction, Loeb Classical Library, 

Heinemann, London 19738. 
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της πατρίδας του αλλά και του βασιλείου των Πτολεμαίων στη συνέχεια, 

ενώ ως συγγραφέας συνέταξε πλειάδα έργων, για τα οποία κέρδισε την 

εκτίμηση των μεταγενεστέρων. Αν μάλιστα δεν είχε ασχοληθεί τόσο έ-

ντονα με την πολιτική, εύλογα θα μπορούσε να  υποτεθεί ότι θα ήταν ι-

κανός να διεκδικήσει την ηγεσία της σχολής, διαδεχόμενος τον Θεόφρα-

στο. Το έργο ωστόσο στο οποίο φαίνεται ότι συναντήθηκαν η πολιτική 

με την φιλοσοφική του δραστηριότητα είναι η προτροπή του προς τον 

ηγεμόνα της Αιγύπτου να συλλέξει βιβλία, προτροπή η οποία οδήγησε 

στη δημιουργία της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, προωθώντας έτσι 

σημαντικά την εξέλιξη της Ελληνιστικής επιστήμης.   

    

δ) Δικαίαρχος ο Μεσσήνιος 
 

Ο Δικαίαρχος, ο οποίος καταγόταν από τη Μεσσήνη της Σικελίας 

και ο πατέρας του ονομαζόταν Φειδίας, απολάμβανε αρκετή εκτίμηση για 

το έργο του, ώστε να τεθεί νόμος στη Σπάρτη, κάθε χρόνο να διαβάζεται 

δημόσια στους εφήβους της πόλης το έργο του Πολιτεία Σπαρτιατῶν186, 

ενώ υπήρξε σύγχρονος του Αριστόξενου187 και η φήμη του διατηρήθηκε 

αρκετό καιρό μετά το θάνατό του, αφού, όπως φαίνεται, έχαιρε της εκτί-

μησης του στωικού Παναίτιου188, αλλά και του Κικέρωνα189. 

Έγραψε διάφορα έργα, στα οποία πραγματευόταν ποικίλα θέματα, 

εφόσον μελετούσε γεωγραφία, πολιτική, ιστορία, μουσική και λογοτεχνί-

α, ακολουθώντας με αυτόν τον τρόπο τον εγκυκλοπαιδικό προσανατολι-

σμό του Λυκείου, ενώ ενδιαφέρθηκε έντονα για τη μελέτη του πολιτι-

σμού. Μελέτησε ακόμη τη φύση της ψυχής, συγγράφοντας το σύγγραμμα 

Περὶ ψυχῆς190, καθώς και τα έργα Κορινθιακοί λόγοι191 και Λεσβιακοί λό-

γοι192 με τα οποία αποκλίνοντας από την περιπατητική ορθοδοξία, δήλω-

νε ότι η ψυχή αποτελεί κάποιου είδους αρμονία193 και ότι δεν έχει κάποια 

                                                 
186 Fr. 1.  
187 Fr. 2.  
188 Fr. 3.  
189 Fr. 4. Ο Κικέρωνας βέβαια, όπως θα δούμε, επικρίνει τις αντιλήψεις του φιλοσό-

φου για τη φύση και τις ιδιότητες της ψυχής.  
190 Bλ. ενδ. Fr. 7 – 12 και 70 (= Πλούταρχος, Πρὸς Κωλώτην XIV 1115A, Κικέρων, 

Ad Atticum XIII 32, Tusculanae disputationes I, 10,21∙ 11,24∙ 18,41 και 22, 51, Aca-

demica priora II 39,124 Σέξτος Ἐμπειρικὸς, Πρὸς λογικούς Ι 349, Πυῤῥώνειοι ὑποτυ-

πώσεις ΙΙ 31, Τερτυλλιανός, De anima 15, Σιμπλίκιος, Ὑπόμνημα εἰς τάς κατηγορίας 

Ἀριστοτέλους 8b 25 p. 216, 12).  
191 Fr. 7 (=Κικέρων, Tusculanae disputationes I, 10,21). 
192 Fr. 9 (=Κικέρων, Tusculanae disputationes Ι 31, 77). 
193 Fr. 11, πβ. και Fr. 8 i, αλλά και Fr. 12 a – e. Η εκτροπή του Δικαίαρχου από τις 

ψυχολογικές αντιλήψεις της σχολής αλλά και η προτίμησή του για τον πρακτικό βίο 

(Fr. 25) φαίνεται ότι ωθούν τον Θεμίστιο στη διατύπωση της άποψης ότι ο Δικαίαρ-

χος ήταν αντιαριστοτελικός (Fr. 26). Αναμφίβολα ο χαρακτηρισμός του Θεμίστιου 
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ικανότητα διαχείρισης του σώματος, αφού η ικανότητα αυτή εδράζεται 

στο νου194, ενώ στο σύγγραμμά του Εἰς Τροφωνίου Καταβάσεως195, της 

αποδίδει μαντικές ικανότητες, συμφωνώντας κατά τις πηγές με τον Αρι-

στοτέλη: «Ἀριστοτέλης καὶ Δικαίαρχος τὸ κατ' ἐνθουσιασμὸν μόνον παρει-

σάγουσι καὶ τοὺς ὀνείρους, ἀθάνατον μὲν εἶναι οὐ νομίζοντες τὴν ψυχήν, 

θείου δέ τινος μετέχειν αὐτήν»196.  

Συνέθεσε ακόμη τα έργα Περὶ τῆς ἐν Ἰλίῳ Θυσίας197, το οποίο πι-

θανότατα αναφερόταν στην θυσία που τέλεσε ο Αλέξανδρος στον τάφο 

του Αχιλλέα στην Τροία και Περὶ ἀνθρώπων φθορᾶς (De interitu homi-

num)198, στο οποίο παρέθετε τις αιτίες που οδηγούν ανθρώπους και έθνη 

στην καταστροφή, περιγράφοντας τις φυσικές αιτίες, όπως οι πλημμύρες 

οι επιδημίες και οι λιμοί και συγκρίνοντάς τες με τους θανάτους, οι οποί-

οι οφείλονται στην αλληλοεξόντωση των ανθρώπων (π.χ. πόλεμοι ή επα-

ναστάσεις), συμπεραίνοντας ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να πράξουν με-

γάλες ευεργεσίες και μεγάλες συμφορές και αποφαινόμενος ότι η αρετή 

επιτελεί ρυθμιστικό ρόλο, καθώς έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει τον άν-

θρωπο στην ευεργεσία των συνανθρώπων του.  

Συνέταξε ακόμη βιογραφίες199, έχοντας ως στόχο να παραθέσει μία 

σειρά βιογραφιών μεγάλων προσωπικοτήτων του παρελθόντος, αλλά επι-

πλέον να σχολιάσει διάφορους τρόπους ζωής, ενώ συναντάμε μία αναφο-

ρά στην προτίμηση του Δικαίαρχου για τον πρακτικό βίο200. Στα πλαίσια 

του βιογραφικού του έργου ανήκει και το σύγγραμμα Βίος Ἑλλάδος201, με 

το οποίο επιχειρούσε να προσφέρει την βιογραφία του Ελληνικού έθνους 

από τις μυθικές απαρχές του κόσμου ως την εποχή του και με το οποίο σε 

                                                                                                                                            

είναι ατυχής, αν και βέβαια ο Δικαίαρχος δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί φορέας των 

βασικών περιπατητικών αντιλήψεων σε αυτόν τον τομέα. Περισσότερο φαίνεται να 

εκπροσωπεί την τάση, την οποία εισήγαγε ο Αριστόξενος στην σχολή, επιχειρώντας 

να την ενδυναμώσει απέναντι σε άλλα φιλοσοφικά ρεύματα. 
194 Fr. 8 h.  
195 Βλ. ενδ. Fr. 19 και 21 (=Ἀθήναιος XIII 594 e – f και XIV 641e).  
196 Fr. 13 b. Πβ. και Fr. 14: «Dicaearchus Peripateticus cetera divinationis genera 

sustulit, somniorum et furoris reliquit». Ωστόσο, ο Αριστοτέλης πραγματευόμενος το 

θέμα  της μαντικής, η οποία προέρχεται από τα όνειρα, συμπεραίνει ότι τα περισσό-

τερα από  αυτά τα προφητικά όνειρα είναι απλές συμπτώσεις (Περὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον 

μαντικῆς 463 a 31 b 1), ενώ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών συνιστά το προφητικό 

όνειρο του Εύδημου από την Κύπρο (Εὔδημος Fr. 1).  
197 Fr. 23 (=Ἀθήναιος XIII 603 a – b).  
198 Fr. 24 (=Κικέρων, De officiis II 5, 16).  
199 Fr. 25 – 46.  
200 Fr. 25. Ειδικότερα για αυτό το θέμα βλέπε P. M. Huby, “The Controversia be-

tween Dicaearchus and Theophrastus about the Best Life”, στο Dicaearchus of Mes-

sana – Text, Translation and Discussion, W. Fortenbaugh, E. Schütrumpf (eds.), 

Transaction Publishers, New Jersey, 2001, σελ. 311 – 328. 
201 Fr. 47 – 66.  



 79 

συμφωνία με τον ιδρυτή της σχολής, η βιογραφία εξελίσσεται σε ένα νέο 

αφηγηματικό είδος. 

Ενδιαφέρθηκε ακόμη για την πολιτική φιλοσοφία γράφοντας τα 

έργα Πολιτεία Σπαρτιατῶν202, Πελληναίων Πολιτεία203, Κορινθίων Πολι-

τεία204 και Ἀθηναίων Πολιτεία205. Αυτή η ενασχόληση πρέπει να θεμε-

λιωνόταν στο ενδιαφέρον του Αριστοτέλη για τη συγγραφή Πολιτειών 

πλήθους ελληνικών πόλεων και για τη συλλογή υλικού για τη συγγραφή 

των Πολιτικῶν, ενώ φαίνεται ότι με το σύγγραμμά Τριπολιτικός206, προ-

χώρησε και στην κατάθεση πολιτικής πρότασης, παρουσιάζοντας ένα 

μεικτό σύστημα διακυβέρνησης , το οποίο περιείχε στοιχεία από το βασι-

λικό, το αριστοκρατικό και το δημοκρατικό πολίτευμα207.  

Ασχολήθηκε επίσης με την τέχνη, όπως φαίνεται από τα συγγράμ-

ματα Περὶ μουσικῶν ἀγώνων208, Περὶ διονυσιακῶν ἀγώνων209, Παναθη-

ναϊκός210, Ὀλυμπικὸς211, ενώ ενδιαφέρθηκε και για τα ομηρικά έργα212 

και έγραψε ακόμη τα βιβλία Περί Ἀλκαίου213, καθώς και μια συλλογή πα-

ροιμιών214. Αλλά περισσότερο διακρίθηκε για τα γεωγραφικά συγγράμ-

ματά του, όπως τα έργα Περίοδος Γῆς215 και Καταμετρήσεις τῶν ἐν Πελο-

ποννήσῳ ὀρῶν216, και την ενασχόλησή του με τη χαρτογραφία217. Μάλι-

                                                 
202 Fr. 1 (=Σοῦδα, Δικαίαρχος).  
203 Fr. 69 (=Κικέρων, Ad Atticum ΙΙ 2). 
204 Fr. 69 (=Κικέρων, Ad Atticum ΙΙ 2). 
205 Fr. 69 (=Κικέρων, Ad Atticum ΙΙ 2). 
206 Fr. 70, 70 I και 72 (=Κικέρων, Ad Atticum ΧΙΙΙ 22, Ἰώσηπος, Κατά Ἀππίωνος Ι 

220, Ἀθήναιος IV 141a). 
207 Fr. 71. Ήδη ο Αριστοτέλης περιγράφει την Πολιτεία ως έναν συνδυασμό δημο-

κρατίας και ολιγαρχίας, όπως και ο Παναίτιος, ενώ παραπάνω από έναν αιώνα μετά 

τον Δικαίαρχο, ο ιστορικός Πολύβιος θα περιγράψει στο έκτο βιβλίο των Ἱστοριῶν 

του το Ρωμαϊκό πολίτευμα ως μία μείξη αυτών των τριών μορφών διακυβέρνησης 

(βλ. ενδ. VI 3. 5 – 7. Βλ. σχετ. και R. Seager, “Polybius’ Distortion of the Roman 

‘Constitution’: A Simpl(istic) Explanation”, στο Polybius and his World – Essays in 

Memory of F. W. Walbank, B. Gibson, T. Harrison (eds.), Oxford University Press, 

Oxford, 2013, σελ. 213 – 230).  
208 Fr. 89 (=Σοῦδα, Σκολιόν, Σχόλια στις Νεφέλες του Αριστοφάνη 1364). 
209 Fr. 75 (=Σχόλια στις Ὀρνιθες του Αριστοφάνη 1403). 
210 Fr. 86 (=Σχόλια στις Σφῆκες του Αριστοφάνη 544).  
211 Fr. 87 (=Ἀθήναιος XIV 620 d).  
212 Fr. 90 – 93 (=Anecdoton Osanni, Lexicon Vindobonense ed. Nauck p. 273, Ἀπολ-

λώνιος Δύσκολος, Περί ἀντωνυμιῶν 60 Β p.48, Φιλόδημος, Περί μουσικῆς pap. Ined. 

424 et V.H. XI 70 fr. 2 ed. Kemke p. 20).  
213 Fr. 94 – 99 (=Ἀθήναιος ΙΙΙ 85 f, XI 460 f, 479 d, XV 666 b, 667 b και 668 d – e).  
214 Fr. 100 – 103 [=Ζηνόβιος, Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν ΙΙΙ 65, 

IV 26, Paroemiographi Graeci Supplementum 1961 p. 61∙ II 15 και VI 16, Codex 

Athous, Miller Mélanges de littérature Grecque (1868) 368].  
215 Fr. 113 (=Ἰωάννης Λυδὸς, Περί τῶν μηνῶν IV 107 p. 147).  
216 Fr. 1 (=Σοῦδα, Δικαίαρχος).  
217 Fr. 115 (=Κικέρων, Ad Atticum VΙ 2, 3).  
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στα την συνεισφορά του σε αυτήν την επιστήμη αναγνωρίζει και ο Στρά-

βων218, αν και του ασκεί κριτική για τις περιγραφές του σχετικά με την 

δυτική και κεντρική Ευρώπη, καθώς κατά τον Στράβωνα ο Σικελός φιλό-

σοφος δεν επισκέφθηκε αυτές τις περιοχές και δίνει ανακριβή στοιχεία219.  

 Ο Δικαίαρχος, όπως γίνεται αντιληπτό από τα ελάχιστα εναπομεί-

ναντα χωρία, τα οποία περιγράφουν το έργο του, έμεινε πιστός στον ε-

γκυκλοπαιδικό χαρακτήρα της περιπατητικής φιλοσοφίας, αλλά, επιπλέ-

ον εξειδικεύτηκε στη μελέτη της γεωγραφίας και του πολιτισμού, ασκώ-

ντας μάλιστα με τα συγγράμματά του κάποια επίδραση σε μεταγενέστε-

ρους συγγραφείς220. Όντας μαθητής του Αριστοτέλη, είχε την τύχη να ει-

σέλθει στον κύκλο του Λυκείου, ενώ η σχολή ευρισκόταν στην ακμή της 

και αναπτυσσόταν και είναι βέβαιο ότι ο φιλόσοφος από την Μεσσήνη, 

συνέβαλε και ο ίδιος προσωπικά στην ανάπτυξη της περιπατητικής φιλο-

σοφίας.  

 

   

                                                 
218 Fr. 104. 
219 Fr. 111.  
220 Βλ. ενδ. W. Ax, “Dikaiarchus Bios Hellados und Varros De vita populi Romani”, 

στο Dicaearchus of Messana – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ.. 279 

– 310. 
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Ο Χάρτης του Δικαίαρχου ενδεχομένως να είχε αυτήν την μορφή. Διακρίνονται ο παράλληλος, ο οποίος περ-

νά από την Ρόδο, αλλά και ο μεσημβρινός, ο οποίος διασχίζει την Λυσιμάχεια και τη Συήνη και περιγράφε-

ται από τον Κλεομήδη (Καλλιτεχνική αναπαράσταση του γράφοντος). 
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ε) Χαμαιλέων 

Ο Χαμαιλέων καταγόταν από την Ηράκλεια του Πόντου, η  διακυ-

βέρνηση της οποίας, σύμφωνα με την εξιστόρηση του Μέμνονα221, από 

το 365 π.Χ. ως το 281 π.Χ. βρισκόταν στα χέρια της οικογένειας του  τυ-

ράννου Κλέαρχου, ο οποίος κυβέρνησε με πυγμή και σκληρότητα, αλλά 

φαίνεται ότι προστάτευσε τον πολιτισμό, καθώς υπήρξε κατά τον Μέ-

μνονα ο πρώτος από τους τυράννους, ο οποίος ίδρυσε βιβλιοθήκη. Η δη-

μοκρατία επανέρχεται στην πόλη μετά τον θάνατο του Λυσίμαχου το 281 

π.Χ. και αφού οι πολίτες αποπέμπουν τον Ηρακλείδη από την Κύμη – ο 

οποίος είχε οριστεί κυβερνήτης της πόλης από τη σύζυγο του Λυσιμάχου 

Αρσινόη – αντιμετωπίζουν την επίθεση του Βιθυνού βασιλέα Ζιποέτη και 

έρχονται αντιμέτωποι με την επιθετικότητα του Σέλευκου, γεγονός το 

οποίο τους αναγκάζει να αναζητήσουν συμμαχίες και να υποδεχθούν πί-

σω στην πόλη τους εξόριστους συμπολίτες τους. Τελικά η πόλη θα αντι-

μετωπίσει τους εξωτερικούς κινδύνους τόσο με πολεμικές εκστρατείες, 

όσο και με τη διπλωματία, αυξάνοντας την δύναμή της. 

Ο Χαμαιλέων πιθανότατα εκμεταλλεύτηκε όσο ήταν δυνατόν τις 

υποδομές που υπήρχαν στην πατρίδα του με την βιβλιοθήκη, την οποία 

ίδρυσε ο Κλέαρχος και η οποία τον βοήθησε στα πρώτα του βήματα στον 

κόσμο του φιλοσοφείν. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Αθήνα, προκειμένου 

να μελετήσει κοντά στον φημισμένο Αριστοτέλη. Στην πόλη πρέπει να 

βρέθηκε μετά το 335 π.Χ., έτος κατά το οποίο ο Σταγειρίτης ιδρύει το 

Λύκειον και σε αυτήν την πόλη πρέπει να συνάντησε τον συμπατριώτη 

του Ηρακλείδη, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και του Σπεύ-

σιππου, αλλά αργότερα μαθήτευσε και δίπλα στον Αριστοτέλη222.     

Τελικά ο Χαμαιλέων επέστρεψε στην Ηράκλεια223 και απόκτησε 

αρκετό κύρος σε αυτήν την πόλη, ώστε να την εκπροσωπήσει ως μέλος 

μιας πρεσβείας, η οποία παρουσιάστηκε στον Σέλευκο τον Α΄, τον επο-

νομαζόμενο Νικάτορα. Σύμφωνα με την εξιστόρηση αυτού του περιστα-

τικού από τον Μέμνονα, ο Χαμαιλέων, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη 

                                                 
221 Ο Μέμνων ήταν ιστορικός, καταγόμενος από την Ηράκλεια του Πόντου, ο οποίος 

έζησε περίπου κατά τον πρώτο αιώνα μ.Χ. και κατέγραψε την ιστορία της ιδιαίτερης 

πατρίδας του. Σχετικά με το τμήμα αυτού του έργου, που αφορά τη διάρκεια του βίου 

του Χαμαιλέοντα βλέπε, Φώτιος, Βιβλιοθήκη 224. 222 b – 227 b.  
222 Διογένης Λαέρτιος V 86. Οι σχέσεις του Χαμαιλέοντα με τον Ηρακλείδη δεν ήταν 

πολύ καλές , όπως θα δούμε στη συνέχεια.  
223 Δεν διαθέτουμε αρκετά στοιχεία προκειμένου να προσδιορίσουμε τη χρονική πε-

ρίοδο κατά την οποία συντελέστηκε ο επαναπατρισμός του φιλοσόφου, ούτε έχουμε 

άλλες ενδείξεις σχετικά με πιθανές περιπλανήσεις του στον Ελληνικό κόσμο. Το εν-

διαφέρον που επιδεικνύει για την λογοτεχνία, ενδεχομένως να τον έφερε στην αυλή 

του Πτολεμαίου, ο οποίος το 283 π.Χ. αναθέτει στον Ζηνόδοτο την επιμέλεια της έκ-

δοσης των έργων των Ελλήνων ποιητών, αλλά λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων 

μόνο εικασίες είμαστε σε θέση να εκφράζουμε σχετικά με αυτό το ζήτημα.   
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της αποστολής κατά Στωικό τρόπο, έμεινε απαθής μπροστά στις απειλές 

του Σέλευκου, απαντώντας σε αυτόν τον εκφοβισμό ότι ο Ηρακλής είναι 

πιο δυνατός: «Ὑφ' οὗ Σέλευκος παροξυνθεὶς, τούς τε πρὸς αὐτὸν ἀφικομέ-

νους πρέσβεις ἀπειλητικοῖς ἐξεφαύλιζε λόγοις καὶ κατέπληττεν, ἑνὸς τοῦ 

Χαμαιλέοντος οὐδὲν ὀρρωδήσαντος τὰς ἀπειλὰς, ἀλλὰ φαμένου «Ἡρακλῆς 

κάρρων, Σέλευκε» (κάρρων δὲ ὁ ἰσχυρότερος παρὰ Δωριεῦσιν»224.  

Από τα λίγα αποσπάσματα, τα οποία σώζονται από το έργο του, 

για το οποίο κυριότερη πηγή αποτελεί ο Αθήναιος, συμπεραίνουμε ότι 

ήταν ένας μάλλον πολυγραφότατος συγγραφέας και ασχολήθηκε κυρίως 

με τη μελέτη της ποίησης και του θεάτρου, ενώ φαίνεται ότι έγραψε και 

έργα, τα οποία είχαν ως αντικείμενο την ηθική, τη μουσική και τη θεολο-

γία. Ήταν πολυγραφότατος και διατηρούνται αρκετοί τίτλοι των έργων 

του, όπως το Περί θεῶν225, του οποίου τα μοναδικά σωζόμενα χωρία 

μνημονεύουν ότι απέδιδε την πατρότητα του ρητού γνῶθι σαυτόν στον 

Θαλή και ο Προτρεπτικός226, στα σωζόμενα χωρία του οποίου κυριαρχεί 

η πραγμάτευση της μουσικής τέχνης και επιχειρείται η ανάδειξη του παι-

δευτικού της χαρακτήρα, καθώς ο Χαμαιλέων θεωρεί ότι «ἅπαντα σχεδὸν 

διανοημάτων εἶναι καὶ ποητικῆς χρώματα»227, καθώς και η ανάδειξη του 

καταπραϋντικού ρόλου, τον οποίο διαδραματίζει αυτή η τέχνη στην αντι-

μετώπιση των παθών: «καὶ γὰρ τὰ ἤθη παιδεύει καὶ τοὺς θυμοειδεῖς καὶ 

τὰς γνώμας διαφόρους καταπραΰνει. Κλεινίας γοῦν ὁ Πυθαγόρειος, ὡς 

Χαμαιλέων ὁ Ποντικὸς ἱστορεῖ καὶ τῷ βίῳ καὶ τοῖς ἤθεσιν διαφέρων, εἴ 

ποτε συνέβαινεν χαλεπαίνειν αὐτὸν δι' ὀργήν, ἀναλαμβάνων τὴν λύραν 

ἐκιθάριζεν. πρὸς δὲ τοὺς ἐπιζητοῦντας τὴν αἰτίαν ἔλεγεν ‘πραΰνομαι’»228.  

Έγραψε επίσης τα έργα Περί ἡδονῆς229 και Περί μέθης230, το οποίο 

κατά τον Αθήναιο, φαίνεται ότι περιέγραφε τη συνήθεια της κατανάλω-

                                                 
224 Fr. 1. Βλέπε ειδικότερα και S. M. Sherwin-White, A. Kuhrt, From Samarkhand to 

Sardis – A Νew Αpproach to the Seleucid Empire, University of California Press, 

Berkeley – L.A., 1993, σελ. 137.  
225 Fr. 2 a – c (=Κλήμης, Στρωματεῖς Ι ΧΙV 60,3 και Anecdota Graeca ed. J. Bekker 

(1814) I, 233, 15).  
226 Fr. 3 – 6 (=Ἀθήναιος IV 184c και XIV 623f, Φιλόδημος, Περὶ μουσικῆς Vol. Herc. 

XVII 17 p. 83 και 30, 1 p. 17).  
227 Fr. 5, πβ. και Fr. 6. Ο Φιλόδημος, ο οποίος αποτελεί την πηγή μας για αυτά τα δύο 

αποσπάσματα, επιχειρεί να αντικρούσει τις απόψεις του Αριστοτέλη, όπως αυτές εκ-

φράζονται στα Πολιτικά (1340 a 12 – 23) και αρνείται ότι η μουσική έχει παιδευτική 

αξία, καθώς σύμφωνα με την άποψή του, η μουσική δεν έχει τη δυνατότητα να στρέ-

ψει την ψυχή προς το καλό ή το κακό. Σχετικά με την κριτική του Φιλόδημου στον 

Αριστοτέλη βλέπε S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis – Ancient Texts and Mod-

ern Problems, Princeton University Press, New Jersey, 2002, σελ. 234 – 262. 
228 Fr. 4. 
229 Fr. 7 – 8 (=Ἀθήναιος VIII 347e και VI 273b). Από αυτό το έργο διατηρούνται από 

τον Αθήναιο δύο σύντομες αναφορές, η πρώτη εκ των οποίων αποδίδεται με κάποια 

διστακτικότητα στον Χαμαιλέοντα και παρουσιάζει τη στάση του Αισχύλου όταν ητ-

τήθηκε με άδικο τρόπο σε κάποιους δραματικούς αγώνες, ο οποίος δήλωσε ότι: 
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σης οινοπνευματωδών ποτών στον ελληνικό κόσμο, δίνοντας παράλληλα 

πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις διαφόρων γνωστών προσώπων του 

αρχαίου κόσμου σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι, 

καθώς ο Αθήναιος αποτελεί την κύρια πηγή για αυτό το έργο, ό,τι γνωρί-

ζουμε για αυτό έχει φτάσει σε εμάς φιλτραρισμένο από τον Ναυκρατίτη 

συγγραφέα, ο οποίος επιλέγει φυσικά τα χωρία , που παρουσιάζουν κά-

ποιο ενδιαφέρον για το δικό του περιγραφικού ερανιστικού χαρακτήρα 

έργο231. 

Ωστόσο ενδιαφέρθηκε περισσότερο για την ποίηση συγγράφοντας 

αρκετά βιβλία σχετικά με το έργο καταξιωμένων ποιητών. Έτσι, ενδέχε-

ται να έγραψε έργα για τον Ησίοδο232 και τον Αλκμάνα233, ενώ μαρτυρεί-

ται από αρκετές πηγές ότι μελέτησε το έργο του Ομήρου, συγγράφοντας 

μάλιστα το βιβλίο Περί Ίλιάδος234. Επιπλέον έγραψε μελέτες αφιερωμέ-

νες στο έργο λυρικών ποιητών, όπως Περὶ Σαπφοῦς235, Περὶ Στησιχό-

ρου236, Περὶ Λάσου237, Περὶ Πινδάρου238, Περὶ Σιμωνίδου239 και Περὶ 

Ἀνακρέοντος240. Τέλος συνέταξε και έργα αφιερωμένα στο θέατρο, όπως 

                                                                                                                                            

«χρόνῳ τὰς τραγῳδίας ἀνατιθέναι, εἰδὼς ὅτι κομιεῖται τὴν προσήκουσαν τιμήν» (Fr. 7). 

Η δεύτερη αναφορά σε αυτό το έργο, προβάλλει την περίπτωση του Συβαρίτη Σμιν-

δυρίδη, ο οποίος διήγε τρυφηλότατο βίο και επιθυμώντας να επιδείξει πόσο ευτυχι-

σμένος ζούσε, κόμπαζε διότι επί είκοσι έτη δεν είχε δει το φώς του ήλιου, καθώς κοι-

μόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας (Fr. 8). 
230 Fr. 9 – 13 (=Ἀθήναιος, Ι 22e, Χ 427b και 429f, ΧΙ 461a και Κλήμης, Στρωματεῖς Ι 

ΧXVI 170,3).  
231 Έτσι, σε αυτό το σύγγραμμα, υπάρχει η αναφορά στη συνήθεια της χρήσης μεγά-

λων ποτηριών για την κατανάλωση οίνου, η οποία είχε, όπως φαίνεται, αναπτυχθεί 

την εποχή του Χαμαιλέοντα και την οποία ο περιπατητικός φιλόσοφος αποδίδει σε 

βαρβαρική επιρροή (Fr. 9). Άλλη μία αναφορά στην αρνητική επίδραση των βαρβά-

ρων στον ελληνικό κόσμο συναντάμε με την μνεία του Σπαρτιάτη Κλεομένη, ο οποί-

ος συναναστρεφόμενος με Σκύθες, εξοικειώθηκε στην κατανάλωση άκρατου οίνου, 

γεγονός το οποίο τον οδήγησε στην παράνοια (Fr. 10, πβ. και Ηρόδοτος, ΧΙ 84). 
232 Διογένης Λαέρτιος V 92.  
233 Fr. 24 – 25 (=Ἀθήναιος ΙΧ 389f και ΧΙΙΙ 600f).  
234 Fr. 14 – 22 (=Scholia Genava Homer Φ 390 vol. I p. 206 Nicole, Scholia Vetusta 

In Apollonii Rhodii Argonautica Ι 139 – 144a και II 904 – 10a, Τατιανός, Πρὸς Ἕλλη-

νας 31 84. 31, Scholia Veneta A Homer M 231 και Ψ 94, 454, Scholia T Homer T62, 

Scholia HPQ Homer ε 334 και Εὐστάθιος, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα καὶ 

Ὀδύσσειαν ε 334 p. 1453, 50).  
235 Fr. 26 – 27 [=Ἀθήναιος ΧΙΙΙ 599c και Oxyrhynchus papyri XV (1922) 1800 fr. 1]. 
236 Fr. 28 – 29 (=Ἀθήναιος XIV 620e, Codex Estensis α U.5,10 (Olim 3 D8), Codex 

Neapolitanus II F25, scol. Aristoph. Νεφέλαι 967, Oxyrhynchus papyri XIII (1919) 

1611 fr.6, Oxyrhynchus papyri 2506 fr.26 col. I). 
237 Fr. 30 (=Ἀθήναιος VIII 238 b). 
238 Fr. 31 – 32 (= Ἀθήναιος XIII 573 c, Vita Pindari Ambrosiana, Scholia in Olym-

pionicas ed. Drachmann p.1). 
239 Fr. 33 – 35 (=Ἀθήναιος X 456 c, XIII 611 a και XIV 656 c). 
240 Fr. 36 (=Ἀθήναιος ΧΙΙ 533 c). 
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Περὶ Σατύρων241, Περὶ Θέσπιδος242, Περὶ Αἰσχύλου243 και Περὶ κωμῳδί-

ας244.  

Συμπερασματικά, είναι μάλλον σαφές ότι ο Χαμαιλέων υπήρξε έ-

νας δραστήριος κριτικός της ελληνικής λογοτεχνίας και ενδεχομένως το 

έργο του να αποτελούσε έναν πολύτιμο οδηγό για όποιον θα επιθυμούσε 

να εντρυφήσει σε λεπτομέρειες του βίου των διασήμων ποιητών του αρ-

χαίου κόσμου. Αυτό τουλάχιστον συνάγεται από τις σωζόμενες αναφορές 

στο έργο του, του οποίου το φιλοσοφικό τμήμα πιθανότατα δεν έχαιρε 

ανάλογης εκτίμησης με τη λογοτεχνική κριτική που άσκησε ο Χαμαιλέων 

και κατά συνέπεια χάθηκε. Είναι εμφανές ότι ακόμη και σε φιλοσοφικού 

περιεχομένου έργα, έχει την τάση να επιμένει στην παράθεση λεπτομε-

ρειών από τον βίο διαφόρων προσώπων, στοιχείο που ενδεχομένως είναι 

περισσότερο ενδεικτικό ενός κριτικού της λογοτεχνίας που φιλοσοφεί 

παρά ενός φιλοσόφου που ασκεί λογοτεχνική κριτική245.       

 

ς) Κλέαρχος 
 

Ο Κλέαρχος καταγόταν από τους Σόλους της Κύπρου και υπήρξε 

πολυγραφότατος μελετητής δραστηριοποιούμενος σε μία ευρείας  έκτα-

σης ποικιλία θεμάτων246. Αν και μαθήτευσε στην Αθήνα, κοντά στον Α-

ριστοτέλη, πιθανότατα θα διάβηκε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της 

εκπαίδευσής του, διαπαιδαγωγούμενος από τον Θεόφραστο, καθώς αν 

δεχτούμε ότι ο Κλέαρχος γεννήθηκε το 340 π.Χ., όταν απεβίωσε ο Αρι-

στοτέλης το 322, ο Κύπριος φιλόσοφος θα ήταν δεκαοκτώ ετών, οπότε 

είναι μάλλον λογικό να υποθέσουμε ότι ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του 

δίπλα στον διάδοχο του Σταγειρίτη.  

Γεννήθηκε σε έναν κόσμο, ο οποίος έμελλε να αλλάξει με γοργούς 

ρυθμούς και πρωταγωνιστές στα δρώμενα υπήρξαν ο Αλέξανδρος και ο 

                                                 
241 Fr. 37 a – c (=Μιχαὴλ Ἀποστόλιος, Συναγωγὴ παροιμιῶν ΙΙΙ 60, Σούδα Α 3668 και 

3907). 
242 Fr. 38 (=Σοῦδα Ο 806 Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον).  
243 Fr. 39 – 42 (= Ἀθήναιος Ι 21 e και 22 a, ΙΧ 375 d, Χ 428 f και XIV 628 d).  
244 Fr. 43 – 44 (= Ἀθήναιος ΙΧ 373 f και 406 e).  
245 O D. Mirhady, επισημαίνει ότι ο Χαμαιλέων μελετά τη λογοτεχνική παραγωγή στο 

πλαίσιο των ενδιαφερόντων της σχολής, αφού συχνά το όνομά του μνημονεύεται δί-

πλα σε εκείνο του Αριστοτέλη(“Something to Do with Dionysus – Chamaeleon on the 

Origins of Tragedy”, στο Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea – 

Text, Translation and Discussion, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jer-

sey, 2012, σελ. 387 – 410). Βλ. ακόμη σχετικά με τα βιογραφικά του έργα και S. 

Schorn, Studien zur hellenistischen Biographie und Historiographie, DeGruyter, Ber-

lin – Boston, 2018, σελ. 51 – 78. Θα δούμε βέβαια πιο αναλυτικά, τον τρόπο με τον 

οποίο ο Χαμαιλέων εντάσσεται στην παράδοση του Λυκείου στην λογοτεχνική κριτι-

κή στο σχετικό κεφάλαιο.  
246 Fr. 1. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
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Δαρείος ο Γ΄, οι οποίοι θα συγκρούονταν με έπαθλο την κυριαρχία στον 

κόσμο247. Τόσο η Κύπρος από την οποία καταγόταν ο Κλέαρχος, όσο και 

η Αθήνα στην οποία εγκαταστάθηκε, προκειμένου να ενταχθεί στο Λύ-

κειον, βίωσαν τη μεταμόρφωση αυτού του κόσμου, συμμετέχοντας στα 

γεγονότα248. Ο ίδιος κατόρθωσε μέσα σε αυτό το πολυτάραχο περιβάλλον 

τη στιγμή που γεννιόταν ένας νέος πολιτισμός, να βρει διέξοδο για τα φι-

λοσοφικά του ενδιαφέροντα, εκμεταλλευόμενος αυτόν ακριβώς τον κό-

σμο που έπαιρνε νέα μορφή.  

Φαίνεται ακόμη ότι, ορμώμενος από ενδιαφέρον για τη μελέτη των 

ανατολικών πολιτισμών και υπο την επίδραση των εκστρατειών του Αλε-

ξάνδρου, διέσχισε τα ασιατικά εδάφη και ταξίδεψε ως το σημερινό Αφ-

γανιστάν, στην Αλεξάνδρεια την επί του Ώξου της Βακτριανής, όπου α-

νευρέθη μία στήλη, στην οποία αναγράφονται δελφικά διδάγματα και 

δηλώνεται ότι αυτά αντιγράφησαν από τον Κλέαρχο (αν και δεν αναφέ-

ρονται άλλα στοιχεία για την ταυτότητα αυτού του προσώπου, είναι αρ-

κετά πιθανόν να πρόκειται για τον περιπατητικό φιλόσοφο). Η επιγραφή 

της Βακτριανής πόλης, είχε τοποθετηθεί στον τάφο του Κινέα, ο οποίος 

παρουσιαζόταν ως ιδρυτής του οικισμού και διαβάζονται σε αυτήν τα 

παρακάτω διδάγματα, τα οποία αποτελούν συμβουλές ορθής συμπεριφο-

ράς προς τους ανθρώπους, ανάλογα με την ηλικία τους: «παῖς ὢν κόσμιος 

                                                 
247 Αξίζει να μνημονευθεί η ομοιότητα, η οποία εντοπίζεται στις συνθήκες κάτω από 

τις οποίες οι δύο ηγεμόνες κατέλαβαν τους θρόνους τους, αφού η άνοδος του  Δαρεί-

ου του Γ΄ στο θρόνο υπήρξε αποτέλεσμα των ραδιουργιών του Βαγόα, ο οποίος δο-

λοφόνησε δύο προκατόχους του και τους υιούς του, ενώ ο Αλέξανδρος καταλαμβάνει 

τον Μακεδονικό θρόνο, αφού δολοφονείται ο Φίλιππος.   
248 Η πατρίδα του, οι Σόλοι ήταν ελληνική αποικία και όπως τα περισσότερα κυπρια-

κά βασίλεια ήταν υποτελές στον Πέρση βασιλιά, αλλά όταν ξεκίνησε η επέλαση του 

Αλέξανδρου στην Ασία, οι Κύπριοι δήλωσαν έμπρακτα την υποτέλειά τους στον Έλ-

ληνα ηγεμόνα θέτοντας στην υπηρεσία του τον στόλο τους. Κατά την διάρκεια της 

μακράς διαμάχης που ξέσπασε ανάμεσα στους διαδόχους του Αλεξάνδρου, η πόλη 

ακολούθησε την τύχη του νησιού, το οποίο το 315 π.Χ., από την κατοχή του Αντίγο-

νου πέρασε στον Πτολεμαίο, ο οποίος φαίνεται ότι αντιμετώπισε δυσκολίες να το 

διατηρήσει κάτω από τον έλεγχό του, αφού δύο χρόνια αργότερα θα καταπνίξει μία 

εξέγερση. Το 306 ωστόσο, η Κύπρος πέρασε στην κατοχή του υιού του Αντίγονου, 

Δημητρίου του Πολιορκητή και ο Πτολεμαίος την επανέκτησε το 294. Η Αθήνα, στην 

οποία εγκαταστάθηκε προκειμένου να εντρυφήσει στην φιλοσοφία, περνά μία μακρά 

περίοδο πολιτικής αστάθειας, αφού το 322 π.Χ. ηττάται στον Λαμιακό πόλεμο από 

τον Αντίπατρο, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα θα συμμετάσχει διχασμένη στον Μα-

κεδονικό εμφύλιο, καταδικάζοντας τον επιφανή πολιτικό της Φωκίωνα σε θάνατο, 

ώσπου την επόμενη χρονιά ο Κάσσανδρος κυριαρχεί στην πόλη, παραδίδοντας την 

διαχείριση της εξουσίας στον Δημήτριο τον Φαληρέα. Υπό την διακυβέρνηση του 

Φαληρέα, φαίνεται ότι ξεκινά μία περίοδος πολιτικής σταθερότητας, η οποία θα 

διαρκέσει μία δεκαετία και θα διακοπεί με την κατάληψη της πόλεως από τον Δημή-

τριο τον Πολιορκητή, ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα σκανδαλίσει τους Αθηναίους με 

τη συμπεριφορά του, θα υπερασπιστεί την πόλη απέναντι στον Κάσσανδρο και θα την 

απελευθερώσει από την τυραννία του Λαχάρη. 
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γίνου, ἡβῶν ἐγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτης εὔβουλος, τελευτῶν ἄλυ-

πος»249. Σε αυτό το επίγραμμα καθίσταται επιπλέον γνωστόν, όπως προ-

αναφέρθηκε, ότι αυτές οι σοφές ρήσεις ανεγράφησαν από τον Κλέαρχο 

κατά μεταφορά απο το μαντείο των Δελφών: «ἀνδρῶν τοι σοφά ταῦτα 

παλαιοτέρων ἀνακεῖ[τα]ι ῥήματα ἀριγνώτων Πυθοῖ ἐν ἡγαθέαι∙ ἔνθεν 

ταῦτ[α] Κλέαρχος ἐπιφραδέως ἀναγράψας εἴσατο τηλαυγῆ Κινέου ἐν τεμέ-

νει»250. 

Δεδομένου ότι στην Βακτριανή και τη Σογδιανή είχε εγκατασταθεί 

ένας συμπατριώτης του Κλέαρχου, ο Στασάνωρ, ο οποίος είχε αποκτήσει 

εξουσία σε αυτά τα εδάφη, είναι πιθανόν ο Κλέαρχος, επιδιώκοντας  να 

βρει αρωγό τον συμπατριώτη του στην εγκατάστασή του στην κεντρική 

Ασία, να αναχώρησε για την Ανατολή γύρω στο 306 π.Χ., στα μέσα της 

τέταρτης δεκαετίας του βίου του, καθώς τότε ο Δημήτριος ο Πολιορκη-

τής επικρατεί τόσο στην Αθήνα, όπου ξεκινούσε μία περίοδος πολιτικής 

αστάθειας, όσο και στην πατρίδα του φιλοσόφου, την Κύπρο, αφού μετά 

τη ναυμαχία στη Σαλαμίνα, καταλαμβάνει το νησί251. 

Το περιβάλλον, το οποίο θα συνάντησε στην Ανατολή δεν θα του 

φαινόταν τόσο αλλότριο, αφού, όπως παρατηρεί ο F. Chamoux, παρά το 

κοσμοπολίτικο περιβάλλον των ελληνιστικών πόλεων, οι Έλληνες της 

εποχής των διαδόχων του Αλεξάνδρου, πίστευαν στην αξία του ελληνι-

κού πολιτισμού, στον ελληνικό τρόπο ζωής και στους πατρώους θεούς 

(αυτό καθίσταται εμφανές και από την επιγραφή στην Αλεξάνδρεια την 

επί του Ώξου, στην οποία μνημονεύεται και ο Κλέαρχος) και, αν και ήταν 

περιτριγυρισμένοι από βαρβαρικούς πληθυσμούς και απομακρυσμένοι 

από τα πατρώα εδάφη τους, αυτοί οι άνθρωποι έμειναν πιστοί στον δικό 

τους τρόπο ζωής και αυτή η πίστη, θεμελιωνόταν στην θρησκεία, το ελ-

                                                 
249 L. Robert, “De Delphes a l’ Oxus – inscriptions Grecques nouvelles de la Bactri-

ane”, στο Comptes Rendues de l’ Académie des Inscriptions et Belles Lettres, (1968), 

σελ. 424. Πβ. και Στοβαίος, Ἀνθολόγιον ΙΙΙ 1, 173. 
250 Στο ίδιο, σελ. 422, γενικότερα για αυτές τις επιγραφές βλέπε στο ίδιο έργο, σελ. 

416 – 417. 
251 Με την επικράτησή του στην Αττική, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής τερματίζει την 

κυριαρχία του συνονόματού του Φαληρέα, ο οποίος όντας περιπατητικός φιλόσοφος, 

θα είχε προσφέρει κάποια υποστήριξη στη σχολή του και ενδεχομένως να αναζήτησε 

και κάποια υποστήριξη από αυτήν. Ίσως ο Κλέαρχος να αναμίχθηκε στα πολιτικά 

δρώμενα της εποχής, παίρνοντας θέση κατά του Δημητρίου του Πολιορκητή, γεγονός 

το οποίο αν ισχύει, θα τον ανάγκαζε να αποφύγει την επικράτεια του Μακεδόνα ηγέ-

τη. Αν και στις αναφορές που διαθέτουμε για τον Κλέαρχο, δεν διατηρούνται οι πολι-

τικές αντιλήψεις του, είναι ξεκάθαρο από τα αποσπάσματα που μνημονεύουν το έργο 

του Περί βίων, ότι ο Κύπριος φιλόσοφος δεν τάσσεται ηθικά υπέρ της τρυφής (Fr. 37 

– 62). Αν αντιπαραβάλουμε τις ηθικές αντιλήψεις του Κλέαρχου με όσα ηθικά ελατ-

τώματα αποδίδονται στον Δημήτριο (ενδεικτικά βλέπε Πλούταρχος, Δημήτριος 26 – 

27), συμπεραίνουμε ότι η μεταξύ τους διαφωνία ήταν αναπόφευκτη.          
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ληνικό πνεύμα και την τέχνη252. Άλλωστε έχει βρεθεί στην περιοχή και 

τμήμα ενός αριστοτελικού διαλόγου, το οποίο ταυτίζεται από ορισμένους 

μελετητές με τον Σοφιστή253, ένδειξη ότι μάλλον οι προσπάθειες του 

Κλέαρχου στην περιοχή είχαν αποτέλεσμα. 

Ανάμεσα στα έργα του συγκαταλέγονται δύο μελέτες για το έργο 

του Πλάτωνα, που επιγράφονται Πλάτωνος ἐγκώμιον254 και Περὶ τῶν ἐν 

τῇ Πλάτωνος πολιτείᾳ μαθηματικῶς εἰρημένων255, το έργο Ἀρκεσίλαος για 

τον ομώνυμο φιλόσοφο256, ενώ σχετικό με τις πλατωνικές αντιλήψεις πε-

ρί ψυχής, είναι και το έργο του Περὶ ὕπνου257, στο οποίο βασικό ρόλο κα-
                                                 
252 Hellenistic Civilization, M. Roussel (μτφρ.), Blackwell Publishing, 2003, σελ. 320 

– 322.  
253 Στα σπαράγματα αυτού του κειμένου ο Ξενοκράτης σχολιάζει την θεωρία των ι-

δεών, βλ. σχετ. για αυτά τα χωρία M.I. Parente, “Il Papiro Philosophico di Ai 

Khanoum”, Studi su Codoci e Papiri Filosofici – Platone, Aristotele, Ierocle, L.S. 

Olschi (ed.), Academia Toscana di Scienze e Lettere, Florence, 1992, σελ. 169 – 188 

και C. Rapin, “Fouilles d’ Ai Khanoum – La Tresorerie du Palais Hellenistique d’ Ai 

Khanoum”, Memoire de la Delegation Archeologique Francaise en Afghanistan, 

tome 33, De Boccard, Paris, 1992, σελ. 115 – 124.  
254 Fr. 2a – b (=Διογένης Λαέρτιος ΙΙΙ 2 και Ἱερώνυμος, Adversus Iovinianum I 42). 

Το μόνο στοιχείο, το οποίο διαθέτουμε για αυτό το έργο, είναι μία διήγηση, κατά την 

οποία ο πατέρας του φιλοσόφου δεν ήταν ο Αρίστων, αλλά ο θεός Απόλλων και ο 

Διογένης και ο Ιερώνυμος, επικαλούνται ως πηγές αυτής της εξιστόρησης, εκτός από 

τον Κλέαρχο, τον Αναξιλαίδη και τον ανιψιό του Πλάτωνα Σπεύσιππο. Είναι βέβαιο 

ότι ο Σπεύσιππος, όντας συγγενής του φιλοσόφου, δεν θα έδινε πολύ σημασία σε αυ-

τήν την ιστορία και ο Κλέαρχος πρέπει να την συμπεριέλαβε στο εγκώμιό του επειδή 

του φάνηκε ως υλικό, το οποίο θα ταίριαζε σε ένα τέτοιο έργο αν και ο ίδιος θα ανα-

γνώριζε ότι αποτελούσε μία ψευδή διήγηση (Βλ. σχετ. και F.H. Fortenbaugh, “Biog-

raphy and the Aristotelian Peripatus”, στο S. Schorn (ed.), Die Griechische Biog-

raphien Hellenistischer Ζeit, W. De Gruyter, Berlin, 2007, σελ. 45 – 78). Ο Ιερώνυ-

μος στη δική του εκδοχή της ιστορίας, αναφέρει ότι η μητέρα του φιλοσόφου ήταν 

παρθένα όταν ο Πλάτων γεννήθηκε, αλλά αναμφισβήτητα ο ίδιος απορρίπτει το αλη-

θές αυτής της διήγησης, την οποία απλά παραθέτει ανάμεσα σε άλλες προκειμένου να 

επιτεθεί στις αντιλήψεις του Ιοβινιανού και να συσχετίσει τους χριστιανικούς μύθους 

με τον αρχαίο κόσμο.  
255 Fr. 3 – 4 (=Ἀθήναιος ΧΙ 393 a και Πλούταρχος Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας 

1022 c). Στο κείμενο του Αθήναιου περιγράφονται παγίδες για κάποια είδη πτηνών 

και στην αναφορά του Πλούταρχου γίνεται μνεία στις απόψεις του Κλέαρχου επάνω 

σε ένα απόσπασμα του Τίμαιου (35 a), το οποίο σχετίζεται με τα μαθηματικά.  
256 Fr. 11 – 12 (=Σχόλιο στους πλατωνικούς Νόμους 739a και Εὐστάθιος, Παρεκβολαὶ 

εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν α 107 p. 1397,34). Στα αποσπάσματα αυτού 

του έργου, παρομοιάζονται οι πεσσοί που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι της πεττείας 

με τους πλανήτες. Σύμφωνα με τον F. Wehrli, το έργο είχε τη μορφή διαλόγου και η 

από μέρους του Αρκεσίλαου αποδοχή της πλατωνικής θεολογίας, ώθησε τον Κλέαρχο 

στη συγγραφή του (Die Schule des Aristoteles – Texte und Kommentar, vol. 3, Schabe 

& co, Basel, 1969, σελ. 49).  
257 Fr. 5 – 10 (=Κλήμης, Στρωματεῖς Ι ΧV 70, 2 Ἰώσηπος, Περὶ ἀρχαιότητος Ἰουδαίων 

λόγος α Ι 22 Πρόκλος, Εἰς τὰς Πλάτωνος Πολιτείας ὑπόμνημα II p. 113,19 και p. 

122,22 Θεοδώρητος, Ἑλληνικῶν παθημάτων θεραπευτικὴ V 18 Gelius, Noctae Atticae 
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τέχει η πλατωνικής προέλευσης αντίληψη ότι η ψυχή αποτελεί μία δια-

κριτή και ανεξάρτητη από το σώμα οντότητα, η οποία υπάρχει αιώνια258, 

ενώ προκειμένου να τεκμηριώσει τις θέσεις του, ο Κλέαρχος παραθέτει 

διάφορες παράδοξες διηγήσεις. Δυστυχώς είμαστε σε θέση να εκφράζου-

με μόνο εικασίες επιδιώκοντας να ερμηνεύσουμε την πηγή του ενδιαφέ-

ροντος του Κλέαρχου για τον Πλάτωνα. Αναμφισβήτητα η απάντηση σε 

αυτή την απορία θα βρισκόταν στο Πλάτωνος ἐγκώμιον, αλλά δεν διαθέ-

τουμε επαρκείς πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτού του έργου και 

μπορούμε απλά να υποθέσουμε ότι ο Κλέαρχος ενδιαφέρθηκε κυρίως για 

την πλατωνική ψυχολογία και κοσμολογία, τις οποίες ενδεχομένως μετα-

χειρίστηκε και στο δικό του έργο.  

Έτσι, παρατηρούμε ότι στο έργο Περὶ τοῦ πανικοῦ, από το οποίο 

διασώζεται μόνο μια αναφορά στον Αθήναιο259, καθώς και σε ένα από τα 

δύο αποσπάσματα του συγγράμματος Περὶ τῶν ἐν τῇ Πλάτωνος πολιτείᾳ 

μαθηματικῶς εἰρημένων, περιγράφει τον τρόπο, τον οποίο 

μεταχειρίζονται οι κυνηγοί προκειμένου να πιάνουν διάφορα είδη 

πτηνών, αποδίδοντας την επιτυχία της τεχνικής τους στην φαντασία, η 

οποία γεννιέται στην ψυχή των πτηνών, όταν αντικρύσουν το είδωλό 

τους. Η εξήγηση για αυτή την πλάνη στην οποία υποπίπτουν τα άβουλα 

πτηνά δίνεται ήδη στην Πολιτεία260, όπου επισημαίνεται ότι η ψυχή, όπως 

ο οφθαλμός, στρεφόμενη στο αληθές το αναγνωρίζει και διαθέτει γνώση, 

ενώ προσέχοντας σκιές και αντανακλάσεις, μόνο γνώμη μπορεί να 

εκφέρει. Ακόμη μάλιστα και η βιολογική δομή του ανθρώπινου σώματος, 

αντανακλά αυτή την αντίληψη, καθώς η νόηση τοποθετείται στην 

κεφαλή, ενώ οι επιθυμίες στο ήπαρ, το οποίο: «ὑπὸ δὲ εἰδώλων καὶ 

φαντασμάτων νυκτός τε καὶ μεθ΄ ἡμέραν μάλιστα ψυχαγωγήσοιτο»261. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο Κλέαρχος χρησιμοποιεί τις πλατωνικές αντιλήψεις 

για την ψυχή, προκειμένου να εμπλουτίσει το δικό του έργο και να 

ερμηνεύσει τον κόσμο. Ενδεχομένως να εντοπίζουμε τον απόηχο αυτών 

των πλατωνικών αντιλήψεων και στις απόψεις του για την τρυφή και τον 

ρόλο, τον οποίο αυτή διαδραματίζει στην ηθική κατάπτωση του 

χαρακτήρα, όπως εκφράζονται στο έργο του Περί βίων, όπου 

                                                                                                                                            

IV 11, 14). Αναμφισβήτα ο Κλέαρχος με τη συγγραφή αυτού του έργου ακολουθεί 

την παράδοση, την οποία εγκαινίασε ο Αριστοτέλης, συντάσσοντας τα έργα Περὶ 

ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως αλλά και Περὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς.  
258 Ενδεικτικά βλ. Φαίδων 78 b – 80 c.  
259 Fr. 36 (=XIV 389 f). Σε αυτό το χωρίο αναφέρει ότι κάποια είδη πτηνών διεγείρο-

νται από το θέαμα ή ακόμη το κελάηδισμα των θηλυκών του είδους, γεγονός το οποίο 

ο ίδιος αποδίδει σε ερεθίσματα, τα οποία δημιουργούνται στην ψυχή αυτών των ζώ-

ων, ωθώντας τα να φανταστούν το ζευγάρωμα.  
260 509 d – 510 a, αλλά αυτή η συζήτηση συνεχίζεται και στον Φίληβο (38 c – d). 

Σχετικά με τις αντιλήψεις του Πλάτωνα για την φαντασίαν, βλ. και M.W. Bundy, 

“Plato’s View of the Imagination”, Studies in Philology 19 (1922), σελ. 362-403. 
261 Τίμαιος 70 b – 71 a.  
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περιγράφονται οι συνέπειες από την επικράτηση των επιθυμιών έναντι 

της λογικής. Ο Κλέαρχος ωστόσο, παρά τον θαυμασμό του για τον 

Πλάτωνα δεν προχωρά περισσότερο στην αποδοχή αυτών των θεωριών, 

καθώς αυτή η ενέργεια θα ισοδυναμούσε με αποδοχή του πλατωνικού 

ιδεαλισμού απομακρύνοντάς τον από το Λύκειον. 

Ενδιαφέρθηκε ακόμη για την παιδεία συντάσσοντας το έργο Περί 

παιδείας262, όπου γίνεται για άλλη μια φορά εμφανές το ενδιαφέρον του 

για τους λαούς της Ανατολής. Στο σημαντικότερο σωζόμενο απόσπασμα 

αυτού του έργου, ο Κλέαρχος ασκεί κριτική στους Κυνικούς, προσάπτο-

ντάς τους την κατηγορία  ότι δεν έχουν υιοθετήσει κάποιον τρόπο ζωής, 

ο οποίος να αρμόζει σε άνθρωπο, αλλά έναν που ταιριάζει σε ζώο, έχο-

ντας μάλιστα απορρίψει τα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ζώου και 

διατηρώντας τα χειρότερα263. Η κριτική που ασκεί στον κυνικό βίο δεν 

είναι βέβαια δυνατόν να ενταχθεί σε μία διαμάχη ανάμεσα σε δύο φιλο-

σοφικές σχολές, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Κλέαρχος ξι-

φουλκώντας εναντίον των Κυνικών, θα είχε επιπλέον ως στόχο και όσους 

ενδεδυμένοι τον μανδύα του Κυνικού, επιχειρούν να αποκομίσουν τα 

προς το ζην, βλάπτοντας ωστόσο παράλληλα την φιλοσοφία. Η άσκηση 

κριτικής απέναντι σε αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί τους επόμενους αιώ-

νες, όπως καθίσταται εμφανές από τα κείμενα μεταγενέστερων του Κλέ-

αρχου συγγραφέων264.   
                                                 
262 Fr. 13 – 16 (=Διογένης Λαέρτιος Ι 9, Ἡσύχιος, (μανέρως) Ἀθήναιος ΧΙΙΙ 611 b και 

XV 697 f). Σε αυτά τα κείμενα, συνδέει τους Ινδούς γυμνοσοφιστές με τους Πέρσες 

μάγους, δηλώνοντας ότι έλκουν την καταγωγή τους από τους Πέρσες ιερείς (Fr. 13), 

αναφέρει ότι ο Αιγύπτιος Μανέρως υπήρξε μαθητής των Μουσών (Fr. 14), ενώ συνα-

ντάμε και μία αναφορά στον χορό των Συρβηναίων, μια έκφραση, με την οποία δη-

λώνεται ότι η ερμηνεία μίας ομάδας καλλιτεχνών είναι άναρχη και χαοτική και συνε-

πώς κάκιστης ποιότητας (Fr. 15). 
263 «Συνοψίζοντας επομένως, σύμφωνα με τον Σολέα Κλέαρχο, δεν ασκείτε βίο εγκαρ-

τέρησης, αλλά ζείτε κυριολεκτικά ως σκυλιά. Ωστόσο, αν και αυτό το ζώο διαθέτει τέσ-

σερις αρετές, εσάς δεν σας χαρακτηρίζει καμία από αυτές, αλλά αντίθετα υιοθετείτε τα 

χειρότερα γνωρίσματά του. Διότι ο σκύλος είναι ένα υπέροχο ζώο, όσον αφορά τη δυ-

νατότητα της όσφρησης, που διαθέτει και την ικανότητα να διακρίνει τι ανήκει στους 

οικείους του. Ακόμη είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσει σχέσεις με 

τον άνθρωπο, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο φυλά και προστατεύει τις οικίες  όσων 

του δείχνουν καλοσύνη. Αλλά εσείς, οι οποίοι μιμείστε τα σκυλιά δεν πράττετε τίποτε 

από αυτά, αφού δεν σχετίζεστε με ανθρώπους, ούτε ξεχωρίζετε κάποιον ανάμεσα στις 

συναναστροφές σας. Επιπλέον, όντας ατελείς ως προς την ευαισθησία, ζείτε νωχελικά 

και δίχως ουσία. Ενώ όμως ο σκύλος είναι ένα εριστικό και λαίμαργο ζώο και ταλαί-

πωρο ως προς τη διαβίωσή του και γυμνό, αυτά του τα γνωρίσματα τα ασπάζεστε, ό-

ντας εριστικοί και λαίμαργοι και ζώντας εκτός των άλλων ανέστιοι, με αποτέλεσμα να  

στερείστε αρετής και να είστε ανίκανοι για οποιοδήποτε χρήσιμο σκοπό στη ζωή» (Fr. 

16).  
264 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο έργο του Λουκιανού Δραπέται (3 – 21), η Φι-

λοσοφία διαμαρτύρεται στον πατέρα της Δία για τα δεινά, στα οποία την έ-

χουν ρίξει οι ψευτοφιλόσοφοι, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ξιπασμένοι δού-
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 Έγραψε και έργα ηθικής φιλοσοφίας όπως μαρτυρούν τα συγ-

γράμματά του Περί φιλίας265, Γεργίθιος266 (αναφερόταν σε κάποιον κόλα-

κα του Αλεξάνδρου από την Γέργιθα και μελετά το φαινόμενο της κολα-

κείας) και Περὶ βίων267, που εκτεινόταν μάλιστα σε οκτώ τουλάχιστον 

βιβλία268 και συνιστά μια παρουσίαση διαφόρων τρόπων ζωής, επιδιώκο-

ντας να καταδείξει τις συνέπειες, τις οποίες επιφέρει στον χαρακτήρα και 

τη συμπεριφορά των ανθρώπων ένας βίος αφιερωμένος στην τρυφή.   

Στα έργα ηθικής φιλοσοφίας πρέπει να ενταχθούν και τα Ἐρω-

τικὰ269, στα οποία, όπως μαρτυρεί ο τίτλος, πραγματεύεται το θέμα του 

έρωτα και όπως επισημαίνει ο S. A. White, στα χωρία που έχουν διατη-

ρηθεί, κυριαρχούν τρία βασικά θέματα. Η οπτική έλξη και η φυσική της 

θεμελίωση, ερωτικές ιστορίες, οι οποίες αναφέρονται σε διάσημους ηγέ-

τες, και αποσπάσματα, τα οποία παρουσιάζουν τον έρωτα ως θέμα για 

την ποίηση270. Διακρίνουμε ωστόσο ένα ακόμη θέμα, στο οποίο δεσπόζει 

η μελέτη αντικειμένων, τα οποία συνδέονται συμβολικά με τα ερωτικά 

συναισθήματα271. 

                                                                                                                                            

λοι. Επιπλέον στο έργο του Συμπόσιον ή Λάπιθαι  έχουμε μια παρωδία των 

διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σατιρίζονται οι 

Κυνικοί στα χωρία 12 – 14, 16 και η Στοά στα χωρία 22 – 25). Ακόμη, ο Επί-

κτητος φροντίζει να προειδοποιήσει τον επίδοξο Κυνικό για τις δυσκολίες του 

Κυνικού βίου (Διατριβαί  ΙΙΙ κβ, 9 – 12· IV η, 12 · ΙΙΙ ιγ, 22 – 23), ενώ και ο 

αυτοκράτωρ Ιουλιανός τους αποκαλεί ἀποτακτίτας (Πρὸς Ἡράκλειον κυνικὸν περὶ 

τοῦ πῶς κυνιστέον καὶ εἰ πρέπει τῷ κυνὶ μύθους πλάττειν  18. 35).Ειδικότερα για 

τους Κυνικούς βλέπε και Α. Μπαγιόνας, Ἡ Πολιτική Φιλοσοφία τῶν Κυνικῶν, 

εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1970.  
265 Fr. 17 – 18 (=Ἀθήναιος VIII 349 f και XII 533 e). Στο πρώτο χωρίο, αναφέρεται 

ότι ο Θεμιστοκλής αφού αγόρασε μία πολύ όμορφη τριπλή κλίνη, είπε ότι θα ήταν 

πολύ ευτυχής, εάν θα τη γέμιζε με φίλους, ενώ στο δεύτερο μνημονεύεται ότι ο κιθα-

ριστής Στρατόνικος, όποτε επιθυμούσε να αναπαυθεί, ζητούσε από έναν δούλο να του 

φέρει κάτι να πιεί ακόμη και αν δε διψούσε, προκειμένου, όπως δήλωνε, να μην δι-

ψάσει αργότερα.  
266 Fr. 19 – 20 (=Ἀθήναιος VI 255 c, 258 a).  
267 Fr. 37 – 62 (=Ἀθήναιος Ι 5f,I 6 b – c, IV 157 c, VI 234 f, VIII 344c, IX 396 c, X 

416 b, XII 514 c – d, 515e, 518c, 522 d, 524e, 524b, 529 d, 530c, 539b, 540e, 541c, 

543 c, 548 b – c, XV 681c, 687a, Ησύχιος, Γλυκὺς ἀγκών και Διὸς ἐγκέφαλος, Ζηνό-

βιος, Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν  III 41, IV 87, VI 18). Πρέπει 

βέβαια να αναγνωριστεί η επίδραση του Θεοφράστου στη συγγραφή αυτού του έργου 

και άλλων παρόμοιων προϊόντων της σχολής, αλλά θα μελετήσουμε αυτό το θέμα σε 

επόμενο κεφάλαιο. 
268 Fr. 62. 
269 Fr. 21 – 35 (=Ἀθήναιος ΙΙ 57 e, VI 255 b, XII 553 e, XIII 564 a, 573 a, 589 d, 590 

b, 596 f, 605 d – e, 606 c και e, XIV 619 c, 639 a και XV 669 f).   
270 S. A. White, “Clearchus on Love”, (December 3, 2001). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1310728, σελ. 9. 
271 Σώζεται ακόμη ένα χωρίο (Fr. 35), που δεν εντάσσεται σε κάποια από αυτές τις 

κατηγορίες και στο οποίο ο Κλέαρχος επιχειρεί να ερμηνεύσει τον μύθο, σύμφωνα με 

http://ssrn.com/abstract=1310728
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Συγκέντρωσε ακόμη παροιμίες και γρίφους με τα έργα Παροιμί-

αι272 και Περί γρίφων273,  ακολουθώντας την παράδοση της σχολής274 και 

προβάλλοντας διάφορα πολιτισμικά στοιχεία του αρχαίου κόσμου, επι-

χείρησε να δώσει μία λογική επεξήγηση σε αυτά τα ρητά. Ο ίδιος άλλω-

στε ήταν της γνώμης ότι η μελέτη των παροιμιών και των γρίφων δεν α-

ποτελούσε κάποια ασύμβατη με τη φιλοσοφία δραστηριότητα, αφού οι 

αρχαιότεροι με αυτόν τον τρόπο φρόντιζαν να καλλιεργούν και να προ-

βάλλουν την παιδεία τους: «ἡ τῶν γρίφων ζήτησις οὐκ ἀλλοτρία φιλοσο-

φίας, καὶ οἱ παλαιοὶ τὴν τῆς παιδείας ἀπόδειξιν ἐν τούτοις ἐποιοῦντο»275. 
                                                                                                                                            

τον οποίο η Ελένη της Τροίας γεννήθηκε από ένα αυγό. Κατά την αλληγορικής προ-

σέγγισης ερμηνεία του, τα τμήματα των σπιτιών που αποκαλούνται ὑπερῷα, παλαιό-

τερα αποκαλούνταν ᾠά  και καθώς η Ελένη ανετράφη σε ένα τέτοιο σπίτι, επικράτη-

σε η αντίληψη ότι γεννήθηκε από ένα αυγό.  
272 Fr. 63 – 83 (=Παυσανίας, Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή a 42, Ἀθήναιος I 4d, ΙΙΙ 

116d, IV 160c, VII 285e και 316 f, VIII 337a και 347f, X 457 c, XIII 555c, XV 701b, 

Ζηνόβιος, Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν  V 44, 47 – 48 και VI 29, 

Scholia in Theocritum Vetera V 21 – 22 a, Μιχαὴλ Ἀποστόλιος, Συλλογὴ παροιμιῶν  

XII 7 και ΧΙΙΙ 34, Ἡσύχιος, Διομήδειος ἀνάγκη, Στοβαῖος, Ἐκλογαί ΙΙΙ 21,26 και 

21,12, Mantissae proverborium 43, Da Papiri della societa Italiana IX Nr. 1093 (ed. 

Norsa – Vitelli), Διογένης Λαέρτιος Ι 30 και 81, Scholia in Platonem Phaedrus 279 e, 

Διογενειανός, Παροιμίαι I 83, Σοῦδα, νεοττός και Ἀθήναιος).  
273 Fr. 84 – 95 (=Ἀθήναιος I 4a και d, VII 275b, Χ 452b – c, 454f, 457c, 448c, XIV 

620c, 648f, Scholia in Aristophanem Vespae 20, Εὐστάθιος, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμή-

ρου Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν Θ 282p. 713 10 και Φ 263p. 1908, 43 και Scholia in Pla-

tonem Respublica 479c).  
274 Ο Αριστοτέλης, σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο, έγραψε ένα βιβλίο , το οποίο 

έφερε τον τίτλο  Παροιμίαι (V 26) και ο Θεόφραστος συνέγραψε επίσης ένα βιβλίο με 

τίτλο Περὶ παροιμιῶν (V 45), ενώ ο ιδρυτής του Λυκείου, κατά τον Συνέσιο υποστή-

ριζε ότι οι παροιμίες αποτελούσαν στοιχεία παλαιότερων φιλοσοφικών αναζητήσεων: 

«Εἰ δὲ καὶ ἡ παροιμία σοφόν· πῶς δ' οὐχὶ σοφόν, περὶ ὧν Ἀριστοτέλης φησίν, ὅτι πα-

λαιᾶς εἰσι φιλοσοφίας ἐν ταῖς μεγίσταις ἀνθρώπων φθοραῖς ἀπολομένης ἐγκαταλείμμα-

τα, περισωθέντα διὰ συντομίαν καὶ δεξιότητα;» (Rose Fr. 13 = Φαλάκρας ἐγκώμιον 

22). Σύμφωνα με τον C. Natali ο Αριστοτέλης συγκέντρωνε παροιμίες επιθυμώντας 

να δημιουργήσει μια συλλογή πληροφοριών, τις οποίες θα χρησιμοποιούσε στα έργα 

του, επιδιώκοντας να επικυρώσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις θέσεις του μέσω αυτών 

των κοινά αποδεκτών αντιλήψεων (Aristotle – His Life and School, οπ. παρ., σελ. 25 

– 26). 
275 Fr. 63 I. Μερικές από τις παροιμίες, οι οποίες συγκαταλέγονται στη συλλογή του 

Κλέαρχου είναι οι εξής: «αἲξ ποττὰν μάχαιραν», η οποία λεγόταν για κάποιον που 

προξενούσε κακό στον εαυτό του (Fr. 63)· «Οὐδὲν ἱερόν», η οποία επισήμαινε κά-

ποιον ή κάτι που είχε μηδενική αξία. Ο Κλέαρχος ανήγε την προέλευσή της στον Η-

ρακλή, ο οποίος είπε αυτή τη φράση συναντώντας ένα ιερό του Άδωνι για να επιδεί-

ξει ότι αυτή η θεότητα δεν ωφελούσε τους πιστούς της (Fr. 66 c)· «Διομήδειος ἀνά-

γκη», την προέλευση της οποίας ανήγε στον Διομήδη, ο οποίος αφού ανάγκαζε τους 

ξένους που περνούσαν από το βασίλειό του να  πλαγιάζουν με τις άσχημες κόρες του, 

τους σκότωνε (Fr. 68, πβ. και Παυσανίας, Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή Δ 14, όπου 

προτείνεται και η άποψη ότι αλληγορικά οι κόρες του Διομήδη ταυτίστηκαν με τα 

ανθρωποφάγα άλογά του)· «Κοινὰ τά τῶν φίλων», η οποία προέκυψε όταν οι ιερείς 
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Υποστήριζε επίσης ότι υπάρχουν επτά είδη γρίφων και όριζε τους γρί-

φους ως «τὰ ἐν τοῖς συμποσίοις προβαλλόμενα αἰνιγματώδη ζητήματα»276. 

Κατά την άποψή του, οι γρίφοι αποτελούσαν ένα είδος πνευματικού παι-

χνιδιού, στο οποίο οι μετέχοντες όφειλαν να χρησιμοποιήσουν τις δια-

νοητικές και διερευνητικές τους ικανότητες, προκειμένου να κερδίσουν 

κάποιο βραβείο ή να αποφύγουν κάποια τιμωρία277. Κάποιοι γρίφοι απο-

τελούν λεκτικά παιχνίδια, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να σχηματί-

σουν λέξεις ή να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα έχοντας στη διάθεσή 

τους ένα γράμμα, μία συλλαβή ή μία λέξη278, ενώ άλλοι σχετίζονται με 

ποιητικά μέτρα279, στηρίζονται σε κωμικούς αυτοσχεδιασμούς280, ή απαι-

τούν απαντήσεις σε αινιγματικές εκφράσεις281.  

Ο Κλέρχος ανέπτυξε δραστηριότητα και ως φυσιοδίφης, συγγρά-

φοντας τα έργα Περὶ θινῶν282, το οποίο φαίνεται ότι είχε ως θέμα την Λι-

βυκή έρημο, Περί τῶν ἐνύδρων ή Περί τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ283, Περί νάρκης284, 

                                                                                                                                            

στους Δελφούς αναρωτήθηκαν με ποιόν τρόπο θα έπρεπε να μοιράσουν κάποια δώρα 

προοριζόμενα για τον Απόλλωνα και την Άρτεμη (Fr. 72)· «Ἀρχὴ δέ τοι ἥμισυ πα-

ντός», την προέλευση της οποίας εντοπίζει σε χρησμό που έλαβε η Σπαρτιάτισσα βα-

σίλισσα Αργεία, όταν ρώτησε το μαντείο ποιος από τους δίδυμους υιούς της ήταν ο 

πρεσβύτερος και θα έπρεπε να ανεβεί στον θρόνο. Το μαντείο με αυτή την απάντηση 

δήλωνε ότι έπρεπε και οι δύο υιοί της να βασιλέψουν μοιραζόμενοι την εξουσία (Fr. 

74) [Αυτή βέβαια η αντίληψη αποδίδονταν και στον Πυθαγόρα: «κοινὰ τὰ φίλων εἶναι 

καὶ φιλίαν ἰσότητα» (Διογένης Λαέρτιος VIII 11)]· «Ὑπὲρ τὰ Καλλικράτους», η οποία 

λεγόταν με σκοπό να καταδείξει ότι κάποιος ήταν πολύ πλούσιος (Fr. 77)· «οὐδεὶς 

κακὸς μέγας ἰχθύς», ρήση η οποία αποτελεί χαρακτηρισμό του μουσικού Στρατόνικου 

για τον τραγουδιστή Πρόπι, με την οποία είχε σαν στόχο να δηλώσει ότι ο μεγαλό-

σωμος Πρόπις ήταν ασήμαντος και κακός στην τέχνη του και επιπλέον άφωνος σαν 

ιχθύς (Fr. 80)· «γνῶθι σαυτόν», το γνωστό Δελφικό ρητό, το οποίο απέδιδε στον Α-

πόλλωνα, που το αποκάλυψε στον Χείλωνα (Fr. 69 a – d). 
276 Fr. 85. 
277 Fr. 86.  
278 Fr. 63 Ι και 86. 
279 Fr. 88 – 90. 
280 Fr. 93. 
281 Fr. 95. 
282 Fr. 98 (=Ἀθήναιος VIII 345e). Σε αυτό το κείμενο αναφέρει ότι ο Φαραώ Ψαμμή-

τιχος, επιθυμώντας να ανακαλύψει τις πηγές του Νείλου, εκπαίδευσε κάποια παιδιά 

να τρώνε μόνο ψάρι, ενώ προκειμένου να εξερευνήσει την έρημο, εξάσκησε κάποιους 

άλλους να υπομένουν τη δίψα.  
283 Fr. 101 – 105 (=Ἀθήναιος VII 317b, VIII 332b,e, Αἰλιανὸς, Περὶ Ζῴων Ἰδιότητος 

ΧΙΙ 34). Ο Αθήναιος εμμένοντας στην παράθεση αποσπασμάτων χρήσιμων για το 

δικό του έργο, διατηρεί κάποια χωρία από αυτά τα έργα, όπου περιγράφονται αξιοπε-

ρίεργα περιστατικά σχετικά με τη συμπεριφορά κάποιων ψαριών στο φυσικό τους 

περιβάλλον. Έτσι, αναφέρεται στο χελιδονόψαρο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να 

επιβιώνει και εκτός νερού (Fr. 101), στο χταπόδι, για το οποίο δηλώνει ότι συχνά ε-

γκαταλείπει τη θάλασσα και βγαίνει στην ξηρά, ενώ αρέσκεται στο να τρέφεται με 

σύκα και ελιές (Fr. 102) και τέλος πληροφορεί τους αναγνώστες του ότι υπάρχουν 
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Περὶ σκελετῶν285, το οποίο φαίνεται ότι έστω και σε πρώιμο στάδιο, εν-

δυνάμωνε τα θεμέλια της επιστήμης της οστεολογίας και εκτεινόταν σί-

γουρα σε δύο βιβλία286, διατηρούνται όμως ελάχιστα αποσπάσματα, στα 

οποία προσφέρεται η ανατομική ανάλυση διαφόρων τμημάτων του αν-

θρώπινου σώματος287. Ενδέχεται ακόμη να ενδιαφέρθηκε για την οπτι-

κή288, την μελέτη της σελήνης289, τη βοτανολογία290 και τη μελέτη των 

ορυκτών291, αλλά οι τίτλοι αυτών των έργων έχουν πια χαθεί. Τέλος φαί-

νεται ότι έγραψε το έργο Τακτικὰ, από το οποίο διατηρείται μόνο μία α-

ναφορά στον Αρριανό292 και το σύγγραμμα Γλῶτται293, το οποίο ενδεχο-

μένως να αποτελούσε λεξικογραφικό έργο.  

 Ο Κλέαρχος υπήρξε ένας πολυγραφότατος συγγραφέας, με ποικίλα 

ενδιαφέροντα, πιστός στο εγκυκλοπαιδικό πνεύμα, το οποίο διακατείχε 

τη σχολή, αν και κατά την άποψη του Πλούταρχου «πολλὰ τοῦ Περιπάτου 

παρέτρεψεν»294. Πιθανότατα τα ενδιαφέροντά του και οι περιπλανήσεις 

                                                                                                                                            

κάποια ψάρια στην Αρκαδία, κοντά στον ποταμό Λάδωνα, τα οποία έχουν τη δυνατό-

τητα να βγάζουν ήχους (Fr. 104). 
284 Fr. 105 (=Ἀθήναιος VII 314e). Σε αυτό το απόσπασμα γίνεται απλή μνεία στην 

εξήγηση την οποία προτείνει ο Κλέαρχος σχετικά με την ιδιότητα του ηλεκτροφόρου 

χελιού να στέλνει την ενέργειά του μέσω του ξύλου και των τριαινών, πλήττοντας 

έτσι όσους κρατούν αυτά τα αντικείμενα, αλλά η ερμηνεία του Κλέαρχου παραλείπε-

ται από τον Αθήναιο, αλλά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο περιπατητικός φιλόσο-

φος διέθετε τη γνώση ότι το ξύλο αποτελεί καλό αγωγό του ηλεκτρισμού.  
285 Fr. 106 – 110 (=Ἀθήναιος IX 399b, Ῥοῦφος ὁ Ἐφέσιος, Περὶ ὀνομασίας τῶν τοῦ 

ἀνθρώπου μορίων 192p. 160,4, Pollux II 146, 164 και 185, Scholia in Platonem Hip-

pias minor 368c). 
286 Fr. 106 a. Ήδη η σχολή του Ιπποκράτη ενδιαφέρθηκε για την οστεολογία με τη 

συγγραφή έργων όπως το Μοχλικόν, το Περί ἀγμῶν και το Περί ἄρθρων.  
287 Fr. 106 a – 110. Αξίζει να επισημάνουμε ότι σε κάποιο από αυτά τα χωρία (Fr. 

108), ο Κλέαρχος δηλώνει λανθασμένα ότι το χέρι αποτελείται από είκοσι έξι οστά 

(αποτελείται από είκοσι επτά).   
288 Fr. 96 (=Ἀθήναιος II 243f).  
289 Fr. 97 (=Πλούταρχος, Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης 

920e).  
290 Fr. 100 (=Ἀθήναιος II 49f).  
291 Fr. 99 (=Θεμίστιος, Παράφρασις τῶν περὶ ψυχῆς Ἀριστοτέλους ΙΙ, 1ΙΙ 1).  
292 Fr. 113 (=Τέχνη τακτικὴ Ι 1). Ο Αρριανός παραθέτει έναν κατάλογο συγγραφέων, 

οι οποίοι συνέταξαν σχετικά έργα, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο Ηπειρώτης 

βασιλιάς Πύρρος, ο Παυσανίας, ο Πολύβιος και ο Ποσειδώνιος.   
293 Fr. 111 – 112 (=Ἀθήναιος ΧΙ 486a, Scholia A Homer Ψ 81).  
294 Fr. 97. Στη συνέχεια του χωρίου διευκρινίζεται ότι ο Κλέαρχος θεωρούσε, ότι το 

πρόσωπο, το οποίο σχηματίζεται στη Σελήνη, είναι αποτέλεσμα της αντανάκλασης 

του Ωκεανού σε αυτή. Έπειτα μάλιστα παρατίθεται και η θέση του, κατά την οποία η 

Σελήνη δεν αποτελεί στερεό σώμα αλλά ἄστρον αἰθέριον καὶ φωσφόρον, ενώ κατά 

τον Αριστοτέλη η Σελήνη, όπως και ο Ήλιος είναι στερεά σώματα (Μετεωρολογικά 

341 a 28, βλ. σχετ. και την ανάλυση των αριστοτελικών θέσεων από τον Ιωάννη Φι-

λόπονο, Εἰς τό πρῶτον τῶν Μετεωρολογικῶν Ἀριστοτέλους 14.1. 41. 19 – 29). Βέβαια 

οι διαφορές με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη είναι περισσότερο εμφανείς, όπως θα 
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του σε έναν κόσμο ο οποίος άλλαζε, τον έφεραν μέχρι τα βάθη της Κε-

ντρικής Ασίας και αναμφίβολα απολάμβανε αναγνώρισης για το έργο 

του. Όπως όμως συμβαίνει με την περίπτωση των περισσότερων περιπα-

τητικών φιλοσόφων, οι πηγές οι οποίες παρουσιάζουν τη δραστηριότητα 

του Κλέαρχου είναι μάλλον πενιχρές και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με το έργο του Κύπριου αυτού φι-

λοσόφου.  

 

ζ) Στράτων 

 
Ο Στράτων καταγόταν από την Λάμψακο, διαδέχθηκε τον Θεό-

φραστο στην καθοδήγηση της σχολής, κρατώντας τα ηνία της για δεκαο-

χτώ έτη, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο και ενδιαφέρθηκε αρκετά έντονα 

για τη μελέτη της φυσικής φιλοσοφίας, ώστε να αποκληθεί φυσικός, ενώ 

επιπλέον διατέλεσε δάσκαλος του Πτολεμαίου του επονομαζόμενου Φι-

λάδελφου295, αλλά και του Αρίσταρχου του Σάμιου296. Ο Θεόφραστος 

μάλιστα κατονόμασε τον Στράτωνα ως έναν από τους ανθρώπους, στους 

οποίους εμπιστεύθηκε την εκτέλεση της διαθήκης του297, ενώ επιπλέον 

φρόντισε να αφήσει σε αυτόν και σε άλλους φίλους του κάποια οικήμα-

τα, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την εξάσκηση της φιλοσο-

φικής τους δραστηριότητας298.      

Ο Στράτων με τη σειρά του όρισε ως διάδοχό του τον Λύκωνα, 

καθώς θεωρούσε ότι από τους υπόλοιπους υποψήφιους για τη θέση, κά-

ποιοι ήταν αρκετά μεγάλοι σε ηλικία και άλλοι πολύ απασχολημένοι για 

να αναλάβουν ένα τέτοιο φορτίο299. Όπως αναφέρει ο Διογένης Λαέρτιος, 

φαίνεται ότι ο Στράτων ήταν φιλάσθενος και προς το τέλος της ζωής του 

είχε αδυνατίσει τόσο πολύ, ώστε δεν ένιωσε πόνους όταν απεβίωσε300. Ο 

ίδιος συγγραφέας, παραθέτει έναν σχετικά πλήρη κατάλογο των έργων 

του Στράτωνα, στον οποίο περιέχονται έργα ηθικά, πολιτικά, οντολογικά, 

ενώ δεν απουσιάζουν και τίτλοι λογικών έργων301.  

                                                                                                                                            

δούμε στο δεύτερο μέρος, στις αντιλήψεις του Κλέαρχου για την ψυχή, αφού ο Σο-

λεύς πιστεύει ερχόμενος σε ρήξη με τον Αριστοτέλη, ότι η ψυχή δύναται να υπάρξει 

ξεχωριστά από το σώμα και αποτελεί αρμονία των τεσσάρων στοιχείων (Fr. 5 – 10).  
295 Fr. 1 – 4. 
296 Fr. 17.  
297 Fr. 5.  
298 Fr. 6.  
299 Fr. 9 – 10. Ο Ι. Düring σχολιάζοντας την απόφαση του Στράτωνα δηλώνει, ότι αυ-

τή ισοδυναμούσε με ανακοίνωση θανατικής καταδίκης για τη σχολή (Aristotle in the 

Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 394). 
300 Fr. 11.  
301 «Φέρεται δ' αὐτοῦ Περὶ βασιλείας τρία, Περὶ δικαιοσύνης τρία, Περὶ τἀγαθοῦ γʹ, 

Περὶ θεῶν γʹ, Περὶ ἀρχῶν γʹ, ἢ βʹ, Περὶ βίων, Περὶ εὐδαιμονίας, Περὶ βασιλέως φιλο-
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Είναι εμφανές ότι ο Στράτων ασχολήθηκε αρκετά έντονα με τη με-

λέτη της φυσικής φιλοσοφίας, ώστε να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός 

φυσικός, που του αποδόθηκε. Ο Κικέρων, μάλιστα αναγνωρίζοντας την 

αξία του σε αυτόν τον τομέα, τον χαρακτηρίζει καινοτόμο, αλλά ταυτό-

χρονα τον επικρίνει, καθώς θεωρεί ότι παραμέλησε την ηθική φιλοσοφία 

χάριν της φυσικής302. Κριτική στο έργο του ασκεί και ο Αθήναιος, ο τα-

κτικός, συγγραφέας του έργου Περί μηχανημάτων, ο οποίος έκρινε ότι το 

έργο του Στράτωνα αποτελούσε μία πολύ καλή επιλογή για όσους πραγ-

ματοποιούσαν τα πρώτα τους βήματα στη μελέτη της μηχανικής, αλλά 

κουραστικό για όσους επιθυμούσαν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις 

σχετικά με αυτό το αντικείμενο303, ενώ ο Πολύβιος θεωρεί ότι ο Στράτων 

φαίνεται αρκετά ικανός και αξιοθαύμαστος συγγραφέας, όταν ασκεί κρι-

τική στα έργα άλλων φιλοσόφων, αλλά υστερεί πάρα πολύ όταν εκθέτει 

τις δικές του αντιλήψεις με αποτέλεσμα να μην φαίνεται αξιομνημόνευτο 

το έργο του304.    

Ενδιαφέρουσες είναι και οι αντιλήψεις του για την θρησκεία, κα-

θώς, προσεγγίζοντας τους Επικούρειους, δεν αναγνώριζε την ύπαρξη κά-

ποιας θεϊκής δραστηριότητας στην δημιουργία του κόσμου, αφού φρο-

                                                                                                                                            

σόφου, Περὶ ἀνδρείας, Περὶ τοῦ κενοῦ, Περὶ τοῦ οὐρανοῦ, Περὶ τοῦ πνεύματος, Περὶ 

φύσεως ἀνθρωπίνης, Περὶ ζωογονίας, Περὶ μίξεως, Περὶ ὕπνου, Περὶ ἐνυπνίων, Περὶ 

ὄψεως, Περὶ αἰσθήσεως, Περὶ ἡδονῆς, Περὶ χρωμάτων, Περὶ νόσων, Περὶ κρίσεων, 

Περὶ δυνάμεων, Περὶ τῶν μεταλλικῶν, Μηχανικόν, Περὶ λιμοῦ καὶ σκοτώσεων, Περὶ 

κούφου καὶ βαρέος, Περὶ ἐνθουσιασμοῦ, Περὶ χρόνου, Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως, 

Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων, Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων, Περὶ αἰτιῶν, Λύσεις 

ἀπορουμένων, Τόπων προοίμια, Περὶ τοῦ συμβεβηκότος, Περὶ τοῦ ὅρου, Περὶ τοῦ 

μᾶλλον καὶ ἧττον, Περὶ ἀδίκου, Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου, Περὶ τοῦ προτέρου 

γένους, Περὶ τοῦ ἰδίου, Περὶ τοῦ μέλλοντος, Εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο, Ὑπομνήματα, ἃ 

διστάζεται, Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή· "Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν."» (V 59 – 60). Το 

ενδιαφέρον του για τη λογική επιβεβαιώνει και ο Πλούταρχος (Περὶ Στωϊκῶν ἐνα-

ντιωμάτων XXIV 1045f = Fr.19), ενώ έγραψε ακόμη το έργο Περὶ τοῦ ὄντος [Fr. 40 – 

41 = Πρόκλος, Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος IV 242 f και 243 b], καθώς και κάποιο έργο 

σχετικά με την κίνηση, για το οποίο κύρια πηγή συνιστά ο Σιμπλίκιος [ενδ. Fr. 70 – 

74 = Ἐἰς το τῆς Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπόμνημα IV 11, p.711, 9 και 35∙ V 

1, p. 807,3 και 4 p. 965,7 και 6, p. 916, 10]. 
302 Fr. 12 – 13. Η αυθεντία του Στράτωνα στον τομέα της φυσικής φιλοσοφίας ανα-

γνωρίζεται και από τον Διογένη Λαέρτιο (Fr. 15).       
303 Fr. 14.  
304 Fr. 16. Ίσως να φαίνεται κάπως παράταιρο ένας ιστορικός, όπως ο Πολύβιος να 

αποφαίνεται για το έργο ενός φιλοσόφου, ο οποίος κυρίως ενδιαφέρθηκε για τη φυσι-

κή φιλοσοφία, αλλά αυτή η κριτική είναι μάλλον ενδεικτική της επικοινωνίας, η ο-

ποία υπήρχε ανάμεσα στα διάφορα επιστημονικά πεδία κατά την ελληνιστική και 

Ρωμαϊκή εποχή. O Πολύβιος επικρίνει τον Στράτωνα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς 

του να ασκήσει κριτική στο έργο του ιστορικού Τίμαιου από το Ταυρομένιο και πιθα-

νότατα, αν τον ενδιέφερε κάτι από το έργο του Λαμψακηνού φιλοσόφου, αυτό θα ή-

ταν οι αντιλήψεις του για την τύχη, η οποία πρωταγωνιστεί συχνά στο έργο του Πο-

λύβιου. 
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νούσε ότι οι θεότητες δεν καταπιάνονται με αυτά τα ζητήματα, αλλά α-

πέδιδε την δημιουργία σε φυσικά αίτια, δηλώνοντας ότι η θεμελίωση του 

σύμπαντος αποτελεί προϊόν των δυνάμεων του βάρους και της κινήσεως: 

«Αρνείται να μεταχειριστεί τη θεϊκή δραστηριότητα για την κατασκευή του 

κόσμου, αφού δόγμα του είναι η αντίληψη, ότι όλα τα υπάρχοντα πράγματα 

οποιουδήποτε είδους αποτελούν προϊόντα φυσικών αιτίων… αλλά ο ίδιος, 

εξετάζοντας τα διάφορα τμήματα του σύμπαντος ξεχωριστά, διδάσκει, ότι 

οτιδήποτε υπάρχει ή δημιουργείται προκαλείται από τις φυσικές δυνάμεις 

της βαρύτητας και της κίνησης»305. Σύμφωνα με την άποψή του, η φύση 

αποτελεί την πηγή των θεϊκών δυνάμεων, αφού αυτή περιέχει τα αίτια 

της φθοράς, της ανάπτυξης και της καταστροφής των όντων, αλλά, ενα-

ντιωνόμενος στον στωικό υλοζωισμό, δεν αναγνωρίζει σε αυτήν αίσθηση 

και μορφή, ώστε να την ταυτίσει απόλυτα με την θεότητα306.       

Προχωρώντας ένα βήμα ακόμη, απέδιδε την δημιουργία του κό-

σμου στην τύχη αφαιρώντας από τη θεότητα οποιαδήποτε δραστηριότητα 

και ευθύνη στη γένεση του σύμπαντος, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος δεν 

αποτελεί ζωντανή οντότητα και ότι τα φυσικά γεγονότα ακολουθούν το 

τυχαίο και συνεπώς ερχόταν σε αντιπαράθεση με την αντίληψη του Πλά-

τωνα για τη δημιουργό θεότητα, αλλά και με την αντίληψη του Αριστο-

τέλη περί αὐτομάτου και τύχης: «καὶ μὴν τῶν ἄλλων Περιπατητικῶν ὁ κο-

ρυφαιότατος Στράτων οὔτ' Ἀριστοτέλει κατὰ πολλὰ συμφέρεται καὶ Πλά-

τωνι τὰς ἐναντίας ἔσχηκε δόξας περὶ κινήσεως, περὶ νοῦ καὶ περὶ ψυχῆς 

καὶ περὶ γενέσεως, τελευτῶν <τε> τὸν κόσμον αὐτὸν οὐ ζῷον εἶναί φησι, 

τὸ δὲ κατὰ φύσιν ἕπεσθαι τῷ κατὰ τύχην· ἀρχὴν γὰρ ἐνδιδόναι τὸ αὐτόμα-

τον, εἶθ' οὕτως περαίνεσθαι τῶν φυσικῶν παθῶν ἕκαστον»307.  

Ενδεχομένως, συμπλέοντας εν μέρει με τους Στωικούς, να ανα-

γνώριζε κάποια διάκριση ανάμεσα σε υλική και πνευματική φύση, αλλά 

απομακρυνόμενος από τη Στοά, αφού δεν αναγνώριζε κάποιο ρόλο στην 

πρόνοια, απέδιδε τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη και όχι σε κά-

ποιο σοφό θεϊκό σχεδιασμό, ενώ πιθανότατα συσχέτιζε την πνευματική 

ιδιότητα της φύσης με δυνάμεις όπως η κίνηση. Η πνευματική ιδιότητα 

                                                 
305 Στο πρωτότυπο: «negat opera deorum se uti ad fabricandum mundum. Quaecum-

que sint, docet omnia effecta esse natura… Ipse autem singulas mundi partis perse-

quens, quidquid aut sit aut fiat, naturalibus fieri aut factum esse docet ponderibus et 

motibus» (Fr. 32).  
306 Fr. 33, πβ. και Fr. 34: «Qui nolunt, divina providentia factum esse mundum, aut 

principiis inter se temere coeuntibus, dicunt esse concretum, aut repente natura exsti-

tisse; Naturam verο, ut ait Strato, habere in se vim gignendi, et minuendi, sed eam 

nec sensum habere ullum, nec figuram, ut intelligamus, omnia quasi sua sponte esse 

generata, nullo artifice, nec auctore».  
307 Fr. 35. Για τις απόψεις του Πλάτωνα βλέπε ενδεικτικά Τίμαιος 34 b, ενώ σχετικά 

με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη περί τύχης βλέπε Φυσικά 198 a 1 – 13, όπου ο Στα-

γειρίτης δηλώνει ότι το αὐτόματον και η τύχη έπονται του νου και της φύσης: «ὕστε-

ρον ἄρα τὸ αὐτόματον καὶ ἡ τύχη καὶ νοῦ καὶ φύσεως».   



 98 

της θεότητας–φύσης μάλλον ενδείκνυται να θεωρηθεί ως υλική–

πνευματική, καθώς το πνευματικό της τμήμα δεν αποτελείται από κάποια 

δύναμη όπως η διάνοια, αλλά από ενέργεια, αφού, όπως αναφέραμε, το 

σύμπαν θεμελιώνεται κατά τη γνώμη του στο βάρος και την κίνηση. Αυ-

τές οι υλιστικές αντιλήψεις αποτελούν βέβαια απόρροια της ενασχόλησής 

του με τη φυσική φιλοσοφία, καθώς ο Στράτων επιχείρησε να ερμηνεύσει 

τον κόσμο με βάση τους νόμους της φυσικής επιστήμης. Οπωσδήποτε 

δεν φαίνεται να αναγνώριζε ότι η φύση ή οι θεοί ασκούν κάποια δραστη-

ριότητα μετά τη δημιουργία του κόσμου, με την οποία θα παρενέβαιναν 

εσκεμμένα στις ανθρώπινες υποθέσεις, αλλά μάλλον εκτιμούσε ότι έπει-

τα από τη γένεση του, ο κόσμος συνεχίζει την πορεία του δίχως θεϊκές 

επεμβάσεις, ακολουθώντας τους νόμους της φύσης308. Δηλαδή ο Στράτων 

ξεκάθαρα αποδέχεται την αιτιοκρατία, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη αι-

τιότητας ανάμεσα στα διάφορα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, η οποία 

απορρέει από τη δράση των φυσικών δυνάμεων, ενώ απορρίπτει την 

πρόνοια309, συμφωνώντας με τον Αριστοτέλη, του οποίου οι ελάχιστες 

παραδοχές της ύπαρξής της310, συνιστούν παραχώρηση από μέρους του 

στη λαϊκή πίστη.  

Ο Στράτων ανέπτυξε ακόμη στα συγγράμματά του μία θεωρία σχε-

τικά με την ψυχή, η οποία διαφοροποιείται από τις αντίστοιχες αντιλή-

ψεις του ιδρυτή του Λυκείου και συμπλέει με τη Στοά, αφού αντιμετωπί-

ζει την αίσθηση, την αντίληψη, το συναίσθημα και τη διάνοια ως διαφο-

ρετικές πτυχές μίας μοναδικής, ενοποιημένης συνείδησης, του ἡγεμονι-

κοῦ311. Συμφωνώντας με τον Ηράκλειτο, τάχθηκε υπέρ της ενότητας της 

ψυχής, η οποία διαχέεται σε όλο το σώμα, αλλά διατηρεί τις ιδιότητές 

της: «… nam et ipsi unitatem animae tuentur , que in totum corpus diffusa 

et ubique ipsa…»312. Το ἡγεμονικὸν μάλιστα, εντοπίζεται  κατά τον Λαμ-

ψακηνό φιλόσοφο στο μπροστινό τμήμα του εγκεφάλου , ανάμεσα από 

τα φρύδια, δηλαδή σε ένα τμήμα του φλοιού: «Στράτων ἐν μεσοφρύῳ 

(ενν. τὸ ἡγεμονικὸν εἶναι εἴρηκεν)»313, ενώ δήλωνε ότι σε αυτό είναι ε-

γκατεστημένα τα πάθη, όπως και οι αισθήσεις και δεν βρίσκονται σε ε-

κείνα τα τμήματα του σώματος, τα οποία επηρεάζονται από τα πάθη και 

τις αισθήσεις314.   
                                                 
308 Fr. 32.   
309 Fr. 34.  
310 Βλ. ενδ. Ἠθικὰ Νικομάχεια 1179 a 22 – 32 και Πολιτικά 1326 a 31 – 32.  
311 Fr. 111 πβ. και Fr. 116. Όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, αν και η έννοια του 

ἡγεμονικού εξαπλώθηκε από τη Στοά, αλλά ενυπάρχει στον Τίμαιο (73 d) και πιθανώς 

έχει πυθαγόρεια προέλευση, απασχόλησε τον Εμπεδοκλή και τον Αριστοτέλη, ενώ 

χρησιμοποιήθηκε και στην ιατρική (Fr. 121). Σχετικά με τις αντιλήψεις του Αριστο-

τέλη βλέπε ενδεικτικά Περί ψυχῆς 413 b 12 – 414 a 4.  
312 Fr. 108.   
313 Fr. 119 a, πβ. και Fr. 119 b – 121.   
314 Fr. 110.  
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Εντός των πλαισίων της περί ψυχής αντιλήψεώς του, θέτει διάφορα 

ερωτήματα αναφορικά με τη θεωρία του Πλάτωνα περί ψυχής, όπως αυ-

τή αποκρυσταλλώνεται στον Φαίδωνα. Η ασκούμενη κριτική από την 

πλευρά του Λαμψακηνού σχολάρχη, επικεντρώνεται στην σύνδεση της 

ψυχής με την αρμονία, στην θεωρία περί ανάμνησης, στην αντίληψη του 

Πλάτωνα περί αθανασίας και στην γένεση των όντων315. Σχολιάζοντας 

την παρομοίωση της ψυχής με την αρμονία, όπως αυτή περιγράφεται 

στον Φαίδωνα316, αναφέρει ότι κατά τον ίδιο τρόπο που δύο αρμονίες 

διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την δίεση και την ύφεση, με αντίστοιχο 

τρόπο δύο ψυχές είναι δυνατόν να ξεχωρίζουν μεταξύ τους και την μία να 

χαρακτηρίζει οξύτητα πνεύματος, ενώ την άλλη βραδύτητα πνεύματος: 

«Ὅτι ὡς ἁρμονία ἁρμονίας ὀξυτέρα καὶ βαρυτέρα, οὕτω καὶ ψυχὴ ψυχῆς, 

φησὶν ὁ Στράτων, ὀξυτέρα καὶ νωθεστέρα»317. Έτσι, συνδέει την ψυχή με 

την αρμονία, δηλώνοντας ότι οι αρμονίες είναι δυνατόν να διαφέρουν ως 

προς την τονικότητά τους (δηλαδή αν βρίσκονται σε ύφεση ή δίεση) και 

κατά αντίστοιχο τρόπο και οι ψυχές είναι δυνατόν να διακρίνονται ως 

προς την τονικότητά τους, δηλαδή ως προς τις διανοητικές τους ικανότη-

τες, ενώ ακόμη δέχεται αντίθετα προς τον Αριστοτέλη, ότι κάθε ζωντανό 

πλάσμα είναι ικανό να κατέχει διανοητική ικανότητα: «πᾶν ζῷον ἔλεγε 

νοῦ δεκτικὸν εἶναι»318. Οι επίγονοι του Πλάτωνα, επηρεασμένοι ενδεχο-

μένως και από τον κραταιό πλέον Χριστιανισμό του έκτου αιώνα, άσκη-

σαν, όπως φαίνεται, δριμύτατη κριτική σε αυτές τις θέσεις, επισημαίνο-

ντας ότι η αποδοχή αυτής της αντίληψης δημιουργεί προβλήματα σχετικά 

με τον προσδιορισμό της προέλευσης της γνώσης και της επιθυμίας: 

«Οὐκοῦν εἰπάτω πόθεν γνῶσις καὶ ὄρεξις ἥκει, ἥ τε λογικὴ καὶ ἡ ἄλογος· 

οὔτε γὰρ ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ τῆς κράσεως αὐτοῦ (χείρω γὰρ ταῦτα) οὔτε 

ἀφ' ἑαυτῶν (ἀχώριστα γάρ) οὔτε ἀπὸ ταὐτομάτου· ἄνωθεν ἄρα· χωριστὰ 

ἄρα· κρείττω γάρ. ἔπειτα ὁ νοῦς ἑαυτὸν γιγνώσκων πῶς οὐ χωριστός; καὶ 

εἰ προκατάρχει τῆς κινήσεως ὡς αὐτὸ χρώμενον, πῶς οὐκ ἔξω τοῦ ὀργά-

νου;»319. 

Ο Στράτων πάντως ανέπτυξε τη φιλοσοφική του δραστηριότητα 

στηριζόμενος σε μία εύρωστη περιπατητική βάση, καθώς και στις εξελί-

                                                 
315 Σχετικά με τις απορίες του Στράτωνα βλέπε L. Repici, “Strato’s Aporiai on Plato’s 

Phaedo”, στο Strato of Lampsacus – Text, Translation and Discussion, M. L. Desclos 

– W. W. Fortenbaugh (eds.), Transaction Publishers, New Brunswick – New Jersey, 

2011, σελ. 413 – 442.  
316 Φαίδων  91 d – 94 b.  
317 Fr. 118. Παραλληλίζοντας την ψυχή με την αρμονία, εκφράζει παρόμοιες αντιλή-

ψεις με αυτές του Αριστόξενου και του Δικαίαρχου. Σχετικά με τις αντιλήψεις του 

Αριστόξενου για την ψυχή ως αρμονία βλέπε Fr. 120a (=Cicero, Tusculanae Disputa-

tiones I 10, 19), ενώ για τον Δικαίαρχο βλέπε Fr. 11 (=Νεμέσιος, Περί Φύσεως 

ἀνθρώπου  ΙΙ XL p. 537). 
318 Fr. 117.  
319 Δαμάσκιος, Σχόλια εἰς Πλάτωνος Φαίδωνα (ΙΙ 134 p. 174).  
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ξεις των επιστημών στον ελληνιστικό κόσμο, οικοδομώντας επάνω σε 

αυτήν το φιλοσοφικό του σύστημα και παρεκκλίνοντας συχνά από την 

περιπατητική ορθοδοξία320. Ωστόσο, παρά τις όποιες αποκλίσεις του  από 

το πνεύμα της σχολής, πρέπει να χαρακτηριστεί ως ένας συνεπής περιπα-

τητικός φιλόσοφος, ένας μάλιστα από τους τελευταίους φιλοσόφους που 

πρόσφεραν κάποια αίγλη στο Λύκειον, οδηγώντας το σταθερά να αντα-

ποκριθεί στις προκλήσεις και τα ερωτήματα της εποχής του. Η σημασία 

του καθίσταται εμφανέστερη, αν αναλογιστούμε ότι η εποχή που ακο-

λουθεί μετά την δική του ηγεσία, θα αποτελέσει μία μακρά περίοδο στα-

διακής παρακμής για τη σχολή.      

 

η) Πραξιφάνης 
 

Ο Πραξιφάνης, ο πατέρας του οποίου ονομαζόταν Διονυσοφάνης, 

γεννήθηκε στη Μυτιλήνη στις αρχές του τρίτου αιώνα π.Χ.321 αλλά έζησε 

για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Ρόδο322 και αυτό ήταν αρκετό ώστε να 

προσαγορεύεται Ρόδιος, όπως και ο γεννημένος στην Απάμεια μέσος 

στωικός Ποσειδώνιος. Το νησί της Ρόδου εκείνη την εποχή είχε αυξήσει 

τόσο την εμπορική και πολιτική επιρροή του, όσο και την πολιτισμική, 

όπως είναι εμφανές από την ίδρυση μίας παραφυάδας του Λυκείου σε 

αυτόν τον τόπο από τον Εύδημο, ο οποίος, επιθυμώντας να αφιερώσει 

                                                 
320 Ως περιπατητική ορθοδοξία εννοούμε το σύνολο των αντιλήψεων, οι οποίες εντο-

πίζονται στα συγγράμματα του Αριστοτέλη και διαμορφώνουν τον πυρήνα της περι-

πατητικής φιλοσοφίας. Συχνά βέβαια, όπως θα δούμε οι διάδοχοι του Αριστοτέλη α-

ποκλίνουν από τις θέσεις του, εκφράζοντας νέες αντιλήψεις ή προσεγγίζοντας άλλες 

φιλοσοφικές σχολές (χαρακτηριστικό ως προς αυτό είναι το παράδειγμα του Διόδω-

ρου του Τύριου, ο οποίος συνδυάζει τις ηθικές αντιλήψεις της σχολής με τις αντίστοι-

χες της Στοάς και των Επικουρείων). 
321 Fr. 10, πβ. και Fr. 15, 17. Σχετικά με τον βίο του Πραξιφάνη βλέπε, E. Matelli, 

“Praxiphanes, Who Ιs Ηe?”, στο Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Hera-

clea – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 525 – 570.  
322 Fr. 1 – 2. Επιπλέον, ο Στράβων μνημονεύει τον Πραξιφάνη ως έναν από τους επι-

φανέστερους άνδρες, των οποίων τόπος καταγωγής είναι η Ρόδος: «Ἄνδρες δ' ἐγένο-

ντο μνήμης ἄξιοι πολλοὶ στρατηλάται τε καὶ ἀθληταί … τῶν δὲ πολιτικῶν καὶ τῶν περὶ 

λόγους καὶ φιλοσοφίαν ὅ τε Παναίτιος αὐτὸς καὶ Στρατοκλῆς καὶ Ἀνδρόνικος ὁ ἐκ τῶν 

περιπάτων καὶ Λεωνίδης ὁ στωικός, ἔτι δὲ πρότερον Πραξιφάνης καὶ Ἱερώνυμος καὶ 

Εὔδημος» (Fr. 1). Μάλιστα, φαίνεται να αγνοεί την Λεσβιακή καταγωγή του φιλοσό-

φου, καθώς τον αναφέρει μαζί με αυτή την ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι γηγενείς, 

ενώ στη συνέχεια του κειμένου του, αναφέρει ως Ρόδιους άλλα πρόσωπα, επισημαί-

νοντας ότι κατάγονται από διαφορετικές περιοχές, αλλά προσαγορεύονται Ρόδιοι για 

διάφορους λόγους: «Ποσειδώνιος δ' ἐπολιτεύσατο μὲν ἐν Ῥόδῳ καὶ ἐσοφίστευσεν, ἦν δ' 

Ἀπαμεὺς ἐκ τῆς Συρίας, καθάπερ καὶ Ἀπολλώνιος ὁ μαλακὸς καὶ Μόλων, ἦσαν δὲ Ἀλα-

βανδεῖς… Διονύσιος δὲ ὁ Θρᾷξ καὶ Ἀπολλώνιος ὁ τοὺς Ἀργοναύτας ποιήσας Ἀλεξαν-

δρεῖς μέν, ἐκαλοῦντο δὲ Ῥόδιοι. περὶ μὲν Ῥόδου ἀποχρώντως εἴρηται».  
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τον χρόνο του στην φιλοσοφική έρευνα, πιθανόν να παραχώρησε τον έ-

λεγχο της σχολής της Ρόδου στον Πραξιφάνη323.  

Ο Πρόκλος, ο Επιφάνιος και ο Ιωάννης Τζέτζης, ο οποίος ακολου-

θεί το κείμενο του πρώτου, αναφέρουν μάλλον εσφαλμένα ότι υπήρξε 

μαθητής του Θεόφραστου324, ενώ ο Ησύχιος λανθασμένα επίσης, αναφέ-

ρει ότι ο Πραξιφάνης διετέλεσε σχολάρχης του Λυκείου, διαδεχόμενος 

τον Λυκίσκο και ακολουθούμενος από τον Ιερώνυμο: «διάδοχοι δέ αὐτοῦ 

(ενν. Ἀριστοτέλους) τῆς σχολῆς κατά τάξιν ἐγένοντο οἵδε· Θεόφραστος  

Στράτων Πραξιτέλης Λύκων Ἀρίστων Λυκίσκος Πραξιφάνης Ἱερώνυμος 

Πρύτανις Φορμίων Κριτόλαος»325. Από τα μνημονευόμενα σε αυτό το 

χωρίο ονόματα, αναγνωρίζουμε αυτά του Θεόφραστου, του Στράτωνα, 

του Λύκωνα και πιθανότατα του Αρίστωνα και του Κριτόλαου, ως ονο-

μασίες περισσότερο ή λιγότερο επιφανών φιλοσόφων, οι οποίοι ηγήθη-

καν του Λυκείου και συνδέονται με γραμμή διαδοχής. Δεν διαθέτουμε 

πληροφορίες σχετικά με τον Πραξιτέλη και τον Λυκίσκο326, ενώ περισ-

σότερα στοιχεία υπάρχουν για τον Πραξιφάνη και τον Ιερώνυμο και κά-

ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τον Πρύτανι και τον Φορμίω-

να327. 

                                                 
323 Έχοντας ως δεδομένο ότι ο Εύδημος πέθανε περίπου το 300 μ.Χ., συμπεραίνουμε 

ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Πραξιφάνη συνυπήρχε κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα και στον ίδιο τόπο με εκείνη του Εύδημου. Θα ήταν ωστόσο μάλλον υπερ-

βολή να θεωρήσουμε ότι λειτουργούσαν κατά την ίδια χρονική περίοδο δύο περιπα-

τητικές σχολές στην Ρόδο, οπότε συνάγεται ότι οι δύο φιλόσοφοι δραστηριοποιού-

νταν φιλοσοφικά κάτω από την ίδια στέγη. Ενδεχομένως ο Πραξιφάνης να ανέλαβε 

τη διεύθυνση της σχολής μετά τον θάνατο του Εύδημου.  
324 Fr. 2 και 22 a, b. 
325 Fr. 3. O Ησύχιος παραθέτει αρκετά ονόματα στη σειρά διαδοχής, την οποία υιοθε-

τεί και το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι οι φιλόσοφοι αυτοί να είναι απλώς μαθητές 

της σχολής και όχι σχολάρχες. Σχετικά με αυτό το ζήτημα βλέπε W.W. Fortenbaugh – 

S.A. White, (eds), Aristo of Ceos – Text, Translation and Discussion, Transaction 

Publishers, New Brunswick – New Jersey, 2006, σελ. 185.  
326 Ενδεχομένως ο Λυκίσκος να ταυτίζεται με τον Λύκισκο ή Λεύκιμο, ο οποίος μνη-

μονεύεται από τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα: «ναὶ μὴν Λύκων ὁ Περιπατητικὸς τὴν 

ἀληθινὴν χαρὰν τῆς ψυχῆς τέλος ἔλεγεν εἶναι, ὡς † Λεύκιμος τὴν  ἐπὶ τοῖς καλοῖς Κρι-

τόλαος δέ, ὁ καὶ αὐτὸς Περιπατητικός, τελειότητα ἔλεγεν κατὰ φύσιν εὐροοῦντος βίου, 

τὴν ἐκ τῶν τριῶν γενῶν συμπληρουμένην τριγενικὴν τελειότητα μηνύων » (Fr. 20 = 

Στρωματείς ΙΙ 129).    
327 Ο Πρύτανις είχε αποκτήσει αρκετά μεγάλη φήμη, ώστε ο Αντίγονος Δώσων να 

του αναθέσει να συντάξει νόμους για τη Μεγαλόπολη (Πολύβιος V 93). Ο Φορμίων ο 

Εφέσιος είναι γνωστός από την διήγηση του Κικέρωνα, σύμφωνα με την οποία, ενώ ο 

Αννίβας βρισκόταν στην αυλή του Αντίοχου στην Έφεσο, παρακολούθησε μία εκτε-

νέστατη σε χρονική διάρκεια διάλεξη του Φορμίωνος σχετικά με την τέχνη του πολέ-

μου και όταν του ζητήθηκε η γνώμη του σχετικά με τον λόγο του φιλοσόφου απάντη-

σε ότι είχε γνωρίσει αρκετούς ηλικιωμένους τρελούς, αλλά κανέναν σαν τον Φορμίω-

να (De Oratore II 18).   
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Προφανώς η κατάταξη την οποία προσφέρει ο συγγραφέας αυτής 

της διαδοχής δεν τελεί όσο «κατά τάξιν» διατείνεται ότι είναι, αφού στην 

χρονολογική τάξη ανάμεσα στους φερόμενους ως σχολάρχες παρεμβάλ-

λονται ο Πραξιφάνης και ο Ιερώνυμος, οι οποίοι τοποθετούνται από τον 

συγγραφέα ανάμεσα από τον Αρίστωνα και τον Πρύτανι, ενώ είναι σύγ-

χρονοι του Στράτωνα και του Λύκωνα αντιστοίχως. Επιπλέον, δεν προ-

σφέρεται μία καθαρή εικόνα της διάδοχης κατάστασης στο Λύκειον μετά 

τον θάνατο του Αριστοτέλη, αφού είναι βέβαιο ότι πολλά από τα αναφε-

ρόμενα πρόσωπα δεν υπήρξαν σχολάρχες. Αυτή η κατάταξη έχει ωστόσο 

κάποια αξία για την μελέτη της ιστορίας του Περιπάτου, αν κατανοήσου-

με ότι μάλλον ο συγγραφέας αντλεί από διαφορετικούς καταλόγους, οι 

οποίοι περιγράφουν τη διαδοχή της σχολής και τους ενώνει επιχειρώντας 

να παράσχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του Λυκείου. 

Έτσι, επιχειρεί να συνδυάσει καταλόγους οι οποίοι παρουσιάζουν 

παραπάνω από δύο παρακλάδια της σχολής και μνημονεύουν διάφορους 

φιλοσόφους, οι οποίοι συνδέθηκαν με το Λύκειον δίχως ωστόσο να ηγη-

θούν αυτού. Καταγράφονται έτσι ως σχολάρχες του Λυκείου στην Αθήνα 

ο Θεόφραστος, ο Στράτων, ο Λύκων, ο Αρίστων, ο Πρύτανις και ο Κρι-

τόλαος, ενώ από το παρακλάδι της σχολής στην Ρόδο, ο συγγραφέας α-

ναφέρει τον Πραξιφάνη και τον Ιερώνυμο328. Μνημονεύει ακόμη τον 

Φορμίωνα, ο οποίος όντας εγκατεστημένος στην Έφεσο ίσως ηγείτο μίας 

σχολής εκεί, απολαμβάνοντας και την εκτίμηση του Αντίοχου του Μεγά-

λου και αναφέρει επιπλέον τους άγνωστους κατά τα άλλα Πραξιτέλη και 

Λυκίσκο, οι οποίοι ίσως υπήρξαν ιδρυτές σχολών περιπατητικής φιλοσο-

φίας σε άλλες ελληνικές πόλεις.  

Φαίνεται ότι απέκτησε αρκετά μεγάλη φήμη, ώστε να φτάσει σε 

σημείο να χαρακτηριστεί ευεργέτης από το ιερό νησί της Δήλου και να 

δεχθεί τιμές, οι οποίες επεκτείνονταν και στους απογόνους του, διότι «ὢν 

διατελεῖ τῇ πόλει τῇ Δηλίων καί ποιεῖ ὅ,τι δύναται ἀγαθόν Δηλίους καί 

λόγῳ καί ἔργῳ»329. Ο Διογένης Λαέρτιος παραθέτει επιπλέον ένα στοι-

                                                 
328 Ωστόσο, δεν κάνει μνεία στον ιδρυτή της σχολής της Ρόδου, τον Εύδημο.  
329 Fr. 4. Ορισμένοι μελετητές αμφισβητούν ότι ο Πραξιφάνης, ο οποίος αναφέρεται 

σε αυτήν την επιγραφή από τη Δήλο είναι το ίδιο πρόσωπο με τον περιπατητικό φι-

λόσοφο (Τ. Dorandi, “Chronology” στο The Cambridge History of Hellenistic Philos-

ophy, K. Algra et al.(eds), Cambridge University Press, Cambridge, 1999, σελ. 36). 

Δυστυχώς δεν διαθέτουμε αρκετά στοιχεία ώστε να ταυτοποιήσουμε τον Πραξιφάνη 

της Δηλιακής επιγραφής με τον περιπατητικό φιλόσοφο, αλλά από την άλλη πλευρά 

δεν είναι εύκολο να απορρίψουμε το ενδεχόμενο η επιγραφή να αναφέρεται σε αυτόν. 

Ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της ταυτοπροσωπίας, συνιστά η αναφορά, η οποία υ-

πάρχει στην επιγραφή, στον πατέρα του Διονυς-ο-φάνη (Διονυς-ι-φάνης στο κείμενο 

της επιγραφής). To όνομα Διονυσοφάνης μαρτυρείται εξαιρετικά σπάνια, ωστόσο 

είναι σύνηθες στο νησί της Λέσβου (A. Chaniotis, “New Inscriptions from Old Books 

–Inscriptions of Aigion, Delphi and Lesbos Copied by Nicholas Biddle and Stavros 

Taxis”, στο Tekmeria 3 (1997 – 1998), σελ. 7 – 21). Σχετικά με αυτό το θέμα βλέπε 
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χείο προερχόμενο από τα Χρονικά του Απολλόδωρου του Αθηναίου, 

σύμφωνα με το οποίο ο Πραξιφάνης και ο Ναυσιφάνης από την Τέω, υ-

πήρξαν δάσκαλοι του Επίκουρου, ενώ ο ίδιος ο Διογένης φροντίζει να  

επισημάνει ότι ο Επίκουρος δεν κάνει κάποια αναφορά στους δασκάλους 

τους οποίους είχε, αλλά αναφέρει ότι ο ίδιος υπήρξε δάσκαλος του εαυ-

τού του: «τοῦτον Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς Ναυσιφάνους ἀκοῦσαί φησι 

καὶ Πραξιφάνους· αὐτὸς δὲ οὔ φησιν, ἀλλ' ἑαυτοῦ, ἐν τῇ πρὸς Εὐρύλοχον 

ἐπιστολῇ»330. Έτσι, φαίνεται ότι το εγχείρημα να παρουσιαστεί ο Επίκου-

ρος σαν μαθητής του έχει ως στόχο να ειρωνευτεί αυτόν τον ισχυρισμό 

του Επίκουρου. 

Βέβαια ο Πραξιφάνης δεν υπήρξε δάσκαλος του Επίκουρου και η 

μεταξύ τους σύνδεση πρέπει να αποτελεί επινόηση των δοξογράφων, ενώ 

αναμφισβήτητα δεν έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους Επικούρειους331, 

όπως διακρίνουμε μελετώντας τα σωζόμενα αποσπάσματα της επιστολής 

του Καρνεΐσκου, ο οποίος συντάσσοντας ένα κείμενο, αφιερωμένο στη 

μνήμη προσφιλούς του άτομου με το όνομα Φιλίστα ή Φιλίστας, με το 

οποίο πραγματεύεται το θέμα της φιλίας, επιχειρεί να αντικρούσει τις α-

πόψεις του Πραξιφάνη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα: «…μακρὰν 

ἀπεῖχε Πραξιφάνης τοῦ τῶν δεόντων τι λελογίσθαι περὶ φιλίας καὶ τὴν 

πρ̣̣οσήκουσαν ἔχειν κ̣ατάστασιν ἐμ φίλων̣ τελε[υτ]αῖς καὶ ὡς πολλῆς ἀσυμ-

φωνίας ἔγεμεν ὁ λόγος, ὃν ἐποιήσατο περὶ τούτων…»332. Ο στόχος του 

Καρνεΐσκου είναι να προβάλλει τoν Φιλίστα ως υπόδειγμα ολοκληρωμέ-

νου ανθρώπου και να αντιπαρατεθεί αυτό το υπόδειγμα στην αριστοτελι-

κή αντίληψη περί ολοκληρωμένου βίου. Επιδιώκει ακόμη να επισημάνει 

– αναφερόμενος στην σημασία που έχουν τα εξωτερικά αγαθά για την 

ευδαιμονία – ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέσεις αλληλεξάρτησης333.  

Επιχειρώντας να περιγράψει τον/την Φιλίστα ως υπόδειγμα ηθικής 

συμπεριφοράς ο T. Dorandi επισημαίνει, ότι κατά τον Καρνεΐσκο, οι Πε-

ριπατητικοί θεμελιώνουν την θεωρία τους σε εσφαλμένα συμπεράσματα, 

τα οποία δεν στηρίζονται σε λογικά επιχειρήματα, ενώ το έργο του Πρα-

                                                                                                                                            

και M. Haake, Der philosoph in der Stadt, C.H. Beck, München, 2007, σελ. 247 – 

251. 
330 Fr. 5. 
331 Αναμφίβολα η Περιπατητική φιλοσοφία δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με τους 

Επικούρειους, οι οποίοι δεν έχαναν ευκαιρία να ξιφουλκούν εναντίον της. Ο Ι. Düring 

επισημαίνει για παράδειγμα, ότι η άποψη του Αριστοτέλη για την χρησιμότητα των 

εξωτερικών αγαθών, καταπολεμήθηκε και διαστρευλώθηκε όσο καμία άλλη από τους 

Επικούρειους, οι οποίοι θεωρούσαν τέτοιες αντιλήψεις ανάρμοστες για φιλόσοφο 

(Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 304, 385, πβ. ακόμη 

και C. Natali, Aristotle – His Life and School, οπ. παρ., σελ. 132). 
332 Fr. 7. Σχετικά με αυτό το χωρίο βλέπε και D.Konstan, Friendship in the Classical 

World, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, σελ. 109 – 110. 
333 M. Capasso (ed.), Carneisco – Il Secondο Libro del Filista, Bibliopolis, Napoli, 

1988, σελ. 78 – 82.  
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ξιφάνη ειδικότερα, συνιστά μνημείο κακής στάσης απέναντι στη φιλία. 

Επιπλέον ο Καρνεΐσκος αμφισβητεί την ηθική ποιότητα, όσων βρίσκουν 

αρεστά τα διδάγματα του περιπατητικού φιλοσόφου και τους προειδο-

ποιεί ότι θα δυστυχήσουν αν τα ακολουθήσουν334. Ενδεχομένως η έντονη 

επίθεση του επικούρειου φιλοσόφου απέναντι στους Περιπατητικούς να 

σχετίζεται με την προσπάθειά τους να ισορροπήσουν τις θέσεις τους για 

την αυτάρκεια του σοφού με τη σημασία της φιλίας για την ευδαιμο-

νία335. Η αριστοτελική αντίληψη φαίνεται συχνά να θέτει στα θεμέλια 

των φιλικών σχέσεων μια εξιδανικευμένη μορφή της αγάπης προς τον 

εαυτό336 και αυτό είναι κάτι, το οποίο καθιστά τη φιλία εξαρτώμενη από 

τους μετέχοντες σε αυτή και τα οφέλη, τα οποία προσκομίζουν από αυτή 

τη σχέση, πράγμα που οι Επίκουρειοι θεωρώντας την φιλία ως κάτι κο-

σμικό δεν μπορούν να αποδεχτούν.  

 Ο τομέας στον οποίο διακρίθηκε ωστόσο ο Πραξιφάνης, υπήρξε η 

φιλολογία και ειδικότερα η γραμματική, στόχος της οποίας είναι σύμφω-

να με τον σχολιαστή του Διονυσίου του Θρακός το γράφειν , ενώ ως 

πρώτος διαπρέψας σε αυτήν την επιστήμη κατονομάζεται ο Θεαγένης 

από το Ρήγιο και παράλληλα αναφέρεται το όνομα του Πραξιφάνη δίπλα 

σε αυτό του Αριστοτέλη, καθώς οι δύο φιλόσοφοι υποδεικνύονται ως αυ-

τοί, οι οποίοι τελειοποίησαν την τέχνη αυτή337. Ο Κλήμης ο Αλεξαν-

δρεύς, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του Πραξιφάνη  σε αυτήν, τον 

αποκαλεί γραμματικόν, δηλώνοντας με τη χρήση αυτού του όρου ότι ο 

περιπατητικός αυτός φιλόσοφος υπήρξε ένας μελετητής της λογοτεχνίας, 

ενώ, σύμφωνα με κάποια παράδοση, η οποία αναφέρεται σε αυτό το κεί-

μενο, ο Πραξιφάνης είναι ο πρώτος ο οποίος αποκαλείται γραμματικός: 

«Ἀπολλόδωρος δὲ ὁ Κυμαῖος πρῶτος <τοῦ γραμματικοῦ ἀντὶ> τοῦ κριτι-

κοῦ εἰσηγήσατο τοὔνομα καὶ γραμματικὸς προσηγορεύθη, ἔνιοι δὲ Ἐρατο-

σθένη τὸν Κυρηναῖόν φασιν, ἐπειδὴ ἐξέδωκεν οὗτος βιβλία δύο γραμματικὰ 

ἐπιγράψας. ὠνομάσθη δὲ γραμματικός, ὡς νῦν ὀνομάζομεν, πρῶτος Πρα-

ξιφάνης Διονυσοφάνους Μιτυληναῖος»338.  

Ελάχιστοι τίτλοι των έργων του Πραξιφάνη σώζονται, καθώς λίγες 

είναι συνολικά και οι αναφορές στο έργο του. Έτσι, φαίνεται ότι έγραψε 

                                                 
334 T. Dorandi, “Aspects of the Epigraphical and Papyrological Tradition of Prax-

iphanes”, Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation, 

and Discussion, οπ. παρ., σελ.  445 – 462.  
335 Φυσικά τους ίδιους προβληματισμούς αντιμετώπισαν και οι κύριοι ανταγωνιστές 

των Επικουρείων, οι Στωικοί.  
336 Ἠθικά Νικομάχεια 1166 a 1 κ.ε., πχ a 31: «ἔστι γὰρ ὁ φίλος ἄλλος αὐτός». 
337 Fr. 8 – 9. 
338 Fr. 10. Βλέπε σχετικά με τη χρήση του όρου γραμματικός και J. E. Sandy, A Histo-

ry of Classical Scholarship from the Sixth Century B.C. to the End of the Middle Ages, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1903, σελ. 7.  
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ένα έργο, στο οποίο πραγματευόταν τη φιλία339, ασχολήθηκε με τη φιλο-

λογία340 και συνέταξε το έργο Περί ποιημάτων341. Επιπλέον, έγραψε το 

βιβλίο Περί ἱστορίας342, ενώ στο πλαίσιο των φιλολογικών του ενδιαφε-

ρόντων φαίνεται ότι συνέταξε και μια πραγματεία φιλολογικής κριτικής 

στο έργο του Πλάτωνα343, σχόλια στα έργα του Ομήρου344, του Ησιό-

δου345 και του Σοφοκλή346, ενώ ο Επιφάνιος μνημονεύει και κάποιο εν-

διαφέρον για τη φυσική φιλοσοφία347.  

Σε γενικές γραμμές, ο Πραξιφάνης υπήρξε μια σημαντική προσω-

πικότητα του Λυκείου, όπως συνάγεται ακόμη και από τα ελάχιστα σω-

ζόμενα χωρία, στα οποία γίνεται αναφορά στο έργο του. Διακρίθηκε πε-

ρισσότερο στον τομέα της φιλολογίας και φαίνεται ότι συνέβαλε σημα-

ντικά στη θεμελίωση αυτής της επιστήμης. Δυστυχώς, η σπανιότητα των 

στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με την προσωπικότητα 

και το έργο του, αφήνουν αρκετά σκοτεινά σημεία στην προσπάθεια να 

σκιαγραφήσουμε τη ζωή και το έργο αυτού του φιλοσόφου, ενώ επιπρο-

σθέτως φαίνεται ότι οι σύγχρονοί του εκτιμούσαν περισσότερο τη συνει-

σφορά του στον τομέα της φιλολογίας παρά το φιλοσοφικό του έργο, με 

αποτέλεσμα αυτό να περάσει στην αφάνεια.   

  

 

 

 

                                                 
339 Fr. 7 (=Carneiscus Philista, Papyrus Herculanensis 1027 fr. VII, VIII col. VIII – 

IX, XIII). 
340 Fr. 8 – 10 (=Κλήμης, Στρωματεῖς Ι XVI 79, 3, Scholia Londinense in Dionysium 

Thracem p. 448, Scholia Vaticanum in Dionysium Thracem p. 164).  
341 Fr. 12 (=Φιλόδημος, Περί ποιημάτων ε col. IX p. 25). Ο Διογένης Λαέρτιος το 

μνημονεύει ως Περί ποιητῶν (ΙΙΙ 8), ενώ αναφορές σε αυτό το σύγγραμμα συναντάμε 

και σε άλλους συγγραφείς [Fr. 13 – 17 (= Δημήτριος, Περὶ ἑρμηνείας  55, Ἡσύχιος Δ 

1399, διατροχάδες, Scholia in Callimachi  Aetia I, PSI 1219 fr. 1, Ἀχιλλεύς Τάτιος, 

Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ Ἀράτου φαινόμενα και Vita Arati Latina)]. Αυτό το έργο συνεχίζει 

την παράδοση της σχολής να αναδεικνύει το ήθος των συγγραφέων μέσα από τα έργα 

τους. (Βλ. σχετ. και M. Vallozza, “The διατριβή Περί ποιητῶν of Praxiphanes in the 

testimony of Diogenes Laertius”, στο Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of 

Heraclea, οπ. παρ., σελ. 477 – 494.  
342 Fr. 18 (=Μαρκελῖνος, Περὶ τοῦ Θουκυδίδου βίου καὶ τῆς ἰδέας αὐτοῦ 29).  
343 Fr. 19 (=Πρόκλος, Ὑπόμνημα εἰς τόν Πλάτωνος Τίμαιον Ι 5 c).  
344 Fr. 20 – 21 [=Commentaria in Iliadem B 763, Papyri Oxyrhinchi VIII1086 και Le-

xica Segueriana VI, Anecdota Graeca ed. I. Bekker I (1814)].  
345 Fr. 22 (=Πρόκλος, Ὑπόμνημα εἰς τά Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι, Ἰωάννης Τζέτζης, 

Σχόλια εἰς Ἡσίοδον Ι).  
346 Fr. 23 (=Scholia Sophocles Oedipus Colon. 900).  
347 Fr. 2 (=Κατά αἱρέσεων ΙΙΙ 508). Βλ. σχετ. και R. W. Sharples, "Praxiphanes of 

Rhodes held the same Opinions as Theophrastus" (Epiphanius, De fide 9.38), στο 

Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea, οπ. παρ., σελ. 463 – 476 
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θ) Φανίας ο Ερέσιος 

 
 Ο Φανίας (ή Φαινίας ή Φάνης)348, καταγόταν, όπως και ο συμπα-

τριώτης του Θεόφραστος, από την Ερεσό της Λέσβου και άκμασε γύρω 

στο 332 π.Χ., όντας σύγχρονος του Αριστοτέλη και του Θεόφραστου349, 

με τον οποίο άλλωστε διατηρούσε επαφές μέσω επιστολών350. Το έργο 

του αποτελείτο κυρίως από έργα ιστοριογραφίας, ενώ ασχολήθηκε επι-

πλέον με τη λογική, τη συγγραφή βίων ποιητών και φιλοσόφων καθώς 

και με τη βοτανολογία.  

Έγραψε βιβλία ποικίλης θεματολογίας, στα οποία συμπεριλαμβά-

νονταν λογικά συγγράμματα351, φιλοσοφικά συγγράμματα, όπως τα έργα 

Πρός Διόδωρον352, όπου περιγράφει τον Μεγαρικό Πολύξενο ως αυτόν 

που εισήγαγε ή έφερε στο φώς το επιχείρημα του “τρίτου ανθρώπου”, 

ασκώντας έτσι κριτική στην πλατωνική θεωρία των ιδεών: «λέγει δὲ Φα-

νίας ἐν τῶ πρὸς Διόδωρον Πολύξενον τὸν σοφιστὴν τὸν τρίτον ἄνθρωπον 

εἰσάγειν λέγοντα· “εἰ κατὰ μετοχήν τε καὶ μετουσίαν τῆς ἰδέας καὶ τοῦ 

αὐτοανθρώπου ὁ ἄνθρωπός ἐστι, δεῖ τινα εἶναι ἄνθρωπον, ὃς πρὸς τὴν 

                                                 
348 Σχετικά με την ορθογραφία του ονόματος ο W.W. Fortenbaugh παρατηρεί ότι οι 

διαφορές πιθανότατα οφείλονται στην καταγωγή του φιλοσόφου, αφού στην Λέσβο 

θα χρησιμοποιούνταν το «ι», ενώ στην Αττική μορφή του ονόματος αυτό θα παρεα-

λειπόνταν (Theophrastus of Eresus, Commentary Vol. 9.2: Sources on Discoveries 

and Begginings, Proverbs et al. (Texts 727 – 741), Brill, Leiden – Boston, 2014, σελ. 

127). 
349 Fr. 1, πβ. και Fr. 2, καθώς και Fr. 6. Επιπλέον, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε 

από την διήγηση του Πλουτάρχου, τόσο ο Φανίας όσο και ο Θεόφραστος προσέφεραν 

άριστες υπηρεσίες στην πατρίδα τους, την Ερεσό, καθώς την απήλλαξαν από την τυ-

ραννίδα (Fr. 7). Το χωρίο του Πλουτάρχου πρέπει να αναφέρεται στα ταραγμένα χρό-

νια ανάμεσα στο 338 και 332 π.Χ. και στις δεκαετίες που ακολούθησαν αυτήν την 

περίοδο αστάθειας. {Ειδικότερα για την τυραννίδα στην Ερεσό βλέπε A.B. Bosworth, 

Conquest and Empire – the Reign of Alexander the Great, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1993, σελ. 192 – 193, καθώς και J. Bert Lott, “Philip II, Alexander, 

and the Two Tyrannies at Eresos of IG XII.2.526”, Phoenix 50 (1996), σελ. 26 – 40}.  
350 Fr. 3 – 4. Βλ. σχετ. με τις επαφές του με τον Θεόφραστο και το άρθρο του W. W. 

Fortenbaugh, “Two Eresians: Phainias and Theophrastus”, στο O. Hellmann, D. C. 

Mirhady (eds.), Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion, Rutgers Uni-

versity Studies in Classical Humanties vol. 19, Transaction Publishers, New Bruns-

wick, NJ, 2015, σελ.  101 – 131, και γενικά για τον βίο του Φανία M.G. Sollenberger, 

“The Life and Times of Phaenias of Eresus”, στο ίδιο, σελ. 132 – 146.  
351 Fr. 8 (=Φιλόπονος, Σχόλια εἰς τὰς κατηγορίας, προοίμιο p.7,16). Μια ενδιαφέρου-

σα ανασκόπηση της συλλογής και ανάλυσης των χωρίων του έργου του Φανία παρα-

θέτει ο T. Dorandi (“The Fragments of Phanias of Eresus: Before and After Wehrli”, 

στο O. Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), Phaenias of Eresus: Text, Translation, and 

Discussion, οπ. παρ., σελ 147 – 169).   
352 Fr. 9 (=Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς, Ὑπόμνημα εἰς τά ΙΒ' βιβλία τῶν μετά τά Φυσικά 

Α9, 990b15).  
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ἰδέαν ἕξει τὸ εἶναι»353. Έγραψε ακόμη το έργο Πρὸς τοὺς σοφιστάς354 και 

το σύγγραμμα  Περί τῶν Σωκρατικῶν355. Το τελευταίο παρουσίαζε την 

ιστορία της «σχολής» του Σωκράτη και από αυτό διασώζονται δύο απο-

σπάσματα αναφερόμενα στον Αντισθένη και τον Αρίστιππο356. Επίσης 

                                                 
353 Fr. 9. Ο J. Burnet παρατηρεί ότι η χρήση της λέξης εἰσάγειν στο κείμενο, δεν ση-

μαίνει απαραιτήτως ότι ο Πολύξενος, ο οποίος υπήρξε σοφιστής και μαθητής του 

Βρύσωνα (Νόμοι 314 d), είναι ο δημιουργός αυτού του επιχειρήματος (Greek Philos-

ophy I – From Thales to Plato, McMillan, London, 19243, σελ. 254). Τις αντιρρήσεις 

του απέναντι στην θεωρία των ιδεών έχει εκφράσει και ο δάσκαλος του Φανία, ο Α-

ριστοτέλης, κάνοντας μάλιστα χρήση της επιχειρηματολογίας του τρίτου ανθρώπου: 

«καὶ ὅτι ἔστι τις τρίτος ἄνθρωπος παρ' αὐτὸν καὶ τοὺς καθ' ἕκαστον· τὸ γὰρ ἄνθρωπος 

καὶ ἅπαν τὸ κοινὸν οὐ τόδε τι ἀλλὰ τοιόνδε τι ἢ ποσὸν ἢ πρός τι ἢ τῶν τοιούτων τι ση-

μαίνει»Σοφιστικοί ἔλεγχοι  178b 36, πβ. και Μετά τά Φυσικά  990b 17, 1079a 13, 

1039a 2 και 1059b 8. Με το επιχείρημα του τρίτου ανθρώπου δηλώνεται ότι αν ένας 

άνθρωπος είναι άνθρωπος διότι μετέχει στην ιδέα του ανθρώπου, αυτή η σχέση, η ο-

ποία υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και την ιδέα του, θα πρέπει να προϋποθέτει άλ-

λη μια ιδεατή σχέση συμμετοχής ανάμεσα στην ιδέα του ανθρώπου και σε μια ανώ-

τερη ιδέα του ανθρώπου κ.ο.κ. επ’ άπειρον με αποτέλεσμα να μην προσεγγίζεται ποτέ 

η ιδέα του ανθρώπου. Καθώς η στάση του Πλάτωνα απέναντι σε αυτό το ζήτημα δεν 

είναι σαφής, έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες σχετικά με αυτό. Ο Α.Ε. Taylor, χα-

ρακτηρίζει τον Παρμενίδη ως ένα περίτεχνο διανοητικό παιχνίδι, το οποίο έχει ως 

στόχο να ασκήσει κριτική απέναντι στους Μεγαρικούς (Πλάτων – Ο άνθρωπος και το 

έργο του, μτφρ., Ι. Αρζόγλου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1991, σελ. 402 – 403. Βλέπε α-

κόμη G. Vlastos, “The Third Man Argument in the Parmenides”, The Philosophical 

Review 63, (1954), σελ. 319-349, Sellars, W., “Vlastos and the Third Man”, The Phil-

osophical Review 64, (1955), σελ. 405-437, R. Barford, “The Context of the Third 

Man Argument in Plato's Parmenides”, Journal of the History of Philosophy, 16, 

1978, σελ. 1-11, Α.Ε. Taylor, “Parmenides, Zeno and Socrates”, Proceedings of the 

Aristotelian society – New Series, 16, 1915 – 1916, σελ. 234 – 289 και J. Burnet, 

Greek Philosophy I – From Thales to Plato, οπ. παρ. σελ. 253 – 264. 
354 Fr. 10 (=Ἀθήναιος XIV 638b). Ενδεχομένως με αυτό το έργο να ασκούσε κριτική 

στους σοφιστές, αλλά στο μοναδικό σωζόμενο απόσπασμά του, δεν γίνεται κάποια 

αναφορά σε σοφιστές, αλλά σε συνθέτες άσεμνων τραγουδιών. 
355 Fr. 30 – 31 (=Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 65 και VI 8). Βλ. σχετ. με αυτό το σύγγραμμα 

L. Zhmud, “Phaenias’ Work on the Socratics and his Fragment on Petron of Himera 

(56A–B = fr. 12 Wehrli)”, στο O. Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), Phaenias of Ere-

sus: Text, Translation, and Discussion, οπ. παρ., σελ. 273 – 288.  
356 Ο Φανίας γνωστοποιεί την άποψή του Αντισθένη ότι για να κατορθώσει κάποιος 

να καταστήσει τον εαυτό του καλόν κἀγαθὸν  οφείλει να διδαχθεί από εκείνους, που 

κατέχουν τη γνώση να αποφεύγει τα ελαττώματα που έχει (Fr. 30). Σε αυτό το χωρίο 

βέβαια παρουσιάζεται η από μέρους του Αντισθένη αποδοχή της σωκρατικής αντίλη-

ψης ότι η αρετή είναι γνώση (πβ. και Πρωταγόρας 361 a – b, Μένων 87 c – 89 a, Λά-

χης 194 d – 195 a, Εὐθύδημος 282 c, Γοργίας 460 b). Για τον Αρίστιππο, δηλώνει ότι 

ο Κυρηναίος φιλόσοφος ξεκίνησε την σταδιοδρομία του ως διδάσκαλος φιλοσοφίας 

επιχειρώντας σε αυτόν τον τομέα να στηριχθεί στις δομές και τον τρόπο λειτουργίας 

των Σοφιστών. Έτσι, υπήρξε ο πρώτος από τους μαθητές του Σωκράτη που ζητούσε 

χρηματική αμοιβή για τη διδασκαλία του και έστειλε μάλιστα χρήματα στον δάσκαλό 

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=philrevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=philrevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=philrevi
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=philrevi
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έγραψε το έργο Περὶ ποιητῶν357, το οποίο πιθανώς ήταν ένα σύγγραμμα 

ιστορίας της λογοτεχνίας, ενώ ενδιαφέρθηκε και για την παραδοξογρα-

φία358. 

Επίσης μελέτησε έντονα και το πολίτευμα της τυραννίδας, όπως 

μαρτυρούν τα συγγράμματά του Περί τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων359 και Τυ-

ράννων ἀναίρεσις ἐκ τιμωρίας360. Το ενδιαφέρον το οποίο επιδεικνύει ο 

Φανίας για την τυραννίδα στη Σικελία, αναμφίβολα συνδέεται με την κυ-

ριαρχία αυτής της μορφής πολιτικής οργάνωσης στη δυτική Μεσόγειο, 

καθώς, σε αντίθεση με τον ανατολικό Ελληνικό κόσμο, στη Δύση η τυ-

ραννίδα υπήρξε το κυρίαρχο πολίτευμα από τον έβδομο αιώνα μέχρι τη 

ρωμαϊκή κατάκτηση, με μικρά διαλείμματα κατά τα οποία επικρατούσε 

κάποια άλλη, περισσότερο αντιπροσωπευτική μορφή διακυβέρνησης361. 

Η διαρκής απειλή, η οποία προερχόταν από την επιθετική πολιτική των 

Καρχηδονίων, συνέβαλε ακόμη στην ενδυνάμωση στρατιωτικών ηγετών, 

οι οποίοι έγιναν τύραννοι και κυβέρνησαν τον λαό της Σικελίας, προσφέ-

ροντας προστασία από τους Καρχηδονίους362.  

Ένας επιπλέον παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη του 

ενδιαφέροντος αυτού από την πλευρά του Ερέσιου φιλοσόφου υπήρξε 

αδιαμφισβήτητα η προσπάθεια που κατέβαλε ο Πλάτων να επηρεάσει 

πολιτικά τους τυράννους των Συρακουσών και ενδεχομένως να εγκαθι-

δρύσει στο νησί μία μορφή πολιτικής οργάνωσης, η οποία θα προσέγγιζε 

το πολιτικό του ιδεώδες363. Επιπροσθέτως, η κριτική την οποία άσκησε ο  

μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Φανία, Αριστοτέλης, στο έργο 

του Αθηναίου φιλοσόφου και ειδικότερα στις απόψεις του σχετικά με τη 

                                                                                                                                            

του, τα οποία ωστόσο ο Σωκράτης αρνήθηκε να δεχθεί, δηλώνοντας ότι το δαιμόνιον 

τον αποτρέπει (Fr. 31).  
357 Fr. 32 – 33 (=Ἀθήναιος VIII 352c, Κλήμης, Στρωματεῖς Ι, ΧΧΙ 131,6).  
358 Fr. 34 – 35 (=Ἀντίγονος, Ἱστοριῶν παραδόξων συναγωγή CLV – CLVI p.37 kai 

CLXXI p.41). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο S. White πιθανολογεί ότι αυτά τα χωρία προ-

έρχονται από το Περί φυτῶν (“Phaenias in the Mirabilia Tradition: From “Antigonus” 

to Callimachus”, στο O. Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), Phaenias of Eresus: Text, 

Translation, and Discussion, οπ. παρ. 170 – 199).  
359 Fr. 11 – 13 (=Ἀθήναιος I 231e και VI 6e, Πλούταρχος, Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων 

χρηστηρίων XXII 422b και XXIIΙ 422d).  
360 Fr. 14 – 16 (=Ἀθήναιος III 90 e και X 438c, Παρθένιος, Ἐρωτικὰ παθήματα VII).  
361 Πβ. και K. Lomas, “Tyrants and the polis – Migration, Identity and Urban Devel-

opment in Sicily”, στο Ancient Τyranny, S. Lewis (ed.), Edinburgh University Press, 

Edinburgh, 2006, σελ. 95 – 118.  
362 Ο Αριστοτέλης αποδίδει την ενδυνάμωση των τυράννων σε εσωτερικούς παράγο-

ντες, υποστηρίζοντας ότι αντλούν δύναμη από το λαό, ο οποίος επιζητά προστασία 

από τους ισχυρούς: «ὁ δὲ τύραννος ἐκ τοῦ δήμου καὶ τοῦ πλήθους ἐπὶ τοὺς γνωρίμους, 

ὅπως ὁ δῆμος ἀδικῆται μηδὲν ὑπ' αὐτῶν» (Πολιτικά 1310 b  12 – 14). 
363 Πβ. και το ενδιαφέρον άρθρο του C. Mossé, “Plutarch and the Sicilian Tyrants”, 

στο Ancient Tyranny, οπ. παρ., σελ. 187 – 196. 
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φύση των επαναστάσεων364, πρέπει να έδωσε στον Φανία το έναυσμα να 

μελετήσει το πολίτευμα της τυραννίδας και να συνεχίσει με αυτόν τον 

τρόπο το έργο του Αριστοτέλη.  Το έργο του, το οποίο τιτλοφορείται Τυ-

ράννων ἀναίρεσις ἐκ τιμωρίας άλλωστε, πιθανότατα αποτελούσε μια ε-

ξειδικευμένη μελέτη, η οποία συνέχιζε τη σκέψη του Αριστοτέλη, ο ο-

ποίος στο έργο του ανέλυσε τα αίτια της κατάλυσης της τυραννίδας365. 

Σε αυτά τα αποσπάσματα ο συγγραφέας εκθέτει διάφορες πτυχές 

του βίου και της δράσης διαφόρων τυράννων, οι οποίες ωστόσο, καθώς 

αυτά τα χωρία είναι ελάχιστα, δεν φαίνεται να έχουν κάποια συνοχή αλ-

λά μάλλον παρέχουν κάποιες σκόρπιες πληροφορίες. Στόχος της μελέτης 

του πιθανότατα είναι μέσω της παράθεσης μιας συλλογής παραδειγμά-

των, τα οποία προέρχονται από ανέκδοτα και βιογραφίες να παρουσιάσει 

τους φιλοσοφικούς και πολιτικούς του προβληματισμούς. Η τεχνοτροπία 

που χρησιμοποιεί σε αυτά τα έργα, καθώς αναμειγνύει τη βιογραφία με 

τα ανέκδοτα, τοποθετεί το έργο του στην παράδοση των Χρειῶν. 

Ασχολήθηκε ακόμη με την μελέτη της ιστορίας366 και ειδικότερα 

με την τοπική ιστορία της πατρίδας του συντάσσοντας το έργο Πρυτάνεις 

Ἐρεσίων367, το οποίο φαίνεται ότι πραγματευόταν την ιστορία της γενέ-

τειράς του. Στα πλαίσια αυτής της ενασχόλησής έγραψε και βιογραφικό 

έργο για τον Σόλωνα368, όπου αναφέρει ότι ο Σόλων διαφύλαξε την Αθή-

να από τις κοινωνικές συγκρούσεις, εξαπατώντας τις δύο αντιμαχόμενες 

πλευρές, υποσχόμενος κρυφά στους μεν απόρους ανακατανομή γαιών, 

στους δε πλουσίους την εξασφάλιση της αποπληρωμής των συμβολαίων 

                                                 
364 Πολιτεία VIII 546 a – e. Η κριτική του Αριστοτέλη εκτίθεται στο Πολιτικά 1316 a 

1 – 1316 b 27. 
365Πολιτικά 1312 a 39 – b 38. Άλλα σημεία των Πολιτικῶν, τα οποία πραγματεύονται 

την τυραννία είναι 1310 b 3 – 7, όπου δίδεται και ο ορισμός αυτού του πολιτεύματος 

(ἡ δὲ τυραννὶς ἐξ ὀλιγαρχίας τῆς ὑστάτης σύγκειται καὶ δημοκρατίας· διὸ δὴ καὶ βλαβε-

ρωτάτη τοῖς ἀρχομένοις ἐστίν, ἅτε ἐκ δυοῖν συγκειμένη κακῶν καὶ τὰς παρεκβάσεις καὶ 

τὰς ἁμαρτίας ἔχουσα τὰς παρ' ἀμφοτέρων τῶν πολιτειῶν), 1295 a 1 – 24 όπου εκτίθε-

νται τα είδη της τυραννίδας,  1310 a 39 – 1311 a 28 και 1313 b 33 – 1316 a 1, όπου 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της τυραννίδας και 1313 a 18 – b 32, όπου ο Αρι-

στοτέλης εξηγεί με ποιόν τρόπο διατηρούνται οι τυραννίδες, παρουσιάζει τα στοιχεία 

που συνιστούν τον χαρακτήρα του πεφωτισμένου δεσπότη και επισημαίνει ότι οι τυ-

ραννίδες δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. 
366 Fr. 22 a (=Σούδα K 2745), Fr. 22b (=Etymologium gudianum, κῦρβες) και Fr. 29 

(=Ἡσύχιος, Κήρυκες). Πβ. και «ἔνιοι δέ φασιν ἰδίως, ἐν οἷς ἱερὰ καὶ θυσίαι περιέχο-

νται, κύρβεις» (Πλούταρχος, Σόλων 25, 2 – 3), αλλά βλ. και Διογενιανός γραμματι-

κός, Παροιμίαι 5, 72. Βλ. σχετ. με το ενδιαφέρον του για την ιστοριογραφία και τη 

βιογραφία και S. Schorn, Studien zur Hellenistischen Biographie und 

Historiographie, DeGruyter, Berlin – Boston, 2018, σελ. 149 – 192.  
367 Fr. 17 – 19 (=Ἀθήναιος I 16e και VIII 333a, Εὐστάθιος Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμή-

ρου Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν Α39 p.35, 17, Κλήμης, Στρωματεῖς Ι, ΧΧΙ 139,3).  
368 Fr. 20 – 21 (=Πλούταρχος, Σόλων XIV, XXXII).  
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τους369, ενώ κάνοντας χρήση του όρου κύρβεις, ο οποίος έχει περισσότε-

ρο θρησκευτικό περιεχόμενο, προκειμένου να περιγράψει τους νόμους 

του, αποδίδει το κύρος του νομοθετικού έργου του Αθηναίου σοφού στο 

υπερβατικό στοιχείο370. Συνέταξε ακόμη βιβλίο και για τον Θεμιστο-

κλή371, στο οποίο το πιο σημαντικό χωρίο περιγράφει ότι πριν την έναρξη 

της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, ο Θεμιστοκλής, μετά από παραίνεση του 

μάντη Ευφραντίδη και ευρισκόμενος κάτω από την πίεση των πληρωμά-

των του στόλου, αναγκάστηκε να προσφέρει ως θυσία στον Ωμηστή Διό-

νυσο, τρείς επιφανείς Πέρσες αιχμαλώτους, προκειμένου να έχει η μάχη 

θετική έκβαση για τους Έλληνες372. Το περιστατικό αυτό δεν απαντά σε 

άλλους συγγραφείς και ο Πλούταρχος φαίνεται ότι έχοντας επίγνωση ότι 

η μνεία ενός τέτοιου συμβάντος θα φαίνεται εξωπραγματική στους ανα-

γνώστες του, φροντίζει να επισημάνει ότι πηγή της ιστορίας, την οποία 

αναφέρει αποτελεί ο Φανίας «ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ γραμμάτων οὐκ ἄπει-

ρος ἱστορικῶν»373. Ο Φανίας ωστόσο δεν ήταν βεβαίως σύγχρονος της 

εποχής που έγινε η ναυμαχία και σίγουρα θα ανέφερε το συμβάν έχοντας 

κάποιο παλαιότερο έργο ως πηγή του374. Σε αυτό το κείμενο ωστόσο, α-

νεξαρτήτως της αξιοπιστίας του, καθίσταται εμφανής η διαφορά ανάμεσα 

στον μεγάλο πολιτικό άνδρα, ο οποίος εμφορούμενος από τον λόγο ενο-

χλείται από το παράδοξο αίτημα του μάντη και τον όχλο, ο οποίος είναι 

δέσμιος των προκαταλήψεων και της δεισιδαιμονίας. Τελικά ο Θεμιστο-

                                                 
369 Fr. 20. 
370 Fr. 22 a, πβ. και Fr. 22 b. 
371 Fr. 23 – 28 (=Πλούταρχος, Θεμιστοκλῆς Ι, VII, XIII, XXVII και XXIX, Ἀθήναιος 

II 48e). Βλ. σχετ. με αυτά τα έργα και J. Engels, “Phainias’ Historical and Biograph-

ical Fragments on Solon and Themistokles (26–34)”, στο O. Hellmann, D. C. Mir-

hady (eds.), Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion, οπ. παρ., σελ. 289 

– 322.  
372 Fr. 25. O Πλούταρχος αναφέρει το συμβάν άλλες δύο φορές (Ἀριστείδης 9, 2 και 

Πελοπίδας 21, 3). 
373 Στο ίδιο. 
374 Είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο, να αποτελεί πηγή του Φανία ο Κτησίας ο 

Κνίδιος (Βλ. σχετ. A.R. Burn, “Review – The Persian Invasions”, The Classical Re-

view, 14 (1964), σελ. 83 – 85). Την αναξιοπιστία της παρατιθέμενης εξιστόρησης, 

καθώς και την περίπτωση να εξαρτάται αυτή από το έργο του Κτησία, επισημαίνουν 

και άλλοι μελετητές, αναφέροντας και αρκετά σημεία του έργου του Κτησία, στα ο-

ποία απαντώνται ανακρίβειες (T. Buckley, Aspects of Greek History, 750-323 BC: A 

Source-Based Approach, Routledge, London – New York, 1996, σελ. 162). Ο E. R. 

Dodds, επισημαίνει ότι ακόμη και αν αυτή η ιστορία δεν είναι αληθινή, εκθέτει την 

επικρατούσα αντίληψη ανάμεσα στους Έλληνες του τετάρτου αιώνα σχετικά με τον 

Ωμηστή Διόνυσο και παραθέτει διάφορα περιστατικά από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο 

όπου αναφέρεται ή υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, η άσκηση ανθρωποθυσίας (“The Na-

ture of Dionysiac Religion”, στο Euripides Bacchae, Clarendon Press, Oxford – New 

York, 1986, σελ. xix.  
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κλής θα αναγκαστεί να υποκύψει στις επιθυμίες του λαού, ο οποίος επι-

ζητεί να λάβει χώρα η ανίερη αυτή θυσία.  

Ακολουθώντας τον Θεόφραστο επέδειξε έντονο ενδιαφέρον στην 

μελέτη του φυτικού κόσμου με την συγγραφή του έργου Περὶ φυτῶν ή 

Φυτικά ή Φυτικαί ἱστορίαι 375. Ο Αθήναιος, ο οποίος συχνά μνημονεύει το 

έργο του φιλοσόφου από την Ερεσό δίπλα σε αυτό του Θεόφραστου376, 

σημείο ενδεικτικό της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο φιλοσόφους, 

πληροφορεί, ότι το έργο του ασχολείτο κατά πρώτο λόγο με την μελέτη 

φυτών, τα οποία σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς 

στα αποσπάσματα τα οποία σώζονται γίνεται αναφορά κυρίως σε εδώδι-

μα και θεραπευτικά φυτά και καρπούς377, ενώ παρατίθενται και στοιχεία 

σχετικά με την επεξεργασία του σταφυλιού για τη δημιουργία κάποιων 

ειδών οίνου378. Αν και δεν σώζονται αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα 

αποτελέσματα των μελετών του σε αυτόν τον τομέα, αξίζει να αναφερθεί 

η επισήμανση του A. Reymond, ότι ο Φανίας αναγνώριζε τον διαχωρισμό 

ανάμεσα σε μη ανθοφόρα φυτά, όπως η φτέρη, τα βρύα, και οι μύκητες, 

και σε ανθοφόρα φυτά, διάκριση η οποία αναβίωσε από τους βοτανολό-

γους δεκαοκτώ αιώνες αργότερα379.  

Ο Φανίας παρέθετε τους τόπους, όπου συναντώνται τα περιγραφό-

μενα φυτά και γνώριζε ότι διάφοροι παράγοντες, όπως η ποιότητα του 

εδάφους και το κλίμα επιδρούν στην ανάπτυξή τους, δημιουργώντας δια-

φορές ακόμη και ανάμεσα σε φυτά, τα οποία ανήκουν στο ίδιο είδος, αλ-

λά αναπτύσσονται σε διαφορετικούς τόπους, ενώ περιγράφει και φυτά 

μακρινών περιοχών, για τα οποία ωστόσο δεν είναι σαφές αν τα μελέτησε 

διαθέτοντάς τα στα χέρια του ή αν τα γνώρισε μέσω περιγραφών άλλων 

συγγραφέων380. Ενδεχομένως, να είχε πρόσβαση τόσο στα συγγράμματα 

                                                 
375 Fr. 36 – 50 (=Πλίνιος, Νaturalis Ηistoria ΧΧΙ Argumentum και XXII 13,35, Ἀθή-

ναιος I 29ḟ και 31f∙ II51 e, 54f, 58d, 61f, 64d 68d και 70d, IX 371e και 406b, Ety-

mologium magnum p. 515, 48, Σχόλια στα Θαλύσια του Θεόκριτου VII 133/134 c. p. 

110).  
376 Fr. 38, 45, Δειπνοσοφισταί 83f – 84c (=Wehrli Fr. 47a). 
377 Fr. 42 – 49. Ίσως, το έργο του Φανία σε αυτόν τον τομέα να μην ήταν τόσο περιο-

ρισμένο αλλά, καθώς τα περισσότερα αποσπάσματα που υπάρχουν στη διάθεσή μας 

προέρχονται από τον Αθήναιο, το έργο του οποίου πραγματεύεται ανθρώπινες δρα-

στηριότητες, ενδέχεται να παρουσιάζονται σε αυτό όσα τμήματα των μελετών του 

Φανία ενδιαφέρουν άμεσα τον Ναυκρατίτη, εκείνα δηλαδή που σχετίζονται περισσό-

τερο με τον άνθρωπο. 
378 Fr. 40 – 41. Ενδεχομένως να επεξηγούσε επίσης την τεχνική ορολογία κάποιων 

γεωργικών εργασιών (Fr. 50). 
379 A. Reymond, History of the Sciences in Greco – Roman Antiquity, μτφρ. R.G. De 

Bray, Biblo and Tannen, New York, 1963, σελ. 215. 
380 Στο έργο του Φανία δηλώνεται ότι διαφέρει η γεύση των βολβών, οι οποίοι καλ-

λιεργούνται στην Ταυρική χερσόνησο και περιγράφονται ως διαφορετικοί οι βολβοί 

κάποιου φυτού, οι οποίοι φύονται στην Ινδία (Fr. 45), ενώ ακόμη αναφέρει την ύπαρ-

ξη κάποιου είδους κάκτου, το οποίο υπάρχει στην Σικελία (Fr. 38).  
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του Θεόφραστου, όσο και στον βοτανικό κήπο, τον οποίο εκείνος δη-

μιούργησε. Επιπλέον, στο έργο υπάρχουν αναφορές στη δομή κάποιων 

φυτών381, οι οποίες συνοδεύονται και από την περιγραφή των σπόρων 

τους382, ενώ παραθέτει ακόμη περιγραφές των διαφόρων χρήσεων και ι-

διοτήτων των φυτών, όπως είναι εμφανές από τις αναφορές του στην ε-

πεξεργασία του σταφυλιού για την παρασκευή ειδών οίνου με αρωματι-

κές και καθαρτικές ιδιότητες383, αλλά και από την μνεία των θεραπευτι-

κών ιδιοτήτων της τσουκνίδας384 και τους τρόπους κατανάλωσης εδώδι-

μων φυτών385.  

  Ο Φανίας, έμεινε πιστός στο εγκυκλοπαιδικό πνεύμα που διέτρεχε 

την σχολή που ίδρυσε ο Αριστοτέλης και κατάφερε να βρεθεί στο επίκε-

ντρο των εξελίξεων, οι οποίες συντελούνταν μέσα στους κόλπους της 

σχολής, καθώς εκτός της τριβής του με τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, είχε 

άμεση γνωριμία με τον διάδοχο του, τον συμπατριώτη του, Θεόφραστο. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπήρξε ένας από τους μαθητές του Αρι-

στοτέλη, ο οποίος συνέβαλε στο να τεθούν τα θεμέλια, ώστε να συνεχίσει 

να ακμάζει η σχολή ακόμη και μετά το θάνατο του ιδρυτή της, ενώ ακο-

λουθώντας το ρεύμα των πρώτων περιπατητικών φιλοσόφων, επιχείρησε 

να επεκτείνει το έργο του δασκάλου του και δεν περιορίστηκε απλά στον 

σχολιασμό του.   

 

ι) Λύκων 
 

Ο Λύκων (299 – 225 π.Χ.) καταγόταν από την Τρωάδα386 και το 

269 π.Χ. διαδέχθηκε τον Στράτωνα ως επικεφαλής του Λυκείου387, θέση 

την οποία κατείχε για σαράντα τέσσερα χρόνια388. Ο κόσμος του προσ-

                                                 
381 Fr. 44. Βλ. σχετ. και Fr. 42, όπου αποκαλεί τον καρπό του άγριου συκάμινου, 

μούρο και αναφέρει ακόμη ότι είναι πολύ γλυκός και ευχάριστος όταν είναι ώριμος, 

ενώ στη συνέχεια περιγράφοντας τη δομή του, δηλώνει σχετικά με αυτό το ακανθώ-

δες μούρο, ότι, όταν μαραθεί το τσαμπί, το οποίο το περιβάλλει, περιέχει σπερματικά 

τμήματα, τα οποία έχουν μια ευχάριστη γεύση.  
382 Fr. 37, 39.  
383 Fr. 40 – 41. Σε κάποια από τα χωρία αυτά είναι επιπλέον εμφανές ότι ο Φανίας 

δίνει έμφαση στην έρευνα για τον ορισμό των ονομάτων αυτών των φυτών (Fr. 47a – 

b). 
384 Fr. 49.  
385 Fr. 43, 46, 48.  
386 Fr. 1. 
387 Fr. 2 (=Διογένης Λαέρτιος V 65): «Τοῦτον (ενν. Στράτωνα) διεδέξατο Λύκων 

Ἀστυάνακτος Τρωαδεύς, φραστικὸς ἀνὴρ καὶ περὶ παίδων ἀγωγὴν ἄκρως συντεταγμέ-

νος», πβ. και Fr. 6. 
388 Διογένης Λαέρτιος V 65: «Ἀφηγήσατο δὲ τῆς σχολῆς ἔτη τέτταρα πρὸς τοῖς τετταρά-

κοντα, Στράτωνος αὐτὴν ἐν ταῖς διαθήκαις καταλιπόντος κατὰ τὴν ἑβδόμην καὶ εἰκο-

στὴν καὶ ἑκατοστὴν Ὀλυμπιάδα». 
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διορίζεται από τις διαμάχες ανάμεσα στους διαδόχους του Αλεξάνδρου 

για τον έλεγχο της ανατολικής Μεσογείου, και τη φιλοδοξία παλαιοτέ-

ρων δυνάμεων, όπως η Αθήνα και η Σπάρτη, να αναστήσουν το ένδοξο 

παρελθόν τους, αλλά και νεοαναδυομένων συμμαχιών κρατών, όπως η 

Αχαϊκή συμπολιτεία, που επιχειρούν να επιβιώσουν και να διεκδικήσουν 

κάποιον ρόλο στην περιοχή, ενώ ξεκινά να φτάνει και στον ανατολικό 

ελληνικό χώρο ο απόηχος της σύγκρουσης  των Ρωμαίων με την Καρχη-

δόνα. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο Λύκων ήταν μόνιμα εγκατεστημένος στην 

Αθήνα, αλλά επισκεπτόταν συχνά την αυλή της Περγάμου389 και όπως 

είναι εμφανές από τη διαθήκη του, είχε αποκτήσει περιουσία στην Αθή-

να, την Αίγινα και στην πατρίδα του390.  

Ο Διογένης Λαέρτιος αποτελεί την κύρια πηγή για τον βίο και το 

έργο του Λύκωνα, επιτυγχάνοντας με το έργο του να προσφέρει μία αρ-

κετά καλή εικόνα της προσωπικότητάς του. Έτσι, πληροφορούμαστε ότι 

ο Λύκων μαθήτευσε στον Μεγαρικό φιλόσοφο Πανθοίδη391, αλλά παρα-

μένει άγνωστο εάν και σε ποιόν βαθμό εντρύφησε στη λογική φιλοσοφία, 

τον τομέα ο οποίος αποτελούσε το κύριο αντικείμενο του ενδιαφέροντος 

του δασκάλου του. Ο Διογένης Λαέρτιος μάλιστα, διασώζοντας με το έρ-

γο του τη διαθήκη του προκατόχου του Λύκωνα στην ηγεσία της σχολής, 

του Στράτωνα, παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο 

έλαβε χώρα η διάδοχη κατάσταση στο Λύκειον μετά το θάνατο του Στρά-

τωνα. Σύμφωνα με τη διήγησή του, ο Στράτων με προσωπική του από-

φαση, αποφασίζει να δοθεί η ηγεσία της σχολής στον Λύκωνα και αιτιο-

λογεί την απόφασή του αυτή, ανακοινώνοντας ότι από τους υπόλοιπους 

υποψήφιους γι’ αυτήν την θέση, άλλοι κωλύονται από το προχωρημένο 

της ηλικίας τους και ενώ για άλλους ο φόρτος εργασίας που έχουν ανα-

λάβει αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα, παρακινώντας τους συνάμα να 

συνδράμουν τον Λύκωνα στο έργο του: «καταλείπω δὲ τὴν μὲν διατριβὴν 

Λύκωνι, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων οἱ μέν εἰσι πρεσβύτεροι, οἱ δὲ ἄσχολοι. καλῶς 

δ' ἂν ποιοῖεν καὶ οἱ λοιποὶ συγκατασκευάζοντες τούτῳ»392.      

                                                 
389 Fr. 11. Ενδέχεται να αντιμετώπιζε με ευμένεια τις πολιτικές των Πτολεμαίων, κα-

θώς ο δάσκαλός του, ο Στράτων, επιμελήθηκε της εκπαιδεύσεως του Πτολεμαίου Φι-

λάδελφου στην Αίγυπτο και οι Πτολεμαίοι προσέφεραν σημαντική βοήθεια στην Α-

θήνα επιχειρώντας να την προφυλάξουν από τους Μακεδόνες, ενώ ενδέχεται να εν-

θάρρυναν το βασίλειο της Περγάμου να αγωνιστεί ενάντια στους Σελευκίδες.  
390 Fr. 15.  
391Fr. 3 (=Διογένης Λαέρτιος V 68): «ἀλλὰ καὶ Πανθοίδου διήκουσε τοῦ διαλεκτικοῦ». 
392 Διογένης Λαέρτιος V 62, πβ. και Fr. 4, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λύκων αποτε-

λούσε έναν από τους επιμελητές της διαθήκης του Στράτωνα, ο οποίος παραχωρεί εν 

τέλει την διαχείριση της σχολής δηλώνοντας σαφώς ότι αυτό το πράττει περισσότερο 

λόγω της αδυναμίας του να εντοπίσει καταλληλότερο διάδοχο, παρά λόγω πίστης 

στην φιλοσοφική υπεροχή του Λύκωνα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους περιπατητι-

κούς φιλοσόφους. Βλ. σχετ. με τις διαθήκες των περιπατητικών φιλοσόφων και H.B. 
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Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αθήναιου, ο Λύκων ήταν μάλλον ε-

πιρρεπής στις απολαύσεις, τις οποίες μάλιστα δεν εγκατέλειψε ούτε όταν 

ανέλαβε τα ηνία της σχολής, αλλά αντιθέτως τις ενέταξε εν μέρει στην 

πρακτική του Λυκείου, καθώς, σύμφωνα με την αφήγησή του Αθήναιου, 

ο οποίος επικαλείται τη μαρτυρία του Αντίγονου του Καρύστιου,  εντρύ-

φησε σε αυτές από την εποχή κατά την οποία αφίχθη στην Αθήνα «παι-

δείας ἕνεκα»393. Η ροπή προς τις ηδονές τον συνόδευσε και κατά την ε-

ποχή που ανήλθε στο ύψιστο αξίωμα της σχολής και παρέθετε δείπνα σε 

φίλους «ἀλαζονείᾳ καὶ πολυτελείᾳ πολλῇ χρώμενος»394. Ο Ναυκρατίτης, 

πιθανότατα θεωρώντας ότι δεν άρμοζε αυτή η τάση για επίδειξη σε φιλό-

σοφο, ο οποίος μάλιστα ηγείτο του Λυκείου, τηρεί μία μάλλον επιφυλα-

κτική στάση απέναντι στην διαγωγή του Λύκωνα και επισημαίνει ότι αυ-

τή η επίδειξη πλούτου και θεαμάτων λειτουργούσε αποτρεπτικά για πάρα 

πολλούς, οι οποίοι είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν μέλη 

της σχολής, να το πράξουν395. Κατά τον ίδιο, όσα συνέβαιναν στη σχολή 

του Λύκωνα προσέγγιζαν περισσότερο την τρυφή παρά τον λόγο και τη 

φιλοσοφία: «ἃ δὴ πάντα ἐφαίνετο λόγου μὲν ἀλλότρια καὶ φιλοσοφίας 

εἶναι, τρυφῆς δὲ καὶ περιστάσεως οἰκειότερα»396. 

Ωστόσο, η μαρτυρία του Αθήναιου είναι η μοναδική, η οποία απο-

δίδει ελαττώματα στον Λύκωνα, καθώς στις περισσότερες πηγές περι-

γράφονται με θετικά σχόλια ο χαρακτήρας και η δράση του. Ενδεχομέ-

νως, οι παρατηρήσεις του Αθήναιου να είναι υπερβολικές εν μέρει, φαί-

νεται ωστόσο να έχουν ως βάση την ιδιοσυγκρασία του Λύκωνα, ο οποί-

ος φρόντιζε τόσο το σώμα και την εμφάνισή του όσο και το πνεύμα του, 

ενώ η αλαζονική επίδειξη πλούτου, την οποία περιγράφει ο Αθήναιος, θα 

φάνταζε σε άλλα μάτια ως τεκμήριο καλού γούστου.   

Ο Διογένης Λαέρτιος προβάλλει τον Λύκωνα ως έναν άνθρωπο , ο 

οποίος ήταν πάντοτε ντυμένος τόσο άψογα, ώστε: «ἀνυπερβλήτῳ χρῆσθαι 

μαλακότητι ἱματίων», ενώ φρόντιζε παράλληλα ώστε το σώμα του να εί-

ναι τόσο γυμνασμένο όσο και των αθλητών. Ασχολήθηκε μάλιστα, όπως 

λεγόταν, με τον αθλητισμό σε τέτοιο βαθμό, ώστε κατάφερε να συμμετά-

σχει στους αθλητικούς αγώνες, οι οποίοι τελούνταν στην πατρίδα του, το 

                                                                                                                                            

Gottschalk, “Notes on the Wills of the Peripatetic Philosophers”, Hermes, 100 (1972), 

σελ. 314 – 342.  
393 Fr. 7. 
394 Στο ίδιο. 
395 Στο ίδιο «καὶ ὁ τῶν τραπεζοποιῶν καὶ μαγείρων ὄχλος τοσοῦτος ἦν ὥστε πολλοὺς 

ὀρρωδεῖν καὶ βουλομένους προσιέναι πρὸς τὴν διατριβὴν ἀνακόπτεσθαι». 
396 Στο ίδιο. Αναφέρει επιπλέον ότι διατηρούσε δωμάτιο με είκοσι κλίνες στο σπίτι 

του Κόνωνα, το οποίο βρισκόταν σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, ώστε να δε-

ξιώνεται σε αυτό τους καλεσμένους του, ενώ τον χαρακτηρίζει ως πολύ καλό και επι-

δέξιο στο παιχνίδι της σφαίρας.    
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Ίλιον397. Σύμφωνα με αυτές τις μαρτυρίες, ο Λύκων ασχολούνταν με την 

πάλη398, ενώ ξεχώριζε για τις επιδόσεις του σε κάποιο ομαδικό άθλημα , 

το οποίο παιζόταν με μπάλα399.  

Ο Λύκων έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τους κυβερνήτες της 

Περγάμου, τον Ευμένη Α΄ και τον διάδοχό του Άτταλο Α΄, οι οποίοι έγι-

ναν πάτρωνές του, ενώ σε μεγάλη υπόληψη τον είχε και ο Σελευκίδης η-

γεμόνας, Αντίοχος Β΄, ο επονομαζόμενος Θεός, ο οποίος επεχείρησε α-

νεπιτυχώς να τον δελεάσει ώστε να εγκατασταθεί στην αυλή του: «ὡς 

οὐκ ἄλλος τ' ἦν φίλος (ενν. Λύκων) τοῖς περὶ Εὐμενῆ καὶ Ἄτταλον, οἳ καὶ 

πλεῖστα ἐπεχορήγουν αὐτῷ. ἐπειράθη δ' αὐτὸν σχεῖν καὶ Ἀντίοχος, ἀλλ' οὐκ 

ἔτυχεν»400. Γενικότερα, ο Λύκων απολάμβανε εξέχοντος σεβασμού και 

εκτίμησης από τους συγχρόνους του. Ο μαθητής του, ο Αρίστων ο Κείος 

                                                 
397 Fr. 8: «ἀλλὰ καὶ γυμναστικώτατος ἐγένετο καὶ εὐέκτης τὸ σῶμα τήν τε πᾶσαν σχέσιν 

ἀθλητικὴν ἐπιφαίνων, ὠτοθλαδίας καὶ ἐμπινὴς ὤν, καθά φησιν Ἀντίγονος ὁ Καρύστιος 

διὰ τοῦτο δὲ καὶ παλαῖσαι λέγεται τά τ' ἐν τῇ πατρίδι Ἰλίεια καὶ σφαιρίσαι». 
398 Πβ. W. W. Fortenbaugh “Lyco φραστικός”, στο W. W. Fortenbaugh – S.A. White 

(eds), Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, Transaction publishers, New Bruns-

wick, RUSCH vol. 12, New Jersey, 2004, σελ. 421 – 422. Όπως επισημαίνει και ο 

ίδιος ωστόσο, άλλοι μελετητές πιστεύουν ότι το άθλημα στο οποίο επιδιδόνταν ήταν 

το παγκράτιο (U. Wilamowitz – Moellendorff, Von, “Antigonos Von Karystos”, Phi-

lologische Untersuchungen 4 και W. Capelle, Lykon, 14 στο RE 13, 1927, 2305). 
399 Την μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει, όπως προανεφέρθηκε και ο Αθήναιος: «ἦν δὲ ὁ 

Λύκων καὶ σφαιριστὴς ἀγαθὸς καὶ ἐπιδέξιος» (Fr. 7). Δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο ποια 

από τις αθλοπαιδιές που συνηθίζονταν στον αρχαίο κόσμο εννοούν οι αρχαίοι συγ-

γραφείς. Η χρήση των λέξεων «σφαιρίζειν» και «σφαιριστὴς» αποτελεί ένδειξη ότι 

αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ήταν αρκετά διαδεδομένο. 

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη λατινική γλώσσα, όπου με τον όρο pila περι-

γράφονται τόσο τα αθλήματα με μπάλα συλλήβδην, όσο και ένα συγκεκριμένο άθλη-

μα, το harpastum. Είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο, ο Λύκων να ασχολούνταν με 

τον ἐπίσκυρον ή τη φαινίνδα, καθώς αυτά τα αθλήματα ήταν τα πιο διαδεδομένα και 

θα ταίριαζαν στον σωματότυπο του, όπως περιγράφεται από τις πηγές. Υπάρχουν αρ-

κετές αναφορές για αυτά τα ομαδικά αθλήματα στους αρχαίους συγγραφείς (ενδεικτι-

κά βλέπε Πλάτων, ἐπιστολὴ 13, 363 d, Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος, 39, Ἀθήναιος, Δει-

πνοσοφισταί 19 και Ἰούλιος Πολυδεύκης, ὀνομαστικὸν 9. 32, 103 – 104, 107). Για πε-

ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχαία Ελληνικά παιχνίδια με μπάλα βλέπε 

και Ι. Μουρατίδης, Ιστορία φυσικής αγωγής – με στοιχεία φιλοσοφίας, εκδ. Κ. Χριστο-

δουλίδη, Θες/νίκη, 1998, σελ. 352 – 355, καθώς και H.A. Harris, Sport in Greece and 

Rome, Thames and Hudson, London, 1972, σελ. 75 – 111.     
400 Fr. 11. Η ανάπτυξη διαφόρων ηγεμονιών, ώθησε αρκετούς ηγεμόνες στον ανταγω-

νισμό για την προσέλκυση φιλοσόφων και ποιητών, σε μια προσπάθεια να μιμηθούν 

εν μέρει το παράδειγμα του Φιλίππου, ο οποίος ανέθεσε τη διαπαιδαγώγηση του Αλε-

ξάνδρου στον Αριστοτέλη. Σχετικά με τις συνθήκες, οι οποίες αναπτύχθηκαν εκείνη 

την εποχή για την επιτέλεση του παιδαγωγικού έργου των φιλοσόφων βλέπε, P. 

Scholz, “Peripatetic Philosophers as Wandering Scholars – Some Historical Remarks 

on the Socio – political Conditions of Philosophizing in the Third Century BCE”, στο 

W. W. Fortenbaugh – S.A. White (eds), Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. 

παρ., σελ. 315 – 353.  
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τον σεβόταν τόσο, ώστε έγραψε κάποιο έργο στο οποίο έδωσε ως τίτλο 

το όνομα του δασκάλου του401, ενώ ο Θεμίστιος, επιδιώκοντας να απο-

δείξει ότι ο φιλόσοφος επιθυμεί να μοιραστεί τη γνώση με όσους το επι-

ζητούν, ώστε να ωφεληθούν όλοι όσοι  σχετίζονται με αυτή τη διαδικα-

σία μετάδοσης της γνώσης, αναφέρει ότι ο Λύκων, βλέποντας τον Αρί-

στωνα να προοδεύει περισσότερο στη μελέτη της φιλοσοφίας του Αρι-

στοτέλη, δεν δυσανασχετούσε, αλλά αντιθέτως παραδεχόταν χαριτολο-

γώντας ότι ο χωλός ξεπερνά τον αρτιμελή, αναφερόμενος στην αναπηρία 

του Αρίστωνα: «οὐκ ἐδυσχέραινε πρὸς τὸν Ἀρίστωνα τοῦτον οὐδὲ ἐκνίζετο 

ἐκ προσεδρίας μᾶλλον ἐπιδιδόντα, ἀλλὰ συνωμολόγει μετὰ παιδιᾶς καὶ χα-

ρίτων ὅτι ὁ χωλὸς τὸν ἀρτίποδα παρατρέχει. συνέβη γὰρ τῷ Ἀρίστωνι καὶ 

πεπηρῶσθαι τὸ σκέλος»402.   

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Διογένη Λαέρτιου, βρισκόταν σε με-

γάλη εχθρότητα με τον Ιερώνυμο τον Ρόδιο403, αν και δεν είναι απολύτως 

σαφής η πηγή της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο περιπατητικούς φι-

λοσόφους. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι αιτία της διαφωνίας τους να 

αποτελούσαν οι απόψεις του Ιερώνυμου, οι οποίες φαίνεται ότι παρέκ-

κλιναν από αυτές τις οποίες ασπαζόταν η σχολή, προσεγγίζοντας μάλιστα 

τους Επικουρείους, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κικέρων αμφισβητεί 

κατά πόσο είναι δυνατόν να θεωρείται ο Ιερώνυμος περιπατητικός φιλό-

σοφος404.    

Ο Λύκων απεβίωσε σε ηλικία εβδομήντα τεσσάρων ετών από πο-

δάγρα405, ενώ ο Διογένης Λαέρτιος έχει διασώσει την διαθήκη του, από 

την οποία δύναται κανείς να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τον 

χαρακτήρα του φιλοσόφου. Αιτιολογεί την απόφασή του να συντάξει την 

διαθήκη του, καθώς δεν γνωρίζει αν θα κατορθώσει να ξεπεράσει κάποια 

                                                 
401 Πλούταρχος, Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν 1 (=Fr. 33): «…οὐ γὰρ μόνον τὰ 

Αἰσώπεια μυθάρια καὶ τὰς ποιητικὰς ὑποθέσεις ἀλλὰ καὶ τὸν Ἄβαριν τὸν Ἡρακλείδου 

καὶ τὸν Λύκωνα τὸν Ἀρίστωνος διερχόμενοι…». 
402 Fr. 9. Στο ίδιο απόσπασμα αναφέρεται ότι ακόμη και οι εχθροί του τον εκτιμούσαν 

τόσο για την παιδεία του ώστε έμεναν μακριά από τα πλοία του σαν να ήταν αυτά ιε-

ρά, ενώ στον βίο του Λύκωνα, ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι προσέφερε μεγάλη 

βοήθεια στους Αθηναίους συμβουλεύοντάς τους (V 66 = Fr. 12), ενώ φαίνεται ότι 

έχαιρε εκτίμησης και από την Δελφική αμφικτιονία, από την οποία δέχτηκε σημαντι-

κές τιμές (Fr. 14). 
403 Fr. 10 (=Διογένης Λαέρτιος V 68). Σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στον Λύκωνα 

και τον Ιερώνυμο βλέπε και S. White, “Lyco and Hieronymus on the Good Life”, στο 

W. W. Fortenbaugh – S.A. White (eds), Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. 

παρ, σελ. 389 – 409.  
404 De finibus V, 5, 14 (=Fr. 8c), όπου η βασική διαφωνία, την οποία εκφράζει για τον 

χαρακτηρισμό του Ιερώνυμου ως Περιπατητικού, είναι η θέση του Ρόδιου φιλοσόφου 

ότι το αγαθόν συνίσταται στην ελευθερία από τον πόνο: «praetereo multos, in his 

doctum hominem et suavem, Hieronymum, quem iam cum peripateticum appellem 

nescio, summum enim bonum exposuit vacuitatem doloris». 
405 Fr. 16. 
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ασθένεια, η οποία τον ταλαιπωρεί – πιθανότατα πρόκειται για την ασθέ-

νεια που τελικά τον σκότωσε406, ενώ επιθυμεί να τακτοποιήσει με την 

διαθήκη του κάποιες εκκρεμότητες. Αφήνει στους εκτελεστές της διαθή-

κης του εντολές ώστε στην κηδεία του να τηρηθεί το μέτρο407 και κατά 

αριστοτελική μίμηση χαρίζει σε κάποιους από τους δούλους του την ε-

λευθερία τους, ενώ μάλιστα μεριμνά και για την εκπαίδευση ορισμένων 

εξ αυτών408. Οι οδηγίες που αφήνει στους εκτελεστές της διαθήκης σχε-

τικά με τη διάδοχη κατάσταση στο Λύκειον παρουσιάζουν εξαιρετικό εν-

διαφέρον, καθώς ο Λύκων αντί να προκρίνει ο ίδιος κάποιον διάδοχό του, 

όπως ήταν η επικρατούσα συνήθεια στη σχολή, επιλέγει να ορίσει μια ε-

πιτροπή, η οποία θα αναλάβει αυτό το έργο, εκφράζοντας την βεβαιότητά 

του ότι αυτοί θα πράξουν το καλύτερο από αγάπη προς τον ίδιο και την 

σχολή: «τὸν δὲ περίπατον καταλείπω τῶν γνωρίμων τοῖς βουλομένοις, 

Βούλωνι, Καλλίνῳ, Ἀρίστωνι, Ἀμφίωνι, Λύκωνι, Πύθωνι, Ἀριστομάχῳ, 

Ἡρακλείῳ, Λυκομήδει, Λύκωνι τῷ ἀδελφιδῷ. προστησάσθωσαν δ' αὐτοὶ ὃν 

ἂν ὑπολαμβάνωσι διαμενεῖν ἐπὶ τοῦ πράγματος καὶ συναύξειν μάλιστα δυ-

νήσεσθαι. συγκατασκευαζέτωσαν δὲ καὶ οἱ λοιποὶ γνώριμοι κἀμοῦ καὶ τοῦ 

τόπου χάριν»409.  

Λίγες πληροφορίες σχετικά με το έργο του είναι γνωστές. Ελάχι-

στα είναι τα σωζόμενα αποσπάσματα, που περιέχουν κάποιες πληροφορί-

ες για τον Λύκωνα. Το μοναδικό κείμενό του που διαθέτουμε αυτούσιο 

είναι η διαθήκη του [Διογένης Λαέρτιος V 69], ενώ κανένας από τους 

τίτλους των έργων του δεν έχει διασωθεί. Όμως, από τις αναφορές στο 

έργο του, συνάγεται ότι ενδιαφέρθηκε για την ηθική  [Κλήμης, Στρωμα-

τεῖς  ΙΙ ΧΧΙ 129,9, Διογένης Λαέρτιος V 66. Cicero, De finibus V 5,13, 

Tusculanae disputationes III 32,77], συντάσσοντας ενδεχομένως και ένα 

έργο, στο οποίο η μοναδική μνεία γίνεται από τον Rutilius Lupus [ΙΙ 7] 

και ίσως είχε ως πρότυπο τους Χαρακτῆρες του Θεόφραστου ή επρόκειτο 

για άλλο ένα κείμενο Περί μέθης, στα ίχνη άλλων εκπροσώπων της σχο-

λής, όπως ο Αριστοτέλης, ο Θεόφραστος, ο Ιερώνυμος και ο Χαμαιλέων. 

Ενδέχεται ακόμη να συνέταξε βιογραφίες, όπως υπαινίσσεται μια σύντο-

μη αναφορά στον Επίχαρμο [Σούδα Ε 2766], ενώ πρέπει να θεωρείται 

βέβαιο ότι ενδιαφέρθηκε για την παιδεία [Ιωάννης Δαμασκηνός, Ἀνθολό-

γιον ΙΙ 140, Διογένης Λαέρτιος V 65].  

Ο Marcus Pupius Piso, όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, χαρακτη-

ρίζει τους διαδόχους του Αριστοτέλη και του Θεόφραστου παρηκμασμέ-

νους αλλά καλύτερους από τους σύγχρονούς τους εκπροσώπους άλλων 

                                                 
406 Fr. 15 (=Διογένης Λαέρτιος V 69): «ἐὰν μὴ δυνηθῶ τὴν ἀρρωστίαν ταύτην ὑπενε-

γκεῖν». 
407 Fr. 15 (=Διογένης Λαέρτιος V 70). 
408 Fr. 15 (=Διογένης Λαέρτιος V 71 – 74). 
409 Fr. 15 (=Διογένης Λαέρτιος V 70). Πιθανότατα τον διαδέχθηκε ο μαθητής του, 

Αρίστων ο Κείος (De finibus V 5, 13). 
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φιλοσοφικών ρευμάτων. Ειδικότερα για τον Λύκωνα αναφέρει ότι, αν και 

χαρακτηριζόταν από  έναν πλούσιο και εύγλωττο τρόπο έκφρασης, ου-

σιαστικά  οι φιλοσοφικές του απόψεις ήταν μάλλον φτωχές και άγονες410. 

Ο Διογένης Λαέρτιος καταμαρτυρεί επίσης ότι η ευγλωττία αποτελούσε 

ένα από τα χαρακτηριστικά του Λύκωνος, για τα οποία είχε αποκτήσει 

εξαιρετική φήμη – ο ίδιος τον αποκαλεί φραστικόν ἄνδρα, ενώ επικαλεί-

ται την παρατήρηση του Αντιγόνου του Καρύστιου, ο οποίος δήλωνε για 

αυτόν: «οὐκ ἦν ὥσπερ μήλου τὴν εὐωδίαν καὶ χάριν ἄλλοθί που μετενεγκε-

ῖν, ἀλλ' ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου καθάπερ ἐπὶ τοῦ δένδρου τῶν λεγομένων 

ἕκαστον ἔδει θεωρεῖσθαι»411. Ο Διογένης Λαέρτιος αιτιολογεί την οπτική 

του Αντιγόνου λέγοντας ότι η χροιά της φωνής του Λύκωνος ήταν τόσο 

γλυκιά, ώστε αρκετοί αναφερόμενοι σε αυτόν προσέθεταν το γράμμα γό-

μα πριν το όνομά του αποκαλώντας τον γ – Λύκων412. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Διογένη Λαέρτιου, εί-

χε αποκτήσει μεγάλη φήμη ως εκπαιδευτής, καθώς χαρακτηρίζεται: «περὶ 

παίδων ἀγωγὴν ἄκρως συντεταγμένος»413. Αν και δεν υπάρχουν επαρκείς 

ενδείξεις, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είχε συντά-

ξει συγγράμματα παιδαγωγικού περιεχομένου ή έστω να είχε αναπτύξει 

σχετικές θεωρίες, καθώς στα κείμενα συναντώνται δείγματα, τα οποία 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το είχε πράξει αυτό. Η σημασία, την οποία 

απέδιδε στην παιδεία διακρίνεται στην δήλωσή του, την οποία διασώζει ο 

Ιωάννης Δαμασκηνός ότι αυτή συνιστά «ἱερὸν ἄσυλον»414, ενώ ως απα-

ραίτητα στοιχεία στα οποία επιβάλλεται να θεμελιωθεί η παιδεία θεω-

ρούσε την αἰδῶ και την φιλοτιμίαν: «ἔφασκε γὰρ δεῖν παρεζεῦχθαι τοῖς 

παισὶ τὴν αἰδῶ καὶ φιλοτιμίαν ὡς τοῖς ἵπποις μύωπα καὶ χαλινόν»415. 

                                                 
410 Fr. 17 (= De finibus V 5, 13): {huius (ενν. Stratonis successor) Lyco oration 

locuples, rebus ipsis ieiunior}. Ο Διογένης Λαέρτιος επισημαίνει ότι αν και ο Λύκων 

ήταν αρκετά φημισμένος για την ευφράδειά του, στον γραπτό λόγο υστερούσε αρκε-

τά: «ἐν δὲ τῷ γράφειν ἀνόμοιος αὑτῷ» (V 66) και φέρει κάποια παραδείγματα από τα 

γραπτά του, ώστε να το αποδείξει αυτό: «τούς τε βουλευομένους <οὐκ> ὀρθῶς διαπί-

πτειν ἔφασκε τῷ λογισμῷ, οἱονεὶ στρεβλῷ κανόνι βασανίζοντας εὐθεῖαν φύσιν ἢ πρό-

σωπον ὕδατι κλυδαττομένῳ ἢ κατόπτρῳ διεστραμμένῳ» (V 66 = Fr. 24) . Πβ. και Fr. 

23 και 25. 
411 Διογένης Λαέρτιος V 65 – 66. Στο ίδιο απόσπασμα αναφέρει ένα παράδειγμα της 

ευγλωττίας που τον χαρακτήριζε: «φησὶ γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ παρθένου πενιχρᾶς· 

“βαρὺ γὰρ φορτίον πατρὶ κόρη διὰ σπάνιν προικὸς ἐκτρέχουσα τὸν ἀκμαῖον τῆς ἡλικίας 

καιρόν”» (πβ. και Fr. 18 και 27). 
412 Fr. 18 (=Διογένης Λαέρτιος V 66). 
413 Fr. 22 (=Διογένης Λαέρτιος V 65). 
414 Fr. 21. 
415 Fr. 22. Ο Διογένης Λαέρτιος μνημονεύει ακόμη την άποψή του για όσους εξέφρα-

ζαν την μετάνοιά τους που δεν κατάφεραν να εκπαιδευτούν όταν είχαν την ευκαιρία: 

«αὑτῶν κατηγορεῖν ἀδυνάτῳ μηνύοντας εὐχῇ μετάνοιαν ἀργίας ἀδιορθώτου» (V 66 = 

Fr. 23). 
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Σε γενικές γραμμές, είναι δυνατόν να εκφέρει κανείς την άποψη 

ότι ο Λύκων ανέλαβε τα ηνία μιας σχολής, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει να 

παρακμάζει, καθώς ο στωικισμός και οι επικούρειοι είχαν ήδη ξεκινήσει 

να αποκτούν μεγαλύτερη απήχηση και δεν κατόρθωσε – παρά την προ-

σωπική του ακτινοβολία – να ανακόψει την φθορά του Λυκείου. Όπως 

αναφέραμε άλλωστε, ο Marcus Pupius Piso χαρακτήριζε φτωχό το περιε-

χόμενο των έργων του και η έλλειψη αναφορών σχετικά με τις απόψεις 

του Λύκωνα σε μεταγενέστερους συγγραφείς, συνηγορεί σε αυτό και 

φαίνεται ότι παρά την εκτίμηση, την οποία απολάμβανε από τους σύγ-

χρονούς του, δεν διέθετε τις δυνάμεις να αναζωογονήσει τη σχολή, καθι-

στώντας την ανταγωνιστική απέναντι σε άλλα φιλοσοφικά ρεύματα416.   

 

ια) Ιερώνυμος ο Ρόδιος 

 
Ο Ιερώνυμος καταγόταν από τη Ρόδο417 και ήταν σύγχρονος του 

Αντίγονου Γονατά, από τον οποίο φαίνεται ότι έλαβε πρόσκληση να επι-

σκεφθεί την Μακεδονία: «Δημητρίου δὲ Ἀντίγονος ὁ Γονατᾶς, (ενν. γίνε-

ται παῖς) παρ' ᾧ διέτριβεν αὐτός τε Ἄρατος, καὶ σὺν αὐτῷ Περσεὺς ὁ Στωι-

κὸς καὶ Ἀνταγόρας ὁ Ῥόδιος ὁ τὴν Θηβαΐδα ποιήσας καὶ Ἀλέξανδρος ὁ 

Αἰτωλός, ὡς αὐτός φησιν ὁ Ἀντίγονος ἐν τοῖς πρὸς Ἱερώνυμον»418. Η πα-

τρίδα του, η Ρόδος, ελισσόμενη με λεπτότητα αλλά και δυναμισμό (όπως 

φαίνεται από την ανθεκτικότητά της στις προσπάθειες του Δημητρίου του 

Πολιορκητή να την καταλάβει) ανάμεσα στις συγκρούσεις των διαδόχων 

του Αλεξάνδρου, συμμαχεί με τους Πτολεμαίους, ηγείται αρκετών νη-

σιών του Αιγαίου και κατορθώνει να καταστεί ένα σημαντικό πολιτικό 

και πνευματικό κέντρο419. Η ευμάρεια του νησιού αποτυπώνεται με την 

                                                 
416 Ο J. Mejer (“The Life of Lyco and the Life of the Lyceum”, στο W. W. Forten-

baugh – S.A. White (eds.), Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 

277 – 287), διαπιστώνει ορθά ότι το Λύκειον συνιστά κατά την εποχή του Λύκωνα 

ακόμη έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος χαίρει καλής φήμης και εκτίμησης, δίχως 

να υστερεί συγκρινόμενος με τις άλλες σχολές, αλλά πιστεύουμε ότι ήδη εμφανίζο-

νται τα σημάδια της παρακμής του.  
417 Fr. 1. Ο Ησύχιος αναφέρει εσφαλμένα ότι διαδέχθηκε τον Πραξιφάνη στην ηγεσία 

της σχολής (Fr. 2). 
418 Fr. 5 a – b (Βέβαια σε αυτό το χωρίο αποκαλείται εσφαλμένα ο Στωικός φιλόσο-

φος Περσαῖος ως Περσεύς). Ο S. Α. White παρατηρεί ότι ο Ιερώνυμος, ο οποίος ανα-

φέρεται στο κείμενο ενδέχεται να μην ταυτίζεται με τον Ρόδιο φιλόσοφο, αλλά με τον 

Ιερώνυμο από την Καρδία, ο οποίος διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Αντίγονο 

(“Hieronymus of Rhodes – The sources, text and translation”, στο Lyco of Troas and 

Hieronymus of Rhodes, S. Α. White, W. W. Fortenbaugh (eds.), Transaction publish-

ers, New Jersey, 2004, σελ. 217. 
419 Βλ. Ενδ. A. Bresson, “Rhodes and Lycia in Hellenistic Times” στο Hellenistic 

Rhodes – Politics, Culture and Society, P. Bilde, T. Engberg – Petersen et al. (eds.), 
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ολοκλήρωση της ανέγερσης του Κολοσσού, περίπου το 280 π.Χ., πράξη 

με την η οποία επιδεικνύεται η δύναμη και οι πολιτικές φιλοδοξίες του 

νησιού.  

Η σχολή ήδη μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη αποκτά και άλλα 

κέντρα, καθώς ο Εύδημος ιδρύει ένα παρακλάδι της στη Ρόδο. Πιθανόν ο 

Εύδημος, επιθυμώντας να αφιερώσει τον χρόνο του στην φιλοσοφική έ-

ρευνα, να παραχώρησε τον έλεγχο της σχολής της Ρόδου στον Πραξιφά-

νη420 και ενδεχομένως  ο Ιερώνυμος να εντάχθηκε σε αυτήν την παρα-

φυάδα του Λυκείου και να διδάχτηκε τη φιλοσοφία από τον ίδιο τον  

Πραξιφάνη ή κάποιον μαθητή του. Έτσι, πλέον υπάρχει μία δεύτερη, μι-

κρότερης εμβέλειας περιπατητική σχολή στην Ρόδο, η οποία ωστόσο δεν 

φαίνεται να λειτουργεί ανταγωνιστικά με την μητροπολιτική της σχολή, 

το Λύκειον.  

Όπως αναφέραμε, λεγόταν λανθασμένα, ότι μαθητής του Πραξι-

φάνη υπήρξε και ο Επίκουρος, οι απόψεις του οποίου περί ευδαιμονίας 

πλησιάζουν αυτές του Ιερώνυμου, όπως θα δούμε στη συνέχεια421. Η ο-

μοιότητα ανάμεσα στις θέσεις τους πρέπει πιθανότατα να αποδοθεί στην 

ύπαρξη κάποιου συνδέσμου ανάμεσα στους δύο φιλοσόφους, ο οποίος 

ενδεχομένως να ήταν κάποιος άγνωστος περιπατητικός φιλόσοφος και 

διατρίβοντας στη σχολή της Ρόδου, θα λειτούργησε ως αγωγός των επι-

κούρειων αντιλήψεων προς τον Ιερώνυμο.  

Ένα ακόμη σημείο, το οποίο οφείλουμε να διερευνήσουμε είναι η 

σχέση της σχολής της Ρόδου με το κέντρο της περιπατητικής φιλοσοφίας, 

το Λύκειον. Αν και δεν φαίνεται αρχικά να υπήρχε ανταγωνισμός ανάμε-

σά τους, φαίνεται ότι στη συνέχεια οι αντιλήψεις του Ιερώνυμου, οι οποί-

ες προσέγγιζαν αυτές του Επίκουρου, οδήγησαν σε διαφοροποίηση της 

ροδιακής αριστοτελικής αντίληψης από την περιπατητική ορθοδοξία, γε-

γονός το οποίο οδήγησε και στην αντιπαράθεση με τον σχολάρχη του 

Λυκείου Λύκωνα422. Εύλογο είναι όμως να αναρωτηθούμε κατά πόσον οι 

απόψεις του Ιερώνυμου εξέφραζαν τους αριστοτελικούς της Ρόδου και 

τον κύκλο του Ιερώνυμου στην Αθήνα ή αποτελούσαν απλά την προσω-

πική του οπτική, εκφράζοντας μόνο τον ίδιο. Η πιο πιθανή εκδοχή είναι ο 

Ιερώνυμος να εξέφραζε μία ομάδα φιλοσόφων ή φιλοσοφούντων με αυ-

τές τις αντιλήψεις, καθώς αναπτύσσει το φιλοσοφικό του σύστημα σε ένα 

περιβάλλον, το οποίο γίνεται μάρτυρας της γέννησης της επικούρειας φι-

λοσοφίας και σίγουρα δεν είναι ο μόνος, ο οποίος επηρεάζεται από αυ-

                                                                                                                                            

Aarhus University Press, 2000, σελ. 98 – 131 και B. Mygind, “Intellectuals in 

Rhodes”, στο ίδιο, σελ. 247 – 293.  
420 Βλέπε την υποσημείωση 323. .     
421 Βλ. ενδ. Fr. 8 a – 13.  
422 Fr. 3.  
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τό423, ανταποκρινόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο στα ηθικά αιτήματα της 

εποχής.    

Η αντιπαλότητά του με τον Λύκωνα μνημονεύεται από τον Διογέ-

νη Λαέρτιο, αλλά από τον ίδιο τον Διογένη δεν γίνεται κάποια αναφορά 

στα αίτια, τα οποία την προκάλεσαν424. Είναι δυνατόν όμως, όπως ανα-

φέραμε ήδη, επιχειρώντας να υπεισέλθουμε στον πυρήνα αυτής της δια-

μάχης, να υποθέσουμε ότι αυτή οφείλεται στις ανομοιότητες, οι οποίες 

χαρακτήριζαν τη φιλοσοφική σκέψη των δύο Περιπατητικών. Οι απόψεις 

του Ιερώνυμου μάλιστα, παρέκκλιναν τόσο από αυτές τις οποίες ασπαζό-

ταν η σχολή, ώστε είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κικέρων αμφισβητεί κατά 

πόσο είναι δυνατόν να θεωρείται ο Ιερώνυμος περιπατητικός φιλόσο-

φος425. Το κύριο αίτιο της άρνησής του να κατατάξει τον Ιερώνυμο στην 

σχολή των περιπατητικών φιλοσόφων εντοπίζεται στην περί ηθικού τέ-

λους θεωρία του Ρόδιου φιλοσόφου, καθώς αυτός, αποκλίνοντας από τις 

θέσεις του Λυκείου, χαρακτήριζε ως ηθικό τέλος μια ζωή απαλλαγμένη 

από τον πόνο: «Προσπερνώ αρκετούς, όπως τον ευρυμαθή και γλαφυρό 

Ιερώνυμο, τον οποίο δεν γνωρίζω για ποιόν λόγο θα έπρεπε να αποκαλώ 

Περιπατητικό, εφόσον αναγνώριζε ως υπέρτατο αγαθό την απουσία του 

πόνου (vacuitatem doloris) και όποιος εκφράζει διαφωνίες σχετικά με το 

υπέρτατο αγαθό αντιτίθεται στο σύνολο του φιλοσοφικού οικοδομήμα-

τος»426.  

Ο Κικέρων μάλιστα εντοπίζει τις απαρχές αυτής της αντίληψης 

στον μαθητή του Σωκράτη, τον Αρίστιππο, ο οποίος θεωρούσε ότι ο πό-

νος είναι η μέγιστη συμφορά, άποψη που υιοθέτησε κατά τον Κικέρωνα 

ο Επίκουρος  και στην οποία θεμελίωσε ο Ιερώνυμος τη δική του θεωρία 

περί τέλους: «…ηγετική θέση ανάμεσά τους (ενν. τις ασθενείς και αποκλί-

νουσες θεωρίες φιλοσόφων), τόσο σε απήχηση όσο και αρχαιότητα κατέχει 

ο σωκρατικός Αρίστιππος, ο οποίος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τον πόνο 

ως την χειρότερη συμφορά. Έπειτα, ο Επίκουρος απεδείχθη ευάλωττος σε 

αυτήν την ασθενική και θηλυπρεπή αντίληψη. Μετά από αυτόν, ο Ιερώνυ-

μος ο Ρόδιος ισχυρίστηκε ότι η απουσία του πόνου συνιστά το υπέρτατο 

                                                 
423 Είναι γνωστόν, ότι αρκετές δεκαετίες μετά τον Ιερώνυμο, η ηθική φιλοσοφία του 

σχολάρχη του Λυκείου Διογένη του Τύριου, χαρακτηρίζεται από έντονη προσήλωση 

στην επικούρεια και στωική φιλοσοφία (βλ. ενδ. Κικέρων, De finibus II 11, 34 = Fr. 

4b).    
424 Διογένης Λαέρτιος V 68 (=Fr. 3). 
425 Πβ. και τις υποσημειώσεις 345 και 346 του παρόντος κεφαλαίου, όπου μνημονεύ-

εται η αντιπαλότητά του με τον Λύκωνα.  
426 Fr. 8 c. Σε άλλα χωρία το τέλος περιγράφεται με παρεμφερείς όρους όπως ἀοχλη-

σία (Fr. 12), ἀοχλήτως ζῆν (Fr. 13), indolentia και ἀπονία (Fr. 14) και ἡσυχία (Fr. 11). 

Σχετικά με τις περί ευδαιμονίας αντιλήψεις του Ιερώνυμου βλέπε και S. White, “Lyco 

and Hieronymus on the Good life”, στο Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. 

παρ., σελ. 389 – 409. 
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αγαθό. Τόσο άσχημη άποψη είχε για τον πόνο»427. Επιπρόσθετα, ο Κικέ-

ρων παρατηρεί ότι κατά την άποψη του Ιερώνυμου η ηδονή δεν ταυτίζε-

ται με την απουσία του πόνου και κατά συνέπεια διαφοροποιείται από τις 

θεωρίες του Αρίστιππου και του Επίκουρου428, ενώ δηλώνει ότι τόσο οι 

σχετικές αντιλήψεις του Αρίστιππου και του Επίκουρου, όσο και του Ιε-

ρώνυμου, αλλά και του Καρνεάδη, δεν συμπεριλαμβάνουν, όπως στην 

Στοά την αρετή (honestas) ως προαπαιτούμενη για την επίτευξη του τελι-

κού σκοπού, ο οποίος είναι η ευδαιμονία429. 

Ο Ιερώνυμος, προς επικύρωση της άποψής του, φαίνεται ότι έφερ-

νε παραδείγματα μυθικών μορφών, οι οποίες έφτασαν σε σημείο να κα-

τακτήσουν τη θέωση ή να αποκτήσουν κάποια από τα γνωρίσματά της, 

δίχως ωστόσο να επιτύχουν κατά τη γνώμη του να καταστούν ευδαίμο-

νες, καθώς δεν εκπλήρωναν το κριτήριο της απαλλαγής από τον πόνο. 

Ανέφερε έτσι, το παράδειγμα του Τιθωνού, ο οποίος είχε αποκτήσει την 

αθανασία αλλά αυτή δεν συνοδευόταν από αιώνια νεότητα430, καθώς και 

την περίπτωση του Ηρακλή, ο οποίος αν και ήταν πανίσχυρος, υποφέρο-

ντας από φρικτούς πόνους, παραδόθηκε στη νεκρική πυρά στο όρος Οί-

τη431.   

Διατηρούσε άσχημες σχέσεις με τον ακαδημαϊκό φιλόσοφο Αρκε-

σίλαο και φαίνεται ότι οι επιθέσεις του Ιερώνυμου στον Αρκεσίλαο είχαν 

ως αφορμή τον έκλυτο ερωτικό βίο του ακαδημαϊκού φιλοσόφου, ενώ 

επιπλέον τον κατηγορούσε και ως φίλο του όχλου και φιλόδοξο432. Ενδε-

χομένως και η στάση του Αρκεσίλαου επάνω σε ορισμένα ζητήματα, ό-

πως το περιστατικό με τον Αριδείκη, να συντέλεσε στη δημιουργία αρνη-

τικών σχολίων προς το πρόσωπό του. Ο ίδιος ωστόσο δεν έδινε σημασία 

σε αυτήν την κριτική, επιδεικνύοντας μάλιστα τόση μετριοφροσύνη , ώ-

στε να στέλνει μαθητές του σε άλλους φιλοσόφους. Ο Διογένης Λαέρτιος 

μάλιστα αναφέρει ότι κάποτε, όταν ένας μαθητής του από τη Χίο, απο-

γοητευμένος από τη σχολή του Αρκεσίλαου, εξέφρασε την επιθυμία του 

να παρακολουθήσει τις διδαχές του αντίπαλού του Ιερώνυμου, ο ίδιος ο 

Αρκεσίλαος τον σύστησε στον περιπατητικό φιλόσοφο, παραινώντας τον 

να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια433. 

Έγραψε βιβλία, τα οποία είχαν ως αντικείμενο την ηθική, αλλά δεν 

διασώζονται οι τίτλοι τους. Ο Κικέρων αποτελεί την κυριότερη πηγή 

                                                 
427 Fr. 9 d, πβ. και Fr. 8 d. 
428 Fr. 8 a. 
429 Fr. 9 b, πβ. και Fr. 10 c, καθώς και Fr. 13: «ὅ τε Ἱερώνυμος ὁ Περιπατητικὸς τέλος 

μὲν εἶναι τὸ ἀοχλήτως ζῆν, τελικὸν δὲ ἀγαθὸν μόνον τὴν εὐδαιμονίαν». 
430 Fr. 15 a – b. 
431 Fr. 16 – 17.  
432 Fr. 4. 
433 Διογένης Λαέρτιος IV 42 (=Fr. 6). 
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πληροφοριών για αυτά τα έργα434 ενώ στοιχεία σχετικά με αυτά βρίσκο-

νται και σε άλλους συγγραφείς435. Αγνοούνται ακόμη οι τίτλοι των έργων 

του, τα οποία ήταν αφιερωμένα στην εκπαίδευση436, στην οργή437, στην 

ρητορική438 και στην αντίληψη439.  

Συνέταξε ακόμη και τα έργα Περὶ τραγῳδιοποιῶν440 και Περὶ Κι-

θαρῳδῶν441, τα οποία πρέπει να συνιστούσαν ενότητες του έργου Περὶ 

ποιητῶν442. Επιπλέον έγραψε τα βιβλία Περὶ ἐποχῆς443, Περὶ μέθης444 και 

                                                 
434 Fr. 8 – 10 (=De finibus II 3,8 ∙5,16 ∙6,19 ∙10,32 ∙11,35 και 13,41, IV 18,49, V 5,14 

∙7,20 και 25,74, Academica Priora II 42,131, Tusculanae Disputationes II 6,15, V 

30,84∙ 31,87 και 41,118).  
435 Fr. 11 – 18 (=Πλούταρχος, Περὶ Στωϊκῶν ἐναντιωμάτων ΙΙ 1033 c, Ἰάμβλιχος, Πε-

ρί ψυχῆς Ι 49,42 a, Κλήμης, Στρωματεῖς ΙΙ ΧΧ1 127,3 και Προτρεπτικός ΙΙ 30,7, Πορ-

φύριος, Commentaria in Q.H. Flacum, epist. I 6,65, Sch. Venet. BT Homer Λ1, 

Εὐστάθιος, Παρεκβολαὶ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν Λ1 p.756, Arnobius, 

Adversus Nationes IV 25, Stoicorum Index Herculanensis Col. 48).  
436 Fr. 19 – 20 (=Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ ΙΙ 31,121 Πλούταρχος, Περὶ τοῦ ἀκούειν XVIII 

48a). Στο πρώτο χωρίο, επικρίνει την ανάθεση του λειτουργήματος του παιδαγωγού 

σε βάρβαρους δούλους, καθώς τους θεωρούσε ανεπαρκείς για την ανάληψη από μέ-

ρους τους ενός τόσο σημαντικού έργου, παραθέτοντας το σχόλιο του Περικλή, για να 

δώσει έμφαση στην άποψή του, ο οποίος βλέποντας κάποιον δούλο να τραυματίζεται 

άσχημα πέφτοντας από μια ελιά δήλωσε, επιθυμώντας να επισημάνει πόσο είχε ευτε-

λιστεί το λειτούργημα: «νέος ἄρα παιδαγωγὸς πέφηνεν». Η πηγή αυτού του προβλη-

ματισμού ίσως πρέπει να αναζητηθεί στον Σωκράτη, ο οποίος συνομιλώντας με τον 

νεαρό Λύσι, απορεί επειδή ενώ ο Λύσις, είναι ελεύθερος, είναι υποχρεωμένος να υ-

πακούει στον δούλο παιδαγωγό του: «Ἀλλ' ἄρχει τίς σου; { – } Ὅδε, παιδαγωγός, ἔφη. 

{ – } Μῶν δοῦλος ὤν; { – } Ἀλλὰ τί μήν; ἡμέτερός γε, ἔφη. { – } Ἦ δεινόν, ἦν δ' ἐγώ, 

ἐλεύθερον ὄντα ὑπὸ δούλου ἄρχεσθαι» (Λύσις 208 c). Αν και ο Σωκράτης επιχειρεί να 

εκφράσει διαφορετικούς προβληματισμούς (ακόμη και ο δούλος, ο οποίος αναφέρε-

ται στο κείμενο ως παιδαγωγός, δεν είναι διδάσκαλος, αλλά είναι απλά επιφορτισμέ-

νος με το καθήκον να οδηγήσει τον Λύσι στους δάσκαλούς του), θεωρούμε ότι δίνει 

σε αυτό το χωρίο το έναυσμα, ώστε να ξεκινήσει αυτός ο προβληματισμός. Στο δεύ-

τερο χωρίο, επικρίνει όσους σπουδαστές επεδείκνυαν οξύτητα σε ασήμαντα θέματα, 

εκφράζοντας ασήμαντες απορίες και ζητώντας αποδείξεις ακόμη και για ευκαταφρό-

νητα ζητήματα,  αποσυντονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις φιλοσοφικές συζητήσεις. 
437 Fr. 21 – 23 (=Πλούταρχος, Περὶ ἀοργησίας 454 f και 460 c και Σενέκας, De Ira I 

19,3). Πίστευε ότι η οργή δεν γίνεται αισθητή εν τη γενέσει της εξαιτίας της ταχύτη-

τας με την οποία αναπτύσσεται, ενώ θεωρούσε ότι είναι δυνατόν να επιβραδυνθεί η 

ανάπτυξή της και να αποφευχθούν τα δεινά, τα οποία επιφέρει.  
438 Fr. 50 – 52 (=Rufinus, Commentarii de metria comicorum et de numeris oratorum, 

Κικέρων, Orator 56,189, Φιλόδημος, Περί ῥητορικῆς col. XVI – XVIII, Sudhaus I 

198, Διονύσιος Ἁλικαρνασεὺς, Περὶ Ἰσοκράτους 13).  
439 Fr. 53 (=Πλούταρχος, Συμποσιακά Ι 626a). 
440 Fr. 32 (=Σούδα Α 1842).  
441 Fr. 33 (=Ἀθήναιος ΧΙV 635f).  
442 Fr. 29 – 31 (=Et. Gudianum, ἀλκαία, Διογένης Λαέρτιος VIII 57, Βίος Σοφοκλέους 

12). Σε αυτά τα συγγράμματα, πραγματευόταν το έργο Ἀσπὶς Ἡρακλέους, το οποίο 

αποδιδόταν κατά την αρχαιότητα στον Ησίοδο (Fr. 29), σε άλλο σημείο εξιστορεί ότι 

ο Ηρακλής εμφανίστηκε στο όνειρο του Σοφοκλή αποκαλύπτοντάς του την τοποθεσί-
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επιστολές445 και ενδιαφέρθηκε για την ιστορία, όπως μαρτυρούν οι τίτλοι 

των έργων Σποράδην ὑπομνήματα446 και Ἱστορικὰ ὑπομνήματα447, προ-

βάλλοντας πολιτισμικά γνωρίσματα μέσα σε αυτά. Μελέτησε ακόμη το 

φαινόμενο του παιδικού έρωτα στους αρχαίους Έλληνες, όπως αυτό εκ-

φράστηκε μέσα από τα παραδείγματα διαφόρων ιστορικών προσώπων 

και δήλωνε ότι οι των παίδων ἔρωτες, αποτελούσαν ένα φαινόμενο, την 

ανάπτυξη του οποίου οι αρχαίοι ενθάρρυναν, καθώς θεωρούσαν ότι αυτό 

είχε τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ανατροπή των τυραννικών καθε-

στώτων448. Σε άλλο απόσπασμα ωστόσο, αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα 

επιδιώκοντας να εκθέσει την ακολασία του Σοφοκλή, η οποία αντιπαρα-

βάλλεται με το πάθος του Ευριπίδη για τις γυναίκες, για τις οποίες κατά 

τον Ιερώνυμο εξέφραζε μίσος στη θεατρική σκηνή, αλλά αγαπούσε στο 

κρεββάτι του449.  

Ο Ιερώνυμος μένει πιστός στον εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα του 

Λυκείου, εκτείνοντας τη φιλοσοφική του δραστηριότητα σε διάφορα πε-

δία, αλλά διαφοροποιήθηκε αρκετά από τις θέσεις της σχολής στον τομέα 

της ηθικής, προσεγγίζοντας περισσότερο τους Επικουρείους. Αυτό απο-

τελεί ένδειξη μίας σχολής, η οποία είχε ξεκινήσει να παρακμάζει, αδυνα-

τώντας να ανταγωνιστεί τις σχολές των Στωικών και των Επικουρείων, οι 

οποίες βρίσκονταν σε ανοδική πορεία, προσφέροντας νέες αντιλήψεις και 

                                                                                                                                            

α, όπου ήταν κρυμμένο ένα χρυσό στεφάνι, το οποίο είχε κλαπεί από την ακρόπολη 

και με την αμοιβή που αποκόμισε από την πόλη, ο τραγικός ποιητής ανήγειρε ιερό 

στον ημίθεο (Fr. 31). Αλλού παρέθετε την ιστορία του ημίθεου Αναγυράσιου, η οποία 

σκιαγραφούνταν στην τραγωδία του Ευριπίδη Φοῖνιξ (Fr. 32), περιγράφοντας την εκ-

δίκηση που πήρε ο Αναγυράσιος από έναν ηλικιωμένο άνδρα και την οικογένειά του, 

επειδή αυτός έκοψε το άλσος του ημίθεου. Σε άλλο χωρίο, γνωστοποιούσε ότι η κόρη 

του Εμπεδοκλή παρέδωσε στις φλόγες άθελά της έργα του φιλοσόφου, ενώ ανέφερε 

επιπλέον ότι ο Εμπεδοκλής συνέθετε τόσο πολιτικά έργα όσο και τραγωδίες, από τις 

οποίες ο ίδιος είχε εντοπίσει σαράντα τρείς (Fr. 30).  
443 Fr. 24 (=Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 105). Σε αυτό, αναφέρεται με κάποια δόση χλευα-

σμού στον Φαίδωνα τον Ήλειο, αποδέχεται την διήγηση, σύμφωνα με την οποία ο 

Φαίδων, αν και καταγόμενος από αριστοκρατική οικογένεια, πουλήθηκε ως δούλος 

και απελευθερώθηκε όταν ο Σωκράτης έπεισε τον Αλκιβιάδη ή τον Κρίτωνα να εξα-

γοράσουν την ελευθερία του.  
444 Fr. 25 – 28 (=Πλούταρχος, Συμποσιακά Ι 612 d και Ὅτι οὐδὲ ἡδέως ζῆν ἔστιν κατ’ 

Ἐπίκουρον 1096a, Ἀθήναιος Χ 424e και XI 499f).  
445 Fr. 38 (=Ἀθήναιος Χ 435a).  
446 Fr. 34, 39, 41 – 47 (=Ἀθήναιος ΧΙΙΙ 555 d και 602a, Διογένης Λαέρτιος Ι 14 ∙26 – 

27 ∙ΙΙ 26∙ IX 16 και VIII 21, Πλούταρχος, Ἀριστίδης XVII, Φιλόδημος, Περί τῶν Στω-

ικῶν, P. Herc. 339).  
447 Fr. 35 – 37, 48 – 49 (=Ἀθήναιος II 48 b∙ V 206e∙ ΧΙΙΙ 557 e∙ 603e και 604d, Πλού-

ταρχος, Αγησίλαος ΧΙΙΙ). 
448 Fr. 34. Σε αυτό το κείμενο, όπου εμφανίζεται ευκρινώς η επίδραση του πλατωνι-

κού Συμποσίου, εκθέτει τις περιπτώσεις των ιερολοχιτών, των Αρμοδίου και Αριστο-

γείτονος, καθώς και των Χαρίτωνος και Μελανίππου.     
449 Fr. 35.   



 125 

προτείνοντας νέα φιλοσοφικά θέματα προς συζήτηση, αναδεικνύοντας 

περισσότερο τον πρακτικό και ηθικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας.     

 

ιβ) Αρίστων ο Κείος 

 
Ο Αρίστων καταγόταν από την Ιουλίδα της Κέας450, υπήρξε μαθη-

τής του Βίωνα του Βορυσθενίτου451, ήταν χωλός452 και διαδέχτηκε τον 

Λύκωνα ως σχολάρχης453. Συχνά, το όνομα του συγχέεται με τον συνο-

νόματό του στωικό φιλόσοφο από την Χίο, όπως μαρτυρεί και ο Διογέ-

νης Λαέρτιος, ο οποίος αφού παραθέσει έναν κατάλογο των έργων του 

Αρίστωνα του Χίου, παρατηρεί ότι ο Παναίτιος και ο Σωσικράτης απέδι-

δαν όλα αυτά τα έργα πλην των Ἐπιστολῶν, στον περιπατητικό φιλόσοφο 

από την Κέα: «Βιβλία δ' αὐτοῦ φέρεται τάδε· Προτρεπτικῶν βʹ, Περὶ τῶν 

Ζήνωνος δογμάτων, Διάλογοι, Σχολῶν ϛ, Περὶ σοφίας διατριβῶν ζ, Ἐρω-

τικαὶ διατριβαί, Ὑπομνήματα ὑπὲρ κενοδοξίας, Ὑπομνημάτων κε, Ἀπομνη-

μονευμάτων γ, Χρειῶν ια, Πρὸς τοὺς ῥήτορας, Πρὸς τὰς Ἀλεξίνου ἀντι-

γραφάς, Πρὸς τοὺς διαλεκτικοὺς γ, Πρὸς Κλεάνθην, Ἐπιστολῶν δ, Παναί-

τιος δὲ καὶ Σωσικράτης μόνας αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς φασι, τὰ δ' ἄλλα τοῦ 

περιπατητικοῦ Ἀρίστωνος»454. Ο κατάλογος των έργων, τα οποία αναφέ-

ρουν οι δύο φιλόσοφοι, δεν συμβάλλει αρκετά στην έκφραση μίας ξεκά-

θαρης θέσης σχετικά με την πατρότητα αυτών των συγγραμμάτων. Οι 

τίτλοι, στους οποίους μνημονεύονται τα ονόματα του Ζήνωνα και του 

Κλεάνθη, γέρνουν τη ζυγαριά προς την πλευρά του στωικού φιλοσόφου,  

ενώ η έλλειψη σε αυτόν τον κατάλογο κάποιας αναφοράς σε έργα σχετι-

κά με το γήρας ή κυρίως στη βιογραφία του Λύκωνα, καθώς και η έλλει-

ψη κάποιου κειμένου με πολιτικό περιεχόμενο, καθιστούν πιθανότερο 

συντάκτη τον Αρίστωνα από τη Χίο. Θα ήταν εύκολο να δεχτεί κανείς ότι 

ο Παναίτιος ενδεχομένως να αποδίδει αυτά τα έργα στον περιπατητικό 

φιλόσοφο, επιθυμώντας να απαξιώσει τη φιλοσοφική δραστηριότητα του 

                                                 
450 Fr. 1 – 3.  
451 Fr. 11. Ίσως είναι δυνατόν να διακρίνουμε ίχνη της επίδρασης του Βίωνος στον 

Αρίστωνα στο έργο του Περὶ τοῦ κο̣υφίζειν̣ ὑπερηφανίας (Fr. 13 I – Fr. 16).  
452 Fr. 4 (=Θεμίστιος ΧΧΙ 255 b).  
453 Fr. 6 – 8, 10. Ο Αρίστων μάλιστα έγραψε και ένα έργο, το οποίο έφερε το όνομα 

του δασκάλου του στον τίτλο (Fr. 33). Ο I. Düring θεωρεί ότι ο Αρίστων υπήρξε ένας 

από τους πρώτους συντάκτες βιογραφίας του Αριστοτέλη, από την οποία μάλιστα ά-

ντλησαν υλικό ο Έρμιππος και ο Φαβωρίνος (Aristotle in the Ancient Biographical 

Tradition, οπ. παρ., σελ. 239).   
454 Fr. 9. Η σύγχυση γίνεται μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι το έργο του φιλοσό-

φου από τη Χίο ενδέχεται να συγχέεται και με εκείνο του νεώτερου περιπατητικού 

φιλοσόφου, αλλά και με άλλους οι οποίοι έφεραν αυτό το όνομα. Σχετικά με αυτό το 

ζήτημα βλέπε και D. Hahm, “In Search of Aristo of Ceos”, στο Aristo of Ceos – Text, 

Translation and Discussion, W. W. Fortenbaugh – S. A. White (eds.), Transaction 

Publishers, New Brunswick and London, 2006, σελ. 179 – 215.  
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Αρίστωνα, ο οποίος αν και μέλος της Στοάς, στρέφεται έντονα προς τον 

Κυνισμό, αναπτύσσοντας θέσεις ασύμβατες με αυτές της Στωικής φιλο-

σοφίας. Ωστόσο, αυτό θα άφηνε αναπάντητο το ερώτημα σχετικά με την 

αιτία για την οποία ο Σωσικράτης απέδιδε αυτά τα έργα στον περιπατητι-

κό Αρίστωνα. Είναι όμως γνωστόν ότι ο Σωσικράτης εκφράζει διαφορε-

τικές θέσεις σε σχέση με την κυρίαρχη αντίληψη για έναν ακόμη φιλό-

σοφο, καθώς, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Διογένη Λαέρτιου, ισχυριζό-

ταν ότι ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος δεν είχε γράψει κάποιο σύγγραμμα, 

ενώ υπάρχουν αρκετές αναφορές σε έναν μακρύ κατάλογο έργων του455. 

Αυτό το στοιχείο είναι νομίζουμε ενδεικτικό ότι η μαρτυρία του Σωσι-

κράτη δεν είναι απολύτως αξιόπιστη και πιθανότατα αποδίδει αυτά τα 

έργα στον περιπατητικό Αρίστωνα, εξαιτίας της αδυναμίας του να έχει 

πρόσβαση στο πρωτογενές υλικό. 

Σχετικά με το έργο του Αρίστωνα, διασώζονται ελάχιστες πληρο-

φορίες και ο Κικέρων περιγράφει ότι υπήρξε πολυγραφότατος και η γρα-

φή του ήταν εξευγενισμένη και εύχαρις, αλλά η ουσία των συγγραμμά-

των του δεν ήταν ανάλογη αυτής που θα ανέμενε κανείς να συναντήσει 

σε έναν σημαντικό στοχαστή: «concinnus deinde et elegans huius (ενν. 

Lyconis successor) Ariston, sed ea quae desideratur a magno philosopho 

gravitasineo nonfuit: scripta sane et multaet polita, sed nescio quo pacto 

auctoritatem oratio non habet»456.   

Ο Διογένης Λαέρτιος, όπως παρατηρήσαμε, είναι γνώστης της 

σύγχυσης ανάμεσα στον στωικό και τον περιπατητικό Αρίστωνα457. Ω-

στόσο, άλλοι συγγραφείς προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το έργο 

του φιλοσόφου. Έτσι, ο Κικέρων αναφέρει ότι έγραψε βιβλίο, στο οποίο 

πραγματευόταν το γήρας458, ενώ ο Φιλόδημος μνημονεύει ότι έγραψε τα 

έργα Περὶ τοῦ κουφίζειν ὑπερηφανίας459 και Χαρακτῆρες460. Συνέγραψε 

                                                 
455 Διογένης Λαέρτιος II 83 – 85. Ανάμεσα στις πηγές του καταλόγου των έργου του 

φιλοσόφου, τον οποίο παραθέτει ο Διογένης, κατονομάζει τον Παναίτιο και τον Σω-

τίωνα.  
456 Fr. 10. Ο D.M. Searby εκφράζει κάποια σημαντικά επιχειρήματα σχετικά με την 

πιθανότητα απόδοσης στον Αρίστωνα κάποιων ρητών, καταδεικνύοντας την δυσκο-

λία της βέβαιης απόδοσής τους στον περιπατητικό φιλόσοφο (“Aristo of Ceos in the 

Greek Gnomologies”, στο Aristo of Ceos – Text, Translation and Discussion, οπ. 

παρ., σελ. 293 – 305). Η θέση του είναι ενδεικτική της δυσχέρειας, την οποία παρου-

σιάζει για τον ερευνητή της φιλοσοφίας του Αρίστωνα η παρεξήγηση, που δημιουρ-

γείται εξαιτίας του κοινού ονόματος του φιλοσόφου.  
457 Fr. 9 (=VII 163).  
458 Fr. 12 (=Cato maior 1,3).  
459 Fr. 13 i-vii (=Περί κακιῶν Χ col. X –XVI).  
460 Fr. 14 – 16 (=Περί κακιῶν X col. XVI 29, XVII – XXIV και fr. 1457 col. XI 23, 

αλλά και Πλούταρχος, Περὶ πολυπραγμοσύνης 516f).  
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επίσης το έργο Ἐρωτικά ὅμοια461, ενώ ενδιαφέρθηκε και για την πολιτι-

κη462, τους νόμους463 και την εκπαίδευση464, αλλά οι τίτλοι αυτών των 

έργων έχουν χαθεί. Έγραψε ακόμη βίους φιλοσόφων465, από τους οποίους 

διατηρούνται οι τίτλοι Περί Ηρακλείτου466, Ἐπικούρου βίος467 και ο τίτλος 

του έργου Λύκων468, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον δάσκαλό του. Τέ-

λος, επέδειξε ενδιαφέρον για την παραδοξογραφία, όπως συνάγεται από 

τις σχετικές μαρτυρίες, αλλά και αυτών των έργων οι τίτλοι έχουν χα-

θεί469. 

Η επιτροπή, που ανέλαβε με την εντολή του Λύκωνα να ορίσει τον 

επικεφαλής της σχολής, είχε αναμφισβήτητα δύσκολο έργο, καθώς δεν 

είχε αρκετές αξιοσημείωτες επιλογές για τη θέση. Φαίνεται ότι η απόφα-

ση ελήφθη και με έμφαση στην εκτίμηση που έτρεφε ο προηγούμενος 

σχολάρχης για τον Αρίστωνα, αλλά πλέον η σχολή βρίσκεται σε πτώση. 

Ο Θεμίστιος περιγράφοντας την καλή σχέση ανάμεσα στους δύο φιλο-

σόφους, μνημονεύει και έναν από τους παράγοντες που την φθείρουν: 

«Λύκων δὲ καὶ Ἀρίστων ὁ ἐκ Λυκείου ἄμφω μὲν περὶ τοὺς Ἀριστοτέλους 

λόγους εἰχέτην…»470. Πλέον, το Λύκειον στρέφεται στην μελέτη των έρ-

γων του ιδρυτή του και αυτή η δραστηριότητα θα αποτελέσει την κύρια 

ενασχόληση των μεταγενέστερων Περιπατητικών. Όταν ο Αρίστων ανα-

λαμβάνει τη σχολή, αυτή έχει ήδη ξεκινήσει να παρακμάζει, ενώ το γεγο-

νός ότι ελάχιστες πληροφορίες διατηρήθηκαν σχετικά με το έργο του εί-

ναι μάλλον ενδεικτικές πως ο Αρίστων δεν υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής 

και δεν είχε τη δύναμη να δώσει κάποια νέα ώθηση στη σχολή, ούτε να 

προσφέρει κάτι καινοτόμο. Ωστόσο, όπως θα δούμε, ούτε οι διάδοχοί του 

θα κατορθώσουν να δώσουν νέα ώθηση στο Λύκειον και να ανταγωνι-

στούν με επιτυχία τα άλλα φιλοσοφικά ρεύματα.   

 

 

 

 

 

                                                 
461 Fr. 17 – 24 (=Ἀθήναιος II 38f, X 419c, XIII 563 f, 564a και XV 674b, Πλούταρ-

χος, Θεμιστοκλῆς III, Ἀριστείδης II και Ἐρωτικός 766e).  
462 Fr. 25 (=Πλούταρχος, Πολιτικὰ παραγγέλματα Χ 804 d).  
463 Fr. 26 (=Στοβαῖος, Ἐκλογαί, IV 22, 16).  
464 Fr. 27 (=Terentius Varro, Logistorici IX).  
465 Fr. 28 – 32 (=Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 22, V 64, ΙΧ 11).  
466 Fr. 28 (=Διογένης Λαέρτιος ΙΧ 5).  
467 Fr. 32 (=Διογένης Λαέρτιος Χ 14).  
468 Fr. 33 (=Πλούταρχος, Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν 14e).  
469 Fr. 34 – 35 (=Anonymus Florentinus, De Aquis Mirabilius 25, Vitruvius, De archi-

tectura VIII 3,22, Paradoxographus Vaticanus 34, Plinius, Naturalis historia XXXI 

2,12).  
470 Λύκων Fr. 9.  



 128 

 ιγ) Έρμιππος ο Σμυρναίος 
 

Η συγγραφική δραστηριότητα του Έρμιππου, ο οποίος επονομαζό-

ταν Καλλιμάχειος471, καθώς υπήρξε μαθητής του Καλλίμαχου του Κυρη-

ναίου, επικεντρωνόταν κυρίως στον τομέα της βιογραφίας, αφού αυτός 

συνέταξε βίους φιλοσόφων, ποιητών, ρητόρων και άλλων προσώπων του 

αρχαίου κόσμου472. Αν και δεν είναι εύκολος στόχος ο προσδιορισμός 

της εκπαιδευτικής του διαδρομής, δύο στοιχεία, τα οποία τον περιγρά-

φουν, καθιστούν επιτρεπτή μία απόπειρα να ρίξουμε λίγο φως στις περι-

πλανήσεις του στα εκπαιδευτικά κέντρα της εποχής του. Κατά πρώτον 

αποκαλείται Καλλιμάχειος και σε αυτόν τον προσδιορισμό ενυπάρχει η 

υπόνοια ότι είτε ήταν μαθητής του Καλλίμαχου του Κυρηναίου, είτε ότι 

θαύμαζε και μελέτησε αρκετά το έργο του Καλλίμαχου, ενώ προσδιορί-

ζοντας τον ως περιπατητικό  φιλόσοφο, οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε 

με ποιο ακριβώς τρόπο συνδέεται με το Λύκειον και να καθορίσουμε τη 

θέση του εντός της σχολής. 

Ο Έρμιππος καταγόταν από τη Σμύρνη και ήταν σύγχρονος του 

περιπατητικού σχολάρχη Λύκωνα, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος στην 

Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στην αυλή των βασιλέων της Περγάμου. 

Ενδεχομένως ο Σμυρναίος φιλόσοφος να είχε λάβει την εκπαίδευσή του 

κοντά στον Λύκωνα, ο οποίος μάλιστα φημιζόταν για τις ικανότητές του 

στην εκπαίδευση των νέων. Διατηρείται άλλωστε στο έργο του Έρμιππου 

μία μνεία στον Λύκωνα473, καθώς και μία αναφορά σχετικά με την αυλή 

του ηγεμόνα της Περγάμου Άτταλου Α΄ του Σωτήρος474. Αν επιπλέον 

αποδεχτούμε ότι μαθήτευσε κοντά στον Καλλίμαχο, οφείλουμε να ανα-

γνωρίσουμε ότι αυτό το γεγονός θα έλαβε χώρα στην Αλεξάνδρεια, όπου 

ο Καλλίμαχος ο Κυρηναίος είχε εγκατασταθεί και όπου πιθανότατα απε-

βίωσε το 240 π. Χ.. Ίσως θα ήταν επομένως δυνατό να δεχτούμε ότι ο 

Έρμιππος εγκατέλειψε την Πέργαμο γύρω στο 250 π.Χ. και εγκαταστά-

θηκε στην Αλεξάνδρεια, σε μία περίοδο κατά την οποία ανάμεσα στα 

βασίλεια των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών, κυριαρχεί ανταγωνισμός, 

ο οποίος θα εκφραστεί με τις πολλές μεγάλες συγκρούσεις που θα μεί-

νουν γνωστές ως Συριακοί πόλεμοι. 

Όντας εγκατεστημένος στην Αλεξάνδρεια, είχε στη διάθεσή του 

αρκετό υλικό, από το οποίο αντλούσε πληροφορίες,  ώστε να συντάξει τα 

έργα του, τα οποία όπως συνάγεται από το πλήθος τον αναφορών στο 

πρόσωπό του, υπήρξαν αρκετά δημοφιλή475. Τα συγγράμματά του Έρ-

                                                 
471 Βλ. ενδ. Fr. 15 b, 21, 48, 73. 
472 Fr. 1. 
473 Fr. 57. 
474 Fr. 56.  
475 Μάλιστα ο Ι. Düring θεωρεί ότι το έργο του Έρμιππου υπήρξε βασική πηγή για 

εκείνα των Διογένη Λαέρτιου και Ησύχιου αλλά και του Πτολεμαίου του Ξένου (Ar-
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μιππου φαίνεται ότι αποτελούσαν τμήμα ενός ευρύτερου προσωπικού 

προγράμματος, το οποίο είχε ως στόχο να προσφέρει μία καταγραφή των 

βίων και των έργων ονομαστών ανθρώπων του πνεύματος, ανάλογη με 

αυτή την οποία πραγματοποιούν αργότερα άλλοι βιογράφοι, όπως ο Διο-

γένης Λαέρτιος. Καθίσταται προφανές ότι το έργο του επικεντρώνεται  

περισσότερο στη βιογραφία παρά στη φιλοσοφία και σκοπός του δεν ή-

ταν μόνο να ενημερώσει τους αναγνώστες του για τα επιτεύγματα των 

βιογραφούμενων προσώπων, αλλά κυρίως να τους ψυχαγωγήσει με αυτά. 

Ωστόσο, προκειμένου να τέρψει το αναγνωστικό του κοινό, παραθέτει 

όσα γεγονότα, φήμες και εικασίες σχετικά με τους βίους των σκιαγρα-

φούμενων στο έργο του προσώπων, εμφανίζονται παράδοξα και σκανδα-

λώδη, ενώ πιθανότατα, αν και φαίνεται ότι μάλλον κατονόμαζε τις πηγές 

του476, σε κάποιες περιπτώσεις, παρέθετε  άκριτα ό,τι του έκανε εντύπω-

ση477. 

Από τα σωζόμενα αποσπάσματα συνάγεται η πεποίθησή του ότι 

ορισμένες αντιλήψεις, οι οποίες περισσότερο θα χαρακτηρίζονταν μυθο-

λογικές παρά ορθολογικές, αποτελούσαν το προοίμιο της φιλοσοφικής 

σκέψης. Διερευνώντας αυτό το ζήτημα, έγραψε το έργο  Περὶ μάγων και 

πιθανότατα ακολούθησε τον ιδρυτή του Λυκείου, ο οποίος αναφέρεται 

στους ιερείς του Ζωροάστρη στο έργο του Περὶ φιλοσοφίας, επισημαίνο-

ντας την αρχαιότητα της περσικής σοφίας έναντι της αιγυπτιακής και 

ταυτίζοντας τον περσικό θεό Ωρομάσδη με τον Δία και τον δαίμονα Αρι-

μάν με τον Άδη: «Ἀριστοτέλης δ' ἐν πρώτῳ Περὶ φιλοσοφίας καὶ πρεσβυ-

τέρους εἶναι τῶν Αἰγυπτίων· καὶ δύο κατ' αὐτοὺς εἶναι ἀρχάς, ἀγαθὸν δαί-

μονα καὶ κακὸν δαίμονα· καὶ τῷ μὲν ὄνομα εἶναι Ζεὺς καὶ Ὠρομάσδης, τῷ 

δὲ Ἅιδης καὶ Ἀρειμάνιος. φησὶ δὲ τοῦτο καὶ Ἕρμιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ 

μάγων καὶ Εὔδοξος ἐν τῇ Περιόδῳ καὶ Θεόπομπος ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν Φιλιπ-

πικῶν»478.  

                                                                                                                                            

istotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 79, 89, 216, 235, 279), 

ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι ήταν αρκετά δημοφιλής, ώστε να δημιουργήσει την ε-

σφαλμένη κατά τον Ι. Düring άποψη για τον Αριστοτέλη ως ιδρυτή της σχολής (σελ. 

346). 
476 Βλ. ενδ. Fr. 50, 53.  
477 Αυτό για παράδειγμα είναι εμφανές στην απόπειρά του να συνδέσει τον Θουκυδί-

δη με την οικογένεια του Πεισίστρατου αιτιολογώντας με αυτόν τον τρόπο την διή-

γηση του ιστορικού για τα γεγονότα, τα οποία οδήγησαν στην πτώση της τυραννίδας 

στην Αθήνα και τον ρόλο του Αρμόδιου και του Αριστογείτονα σε αυτά, ενώ επιπλέ-

ον καταλογίζει στον Θουκυδίδη ότι περιγράφει με φθόνο αυτά τα συμβάντα (Fr. 62).      
478 Fr. 3. Ο Αριστοτέλης, όπως συνάγεται από το έργο του, είχε κάποιες γνώσεις σχε-

τικά με τους ιερείς του Ζωροαστρισμού (Μετά τά Φυσικά 1091 b 10 – 11, ενώ ο Ησύ-

χιος ο Μιλήσιος αναφέρει ότι ένα ψευδεπίγραφο έργο του Αριστοτέλη τιτλοφορούταν 

μαγικόν, ένδειξη ενδεχομένως ότι κάποιοι μεταγενέστεροι συγγραφείς επιχείρησαν να 

εκμεταλλευτούν κάποια πιθανή φήμη για τον Σταγειρίτη ως γνώστη αυτών των θεμά-

των (Rose, σελ. 18)}, αν και, όπως παρατηρεί ο A. De Jong, εκτιμάται ότι υπάρχουν 
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Ο Έρμιππος ως εκ τούτου, μελέτησε τον Ζωροαστρισμό, καταγρά-

φοντας με ακρίβεια τις διδαχές των ιερέων και τοποθέτησε τον βίο του 

Ζωροάστρη πέντε χιλιάδες χρόνια πριν τον Τρωικό πόλεμο: «Hermippus, 

qui de tota ea arte diligentissime scripsit et viciens centum milia versuum 

a Zoroastre condita indicibus quoque voluminum eius positis explanavit, 

praeceptorem, a quo institutum diceret, tradidit Agonacen, ipsum vero 

quinque milibus annorum ante Troianum bellum fuisse»479. Σύμφωνα με 

αυτή τη μαρτυρία, ο Έρμιππος μελέτησε ένα αρκετά εκτενές τμήμα αυτής 

της θρησκείας και κατονόμαζε ως δάσκαλο του Ζωροάστρη στη σοφία 

τον Αγονάκη (Agonaces). Ωστόσο, ο Έρμιππος είναι ο μοναδικός συγ-

γραφέας του αρχαίου κόσμου, ο οποίος αναφέρει ότι ο Ζωροάστρης είχε 

κάποιον δάσκαλο και πρέπει σαφώς να δεχθούμε ότι έχουν ισχύ οι παρα-

τηρήσεις ορισμένων μελετητών ότι το όνομα του υποτιθέμενου δασκά-

λου του Ζωροάστρη είτε αποτελεί παραφθορά του ονόματος της περσι-

κής θεότητας Αχούρα Μάζντα (Ωρομάσδης) είτε της περσικής λέξης a-

zanak, η οποία μεταφράζεται ως ευγενής σοφός και είναι δηλωτική του 

Αχούρα Μάζντα480. Αποδεχόμενοι αυτήν την ερμηνεία, συμπεραίνουμε 

ότι ο Σμυρναίος φιλόσοφος παρερμήνευσε την περσική παράδοση σύμ-

φωνα με την οποία ο Ζωροάστρης παρέδωσε το θείο μήνυμα στους αν-

θρώπους, αφού πρώτα μυήθηκε στη σοφία από τον περσικό θεό Ωρο-

μάσδη, παράδοση η οποία είχε προφανώς ως στόχο να επιδείξει τον θείο 

χαρακτήρα των διδαχών του Ζωροάστρη.   

Όπως παρατηρεί ο J. Bollansée, οι γνώσεις που είχε αποκτήσει ο 

Έρμιππος ήταν θεμελιωμένες στην ελληνική παράδοση και κατά συνέ-

πεια έγραφε για τους Πέρσες μάγους, παρουσιάζοντας μία εικόνα τους, η 

οποία αντικατόπτριζε τον τρόπο με τον οποίο τους έβλεπαν οι Έλλη-

νες481, ενώ ειδικότερα, η χρονολόγησή του, σύμφωνα με την οποία ο Ζω-

ροάστρης έζησε πέντε χιλιάδες χρόνια πριν τον Τρωικό πόλεμο, πρέπει 

να οφείλεται στο έργο του Ερμόδωρου του Συρακούσιου: «ἀπὸ δὲ τῶν 

                                                                                                                                            

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτό το θέμα στα χαμένα έργα του, παρά 

στα σωζόμενα (Traditions of the Magi – Zoroastrianism in Greek and Latin 

literature, Brill, Leiden, 1997, σελ. 223). 
479 Fr. 2. 
480 Βλ. σχετ., J. Bollansée, “Hermippus of Smyrna” στο F. Jacoby, J. Bollansée, G. 

Schepens, Die Fragmente der Griechischen Historiker, continued, part four – Biog-

raphy and Antiquarian Literature, G. Schepens (ed.), Brill, Leiden, 1999, σελ. 432 – 

447 και ειδικότερα, σελ. 441 – 442. Παλαιότεροι μελετητές έχουν ισχυριστεί, λανθα-

σμένα κατά τη γνώμη μας, ότι το απόσπασμα του Πλίνιου έχει παρερμηνευθεί και 

κατά συνέπεια, ο Αγονάκης υπήρξε Πέρσης ιερέας, δάσκαλος του Έρμιππου και τον 

μύησε στη γνώση της Ζενδικής γλώσσας, στην οποία ήταν καταγεγραμμένα τα ιερά 

κείμενα του Ζωροαστρισμού (Μ. Haug, A lecture on an original speech of Zoroaster 

– Yasna 45, with remarks on his age, Education Society’s Press, Byculla – London, 

1865, σελ. 18 – 19).      
481 J. Bollansée, “Hermippus of Smyrna”, οπ. παρ., σελ. 433. 
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Μάγων, ὧν ἄρξαι Ζωροάστρην τὸν Πέρσην, Ἑρμόδωρος μὲν ὁ Πλατω-

νικὸς ἐν τῷ Περὶ μαθημάτων φησὶν εἰς τὴν Τροίας ἅλωσιν ἔτη γεγονέναι 

πεντακισχίλια»482.      

Τα συγγράμματά του απαρτίζουν, όπως ήδη ελέχθη, μέρος ενός 

ευρύτερου προγράμματος, το οποίο είχε σαν επιδίωξη να προσφέρει μία 

καταγραφή της ζωής και του έργου ονομαστών ανθρώπων του πνεύμα-

τος. Έτσι, ανάμεσα στα έργα του συναντάμε εκτός από το Περί μάγων 483, 

το Περί τῶν ἑπτὰ σοφῶν ή Περί τῶν σοφῶν 484, το έργο Βίοι 485, ενώ συνέ-

ταξε ξεχωριστά έργα για άλλους φιλοσόφους, όπως μαρτυρούν οι τίτλοι 

των έργων Περί Πυθαγόρου486, Περί Ἀριστοτέλους487, Περί Θεοφρά-

στου488. Συνέγραψε επίσης και έργα για άλλους περιπατητικούς φιλοσό-

φους489 καθώς και για τον Θουκυδίδη490, ενώ ενδιαφέρθηκε και για τους 

βίους των ρητόρων, γράφοντας τα έργα Περί Γοργίου491, Περί τοῦ Ἰσο-

                                                 
482 Διογένης Λαέρτιος Ι, 2. 
483 Fr. 2 – 4 (=Διογένης Λαέρτιος Ι 6, Πλίνιος, Naturalis Historia XXX 1,2 και Ar-

nobius, Adversus Nationes I 52).  
484 Fr. 5 – 16 (=Oxhyrrynchus Papyri 1367 fr.2, Ἀθήναιος II 58f και X 442f, 

Πρόκλος, Ὑπόμνημα εἰς τά Ἡσιόδου Ἔργα καὶ Ἡμέραι 41, Διογένης Λαέρτιος Ι 42, 

72, 101 και 106 και VIII 88, Πλούταρχος, Σόλων ΙΙ, VI και ΧΙ).  
485 Διογένης Λαέρτιος I 33 = Fr. 11 (για Θαλή), ΙΙ 13 = Fr. 30 (για Αναξαγόρα), V 2 = 

Fr. 45 (για Αριστοτέλη), I 117 = Fr. 17 (για Φερεκύδη). Πιθανόν οι αναφορές του σε 

άλλους φιλοσόφους, τις οποίες παραθέτει κυρίως ο Διογένης Λαέρτιος να συνιστούν 

τμήματα του ίδιου έργου και όχι ξεχωριστά έργα (Έτσι, συναντάμε αναφορές στον 

Εμπεδοκλή (Διογένης Λαέρτιος VIII 51, 56 και 69 = Fr. 25 – 27), τον Ζήνωνα τον 

Ελεάτη (ΙΧ 26 = Fr. 28), τον Ηράκλειτο (ΙΧ 4 = Fr. 29), τον Δημόκριτο (ΙΧ 43 = Fr. 

31), τον Σωκράτη (ΙΧ 38 = Fr. 32), τον Αισχίνη τον Σωκρατικό (Fr. 33 = Papyrus 

Herculanensis, ed. W. Cronert Rh. M. 57, 1902,286), τον Αντισθένη (Διογένης Λαέρ-

τιος VΙ 2 = Fr. 34), τον Στίλπωνα (ΙI 120 = Fr. 35), τον Αλεξίνο (ΙI 109 = Fr. 36), τον 

Φίλισκο (Fr. 37 = Σοῦδα Φ 359), τον Μενέδημο (Fr. 38 = Διογένης Λαέρτιος ΙI 142), 

τον Μένιππο (VI 99 = Fr. 39), τον Πλάτωνα (ΙII 2 και VIII 85 = Fr. 40 – 41), τον Η-

ρακλείδη (V 91 = Fr. 42), τον Αρκεσίλαο (ΙV 44 = Fr. 43), τον Χρύσιππο (VΙI 184 = 

Fr. 59) και τον Επίκουρο (X 2 και 15 = Fr. 60 – 61).  
486 Fr. 18 – 24 (=Oxhyrrynchus Papyri 1367 fr.2, Διογένης Λαέρτιος VIII 1, 10 και 

40, Ἀθήναιος IV 163e και V 213f, Ἰώσηπος, Κατά Ἀππίωνος Ι 22).  
487 Fr. 44, 46 – 49 (=Διογένης Λαέρτιος V 1, Ἀθήναιος ΧΙΙΙ 589 c και 696a, PSI Nr 

1093 ed. Norsa-Vitelli, I. Bekker, Anecdota Graeca I 233, Schol. Platon. Phileb. 48 c, 

Άρειος Δίδυμος, Σχόλια στους Φιλιππικούς του Δημοσθένη, Χ col. 6, 51p. 27).  
488 Fr. 51 – 55 (=Ἀθήναιος I 21a, Διογένης Λαέρτιος II 55 V 41, Subscriptio in The-

ophrasti Metaphysica p. 38, Theophrastus Historia Plantarum VII subscriptio cod. 

Urbinat).  
489 Συναντάμε αναφορές στον Καλλισθένη (Fr. 50 = Πλούταρχος, Αλέξανδρος LIII), 

τον Λυσίμαχο (Fr. 56 = Ἀθήναιος VI 252 c), τον Λύκωνα (Fr. 57 = Διογένης Λαέρ-

τιος V 67) και τον  Δημήτριο τον Φαληρέα (Fr. 58 = Διογένης Λαέρτιος V 78). 
490 Fr. 62 (= Μαρκελίνος, Περὶ τοῦ Θουκυδίδου βίου καὶ τῆς ἰδέας αὐτοῦ 18).  
491 Fr. 63 (=Ἀθήναιος XI 505 d).  
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κράτους492 ή Περί Ἰσοκράτους σύμφωνα με τον Αθήναιο493, το Περί τῶν 

Ἰσοκράτους μαθητῶν494 και ένα έργο για τον Αισχίνη495. Επίσης έγραψε 

το έργο Περί νομοθετῶν ή Περί τῶν νομοθετῶν496, το σύγγραμμα Περὶ 

τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας εἰς τυραννίδας καὶ δυναστείας μεθεστηκότων497, ένα 

βιβλίο για τον Ευριπίδη498, το έργο Συναγωγή τῶν καλῶς ἀναφωνηθέντων 

ἐξ Ὁμήρου499, το Περί Ἱππώνακτος500 και ένα αστρονομικό – αστρολογι-

κό σύγγραμμα τα Φαινόμενα, ενδεικτικό της επίδρασης του έργου του 

Άρατου στις απόψεις του501.  

Η εμμονή του Έρμιππου στο παράδοξο καθίσταται εμφανής στο 

έργο του από την τάση του να περιγράφει τους θανάτους διασήμων προ-

σώπων του αρχαίου κόσμου, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδια-

φέρον του αναγνωστικού κοινού για πληροφόρηση σχετικά με τις συνθή-

κες θανάτου αυτών των προσώπων. Ίσως αυτό το τμήμα του έργου του 

να απηχεί τον ατομικισμό της ελληνιστικής εποχής, κατά την οποία ακ-

μάζουν τα επιτύμβια προσωπικά επιγράμματα. Ο Σμυρναίος φιλόσοφος 

δεν είναι άλλωστε ο μοναδικός ο οποίος παραθέτει διηγήσεις σχετικά με 

τις συνθήκες και τα γεγονότα, τα οποία συνοδεύουν τις τελευταίες στιγ-

μές αυτών των προσώπων και αυτό καθίσταται εμφανές με μία επιφα-

νειακή μελέτη της αρχαίας γραμματείας (ενδεικτικά αναφέρουμε τα επι-

γράμματα, τα οποία ο Διογένης Λαέρτιος συνθέτει μετά από την παράθε-

ση των διαφόρων εκδοχών σχετικά με τους θανάτους των βιογραφούμε-

                                                 
492 Fr. 64 (=Ὑπόθεσις Ἰσοκράτους ΙΙ κατά Νικοκλέους) και Fr. 66 (=Ὑπόθεσις Ἰσοκρά-

τους V Ὑπόθεσις τοῦ προς Φίλιππον λόγου).  
493 XIII 592 d (= Fr. 65).  
494 Ειδικότερα για τον Υπερείδη (Fr. 67 – 68 = Ἀθήναιος VIII 342 c και XIII 590 c, 

Ἁρποκρατίων, Εὐθίας και ψευδο-Πλούταρχος, Βίοι τῶν δέκα ῥητόρων 849 a), τον Ι-

σαίο (Fr. 69 – 70 = Διονύσιος Ἁλικαρνασεὺς, Περὶ τῶν Ἀττικῶν ῥητόρων (Ισαίος)1 

και Ἁρποκρατίων, Ισαίος), για τον Λάκριτο και τον Αρχία (Fr. 76 = Πλούταρχος, Δη-

μοσθένης  ΧVΙΙI), τον Δημοσθένη (Fr. 71 – 75 = Πλούταρχος, Δημοσθένης V, XI και 

XXX, Gellius, Noctes Atticae III 13, Σούδα, Δημοσθένης 454), τον Θεοδέκτη (Fr. 77 

= Ἀθήναιος X 451e), τον Θεόκριτο (Fr. 78 = Ἀθήναιος Ι 21c).  
495 Fr. 79 (=Vita Aeschines, ed. Schultz p. 5).  
496 Fr. 80 –88 (=Oxhyrrynchus Papyri 1367 fr.1 – 2, Ὠριγένης, Κατά Κέλσου Ι 15 π. 

67, Ἀθήναιος IV 154d XIII 555d και XIV 619b, Πορφύριος, Περὶ ἀποχῆς ἐμψύχων IV 

22, Πλούταρχος, Λυκούργος V και XXIII 2).  
497 Fr. 89 – 91 (=Academicorum philosophorum index Herculanensis ed. S. Mekler p. 

28 col. XI 1ff, Stoicorum index Herculanensis col. XVI ed. Traversa, Ἀθήναιος ΙV 

162 c).  
498 Fr. 94 (=Βίος Εὐριπίδου 5, Scholia in Euripidem ed.E. Schwartz I 5,14).  
499 Fr. 92 (=Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ ΙΙΙ 5,43).  
500 Fr. 93 (=Ἀθήναιος VII 327 b).  
501 Fr. 95 – 102 (=Ἀχιλλεύς Τάτιος, Εἰσαγωγὴ εἰς τὰ Ἀράτου φαινόμενα 5, Scriptorum 

astronomicorum index Vaticanus codex 191 fol. 209b med., ed. E. Maas Aratea 121 

και 381 fol. 163b, Schol. Arat. Phaenom. 318 p. 403 Maas και 436 p. 423, Hyginus, 

Astronomica II 4 Arctofylax p. 38 και ΧΧ Aries p. 60 και Ἀθήναιος XI 478 a).  
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νων προσώπων), ενώ επιπλέον οφείλουμε να ενθυμούμαστε ότι κατέχου-

με ένα πολύ μικρό τμήμα από το έργο του φιλοσόφου και δεν έχουμε τη 

δυνατότητα να γνωρίζουμε τι ποσοστό αυτού του έργου καταλαμβάνουν 

αυτές οι περιγραφές. 

  Στο έργο του, διαφαίνονται τα ίχνη μιας τάσης, η οποία θα ανα-

πτυχθεί στην σχολή και η οποία θα εξελιχθεί κυρίως από αυτόν, ως μέθο-

δος εύρεσης στοιχείων για τον βίο ποιητών, ρητόρων, φιλοσόφων και 

άλλων ένδοξων προσώπων. Διακρίνεται επίσης η ροπή στην αναζήτηση 

πληροφοριών για τον βίο και το έργο αυτών των προσώπων μέσα στα ί-

δια τα κείμενά τους και σε σχετικές πηγές. Αυτή η τάση, που προέκυψε 

ως απάντηση στην ανάγκη να καλυφθούν με πειστικό τρόπο τα κενά στις 

βιογραφίες των συγγραφέων, αναμφίβολα φαίνεται και είναι κάτι που 

απέχει αρκετά από κάθε επιστημονική δεοντολογία. Ωστόσο, αυτοί οι φι-

λόσοφοι αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε σύγ-

χρονος ιστορικός της φιλοσοφίας, που επιχειρεί να αναπλάσει τον βίο και 

το έργο των φιλοσόφων του παρελθόντος και αυτό μας κάνει να βλέπου-

με το έργο τους με συμπάθεια.  

Αυτή η τάση αποτελεί την σημαντικότερη καινοτομία της σχολής 

στην απόπειρα  διερεύνησης των απαρχών της ελληνικής λογοτεχνικής 

παράδοσης. Είναι ήδη εμφανής και στο εγχείρημα του Δημήτριου του 

Φαληρέα, να προσδιορίσει τους ποιητές της προ-ομηρικής εποχής, μέσα 

από τα έργα του επικού ποιητή, χαρίζοντας μέσα από το έργο του ιστορι-

κή υπόσταση σε αοιδούς όπως ο Φήμιος και ο Δημόδοκος502. Εκκινώντας 

από την ίδια αφετηρία, τα κείμενα των συγγραφέων, ο Χαμαιλέων και ο 

Σάτυρος επιχειρούν να ανακτήσουν πληροφορίες για τον βίο και την 

προσωπικότητά των ποιητών μέσα από αυτά, ορμώμενοι από την αριστο-

τελική αντίληψη ότι το ήθος του ατόμου αντανακλάται στα έργα και τις 

πράξεις του503 (S. Schorn, 2012). Συνεπώς, επιζητούν να αναπλάσουν τη 

ζωή των βιογραφούμενων, διαμέσου των λογοτεχνικών δημιουργημάτων 

τους, με τη συλλογή πραγματικών και φανταστικών στοιχείων και τη 

χρήση ανεκδότων, προκειμένου να προσφέρουν πιο πολλές λεπτομέρειες 

της ζωής τους και να σκιαγραφήσουν το ήθος των δημιουργών. 

Σε γενικές γραμμές, ο Έρμιππος υπήρξε λιγότερο φιλόσοφος και  

περισσότερο ένας αρκετά δημοφιλής βιογράφος, ο οποίος εκμεταλλεύτη-

κε το τεράστιο από άποψη μεγέθους υλικό, στο οποίο είχε πρόσβαση, 

ώστε να κατορθώσει να συντάξει ένα άθροισμα συγγραμμάτων, με το 

οποίο θα ενημέρωνε και θα έτερπε το αναγνωστικό του κοινό, διηγούμε-

νος τα περιστατικά που συνόδευσαν τους βίους των σπουδαίων προσώ-

πων από την αυγή της φιλοσοφικής σκέψης ως την εποχή του (Ο Χρύ-
                                                 
502 Fr. 196.  
503 Schorn S., “Chamaeleon – Biography and Literature Peri tou deina”, στο Prax-

iphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discussion, 

οπ. παρ., σελ. 411 – 444.  

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
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σιππος αποτελεί το τελευταίο βιογραφούμενο πρόσωπο στο έργο του). 

Παρά την επιμονή του στην παράθεση σκανδαλωδών και παράδοξων δι-

ηγήσεων και εικασιών, αποτελεί μάλλον δίκαιο απολογισμό του έργου 

του να εικάσουμε  ότι σε  περίπτωση κατά την οποία το έργο του είχε 

σωθεί, αναμφισβήτητα θα αποτελούσε μία πολύτιμη δεξαμενή πληροφο-

ριών για τη ζωή και το έργο των προσώπων, τα οποία εμφανίζονται σε 

αυτό. 

 

ιδ) Κριτόλαος 
 

Ο Κριτόλαος καταγόταν από την Φάσηλι της Λυκίας και διαχειρί-

στηκε τις τύχες του Λυκείου διαδεχόμενος πιθανότατα τoν Αρίστωνα504, 

ενώ απεβίωσε σε ηλικία ογδόντα δύο ετών505. Ασχολήθηκε με διάφορα 

φιλοσοφικά θέματα, γράφοντας όπως φαίνεται αρκετά βιβλία, από τα ο-

ποία δυστυχώς δεν διασώζεται κανένας τίτλος. Δραστηριοποιήθηκε κυ-

ρίως στη μελέτη της φυσικής φιλοσοφίας και ειδικότερα της κοσμολογί-

ας506, καθώς επίσης και την φύση της ψυχής507, την σπουδή της ηθικής508 

και της ρητορικής τέχνης509. Ανέπτυξε πολιτική δράση και απήλαυσε τό-

σο μεγάλη φήμη και εμπιστοσύνη στην Αθήνα, ώστε το έτος 155 π.Χ., 

ταξίδεψε στη Ρώμη ως απεσταλμένος των Αθηναίων, μαζί με τον Καρνε-

άδη και τον Διογένη τον Βαβυλώνιο, για να διαπραγματευθούν με τη ρω-

μαϊκή σύγκλητο πολύ σημαντικά θέματα για την πόλη: «atque ego hoc ex 

eis audivi, cum dicerent pergratum Atheniensis et sibi fecisse et multis 

principibus civitatis, quod cum ad senatum legatos de suis maximis rebus 

mitterent, tris illius aetatis nobilissimos philosophos missisent, Car-

neadem et Critolaum et Diogenem»510. 
                                                 
504 Fr. 1. Σύμφωνα με άλλες εκδοχές, διαδέχθηκε τον Λύκωνα (Κλήμης, Στρωματείς  

Ι, 14.63,4) ή τον Φορμίωνα (Fr. 3). 
505 Fr. 2. 
506 Fr. 12 – 15 (=Φίλων, Περὶ ἀφθαρσίας κόσμου 6, VI 90 και 9, VI 94, Στοβαῖος, 

Ἐκλογαί Ι 8,40b, Ἐπιφάνιος, Κατὰ αἱρέσεων ΙΙΙ 31).  
507 Fr. 16 – 18 (=Στοβαῖος Ι 1,29b Τερτυλιανός, De anima 5,1, Μακρόβιος, Commen-

tarii in somnium Scipionis I 14,20).  
508 Fr. 19 – 24 (=Στοβαῖος Ἐκλογαί ΙΙ 7,3b, Κλήμης, Στρωματεῖς ΙΙ VII 32,3 και ΧΧ1 

129,10, Κικέρων, Tusculanae Disputationes V 17,50, De Finibus V 30,91, Gellius, 

Noctes Atticae IX 5,6).  
509 Fr. 25 – 39 (= Φιλόδημος, βλ. ενδ. Volumina Rhetorica II 101, Quintilianus, Insti-

tutio Oratoria II 15,23 και 17,14, Gellius, Noctes Atticae XΙ 9,1, Σέξτος, Πρὸς μαθη-

ματικούς ΙΙ 12 και 20, Πλούταρχος, Πολιτικὰ παραγγέλματα XV 811 c και Περικλῆς 

VII).  
510 Fr. 5, πβ. και Fr. 6 – 10. Οι φιλόσοφοι εστάλησαν ως πρέσβεις, ώστε να ασκήσουν 

ένσταση ενάντια σε προηγούμενη απόφαση, σύμφωνα με την οποία η Αθήνα όφειλε 

να πληρώσει πρόστιμο αξίας πεντακοσίων ταλάντων για την καταστροφή του Ωρω-

πού (Fr. 9, πβ. και Πλούταρχος, Κάτων XII). Μια αποτίμηση της αξίας αυτής της φι-

λοσοφικής πρεσβείας πραγματοποιεί ο J. C. Silva de Almeida, ο οποίος βλέπει σε αυ-
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Οι τρείς φιλόσοφοι πριν την ομιλία τους στη σύγκλητο έκαναν επί-

δειξη των ικανοτήτων τους μπροστά σε κοινό, ώστε να παρουσιάσουν 

την ευφράδειά τους. Κατάφεραν μάλιστα, ο καθένας με τον δικό του 

τρόπο, να εντυπωσιάσουν τους Ρωμαίους, καθώς ο Καρνεάδης μίλησε με 

σφοδρότητα, η οποία συνεπήρε το κοινό, ο Κριτόλαος, με τέχνη και λε-

πτότητα, ενώ ο Διογένης επέδειξε συγκράτηση και νηφαλιότητα στη 

σκέψη511. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας των τριών φιλοσόφων υπήρξε 

εν τέλει όπως φαίνεται ευνοϊκό για τους Αθηναίους, αποσπώντας επιπλέ-

ον και τα εγκωμιαστικά σχόλια των Ρωμαίων: «εἴ γε ἐς τὴν Ῥώμην ἀφίκο-

ντο ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῶν Ἀθηναίων πρεσβεύοντες, καὶ αὐτοῖς σωτηρίαν εὕρα-

ντο; οἵπερ οὖν ἐς τοσοῦτον ἐνέτρεψαν τὴν σύγκλητον βουλήν, ὡς εἰπεῖν 

αὐτοὺς ‘ἔπεμψαν Ἀθηναῖοι πρεσβεύοντας οὐ τοὺς πείσοντας ἀλλὰ γὰρ τοὺς 

βιασομένους ἡμᾶς δρᾶσαι ὅσα θέλουσιν»512.   

Υπερασπίστηκε την αντίληψη περί της αιωνιότητας του κόσμου, 

προβάλλοντας προς επίρρωσιν της άποψής του το επιχείρημα ότι ο κό-

σμος ως εκδήλωση της αιώνιας τάξης, η οποία υπάρχει στο σύμπαν πρέ-

πει να είναι αθάνατος513. Με τον ισχυρισμό του ότι ο κόσμος αποτελεί το 

αίτιο της ύπαρξης των πάντων φαίνεται ότι χρησιμοποιεί μια στωικής 

προέλευσης θεωρία ενάντια στους ίδιους τους Στωικούς514, ενώ επιπρο-

σθέτως, αντιστρατεύεται την στωική θεωρία περί εκπύρωσης – διακό-

σμησης και υπερασπίζεται την αφθαρτότητα του ανθρωπίνου γένους, 

συνδέοντας αυτή τη θέση με την αριστοτελική αντίληψη ότι ο κόσμος εί-

                                                                                                                                            

τό το γεγονός ένα ορόσημο για την μύηση των Ρωμαίων στον κόσμο των φιλοσοφι-

κών ιδεών (“A recepção da filosofia Grega em Roma” στο Α.Α. Cesar Pompeu, F.E. 

de Oliveira Sousa (eds.), Grécia e Roma no Universo de Augusto, Coimbra University 

Press, Coimbra, σελ. 21 – 31).  
511 Fr. 9. 
512 Fr. 7. Κάποιοι Ρωμαίοι ωστόσο δεν ήταν ευνοϊκά διακείμενοι απέναντι σε αυτήν 

την αποδοχή που είχαν οι Έλληνες φιλόσοφοι στο ρωμαϊκό κοινό, φτάνοντας μάλιστα 

σε σημείο να ζητήσουν την εκδίωξη των φιλοσόφων από την πόλη (Πλούταρχος, Κά-

των XII).  
513 Fr. 12 (=Φίλων, Περί ἀφθαρσίας κόσμου 94). Σχετικά με αυτά τα χωρία, τα οποία 

αποδίδονται στον Κριτόλαο βλέπε και R. W. Sharples, Peripatetic Philosophy, 200 

BC to AD 200 – An Introduction and Collection of sources in translation, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2010, σελ. 175 – 179.   
514 Βλ. σχετ. και SVF I 175: «ἔστι δὲ εἱμαρμένη αἰτία τῶν ὄντων εἰρομένη ἢ λόγος καθ' 

ὃν ὁ κόσμος διεξάγεται». Πβ. ακόμη και SVF II 915. Αυτή η συλλογιστική βρίσκεται 

σε συνάφεια με ένα χωρίο, το οποίο επίσης προέρχεται από τον Φίλωνα και το οποίο 

ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι ενδεχομένως απηχεί απόψεις του Κριτόλαου [σχε-

τικά με αυτή τη συζήτηση βλέπε R.W. Sharples, Philo and Post-Aristotelian Peripatet-

ics, στο Philo of Alexandria and Post-Aristotelian philosophy, F. Allesse (ed.), Brill, 

Leiden, 2008, σελ. 55 – 74: «ἐπεὶ δὲ εἱμαρμένη κατὰ τοὺς ἄριστα φυσιολογοῦντας 

ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητός ἐστιν, εἴρουσα τὰς ἑκάστων ἀνελλιπῶς καὶ ἀδιαστάτως αἰτίας, 

τί δήποτ' οὐχὶ καὶ τὴν τοῦ κόσμου φύσιν λεκτέον εἶναι μακραίωνα» (Περί ἀφθαρσίας 

κόσμου 75)]. 
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ναι αιώνιος και άφθαρτος515. Είναι εμφανές ότι πλέον η σχολή αισθάνεται 

την πίεση της Στωικής φιλοσοφίας και οι εκπρόσωποί της νιώθουν την 

ανάγκη να αντιπαραβάλουν τα δόγματά τους απέναντι σε αυτά των Στωι-

κών. Αυτή η ανάγκη προβάλλει διαυγέστερα και στην άρνησή του να δε-

χθεί τον χρόνο, ως ουσία, αφού, απηχώντας τις απόψεις του θεμελιωτή 

της σχολής, θεωρεί ότι ο χρόνος αποτελεί περισσότερο μονάδα μέτρησης, 

παρά ουσία516, σε αντίθεση προς την Στοά κατά την οποία ο χρόνος συνι-

στά διάστημα κινήσεως517. Ο G.J. Pendrick, επισημαίνει ότι η σημασία 

αυτής της άρνησης είναι ασαφής και  επικαλείται τις απόψεις άλλων με-

λετητών, δηλώνοντας ότι ο Κριτόλαος είτε υπερασπίζεται τη σχολή απέ-

ναντι στις απόψεις όσων της προσάπτουν ότι θεωρεί τον χρόνο ουσία, εί-

τε αντιπαραθέτει την άποψη του Λυκείου σχετικά με τον χρόνο, σε αυτή 

της Στοάς, η οποία θεωρεί τον χρόνο ως ουσία518.    

 Επιπλέον, συμφωνώντας με τον Αριστοτέλη, αναγνωρίζει δύο κο-

σμικές αρχές, τον θεό και την ύλη, υποστηρίζοντας ότι το σύμπαν χωρί-

ζεται σε δύο τμήματα εκ των οποίων, αυτό που βρίσκεται άνωθεν της σε-

λήνης απολαμβάνει θείας πρόνοιας, ενώ σε εκείνο το οποίο βρίσκεται 

κάτω από αυτήν δεν υπάρχει κάποια πρόνοια. Θεωρεί συνεπώς ότι υφί-

στανται δύο διακριτοί κόσμοι, εκ των οποίων ο μέν είναι άφθαρτος, ο δε 

φθαρτός, ενώ επίσης χαρακτηρίζει την ψυχή ως ἐνδελέχειαν του σώμα-

τος519. Έκρινε ακόμη ότι ο αιθέρας ήταν αρκετά σημαντικό στοιχείο του 

σύμπαντος, θεωρώντας ότι ο θεός είναι νους, ο οποίος αποτελείτο από 

αιθέρα, που δεν δέχεται μεταβολές: «<Κριτόλαος> καὶ <Διόδωρος> ὁ 

Τύριος νοῦν ἀπ' αἰθέρος ἀπαθοῦς»520, ενώ περαιτέρω, πρέσβευε ότι η ψυ-

χή αποτελείται από αιθέρα (ή πεμπτουσία, όπως αναφέρεται στον Μα-

κρόβιο), συνδέοντάς την με αυτόν τον τρόπο με το σύμπαν: «Critolaus 

peripateticus constare eam (sc. animam) de quinta essentia (ενν. 

docet)»521.   

                                                 
515 Fr. 13 (=Φίλων, Περί ἀφθαρσίας κόσμου 90). 
516 Fr. 14. Πβ. Φυσικά 219 b 1 – 2: «ὅταν δὲ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον, τότε λέγομεν 

χρόνον· τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ χρόνος, ἀριθμὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον». 

Οι Αριστοτελικοί μεταχειρίζονται τον χρόνο ως αριθμητικό μέγεθος, ενώ οι Στωικοί, 

αν και αναγνωρίζουν ομοιότητες ανάμεσα σε αυτόν και τον αριθμό [«οὕτως ἄπειρος 

ὡς ὁ πᾶς ἀριθμός ἄπειρος» (ΙΙΙ 8)], τον αντιμετωπίζουν ως φυσικό μέγεθος: «διάστη-

μα τῆς τοῦ κόσμου κινήσεως» (ΙΙ 509, πβ. και SVF I 93). 
517 SVF I 93. 
518 G.J. Pendrick, Antiphon the Sophist – The Fragments, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2002, σελ. 255 – 256. 
519 Fr. 15. 
520 Fr. 16. 
521 Fr. 18, πβ. και Fr. 17. Σχετικά με το θέμα αυτό βλέπε και I. Kupreeva, “Stoic 

Themes in Peripatetic Sources?”, στο God and cosmos in stoicism, R. Salles (ed.), 

Oxford University Press, 2009, σελ. 135 – 171. Ο Διόδωρος ο Τύριος, συνδέει την 

έννοια του θεού με την διάνοια, περιγράφοντας τον θεό ως νου, ο οποίος αποτελείται 

https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%81
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%E1%BF%86%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6
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Οι ηθικές του αντιλήψεις ωστόσο, απομακρύνονται από τις αντί-

στοιχες του Λυκείου και προσεγγίζουν την Στοά. Θεωρούσε, όπως ανα-

φέρει ο Άριος Δίδυμος εκφράζοντας τη διαφωνία του με αυτόν, ότι το τέ-

λος απαρτίζεται από τρία είδη αγαθών: «Ὑπὸ δὲ τῶν νεωτέρων Περιπατη-

τικῶν, τῶν ἀπὸ Κριτολάου, τὸ ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν συμπεπληρωμένον. 

Τοῦτο δὲ ἦν τὸ ἐκ τῶν τριῶν γενῶν, οὐκ ὀρθῶς»522. Συνδέοντας όμως το 

τέλος με την στωική αντίληψη της εὔροιας βίου, τονίζει ότι το τέλος είναι 

η επίτευξη ενός ολοκληρωμένου βίου, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τη 

φύση και θα χαρακτηρίζεται από  εὔροια, επισημαίνοντας συνάμα ότι η 

ολοκλήρωση αυτή συντελείται από τρία είδη αγαθών, σύμφωνα με την 

παράδοση: «Κριτόλαος δὲ ὁ καὶ αὐτὸς Περιπατητικὸς τελειότητα ἔλεγεν 

κατὰ φύσιν εὐροοῦντος βίου (ενν. τέλος εἶναι), τὴν ἐκ τῶν τριῶν γενῶν συ-

μπληρουμένην †προγονικὴν† τελειότητα μηνύων»523. 

Επιπλέον, παρεκκλίνοντας από τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη, 

θεωρούσε ότι η ηδονή αποτελεί κακό, το οποίο μάλιστα προκαλεί και 

άλλα άσχημα πάθη όπως αδικία, νωθρότητα, λήθη και δειλία: «Critolaus 

peripateticus et malum esse voluptatem ait et multa alia mala parere ex 

sese, iniurias desidias oblivions ignavias»524. Η άποψή αυτή φαίνεται να 

απηχεί αντιλήψεις, οι οποίες περισσότερο συνδέονται με άλλα φιλοσοφι-

κά ρεύματα παρά με το Λύκειον, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά 

διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να συναγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα σχετι-
                                                                                                                                            

από ἀπαθῆ αιθέρα (Fr. 2 = Στοβαῖος, ἐκλογαὶ Ι, 1, 29b), δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ότι ο νους δεν διακατέχεται από πάθη και είναι αμετάβλητος. Δείγματα αυτής 

της ταύτισης βέβαια εντοπίζονται στον Αναξαγόρα (βλ. ενδ. DK 12), ενώ και ο Αρι-

στοτέλης, αναγνωρίζοντας την αξία των απόψεων του Αναξαγόρα, επιβεβαιώνει την 

ορθότητά τους, αποδίδοντας στον νου τις ιδιότητες του απαθούς και του αμιγούς 

(Φυσικῆς ἀκροάσεως 256b 24 – 25, πβ. και Περί Ψυχῆς 430a 17 – 18), ενώ, αν και δεν 

ταυτίζει τον νου με τον θεό, αποδίδει στον νου θεϊκή ιδιότητα, η οποία συνοδεύεται 

επίσης από το ἀπαθές (Περί Ψυχῆς 408b 29). Φυσικά, η σύνδεση του θεού με τον νου 

και τον αιθέρα συνιστά κατεξοχήν εγχείρημα της Στοάς, καθώς ο θεός ταυτίζεται με 

τον νου και την ειμαρμένη (Διογένης Λαέρτιος VII 136), ενώ ο Ζήνων περιέγραφε 

τον θεό ως αιθέρα (SVF I 154 πβ. και SVF II 1064, καθώς και SVF II 1038), ο οποίος 

μάλιστα περιγράφεται ως η έδρα του θεού (SVF II 1027), συγκρίνεται με το ἡγεμο-

νικὸν (SVF II 634), και καθώς είναι πύρινος (SVF II 580), η υλική του υπόσταση εί-

ναι όμοια με αυτή του νου, όπως διακηρύττει ο Ζήνων: «Ζήνων ὁ Στωικὸς νοῦν κό-

σμου πύρινον (ενν. θεὸν ἀπεφήνατο)» (SVF I 127).  
522 Fr. 19. Ο Άριος Δίδυμος, στη συνέχεια του κειμένου προτείνει τη χρήση του όρου 

ἐνεργούμενον αντί του συμπληρούμενον, με τον οποίο δηλώνεται ότι το τέλος αποτε-

λείται από ένα άθροισμα αγαθών, διότι κατά την άποψή του, δεν αποτελούν όλα τα 

αγαθά τμήμα του τέλους και με τη χρήση του όρου ἐνεργούμενον γίνεται εμφανές ότι 

η αρετή χρησιμοποιεί αυτά τα αγαθά: «Οὐ γὰρ πάντα τἀγαθὰ μέρη γίνεται τοῦ τέλους· 

οὔτε γὰρ σωματικά, οὔτε τὰ ἀπὸ τῶν ἐκτός, τὰ δὲ τῆς ψυχικῆς ἀρετῆς ἐνεργήματα μό-

νης. Κρεῖττον οὖν ἦν εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ συμπληρούμενον, ἐνεργούμενον, ἵνα τὸ χρηστικὸν 

τῆς ἀρετῆς ἐμφαίνηται» (Στοβαῖος, Ἐκλογαὶ, ΙΙ, 7, 3b). 
523 Fr. 20. 
524 Fr. 23. 
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κά με τον βαθμό κατά τον οποίο επηρεάστηκε ο Κριτόλαος από άλλες 

σχολές, ιδιαίτερα την Κυνική και την ασκητική Στωική525. Έδινε μάλιστα 

τόση σημασία στα πνευματικά αγαθά, ώστε θεωρούσε ότι τα σωματικά 

και τα εξωτερικά αγαθά έχουν μηδαμινή αξία συγκρινόμενα με αυτά. 

Προκειμένου να δώσει έμφαση σε αυτήν την άποψη, έλεγε ότι αν ήταν 

δυνατόν να τοποθετηθούν στη μια πλευρά μιας ζυγαριάς τα πνευματικά 

αγαθά και στην άλλη τα αγαθά του σώματος και τα εξωτερικά αγαθά, τα 

πρώτα θα ήταν τόσο βαριά, ώστε προκειμένου να ισορροπήσει η ζυγαριά, 

θα έπρεπε να τοποθετηθεί στην άλλη πλευρά όλη η Γή: «…εκτός και αν ο 

έντιμος βίος είναι ένας ευτυχισμένος βίος, πρέπει  φυσικά να υπάρχει κάτι 

προτιμότερη από αυτόν. Γιατί αυτό που είναι έντιμο όλοι οι άνθρωποι θα 

παραδεχτούν οπωσδήποτε ότι είναι προτιμότερο από οτιδήποτε άλλο. Ως 

εκ τούτου θα υπάρχει κάτι καλύτερο από μια ευτυχισμένη ζωή, αλλά τι 

μπορεί να είναι περισσότερο παράλογο από ένα τέτοιο ισχυρισμό; Εφόσον 

συμφωνούν ότι η κακία συμβάλει στην εξαθλίωση του βίου δεν πρέπει να 

παραδέχονται ότι υπάρχει μια αντίστοιχη δύναμη στην αρετή με την οποία 

καθίσταται η ζωή ευτυχισμένη; Γιατί τα αντίθετα προκύπτουν από τα αντί-

θετα. Σε αυτό το σημείο αναρωτιέμαι τι βάρος να υπάρχει στην ζυγαριά του 

Κριτόλαου, ο οποίος έχει βάλει τα αγαθά του νου στο ένα ζύγι και εκείνα 

του σώματος και άλλα εξωτερικά αγαθά στο άλλο θεωρώντας ότι τα αγαθά 

του νου ξεπερνούν σε βάρος τα άλλα τόσο πολύ, ώστε θα απαιτούνταν να 

τοποθετηθεί δίπλα τους όλη η γη και η θάλασσα προκειμένου για να εξι-

σορροπηθεί η ζυγαριά»526.  

 Η πολεμική του απέναντι στην Στωική φιλοσοφία, διαφαίνεται και 

στην ενασχόλησή του με την ρητορική, η οποία ήταν συνυφασμένη με 

την πολιτική του δράση. Αν και ήταν δεινός ρήτορας527 – όπως μαρτυρεί 

το αποτέλεσμα της πρεσβείας στη Ρώμη και παρόλο που μελέτησε αυτό 

το αντικείμενο, δεν θεωρούσε την ρητορική ως αρετή, ούτε ως τέχνη, ερ-

χόμενος έτσι σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη αλλά και με τη Στοά, η ο-

ποία ενέτασσε την ρητορική στη διαλεκτική528, αλλά τη θεωρούσε ως ένα 

είδος εξάσκησης στον λόγο: «quidam eam (ενν. rhetoricen) neque vim 

                                                 
525 Πβ. για παράδειγμα την δήλωση του Αντισθένη, ο οποίος βρίσκεται εγγύτερα σε 

μια θέση σαν αυτή: «μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθείην» (Διογένης Λαέρτιος VI 3). 
526 Fr. 21, πβ και Fr. 22. 
527 Σύμφωνα με τον Κικέρωνα, ο Κριτόλαος επιθυμούσε να μιμηθεί τους παλαιότε-

ρους περιπατητικούς φιλοσόφους και μάλιστα τους προσεγγίζει στη βαρύτητα του 

λόγου, ενώ ο τρόπος με τον οποίο ρητορεύει χαρακτηρίζεται από ελευθερία στη ροή, 

αλλά αυτή η προσπάθεια δεν επαρκούσε, ώστε να κατορθώσει να διατηρήσει στις αρ-

χές των ιδεολογικών του προγόνων: «Critolaos imitari voluit antiqos, et quidem est 

gravitate proximus et redundant oratio, ac tamen <ne> is quidem in patriis institutis 

manet» (Fr. 11). 
528 Βλέπε ενδεικτικά Ῥητορικὴ 1355 b 25 – 27: «Ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις περὶ 

ἕκαστον τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν. τοῦτο γὰρ οὐδεμιᾶς ἑτέρας ἐστὶ τέχνης 

ἔργον».  
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neque scientiam neque artem putaverunt, sed Critolaus usum dicendi – 

nam hoc τριβή significant -, Athenaeus fallendi artem»529. 

 Ο Κριτόλαος τηρεί θετική στάση απέναντι στη ρητορική, αλλά 

διακατέχεται από αρνητικά αισθήματα απέναντι στους θεράποντές της, 

επικρίνοντάς τους συχνά530, ενώ φαίνεται επιπροσθέτως, ότι προχωρώ-

ντας ένα βήμα παραπέρα, έφτανε σε σημείο να χαρακτηρίζει την ρητορι-

κή ως κακοτεχνία531και αναφέρει, ότι πολλές πόλεις απομάκρυναν τη ρη-

τορική και τους εκπροσώπους της, θεωρώντας ότι προκαλεί μεγάλες 

συμφορές στους πολίτες και παρουσιάζει μερικά παραδείγματα αυτού 

του φαινομένου532. Καθώς τα παραδείγματα, τα οποία μνημονεύει αφο-

ρούν μία ημι-μυθική εποχή αλλά και μη επιβεβαιωμένα περιστατικά, εί-

ναι σαφές ότι αποτελούν μάλλον πλαστές διηγήσεις, ενδεικτικές της πα-

ρακμής της δημοκρατίας, οι οποίες χρησιμεύουν μάλιστα για αυτόν α-

κριβώς τον σκοπό, δηλαδή να πλήξουν αυτό το πολίτευμα. Ενώ βέβαια ο 

Κριτόλαος εκτιμά την ρητορική ως τέχνη, δεν κρύβει την απαρέσκειά του 

απέναντι σε όσους την μεταχειρίζονται, προκειμένου να επιτύχουν σκο-

πούς, οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί ηθικά. Στην πραγματικότητα δηλαδή, 

δεν διάκειται αρνητικά στην ρητορική τέχνη γενικότερα, αλλά επιτίθεται 

κυρίως στους επαγγελματίες ρήτορες, ενώ η κριτική του θεμελιώνεται 

πιθανότατα στον πλατωνικό διάλογο Γοργίας533. Έτσι ισχυρίζεται, ότι η 

αυτή η τέχνη είναι επιβλαβής για το κοινωνικό σύνολο και η πολεμική 

που αναπτύσσει έχει δύο βασικούς στόχους, τους επαγγελματίες ρήτορες 

αλλά ακόμη και τους Στωικούς. Οι Στωικοί φιλόσοφοι ορίζουν τη ρητο-

ρική τέχνη ως ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν534, αλλά πιθανότατα η κριτική του 

                                                 
529 Fr. 26, πβ. και Fr. 25. H χρήση του όρου τριβή στην περιγραφή της ρητορικής, συ-

ναντάται επίσης στον Γοργία (463 b). 
530 Fr. 29. Ο Κριτόλαος μνημονεύεται επίσης σε ένα ακόμη χωρίο των Περί Ρητορι-

κής Υπομνημάτων του Φιλόδημου, όπου αναφέρεται ότι οι ρήτορες λαμβάνουν τα τε-

χνικά στοιχεία της ρητορικής από πολλές άλλες τέχνες, στολιζόμενοι με δανεικά 

πλουμίδια, ενώ ο φιλόσοφος δανείζεται από πολλές πηγές γιατί όπως λέει και ο Ευρι-

πίδης, δύναται κανείς να λάβει αποδείξεις και από τον αέρα, δίχως κόπο (Fr. 27). 

Σύμφωνα με την άποψη του F. Wehrli (σελ. 70), η αναφορά στον Κριτόλαο, πιθανό-

τατα χρησιμοποιήθηκε για την επιβεβαίωση αυτής της θέσης, η οποία ενδεχομένως 

να συνδέεται με τον διαχωρισμό των επιχειρημάτων στην Ρητορική: «τῶν δὲ πίστεων 

αἱ μὲν ἄτεχνοί εἰσιν αἱ δ' ἔντεχνοι. ἄτεχνα δὲ λέγω ὅσα μὴ δι' ἡμῶν πεπόρισται ἀλλὰ 

προϋπῆρχεν, οἷον μάρτυρες βάσανοι συγγραφαὶ καὶ ὅσα τοιαῦτα, ἔντεχνα δὲ ὅσα διὰ τῆς 

μεθόδου καὶ δι' ἡμῶν κατασκευασθῆναι δυνατόν, ὥστε δεῖ τούτων τοῖς μὲν χρήσασθαι, 

τὰ δὲ εὑρεῖν» (1355  b 35 – 1356 a 1).  
531 Fr. 32. 
532 Fr. 34. 
533 Βλέπε ενδεικτικά Γοργίας 460 c – 461 d , 471d – 472d.  
534 Διογένης Λαέρτιος VΙΙ42, πβ. και SVF II 294: «Ξενοκράτης δὲ ὁ Πλάτωνος ἀκου-

στὴς καὶ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς φιλόσοφοι ἔλεγον ῥητορικὴν ὑπάρχειν ἐπιστήμην τοῦ εὖ λέ-

γειν, ἄλλως μὲν Ξενοκράτους τὴν ἐπιστήμην λαμβάνοντος καὶ ἀρχαϊκῷ νόμῳ, ἀντὶ τῆς 
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Φασηλίτη στρέφεται ειδικότερα εναντίον του Διογένη του Βαβυλώνιου, 

με τον οποίο συνταξίδευσαν, όπως αναφέραμε, στη Ρώμη για να υπερα-

σπιστούν στη σύγκλητο τα συμφέροντα των Αθηναίων535. Οι μεν ρήτορες 

αντεπιτίθενται, εκθέτοντας περιπτώσεις κατά τις οποίες και η φιλοσοφία 

εκδιώχθηκε από αρκετές πόλεις, καθώς αυτή θεωρήθηκε επιβλαβής536, 

ενώ οι Στωικοί απαντούν διαχωρίζοντας τη δική τους ρητορική τέχνη από 

αυτήν τον επαγγελματιών δημαγωγών537. Σύμφωνα με τον Υ.Ζ. Lieber-

sohn, στόχο του Κριτόλαου αποτελεί η απόδειξη της θέσης ότι η ρητορι-

κή έχει ως σκοπό της την πειθώ, ώστε να χρησιμοποιήσει αργότερα αυτή 

τη θέση ενάντια στη Στοά, αφού πρώτα επιτεθεί στον ορισμό της ρητορι-

κής ως ἐπιστήμης τοῦ εὖ λέγειν 538.  

Προς τους Στωικούς άλλωστε, φαίνεται ότι αποδίδει και τον χαρα-

κτηρισμό «ὀνοματομάχοι», επιθυμώντας να τους προσάψει την κατηγο-

ρία της σοφιστείας: «ἐντολὴ δὲ ἀπαγορεύει, τὸν φόβον ἐπαρτῶσα διὰ παι-

δείαν τῶν οὕτως ἐπιδεχομένων νουθετεῖσθαι. οὐ τοίνυν ἄλογος ὁ φόβος, 

λογικὸς μὲν οὖν· πῶς γὰρ οὔ, παραινῶν «οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ 

κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις»; ἀλλ' εἰ σοφίζονται τὰ ὀνόματα, εὐλάβειαν 

καλούντων οἱ φιλόσοφοι τὸν τοῦ νόμου φόβον, εὔλογον οὖσαν ἔκκλισιν. 

ὀνοματομάχους τούτους οὐκ ἀπὸ τρόπου ὁ Φασηλίτης ἐκάλει Κριτόλα-

ος»539. Είναι σαφές ότι η πολεμική του Κριτόλαου σε αυτό το σημείο 

στρέφεται εμφανώς για μία ακόμη φορά ενάντια στη Στοά, καθώς επιχει-

ρεί να επικρίνει την προσπάθεια των Στωικών να διακρίνουν ανάμεσα 

στην ύπαρξη ειδών φόβου540, ενώ επιπλέον ο Κριτόλαος μέσω της επίθε-

σής του, επιδιώκει να πλήξει τις αντιλήψεις τους σχετικά με τον σοφό. 

                                                                                                                                            

τέχνης, ἄλλως δὲ τῶν Στωικῶν, ἀντὶ τοῦ βεβαίας ἔχειν καταλήψεις, ἐν σοφῷ μόνῳ φυ-

ομένην». 
535 Y.Z. Liebersohn, The Dispute Concerning Rhetoric in Hellenistic Thought, 

Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen, 2010, σελ. 105. 
536 Σέξτος Ἐμπειρικὸς, Πρός Μαθηματικούς, ΙΙ 25. 
537 Προκειμένου να πετύχουν αυτό το στόχο, διακηρύττουν ότι μόνο ο σοφός είναι 

πραγματικός ρήτορας: «ὅτι μόνος οὗτος σοφός, μόνος καλός, μόνος δίκαιος ἀνδρεῖος 

<βασιλεὺς> ῥήτωρ πλούσιος<νομοθέτης>» (SVF II 622), πβ. και SVF II 294, καθώς 

και SVF III 124 – 125, όπου παρουσιάζεται η θέση του Διογένη του Βαβυλώνιου. 
538 Y.Z. Liebersohn, οπ. παρ., σελ. 158 – 160. 
539 Fr. 24 (= Κλήμης, Στρωματεῖς ΙΙ, VII 32,3). Αυτό το χωρίο παραδίδεται από τον 

Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα, ο οποίος επιδιώκει να τονίσει τη χρησιμότητα του φόβου 

για την διαγωγή ενός ενάρετου βίου, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα της βίβλου και 

απόψεις φιλοσόφων.  
540 «Ὁ δὲ φόβος ἐστὶ προσδοκία κακοῦ. εἰς δὲ τὸν φόβον ἀνάγεται καὶ ταῦτα· δεῖμα, 

ὄκνος, αἰσχύνη, ἔκπληξις, θόρυβος, ἀγωνία. δεῖμα μὲν οὖν ἐστι φόβος δέος ἐμποιῶν, 

αἰσχύνη δὲ φόβος ἀδοξίας, ὄκνος δὲ φόβος μελλούσης ἐνεργείας, ἔκπληξις δὲ φόβος ἐκ 

φαντασίας ἀσυνήθους πράγματος, θόρυβος δὲ φόβος μετὰ κατεπείξεως φωνῆς, ἀγωνία 

δὲ <φόβος ἀδήλου πράγματος>» (Διογένης Λαέρτιος  VII 112).  
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Σύμφωνα με τις Στωικές θέσεις, ο φόβος συνιστά ἄλογον ἔκκλισιν· 

ἢ φυγὴ ἀπὸ προσδοκωμένου δεινοῦ541, ενώ περιγράφεται ακόμη ως αδυ-

ναμία του ατόμου να υπακούσει στο λόγο και η αιτία του εντοπίζεται 

στην πεποίθησή του ότι θα του συμβεί κάτι άσχημο542. Επιπλέον, ο φόβος 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κυριότερα πάθη543 και κατά συνέπεια δεν 

θα πρέπει να αποτελεί κάποιο συναίσθημα, το οποίο θα βιώνεται από τον 

σοφό. Εφόσον όμως ο φόβος λαμβάνει μία αρνητική χροιά, θα πρέπει να 

υπάρχει κάποια άλλη συμπεριφορά, ευρισκόμενη στους αντίποδές του, η 

οποία θα έχει θετική απόχρωση, συγκεντρώνοντας όλα τα θετικά στοι-

χεία του φόβου, σε μία διαδικασία ανάλογη με την περιγραφή των ηθι-

κών αρετών, που πραγματοποιεί ο Αριστοτέλης544. Αυτή λοιπόν η συ-

μπεριφορά είναι κατά τη Στοά η εὐλάβεια, η οποία συνιστά είδος συναι-

σθηματικής και γνωστικής κατάστασης και είναι αντίθετη στο φόβο, σχε-

τίζεται με την σεβασμιότητα και την σεμνότητα και προσιδιάζει στον 

σοφό545.  Αυτές οι θέσεις της Στοάς είχαν δεχθεί έντονη κριτική και από 

τον Πλούταρχο, ο οποίος τις αποδοκιμάζει ακολουθώντας τη γραμμή, την 

οποία χαράζει ο Κριτόλαος αποκαλώντας τους ὀνοματομάχους, καθώς 

δηλώνει ότι απλά τροποποιούν τις ονομασίες των παθών και συμπεριφέ-

ρονται έτσι λιγότερο ως φιλόσοφοι και περισσότερο ως σοφιστές546. Επι-

πλέον, ο Πλούταρχος επιχειρεί να καταδείξει ότι αυτή η θέση οδηγεί σε 

παράδοξα συμπεράσματα, όπως η αντίθεση του νόμου με το λόγο του 

σοφού ή ακόμη στην κατάσταση ο νόμος να αποτρέπει τον σοφό από την 

διάπραξη εκείνων των πραγμάτων, στα οποία τους ωθεί η εὐλάβεια547.  

                                                 
541 SVF III 391.  
542 «Φόβον> δ' εἶναι ἔκκλισιν ἀπειθῆ λόγῳ, αἴτιον δ' αὐτοῦ τὸ δοξάζειν κακὸν ἐπιφέρε-

σθαι, τῆς δόξης τὸ κινητικὸν καὶ πρόσφατον ἐχούσης τοῦ ὄντως αὐτὸ φευκτὸν εἶναι» 

(SVF III 394).  
543 «τῶν παθῶν τὰ ἀνωτάτω (καθά φησιν ... <Ζήνων ἐν τῷ περὶ παθῶν>) εἶναι γένη 

τέτταρα, λύπην, φόβον, ἐπιθυμίαν, ἡδονήν» (SVF Ι 211).  
544 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το συναίσθημα του φόβου μπορεί να οδηγήσει κά-

ποιον στην επίδειξη δειλίας, αν τείνει στην υπερβολή και στην αναισχυντία αν εκλεί-

πει, ενώ αν σχετίζεται με λογικά αίτια και δεν εκδηλώνεται πέραν του μέτρου, συνδέ-

εται με την ανδρεία (Ἠθικά Νικομάχεια  1115 a 6 – 16 και 1115 b 10 – 13). Δυστυχώς 

δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία προκειμένου να τεκμηριώσουμε την συμφωνία ή την 

διαφωνία του Κριτόλαου με τον ιδρυτή της σχολής, αλλά αν επιχειρήσουμε να εξαγά-

γουμε κάποιο συμπέρασμα έχοντας ως έρεισμα αντιλήψεις του, όπως η υπεροχή των 

πνευματικών αγαθών έναντι των υπολοίπων (Fr. 21 – 22) και η απόρριψη της ηδονής 

(Fr. 23), μάλλον θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι απέρριπτε την αριστοτελική μεσότη-

τα. 
545 Διογένης Λαέρτιος VII 116. Επιπλέον, περιγράφεται συχνά ως εὔλογος ἔκκλισις: 

«Declinatio cum ratione» (SVF III 438), πβ. και SVF III 175. Η εὐλάβεια έχει και 

γνωστικό περιεχόμενο, δηλώνοντας την αντίληψη δια του νου (πβ. SVF III 275: 

«…ἀλλὰ καὶ τῇ σωφροσύνῃ ἡ εὐλάβεια (ενν. παράκειται), ἔκκλισις οὖσα σὺν λόγῳ»).  
546 SVF III 439.  
547 SVF III 175.  
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Η επιχειρηματολογία του Πλούταρχου ενάντια στις στωικές αντι-

λήψεις συμβαδίζει με τον χαρακτηρισμό, τον οποίο προσάπτει ο Κριτό-

λαος στους στωικούς φιλοσόφους, αλλά δεν είναι δυνατόν μόνο με αυτή 

τη σύνδεση να υποθέσουμε ότι ο Πλούταρχος στηρίζεται στον Φασιλίτη 

Κριτόλαο προκειμένου να επικρίνει τη Στοά. Είναι ωστόσο βέβαιον ότι ο 

Κριτόλαος επιδιώκει με διάφορες θέσεις του, οι οποίες παρεκκλίνουν μά-

λιστα από την γραμμή του Λυκείου, να πλήξει τη Στοά σε διάφορους το-

μείς της φιλοσοφικής της δραστηριότητας548, αλλά δεν διστάζει και να 

την προσεγγίσει, αποποιούμενος αντιλήψεις του Λυκείου, όπως για παρά-

δειγμα στην προσπάθειά του να συνδέσει το ηθικό τέλος με την εὔροια 

βίου 549 και στην καταδίκη της ηδονής, θέση με την οποία προσεγγίζει 

τον Κυνισμό550. Αυτή η διαμάχη με τη Στοά είναι ενδεικτική των προ-

κλήσεων, τις οποίες αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει το Λύκειον. Ο τρόπος 

μάλιστα με τον οποίο διαχειρίζεται αυτήν την κρίση ο Κριτόλαος, δείχνει 

ότι η σχολή βρίσκεται περισσότερο σε άμυνα και ενδεχομένως στηρίζε-

ται περισσότερο στην ηγεσία της παρά σε δευτερεύουσας σημασίας φι-

λοσόφους. Ο ίδιος ο Κριτόλαος ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα και 

προσωπικά απόλαυσε την εκτίμηση των σύγχρονών του, αλλά φαίνεται 

ότι η προσωπική του ακτινοβολία δεν ήταν αρκετή, ώστε να δώσει νέα 

ώθηση στη σχολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάδοχός του, ο Διόδωρος 

από την Τύρο, θα εισαγάγει στωικές και επικούρειες αντιλήψεις στην 

σχολή συμβαδίζοντας με το πνεύμα της εποχής και απομακρυνόμενος 

από τις αμιγώς αριστοτελικές αντιλήψεις. 

 

ιε) Σωτίων ο Αλεξανδρεύς 
 

Ο Σωτίων ο Αλεξανδρεύς (200 π.Χ. – 170 π.Χ.) διακρίθηκε για το 

έργο του ως  δοξογράφος αποτελώντας  μια σημαντική πηγή για τον Διο-

γένη Λαέρτιο, ενώ ίσως να άσκησε κάποια επίδραση στην ιστορία της 

φιλοσοφίας του Φιλόδημου551. Το κυριότερο έργο του Διαδοχὴ τῶν φιλο-

σόφων, καταγράφει την ιστορία της φιλοσοφίας, κατατάσσοντας συνάμα 

                                                 
548 Βλ. σχετ. R.W. Sharples, “Natural Philosophy in the Peripatos after Strato”, στο 

Eudemus of Rhodes, Ι.Μ. Bodnár, W. W. Fortenbaugh (eds.), Transaction Publishers, 

New Jersey, New Brunswick, 2002, σελ. 307 – 327.  
549 Fr. 20.  
550 Fr. 23.  
551 Η χρήση δοξογραφικών πληροφοριών είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του έργου 

του Σωτίωνα και ο D. Sedley εντοπίζει στο έργο του Φιλόδημου Σύνταξις τῶν φιλο-

σοφῶν, εκτός από βιογραφικά και δοξογραφικά στοιχεία [“Philodemus and the De-

centralisation of Philosophy”, Cronache Ercolanensi 33 (2003), σελ. 31 – 41. Βλ. 

σχετ. με αυτό το έργο του Φιλόδημου και D. Clay, “Philodemus on the Plain Speak-

ing of the Other Philosophers”, στο D. Clay (ed.), Paradosis and Survival – Three 

Chapters on the History of Epicurean Philosophy, University of Michigan Press, Ann 

Arbor, 1998, σελ. 105 – 120].  
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τους φιλοσόφους σε σχολές με σειρά διαδοχής και φαίνεται ότι αποτέλε-

σε το πρότυπο και για μεταγενέστερα έργα με παρόμοια θεματολογία. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Διογένη Λαέρτιου, αποτελείτο σίγουρα από 

δεκατρία βιβλία552, των οποίων φαίνεται ότι συνέταξε μια σύνοψη σε έξι 

βιβλία ο Ηρακλείδης ο Λέμβος553. Αυτό το σύγγραμμα αναφέρεται συχνά 

από τον Διογένη Λαέρτιο και τον Αθήναιο, ενώ μνημονεύεται ακόμη από 

τον Ευνάπιο554 και τον Σέξτο555. Επιπλέον, διατηρούνται δύο μόλις ανα-

φορές στο έργο του Περί τῶν Τίμωνος Σίλλων556, με το οποίο ενδεχομέ-

νως σχολίαζε τα έργα του Σκεπτικού φιλοσόφου Τίμωνα. 

 Στα αποσπάσματα του έργου του εντοπίζονται αρκετές πληροφορί-

ες για διάφορους Έλληνες φιλοσόφους, ενώ αξιοσημείωτη είναι η εύρεση 

δυο μικρών χωρίων με τα οποία ο συγγραφέας επιχειρεί να αναδείξει την 

προσφορά των βαρβαρικών εθνών στο φιλοσοφεῖν, καταγράφοντας τα 

φιλοσοφικά επιτεύγματα αυτών των λαών. Ακολουθώντας σε αυτό το ζή-

τημα τον Αριστοτέλη, δέχεται την αντίληψη η οποία τοποθετεί τις απαρ-

χές της φιλοσοφίας στους βαρβάρους και εκθέτει τις φιλοσοφικές αντι-

λήψεις των πνευματικών ταγών αυτών των εθνοτήτων, των μάγων στους 

Πέρσες, τους γυμνοσοφιστές στους Ινδούς, των δρυϊδών στους Κέλτες557. 

Προβάλει το έντονο θρησκευτικό στοιχείο στην φιλοσοφία αυτών των 

λαών, ενώ διακρίνεται και κάποιο ενδιαφέρον για την αστρονομία και 

την τήρηση κάποιων εθίμων και πρακτικών. Αυτά τα χωρία τοποθετούν 

την γένεση της φιλοσοφίας σε ένα απώτερο και μακρινό, σχεδόν μυθικό  

παρελθόν, με παρόμοιο τρόπο με την τάση της κλασικής εποχής να ανα-

ζητεί την αφετηρία των τεχνών σε τόπους, όπως η Αίγυπτος, προσδίδο-

ντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο μία εξωτική αυθεντία. Επιπλέον, αυτή η 

πρακτική αποτελεί μία απλή περιγραφή του σημείου εκκίνησης του φιλο-

σοφεῖν εξηγώντας ότι οι πρώτες σπίθες της φιλοσοφίας άναψαν τόσο σε 
                                                 
552 Fr. 35 (=Διογένης Λαέρτιος 1, 6). Ενδέχεται το έργο του να είχε μεγαλύτερη έκτα-

ση, καθώς ο Διογένης Λαέρτιος απλά παραπέμπει τους αναγνώστες του στο δέκατο 

τρίτο βιβλίο του Αλεξανδρινού φιλοσόφου, δίχως να δηλώνει ότι το βιβλίο αυτό ήταν 

και το τελευταίο του έργου του. Σχετικά με τη θεματολογία του έργου του βλέπε και 

Fr. 1.  
553 Διογένης Λαέρτιος V 94. Πβ. και Διογένης Λαέρτιος VIII 7: «φησὶ δ' Ἡρακλείδης 

ὁ τοῦ Σαραπίωνος ἐν τῇ Σωτίωνος ἐπιτομῇ γεγραφέναι αὐτὸν καὶ Περὶ τοῦ ὅλου ἐν 

ἔπεσιν…». 
554 Fr. 1 (=Βίοι Φιλοσόφων καὶ Σοφιστῶν 2.1).  
555 Fr. 7 (=Πρὸς μαθηματικούς VII 15).  
556 Fr. 2 (=Διογένης Λαέρτιος IX 109), Fr. 1 (=Ἀθήναιος VIII 336 d).  
557 Fr. 35: «Τὸ τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι. γεγενῆσθαι γὰρ 

παρὰ μὲν Πέρσαις Μάγους, παρὰ δὲ Βαβυλωνίοις ἢ Ἀσσυρίοις Χαλδαίους, καὶ γυμνο-

σοφιστὰς παρ' Ἰνδοῖς, παρά τε Κελτοῖς καὶ Γαλάταις τοὺς καλουμένους Δρυΐδας καὶ 

Σεμνοθέους, καθά φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Μαγικῷ καί Σωτίων ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ 

τῆς Διαδοχῆς». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές των Δρυϊδών 

βλέπε J. King, Kingdoms of the Celts – A History and Guide, Blandford, London, 

2000, σελ. 52 – 56.   
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έναν τόπο, όπου δεν υπήρχε πολιτισμική ανάπτυξη, όσο και σε περιοχές, 

στις οποίες αναπτύχθηκε ο πολιτισμός (ή αναπτύχθηκε με έναυσμα την 

φιλοσοφική πρόοδο), με αποτέλεσμα να ενισχύεται η άποψη κατά την 

οποία όλοι οι λαοί διαθέτουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη φιλοσο-

φία558.  

Στο έργο του παρέχει το είδος των πληροφοριών που θα περίμενε 

κάποιος να συναντήσει σε ένα έργο ιστορίας της φιλοσοφίας. Υπάρχουν 

συνεπώς βιογραφικά στοιχεία των προσώπων που προβάλλονται σε αυ-

τό559, καταγραφές του έργου των προσώπων560, αλλά εντοπίζονται και 

στοιχεία, τα οποία εκθέτουν την φιλοσοφική παιδεία τους, καταγράφο-

ντας τους δασκάλους οι οποίοι τους μύησαν στον κόσμο του φιλοσο-

φεῖν561. Απαντούν ακόμη χωρία με τα οποία παρουσιάζονται με πιο άμε-

σο τρόπο οι στοχασμοί και οι αντιλήψεις τους562, γίνεται παρουσίαση του 

χαρακτήρα τους, ενώ άλλα σημεία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

διαμάχης μεταξύ των αρχαίων φιλοσόφων563. Γενικότερα, ο Σωτίων δεν 

κατέγραφε απλά την προσωπική του άποψη, αλλά επιχειρούσε να κατα-

γράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως φαίνεται από τα χωρία στα 

οποία ασχολείται με τον Πλάτωνα. Έτσι, από τη μια πλευρά, παρουσιά-

ζεται και εξαίρεται ο συνεσταλμένος και μετριοπαθής χαρακτήρας του 

φιλοσόφου, ενώ επισημαίνεται ότι παρά τα προτερήματά του αυτά δεν 

απέφυγε την διακωμώδηση από τους κωμικούς ποιητές564, ενώ σε άλλο 

σημείο, προσάπτεται - όχι και τόσο αμερόληπτα - στον Πλάτωνα η κατη-

γορία της δυσφήμησης του Ξενοφώντα, του Θρασύμαχου, του Ιππία, του 

                                                 
558 Ενδεχομένως ο Σωτίων να επιθυμούσε να αφηγηθεί σε αυτά τα χωρία την γέννηση 

της φιλοσοφίας από το χάος, την εμφάνισή της σε ένα περιβάλλον, στο οποίο δεν υ-

πήρχε πολιτισμός και την διαμόρφωση στη συνέχεια αυτού του περιβάλλοντος από τη 

φιλοσοφία. Ίσως το έργο του να επηρέασε και τον Ποσειδώνιο, στο εθνογραφικό έρ-

γο του οποίου απουσιάζει ο ελληνοκεντρισμός και επιχειρεί να περιγράψει με αντι-

κειμενικότητα τα χαρακτηριστικά διαφόρων βαρβαρικών φύλων της Δύσης και λαών 

της Ανατολής.   
559 Βλέπε ενδεικτικά Fr. 3 (όπου αναφέρει την προσαγωγή του Αναξαγόρα σε δίκη με 

την κατηγορία της ασέβειας), Fr. 23 (αναφορά στον θάνατο του Πυθαγόρα), Fr. 25 

(βιογραφικά στοιχεία του Εμπεδοκλή), Fr. 30 (αναφορά στον θάνατο του Ηράκλει-

του). 
560 Βλ. ενδ. Fr. 24 (αναφορά σχετικά με έργα του Πυθαγόρα), Fr. 26 (απόρριψη της 

άποψης ότι ο Εμπεδοκλής υπήρξε δημιουργός τραγωδιών). 
561 Ο Σωτίων αναφέρει αρκετούς φιλοσόφους , οι οποίοι δίδαξαν τον Παρμενίδη (Fr. 

27), τον Ξενοφάνη (Fr. 29) και τον Ηράκλειτο (Fr. 30). 
562 Ένα παράδειγμα αποτελεί το Fr. 3, όπου παρουσιάζονται οι κοσμολογικές αντιλή-

ψεις του Αναξαγόρα: «Περὶ δὲ τῆς δίκης αὐτοῦ διάφορα λέγεται. Σωτίων μὲν γάρ φη-

σιν ἐν τῇ Διαδοχῇ τῶν φιλοσόφων ὑπὸ Κλέωνος αὐτὸν ἀσεβείας κριθῆναι, διότι τὸν 

ἥλιον μύδρον ἔλεγε διάπυρον».  
563 Βλέπε σχετικά το έργο του Λουκιανού Συμπόσιον  ή Λάπιθαι . 
564 Fr. 13. 
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Πρωταγόρα και άλλων565 και επικρίνεται ο Πλάτων για την πρόθεσή του 

να απαγορεύσει την διδασκαλία των ομηρικών επών στην ουτοπική Πο-

λιτεία του, ενώ ο συγγραφέας μέμφεται τον Αθηναίο φιλόσοφο, διότι θε-

ωρεί ότι η συγγραφή διαλόγων δεν αποτελεί πρωτοτυπία του Πλάτωνα 

αλλά συνιστά εφεύρημα του Αλεξαμενού του Τήιου: «ὁ καλὸς Πλάτων 

μονονουχὶ εἰπών ‘οὐκ ἔστ' ἔτυμος λόγος οὗτος’ ἐγκώμια αὐτοῦ διεξέρχεται, 

ὁ τοὺς ἄλλους ἁπαξαπλῶς κακολογήσας, ἐν μὲν τῇ Πολιτείᾳ Ὅμηρον 

ἐκβάλλων καὶ τὴν μιμητικὴν ποίησιν, αὐτὸς δὲ τοὺς διαλόγους μιμητικῶς 

γράψας, ὧν τῆς ἰδέας οὐδ' αὐτὸς εὑρετής ἐστιν. πρὸ γὰρ αὐτοῦ τοῦθ' εὗρε 

τὸ εἶδος τῶν λόγων ὁ Τήιος Ἀλεξαμενός, ὡς Νικίας ὁ Νικαεὺς ἱστορεῖ καὶ 

Σωτίων»566. 

Επιπλέον, συναντάμε αποσπάσματα, τα οποία αναφέρονται σε  φι-

λοσοφικές έριδες, εκθέτοντας την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον 

ιδρυτή της Ακαδημίας και στους Κυνικούς και Κυρηναϊκούς. Αυτά τα 

χωρία περιγράφουν μια συνάντηση ανάμεσα σε φιλοσόφους και την επα-

κόλουθη αντιπαράθεση, η οποία κλείνει με έναν από αυτούς να έχει τον 

τελευταίο λόγο, με την φράση του να περιγράφει με λίγες λέξεις τον χα-

ρακτήρα της φιλοσοφίας του και την υπεροχή του έναντι του αντιπάλου 

του. Έτσι, περιγράφεται η συνάντηση ανάμεσα στον Πλάτωνα και τον 

Διογένη – και κατ’ επέκταση στους Κυνικούς567, αν και είναι αρκετά πι-

θανό ο Διογένης να μην γνώρισε ποτέ τον Πλάτωνα. Τα  πρόσωπα όμως, 

τα οποία περιγράφονται σε αυτές τις διηγήσεις προσεγγίζουν αρκετά τον 

χαρακτήρα τόσο του Πλάτωνα όσο και του Διογένη και περιγράφουν την 

εξέλιξη μιας υποτιθέμενης συνάντησής τους568. Σε άλλο σημείο, ο Πλά-

                                                 
565 Βλ. σχετ. Ἀθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 2,2  69.36 – 70.1: «διαβάλλει δὲ Πλάτων καὶ 

Θρασύμαχον τὸν Χαλκηδόνιον σοφιστὴν ὅμοιον εἶναι λέγων τῷ ὀνόματι, ἔτι δ' Ἱππίαν, 

Γοργίαν, Παρμενίδην καὶ ἐν Πρωταγόρᾳ δὲ πολλούς». 
566 Fr. 14 (= Ἀθήναιος 505 b), πβ. και το παρόμοιο κείμενο από την ίδια πηγή (Δει-

πνοσοφισταί, 2,2 69.30 – 69.36) όπου αναφέρεται ως πηγή της πληροφορίας σχετικά 

με τον Αλεξαμενό, ο Αριστοτέλης αντί του Νικία και του Σωτίωνα. 
567 Fr. 15. Έχουν διασωθεί αρκετά χωρία τα οποία επιτυγχάνουν να παρουσιάσουν 

την σύγκρουση ανάμεσα στον Πλάτωνα και τον προπάτορα του Κυνισμού, Αντισθέ-

νη (ενδεικτικά βλέπε Αθήναιου V 220 d – e στο Ν. Σκουτερόπουλος, Οἱ Ἀρχαιοι Κυ-

νικοί – Ἀποσπάσματα καί μαρτυρίες, επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός Φι-

λοσοφική και Πολιτική βιβλιοθήκη, α.α. 56΄, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 1998, σελ. 128, αλ-

λά και Διογένης Λαέρτιος VI 3 και 7 – 8, καθώς και  Σιμπλίκιου Ὑπόμνημα εἰς τάς 

Ἀριστοτέλους Κατηγορίας p208 28-32 στο Οἱ Ἀρχαῖοι Κυνικοί - Ἀποσπάσματα καὶ 
Μαρτυρίες, σελ. 130). Άλλα χωρία έχουν διασώσει την αντιπαράθεση ανάμεσα 

στους δύο φιλοσόφους σχετικά με τη θεωρία των ιδεών (Διογένης Λαέρτιος 

VI 53, ενώ αλλού εμφανίζεται η διαφωνία των Κυνικών με τους Μεγαρικούς 

(Διογένης Λαέρτιος VI 24).   
568 Αυτά τα χωρία, τα οποία παρουσιάζουν συχνά με γλαφυρότητα τις διάφορες διε-

νέξεις μεταξύ των φιλοσόφων είναι αρκετά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διαμάχες ξε-

κίνησαν ήδη ευθύς μετά τον θάνατο του Σωκράτη ανάμεσα στους μαθητές του {Ἀθή-
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τωνας συναντά τον σύγχρονό του Αρίστιππο και τον κατηγορεί ως λαί-

μαργο, ενώ αυτός ανταπαντά προσάπτοντάς στον Πλάτωνα φιλαργυρία: 

«Ἀρίστιππος Πλάτωνος ἐπιτιμήσαντος αὐτῷ διότι πολλοὺς ἰχθῦς ἠγόρασε, 

δυεῖν ὀβολοῖν ἔφησεν ἐωνῆσθαι. τοῦ δὲ Πλάτωνος εἰπόντος διότι καὶ αὐτὸς 

ἂν ἠγόρασα τοσούτου, ‘ὁρᾷς οὖν, εἶπεν, ὦ Πλάτων, ὅτι οὐκ ἐγὼ ὀψοφάγος, 

ἀλλὰ σὺ φιλάργυρος»569. Πιθανότατα καμιά από τις δυο συναντήσεις δεν 

συνέβη με τον τρόπο που περιγράφονται, αλλά σε αυτό το σημείο ο Σω-

τίων απλώς ακολουθεί την μέθοδο της σχολής και επιδιώκει να περιγρά-

ψει τον χαρακτήρα των προσώπων με γλαφυρότητα, μέσα από τα ίδια τα 

έργα τους. 

 Ο Σωτίων, όπως προκύπτει από τα σωζόμενα χωρία, ήταν ένας 

βιογράφος των Ελλήνων φιλοσόφων και αποτέλεσε το πρότυπο στο ο-

ποίο θεμελίωσαν μεταγενέστεροι βιογράφοι, όπως ο Διογένης Λαέρτιος, 

τα δικά τους έργα. Το έργο του αυτό φαίνεται ότι κατέγραφε τον βίο και 

τις απόψεις διαφόρων φιλοσόφων, ενώ φαίνεται πιθανόν ότι  οι πληρο-

φορίες που προσφέρει παρουσιάζουν αρκετές διαφορετικές απόψεις και 

φήμες τις οποίες συγκέντρωσε ο  Σωτίων σχετικά με το έργο των φιλο-

σόφων αυτών. Φαίνεται ότι εξειδικεύθηκε στη βιογραφία ή το υπόλοιπο 

έργο του, αν υπήρξε, δεν ήταν αρκετά αξιόλογο, ώστε να διασωθεί. Ακο-

λούθησε τους κανόνες που είχαν τεθεί από τη σχολή στην εξιστόρηση 

του βίου διαφόρων προσώπων, αλλά δεν προσέφερε κάτι επιπλέον στην 

περιπατητική φιλοσοφία.  

 
ις) Διόδωρος ο Τύριος 

 

Ο Διόδωρος από την Τύρο ήταν μαθητής του Κριτόλαου, τον ο-

ποίο και διαδέχθηκε ως επικεφαλής του Λυκείου570 (118 π.Χ.). Οι τίτλοι 

των έργων του έχουν χαθεί και στη διάθεσή μας βρίσκονται ελάχιστα δε-

δομένα σχετικά με τον βίο και το έργο του Τύριου φιλοσόφου. Ο Κικέ-

ρων αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών για τον Διόδωρο, καθώς στο 

έργο του συναντάμε τις περισσότερες από τις λιγοστές μαρτυρίες που 

διασώζονται571, ενώ κάποια σχετικά στοιχεία απαντώνται και σε δύο χω-

                                                                                                                                            

ναιος, ΧΙ 507 Α – Β στο Socrates et Socraticorum Reliquiae I C 150 (Centro di studio 

di pensiero antico, ed. Bibliopolis, Napoli, 1990)}. 
569 Fr. 4. 
570 Fr. 1: «τοῦτον διαδέχεται Θεόφραστος, ὃν Στράτων, ὃν Λύκων, εἶτα Κριτόλαος, εἶτα 

Διόδωρος», πβ. και De Oratore I, 11, 45. 
571 Fr. 3 – 4g, 5 και 6 (=Tusculanae Disputationes V 30,85, De Finibus ΙΙ 6,19∙ 11,34 

– 35, IV 13,50, V 5,14∙ 8,21 ∙ 25,73 και 31,87, Academica Priora II 42,131, De Ora-

tore Ι 11,45).  
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ρία προερχόμενα από τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα572 αλλά και σε μια 

μαρτυρία του Αέτιου (η οποία διασώζεται μέσω του Στοβαίου)573.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αν και ο Διόδωρος φαίνεται να 

χρημάτισε σχολάρχης του Λυκείου για μια περίπου δεκαετία574, ο Κικέ-

ρων εκφράζει κάποιες ενστάσεις σχετικά με την αυθεντικότητα της περι-

πατητικής του διδασκαλίας. Παρόλο που τον αναφέρει ως περιπατητικό 

φιλόσοφο575, πιστεύει ότι οι αντιλήψεις του Διόδωρου σχετικά με θέματα 

ηθικής φιλοσοφίας έχουν σημεία, τα οποία  διαφέρουν από την ηθική φι-

λοσοφία των Περιπατητικών και συνεπώς τον τοποθετούν εκτός του Λυ-

κείου. Οι αντιρρήσεις του Κικέρωνα εστιάζουν κυρίως στην αντίληψη 

του Τύριου φιλοσόφου ότι το αγαθόν συνίσταται σε έναν συνδυασμό της 

αρετής με την απουσία πόνου576, θέση η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια 

προσπάθεια συμβιβασμού ανάμεσα στην Στοά και τον Επίκουρο και την 

οποία ο Κικέρων θεωρεί εκτροπή από την περιπατητική φιλοσοφία, κα-

θώς πιστεύει ότι όποιος εκφράζει διαφορετικές θέσεις επάνω στο θέμα 

του αγαθού, ουσιαστικά απορρίπτει συλλήβδην το φιλοσοφικό σύστημα 

της σχολής: «qui autem de summo bono dissentit, de tota philosophiae 

ratione dissentit»577. 

Ο Κικέρων περιγράφει ότι σύμφωνα με τις απόψεις της Αρχαίας 

Ακαδημίας και των Περιπατητικών της σχολής της οποίας προΐστατο ο 

Διόδωρος, το τέλος ή τελικό αγαθό (finem bonorum) συνίστατο σε μια 

ζωή, η οποία επιβάλλεται να βρίσκεται σε συμφωνία με τη φύση. Αυτός 

ο ορισμός περί τέλους επεξηγείται ως μια ζωή κατά την οποία ο άνθρω-

πος επιδιώκει να αποκτήσει και απολαμβάνει τα πρωταρχικά αγαθά που 

του έχουν δοθεί από τη φύση συνοδεύοντάς τα με την από μέρους του 

εξάσκηση της αρετής. Το αίτημα για μια σύμφωνη με τη φύση ζωή απο-

τελούσε βέβαια βασική αξίωση των Στωικών και των Κυνικών578 και σε 
                                                 
572 Fr. 1 (=Στρωματεῖς Ι XIV 63,4) και Fr. 4 h (=II XXI 127, 3).  
573 Fr. 2 (=Ἐκλογαί Ι 1,29b).  
574 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Διόδωρος ήταν ακόμη ζωντανός όταν ο Λικίνιος 

Κράσος επισκέφθηκε την Αθήνα το 110 π.Χ. {Fr. 6 (De Oratore I , 11 , 45)} και είναι 

πιθανό ότι τον διαδέχτηκε ως επικεφαλής της σχολής ο Ερυμνεύς (βλ. σχετ. Ἀθήναιος 

ΙΙ, 1, πβ. και J.P. Lynch, Aristotle’s School – A Study of a Greek Educational Institu-

tion, University of California Press, Berkeley – L.A. – London, 1972, σελ. 202). 
575 Βλ. ενδεικτικά Fr. 4f (=Tusculanae Disputationes V, 30, 85). 
576 Βλέπε ενδεικτικά Fr. 4 c (=De Finibus V 5, 14): «Diodorus eius (ενν. Critolaus) 

auditor, adiungit ad honestatem vacuitatem doloris. Hic quoque suus est, de 

summoque bono dissentiens diei vere peripateticus non potest». 
577 Fr. 4 c (=De Finibus V 5, 14). 
578 Ο τελικός σκοπός σύμφωνα με την Στοά είναι το «ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν» 

{Διογένης Λαέρτιος VII, 87: «Διόπερ πρῶτος ὁ Ζήνων ἐν τῷ Περὶ ἀνθρώπου φύσεως 

τέλος εἶπε τὸ ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ κατ' ἀρετὴν ζῆν· ἄγει γὰρ πρὸς 

ταύτην ἡμᾶς ἡ φύσις», πβ. και SVF III 39: «ψυχῇ πεποιημένῃ πρὸς τὴν ὁμολογίαν πα-

ντὸς τοῦ βίου»}. Επιδιώκουν επομένως οι Στωικοί μια ζωή η οποία θα εναρμονίζεται 

με τον λόγο, ο οποίος διέπει την φύση, μια ζωή η οποία έχει ως κύριο γνώρισμά της 
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αυτήν την πρόταση βρίσκεται ένα σημείο φιλοσοφικής προσέγγισης ανά-

μεσα στον περιπατητικό Διόδωρο και την Στοά. Ο Διόδωρος ωστόσο σε 

αυτή την ευδαιμονική  εξίσωση προσέθετε δίπλα στην αρετή και την α-

παλλαγή από τον πόνο (vacuitatem doloris)579, προσεγγίζοντας κατά συ-

νέπεια τις θέσεις των επικουρείων.  

Ο Κικέρων εντοπίζει τις ρίζες αυτών των ηθικών θεωριών στην 

Ακαδημία, μεμφόμενος μάλιστα τις άλλες σχολές διότι, όπως ισχυρίζεται, 

αντλούν από αυτήν την σχολή υλικό, καταβάλλοντας προσπάθειες να ι-

διοποιηθούν τις θεωρίες της580 και αναφέρει ότι η ελευθερία από τον πό-

νο (non dolere) αποτελεί ένα από αυτά τα αγαθά ή καταστάσεις, τα οποία 

η Ακαδημία χαρακτήρισε ως ευρισκόμενα σε ακολουθία με τη φύση 

(Secundum naturam). Την κατάσταση ελευθερία από τον πόνο, μάλιστα, 

ο Ιερώνυμος ο Ρόδιος την ανήγαγε σε τελικό αγαθό (summum bonum), 

ενώ ο Διόδωρος αποδίδοντας τόσο μεγάλη σημασία σε αυτήν αναγκάζε-

ται να παρακάμψει την αρετή (honestas), η οποία εξυμνείται πάνω από τα 

άλλα στο ηθικό σύστημα της Ακαδημίας581 και βρίσκεται αντιμέτωπος με 

την πρόκληση να αποδεχτεί  την αξία της απουσίας του πόνου ως αγαθού 

δίχως να παραγκωνίσει την αρετή.  

Ο Κικέρων διασαφηνίζει την έννοια της ελευθερίας από τον πόνο 

ως ατάραχο βίο και κατά συνέπεια  επεξηγεί με ποιόν τρόπο επεχείρησε ο 

Διόδωρος να συμβιβάσει την στωική φιλοσοφία με τον Επίκουρο, επηρε-

ασμένος ίσως και από τον Ιερώνυμο τον Ρόδιο582. Σε αυτή την ερμηνεία 

της ελευθερίας από τον πόνο συνηγορεί και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 

παραθέτοντας μαζί τις θεωρίες περί τέλους των δύο περιπατητικών φιλο-

σόφων. Έτσι, ο ατάραχος βίος, μια ζωή δηλαδή δίχως ενοχλήσεις, απο-

φαίνονται οι δυο φιλόσοφοι ότι συνιστά το τελικό αγαθό: «ὅ τε Ἱερώνυ-

μος ὁ Περιπατητικὸς τέλος μὲν εἶναι τὸ ἀοχλήτως ζῆν, τελικὸν δὲ ἀγαθὸν 
                                                                                                                                            

την έμπρακτη άσκηση της αρετής, προς την οποία οδηγεί τον άνθρωπο η φύση μέσω 

της γνώσης των νόμων της. 
579 Fr. 4 b (=De Finibus II, 11, 34). Πβ. ακόμη και Fr. 4 a (=ΙΙ, 6, 19): «multi enim et 

magni philosophi haec ultima bonorum iuncta fecerunt…Callipho adiunxit ad hones-

tatem voluptatem, Diodorus ad eadem honestatem addidit vacuitatem doloris», καθώς 

και V, 8, 21 (=Fr. 4d). Ο Κικέρων εντάσσει την θεωρία του Διόδωρου περί τέλους σε 

μια κατηγορία παρόμοιων θεωριών, οι οποίες έχουν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την 

εξίσωση της αρετής (honestas) με κάποιο επιπλέον στοιχείο. Σε αυτήν την κατηγορία 

κατατάσσει ακόμη τις θεωρίες του Πολέμωνος και του Καλλίφωνος (Fr. 3 a = De 

Finibus II, 11, 35). 
580 De Finibus V, 24, 72. 
581 De Finibus V, 24, 73 – 74. Ο Κικέρων εκφράζει και για τον Ιερώνυμο ενστάσεις 

όσον αφορά το κατά πόσο είναι πραγματικά Περιπατητικός (Fr. 8 c = De Finibus V, 

5, 14).   
582 Fr. 4g (Academica Priora II, 42, 131), πβ. και Tusculanae Disputationes V 30, 85, 

όπου ο Κικέρων μάλλον περιπαίζοντας τους Περιπατητικούς παρατηρεί ότι είχαν κά-

ποιου είδους αποστροφή απέναντι στον φόβο: «Theophrastum et si qui illum secuti 

imbecillius horrent dolorem et reformidant». 
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μόνον τὴν εὐδαιμονίαν. καὶ Διόδωρος ὁμοίως ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἱρέσεως γε-

νόμενος τέλος ἀποφαίνεται τὸ ἀοχλήτως καὶ καλῶς ζῆν»583.  

Η αποδοχή από μέρους του Διόδωρου του ἀοχλήτως ζῆν ως βασι-

κής συνθήκης για την επίτευξη της ευδαιμονίας, είναι ενδεικτική της επί-

δρασης των επικουρείων στις φιλοσοφικές του αντιλήψεις, καθώς είναι 

γνωστή η εκτίμηση την οποία είχε ο Επίκουρος για την αταραξία584. Α-

ποτελεί επιπλέον ένα σημείο στο οποίο συναντώνται οι επικούρειες και 

στωικές πεποιθήσεις για την αταραξία με τον Διόδωρο, καθώς η χρήση 

του όρου ἀοχλήτως παραπέμπει και στην σημασία που έδιναν οι Στωικοί 

στην αταραξία: «Unde Stoici hanc gulae et corporis libidinem crimi-

nantur,  τήν ἀταραχίαν τῆς ψυχῆς, hoc est nihil timere nec cupere, sum-

mum bonum esse»585. Ενδεχομένως, ο Διόδωρος να επιχείρησε να συν-

δυάσει την επικούρεια αντίληψη περί ισορροπίας ανάμεσα στην ηδονή 

και τον πόνο, όπως αυτή εκφράζεται από τον όρο αταραξία, με την στωι-

κή απάθεια, την εξάσκηση στην εκρίζωση των παθών. 

Κατά συνέπεια, οι ηθικές δοξασίες του Διόδωρου αποτελούσαν 

σημείο απόκλισης από  την ηθική θεώρηση της περιπατητικής σχολής, 

ενώ αδιαμφισβήτητα συνιστούν ενδεικτικό στοιχείο τόσο της αυξανόμε-

νης επίδρασης της στωικής και επικούρειας φιλοσοφίας την περίοδο ε-

κείνη, όσο και της ύπαρξης διαφορετικών απόψεων εντός του Λυκείου. Ο 

Διόδωρος συμμετείχε στις φιλοσοφικές αντιπαραθέσεις της εποχής του, 

ενδίδοντας εν μέρει και παραχωρώντας φιλοσοφικό έδαφος στις ιδέες 

των στωικών και επικουρείων. Παράλληλα, όντας η κεφαλή του Λυκεί-

ου, φαίνεται ότι επιχειρεί να ανανεώσει τη σχολή εισάγοντας σε αυτήν 

ηθικές αντιλήψεις των σχολών οι οποίες κατείχαν τα σκήπτρα του φιλο-

σοφικού στοχασμού εκείνη την εποχή. Πρόκειται αναμφίβολα για μια 

γενναία προσπάθεια, αφού προσεγγίζει με ειλικρίνεια τις άλλες σχολές, 

αφήνοντας στο περιθώριο οποιονδήποτε δογματισμό. Επιχειρεί να προω-

θήσει τον διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές φιλοσοφικές τάσεις, ενδε-

χομένως έχοντας ως απώτερη επιδίωξη να προσφέρει μια περισσότερο 

ενοποιημένη θεώρηση της ηθικής φιλοσοφίας. Ωστόσο, το Λύκειον δεν 

έχει εκείνη την εποχή τις δυνάμεις να βρεθεί στην αιχμή του φιλοσοφι-

κού στοχασμού και ενδεχομένως τα εγκυκλοπαιδικά ενδιαφέροντα της 

σχολής να συνέβαλαν σε αυτή τη φθορά, καθώς φαίνεται να παραμελή-

θηκαν ενδιαφέροντα αμιγώς φιλοσοφικά, προκειμένου να αναπτυχθούν 

άλλες επιστήμες. Ο Αριστοτέλης κατάφερε να αναδείξει τη σχολή θέτο-

ντας νέα φιλοσοφικά ερωτήματα προς διερεύνηση, εφαρμόζοντας νέες 

μεθόδους έρευνας, επεκτείνοντας το εύρος της φιλοσοφικής αναζήτησης 

και σε άλλα πεδία και κατόρθωσε να θέσει με αυτόν τον τρόπο τις βάσεις 
                                                 
583 Fr. 4h (=Κλήμης, Στρωματεῖς 2, 21). 
584 Διογένης Λαέρτιος Χ 128, πβ. και Χ 136, καθώς και Ἐπίκουρος, Πρὸς Μενοικέα 

128.  
585 SVF III 449, πβ. και SVF III 21. 
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για την ανάπτυξη διαφόρων επιστημών. Ωστόσο, σταδιακά, η σχολή α-

πώλεσε τη δυνατότητα να θέτει νέα προβλήματα και υιοθέτησε τους φι-

λοσοφικούς προβληματισμούς άλλων σχολών με αποτέλεσμα να εξανα-

γκαστεί να αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα μη περιπατητικής προ-

έλευσης αποδεχόμενη στην περίπτωση του Διόδωρου την θεματική αυ-

τών των σχολών. Αυτό το πλήγμα θα αναγκάσει αργότερα τους Περιπα-

τητικούς να στραφούν εκ νέου στον Αριστοτέλη, αναδεικνύοντάς τον σε 

αυθεντία, χάνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα παραγωγής 

αυθεντικής φιλοσοφικής σκέψης. 
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1. Η συμβολή των περιπατητικών φιλοσόφων στην ανάπτυ-

ξη της αριστοτελικής λογικής 

 

Τα λογικά συγγράμματα του Αριστοτέλη, το Όργανον, άσκησαν 

μεγάλη επίδραση στη Δυτική φιλοσοφία. Τα συγγράμματά του συνιστούν 

την πρώτη συστηματική μελέτη των λογικών αρχών και ουσιαστικά έ-

χουν ως αφετηρία την αναζήτηση κανόνων διεξαγωγής συζητήσεων και 

έρευνας, διαμέσου της χρήσης ορθών επιχειρημάτων με την εφαρμογή 

των κατάλληλων κανόνων. Οι σύγχρονοί του περιπατητικοί φιλόσοφοι 

συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα, επιδιώκοντας την ανάπτυξη και ενδυ-

νάμωση του συστήματός του, δίχως μάλιστα να διστάζουν να αντιπαρα-

τεθούν με αυτόν.  

Ο W. D. Ross1 παρατηρεί ότι κατά τον Αριστοτέλη η λογική συνι-

στά απαραίτητο εργαλείο για όσους φιλοδοξούν να ασχοληθούν με την 

επιστήμη, αφού με αυτήν θα γνωρίσουν ποιών προτάσεων την απόδειξη 

πρέπει να ζητούν, καθώς και το είδος των αποδείξεων, που πρέπει να ζη-

τούν: «ὅσα δ' ἐγχειροῦσι τῶν λεγόντων τινὲς περὶ τῆς ἀληθείας ὃν τρόπον 

δεῖ ἀποδέχεσθαι, δι' ἀπαιδευσίαν τῶν ἀναλυτικῶν τοῦτο δρῶσιν»2. Αν και 

τόσο ο φιλόσοφος, όσο και  οι στενότεροι συνεργάτες του και διάδοχοι, 

επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την λογική, οι μεταγενέστεροί περιπα-

τητικοί φιλόσοφοι, δεν διακατέχονταν από τόσο έντονο ζήλο, όπως μαρ-

τυρεί η μάλλον φτωχή επίδοση της πλειονότητας των φιλοσοφικών του 

επιγόνων σε αυτόν τον τομέα, αφού για τους περισσότερους δεν υπάρχει 

καν η υπόνοια συγγραφής κάποιου σχετικού συγγράμματος.  

Εξαίρεση βέβαια σε αυτό αποτελούν τρεις διακεκριμένοι εκπρό-

σωποι της σχολής, ο Θεόφραστος, ο Εύδημος και ο Στράτων, ενώ και ο 

Φανίας ασχολήθηκε με την σύνταξη σχετικών έργων, όπως αναφέρει ο 

Φιλόπονος, ο οποίος επιδιώκοντας να αιτιολογήσει την ύπαρξη νόθων 

αριστοτελικών συγγραμμάτων, αναφέρεται στη συγγραφή συγγραμμάτων 

λογικής φιλοσοφίας από τον Θεόφραστο και τον Εύδημο, αλλά και τον 

Φανία, δηλώνοντας ότι και οι τρεις φιλόσοφοι έγραψαν, όπως και ο δά-

σκαλός τους, ομότιτλα έργα, γεγονός που υπήρξε μία από τις αιτίες της 

νόθευσης των συγγραμμάτων του Σταγειρίτη: «τρεῖς γὰρ ἀφορμαὶ γεγό-

νασι τοῦ νοθεύεσθαι τὰ συγγράμματα τοῦ Ἀριστοτέλους· μία μὲν ὁμωνυμία 

<τῶν συγγραφέων> κτλ...., δευτέρα δὲ ἡ τῶν συγγραμμάτων ὁμωνυμία· οἱ 

γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ Εὔδημος καὶ Φανίας καὶ Θεόφραστος κατὰ ζῆλον τοῦ 

                                                           

1 Ἀριστοτέλης, σελ. 37.  
2 Μετά τά Φυσικά 1005 b 2 – 4, πβ. και 1006 a 6 – 8: «ἔστι γὰρ ἀπαιδευσία τὸ μὴ γι-

γνώσκειν τίνων δεῖ ζητεῖν ἀπόδειξιν καὶ τίνων οὐ δεῖ».    
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διδασκάλου γεγράφασι κατηγορίας καὶ περὶ ἑρμηνείας καὶ ἀναλυτικά· ἡ δὲ 

τρίτη τοιαύτη ἐστί»3.  

Ο Εύδημος, ορίζει με ακρίβεια τα όρια της δραστηριότητας της 

λογικής φιλοσοφίας, δηλώνοντας ότι είναι πιο οικείο για αυτόν που α-

σχολείται με την διαλεκτική να ανασκευάζει θέσεις, παρά να τις δη-

μιουργεί4, ενώ ο ίδιος βέβαια φαίνεται ότι είχε βαθιά γνώση της αριστο-

τελικής λογικής, σχολιάζοντας και παρέχοντας πληροφορίες για τα κεί-

μενα του ιδρυτή της σχολής5, τα οποία ωστόσο δεν αντιμετώπισε ως δόγ-

ματα, αλλά επιχείρησε να τα τροποποιήσει εκφράζοντας συχνά διαφωνία 

με αυτά. Μάλιστα, το όνομά του αναφέρεται συχνά δίπλα σε εκείνο του 

Θεόφραστου, γεγονός ενδεικτικό της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο 

φιλοσόφους, τους οποίους απασχόλησαν παρόμοια ζητήματα και οι οποί-

οι εργάστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο επιφέροντας αλλαγές στην αριστοτελική 

λογική6.  

Σε γενικές γραμμές, κατά τον Αριστοτέλη, η Λογική εξετάζει μόνο 

τις αποφαντικές προτάσεις, οι οποίες εκθέτουν απόψεις και είναι δυνατόν 

                                                           

3 Εύδημος, Fr. 7, πβ. και Fr 8. Ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς παραθέτει ακόμη την 

πληροφορία ότι εκτός από τον Θεόφραστο και τον Εύδημο και άλλοι Περιπατητικοί 

εντρύφησαν σε θέματα λογικής φιλοσοφίας δίχως ωστόσο να τους κατονομάζει (Εύ-

δημος, Fr. 20). Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος διαφωτίζει λίγο περισσότερο την ταυτότητα 

αυτών των φιλοσόφων, αναφέροντας ότι οι μαθητές του Αριστοτέλη, οι οποίοι ανή-

καν στον κύκλο του Θεόφραστου και του Εύδημου έγραψαν εκτενή συγγράμματα 

σχετικά με τους υποθετικούς συλλογισμούς (Εύδημος, Fr. 22). 
4 «ὅτι δὲ οἰκειότερον τῷ διαλεκτικῷ τὸ ἀνασκευάζειν τοῦ κατασκευάζειν, ἐν τῷ πρώτῳ 

τῶν ἐπιγραφομένων Εὐδημείων ἀναλυτικῶν λέλεκται (ἐπιγράφεται δὲ τὸ αὐτὸ καὶ 

Εὐδήμου ὑπὲρ τῶν ἀναλυτικῶν), ἐν οἷς οὕτως λέγεται, ὅτι “ὁ διαλεκτικὸς ἃ μὲν κατα-

σκευάζει μικρά ἐστιν, τὸ δὲ πολὺ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀναιρεῖν τί ἐστι”» (Fr. 

9).  
5 Ενδεικτικό της γνώσης του για τα αριστοτελικά κείμενα είναι, ότι παρέχει πληρο-

φορίες, οι οποίες διαφωτίζουν λεπτομέρειες σε αυτά. Έτσι, όταν ο Αριστοτέλης εκ-

φράζει την άποψη ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για κάποιον που καθορίζει και διαι-

ρεί να γνωρίζει όλα τα πράγματα που υπάρχουν, αναφέρει ότι κάποιοι, τους οποίους 

δεν κατονομάζει, ισχυρίζονται, ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε τις διαφορές ανάμε-

σα σε κάθε πράγμα, ενώ δεν γνωρίζουμε το κάθε πράγμα και δίχως γνώση των δια-

φορών δεν μπορεί κανείς να ξέρει κάθε πράγμα, διότι ένα πράγμα είναι ίδιο με εκείνο 

από την οποίο δεν διαφέρει, και είναι διαφορετικό από εκείνο με το οποία διαφέρει 

(Ἀναλυτικά Ὕστερα 97 a 6 – 7). Ο Εύδημος εντοπίζει αυτούς που διαφωνούν με τον 

Αριστοτέλη, στην Ακαδημία, κατονομάζοντας συγκεκριμένα τον Σπεύσιππο ως φο-

ρέα αυτής της θέσης (Fr. 24).  
6 Βλ. ενδ. «Θεόφραστος μὲν καὶ Εὔδημος ἁπλούστερον ἔδειξαν…» (Fr. 10 a)· «οἱ δ' 

ἑταῖροι αὐτοῦ (ενν. Ἀριστοτέλους), Θεόφραστος καὶ Εὔδημος…» (Fr. 11 c)· 

«…Θεόφραστος διηνέχθη πρὸς Ἀριστοτέλην καὶ Εὔδημος…» (Fr. 15)· «Θεόφραστος 

μέντοι καὶ Εὔδημος…» (Fr. 16)· «Θεόφραστος μὲν οὖν καὶ Εὔδημος…» (Fr. 19).  
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να χαρακτηριστούν αληθείς ή ψευδείς7 και αυτές οι προτάσεις αποτελού-

νται από Υποκείμενο και Κατηγόρημα8 και διακρίνονται σε καταφατικές 

και αποφατικές, ανάλογα με το αν το κατηγόρημα αποδίδεται με θετικό ή 

αρνητικό τρόπο στο υποκείμενο9, ενώ διακρίνονται ακόμη σε καθολικές 

και μερικές, ανάλογα με το αν η πρόταση αναφέρεται γενικά στο υποκεί-

μενο (έτσι π.χ. καθολική καταφατική είναι η πρόταση “κάθε άνθρωπος 

είναι ζώο” ενώ καθολική αποφατική η πρόταση “κανένας άνθρωπος δεν 

είναι ζώο”) ή σε μερικά αντικείμενα αντιπροσωπευτικά της έννοιας που 

εκφράζει το υποκείμενο (έτσι π.χ. μερική καταφατική είναι η πρόταση 

“μερικοί άνθρωποι είναι ζώα” ενώ μερική αποφατική η πρόταση “ μερι-

κοί άνθρωποι δεν είναι ζώα”)10. Επίσης, αυτές οι προτάσεις, εκφράζουν 

κρίσεις απέναντι στην πραγματικότητα, την αναγκαιότητα ή ακόμη την 

δυνατότητα11.   

 
Το τετράγωνο της αντίθεσης παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ των προτάσεων. Τα γράμματα Α,Ε,Ι,Ο 

χρησιμοποιήθηκαν από τον Μιχαήλ Ψελλό και αντιστοιχούν στους όρους ΠΑΣ, ΟΥΔΕΙΣ, ΤΙΣ, ΟΥ 

ΠΑΣ 

Επιστρέφοντας στον Εύδημο, παρατηρούμε, ότι γενικότερα, συ-

μπλέει με τον Θεόφραστο, επιχειρώντας να ανασκευάσει τις αριστοτελι-

κές θέσεις, προτείνοντας νέα επιχειρήματα, προκειμένου να τις ενδυνα-

                                                           

7 «Ἔστι δὲ εἷς πρῶτος λόγος ἀποφαντικὸς κατάφασις, εἶτα ἀπόφασις» (Περὶ ἑρμηνείας 

17 a 8 – 9).  
8 «ἀνάγκη δὲ πάντα λόγον ἀποφαντικὸν ἐκ ῥήματος εἶναι ἢ πτώσεως» (Περὶ ἑρμηνείας 

17 a 9 – 10).  
9 «κατάφασις δέ ἐστιν ἀπόφανσις τινὸς κατὰ τινός, ἀπόφασις δέ ἐστιν ἀπόφανσις τινὸς 

ἀπὸ τινός» (Περὶ ἑρμηνείας 17 a 25 – 26).  
10 «Ἐπεὶ δέ ἐστι τὰ μὲν καθόλου τῶν πραγμάτων τὰ δὲ καθ' ἕκαστον,  – λέγω δὲ καθό-

λου μὲν ὃ ἐπὶ πλειόνων πέφυκε κατηγορεῖσθαι, καθ' ἕκαστον δὲ ὃ μή, οἷον ἄνθρωπος 

μὲν τῶν καθόλου Καλλίας δὲ τῶν καθ' ἕκαστον» (Περὶ ἑρμηνείας 17 a 38 – b 1).  
11 «Ἐπεὶ δὲ πᾶσα πρότασίς ἐστιν ἢ τοῦ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐνδέ-

χεσθαι ὑπάρχειν» (Ἀναλυτικὰ πρότερα 25 a 1 – 2).  
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μώσει12, αλλά και διαφωνώντας συχνά με τις απόψεις του Αριστοτέλη. 

Έτσι, υποστηρίζουν, όπως και οι πλατωνικοί, ότι σε κάθε ζεύγος, που πε-

ριέχει μία αναγκαία και μια αποφαντική προκείμενη, εφόσον αυτές οδη-

γούν σε συλλογισμό, αναπόφευκτα το συμπέρασμα, το οποίο θα προκύ-

πτει από αυτές θα αποτελεί αποφαντική πρόταση, αιτιολογώντας την θέ-

ση τους με το επιχείρημα πως σε κάθε συνδυασμό, το συμπέρασμα πά-

ντοτε εξομοιώνεται με την πιο αδύναμη υπόθεση13. Αυτό το συνάγουν 

από την πίστη ότι σε κάθε συλλογιστικό συνδυασμό, το συμπέρασμα θα 

εξομοιώνεται με την πιο αδύναμη από τις προκείμενες, αφού το συμπέ-

ρασμα, που απορρέει από μια καταφατική και μια αποφατική πρόταση θα 

είναι αποφατικό, ενώ αυτό, που απορρέει από τον συνδυασμό μιας καθό-

λου πρότασης και μιας επιμέρους θα είναι επιμέρους. Ομοίως, υποστηρί-

ζουν ότι αυτά έχουν ισχύ και για τις μεικτές προτάσεις, αφού στην περί-

πτωση συνδυασμού μιας αναγκαίας πρότασης και μιας υπάρχουσας, το 

συμπέρασμα θα είναι το υπάρχον, αφού το υπάρχον είναι υποδεέστερο 

του αναγκαίου14. 
                                                           

12 Έτσι, ονόμαζαν για παράδειγμα τις καθόλου αποφατικές προτάσεις, καθόλου στε-

ρητικές, επιχειρώντας να αποδείξουν με απλούστερο τρόπο τον ισχυρισμό του Αρι-

στοτέλη ότι αυτές οι προτάσεις είναι αντιστρεφόμενες (Ἀναλυτικὰ πρότερα 25 a 14 – 

17). Ο Αφροδισιέας (Fr. 10 a) και ο Ιωάννης ο Φιλόπονος (Fr. 10 b) διασώζουν στα 

κείμενά τους αυτήν την απόδειξη, περιγράφοντας ότι οι φιλόσοφοι αποδεχόμενοι ότι 

ως βάση τη θέση ότι το Α λέγεται για το μη Β, με συνέπεια το Α να διαχωρίζεται από 

το Β, οπότε συνεπάγεται ότι, αφού ό,τι διαχωρίζεται από κάτι (στο παράδειγμά μας το 

Α, το οποίο διαχωρίζεται από το Β) κατ’ ανάγκη θα διαχωρίζεται και από ό,τι άλλο 

διαχωρίζεται με τη σειρά του από αυτό (δηλαδή θα διαχωρίζεται και από ό,τι άλλο 

διαχωρίζεται από το Β), το Β θα διαχωρίζεται από κάθε Α και επομένως το Β δεν θα 

λέγεται για κανένα Α.  
13 Fr. 11 a. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει, ότι το συμπέρασμα θα συμφωνεί με 

την δυνατότερη υπόθεση (Fr. 11 d). Στη συνέχεια του κειμένου, ο Φιλόπονος, παρα-

θέτει τον ορισμό του Εύδημου και του Θεόφραστου για το αναγκαίον και το υπάρχον, 

δηλώνοντας ότι οι δυο φιλόσοφοι προσδιορίζουν το πρώτο ως αυτό που υπάρχει στα 

πάντα και για πάντοτε και το δεύτερο ως αυτό που υφίσταται μέσα σε ένα πράγμα, 

αλλά δύναται να αποχωριστεί από αυτό: «Οἱ δὲ ἑταῖροι αὐτοῦ ἐνίστανται πρὸς τὰ 

εἰρημένα, καὶ πρῶτον πρὸς τὴν Ἀριστοτελικὴν δεῖξιν οὕτως ἐξ αὐτῆς <τῆς> τοῦ ἀνα-

γκαίου καὶ τῆς τοῦ ὑπάρχοντος σημασίας. ἀναγκαῖον, φασίν, ἐστὶν ὃ παντὶ καὶ ἀεὶ 

ὑπάρχει, ὑπάρχον δὲ ὅπερ ἐστὶ μὲν ἐν τῷ πράγματι, δύναται δὲ καὶ ἀπογενέσθαι αὐτοῦ» 

(30a 15 p. 124, 9 – 12). Επιπλέον, αποδέχονται, όπως και ο Αριστοτέλης, την διαιρε-

τότητα του αναγκαίου (Fr. 12).  
14 Fr. 11a. Στη συνέχεια του κειμένου ο Αφροδισιέας παραδίδει και την επιχειρημα-

τολογία, την οποία χρησιμοποιούν οι περιπατητικοί φιλόσοφοι προκειμένου να στη-

ρίξουν την άποψή τους, υποστηρίζοντας ότι αν το Β ισχύει μεν για κάθε Γ αλλά όχι εξ 

ανάγκης, συνεπάγεται ότι κάποτε μπορεί το Β να διαχωριστεί από το Γ και τότε το Α 

επίσης θα διαχωριστεί από αυτό και έτσι το Α δεν θα ισχύει για κάθε Γ εξ ανάγκης. 

Τα αποδεικνύουν ακόμη αυτά θεωρώντας την κύρια πρόταση καθόλου αναγκαία (α-

ποφατική ή καταφατική) και την δευτερεύουσα καθόλου καταφατική υπάρχουσα, α-

ποδεικνύοντας, ότι το συμπέρασμα είναι υπάρχον.   
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  Επιπλέον, ασχολούμενοι με την τροπική λογική, απορρίπτουν την 

αντιστροφή των προβληματικών αποφαντικών προτάσεων σε προβλημα-

τικές καταφατικές, καθώς, ο συλλογισμός, ο οποίος είναι πιο πιθανός δεν 

διατηρείται15, ενώ αντιτιθέμενοι με τον Αριστοτέλη, υποστηρίζουν σχετι-

κά με τις καθόλου αποφαντικές προτάσεις, οι οποίες συνδέονται με προ-

βληματική ύλη (ως ύλη νοούνται οι σχηματικοί όροι Α, Β, Γ κ.ο.κ, οι ο-

ποίοι αντικαθιστούν όρους, όπως άνθρωπος, θνητός κ.ο.κ.), ότι αντιστρέ-

φονται απλώς, όπως οι αναγκαίες και οι βεβαιωτικές16. Επιπλέον διατεί-

νονται, ότι οι καθολικές αποφατικές προτάσεις αντιστρέφονται, όπως α-

κριβώς και οι ενδεχομενικές (προτάσεις, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται 

πάντοτε ως αληθείς ή ψευδείς) καθολικές αποφατικές και οι αναγκαίες17. 

                                                           

15 Ο ψευδο – Αμμώνιος, ο οποίος αποτελεί την πηγή μας, εντάσσει αυτό το κείμενο 

σε μια απόπειρα να περιγράψει τους τροπικούς συλλογισμούς, όταν αυτοί σχετίζονται 

με προβληματικές προτάσεις (προτάσεις της μορφής ‘’είναι δυνατόν ότι…’’). Οι φι-

λόσοφοι φέρουν ως επιχείρημα την πιθανότητα, εξετάζοντας την πλειοψηφία, να α-

ποφανθεί κανείς ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει έξι δάχτυλα, αλλά εξετάζοντας την 

μειοψηφία να αποφανθεί ότι όλοι οι άνθρωποι ή κάποιος άνθρωπος έχει έξι δάχτυλα: 

«…οἱ δὲ ἑταῖροι αὐτοῦ (ενν. Ἀριστοτέλους), Θεόφραστος καὶ Εὔδημος, καὶ ἔτι οἱ Πλα-

τωνικοὶ οὐ βούλονται ἐνδεχομένην ἀπόφασιν ἀντιστρέφειν πρὸς ἐνδεχομένην κατάφα-

σιν, ἐπειδὴ οὐ μένει τὸ ὡς ἐπὶ τὸ  πολὺ ἐνδεχόμενον, περὶ οὗ ὁ λόγος. οἱ γὰρ συλλογι-

σμοὶ ὑπὸ τεχνῶν προβάλλονται, αἳ περὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον ἔχουσιν. εἰ γὰρ 

ἐνδέχεται μηδένα ἄνθρωπον ἑξαδάκτυλον εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐνδέχεται πάντα 

ἄνθρωπον καὶ τινὰ ἄνθρωπον ἑξαδάκτυλον εἶναι ἐπ' ἔλαττον» (Fr. 13). Η σύνδεση των 

δύο επιφανών περιπατητικών φιλοσόφων με τους Πλατωνικούς, δημιουργεί απορία 

ως προς την ταυτότητα αυτών των εκπροσώπων της Ακαδημίας (Η P. Huby υποθέτει 

ορθά ότι πρόκειται για σύγχρονους του Θεόφραστου και του Εύδημου, Theophrastus 

of Eresus – Sources for Ηis Life, Writings, Thought and Influence, Vol. 2, Logic, Brill, 

Leiden, 2007, σελ. 106), αλλά μεγαλύτερη σημασία από την αποκάλυψη της ταυτότη-

τάς τους έχει το γεγονός ότι στα πρώτα βήματα του Λυκείου οι γνωστότεροι Περιπα-

τητικοί δεν διστάζουν να αποκλίνουν από την φιλοσοφία του ιδρυτή της σχολής, προ-

κειμένου να αναζητήσουν την επιστημονική αλήθεια, ένδειξη της επιστημονικής α-

ξιοπιστίας της σχολής.  
16 Fr. 15.  Παρέχουν δύο αποδείξεις για αυτό, μία εκθετική και μία με την αγωγή εις το 

αδύνατον. Κατά την πρώτη, περιγράφουν ότι, αν είναι δυνατόν το λευκό να είναι σε 

κανέναν άνθρωπο, τότε είναι δυνατόν το λευκό να διαχωρίζεται από κάθε άνθρωπο 

και ο άνθρωπος να διαχωρίζεται από κάθε λευκό. Κατά την δεύτερη υποστηρίζουν 

ότι, εφόσον είναι ψευδές το ενδεχόμενο για κάθε άνθρωπο να συνδέεται με κανένα 

λευκό, όπως η πρόταση ότι ενδέχεται το λευκό να συνδέεται με κανέναν άνθρωπο, 

είναι αληθής, τότε θα είναι αληθές ότι είναι αδύνατο για τον άνθρωπο να συνδέεται 

με το μη λευκό, αφού η κατάφαση και η απόφαση είναι ίδιες. Εφόσον αληθεύει αυτό 

θα αληθεύει και αναγκαία ότι ο άνθρωπος ανήκει στο λευκό.  
17 Fr. 16. Η απόδειξη, την οποία προσφέρουν είναι η εξής: αν το Α ενδέχεται να ανή-

κει σε μη Β, το Β επίσης ενδέχεται να ανήκει σε μη Α. Διότι εφόσον ισχύει το πρώτο, 

όταν ενδέχεται να ανήκει σε μηδέν, τότε το Α ενδέχεται να αποσυνδέεται από όλα 

όσα υπόκεινται στο Β και συνεπώς το Β επίσης θα αποσυνδέεται από το Α. Επομένως 

το Β επίσης ανήκει πιθανώς σε μη Α (Αυτό το χωρίο έχει αναλυθεί εκτενώς από την 
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Συνεχίζοντας επίσης τη διχογνωμία ανάμεσά σε αυτούς και τον Αριστο-

τέλη, πρεσβεύουν ότι η μίξη ανάμεσα σε ενδεχόμενες και υπαρκτικές 

προτάσεις, καταλήγει σε συμπέρασμα, το οποίο θα είναι ενδεχόμενο, ό-

ποια από τις προτάσεις και αν ληφθεί ως ενδεχόμενη, αφού η ενδεχόμενη 

είναι υποδεέστερη της υπαρκτικής18. 

Ακόμη, μελετώντας τους κατηγορικούς συλλογισμούς, παράγουν 

πέντε ακόμη ατελείς συλλογισμούς19, οι οποίοι ωστόσο είχαν υποδειχθεί 

και από τον Αριστοτέλη20, ο οποίος όμως δεν ενδιαφέρθηκε αρκετά για 

να εμβαθύνει σε αυτούς. Αναλυτικά, οι επιπλέον συλλογισμοί των δύο 

φιλοσόφων είναι: α) Ο συλλογισμός εκ μετατροπής και ανάκλασης, σύμ-

φωνα με τον οποίον, αν ο όρος Α είναι στο σύνολό του Β, και ο Β στο 

σύνολό του Γ, συνάγεται ότι ο Α είναι στο σύνολό του Γ (si Α fuerit in 

omni B, et B fuerit in omni C, posset equidem concludi quod A terminus 

esset in omni C termino21). Σχηματίζεται από δύο καθολικές καταφάσεις 

και συνεπάγεται μια μερική κατάφαση, μετατρεπόμενος έτσι σε μία μορ-

φή κατά την οποία, αν ο όρος Α είναι στο σύνολό του Β, και ο Β στο σύ-

νολό του Γ, συνάγεται ότι ο Γ αντιστοιχεί σε κάποιες ιδιότητες του Α. (A 

terminus in omni B, B terminus in omni C, igitur C terminus in quodam 

A22) [παράδειγμα: κάθε δίκαιο είναι αγαθό, κάθε αρετή είναι δίκαιη και 

συνεπώς κάτι αγαθό συνιστά αρετή]. β) ο συλλογισμός, ο οποίος σχημα-

τίζεται από μία καθόλου απόφανση και μία καθόλου κατάφαση. Σύμφω-

να με αυτή τη συλλογιστική, αν ο όρος Α δεν είναι Β, αλλά ο όρος Β εί-

ναι Γ, τότε τίποτε από όσα ανήκουν στον όρο Α δεν είναι Γ και τίποτα 

από όσα αφορούν τον όρο Γ δεν είναι Α (si A terminus in nullo B fuerit, B 

vero terminus in omni C termino fuerit, posset equidem colligi quoniam A 

                                                                                                                                                                      

P. Huby, Theophrastus of Eresus – Sources for his Life, Writings, Thought and Influ-

ence, Vol. 2, Logic, οπ. παρ., σελ. 96 – 101).  
18 Fr. 19.  
19 Fr. 17. Ο H. Scholz παρατηρεί ότι οι δύο φιλόσοφοι, με την εισαγωγή των πέντε 

συλλογιστικών κανόνων, στους οποίους ακολούθησαν καθαρά τυπική συλλογιστική, 

επέκτειναν τη λογική των κατηγορημάτων και των ειδών (Concise History of Logic, 

μτφρ. K.F. Leidecker, Philosophical Library, New York, 1961, σελ. 35). 
20 Ἀναλυτικὰ Πρότερα 29 a 19 – 27 και 53 a 8 – 12. Ο Αριστοτέλης, διέκρινε τους 

συλλογισμούς σε τέλειους και ατελείς, χαρακτηρίζοντας τέλειο συλλογισμό αυτόν ο 

οποίος, προκειμένου να εξαχθεί το αναγκαίο συμπέρασμα, δεν απαιτεί κάτι επιπρό-

σθετο, πέραν αυτών που έχουν καταστεί αποδεκτά, ενώ ατελή ονομάζει εκείνον τον 

συλλογισμό ο οποίος έχει ανάγκη από περισσότερα πράγματα, τα οποία προκύπτουν 

αναγκαία από τους όρους που υφίστανται ήδη στις προκείμενες προτάσεις, αλλά δεν 

έχουν ρητά εξαγγελθεί σε αυτές: «τέλειον μὲν οὖν καλῶ συλλογισμὸν τὸν μηδενὸς 

ἄλλου προσδεόμενον παρὰ τὰ εἰλημμένα πρὸς τὸ φανῆναι τὸ ἀναγκαῖον, ἀτελῆ δὲ τὸν 

προσδεόμενον ἢ ἑνὸς ἢ πλειόνων, ἃ ἔστι μὲν ἀναγκαῖα διὰ τῶν ὑποκειμένων ὅρων, οὐ 

μὴν εἴληπται διὰ προτάσεων» (Ἀναλυτικὰ πρότερα 24 b 22 – 26).  
21 Fr. 17 c (= Βοήθιος, De Syllogismo Categorico II, ed. Basil, p. 595).  
22 Fr. 17 c.  
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terminus in nullo C termino est, sed quoniam universalis negativa con-

vertitur, dicimus quoniam C terminus in nullo A termino est23). [Παρ. τί-

ποτα αγαθό δεν είναι κακό, κάθε δίκαιο είναι αγαθό, άρα τίποτε δίκαιο 

δεν είναι κακό και εν τέλει, τίποτε κακό δεν είναι δίκαιο]. γ) ο συλλογι-

σμός, ο οποίος σχηματίζεται από μία καθολική και μία μερική κατάφαση. 

Σύμφωνα με αυτόν, αν ο όρος Α καλύπτει κάθε Β και ο Β συνιστά κατη-

γόρημα κάποιων από τα σχετιζόμενα με τον όρο Γ, συνάγεται ότι ο όρος 

Γ αποτελεί κατηγόρημα για κάποια από τα σχετικά με τον όρο Α. (Si en-

im fuerit a terminus in omni b, et b terminus de quodam c termino 

praedicetur, potest a terminus de quodam c termino praedicari. Sed 

quoniam particularis affirmatio sibi ipsi convertitur, per conversionem fit 

conclusio, et dicitur c terminus de quodam a termino praedicari24) [Παρ. 

κάθε αγαθό είναι αρετή, κάτι δίκαιο είναι αγαθό, άρα κάτι δίκαιο είναι 

αρετή, αλλά και κάποια αρετή είναι δίκαιη]. δ) Ο συλλογισμός, ο οποίος 

σχηματίζεται από μια καθολική κατάφαση και μια καθολική απόφανση 

και από αυτόν προκύπτει ένα μερικό συμπέρασμα. Έτσι, αν ο όρος Α συ-

νιστά κατηγόρημα για κάθε όρο Β και ο Β δεν συνιστά κατηγόρημα για 

κανένα όρο Γ, τότε ο όρος Α δεν συνιστά κατηγόρημα για κανένα όρο Γ, 

συνεπώς ο όρος Γ δεν συνιστά κατηγόρημα για κανένα όρο Β και ο Β 

σχετίζεται με κάποια από αυτά που εμπίπτουν στον όρο Α, άρα ο όρος Γ 

δεν θα συνιστά κατηγόρημα για κάποια από τα σχετιζόμενα με τον όρο 

Α. (Si enim a terminus de omni b termino praedicatus fuerit, b vero ter-

minus de nullo c termino praedicetur, non posset colligi quoniam a ter-

minus de nullo c termino praedicatur. Cur autem non possit, in resoluto-

riis dictum est. Sed quoniam universalis negativa sibi ipsa convertitur, 

potest dici et converti, quoniam c terminus de nullo b termino praedica-

tur, b vero terminus de quodam a termino dicitur, quoniam universalis 

affirmativa particulariter sibi ipsa convertitur; quare c terminus de 

quodam a termino non praedicabitur25) [Παρ. τίποτα το αγαθό δεν είναι 

κακό, κάτι δίκαιο είναι αγαθό, συνεπώς κάτι δίκαιο δεν είναι κακό]. ε) ο 

συλλογισμός, ο οποίος προκύπτει από μία μερικώς καταφατική πρόταση 

και μία καθόλου αποφαντική και από αυτόν προκύπτει ένα μερικώς αρ-

νητικό συμπέρασμα. Ειδικότερα, αν ο όρος Α αποτελεί κατηγόρημα για 

κάποια από τα μέρη του Β, ενώ ο Β δεν συνιστά κατηγόρημα για τον όρο 

Γ, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι ο όρος Α δεν συνιστά κατηγόρημα για κά-

ποιο από τα μέρη του Γ, αλλά μπορεί να ειπωθεί ότι ο όρος Γ δεν αποτε-

λεί κατηγόρημα για  κανένα μέρος του Β και ο Β συνιστά κατηγόρημα 

για κάποια τμήματα σχετικά με τον όρο Α, επομένως ο όρος Γ δεν θα α-

                                                           

23 Στο ίδιο.  
24 Στο ίδιο.  
25 Στο ίδιο.  
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ποτελεί κατηγόρημα για κάποια Α. παρ. κάτι το αγαθό είναι δίκαιο, τίπο-

τα κακό δεν είναι καλό, επομένως κάτι δίκαιο δεν είναι κακό26.  

Ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς, παραθέτει επιπλέον την πρόθεση 

του Αριστοτέλη να ασχοληθεί σε κάποιο σημείο του έργου του με τον 

υποθετικό συλλογισμό, αλλά διαπιστώνει ότι ο Σταγειρίτης δεν πραγμα-

τοποίησε την πρόθεσή του. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι ο Θεόφραστος, ο 

Εύδημος αλλά και άλλοι Περιπατητικοί ασχολήθηκαν με αυτό το έργο 

και αναπτύσσοντας περιληπτικά τις απόψεις του, δηλώνει ότι ο δάσκαλός 

τους θα εξέταζε επιχειρήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται υποθετικά λόγω 

σύνδεσης, όσα προκύπτουν λόγω πρόσληψης, καθώς και τους υποθετι-

κούς συλλογισμούς, οι οποίοι απορρέουν από διαίρεση, αλλά και από 

αποφατική συμπλοκή, ενώ επιπροσθέτως, θα πραγματευόταν και όσους 

προκύπτουν από αναλογία ή ποιότητα27.  

Ο Βοήθιος, επιβεβαιώνοντας ότι ο Αριστοτέλης δεν έγραψε κάτι 

για τους υποθετικούς συλλογισμούς και ασκώντας κριτική στην προσπά-

θεια του Εύδημου να ασχοληθεί με αυτούς, αναγνωρίζει ότι ο Ρόδιος φι-

λόσοφος προσπάθησε περισσότερο συγκρινόμενος με άλλους στοχαστές, 

αλλά το εγχείρημα του παρομοιάζεται με την επιτυχία κάποιου να σκορ-

πίσει σπόρους σε έναν αγρό, δίχως όμως να μαζέψει τη συγκομιδή28. Πε-

ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προσπάθειες των διαδόχων 

του Αριστοτέλη, παρέχει ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, ο οποίος δηλώνει ότι ο 

ιδρυτής του Λυκείου ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τους κατηγορικούς 

συλλογισμούς (θεωρώντας ότι αυτοί είναι τέλειοι και δεν χρειάζονται τί-

ποτε εξωτερικό, ενώ οι υποθετικοί απαιτούν κατηγορήματα), ενώ οι μα-

θητές του ανέπτυξαν τα είδη των υποθετικών συλλογισμών, τα οποία εί-

ναι ο ηγούμενος, ο επόμενος, ο συνημμένος, ο συλλογισμός προσλήψεως 

και ο συλλογισμός συμπεράσματος29. 

                                                           

26 Στο ίδιο: «Si enim a terminus de quodam b termino, b vero terminus de nullo c ter-

mino praedicetur, non potest quidem dici quoniam a terminus de quodam c termino 

non praedicabitur. Cur autem non possit, hoc quoque in resolutoriis diximus; sed 

quoniam universalis negatio converti potest, dicetur quoniam c terminus de nullo b 

termino praedicatur, et b terminus de quodam a praedicatur; c igitur terminus de 

quodam a non praedicabitur».  
27 Fr. 20. Γενικότερα για την ενασχόληση των Περιπατητικών με τον υποθετικό συλ-

λογισμό, βλέπε στο A. N. Speca, Hypothetic Syllogistic and Stoic Logic, Brill, Leiden, 

2001, σελ. 36 – 66. 
28 Fr. 21. 
29Fr. 22. Παραθέτει ακόμη κάποια παραδείγματα ενδεικτικά αυτών των συλλογισμών. 

Έτσι, με την πρόταση: «Αν είναι ημέρα, ο ήλιος είναι πάνω από τη Γη», παρατηρού-

με: Αν είναι ημέρα (ηγούμενος), ο ήλιος είναι πάνω από τη Γη (επόμενος) Αν είναι 

ημέρα, ο ήλιος είναι πάνω από τη Γη (συνημμένος) αλλά είναι μέρα (μετάληψη) ο 

ήλιος είναι πάνω από τη Γη (συμπέρασμα). 
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http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=non&tree=non%20ADV&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=praedicabitur&tree=praedico%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=Cur&tree=cur%20ADV&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=autem&tree=autem%20ADV&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=non&tree=non%20ADV&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=possit&tree=possum%20V:SUB&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=hoc&tree=hic%20PRON:DEM&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=quoque&tree=quoque%20ADV&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=in&tree=in%20PREP&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=resolutoriis&tree=%3Cunknown%3E%20ADJ&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=diximus&tree=dico%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=sed&tree=sed%20CONJ:C&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=sed&tree=sed%20CONJ:C&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=quoniam&tree=quoniam%20CONJ:S&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=universalis&tree=universalis%7Cuniversalus%20ADJ&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=negatio&tree=negatio%20N:nom&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=converti&tree=converto%7Cconvertor%20V:INF&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=potest&tree=possum%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=dicetur&tree=dico%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=quoniam&tree=quoniam%20CONJ:S&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=c&tree=c%20ENCL&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=terminus&tree=terminus%20N:nom&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=de&tree=de%20PREP&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=nullo&tree=nullus%20ADJ:abl&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=b&tree=%3Cunknown%3E%20V:GED&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=b&tree=%3Cunknown%3E%20V:GED&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=termino&tree=terminus%20N:abl&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=praedicatur&tree=praedico%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=et&tree=et%20CONJ:C&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=b&tree=%3Cunknown%3E%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=terminus&tree=terminus%20N:nom&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=de&tree=de%20PREP&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=quodam&tree=quidam%20PRON&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=a&tree=a%20PREP&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=praedicatur&tree=praedico%20V:IND&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=c&tree=c.%20ABBR&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=igitur&tree=igitur%20CONJ:S&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=terminus&tree=terminus%20N:nom&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=de&tree=de%20PREP&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=de&tree=de%20PREP&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=quodam&tree=quidam%20PRON&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=a&tree=a%20PREP&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=non&tree=non%20ADV&lang=0&inframe=1
http://mlat.uzh.ch/MLS/info_frame.php?tabelle=Boetius_cps2&w=praedicabitur&tree=praedico%20V:IND&lang=0&inframe=1
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O Εύδημος υποστηρίζει, ότι η υπόθεση από την οποία οι υποθετι-

κοί συλλογισμοί αποκτούν το όνομά τους λέγεται με δύο τρόπους: είτε 

(α) μέσω μιας υπόθεσης πραγμάτων, τα οποία είναι συνεπή καθαυτά, δη-

λαδή κάτι, το οποίο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να συμβεί είναι αποδε-

κτό με τέτοιο τρόπο, που το επιχείρημα οδηγεί προς το τέλος (καταστρο-

φή;) του πράγματος, ή (β) η συνέπεια, η οποία τίθεται ευθέως στην υπό-

θεση αποκαλύπτεται δυνάμει μιας σύνδεσης ή δυνάμει μιας διαίρεσης30. 

Η S. Bobzien επισημαίνει, ότι σε αυτό το σημείο υπονοείται, ότι ο Εύδη-

μος διέκρινε δύο νοήματα του όρου ὑπόθεσις: Ένα, το οποίο σχετίζεται 

με τις υποθέσεις που χρησιμοποιούνται στους αριστοτελικούς συλλογι-

σμούς για το αδύνατο, και ένα άλλο, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με 

υποθέσεις που χρησιμοποιούνται σε - όλους ή μερικούς από τους άλλους 

συλλογισμούς του Αριστοτέλη σχετικά με μια υπόθεση, αν και δεν υπάρ-

χει κάποια απόδειξη ότι ο Αριστοτέλης πραγματοποίησε μια τέτοια διά-

κριση στην έννοια του όρου ὑπόθεσις. Αντίθετα, η χρήση του για την 

φράση «τοῖς ἄλλοις συλλογισμοῖς τοῖς ἐξ ὑποθέσεως» (βλ. ενδ. 50 b 16) 

για τους εν λόγω συλλογισμούς από μια υπόθεση, που δεν είναι συλλογι-

σμοί για το αδύνατο υποδηλώνει ότι θεωρεί ότι και τους δύο τύπους, ως 

συλλογισμούς από υπόθεση κατά την ίδια έννοια, ενώ ο Εύδημος τους 

αντιμετωπίζει ως υποθέσεις διαφορετικών ειδών31. 

Οι δύο φιλόσοφοι τροποποιούν και το πρώτο από τα συλλογιστικά 

σχήματα του Αριστοτέλη, προσθέτοντας σε αυτό κάποιους συνδυασμούς, 

γεγονός, το οποίο οδήγησε κάποιους από τους μεταγενέστερους μελετη-

τές του έργου τους στην πίστη ότι οι φιλόσοφοι, διαφοροποιούμενοι από 

τον ιδρυτή της σχολής, ο οποίος αναγνώριζε την ύπαρξη τριών σχημά-

των, εντόπιζαν και ένα τέταρτο32. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Αρι-

στοτέλη, στο πρώτο σχήμα συλλογισμού33, το οποίο είναι και το μόνο, 

που συνιστά τέλειο συλλογισμό κατά τον Αριστοτέλη34 διαθέτουμε τρεις 

όρους: τον έσχατο, τον μέσο και τον πρώτο. Ο έσχατος εμπεριέχεται συ-

νολικά στον μέσο και ο μέσος εμπεριέχεται ή αποκλείεται συνολικά από 

τον πρώτο. Το δεύτερο σχήμα συλλογισμού παραλλάσσει τη θέση του 

μέσου όρου στην προτασιακή δομή, ώστε να λαμβάνει θέση κατηγορού-

μενου στη μείζονα και στην ελάσσονα προκείμενη35, ενώ στο τρίτο σχή-

                                                           

30 Fr. 23.  
31 S. Bobzien, “The Development of Modus Ponens in Antiquity: From Aristotle to 

the 2nd Century AD”, Phronesis, 47 (2002), σελ. 359 – 394. Σχετικά με την πραγμά-

τευση των υποθετικών συλλογισμών από τον Εύδημο, βλ. και C. J. Martin, “Obliga-

tions and Liars”, στο Sophisms in Medieval Logic and Grammar, S. Read (ed.), 

Springer, Dordrecht, 1993, σελ. 357 – 378.  
32 Fr. 18.  
33 Ἀναλυτικά πρότερα  25b 32 – 39.  
34 Ἀναλυτικά πρότερα 26b 27 – 33 και Ἀναλυτικά Ὕστερα 79 a 15 – 33.  
35 Ἀναλυτικά πρότερα 26b 34 – 41.  
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μα ο μέσος όρος λαμβάνει θέση υποκειμένου στη μείζονα και στην ε-

λάσσονα προκείμενη36. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλο συλ-

λογιστικό σχήμα πέρα από αυτά τα τρία, διότι είναι αδύνατο ανάμεσα σε 

τρεις όρους, ο μέσος όρος να έχει κάποια άλλη σχέση με τους άλλους δυο 

πέρα από τις τρεις προειρημένες. Θα μπορούσε να αποτελεί κατηγορού-

μενο στη μείζονα προκείμενη και να συνιστά το αντικείμενο της ελάσσο-

νος (π.χ. κάθε άνθρωπος είναι ζώο – κάθε ζώο είναι ουσία – κάποια ου-

σία είναι άνθρωπος). Όπως, βέβαια επισημαίνει και ο σχολιαστής αυτής 

της συλλογιστικής, αυτή η υπόθεση δεν συνιστά τέταρτο είδος, αλλά α-

πλή αλλαγή της τάξης των όρων37.  

Επιπλέον, το έργο του Εύδημου, το οποίο τιτλοφορείται Περί λέ-

ξεως38 έχει ως αντικείμενο την λογική πλευρά της γλώσσας και φαίνεται 

ότι συνιστά μία περισσότερο ανεξάρτητη προσπάθεια του συγγραφέα να 

μελετήσει τη λογική, καθώς οι ελάχιστες αναφορές σε αυτό το σύγγραμ-

μα δεν μνημονεύουν το όνομά του δίπλα σε εκείνο του Θεόφραστου. Έ-

τσι, στο εκτενέστερο από αυτά τα αποσπάσματα αναρωτιέται σε ποιές 

περιστάσεις οι ερωτήσεις λογίζονται ως προτάσεις39, αναγνωρίζοντας 

μάλιστα την ύπαρξη τριών ειδών ερωτηματικών προτάσεων, οι οποίες 

είναι α) οι ερωτήσεις περί συμβεβηκότος, με τις οποίες επιδιώκεται είτε η 

πληροφόρηση σχετικά με κάποιο γνώρισμα του υποκειμένου [παρ. τι συ-

νέβη στον Σωκράτη;], είτε ζητά να μάθει σε ποιο υποκείμενο αντιστοιχεί 

κάποιο γνώρισμα [Ποιο αγαθό είναι αυτό, το οποίο πρέπει να επιλέγεται 

για αυτό το ίδιο;] β) περί ουσίας, με την οποία επιζητεί κανείς να πληρο-

φορηθεί σχετικά με την φύση των πραγμάτων [παρ. τί είναι ο άνθρωπος;] 

και γ) περί πρότασης, με την οποία ζητούμενο είναι να ληφθεί μία απά-

ντηση σχετικά με την αλήθεια ή το ψεύδος μιας πρότασης [παρ. Είναι 

σφαιρικός ο κόσμος;]. Σε άλλα δύο χωρία, καθίσταται εμφανής η διαφο-

ρά του Εύδημου με τον Αριστοτέλη, όσον αφορά τον ρόλο του όρου 

«ἐστί» σε προτάσεις της μορφής «τό Α ἐστί Β», αν δηλαδή αποτελεί τμή-

μα του κατηγορουμένου ή έναν δεσμό ανάμεσα σε αυτό και το υποκείμε-

νο40. Ο Εύδημος έτσι, συνέδραμε στη θεωρία των υπαρξιακών προτάσε-

ων. Ο Αριστοτέλης είχε αντικαταστήσει όλα τα ρήματα, τα οποία ήταν 

δυνατό να εμφανιστούν στις προτάσεις κρίσεως με το συνδετικό ρήμα 

ἐστί και οὐκ ἐστί και ο Εύδημος, μελετώντας τις υπαρξιακές προτάσεις 

απέδειξε ότι το συνδετικό ρήμα ἐστί, αποτελεί αληθή όρο, ο οποίος  δύ-

                                                           

36 Ἀναλυτικά πρότερα 28a 10 – 15.  
37 Fr. 18. Βλ. σχολιασμό του κειμένου στο P. Huby, οπ. παρ., σελ. 63 – 65.  
38 Σχετικά με αυτό το έργο, βλέπε και W.W. Fortenbaugh, “Eudemus’ Work on Ex-

pression”, στο Eudemus of Rhodes, M. I. Bodnár et al (eds.), Transaction Publishers, 

New Brunswick – New Jersey, 2002, σελ. 59 – 83.  
39 Fr. 25.  
40 Fr. 26 – 27. 
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ναται να έχει δηλωτικό προσδιορισμό θεμελιώνοντας αυτήν την αντίλη-

ψη στην γραμματική μορφή των κρίσεων. Σε άλλο χωρίο, ο Εύδημος πα-

ρέθετε έναν απολογισμό του θεωρήματος του τρίτου ανθρώπου, παρό-

μοιο με εκείνον, ο οποίος απαντάται στο Περί ἰδεῶν41 και σε άλλο μνη-

μονεύεται από τον Γαληνό στα πλαίσια μιας προβληματικής σχετικά με 

την προέλευση των λογικών πλανών42.  

Ο Θεόφραστος και ο Εύδημος είχαν την τύχη να συνεργαστούν 

άμεσα με τον Αριστοτέλη και να τον βοηθήσουν στη θεμελίωση της σχο-

λής, προσφέροντας αρκετά και στην μελέτη της λογικής. Ο άμεσος διά-

δοχός τους, ο Στράτων συνέχισε αυτό το έργο, όπως επιβεβαιώνει και ο  

Πλούταρχος, ο οποίος, παραθέτοντας το έργο του Χρύσιππου Περί διαλε-

κτικῆς, αναφέρει ότι και ο Στράτων, ακολουθώντας μία παράδοση, η ο-

ποία φτάνει ως τον Σωκράτη, ενδιαφέρθηκε για τη διαλεκτική, αντιμετω-

πίζοντας μάλιστα αυτήν την δεξιότητα ως μία από τις μεγαλύτερες και 

πιο απαραίτητες ικανότητες και όχι ως ανούσια λεπτολογία43. Διαθέτουμε 

ακόμη μαρτυρίες, οι οποίες συμφωνούν ότι ενδιαφέρθηκε για τον σχο-

λιασμό των αριστοτελικών Κατηγοριῶν, συντάσσοντας μάλιστα την 

πραγματεία Περί τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου, επιχειρώντας να αναλύσει 

περισσότερο ένα σημείο του συγγράμματος του ιδρυτή της σχολής44.  

Αναλυτικότερα, ο Αριστοτέλης επιχειρεί να καταδείξει, ότι κάτι 

λέγεται πρότερο από κάτι άλλο κατά πέντε τρόπους, πρώτα κατά τον 

χρόνο (λέγεται δηλαδή πρεσβύτερο ή παλαιότερο, καθώς υπερτερεί χρο-

νικά), έπειτα αυτό που δεν είναι αντιστρεπτό κατά την ακολουθία του εί-

ναι (όπως για παράδειγμα το ένα είναι πρότερο του δύο), τρίτο λέγεται 

αυτό, το οποίο είναι πρότερο σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένη τάξη (ό-

πως συμβαίνει στις αποδεικτικές επιστήμες και στους λόγους, φέρνοντας 

ως παράδειγμα το προοίμιο, που προηγείται της διήγησης), τέταρτο απο-

καλείται πρότερο εκείνο, το οποίο είναι καλύτερο και πιο άξιο από τη 

φύση του (επικαλείται την φυσική γλώσσα, φέροντας ως παράδειγμα την 

συνήθεια των πολλών να χαρακτηρίζουν πρότερους, όσους είναι πιο α-

ξιότιμοι) και τέλος παρατηρεί ότι από τον δεύτερο τρόπο, είναι δυνατόν 

να συναχθεί το συμπέρασμα ότι από αυτά που είναι αντιστρεπτά κατά 

την ακολουθία του είναι, αυτό που συνιστά αίτιο του είναι για το άλλο 

μπορεί να αποκληθεί πρότερο κατά τη φύση. Ο Αριστοτέλης για την τε-
                                                           

41 Fr. 28. 
42 Fr. 29.  
43 Fr. 19. Ο Στράτων ενδιαφέρθηκε αρκετά για τη λογική συντάσσοντας τα έργα 

Τόπων προοίμια, Περὶ τοῦ ὅρου, Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου, Περὶ τοῦ συμβε-

βηκότος, Περὶ τοῦ προτέρου γένους, Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον (Διογένης Λαέρτιος V 

59 – 60). 
44 Κατηγορίαι 14 a 26 – b 23. Ενδεχομένως η άρνηση του Χρύσιππου να δεχθεί, ότι η 

ενασχόληση με την διαλεκτική συνιστά ανούσια λεπτολογία να συνιστά και μια από-

πειρα απολογίας αυτού του συγγράμματος του Στράτωνα.  
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λευταία περίπτωση φέρει ως παράδειγμα το γεγονός, ότι υπάρχει ένας 

άνθρωπος, το οποίο είναι αντιστρεπτό κατά την ακολουθία του με την 

αληθή πρόταση γι’ αυτό το γεγονός, αφού η ύπαρξη του ανθρώπου καθι-

στά την πρόταση αληθή και βέβαια κατ’ αντιστροφή, αν η πρόταση αυτή 

είναι αληθής, τότε όντως υπάρχει άνθρωπος, αν και η πρόταση δεν συνι-

στά αίτιο της ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά η ύπαρξη ή μη του ανθρώ-

που, αποτελεί αίτιο του χαρακτηρισμού της πρότασης ως αληθούς ή ψευ-

δούς. 

Ο Στράτων σχολιάζοντας με την πραγματεία του αυτές τις θέσεις 

των Κατηγοριῶν, διαπιστώνει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι κατά τους 

οποίους κάτι δύναται να αποκληθεί πρότερο σε σχέση με κάτι άλλο, αν 

και ο Σιμπλίκιος, παραθέτοντας τις απόψεις του περιπατητικού σχολάρ-

χη, διαπιστώνει ότι όλοι αυτοί οι τρόποι υπάγονται στην αρχική κατηγο-

ριοποίηση του Αριστοτέλη45. Έτσι, ο Στράτων αναγνώριζε ακόμη ως 

πρότερον α) το ατελές και ως ύστερον το τέλειο, β) αυτό του οποίου η 

γνώση είναι πρότερη (όπως η γνώση της μονάδας προηγείται εκείνης της 

δυάδας), γ) αυτά τα πράγματα, των οποίων η λειτουργία είναι πρότερη, 

όπως το αγαθό είναι πρότερο του κακού (διότι το αγαθό συνιστά αίτιο 

διατήρησης, ενώ το κακό αποτελεί αιτία φθοράς και η ύπαρξη προηγείται 

της φθοράς), δ) εκείνο, το οποίο δύναται να υπάρξει, ενώ το άλλο δεν 

μπορεί, όπως για παράδειγμα ο τόπος προϋπάρχει του σώματος και το 

σώμα του χρώματος, ε) αυτά που σχετίζονται περισσότερο με εκείνο, το 

οποίο είναι εντιμότερο, όπως η ποσότητα είναι πρότερη σε σχέση με την 

ποιότητα, καθώς η πρώτη αποτελεί τμήμα της ουσίας σε αντίθεση με τη 

δεύτερη και στ) αυτό, το οποίο είναι πρότερο σε σχέση με αυτό, που είναι 

ενδιάμεσο σε αυτό και το ύστερο του ενδιάμεσου.   

Ο Στράτων επιχείρησε με το σύγγραμμά του να επεκτείνει την κα-

τηγοριοποίηση του ιδρυτή της σχολής, εμπνεόμενος και από τις μελέτες 

του στη φυσική, όπως καταδεικνύουν άλλωστε και αρκετά από τα παρα-

δείγματα, τα οποία αναφέρει ο Σιμπλίκιος. Γνωρίζουμε ακόμη ότι ενδια-

φέρθηκε για τον σχολιασμό των Τοπικῶν, καθώς διαθέτουμε την μαρτυ-

ρία του Αλέξανδρου Αφροδισιέα, ο οποίος ψέγει τον Στράτωνα, για την 

προσθήκη κάποιας τροποποίησης σε έναν από τους αριστοτελικούς τό-

πους46. Συγκεκριμένα, ο Αφροδισιέας περιγράφει την θέση του Σταγειρί-

τη, κατά την οποία το γένος και το είδος χρησιμοποιούνται με τον ίδιο 

τρόπο ανάλογα με την πτώση στην οποία βρίσκονται και στην περίπτωση 

κατά την οποία αντιστραφεί ο ένας όρος δίχως παράλληλα να αντιστρα-

φεί ο άλλος δεν ισχύει η σχέση γένους και είδους μεταξύ των όρων47. 

Έπειτα παραθέτει το εγχείρημα του Στράτωνα, ο οποίος εξετάζοντας την 

                                                           

45 Fr. 27, πβ. και Fr. 28 – 29.  
46 Fr. 30.  
47 Τοπικά 124 b 35 – 125 a 14.  
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περίπτωση το γένος και το είδος να είναι ομοιόπτωτα, αλλά από τους ό-

ρους στους οποίους αυτά αναφέρονται, ο ένας αντιστρέφεται, ενώ ο άλ-

λος παραμένει σταθερός. Ο Στράτων χρησιμοποιεί στο παράδειγμά του 

ως γένος την ένδεια και ως είδος, που ανήκει σε αυτήν την έλλειψη. Έτσι, 

λέγονται οι εκφράσεις ένδεια επάρκειας και έλλειψη υπεροχής, αλλά α-

ντιστρέφοντας τους όρους, ενώ λέγεται η έκφραση υπεροχή της έλλει-

ψης, δεν είναι δυνατόν να λέγεται η επάρκεια της ένδειας, αφού κάτι ε-

παρκές δεν μπορεί να είναι επαρκές σε έλλειψη και κατά συνέπεια η έν-

δεια δεν μπορεί να αποτελεί γένος. Ο Αφροδισιέας επικρίνει την άποψη 

του Στράτωνα, δηλώνοντας ότι ο σχολάρχης επιδιώκοντας να καινοτο-

μήσει σε ένα ευτελές ζήτημα παραλίγο να κατέστρεφε κάτι σημαντικό, 

παραβιάζοντας τον κανόνα κατά τον οποίον όλα αυτά λέγονται σε σχέση 

με τα αντιστρέφοντα και εντοπίζει το σφάλμα του στην σύνδεση της έν-

δειας με την επάρκεια, αφού η ένδεια είναι έλλειψη αυτού που απουσιά-

ζει και λέγεται σε σχέση με αυτό.   

Η ενασχόληση με τη λογική αποτέλεσε έναν τομέα, ο οποίος ανα-

πτύχθηκε από τον Αριστοτέλη και τους πρώτους Περιπατητικούς έχοντας 

ως αφετηρία την επιθυμία ανάπτυξης ενός επιστημονικού οργάνου, το 

οποίο θα αποτελούσε σημαντικό βοήθημα για κάθε επιστήμονα, ο οποίος 

θα ήθελε να εξελίξει την επιστήμη του. Είχε δηλαδή έναν εργαλειακό χα-

ρακτήρα, αλλά αν και φαινομενικά δημιουργήθηκε ως επικουρικό όργανο 

των άλλων επιστημών εξελίχθηκε σε αυτόνομη επιστήμη. Συνέβαλε βέ-

βαια ως προς αυτό τόσο η προσωπικότητα του Αριστοτέλη, όσο και η 

συνδρομή των πρώτων, επιφανών περιπατητικών φιλοσόφων48, αλλά 

φαίνεται ότι στη συνέχεια αυτό το ενδιαφέρον ατόνησε. Ενδεχομένως η 

εξασθένηση αυτού του ενδιαφέροντος να  συμβαδίζει και με την ολοένα 

και πιο αναιμική παρουσία των Περιπατητικών στο προσκήνιο του φιλο-

σοφικού στίβου, αλλά το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι οι συνεχιστές της 

σχολής να επαναπαύτηκαν στις επιτυχίες του Αριστοτέλη και τις προ-

σθήκες των συνεργατών του σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, στη συνέχεια 

οι σχολιαστές του Αριστοτέλη στο πλαίσιο της μέριμνάς τους για την α-

νάλυση και ερμηνεία των συγγραμμάτων του φιλοσόφου, αναζωπύρωσαν 

το ενδιαφέρον για την αριστοτελική λογική, κληροδοτώντας το στον με-

σαιωνικό κόσμο, τόσο στον αραβικό, όσο και στη δυτική Ευρώπη49, αν 

                                                           

48 Αναμφίβολα δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, ότι από τους τρεις περιπατητικούς φιλο-

σόφους, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για το αντικείμενο, οι δύο διατέλεσαν σχολάρχες, 

ενώ ο τρίτος απώλεσε την ευκαιρία να ηγηθεί της σχολής στις λεπτομέρειες, καθώς 

είναι ενδεικτικό της σημασίας, με την οποία αντιμετωπιζόταν η λογική φιλοσοφία στο 

Λύκειον. 
49 Βλ. ενδ. όσον αφορά την απήχηση της αριστοτελικής λογικής στη νεότερη Ελλάδα 

Κ. Θ. Πέτσιος, Η Λογική στη Νεότερη Ελλάδα, τ. Β΄ Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 

1999.  
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και πλέον αποτελεί κυριότερη επιδίωξή τους περισσότερο ο υπομνηματι-

σμός παρά η παραγωγή νέων βελτιώσεων στην επιστήμη της λογικής. Ως 

συνέπεια όλων αυτών, οι υπόλοιποι αριστοτελικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι 

ασχολήθηκαν με τη λογική, θα επισκιαστούν από το ενδιαφέρον για τα 

έργα του ίδιου του Αριστοτέλη και θα μνημονεύονται στο περιθώριο της 

ενασχόλησης των υπομνηματιστών του με τα έργα του ιδρυτή της σχολής 

τους.  
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2. Προσεγγίσεις των περιπατητικών φιλοσόφων στη φυσική 

φιλοσοφία του Αριστοτέλη 

 
 

Η φυσική, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, συνιστά μία από τις τρεις θεω-

ρητικές επιστήμες1 και ως αντικείμενο της περιλαμβάνει τη μελέτη εκείνων των 

αντικειμένων, τα οποία έχουν χωριστή ύπαρξη και δεν είναι αμετάβλητα, πρό-

κειται δηλαδή για φυσικά σώματα, τα οποία ενέχουν την αρχή της κίνησης και 

της ηρεμίας. Εφόσον δηλαδή η φυσική επιστήμη μελετά εκείνο το είδος της ου-

σίας που έχει εντός της την αρχή της κινήσεώς της και της στάσεως της, είναι 

εμφανές ότι δεν αποτελεί ούτε πρακτική ούτε ποιητική επιστήμη και συνεπώς, 

(αφού κάθε σκέψη είναι ή πρακτική ή ποιητική ή θεωρητική), η φυσική πρέπει 

να συνιστά κάποια θεωρητική επιστήμη, αλλά θεωρητική ως προς αυτό το είδος 

του όντος, το οποίο μπορεί να κινηθεί, και ακόμη θεωρητική κατά κύριο λόγο 

της ουσίας, η οποία μπορεί να διατυπωθεί και δεν διαχωρίζεται από την ύλη2. 

Επιπλέον, αποτελούν αντικείμενό της φυσικής επιστήμης η αιώνια αισθητή ου-

σία και η φθαρτή αισθητή ουσία3, δηλαδή ο αισθητός κόσμος και αυτό την κα-

θιστά δευτερεύουσα φιλοσοφία, ενώ η μεταφυσική συνιστά την πρωτεύουσα 

φιλοσοφία4.   

Ο R. W. Sharples, έχει επισημάνει, ότι η ενασχόληση του Λυκείου με τη 

φιλοσοφία της φύσης συνιστά ιδιομορφία, καθώς η μελέτη αυτού του αντικει-

μένου πραγματοποιείται χάριν της γνώσης του ιδίου και δεν αποτελεί απλό μέ-

σο για άλλες φιλοσοφικές αναζητήσεις5. Πραγματικά, ο ίδιος ο Αριστοτέλης, 

αναδεικνύει τη μελέτη της φύσης σε θεμελιώδες πεδίο ανάπτυξης φιλοσοφικής 

δραστηριότητας, καταφέρνοντας να υπερνικήσει με το έργο του κάθε προηγού-

μενη απόπειρα ερμηνείας του φυσικού κόσμου. Το έργο του άσκησε αρκετά ι-

σχυρή επίδραση, ώστε η αριστοτελική αφήγηση για την λειτουργία της φύσης 

να κυριαρχεί στον επιστημονικό κόσμο της δύσης για αιώνες. Οι άμεσοι φιλο-

σοφικοί του απόγονοι, αρχικά επέδειξαν παρόμοιο ζήλο, αλλά ευρισκόμενοι και 

αυτοί κάτω από την πίεση του καινοφανούς τότε έργου του Σταγειρίτη, ελάχι-

στα παρέκκλιναν από αυτό, προσφέροντας δικές τους ξεχωριστές ερμηνείες του 

φυσικού κόσμου και χρησιμοποίησαν τις αριστοτελικές αντιλήψεις σαν κανό-

                                                           
1 Μετά τά Φυσικά 1026 a 18 – 19: «ὥστε τρεῖς ἂν εἶεν φιλοσοφίαι θεωρητικαί, μαθηματική, 

φυσική, θεολογική».  
2 Μετά τά Φυσικά 1025 b 18 – 28. Πβ. και στο ίδιο 1026 a 13 – 14: «ἡ μὲν γὰρ φυσικὴ περὶ 

χωριστὰ μὲν ἀλλ' οὐκ ἀκίνητα».  
3 Μετά τά Φυσικά 1069 a 36. 
4 Μετά τά Φυσικά 1037 a 15.  
5 “Natural Philosophy in the Peripatos after Strato”, στο Eudemus of Rhodes, Ι.Μ. Bodnár, W. 

W. Fortenbaugh (eds.), Transaction Publishers, New Jersey, New Brunswick, 2002, σελ. 307 

– 327.  
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να6. Αυτό είναι άλλωστε αρκετά εμφανές στο έργο του Εύδημου του Ρόδιου7, ο 

οποίος λειτουργεί περισσότερο ως υπομνηματιστής και υπερασπιστής του Αρι-

στοτέλη, παρά ως επιστήμονας, ο οποίος προσφέρει νέες ιδέες στην διερεύνηση 

του κόσμου. Αυτή η κατάσταση ωστόσο, μεταβάλλεται, όταν αναλαμβάνει τη 

σχολή ο Στράτων8, ο οποίος εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη της 

φυσικής φιλοσοφίας και στηριζόμενος στα συγγράμματα του Αριστοτέλη, ανέ-

πτυξε τις προσωπικές του θέσεις για τη λειτουργία του φυσικού κόσμου. Ωστό-

σο, μετά τον Στράτωνα, η σχολή παύει απότομα να εκδηλώνει ενδιαφέρον για 

την φιλοσοφία της φύσης και στρέφεται σε άλλους τομείς. Μάλιστα, η σημασία 

της εγκατάλειψης της φυσικής φιλοσοφίας, αναδεικνύεται δικαιολογημένα από 

τον J. Glucker, σε κύριο παράγοντα της παρακμής του Λυκείου, καθώς η πα-

ραίτηση του Περιπάτου από την φυσική, δηλαδή αυτού του τομέα της φιλοσο-

φίας στον οποίο διέφερε από άλλα φιλοσοφικά ρεύματα, ισοδυναμούσε με α-

πώλεια του λόγου ύπαρξης της σχολής9. 

Η μελέτη της φύσης εκτείνεται σε μία μακρά σειρά αριστοτελικών συγ-

γραμμάτων καταμερισμένη και ταξινομημένη σε διάφορους τομείς, προκειμέ-

                                                           
6 Η στάση του Εύδημου απέναντι στην αριστοτελική φυσική συνιστά ένα αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα, ενώ βέβαια αργότερα ο Στράτων θα παρεκκλίνει από αυτές τις θέσεις. O W. 

Windelband εντοπίζει βέβαια σημάδια διαφωνίας εντός της σχολής ήδη στο έργο του Θεό-

φραστου, στην κατεύθυνση του οποίου κινήθηκε αργότερα ο Στράτων (A History of Philoso-

phy, McMillan, London, 1914, σελ. 178 – 180). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι Άραβες στη-

ρίχθηκαν αργότερα στο έργο του Στράτωνα, όπως αυτό παραδόθηκε από τον Αλέξανδρο τον 

Αφροδισιέα, επιδιώκοντας να ερμηνεύσουν τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, καθώς και τη 

σχέση του λόγου προς τις άλλες ψυχικές λειτουργίες (σελ. 337 – 338). 
7 Ο Εύδημος μελετώντας τη φυσική φιλοσοφία παρακολουθεί στενά το έργο του Αριστοτέλη, 

παρεκκλίνοντας ελάχιστα από αυτό. Αποφεύγει με όσο περισσότερη επιμέλεια μπορεί την 

κριτική στις αντιλήψεις του Αριστοτέλη, έχοντας ως κύριο μέλημα να προσφέρει μία αναλυ-

τικότερη περιγραφή της αριστοτελικής φυσικής, αποσαφηνίζοντας όσα σημεία παρέχουν δυ-

σκολίες, προσφερόμενα για επίκριση σε φιλοσοφικούς αντιπάλους. Σχετικά με τον Εύδημο 

ως φυσικό φιλόσοφο, βλέπε R.W. Sharples, “Eudemus’ Physics Change, Place and Time”, 

στο Eudemus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 107 – 126· H. Baltussen, “Wehrli’s Edition of Eude-

mus of Rhodes – The Physical Fragments from Simplicius’ Commentary on Aristotle’s Phys-

ics”, στο ίδιο, σελ. 127 – 156· I. Bodnár, “Eudemus’ Unmoved Movers – Fr. 121 - 123 b 

Wehrli”, στο ίδιο, σελ. 171 – 189· H. Baltussen, “Addenda Eudemea”, Leeds International 

Classical Studies 5(1), 2006, σελ. 1 – 28· P. Golitsis, Les Commentaires de Simplicius et de 

Jean Philopon à la Physique d’ Aristote, W. De Gruyter, Berlin – New York, 2008, σελ. 72 – 

74.  
8 Ο Στράτων επέδειξε αρκετά ζωηρό ενδιαφέρον για τη μελέτη της φυσικής φιλοσοφίας, ώ-

στε να αποκληθεί φυσικός: «ἐπεκλήθη Φυσικὸς διὰ τὸ παρ' ὁντιναοῦν ἐπιμεληθῆναι τῆς φυ-

σικῆς θεωρίας» (Fr. 2). Μάλιστα, ο Κικέρων, παραδεχόμενος το κύρος του Στράτωνα στον 

τομέα της φυσικής φιλοσοφίας, τον προσαγορεύει καινοτόμο, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει την 

διαμαρτυρία του για την εγκατάλειψη της ηθικής φιλοσοφίας χάριν της φυσικής (Fr. 12 – 

13).  
9 “Theophrastus, the Academy and the Athenian Philosophical Atmosphere”, στο The-

ophrastus – Reappraising the Sources, J.M. Van Ophuijsen, M. Van Raalte (eds.), Transac-

tion Publishers, New Jersey, New Brunswick, 1998, σελ. 299 – 316.  
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νου να τιθασευτεί ο όγκος των σχετικών δεδομένων, ο οποίος κάνει τα αντικεί-

μενα της φυσικής φιλοσοφίας να φαντάζουν ως ένα συγκεχυμένο άθροισμα 

πληροφοριών10. Ο Αριστοτέλης αρχίζει δηλώνοντας ότι αποτελεί πρώτο στόχο 

στη μελέτη της φύσης το εγχείρημα να κατανοηθούν οι αρχές, οι οποίες την 

διέπουν11 και, αφού παρουσιάζει τις σχετικές θέσεις προγενέστερων φιλοσό-

φων, συμπεραίνει ότι ως υποκείμενο όλων των πραγμάτων υφίσταται μία μόνο 

φύση, η οποία είναι αγέννητη και άφθαρτη12 και ενδεχομένως να αποτελείται 

από κάποιο υλικό ενδιάμεσο των τεσσάρων φυσικών στοιχείων13, ενώ υπάρ-

χουν ακόμη δύο τουλάχιστον αντίθετες αρχές14, οι οποίες διαφέρουν ως προς 

την υπερβολή ή την έλλειψη κάποιας ιδιότητας και προκαλούν μεταβολές στην 

κατάσταση του υποκειμένου: «Μία, λοιπόν, αρχή είναι αυτή, που δεν είναι μία 

με τον τρόπο, που είναι ένα και υπάρχει το εκάστοτε συγκεκριμένο υπαρκτό, και 

άλλη μία είναι ο ορισμός αυτής της προηγούμενης, και επιπλέον άλλη μία το ενά-

ντιον σε αυτό, δηλαδή η στέρηση. Πώς είναι, τώρα, αυτά δύο και πώς περισσότε-

ρα από δύο, το έχουμε πει παραπάνω. Καταρχήν, δηλαδή, ειπώθηκε ότι αρχές εί-

                                                           
10 Φυσικῆς ἀκροάσεως 184 a 21 – 22.  
11 Φυσικῆς ἀκροάσεως 184 a 10 – 16 (μτφρ. Β. Μπετσάκος): «Με δεδομένο ότι η γνώση και 

μάλιστα η επιστημονική γνώση προκύπτει σε όλες τις γνωστικές πορείες στις οποίες ανήκουν 

αρχές ή αίτια ή στοιχεία ακριβώς από την ανακάλυψη αυτών των αρχών, αιτίων ή στοιχείων 

(τότε, πράγματι θεωρούμε ότι γνωρίζουμε ξεχωριστά το κάθετί, όταν ανακαλύψουμε τα πρώτα 

– πρώτα αίτιά του και τις πρώτες – πρώτες αρχές του και φτάσουμε μέχρι τα στοιχειακά συστα-

τικά του), είναι φανερό ότι και όσον αφορά τη φυσική επιστήμη προέχει η απόπειρα να διακρί-

νουμε και να ορίσουμε ό,τι έχει να κάνει με τις αρχές της». Ο Θεόφραστος, συμφωνώντας με 

την άποψη του Αριστοτέλη, αφού δηλώσει ότι τόσο τα σώματα, όσο και οι δυνάμεις τους συ-

νιστούν αποτέλεσμα σύνθεσης (καὶ ὅτι μὲν τὰ σώματα σύνθετα πρόδηλον. συνθέτους δέ φησι 

καὶ τὰς δυνάμεις τὰς ἐν ὑποκειμένοις τοῖς σώμασι τὸ εἶναι ἐχούσας καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ἐν 

ὑποκειμένῳ εἴδη), επισημαίνει ότι προκειμένου να κατανοηθεί η φύση ενός πράγματος, είναι 

απαραίτητη η γνώση των αρχών, οι οποίες το διέπουν: «εἰ τοίνυν τὰ φυσικὰ πράγματα ἢ σώ-

ματά ἐστιν ἢ ἐν σώματι τὸ εἶναι ἔχει, ταῦτα δὲ σύνθετα, τὰ φυσικὰ ἄρα πράγματα σύνθετά ἐστι. 

πάντα δὲ τὰ σύνθετα στοιχεῖα καὶ αἴτια καὶ ἀρχὰς ἔχει· τὰ γὰρ ἁπλᾶ τοῦ συνθέτου ἐστὶ στοιχεῖα· 

τὰ φυσικὰ ἄρα πράγματα ἀρχὰς καὶ αἴτια καὶ στοιχεῖα ἔχει. οὕτω μὲν οὖν τὴν ἐλάττονα κατε-

σκεύασε πρότασιν· ᾗ προσθεὶς τὴν μείζονα, ὅτι πᾶν ὃ ἔχει ἀρχὰς ἢ αἴτια ἢ στοιχεῖα γινώσκεται 

τούτων ἐγνωσμένων, οὕτω συνάγει ὅτι τὰ φυσικὰ ἄρα πράγματα γινώσκεται τῶν ἀρχῶν ἐγνω-

σμένων» [Ἰωάννης Φιλόπονος, Εἰς τὸ Α τῆς Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως 1.1 184a 10 – 

12 (CAG vol. 16, p. 4.8 – 5.6)].  
12 Φυσικῆς ἀκροάσεως 191 b 35 – 192 a 34. Η αντίληψη σχετικά με την αφθαρσία της φύσης 

χαρακτηρίζεται από τον Σιμπλίκιο ως Πλατωνική και Πυθαγόρεια κληρονομιά του Αριστο-

τέλη: «Καὶ τὸ ἄφθαρτον δὲ τῆς ὕλης ἀπὸ τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν Πυθαγορείων ὁ Ἀριστοτέλης 

παρέλαβε» (Είς τό Α τῆς Αριστοτέλους φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπόμνημα 192 a 29 CAG vol. 9 

p.254. 27 - 28).  
13 Φυσικῆς ἀκροάσεως 189 a 35 – b 4: «…ἀναγκαῖον, εἰ μέλλει διασώσειν ἀμφοτέρους αὐτούς, 

ὑποτιθέναι τι τρίτον, ὥσπερ φασὶν οἱ μίαν τινὰ φύσιν εἶναι λέγοντες τὸ πᾶν, οἷον ὕδωρ ἢ πῦρ ἢ 

τὸ μεταξὺ τούτων. δοκεῖ δὲ τὸ μεταξὺ μᾶλλον».  
14 Φυσικῆς ἀκροάσεως 188 a 26 – 28: «ὅτι μὲν οὖν τἀναντία πως πάντες ποιοῦσι τὰς ἀρχάς, 

δῆλον. καὶ τοῦτο εὐλόγως· δεῖ γὰρ τὰς ἀρχὰς μήτε ἐξ ἀλλήλων εἶναι μήτε ἐξ ἄλλων, καὶ ἐκ τού-

των πάντα». Πβ. και 189 a 9 – 10: «ὅτι μὲν οὖν ἐναντίας δεῖ τὰς ἀρχὰς εἶναι, φανερόν».  
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ναι μόνο τα ενάντια, ύστερα ότι πρέπει και αναγκαστικά να υπάρχει και κάτι άλλο 

που υπόκειται των εναντίων, οπότε το σύνολο είναι τρία̇ με αυτό που λέμε τώρα 

είναι φανερό ποια είναι η διαφορά των εναντίων και ποια σχέση έχουν οι αρχές 

μεταξύ τους και τι είναι αυτό που υπόκειται. Αλλά για το ποιο είναι η ουσία, το 

είδος άραγε ή αυτό που υπόκειται, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί το ζήτημα. Αλλά 

ότι οι αρχές είναι τρείς και με ποιο τρόπο είναι τρείς αυτό έχει ξεκαθαριστεί»15.  

Επιπλέον ο Αριστοτέλης διαχωρίζει τα αντικείμενα σε αυτά τα οποία υ-

πάρχουν φύσει, όπως είναι τα ζώα, τα φυτά και τα απλά σώματα και σε εκείνα 

τα οποία δεν υπάρχουν φύσει, υποστηρίζοντας ότι η διαφορά τους έγκειται στο 

ότι τα πράγματα που υπάρχουν φύσει, έχουν εγγενή την τάση να κινηθούν: «Τα 

όντα διακρίνονται σε αυτά που έχουν αιτία ύπαρξής τους τη φύση και σε αυτά που 

έχουν άλλες αιτίες ύπαρξης. Έχουν αιτία ύπαρξής τους τη φύση τα ζώα και τα μέ-

ρη τους, τα φυτά και τα στοιχειακά σώματα, δηλαδή η γη, η φωτιά, ο αέρας και το 

νερό (αφού γι’ αυτά και τα παρόμοιά τους λέμε ότι είναι όντα της φύσης), και όλα 

τα παραπάνω είναι προφανώς διαφορετικά από όλα όσα δεν έχουν συσταθεί από 

τη φύση. Διότι το καθένα από τα όντα, που έχουν αιτία ύπαρξής τους τη φύση ε-

νέχει μια αρχή κίνησης και στάσης – κάποια κινούνται τοπικά, κάποια άλλα με-

ταβάλλονται ποσοτικά ή ποιοτικά»16. Κατά συνέπεια, η ηρακλείτειας αφετηρίας 

κίνηση προβάλλει ως θεμελιακό στοιχείο του φυσικού κόσμου και ο Αριστοτέ-

λης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της, ορίζει την φύση ως έμφυτη ορμή προς 

κίνηση και μεταβολή: «ένας τρόπος ορισμού της φύσης: φύση λέγεται η πρωταρ-

χική ύλη που υπόκειται στο καθένα από εκείνα τα όντα που έχουν μέσα τους μια 

αρχή κίνησης και μεταβολής. Ένας άλλος τρόπος ορισμού: φύση λέγεται η μορφή 

ενός όντος και το είδος του κατά πως το αποδίδει ο ορισμός του»17. Η μεταβολή 

                                                           
15 Φυσικῆς ἀκροάσεως 191 a 12 – 21 (μτφρ. Β. Μπετσάκος). Πβ. και 190 a 33 – b 3 (μτφρ. Β. 

Μπετσάκος): «…είναι φανερό ότι στις πρώτες περιπτώσεις υπόκειται αναγκαστικά κάτι, το ο-

ποίο υφίσταται το γίγνεσθαι (για την ακρίβεια ένα ποσό, μια ποιότητα, μια σχέση, ένας τόπος 

γίνονται αναφερόμενα σε κάτι που υπόκειται̇ μόνο η ουσία δεν αποδίδεται σε κάτι άλλο που 

υπόκειται, ενώ όλα τα προηγούμενα αποδίδονται στην ουσία̇ ̇κι αν το καλοεξετάσουμε, θα γίνει 

φανερό ότι και οι ουσίες και όλα τα άλλα απλά όντα γίνονται από κάτι που υπόκειται». Βλέπε 

ακόμη και 191 a 4 – 7 (μτφρ. Β. Μπετσάκος): «και είναι φανερό ότι κάτι πρέπει να υπόκειται 

των εναντίων και ότι τα ενάντια είναι δύο. Αλλά με μία άλλη λογική αυτό δεν είναι αναγκαίο̇ 

διότι επαρκεί και από μόνο του αυτό το κάτι που διακρίνεται από τα ενάντια για να προκαλέσει 

μέσω της απουσίας ή της παρουσίας τη μεταβολή». Επιπλέον, οι αρχές δεν είναι δυνατόν να 

είναι λιγότερες από δύο και περισσότερες από τρείς. Βλ. σχετ. και 189 b 27 – 29: «ὅτι μὲν 

οὖν οὔτε ἓν τὸ στοιχεῖον οὔτε πλείω δυοῖν ἢ τριῶν, φανερόν· τούτων δὲ πότερον, καθάπερ 

εἴπομεν, ἀπορίαν ἔχει πολλήν».  
16 Φυσικῆς ἀκροάσεως 192 b 8 – 15 (μτφρ. Β. Μπετσάκος). Παράλληλα απορρίπτει την αντί-

ληψη κατά την οποία η φύση αποτελεί προϊόν τέχνης (Φυσικῆς ἀκροάσεως 192 b 16 – 23), 

εφόσον αυτά τα προϊόντα δεν διαθέτουν κάποια έμφυτη τάση μεταβολής και έτσι, ουσιαστι-

κά αντιτίθεται στην πλατωνική αντίληψη κατά την οποία η φύση συνιστά έργο κάποιου δη-

μιουργού (Βλ. ενδ. Τίμαιος 29 d – e).  
17 Φυσικῆς ἀκροάσεως 193 a 29 – 32 (μτφρ. Β. Μπετσάκος). Ο Αριστοτέλης αποδίδει στη 

φύση μια εσωτερική δύναμη κίνησης και ηρεμίας, ενώ αντίθετα ο Πλάτων δηλώνει ότι ο φυ-

σικός κόσμος απαιτεί έναν δημιουργό, μία εξωτερική κινητήριο δύναμη (Βλ. ενδ. Τίμαιος 29 
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των φυσικών σωμάτων, έχει ως προαπαιτούμενα την ύλη και την μορφή18, ενώ 

ο Αριστοτέλης δηλώνει επιπλέον ότι η φύση των πραγμάτων ταυτίζεται περισ-

σότερο με τη μορφή και όχι με την ύλη: «και η μορφή είναι σε μεγαλύτερο βαθ-

μό φύση απ’ όσο είναι η ύλη. Πρώτον, γιατί το κάθε πράγμα ορίζεται όταν υπάρ-

χει πραγματωμένο και όχι όταν υπάρχει ως δυνατότητα»19. Η ταύτιση της φύσης 

με τη μορφή από τον Αριστοτέλη20, εξυπηρετεί ως σημείο αναφοράς για τον ο-

ρισμό των πραγμάτων που υφίστανται φύσει21, καθιστώντας τα κατά συνέπεια 

ορίσιμα. Η μορφή ταυτίζεται επίσης με την ύπαρξη, αλλά για τον δάσκαλο του 

Αριστοτέλη, Πλάτωνα, αυτή η ταύτιση την τοποθετεί εκτός φύσης22. Επιπλέον, 

ασκεί κριτική στον Πλάτωνα σχετικά με την ύλη, αφού πιστεύει ότι οι Πλατω-

νικοί συγχέουν την ύλη με την στέρηση, ενώ επιπλέον ταυτίζοντας το μέγα και 

το μικρό, καταλήγουν να θεωρούν την υποκείμενη φύση μονάδα23, επιπλέον, η 

αντίληψη του Πλάτωνα σχετικά με το μέγα και το μικρό ερμηνεύεται από τον 

Αριστοτέλη ως θεωρία ενότητας του παντός θεμελιωμένη σε έναν πρωταρχικό 

παράγοντα24. Η μελέτη της ύλης και της μορφής των πραγμάτων συνιστά εντέ-
                                                                                                                                                                                     

e). Επιπλέον, κατά τον Αριστοτέλη η φύση ενέχει μια δύναμη αλλαγής, (η ύλη προσπαθεί να 

ενταχθεί σε μία μορφή) ενώ για τον Πλάτωνα η ύλη είναι κάτι που αντιστέκεται στην από-

πειρα του δημιουργού να τη μορφοποιήσει: «οὕτω δὴ πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν παραλαβὼν οὐχ 

ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας, 

ἡγησάμενος ἐκεῖνο τούτου πάντως ἄμεινον» (Τίμαιος 30 a).  
18Φυσικῆς ἀκροάσεως 191 b 20: «γίγνεται πᾶν ἔκ τε τοῦ ὑποκειμένου καὶ τῆς μορφῆς».  
19 Φυσικῆς ἀκροάσεως 193 b 6 – 8 (μτφρ. Β. Μπετσάκος). Σε αυτό το σημείο ο Αριστοτέλης 

προσεγγίζει τους Πλατωνικούς αλλά φροντίζει να διαχωρίσει τη θέση του επισημαίνοντας ότι 

εκείνοι που κάνουν λόγο για ιδέες διαπράττουν το ίδιο σφάλμα με τους μαθηματικούς, καθώς 

εξετάζουν τα φυσικά όντα απομονωμένα από την κίνηση, αν και αυτά επιδέχονται αυτή την 

απομόνωση σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα μαθηματικά (Φυσικῆς ἀκροάσεως 193 b 35 – 

194 a 7). Μελετούν δηλαδή τα όντα αποσυνδεδεμένα από την ύλη, αποδίδοντάς τους κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αυτοδύναμη και άυλη ύπαρξη. 
20 «καὶ μᾶλλον αὕτη (ενν. ἡ μορφὴ) φύσις τῆς ὕλης» (193 b 6 – 7), πβ. και «ἡ ἄρα μορφὴ φύ-

σις» (193 b 18).   
21 Φυσικῆς ἀκροάσεως 193 b 7 – 8.  
22 Δηλαδή η πραγματική μορφή των πραγμάτων συνιστά ένα πρότυπο γι’ αυτά, ευρισκόμενο 

εκτός της φύσης, το οποίο μεταχειρίστηκε ο δημιουργός για την κατασκευή του κόσμου: 

«ὅτου μὲν οὖν ἂν ὁ δημιουργὸς πρὸς τὸ κατὰ ταὐτὰ ἔχον βλέπων ἀεί, τοιούτῳ τινὶ προσχρώμε-

νος παραδείγματι, τὴν ἰδέαν καὶ δύναμιν αὐτοῦ ἀπεργάζηται…» (Τίμαιος 28 a).  
23 Φυσικῆς ἀκροάσεως 192 a 11 – 25. Σε αυτό το σημείο έχει κατά νου και τον πλατωνικό 

Τίμαιο (50d 3, 51a 4-5), ενώ σχολιάζει την αντίληψη του δασκάλου του σχετικά με το μέγα 

και το μικρό ως αρχών. Βλ. σχετ. και: «ὁ δὲ Πλάτων εἰ καὶ φαίνεται λέγων καὶ αὐτὸς τρεῖς 

ἀρχὰς τό τε μέγα καὶ τὸ μικρὸν καὶ ἔτι τὸ ἕν, ὅπερ τὸ εἶδος ἔλεγεν, ἀλλ' οὖν τὸ μέγα καὶ τὸ μι-

κρὸν ἐπὶ τῆς ὕλης ἄμφω ἔφερεν (ὀνόματα γὰρ δύο καθ' ἑνὸς πράγματος κατηγορεῖ· τὴν γὰρ 

ὕλην μέγα καὶ μικρὸν ἐκάλει). ὥστε οὐχ ὁμοίως ἡμῖν τὴν τριάδα τῶν ἀρχῶν εἰσέφερεν» (Ἰωάν-

νης Φιλόπονος, Είς τό Α τῆς Αριστοτέλους φυσικῆς ἀκροάσεως 191 b 35 CAG vol. 16 p. 

182.26 – 183. 2).   
24 Φυσικῆς ἀκροάσεως 187 a 12 – 20. Βλ. σχετ. και: «πλὴν ὁ μὲν Πλάτων μέγα καὶ μικρὸν τὴν 

ὕλην ἔλεγεν, ἐκ μιᾶς ἀντιθέσεως πάσας αὐτῇ δυνάμει τὰς ἀντιθέσεις προσεῖναι μαρτυρῶν… εἰ 

μὴ ἄρα ὁ Πλάτων οὐχ ὡς δύο ἀρχὰς μέγα καὶ μικρὸν τὴν ὕλην ἔλεγεν, ἀλλὰ συμβολικῶς, 

ὥσπερ καὶ δυάδα ἀόριστον καὶ ἀσυμμετρίαν, ἧς μέρη ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ πολὺ καὶ 
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λει το αντικείμενο του φυσικού, αφού η φύση υφίσταται τόσο ως ύλη, αποτε-

λώντας το μέσο της επίτευξης του σκοπού προς τον οποίο τείνει η ανάπτυξή ε-

νός αντικειμένου, όσο και ως μορφή ενός αντικειμένου, απαρτίζοντας τον σκο-

πό προς τον οποίο τείνει η ανάπτυξή του25.  

 

α) Αίτια 

 

Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την ύπαρξη τεσσάρων αιτίων, τα οποία λει-

τουργούν εντός της φύσης και αυτά είναι: α) το υλικό, με το οποίο δηλώνεται η 

προέλευση ενός πράγματος και υφίσταται ως συστατικό στοιχείο στο αντικεί-

μενο που κατασκευάζεται από αυτό: «αίτιο λέγεται αυτό που ενυπάρχει σε ένα ον 

και από το οποίο γίνεται κάτι, π.χ. ο χαλκός λέγεται αίτιο του ανδριάντος και ο 

άργυρος της φιάλης αίτια επίσης λέγονται και τα γένη των προηγούμενων»26, β) 

το ουσιαστικό, που φανερώνει τη μορφή: «αίτιο λέγεται το είδος και το υπόδειγ-

μα ενός όντος αυτό είναι αφενός ο ορισμός της ουσίας του όντος, καθώς και τα 

γένη του, ( αίτιο της μουσικής οκτάβας είναι ο λόγος δύο προς ένα, και εν γένει ο 

αριθμός), αφετέρου τα μέρη που περιέχονται στον ορισμό»27, γ) το ποιητικό, με 

το οποίο αποκαλύπτεται η προέλευση της πρώτης αρχής της κίνησης και της 

ηρεμίας: «αίτιο λέγεται αυτό στο οποίο έχει την αρχή της η πρώτη μεταβολή ή η 

παύση της, π.χ. αίτιο είναι ο άνθρωπος που σκέφτηκε και αποφάσισε κάτι, ή ο 

πατέρας είναι αίτιος του παιδιού του, και γενικότερα αυτό που κάνει κάτι είναι 

αίτιο αυτού που γίνεται, και αυτό που μεταβάλλει αυτού που μεταβάλλεται»28 και 

δ) το τελικό αίτιο, με το οποίο εκτίθεται ο στόχος: «αίτιο λέγεται αυτό που έχει 

τη λειτουργία τέλους δηλαδή αυτό χάριν του οποίου γίνεται κάτι, π.χ. αίτιο του 

περιπάτου είναι η υγεία ποιος είναι, με άλλα λόγια, ο λόγος που κάποιος βγαίνει 

να περπατήσει; Λέμε «για να έχει υγεία» και με τη φράση αυτή  θεωρούμε ότι έ-

χουμε δώσει απάντηση στο ερώτημα της αιτίας. Επιπλέον ανάλογα αίτια είναι και 

όσα παρεμβάλλονται σε μία διαδικασία μεταβολής που έχει την αρχή της σε ένα 

άλλο ον και οδηγεί σε ένα τέλος, π.χ. το αδυνάτισμα, η κάθαρση, τα φάρμακα και 

τα όργανα είναι επίσης αίτια της υγείας διότι όλα τους υπάρχουν χάριν του τέ-

λους, διαφέροντας όμως μεταξύ τους στο ότι τα μεν είναι ενέργειες, τα δε όργα-

να»29.  

Ο μαθητής του Αριστοτέλη, ο Εύδημος, σχολιάζοντας το έργο του Στα-

γειρίτη, αναγνωρίζει τον Πλάτωνα ως πρωτοπόρο στην επιστημονική θεώρηση 

της φύσης, αναφέροντας ότι αυτός, εκμεταλλευόμενος τα επιτεύγματα των Πυ-

θαγορείων και των Ελεατών, ανέπτυξε και έβαλε τάξη στις θεωρίες τους, εντο-

                                                                                                                                                                                     

ὀλίγον καὶ ἡ ἀνισότης πάντα τῇ ὕλῃ προσήκοντα» (Σιμπλίκιος, Είς τό Α τῆς Αριστοτέλους φυ-

σικῆς ἀκροάσεως ὑπόμνημα CAG vol. 9 p.150 7 – 15).  
25 Φυσικῆς ἀκροάσεως 193 b 22 – 194 b 15.  
26 Φυσικῆς ἀκροάσεως 194 b 23 – 26 (μτφρ. Β. Μπετσάκος).   
27 Φυσικῆς ἀκροάσεως 194 b 26 – 29 (μτφρ. Β. Μπετσάκος).  
28 Φυσικῆς ἀκροάσεως 194 b 29 – 32 (μτφρ. Β. Μπετσάκος).  
29 Φυσικῆς ἀκροάσεως 194 b 32 – 195 a 3 (μτφρ. Β. Μπετσάκος).  
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πίζοντας τις θεμελιώδεις αρχές, τις οποίες αποκάλεσε στοιχεία και ακόμη ανα-

φέρθηκε στην ύπαρξη των αιτίων, επιτρέποντας στη συνέχεια στον Αριστοτέλη 

να αναπτύξει τις θέσεις του σχετικά με την ύλη και τη μορφή, ενώ επιπλέον ο 

Πλάτων ταύτισε το ποιητικό αίτιο με τον θεϊκό νου και το τελικό αίτιο με την 

αγαθότητα της θεϊκής διάνοιας, με την οποία αφομοιώνει το σύνολο της αισθη-

τής φύσης στο νοητό του παράδειγμα. Επίσης, στο ίδιο χωρίο αναφέρεται ότι 

διέκρινε: «καὶ τὸ ποιητικὸν αἴτιον καὶ τὸ τελικὸν καὶ ἔτι πρὸς τούτῳ τὸ παραδειγ-

ματικόν, τὰς ἰδέας»30. Το παραδειγματικόν αίτιο, το οποίο αναφέρει ο Σιμπλί-

κιος, ταυτίζοντάς το με τις πλατωνικές ιδέες, αποτελεί βέβαια το ουσιαστικό αί-

τιο, ιδωμένο από το πρίσμα του Νεοπλατωνισμού. Ο Αριστοτέλης άλλωστε ο-

νόμασε αυτό το αίτιο παράδειγμα, επηρεασμένος από τον δάσκαλό του31 και 

προσφέροντας μια αφορμή στους νεοπλατωνικούς να συνδέσουν αυτό το αίτιο 

με τη θεωρία των ιδεών32. Ωστόσο, αναμφισβήτητα τόσο ο Εύδημος, όσο και οι 

σύγχρονοί του Αριστοτελικοί δεν είχαν την πρόθεση να κάνουν αυτή τη σύνδε-

ση, την οποία άλλωστε ούτε ο Αριστοτέλης επεδίωξε33. 

Ακόμη ο Εύδημος, δηλώνει ότι σε σχέση με τις πράξεις, είναι περισσότε-

ρο ωφέλιμο να γνωρίζουμε τα ειδικά, ενώ για την θεωρία τα γενικά, αναγνωρί-

ζει την ύπαρξη αρχών σε κάθε επιστήμη και επισημαίνει την αναγκαιότητα, την 

οποία παρουσιάζει για τον φυσικό φιλόσοφο η έρευνα σχετικά με αυτές: «ὁ μέ-

ντοι Εὔδημος… δείξας ὅτι πρὸς μὲν τὰς πράξεις εὐχρηστότερον εἰδέναι τὰ καθ' 

ἕκαστα, πρὸς δὲ θεωρίαν τὰ κοινά· “κοινότατον, φησί, φαίνεται περὶ τὰς ἐπιστή-

μας τὸ τῶν ἀρχῶν· ὑπάρχουσι γάρ τινες καθ' ἑκάστην. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων 

ἀναγκαῖον τῷ φυσιολογοῦντι τὰς ἀρχὰς πρῶτον ἐπισκέψασθαι”»34. Σε αυτό το 

                                                           
30 Fr. 31.  
31 Ο Αριστοτέλης επηρεάστηκε από την Πλατωνική φιλοσοφία, αλλά άσκησε επίσης δριμύ-

τατη κριτική σε αυτήν. Ενδεικτικά αναφέρουμε την αντίθεσή του στην πλατωνική αντίληψη 

κατά την οποία οι μορφές συνιστούν αίτια (Φαίδων 1000 d και Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 

335 b 18 – 24). Βλ. ακόμη G. Fine, “Forms as Causes: Plato and Aristotle,” στο A. Graeser 

(ed.), Mathematics and Metaphysics in Aristotle, Haupt, Bern, 1987, σελ. 69–112∙ C. Natali 

“Aitia in Plato and Aristotle. From Everyday Language to Technical Vocabulary,” στο C. Vi-

ano, C. Natali, M. Zingano (eds.), Aitia I: Les Quatres Causes: Origines et Interpretation, 

Leuven: Peeters, (2013), σελ. 39 – 73 και C. C. W. Taylor, “Forms as Causes in the Phaedo”, 

Mind, New Series 78 (1969), σελ. 45 – 59.   
32 Οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι επιχείρησαν να συμφιλιώσουν την φυσική θεωρία του Αρι-

στοτέλη με την αντίστοιχη πλατωνική. Βλ. σχετ. J. Opsomer, “The Integration of Aristotelian 

Physics in a Neoplatonic Context – Proclus on Movers and Divisibility”, στο Physics and 

Philosophy of Nature in Greek Neoplatonism, R. Chiaradonna, F. Trabattoni (eds.), Brill, 

Leiden, 2009, σελ. 189 – 230 και L. P. Gerson, Aristotle and Other Platonists, Cornell Uni-

versity Press, Ithaca and London, 2005, σελ. 101 – 129.  
33 Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Ιωάννης Φιλόπονος (194 b 26 CAG vol. 16 p.244. 14 – 23) 
34 Fr. 32. Σε αυτό το σημείο του χωρίου βρίσκεται σε συμφωνία με τον Αριστοτέλη, συνδέο-

ντας την πράξη με τα καθ᾽ ἕκαστα και την θεωρία με τα καθόλου: «ἡ μὲν ἐμπειρία τῶν καθ᾽ 

ἕκαστόν ἐστι γνῶσις ἡ δὲ τέχνη τῶν καθόλου, αἱ δὲ πράξεις καὶ αἱ γενέσεις πᾶσαι περὶ τὸ καθ᾽ 

ἕκαστόν εἰσιν…ἀλλ᾽ ὅμως τό γε εἰδέναι καὶ τὸ ἐπαΐειν τῇ [25] τέχνῃ τῆς ἐμπειρίας ὑπάρχειν 
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σημείο αντικαθιστά τον όρο καθόλου, τον οποίο μεταχειρίζεται ο Αριστοτέλης 

με τον όρο κοινά, έχοντας αναμφίβολα υπ’όψιν του το έργο Μετὰ τὰ φυσικὰ, 

όπου οι δύο όροι ταυτίζονται: «τὸ δὲ καθόλου κοινόν: τοῦτο γὰρ λέγεται καθό-

λου ὃ πλείοσιν ὑπάρχειν πέφυκεν»35. Ο Αριστοτέλης περιγράφοντας ότι η πραγ-

ματικότητα αποτελείται από «καθ᾽ έκαστον» και από «καθόλου», δηλώνει ότι 

οφείλουμε επαγωγικά να ερευνάμε, πρώτα, τα πράγματα, προκειμένου να κα-

τευθυνθούμε στα καθόλου, στα γενικά τους γνωρίσματα  ώστε, μετέπειτα να 

μπορούμε, αποκτώντας την γνώση των καθόλου, να γνωρίσουμε την επιμέρους 

φύση των πραγμάτων36. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι το «καθ’ έκαστον» συ-

νιστά κάποιο συγκεκριμένο και ατομικό γνώρισμα, ενώ το «καθόλου» είναι κά-

ποια γενική ιδιότητα, χαρακτηριστική πολλών ατομικών όντων. Τα καθόλου 

φαίνεται να σχετίζονται με την πλατωνική θεωρία των ιδεών, αλλά δεν ταυτίζο-

νται με αυτήν, καθώς ο Αριστοτέλης υποβαθμίζει τον ιδεαλισμό προς όφελος 

μιας πιο φυσιοκρατικής άποψης και επιχειρηματολογεί κατά της ταύτισης των 

καθολικών εννοιών με την ουσία των πραγμάτων37. Ουσιαστικά, ο Εύδημος 

χρησιμοποιεί τον όρο κοινά επιδιώκοντας να αποσαφηνίσει ότι τα καθόλου 

πρέπει να νοούνται ως κοινά γνωρίσματα, συνδεόμενα δηλαδή με τα πράγματα, 

αλλά σε καμία περίπτωση αυθύπαρκτα, όπως είναι για παράδειγμα οι πλατωνι-

κές ιδέες.   

Επιπλέον, ο Εύδημος επιζητεί ακρίβεια στον ορισμό των εννοιών της φυ-

σικής φιλοσοφίας, επιχειρώντας μάλιστα να τις προσδιορίσει, περιγράφοντας 

τες και αναλύοντας τις διαφορές τους: «Αξίζει να μελετηθεί τί είναι αρχή, αίτιο 

και στοιχείο. Ο Αλέξανδρος (ο Αφροδισιεύς) ισχυρίζεται ότι αυτά διαφέρουν με-

ταξύ τους στο ότι ιδίως το ποιητικό αίτιο – αυτό από το οποίο ξεκινά η κίνηση, 

αποκαλείται ἀρχὴ, ενώ το τελικό αίτιο και η μορφή (εἶδος), τα οποία αποτελούν 

τελικά αίτια στα φυσικά πράγματα χαρακτηρίζονται αἴτια και τέλος, το ενυπάρχον 

ως ύλη χαρακτηρίζεται στοιχεῖον. Φαίνεται ότι ο Αλέξανδρος ακολουθεί στενά 

τον Εύδημο, ο οποίος πρεσβεύει ότι, ενώ το αἴτιον περιγράφεται με τέσσερις τρό-

πους, το στοιχεῖον αποκαλείται έτσι με την έννοια της ύλης, καθώς τα στοιχεία 

φαίνεται ότι ενυπάρχουν σε ένα πράγμα, όπως τα γράμματα ενυπάρχουν στη λέξη. 

Με αυτόν τον τρόπο και ο χαλκός αποκαλείται αίτιο της χρονικής αντοχής των 

έργων, ενώ αἴτιο αποκαλείται και η κίνηση, καθώς την χαρακτηρίζουμε αρχή (α-

                                                                                                                                                                                     

οἰόμεθα μᾶλλον, καὶ σοφωτέρους τοὺς τεχνίτας τῶν ἐμπείρων ὑπολαμβάνομεν, ὡς κατὰ τὸ 

εἰδέναι μᾶλλον ἀκολουθοῦσαν τὴν σοφίαν πᾶσι» (Μετά τά φυσικά 981 a 15 – 27). 
35 1038 b 11.  
36 184 a 21 – 26.  
37 «τίνος οὖν οὐσία τοῦτ᾽ ἔσται; ἢ γὰρ πάντων ἢ οὐδενός, πάντων δ᾽ οὐχ οἷόν τε: ἑνὸς δ᾽ εἰ 

ἔσται, καὶ τἆλλα τοῦτ᾽ ἔσται: ὧν γὰρ μία ἡ οὐσία καὶ τὸ τί ἦν εἶναι ἕν, καὶ αὐτὰ ἕν» (Μετὰ τὰ 

φυσικὰ 1038 b 12 – 16). Κατά τον Μεσαίωνα, γύρω από αυτή την αντίθεση στον Πλατωνι-

σμό, θα αναπτυχθούν δύο απόψεις, ο ρεαλισμός, ο οποίος είναι πλησιέστερα στον Πλάτωνα, 

κατά τον οποίο τα καθόλου διαθέτουν αντικειμενική ανεξάρτητη οντότητα και ο ακραίος νο-

μιναλισμός, κατά τον οποίο τα καθόλου απλά έχουν λάβει ονόματα. 
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φετηρία), όπως πχ η φιλονικία αποτελεί αρχή της λοιδορίας. Έτσι, λοιπόν αποκα-

λούν την ἀρχὴν και το στοιχεῖον αἴτια, αλλά αυτό χάριν του οποίου συντελείται 

κάτι (τὸ οὗ ἕνεκα), δεν επιδέχεται τον χαρακτηρισμό του στοιχείου, καθώς δεν 

ενυπάρχει σε αυτό που το προκαλεί, όπως για παράδειγμα στη σχέση του περιπά-

του με την υγεία, αφού αυτή δεν συνιστά ἀρχὴ του περιπάτου, αλλά περισσότερο 

αἰτία. Επιπλέον, αυτό χάριν του οποίου συμβαίνει κάτι (τὸ οὗ ἕνεκα) και η μορφή 

(εἶδος) βρίσκονται πολύ κοντά και συχνά ταυτίζονται. Γι’ αυτό το λόγο αυτό χά-

ριν του οποίου συντελείται κάτι (τὸ οὗ ἕνεκα), φαίνεται να συνιστά αἴτιον»38. Σε 

αυτό το χωρίο ο Εύδημος προβάλλει την αντίληψη, ότι προκειμένου κάποιο 

αἴτιον να χαρακτηριστεί ἀρχὴ, πρέπει να ενυπάρχει σε κάτι, όπως φαίνεται από 

το παράδειγμα με τον περίπατο και την υγεία. Το εγχείρημά του να καθορίσει 

τις έννοιες της φυσικής φιλοσοφίας, αναμφίβολα σχετίζεται με την ανάγκη να 

ερμηνευθεί η αριστοτελική άποψη σχετικά με το θέμα, αλλά επιπλέον και με 

την υποχρέωση να βρεθεί μια κοινή γλώσσα διαλόγου ή και σύγκρουσης με άλ-

λες σχολές, οι οποίες περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο τον φυσικό κόσμο, 

όπως οι Πλατωνικοί και οι Στωικοί39. Βέβαια, ο καθορισμός αυτών των εννοιών 

φαίνεται, ότι αποτελούσε αρκετά δύσκολο έργο, καθώς αυτή η προσπάθεια συ-

νεχίζεται ακόμη και την εποχή του Σιμπλίκιου. Αξίζει επίσης να παρατηρήσου-

με τον παραλληλισμό της φυσικής φιλοσοφίας με την γραμματική («ἐνυπάρχειν 

γὰρ δοκεῖ τὰ στοιχεῖα ὥσπερ ἐν διαλέκτῳ τὰ γράμματα»), αλλά και με την ψυχο-

λογία («φαμὲν δὲ εἶναι ταύτην (ενν. τήν κίνησιν) ἀρχήν, ὅθεν νεῖκος λοιδορίας 

ἀρχή»), ένδειξη ενδεχομένως ενός πρώιμου ισομορφισμού, καθώς εκφράζεται – 

έστω και στο πλαίσιο ενός παραδείγματος, η πεποίθηση ότι η τάξη και η σύν-

δεση, η οποία υπάρχει στον φυσικό κόσμο, βρίσκει αναλογία στην γραμματική 

και στην συναισθηματική έκφραση του ανθρώπου, αν και ο Εύδημος δεν προ-

χωρά στο επόμενο βήμα, δηλαδή την διακήρυξη ότι οι ομοιότητες του φυσικού 

κόσμου ανταποκρίνονται σε ομοιότητες της γραμματικής και της ψυχολογίας 

και ότι η αλυσίδα αιτίων της μιας επιστήμης αντιστοιχεί στις άλλες, όπως έκα-

ναν σε μεγάλο βαθμό οι Στωικοί40. 

                                                           
38 Fr. 32.  
39 Βλ. ενδ. για τις αντιλήψεις των δύο σχολών για τα αίτια C. Steel, “Neoplatonic versus Sto-

ic Causality: The Case of the Sustaining Cause (‘sunektikon’),” Quaestio 2: Causality, C. Es-

posito, P. Porro (eds.), (Yearbook of the History of Metaphysics), 2002, Turnhout, Brepols, 

σελ. 77–93. Γενικότερα για την εξέλιξη της Φυσικής και Μεταφυσικής στον αρχαίο κόσμο 

και ειδικότερα για την διαμάχη Στωικών και Επικούρειων, επάνω σε ένα περιπατητικό υπό-

βαθρο, βλ. D. Sedley, “Hellenistic Physics and Metaphysics”, The Cambridge History of Hel-

lenistic Philosophy, K. Algra, J. Barnes et. al. (eds.), Cambridge University Press, 

Cambridge, 1999, σελ. 355 – 411.  
40 Οι Στωικοί αναγνωρίζουν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα, το λεκτόν, και τα ό-

ντα, επισημαίνοντας ότι το πρώτο είναι ασώματο (SVF II 132) και υπάρχει ανάμεσα στο νό-

ημα και το όν: «μέσον τοῦ τε νοήματος καὶ τοῦ πράγματος» (SVF II 168), αν και δεν ταυτί-

ζουν το λεκτόν  με τα όντα (SVF II 335). Ας σημειωθεί ότι ο Σπινόζα θα εκφράσει αντίστοιχη 

άποψη με τον Εύδημο ισχυριζόμενος ότι «η τάξη και η σύνδεση των ιδεών είναι ίδια με την 
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 Εκτός από τον Εύδημο και ο Στράτων ενδιαφέρθηκε για την έρευνα των 

πρώτων  αρχών, περιγράφοντας ως υλικές αρχές του σύμπαντος τις ποιότητες41 

αναγνωρίζοντας ως τέτοιες το ψυχρό και το θερμό και επισημαίνοντας ότι τα 

πάντα προκαλούνται από αυτές τις δύο αντίθετες δυνάμεις42. Ωστόσο, παρά την 

αναγνώριση της θερμότητας και του ψύχους ως δρώντων δυνάμεων, φαίνεται 

ότι θεωρούσε σημαντικότερη υλική αρχή από την ψυχρότητα τη θερμότητα43, 

ευρισκόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο σε συμφωνία με τον Αριστοτέλη44, ο οποί-

ος σε κάποια σημεία του έργου του αντιμετωπίζει την θερμότητα ως ενεργητική 

αρχή και την ψυχρότητα ως παθητική45, συνδέοντάς την με την ύλη46 και περι-

γράφοντάς την ως έλλειψη θερμότητας47. Ενδεχομένως, αυτή η αντίληψη να 

σχετίζεται και με την άποψη του Αριστοτέλη κατά την οποία το πυρ (το οποίο, 

όπως θα δούμε σχετίζεται με τη θερμότητα) και η γη υπάρχουν στα άκρα του 

κόσμου και είναι περισσότερο αγνά στοιχεία, ενώ το ύδωρ (το οποίο σχετίζεται 

με το ψύχος)  και ο αέρας, βρίσκονται στο μέσο και είναι αναμεμειγμένα48. Αυ-

                                                                                                                                                                                     

τάξη και τη σύνδεση των πραγμάτων» (Ηθική, ΙΙ πρόταση 7, μτφρ. Ε. Βανταράκης, εισαγωγή 

Β. Γρηγοροπούλου, εκδ. Εκκρεμές, 2009, σελ. 153).   
41 Fr. 42 – 44.  
42 Fr. 45 – 48.  Ο Στράτων συμφωνεί με τον Αριστοτέλη, ο οποίος υποστήριζε ότι το ψυχρό, 

όπως και το θερμό, αποτελεί ενεργητική δύναμη: «Θερμὸν δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν 

τὰ μὲν τῷ ποιητικὰ εἶναι τὰ δὲ τῷ παθητικὰ λέγεται» (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 329 b 24 – 

26), αλλά και: «Ὅσοι μὲν οὖν ἓν μόνον λέγουσιν, εἶτα πυκνώσει καὶ μανώσει τἆλλα γεννῶσι, 

τούτοις συμβαίνει δύο ποιεῖν τὰς ἀρχάς, τό τε μανὸν καὶ τὸ πυκνὸν ἢ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν· 

ταῦτα γὰρ τὰ δημιουργοῦντα, τὸ δ' ἓν ὑπόκειται καθάπερ ὕλη» (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς  330 

b 9 – 13). 
43 «Στράτων ἐκ Λαμψάκου τὴν θερμὴν οὐσίαν ἔλεγεν αἰτίαν πάντων ὑπάρχειν» (Fr. 48). 
44 «πάντα δὲ τὰ μόρια καὶ πᾶν τὸ σῶμα τῶν ζῴων ἔχει τινὰ σύμφυτον θερμότητα φυσικήν· διὸ 

ζῶντα μὲν φαίνεται θερμά, τελευτῶντα δὲ καὶ στερισκόμενα τοῦ ζῆν τοὐναντίον…ἀνάγκη τοί-

νυν ἅμα τό τε ζῆν ὑπάρχειν καὶ τὴν τοῦ θερμοῦ τούτου σωτηρίαν, καὶ τὸν καλούμενον θάνατον 

εἶναι τὴν τούτου φθοράν» (Περί ζωῆς καὶ θανάτου 469 b 6 – 20). Η θερμότητα βέβαια σε ορ-

γανικό επίπεδο δεν ταυτίζεται με το πυρ, αλλά επισημαίνεται ο δημιουργικός της χαρακτή-

ρας: «πάντων μὲν γὰρ ἐν τῷ σπέρματι ἐνυπάρχει ὅπερ ποιεῖ γόνιμα εἶναι τὰ σπέρματα, τὸ κα-

λούμενον θερμόν. τοῦτο δ' οὐ πῦρ οὐδὲ τοιαύτη δύναμίς ἐστιν ἀλλὰ τὸ ἐμπεριλαμβανόμενον ἐν 

τῷ σπέρματι καὶ ἐν τῷ ἀφρώδει πνεῦμα καὶ ἡ ἐν τῷ πνεύματι φύσις, ἀνάλογον οὖσα τῷ τῶν 

ἄστρων στοιχείῳ…ὅτι μὲν οὖν ἡ ἐν τοῖς ζῴοις θερμότης οὔτε πῦρ οὔτε ἀπὸ πυρὸς ἔχει τὴν 

ἀρχὴν ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶ φανερόν» (Περὶ ζῴων γενέσεως 736 b 33 – 737 a 7), πβ. και Περὶ 

ζῴων μορίων 650 a 3 – 7). 
45 «ἔστιν δὴ τὰ αἴτια τὰ παρὰ τὴν ὕλην δύο, τό τε ποιοῦν καὶ τὸ πάθος… ποιεῖ δὲ τὸ ποιοῦν δυσὶ 

δυνάμεσι, καὶ πάσχει παθήμασιν δυσίν, ὥσπερ εἴρηται· ποιεῖ μὲν θερμῷ καὶ ψυχρῷ, τὸ δὲ πά-

θος ἢ ἀπουσίᾳ ἢ παρουσίᾳ θερμοῦ ἢ ψυχροῦ διὸ καὶ τὸ ψυχρὸν τῶν παθητικῶν μᾶλλον· ἐν τού-

τοις γάρ ἐστιν· καὶ γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ ὕδωρ ψυχρὰ ὑπόκειται. ποιητικὸν δὲ τὸ ψυχρὸν ὡς φθαρ-

τικὸν ἢ ὡς κατὰ συμβεβηκός» (Μετεωρολογικά 382 a 27 – b 7). Αξίζει να αναφέρουμε ότι αυ-

τή η αρχή υιοθετείται και από τους Στωικούς, οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζουν τα αίτια ως 

στοιχεία της ύλης (SVF II 307). 
46 «δεῖ δὲ λαβεῖν τὴν ὕλην ψυχρότητά τινα εἶναι» (Μετεωρολογικά 389 a 29). 
47 «ἡ δὲ ἔνδεια τῆς θερμότητος ψυχρότης ἐστίν» (Μετεωρολογικά 380 a 7 – 8). 
48 «Καὶ ἄκρα μὲν καὶ εἰλικρινέστατα πῦρ καὶ γῆ, μέσα δὲ καὶ μεμιγμένα μᾶλλον ὕδωρ καὶ ἀήρ» 

(330 b 33 – 331 a 1). 
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τή η περιγραφή του ψυχρού το καθιστά αρχή δευτερεύουσας σημασίας, η οποία 

είναι εξαρτημένη από την θερμότητα, αφού ορίζεται κατ’ ουσίαν από αυτήν49. 

Αυτές μάλιστα οι αντιλήψεις σχετικά με τη σημασία της θερμότητας θα κληρο-

δοτηθούν αυτούσιες και στην ιατρική επιστήμη της εποχής, με αποτέλεσμα η 

θερμότητα να αποκτήσει μεγάλη σημασία και για αυτήν 50.  

Βέβαια, σε άλλα σημεία, ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την ψυχρότητα ως 

ενεργητική αρχή, αποδίδοντάς της ισότιμο ρόλο με την θερμότητα στην δη-

μιουργία: «Ἐπεὶ δὲ τέτταρα αἴτια διώρισται τῶν στοιχείων, τούτων δὲ κατὰ συζυ-

γίας καὶ τὰ στοιχεῖα τέτταρα συμβέβηκεν εἶναι, ὧν τὰ μὲν δύο ποιητικά, τὸ θερ-

μὸν καὶ τὸ ψυχρόν, τὰ δὲ δύο παθητικά, τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρόν· ἡ δὲ πίστις τού-

των ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς· φαίνεται γὰρ ἐν πᾶσιν ἡ μὲν θερμότης καὶ ψυχρότης ὁρί-

ζουσαι καὶ συμφύουσαι καὶ μεταβάλλουσαι τά θ' ὁμογενῆ καὶ τὰ μὴ ὁμογενῆ…»51. 

                                                           
49 Βλ. σχετ.: «καὶ τῆς στερήσεως πρότερον ἡ κατάφασις (λέγω δ' οἷον τὸ θερμὸν τοῦ ψυχροῦ)» 

(Περὶ οὐρανοῦ 286 a 25 – 26). Πβ. και : «Ἕνα μὲν οὖν τρόπον τούτῳ διοίσει τὸ ἁπλῶς τι γίνε-

σθαι καὶ φθείρεσθαι τοῦ μὴ ἁπλῶς, ἄλλον δὲ τῇ ὕλῃ ὁποία τις ἂν ᾖ· ἧς μὲν γὰρ μᾶλλον αἱ δια-

φοραὶ τόδε τι σημαίνουσι, μᾶλλον οὐσία, ἧς δὲ στέρησιν, μὴ ὄν, οἷον τὸ μὲν θερμὸν κατηγορία 

τις καὶ εἶδος, ἡ δὲ ψυχρότης στέρησις…» (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 318 b 12 – 17).  
50 «Δοκέει δέ μοι ὃ καλέομεν θερμὸν, ἀθάνατόν τε εἶναι καὶ νοέειν πάντα καὶ ὁρῇν καὶ ἀκούειν 

καὶ εἰδέναι πάντα ἐόντα τε καὶ ἐσόμενα· τοῦτο οὖν τὸ πλεῖστον, ὅτε ἐταράχθη πάντα, ἐξεχώρη-

σεν εἰς τὴν ἀνωτάτω περιφορήν· καὶ ὀνομῆναί μοι αὐτὸ δοκέουσιν οἱ παλαιοὶ αἰθέρα. Ἡ δευτέ-

ρα μοῖρα κάτωθεν, αὐτὴ καλέεται μὲν γῆ, ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ πουλὺ κινοῦν· καὶ ἐν τουτέῳ 

ἔνι δὴ πουλὺ τοῦ θερμοῦ» (Ψευδο - Ἱπποκράτης, Περί σαρκῶν 2). Βέβαια η αντιμετώπιση της 

θερμότητας ως γενεσιουργού αιτίας πιθανότατα πηγάζει από αρχαιότερες εποχές, αφού ήδη 

οι Πυθαγόρειοι, απηχώντας πιθανότατα θρησκευτικές αντιλήψεις ηλιακών λατρειών, εντοπί-

ζουν στην θερμότητα τον συνεκτικό δεσμό ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους: «ἥλιόν τε καὶ 

σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας εἶναι θεούς· ἐπικρατεῖ γὰρ τὸ θερμὸν ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἐστὶ 

ζωῆς αἴτιον καὶ  ἀνθρώπων εἶναι πρὸς θεοὺς συγγένειαν, κατὰ τὸ μετέχειν ἄνθρωπον θερμοῦ» 

(Διογένης Λαέρτιος VΙΙΙ 27). Επιπλέον και ο Αρχέλαος παραδέχεται ακόμη την γενεσιουργό 

δύναμη της θερμότητας, τοποθετώντας όμως δίπλα της ισάξια και το ψύχος: «ἔλεγε δὲ δύο 

αἰτίας εἶναι γενέσεως, θερμὸν καὶ ψυχρόν» (Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 16), ενώ αργότερα οι Στωι-

κοί φιλόσοφοι θα την αναγνωρίσουν ως θεμελιώδες συστατικό της ψυχής: «Ζήνων δ' ὁ Κι-

τιεὺς καὶ Ἀντίπατρος ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς καὶ Ποσειδώνιος πνεῦμα ἔνθερμον εἶναι τὴν ψυχήν· 

τούτῳ γὰρ ἡμᾶς εἶναι ἔμπνους καὶ ὑπὸ τούτου κινεῖσθαι» (Διογένης Λαέρτιος VΙΙ 157). Οι α-

ντιλήψεις τους προσεγγίζουν μάλιστα τον Αριστοτέλη, ο οποίος αποδέχεται ότι κάθε έμψυχο 

ον διαθέτει θερμότητα, η οποία μάλιστα επιτελεί ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού: 

«πᾶσαν δ' ἀναγκαῖον τροφὴν δύνασθαι πέττεσθαι, ἐργάζεται δὲ τὴν πέψιν τὸ θερμόν· διὸ πᾶν 

ἔμψυχον ἔχει θερμότητα» (Περὶ ψυχῆς 416b). Αυτή η αντίληψη θα φτάσει ως τον 16ο αιώνα, 

αφού ο Δανός ιατρός και φιλόσοφος Petrus Severinus, σχολιάζοντας το χωρίο από το έργο 

Περί σαρκῶν, το οποίο παραθέσαμε,  θα εκφράσει την αντίληψη ότι o Ιπποκράτης απέδιδε τη 

λειτουργία του οργανισμού στο εσωτερικό πυρ, διακηρύττοντας ότι όλες οι σωματικές λει-

τουργίες οφείλονται σε αυτό, ενώ ο Θεόφραστος στο Περὶ φυτῶν αἰτιῶν αγγίζει αυτό το ζή-

τημα, αποκαλώντας αυτή τη ζωτική αρχή τό ἔμβιον τῆς φύσεως, χάρις στο οποίο όλα τα όντα 

ζουν και αναπτύσσονται (Idea Medicinae Philosophicae, Basel, 1571, σελ. 16 – 17), έχοντας 

υπόψιν του την παραδοχή του Θεόφραστου ότι κοινὴ πᾶσιν ἡ διὰ τοῦ σπέρματος γένεσις (Περὶ 

φυτῶν αἰτιῶν  1.1) αλλά παραβλέποντας ότι ο φιλόσοφος παρακάτω αναφέρεται στην ἔμβιον 

ὑγρότητα ως ζωτική αρχή.  
51 Μετεωρολογικά 378 b 10 – 15.  
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Επομένως, ο Στράτων κληρονομεί από τον Αριστοτέλη αυτήν την αντιφατική 

αντίληψη περί θερμού και ψυχρού ως ομοτάξιων αλλά και ταυτόχρονα ιεραρχι-

κά άνισων αρχών. Ο Αριστοτέλης πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του την λαϊκή 

αντίληψη σχετικά με τις ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στο θερμό και το ψυχρό52 

και επιχειρεί να την εντάξει στη φυσική του φιλοσοφία, διατηρώντας σε κάποια 

σημεία την υποβαθμισμένη σε σύγκριση με τη θερμότητα θέση του ψυχρού, 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις την αναβαθμίζει αποδίδοντάς του ισότιμο ενεργητικό 

ρόλο, όπως, όταν ισχυρίζεται ότι το θερμό συγκεντρώνει τα ομογενή, ενώ το 

ψυχρό συγκεντρώνει τόσο τα ομογενή, όσο και τα ετερογενή53. 

Επιπλέον, ο Στράτων, κατά αντιστοιχία της άποψης που δέχεται την φω-

τιά ως θεμελιώδη αιτία της θερμότητας, παραδεχόταν ως ουσία του πρωταρχι-

κού ψυχρού το νερό: «οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ αἰσθητὰ ταυτὶ προανακινῆσαι βέλτιόν 

ἐστιν, ἐν οἷς Ἐμπεδοκλῆς τε καὶ Στράτων καὶ οἱ Στωικοὶ τὰς οὐσίας τίθενται τῶν 

δυνάμεων, οἱ μὲν Στωικοὶ τῷ ἀέρι τὸ πρώτως ψυχρὸν ἀποδιδόντες, Ἐμπεδοκλῆς 

δὲ καὶ Στράτων τῷ ὕδατι»54. Λαμβάνοντας αυτή τη θέση ακολουθεί πιστά τον 

Αριστοτέλη, ο οποίος πραγματοποιεί μία διάκριση ανάμεσα σε απλά και σύνθε-

τα στοιχεία, επισημαίνοντας ότι τα απλά συνιστούν στοιχεία παρόμοιας φύσης 

με τα σύνθετα, αλλά δεν ταυτίζονται με αυτά, αναφέροντας ως παράδειγμα το  

«απλό» σώμα, το οποίο αντιστοιχεί στο πυρ και είναι παρόμοιο με αυτό αλλά 

δεν αποτελεί πυρ. Περιγράφει ακόμη το πυρ ως πλεόνασμα της θερμότητας, 

όπως ακριβώς και ο πάγος αποτελεί υπερβολή του ψύχους55. Έτσι, ο Αριστοτέ-

λης εκφράζει την πεποίθηση ότι το καθένα από τα στοιχεία χαρακτηρίζεται κατ' 

εξοχήν από μια ενιαία ποιότητα και συγκεκριμένα η γη από το ξηρό, το ύδωρ 

από το ψύχος, ο αέρας από το υγρό και το πυρ από τη θερμότητα56. 

Καθίσταται εμφανές ότι ο Στράτων, όπως και ο Εύδημος πριν από αυτόν, 

ακολουθεί στο ζήτημα των πρώτων αρχών τον Αριστοτέλη, συμβάλλοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο στην θεμελίωση της φυσικής φιλοσοφίας της σχολής. Κύρια 

επιδίωξη του Εύδημου ήταν η επεξήγηση της διδασκαλίας του Αριστοτέλη και 

αν και ο Στράτων δεν διακατεχόταν από παρόμοια φιλοδοξία ενίσχυσε τη θέση 

                                                           
52 Ο G. E. R. Lloyd παρατηρεί ότι σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες η θερμότητα συνδέε-

ται με τη ζωή αλλά και αισθήματα, όπως η χαρά, αποκτώντας έτσι θετική χροιά, ενώ αντίθε-

τα το ψύχος συνδέεται με τον θάνατο και συναισθήματα, όπως τον φόβο (“The Hot and the 

Cold, the Dry and the Wet in Greek Philosophy”, The Journal of Hellenic Studies 84 (1964), 

σελ. 92 – 106).  
53 «θερμὸν γάρ ἐστι τὸ συγκρῖνον τὰ ὁμογενῆ… ψυχρὸν δὲ τὸ συνάγον καὶ συγκρῖνον ὁμοίως τά 

τε συγγενῆ καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα» (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 329 β 25 – 29).  
54 Fr. 49.  
55 Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς  330 b 21 – 28. Βλ. ειδικ. «Τὰ δ' ἁπλᾶ τοιαῦτα μέν ἐστιν, οὐ μέ-

ντοι ταὐτά, οἷον εἴ τι τῷ πυρὶ ὅμοιον, πυροειδές, οὐ πῦρ, καὶ τὸ τῷ ἀέρι ἀεροειδές· ὁμοίως δὲ 

κἀπὶ τῶν ἄλλων» (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς  330 b 23 – 25). 
56 «Οὐ μὴν ἀλλ' ἁπλῶς γε τέτταρα ὄντα ἑνὸς ἕκαστόν ἐστι, γῆ μὲν ξηροῦ μᾶλλον ἢ ψυχροῦ, 

ὕδωρ δὲ ψυχροῦ μᾶλλον ἢ ὑγροῦ, ἀὴρ δ' ὑγροῦ μᾶλλον ἢ θερμοῦ, πῦρ δὲ θερμοῦ μᾶλλον ἢ ξη-

ροῦ» (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς  331 a 3 – 6). 
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της σχολής και στηρίχτηκε ταυτόχρονα σε αυτήν προκειμένου να εκφράσει σε 

άλλους τομείς της φυσικής προσωπικές  του θέσεις. 
 

β) Τύχη 

 

Στην αρχή της Ελληνιστικής εποχής είχε αναφυεί έντονα το ζήτημα της 

ύπαρξης ή απουσίας τυχαιότητας στο φυσικό και τον ανθρώπινο κόσμο57. Ο 

Αριστοτέλης εκφράζει την πίστη του στην ύπαρξη της τύχης, η οποία δεν ε-

ντάσσεται σε λογικούς κανόνες58 και προσδιορίζεται ως αίτιο το οποίο προκύ-

πτει συμπτωματικά σε ένα σύνολο πραγμάτων, τα οποία προϋποθέτουν προαί-

ρεση και στρέφονται προς έναν σκοπό: «ἡ τύχη δ' αἰτία κατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς 

                                                           
57 Όπως παρατηρεί ο S. Spyridakis, η αναταραχή η οποία επικρατούσε κατά την περίοδο των 

επιγόνων του Αλεξάνδρου και η συνειδητοποίηση της αστάθειας των ανθρωπίνων σχέσεων 

οδήγησε τους ανθρώπους στην πίστη, ότι η τύχη κυβερνά τη ζωή τους, με αποτέλεσμα η τύχη 

από μια αφηρημένη έννοια να εξυψωθεί σε σημαντική μορφή του πανθέου (“The Itanian Cult 

of Tyche Protogeneia”, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 18 (1969), σελ. 42 – 48), 

ενώ η A. Bounia αποδίδει αυτήν την τάση στην ανάγκη ενδυνάμωσης της αντίληψης για μια 

προσωπική μοίρα και για να καταστεί περισσότερο υποφερτός ο ατομικός βίος (The Nature 

of Collecting in the Classical World – Collections and Collectors 100 BCE - 100 CE, Leices-

ter, 1998, αδημ. διδ. διατρ. σελ. 132). Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι αυτό το ζήτημα απασχό-

λησε την Στοά, η οποία συμφωνώντας με τον Αναξαγόρα, περιέγραφε την τύχη ως αιτία, η 

οποία παραμένει αφανέρωτη στην ανθρώπινη λογική (SVF II 966), εντάσσοντάς την κατ’ 

αυτόν τον τρόπο στον φυσικό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζοντάς την ως αδιάφορη, 

τουλάχιστον όσον αφορά τη σχέση του σοφού με αυτή (SVF III 52). Επιπλέον, ο αντίπαλος 

της Στοάς Επίκουρος, εκκινώντας από την ατομική θεωρία του Δημόκριτου, ο οποίος επιτρέ-

πει αρκετά περιθώρια για την ανάπτυξη της τυχαιότητας στην περιγραφή της κοσμογονικής 

διαδικασίας, που πραγματοποιεί (Διογένης Λαέρτιος ΙΧ 31), σκιαγραφεί έναν κόσμο, στον 

οποίο υφίσταται τυχαιότητα, καθώς τα άτομα εκτρέπονται τυχαία και άσκοπα από τις τροχιές 

τους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το σύμπαν (Κικέρων, De Finibus I 6, 18 – 21). Ω-

στόσο, η μομφή του Κικέρωνα προς τον Επίκουρο δεν είναι απολύτως δίκαιη, αφού η τύχη 

στο σύμπαν του Επίκουρου δεν έχει ισότιμο ρόλο με την αναγκαιότητα (βλ. σχετ. A.A. Long, 

“Chance and Natural Law in Epicureanism”, Phronesis 22 (1977), σελ. 63 – 88). Συνεπώς, 

τόσο η Στοά, όσο και οι Επικούρειοι αλλά και οι Περιπατητικοί, όπως θα παρατηρήσουμε, 

επιχειρούν να εντάξουν το τυχαίο στον φυσικό κόσμο, δίχως ωστόσο να μεγαλοποιούν τη 

σημασία του για την λειτουργία του σύμπαντος. 
58 Φυσικῆς ἀκροάσεως 197 a 18 – 20: «καὶ τὸ φάναι εἶναί τι παράλογον τὴν τύχην ὀρθῶς». 

Ισχυριζόμενος ότι η τύχη δεν εμπίπτει σε λογικούς κανόνες, εννοεί ότι αποτελεί απρόβλεπτο 

παράγοντα, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί σε μία αλληλουχία αιτίων, τα οποία επι-

δέχονται λογική εξήγηση. Βλ. σχετ. Με την έννοια της τύχης στην περιπατητική φυσική και 

ηθική και D. Frede, “Accidental Causes in Aristotle”, Synthese, 92 (The Thought of Marjorie 

Grene), 1992, σελ. 39 – 62· J. Dudley, Aristotle's Concept of Chance: Accidents, Cause, Ne-

cessity, and Determinism, State University of New York Press, Albany, 2012· Μ. Johnson, 

“Luck in Aristotle’s Physics and Ethics”, στο D. Henry & K. Nielsen (eds.), Bridging the 

Gap between Aristotle’s Science and Ethics, Cambridge University Press Cambridge, 2015, 

σελ. 254 – 275· R. W. Sharples, Peripatetic Philosophy, 200 BC to AD 200 – An Introduction 

and Collection of Sources in Translation, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 

σελ. 211 – 234. 
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κατὰ προαίρεσιν τῶν ἕνεκά του γιγνομένοις»59. Επισημαίνει ότι τόσο η τύχη, όσο 

και το τυχαίο (αὐτόματον), αποτελούν φαινόμενα, τα οποία συντελούνται συ-

μπτωματικά (κατὰ συμβεβηκός), χάριν της εκπλήρωσης κάποιου σκοπού60 και 

καθώς τα αίτια, τα οποία προκαλούν το τυχαίο είναι ακαθόριστα, η τύχη δεν 

συνιστά ουσιώδες αίτιο, αλλά συμπτωματικό61. Ο Αριστοτέλης επισημαίνει α-

κόμη ότι η τύχη διαφέρει από το τυχαίο (αὐτόματον), κατά κύριο λόγο διότι το 

τυχαίο αποτελεί έναν γενικότερο όρο62, συμπεριλαμβάνοντας και γεγονότα, τα 

οποία συμβαίνουν από τη δράση όντων, που δεν διαθέτουν προαίρεση, δηλαδή 

η τύχη αποτελεί υποδιαίρεση του τυχαίου, καθώς αυτό αφορά κάθε είδους συμ-

βάντα, ενώ η τύχη σχετίζεται με γεγονότα, τα οποία συνδέονται με την πράξη 

και κατά συνέπεια η ύπαρξη προαίρεσης απαιτεί θεμελιώδη προϋπόθεση ύπαρ-

ξης της τύχης. Συνεπώς, όταν κάποια συντυχία εμφανίζεται χάρη στις ενέργειες 

των ανθρώπων αποκαλείται τύχη, ενώ όταν προκύπτει από μη λογικούς παρά-

γοντες αποκαλείται τυχαίο και κάτι συμβαίνει τυχαία, όταν όλες οι γραμμές της 

αιτιότητας συγκλίνουν, δίχως αυτή η σύγκλιση να προκύπτει ως αποτέλεσμα 

σκόπιμης επιλογής και προκύπτει ένα αποτέλεσμα, το οποίο είναι παρόμοιο με 

κάποιο που θα προέκυπτε από μία σειρά σκόπιμα επιλεγμένων ενεργειών. Η τυ-

χαιότητα αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος συνδέεται με το παράλογο και την 

έλλειψη τάξης και κατά συνέπεια συνιστά απειλή για την προσπάθεια οικοδό-

μησης ενός ερμηνευτικού μοντέλου της λειτουργίας του φυσικού κόσμου, αλλά 

ο Αριστοτέλης κατορθώνει με μαεστρία να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κίνδυνο 

προς όφελός του, ώστε να αποδυναμώσει τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν 

                                                           
59 Μετά τά Φυσικά 1065 a 30 – 31.  
60 Φυσικῆς ἀκροάσεως 196 b 15 – 25.  
61 Φυσικῆς ἀκροάσεως 197 a 8 – 14. Ο R.J. Hankinson, επιχειρώντας να διερευνήσει αν η 

τύχη και το αυτόματον αποτελούν αιτίες, επισημαίνει σωστά ότι συνιστούν μεν αιτίες αλλά 

σε καμία περίπτωση τέτοιες, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε κάποια αιτιακή αλυσίδα, 

στην οποία η μία αιτία θα προκύπτει από την άλλη και συνεπώς συνιστούν απρόβλεπτες αιτί-

ες (Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, Oxford University Press, Oxford, 

1998, σελ. 140). 
62 «Το αυτόματο διαφέρει από την τύχη γιατί έχει μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής: όλα τα τυχαία 

συμβάντα είναι και αυτόματα συμβάντα, όχι όμως και το αντίστροφο. Η τύχη και τα τυχαία 

συμβάντα, από τη μία,  είναι αυτά στα οποία θα μπορούσε να υπάρχει η ευτυχία και γενικότερα 

το ευ πράττειν. Γι’ αυτό και η τύχη είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη με το ανθρώπινο πράτ-

τειν…Άρα όσοι δεν έχουν καμία  πρόσβαση στο πράττειν, δεν έχουν και καμία πιθανότητα να 

πράξουν κάτι κατά τύχη…Το αυτόματο από την άλλη συναντάται και στα υπόλοιπα ζωντανά 

και σε πολλά άψυχα…Συμπέρασμα προφανές: σε όσα γίνονται και εξυπηρετούν κάποιο σκοπό, 

ανεξάρτητα από το αν επιδιώκει κανείς ή όχι αυτόν τον σκοπό, όταν συμβεί κάτι όχι λόγω αυ-

τού του σκοπού αλλά λόγω ενός εξωτερικού αιτίου, τότε το αποδίδουμε στο αυτόματο. Ενώ α-

ποδίδουμε στην τύχη μόνο μερικά από όσα γίνονται αυτόματα: όσα είναι θέματα προαίρεσης 

και συμβαίνουν σε όντα με προαίρεση» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 197 a 36 – b 22, μτφρ. Β. Μπε-

τσάκος).  
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την ύπαρξη μιας μηχανιστικής λειτουργίας του κόσμου63. Αν και αρνείται να 

αποδεχτεί απόλυτη τυχαιότητα, την μεταχειρίζεται προκειμένου να απορρίψει 

τον καθολικό ντετερμινισμό64, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το στρατόπεδο 

όσων πιστεύουν στην ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου απέναντι 

τόσο στον προκαθορισμό των πράξεών του, όσο και στην απρόβλεπτη τυχαιό-

τητά τους, καθώς αυτές καθιστούν την πράξη, η οποία συνιστά μάλιστα το ση-

μαντικότερο στοιχείο για την κατάκτηση ευδαιμονίας65, ανούσια.   

Ο Εύδημος, δεν συγκαταλέγει την τύχη ανάμεσα στα αίτια, αιτιολογώ-

ντας την στάση του με το επιχείρημα ότι προκύπτει απρόβλεπτα66, ενώ, επιχει-

ρώντας να ανανεώσει την αριστοτελική θέση, διορθώνοντας τις αδυναμίες της, 

χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα και τις αντιλήψεις άλλων φιλοσόφων67, συνδέ-

ει την τύχη με την κατάληξη ενός σκοπού, αφού επιδιώκει να προσφέρει μία 

πειστική ερμηνεία για το αποτέλεσμα που προκύπτει τυχαία από μία πράξη: «ὁ 

δὲ Εὔδημος οὕτως δείκνυσιν ὅτι ἡ τύχη ἐν τοῖς ἕνεκά του· “ἐν οἷς, φησί, τὸ εὐτυ-

χεῖν  καὶ τὸ ἀτυχεῖν, ἐν τούτοις ἐστὶν ἡ τύχη. ταῦτα δὲ ἐν οἷς ἀγαθοῦ ἐπίτευξις καὶ 

ἀπότευξις καὶ τὸ ἕνεκά του. πᾶς γὰρ ὁ ἕνεκά του πράττων ἀγαθοῦ ἐφίεται”»68. 

Ανάμεσα στις αντιλήψεις του προβάλλει ακόμη η άποψη ότι η φύση προηγείται 

της τέχνης και αυτήν την ακολουθεί η τύχη69 και με αυτήν την θέση, από τη μία 

επεξηγεί την άποψη του Αριστοτέλη, κατά την οποία ως αίτιο της δημιουργίας 

του σύμπαντος, η διάνοια και η φύση προηγούνται της τύχης70, ενώ ταυτόχρονα 

                                                           
63 Ο Αριστοτέλης μέμφεται συλλήβδην τους προηγούμενους φυσικούς φιλοσόφους ως υπο-

στηρικτές μηχανιστικών ερμηνειών για τα αίτια του κόσμου, υπαινισσόμενος μάλιστα τον 

Εμπεδοκλή και τον Αναξαγόρα (Φυσικῆς ἀκροάσεως  198 b 10 – 16).  
64 Περὶ Ἑρμηνείας 18 a 34 – 19 a 9.  
65 Βλ. ενδ. Ἠθικὰ Νικομάχεια 1099 a 3 – 7.  
66 «ἀπολογεῖται δὲ ὁ Εὔδημος ὑπὲρ τῶν παραλιπόντων ἐν τοῖς αἰτίοις τὴν τύχην λέγων· “εὐλό-

γως δὲ αὐτὴν παρέλιπον κατὰ συμβεβηκὸς οὖσαν, τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐδὲ εἶναι δοκεῖ, ἀλλὰ τὰ κα-

θ' αὑτά”» (Fr. 55).  
67 «τὸ δὲ καθάπερ ὁ παλαιὸς λόγος ὁ ἀναιρῶν τὴν τύχην πρὸς Δημόκριτον ἔοικεν εἰρῆσθαι. 

ἐκεῖνος γὰρ κἂν ἐν τῇ κοσμοποιίᾳ ἐδόκει τῇ τύχῃ κεχρῆσθαι, ἀλλ' ἐν τοῖς μερικωτέροις οὐδενός 

φησιν εἶναι τὴν τύχην αἰτίαν, ἀναφέρων εἰς ἄλλας αἰτίας οἷον τοῦ θησαυρὸν εὑρεῖν τὸ σκάπτειν 

ἢ τὴν φυτείαν τῆς ἐλαίας, τοῦ δὲ καταγῆναι τοῦ φαλακροῦ τὸ κρανίον τὸν ἀετὸν ῥίψαντα τὴν 

χελώνην, ὅπως τὸ χελώνιον ῥαγῇ. οὕτως γὰρ ὁ Εὔδημος ἱστορεῖ» (Fr. 54a). Επιπλέον, μνημο-

νεύει και τον Αναξαγόρα, ο οποίος, αν και θεωρεί ότι ο νους διαδραματίζει τον σημαντικότε-

ρο ρόλο στην δημιουργία του κόσμου, αποδίδει αρκετά φαινόμενα στην τύχη (Fr. 53). 
68 Fr. 56 Πβ. και Fr. 57: «καὶ Εὔδημος δέ· “ἂν μὲν τὸ κατὰ τὴν τέχνην, φησίν, ἐπιτελέσῃ, εὐτυ-

χία λέγεται, ἂν δὲ τὸ παρὰ ταύτην, ἀτυχία”». Όπως παρατηρεί η D.K.W. Modrak, ο Εύδημος, 

επιδιώκει να διορθώσει τις αριστοτελικές θέσεις (197 a 1 – 8), δηλώνοντας ότι η επιλογή και 

η διάνοια εμπλέκονται όταν γίνεται λόγος για την τύχη [“Phantasia, Thought and Science in 

Eudemus”, στο Eudemus of Rhodes, M. István Bodnár, W. W. Fortenbaugh (Eds.), Transac-

tion Publishers, New Brunswick – New Jersey, 2002, σελ. 191 – 206].   
69 Fr. 58.  
70 198 a 5 – 10: «ἐπεὶ δ' ἐστὶ τὸ αὐτόματον καὶ ἡ τύχη αἴτια ὧν ἂν ἢ νοῦς γένοιτο αἴτιος ἢ φύ-

σις, ὅταν κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιόν τι γένηται τούτων αὐτῶν, οὐδὲν δὲ κατὰ συμβεβηκός ἐστι 

πρότερον τῶν καθ' αὑτό, δῆλον ὅτι οὐδὲ τὸ κατὰ συμβεβηκὸς αἴτιον πρότερον τοῦ καθ' αὑτό. 

ὕστερον ἄρα τὸ αὐτόματον καὶ ἡ τύχη καὶ νοῦ καὶ φύσεως». 
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επιδιώκει να υποβαθμίσει ακόμη πιο πολύ τη σημασία της τύχης, ως παράγοντα 

δημιουργίας, αφού όπως υποστηρίζει ο δάσκαλός του: «τὸ δὲ μέγιστον καὶ κάλ-

λιστον ἐπιτρέψαι τύχῃ λίαν πλημμελὲς ἂν εἴη»71.  

Σε συνέχεια του θέματος, ο Στράτων, σαφώς επηρεασμένος από τις δη-

μοκρίτειες και επικούρειες αντιλήψεις και σε αντίθεση προς σύστοιχες στωικές 

θέσεις, αφιέρωσε το έργο Περὶ τοῦ συμβεβηκότος72 στη μελέτη του φαινομένου 

και αντιτιθέμενος  στη δημιουργό θεότητα του Πλάτωνα αλλά και στις θέσεις 

του Αριστοτέλη περί αὐτομάτου και τύχης, αναγνώριζε ότι η τύχη διαδραμάτισε 

ρόλο και στη δημιουργία του κόσμου, υποστηρίζοντας ότι, καθώς ο κόσμος δεν 

αποτελεί ζωντανή οντότητα και η θεότητα δεν μετέχει στη γένεση του σύμπα-

ντος, τα φυσικά γεγονότα ακολουθούν το τυχαίο: «καὶ μὴν τῶν ἄλλων Περιπα-

τητικῶν ὁ κορυφαιότατος Στράτων οὔτ' Ἀριστοτέλει κατὰ πολλὰ συμφέρεται καὶ 

Πλάτωνι τὰς ἐναντίας ἔσχηκε δόξας περὶ κινήσεως, περὶ νοῦ καὶ περὶ ψυχῆς καὶ 

περὶ γενέσεως, τελευτῶν <τε> τὸν κόσμον αὐτὸν οὐ ζῷον εἶναί φησι, τὸ δὲ κατὰ 

φύσιν ἕπεσθαι τῷ κατὰ τύχην· ἀρχὴν γὰρ ἐνδιδόναι τὸ αὐτόματον, εἶθ' οὕτως πε-

ραίνεσθαι τῶν φυσικῶν παθῶν ἕκαστον»73.  

Η τύχη απετέλεσε αντικείμενο μελέτης και του Δημήτριου του Φαληρέα, 

ο οποίος αφιέρωσε ένα έργο σε αυτήν, αλλά η δική του προσέγγιση ερμηνεύει 

τις ηθικές διαστάσεις του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η ἀσύνθετος τύχη εί-

ναι εφήμερη, ευμετάβλητη και δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε κανόνες, βάση των 

οποίων θα ήταν δυνατό να χαλιναγωγηθεί: «ἡ πρὸς τὸν βίον ἡμῶν ἀσύνθετος τύ-

χη, καὶ πάντα παρὰ <τὸν> λογισμὸν τὸν ἡμέτερον καινοποιοῦσα καὶ τὴν αὑτῆς 

δύναμιν ἐν τοῖς παραδόξοις ἐνδεικνυμένη, καὶ νῦν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, δείκνυσι πᾶσιν 

ἀνθρώποις Μακεδόνας εἰς τὴν Περσῶν εὐδαιμονίαν εἰσοικίσασα, διότι καὶ τού-

τοις ταῦτα τἀγαθὰ κέχρηκεν, ἕως <ἂν> ἄλλο τι βουλεύσηται περὶ αὐτῶν»74. Ο 

Δημήτριος περιγράφοντας την τύχη ουσιαστικά την εντάσσει, όπως και ο Αρι-

στοτέλης, στο άλογο και παράδοξο τμήμα του ηθικού κόσμου, αλλά δεν φαίνε-

ται – στα σωζόμενα τουλάχιστον χωρία, να επιχειρεί κάποια προσπάθεια να την 

περιγράψει ως φυσικό φαινόμενο, αλλά περισσότερο ενδιαφέρεται να σκιαγρα-

φήσει τις συνέπειές της στον ηθικό κόσμο, απεικονίζοντας τον άνθρωπο ως έρ-

μαιό της. Όμως, εκφράζοντας την άποψη ότι η βούληση της τύχης κυβερνά τα 

ανθρώπινα, αποκλίνει ξεκάθαρα από τις θέσεις του Αριστοτέλη, ο οποίος ανα-

                                                           
71 Μετά τά Φυσικά 1099 b 24 – 25.  
72 Διογένης Λαέρτιος V 59.  
73 Fr. 35. Για τις απόψεις του Πλάτωνα βλέπε ενδεικτικά Τίμαιος 34 b, ενώ σχετικά με τις 

αντιλήψεις του Αριστοτέλη περί τύχης βλέπε Φυσικῆς ἀκροάσεως 198 a 1 – 13, όπου ο Στα-

γειρίτης σε αντίθεση προς τον δημοκρίτειο και επικούρειο υλισμό δηλώνει ότι το αὐτόματον 

και η τύχη έπονται του νου και της φύσης: «ὕστερον ἄρα τὸ αὐτόματον καὶ ἡ τύχη καὶ νοῦ καὶ 

φύσεως».   
74 Fr. 81, παράβαλε ακόμη και Fr. 79, 80, 121. 
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γνωρίζει την ύπαρξη της τύχης στον ηθικό κόσμο, αλλά φροντίζει να μετριάσει 

την επίδρασή της στη ζωή του ανθρώπου75.    

 

γ) Κίνηση 

 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η κίνηση είναι συνεχές, το οποίο προσδιο-

ρίζεται ως αυτό που διαιρείται επ’ άπειρον76. Επίσης η κίνηση αποτελεί μετά-

βαση από μία κατάσταση σε μία άλλη, πραγμάτωση της εν δυνάμει κατάστασης 

ενός πράγματος στην πορεία προς την ενεργεία κατάσταση και παρουσιάζεται 

σε διάφορες εκφάνσεις: «Με δεδομένη, τώρα, σε κάθε γένος όντων τη διάκριση 

πραγματωμένης ύπαρξης και δυνητικής ύπαρξης, κίνηση είναι η διαδικασία της 

πραγμάτωσής του ως –  δυνατότητα – υπαρκτού όντος, εκείνη η πραγμάτωση ό-

μως που αντιστοιχεί ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει δυνητικά το εκά-

στοτε όν. Δηλαδή η κίνηση του όντος, το οποίο υπάρχει ακριβώς ως δυνατότητα 

ποιοτικής μεταβολής και μπορεί να υποστεί ποιοτική μεταβολή, είναι η ποιοτική 

μεταβολή̇ η κίνηση του όντος που μπορεί να αυξηθεί ή του αντιθέτου του, του ό-

ντος δηλαδή, που μπορεί να μειωθεί … είναι η αύξηση και η μείωση̇ η κίνηση του 

όντος που μπορεί να γνωρίσει γένεση και φθορά είναι η γένεση και η φθορά̇ και η 

κίνηση του όντος που μπορεί να κινηθεί τοπικά είναι η τοπική κίνηση»77. Έτσι, η 

κίνηση συνιστά μία ατελή ενέργεια78 και ο Θεόφραστος σχολιάζοντας αυτή τη 

                                                           
75 Ο Αριστοτέλης αποδέχεται ότι τα εξωτερικά αγαθά έχουν κάποια σημασία για την ευδαι-

μονία (Ἠθικὰ Νικομάχεια 1099 a 29 – b 9), την οποία κάποιοι – προφανώς όχι ο ίδιος – ταυ-

τίζουν με την εὐτυχίαν  (1099 b 9), αν και η τύχη συμβάλλει στην ευδαιμονία (Ἠθικὰ Εὐδή-

μεια 1246 b 37 – 1247 a 3). Συμφωνώντας μάλιστα ως ένα βαθμό με τους Στωικούς, αναγνω-

ρίζει ότι ο ευδαίμων θα υποφέρει τις εναλλαγές της τύχης με αξιοπρέπεια (1100 b 19 – 22, b 

34 – 1101 a 12). Επιβεβαιώνει την πίστη του στην ύπαρξη της τύχης, την οποία χαρακτηρίζει 

αιτία (Ἠθικὰ Εὐδήμεια 1247 b 2 – 3), εντάσσοντάς τη στη φύση (1247 b 25 – 26), αλλά εν 

τέλει η ύπαρξή της μοιάζει σαν να μην υπάρχει (Μετὰ τὰ φυσικὰ 1026 b 21). Σχετικά με τις 

αντιλήψεις του Αριστοτέλη για την τύχη και την σχέση της με την ηθική, βλέπε και M. R. 

Johnson, “Luck in Aristotle’s Physics and Ethics”, στο Bridging the Gap between Aristotle’s 

Physics and Ethics, οπ. παρ., σελ. 254 – 275, καθώς και K. Johnson, “Luck and Good For-

tune in the Eudemian Ethics”, Ancient Philosophy 17, (1997), σελ. 85 – 102. Βλέπε ακόμη M. 

Woods, Translation of and Commentary on Eudemian Ethics, Clarendon Press, Oxford, 

1992, ο οποίος ωστόσο εσφαλμένα κατά τη γνώμη μας υποστηρίζει ότι η τύχη στα Ἠθικὰ 

Εὐδήμεια αποτελεί μία διαφορετική έννοια από εκείνη, την οποία συναντάμε στο Φυσικῆς 

ἀκροάσεως.   
76 Φυσικῆς ἀκροάσεως 200 b 16 – 18: «δοκεῖ δ' ἡ κίνησις εἶναι τῶν συνεχῶν, τὸ δ' ἄπειρον 

ἐμφαίνεται πρῶτον ἐν τῷ συνεχεῖ».  
77 Φυσικῆς ἀκροάσεως 201 a 10 – 15 (μτφρ. Β. Μπετσάκος). Πβ. και 201 a 27 – 29: «ἡ δὲ τοῦ 

δυνάμει ὄντος <ἐντελέχεια>, ὅταν ἐντελεχείᾳ ὂν ἐνεργῇ οὐχ ᾗ αὐτὸ ἀλλ' ᾗ κινητόν, κίνησίς 

ἐστιν». 
78 Φυσικῆς ἀκροάσεως 201 b 31 – 33: «ἥ τε κίνησις ἐνέργεια μὲν εἶναί τις δοκεῖ, ἀτελὴς δέ· 

αἴτιον δ' ὅτι ἀτελὲς τὸ δυνατόν, οὗ ἐστιν ἐνέργεια».  
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θέση εκφράζει την αντίληψη ότι, ενώ η κίνηση συνιστά ενέργεια, το αντίστρο-

φο δεν ισχύει79. 

Ο Εύδημος αποδεχόμενος, όπως και ο Αριστοτέλης80, ότι κάθε μεταβολή 

συμβαίνει ανάμεσα σε αντίθετα, δηλώνει ότι, αν και θεωρητικά υφίστανται 

τέσσερα είδη μεταβολής81, δεν υπάρχει μεταβολή σε όλα τα τμήματα μιας διαι-

ρεμένης κίνησης, αλλά κάθε μεταβολή συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη διαίρε-

ση. Επιπλέον, συμφωνώντας με τον Αριστοτέλη82, υποστηρίζει ότι η μεταβολή 

από το μη υποκείμενο στο μη υποκείμενο, δεν συνιστά μεταβολή, ενώ θεωρεί 

ότι και η στέρηση αποτελεί μεταβολή: «…και αν ακόμη είπε ότι υφίστανται τέσ-

σερις τρόποι μεταβολής, δεν εννοεί ότι υπάρχει μεταβολή σε όλα τα σημεία του 

διαιρεμένου τμήματος, αλλά ότι κάθε μεταβολή περιέχεται σε αυτή τη διαίρεση. 

Διότι το ένα από τα τέσσερα, αυτό δηλαδή από το μη υποκείμενο στο μη υποκεί-

μενο δεν αποτελεί μεταβολή. Αλλά ο Εύδημος υποστηρίζει ότι και οι στερήσεις 

αποτελούν υποκείμενα, αφού δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα περιγράφοντας αυτό, 

το οποίο είναι τυφλό και εκείνο, το οποίο δεν έχει όραση (τὸ τυφλὸν καὶ τὸ μὴ 

ἔχον ὄψιν), ούτε εννοούμε το ίδιο για το φαλακρό και για αυτό, το οποίο δεν έχει 

                                                           
79 «Ακόμη, οφείλουμε να εμπιστευτούμε τον Θεόφραστο, ο οποίος νομίζει ότι η κίνηση δεν χω-

ρίζεται από την ενέργεια, αλλά η κίνηση αποτελεί και ενέργεια, καθώς περιλαμβάνεται σε αυτή, 

ενώ η ενέργεια δεν αποτελεί απαραίτητα κίνηση. Διότι θεωρεί ότι η ουσία και η ιδιαίτερη μορ-

φή κάθε πράγματος, συνιστούν την ενέργεια κάθε πράγματος, δίχως ωστόσο να αποτελούν κί-

νηση. Πραγματικά τίποτα δεν εμποδίζει την τελειότητα μιας ενέργειας να υπάρχει τόσο στα 

νοητά όσο και σε όσα είναι ακίνητα από τη φύση τους. Υπάρχουν μάλιστα και στα αισθητά αρ-

κετές τέτοιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα το σχήμα του ανδριάντα̇, αφού αυτό στέκεται σε 

συμφωνία με την ίδια τελειότητα» [W.W. Fortenbaugh et al. (eds.), Theophrastus, Part 1 

(1993), Fr. 152 = Σιμπλίκιος, Ὑπόμνημα εἰς τὰς κατηγορίας τοῦ Ἀριστοτέλους (CAG vol. 8, p. 

304.32 – 305.4)].  
80 Ενδεικτικά βλέπε και Φυσικῆς ἀκροάσεως 188 a 36 – b 26. 
81 Ο Αριστοτέλης, ως γνωστόν, συζητά την ύπαρξη μεταβολών στην ποσότητα, τις οποίες 

κατονομάζει αὔξησις και μείωσις, στην ποιότητα την οποία αποκαλεί ἀλλοίωσις, στον τόπο, 

την οποία περιγράφει ως φορά, στην ουσία, στον χρόνο και στη σχέση. Τα τρία πρώτα είδη 

μεταβολής, περιγράφονται ως κινήσεις (Φυσικῆς ἀκροάσεως 226 a 23 – b 10, πβ. και 225 b 5 

– 9: «εἰ οὖν αἱ κατηγορίαι διῄρηνται οὐσίᾳ καὶ ποιότητι καὶ τῷ ποὺ [καὶ τῷ ποτὲ] καὶ τῷ πρός 

τι καὶ τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποιεῖν ἢ πάσχειν, ἀνάγκη τρεῖς εἶναι κινήσεις, τήν τε τοῦ ποιοῦ καὶ τὴν 

τοῦ ποσοῦ καὶ τὴν κατὰ τόπον»).  
82 «…αυτό που μεταβάλλεται μπορεί να μεταβάλλεται κατά τέσσερις τρόπους: είτε από υποκεί-

μενο σε υποκείμενο, είτε από υποκείμενο σε μη υποκείμενο, είτε από μη υποκείμενο σε υποκεί-

μενο, είτε από μη υποκείμενο σε υποκείμενο· και όταν λέω «υποκείμενο», εννοώ το ον που δη-

λώνεται καταφατικά. Υποχρεωτικό συμπέρασμα από τα προηγούμενα: υπάρχουν τρία είδη με-

ταβολής: είτε από υποκείμενο σε υποκείμενο, είτε από υποκείμενο σε μη υποκείμενο, είτε από 

μη υποκείμενο σε υποκείμενο· η περίπτωση “από μη υποκείμενο σε μη υποκείμενο” δεν είναι 

μεταβολή, αφού δεν συμβαίνει με τον τρόπο της αντίθεσης· διότι ούτε ενάντια υπάρχουν σ’ αυ-

τήν ούτε αντίφαση» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 225 a 3 – 12, μτφρ. Β. Μπετσάκος). Το ὑποκείμενον 

αποτελεί οντολογική έννοια αφού η μεταβολή αποτελεί έμφυτη αρχή των όντων: «τούτων 

(ενν. τῶν ὄντων) μὲν γὰρ ἕκαστον ἐν ἑαυτῷ ἀρχὴν ἔχει κινήσεως καὶ στάσεως» (192 b 13 – 

14).  
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τρίχες. Έτσι, ισχυρίζεται ότι και αυτά αποτελούν υποκείμενα, αλλά δεν είναι υπο-

κείμενα κατά τον ίδιο τρόπο που είναι τα καταφατικά»83.   

Ο Ρόδιος φιλόσοφος δέχεται ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση, στην 

κατηγορία της σχέσης (ἐν τῷ πρός τι) εκτός από την παρεμπίπτουσα (κατά συμ-

βεβηκός)84, υπαινισσόμενος ότι η σχέση αποτελεί μία κατηγορία, η οποία πρέπει 

να παραμένει σταθερή και αναλλοίωτη, καθώς σε αυτήν την περίπτωση δεν υ-

πάρχει κίνηση, γιατί δεν υφίσταται κάποια μεταβολή της ουσίας. Παρατηρεί 

ακόμη ότι όλες οι κινήσεις και οι μεταβολές παίρνουν την ονομασία τους από 

τον προορισμό τους και όχι από την προέλευσή τους85, ενώ σχολιάζει επίσης τις 

αντιλήψεις περί συνέχειας, η οποία σχετίζεται με την κίνηση, δηλώνοντας ότι 

το συμφυές (οργανικά τηγμένο) είναι περισσότερο ενωμένο συγκρινόμενο με το 

συνεχές86, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βρίσκονται τα πράγματα σε 

διαδοχή87 και εκδηλώνοντας την υποστήριξή του στην θέση του Αριστοτέλη, 

κατά την οποία δεν υφίσταται κάτι συνεχές, το οποίο να διαιρείται σε αμερή88. 

Στα πλαίσια της ίδιας προβληματικής, επισημαίνει ότι η συνοχή της αλλοίωσης 

και της φοράς, προσομοιάζουν με την ενότητα, η οποία συνέχει τον χρόνο, κα-

                                                           
83 Fr. 92. Ο Αριστοτέλης περιγράφει τη στέρηση ως μια τυχαία αρχή μεταβολής (190 b 27), 

κατηγοριοποιώντας την ως περιφερειακό σύμπτωμα, διακριτή από την ύλη, καθώς η στέρηση 

αποτελεί μη ον καθ’ εαυτήν και δεν σχετίζεται κατά κανέναν τρόπο με την ουσία (192 a 3 – 

6). Δηλαδή, συνιστά αρχή μεταβολής, αλλά με την έννοια της αφετηρίας, δίχως δηλαδή να 

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην διαδικασία της μεταβολής, όπως παρατηρούμε στο παρά-

δειγμα του μουσικού (189 b 34 – 190 a 23), αποτελώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αρχή αλλά 

σε καμμιά περίπτωση αιτία. Ωστόσο, σε άλλο σημείο επιχειρώντας να ορίσει την ηρεμία, την 

περιγράφει ως στέρηση της κίνησης, αποδίδοντας έτσι ενεργητικό ρόλο στην στέρηση (251 a 

26 – 27). Βλ. σχετ. με την έννοια της μεταβολής στο Λύκειον C. Chung – Hwan, “Aristotle’s 

Αnalysis of Change and Plato’s Theory of Transcentent Ideas”, Phronesis, 20 (1975), σελ. 

129 – 145, καθώς και R.W. Sharples, Theophrastus of Eresus – Sources for his Life, Writ-

ings, Thought and Influence, Commentary Vol. 3.1, Sources on Physics, Brill, Leiden, Boston 

Köln, 1998, σελ. 65 – 84 και του ιδίου, “Eudemus’ Physics – Change, Place and Time”, στο 

Eudemus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 107 – 126.  
84 «Αλλά ο Εύδημος στα Φυσικά του, παραφράζοντας το αντίστοιχο έργο του Αριστοτέλη, ισχυ-

ρίζεται ότι δεν υπάρχει άλλη κίνηση στη σχέση “ἐν τῷ πρός τι ” πλήν της συμπτωματικής και 

παραθέτει και την αιτιολογία για αυτό αναφέροντας ότι «Αυτό που είναι δύο πήχες  γίνεται και 

είναι το αμετάβλητο διπλάσιο, οποιουδήποτε πράγματος φτάσει να έχει μήκος έναν πήχη”. Έ-

χοντας υποστηρίξει ότι τα ίδια βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλες σχέσεις πρόσθεσε ότι τα πάντα 

κινούνται μέσα στον χρόνο (ἐν χρόνῳ δὲ πάντα κινεῖται) αποδεικνύοντας νομίζω με έναν άλλο 

τρόπο ότι η κίνηση αφορά τα υποκείμενα αλλά αφορά και την σχέση τους και με έναν ακόμη 

τρόπο τις διαθέσεις τους και ακόμη με άλλον τρόπο την ουσία, την οποία οι Περιπατητικοί δεν 

αποκαλούν κίνηση, αλλά γένεση και φθορά, διότι αυτό, το οποίο μεταβάλλεται, δεν ανθίσταται 

(μὴ ὑπομένειν)» (Fr. 93 a). 
85 Fr. 94. Η ίδια θέση εντοπίζεται και στον Αριστοτέλη: «μᾶλλον γὰρ εἰς ὃ ἢ ἐξ οὗ κινεῖται 

ὀνομάζεται ἡ μεταβολή» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 224 b 7 – 8).  
86 Fr. 96. 
87 Fr. 99.  
88 Fr. 100. Ο Αριστοτέλης δηλώνει: «ἀλλ' οὐθὲν ἦν τῶν συνεχῶν εἰς ἀμερῆ διαιρετόν» (Φυ-

σικῆς ἀκροάσεως 231 b 11 – 12).   
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θώς και οι δύο δεν εμμένουν, αλλά υπορρέουν: «…ο Εύδημος ισχυρίζεται ότι, 

κατά τον ίδιο τρόπο που ο χρόνος έχει την ενότητά του (ἔχει τὸ ἕν), έτσι και η αλ-

λοίωση και η φορά έχουν τη δική τους ενότητα. Διότι, ούτε η αλλοίωση ούτε η 

φορά ανθίστανται, αλλά όπως ο χρόνος υπορρέει, έτσι συμπεριφέρονται και αυτά 

και συνεχώς γίνονται διαφορετικά. Συνεπώς, πρέπει να υπολογίζονται ως ένα εί-

δος και όχι ως αριθμός»89. Αναλύοντας όμως την διαδικασία της αλλοίωσης, 

διαφωνεί με τον Αριστοτέλη, ο οποίος υποστηρίζει ότι σε κάτι, το οποίο μετα-

βάλλεται δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιο αρχικό τμήμα, το οποίο να αλλά-

ζει90, αφού επικαλείται την ιδιότητα των σωμάτων να αλλοιώνονται ποσοτικά: 

«ὁ μέντοι Εὔδημος εὐλαβέστερον περὶ τούτου διετάξατο ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν φυ-

σικῶν γράφων οὕτως· “τὰ δὲ ἀλλοιούμενα πῶς χρὴ λαμβάνειν μεταβάλλοντα; εἰ 

μὲν γὰρ ᾗ ποσὸν τὸ σῶμα ἀλλοιοῦται καὶ μὴ πᾶν ἅμα θερμαίνεται καὶ ξηραίνεται, 

ἐν τούτοις ἔσται τὸ πρῶτον· εἰ δέ πως ἄλλως πάσχουσιν, ἄλλος λόγος”»91.  

Επιπροσθέτως, σχολιάζοντας την άποψη του Αριστοτέλη, σύμφωνα με 

την οποία κάτι, το οποίο μεταβάλλεται, υφίσταται τη μεταβολή σε κάποιο ση-

μείο του πρωταρχικού χρόνου92, αναφέρει ότι είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο  

χρόνος κατά τον οποίο συντελείται η μεταβολή, αλλά δεν υπάρχει κάποιο εναρ-

κτήριο σημείο αυτής της διαδικασίας αλλαγής, αφού ο χρόνος που καταλαμβά-

νεται από την αλλαγή δεν περιέχει καμία πρωτογενή στιγμή στην οποία η μετα-

βολή άρχισε και κανένα συγκεκριμένο τμήμα του χρόνου δεν αντιπροσωπεύει 

κάποιο πρωταρχικό στάδιο μεταβολής93.  

                                                           
89 Fr. 97. Η φορά συνιστά πρωταρχική κίνηση συγκρινόμενη με άλλες μορφές κίνησης: «καὶ 

μέντοι ἀποδείξει προιών (ενν. Ἀριστοτέλης), ὅτι πρώτη τῶν κινήσεών ἐστιν ἡ φορὰ καὶ χρόνῳ 

καὶ φύσει καὶ αἰτίᾳ, κυριωτάτη δὲ εὐλόγως ἡ τοιαύτη. ἔν τισι δὲ τῶν ἀντιγράφων μετὰ τοῦ κοινὴ 

καὶ πρώτη γέγραπται, ἔν τισι δὲ ἀντὶ τοῦ κοινὴ πρώτη, καὶ οὕτως γράφει καὶ ὁ Εὔδημος» (Fr. 

72). Επιπλέον, σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι η κίνηση κατά την αλλοίωση δεν είναι συνε-

χής (Fr. 112).  
90 «ὥστ' οὐθὲν ἔσται πρῶτον τοῦ μεταβάλλοντος ὃ μεταβέβληκεν» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 236 a 

34 – 35). 
91 Fr. 104.  
92 Φυσικῆς ἀκροάσεως 236 b 19 – 24. Ο πρωταρχικός χρόνος ορίζεται ως «ὃ μὴ τῷ ἕτερόν τι 

αὐτοῦ εἶναι τοιοῦτόν ἐστιν» (235 b 33 – 34) και μπορεί να περιγράφει είτε τον χρόνο κατά τον 

οποίο ξεκίνησε μία μεταβολή, είτε τον χρόνο της ολοκλήρωσής της, αλλά ο Αριστοτέλης υ-

ποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση της μεταβολής αποτελεί την μοναδική υπαρκτή ιδιότητα, την 

οποία αποδίδει ο πρωταρχικός χρόνος, καθώς ο χρόνος έναρξής της δεν υφίσταται (236 a 7 – 

15). Αρνούμενος κατά παράδοξο τρόπο να αναγνωρίσει την έναρξη μιας μεταβολής, ως πρω-

ταρχικό χρόνο, επιδιώκει να ορίσει με ακρίβεια το χρονικό σημείο, το οποίο θα εκφράζει κα-

λύτερα αυτόν τον ορισμό και κατά την πεποίθηση του Αριστοτέλη αυτό το σημείο ταυτίζεται 

με το τέλος της κίνησης – μεταβολής και την έναρξη της ηρεμίας. Ουσιαστικά, δηλώνει ότι 

δεν υπάρχει ακριβής τρόπος ορισμού της έναρξης της μεταβολής (αναμφίβολα δεν υπάρχει 

τόσο ακριβής, όσο για την ολοκλήρωσή της), καθώς δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς η 

χρονική αφετηρία. Βλ. σχετ. με τον πρωταρχικό χρόνο B. Morison, “Aristotle on Primary 

Time in Physics 6”, Oxford Studies in Ancient Philosophy 45 (2013), σελ. 149 – 193.  
93 Fr. 105. Οι ίδιες αντιλήψεις βέβαια, εμφανίζονται και στον Αριστοτέλη: «τὸ δὲ κατὰ τὴν 

ἀρχὴν ὅλως οὐκ ἔστιν· οὐ γὰρ ἔστιν ἀρχὴ μεταβολῆς, οὐδ' ἐν ᾧ πρώτῳ τοῦ χρόνου μετέβαλλεν» 
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Εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό του, σχετικά με την πίστη του Α-

ριστοτέλη, κατά την οποία η κίνηση του συνόλου είναι διαιρετή και ισοδυναμεί 

με το άθροισμα των κινήσεων των τμημάτων του συνόλου94. Συγκεκριμένα, 

αναρωτιέται σχετικά με την φύση της μεταβολής των τμημάτων που συγκρο-

τούν το σύνολο, καθώς η αλλαγή δεν είναι δυνατόν να συντελείται ενεργεία, 

αλλά δυνάμει, ενώ αν εκδηλώνεται σαν αλλοίωση, κάποια τμήματα του σώμα-

τος θα μεταβάλλονται, ενώ άλλα θα παραμένουν αναλλοίωτα και συνεπώς δεν 

θα διαφέρει η αλλοίωση του συνόλου από την αλλοίωση των τμημάτων του95. 

Ο Εύδημος ασκεί επιπλέον κριτική στις αντιλήψεις άλλων φιλοσοφικών 

σχολών, όπως φαίνεται και από την ανάλυση, την οποία επιχειρεί στην πλατω-

νική θέση σχετικά με την κίνηση, καθώς θεωρεί παράλογο ότι ο Πλάτων ως κί-

νηση εννοεί το μεγάλο και το μικρό, το μη ον και το ανώμαλο και όλα όσα μαζί 

μ’ αυτά οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, διότι φαίνεται πως, όταν κινείται κάτι, 

τότε κινείται αυτό, μέσα στο οποίο υπάρχει. Όταν όμως κάτι είναι άνισο και 

ανώμαλο, είναι φαιδρό να του προσγράφεται αναγκαστικά η κίνηση96. Επιπλέ-
                                                                                                                                                                                     

(Φυσικῆς ἀκροάσεως 236 a 13 – 15), αλλά και Φυσικῆς ἀκροάσεως 237 b 21 – 22: «ὥστ' ἐν ᾧ 

ἂν ᾖ, οὐκ ἂν εἴη ὡς πρώτῳ».   
94 «ὥσπερ ἐδείξαμεν καὶ τὴν κίνησιν διαιρετὴν εἰς τὰς τῶν μερῶν κινήσεις οὖσαν· ληφθέντος 

γὰρ τοῦ κινεῖσθαι καθ' ἑκατέραν συνεχὲς ἔσται τὸ ὅλον» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 235 a 30 – 33). 

Ο Αριστοτέλης, δηλώνει ακόμη ότι κάθε μεταβολή είναι διαιρετή (234 b 10 – 13), ενώ η κί-

νηση διαιρετή, τόσο με την έννοια του χρόνου, όσο και με την έννοια των κινήσεων των 

τμημάτων του κινούμενου σώματος: «κίνησις δ' ἐστὶν διαιρετὴ διχῶς, ἕνα μὲν τρόπον τῷ 

χρόνῳ, ἄλλον δὲ κατὰ τὰς τῶν μερῶν τοῦ κινουμένου κινήσεις» (234 b 21 – 22).  
95 Εφόσον υπάρχει μια κίνηση ολόκληρου του κινούμενου σώματος και υπάρχουν επίσης και 

κινήσεις κάθε τμήματός του, οι οποίες διαφέρουν από την συνολική κίνηση και κάθε μία από 

αυτές αποτελεί τμήμα της συνολικής κίνησης, τότε οι κινήσεις των τμημάτων θα απαρτίζουν 

μέρη της συνολικής κίνησης, αναλόγως του βαθμού που το κάθε τμήμα του κινούμενου σώ-

ματος αντιστοιχεί στο κινούμενο σώμα. Ο Εύδημος απορεί ακόμη, πώς θα πρέπει να λέει κα-

νείς ότι κινούνται τα τμήματα, εφόσον δεν υφίστανται στην πραγματικότητα, ειδάλλως όλα 

τα διαμερίσιμα πράγματα θα ήταν πολλά και άπειρα και τίποτε δεν θα ήταν ένα. Απ’ την άλ-

λη, αν δηλώσει κανείς ότι τα τμήματα κινούνται εννοώντας τα μέρη, αυτό έχει πιθανή εφαρ-

μογή στην περίπτωση της αλλοίωσης, καθώς για παράδειγμα ένα μέλος του σώματος μπορεί 

να λευκανθεί. Αυτές οι αλλοιώσεις φαίνονται ατομικές αριθμητικά, καθώς είναι πιθανό ένα 

μέρος να γίνει λευκό, ενώ ένα άλλο να μη γίνει. Εάν οι αλλοιώσεις είναι του ιδίου τύπου (να 

τείνουν όλα τα μέρη στη λεύκανση), η αλλοίωση όλων των τμημάτων πραγματοποιείται με 

αντίστοιχο τρόπο, ίδια με εκείνη του συνολικού κινούμενου σώματος. Διότι ποια είναι η δια-

φορά στο να περιγράφουμε την αλλοίωση του κάθε τμήματος ένα προς ένα ή όλων των τμη-

μάτων ταυτόχρονα; Πως μπορούμε να μιλάμε για αυτήν στην περίπτωση των πραγμάτων, τα 

οποία κινούνται τοπικά; Αφού κάθε ένα από τα τμήματα έχει κινηθεί τοπικά με αντίστοιχη 

κίνηση, τόσο το πρώτο, όσο και το τελευταίο και οποιοδήποτε άλλο, έτσι τα τμήματα καθί-

στανται άπειρα. Θα έπρεπε η κίνηση όλου του κινουμένου σώματος να χαρακτηριστεί μή-

κους ενός σταδίου ή πολλών; Διότι με αυτόν τον τρόπο το σύνολο θα έχει διασχίσει άπειρα 

στάδια. Η αύξηση φαίνεται περισσότερο σύμφωνη με την αλλοίωση, καθώς έτσι οι κινήσεις 

των αυξανόμενων σωμάτων θα είναι κατά κάποιον τρόπο διαμοιρασμένες σε αντιστοιχία με 

τις κινήσεις των τμημάτων. Αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με την κατά τόπον 

κίνησιν» (Fr. 103).  
96 Fr. 60.  
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ον, ασκώντας κριτική στον Αναξαγόρα, αποδέχεται ότι πάντοτε υπήρχε και θα 

υπάρχει κίνηση97, ενώ η άσκηση κριτικής απέναντι στις θέσεις άλλων φιλοσό-

φων, κορυφώνεται από την πλευρά του, όταν, συμπλέοντας με τον Αριστοτέλη, 

υπερασπίζεται την ύπαρξη της κίνησης, επιτιθέμενος με σφοδρότητα στα παρά-

δοξα, τα οποία επικαλείται ο Ζήνων, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν υφίστα-

ται η κίνηση. Ο Εύδημος αναγνωρίζει ότι τα παράδοξα επιχειρούν εκτός από 

τον βασικό τους στόχο, την αποκήρυξη της κίνησης, να είναι επιπλέον διασκε-

δαστικά, αφού οι παραλογισμοί τους είναι προφανείς: «ὁ μὲν οὖν λόγος τοιοῦτός 

ἐστιν εὐηθέστατος ὢν ὥς φησιν ὁ Εὔδημος, διὰ τὸ προφανῆ τὸν παραλογισμὸν 

ἔχειν, εἴπερ ἀξιοῖ τὰ ἴσα καὶ ἰσοταχῆ, ἐὰν τὸ μὲν παρὰ κινούμενον κινῆται, τὸ δὲ 

παρὰ ἠρεμοῦν, τὸ ἴσον διάστημα ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ κινεῖσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἐναργῶς 

ἄτοπον»98. Ο Εύδημος επιδιώκει να αποσαφηνίσει την απάντηση του Αριστοτέ-

λη απέναντι στον Ελεάτη φυσικό φιλόσοφο, προσφέροντας επεξηγήσεις στα ε-

πιχειρήματα του δασκάλου του, ο οποίος εντοπίζει την αδυναμία του συλλογι-

σμού του Ζήνωνα στο τέταρτο παράδοξο, στην υποστήριξη της άποψης, ότι ένα 

σώμα καταλαμβάνει ίσο χρόνο, καθώς προσπερνά με σταθερή ταχύτητα, ένα 

άλλο κινούμενο σώμα και ένα άλλο ακίνητο σώμα99.  

Ο J. Mansfeld100 επισημαίνει ορθά, ότι η εισαγωγή της ακίνητης ομάδας 

σωμάτων συνιστά προσθήκη του Αριστοτέλη και διασαφηνίζει, ότι κατά την 

αντίληψη του Ζήνωνα η κίνηση θεωρείται ως διακριτή και όχι ως συνεχής. Ο 

Εύδημος δεν προσθέτει πολλά στην απόρριψη των παραδόξων του Ζήνωνα από 

τον Αριστοτέλη, αλλά φαίνεται ότι απλά αποδέχεται αδιαπραγμάτευτα την αρι-

                                                           
97 Fr. 111. Ο Εύδημος επικρίνει ακόμη, όσους θεωρούν ότι η κίνηση, ως μεταβολή, όσον α-

φορά τις αισθήσεις, εντοπίζεται στον πάσχοντα, τον αποδέκτη δηλαδή της μεταβολής, απορ-

ρίπτοντας τα γραμματολογικά επιχειρήματα, τα οποία οδηγούν στην αποδοχή αυτής της θέ-

σης, επικαλούμενος την εμπειρική παρατήρηση, η οποία οδηγεί στην κατανόηση ότι το 

αἰσθανόμενον πάσχει (Fr. 61). Επιπλέον, ως ιστορικός της φιλοσοφίας, σχολιάζει την κοσμο-

λογία του Εμπεδοκλή, όπου αναφέρεται ότι η αγάπη και η φιλονικία κινούνται και άρχουν 

διαδοχικά και στην ενδιάμεση περίοδο θα βρίσκονται σε ηρεμία, σχηματίζοντας μια κοσμική 

σφαίρα. Έτσι, ο Εύδημος, ερμηνεύοντας αυτή τη θέση, αποδέχεται την ύπαρξη της ακινησίας 

στην σφαίρα, όταν κυριαρχεί η αγάπη και όλα τα στοιχεία είναι ενωμένα, αλλά όταν ξεκινά 

πάλι να επικρατεί η φιλονικία, ξεκινά ταυτόχρονα και η κίνηση (Fr. 110).  
98 Fr. 106. Βλ. σχετ. και Fr. 107 – 108.  
99 «ἔστι δ' ὁ παραλογισμὸς ἐν τῷ τὸ μὲν παρὰ κινούμενον τὸ δὲ παρ' ἠρεμοῦν τὸ ἴσον μέγεθος 

ἀξιοῦν τῷ ἴσῳ τάχει τὸν ἴσον φέρεσθαι χρόνον· τοῦτο δ' ἐστὶ ψεῦδος» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 

240 a 1 – 4). Ο Αριστοτέλης κατανοεί την μαθηματική διάσταση των παραδόξων, αλλά εν-

διαφέρεται πρωτίστως να τα καταρρίψει προάγοντας την άποψη της κοινής λογικής. Ειδικό-

τερα για το παράδοξο του βέλους, ακολουθώντας παρόμοια τακτική, όπως πράττει για τα άλ-

λα παράδοξα του Ζήνωνα, αρνείται ότι είναι δυνατόν ο χρόνος να αποτελείται από άπειρα 

άτομα σημεία: «οὐ γὰρ σύγκειται ὁ χρόνος ἐκ τῶν νῦν τῶν ἀδιαιρέτων, ὥσπερ οὐδ' ἄλλο μέγε-

θος οὐδέν» (239 b 8 – 9). Ο Αριστοτέλης μάλιστα δεν αποδέχεται την ύπαρξη του απείρου, 

αλλά αναγνωρίζει σαν τεχνικό όρο την ύπαρξη του δυνάμει απείρου (263 b 27 – a 6), το ο-

ποίο χρησιμοποιεί προκειμένου να αναλύσει τα παράδοξα. 
100 “Digging up a Paradox – A Philological Note on Zeno’s Stadium”, Rheinisches Museum 

für Philologie Neue Folge 125 (1982), σελ. 1 – 24.  
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στοτελική επιχειρηματολογία και θέτει ως στόχο να την περιγράψει, συνοδεύο-

ντάς την με παραδείγματα, με τα οποία θα την διασαφηνίσει περισσότερο. Άλ-

λωστε, ουσιαστικά, ο Εύδημος λειτουργεί περισσότερο ως υπομνηματιστής του 

έργου του Αριστοτέλη στη φυσική φιλοσοφία, παρά ως ερευνητής, ο οποίος 

στοχεύει στην υπέρβαση του δασκάλου του, αναπτύσσοντας μία νέα αφήγηση 

για τη φύση, που θα συνιστά εξέλιξη της αριστοτελικής θεώρησης.    

Η αδιαπραγμάτευτη πίστη στην αριστοτελική αυθεντία κλονίζεται από 

τον Στράτωνα, ο οποίος, αρνούμενος να δεχτεί τη μεσολάβηση κάποιου είδους 

θεϊκής δραστηριότητας, εντόπιζε φυσικά αίτια στην δημιουργία του κόσμου και 

με επικούρεια, αλλά και εν μέρει στωική χροιά101, ισχυριζόταν ότι η θεμελίωση 

του σύμπαντος αποτελεί προϊόν των δυνάμεων του βάρους και της κινήσεως: 

«…ισχυρίζεται ότι δεν έχει ανάγκη την εργασία των θεών για την κατασκευή του 

κόσμου. Διδάσκει ότι τα πάντα έχουν δημιουργηθεί από τη φύση… Ο ίδιος ερευ-

νώντας τα ξεχωριστά τμήματα του κόσμου διδάσκει πως ό,τι υπάρχει ή θα υπάρ-

ξει, δημιουργείται ή έχει δημιουργηθεί από τα φυσικά βάρη και την φυσική κίνη-

ση»102.  Κατά την θεώρησή του, η φύση συνιστά την πηγή των θεϊκών δυνάμε-

ων, καθώς περιέχει τα αίτια της φθοράς, της ανάπτυξης και της καταστροφής 

των όντων, αλλά ο Στράτων δεν δέχεται ότι η φύση διαθέτει αίσθηση και μορ-

φή, ώστε να ταυτίζεται ολοσχερώς με την θεότητα, αρνούμενος κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τον στωικό πανθεϊσμό103.     

Επιπλέον, πρέσβευε ότι η κίνηση είναι συνεχής και διαιρετή, χαρακτηρί-

ζει κινήσεις ενέργειες της ψυχής, όπως η όραση104, θεωρεί ότι ο χρόνος αποτε-

λεί μέτρο της κίνησης και της ηρεμίας105, ενώ  αντιμετωπίζει την κίνηση ως πο-

                                                           
101 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην επικούρεια φιλοσοφία οι κινήσεις των ατόμων, τα οποία 

έχουν σχήμα, μέγεθος και βάρος, το οποίο μάλιστα επιδρά στην κίνησή τους τραβώντας τα 

προς τα κάτω, δημιουργούν τον κόσμο (Διογένης Λαέρτιος Χ 54). Σύμφωνα δε με τους Στω-

ικούς, η ύλη αποτελεί την ουσία των πάντων (SVF I 87 και II 316, 1007), ενώ όλα τα τμήμα-

τα του κόσμου στρέφονται προς το κέντρο του και ειδικά εκείνα, τα οποία έχουν βάρος (SVF 

I 99 και ΙΙ 646).  
102 Fr. 32. Αναγνώριζε επίσης κάποια συμμετοχή σε αυτό το έργο και στην τύχη (Fr. 35).  
103 Fr. 33, πβ. και Fr. 34: «Αυτοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν ο κόσμος να έχει δημιουργηθεί από 

θεία πρόνοια υποστηρίζουν είτε ότι συντέθηκε από πρώτες αρχές, οι οποίες συγκεντρώθηκαν 

τυχαία, είτε ότι δημιουργήθηκε από τη φύση, η οποία όμως δεν μερίμνησε για αυτή τη δημιουρ-

γία. Υποστηρίζουν ότι η φύση, όπως διδάσκει ο Στράτων, ενέχει κάποια δύναμη η οποία μπορεί 

να δημιουργεί, να μεγαλώνει και να φθείρει, αλλά δεν διαθέτει συνείδηση ή σχήμα, ώστε, όπως 

καταλαβαίνουμε, όλα τα πράγματα δημιουργήθηκαν αυτόματα, δίχως κάποιον τεχνίτη ή δη-

μιουργό». Συνεπώς, ο Στράτων απορρίπτει την στωική οπτική, κατά την οποία η φύση ανα-

φαίνεται ως vis artifex, αφού η λογική και η πρόνοια ελέγχουν όλα τα τμήματά της (SVF II 

1021 και 1133 – 1139) και την περιγράφει ως vis vitalis, υποστηρίζοντας την ύπαρξη μιας 

ζωτικής αρχής, η οποία δημιουργεί όλες τις ζωτικές λειτουργίες των έμβιων οργανισμών, δί-

χως να της αποδίδει λογικότητα.  
104 Fr. 74. 
105 Fr. 79. Την ίδια αντίληψη εκφράζει και ο Αριστοτέλης: «τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ χρόνος, ἀριθ-

μός κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ ὕστερον» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 219 b 1 – 2), ενώ παρό-

μοια υποστηρίζει και η Στοά: «Ζήνων ἔφησε χρόνον εἶναι κινήσεως διάστημα, τουτον δὲ καί 
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σότητα: «ὁ δὲ Λαμψακηνὸς Στράτων οὐκ ἀπὸ τοῦ μεγέθους μόνον συνεχῆ τὴν κί-

νησιν εἶναί φησιν, ἀλλὰ καὶ καθ' ἑαυτήν, ὡς εἰ διακοπείη, στάσει διαλαμβανομέ-

νην, καὶ τὸ μεταξὺ δύο στάσεων κίνησιν οὖσαν ἀδιάκοπον. καὶ ποσὸν δέ τι, φη-

σίν, ἡ κίνησις καὶ διαιρετὸν εἰς ἀεὶ διαιρετά»106. Εξέφραζε ακόμη την αντίληψη 

ότι η κίνηση δεν εντοπίζεται μόνο στο κινούμενο, αλλά και σε εκείνο από το 

οποίο προέρχεται η κίνηση, εκδηλούμενη ως φθορά, αλλά και σε αυτό όπου 

τείνει η κίνηση, εκδηλωμένη με διαφορετικό τρόπο, ως γένεση: «καὶ καλῶς γε 

οἶμαι ὁ Στράτων τὴν κίνησιν οὐ μόνον ἐν τῷ κινουμένῳ φησὶν εἶναι, ἀλλὰ καὶ ἐν 

τῷ ἐξ οὗ καὶ ἐν τῷ εἰς ὅ, ἄλλον δὲ τρόπον ἐν ἑκάστῳ· τὸ μὲν γὰρ ὑποκείμενον, 

φησί, κινεῖται ὡς μεταβάλλον, τὸ δὲ ἐξ οὗ καὶ εἰς ὃ τὸ μὲν ὡς φθειρόμενον τὸ δὲ 

ὡς γινόμενον»107.  

Επίσης, μέσω της κίνησης βρίσκει τον τρόπο να ερμηνεύσει την επιτά-

χυνση, δηλώνοντας ότι τα σώματα, κινούμενα προς τη φυσική τους θέση, δέχο-

νται επιτάχυνση και προκειμένου να τεκμηριώσει τη θέση του ανέφερε, ότι αν  

παρατηρήσει κανείς την πτώση του νερού στο έδαφος, θα διακρίνει ότι ενώ η 

ροή του νερού φαίνεται συνεχής στην κορυφή της, στη βάση της, πλησιάζοντας 

το έδαφος, διασπάται σε σταγονίδια108. Σύμφωνα με την παρατήρηση του M. 

Clagett, ο Στράτων ερμηνεύει την επιτάχυνση από ένα κινηματικό πρίσμα, ερ-

μηνεύοντάς την με όρους των διαστάσεων του χώρου και του χρόνου και όχι με 

αυτούς τους όρους των δυνάμεων που παράγουν την επιτάχυνση και καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι η επιτάχυνση αποτελεί κίνηση, κατά την οποία ίσα δια-

στήματα, διασχίζονται διαδοχικά με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα, ενώ στα πα-

ραδείγματα που χρησιμοποιεί, ισχύει ότι για τα σώματα που πέφτουν η ταχύτη-

τα είναι άμεσα ανάλογη με την απόσταση της πτώσης109. 

Με την κίνηση συνδέεται επιπλέον η έρευνά του σχετικά με το βάρος, 

αφού, διαθέτοντας αντίληψη της βαρύτητας, εξέφραζε την πεποίθηση ότι όλα 

τα σώματα έχουν βάρος και η φυσική τους ροπή είναι να κινούνται προς τα κά-

                                                                                                                                                                                     

μέτρον καί κριτήριον τάχους τε καί βραδύτητος ὅπως ἔχει <ἕκαστα>» (SVF I 93, πβ, ακόμη 

και SVF II 509).   
106 Fr. 70, πβ. και Fr. 71 – 72.  
107 Fr. 72. Δηλαδή διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η κίνηση, αφού το υποκείμε-

νο αλλάζει, με τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο συντελείται μία μεταβολή, ενώ αυτό από το 

οποίο έλκει την προέλευσή του φθείρεται (διότι αλλάζει πλέον η κατάστασή του) και αυτό 

στο οποίο τείνει γεννάται (καθώς δημιουργείται κάτι νέο). Σε αυτό το σημείο φαίνεται να 

ταυτίζει την φυσική με την βιολογική κίνηση. 
108 Fr. 73. Στο ίδιο απόσπασμα προσφέρει ένα ακόμη παράδειγμα, όπου μελετά τη διαφορά 

που έχει η πτώση ενός λίθου από διαφορετικά ύψη. Σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα, αν ο 

λίθος πέσει από μικρό ύψος, οι επιπτώσεις της πρόσκρουσης στο έδαφος είναι ασήμαντες, 

αλλά αν πέσει από μεγαλύτερο ύψος, η πρόσκρουση έχει μεγαλύτερες συνέπειες. Συμπεραί-

νει λοιπόν ότι, καθώς και στις δύο περιπτώσεις η μάζα και το βάρος του αντικειμένου, αλλά 

και η δύναμη που ασκείται σε αυτό παραμένουν ίδια, η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα 

στις συνέπειες της πτώσης από μικρό και μεγάλο ύψος, πρέπει να οφείλεται στην επιτάχυν-

ση.  
109 M. Clagett, Greek Science in Antiquity, Dover editions, New York, 2001, σελ. 69 – 71.  
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τω, ενώ το αντίθετο συνιστά μία αφύσικη κατάσταση110. Σε αυτό το σημείο βέ-

βαια, θα προέκυπτε ένα πρόβλημα στη θέση του, καθώς, θα παρατηρούσε, όπως 

είχαν διαπιστώσει άλλοι φιλόσοφοι, ότι η φωτιά ή ο αέρας, έχουν την τάση να 

ανυψώνονται και αποτελούν φυσικά στοιχεία. Επιδιώκοντας να επεξηγήσει πε-

ρισσότερο τις απόψεις του, διευκρινίζει ότι τα πιο ελαφρά στοιχεία κατακάθο-

νται επάνω στα βαρύτερά τους: «<Στράτων> μὲν προσεῖναι τοῖς σώμασι φυ-

σικὸν βάρος, τὰ δὲ κουφότερα τοῖς βαρυτέροις ἐπιπολάζειν οἷον ἐκπυρηνιζόμε-

να»111, επεξηγώντας τη θέση του με τη δήλωση πως όλα τα σώματα τείνουν 

προς το κέντρο και τα ελαφρά σώματα εκτοπίζονται και φέρονται προς τα άνω 

από την πίεση που ασκούν τα βαρύτερα, ενώ αναφέρει ότι από τα τέσσερα 

στοιχεία το βαρύτερο είναι η γη και ακολουθούν το νερό, ο αέρας και το πυρ, 

το ελαφρύτερο όλων112.  

 

δ) Άπειρο 

 

Ο Αριστοτέλης113, εξετάζοντας την έννοια του άπειρου, διαπιστώνει ότι 

δεν υφίσταται τόπος ή αισθητό σώμα, τα οποία να είναι άπειρα114, αλλά δηλώ-

                                                           
110 Fr. 50.  
111 Fr. 51. O F. Wehrli (σ. 56), συνδέει την χρήση του όρου ἐκπυρηνιζόμενα με την σχολή, 

δεδομένου ότι έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον Αριστοτέλη, ο οποίος τον μεταχειρίζεται 

προκειμένου να αρνηθεί την ύπαρξη του κενού (στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρεί να 

αποδείξει ότι η τοπική κίνηση δεν προαπαιτεί την ύπαρξη κενού), επισημαίνοντας ότι δεν 

είναι αναγκαίο η συμπύκνωση των σωμάτων να δημιουργήσει κενό αλλά αυτά μπορούν να 

συμπιεστούν αποβάλλοντας προς τα έξω το περιεχόμενό τους: «ἐνδέχεται δὲ καὶ πυκνοῦσθαι 

μὴ εἰς τὸ κενὸν ἀλλὰ διὰ τὸ τὰ ἐνόντα ἐκπυρηνίζειν (οἷον ὕδατος συνθλιβομένου τὸν ἐνόντα 

ἀέρα» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 214 a 32 – b 3).  
112 Fr. 52. Όπως παρατηρήσαμε (υποσ. 101), σύμφωνα και με τους Στωικούς, όλα τα τμήμα-

τα του κόσμου στρέφονται προς το κέντρο του και ειδικά εκείνα, τα οποία έχουν βάρος (SVF 

I 99 και ΙΙ 646). Η άποψη του Στράτωνα συμφωνεί με εκείνη του Αριστοτέλη, ο οποίος δη-

λώνει ότι η γη βρίσκεται στο κέντρο και ηρεμεί εξαιτίας του βάρους της, αφού τα βαριά βρί-

σκονται στο κέντρο (Φυσικῆς ἀκροάσεως 205 b 14 – 18), αφού η φύση των φυσικών σωμά-

των είναι να φέρονται προς το κέντρο αν διαθέτουν μεγαλύτερο βάρος και να τείνουν προς 

τα πάνω, στην περίπτωση κατά την οποία είναι ελαφριά (Φυσικῆς ἀκροάσεως 205 b 26 – 28). 
113 Ο Αριστοτέλης αφήνει μάλλον ανοικτό το θέμα της ύπαρξης η όχι του απείρου, καταρρί-

πτοντας επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξής του, αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα τις προκύ-

πτουσες δυσκολίες από την άρνησή του. Σχετικά με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη για το 

άπειρο, βλέπε και F. Van Steenberghen, Aristote et l’ infini, Aristotelica – Mélanges offerts à 

M. De Corte, Bruxelles – Liége, 1985, σελ. 337 – 350.  
114 «Κάθε σώμα αισθητό βρίσκεται σε κάποιο τόπο και είδη ή διαφορές του τόπου είναι οι κα-

τευθύνσεις πάνω και κάτω και μπροστά και πίσω και δεξιά και αριστερά· και όλα αυτές όχι 

μόνο εν σχέσει προς εμάς ή προς τα πού βρέθηκε το σώμα, αλλά είναι καθορισμένες και μέσα 

στο ίδιο το σύμπαν· αποκλείεται όμως να υπάρχουν αυτές οι κατευθύνσεις και μέσα στο άπειρο. 

Αν είναι αλήθεια ότι αποκλείεται να υπάρχει άπειρος τόπος και ότι κάθε σώμα βρίσκεται σε 

κάποιο τόπο, τότε αποκλείεται να υπάρχει και κάποιο άπειρο σώμα» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 205 

b 31 – 206 a 2, μτφρ. Β. Μπετσάκος). Πβ. ακόμη και 206 a 7 – 8: «ὅτι μὲν οὖν ἐνεργείᾳ οὐκ 
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νει αδυναμία να αρνηθεί την ύπαρξη του άπειρου, αφού έτσι προκύπτουν αρκε-

τά προβλήματα, καθώς ο χρόνος θα έχει αρχή και τέλος και αντίθετα προς τον 

πλατωνικό Τίμαιο, τα μεγέθη δεν θα διαιρούνται σε μεγέθη και ο αριθμός δεν 

θα είναι άπειρος: «Ὅτι δ' εἰ μὴ ἔστιν ἄπειρον ἁπλῶς, πολλὰ ἀδύνατα συμβαίνει, 

δῆλον. τοῦ τε γὰρ χρόνου ἔσται τις ἀρχὴ καὶ τελευτή, καὶ τὰ μεγέθη οὐ διαιρετὰ 

εἰς μεγέθη, καὶ ἀριθμὸς οὐκ ἔσται ἄπειρος»115. Αναγνωρίζει δύο είδη διάκρισης 

στο άπειρο116, διαχωρίζοντας το άπειρον, το οποίο προκύπτει από πρόσθεση, 

από εκείνο, το οποίο συνιστά αποτέλεσμα διαίρεσης και αντιδιαστέλλει το ε-

νεργεία άπειρο, που περιγράφεται ως κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί και είναι 

οριστικό και αποτελούμενο από απείρως πολλά στοιχεία από το εν δυνάμει, το 

μόνο το οποίο υφίσταται πραγματικά και αποτελεί κάτι που δεν είναι ποτέ πλή-

ρες, καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία μπορούν να προστίθεται πάντα, αλλά 

ποτέ δεν προστίθενται απείρως πολλά117. Δηλαδή, αντιμετωπίζοντας το άπειρο 

ως μια μαθηματική έννοια το περιγράφει ως κάτι, το οποίο αποτελεί ποσότητα 

και διαθέτει την ικανότητα να λαμβάνει κανείς κάθε φορά έξω από αυτό ένα 

νέο ποσό118.  

Ο Εύδημος επιχειρεί να παρουσιάσει την αριστοτελική αντίληψη περί 

του απείρου σχολιάζοντας διάφορα σημεία του έργου Φυσικῆς ἀκροάσεως, 

συμφωνώντας σε αρκετά σημεία με τον Αριστοτέλη, αλλά προσθέτει και τις δι-

κές του παρατηρήσεις σε άλλα τμήματα. Έτσι, αναγνωρίζει την ύπαρξη του α-

πείρου και τις δυσκολίες, οι οποίες προκύπτουν από αυτήν, υπομνηματίζοντας 

κάποια σημεία του αριστοτελικού έργου119 και επικαλούμενος τα ερωτήματα, 

                                                                                                                                                                                     

ἔστι σῶμα ἄπειρον, φανερὸν ἐκ τούτων», καθώς και 204 b 10 – 35, αλλά και 205 b 24 – 29. Ο 

Αριστοτέλης σε αυτά τα χωρία απορρίπτει την απειρότητα, αλλά και το κενό.  
115 Φυσικῆς ἀκροάσεως 206 a 9 – 12.  
116 «δὴ τὸ εἶναι τὸ μὲν δυνάμει τὸ δὲ ἐντελεχείᾳ, καὶ τὸ ἄπειρον ἔστι μὲν προσθέσει ἔστι δὲ καὶ 

διαιρέσει» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 206 a 14 – 16).  
117 «ἄλλως μὲν οὖν οὐκ ἔστιν, οὕτως δ' ἔστι τὸ ἄπειρον, δυνάμει τε καὶ ἐπὶ καθαιρέσει (καὶ 

ἐντελεχείᾳ δὲ ἔστιν, ὡς τὴν ἡμέραν εἶναι λέγομεν καὶ τὸν ἀγῶνα)» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 206 b 

12 – 14). Βλ. και 207 a 33 – b 1: «Κατὰ λόγον δὲ συμβαίνει καὶ τὸ κατὰ πρόσθεσιν μὲν μὴ 

εἶναι δοκεῖν ἄπειρον οὕτως ὥστε παντὸς ὑπερβάλλειν μεγέθους, ἐπὶ τὴν διαίρεσιν δὲ εἶναι (πε-

ριέχεται γὰρ ἡ ὕλη ἐντὸς καὶ τὸ ἄπειρον, περιέχει δὲ τὸ εἶδος)», καθώς και 207 a 22 – 23. Σε 

αυτό το σημείο εξετάζεται το άπειρο ως μαθηματική έννοια, αφού έχει ήδη αποκλειστεί το 

άπειρο με την έννοια του πραγματωμένου όντος, της ουσίας και της αρχής (Φυσικῆς ἀκροά-

σεως  204 a 20 – 21).   
118 Φυσικῆς ἀκροάσεως 207 a 7 – 8. Φαίνεται ότι αυτή η έννοια του απείρου ίσως σχετίζεται 

και με τον Αναξίμανδρο, αφού το ἄπειρον αποτελεί δημιουργική αρχή, αφού έχει τη δυνατό-

τητα να γεννά άπειρους κόσμους (DK 14), αλλά δεν διαθέτουμε ενδείξεις με τις οποίες θα 

μπορούσαμε να ταυτίζουμε την αναξιμάνδρεια αντίληψη με αυτή, την οποία παραθέτει ο Α-

ριστοτέλης, αφού στην δική του μαθηματική περιγραφή το ἄπειρον  είναι εκτεινόμενο.  
119 Fr. 63 – 65. Σε αυτά τα χωρία, σχολιάζεται η θέση, σύμφωνα με την οποία η πίστη στην 

ύπαρξη του άπειρου προκύπτει από πέντε παράγοντες – τους οποίους ο Αριστοτέλης αποδο-

μεί, τον χρόνο, την διαίρεση εντός των μαθηματικών μεγεθών, από το ότι θα είναι ανεξά-

ντλητη η γένεση και η φθορά, καθώς η μήτρα από την οποία θα προέρχονται όσα γεννιούνται 

θα είναι άπειρη, ακόμη ότι από την δυνατότητα του πεπερασμένου να βρίσκει πάντα σε κάτι 
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τα οποία είχε θέσει ο Αρχύτας: «Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εύδημο, ο Αρχύτας 

θέτει το ερώτημα ως εξής: “Εάν προσεγγίσω ένα έσχατο όριο, όπως είναι για πα-

ράδειγμα ο απλανής ουρανός, έχω τη δυνατότητα να απλώσω το χέρι μου ή τη 

ράβδο μου έξω από αυτό το όριο ή δεν την έχω; Θα ήταν παράλογο να μην μπο-

ρώ να το απλώσω, αλλά στην περίπτωση κατά την οποία θα το πράξω, αυτό που 

βρίσκεται έξω από αυτό το έσχατο όριο, θα είναι είτε σώμα ή τόπος. Δεν έχει κά-

ποια διαφορά, όπως θα δούμε. Επομένως, θα βαδίζει διαρκώς κατά τον ίδιο τρό-

πο προς το όριο, το οποίο έχει τεθεί σε κάθε περίπτωση, θέτοντας το ίδιο ερώτη-

μα και αν θα υπάρχει πάντα κάτι, στο οποίο εκτείνεται η ράβδος, είναι εμφανές 

ότι είναι άπειρο. Στην περίπτωση που πρόκειται για σώμα, η άποψη έχει αποδει-

χθεί. Αν πρόκειται για τόπο και ο τόπος αποτελεί κάτι στο οποίο βρίσκεται ή θα 

έπρεπε να βρίσκεται ένα σώμα (ωστόσο το εν δυνάμει πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως εν ενεργεία στην περίπτωση των αιώνιων πραγμάτων), τότε επίσης θα υπάρχει 

απεριόριστο σώμα και τόπος”»120. Επιπλέον, ο ίδιος ο Εύδημος, διευκρινίζει ότι 

δεν υφίσταται άπειρο σώμα ή άπειρος τόπος121, ενώ δηλώνει ακόμη ότι το άπει-

ρο δεν αποτελεί στοιχείο, καθώς αν ήταν θα οδηγούμασταν στο παράδοξο συ-

μπέρασμα ότι το άπειρο είναι πεπερασμένο122 και ακόμη δηλώνει ότι το άπειρο 

λέγεται εν δυνάμει και όχι ενεργεία123, ενώ επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να 

θεμελιωθούν τα αίτια της  ύπαρξης του απείρου στο νου, καθώς ο νους ξεφεύγει 

από την πραγματικότητα και συχνά αδυνατεί να την περιγράψει124. 

Ωστόσο, σχολιάζοντας την θέση του Αριστοτέλη, κατά την οποία η πίστη 

στην ύπαρξη του άπειρου δημιουργείται εξ αιτίας πέντε αιτιών125, προσθέτει σε 

αυτά ένα επιπλέον αίτιο, το οποίο συνιστά παραλλαγή της άποψης κατά την 

οποία συνάγεται η ύπαρξη του απείρου από την δυνατότητα των μεγεθών να 

μειώνονται, δηλώνοντας ότι η ύπαρξη του απείρου προκύπτει και από δυνατό-

τητα να προστεθεί ένα μέγεθος σε ένα άλλο: «οὕτως μὲν οὖν ὁ Ἀριστοτέλης ἐκ 

πέντε μάλιστα τὴν πίστιν εἶναί φησι τοῦ εἶναι τὸ ἄπειρον, ὁ δὲ Εὔδημος δι' αἰτίας 

ἕξ φησιν. ὧν πρώτην εἰπὼν τὴν ἐν τῷ συνεχεῖ διαίρεσιν ἐπ' ἄπειρον γινομένην 

ταύτης ἀντίστροφόν φησι τὴν κατὰ πρόσθεσιν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς θεωρουμένην»126. 

Επιπλέον,  φρονεί ότι η συνάφεια δημιουργεί άπειρο, αποδεχόμενος ότι ομοειδή 

σώματα, τα οποία άπτονται μεταξύ τους δημιουργούν ένα άπειρο μέγεθος127. Ο 

                                                                                                                                                                                     

ένα πέρας, με επακόλουθο την αλληλοδιαδοχή τους και τελευταίο ότι το συμπέρασμα ότι 

αφού ο αριθμός, τα μαθηματικά μεγέθη και το εξωτερικόν του κόσμου είναι άπειρα, θα υ-

πάρχει άπειρο σώμα και άπειροι κόσμοι (Φυσικῆς ἀκροάσεως 203 b 3 – 25). 
120 Fr. 65.  
121 Fr. 68.  
122 Fr. 66.  
123 Fr. 69.  
124 Fr. 70.  
125 Φυσικῆς ἀκροάσεως 203 b 15 – 25.  
126 Fr. 64.  
127 «ὅτι δὲ τῇ ἁφῇ συνεχὲς ἄπειρόν τι καὶ ἐκ τούτων γίνεται δῆλον· τὰ γὰρ ἄπειρα τῷ πλήθει 

μέγεθος ἔχοντα καὶ ὁμοειδῆ ὄντα, ὥστε καὶ ἅπτεσθαι ἀλλήλων, ἄπειρον ποιεῖ μέγεθος τῇ ἁφῇ 
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Αριστοτέλης βέβαια, δηλώνει σαφώς ότι, όσον αφορά την πρόσθεση, είναι αδύ-

νατον να υπάρξει με αυτόν τον τρόπο ένα αισθητό σώμα, το οποίο να είναι ά-

πειρο128. Ενδεχομένως, ο Εύδημος να μην διέκρινε κάποιον σοβαρό λόγο, ώστε, 

όπως ο Αριστοτέλης, να απορρίψει την πλατωνική αντίληψη, σύμφωνα με την 

οποία υφίσταται άπειρο προερχόμενο από πρόθεση129 και φρόντισε να παραθέ-

σει στις θέσεις του Αριστοτέλη και τις αντιλήψεις άλλων φιλοσόφων, είτε αυ-

τούσιες είτε τροποποιημένες από τον ίδιο. 

 

ε) Τόπος 

 

Ο τόπος ενός σώματος κατά τον Αριστοτέλη, είναι το εσωτερικό όριο του 

πρώτου ακίνητου σώματος που το περιέχει: «ὥστε τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας 

ἀκίνητον πρῶτον, τοῦτ' ἔστιν ὁ τόπος»130. Ο Αριστοτέλης κάνει διάκριση ανά-

μεσα στον κοινό τόπο, ο οποίος αποτελεί τον τόπο που ένα πράγμα μοιράζεται 

με άλλα και τον ιδιαίτερο τόπο, ο οποίος αποτελεί τον τόπο που ένα πράγμα κα-

ταλαμβάνει ατομικά: «Ἐπεὶ δὲ τὸ μὲν καθ' αὑτὸ τὸ δὲ κατ' ἄλλο λέγεται, καὶ τό-

πος ὁ μὲν κοινός, ἐν ᾧ ἅπαντα τὰ σώματά ἐστιν, ὁ δ' ἴδιος, ἐν ᾧ πρώτῳ»131. Αυτή 

η αντίληψη είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ο Σταγειρίτης, ανέπτυξε 

την δική του θεωρία σχετικά με τον τόπο σε απάντηση στην πλατωνική διάκρι-

ση του τόπου σε νοητό τόπο, όπου υπάρχουν οι ιδέες (τα νοούμενα) και στον 

ορατό τόπο όπου υπάρχουν, όσα υποπίπτουν στην ανθρώπινη αντίληψη132.  

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο τόπος είναι ακίνητος και ο Αριστοτέλης τον 

παρομοιάζει με δοχείο, το οποίο μένει αμετακίνητο παρά τις μεταβολές τις ο-

ποίες υφίσταται το περιεχόμενό του: «συμβαίνει και το εξής: όπως το αγγείο εί-

ναι χώρος φορητός, έτσι και ο χώρος είναι δοχείο αμετακίνητο. Γι’ αυτό όταν κά-

τι κινείται και αλλάζει θέση μέσα σε κάποιο άλλο, π.χ. ένα πλοίο σε ποτάμι, το 

πρώτο [το περιεχόμενο] έχει το δεύτερο, το περιέχον, ως δοχείο μάλλον παρά ως 

                                                                                                                                                                                     

συνεχές. διὸ καὶ Εὔδημος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν φυσικῶν· “τὸ κατὰ πλῆθος, φησίν, ὁμοειδὲς 

ἄπειρα λέγειν οὐδὲν διαφέρει ἢ κατὰ τὸ μέγεθος ἄπειρον”» (Fr. 62).  
128 «ὥστε δὲ παντὸς ὑπερβάλλειν κατὰ τὴν πρόσθεσιν, οὐδὲ δυνάμει οἷόν τε εἶναι, εἴπερ μὴ ἔστι 

κατὰ συμβεβηκὸς ἐντελεχείᾳ ἄπειρον, ὥσπερ φασὶν οἱ φυσιολόγοι τὸ ἔξω σῶμα τοῦ κόσμου, οὗ 

ἡ οὐσία ἢ ἀὴρ ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, ἄπειρον εἶναι. ἀλλ' εἰ μὴ οἷόν τε εἶναι ἄπειρον ἐντελεχείᾳ 

σῶμα αἰσθητὸν οὕτω, φανερὸν ὅτι οὐδὲ δυνάμει ἂν εἴη κατὰ πρόσθεσιν» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 

206 b 20 – 26).  
129 «ἐπεὶ καὶ Πλάτων διὰ τοῦτο δύο τὰ ἄπειρα ἐποίησεν, ὅτι καὶ ἐπὶ τὴν αὔξην δοκεῖ ὑπερβάλ-

λειν καὶ εἰς ἄπειρον ἰέναι καὶ ἐπὶ τὴν καθαίρεσιν» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 206 b 27 – 29).  
130 Φυσικῆς ἀκροάσεως 212 a 20 – 21. Πβ. και Περὶ οὐρανοῦ 310 b 7 – 11: «Ἐπεὶ δ' ὁ τόπος 

ἐστὶ τὸ τοῦ περιέχοντος πέρας, περιέχει δὲ πάντα τὰ   κινούμενα ἄνω καὶ κάτω τό τε ἔσχατον 

καὶ τὸ μέσον, τοῦτο δὲ τρόπον τινὰ γίγνεται τὸ εἶδος τοῦ περιεχομένου, τὸ εἰς τὸν αὑτοῦ τόπον 

φέρεσθαι πρὸς τὸ ὅμοιόν ἐστι φέρεσθαι».  
131 Φυσικῆς ἀκροάσεως 209 a 31 – 33. Σχετικά με την έννοια του τόπου κατά τον 

Αριστοτέλη, βλ. και H. Mendell, “Topoi on Topos – The Development of Aristotle’s Concept 

of Place”, Phronesis 32 (1987), σελ. 206 – 231. 
132 Πολιτεία 508 c – 509 a, Τίμαιος 50 b –c , 52 a – c. 
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χώρο. Αλλά ο χώρος είναι ακίνητος – επιβάλλεται να είναι ακίνητος. Γι’ αυτό στο 

σύνολό του μάλλον το ποτάμι είναι χώρος, αφού μόνο στο σύνολό του είναι ακί-

νητο. Άρα ο χώρος είναι το εξής: το πρώτο – πρώτο ακίνητο όριο του περιέχο-

ντος»133.  

Οι διάδοχοι του Αριστοτέλη αποδέχονται την θέση αυτή, προβάλλοντάς 

την μάλιστα περισσότερο από τον ιδρυτή του Λυκείου134, αλλά δυσκολεύονται 

να αποδεχθούν τον αριστοτελικό ορισμό του τόπου, ο οποίος είχε δημιουργήσει 

σειρά αποριών ήδη σε σύγχρονους του Αριστοτέλη περιπατητικούς φιλοσό-

φους, όπως ο Θεόφραστος, οι οποίοι επισημαίνουν τις αδυναμίες της αριστοτε-

λικής θεωρίας περί τόπου. Ειδικότερα, ο Θεόφραστος αναρωτιέται αν α) εφό-

σον ο χώρος ενός πράγματος αποτελεί το ενδότατο όριο που το περιβάλλει, αυ-

τό οδηγεί στο παράλογο συμπέρασμα πως ο χώρος αποτελεί μία δυσδιάστατη 

επιφάνεια, η οποία περικλείει ένα τρισδιάστατο σώμα· β) ο τόπος κινείται, δη-

λαδή δεν υφίστανται ακίνητα σώματα, τα οποία λειτουργούν σαν δοχεία για άλ-

λα σώματα, καθώς ακόμη και οι ουράνιες σφαίρες περιστρέφονται· γ) η εξώτα-

τη ουράνια σφαίρα δεν θα βρίσκεται σε κάποιον τόπο, αφού το αριστοτελικό 

σύμπαν είναι πεπερασμένο και ακόμη και η εξώτατη ουράνια σφαίρα δεν περι-

βάλλεται από κάτι· δ) αν όλες οι σφαίρες συναχθούν ο ουρανός δεν θα βρίσκε-

ται σε τόπο και ε) τα πράγματα που βρίσκονται σε έναν τόπο θα μετακινηθούν 

αν αλλάξουν θέση τα πράγματα του περιβάλλοντός τους: «ἰστέον δὲ ὅτι καὶ ὁ 

Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσικοῖς ἀπορεῖ πρὸς τὸν ἀποδοθέντα τοῦ τόπου λόγον ὑπὸ 

τοῦ Ἀριστοτέλους τοιαῦτα· ὅτι τὸ σῶμα ἔσται ἐν ἐπιφανείᾳ, ὅτι κινούμενος ἔσται 

ὁ τόπος, ὅτι οὐ πᾶν σῶμα ἐν τόπῳ (οὐδὲ γὰρ ἡ ἀπλανής), ὅτι ἐὰν συναχθῶσιν αἱ 

σφαῖραι, καὶ ὅλος ὁ οὐρανὸς οὐκ ἔσται ἐν τόπῳ, ὅτι τὰ ἐν τόπῳ ὄντα μηδὲν αὐτὰ 

μετακινηθέντα, ἐὰν ἀφαιρεθῇ τὰ περιέχοντα αὐτά, οὐκέτι ἔσται ἐν τόπῳ»135. 

Στενά συνυφασμένη με την τελευταία απορία, είναι και η θέση, την ο-

ποία φαίνεται να αποδέχεται ο Θεόφραστος, ο οποίος φαίνεται να περιορίζει σε 

αυτό το σημείο τον ρόλο του τόπου, αναδεικνύοντας τη σημασία των σωμάτων, 

τα οποία περιέχονται σε έναν τόπο, δηλώνοντας ότι ο τόπος δεν υφίσταται αυ-

θύπαρκτα, αλλά υπάρχει σε συνάφεια με την θέση και τάξη των σωμάτων και 

σύμφωνα με τις φύσεις και τις δυνάμεις τους: «καὶ γὰρ καὶ Θεόφραστος ἐν τοῖς 

Φυσικοῖς φαίνεται τὴν ἔννοιαν ταύτην ἐσχηκὼς περὶ τόπου, ἐν οἷς φησιν ὡς ἐν 

ἀπορίᾳ προάγων τὸν λόγον· “μήποτε οὐκ ἔστι καθ' αὑτὸν οὐσία τις τόπος, ἀλλὰ 

τῇ τάξει καὶ θέσει τῶν σωμάτων λέγεται κατὰ τὰς φύσεις καὶ δυνάμεις, ὁμοίως δὲ 

καὶ ἐπὶ τῶν ζῴων καὶ φυτῶν καὶ ὅλως τῶν ἀνομοιομερῶν εἴτε ἐμψύχων εἴτε 

ἀψύχων, ἔμμορφον δὲ τὴν φύσιν ἐχόντων. καὶ γὰρ τούτων τάξις τις καὶ θέσις τῶν 

                                                           
133 Φυσικῆς ἀκροάσεως 212 a 14 – 21 (μτφρ. Β. Μπετσάκος).   
134 «ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀκίνητον εἶναι τὸν τόπον ὁ μὲν Θεόφραστος καὶ Εὔδημος ὡς ἀξίωμα καὶ 

αὐτὸ προσλαμβάνουσιν, ὁ δὲ Ἀριστοτέλης τῷ ὁρισμῷ προστίθησι λέγων “ὥστε τὸ τοῦ περιέχο-

ντος πέρας πρῶτον ἀκίνητον τοῦτ' ἔστιν ὁ τόπος”» (Σιμπλίκιος, Εἰς τὸ Δ τῆς Ἀριστοτέλους Φυ-

σικῆς ἀκροάσεως ὑπομνημα ὅ ἐστι τέταρτον (CAG vol. 9, p. 606.32 – 5, πβ. και Fr. 79c)).  
135 Σιμπλίκιος, Εἰς τὸ Δ τῆς Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπομνημα ὅ ἐστι τέταρτον 

(CAG vol. 9, p. 604.5 – 11), .  
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μερῶν ἐστι πρὸς τὴν ὅλην οὐσίαν. διὸ καὶ ἕκαστον ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ λέγεται τῷ 

ἔχειν τὴν οἰκείαν τάξιν, ἐπεὶ καὶ τῶν τοῦ σώματος μερῶν ἕκαστον ἐπιποθήσειεν 

ἂν καὶ ἀπαιτήσειε τὴν ἑαυτοῦ χώραν καὶ θέσιν.”»136.  

Ο Εύδημος ακολουθεί όσο πιο πιστά του επιτρέπεται τις θέσεις του Αρι-

στοτέλη, τις οποίες επιχειρεί να διαφωτίσει, διορθώνοντας σε κάποια σημεία τις 

αδυναμίες της και επιτιθέμενος με δριμύτητα σε απόψεις άλλων φιλοσόφων137. 

Έτσι, αιτιολογεί με έμμεσο τρόπο – και κάνοντας  χρήση ενός γραμματολογι-

κού επιχειρήματος προκειμένου να στηρίξει μια οντολογική θέση, τις δυσχέ-

ρειες, οι οποίες προκύπτουν από την αποδοχή των θέσεων του Λυκείου, καθώς  

αναγνωρίζει τις υφιστάμενες δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας του τόπου, 

αναφέροντας ως ένα επιπλέον πρόβλημα ως προς την σύλληψη του, την περί-

πτωση της απομάκρυνσης του σώματος, το οποίο βρίσκεται στον τόπο, καθώς ο 

τόπος ορίζεται πάντοτε σε σχέση με το σώμα, το οποίο περιέχει138. Ακόμη, επι-

κρίνει την θέση, η οποία περιγράφει τον χώρο ως τρισδιάστατο, δηλώνοντας 

ότι, όπως είναι αδύνατο να αλληλοδιαπέρνιουνται δύο φυσικά σώματα, είναι 

αδύνατο να συμβαίνει αυτό και στην περίπτωση, κατά την  οποία το ένα από τα 

δύο σώματα είναι μαθηματική έννοια139, υποστηρίζει ακόμη ότι ο τόπος δεν 

μπορεί να είναι ύλη, καθώς αυτή είναι κινητή140 και αναρωτιέται αν τα πάθη και 

οι έξεις βρίσκονται εντός των ουσιών, όπως η μορφή βρίσκεται εντός της ύ-

λης141.  

Επιχειρεί ακόμη να αποκρούσει αντίπαλες θεωρίες φυσικών φιλοσόφων, 

όπως του Ζήνωνα, ο οποίος υποστήριζε, ότι εάν αποδεχτεί κανείς ότι τα όντα 

βρίσκονται σε κάποιον τόπο, εφόσον ο τόπος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα υ-

παρκτά, συνεπάγεται ότι ο τόπος θα βρίσκεται σε έναν άλλον τόπο, ο οποίος θα 

βρίσκεται με τη σειρά του σε έναν άλλον τόπο, κ.ο.κ.. Ο Εύδημος απαντά με 

                                                           
136 Σιμπλίκιος, Εἰς τὸ Δ τῆς Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπομνημα ὅ ἐστι τέταρτον 

(CAG vol. 9, p. 639.13 – 12). 
137 Ενδεικτικά αναφέρουμε την επίθεσή του στον Δημόκριτο (Fr. 75). Σχετικά με τις αντιλή-

ψεις του Εύδημου για τον τόπο, βλέπε και K. Algra, Concepts of Space in Greek Thought, 

Brill, Leiden, 1995, σελ. 248 – 260.  
138 «ὁ δὲ Εὔδημος τῆς δυσκολίας τοῦ περὶ τόπου προβλήματος καὶ τοῦτο αἴτιον εἶναί φησι τὸ μὴ 

ῥᾴδιον εἶναι ἐπιλαβέσθαι τοῦ τόπου, διότι ὑποφεύγει πάντως ἐξαιρουμένου τοῦ ἐν τόπῳ σώμα-

τος, καὶ καθ' αὑτὸ μὲν οὐκ ἔστιν αὐτὸν νοῆσαι, εἴπερ δὲ ἄρα, μεθ' ἑτέρου, ὥσπερ τοὺς τῶν 

ἀφώνων καλουμένους φθόγγους· μετὰ γὰρ τοῦ <α> ὁ τοῦ <β> καὶ ὁ τοῦ <γ> δῆλος» (Fr. 73).  
139 Fr. 74. Σε αυτό το σημείο, αντικρούεται η Στωική θέση «σῶμα χωρεῖν διὰ σώματος» (βλ. 

ενδ. SVF II 465). Επιπλέον, υποστηρίζοντας ότι δύο σώματα δεν είναι δυνατόν να βρίσκο-

νται ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο, επιχειρεί να προσφέρει μία αποδεκτή απάντηση, σχετικά με 

την ισχύ αυτής της θέσης στην περίπτωση των μειγμάτων, δηλώνοντας ότι σε αυτήν την πε-

ρίσταση, είναι δυνατόν να δηλώνεται ότι τα τμήματα, τα οποία απαρτίζουν ένα μείγμα βρί-

σκονται στον ίδιο τόπο, αλλά δεν βρίσκονται σε αυτόν με τη στενή έννοια: «τοῖς κεκραμένοις 

δὲ τοῦτο μάλιστά φησιν ὑπάρχειν ὁ Εὔδημος, οὐδὲ τούτοις δὲ κυριώτατα· δύο γὰρ εἶναι σώματα 

οὐχ οἷόν τε ἅμα ἐν ἑνὶ καὶ ἀτόμω τόπῳ· ἀλλὰ κατὰ μὲν τὸν λόγον τὸ ἀκριβές φησι ζητητέον, 

κατὰ δὲ τὰς χρείας καὶ τὸ ἱκανὸν καὶ τὸ σύνεγγυς δὴ τούτου πᾶν ἅμα λεκτέον» (Fr. 95).  
140 Fr. 76.  
141 Fr. 77.  
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σφοδρότητα στον Ζήνωνα, επισημαίνοντας ότι λανθασμένα ο Ελεάτης αποδέ-

χεται την ύπαρξη όλων των όντων σε κάποιον τόπο, καθώς καταστάσεις, όπως 

η ανδρεία ή η υγεία, δεν βρίσκονται σε τόπο: «πρὸς δὲ Ζήνωνα φήσομεν πολλα-

χῶς τὸ ποῦ λέγεσθαι· εἰ μὲν οὖν ἐν τόπῳ ἠξίωκεν εἶναι τὰ ὄντα, οὐ καλῶς ἀξιοῖ· 

οὔτε γὰρ ὑγείαν οὔτε ἀνδρίαν οὔτε ἄλλα μυρία φαίη τις ἂν ἐν τόπῳ εἶναι. οὐδὲ δὴ 

ὁ τόπος τοιοῦτος ὢν οἷος εἴρηται. εἰ δὲ ἄλλως τὸ ποῦ, κἂν ὁ τόπος εἴη ποῦ· τὸ 

γὰρ τοῦ σώματος πέρας ἐστὶ τοῦ σώματος ποῦ· ἔσχατον γάρ»142. Η κριτική του 

Εύδημου δεν αφήνει αλώβητο και τον Δημόκριτο, ο οποίος αναγνωρίζει τον τό-

πο ως κενό, το οποίο είμαι ανενεργό και ο Εύδημος επισημαίνει ότι δεν είναι 

δυνατόν το κενό να συνιστά αίτιο της κίνησης: «ἀλλ' ἆρά γε, φησίν, ὡς τὸ 

κινῆσαν (ενν. τὸν τόπον θετέον); ἢ οὐδὲ οὕτως ἐνδέχεται, ὦ Δημόκριτε; δεῖ γὰρ 

κινητικὸν εἶναι καὶ ἔχειν τινὰ δύναμιν.» τὸ γὰρ κενὸν τόπον εἶπεν ὁ Δημόκριτος, 

ὅπερ τῇ ἑαυτοῦ φύσει κενὸν ὄντως καὶ ἀδύνατον καὶ ἀδρανὲς ἂν ἦν»143.  

Επίσης, ο Εύδημος, συμφωνώντας με τον Αριστοτέλη και τον Θεόφρα-

στο, δέχεται ότι ο τόπος είναι ακίνητος: «ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀκίνητον εἶναι τὸν τό-

πον ὁ μὲν Θεόφραστος καὶ Εὔδημος ὡς ἀξίωμα καὶ αὐτὸ προσλαμβάνουσιν»144. 

Ακόμη, αφού παρομοιάσει τον τόπο με δοχείο, προσδιορίζοντάς τον ως το όριο 

του περιεχομένου σε αυτόν σώμα, που είναι ακίνητο, προσθέτει ότι ο τόπος κα-

θορίζεται σε σχέση με τον ουρανό, ο οποίος δεν αλλάζει ποτέ τόπο ο ίδιος, αλ-

λά μόνο τα τμήματά του μετακινούνται: «εἰπὼν ὅτι τοῦ περιέχοντος ᾗ περιέχον 

πέρας ὁ τόπος ἂν εἴη ἀκινήτου ὄντος ἐπήγαγε· «τὸ γὰρ κινούμενον ἀγγειῶδες, καὶ 

διὰ τοῦτο τῶν τόπων τὴν ἀναφορὰν πρὸς τὸν οὐρανὸν ποιούμεθα. οὗτος γὰρ οὐ 

μεταλλάσσει τόπον ἄλλον, ἀλλ' εἴπερ, κατὰ μόρια»145. 

Ο Στράτων ωστόσο αποκλίνει από την αριστοτελική θεώρηση του τόπου, 

αναγνωρίζοντας ότι αυτός ορίζεται από τρείς διαστάσεις, ενώ, αν και θεωρεί ότι 

ο τόπος περιέχει πάντοτε κάποιο σώμα, δεν απορρίπτει εντελώς, όπως θα δούμε 

την θεωρία του κενού146. Επίσης, περιγράφει τον τόπο ως χώρο, ο οποίος εντο-

πίζεται  στο μέσο του περιέχοντος και του περιεχομένου, ενώ φαίνεται ότι αρ-

νείται την ύπαρξη του κενού εκτός του κόσμου, αλλά την αποδέχεται εντός του: 

«Στράτων ἐξωτέρω μὲν ἔφη τοῦ κόσμου μὴ εἶναι κενόν, ἐνδοτέρω δὲ δυνατὸν γε-

νέσθαι. τόπον δὲ εἶναι τὸ μεταξὺ διάστημα τοῦ περιέχοντος καὶ τοῦ περιεχομέ-

νου»147.  

 

 

                                                           
142 Fr. 78.  
143 Fr. 75.  
144 Fr. 79 c, πβ. και 79 a – b.  
145 Fr. 80.  
146 Fr. 59: «ῶν δὲ διαστατὸν λεγόντων (ενν. τὸν τόπον) οἱ μὲν ἐπὶ δύο διεστὼς ὡς ὁ Ἀριστοτέ-

λης τε καὶ ὁ Περίπατος ἅπας, οἱ δὲ ἐπὶ τρία, καὶ τούτων οἱ μὲν πάντῃ ἀδιάφορον καί ποτε καὶ 

ἄνευ σώματος μένον ὡς οἱ περὶ Δημόκριτον καὶ Ἐπίκουρον, οἱ δὲ διάστημα καὶ ἀεὶ σῶμα ἔχον 

καὶ ἐπιτήδειον πρὸς ἕκαστον ὡς οἱ κλεινοὶ τῶν Πλατωνικῶν καὶ ὁ Λαμψακηνὸς Στράτων». 
147 Fr. 55, πβ. και Fr. 54.  
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στ) Κενό 

 

Ο Αριστοτέλης εκφράζει την άρνησή του στην ύπαρξη του κενού, το ο-

ποίο οι υποστηρικτές της ύπαρξής του συνδέουν με τον τόπο, δηλώνοντας ότι 

υφίσταται πληρότητα, όταν ένας τόπος περιέχει τον όγκο, που δύναται να περι-

λαμβάνει και υπάρχει κενό, όταν ένας τόπος δεν περιέχει αυτόν τον όγκο: «οἷον 

γὰρ τόπον τινὰ καὶ ἀγγεῖον τὸ κενὸν τιθέασιν οἱ λέγοντες, δοκεῖ δὲ πλῆρες μὲν 

εἶναι, ὅταν ἔχῃ τὸν ὄγκον οὗ δεκτικόν ἐστιν, ὅταν δὲ στερηθῇ, κενόν, ὡς τὸ αὐτὸ 

μὲν ὂν κενὸν καὶ πλῆρες καὶ τόπον, τὸ δ' εἶναι αὐτοῖς οὐ ταὐτὸ ὄν»148. Ο Σταγει-

ρίτης, επιχειρώντας να καταπολεμήσει τους υπέρμαχους της ύπαρξης του κε-

νού, αρνείται, ότι υφίσταται κενό χωρισμένο από σώματα, ότι υπάρχει κενό που 

καταλαμβάνεται από σώματα και ακόμη δηλώνει, ότι δεν ενδημούν κενά δια-

στήματα μέσα στα σώματα149.  

Συμφωνώντας για άλλη μια φορά με τον Αριστοτέλη, ο Εύδημος φαίνε-

ται ότι απορρίπτει την ύπαρξη του κενού, επιχειρώντας να προσφέρει μία εναλ-

λακτική απάντηση στο φαινόμενο, το οποίο προκύπτει όταν προστίθεται νερό 

σε στάχτη ή σε ορισμένες καυστικές γαίες150. Η απάντησή του, εμπνεόμενη από 

την εμπειρική πραγματικότητα, είναι ότι υπάρχει θερμότητα στη στάχτη, η ο-

ποία εξατμίζει κάποιο τμήμα του νερού: «λύει δὲ τὴν τῆς τέφρας ἀπορίαν ὁ 

Εὔδημος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν φυσικῶν λέγων ὅτι “ἐνδέχεται καὶ ἄνευ τῶν κενωμά-

των συμβαίνειν τὸ λεγόμενον· θερμὸν γὰρ ἐν τῇ τέφρᾳ περιλαμβάνεσθαί τι δοκεῖ 

καθάπερ ἐν τῇ τιτάνῳ. δῆλον δέ· ἐπιχεομένου γὰρ ὕδατος ἀμφότερα ταῦτα καίει, ἡ 

μὲν τίτανος αὐτή, ἐπὶ δὲ τῆς τέφρας τὸ διὰ τῆς τέφρας διηθούμενον ὕδωρ καίει τὰ 

σώματα. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀτμὶς ἀποπορεύεται πολλή, ὥστε μειοῦσθαι τοὺς 

ὄγκους διὰ τὴν ἀτμίδα”»151. 

Ο Στράτων152 αντίθετα, εκφράζει ανοικτά τη διαφωνία του με τις αριστο-

τελικές αντιλήψεις σχετικά με το κενό, διατυπώνοντας την πίστη του στην ύ-

παρξη του κενού, έστω και αν δεν υφίσταται στη φύση κάποιο συνεχές κενό153, 

αλλά εντοπίζεται μόνο σε άδειους θύλακες, οι οποίοι υπάρχουν μέσα στα σώ-

ματα: «οὐχ ὑποληπτέον οὖν ἐν τοῖς οὖσι κενοῦ τινα φύσιν ἀθρόαν αὐτὴν καθ' 

ἑαυτὴν ὑπάρχειν, παρεσπαρμένην δὲ κατὰ μικρὰ μόρια τῷ τε ἀέρι καὶ τῷ ὑγρῷ 

                                                           
148 Φυσικῆς ἀκροάσεως 213 a 15 – 19.  
149 Φυσικῆς ἀκροάσεως 214 b 12 – 217 b 28.  
150 Το ζήτημα αναφέρεται και από τον Αριστοτέλη (Φυσικῆς ἀκροάσεως 213 b 21 – 22 και 

214 b 3 – 5).  
151 Fr. 81.  
152 Ο Διογένης Λαέρτιος μνημονεύει ότι αφιέρωσε ένα ξεχωριστό σύγγραμμα στην πραγμά-

τευση του θέματος με τίτλο Περὶ τοῦ κενοῦ (Fr. 18).  
153 Ο Στράτων αποδέχεται ωστόσο ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα συνεχές κενό τε-

χνητά, ενώ τα σώματα, μέσω της συμπύκνωσης (πίλησις), γεμίζουν τα διάσπαρτα κενά τους: 

«ἐὰν μέντοι δειχθῇ ἐπὶ τῶν φαινομένων καὶ ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πιπτόντων, ὅτι κενὸν ἄθρουν 

ἐστίν, παρὰ φύσιν μέντοι γινόμενον, καὶ κατὰ φύσιν μὲν κενόν, κατὰ λεπτὰ δὲ παρεσπαρμένον, 

καὶ ὅτι κατὰ πίλησιν τὰ σώματα ἀναπληροῖ τὰ παρεσπαρμένα κενά, οὐδεμίαν οὐκέτι παρείσδυ-

σιν ἕξουσιν οἱ τοὺς πιθανοὺς τῶν λόγων περὶ τούτων προφερόμενοι» (Fr. 64).   
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καὶ τοῖς ἄλλοις σώμασιν»154. Μάλιστα, μνημόνευε ως απόδειξη της ύπαρξής του 

κενού τη δυνατότητα, την οποία διαθέτουν το φως ή η θερμότητα να διαπερ-

νούν φαινομενικά στερεά σώματα: «ὁ μέντοι Λαμψακηνὸς Στράτων δεικνύναι 

πειρᾶται, ὅτι ἔστι τὸ κενὸν διαλαμβάνον τὸ πᾶν σῶμα, ὥστε μὴ εἶναι συνεχές, λέ-

γων ὅτι: οὐκ ἂν δι' ὕδατος ἢ ἀέρος ἢ ἄλλου σώματος ἐδύνατο διεκπίπτειν τὸ φῶς 

οὐδὲ ἡ θερμότης οὐδὲ ἄλλη δύναμις οὐδεμία σωματική. πῶς γὰρ ἂν αἱ τοῦ ἡλίου 

ἀκτῖνες διεξέπιπτον εἰς τὸ τοῦ ἀγγείου ἔδαφος; εἰ γὰρ τὸ ὑγρὸν μὴ εἶχε πόρους, 

ἀλλὰ βίᾳ διέστελλον αὐτὸ αἱ αὐγαί, συνέβαινεν ὑπερεκχεῖσθαι τὰ πλήρη τῶν 

ἀγγείων, καὶ οὐκ ἂν αἱ μὲν τῶν ἀκτίνων ἀνεκλῶντο πρὸς τὸν ἄνω τόπον, αἱ δὲ 

κάτω διεξέπιπτον»155. Η στάση, την οποία τηρεί, ισορροπεί ανάμεσα στη Στωι-

κή αντίληψη, κατά την οποία το κενό βρίσκεται εκτός του κόσμου156 και  των 

Επικούρειων, οι οποίοι θεωρούν ότι η συνολική ποσότητα της ύλης δεν υφίστα-

ται αυξομειώσεις, γιατί δεν υπάρχει τόπος εκτός του σύμπαντος, στον οποίο θα 

μπορούσε να καταφύγει ένα οποιοδήποτε στοιχείο της157. Επιπλέον, ενώ ο 

Στράτων δεν αποδέχεται την ύπαρξη του κενού εκτός του κόσμου, πιστεύει ότι 

είναι δυνατόν να υπάρξει το κενό μέσα σε αυτόν: «Στράτων ἐξωτέρω μὲν ἔφη 

τοῦ κόσμου μὴ εἶναι κενόν, ἐνδοτέρω δὲ δυνατὸν γενέσθαι»158. Επίσης, αν και 

διαφωνεί με τον Αριστοτέλη ως προς την δυνατότητα ύπαρξης του κενού, συ-

ντάσσεται μαζί του, επιχειρώντας να επιτεθεί στις θεωρίες περί κενού, τις οποί-

ες πρεσβεύουν οι ατομικοί φιλόσοφοι, καταρρίπτοντας τα κύρια επιχειρήματά 

τους, τα οποία κατά τη γνώμη του συνιστούν η κίνηση κατά τόπο, η συμπίεση 

και η μαγνητική έλξη: «αῦτα μὲν οὖν τὰ ἐπιχειρήματα τέθεικεν ὁ Ἀριστοτέλης 

τῶν λεγόντων εἶναι τὸ κενόν. ὁ δὲ Λαμψακηνὸς Στράτων ταῦτα μὲν εἰς δύο συνή-

γαγε τὰ τέτταρα εἴς τε τὴν κατὰ τόπον κίνησιν καὶ εἰς τὴν τῶν σωμάτων πίλησιν, 

τρίτον δὲ προστίθησι τὸ ἀπὸ τῆς ὁλκῆς. τὴν γὰρ σιδηρῖτιν λίθον ἕτερα σιδήρια δι' 

ἑτέρων ἕλκειν συμβαίνει, ὅταν ἐπισπάσηται τὸ ἐκ τῶν πόρων τοῦ σιδήρου ἡ λίθος, 

                                                           
154 Fr. 56. Στη συνέχεια του κειμένου, δηλώνει ακόμη ότι μόνο στο διαμάντι δεν υπάρχει κε-

νό, εξ’ αιτίας της πυκνότητάς του, η οποία εμποδίζει τα μόρια των διαφόρων ουσιών να ει-

σχωρήσουν σε αυτό: «εἰ μὴ ἄρα τὸν ἀδάμαντα μόνον μὴ κοινωνεῖν εἴποι τις τῇ τοῦ κενοῦ φύ-

σει διὰ τὸ μήτε πύρωσιν ἐπιδέχεσθαι μήτε διακόπτεσθαι, τυπτόμενον δὲ εἰς τοὺς ἄκμονας καὶ 

τὰς σφύρας ὅλον ἐνδύεσθαι. τοῦτο δὲ αὐτῷ παρακολουθεῖ διὰ τὴν συνεχῆ πυκνότητα· τὰ γὰρ 

τοῦ πυρὸς σώματα παχυμερέστερα ὄντα τῶν ἐν τῷ λίθῳ κενῶν οὐ παρεισέρχεται, ἀλλὰ μόνον 

ἐπιψαύει τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας· διόπερ μὴ προκατεισδύνοντα ἐντὸς  καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

σωμάτων οὐδὲ δέχεται θερμότητα». Σχετικά με την πίστη του Στράτωνα στην ύπαρξη του κε-

νού, παράβαλλε και Fr. 57: «οἱ μὲν γὰρ τὸ καθόλου μηδὲν εἶναι κενὸν διατείνονται, οἱ δὲ 

ἄθρουν μὲν κατὰ φύσιν μηδὲν εἶναι κενόν, παρεσπαρμένον δὲ κατὰ μικρὰ μόρια τῷ ἀέρι καὶ τῷ 

ὑγρῷ καὶ τῷ πυρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις σώμασιν· οἷς μάλιστα συμφέρεσθαι προσήκει».  
155 Fr. 65 a. Ως τεκμήριο της ύπαρξης του κενού, γίνεται ακόμη αναφορά στην περίπτωση 

του οίνου, ο οποίος αν ριχθεί σε νερό διαχέεται σε όλο τον όγκο του, αλλά και στις ιδιότητες 

του φωτός να διαπερνά τα αντικείμενα (Fr. 66).  
156 Βλ. ενδ.: «ὅλον μὲν γὰρ εἶναι λέγουσι τὸν κόσμον, πᾶν δὲ τὸ σὺν τῷ κόσμῳ ἔξωθεν κε-

νόν…» (SVF II 524).  
157 Βλ. ενδ. Λουκρήτιος, De Rerum Natura II 294 – 307.  
158 Fr. 55. Πβ. και Fr. 54: «ὁ δὲ Στράτων ἔμπαλιν ἔξωθεν μὲν (ενν. τοῦ παντὸς) μηδὲν εἶναι 

κενόν, ἔνδοθεν δὲ δυνατὸν εἶναι».  
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ᾧ σώματι καὶ συνέλκεται ὁ σίδηρος <καὶ> οὗτος πάλιν τοῦ ἐφεξῆς ἕλκει καὶ 

οὗτος ἄλλου, καὶ οὕτως ὁρμαθὸς σιδηρίων ἀποκρεμάννυται τῆς λίθου»159.   

Ακόμη, όπως παρατηρεί ο K. Algra, ο Στράτων αναπτύσσει την θεωρία 

του επιχειρώντας να ερμηνεύσει με πειστικό τρόπο φαινόμενα όπως η συμπίε-

ση, η έλξη και η διάθλαση και αντιμετωπίζει το κενό ως τον άδειο χώρο ενός 

σώματος, αντί να το θεωρεί ως άδειο χώρο ή άδειο τμήμα ενός χώρου, τηρώ-

ντας έτσι μία στάση, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα του εμπειρισμού, με τον 

οποίον προσεγγίζει το ζήτημα και απόρροια της προσήλωσής του στην αριστο-

τελική οντολογία και αντίληψη σχετικά με το συνεχές. Ο ίδιος, επισημαίνει ότι 

Στράτων διακρίνει ανάμεσα σε α) τόπο, ο οποίος είναι άυλος, εκτείνεται σε 

τρεις διαστάσεις , αποτελεί χώρο, ο οποίος περιέχει σώμα και προσαρμόζεται 

σε αυτό το σώμα που τον κατέχει και β) σε κενό, το οποίο ουσιαστικά είναι ε-

σωτερικά κενά μικρού μεγέθους, τα οποία παρουσιάζονται σε κατά τα άλλα συ-

νεχείς ουσίες160.  
 

ζ) Χρόνος 

 

Με το ζήτημα του κενού αλλά και της κίνησης, συνδέεται και αυτό του 

χρόνου161. Ο χρόνος, όπως και ο χώρος ανήκουν στην κατηγορία των συνεχών 

ποιοτήτων, καθώς εντοπίζονται σε αυτόν κοινοί σύνδεσμοι, όπου ενώνονται τα 

σημεία του και έτσι ο χρόνος, παρελθοντικός, παρών και μέλλοντας σχηματίζει 

ένα συνεχές σύνολο162. Ο Αριστοτέλης ήταν αναμφίβολα εξοικειωμένος με την 

πλατωνική αντίληψη για τον χρόνο163, αλλά απομακρύνθηκε από αυτήν αρνού-

                                                           
159 Fr. 61, Πβ. και Fr. 62 – 63. Ο Αριστοτέλης επιχειρεί να καταρρίψει παρόμοια επιχειρήμα-

τα των ατομικών φιλοσόφων: «Εἰσὶν δέ τινες οἳ διὰ τοῦ μανοῦ καὶ πυκνοῦ οἴονται φανερὸν 

εἶναι ὅτι ἔστι κενόν. εἰ μὲν γὰρ μὴ ἔστι μανὸν καὶ πυκνόν, οὐδὲ συνιέναι καὶ πιλεῖσθαι οἷόν τε» 

(Φυσικῆς ἀκροάσεως 216 b 22 – 24).  
160 K. Algra, Concepts of Space in Greek Thought, Brill, Leiden, 1995, σελ. 58 – 70. Βλέπε 

ακόμη D. J. Furley, “Strato’s Theory of the Void”, Aristoteles Werk und Wirkund, οπ. παρ., 

σελ. 594 – 609, αλλά και H.B. Gottschalk, “Strato of Lampsacus: Some Texts”, Proceedings 

of the Leeds Philosophical and Literary Society, Literary and Historical Section 11 (6), 1965, 

σελ. 95 – 182, καθώς και D. Lehoux, “All Voids Large and Small, Being a Discussion of 

Place and Void in Strato of Lampsacus's Matter Theory”, Apeiron 32 (1999), σελ. 1–36.  

161 Πβ. ενδ.: «ἀδύνατον χρόνον χωρὶς κινήσεως εἶναι» (Περί γενέσεως και φθοράς 337 a 23 

‐24). 
162 «ἡ δὲ γραμμὴ συνεχές ἐστιν· ἔστι γὰρ λαβεῖν κοινὸν ὅρον πρὸς ὃν τὰ μόρια αὐτῆς συνάπτει, 

στιγμήν· καὶ τῆς ἐπιφανείας γραμμήν…ἔστι δὲ καὶ ὁ χρόνος καὶ ὁ τόπος τῶν τοιούτων (ενν. 

τῶν συνεχῶν)· ὁ γὰρ νῦν χρόνος συνάπτει πρός τε τὸν παρεληλυθότα καὶ τὸν μέλλοντα. πάλιν ὁ 

τόπος τῶν συνεχῶν ἐστιν» (Κατηγορίαι 5 a 1 – 9). 
163 Σχετικά με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη για τον χρόνο, βλ. και: R. T. Urban, “All or 

Nothing at All: Another Look at the Unity of Time in Aristotle”, The Classical Journal 61 

(1966), σελ. 262 – 264∙ J. Annas, “Aristotle, Number and Time”, The Philosophical Quarter-

ly 25 (1975), σελ. 97 – 113∙ D. Bostock, “Aristotle's Account of Time”, Phronesis 25 (1980), 

σελ. 148 – 169∙ J. W. Summers, “Aristotle’s Concept of Time”, Apeiron 18 (1984), σελ. 59 – 

71∙ U. Coope, “Why Does Aristotle Say That There Is No Time without Change?”, Proceed-
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μενος να αναγνωρίσει κάποιο σημείο έναρξης του, θεωρώντας τον ως κάτι συ-

νεχές164. Περιγράφοντας τον χρόνο, δηλώνει ότι η μεταβολή συνιστά απαραίτη-

τη προϋπόθεση του165, είναι συνεχής166, ενώ όταν η ψυχή αντιλαμβάνεται την 

μεταβολή και την κίνηση του χρόνου, ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος 

έχει περάσει, γεγονός, το οποίο είναι ενδεικτικό ότι ο χρόνος δεν είναι ανεξάρ-

τητος της κίνησης και της αλλαγής: «από τη μία μας συμβαίνει να φανταζόμαστε 

ότι δεν υπήρξε χρόνος, οπότε δεν θέτουμε τα όρια έστω μίας μεταβολής αλλά φα-

νταζόμαστε ότι η ψυχή παραμένει σε κάτι το ενικό και ενιαίο (ἐν ἑνὶ καὶ ἀδιαι-

ρέτῳ)· από την άλλη λέμε ότι έχει περάσει χρόνος, όποτε αισθανθούμε κάποια με-

ταβολή και θέσουμε τα όριά της, συμπεραίνουμε ότι ο χρόνος προφανώς δεν υ-

πάρχει άνευ κινήσεως και μεταβολής. Είναι, συνεπώς, φανερό ότι, ενώ ο χρόνος 

δεν είναι κίνηση, δεν υπάρχει και χωρίς αυτήν»167. Συνειδητοποιούμε ακόμη την 

μεταβολή του χρόνου, αντιλαμβανόμενοι μία διάκριση ανάμεσα στο πριν και το 

μετά μέσα στην κίνηση, καθώς ο χρόνος συνιστά την αριθμητική πτυχή της κί-

                                                                                                                                                                                     

ings of the Aristotelian Society 101 (2001), σελ. 359 – 367∙ J. McGinnis, “Making Time Aris-

totle's Way”, Apeiron 36 (2003), σελ. 143 – 169∙ T. Roark, “Why Aristotle Says There Is No 

Time Without Change”, Apeiron 37 (2004), σελ. 227 – 246∙ D. Corish, “Could Time Be 

Change?”, Philosophy 84 (2009), σελ. 219 – 232∙ M. J. White, “Aristotle on 'Time' and 'A 

Time'”, Apeiron 22 (1989), σελ. 207 – 224. 
164 Ο Πλάτων περιγράφει ότι ο χρόνος αποτελεί έργο του κοσμικού δημιουργού (κατά συνέ-

πεια έχει αφετηρία) και αποτελεί μια αιώνια εικόνα της ακίνητης και σταθερής αιωνιότητας 

και αυτή η εικόνα κινείται σύμφωνα με τους νόμους των αριθμών. Ονομάζουμε επομένως 

χρόνο την αιώνια κίνηση της αιώνιας εικόνας (Τίμαιος 37 c – 38 b). Ο χρόνος γεννήθηκε μα-

ζί με τον ουρανό και έκτοτε βρίσκονται απόλυτα συνδεδεμένοι (38 b). Ο Αριστοτέλης απορ-

ρίπτει αυτήν την αντίληψη δηλώνοντας ότι, καθώς ο χρόνος δεν μπορεί να υπάρξει χωριστός 

από το νῦν, το οποίο αποτελεί όριο του χρόνου, χωρίς να ταυτίζεται με αυτόν και γεφυρώνει 

το παρελθόν με το μέλλον, είναι αδιανόητο να υποθέσουμε ότι υπήρξε κάποτε κάποιο χρονι-

κό σημείο, το οποίο θα αποτέλεσε την χρονική αφετηρία, αφού αυτό ως νῦν, θα πρέπει να 

συνέδεε κάποτε τα παρελθοντικά σημεία με τα τότε μελλοντικά (Φυσικῆς ἀκροάσεως 251 b 

15 – 26). Σχετικά με την διαφορά στις αντιλήψεις των δύο φιλοσόφων για τον χρόνο βλ. και 

W. von Leyden, “Time, Number, and Eternity in Plato and Aristotle ”, The Philosophical 

Quarterly 14 (1964), σελ. 35 – 52. D. A. Colb, “Time and the Timeless in Greek Thought”, 

Philosophy East and West (Time and Temporality) 24 (1974), σελ. 137 – 143.  
165 Φυσικῆς ἀκροάσεως 218 b 21 – 23: «Ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἄνευ γε μεταβολῆς· ὅταν γὰρ μηδὲν 

 αὐτοὶ μεταβάλλωμεν τὴν διάνοιαν ἢ λάθωμεν μεταβάλλοντες, οὐ δοκεῖ ἡμῖν γεγονέναι 

χρόνος». Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ειδικότερα στη μεταβολή ως διανοητική επεξεργα-

σία, όπως φαίνεται και από το παράδειγμα των ηρώων της Σαρδηνίας, το οποίο επικαλείται 

στη συνέχεια. Πρόκειται για μία υποκειμενική διάσταση του χρόνου, αφού σχετίζεται με την 

αποδοχή του χρόνου από την αντίληψη αυτού που υπόκειται σε αυτόν. 
166 Φυσικῆς ἀκροάσεως 219 a 10 – 13: «ἐπεὶ δὲ τὸ κινούμενον κινεῖται ἔκ τινος εἴς τι καὶ πᾶν 

μέγεθος συνεχές, ἀκολουθεῖ τῷ μεγέθει ἡ κίνησις· διὰ γὰρ τὸ τὸ μέγεθος εἶναι συνεχὲς καὶ ἡ 

κίνησίς ἐστιν συνεχής, διὰ δὲ τὴν κίνησιν ὁ χρόνος». Σε αυτό το σημείο με τον όρο μέγεθος 

εννοεί γενικά το φυσικό μέγεθος, το οποίο άλλωστε γίνεται αντιληπτό μέσω της κίνησης 

(Περί Ψυχῆς 425 a 14 – 17). Βλ. σχετ. με την έννοια του μεγέθους και M. G. Evans, “Aristo-

tle, Newton and the Theory of Continuous Magnitude”, Journal of the History of Ideas 16 

(1955), σελ. 548 – 557.  
167 Φυσικῆς ἀκροάσεως 218 b 29 – a 2 (μτφρ. Β. Μπετσάκος).  
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νησης: «και τον χρόνο αντίστοιχα τον αντιλαμβανόμαστε, όταν θέτουμε τα όρια 

της κίνησης· και θέτουμε τα όρια της κίνησης ορίζοντας το πρότερο και το ύστε-

ρο· και τότε λέμε ότι έχει περάσει χρόνος, όταν αποκτήσουμε αίσθηση του πρότε-

ρου και του ύστερου στην κίνηση. Ορίζουμε δε το πρότερο και ύστερο με το να τα 

διακρίνουμε μεταξύ τους και να πάρουμε ανάμεσά τους κάτι το διάφορο από αυ-

τά· η αιτία: όταν νοήσουμε τα άκρα ως διαφορά του μέσου και πει η ψυχή δύο τα 

χρονικά σημεία, το ένα πρότερο και το άλλο ύστερο, τότε φυσικά λέμε ότι αυτό το 

ενδιάμεσο είναι χρόνος· διότι χρόνος θεωρείται αυτό, που αποκτά όρια μέσω του 

χρονικού σημείου (τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ χρόνος, ἀριθμὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον 

καὶ ὕστερον)»168. Συνεπώς, ο χρόνος αποτελεί αριθμητικό ποσό, με το οποίο εί-

ναι δυνατόν να μετρηθεί η ποσότητα της κίνησης, πρόκειται όμως τόσο για μο-

νάδα μέτρησης όσο και για μετρούμενο μέγεθος, αφού είναι συνεχής και απο-

τελεί μια διάσταση της κίνησης, η οποία επιδέχεται μέτρηση, δηλαδή της δια-

δοχής ανάμεσα στο πρότερο και το ύστερο, δηλαδή ανάμεσα στο πριν και το 

μετά.  

Η άποψη αυτή γίνεται δεκτή και από τον Θεόφραστο, αλλά και τον Εύ-

δημο, οι οποίοι μάλιστα, φροντίζουν να επικρίνουν την αντίληψη του Πλάτωνα, 

κατά την οποία ο χρόνος ταυτίζεται με την κίνηση και περιστροφή της ουράνιας 

σφαίρας169, αλλά απορρίπτεται από τον Στράτωνα, κατά την αντίληψη του ο-

ποίου, ο χρόνος και η κίνηση είναι συνεχή, ενώ ο αριθμός είναι διακριτό μέγε-

θος και ό,τι είναι συνεχές δεν είναι αριθμήσιμο, ενώ ο χρόνος πρέπει να είναι 

αδιαχώριστος από την κίνηση, όντας ποσοτική της έκφανση: «ἀριθμὸν μὲν γὰρ 

κινήσεως εἶναι τὸν χρόνον οὐκ ἀποδέχεται, διότι ὁ μὲν ἀριθμὸς διωρισμένον πο-

σόν, ἡ δὲ κίνησις καὶ ὁ χρόνος συνεχής, τὸ δὲ συνεχὲς οὐκ ἀριθμητόν»170. Ο 

                                                           
168 Φυσικῆς ἀκροάσεως 219 a 23 – b 2 (μτφρ. Β. Μπετσάκος). Αυτός ο ορισμός του χρόνου, 

συνιστά κατά τον Μ. Heiddeger, την πρώτη διατύπωση του φυσικού χρόνου (Είναι και Χρό-

νος, 421), αφού αυτή η ερμηνεία ασχολείται με ένα κοινό φαινόμενο, επισημαίνοντας κάτι 

αυτονόητο σχετικά με αυτό, ενώ παράλληλα εντάσσει τον χρόνο στην φύση σαν χαρακτηρι-

στικό της. Βλ. ακόμη και 223 a 22 – 25: «ἀδυνάτου γὰρ ὄντος εἶναι τοῦ ἀριθμήσοντος ἀδύνα-

τον καὶ ἀριθμητόν τι εἶναι, ὥστε δῆλον ὅτι οὐδ' ἀριθμός. ἀριθμὸς γὰρ ἢ τὸ ἠριθμημένον ἢ τὸ 

ἀριθμητόν».  
169 «ἄδηλον οὖν καὶ τὸ τί ἐστιν (ενν. ὁ χρόνος), εἴπερ οἱ μὲν τὴν τοῦ ὅλου κίνησιν καὶ περι-

φορὰν τὸν χρόνον εἶναί φασιν, ὡς τὸν Πλάτωνα νομίζουσιν ὅ τε Εὔδημος καὶ ὁ Θεόφραστος 

καὶ ὁ Ἀλέξανδρος» [Fr. 82a =Σιμπλίκιος, Εἰς τὸ Δ τῆς Ἀριστοτέλους Φυσικῆς ἀκροάσεως ὑπο-

μνημα ὅ ἐστι τέταρτον (CAG vol. 9, p. 700.16 – 19)]. Αυτήν την αντίληψη επικρίνει και ο Α-

ριστοτέλης: «οἱ μὲν γὰρ τὴν τοῦ ὅλου κίνησιν εἶναί φασιν, οἱ δὲ τὴν σφαῖραν αὐτήν. καίτοι τῆς 

περιφορᾶς καὶ τὸ μέρος χρόνος τίς ἐστι, περιφορὰ δέ γε οὔ· μέρος γὰρ περιφορᾶς τὸ ληφθέν, 

ἀλλ' οὐ περιφορά» (223 a 33 – b 3).  
170 Fr. 75. Για εκτενέστερο σχολιασμό αυτής της θέσης του Στράτωνα βλέπε M. J. White, The 

Continuous and the Discrete – Ancient Physical Theories from a Contemporary Perspective, 

Clarendon Press, Oxford, 2002, σελ. 77 – 78, σημ. 9. Βλέπε ακόμη και A. Jaulin, “Straton et 

la question du temps comme nombre du movement”, στο Strato of Lampsacus – Text, Trans-

lation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 353 – 366, αλλά και K. R. Sanders, “Strato on Mi-

crovoid”, στο Strato of Lampsacus – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 263 – 

276.  
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Στράτων, αναγνωρίζοντας τη διάκριση ανάμεσα στον χρόνο ως αντικειμενικό, 

υποκειμενικό και φυσικό μέγεθος, αντιμετωπίζει ακόμη τον χρόνο ως ποσότητα 

και μέτρο κίνησης και στάσης: «Στράτων τὸ ἐν κινήσει καὶ ἠρεμίᾳ ποσόν (ενν. 

χρόνον εἶναι)»171, συμφωνώντας με τον Αριστοτέλη, κατά τον οποίον ο χρόνος 

συνιστά μέτρο κίνησης και ηρεμίας172, ενώ ο Στράτων δηλώνει ακόμη ότι ο 

χρόνος ακολουθεί και μετρά τα πάντα173 και είναι ἀμερής: «Λείπεται τοίνυν 

σκοπεῖν, εἰ δύναται κινεῖσθαί τι, τινῶν μὲν εἰς ἄπειρον τεμνομένων, τινῶν δὲ εἰς 

ἀμερὲς καταληγόντων. καὶ δὴ οὕτως ἠνέχθησαν οἱ περὶ τὸν Στράτωνα τὸν φυσι-

κόν· τοὺς μὲν γὰρ χρόνους εἰς ἀμερὲς ὑπέλαβον καταλήγειν, τὰ δὲ σώματα καὶ 

τοὺς τόπους εἰς ἄπειρον τέμνεσθαι, κινεῖσθαί τε τὸ κινούμενον ἐν ἀμερεῖ χρόνῳ 

ὅλον ἄθρουν μεριστὸν διάστημα καὶ οὐ κατὰ τὸ πρότερον πρότερον»174. Δηλαδή, 

ο χρόνος μπορεί να ελαττωθεί σε αδιαίρετα μόρια (ἀμερή), ενώ τα σώματα και 

ο τόπος διαιρούνται σε τμήματα επ’ άπειρον. Έτσι, το κινούμενο σώμα κινείται 

διατρέχοντας το σύνολο αυτού του διαιρετού διαστήματος σε αδιαίρετο χρονικό 

διάστημα, κινούμενο συνολικά (ἄθρουν) με τη μια και όχι με διαβαθμίσεις. Α-

κόμη, κατά την αντίληψη του Στράτωνα, ο χρόνος γεννιέται και φθείρεται συ-

νεχώς175, ενώ ακόμη ενέχει και μία ποσοτική διάσταση, καθώς αποτελεί και μέ-

τρο της ποσότητας κατά την οποία συντελούνται διάφορες δραστηριότητες: 

«αὐτὸς τὸν χρόνον τὸ ἐν ταῖς πράξεσι ποσὸν εἶναι τίθεται: πολλὸν γάρ, φησί, χρό-

νον φαμὲν ἀποδημεῖν καὶ πλεῖν καὶ στρατεύεσθαι καὶ πολεμεῖν καὶ ὀλίγον χρόνον, 

ὁμοίως δὲ καθῆσθαι καὶ καθεύδειν καὶ μηδὲν πράττειν καὶ πολὺν χρόνον φαμὲν 

καὶ ὀλίγον»176. Φαινομενικά σε αυτό το χωρίο περιγράφεται μια ψυχολογική – 

υποκειμενική διάσταση του χρόνου, αλλά η σύνδεσή του σε αυτό το σημείο με 

την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι συμπτωματική και εξυπηρετεί απλά την 

επακόλουθη επιχειρηματολογία του Στράτωνα177. Στη συνέχεια του κειμένου 

                                                           
171 Fr. 78. Πβ. και : «Στράτων δὲ ὁ φυσικός, ὡς δ' ἄλλοι Ἀριστοτέλης, μέτρον κινήσεως καὶ 

μονῆς (ενν. τὸν χρόνον εἶναι ἔλεγεν)» (Fr. 79 c), καθώς και 79 a – b.  
172 Φυσικῆς ἀκροάσεως 221 b 16 – 19: «μετρήσει δ' ὁ χρόνος τὸ κινούμενον καὶ τὸ ἠρεμοῦν, ᾗ 

τὸ μὲν κινούμενον τὸ δὲ ἠρεμοῦν· τὴν γὰρ κίνησιν αὐτῶν μετρήσει καὶ τὴν ἠρεμίαν, πόση τις».  
173 Fr. 81.  
174 Fr. 82.  
175 Fr. 75.  
176 Fr. 76. Τη σύνδεση αναγνωρίζει και ο Αριστοτέλης δίχως να αφιερώνει αρκετό χρόνο 

στην πραγμάτευσή της: «ὥστε τὸ κινούμενον οὐχ ἁπλῶς ἔσται μετρητὸν ὑπὸ χρόνου, ᾗ ποσόν 

τί ἐστιν, ἀλλ' ᾗ ἡ κίνησις αὐτοῦ ποσή» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 221 b 19 – 20).   
177 Ανατρέχοντας σε ένα άλλο απόσπασμα είναι δυνατόν να αντιληφθούμε ότι ο Στράτων πι-

θανότατα δεν αποδέχεται κάποια ψυχολογική διάσταση του χρόνου. Αποδεχόμενος ότι η ψυ-

χή κινείται, αφού οι ενέργειές της συνιστούν κινήσεις, αποφαίνεται ότι η νόηση συνιστά ε-

νέργεια της διάνοιας κατά τον ίδιο τρόπο που η όραση αποτελεί ενέργεια της όψεως. Επειδή 

λοιπόν οι περισσότερες από αυτές τις κινήσεις είναι οι ίδιες με τις οποίες η ψυχή κινείται 

διανοούμενη και με τις οποίες κινήθηκε από τις αισθήσεις πρωτύτερα, δεν δύναται να δια-

νοηθεί όσα δεν έχει βιώσει πρωτύτερα με τις αισθήσεις (Fr. 74). Συνεπώς, κάποιος ο οποίος 

δεν έχει επισκεφθεί ή αντιληφθεί ακόμη την ύπαρξη ενός τόπου δεν μπορεί να τον διανοηθεί. 

Αυτό  όμως δεν συνεπάγεται ότι ο τόπος αυτός δεν υφίσταται και κατά τον ίδιο τρόπο μπο-

ρούμε να συμπεράνουμε ότι ο χρόνος ρέει ανεξάρτητα από την ψυχή.  
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εξηγεί, ότι ο χρόνος είναι συνδεδεμένος με την ποσότητα αυτών των πράξεων, 

καθώς περιγράφει την ποσοτική τους διάρκεια και αρνείται ότι ο χρόνος αποτε-

λεί ποιοτικό μέγεθος, αφού οι προσδιορισμοί σχετικά με την ταχύτητα επιτέλε-

σης μιας πράξης ουσιαστικά αναφέρονται στην ποσοτική τους διάρκεια, ενώ 

απορρίπτει ακόμη την ταύτιση του χρόνου με την ημέρα και τη νύχτα, τα οποία 

δηλώνει ότι προσδιορίζουν απλά την ύπαρξη ή έλλειψη φωτός και επιπλέον με 

τους μήνες και τα έτη, τα οποία απλά περιγράφουν την κίνηση της Σελήνης και 

του Ήλιου178.  

Ο Εύδημος συμπλέει με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη179, καθώς το έργο 

του σε γενικές γραμμές συνιστά ένα εγχειρίδιο επεξήγησης των φυσικών αντι-

λήψεων του Σταγειρίτη και σε μεγάλο βαθμό έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα 

βοήθημα διδασκαλίας συμπληρωματικό στο Φυσικῆς ἀκροάσεως180. Έτσι, απο-

δέχεται, ότι ο χρόνος προϋποθέτει την μεταβολή, ειδικότερα την επίγνωσή 

της181, ενώ σχετίζεται με την κίνηση, η οποία είναι συνεχής και διαιρετή και κα-

τά συνέπεια και ο χρόνος είναι συνεχής και διαιρετός: «ἀναλαβόντες δὴ πάλιν 

λέγωμεν, ὅτι τῶν συνεχῶν ὁ χρόνος εἶναι δοκεῖ καὶ τῶν μεριστῶν· οὐκοῦν καὶ ἡ 

κίνησίς τε καὶ τὸ μῆκος. τίς οὖν τούτων ἀρχὴ καὶ τίνι πρώτως ὑπάρχει ταῦτα; ἆρ' 

οὖν τῷ μὲν μήκει καὶ τῷ σώματι καθ' αὑτὰ φαίνεται ταῦτα ὑπάρχειν; οὐ γὰρ τῷ 

εἶναί τι αὐτῶν οὐδὲ τῷ τοιαῦτα εἶναι μερίζεται καὶ συνεχῆ ἐστιν. ἡ δὲ κίνησις τῷ 

ἐπὶ τοῦ μήκους εἶναι συνεχής τε καὶ μεριστὴ φαίνεται, συνεχὴς μὲν τῷ ἐπὶ συνε-

χοῦς εἶναι, μεριστὴ δὲ τῷ διαιρεῖσθαι ὥσπερ τὸ μῆκος· ὅτι γὰρ ἂν ληφθῇ τοῦ μή-

κους μόριον, τοῦτο καὶ τῆς κινήσεώς ἐστιν. ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ χρόνου· ὡς γὰρ ἡ 

κίνησις, οὕτω καὶ τὸν χρόνον οἰόμεθα μερίζειν»182.  

                                                           
178 Ο F. Verde (“From Aristotle to Strato of Lampsacus – The Translatio of the Notion of 

Time in the Early Peripatetic Tradition”, Translatio Studiorum – Ancient, Medieval and Mod-

ern Bearers of Intellectual History, M. Sgarbi (ed.), Brill, Leiden – Boston, 2012, σελ. 37 – 

50) παρατηρεί ότι σε αυτό το σημείο ο Στράτων αντιμάχεται τις αντιλήψεις του Δημόκριτου 

και των Επικούρειων (Βλ. σχετ. Σέξτος Ἐμπειρικὸς, Πρός Ἡθικούς 301, 321, 323 και Ἐπί-

κουρος, Προς Ἡροδοτον 73). Αξίζει επιπλέον να επισημάνουμε ότι φαίνεται να στρέφεται 

και κατά του Πλάτωνα, ο οποίος θεωρεί την ημέρα, τη νύκτα, τους μήνες και τα έτη μέρη του 

χρόνου (Τίμαιος 37 e). 
179 Βλ. ενδ. Fr. 91: «Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης ἣν ἐσχέτην περὶ χρόνου δόξαν εἴρηται πρότερον. 

καὶ Θεόφραστος δὲ καὶ Εὔδημος οἱ τοῦ Ἀριστοτέλους ἑταῖροι τὰ αὐτὰ φαίνονται τῷ Ἀριστοτέλει 

περὶ χρόνου δοξάσαντές τε καὶ διδάξαντες», καθώς και Fr. 85: «ὁ Εὔδημος δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν 

φυσικῶν τὴν αὐτὴν (ενν. τῷ Ἀριστοτέλει) ἔχων γνώμην φαίνεται».  
180 Ο Σιμπλίκιος μεταφέρει μάλιστα μία αρκετά όμορφη και ζωντανή περιγραφή της διδακτι-

κής δραστηριότητας του Εύδημου: «εἰ δέ τις πιστεύσειε τοῖς Πυθαγορείοις, ὥστε πάλιν τὰ 

αὐτὰ ἀριθμῷ, κἀγὼ μυθολογήσω τὸ ῥαβδίον ἔχων ὑμῖν καθημένοις οὕτω, καὶ τὰ ἄλλα πάντα 

ὁμοίως ἕξει, καὶ τὸν χρόνον εὔλογόν ἐστι τὸν αὐτὸν εἶναι» (Fr. 88). 
181 Fr. 84.  
182 Fr. 85. Ο Εύδημος δηλώνει επιπλέον, συνδέοντας τον χρόνο με την κίνηση, ότι τα πάντα, 

δηλαδή τα σώματα τα οποία δυνητικά κινούνται, το πράττουν ἐν χρόνῳ: «καὶ γὰρ τὸ ποτὲ τοῖς 

δυνατοῖς ᾗ δύναται συμβαίνει κινουμένοις, πάντα γὰρ ἐν χρόνῳ κινεῖται» (Fr. 59). Προκειμέ-

νου ακόμη να αποδείξει ότι ο χρόνος είναι συνεχής, επεξηγεί και το παράδειγμα του Αριστο-

τέλη (Φυσικῆς ἀκροάσεως 231 a 23 – b 26) για την ταχύτητα και την βραδύτητα (Fr. 101).  
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Επιπλέον, περιγράφει ότι τα πάντα γεννιούνται και φθείρονται στον χρό-

νο, γι’ αυτό άλλοι τον αποκαλούν σοφό και άλλοι αμαθή, αφού συνιστά το αίτιο 

της απόκτησης γνώσης, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί την αιτία φθοράς της μνή-

μης και της συνακόλουθης απώλειας γνώσεων183, ενώ ακόμη περιγράφει τον 

χρόνο ως ἀριθμόν πάσης κινήσεως184 και κατά τα αριστοτελικά πρότυπα, πραγ-

ματοποιεί ιστορική αναδρομή στις αντιλήψεις άλλων φιλοσόφων, τις οποίες ε-

ξετάζει και απορρίπτει185, όπως, όταν αποδίδει στον Πλάτωνα την θέση, κατά 

την οποία ο χρόνος είναι η κίνηση και η περιστροφή του σύμπαντος, χαρακτη-

ρίζοντάς την ασυνεπή με την ύπαρξη της κίνησης πριν την κοσμική τάξη, όπως 

αναφέρεται  στον Τίμαιο  (39 a – d): «ἠκολούθησε δὲ καὶ Πλάτων τῇ δόξῃ ταύτῃ 

καὶ μάλα ἀτόπως· πρὶν γὰρ οὐρανὸν γενέσθαι, φησὶ κίνησιν εἶναι ἄτακτον. οὐ λί-

νον δὴ λίνῳ συνάπτει, εἴπερ πᾶσα κίνησις ἐν χρόνῳ»186. Δηλαδή, ο Εύδημος ι-

σχυρίζεται ότι η ύπαρξη κίνησης πριν την γένεση του χρόνου και ο ισχυρισμός 

ότι το σύνολο της κίνησης βρίσκεται εντός του χρόνου είναι ασυμβίβαστα187. 

                                                           
183 Fr. 90.  
184 Fr. 86.  
185 Έτσι, παραθέτει και σχολιάζει την πυθαγόρεια αντίληψη, κατά την οποία, ο χρόνος επα-

ναλαμβάνεται: «ὁ δὲ αὐτὸς χρόνος πότερον γίνεται ὥσπερ ἔνιοί φασιν ἢ οὔ, ἀπορήσειεν ἄν τις. 

πλεοναχῶς δὴ λεγομένου τοῦ ταὐτοῦ τῷ μὲν εἴδει φαίνεται γίνεσθαι τὸ αὐτὸ οἷον θέρος καὶ 

χειμὼν καὶ αἱ λοιπαὶ ὧραί τε καὶ περίοδοι, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ κινήσεις αἱ αὐταὶ γίνονται τῷ 

εἴδει, τροπὰς γὰρ καὶ ἰσημερίας καὶ τὰς λοιπὰς πορείας ὁ ἥλιος ἀποτελεῖ. εἰ δέ τις πιστεύσειε 

τοῖς Πυθαγορείοις, ὥστε πάλιν τὰ αὐτὰ ἀριθμῷ, κἀγὼ μυθολογήσω τὸ ῥαβδίον ἔχων ὑμῖν κα-

θημένοις οὕτω, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὁμοίως ἕξει, καὶ τὸν χρόνον εὔλογόν ἐστι τὸν αὐτὸν εἶναι. 

μιᾶς γὰρ καὶ τῆς αὐτῆς κινήσεως, ὁμοίως δὲ καὶ πολλῶν τῶν αὐτῶν τὸ πρότερον καὶ ὕστερον 

ἓν καὶ ταὐτόν, καὶ ὁ τούτων δὴ ἀριθμός. πάντα ἄρα τὰ αὐτά, ὥστε καὶ ὁ χρόνος» (Fr. 88). Α-

κόμη, πραγματευόμενος αυτήν την αντίληψη, παραθέτει και τις θρησκευτικές αντιλήψεις των 

Περσών, οι οποίοι αποδέχονται ότι ο χρόνος είναι κυκλικός και οι άνθρωποι και οι καταστά-

σεις, οι οποίες υπήρξαν θα ξαναϋπάρξουν: «καὶ ἀναβιώσεσθαι   κατὰ τοὺς Μάγους φησὶ τοὺς 

ἀνθρώπους καὶ ἀθανάτους ἔσεσθαι, καὶ τὰ ὄντα ταῖς αὑτῶν περικυκλήσεσι διαμενεῖν· ταῦτα δὲ 

καὶ Εὔδημος ὁ Ῥόδιος   ἱστορεῖ» (Fr. 89). Ο Αριστοτέλης, με τον οποίο ο Εύδημος συμφωνεί 

συνήθως, φαίνεται να αποδέχεται μία γραμμική εξέλιξη του χρόνου: «καὶ ὥσπερ ἡ κίνησις 

αἰεὶ ἄλλη καὶ ἄλλη, καὶ ὁ χρόνος (ὁ δ' ἅμα πᾶς χρόνος ὁ αὐτός· τὸ γὰρ νῦν τὸ αὐτὸ ὅ ποτ' ἦν – 

τὸ δ' εἶναι αὐτῷ ἕτερον – τὸ δὲ νῦν τὸν χρόνον ὁρίζει, ᾗ πρότερον καὶ ὕστερον)» (Φυσικῆς 

ἀκροάσεως 219 b 9 – 12).  
186 Fr. 82 b.  
187 Αυτή η μαρτυρία της κριτικής του Εύδημου απέναντι στον Πλάτωνα χρησιμοποιείται από 

τον Αφροδισιέα προκειμένου να καταδείξει τον παραλογισμό της άποψης του φιλοσόφου. 

Στη συνέχεια μάλιστα του χωρίου, επικαλούμενος αυτήν ακριβώς την μομφή του Εύδημου 

θα επισημάνει ότι το αποτέλεσμα αυτής της θέσης είναι η παραδοχή της ύπαρξης χρόνου 

πριν τον χρόνο. Όμως ο Σιμπλίκιος, ο οποίος διασώζει αυτά τα χωρία θα υπερασπιστεί στη 

συνέχεια τον Πλάτωνα απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις αναφέροντας ότι κατά τον φιλόσοφο 

κάθε περιστροφή των ουράνιων σωμάτων αποτελεί ένα είδος χρόνου, αλλά μόνο η περι-

στροφή του σύμπαντος συνιστά πλήρη χρόνο. Συνεπώς ο χρόνος κατά τον Πλάτωνα είναι το 

μέτρο της κίνησης, ενώ ο Σιμπλίκιος επισημαίνει ακόμη ότι ο πλατωνικός χρόνος γεννήθηκε 

ταυτόχρονα με την κοσμική τάξη και δεν ταυτίζεται με την κίνηση, αφού αν και υπήρχε άτα-

κτη κίνηση στο σύμπαν πριν τη δημιουργία του χρόνου, αυτός είναι κατά κάποιον τρόπο τε-

λειοποίηση της κίνησης (CAG vol. 9 p. 703 – 704).  
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Συνεχίζοντας μάλιστα την επίκρισή του σε αυτές τις απόψεις θα σχολιάσει ότι 

αν ο χρόνος καθορίζεται βάσει των κινήσεων του ουρανού θα προέκυπταν άτο-

πα φαινόμενα, όπως να καθορίζεται ο χρόνος τόσο από τον ήλιο, όσο και από 

άλλα ουράνια σώματα, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη ύπαρξη πολλαπλών 

χρόνων. Έτσι, ο Εύδημος περιγράφει τον αστρονομικό χρόνο και αναγνωρίζει 

ότι τα ουράνια σώματα μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο της καταμέτρησης 

του χρόνου αλλά δεν αποδέχεται ότι το σύνολο αυτών των συστημάτων χρόνου, 

τα οποία έχουν ως βάση την περιστροφή της Γης, μπορούν να συνυπάρχουν και 

να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα προκειμένου να ταυτιστούν με τον χρόνο: «οἱ 

δὲ λέγοντες τὴν τοῦ ἡλίου κίνησιν τὸν χρόνον πῶς ἐροῦσι περὶ τῶν ἄλλων ἀστέ-

ρων; οὐ γὰρ πάντων αἱ αὐταὶ φοραί. εἰ μὲν οὖν πᾶσαι χρόνοι ἕτεραι οὖσαι, αὐτὸ 

τοῦτο ἄτοπον, καὶ ἔσονται πολλοὶ χρόνοι ἅμα. εἰ δὲ μὴ χρόνοι εἰσὶ καὶ αἱ τῶν 

λοιπῶν φοραί, διαφορὰν λεκτέον, διὰ τί ἡ μὲν τοῦ ἡλίου φορὰ χρόνος, ἡ δὲ τῆς 

σελήνης οὐ χρόνος, οὐδὲ δὴ αἱ τῶν ἄλλων. τοῦτο δὲ ἔοικεν οὐκ εὐμαρεῖ»188.  

Οι απόψεις του Αριστοτέλη σχετικά με τον χρόνο γίνονται αποδεκτές και 

από τον Κριτόλαο, ο οποίος περιγράφει τον χρόνο ως νόημα ή μέτρο της κίνη-

σης: «<Ἀντιφῶν> καὶ <Κριτόλαος> νόημα ἢ μέτρον τὸν χρόνον, οὐχ ὑπόστα-

σιν»189. Η ερμηνεία βέβαια του χρόνου ως νοήματος και η ταύτισή του με το 

μέτρο, συνιστά ένδειξη αποδοχής της ύπαρξης ψυχολογικού χρόνου και θεμε-

λιώνεται στον Αριστοτέλη, ο οποίος δηλώνει ότι η ύπαρξη της ψυχής συνιστά 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη του χρόνου190. Η άρνησή του επιπλέον 

να δεχτεί τον χρόνο ως ὑπόστασιν, πιθανότατα συνιστά απόπειρα να αποκρού-

σει τις θέσεις κάποιου φιλοσοφικού αντιπάλου, αλλά ο εντοπισμός του στόχου 

της κριτικής του Κριτόλαου δεν αποτελεί εύκολο έργο, αφού κανείς από τους 

αντιπάλους του Λυκείου δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τον χρόνο ως ουσία191.  

                                                           
188 Fr. 83. Ο Πλάτων φαίνεται ότι αναγνωρίζοντας αυτή τη δυσκολία, επιχειρεί να λύσει το 

πρόβλημα, επινοώντας την έννοια του τέλειου χρόνου, ο οποίος συνιστά το χρονικό διάστη-

μα, στο οποίο η διάρκεια της κίνησης των οκτώ κύριων ουράνιων σωμάτων είναι ίση: «ἔστιν 

δ' ὅμως οὐδὲν ἧττον κατανοῆσαι δυνατὸν ὡς ὅ γε τέλεος ἀριθμὸς χρόνου τὸν τέλεον ἐνιαυτὸν 

πληροῖ τότε, ὅταν ἁπασῶν τῶν ὀκτὼ περιόδων τὰ πρὸς ἄλληλα συμπερανθέντα τάχη σχῇ κε-

φαλὴν τῷ τοῦ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίως ἰόντος ἀναμετρηθέντα κύκλῳ» (Τίμαιος 39 d).  
189 Fr. 14. Ο Αριστοτέλης, συνδέει τον χρόνο με την αντιληπτική ικανότητα «πότερον δὲ μὴ 

οὔσης ψυχῆς εἴη ἂν ὁ χρόνος ἢ οὔ, ἀπορήσειεν ἄν τις» (223 a 21 – 22), ενώ τον περιγράφει 

και ως μέτρο της κίνησης: «τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ χρόνος, ἀριθμὸς κινήσεως κατὰ τὸ πρότερον καὶ 

ὕστερον» (Φυσικῆς ἀκροάσεως 219 b 1 – 2, πβ. και Περί  οὐρανοῦ 279 a 14 – 15). Η αντιλη-

πτική ικανότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αισθητός και να μετρηθεί ο χρόνος, 

αφού αποτελεί ως ἀριθμὸς ποσοτική έκφραση της κίνησης. 
190 Φυσικῆς ἀκροάσεως 223 a 21 – 29. Δεν συνάγεται απαραίτητα από αυτό το χωρίο αποδο-

χή της ύπαρξης ψυχολογικού χρόνου από τον Αριστοτέλη, καθώς η ψυχή είναι απαραίτητη 

για την μέτρηση του χρόνου αλλά αυτή η προϋπόθεση δείχνει απλώς ότι υφίσταται χρόνος, ο 

οποίος δίχως την ψυχή δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος.   
191 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι Στωικοί συμφωνούν με το Λύκειον, θεωρώντας τον χρόνο 

μέτρο της κίνησης, (Ποσειδώνιος Fr. 98) ή μέτρο ταχύτητας και επιβράδυνσης και διάστημα 

της κοσμικής κίνησης (SVF II 509) ενώ οι Επικούρειοι δηλώνουν ότι δεν διαθέτει υπόσταση 

(Λουκρήτιος Ι 459 – 463). Ο G.J. Pendrick, επισημαίνει ότι η σημασία της άρνησης του χρό-
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η) Το πρώτο κινούν 

 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο χρόνος είναι αιώνιος, δεν έχει κάποια αφετηρία 

αφού κάθε για κάθε νυν θα απαιτούνταν ένα πρότερον και επιπλέον αποτελεί 

μέτρο της κίνησης. Συνεπακόλουθα και η κίνηση πρέπει να είναι αιώνια και 

καθώς αποτελεί μετάβαση από μία κατάσταση σε μία άλλη, πρέπει να υφίστα-

ται μια αιώνια αιτία αυτής της μεταβολής. Μάλιστα, κάθε κινούμενη οντότητα 

διαθέτει εντέλει κάποια κινητήριο δύναμη, η οποία είναι διαφορετική από αυτή, 

αλλά αυτή η σειρά κινούμενων σωμάτων και κινητήριων αιτίων δεν εκτείνεται 

στο άπειρο, καθώς στην αφετηρία τους εντοπίζεται κάποια αιτία της κίνησης, η 

οποία είναι ακίνητη. Σε αυτό το σημείο έλκει την καταγωγή της η αριστοτελική 

θεολογία και οντολογία, καθώς ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ως τέτοια αιτία το 

πρώτο κινούν, του οποίου τα γνωρίσματα περιγράφει, δηλώνοντας ότι είναι α-

κίνητο192, μοναδικό και αιώνιο193 και βρίσκεται στην περιφέρεια του κόσμου, 

καθώς η κίνηση στον κόσμο οφείλει να προέρχεται από τις αρχές του, δηλαδή 

είτε την περιφέρεια είτε το κέντρο και επιπλέον, η κίνηση, η οποία προκαλείται 

από το πρώτο κινούν, οφείλει να είναι ταχύτερη, εγγύτερα σε αυτό: «ἀνάγκη δὴ 

ἢ ἐν μέσῳ ἢ ἐν κύκλῳ εἶναι· αὗται γὰρ αἱ ἀρχαί. ἀλλὰ τάχιστα κινεῖται τὰ ἐγγύτα-

τα τοῦ κινοῦντος. τοιαύτη δ' ἡ τοῦ κύκλου κίνησις· ἐκεῖ ἄρα τὸ κινοῦν»194. Επί-

σης, καθώς κάθε κίνηση στον κόσμο μεταδίδεται από τον εξώτατο ουρανό, ε-

νόσω το πρώτο κινούν επιδρά άμεσα σε αυτόν, θα βρίσκεται στην εξωτερική 

επιφάνεια του κόσμου και όχι στο κέντρο του195. Ο Αριστοτέλης, εφαρμόζοντας 

την αντίληψή του σχετικά με το πρώτο κινούν στην αστρονομική θεωρία του 

Ευδόξου αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν και άλλες κινητήριες δυνάμεις 

                                                                                                                                                                                     

νου ως ουσίας είναι ασαφής και επικαλείται τις απόψεις άλλων μελετητών, οι οποίοι δηλώ-

νουν ότι ο Κριτόλαος είτε υπερασπίζεται τη σχολή απέναντι στις απόψεις όσων της προσά-

πτουν ότι θεωρεί τον χρόνο ουσία, είτε αντιπαραθέτει την άποψη του Λυκείου σχετικά με τον 

χρόνο,  σε αυτή της Στοάς, η οποία θεωρεί τον χρόνο ως ουσία (G.J. Pendrick, Antiphon the 

Sophist – the Fragments, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, σελ. 255 – 256). Η 

Στοά βέβαια δεν θεωρεί ότι ο χρόνος αποτελεί ουσία – εκτός βέβαια από τον Χρύσιππο, ο 

οποίος εκφράζει την πίστη ότι η μέρα, η νύκτα, οι διαβαθμίσεις τους, ακόμη και οι εποχές 

αποτελούν σώματα (SVF II 665) και τα σώματα ταυτίζονται με τις ουσίες (SVF II 359). 
192 Φυσικῆς ἀκροάσεως 257 a 31 – 258 b 9. Βλ. και Μετά τά Φυσικά 1074 a 38 – b 14. Ένας 

λόγος για τον οποίον το πρώτο κινούν πρέπει να είναι ακίνητο, σχετίζεται και με την ηθική 

φιλοσοφία του Αριστοτέλη, ο οποίος στα Ἠθικά Νικομάχεια  ανάγει τον θεωρητικό βίο ως 

την ανώτερη μορφή βίου (1177 b 1 – 6), καθώς μάλιστα η θεωρία είναι το ἥδιστον καὶ ἄρι-

στον (Μετά τά Φυσικά 1072 b 24), ενώ η κίνηση συνδέεται περισσότερο με την πράξη (Μετά 

τά Φυσικά 996 a 27).    
193 Φυσικῆς ἀκροάσεως 258 b 10 – 259 a 20.  
194 Φυσικῆς ἀκροάσεως 267 b 6 – 9.  
195 Μετά τά Φυσικά 1072 b 4 – 14.  
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εκτός από το πρώτο κινούν, υποδεέστερες αυτού, οι οποίες κινούν τα ουράνια 

σώματα και υπόκεινται σε κίνηση κατά συμβεβηκός196.  

Οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη οδήγησαν τους σχολιαστές του να αναρωτηθούν 

σχετικά με τον προσδιορισμό του σημείου των ουράνιων σωμάτων, στο οποίο 

ασκείται η κίνηση από την κινητήρια δύναμη, που επιδρά σε αυτά. Όπως θα 

παρατηρήσουμε, ο Εύδημος επιχείρησε να προσφέρει απάντηση σε αυτό το ε-

ρώτημα, επεξηγώντας την σχετική αριστοτελική θεωρία και εκκινεί την προ-

σπάθειά του ενστερνιζόμενος την θέση, σύμφωνα με την οποία το πρώτο κινούν 

είναι ακίνητο197 και δεν κινείται από τίποτε άλλο αν και έχει ενδιάθετη την αρ-

χή της κίνησης, προκαλώντας κίνηση στο κινούμενο είτε μεταχειριζόμενο κά-

ποιο μέσο είτε με τις δικές του δυνάμεις: «ἀνάγκη εἶναι πρότερον τὸ αὐτὸ ἑαυτῷ 

κινοῦν, ὃ καὶ τὴν ἀρχὴν ἐν ἑαυτῷ τῆς κινήσεως ἔχει καὶ προσεχές ἐστι τῷ κινου-

μένῳ, καὶ οὐ δι' ἄλλου αὐτὸ κινεῖ. τοὺς μὲν οὖν λόγους οὕτως οἶμαι χρὴ διακρί-

νειν, τοῦ Εὐδήμου καὶ συνάψαντος αὐτοὺς ἐν οἷς φησι· “τὸ δὴ κινοῦν ἢ δι' αὑτὸ 

κινεῖ ἢ δι' ἄλλο, καὶ ἑαυτῷ ἢ ἄλλῳ”»198.  

Έπειτα, εκφράζει την απορία αν είναι δυνατόν κάτι, το οποίο είναι ακίνη-

το να διαθέτει την ικανότητα να κινεί, αναλύοντας ότι το κινούν, προκαλεί κί-

νηση είτε έλκοντας είτε ωθώντας και άπτεται άμεσα ή έμμεσα του κινούμενου 

σώματος. Συμπεραίνει ωστόσο ότι, καθώς το κινούν είναι αμερές και δεν έχει 

αρχή και τέλος, δεν θα διαθέτει την ικανότητα της αφής. Επιλύει αυτό το πρό-

βλημα, κάνοντας διάκριση ανάμεσα σε παράγοντες που προκαλούν κίνηση, ενώ 

κινούνται και άλλους, οι οποίοι προκαλούν κίνηση, ενώ ηρεμούν, αναφέροντας 

ότι οι πρώτοι μεταχειρίζονται την αφή προκειμένου να δημιουργήσουν κίνηση, 

ενώ οι άλλοι χρησιμοποιούν άλλα μέσα199.  

                                                           
196 Μετά τά Φυσικά 1073 a 22 – 36. Ο Αριστοτέλης δεν δηλώνει βέβαια σαφώς ότι αυτές οι 

κινητήριες δυνάμεις δεν υπόκεινται σε κίνηση εξαιτίας κάποιας συντυχίας, αλλά απλώς επι-

σημαίνει ότι το πρώτο κινούν δεν υπόκειται σε τέτοια κίνηση. Θεωρούμε ωστόσο ότι προκύ-

πτει από την πραγμάτευση του θέματος, που επιχειρεί, ότι αντιδιαστέλλει την απόλυτη ακι-

νησία του πρώτου κινούντος σε αυτές τις κινητήριες δυνάμεις με αποτέλεσμα να αφήνει να 

εννοηθεί ότι αυτές κινούνται κατά συμβεβηκός. Άλλωστε, όπως επισημαίνει ο I. Bodnár, στο 

Φυσικῆς ἀκροάσεως 259 b 28 – 31, ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι αυτή η κίνηση αφορά κά-

ποιες ουράνιες αρχές (“Eudemus’ Unmoved Movers - Fragments 121-123b Wehrli”, στο Eu-

demus of Rhodes, Ι. M. Bodnár, W.W. Fortenbaugh (eds.), Transaction Publishers, New 

Brunswick – New Jersey, 2002, σελ. 171 – 189). Επιπλέον, ο Αριστοτέλης εξηγεί ότι κάποια 

αίτια κίνησης κινούνται, ενώ άλλα μένουν ακίνητα (Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 323 a 12 – 

16).  
197 «δέδεικται δὲ ὅτι ὅλον ὑπὸ ὅλου ἀδύνατον κινεῖσθαι ἑαυτοῦ, ὥστε ἀνάγκη τὸ πρώτως κι-

νοῦν ἀκίνητον ὂν κινεῖν» (Fr. 120).  
198 Fr. 117. Πβ. και Φυσικῆς ἀκροάσεως 256 a 4 – 10. Το πρώτο κινοῦν ἀκίνητον αποτελεί 

μια οντολογική – ουσιοκρατική αρχή, αφού παρουσιάζεται ως απρόσωπο, άμορφο και άχρο-

νο: «ἔστι τι ὃ οὐ κινούμενον κινεῖ, ἀΐδιον καὶ οὐσία καὶ ἐνέργεια οὖσα» (Μετά τά φυσικά 1072 

a 25 – 26), πβ. και 1073 a 3 – 5: «ὅτι μὲν οὖν ἔστιν οὐσία τις ἀΐδιος καὶ ἀκίνητος καὶ κεχωρι-

σμένη τῶν αἰσθητῶν, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων». 
199 Fr. 123 a – b. Προκειμένου να περιγράψει αυτά τα μέσα αναφέρει το παράδειγμα μιας 

σφαίρας, η οποία αφήνεται να πέσει στο έδαφος και στη συνέχεια αυτή αναπηδά, καθώς η γη 
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Επιχειρώντας στη συνέχεια να προσδιορίσει τoν τόπο, όπου βρίσκεται το 

κινούν, εκκινώντας από την παραδοχή ότι τα σημεία, τα οποία θα βρίσκονται 

κοντά στο κινούν θα κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, από αυτά που θα είναι 

πιο απομακρυσμένα από αυτό, το τοποθετεί σε κάποιο σημείο ενός μεσημβρι-

νού, αφού παραδόξως θεωρεί ότι τα σημεία, τα οποία βρίσκονται πλησίον των 

πόλων κινούνται ταχύτερα200. Αυτή η παραδοχή ενδεχομένως να μπορούσε να 

υποστηριχθεί σε περίπτωση κατά την οποία ο Εύδημος δεχόταν την ύπαρξη κά-

ποιου άξονα, ο οποίος διαπερνά τους πόλους και μεταδίδει κίνηση στο σώμα. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα εξέφραζε ίσως την θέση ότι, καθώς η κίνηση θα 

πρέπει να είναι περισσότερο γρήγορη στα σημεία επαφής, εκείνα δηλαδή τα 

οποία ταυτίζονται με την αφετηρία της κίνησης, αυτά θα εντοπίζονταν στους 

πόλους. Επιστρέφοντας άλλωστε στον Αριστοτέλη, βρίσκουμε ότι αυτό που 

βρίσκεται εγγύτερα στην κινητήρια αρχή, θα κινείται πιο γρήγορα201 και μπο-

ρούμε – έστω και επιφυλακτικά να συμπεράνουμε ότι ο Εύδημος περιγράφει 

ένα σύστημα ομόκεντρων σφαιρών, τις οποίες διαπερνά ένας άξονας, ο οποίος 

ξεκινά την μετάδοση της κίνησης από τα σημεία από όπου τις διαπερνά, δηλαδή 

τους πόλους, εκφράζοντας τις αστρονομικές αντιλήψεις της εποχής του. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο Ι. Bodnár202 επισημαίνει 

ακόμη, ότι ο Εύδημος, φαίνεται να πιστεύει στην ύπαρξη ενός ακίνητου κινού-

ντος, για κάθε ουράνια κίνηση, παρερμηνεύοντας ή αντιτιθέμενος κατ’ αυτόν 

τον τρόπο στον Αριστοτέλη (ο οποίος ισχυρίζεται μεν ότι το πρώτο κινούν πα-

ραμένει ακίνητο σε όλες τις μορφές μεταβολής, αλλά αναγνωρίζει ότι οι κινη-

τήριες δυνάμεις των ουράνιων σωμάτων επιδέχονται κίνηση κατά συμβεβηκός), 

ενώ ο Εύδημος ισχυρίζεται ότι η κινητήρια δύναμη είναι εντελώς ακίνητη σε 

κάθε μορφή μεταβολής: «δείξας πρῶτον (ενν. Ἀριστοτέλης) ὅτι ἔστι κίνησις ἀεὶ 

καὶ οὔτε γέγονέ ποτε κίνησις πρότερον μὴ οὖσα οὔτε φθείρεταί ποτε, ὥστε μὴ 

εἶναι κίνησιν, εἶτα ἐφεξῆς δείξας ὅτι τὸ πρώτως κινοῦν καθ' ἑκάστην κίνησιν, ὡς 

ὁ Εὔδημος προστίθησιν»203.  

Επιπροσθέτως, ανάμεσα στις αντιλήψεις του Εύδημου παρατηρούμε ότι ο 

φιλόσοφος, διαχωρίζοντας τα όντα με κριτήριο την κίνηση, περιγράφει ότι αυτά 

διακρίνονται ανάμεσα σε εκείνα που κάποιες φορές κινούνται και κάποιες ηρε-

                                                                                                                                                                                     

ηρεμεί αλλά την κινεί προς τα πάνω. Φυσικά το φαινόμενο της αναπήδησης της σφαίρας ο-

φείλεται στην βαρύτητα και στην κινητική ενέργεια, που αρχίζει να δημιουργείται από τη 

στιγμή της πτώσης της σφαίρας, η οποία αναπηδά αντιδρώντας στην δύναμη, την οποία υφί-

σταται από την πτώση. 
200 Fr. 122 a – b.  
201 Φυσικῆς ἀκροάσεως 267 b 5 – 9.  
202 “Eudemus’ Unmoved Movers - Fragments 121-123b Wehrli”, οπ. παρ., σελ. 171 – 189.  
203 Fr. 121. Πιθανότατα ο Εύδημος, όντας σύγχρονος του Αριστοτέλη, θα είχε συμμετοχή 

στην σχετική με αυτό το ζήτημα συζήτηση εντός της σχολής και κατά συνέπεια η στάση του 

δεν μπορεί να υπήρξε προϊόν παρερμηνείας, αλλά σαφής αποκήρυξη της άποψης του Αρι-

στοτέλη. 
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μούν και σε άλλα, τα οποία πάντοτε κινούνται ή πάντοτε ηρεμούν204. Δέχεται 

ακόμη ότι καθετί, που βρίσκεται σε κίνηση κινείται από κάτι άλλο205 και επι-

πλέον, ακολουθεί τον προβληματισμό του Αριστοτέλη, απορώντας αν το κινού-

μενο κινείται από κάτι ακίνητο ή από κάτι, το οποίο βρίσκεται και το ίδιο σε κί-

νηση (αὐτοκίνητόν)206. Αποδέχεται ακόμη, ότι αυτό, το οποίο κινεί τον εαυτό 

του, κινεί πρώτο και δηλώνει ότι από τις κινήσεις, οι οποίες συντελούνται στον 

φθαρτό κόσμο, αίτια της κίνησης αποτελούν οι ζωτικές κινήσεις, ενώ στον ου-

ρανό δεσπόζει η ουράνια κίνηση, η οποία προσομοιάζει με τη ζωτική, αλλά ο 

ουρανός κινεί μόνος τον εαυτό του: «τὸ δὲ αἰτιατὸν ὕστερον τοῦ αἰτίου, πρῶτον 

ἄρα κινεῖ κινούμενον τὸ αὐτὸ κινοῦν προστίθησι δὲ ὁ Εὔδημος ὅτι καὶ τῶν 

ἐνταῦθα κινήσεων αἱ ζωτικαὶ φαίνονται κινήσεις αἴτιαι, καὶ ἡ οὐρανία τῆς τῶν 

στοιχείων δηλονότι μεταβολῆς. δοκεῖ δὲ καὶ αὕτη ζωτική πως εἶναι, οὐ γὰρ ὑπ' 

ἄλλου κινεῖται ὁ οὐρανὸς ἀλλ' ὑφ' ἑαυτοῦ»207.  

Αναγνωρίζει επίσης τον Πλάτωνα ως εισηγητή της έννοιας του πράγμα-

τος το οποίο κινεί τον εαυτό του και περιγράφει τρεις τρόπους κατά τους οποί-

ους κάτι θα μπορούσε να αποκληθεί έτσι. Ειδικότερα, δηλώνει ότι θα πρέπει να 

αποκαλείται αὐτοκίνητον, είτε κάποιο σύνολο, το οποίο κινεί ένα σύνολο, είτε 

κάποιο μέρος, το οποίο κινεί ένα σύνολο και το αντίστροφο, ή κάποιο μέρος, 

που κινεί ένα μέρος. Αφού απορρίπτει κάποιες από αυτές τις προτάσεις, προσ-

διορίζει αυτήν την κίνηση πρωτίστως σε κάτι  που κινεί τον εαυτό του με τις 

ίδιες του τις δυνάμεις και τελικά ταυτοποιεί το αὐτοκίνητον, ως κάτι το οποίο 

κινεί κάποια μέρη και κινεί τα μέρη του, υποτάσσοντάς το στο πρώτο κινοῦν 

ἀκίνητον: «ὁ μὲν οὖν Εὔδημος προϊστορήσας ὅτι τὸ αὑτὸ κινοῦν ὑπὸ Πλάτωνος 

διεδόθη, διαιρεῖ πρῶτον τοὺς τρόπους, καθ' οὓς ἐνδέχεταί τι αὐτοκίνητον λέγε-

σθαι, γράφων οὕτως· “ἤτοι γὰρ ὅλον ὅλον κινεῖ ἢ μέρος ὅλον ἢ ἀνάπαλιν, ἢ μέ-

ρος μέρος. κινεῖν δὲ λέγομεν πρώτως τὸ αὑτῷ κινεῖν, οὐ τὸ ἑτέρῳ, καὶ τὸ δι' αὑτὸ 

καὶ οὐ δι' ἄλλο.” καὶ οὕτω τοὺς τρεῖς τρόπους καθ' ἕκαστον ἀνελὼν μόνον δεί-

κνυσιν αὐτοκίνητον δυνάμενον εἶναι τὸ μέρει μὲν κινοῦν, μέρει δὲ κινούμενον, 

καὶ τούτου τὸ ἔχον ἐν αὑτῷ τὸ μέν τι κινοῦν ἀκίνητον ὂν καθ' αὑτό, τὸ δὲ κινού-

μενον»208.  

Η ανάπτυξη της φυσικής φιλοσοφίας αποτέλεσε ένα πεδίο μελέτης, στο 

οποίο η σχολή διακρίθηκε, προσφέροντας μάλιστα μία θεωρία, η οποία περιείχε 

                                                           
204 «ὅ γε Εὔδημος παραφράζων σχεδὸν καὶ αὐτὸς τὰ Ἀριστοτέλους τίθησι καὶ ταῦτα τὰ τμήματα 

συντόμως λέγων· “ἢ πάντα ἐπαμφοτερίζει ἢ τινὰ αὐτῶν, τὰ δὲ λοιπὰ κινεῖται ἢ ἠρεμεῖ”» (Fr. 

113).  
205 Fr. 114.  
206 «δείξας ὅτι πᾶν τὸ κινούμενον ὑπό τινος κινεῖται, ἐφεξῆς ἀκολούθως ἂν ἐζήτει (ενν. Ἀριστο-

τέλης), πότερον ὑπὸ κινουμένου κινεῖται τὸ κινούμενον ἢ ὑπὸ ἀκινήτου. διὰ δὲ τὸ πᾶσι σχεδόν, 

ὥς φησιν Εὔδημος, δοκεῖν τὸ κινοῦν κινεῖσθαι καὶ αὐτό, τῶν δὲ κινούντων ἅμα καὶ κινουμένων 

τὸ μὲν αὐτοκίνητόν ἐστι τὸ δὲ ὑπ' ἄλλου ἔξωθεν κινεῖται, δύο ὄντων ἀρχικῶν τῆς κινήσεως τοῦ 

τε ἀκινήτου καὶ τοῦ αὐτοκινήτου, τὸ αὐτοκίνητον πρῶτον παραδίδωσι καὶ δείκνυσιν, ὅτι ἔστι τι 

πρῶτον ἐν τοῖς κινοῦσί τε καὶ κινουμένοις, ὃ κινεῖ μὴ ὑπ' ἄλλου ἔξωθεν κινούμενον» (Fr. 115).  
207 Fr. 116.  
208 Fr. 118. Πβ. και Fr. 119 – 120.  
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αρκετά επιστημονικά χαρακτηριστικά, ώστε να κρατηθεί στην ακμή της επι-

στημονικής έρευνας για αιώνες. Η αριστοτέλεια φυσική υπήρξε για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, η κυρίαρχη αναπαράσταση του φυσικού κόσμου, παρέχο-

ντας υλικό τόσο σε αξιόλογους μελετητές της φύσης, όσο και σε λιγότερο αξιό-

πιστους ερευνητές, όπως οι αλχημιστές209, αλλά η αποδοχή της απόλυτης αυθε-

ντίας του Σταγειρίτη υπήρξε μάλλον ζημιογόνος για την εξέλιξη της επιστήμης. 

Ωστόσο, η μορφή της φυσικής φιλοσοφίας του Λυκείου εμφανίζεται υδροκέφα-

λη, καθώς το ενδιαφέρον για αυτήν είναι αρκετά έντονο μέχρι την διεύθυνση 

της σχολής από τον Στράτωνα, αλλά ατονεί αιφνίδια μετά από αυτόν. Ο Κριτό-

λαος εκδηλώνει κάποιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο, αλλά αυτό μάλλον απο-

τελεί απόρροια της προσπάθειάς του να αντικρούσει τους Στωικούς210. Σε γενι-

κές γραμμές, φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι της σχολής μετά τον 

Στράτωνα, αποδέχονται σαν κανονικά τα κείμενα του Αριστοτέλη και αρκού-

νται απλά στην διάδοσή τους, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε άλλα ζητήμα-

τα, ίσως γιατί τους είχε πλέον υπερκεράσει η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών 

και των μαθηματικών211.  

                                                           
209 Η επίδραση της φυσικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη είναι αναμφισβήτητη, όπως μαρτυ-

ρούν η ενασχόληση του Ακινάτη, του Αβερρόη, του Όκαμ και άλλων (ενδ. βλ. C. Burnett, 

“The Introduction of Aristotle’s Natural Philosophy into Great Britain – A preliminary Sur-

vey on the Manuscript Evidence”, στο Aristotle in Britain during the Middle Ages, J. Maren-

bon (ed.), Brepols, Turnhout, 1996, σελ. 21 – 50). Σχετικά με την επίδραση του έργου του 

στους αλχημιστές, βλ. ενδ. (σελ. 100 – 109).  
210 R.W. Sharples, «Natural Philosophy in the Peripatos after Strato», στο Eudemus of 

Rhodes, οπ. παρ. σελ. 307 – 327. 
211 Ο Αρχιμήδης, ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος και άλλοι επιστήμονες α-

ποτελούν παραδείγματα σοφών, οι οποίοι κατάφεραν να διαχωρίσουν την επιστήμη από την 

φιλοσοφία.  
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3. Η αστρονομία και η μετεωρολογία στη φιλοσοφική θε-

ώρηση της σχολής 

 
Η αστρονομία, όπως παρατηρήσαμε, συνδέεται άρρηκτα με την ευρύτερη 

μελέτη του φυσικού κόσμου και ουσιαστικά αποτελεί ένα πεδίο, στο οποίο κα-

λούνται να βρουν πρακτική εφαρμογή οι θεωρίες περί φυσικής της σχολής. 

Πρόκειται για μία επιστήμη, η οποία έχει βαθιές ρίζες στον αρχαίο κόσμο1, από 

την προϊστορική μάλιστα εποχή, αλλά αναπτύχθηκε αλματωδώς στην ανατολι-

κή Μεσόγειο κατά την Ελληνιστική εποχή. Ο Πλάτων επιχειρώντας να εξηγή-

σει τις κινήσεις των πλανητών βάσει ενός συστήματος, το οποίο θα «έσωζε» τα 

φαινόμενα και δεν θα άφηνε περιθώριο για μη ομαλή κίνηση των πλανητών, 

συμπέρανε ότι θα έπρεπε να εξηγηθούν μόνο με ομαλές κυκλικές κινήσεις2 και 

περιγράφει στους διαλόγους του ένα γεωκεντρικό κοσμολογικό οικοδόμημα, 

αποτελούμενο από δύο σφαίρες, την επίγεια και την ουράνια, εντός του οποίου 

υπάρχουν οι σφαίρες των επτά πλανητών και η σφαίρα των απλανών αστέρων3.  

Στη συνέχεια, ο Εύδοξος ο Κνίδιος επιδιώκοντας να βελτιώσει την πλα-

τωνική θεωρία, περιέγραψε, ότι η σφαιρική γη βρίσκεται ακίνητη στο κέντρο 

ενός συστήματος οκτώ ομόκεντρων σφαιρών, πάνω στις οποίες βρίσκονται οι 

επτά πλανήτες και οι απλανείς αστέρες4, οι οποίες περιστρέφονται ομαλά, κα-

θεμία με τον δικό της τρόπο, γύρω από καταλλήλως κεκλιμένους άξονες περι-

στροφής και έτσι προκύπτουν οκτώ διαφορετικές ουράνιες κινήσεις5. Ωστόσο 
                                                           
1 J.L.E. Dreyer, A History of Astronomy from Thales to Kepler, Dover Publications, New 

York, 1953, σελ. 1 – 52̇ O. Pedersen, Early Physics and Astronomy – A Historical Introduc-

tion, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, σελ. 34 – 89 ̇A. Gregory, Ancient Greek 

Cosmogony, Bristol Classical Press (Bloomsbury), London, 2011.  
2 J.L.E. Dreyer, A History of Astronomy from Thales to Kepler, οπ. παρ., σελ. 53 – 86 I. 

Bulmer – Thomas, “Plato’s Astronomy”, The Classical Quarterly 34 (1984), σελ. 107 – 112̇ 

L. Lisi, “Astrología, Astronomía y Filosofía de los Principios en Platón”, Habis 22 (1991), 

σελ. 97 – 111̇ G. Vlastos, “The Role of Observation in Plato’s Conception of Astronomy”, 

Studies in Greek Philosophy – Socrates, Plato and Their Tradition Vol II, G. Vlastos, D. W. 

Graham (eds.), Princeton University Press, Princeton, 1995, σελ. 223 – 246̇ F. A. Gregory, 

“Eudoxus, Callippus and the Astronomy of the Timaeus”, Ancient Approaches to Plato’s Ti-

maeus, R. W. Sharples, A. Sheppard (eds.), Institute of Classical Studies, School of Ad-

vanced Study, University of London, London, 2003, σελ. 5 – 28.  
3 Βλ. ενδ. Πολιτεία 616 a – d, Ἐπινομίς  987 b – c και Τίμαιος 36 b – d. 
4 Το σύνολο των σφαιρών έφτανε τις είκοσι επτά, καθώς απέδιδε από τρείς σφαίρες στον Ή-

λιο και τη Σελήνη και από τέσσερις στους πέντε πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας και 

Κρόνος) και μία, η εξωτερική, στους απλανείς αστέρες. 
5 Βλ. ενδ. L. Wright, “The Astronomy of Eudoxus – Geometry or Physics?”, Studies in Histo-

ry and Philosophy of Science part A vol. 4 (1973), σελ. 165 – 172∙ E. Maula, Studies in Eu-

doxus’ Homocentric Spheres, Societas Scientiarum Fennica, Helsinki, (1974)∙ R.C. Riddell, 

“Eudoxan Mathematics and the Eudoxan Spheres”, Archive for History of Exact Sciences 20 

(1979), σελ. 1 – 19∙ I. Yavetz, “On the Homocentric Spheres of Eudoxus”, Archive for Histo-

ry of Exact Sciences 52 (1998), σελ. 221 – 278∙ C. M. Linton, From Eudoxus to Einstein – A 

History of Mathematical Astronomy, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. 
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και το δικό του σύστημα ήταν ατελές, καθώς αδυνατούσε να προβλέψει με α-

κρίβεια τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων και δεν πρόσφερε ικανοποιητικές 

εξηγήσεις για τις φαινομενικές μεταβολές της ταχύτητάς τους και έτσι, καθώς 

πλέον ο ελληνικός κόσμος έρθει σε επαφή με τις αστρονομικές θεωρίες των 

λαών της ανατολής και ενώ αργότερα η ίδρυση βιβλιοθηκών θα δημιουργήσει 

ερευνητικά κέντρα, αστρονόμοι όπως ο Κάλλιππος, ο Αυτόλυκος από την Πι-

τάνη και ο Απολλώνιος από την Πέργη, θα προτείνουν βελτιώσεις προκειμένου 

να διορθώσουν αυτές τις ατέλειες. Επιπλέον, άλλοι σοφοί θα προτείνουν ορθό-

τερες περιγραφές του κόσμου, όπως ο Ηρακλείδης ο Ποντικός, ο οποίος θα και-

νοτομήσει δηλώνοντας ότι η Γη στρέφεται γύρω από τον άξονά της6, ενώ ο Α-

ρίσταρχος ο Σάμιος θα εξωθήσει την Γη από το κέντρο του σύμπαντος, προτεί-

νοντας ένα ηλιοκεντρικό μοντέλο7.  

Οι Στωικοί θα αποδεχτούν την σφαιρικότητα της Γης8, του Ήλιου9 και 

γενικά των ουράνιων σωμάτων10, περιγράφοντας ένα σύμπαν, στο κέντρο του 

οποίου μένει ακίνητη η Γη γύρω από την οποία κινούνται οι αστέρες, οι οποίοι 

εσφαλμένα ονομάζονται απλανείς, αφού βρίσκονται καρφωμένοι στο ουράνιο 

στερέωμα από την αρχή του κόσμου11. Ακόμη και ο Κλεάνθης, ο οποίος θα α-

νυψώσει τον ρόλο του Ήλιου στον κόσμο, δηλώνοντας ότι συνιστά την κυρίαρ-

χη δύναμη στον κόσμο, όπως αντίστοιχα η νόηση στον άνθρωπο12, δεν δίστασε 

να ξιφουλκήσει εναντίον της ηλιοκεντρικής θεωρίας του Αρίσταρχου13, ακο-

λουθώντας τη Στωική αντίληψη κατά την οποία ο Ήλιος τρέφεται από τις εξα-

τμίσεις του ωκεανού14. Πάντως η αστρονομία θα γνωρίσει μεγαλύτερη άνθηση 

στη σχολή, όταν ενδιαφερθεί για αυτήν ο Ποσειδώνιος, ο οποίος θα αναπτύξει 

θεωρίες σχετικά με τη σύσταση των ουράνιων σωμάτων, τη μέτρηση των απο-

στάσεων ανάμεσα σε αυτά και θα μελετήσει φαινόμενα όπως οι εκλείψεις15. 

Οι αντίπαλοι της Στοάς, οι Επικούρειοι, επισήμαιναν ότι η μελέτη των 

ουράνιων σωμάτων λυτρώνει τους ανθρώπους από την δεισιδαιμονία16, αποσα-

φήνιζαν ότι τα ουράνια σώματα είναι πύρινες σφαίρες και οι κινήσεις τους δεν 

οφείλονται σε κάποια ανώτερη δύναμη, αλλά στην συνάρτηση των ατόμων από 

                                                           
6 Fr. 104.  
7 SVF I 500. 
8 SVF II 648.  
9 SVF II 650. 
10 Διογένης Λαέρτιος VII 144 – 145.  
11 De Natura Deorum II 20, 51.  
12 SVF I 499.  
13 SVF I 500. 
14 SVF I 501.  
15 Βλ. ενδ. Ε. Καραμπατζάκη – Περδίκη, Ο Ποσειδώνιος και η Αρχαία Στοά – Συμβολή στη 

Μελέτη της Στωικής Φιλοσοφίας, Ιωάννινα, 1998, σελ. 129 – 137.  
16 Διογένης Λαέρτιος Χ 82, 116, 142. 
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τα οποία απαρτίστηκαν από τη στιγμή της δημιουργίας τους17 και αποδέχονταν 

την ύπαρξη άπειρων κόσμων18. 

Ο Αριστοτέλης υιοθέτησε το σύστημα του Εύδοξου και το χρησιμοποίη-

σε προκειμένου να απεικονίσει με ακρίβεια τα ουράνια φαινόμενα19. Στις αντι-

λήψεις του Αριστοτέλη στηρίχτηκε τελικά ο Πτολεμαίος, τελειοποιώντας αυτό 

το κοσμικό μοντέλο και με αυτόν τον τρόπο παγιώθηκε μία μάλλον αφελής ά-

ποψη σχετικά με τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, παραγκωνίζοντας πιο 

σωστές αντιλήψεις, όπως αυτή του Αρίσταρχου. Οι λόγοι στους οποίους οφεί-

λεται η μακραίωνη κυριαρχία αυτού του αστρονομικού μοντέλου στην επιστη-

μονική σκέψη, πρέπει να αναζητηθούν στην σύνδεσή του με την αριστοτελική 

αυθεντία, την δυνατότητά του να εξηγεί κάποια φαινόμενα με καλύτερο τρόπο 

από προηγούμενες απόπειρες και στην ανάδειξή του σε θρησκευτικό δόγμα. 

Ο Σταγειρίτης διακρίνει τον κόσμο σε δύο περιοχές20, την υποσελήνια 

περιοχή, η οποία αποτελείται από τα τέσσερα στοιχεία και την σφαίρα των ου-

ράνιων σωμάτων, τα οποία αποτελούνται από τον αιθέρα, δεν γεννιούνται και 

δεν φθείρονται, δεν μεταβάλλονται και κινούνται αιωνίως κυκλικά21. Το πρω-

ταρχικό σώμα, ο αιθέρας, δεν αποτελείται από κάποιο από τα τέσσερα γνωστά 

στοιχεία, αλλά είναι αιώνιο και αμετάβλητο22, αυθύπαρκτο και βρίσκεται σε μια 

αέναη κίνηση: «Διόπερ ὡς ἑτέρου τινὸς ὄντος τοῦ πρώτου σώματος παρὰ γῆν καὶ 

πῦρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ, αἰθέρα προσωνόμασαν τὸν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν 

ἀεὶ τὸν ἀΐδιον χρόνον θέμενοι τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῷ»23.  
                                                           
17 Διογένης Λαέρτιος Χ 76 – 77.  
18 Διογένης Λαέρτιος Χ 89.  
19 Βλ. ενδ. Μετά τα Φυσικά 1073 b 17 – 32.  
20 Βλ. ενδ. Μετεωρολογικά 339 a 11 – 32: «ἐπειδὴ γὰρ διώρισται πρότερον ἡμῖν μία μὲν ἀρχὴ 

τῶν σωμάτων, ἐξ ὧν συνέστηκεν ἡ τῶν ἐγκυκλίως φερομένων σωμάτων φύσις, ἄλλα δὲ τέτταρα 

σώματα διὰ τὰς τέτταρας ἀρχάς… τεττάρων δ' ὄντων τούτων, πυρὸς καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ 

γῆς, τὸ μὲν τούτοις πᾶσιν ἐπιπολάζον εἶναι πῦρ, τὸ δ' ὑφιστάμενον γῆν· δύο δὲ ἃ πρὸς αὑτὰ τού-

τοις ἀνάλογον ἔχει (ἀὴρ μὲν γὰρ πυρὸς ἐγγυτάτω τῶν ἄλλων, ὕδωρ δὲ γῆς)· ὁ δὴ περὶ τὴν γῆν 

ὅλος κόσμος ἐκ τούτων συνέστηκε τῶν σωμάτων…πρὸς δὲ τούτοις ἡ μὲν ἀίδιος καὶ τέλος οὐκ 

ἔχουσα τῷ τόπῳ τῆς κινήσεως, ἀλλ' ἀεὶ ἐν τέλει· ταῦτα δὲ τὰ σώματα πάντα πεπερασμένους 

διέστηκε τόπους ἀλλήλων. ὥστε τῶν συμβαινόντων περὶ αὐτὸν πῦρ μὲν καὶ γῆν καὶ τὰ συγγενῆ 

τούτοις ὡς ἐν ὕλης εἴδει τῶν γιγνομένων αἴτια χρὴ νομίζειν…τὸ δ' οὕτως αἴτιον ὅθεν ἡ τῆς κι-

νήσεως ἀρχή, τὴν τῶν ἀεὶ κινουμένων αἰτιατέον δύναμιν».  
21 Περί οὐρανοῦ 269 b 18 – 270 a 35, 272 b  και Μετεωρολογικά 339 b 16 – 30.  
22 «Διότι μὲν οὖν ἀΐδιον καὶ οὔτ' αὔξησιν ἔχον οὔτε φθίσιν, ἀλλ' ἀγήρατον καὶ ἀναλλοίωτον καὶ 

ἀπαθές ἐστι τὸ πρῶτον τῶν σωμάτων, εἴ τις τοῖς ὑποκειμένοις πιστεύει, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρη-

μένων ἐστίν» (Περί οὐρανοῦ 270 b 1 – 3). Πβ. και 270 a 12: «Ὁμοίως δ' εὔλογον ὑπολαβεῖν 

περὶ αὐτοῦ καὶ ὅτι ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀναυξὲς καὶ ἀναλλοίωτον».  
23 Περί οὐρανοῦ 270 b 20 – 24. Πβ. και 269 b 13 – 17, όπου αναφέρεται ότι ο αιθέρας αποτε-

λεί μία ουσία πολύ διαφορετική συγκρινόμενη με ό,τι υπάρχει στη Γη: «Διόπερ ἐξ ἁπάντων 

ἄν τις τούτων συλλογιζόμενος πιστεύσειεν ὡς ἔστι τι παρὰ τὰ σώματα τὰ δεῦρο καὶ περὶ ἡμᾶς 

ἕτερον κεχωρισμένον, τοσούτῳ τιμιωτέραν ἔχον τὴν φύσιν ὅσῳπερ ἀφέστηκε τῶν ἐνταῦθα 

πλεῖον». Ο αιθέρας αποτέλεσε όρο κλειδί τόσο της αριστοτελικής κοσμολογίας όσο και της 

μεσαιωνικής. Βλ. σχετικά με αυτό το στοιχείο και D. E. Hahm, “The Fifth Element in Aristo-

tle’s De Philosophia – A Critical Reexamination”, Essays in Ancient Greek Philosophy II, 
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Περιγράφοντας τον ουρανό, αναφέρει ότι, καθώς η αιώνια ζωή συνιστά 

ενέργεια του θεού και αφού ο ουρανός αποτελεί θείο σώμα, η κίνηση του θα εί-

ναι αιώνια και επομένως ο ουρανός είναι μια περιστρεφόμενη σφαίρα: «Θεοῦ δ' 

ἐνέργεια ἀθανασία· τοῦτο δ' ἐστὶ ζωὴ ἀΐδιος. ὥστ' ἀνάγκη τῷ θεῷ κίνησιν ἀΐδιον 

ὑπάρχειν. Ἐπεὶ δ' ὁ οὐρανὸς τοιοῦτος (σῶμα γάρ τι θεῖον), διὰ τοῦτο ἔχει τὸ 

ἐγκύκλιον σῶμα, ὃ φύσει κινεῖται κύκλῳ ἀεί»24. Επιπλέον, καθώς το κέντρο της 

περιστρεφόμενης σφαίρας είναι πάντα ακίνητο και ηρεμεί, στο κέντρο του σύ-

μπαντος θα  βρίσκεται η Γη, η οποία ηρεμεί25. Αφού όμως υπάρχει γη, πρέπει 

να συνοδεύεται από το αντίθετό της τη φωτιά, αλλά και από τα ενδιάμεσά τους 

τη νερό και τον αέρα., ενώ ακόμη η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων συνε-

πάγεται την γένεση και τη φθορά, αφού, καθώς τα ενυπάρχοντα στα ενδιάμεσα, 

ενάντια τείνουν στην αλληλοκαταστροφή26. Το σύμπαν κατά την Αριστοτελική 

θεώρηση, αποτελείται από σειρά ομόκεντρων σφαιρών, οι οποίες συνολικά α-

νέρχονται στις πενήντα εννέα και στο κέντρο του βρίσκεται η Γη27.  

Οι αδυναμίες της αριστοτελικής άποψης για την δομή του κόσμου, καθί-

στανται περισσότερο ισχνές όσον αφορά τις γεωγραφικές αντιλήψεις του φιλο-

σόφου. Έτσι, ο Αριστοτέλης, περιγράφοντας την υποσελήνια περιοχή, ισχυρι-

ζόταν ότι υφίστανται δύο μόνο κατοικήσιμα τμήματα της Γης, τα οποία βρίσκο-

νται στις εύκρατες ζώνες, κοντά στους πόλους28, ενώ οι συνθήκες που επικρα-

τούν στις περιοχές των τροπικών και των πόλων, καθιστούν αδύνατη την επιβί-

                                                                                                                                                                                     

J.P. Anton, A. Preus (eds.), State University of New York Press, Albany, 1983, σελ. 404 428∙ 

C. Wildberg, John Philoponus' Criticism of Aristotle's Theory of Aether, De Gruyter, Berlin – 

New York, 1988∙ E. Grant, Planets, Stars, & Orbs: The Medieval Cosmos, 1200-1687, Cam-

bridge University Press, Cambridge, 1996, σελ. 322–428∙ E.O. Onnasch, “Die Aitherlehre in 

de Mundo und Ihre Aristotelizität”, Hermes 124 (1996), σελ. 170-191.  
24 Περί οὐρανοῦ 286 a 9 – 11. Πβ. και 286 b 10: «Σχῆμα δ' ἀνάγκη σφαιροειδὲς ἔχειν τὸν 

οὐρανόν». Αξίζει να ενθυμούμαστε ότι ο Πλάτων απέδιδε στον κόσμο σφαιρικό σχήμα και 

υποστήριζε ότι έκανε κυκλική κίνηση (Τίμαιος 33 b – 34 a), αναμφισβήτητα επηρεασμένος 

και από Πυθαγόρειες αντιλήψεις, αφού στον Πυθαγόρα αποδίδονταν πίστη στη σφαιρικότητα 

του κόσμου (Διογένης Λαέρτιος VIII 48). 
25 «Διὰ τί οὖν οὐχ ὅλον τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ τοιοῦτον; ὅτι ἀνάγκη μένειν τι τοῦ σώματος τοῦ 

φερομένου κύκλῳ, τὸ ἐπὶ τοῦ μέσου, τούτου δ' οὐθὲν οἷόν τε μένειν μόριον, οὔθ' ὅλως οὔτ' ἐπὶ 

τοῦ μέσου… Ἀνάγκη τοίνυν γῆν εἶναι· τοῦτο γὰρ ἠρεμεῖ ἐπὶ τοῦ μέσου» (Περί οὐρανοῦ 286 a 12 

– 21). Ο Αριστοτέλης, περιγράφει επιπλέον ότι η Γη περιτριγυρίζεται από νερό και αυτό με 

τη σειρά του από τη σφαίρα του αέρα, ενώ αυτό το σύνολο εγκολπώνεται από τη σφαίρα του 

πυρός: «τοῦ γὰρ ὕδατος περὶ τὴν γῆν περιτεταμένου, καθάπερ περὶ τοῦτο ἡ τοῦ ἀέρος σφαῖρα 

καὶ περὶ ταύτην ἡ λεγομένη πυρός» (Μετεωρολογικά 354 b 23 – 25).    
26 Περί οὐρανοῦ 286 a 22 – b 9.  
27 «ὁ δὴ ἁπασῶν ἀριθμὸς τῶν τε φερουσῶν καὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ταύτας πεντήκοντά τε καὶ 

πέντε» (Μετά τά Φυσικά 1074 a 10 – 12). Ο απολογισμός του συνόλου των σφαιρών σε αυτό 

το σημείο δεν συνυπολογίζει τις τέσσερις σφαίρες των τεσσάρων στοιχείων. Ο Αριστοτέλης 

θεμελιώνει το σύστημά του στις αντιλήψεις του Εύδοξου από την Κνίδο και σε εκείνες του 

μαθητή του, Κάλλιπου από την Κύζικο.   
28 «δύο γὰρ ὄντων τμημάτων τῆς δυνατῆς οἰκεῖσθαι χώρας, τῆς μὲν πρὸς τὸν ἄνω πόλον, καθ' 

ἡμᾶς, τῆς δὲ πρὸς τὸν ἕτερον καὶ πρὸς μεσημβρίαν» (Μετεωρολογικά 362 a 32 – 34).  
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ωση29. Απορρίπτοντας επιπλέον ως γελοίες τις θέσεις όσων περιγράφουν την 

οικουμένη ως κυκλική, την προσδιορίζει ως μακρόστενο τμήμα, του οποίου η 

αναλογία πλάτους και ύψους είναι περίπου τρία προς πέντε30, ενώ παρέχει και 

μία γεωγραφική περιγραφή της, η οποία ωστόσο περιέχει αρκετές ανακρίβειες, 

όπως η πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο Δούναβης πηγάζει από τα Πυρη-

ναία: «ἐκ δὲ τῆς Πυρήνης (τοῦτο δ' ἐστὶν ὄρος πρὸς δυσμὴν ἰσημερινὴν ἐν τῇ Κελ-

τικῇ) ῥέουσιν ὅ τε Ἴστρος καὶ ὁ Ταρτησσός»31.  

Συγκρινόμενο με τα έργα των επιγόνων του, το έργο του Αριστοτέλη 

φαίνεται να αποτελεί τον κανόνα, ο οποίος θα προσφέρει τις βασικές αρχές 

στους συνεχιστές του έργου, προκειμένου να ολοκληρώσουν την καταγραφή 

του φυσικού κόσμου. Έτσι, το έργο του εστιάζει στην περιγραφή της θεμελιώ-

δους δομής του κόσμου, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την περιγραφή και παρά-

θεση των διαφόρων εξωτερικών χαρακτηριστικών αυτού του κόσμου, ενώ οι 

μελέτες των περισσότερων διαδόχων του, ασχολούνται λιγότερο με την ανάλυ-

ση των αιτίων και της δομής της φύσης και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην 

σκιαγράφηση των διαφόρων γνωρισμάτων της. Άλλωστε αυτό το πεδίο θα απο-

τελέσει έναν τομέα στον οποίο θα διαφοροποιηθούν από τον Αριστοτέλη, εκ-

φράζοντας περισσότερο επιστημονικές απόψεις από αυτόν, αφού πλέον έχει 

διευρυνθεί η γνώση για τον κόσμο και την εκμεταλλεύονται με κατάλληλους 

τρόπους προκειμένου να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ερμηνεία του, 

εξελίσσοντας την πρακτική γεωγραφία στηριζόμενοι σε in loco παρατηρήσεις.    

Ωστόσο, όσον αφορά τα έργα κάποιων εκπροσώπων της σχολής, διατηρούνται 

πλέον μόνο κάποιες πενιχρές αναφορές, από τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ε-

ξαχθούν επαρκή στοιχεία για τον χαρακτήρα του έργου τους. Έτσι, διακρίνο-

νται κάποια ίχνη ενδιαφέροντος για τη μελέτη της φυσικής φιλοσοφίας, στα έρ-

γα του Αρίστωνα του Κείου, ο οποίος αναφέρει την ύπαρξη υδάτων που καθι-

στούν αναίσθητο όποιον τα δοκιμάζει32, ενώ παρόμοιο ενδιαφέρον για την πα-

ραδοξολογία σχετιζόμενο επίσης με ιδιότητες των υδάτων εντοπίζεται και στον 

Φανία33. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον πρέπει να παρουσίαζαν τα έργα του Δημή-

τριου, ο οποίος φαίνεται ότι ασχολήθηκε με την εθνολογία, περιγράφοντας τους 

Ιουδαίους και τους Αιγύπτιους με σχετική μάλιστα επιτυχία, όπως αναγνωρί-

ζουν και λόγιοι καταγόμενοι από τους λαούς που περιέγραψε34. Υπάρχουν βέ-

βαια διαθέσιμα στοιχεία για τη συνεισφορά άλλων περιπατητικών φιλοσόφων, 

με τα οποία καθίσταται εφικτό να σχηματισθεί μια ικανοποιητική εικόνα του 

έργου τους σχετικά με τη φύση των ουράνιων σωμάτων, των μετεωρολογικών 

φαινομένων και την περιγραφή της Γης.  
 

                                                           
29 Μετεωρολογικά 362 b 5 – 9. 
30 Μετεωρολογικά 362 b 23.  
31 Μετεωρολογικά 350 a 36 – b 2.  
32 Fr. 34 – 35.  
33 Fr. 34 – 35.  
34 Fr. 201 – 202.  
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Α) Τα ουράνια σώματα 
 

Ο Εύδημος, γνωστός περισσότερο για τις αστρονομικές του επιδόσεις, 

λόγω της επίδρασης του Εύδοξου στο έργο του, μελέτησε την ιστορία της α-

στρονομίας, επιδιώκοντας να καταγράψει τα επιτεύγματα αυτής της επιστήμης. 

Η καταγραφή του αναγνωρίζει τον Θαλή ως πρώτο μελετητή της αστρονομίας 

(πιθανότατα ο Εύδημος υπονοεί ότι ο Θαλής υπήρξε ο πρώτος στον ελληνικό 

κόσμο), ενώ υπήρξε ο πρώτος, ο οποίος κατόρθωσε να προβλέψει εκλείψεις και 

όρισε τα ηλιοστάσια35. Επίσης απέδιδε στον Οινοπίδη την ανακάλυψη της λό-

ξωσης του ζωδιακού κύκλου και την περίοδο του μεγάλου ενιαυτού, δηλαδή 

του μικρότερου χρονικού διαστήματος που ισούται με ακέραιο αριθμό αστρι-

κών ετών και ταυτόχρονα με ακέραιο αριθμό συνοδικών μηνών, ενώ ακόμη α-

νέφερε ότι σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο, η γη είναι μετέωρη και κινείται περί 

το του κόσμου μέσον. Στον Αναξίμανδρο καταλογίζεται ακόμη ο υπολογισμός 

των μεγεθών και των αποστάσεων των πλανητών36, ενώ μνημονεύεται ως ο 

πρώτος, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία ανάμεσα στον 

Ήλιο και τη Σελήνη, δεδομένου ότι οι ουράνιες πορείες τους είναι παρόμοιες 

και τα δύο σώματα συνδέονται37. Επίσης ανέφερε ότι ο Αναξιμένης υπήρξε ο 

πρώτος που επισήμανε ότι η Σελήνη είναι ετερόφωτο σώμα, αφού παίρνει το 

φως της από τον Ήλιο, ενώ ο ίδιος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται 

οι εκλείψεις της Σελήνης38. Έχοντας ως βάσεις αυτές τις παρατηρήσεις, άλλοι 

μελετητές ανακάλυψαν ότι οι απλανείς αστέρες κινούνται γύρω από τον ακίνη-

το άξονα, ο οποίος περνά από τους πόλους, ότι οι πλανήτες κινούνται γύρω από 

τον άξονα που είναι κάθετος στο ζωδιακό κύκλο και ότι ο άξονας των απλανών 

αστέρων και ο άξονας των πλανητών χωρίζονται μεταξύ τους από την πλευρά 

ενός δεκαπενταγώνου39.  

Επιπλέον ο Εύδημος δήλωνε ότι ο Εύδοξος ο Κνίδιος υπήρξε ο πρώτος, ο 

οποίος προσπάθησε να παρουσιάσει ένα μαθηματικό πρότυπο, το οποίο θα συ-

νέβαλλε στη μείωση των εμφανών ανωμαλιών, οι οποίες προέκυπταν στην κυ-

κλική κίνηση των πλανητών, απτόμενος έτσι με μαθηματικό τρόπο του προ-

βλήματος: «καὶ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, ὡς Εὔδημός τε ἐν τῷ 

δευτέρω τῆς ἀστρολογικῆς ἱστορίας ἀπεμνημόνευσε καὶ Σωσιγένης παρὰ Εὐδήμου 

                                                           
35 Fr. 144. Επιπλέον, ανέφερε ότι ο Θαλής προέβλεψε κάποια έκλειψη του Ηλίου, η οποία 

συνέβη κατά την πεντηκοστή ολυμπιάδα, ενώ οι Μήδοι πολεμούσαν τους Λυδούς (Fr. 143).  
36 Fr. 146. 
37 Fr. 147. 
38 Στο ίδιο. Σχετικά με τις καινοτομίες , οι οποίες αποδίδονται στον Οινοπίδη, βλέπε και I. M. 

Bodnár, Oenopides of Chius – A Survey of the Modern Literature with a Collection of the An-

cient Testimonia, Berlin 2007, preprint 327 of the Max Planck Institute for the History of 

Science, σελ. 4 – 8.    
39 Στο ίδιο. Αυτές τις ανακαλύψεις ο L. Zhmud τις αποδίδει στους Πυθαγόρειους (The Origin 

of the History of Science in Classical Antiquity, μτφρ. A. Chernoglazov, De Gruyter, Berlin, 

2006, σελ. 228 – 276. Στους Πυθαγόρειους αποδίδεται ακόμη η ανακάλυψη της τάξης των 

θέσεων των πλανητών (Fr. 146).   

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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τοῦτο λαβών, ἅψασθαι λέγεται τῶν τοιούτων ὑποθέσεων, Πλάτωνος, ὥς φησι 

Σωσιγένης, πρόβλημα τοῦτο ποιησαμένου τοῖς περὶ ταῦτα ἐσπουδακόσι, τίνων 

ὑποτεθεισῶν ὁμαλῶν καὶ τεταγμένων κινήσεων διασωθῇ τὰ περὶ τὰς κινήσεις τῶν 

πλανωμένων φαινόμενα»40 , ενώ το σύστημά του επιχείρησε να τροποποιήσει ο 

μαθητής του, ο Κάλλιππος από την Κύζικο, εισάγοντας έτσι το λεγόμενο Καλ-

λίππειο σχήμα διάσωσης των φαινομένων41.  

Η ιστορία των θρησκειών, που συνέγραψε ο Εύδημος, είναι επίσης συ-

ναρμοσμένη με την μελέτη του φυσικού κόσμου, αφού αποτελεί παράθεση των 

κοσμογονικών αντιλήψεων διαφόρων θρησκειών, αποτελώντας έτσι τμήμα μίας 

προϊστορίας της φυσικής φιλοσοφίας42. Έτσι, ανέφερε ότι σύμφωνα με την ορ-

φική κοσμογονία ο κόσμος γεννήθηκε από τη Νύκτα43, ότι ο Όμηρος αποδέχε-

ται ως αρχέγονες θεότητες τον Ωκεανό και την Τυθή44, ενώ  ανέφερε ότι σύμ-

φωνα με τον Ησίοδο, ο κόσμος προερχόταν από το Χάος εκ του οποίου προήλ-

θε η Γη45, μνημόνευε επίσης ότι ο Επιμενίδης ο Κρής αποδεχόταν ως αρχές του 

                                                           
40 Fr. 148.  
41 Fr. 149, στο έργο του Κάλλιππου αναφέρεται και ο Αριστοτέλης (Μετά τα Φυσικά 1073 b 

32 – 38).  
42 Fr. 150, βλέπε επίσης και G. Betegh, “On Eudemus Fr. 150 (Wehrli)”, στο Eudemus of 

Rhodes, M. I. Bodnár, W. W. Fortenbaugh (eds.), Transaction publishers, New Brunswick – 

New Jersey, 2002, σελ. 337 – 358. Ο F. Wehrli (σελ. 121 – 123) έχει υποστηρίξει ότι αυτό το 

κείμενο αποτελεί απόσπασμα κάποιου ευρύτερου έργου, ενδεχομένως των Φυσικῶν, αφού 

και ο Αριστοτέλης συχνά μνημονεύει παρόμοιες διηγήσεις, κάνοντας παρεκβάσεις στα δικά 

του έργα φυσικής φιλοσοφίας, αλλά άλλοι μελετητές (βλ. ενδ. G. Betegh), πιστεύουν ότι συ-

νιστά απόσπασμα ξεχωριστού έργου σχετικού με την θεογονία, κατ’ αντιστοιχία της Θεο-

φράστειου Περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας. Φαίνεται ότι πράγματι αυτό το χωρίο αποτελεί τμήμα ευ-

ρύτερου έργο, καθώς τα Φυσικά του Εύδημου ακολουθούν στενά το Φυσικῆς ἀκροάσεως, 

στο οποίο δεν εντοπίζεται κάποια τόσο εκτενής, όσο αυτό το χωρίο, αναφορά σε θεογονίες,. 

Ο Εύδημος είχε στόχο με αυτό το σύγγραμμα την καταγραφή των σχετικών αντιλήψεων τόσο 

των Ελλήνων, όσο και τον βαρβάρων, επιδιώκοντας ενδεχομένως να συμβάλλει στην κατα-

νόηση των εξωτικών πολιτισμών με τους οποίους είχε πλέον έρθει σε στενότερη επαφή ο ελ-

ληνικός κόσμος. Ενδεχομένως μάλιστα να επεδίωκε και να εξηγήσει αυτούς τους μύθους ως 

αλληγορίες, όπως είχαν πράξει και οι Στωικοί φιλόσοφοι, αλλά καθώς οι διαθέσιμες σε εμάς 

πληροφορίες έχουν φιλτραριστεί από τον νεοπλατωνικό Δαμάσκιο δεν συνιστά εύκολο στόχο 

ο εντοπισμός των στόχων του φιλοσόφου. 
43 Fr. 150.  
44 Fr. 150. Ο Εύδημος σε αυτό το ζήτημα λαμβάνει υπόψιν του το έργο του Αριστοτέλη (Με-

τά τά Φυσικά 983 b 27 – 33), ενώ οι θέσεις του Ομήρου θεμελιώνονται στην ερμηνεία της 

ραψωδίας Ξ της Ιλιάδας (200), σε άλλο σημείο της οποίας, ο Ωκεανός περιγράφεται ως πηγή 

όλων των υδάτων (Φ 194), ενώ, όπως τονίζουν κάποιοι μελετητές, αυτές οι αντιλήψεις προ-

έρχονται από την ανατολή (G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Οι Προσωκρατικοί φιλόσο-

φοι, οπ. παρ., σελ. 28 – 34). 
45 Fr. 150. Ενδεχομένως ο Εύδημος να ερμήνευε την έννοια του ησιόδειου Χάους με Αριστο-

τελικούς όρους, πιστεύοντας ότι ο Ησίοδος εννοούσε το διάστημα (Φυσικά 208 b 29 – 209 a 

4), αλλά ο Δαμάσκιος, ο οποίος διατηρεί αυτά τα χωρία του Εύδημου, ορμώμενος από τις 

νεοπλατωνικές καταβολές του, ερμηνεύει το Χάος ως την ακατανόητη και τέλεια ενωμένη 

φύση του νοητού: «Ἡσίοδος δέ μοι δοκεῖ πρῶτον γενέσθαι τὸ Χάος ἱστορῶν τὴν ἀκατάληπτον 

τοῦ νοητοῦ καὶ ἡνωμένην παντελῶς φύσιν κεκληκέναι Χάος». Το Χάος επίσης θεωρούσε ως 
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κόσμου τον Αέρα και τη Νύκτα46 και εξιστορούσε ακόμη ότι κατά τον Φερεκύ-

δη οι τρείς πρώτες αρχές υπήρχαν πάντα και αυτές ήταν ο Ζας, η Χθονίη και ο 

Χρόνος47. 

Σε μια εποχή αναγνώρισης των πολιτιστικών διαδράσεων, περιέγραφε 

ακόμη τις κοσμογονίες άλλων εθνών, διηγούμενος ότι οι Βαβυλώνιοι, θεωρού-

σαν ότι υπήρχαν δύο πρωταρχικές θεότητες, κοσμικοί δημιουργοί, η μητέρα 

των θεών, Ταυθέ (Tiamat) και ο σύζυγός της Απασών (Apsû) από τους οποίους 

προήλθε ο Μωυμίς (Mummu), που σύμφωνα με τον Δαμάσκιο αντιπροσωπεύει 

τον νοητό κόσμο48. Παρείχε ακόμη την παλαιότερη αναφορά στον Ζουρβανι-

σμό, ένα παρακλάδι του Ζωροαστρισμού, κατά το οποίο ο θεός Zurvan (προ-

σωποποίηση του χώρου και του χρόνου), υπήρξε ο γεννήτορας των δύο θεοτή-

των, από τις οποίες προήλθε ο  κόσμος49, ενώ ακόμη ανέφερε ότι οι Σιδώνιοι ως 

κοσμογονικές αρχές αναγνώριζαν τον Χρόνο (Elus), τον Πόθο και την Ομίχλη, 

πιστεύοντας ότι από την ένωση των δύο τελευταίων προήλθαν ο Αέρας και η 

Αύρα και έπειτα αυτές οι δύο θεότητες γέννησαν τον Ώτο50.  

Ο Εύδημος, εκφράζει με συνέπεια στα συγγράμματά του το φιλοσοφικό 

πρόγραμμα της σχολής και τη φιλοδοξία της να καταγραφεί το σύνολο της δια-

θέσιμης γνώσης. Οι διάφοροι κλάδοι της γενικής γνώσης του κόσμου μάλιστα, 

μπλέκονται μεταξύ τους, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μία πληρέστερη σύ-

νοψη των διαφόρων επιστημών. Οι αναφορές του στην ιστορία της αστρονομί-

ας και της κοσμογονίας, ακολουθούν την μεθοδολογία του Λυκείου στην προ-

σέγγιση αυτών των επιστημών, αφού συνιστούν τα πρώτα στάδια της έρευνας, 

την συλλογή και παράθεση στοιχείων για το εξεταζόμενο αντικείμενο, μέσω 

                                                                                                                                                                                     

κοσμογονική αρχή και ο Ακουσίλαος ο Αργείος, συμπληρώνοντας ακόμη ότι από αυτό προ-

ερχόταν μία αρσενική αρχέγονη θεότητα, το Έρεβος και μία θηλυκή, η Νύκτα, από τις οποίες, 

γεννήθηκαν ο Αιθέρας, ο Έρως και η Μήτις, από τους οποίους κατάγεται η πλειοψηφία των 

θεών. 
46 Fr. 150.  
47 Fr. 150. Βλέπε ακόμη και G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Οι Προσωκρατικοί φιλόσο-

φοι, οπ. παρ., σελ. 69 – 72.  
48 Fr. 150. Ο A. Heidel έχει επισημάνει ότι η βαβυλωνιακή κοσμογονία, την οποία παραθέτει 

ο Εύδημος έχει στενή σχέση με το έπος Enûma Eliš (A. Heidel, The Babylonian Genesis – 

The Story of Creation, University of Chicago Press, 1951, σελ. 75 – 76). 
49 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα βλέπε G. Gnoli, “A Note on the 

Magi and Eudemus of Rhodes”, στο Acta Iranica – A Green Leaf, papers in honour of pro-

fessor J. P. Asmussen 12 (1988), σελ. 283 – 288, καθώς και A. De Jong, Traditions of the 

Magi – Zoroastrianism in Greek and Latin Literature, Brill, Leiden, 1997, σελ. 336 – 338.    
50 Ο Δαμάσκιος αναφέρει ακόμη ότι ο Εύδημος στο έργο του δεν παρέχει κάποια ακριβή 

πληροφορία , σχετικά με την κοσμογονία των Αιγυπτίων: «Αἰγυπτίων δὲ ὁ μὲν Εὔδημος οὐδὲν 

ἀκριβὲς ἱστορεῖ» (Fr. 150). Ο A. I. Baumgarten, επισημαίνει ότι ο Πόθος στην εκδοχή του 

Φίλωνα, αποτελεί συνδυασμό νερού, γης και αέρα (The Phoenician History of Philo of By-

blos – A Commentary, Brill, Leiden, 1981, σελ. 110 – 111). Ο W. F. Albright, διακρίνει επί-

σης στοιχεία Αιγυπτιακής προέλευσης στην ευδήμεια εκδοχή της κοσμογονίας των Φοινίκων 

[Yahweh and the Gods of Canaan – A Historical Analysis of Two Contrasting Faiths, Ei-

senbrauns, Winona Lake, 1968, (2001)5, σελ. 222].   
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της εμπειρικής παρατήρησης και της καταγραφής παλαιότερων αντιλήψεων. Θα 

παρουσίαζε ενδιαφέρον και η γνώση των αντιλήψεων του ίδιου του Εύδημου 

σχετικά με την αστρονομία και την δημιουργία του κόσμου, αλλά δεν διαθέ-

τουμε αρκετά στοιχεία, τα οποία να συνθέτουν μία σαφή εικόνα των απόψεών 

του. 

Η μελέτη των ουράνιων σωμάτων άσκησε μεγάλη έλξη και στον Στρά-

τωνα, ο οποίος συμφωνώντας με τον Παρμενίδη, τον Ηράκλειτο και τον Ζήνω-

να τον Κιτιέα, εξέφραζε την πεποίθηση ότι ο ουρανός είναι πύρινος51, ενώ δή-

λωνε ακόμη ότι η γη είναι ακίνητη52, θεωρούσε ότι τα αστέρια είναι ετερόφωτα, 

καθώς φωτίζονται από τον ήλιο53 και πίστευε ότι οι κομήτες αποτελούν φώτα, 

προερχόμενα από άστρα, τα οποία περιβάλλονται από κάποιο πυκνό νέφος54. 

Ειδικότερα για την πίστη του στην ακινησία της Γης, ο σχολιαστής του Βασί-

λειου από την Καισάρεια θεωρεί ότι ο Στράτων ήταν ο πρώτος, ο οποίος την 

αιτιολόγησε, εκκινώντας από την παραδοχή ότι αυτή βρίσκεται στο κέντρο του 

σύμπαντος: «Ὡς ἄρα διὰ τὸ τὴν μέσην τοῦ παντὸς εἰληφέναι χώραν, καὶ διὰ τὴν 

ἴσην πάντοθεν πρὸς τὸ ἄκρον ἀπόστασιν, οὐκ ἔχουσαν ὅπου μᾶλλον ἀποκλιθῇ, 

ἀναγκαίως μένειν ἐφ᾿ ἑαυτῆς, ἀδύνατον αὐτῇ παντελῶς τὴν ἐπί τι ῥοπὴν τῆς πα-

νταχόθεν περικειμένης ὁμοιότητος ἐμποιούσης»55. Ωστόσο ο Βασίλειος παραθέ-

τει δύο εξηγήσεις σχετικά με την ακινησία της Γης, δίχως να καθίσταται σαφές 

ποια από αυτές υποστήριζε ο Στράτων.  Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, καθώς 

το κέντρο της Γης βρίσκεται παντού στην ίδια απόσταση από την επιφάνεια 

της, δεν είναι δυνατόν να γείρει προς τη μία ή την άλλη πλευρά, αυτή μένει ακί-

νητη, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή όλα τα βαριά αντικείμενα τείνουν να 

πέφτουν στο κέντρο του σύμπαντος56.  

Επιπλέον, διερευνώντας τη γένεση των μετεωρολογικών φαινομένων, τα 

απέδιδε στη σύγκρουση ανάμεσα σε θερμά και ψυχρά στοιχεία του περιβάλλο-

                                                           
51 Fr. 84. Σχετικά με τις αντιλήψεις των αναφερόμενων φιλοσόφων βλέπε DK 28 Α 37 (Παρ-

μενίδης), DK B 31 (Ηράκλειτος) και SVF I 116 (Ζήνων).  
52 Fr. 90.     
53 Fr. 85.  
54 Fr. 86. Βλέπε σχετικά με την περιγραφή των κομητών από τον Αριστοτέλη, Μετεωρολογι-

κά 344 a 5 – 346 b 15.  
55 Βασίλειος, Ὁμιλίαι εἴς τὴν ἑξαήμερον  Ι, 10. Πβ. και Fr. 90. Η πεποίθηση ότι η Γη αποτελεί 

μία ακίνητη σφαίρα στο κέντρο του σύμπαντος, προέρχεται από τον Πυθαγόρα (Διογένης 

Λαέρτιος VIII 25, 48). Μεταγενέστεροι Πυθαγόρειοι, θα εξελίξουν αυτό το σύστημα, ειδικό-

τερα ο Φιλόλαος, ο οποίος περιέγραψε ένα σύμπαν, στο οποίο τα ουράνια σώματα, η Γη (που 

δεν περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της) και ένα αντίγραφό της, αντίθετο από αυτήν, η  

ἀντίχθων, περιφέρονται γύρω από το κεντρικό πυρ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σύ-

μπαντος, αποκαλείται Διός φυλακή και του οποίου αντικαθρέφτισμα αποτελεί ο Ήλιος (Μετά 

τά Φυσικά 986a 8 – 12, Περὶ Οὐρανοῦ 293 a 18 – b 8, Ἀέτιος II 7, 7).  
56 Βασίλειος, Ὁμιλίαι εἴς τὴν ἑξαήμερον Ι, 10. Αυτή βέβαια η θέση, με την οποία εισάγεται 

μία υποτυπώδης αντίληψη σχετικά με την βαρύτητα και το κέντρο βάρους, θεμελιώνεται 

στον Αριστοτέλη, ο οποίος δήλωνε, ότι κάθε σώμα διαθέτει μία έμφυτη δύναμη, η οποία το 

κινεί προς τον φυσικό του τόπο, που για τα βαριά σώματα, όπως η γη, είναι το κέντρο (βλ. 

ενδ. Περὶ Οὐρανοῦ  294 a 11 – 21, 295 a 6 – 14, 269 b 13 – 21, 297 a 9 – 15).  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nti%2Fxqona&la=greek&can=a%29nti%2Fxqona0&prior=th%5Cn
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ντος: «Στράτων θερμοῦ ψυχρῷ παρείξαντος, ὅταν ἐκβιασθὲν τύχῃ, τὰ τοιαῦτα γί-

νεσθαι, βροντὴν μὲν ἀπορρήξει, φάει δ' ἀστραπήν, τάχει δὲ κεραυνόν, πρηστῆρας 

δὲ καὶ τυφῶνας τῷ πλεονασμῷ τῷ τῆς ὕλης, ἣν ἑκάτερος αὐτῶν ἐφέλκεται, θερ-

μοτέραν μὲν ὁ πρηστήρ, παχυτέραν δὲ ὁ τυφών»57. Σε αυτήν μάλιστα τη διαμάχη, 

μεταξύ του ψύχους και της θερμότητας, εντόπιζε την γενεσιουργό αιτία των 

σεισμών, ισχυριζόμενος ότι αυτά είναι αδύνατον να συνυπάρξουν στον ίδιο χώ-

ρο και το ένα καταλαμβάνει τη θέση του άλλου, όπου μεταβάλλεται η ισορρο-

πία της επιρροής που ασκούν58.  

Ο Στράτων αναδεικνύει επίσης την συμβολή του πυρός στην μεταβολή 

των στοιχείων της φύσης, ισχυριζόμενος ότι  όταν κάποιο σώμα καταστρέφεται 

από τη δράση του πυρός, τα ελαφρύτερα τμήματά του, ανυψώνονται στις υψη-

λές περιοχές του κόσμου, εκεί όπου βρίσκεται η φωτιά, τα λιγότερο ελαφρά 

περνούν στον αέρα και τα βαρύτερα κατέρχονται στο έδαφος, όπου αναμειγνύ-

ονται με γήινες ουσίες59. Στηριζόμενος σε αυτήν την άποψη, η οποία, όσο α-

πλοϊκή και αν φαίνεται, αποτέλεσε κοινό τόπο της αριστοτελικής φιλοσοφίας, 

ερμηνεύει και τη δημιουργία των ανέμων, συνδέοντάς τους με τις αναθυμιάσεις 

του υπεδάφους, υποστηρίζοντας ότι οι άνεμοι παράγονται από τη δράση υπερ-

βολικών αναθυμιάσεων και ο αέρας ωθείται και αραιώνει, θέτοντας σε κίνηση 

τα τμήματα του αέρα, τα οποία βρίσκονται σε άμεση επαφή μαζί του. Αυτή η 

κίνηση μάλιστα, δεν έχει σε όλα τα σημεία της ομοιόμορφη ταχύτητα, καθώς 

είναι εντονότερη στο σημείο από όπου εκκίνησε, κοντά στην αναθυμίαση και 

                                                           
57 Fr. 87. Αυτή η αντίληψη του Στράτωνα εκφράζεται και στο έργο του Αριστοτέλη, όπως 

συνάγεται από την περιγραφή της βροντής ως σβήσιμο του πυρός, το οποίο υπάρχει στα νέ-

φη (Ἀναλυτικὰ Ὕστερα 93 b 7 – 14) ή ακόμη την αιτιολόγηση της βροντής αλλά και της α-

στραπής στην εξάτμιση του αέρα (Μετεωρολογικά 370 b 4 – 7) και στις αναθυμιάσεις γενικό-

τερα (369a 10 – 17). Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο ψευδο-αριστοτελικό σύγγραμμα Περί 

Κόσμου, εντοπίζεται η γενεσιουργός αιτία των ανέμων στις ξηρές αναθυμιάσεις (394 a 12 – 

19) και ο άνεμος περιγράφεται ως μεγάλη ποσότητα και μάζα αέρα (394 b 7 – 9), ενώ παρα-

τίθεται ένας γεωγραφικός χάρτης των ανέμων, οι οποίοι λαμβάνουν την ονομασία τους από 

τον τόπο προέλευσής τους (394 b 19 – 35), κατά το υπόδειγμα του Τιμοσθένη του Ρόδιου 

(Ἀγαθήμερος, Γεωγραφίας ὑποτυπώσεις 7. 1 – 17). 
58 Fr. 89. Η αναζήτηση από τον Στράτωνα της γενεσιουργού αιτίας των σεισμών συμβαδίζει 

με την αριστοτελική άποψη, αφού ο ιδρυτής της σχολής τους αποδίδει σε αναθυμιάσεις, οι 

οποίες δημιουργούνται από την υγρότητα και την ξηρότητα (Μετεωρολογικά 365 b 21 – 23). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στωικός φιλόσοφος Κλεάνθης υποστηρίζει ότι ο Ήλιος θρέφεται 

από τις αναθυμιάσεις του Ωκεανού (SVF I 504).  
59 Fr. 88. Προκειμένου να αποδείξει την ορθότητα αυτής της θέσης, αναφέρει επίσης, ότι το 

νερό, όταν θερμανθεί από τη φωτιά, μετατρέπεται σε αέριο, ενώ δηλώνει σχετικά με τις προ-

ερχόμενες από το έδαφος αναθυμιάσεις, ότι τα βαρύτερα υλικά της ύλης μετατρέπονται σε 

λεπτότερες ουσίες. Σε αυτές τις αναθυμιάσεις αποδίδει και την ύπαρξη της δροσιάς, αφού 

αυτή ανέρχεται στην επιφάνεια ως επακόλουθο της εξάτμισης των υπόγειων υδάτων από τη 

δράση των αναθυμιάσεων, ενώ οι αναθυμιάσεις προκαλούνται από κάποια πυριγενή ουσία, η 

οποία αντιδρά, όταν ο ήλιος βρίσκεται κάτω από την γη και θερμαίνει το έδαφός της.        



220 
 

εξασθενεί όσο απομακρύνεται και παύει όταν σταματήσει να δρα η δύναμη, η 

οποία την προκάλεσε60.  

Η βαρύτητα του πυρός στη φυσική φιλοσοφία του Στράτωνα, φαίνεται να 

είναι ενδεικτική της επίδρασης των απόψεων του Ηράκλειτου στον Λαμψακη-

νό, ενώ ενδέχεται οι Ηρακλείτειες αντιλήψεις να μεταφέρθηκαν σε αυτόν φιλ-

τραρισμένες από την Στωική φιλοσοφία61. Ο σημαντικότατος ρόλος  της φωτιάς 

στη διάπλαση του κόσμου, αφού αυτή μεταβάλλει τα διάφορα δομικά στοιχεία 

του, φαίνεται να παραλλάσει τη ρήση του Ηράκλειτου: «τὰ δὲ πάντα οἰακίζει 

Κεραυνός»62, ενώ εν μέρει βαδίζει παράλληλα με την θεωρία της Στοάς περί 

εκπύρωσης – διακόσμησης63.    

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Τερτυλλιανό, ο Στράτων θεωρούσε θεούς τον 

ουρανό και τη γη64, ενώ ο Minucius Felix αναφέρει ότι ο Στράτων ταύτιζε τον 

θεό με τη φύση65, εκφράζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πανθεϊστικές αντιλήψεις, 

                                                           
60 Fr. 88. Αντίστοιχα, όταν τα βαριά σώματα ανυψώνονται, κινούνται ταχύτερα στα χαμηλά 

στρώματα, εκεί όπου ξεκίνησε η προώθησή τους και με πιο αργούς ρυθμούς στα υψηλότερα 

στρώματα, ενώ επιστρέφουν στην πρότερη κατάστασή τους όταν η δύναμή, η οποία τα ώθη-

σε στον ουρανό παύσει τη δράση της.  
61 Οι Στωικοί θεωρούσαν το πυρ και τον αέρα δραστικά στοιχεία (SVF II 418), αφού μαζί με 

τον αέρα αποτελούν τις αιτίες της ποιότητας των υπολοίπων στοιχείων (SVF II 440), ενώ ει-

δικότερα για το πυρ είχαν τη γνώμη ότι συνιστά το στοιχείο από το οποίο προέρχονται και 

καταλήγουν όλα τα υπόλοιπα (SVF II 413). Αντίστοιχα ο Ηράκλειτος περιέγραφε το πυρ ως 

ένα είδος νομίσματος στις συναλλαγές μεταξύ των στοιχείων: «πυρὸς τε ἀνταμοιβὴ τὰ πάντα 

καὶ πῦρ ἁπάντων ὅκωσπερ χρυσοῦ χρήματα καὶ χρημάτων χρυσός» (DK B 90) αλλά και ως 

αναγκαιότητα και κορεσμό (DK B 65), ενώ δήλωνε ότι αυτό θα είναι ο κριτής των πάντων 

(DK B 66). 
62 DK I 64 (Σχετικά με τις ιδιότητες του πυρός στο έργο του Ηρακλείτου, βλέπε ακόμη DK I 

30 – 31). Αξίζει ακόμη να σημειωθεί , ότι η φωτιά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στις 

κοσμολογικές αντιλήψεις διαφόρων μελετητών και αλχημιστών του μεσαίωνα (βλ. ενδ. “The 

Coelum Philosophorum”, στο Collected Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus, 

μτφρ. A.E. Waite, Cornerstone Book Publishers, New Orleans – L. A. , 2009, σελ. 3, 7, κα-

θώς και G. Bachelard, Psychoanalysis of Fire, Beacon Press, Boston, 1987, σελ. 73 αλλά και 

W. Pagel, “Paracelsus and the Neoplatonic and Gnostic Tradition”, στο Ambix 8 (1960), σελ. 

125–166, όπως και A. Roob, Αλχημεία και Μυστικισμός, Taschen – Γνώση, Αθήνα, 2006, 

μτφρ. Α. Δόξας, σελ. 25 – 30 , 390 – 395).  
63 Βλ. ενδ. SVF II 620. Η Ε. Καραμπατζάκη επισημαίνει ότι ο Κλεάνθης προβάλλει για πρώ-

τη φορά στη Στωική φιλοσοφία τον καταλυτικό ρόλο του πυρός στις κοσμικές διεργασίες και 

ο στωικός φιλόσοφος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πυρ αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη, 

η οποία διέπει τις κοσμικές διεργασίες (Ο Ποσειδώνιος και η αρχαία Στοά – Συμβολή στη 

μελέτη της στωικής φιλοσοφίας, Παν/μιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1998, σελ. 121, βλ. ακόμη 

και SVF I 98, 102, 107 και 510 – 512).  
64 Fr. 39. Ο Στράτων έρχεται ουσιαστικά σε ρήξη με την αριστοτελική αντίληψη, η οποία α-

ναγνώριζε την θεότητα του ουρανού, δηλαδή του αιθέρα, αλλά όχι της Γης (Κικέρων, De 

Natura Deorum I.33 = Περί Φιλοσοφίας Fr. 26, Μετά τά Φυσικά 1072 b 13 – 14).  
65 Fr. 38. Ίχνη πανθεϊστικών αντιλήψεων συναντάμε και στον Θαλή: «ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς 

ᾠήθη πάντα πλήρη θεῶν εἶναι» (Ἀριστοτέλης, Περὶ Ψυχῆς 411 a 8 , πβ. και SVF II 1046.  
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όπως οι Στωικοί φιλόσοφοι66. Η δήλωση του Τερτυλλιανού καθιστά επιτρεπτή 

την υπόθεση της αναγνώρισης από τον Στράτωνα δύο ειδών θεότητας, ουράνιας 

και επίγειας, ενώ η μνεία στην ταύτιση θεού και φύσης, βρίσκεται σε αντιστοι-

χία με την ρήση του Σπινόζα «Deus sive natura»67.  Αν πράγματι ο Στράτων 

αναγνώριζε δύο είδη θεότητας, πιθανώς να αποδεχόταν την ύπαρξη δύο χαρα-

κτηριστικών της θεότητας, μίας υλικής, πάσχουσας ιδιότητας (γη) και μίας 

πνευματικής, δημιουργού ιδιότητας (ουρανός) και συνεπώς η άποψή του σχετι-

κά με αυτό το ζήτημα θα προσομοίαζε τόσο με την Στωική διάκριση πάσχοντος 

και ποιοῦντος, αφού οι Στωικοί αναγνώριζαν την ύπαρξη μίας θεϊκής δύναμης, 

η οποία επεξεργάζεται την πάσχουσα ύλη προκειμένου να δημιουργήσει τον 

κόσμο68,  όσο και με την αντίληψη του Σπινόζα, ο οποίος αποκαλεί τη σωματι-

κή υπόσταση και τη νοητική υπόσταση, κατηγορήματα (attributum) ή διαθέσεις 

των κατηγορημάτων (affectiones attributorum) του θεού69. Ο διαχωρισμός της 

θεότητας σε ουρανό και γη από τον Στράτωνα, φαίνεται να θεμελιώνεται στην 

αριστοτέλεια κοσμολογία, καθώς ο ιδρυτής του Λυκείου, αναγνωρίζει ότι τα 

ουράνια σώματα είναι άφθαρτα και διέπονται από διαφορετικές αρχές από τα 

σώματα, τα οποία βρίσκονται κάτω από τη Σελήνη, τα οποία αποτελούνται από 

τα τέσσερα στοιχεία και είναι φθαρτά70. 

 Ακόμη εντονότερη ομοιότητα με τη φιλοσοφία του Σπινόζα71, παρου-

σιάζει ωστόσο το ενδεχόμενο της ταύτισης της φύσης με τον θεό, καθώς  συ-

γκρίνοντας τη μαρτυρία του Minucius Felix με εκείνες του  Κικέρωνα (Fr. 32 – 

33) και του Λακτάντιου (Fr. 34), γίνεται εμφανές ότι ο θεός κατά τον Στράτωνα 

δεν ταυτίζεται με τη φύση, η οποία όμως διατηρεί κάποιες θεμελιώδεις ιδιότη-

τες του θεού. Επομένως, φαίνεται ότι ο Στράτων αντιλαμβανόταν την ύπαρξη 

κάποιας σχέσης ανάμεσα στη φύση και τον θεό, αφού εντόπιζε κάποιες θεμε-

λιώδεις θεϊκές ιδιότητες στην φύση. Ενδεχομένως να πίστευε στην ύπαρξη δύο 

ειδών φύσης, μίας υλικής (Γη) και μίας πνευματικής (ουρανός), αλλά απέδιδε 
                                                           
66 Η ταύτιση της θεότητας με τη φύση εκφράζεται συχνά από τους Στωικούς: «Οὐσίαν δὲ θε-

οῦ Ζήνων μέν φησι τὸν ὅλον κόσμον καὶ τὸν οὐρανόν, ὁμοίως δὲ καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ 

Περὶ θεῶν καὶ Ποσειδώνιος ἐν πρώτῳ Περὶ θεῶν…» (Διογένης Λαέρτιος VII 148 , πβ. και 

SVF II 945, 1022).   
67 Ηθική, μτφρ. Μ. Ζωγράφου, εκδ. Πέλλα, Αθήνα, 1970, σελ. 186. .    
68 «Δοκεῖ δ' αὐτοῖς ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων δύο, τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον. τὸ μὲν οὖν πάσχον 

εἶναι τὴν ἄποιον οὐσίαν τὴν ὕλην, τὸ δὲ ποιοῦν τὸν ἐν αὐτῇ λόγον τὸν θέον» (SVF I 85, 493̇  ΙΙ 

310). 
69 Ηθική, οπ. παρ., σελ. 26 – 27. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Σπινόζα υφίστανται δύο είδη 

φύσης, ένα ενεργό τμήμα της, το οποίο δημιουργεί (natura naturans) και ένα δεύτερο τμήμα 

της, προϊόν της δραστηριότητας του πρώτου τμήματος (natura naturata) (Στο ίδιο , σελ. 42).  
70 Περί οὐρανοῦ 283 b 26 – 31.  
71 Με ανάλογο τρόπο, παρερμηνεύθηκε η ρήση του Σπινόζα, «Deus sive natura» και κρίθηκε 

ως απόπειρα ταύτισης της φύσης με το θεό, καθώς ο φιλόσοφος δηλώνει σαφέστατα σε επι-

στολή του, ότι πολλοί παρερμήνευσαν το έργο του ταυτίζοντας τη φύση – την οποία θεωρούν 

μία συγκεκριμένη μάζα ή σωματική ύλη –  και τον θεό (“Letter XXI – Spinoza to 

Oldenburg”, στο The Chief Works of Benedict de Spinoza, 2 vols., μτφρ. R.H.M. Elwes, ed. 

G. Bell and sons, London, 1901). 
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τη δημιουργία του κόσμου και στην τύχη, τουλάχιστον όσον αφορά την έναρξη 

της δημιουργίας του72, απορρίπτοντας την περίπτωση να αποτελεί προϊόν κά-

ποιου σοφού θεϊκού σχεδιασμού, ενώ η πνευματική ιδιότητα της φύσης ίσως να 

συνδεόταν με δυνάμεις όπως η κίνηση. Επιπλέον, η πνευματική ιδιότητα της 

θεότητας – φύσης, μάλλον ενδείκνυται να θεωρηθεί ως υλική – πνευματική, 

εφόσον το πνευματικό της τμήμα δεν συγκροτείται από διάνοια ή κάτι παρεμ-

φερές, αλλά από ενέργεια, καθώς το σύμπαν θεμελιώνεται στο βάρος και την 

κίνηση. Οι υλιστικές αντιλήψεις του απορρέουν από την ενασχόλησή του με τη 

φυσική φιλοσοφία, καθώς επιχείρησε να ερμηνεύσει τον κόσμο με βάση τους 

νόμους της φυσικής επιστήμης. Οπωσδήποτε δεν δεχόταν ότι η φύση ή οι θεοί 

ασκούν κάποια δραστηριότητα μετά τη δημιουργία του κόσμου, με την οποία 

θα παρενέβαιναν εσκεμμένα στις ανθρώπινες υποθέσεις, αλλά – συμφωνώντας 

με τους Επικούρειους – μάλλον πίστευε ότι έπειτα από τη γένεση του, ο κόσμος 

εξελίσσεται δίχως θεϊκές επεμβάσεις, ακολουθώντας τους νόμους της φύσης73. 

Δηλαδή, η φύση υπάγεται σε κανόνες – από την αρχή της δημιουργίας ακόμη 

και τα πάντα εξελίσσονται βάσει αυτών και η ανάδειξη του ρόλου της τύχης, 

συμβάλλει στο να μετριαστεί η θειότητα της Φύσης, αφού η πίστη ότι τα πάντα 

υπόκεινται σε φυσικές δυνάμεις, ταυτίζει την φύση με τον θεό κατά το Στωικό 

πρότυπο και να δοθεί ακόμη έμφαση στην απόρριψη της αναγκαιότητας ενός 

θεϊκού δημιουργού του κόσμου, κατά το πλατωνικό πρότυπο. Έτσι, ο Στράτων 

μάχεται ενάντια σε δύο αντίπαλες σχολές έχοντας ως όπλα τα άτομα και τις φυ-

σικές δυνάμεις ενάντια στον Πλάτωνα και την τύχη κατά της Στοάς.  

Ενδιαφέρον για τα ουράνια σώματα επέδειξε και ο Κλέαρχος, ο οποίος  

επιχείρησε να αιτιολογήσει την προέλευση του σχήματος του ανθρώπινου προ-

σώπου που είναι ορατό στη Σελήνη, δηλώνοντας ότι αυτό το σχήμα συνιστά 

αντικατοπτρισμό του ωκεανού, ο οποίος προβάλλεται στο Φεγγάρι, όπως σε 

έναν καθρέπτη, καθώς η πανσέληνος αποτελεί, κατά την άποψή του το τελειό-

τερο κάτοπτρο74. Αυτή η μνεία, αποτελεί και τη μοναδική αναφορά που διαθέ-

τουμε σχετικά με τις μελέτες του Κλέαρχου για τα ουράνια σώματα, αλλά αφή-

νει να διαφανεί η μέριμνα του φιλοσόφου να προσφέρει απάντηση σε αυτό το 

ζήτημα, συμμετέχοντας στη σχετική συζήτηση75. 

Διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία για την ενασχόληση του Έρμιππου με 

την σπουδή των ουράνιων σωμάτων και της αστρολογίας, ενώ ενδέχεται ακόμη 

                                                           
72 Fr. 35.  
73 Fr. 32. Παρόμοιες αντιλήψεις θα εκφράσει αργότερα και ο W. Blake με τα έργα του, περι-

γράφοντας την θεότητα ως δημιουργό, ο οποίος θέτει σε κίνηση τη μηχανή της δημιουργίας 

και αναγκάζεται να την αφήσει να συνεχίσει την πορεία της (βλ. ενδ. The Book of Urizen, 

Dover publications, 1997, Toronto – London, σελ. 28 – 48).  
74 Fr. 97. 
75 Αυτό το ζήτημα ενδιέφερε τις μυθολογίες αρκετών λαών του βορείου ημισφαιρίου. Το 

πλέον γνωστό σχετικό με αυτό έργο του αρχαίου κόσμου είναι το Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου 

προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης του Πλούταρχου, όπου εντοπίζεται άλλωστε και η αναφορά 

στο σύγγραμμα του Κλέαρχου.   
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να μελέτησε και γεωγραφία76. Όπως και στα βιογραφικά του έργα, έτσι και στα 

αστρολογικά συγγράμματά του έλκεται από όσα θέματα φαίνονται αλλόκοτα, 

όπως δείχνει και η αναφορά του στην συνήθεια της προσφοράς σπονδών, την 

οποία αιτιολογεί ως ανταπόδοση από τους ανθρώπους προς τους θεούς για την 

υφιστάμενη τάξη στο σύμπαν, από την οποία πηγάζουν όλα τα θαύματα και όσα 

πράγματα είναι ωφέλιμα στη γη77. Στο έργο του φαίνεται ότι συνδέει την α-

στρονομία με την μυθολογία, συνοδεύοντας τις περιγραφές των αστερισμών με 

πληροφορίες γύρω από τους μύθους, οι οποίοι συνδέονται με αυτούς. Έτσι, πε-

ριέγραφε τον πολικό αστέρα78, ταύτιζε τον αστερισμό του Κενταύρου με τον 

Χείρωνα79, δήλωνε για τον πιο κοντινό στον Ήλιο πλανήτη, ότι, αν και καλείται 

άστρο του Ερμή, στην πραγματικότητα είναι του Απόλλωνα80 και διαφωνώντας 

με την αντίληψη, κατά την οποία το δελφίνι έγινε αστερισμός γιατί βοήθησε 

τον Ποσειδώνα να παντρευτεί την Αμφιτρίτη, εξηγούσε την ονομασία του α-

στερισμού του Δελφίνου, ως προερχόμενη από τον Απόλλωνα, ο οποίος μετα-

μορφωμένος σε δελφίνι, ακολούθησε ένα κρητικό πλοίο ως την Κρίσσα, κοντά 

στους Δελφούς81.  

Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει ετυμολογικά και αλληγορικά την 

προέλευση των διαφόρων ονομάτων, που φέρουν οι αστερισμοί, αιτιολογεί την 

ονομασία του Βοώτη (Ἀρκτοφύλαξ), διηγούμενος ότι αυτή ξεκινά από τους δύο 

υιούς της Δήμητρας και του Ιασίωνα, τον Φιλόμηλο, ο οποίος ήταν πτωχός και 

τον Πλούτο, ο οποίος διέθετε περιουσία. Καθώς τα δύο αδέρφια δεν διατηρού-

σαν καλές σχέσεις και ο Πλούτος δεν βοηθούσε οικονομικά τον αδερφό του, ο 

Φιλόμηλος αγόρασε δύο βόδια και εφηύρε το άροτρο με το οποίο καλλιεργούσε 

                                                           
76 Ο Έρμιππος συνέταξε επίσης βιβλίο σχετικά με τον ποιητή Άρατο (Fr. 95 – 96) και πιθα-

νότατα είχε δεχτεί την επίδραση αυτού του μυθολογούντος ποιητή, ο οποίος με το έργο του 

επιχείρησε να περιγράψει με έμμετρο τρόπο τις αστρονομικές αντιλήψεις του Ευδόξου. Η 

ανάμειξη της αστρονομικής επιστήμης με την μυθολογία στο έργο του Άρατου αναμφίβολα 

θα κέντρισε το ενδιαφέρον του Έρμιππου, καθώς αυτά τα θέματα αναδεικνύει στα δικά του 

έργα.   
77 Fr. 102. Σχετικά με την λειτουργεία των σπονδών στην αρχαία ελληνική θρησκεία βλ. ενδ. 

K. C. Patton, Religion of the Gods: Ritual, Paradox, and Reflexivity: Ritual, Paradox and Re-

flexivity, Oxford University Press, Oxford, 2009, σελ. 27 – 56 και L. Bruit Zaidman, P. 

Schmitt Pantel, Religion in the Ancient Greek City, trans. P. Cartledge, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1989 (2002)8, σελ. 39 – 41.   
78 Fr. 97.  
79 Fr. 101. 
80 Fr. 105. Οι αρχαίοι αστρονόμοι, παρατηρώντας την τροχιά του Ερμή, θεωρούσαν ότι πρό-

κειται για δύο διαφορετικά ουράνια σώματα και αποκαλούσαν τον πλανήτη Ερμή, όταν εμ-

φανιζόταν στον βραδινό ουρανό και Απόλλωνα όταν αυτός ανέτειλε το πρωί. Αυτή η αντί-

ληψη άλλαξε έναν αιώνα πριν την εποχή του Έρμιππου, αλλά δεν διαθέτουμε αρκετά στοι-

χεία, ώστε να κατανοήσουμε τους λόγους που τον ωθούν να  αποδώσει τον πλανήτη στον 

Απόλλωνα. Πιθανότατα, ο Έρμιππος, ορμώμενος από το ενδιαφέρον του για τους μύθους, να 

θεωρεί ότι ο πιο κοντινός πλανήτης στον Ήλιο, συνδέεται περισσότερο με τον ηλιακό θεό 

Απόλλωνα, παρά με τον Ερμή, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον Ήλιο.    
81 Fr. 98. 
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τη γη, συντηρώντας τον εαυτό του. Έτσι, η μητέρα του, θαυμάζοντας την επι-

νοητικότητά του, τον τοποθέτησε ανάμεσα στους αστερισμούς αποκαλώντας 

τον Βοώτη82.   

Δικαιολογώντας ακόμη την ονομασία του Κριού και αιτιολογώντας πα-

ράλληλα την θέση του στον ζωδιακό κύκλο συνδέοντάς τον με την έναρξη της 

άνοιξης,  ανέφερε, ότι όταν ο θεός Διόνυσος εκστράτευσε στην Αφρική, έφτασε 

με τον στρατό του σε μία περιοχή, η οποία λόγω της πολλής άμμου που υπήρχε 

εκεί, καλούνταν Αμμώδης. Καθώς ο στρατός του όφειλε να προχωρήσει παρά 

την απειλή από τις κακουχίες, εμφανίστηκε ένας κριός και κάποιοι στρατιώτες 

τον κυνήγησαν, ώσπου έφτασαν σε ένα σημείο, όπου, ενώ ο κριός εξαφανίστη-

κε μυστηριωδώς, ανακάλυψαν άφθονο νερό και το ανέφεραν στον Διόνυσο, 

που οδήγησε τον στρατό του εκεί και ίδρυσε το μαντείο του Άμμωνα Δία. Στη 

συνέχεια, προκειμένου να τιμήσει τον κριό, τον τοποθέτησε ανάμεσα στους α-

στερισμούς, ώστε, όποτε ο Ήλιος βρίσκεται σε αυτό το ζώδιο να αναζωογονού-

νται όλα τα πλάσματα και τον έθεσε επικεφαλής των ζωδίων διότι ο κριός ανα-

δείχθηκε ηγέτης του στρατού του83. 

Αυτή η λαϊκή προσέγγιση του Έρμιππου απετέλεσε απλώς μια μικρή α-

νάπαυλα από τον επιστημονικό προσανατολισμό της σχολής, η οποία επέστρε-

ψε στην επιστημονική θεώρηση του κόσμου με το έργο του Κριτόλαου, του ο-

ποίου η  σημαντικότερη συνεισφορά στη μελέτη του κόσμου, συνίσταται στην 

από μέρους του παραδοχή της αιωνιότητάς του, την οποία υποστήριζε προβάλ-

λοντας το επιχείρημα ότι ο κόσμος ως εκδήλωση της αιώνιας τάξης, η οποία 

υπάρχει στο σύμπαν, πρέπει να είναι αθάνατος: «Ἐπαγωνιζόμενος δ' ὁ Κριτόλα-

ος ἐχρῆτο καὶ τοιούτῳ λόγῳ· τὸ αἴτιον αὑτῷ τοῦ ὑγιαίνειν ἄνοσόν ἐστιν· ἀλλὰ καὶ 

τὸ αἴτιον αὑτῷ τοῦ ἀγρυπνεῖν ἄγρυπνόν ἐστιν· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ αἴτιον αὑτῷ τοῦ 

ὑπάρχειν ἀίδιόν ἐστιν· αἴτιος δ' ὁ κόσμος αὑτῷ τοῦ ὑπάρχειν, εἴ γε καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἅπασιν· ἀίδιος ἄρα ὁ κόσμος ἐστίν»84. Ο Κριτόλαος, συνδέει αυτήν την παραδο-
                                                           
82 Fr. 99. Στον Αριστοτέλη απουσιάζει η απόπειρα αλληγορικής ερμηνείας των μύθων, οι ο-

ποίοι συνδέονται με τους αστερισμούς αν και ο φιλόσοφος αναγνωρίζει ότι ο φιλόμυθος είναι 

κατά κάποιον τρόπο φιλόσοφος (Μετά τά Φυσικά 982 b 18 – 19). Ωστόσο εντοπίζονται εν-

δείξεις μιας τέτοιας προσέγγισης στο ίδιο έργο (1091 b 4 – 16), όπου παραθέτει απόψεις πα-

λιότερων φιλοσόφων σχετικά με τις πρώτες αρχές, ενώ αντιμετωπίζει ως αλληγορία την πλα-

τωνική κοσμογονία, όπως εκφράζεται στον Τίμαιο (βλ. ενδ., H. Reiche, “Myth and Magic in 

Cosmological Polemics – Plato, Aristotle, Lucretius”, Rheinisches Museum für Philologie 

114 (1971), σελ. 296 – 329). Βέβαια, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την 

αλληγορική ερμηνεία της μυθολογίας είναι οι Στωικοί φιλόσοφοι (Βλ. ενδ. Ε. Καραμπατζά-

κη, “Η ποίηση στη Στωική φιλοσοφία”, στο Πρακτικά 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής 

Φιλοσοφίας, Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες, επιμέλεια Κ. Βουδούρης, εκδ. Ιωνία, Α-

θήνα, 2000, σελ. 81 – 114). 
83 Fr. 100. 
84 Fr. 12 (=Φίλων, Περί ἀφθαρσίας κόσμου 94). Σε αυτό το χωρίο αξίζει να παρατηρήσουμε 

την Θεοφράστειας αλλά και Στωικής χροιάς χρήση των υποθετικών συλλογισμών. Σχετικά 

με αυτά τα χωρία, βλέπε και R. W. Sharples, Peripatetic Philosophy, 200 BC to AD 200 – An 

Introduction and Collection of Sources in Translation, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 2010, σελ. 175 – 179.   
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χή, με τον ισχυρισμό του ότι το ανθρώπινο γένος είναι άφθαρτο85, ενώ με αυτές 

τις θέσεις φαίνεται ότι χρησιμοποιεί μια στωικής προέλευσης θεωρία ενάντια 

στους ίδιους τους Στωικούς, οι οποίοι ως γνωστόν αρνούνταν την αιωνιότητα 

του κόσμου86. 

Επιπλέον, ευρισκόμενος σε σύμπνοια με τις αντιλήψεις του Λυκείου, α-

ναγνωρίζει την ύπαρξη δύο κοσμικών αρχών, του θεού και της ύλης ισχυριζό-

μενος επιπλέον ότι το σύμπαν χωρίζεται σε δύο τμήματα εκ των οποίων, αυτό 

που βρίσκεται άνωθεν της σελήνης απολαμβάνει θείας πρόνοιας και είναι άφ-

θαρτο και σε εκείνο το οποίο βρίσκεται κάτω από αυτήν, δεν υπάρχει κάποια 

πρόνοια και είναι  φθαρτό, ενώ ακόμη χαρακτηρίζει την ψυχή ως ἐνδελέχειαν 

του σώματος: «Ἀριστοτέλης ὁ Νικομάχου κατὰ μέν τινας Μακεδὼν ἀπὸ Σταγεί-

ρων, ὡς δὲ ἔνιοι Θρᾷξ ἦν τὸ γένος. ἔλεγε δὲ δύο ἀρχὰς εἶναι, θεὸν καὶ ὕλην, καὶ 

τὰ μὲν ὑπεράνω τῆς σελήνης θείας προνοίας τυγχάνειν, τὰ δὲ κάτωθεν τῆς σελή-

νης ἀπρονόητα ὑπάρχειν καὶ φορᾷ τινι ἀλόγῳ φέρεσθαι ὡς ἔτυχεν. εἶναι δὲ λέγει 

δύο κόσμους, τὸν ἄνω καὶ τὸν κάτω, καὶ τὸν μὲν ἄνω ἄφθαρτον, τὸν δὲ κάτω 

φθαρτόν. καὶ τὴν ψυχὴν ἐνδελέχειαν σώματος λέγει… Κριτόλαος ὁ Φασηλίτης τὰ 

αὐτὰ τῷ Ἀριστοτέλει ἐδόξασε»87. Επίσης, σε συμφωνία με τον Αριστοτέλη πρέ-

σβευε ότι ο αιθέρας συνιστά αρκετά σημαντικό στοιχείο του σύμπαντος, καθώς 

ήταν της άποψης ότι ο θεός είναι νους, ο οποίος αποτελείται από αιθέρα, ο ο-

ποίος δεν δέχεται μεταβολές: «<Κριτόλαος> καὶ <Διόδωρος> ὁ Τύριος νοῦν ἀπ' 

αἰθέρος ἀπαθοῦς»88. Επιπροσθέτως, συνέδεε την ψυχή με το σύμπαν, δηλώνο-

ντας ότι αυτή αποτελείται από αιθέρα: «Critolaus peripateticus constare eam 

                                                           
85 «Κριτόλαος δέ <τις> τῶν κεχορευκότων Μούσαις, τῆς Περιπατητικῆς ἐραστὴς φιλοσοφίας, 

τῷ περὶ τῆς ἀιδιότητος κόσμου δόγματι συνειπὼν ἐχρήσατο τοιαύταις πίστεσιν· εἰ γέγονεν ὁ 

κόσμος, ἀνάγκη καὶ τὴν γῆν γεγονέναι· εἰ δὲ ἡ γῆ γενητή, πάντως καὶ τὸ ἀνθρώπων γένος· 

ἄνθρωπος δὲ ἀγένητον, ἐξ ἀιδίου τοῦ γένους ὑφεστῶτος, ὥσπερ ἐπιδειχθήσεται· ἀίδιος ἄρα καὶ 

ὁ κόσμος» (Fr. 13). Σε αυτό το κείμενο βέβαια λείπει η απόδειξη της αιωνιότητας του αν-

θρώπινου γένους και η αιώνια φύση του ανθρώπου παρουσιάζεται ως δεδομένο, αφού απο-

τελεί κύριο στόχος του συγγραφέα η παράθεση της άποψης του Κριτόλαου περί της αιωνιό-

τητας του κόσμου. Έτσι, πρέπει να υποθέσουμε ότι αυτή η απόδειξη θα υπήρχε σε κάποιο 

κείμενο, το οποίο πλέον δεν διασώζεται.  
86 Βλ. ενδ. και SVF IΙ 585: «οἱ <Στωικοὶ> φθαρτὸν τὸν κόσμον, κατ' ἐκπύρωσιν». Αυτή η 

συλλογιστική βρίσκεται σε συνάφεια με ένα χωρίο, το οποίο επίσης προέρχεται από τον Φί-

λωνα και το οποίο ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι ενδεχομένως απηχεί απόψεις του Κρι-

τόλαου [σχετικά με αυτή τη συζήτηση βλέπε R.W. Sharples, “Philo and post-Aristotelian 

Peripatetics”, στο Philo of Alexandria and Post-Aristotelian philosophy, F. Allesse (ed.), 

Brill, Leiden, 2008, σελ. 55 – 74]: «ἐπεὶ δὲ εἱμαρμένη κατὰ τοὺς ἄριστα φυσιολογοῦντας ἄναρ-

χος καὶ ἀτελεύτητός ἐστιν, εἴρουσα τὰς ἑκάστων ἀνελλιπῶς καὶ ἀδιαστάτως αἰτίας, τί δήποτ' 

οὐχὶ καὶ τὴν τοῦ κόσμου φύσιν λεκτέον εἶναι μακραίωνα» (Περί ἀφθαρσίας κόσμου 75). Ας 

σημειωθεί ότι η έννοια της εἱμαρμένης μαρτυρεί βέβαια και σε αυτό το χωρίο την επίδραση 

της Στωικής φιλοσοφίας. 
87 Fr. 15 (=Ἐπιφάνιος, Κατά αἱρέσεων ΙΙΙ 31).   
88 Fr. 16. 
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(ενν. animam) de quinta essentia (ενν. docet)»89. Διακρίνεται επομένως σαφώς 

η επίδραση της Στωικής φιλοσοφίας σε αυτές τις αντιλήψεις, αφού αυτή η σχο-

λή περιγράφει την θεότητα ως νου και αιθέρα: «Zenoni et reliquis fere Stoicis 

aether videtur summus deus, mente praeditus, qua omnia regantur»90. Φαίνεται 

επομένως, ότι άλλες σχολές κερδίζουν πλέον έδαφος απέναντι στο Λύκειον και 

η παράθεση του ονόματος του Διόδωρου δίπλα στον Κριτόλαο συνηγορεί σε 

αυτήν την υπόθεση, αφού ο Τύριος φιλόσοφος επιχείρησε να συνδυάσει τις θε-

ωρίες των Στωικών και των Επικούρειων. Όμως, όπως προκύπτει από αυτά τα 

χωρία, η φθορά της σχολής είχε ήδη ξεκινήσει πριν αναλάβει αυτός τα ηνία της 

σχολής.  

 

Β) Η υποσελήνια περιοχή 

 

Μέσα στο πλαίσιο των φυσιοδιφικών αναζητήσεων των επιστημόνων της 

Ελληνιστικής εποχής και τις εξελίξεις στην χαρτογραφία, τη γεωγραφία, την 

ανθρωπογεωγραφία, ικανός συνεχιστής και σε ακολουθία της αριστοτελικής 

άποψης περί της υποσελήνιας περιοχής και ειδικός σε γεωλογικά θέματα, υπήρ-

ξε ο Στράτων. Αυτός, μελετώντας τη φυσιολογία της υποσελήνιας περιοχής του 

κόσμου, προσέφερε μία ερμηνεία της ύπαρξης κελυφών θαλασσίων οργανι-

σμών σε μέρη, τα οποία είναι απομακρυσμένα από τις ακτές, δηλώνοντας ότι 

στο παρελθόν η μορφολογία της Γης ήταν διαφορετική, καθώς τόσο η Μεσό-

γειος, όσο και ο Εύξεινος Πόντος ήταν κλειστές θάλασσες, αφού δεν επικοινω-

νούσαν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον Ωκεανό και σχηματίζονταν από τα 

ύδατα των ποταμών, που εισέρρεαν σε αυτές. Όντας κλειστές, οι ακτογραμμές 

τους ήταν αρκετά διαφορετικές, αφού τα πλεονάζοντα ύδατα επεκτείνονταν σε 

περιοχές, οι οποίες τώρα έχουν μετατραπεί σε ξηρά. Όταν όμως υποχώρησαν τα 

εδάφη στο Βυζάντιο και τις Ηράκλειες στήλες, τα οποία περιόριζαν αυτές τις 

θάλασσες, τα νερά τους αποσύρθηκαν από κάποιες περιοχές, καθώς πλέον βρή-

καν διέξοδο προς την Προποντίδα και τον Ατλαντικό ωκεανό. Ως απόδειξη της 

θεωρίας του, ανέφερε ότι ο Ατλαντικός και η Μεσόγειος βρίσκονται σε διαφο-

ρετικά υψομετρικά επίπεδα, ενώ στην περιοχή των Ηράκλειων στηλών, υπάρχει 

μια υποθαλάσσια κορυφογραμμή, η οποία εκτείνεται από την Ευρώπη ως την 

                                                           
89 Fr. 18, πβ. και Fr. 17. Σχετικά με το θέμα αυτό βλέπε και I. Kupreeva, “Stoic Themes in 

Peripatetic Sources?”, στο God and Cosmos in Stoicism, R. Salles (ed.), Oxford University 

Press, Oxford, 2009, σελ. 135 – 171. Ο R.W. Sharples εντοπίζει σύνδεση ανάμεσα στη φυσι-

κή φιλοσοφία του Κριτόλαου και τις αντιλήψεις της Στοάς, εφόσον θέσεις του περιπατητικού 

φιλοσόφου, αποτελούν άμεσες απαντήσεις σε καίρια Στωικά δόγματα (“Natural Philosophy 

in the Peripatos after Strato”, στο Aristo of Ceos – Text, Translation and Discussion, W. W. 

Fortenbaugh – S. A. White (eds.), Transaction Publishers, New Brunswick and London, 

2006, σελ. 307 – 327).  
90 SVF I 154. Πβ. και: «Cleanthes enim mentem, modo animum modo aethera, plerumque 

rationem deum disseruit» (SVF I 532), αλλά και SVF I 154, 158, 313 και ΙΙ 1009 και 1054.  
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Αφρική91. Επιπλέον, συνεχίζοντας την αιτιολόγηση των απόψεών του, ανέφερε 

ότι τα νερά του Εύξεινου Πόντου είναι πολύ ρηχά συγκρινόμενα με εκείνα του 

Κρητικού Πελάγους και των Ιταλικών θαλασσών, διότι γεμίζει με φερτά υλικά, 

από τα ποτάμια, που ρέουν σε αυτόν, ενώ ισχυριζόταν ότι ως αποτέλεσμα αυ-

τών των διεργασιών, κάποτε ο Εύξεινος Πόντος θα φραγεί με λάσπη. Προκει-

μένου να προσφέρει περισσότερα τεκμήρια της ορθότητας της θέσης του, επι-

καλούνταν ακόμη την φήμη, την οποία είχε το μαντείο του Άμμωνα, θεωρώ-

ντας ότι αυτή πρέπει να αποκτήθηκε σε καιρούς κατά τους οποίους αυτό βρι-

σκόταν κοντά στην θάλασσα – μάλιστα δήλωνε ότι πολλά μέρη της Αιγύπτου 

ήταν βυθισμένα, καθώς αυτή η φήμη δεν θα ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί 

βάσει της γεωγραφικής του θέσης, η οποία δεν είναι αρκετά σημαντική, ώστε 

να την αιτιολογεί92.  

Ο Στράτων, συνεχίζοντας το έργο προσωκρατικών φιλοσόφων  επιχείρη-

σε επιπλέον να ερμηνεύσει τη φύση των σεισμών και βαδίζοντας στα αναληθή 

βέβαια αριστοτελικά πρότυπα,  δήλωνε ότι   συμβαίνει κάποιου είδους εξάτμιση 

από τη Γη, η οποία είναι άλλοτε ξηρή και άλλοτε ενέχει ένα μείγμα υγρασίας. 

Όταν αυτή ανυψώνεται από τα χαμηλότερα επίπεδα της Γης, ανεβαίνει στο μέ-

γιστο βαθμό και δεν διαθέτει κάποια διέξοδο, υποχωρεί και ο αέρας υποχωρώ-

ντας, πετάει βίαια όλα τα εμπόδια, τα οποία συναντά, προκαλώντας κίνηση της 

                                                           
91 Fr. 91. Ενδεχομένως ο Στράτων να κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα εκμεταλλευόμενος 

διαθέσιμες εμπειρικές παρατηρήσεις και βυθομετρήσεις. Ο φιλόσοφος χρησιμοποίησε αυτά 

τα δεδομένα επιχειρώντας να ερμηνεύσει τις ωκεάνιες παλίρροιες αναγνωρίζοντας εσφαλμέ-

να ως αιτία τους αυτή την υψομετρική διαφορά. Αντίθετα, ο Στωικός Ποσειδώνιος πρόσφερε 

την ορθή ερμηνεία του φαινομένου αποδίδοντάς το στη συμπαθητική επίδραση της Σελήνης 

στην επιφάνεια των υδάτων (Fr. 291, βλ. σχετ. και Ε. Καραμπατζάκη – Περδίκη, Ο Ποσει-

δώνιος και η Αρχαία Στοά – Συμβολή στη Μελέτη της Στωικής Φιλοσοφίας, οπ. παρ. σελ. 

144).   
92 Fr. 91. Στην περιοχή του Μαντείου του Άμμωνα, υπάρχει μία ρηχή αρμυρή λίμνη, η οποία 

πιθανότατα θα έδωσε στον Στράβωνα την εντύπωση, ότι σε εκείνο το σημείο θα υπήρχε κά-

ποτε θάλασσα. Γενικότερα, ο Στράβων, ο οποίος περιγράφει αυτές τις αντιλήψεις του Στρά-

τωνα, στη συνέχεια τις απορρίπτει, δηλώνοντας ότι η άμεση αιτία της διαφοράς του επιπέδου 

των θαλασσών, οφείλεται στο γεγονός ότι ο πυθμένας της θάλασσας μεταβάλλεται, καθώς 

άλλοτε βυθίζεται και άλλοτε ανυψώνεται. Ωστόσο, ο Στράτων εκφράζει τη θέση του, πιστεύ-

οντας ότι αυτό που συμβαίνει στην περίπτωση των ποταμών, δηλαδή, ότι η ροή είναι μακριά 

από τις υψηλές θέσεις συμβαίνει και στην περίπτωση της θάλασσας, πράγμα, που ο Στράβων 

θεωρεί ότι αντίκειται στη φυσική επιστήμη, καθώς οι ποταμοί κινούνται ακολουθώντας μία 

κεκλιμένη πορεία, ενώ οι θάλασσες δεν κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Επιπλέον, η ιλύς, η 

οποία μεταφέρεται από τους ποταμούς στη θάλασσα, κατακάθεται στις εκβολές και δεν προ-

χωρά βαθύτερα, ενώ επίσης η θάλασσα έχει την ιδιότητα να απομακρύνει και η ίδια από την 

ξηρά λάσπη και άλλα υλικά [Γεωγραφικά Ι 3,5 (50 – 54)]. Σχετικά με την περιοχή του μα-

ντείου έχει προσφέρει και ο Αριστοτέλης κάποια περιγραφή, η οποία μάλιστα παρουσιάζει 

αναλογίες με εκείνη του Στράτωνα: «φανερὸν οὖν ὅτι θάλαττα πάντα μία ταύτῃ συνεχὴς ἦν. 

διὸ καὶ τὰ περὶ τὴν Λιβύην τὴν Ἀμμωνίαν χώραν ταπεινότερα φαίνεται καὶ κοιλότερα παρὰ λό-

γον τῆς κάτωθεν χώρας· δῆλον γὰρ ὡς ἐγχώσεως μὲν γενομένης ἐγένοντο λίμναι καὶ χέρσος, 

χρόνου δὲ γενομένου τὸ ἐναπολειφθὲν καὶ λιμνάσαν ὕδωρ ξηρανθέν ἐστιν ἤδη φροῦδον» (Με-

τεωρολογικά 352 b 30 – 353 a 1).  
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Γης και αναταραχή. Ο Στράτων, ερμηνεύοντας το φαινόμενο, αποφαίνεται ότι 

καθώς η θερμότητα και το ψύχος τείνουν να απομακρύνονται πάντοτε το ένα 

από το άλλο σε αντίθετη κατεύθυνση, η θερμότητα καταλαμβάνει τον χώρο, τον 

οποίο εγκαταλείπει το ψύχος και αντίστοιχα, το ψύχος κατακτά τον χώρο, τον 

οποίο αφήνει η θερμότητα. Έτσι, καθώς ο θερμός ή ο ψυχρός αέρας, που βρί-

σκεται υπόγεια, συναντά τον αντίθετό του, προσπαθεί να διαφύγει βίαια και ως 

αποτέλεσμα, ακούγεται μια υπόκωφη βοή πριν από έναν σεισμό93. Σε αυτήν την 

περιγραφή απουσιάζει κάποια αναφορά στις κινήσεις της Γης ή στις καταστρο-

φικές συνέπειες των σεισμών, καθώς και κάποια προσπάθεια κατηγοριοποίησης 

του φαινομένου αντίστοιχη των εγχειρημάτων άλλων φιλοσόφων94.  

Ο Δικαίαρχος διακρίνεται για την προσφορά του στην ανάπτυξη της γεω-

γραφίας και η συνεισφορά του αναγνωρίζεται και από τον Στράβωνα95, ο οποί-

                                                           
93 Fr. 89. Ο Αριστοτέλης, εκφράζοντας μια φυσιοκρατική αντίληψη για τα γενεσιουργά αίτια 

των σεισμών, απέδιδε την εμφάνισή τους στην εξάτμιση του νερού και τον άνεμο: «ἀλλ' ἐπει-

δὴ φανερὸν ὅτι ἀναγκαῖον καὶ ἀπὸ ὑγροῦ καὶ ἀπὸ ξηροῦ γίγνεσθαι ἀναθυμίασιν, ὥσπερ εἴπομεν 

ἐν τοῖς πρότερον, ἀνάγκη τούτων ὑπαρχόντων γίγνεσθαι τοὺς σεισμούς. ὑπάρχει γὰρ ἡ γῆ καθ' 

αὑτὴν μὲν ξηρά, διὰ δὲ τοὺς ὄμβρους ἔχουσα ἐν αὑτῇ νοτίδα πολλήν, ὥσθ' ὑπό τε τοῦ ἡλίου καὶ 

τοῦ ἐν αὐτῇ πυρὸς θερμαινομένης πολὺ μὲν ἔξω πολὺ δ' ἐντὸς γίγνεσθαι τὸ πνεῦμα· καὶ τοῦτο 

ὁτὲ μὲν συνεχὲς ἔξω ῥεῖ πᾶν, ὁτὲ δ' εἴσω πᾶν, ἐνίοτε δὲ καὶ μερίζεται. εἰ δὴ τοῦτ' ἀδύνατον 

ἄλλως ἔχειν, τὸ μετὰ τοῦτο σκεπτέον ἂν εἴη ποῖον κινητικώτατον εἴη τῶν σωμάτων… μάλιστα 

τῶν σωμάτων τὸ πνεῦμα κινητικόν» (Μετεωρολογικά 365 b 21 – 366 a 2). Επιπλέον, ο Θεό-

φραστος, μελετώντας τους σεισμούς τους κατατάσσει σε τρία διαφορετικά είδη, τρομώδεις, 

οι οποίοι συνοδεύονται με κατάρρευση κοιλοτήτων του υπεδάφους, επικλινείς με αντίστοιχη 

κίνηση, οι οποίοι συντελούνται όταν ένας υπόγειος άνεμος προσπαθεί μάταια να βρει διέξοδο 

στην επιφάνεια, και επικλινείς, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από κίνηση, αφού ο υπόγειος ά-

νεμος χτυπά τη γη, αλλά βρίσκει άμεσα διέξοδο (Βλ. σχετ. με τις απόψεις του, H. Daiber, 

“The Meteorology of Theophrastus in Syriac and Arabic Translation”, στο Theophrastus – 

His Psychological, Doxographical, and Scientific Writings, W. W. Fortenbaugh, D.Gutas 

(eds.), Transaction Publishers, New Brunswick – New Jersey, 1992, σελ. 166 – 293, καθώς 

και H. Takahashi, “Syriac Fragments of Theophrastean Meteorology and Mineralogy”, στο 

On the Opuscula of Theophrastus, W. W. Fortenbaugh, G.Wöhrle (eds.), Stuttgart, 2002, σελ. 

189 – 223.  
94 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Στωικός Ποσειδώνιος αιτιολόγησε και ταξινόμησε τα διάφο-

ρα είδη των σεισμών (Διογένης Λαέρτιος VII 154), περιέγραψε τις καταστροφικές τους συ-

νέπειες (Σενέκας, Naturales Quaestiones II 26. 4 – 7) και περιέγραφε ως αιτία τους τον ε-

γκλωβισμένο αέρα εντός των κοιλωμάτων του υπεδάφους (Naturales Quaestiones VI 21. 1). 

Βλ. σχετ. και Ε. Καραμπατζάκη – Περδίκη, Ο Ποσειδώνιος και η Αρχαία Στοά – Συμβολή στη 

Μελέτη της Στωικής Φιλοσοφίας, οπ. παρ., σελ. 152 – 155.  
95 Fr. 104. Ο Δικαίαρχος επηρέασε επίσης και τον Ερατοσθένη [J. Glucker, “Theophrastus, 

the Academy, and the Athenian Philosophical Atmosphere”, στο Theophrastus – 

Reappraising the Sources, J. M. van Ophuijsen, Marlein Van Raalte (eds.), Transaction Pub-

lishers, New Brunswick – New Jersey, 1998, σελ. 299 – 316, ο συγγραφέας παραθέτει μία 

παρατήρηση του Wehrli, (ν.5, vol. 1, 1967, 75 – 80, σχόλια στο Fr. 104 – 115 του Δικαίαρ-

χου. Σχετικά με την συνεισφορά του Δικαίαρχου στην γεωγραφία, βλέπε ακόμη D. Dueck, 

Geography in Classical Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, σελ. 68 – 

98, καθώς και P. Collinder, “Dicaearchus and the 'Lysimachian' Measurement of the Earth”, 
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ος ωστόσο επικρίνει τις περιγραφές του σχετικά με την δυτική και κεντρική Ευ-

ρώπη, εφόσον ο περιπατητικός φιλόσοφος δεν επισκέφθηκε αυτές τις περιοχές 

και παραθέτει ανακριβή στοιχεία96. Οι υπάρχουσες για το έργο του μαρτυρίες, 

επιτρέπουν να διαφανεί η επιστημονική προσέγγιση του Δικαίαρχου απέναντι 

στη γεωγραφία, αφού, παρά τις ανακρίβειες και τις παραδρομές του, αντιμετώ-

πισε τη σπουδή αυτής της επιστήμης με σοβαρότητα, στηριζόμενος σε περι-

γραφές παλαιότερων γεωγράφων, στους οποίους ασκούσε κριτική97,  συμμετεί-

χε ενεργά στη συζήτηση σχετικά με διάφορα δυσεπίλυτα γεωγραφικά προβλή-

ματα98, δημιούργησε χάρτες99 και ενδιαφέρθηκε για τον υπολογισμό του ύψους 

των ορεινών όγκων στο έργο του Καταμετρήσεις τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ὀρῶν100, 

χρησιμοποιώντας την γεωμετρία και εκμεταλλευόμενος τα επιστημονικά όργα-

να της εποχής, αλλά τα αποτελέσματα των υπολογισμών του, αποκλίνουν από 

την πραγματικότητα101. Επιχειρώντας ακόμη να ερμηνεύσει τα φαινόμενα της 

αμπώτιδας και της παλίρροιας, τα απέδιδε στην επιρροή του Ήλιου102, υποστή-

ριζε ότι ο Νείλος ρέει από τον Ατλαντικό ωκεανό103 και θεωρούσε ότι η Γη εί-

ναι σφαιρική104 και η οικουμένη επιμήκης με αναλογία τρία προς δύο ανάμεσα 

σε μήκος και πλάτος105. Καινοτόμησε εισάγοντας την έννοια του παραλλήλου, 

αφού προσδιορίζοντας το κέντρο του κόσμου, σχεδίασε μία ευθεία γραμμή, η 

οποία εκκινώντας από τις Ηράκλειες στήλες, περνούσε από τη Σαρδηνία, τη Σι-

                                                                                                                                                                                     

Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften Bd. 48, H. 1 

(1964), σελ. 63 – 78.  
96 Fr. 111.  
97 Ο Δικαίαρχος απέρριπτε τις περιγραφές του Πυθέα ως ανακριβείς (Fr. 111). 
98 Συμμετείχε στη συζήτηση σχετικά με τον προσδιορισμό του ακριβούς σημείου, όπου βρι-

σκόταν η ακριβής τοποθεσία των Ηράκλειων στηλών, τις οποίες τοποθετούσε κάπου στην 

περιοχή των στενών του Γιβραλτάρ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς άλλων γεωγράφων, οι 

οποίοι θεωρούσαν ότι αυτές βρίσκονταν στα Γάδειρα (Cádiz): «Δικαίαρχος δὲ καὶ Ἐρατοσθέ-

νης καὶ Πολύβιος καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων περὶ τὸν πορθμὸν ἀποφαίνουσι τὰς στήλας. οἱ 

δὲ Ἴβηρες καὶ Λίβυες ἐν Γαδείροις εἶναι φασίν» (Στράβων, Γεωγραφικά ΙΙΙ, 5, 170). Σε αυτή 

τη συζήτηση συμμετείχε και ο Ποσειδώνιος, ο οποίος τοποθετούσε της στήλες στον ναό του 

Ηρακλή στα Γάδειρα (στο ίδιο).  
99 Fr. 115. 
100 Fr. 1. 
101 Fr. 106. Ο Θέων ο Σμυρναίος δηλώνει ότι ο Δικαίαρχος χρησιμοποιούσε και διόπτρα για 

τους υπολογισμούς του (Fr. 107). Οι υπολογισμοί του για το ύψος των βουνών περιέχουν αρ-

κετά σφάλματα, αφού υπολογίζει το ύψος της Κυλλήνης σε 15 στάδια ή 2743 m (Fr. 106), 

του Πηλίου σε 1250 passus ή 1905 m (Fr. 105) και του Ατάβυρου στη Ρόδο σε 14 στάδια ή 

2560 m (Fr. 106), ενώ τα πραγματικά ύψη αυτών των βουνών είναι 2374 m, 1618 m και 1240 

m αντίστοιχα. Σχετικά με τις μετρήσεις του Δικαίαρχου βλέπε ειδικότερα και H. F. Tozer, 

History of Ancient Geography, Biblo and Tannen, New York, 1971, σελ. 336. 
102 Fr. 114. Στον Δικαίαρχο διαφεύγει η επίδραση της Σελήνης σε αυτά τα φαινόμενα, η ο-

ποία ήταν γνωστή στον Σέλευκο και στον Ποσειδώνιο. 
103 «ἀλλὰ καὶ Δικαίαρχος ἐν Περιόδῳ γῆς ἐκ τῆς Ἀτλαντικῆς θαλάττης τὸν Νεῖλον ἀναχεῖσθαι 

βούλεται» (Fr. 113).  
104 Fr. 105, 108. 
105 Fr. 109. Σε αυτό το σημείο ακολουθούσε την άποψη του Δημόκριτου. 
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κελία, την Καρία, τη Λυκία, την Παμφυλία, την Κιλικία, τον Ταύρο και κατέ-

ληγε στα Ιμαλάια106.  

Αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι ο φιλόσοφος από την Μεσσήνη, χρησι-

μοποιούσε ακόμη στους χάρτες του έναν μεσημβρινό, ο οποίος περνούσε από 

τη Λυσιμάχεια της Θράκης και την Συήνη της Αιγύπτου, καθιστώντας έτσι την 

Ρόδο το κέντρο του κόσμου107. Ωστόσο στο κείμενο του Κλεομήδη δεν δηλώ-

νεται με σαφήνεια αν αυτός ο μεσημβρινός αναφέρεται στο έργο του Δικαίαρ-

χου ή κάποιου άλλου συγγραφέα108. Είναι βέβαια γνωστόν ότι ο Εύδοξος είχε 

επιχειρήσει προσπάθεια καθορισμού των γεωγραφικών συντεταγμένων της οι-

κουμένης στο έργο του Γῆς  Περίοδος109, όπου περιγράφει το τμήμα ενός με-

σημβρινού από τα Κεραύνια όρη της Ηπείρου ως το Σούνιο110. Ο Γέμινος ο Ρό-

διος περιγράφοντας ένα τμήμα αυτού του έργου, διακρίνει τους κατοίκους της 

Γης σε σύνοικους, περίοικους, άντοικους και αντίποδες, αναγνωρίζοντας την 

ύπαρξη δύο ημισφαιρίων στην σφαιρική Γη111. Ωστόσο, η σημαντικότερη έν-

δειξη χρήσης γεωγραφικών συντεταγμένων από τον Εύδοξο, προκύπτει σύμφω-

να με την M. R. Cataudella, από την διαρρύθμιση του υλικού στο έργο του, κα-

θώς τα τρία πρώτα βιβλία πραγματεύονται την γεωγραφία της Ασίας, εκκινώ-

ντας από την Μικρά Ασία, συνεχίζοντας με την Αίγυπτο και την Αιθιοπία και 

καταλήγοντας στην Περσία και την Ινδία, ενώ τα επόμενα τρία πραγματεύονται 

                                                           
106 Fr. 110. Κατά την παρατήρηση του P.T. Keyser, πιθανότατα ο Δικαίαρχος υπολόγισε την 

περιφέρεια της Γης σε τριάντα χιλιάδες στάδια (“The Geographical Work of Dikaiarchos”, 

στο Dicaearchus of Messana – Text , Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ.. 365, πβ. και 

Κλεομήδης, Κυκλικὴ Θεωρία Μετεώρων Α, 78).  
107 Βλ. ενδ. F. W. Walbank, Polybius, Rome and the Hellenistic World – Essays and Reflec-

tions, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, σελ. 46, καθώς και W. W. Tarn, Hel-

lenistic Civilisation, Billing and sons, London, 1974, σελ. 302. 
108 J. B. Harley – D. Woodward, “The Growth of an Empirical Cartography in Hellenistic 

Greece”, στο The History of Cartography vol. 1 – Cartography in Prehistoric, Ancient and 

Medieval Europe and the Mediterranean, J. B. Harley – D. Woodward (eds.), University of 

Chicago Press, Chicago, 1987, σελ. 152, υποσ. 30.  
109 Βλ. ενδ. Αγαθήμερος, Γεωγραφίας ὑποτυπώσεις 1. 1. Σχετικά με αυτήν την προσπάθεια 

του Εύδοξου βλ. M. R. Cataudella, “Some Scientific Approaches – Eudoxus of Cnidus and 

Dicaearchus of Messene”, Brill’s Companion to Ancient Geography – The Inhabited World 

in Greek and Roman Tradition, S. Bianchetti, M. R. Cataudella et al. (eds.), Brill, Leiden, 

σελ. 115 – 131.  
110 «φησὶ δ᾽ Εὔδοξος, εἴ τις νοήσειεν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν ἐπὶ Σούνιον τὸ τῆς Ἀττικῆς 

ἄκρον ἐπὶ τὰ πρὸς ἕω μέρη τεταμένην εὐθεῖαν, ἐν δεξιᾶι μὲν ἀπολείψειν τὴν Πελοπόννησον 

ὅλην πρὸς νότον, ἐν ἀριστερᾶι δὲ καὶ πρὸς τὴν ἄρκτον τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν συνεχῆ 

παραλίαν μέχρι τοῦ Κρισαίου κόλπου καὶ τῆς Μεγαρίδος καὶ συμπάσης τῆς Ἀττικῆς» (Στράβων, 

Γεωγραφικά IX, 1, 1). 
111 «Τῶν δὲ ἐπὶ γῆς κατοικούντων οἱ μὲν λέγονται σύνοικοι, οἱ δὲ περίοικοι, οἱ δ' ἄντοικοι, οἱ δ' 

ἀντίποδες.  Σύνοικοι μὲν οὖν εἰσιν οἱ περὶ τὸν αὐτὸν τόπον τῆς αὐτῆς ζώνης κατοικοῦντες, πε-

ρίοικοι δὲ οἱ ἐν τῇ αὐτῇ ζώνῃ κύκλῳ περιοικοῦντες, ἄντοικοι δὲ οἱ ἐν τῇ νοτίῳ ζώνῃ ὑπὸ τὸ 

αὐτὸ ἡμισφαίριον κατοικοῦντες, ἀντίποδες δὲ οἱ ἐν τῇ νοτίῳ ζώνῃ ἐν ἑτέρῳ ἡμισφαιρίῳ κατοι-

κοῦντες κατὰ τὴν αὐτὴν διάμετρον κείμενοι τῇ καθ' ἡμᾶς οἰκουμένῃ· διὸ κέκληνται ἀντίποδες» 

(Εἰσαγωγῇ εἰς τά φαινόμενα 16, 1).  

http://www.astrologicon.org/kleomedes/kleomedes-circular-theory-meteors.html
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την γεωγραφία της Ευρώπης κατ’ ανάλογο τρόπο, εκκινώντας από την Θράκη 

και την Μακεδονία, συνεχίζοντας στην Ιταλία και καταλήγοντας στην Λιβύη112. 

Οι καινοτομίες του Εύδοξου και του Δικαίαρχου θα συνεχιστούν από τον Ερα-

τοσθένη, ο οποίος αναγνώρισε κλιματικές ζώνες και σχεδίασε μεσημβρινούς 

και παράλληλους113, τον Ίππαρχο114, τον Μαρίνο από την Τύρο, ο οποίος απέ-

δωσε σε κάθε τόπο ένα γεωγραφικό στίγμα115 αλλά και από τον Στωικό Ποσει-

δώνιο και ακόμη από τον σημαντικότερο αρχαίο γεωγράφο Κλαύδιο Πτολεμαί-

ο.  

Η έρευνα του υποσελήνιου κόσμου αποτέλεσε ένα από τα ενδιαφέροντα 

και του Κλέαρχου, ο οποίος ενδέχεται να ασχολήθηκε και με τη γεωλογία116, 

ενώ μελέτησε ακόμη την αφρικανική έρημο, συντάσσοντας το έργο Περί θινῶν, 

όπου παρέθετε κάποια ιστορικά στοιχεία, αλλά από αυτό το σύγγραμμα διατη-

ρείται μόνον μία μνεία στις θρυλούμενες εξερευνητικές προσπάθειες του Φα-

ραώ Ψαμμήτιχου, ο οποίος εκπαίδευσε παιδιά να τρώνε μόνο ψάρια, ώστε να 

συντηρούνται με αυτά φεύγοντας για εξερεύνηση προκειμένου να ανακαλύ-

ψουν τις πηγές του Νείλου και επιπλέον εκπαίδευσε άλλους να μην έχουν ανά-

γκη νερού και τους έστειλε να ερευνήσουν την έρημο117.  

Επιπλέον, στο έργο του Έρμιππου, διαφαίνονται ενδείξεις κάποιου εν-

διαφέροντος για τη γεωγραφία, ειδικότερα για την περιοχή της Αφρικής, αλλά 

και σε αυτόν τον τομέα διακρίνεται η εμμονή του με τις αξιοπερίεργες διηγή-

σεις. Είναι εμφανές ότι απουσιάζει πλέον η επιστημονική μέθοδος του Αριστο-

τέλη και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην συλλογή εντυπωσιακών εξιστορή-

σεων με στόχο την τέρψη του αναγνώστη. Ειδικότερα, αναφερόμενος στην αρ-

χική ονομασία του Νείλου, δήλωνε ότι αρχικά ο ποταμός αποκαλούνταν Τρίτων 

και μετονομάστηκε από τον ομώνυμο υιό του Κύκλωπα και εγγονό του Τάντα-

λου, ο οποίος υπήρξε βασιλιάς της Αιγύπτου118, ενώ αφηγούνταν ακόμη ότι κά-

ποιος Αιθιοπικός λαός έχει για βασιλιά έναν σκύλο στις παρορμήσεις του οποί-

ου υπακούουν, κατανοώντας ότι όποτε κλαυθμυρίζει είναι ήρεμος και όποτε 

γαυγίζει είναι οργισμένος119. Είναι σαφές ότι η εμμονή του Έρμιππου στις πα-

                                                           
112 M. R. Cataudella, “Some Scientific Approaches – Eudoxus of Cnidus and Dicaearchus of 

Messene”, οπ. παρ., σελ. 115 – 131. 
113 Στράβων, Γεωγραφικά IΙ, 1, 39.  
114 Βλ. ενδ. Στράβων, Γεωγραφικά IΙ, 1, 19.  
115 Βλ. ενδ. Κλαύδιος Πτολεμαίος, Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις Ι 9, 6 – 7∙ 11,1∙ 14,3 – 7 και 17, 1 – 

5.   
116 Fr. 99. Σε αυτή τη μοναδική σωζόμενη αναφορά προβάλλεται η αντίληψη του Κλέαρχου 

ότι κάποιοι λίθοι αναπαράγονται: «ἐπεὶ καὶ γεννᾶν τινὲς λίθοι λέγονται, ὡς Κλέαρχός φησιν». 
117 Fr. 98. Στον Ψαμμήτιχο, αποδίδονταν και άλλοι ακραίοι πειραματισμοί, όπως γνωρίζουμε 

από τη διήγηση του Ηροδότου σχετικά με την έρευνά του Αιγύπτιου ηγεμόνα για την προέ-

λευση της γλώσσας (ἱστορίαι Β 2).  
118 Fr. 103. 
119 Fr. 104. Σχετικά με αυτό το χωρίο του Έρμιππου βλέπε και Β. Bar – Kokhva, The image 

of the Jews in Greek literature – The Hellenistic Period, οπ. παρ., σελ. 172 καθώς και J. 

Bollansée, Hermippus of Smyrna, οπ. παρ., σελ. 588 – 592. 
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ραδοξολογίες τον ωθεί στην καταγραφή παρόμοιων διηγήσεων, τις οποίες ανα-

καλύπτει σε έργα άλλων συγγραφέων, επιλέγοντάς την ανάμεσα σε αρκετές άλ-

λες περισσότερο αξιόπιστες από το υλικό, το οποίο θα διέθετε. Αυτή η τάση, 

διατηρείται στα έργα του είτε το κύριο θέμα τους αποτελεί η αστρονομία είτε η 

βιογραφία και είναι ενδεικτική της επιθυμίας του Έρμιππου να εντυπωσιάσει 

τους αναγνώστες του εξάπτοντας τη φαντασία τους, αλλά καθιστά δύσκολη την 

ανεύρεση στο έργο του, επιστημονικών αντιλήψεων της εποχής του σχετικά με 

αυτά τα ζητήματα, αφού αυτές μπλέκονται τόσο έντονα με τη μυθολογία.  

Ενδέχεται ακόμη ο Σάτυρος να ενδιαφέρθηκε για τη μελέτη των πολύτι-

μων λίθων120 περιγράφοντας τις ιδιότητές τους και τις διάφορες διηγήσεις, οι 

οποίες συνδέονται με αυτούς. Έτσι, ανέφερε την ύπαρξη ενός είδους όνυχα, το 

οποίο συναντιόταν στην Ινδία και ο ίδιος δεν εκτιμούσε διότι δεν διέθετε καθα-

ρά χαρακτηριστικά αυτού του λίθου, αφού είχε το χρώμα της σάρκας και έμοια-

ζε με μείξη γρανάτη, χρυσολίθου και αμέθυστου. Κατά την γνώμη του, ο όνυ-

χας όφειλε να παρουσιάζει πολλές φλέβες με ποικιλία χρώματος, ανακατεμένα 

με άλλα χρώματα, τα οποία έπρεπε να διαθέτουν μία γαλακτώδη απόχρωση και 

πίστευε ότι οι σκιές αυτών των χρωματικών συνδυασμών, δημιουργούν μία α-

πόχρωση, η οποία συμβάλει στη δημιουργία ενός αρμονικού συνόλου121. Επι-

πλέον περιέγραφε τον ινδικό γρανάτη, ως έναν λίθο δίχως στιλπνότητα, ακά-

θαρτο, του οποίου η λάμψη έχει καστανόξανθη χροιά και δήλωνε ότι  οι αιθιο-

πικοί λίθοι είναι πυκνοί, δεν λάμπουν και μοιάζουν σαν να συμπυκνώνουν φλό-

γα122. Ακόμη, περιγράφοντας το ήλεκτρο, ανέφερε ότι η ονομασία του προέρχε-

ται από τα δάκρυα των αδερφών του Φαέθοντα, καθώς αυτές θρηνώντας τον 

θάνατό του, μεταμορφώθηκαν σε λεύκες και κάθε χρόνο έχυναν τα δάκρυά τους 

στον ποταμό Ηριδανό (ο Πλίνιος τον ταυτίζει με τον Πάδο) και σε αυτά τα δά-

κρυα δόθηκε το όνομα ήλεκτρον, αφού ο Ήλιος αποκαλείται συχνά ἠλέκτωρ123. 

Ο Σάτυρος, πιστός στο εγκυκλοπαιδικό πνεύμα της σχολής, φροντίζει να παρα-

θέσει μία εργασία, που περιγράφει τα χαρακτηριστικά των πολύτιμων λίθων και 

παραθέτει διάφορες ευχάριστες για τον αναγνώστη διηγήσεις, οι οποίες συνδέ-

ονται με αυτές. Ο Σάτυρος, συνεχίζει το έργο του Θεόφραστου, προσθέτοντας 

σε αυτό τη δική του χροιά, εμπλουτίζοντάς το πιθανότατα με διάφορους μύθους 

σχετικούς με αυτούς – αυτό ωστόσο το πράττει και ο Θεόφραστος και ίσως ει-

σάγοντας μία δική του κατηγοριοποίηση των λίθων. Είναι χαρακτηριστική ως 

προς αυτό, η περιγραφή του για τον όνυχα, η οποία φαίνεται να συνενώνει πε-

ριγραφές του Θεόφραστου για διάφορους ομοειδείς λίθους ταξινομώντας μάλι-

                                                           
120 Ο C. Muller παραθέτει αυτά τα χωρία ως ανήκοντα σε έργο του Σάτυρου (FHG III 165 – 

166), αλλά ο A. S. Hunt, δεν πιστεύει ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο (The Oxyrhynchus 

Papyri, vol. IX, οπ. παρ., σελ. 126).   
121 FHG Vol. 5, p. 165 (=Plinius, Naturalis Historia XXXVII 24).  
122 FHG Vol. 5, p. 165 (=Plinius, Naturalis Historia XXXVII 25).  
123 FHG Vol. 5, p. 166 (=Plinius, Naturalis Historia XXXVII 11). Ο Θεόφραστος μνημονεύει 

την Λιγουρία ως τόπο παραγωγής του λίθου (Περὶ λίθων 29). 
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στα τους διάφορους λίθους φυλετικά βάσει των χρωματισμών τους124, αλλά η 

ένδεια των στοιχείων καθιστά απαγορευτική κάθε σύγκριση ανάμεσα στα δύο 

έργα.  

Από όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω, καθίσταται προφανές ότι οι φιλοσοφι-

κοί επίγονοι του Αριστοτέλη μεταχειρίζονται τα συγγράμματα του Σταγειρίτη, 

ως καμβά επάνω στον οποίο απεικονίζουν με τα έργα τους  τον φυσικό κόσμο. 

Ωστόσο, στην πλειονότητα των κειμένων τους, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται 

τόσο για την ανάλυση της γενικότερης δομής της φύσης, όπως έπραττε ο ιδρυ-

τής της σχολής βελτιώνοντας έτσι την μεθοδολογία της επιστήμης, όσο για την  

περιγραφή των διαφόρων εξωτερικών χαρακτηριστικών της. Μένουν παρόλα 

αυτά πιστοί στον στόχο της σχολής, που ήταν η καταγραφή του συνόλου της 

διαθέσιμης γνώσης και συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των διαφό-

ρων επιστημών, ακολουθώντας την μεθοδολογία του Λυκείου στην προσέγγιση 

αυτών των επιστημών, ειδικότερα όσον αφορά την συλλογή και παράθεση 

στοιχείων, μέσω της εμπειρικής παρατήρησης και της καταγραφής παλαιότε-

ρων αντιλήψεων. Ανάμεσά τους διακρίνονται κάποιοι, όπως ο Στράτων, οι ο-

ποίοι πραγματοποιούν περισσότερο επισταμένες μελέτες και επιστρέφουν την 

μελέτη της φυσικής επιστήμης στην αριστοτελική της πηγή, εξετάζοντας τα δε-

δομένα τους με επιστημονική μέθοδο, παρά τα όποια λανθασμένα συμπεράσμα-

τα εξάγουν. Άλλοι, όπως ο Έρμιππος, στρέφονται σε πιο απλές πλευρές της φυ-

σικής φιλοσοφίας δείχνοντας ενδιαφέρον για αξιοπερίεργες αναφορές, ενώ άλ-

λοι θα επιδιώξουν να επιτεθούν σε φιλοσοφικούς αντιπάλους του Λυκείου 

(Στωικούς, Επικούρειους, Σκεπτικούς), χρησιμοποιώντας τα έργα του Αριστο-

τέλη, ενώ κάποιοι, όπως ο Στράτων, έχουν δεχτεί επιδράσεις από τις Ελληνιστι-

κές σχολές. Όποια βέβαια και αν είναι η προσέγγιση των διαφόρων περιπατητι-

κών φιλοσόφων απέναντι στην αστρονομία και τη μετεωρολογία, στόχος τους 

παραμένει η περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινούνται 

τα έμβια όντα. Φυσικά, το επόμενο βήμα, στο οποίο προχωρά το Λύκειον, είναι 

η περιγραφή των έμβιων όντων και των λειτουργιών, οι οποίες διέπουν τον βίο 

τους.  

 

                                                           
124 Η περιγραφή διαφόρων ειδών πολύτιμων λίθων που επιχειρεί ο Θεόφραστος, φαίνεται να 

αντιστοιχεί στην περιγραφή του όνυχα από τον Σάτυρο: «τοῦ γὰρ σαρδίου τὸ μὲν διαφανὲς 

ἐρυθρότερον δὲ καλεῖται θῆλυ, τὸ δὲ διαφανὲς μὲν μελάντερον δὲ ἄρρεν. καὶ τὰ λυγγούρια δὲ 

ὡσαύτως, ὧν τὸ θῆλυ διαφανέστερον καὶ ξανθότερον. καλεῖται δὲ καὶ κύανος ὁ μὲν ἄρρην ὁ δὲ 

θῆλυς· μελάντερος δὲ ὁ ἄρρην. τὸ δ' ὀνύχιον μικτὸν λευκῷ καὶ φαιῷ παρ' ἄλληλα. τὸ δ' ἀμέθυ-

σον οἰνωπὸν τῇ χρόᾳ. καλὸς δὲ λίθος καὶ ὁ ἀχάτης ὁ ἀπὸ τοῦ Ἀχάτου ποταμοῦ τοῦ ἐν Σικελίᾳ 

καὶ πωλεῖται τίμιος. ἐν Λαμψάκῳ δέ ποτ' ἐν τοῖς χρυσείοις εὑρέθη θαυμαστὴ λίθος ἐξ ἧς ἀνενε-

χθείσης πρὸς Ἄστυρα (?) σφραγίδιον γλυφθὲν ἀνεπέμφθη βασιλεῖ διὰ τὸ περιττόν» (Περὶ λίθων 

30 – 32).   
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4. Η μελέτη της βιολογίας ως τμήμα του ενδιαφέρο-

ντος για τη φυσική φιλοσοφία 

 

Ο Αριστοτέλης, ως γνωστόν, συγκέντρωσε πλήθος παρατηρήσεων, 

συλλέγοντας με αυτόν τον τρόπο εκτενέστατο υλικό, με το οποίο προχώ-

ρησε στην ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση διαφόρων μορφών ζωής, θέ-

τοντας τα θεμέλια της επιστήμης της βιολογίας, η οποία συνιστά για το 

Λύκειον, τμήμα της φυσικής φιλοσοφίας1. Στόχος του Σταγειρίτη και κατ’ 

επέκταση της σχολής είναι η γνώση του φυσικού κόσμου και προκειμέ-

νου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, ακολουθείται ως μέθοδος, αρχικά η 

καταγραφή και μετέπειτα η αξιοποίηση του υλικού, το οποίο έχει συγκε-

ντρωθεί. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της σχολής, ακολουθώντας το παρά-

δειγμα του Αριστοτέλη, συλλέγουν πληροφορίες, κάνοντας χρήση τόσο 

της θεωρητικής γνώσης, της μελέτης των έργων άλλων φιλοσόφων αλλά 

και μέσω της εμπειρικής παρατήρησης του φυσικού κόσμου, ενώ στη συ-

νέχεια ταξινομούν και επεξεργάζονται το υλικό, ώστε να κατανοήσουν τη 

λειτουργία της φύσης.  

Φυσικά, το έργο του, αν και πρωτοπόρο, διέθετε αδυναμίες, όπως 

η θέση του, σύμφωνα με την οποία η καρδιά αποτελούσε το σημαντικό-

τερο όργανο, ενώ ο εγκέφαλος απλά χρησιμεύει στην εξουδετέρωση της 

υπερβολικής θερμότητας. Ωστόσο, παρά τις όποιες αστοχίες στην περι-

γραφή του  φυσικού κόσμου, το έργο του κατάφερε να σταθεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ως σημείο αναφοράς. Στη συνέχεια, ο διάδοχος του 

Αριστοτέλη, ο Θεόφραστος επέδειξε με τη σειρά του έντονο ζήλο για τη 

μελέτη της φύσης, ειδικευόμενος στη σπουδή της βοτανολογίας, πραγμα-

τοποιώντας την πρώτη κατηγοριοποίηση της χλωρίδας, ενώ έγραψε επί-

σης πάρα πολλά βιβλία ζωολογίας2. Οι συνεχιστές αυτού του έργου ανέ-

                                                           
1 Βλ. σχετ. με το βιολογικό έργο του Αριστοτέλη και τις φιλοσοφικές του προεκτά-

σεις, τον συλλογικό τόμο Philosophical Issues in Aristotle’s Biology, A. Gotthelf, J.G. 

Lennox (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 1987 και ειδικότερα σε αυτό 

το έργο D.M. Balme, “The Place of Biology in Aristotle’s Philosophy”, σελ. 9 – 20· 

Μ. Furth, “Aristotle’s Biological Universe – An Overview”, σελ. 21 – 52· G.E.R. 

Lloyd, “Empirical Research in Aristotle’s Biology”, σελ. 53 – 63· A. Gotthelf, “First 

Principles in Aristotle’s Parts of Animals”, σελ. 167 – 198· J.G. Lennox, “Kinds, 

Forms of kinds, and the More and the Less in Aristotle’s Biology”, σελ. 339 – 359· 

L.A. Kosman, “Animals and Other Beings in Aristotle”, σελ. 360 – 391· W. Charlton, 

“Aristotle on the Place of Mind in Nature”, σελ. 408 – 423, καθώς και A. M. Leroi, Η 

λιμνοθάλασσα - Πώς ο Αριστοτέλης επινόησε την επιστήμη, Α.Α. Κρητικού – Έ. Κρη-

τικού (μτφρ.), Ροπή, Θεσσαλονίκη, 2018.  
2 Μερικοί από τους τίτλους των έργων του είναι: «Περὶ ἑτεροφωνίας ζῴων τῶν ὁμο-

γενῶν, Περὶ δακέτων καὶ βλητικῶν, Περὶ τῶν ζῴων ὅσα λέγεται φθονεῖν, Περὶ τῶν ἐν 
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πτυξαν ποικίλα ενδιαφέροντα για τη μελέτη της φύσης των φυτών και 

των ζώων, καθώς και του ανθρώπου. 

 

Βοτανολογία 

Μετά τον Θεόφραστο3, δεν εκδηλώνεται ξανά τόσο έντονο ενδια-

φέρον για τον φυτικό κόσμο από τη σχολή, αλλά εντοπίζεται μία αναφο-

ρά στo έργο του Αριστόξενου, σχετικά με τη χρήση του φυτού περδικάκι 

(paretaria officinalis), το οποίο συνδυαζόμενο με λάδι, καταπραΰνει τον 

πυρετό4, ενώ διακρίνονται ψήγματα ενδιαφέροντος για την βοτανολογία 

στο έργο του Κλέαρχου5. Η σημαντικότερη συμβολή, πραγματοποιείται 

από τον Φανία, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την φυσική ιστορία και ειδι-

κότερα για την βοτανολογία6, μελετώντας κυρίως φυτά, τα οποία σχετί-

ζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως φαίνεται από τις αναφο-

ρές σε εδώδιμα και θεραπευτικά φυτά και καρπούς7, ενώ παρατίθενται 

και πληροφορίες για την επεξεργασία του σταφυλιού για την παρασκευή 

κάποιων ειδών οίνου8. Ο A. Reymond επισημαίνει ότι ο Φανίας αναγνώ-

ριζε την διάκριση ανάμεσα σε μη ανθοφόρα φυτά όπως η φτέρη, τα βρύα, 

                                                                                                                                                                      

ξηρῷ διαμενόντων, Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων, Περὶ τῶν φωλευόντων, Περὶ 

ζῴων, Περὶ τῶν αὐτομάτων ζῴων» (Διογένης Λαέρτιος V 42 – 50).  
3 Αν και ο Θεόφραστος είναι ο περιπατητικός φιλόσοφος, ο οποίος ασχολήθηκε με 

την βοτανολογία περισσότερο από κάθε άλλον εκπρόσωπο της σχολής, συμπεριλαμ-

βανομένου του Αριστοτέλη, ο ιδρυτής της σχολής δεν έμεινε αδιάφορος απέναντι σε 

αυτό το αντικείμενο, κάνοντας αναφορές στις ιδιότητες των φυτών στα έργα του, ενώ 

ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι έγραψε δύο βιβλία με τίτλο Περὶ φυτῶν  (V 25, βλ. 

και V. Rose Fr. 267 – 278). Σχετικά με το ενδιαφέρον του φιλοσόφου για τα φυτά βλ. 

ενδ. H. J. Drosaart Lulofs, “Aristotle’s Περὶ φυτῶν”, The Journal of Hellenic Studies 

77 (1957), σελ. 75 – 80̇ R. K. Sprague, “Plants as Aristotelian Substances”, Illinois 

Classical Studies 16 (1991), σελ. 221 – 229̇ C. A. Thanos, “Aristotle and The-

ophrastus on Plant-Animal Interaction”, στο Plant-Animal Interaction in Mediterra-

nean Type Ecosystems, M. Arianoutsou, R.H. Groves (eds.), Kluwer Academic Pub-

lishers, Dordrecht (1994), σελ. 3 – 11̇ A.P. Bos, “Aristotle on the Differences between 

Plants, Animals and Human Beings and on the Elements as Instruments of the Soul 

(De Anima 2.4.415b18)” The Review of Metaphysics 63 (2010), σελ. 821 – 841.  
4 Fr. 134.  
5 Fr. 100.  
6 Fr. 38, 45, Δειπνοσοφισταί 83f – 84c (=Wehrli Fr. 47a). Βλ. σχετ. με το έργο του 

Περί φυτῶν και M. Siede, “The Plants of Phaenias”, στο O. Hellmann, D. C. Mirhady 

(eds.), Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion, οπ. παρ., σελ. 351 – 

364, καθώς και B. Anceschi, “The Metaphor as a Scientific Device in the Botanical 

Description of the Mallow in Fragment 49 of Phainias of Eresus”, στο ίδιο, σελ. 365 – 

375. 
7 Fr. 42 – 49. 
8 Fr. 40 – 41. Σε κάποια από τα χωρία αυτά είναι επιπλέον εμφανές ότι ο Φανίας δίνει 

έμφαση στην έρευνα για τον ορισμό των ονομάτων αυτών των φυτών (Fr. 47a – b). 
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οι μύκητες και σε ανθοφόρα φυτά, η οποία αναβίωσε από τους βοτανο-

λόγους δεκαοκτώ αιώνες αργότερα9.  

Ο Πλίνιος αποκαλεί τον Φανία φυσικό και στο έργο του παρείχε 

πληροφορίες σχετικά με την ενδημικότητα των φυτών, αναγνωρίζοντας 

ενδεχομένως ότι παράγοντες όπως το έδαφος και το κλίμα επιδρούν στην 

ανάπτυξη των φυτών, δημιουργώντας διαφορές  ανάμεσα σε φυτά του 

ίδιου είδους, τα οποία αναπτύσσονται σε διαφορετικούς τόπους, ενώ πα-

ρέχει πληροφορίες για φυτά μακρινών περιοχών, για τα οποία ωστόσο 

δεν είναι σαφές αν μελέτησε διαθέτοντάς τα στα χέρια του ή αν τα γνώ-

ρισε μέσω περιγραφών άλλων συγγραφέων10. Ωστόσο, καθώς οι αναφο-

ρές στο όνομά του συνοδεύονται συχνά από το όνομα του Θεόφραστου, 

είναι βέβαιο, ότι ο Φανίας θα είχε πρόσβαση τόσο στα συγγράμματα του 

συμπατριώτη του, όσο και στον βοτανικό κήπο, τον οποίο εκείνος δη-

μιούργησε11. Στο έργο του εντοπίζονται ακόμη αναφορές στη δομή κά-

ποιων φυτών12, ενώ περιγράφονται οι σπόροι τους13. Ο Φανίας, επιδιώκει 

επίσης να περιγράψει τις διάφορες χρήσεις και ιδιότητες των φυτών, ό-

πως φαίνεται από τις παρατιθέμενες πληροφορίες σχετικά με την επεξερ-

γασία του σταφυλιού για την παρασκευή κάποιων ειδών οίνου με αρωμα-

τικές και καθαρτικές ιδιότητες14, αλλά και από την παράθεση των θερα-

πευτικών ιδιοτήτων της τσουκνίδας15 και τους τρόπους κατανάλωσης ε-

δώδιμων φυτών16. Φαίνεται συνεπώς, ότι τα βοτανολογικά βιβλία του 

Φανία, συνιστούσαν τμήμα του εγκυκλοπαιδικού σχεδίου καταγραφής 

της γνώσης, το οποίο αναπτύχθηκε στη σχολή και συνδέονταν στενά και 

με το έργο του Θεόφραστου.  

Ζωολογία 

Με την ζωολογία ασχολήθηκε ο Εύδημος και φαίνεται ότι αυτό το 

έπραξε επιτυχώς, αν λάβουμε υπ’ όψιν τη μαρτυρία του Απουλήιου, ο 

οποίος τον συγκαταλέγει ανάμεσα στους επιφανέστερους μελετητές της 
                                                           
9 A. Reymond, History of the Sciences in Greco – Roman Antiquity, μτφρ. R.G. De 

Bray, Biblo and Tannen, New York, 1963, σελ. 215. 
10 Στο έργο του υπάρχει αναφορά για τη διαφορετική γεύση των βολβών, οι οποίοι 

καλλιεργούνται στην Ταυρική χερσόνησο και περιγράφει ως διαφορετικούς τους 

βολβούς κάποιου φυτού, οι οποίοι φύονται στην Ινδία (Fr. 45), ενώ μνημονεύει κά-

ποιο είδος κάκτου, το οποίο υπάρχει στην Σικελία (Fr. 38).  
11 Ο A. Zucker επισημαίνει ότι υπήρχε ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στους δύο φι-

λοσόφους αλλά θεωρεί ότι το έργο του Φανία είχε πιο πρακτικό προσανατολισμό συ-

γκρινόμενο με εκείνο του Θεόφραστου (“Phainias and the Naturalistic Legacy of the 

Peripatos”, στο O. Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), Phaenias of Eresus: Text, Trans-

lation, and Discussion, οπ. παρ., σελ 377 – 405). 
12 Fr. 44.  
13 Fr. 37, 39.  
14 Πβ. την υποσημείωση 8. 
15 Fr. 49.  
16 Fr. 43, 46, 48.  
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ιχθυολογίας17. Διατηρούνται χωρία, τα οποία υποδηλώνουν σαφώς το εν-

διαφέρον του για τη ζωολογία18, αλλά σε αυτά δεν φαίνεται να εκδηλώ-

νεται ενδιαφέρον για την βιολογική έρευνα, αλλά περισσότερο συνιστούν 

διηγήσεις, με τις οποίες καταδεικνύεται ο παραλληλισμός της συμπερι-

φοράς διαφόρων εκπροσώπων του ζωικού βασιλείου με αντίστοιχες στά-

σεις και δεξιότητες των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται απα-

ραίτητα ότι ο Εύδημος αδιαφορεί για τις βιολογικές λειτουργίες των δια-

φόρων ζώων, καθώς ο Αιλιανός αποτελεί την μοναδική πηγή, από την 

οποία   αντλούμε πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενασχόληση του φι-

λοσόφου από τη Ρόδο και ενδέχεται να σταχυολογεί στο δικό του έργο 

μόνο ότι συμπίπτει με τα ενδιαφέροντά του. Από την άλλη πλευρά βέ-

βαια, η έλλειψη στοιχείων σε άλλες πηγές για αυτά τα έργα του Εύδημου, 

πρέπει να μας προβληματίζει και ενδεχομένως να είναι ενδεικτική της 

απαξίωσης του έργου του από μεταγενέστερους μελετητές. Είναι ακόμη 

πιθανό το ενδεχόμενο, ο Εύδημος να αντιμετώπισε αυτά τα ζητήματα, με 

παρόμοιο τρόπο με εκείνον που ασχολήθηκε με το φυσικό έργο του Αρι-

στοτέλη, δηλαδή προσθέτοντας ελάχιστα καινούρια στοιχεία στην έρευνα 

να αρκέστηκε στα συγγράμματα του διδασκάλου του. 

Στον πυρήνα των διηγήσεων του Εύδημου, κυριαρχεί η παράθεση 

αναφορών, με τις οποίες μνημονεύεται η εμφάνιση νοήμονος συμπεριφο-

ράς εκ μέρους διαφόρων ζώων και η παράθεση των αιτίων, από τα οποία 

προκαλείται αυτή η συμπεριφορά. Έτσι, είναι δυνατόν να διακρίνουμε σε 

κάποια από τα κείμενα ότι κάποια ζώα προκειμένου να εξασφαλίσουν 

την επιβίωσή τους, επιλύουν διάφορα προβλήματα με έξυπνους τρόπους, 

ενώ σε άλλα χωρία περιγράφονται συμπεριφορές, οι οποίες προκαλού-

νται από ψυχολογικά κίνητρα. Ειδικότερα, ο Εύδημος, αναφέρει την ύ-

παρξη ενός είδους γλάρου, ο οποίος πετά από ψηλά τα σαλιγκάρια, σπά-

ζοντας το κέλυφός τους στα βράχια, προκειμένου να τραφεί19, ενώ μνη-

μονεύει κάποιο είδος σαρκοβόρου ζώου της Αφρικής, το οποίο δεν κατο-

νομάζεται και διαθέτει την ικανότητα να αριθμεί, αφού διαχωρίζει την 

λεία του σε μερίδες20 και παραθέτει επιπλέον την διήγηση της επιτυχημέ-

νης απόπειρας ενός πιθήκου να ξεφύγει από τα αιλουροειδή, τα οποία τον 

κυνηγούσαν21. Ο Εύδημος, φροντίζει ακόμη να περιγράψει τη συμπερι-

                                                           
17 Fr. 125.  
18 Σχετικά με τις μελέτες του Εύδημου στην ζωολογία, βλέπε Fr. 126 – 132, καθώς 

και S. A. White, “Eudemus the Naturalist”, στο Eudemus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 

207 – 241. Ωστόσο, η αυθεντικότητα των έργων του, τα οποία αφορούν τη ζωολογία, 

έχει αμφισβητηθεί από διάφορους μελετητές (βλ. ενδ. E. Zeller, Aristotle and the Ear-

lier Peripatetics, τ. 2, μτφρ. B. F. C. Costelloe και J. H. Muirhead, Longmans, Green 

and Co, London, 1897, σελ. 418).  
19 Fr. 126.  
20 Fr. 130.  
21 Fr. 132.  
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φορά κάποιων ζώων, αποδίδοντάς την εκδήλωσή της σε διάφορα συναι-

σθήματα και αυτές οι αφηγήσεις, ουσιαστικά εξυψώνουν τα ζώα στο επί-

πεδο του ανθρώπου. Έτσι, τα ζώα ερωτεύονται22, κάνουν φίλους και α-

ποστρέφονται την αδικία23, φτάνοντας ακόμη και στην εκδίκηση24.  

Αυτές οι διηγήσεις, θεμελιώνονται στο έργο του Αριστοτέλη, ο 

οποίος αναγνωρίζει, ότι τα ζώα διαθέτουν κάποια αντιληπτική ικανότητα, 

ο βαθμός της οποίας διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα είδη τους25. Επιπλέ-

ον, αυτές οι εξιστορήσεις πηγάζουν από την αριστοτέλεια πεποίθηση ότι 

υφίσταται ομολογία ανάμεσα στα μέλη του σώματος των διαφόρων ό-

ντων26 και την επεκτείνουν στον τομέα των ψυχικών λειτουργιών. Ου-

σιαστικά, ο Εύδημος, δεχόμενος τη θέση του Αριστοτέλη, ότι υπάρχει 

μία κλιμάκωση στις ψυχικές δυνάμεις, καθώς τα φυτά διαθέτουν θρεπτι-

κή ψυχή, τα ζώα θρεπτική και αισθητική και οι άνθρωποι τόσο τα ανωτέ-

ρω, όσο και την λογική27, αναδεικνύει το κοινό υπόβαθρο, το οποίο υφί-

σταται ανάμεσα στις διάφορες μορφές ζωής, αποκαλύπτοντας ότι ισχύει 

η θέση του Αριστοτέλη, κατά την οποία τα φυτά και τα ζώα υπάρχουν 

φύσει και ότι υφίσταται μια scala naturae28. Αναμφίβολα αυτό δεν συνι-

στά κάποια πρωτοτυπία της σχολής, καθώς στην Ελληνιστική εποχή και 

                                                           
22 Fr. 131. 
23 Συγκεκριμένα, εξιστορεί ότι ένα λιοντάρι, ένας σκύλος και μία αρκούδα μεγάλω-

σαν μαζί και ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις, ώσπου κάποτε η αρκούδα εξαγριώθηκε και 

σκότωσε τον σκύλο, οπότε το λιοντάρι οργισμένο την σκότωσε για να εκδικηθεί (Fr. 

129).  
24 Ενδεικτικά εξιστορεί, ότι ένα ζευγάρι λιονταριών στην περιοχή του Παγγαίου, ορ-

γίστηκε όταν ανακάλυψε ότι μία αρκούδα είχε σκοτώσει τους σκύμνους του και την 

καταδίωξε, ώσπου αυτή ανέβηκε σε ένα δέντρο. Τότε, η λέαινα παρέμεινε κάτω από 

το καταφύγιο της αρκούδας για να την φυλάξει και ο λέων βρίσκοντας έναν ξυλοκό-

πο στο δάσος, αφού του έδειξε ότι δεν επιθυμεί να τον βλάψει, τον οδήγησε στο ση-

μείο όπου βρισκόταν η αρκούδα και του έδωσε να καταλάβει ότι επιθυμούσε να κό-

ψει το δέντρο. Όταν ο ξυλοκόπος προέβη σε αυτή τη πράξη, τα λιοντάρια σκότωσαν 

την αρκούδα και οδήγησαν τον ξυλοκόπο σώο στο σημείο όπου τον βρήκαν (Fr. 127). 

Βλ. ακόμη και Fr. 128. 
25 «φύσει μὲν οὖν αἴσθησιν ἔχοντα γίγνεται τὰ ζῷα, ἐκ δὲ ταύτης τοῖς μὲν αὐτῶν οὐκ 

ἐγγίγνεται μνήμη, τοῖς δ' ἐγγίγνεται. καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτε-

ρα τῶν μὴ δυναμένων μνημονεύειν ἐστί, φρόνιμα μὲν ἄνευ τοῦ μανθάνειν ὅσα μὴ δύνα-

ται τῶν ψόφων ἀκούειν (οἷον μέλιττα κἂν εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο γένος ζῴων ἔστι), μανθά-

νει δ' ὅσα πρὸς τῇ μνήμῃ καὶ ταύτην ἔχει τὴν αἴσθησιν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ταῖς φαντασίαις 

ζῇ καὶ ταῖς μνήμαις, ἐμπειρίας δὲ μετέχει μικρόν» (Μετά τά Φυσικά 980 a 27 – b 27). Ο 

Διογένης Λαέρτιος αναφέρει στον κατάλογο των έργων του Αριστοτέλη και τον τίτλο 

Περὶ ζῴων φρονήσεως καὶ ἤθους (V 49). 
26 «Ἔνια δὲ τῶν ζῴων οὔτε εἴδει τὰ μόρια ταὐτὰ ἔχει οὔτε καθ' ὑπεροχὴν καὶ ἔλλειψιν, 

ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν, οἷον πέπονθεν ὀστοῦν πρὸς ἄκανθαν καὶ ὄνυξ πρὸς ὁπλὴν καὶ 

χεὶρ πρὸς χηλὴν καὶ πρὸς πτερὸν λεπίς· ὃ γὰρ ἐν ὄρνιθι πτερόν, τοῦτο ἐν τῷ ἰχθύι ἐστὶ 

λεπίς» (Περὶ τὰ ζῶια ἱστοριῶν 486 b 17 – 22). 
27 Περί ζώων γενέσεως 736 a 35 – b 5.  
28 Φυσικῆς ἀκροάσεως 192 b 9 – 10.  
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άλλες φιλοσοφικές σχολές ενδιαφέρθηκαν για την ανάδειξη της συμπερι-

φοράς των ζώων, αμφισβητώντας την κυριαρχία του διανοητικού ανθρω-

ποκεντρισμού. Έτσι, ο Διογένης υποστήριζε ότι διδάχτηκε φιλοσοφία 

από ένα ποντίκι29, ενώ ο Πύρρων ο Ήλειος ευρισκόμενος σε ένα πλοίο 

στη μέση μιας τρικυμίας, παρουσίαζε στους τρομαγμένους συνεπιβάτες 

του ως υποδειγματική τη συμπεριφορά ενός γουρουνιού, το οποίο έτρωγε 

αμέριμνο, αντιπαραβάλλοντάς τη στην δική τους ανησυχία30. Αργότερα, 

ο Σέξτος ο Εμπειρικός, επιδιώκοντας να αποδείξει την ορθότητα του 

πρώτου σκεπτικού τρόπου διαδόχου του Πύρρωνα, Αινεσίδημου, σχετικά 

με διαφορές ανάμεσα στα ζώα, από τον οποίον συνάγεται ότι τα ζώα δεν 

αποκομίζουν τις ίδιες εντυπώσεις από τα ίδια πράγματα31 κατέληξε σε 

κάποια συμπεράσματα. Ειδικότερα, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους, τα 

ζώα έχουν διαφορετική αισθητικές εντυπώσεις και αυτή η ποικιλομορφία 

αισθητικών εντυπώσεων, θα πρέπει να κάνει πιο συγκρατημένες τις κρί-

σεις σχετικά με την πραγματικότητα, ενώ θα ήταν άσκοπο να υποτεθεί 

ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ό, τι οποιοδήποτε άλλο 

ζώο και να γίνονται συγκρίσεις, και να αξιολογείται η αξιοπιστία των α-

ντίστοιχων αισθητικών εντυπώσεων, αφού ο ίδιος ο άνθρωπος βρίσκεται 

αναπόφευκτα κλεισμένος στα όρια του δικού του γνωστικού πλαισίου, 

ενώ όσον αφορά τη νόηση υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα ζώα εμ-

φανίζουν ανώτερη ευφυία από αυτόν32. Ακόμη, οι Στωικοί φιλόσοφοι θα 

ενδιαφερθούν για το θέμα, εντοπίζοντας την κοινή βάση ανάμεσα στους 

ανθρώπους και τα ζώα στην φύση και τις ψυχικές δυνάμεις33, επικαλού-

μενοι ως μαρτυρία σχετικά με αυτό την στοργή και την φροντίδα των 

ζώων απέναντι στα νεογέννητά τους34 και προβάλλοντας την αντίληψή 

τους για το καθήκον, η οποία είναι ίδια με εκείνη των ημίθεων35, αλλά 

και αναγνωρίζοντας ότι κάποια είδη διαθέτουν ευφυία36. 

Επιπλέον, ενδέχεται να  ενδιαφέρθηκε για τη σπουδή της ζωολογί-

ας, ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, αφού φαίνεται ότι συνέταξε υπόμνημα στα 

Θηριακά του Νικάνδρου37, ενώ ο Λύκων μνημονεύεται από τον Απουλή-

ιο, ως ο συγγραφέας ενός έργου, το οποίο αφορούσε τη φύση των ζώ-

ων38. Συναντάμε ακόμη, στο έργο του Αιλιανού, μία ένδειξη ότι και ο 

Αριστόξενος ασχολήθηκε με παρόμοια θέματα, αν και η προσέγγισή του 
                                                           
29 Διογένης Λαέρτιος VI 22.  
30 Διογένης Λαέρτιος IX 68.  
31 Διογένης Λαέρτιος IX 78. 
32 Πυῤῥώνειοι ὑποτυπώσεις  Ι, 40 – 63. 
33 SVF II 718.  
34 SVF III 340.  
35 SVF III 371. Βλ. Σχετ. και SVF I 230.  
36 SVF II 727.  
37 Fr. 208.  
38 Fr. 30. Βλ. σχετ. και R. May, Apuleius and Drama – The Ass on Stage, Oxford 

University Press, Oxford, 2006, σελ. 92. 
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έλκεται περισσότερο από την παραδοξολογία39, ενώ, κάποιοι τίτλοι έρ-

γων του Στράτωνα αποκαλύπτουν τα ενδιαφέροντά του για το αντικείμε-

νο, τα οποία επεκτείνονται εκτός από το φυσικό περιβάλλον και στον 

χώρο του μύθου40.  

Ωστόσο, εντονότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμβολή του Κλέ-

αρχου, ο οποίος συνέταξε έργα αφιερωμένα στη ζωολογία, από τα οποία 

διατηρούνται ελάχιστα αποσπάσματα και έφεραν τους τίτλους, Περί νάρ-

κης41  και Περί τῶν ἐνύδρων ή Περί τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ. Παρά την ποσοτική 

ένδεια των στοιχείων, που διαθέτουμε, γίνεται εμφανές, ότι ο Κλέαρχος 

αντιμετωπίζει με επιστημονική σοβαρότητα το θέμα του, καθώς φροντί-

ζει να παραθέτει την περιγραφή των εξεταζόμενων ζώων, τα συγκρίνει με 

παρόμοια είδη, μνημονεύοντας τις ομοιότητές τους, αναφέρει τις συνή-

θειές και τις ιδιότητές τους και τα είδη, τα οποία συνιστούν απειλή για 

αυτά42, ενώ φροντίζει επιπλέον να  απεικονίσει την σχέση ανάμεσα σε 

αυτά και τον άνθρωπο, παρέχοντας έτσι μία συνολική οπτική θεώρηση 

για το φυσικό περιβάλλον43. Ανέφερε ακόμη την ύπαρξη κάποιων ψα-

ριών στην Αρκαδία, κοντά στον ποταμό Λάδωνα, τα οποία, αν και δεν 

                                                           
39 «Ἀριστόξενος δέ πού φησιν ἄνδρα ταῖς χερσὶν ὄφιν τινὰ ἀποκτεῖναι καὶ μὴ δηχθέντα 

ὅμως [θιγόντα] ἀποθανεῖν. καὶ τὴν ἐσθῆτα δὲ αὐτοῦ, ἣν ἔτυχε φορῶν ὅτε τὸν ὄφιν 

ἀνῄρει, καὶ ἐκείνην σαπῆναι οὐ μετὰ μακρόν» (Fr. 133).  
40 Εκτός από το σύγγραμμα Περὶ ζωογονίας, αποδίδονται στον Στράτωνα και τα έργα 

Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων και Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων (Fr. 18 = Διογένης 

Λαέρτιος V 59).  
41 Fr. 105.  
42 Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η περιγραφή του (Fr. 101) για τον ἐξώκοιτο 

(χελιδονόψαρο), για το οποίο, επεξηγεί την ονομασία του (τ' οὔνομα μὲν εἴληφε διὰ τὸ 

πολλάκις τὰς ἀναπαύσεις ἔξω τοῦ ὑγροῦ ποιεῖσθαι), περιγράφει τα χαρακτηριστικά του 

(ἐστὶ δὲ ὑπόπυρρος καὶ ἀπὸ τῶν βραγχίων ἑκατέρωθεν τοῦ σώματος μέχρι τῆς κέρκου  

μίαν ἔχει διηνεκῆ λευκὴν ῥάβδον. ἐστὶ δὲ στρογγύλος, ἀλλ' οὐ πλατὺς ὢν κατὰ τὸ μέγε-

θος ἴσος ἐστὶ τοῖς παραιγιαλίταις κεστρινίσκοις. οὗτοι δ' εἰσὶν ὀκταδάκτυλοι μάλιστα τὸ 

μῆκος), αντιπαραβάλλει την περιγραφή του με παρόμοια είδη (τὸ δὲ σύνολον ὁμοιότα-

τός ἐστι τῷ καλουμένῳ τράγῳ ἰχθυδίῳ πλὴν τοῦ ὑπὸ τὸν στόμαχον μέλανος, ὃ καλοῦσι 

τοῦ τράγου πώγωνα), αναφέρει τις συνήθειές του και περιγράφει το περιβάλλον, όπου 

διαβιεί (ἐστὶ δ' ὁ ἐξώκοιτος τῶν πετραίων καὶ βιοτεύει περὶ τοὺς πετρώδεις τόπους καὶ 

ὅταν ᾖ γαλήνη, συνεξορούσας τῷ κύματι κεῖται ἐπὶ τῶν πετριδίων πολὺν χρόνον ἀνα-

παυόμενος ἐν τῷ ξηρῷ καὶ μεταστρέφει μὲν ἑαυτὸν πρὸς τὸν ἥλιον. ὅταν δ' ἱκανῶς 

αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν ἀνάπαυσιν ἔχῃ, προσκυλινδεῖται τῷ ὑγρῷ, μέχρι οὗ ἂν πάλιν ὑπολα-

βὸν αὐτὸν τὸ κῦμα κατενέγκῃ μετὰ τῆς ἀναρροίας εἰς τὴν θάλασσαν), ενώ αναφέρει και 

τους κυνηγούς του (φυλάττεται τῶν ὀρνίθων τοὺς παρευδιαστὰς καλουμένους, ὧν ἐστι 

κηρύλος, τρόχιλος καὶ ὁ τῇ κρεκὶ προσεμφερὴς ἑλώριος).  
43 Έτσι, μνημονεύει ότι οι Αργίτες, είναι οι μοναδικοί Πελοποννήσιοι, οι οποίοι απο-

φεύγουν να σκοτώνουν φίδια [(Fr. 103), ίσως αυτή η πρακτική να συνδεόταν με την 

αγροτική φύση της περιοχής, καθώς τα ερπετά θα απάλλασσαν τους κατοίκους από 

τα τρωκτικά], ενώ περιγράφοντας το χταπόδι, δηλώνει ότι παλιότερα, στην Τροιζήνα, 

απαγορευόταν η αλίευσή του και παραθέτει τρόπους, με τους οποίους καταφέρνει κα-

νείς να το πιάσει (Fr. 102).  
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διαθέτουν τραχεία έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν ήχους44, ενώ  πρό-

τεινε και μία εξήγηση της ιδιότητας του ηλεκτροφόρου χελιού να διοχε-

τεύει την ενέργειά του χτυπήματός του μέσω του ξύλου45. 

Επιπλέον, με το έργο του Περί σκελετῶν, φαίνεται ότι έστω και σε πρώι-

μο στάδιο, συνέβαλε στην θεμελίωση της επιστήμης της οστεολογίας46. 

Από αυτή τη μελέτη, η οποία εκτεινόταν τουλάχιστον σε δύο βιβλία47, 

διατηρούνται ελάχιστα αποσπάσματα, από τα οποία φαίνεται ότι ο Κλέ-

αρχος επιχειρούσε να καταγράψει την ανατομία διαφόρων τμημάτων τό-

σο του ανθρώπινου σώματος, όσο και εκείνου διαφόρων ζώων48. Τα μισά 

από αυτά τα χωρία αναφέρουν ότι παρέθετε τις διάφορες ονομασίες των 

μυών, οι οποίοι βρίσκονται δεξιά και αριστερά των χαμηλότερων τμημά-

των της σπονδυλικής στήλης49, ενώ σε άλλο απόσπασμα, ο Κλέαρχος, ο 

οποίος δεν ήταν ιατρός και οι γνώσεις του για το θέμα πρέπει να ήταν πε-

ρισσότερο εγκυκλοπαιδικές, δηλώνει λανθασμένα ότι το χέρι αποτελείται 

από είκοσι έξι οστά (αποτελείται από είκοσι επτά)50 και σε άλλο επιση-

μαίνει ότι μόνο ο άνθρωπος, ο ελέφαντας και η νυχτερίδα φέρουν τους 

μαστούς τους στο στήθος51. Ενδέχεται να στηρίχθηκε αρκετά για τη συγ-

γραφή αυτού του έργου σε θεωρητική μελέτη και λιγότερο σε πρακτική 

έρευνα, όπως υποδεικνύει η λανθασμένη αναφορά του στον αριθμό των 

                                                           
44 Fr. 104. Η δυνατότητα κάποιων ψαριών να παράγουν ήχους, αναφέρεται και από 

τον Αριστοτέλη: «Οἱ δ' ἰχθύες ἄφωνοι μέν εἰσιν (οὔτε γὰρ πλεύμονα οὔτ' ἀρτηρίαν καὶ 

φάρυγγα ἔχουσι), ψόφους δέ τινας ἀφιᾶσι καὶ τριγμοὺς οὓς λέγουσι φωνεῖν, οἷον λύρα 

καὶ χρομίς (οὗτοι γὰρ ἀφιᾶσιν ὥσπερ γρυλισμόν) καὶ ὁ κάπρος ὁ ἐν τῷ Ἀχελῴῳ, ἔτι δὲ 

χαλκὶς καὶ κόκκυξ· ἡ μὲν γὰρ ψοφεῖ οἷον συριγμόν, ὁ δὲ παραπλήσιον τῷ κόκκυγι ψό-

φον, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔχει. Πάντα δὲ ταῦτα τὴν δοκοῦσαν φωνὴν ἀφιᾶσι, τὰ μὲν τῇ 

τρίψει τῶν βραγχίων (ἀκανθώδεις γὰρ οἱ τόποι), τὰ δὲ τοῖς ἐντὸς τοῖς περὶ τὴν κοιλίαν· 

πνεῦμα γὰρ ἔχει τούτων ἕκαστον, ὃ προστρίβοντα καὶ κινοῦντα ποιεῖ τοὺς ψόφους» 

(Περὶ τὰ ζῶια ἱστοριῶν 535 b 14 – 24). Πβ. και Περί ψυχῆς 420 b 27 – 33. Σχετικά με 

τον ρόλο του ήχου και της φωνής στην Αριστοτελική ζωολογία, βλέπε και M. 

Zanatta, “Voice as Difference in Aristotelian Zoology”, Journal of Ancient Philoso-

phy São Paulo 7 (2013), σελ. 1 – 18. 
45 Fr. 105.  
46 Οι Ιπποκρατικοί είχαν ήδη κάνει μια προσπάθεια να θέσουν τις βάσεις αυτής της 

επιστήμης όπως μαρτυρούν αναφορές στα οστά σε διάφορα έργα τους, αλλά δεν φαί-

νεται να υπήρξε κάποιο έργο τους αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, αφού 

ακόμη και ο τίτλος του έργου Περί ὀστέων φύσιος αποδίδεται συμβατικά σε αυτό από 

τους μελετητές από την πρώτη πρόταση του έργου, αφού αυτό σχετίζεται περισσότε-

ρο με τη φλεβοτομία (Σχετικά με αυτό το έργο βλ. και Hippocrates vol IX, P. Potter 

(ed. Et trans.), Harvard University Press, 2010, σελ. 11). Ο Αριστοτέλης αποδίδει την 

πατρότητα του συγγράμματος στον Κύπριο Συέννεσι (Περὶ τὰ ζῷα ἱστοριῶν 511 b 23 

– 30) ή στον Πόλυβο (512 b 11 – 513 a 7). 
47 Fr. 106 a. 
48 Fr. 106 a – 110.    
49 Fr. 106 – 107.  
50 Fr. 108.  
51 Fr. 110.  
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οστών του χεριού, η διαμαρτυρία του Εφέσιου ιατρού Ρούφου σχετικά με 

την ονομασία των μυών52 και το γεγονός ότι παρόμοια παρατήρηση σχε-

τικά με τη θέση των μαστών, απαντά και στον Αριστοτέλη53. 

 

Ανθρωπολογία 

Το ενδιαφέρον για τη φύση του ανθρώπινου σώματος, αναπτύσσε-

ται στη σχολή ως λογικό επακόλουθο της καταγωγής του ιδρυτή της, α-

φού ο πατέρας του Αριστοτέλη, ασκούσε το επάγγελμα του ιατρού στη 

Μακεδονική αυλή. Έτσι, ορισμένοι διάδοχοί του μελέτησαν το αντικεί-

μενο, στο πλαίσιο των βασικών τους ασχολιών, ειδικευόμενοι σε συγκε-

κριμένους τομείς της ανατομίας του ανθρώπου. Μάλιστα, ο Μένων, ο 

οποίος υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη, ακολουθώντας το εγκυκλοπαι-

δικό πρόγραμμα της σχολής, συνέταξε μία περίληψη της ιστορίας της ια-

τρικής, η οποία ήταν γνωστή ως Μενώνεια54, ενώ αρκετοί θεωρούσαν ως 

συγγραφέα αυτού του έργου τον ίδιο τον Αριστοτέλη55. Τμήματα του έρ-

γου, διατηρούνται στο έργο του ανώνυμου συγγραφέα, τον οποίο αποκα-

λούμε Anonymous Londiniensis και σε αυτό το κείμενο περιγράφονται οι 

απόψεις διαφόρων ιατρών και φιλοσόφων σχετικά με τα γενεσιουργά αί-

τια των νόσων56. Γενικά, δηλώνεται ότι ξεχωρίζουν δυο διαφορετικές 

προσεγγίσεις σχετικά με την προέλευση των διαφόρων ασθενειών, αφού 

κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτές προξενούνται από τα περισσώματα  (αχώ-

νευτα κατάλοιπα της τροφής), ενώ άλλοι εντοπίζουν την προέλευση της 

εμφάνισης των ασθενειών στα τέσσερα βασικά στοιχεία: «οἱ μ(ὲν) γ(ὰρ) 

εἶπον γί(νεσθαι) νόσους παρὰ ⌈τὰ⌋ περισσώμα⌈τα⌋ τὰ γινόμενα ἀπὸ τῆς 

τροφῆς,  οἱ δὲ παρὰ τὰ στοιχεῖα»57.   

Ο Μένων επεδίωξε να καταγράψει την ιστορία της ιατρικής συμ-

μετέχοντας έτσι στο φιλόδοξο πρόγραμμα του Λυκείου, την απογραφή 

του συνόλου της επιστημονικής γνώσης. Από τα διατηρούμενα στον 

                                                           
52 «Κλέαρχος δὲ τοὺς ἔξω κατὰ τῆς ῥάχεως μύας, ψόας, καὶ νευρομήτρας, καὶ ἀλώπε-

κάς φησι καλεῖσθαι οὐκ ὀρθῶς» (Fr. 106 b).  
53 Περί τὰ ζῶια ἱστοριῶν 497 b 34 –498 a 2.  
54 Βλ. ενδ. Πλούταρχος, Συμποσιακά 377 c.  
55 Rose Fr. 373. Ενδεικτικά βλέπε ακόμη και Anonymous Londinensis, Iatrica V 35 – 

37: «Ἱπποκράτης δέ φ(ησιν) αἰ(τίας) (εἶναι) τῆς νόσου τὰς φύσας, καθὼς διείληφεν περὶ 

αὐτοῦ Ἀριστοτέλης».   
56 Βλέπε σχετικά με αυτό το αποδιδόμενο στον Μένωνα χωρίο και D. Manetti, “‘Aris-

totle’ and the Role of Doxography in Anonymous Londiniensis”, στο Ancient Histo-

ries of Medicine – Essays in Medical Doxography and Historiography in Classical 

Antiquity, P. J. Van Der Eijk (ed.), Brill, Leiden, 1999, σελ. 95 – 114.     
57 Anonymous Londinensis, Iatrica  ΙV 26 – 28. Σχετικά με τα περισσώματα, βλέπε R. 

O. Steuer και J.B. de C.M. Saunders, Ancient Egyptian and Cnidian Medicine – The 

Relationship of their Aetiological Concepts of Disease, Berkeley, 1959, σελ. 7 – 16.     
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Anonymous Londiniensis αποσπάσματα, είναι σαφές ότι κατάφερε να 

συντάξει έναν κατάλογο, ο οποίος παρείχε στον ενδιαφερόμενο αρκετές 

πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της ιατρικής. Αργότερα, το ενδιαφέ-

ρον για την βιολογία ατονεί ελαφρά, αλλά συνεχίζει να υφίσταται σχετι-

κή δραστηριότητα, η οποία εντείνεται ή υποχωρεί, ανάλογα με το βάρος, 

το οποίο προσδίδει ο κάθε περιπατητικός φιλόσοφος στο αντικείμενο. 

Έτσι, στο έργο του Φανία, εντοπίζεται μία πρακτική για τη θεραπεία οφ-

θαλμικών παθήσεων58, ενώ ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, συνέταξε έργο, το 

οποίο έφερε τον τίτλο Περί γήρως, αλλά οι μόνες πληροφορίες σχετικά 

με αυτό προέρχονται από τον Διογένη Λαέρτιο και μνημονεύουν ότι α-

φού εκτελέστηκαν οι υιοί του Αναξαγόρα, τους έθαψε ο ίδιος ο φιλόσο-

φος59, ενώ ομοίως έπραξε και ο Ξενοφάνης για τους δικούς του υιούς60. 

Αν κρίνουμε, ωστόσο το έργο του από αυτά τα χωρία, το σύγγραμμα δεν 

φαίνεται να πραγματεύεται το γήρας από βιολογική σκοπιά, αλλά περισ-

σότερο θα περιέγραφε τα τελευταία χρόνια του βίου διάφορων προσώ-

πων. Σχετικό έργο συνέταξε ακόμη, ο Αρίστων, θέτοντας σε αυτό ως κε-

ντρικό χαρακτήρα τον μυθικό Τιθωνό, ο οποίος πιθανότατα διατηρούσε 

σε αυτό το σύγγραμμα τον ρόλο της απήχησης των αντιλήψεων του Κεί-

ου φιλοσόφου61. 

Οι περιπατητικοί φιλόσοφοι φαίνεται ότι έδωσαν αρκετή σημασία 

στη μελέτη των αισθήσεων, αφού κάποιες αναφορές υποδεικνύουν ότι 

ίσως ο Κλέαρχος να ασχολήθηκε με την οπτική62, ενώ είναι βέβαιο ότι ο 

Ιερώνυμος είχε αφιερώσει ένα τμήμα της δραστηριότητάς του στη μελέτη 

των αισθήσεων και της αντίληψης, καθώς πραγματευόμενος την όραση 

και ειδικότερα την δυνατότητα των ηλικιωμένων να διαβάζουν καλύτερα 

από απόσταση, δηλώνει ότι κάποια σωματίδια, προερχόμενα από αντι-

κείμενο, το οποίο αντικρύζουν οι οφθαλμοί, φτάνουν σε αυτούς και αυτά 

τα σωματίδια, είναι αρχικά μεγάλα και παχυμερή και ακολούθως, όταν 

είναι εγγύτερα, προκαλούν ενόχληση στους ηλικιωμένους, αφού η όρασή 

τους είναι βραδύπορος και σκληρά. Ωστόσο, όταν αργότερα τα μεγάλα 

και παχυμερή τμήματά τους διαχωριστούν και διαλυθούν στον αέρα, α-

                                                           
58 Fr. 35.  
59 Fr. 82. Ο Δημήτριος, έγραψε επίσης έργο σχετικά με τα όνειρα, αλλά δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστεί το περιεχόμενό του (Fr. 99).  
60 Fr. 83.  
61 Fr. 12. Επίσης, μελετώντας παράδοξα φαινόμενα, σχολίαζε την επίδραση εξωγενών 

παραγόντων στους ανθρώπους, αναφέροντας ότι στην πατρίδα του την Κέα, υπήρχε 

μία πηγή, το νερό της οποίας είχε την ιδιότητα να καταστρέφει τα λογικά όσων το 

γευόντουσαν (Fr. 34 – 35).  
62 Fr. 96. Η πραγμάτευση των αισθήσεων αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα στην ψυ-

χολογία και τη βιολογία. Αν και οι Περιπατητικοί πιθανότατα θα κατέτασσαν αυτό το 

θέμα στα σχετικά με την ψυχή έργα τους, το παραθέτουμε σε αυτό το τμήμα της πα-

ρούσης εργασίας, το οποίο αφορά τις αντιλήψεις τους για τη βιολογία, συμβαδίζοντας 

περισσότερο με τις σύγχρονες αντιλήψεις. 
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πομακρύνονται και τα υπολείμματά τους φθάνουν στο μάτι και εισχω-

ρούν εύκολα στους πόρους του και συνεπώς, καθώς η ενόχληση μειώνε-

ται, η όραση καθίσταται διαυγέστερη. Είναι δηλαδή εμφανές ότι ο Ιερώ-

νυμος, έχει επίγνωση του καταρράκτη και άλλων αλλοιώσεων της όρα-

σης, αλλά αγνοεί την δυνατότητα προσαρμογής του ματιού. Με ανάλογο 

τρόπο πραγματεύεται και την όσφρηση, παρατηρώντας ότι ένα άνθος εί-

ναι περισσότερο εύοσμο από απόσταση, ενώ αν είναι κοντά η ευωδία του 

χάνεται, αφού πλήθος γήινα σωματίδια αναμειγνύονται με την οσμή του, 

αλλοιώνοντάς την. Ο Ιερώνυμος, εκφράζοντας την άποψη ότι η όραση 

οφείλεται στην εκπόρευση σωματιδίων από το αντικείμενο, που βλέπου-

με, απομακρύνεται από την ορθή κατά βάση αντίληψη του Αριστοτέλη, ο 

οποίος θεωρεί ότι το φως αντανακλάται στο αντικείμενο της όρασης κα-

ταλήγοντας στον οφθαλμό μέσω του στοιχείου, το οποίο παρεμβάλλεται 

ανάμεσα σε αυτόν και το αντικείμενο (αυτό το στοιχείο μπορεί για παρά-

δειγμα να είναι ο αέρας ή το νερό) και κατά συνέπεια, η όραση προκαλεί-

ται από τον ερεθισμό της ικανότητας της αίσθησης από αυτό το διαφανές 

ενδιάμεσο: «πάσχοντος γάρ τι τοῦ αἰσθητικοῦ γίνεται τὸ ὁρᾶν»63.  

Επιπλέον, ο Στράτων64 προσέγγισε τη μελέτη των αισθήσεων χρη-

σιμοποιώντας την κατάρτισή του στη φυσική ως υποδομή και παρεκκλί-

νοντας από τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη προσεγγίζει τους ατομικούς 

φιλοσόφους65, ισχυριζόμενος ότι η αντίληψη των χρωμάτων προκύπτει, 

καθώς αυτά μεταδίδονται χρωματίζοντας τον αέρα, ο οποίος παρεμβάλ-

λεται ανάμεσα στα αντικείμενα της θέασης και το αισθητήριο όργανο: 

«ἀπὸ τῶν σωμάτων φέρεσθαι συγχρῴζοντ' αὐτοῖς τὸν μεταξὺ ἀέρα»66. Κα-

τά την αντίληψη του Αριστοτέλη, το χρώμα κινεί το διαφανές μέσο (για 

παράδειγμα τον αέρα), δια του οποίου καταλήγει στον οφθαλμό, και κα-

θώς το μέσο είναι συνεχές, προξενείται κίνηση στο αισθητήριο όργανο67. 
                                                           
63 Περί Ψυχῆς 418 a 18. Σχετικά με τις αντιλήψεις του Ιερώνυμου για την όραση βλέ-

πε Fr. 53, καθώς και T. S. Ganson, “Third Century Peripatetics on Vision”, στο Lyco 

of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 355 – 362.  
64 Ο Λαμψακηνός φιλόσοφος επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την μελέτη της ανθρώ-

πινης φυσιολογίας, όπως μαρτυρούν και οι τίτλοι των έργων του: «Περὶ φύσεως 

ἀνθρωπίνης, Περὶ νόσων, Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως, Περὶ ἰλίγγου καὶ σκοτώσεων» 

(Fr. 18 = Διογένης Λαέρτιος V 59).  
65 Σχετικά με τις αντιλήψεις του Δημόκριτου για το χρώμα βλέπε DK Α 135: «τὴν γὰρ 

ἔμφασιν οὐκ εὐθὺς ἐν τῇ κόρῃ γίνεσθαι, ἀλλὰ τὸν ἀέρα τὸν μεταξὺ τῆς ὄψεως καὶ τοῦ 

ὁρωμένου τυποῦσθαι συστελλόμενον ὑπὸ τοῦ ὁρωμένου καὶ τοῦ ὁρῶντος· ἅπαντος γὰρ 

ἀεὶ γίνεσθαί τινα ἀπορροήν». Βλέπε ακόμη και W. Burkert, “Air-Imprints or Eidola - 

Democritus' Aetiology of Vision”, Illinois Classical Studies 2 (1977), σελ. 97 – 109, 

καθώς και F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles, vol. 5, Strato von Lampsacus, σελ. 

73.  
66 Fr. 113.  
67 Περί Ψυχῆς  419 a 15 – 17. Περιγράφει δηλαδή μία διαδικασία, κατά την οποία το 

φως αποτελεί τον παράγοντα, ο οποίος αποκαλύπτει την διαύγεια των αντικειμένων 

ως μια κατάσταση διαβαθμισμένη από το φως στο σκότος και επιτρέπει στο χρώμα να 
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Ο Αριστοτέλης, συνέδεε επιπλέον το χρώμα με το φως, αναφέροντας ότι 

η ουσία του χρώματος συνίσταται στη δυνατότητά του να κινεί το διαφα-

νές στην εντελέχειά του, η οποία είναι το φως68, ενώ δήλωνε ότι η όραση 

προκύπτει όταν η ικανότητα της αίσθησης πάσχει από αυτό το διαφανές 

ενδιάμεσο: «πάσχοντος γάρ τι τοῦ αἰσθητικοῦ γίνεται τὸ ὁρᾶν»69. Επιπλέ-

ον, το ψευδο-αριστοτελικό Περί Χρωμάτων περιγράφει την θεωρία της 

σχολής για το χρώμα και σε αυτό το σύγγραμμα γίνεται διάκριση ανάμε-

σα στα απλά χρώματα, τα οποία συνδέονται με τα τέσσερα στοιχεία και 

τα σύνθετα, που προκύπτουν από μείξη των απλών70, ενώ δηλώνεται ότι 

το μαύρο δεν είναι χρώμα, αφού το σκότος δεν είναι χρώμα αλλά έλλει-

ψη φωτός71.  

Η σπουδαιότητα του μέσου επισημαίνεται επιπλέον και στην 

πραγμάτευση της ακοής, καθώς ο Στράτων δηλώνει ότι κατά τη μεταφο-

ρά από τον πομπό στον δέκτη, οι ήχοι υφίστανται αλλοίωση και δεν είναι 

οι ίδιοι με αυτούς που προκαλούνται αρχικά, γεγονός το οποίο οφείλεται 

είτε στις εναλλαγές που υφίσταται ο ήχος καθώς μεταφέρεται, είτε στην 

χαλάρωση του ηχητικού τόνου, ο οποίος προέρχεται  από το χτύπημα που 

προκαλεί τον ήχο και διευκρινίζει ότι η παραγωγή διαφορετικών ήχων 

δεν σχετίζεται με τον αέρα που παίρνει διάφορα σχήματα, αλλά με την 

ανισότητα της πρόσκρουσης, η οποία δημιουργεί τον ήχο: «εἴτε δὴ τῷ τὸ 

σχῆμα ὑπαλλάττεσθαι αὐτῶν ἐν τῇ φορᾶ εἴτε τῷ ἐκλύεσθαι τὸν τόνον τῆς 

πληγῆς, ὡς Στράτων λέγει (οὐ γάρ φησιν ἐν τῷ σχηματίζεσθαί πως τὸν ἀέ-

ρα τοὺς διαφόρους ψόφους γίνεσθαι, ἀλλὰ τῇ τῆς πληγῆς ἀνισότητι), ἀλλ' 

οὖν, ὁποτέρως ἂν γίνηται τὸ μὴ οὕτως ἀκούεσθαι, ὡς γίνεται ἡ φορά, [καὶ] 

                                                                                                                                                                      

φανεί και να θέσει σε κίνηση το μέσο, δηλαδή τον αέρα ή το νερό, ώστε να φτάσει 

στον οφθαλμό. Επομένως, το χρώμα κατά τον Αριστοτέλη, ανήκει στα κατηγορήμα-

τα, ενώ για την άλλες σχολές, όπως για παράδειγμα για τη Στοά, αποτελεί εγγενές 

στοιχείο των φυσικών σωμάτων: «Ζήνων ὁ Στωικὸς τὰ χρώματα πρώτους εἶναι σχη-

ματισμοὺς τῆς ὕλης… τὰ χρώματα ἐπίχρωσιν τῆς ὕλης ὑπέλαβεν» (SVF I 91). 
68Περί Ψυχῆς  419 a 12 – 14. Ό Αριστοτέλης όριζε το χρώμα ως «τὸ τοῦ διαφανοῦς ἐν 

σώματι ὡρισμένῳ πέρας» (Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν 439 b 11 – 12), ενώ λανθα-

σμένα πίστευε ότι όλα τα χρώματα αποτελούν παράγωγα του λευκού και του μαύρου 

(Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν 442 a 12 – 13) και αναπαριστούν στα σώματα συνθή-

κες αντίστοιχες με αυτές, οι οποίες παράγουν φως και σκότος στον αέρα (Περὶ αἰσθή-

σεως καὶ αἰσθητῶν 439 b 16 – 18). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρι-

στοτέλειες αντιλήψεις περί χρώματος βλέπε ακόμη, Περί Ψυχῆς   418 a 31 – 418 b 2: 

«πᾶν δὲ χρῶμα κινητικόν ἐστι τοῦ κατ' ἐνέργειαν διαφανοῦς, καὶ τοῦτ' ἐστὶν αὐτοῦ ἡ 

φύσις», καθώς και F. Haas de, “Know thyself – Plato and Aristotle on Awareness”, 

στο Ancient Perspectives on Aristotle’s De Anima, G. Van Riel (ed.), Leuven Univer-

sity press, 2009, σελ. 49 – 69, αλλά και J.L. Benson, Greek Color Theory and the 

Four Elements – A Cosmological Interpretation, Massachusetts, University of Massa-

chusetts, Amherst, 2000, σελ. 15 – 48.   
69 Περί Ψυχῆς  418 a 18.  
70 Περί Χρωμάτων 791 a 1 – 13.  
71 Περί Χρωμάτων 791 b 2 – 3.  
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τῷ ἐν τῷ μεταξὺ διαστήματι, δι' οὗ φέρεται, [τῷ] διαδέχεσθαι τὴν πληγὴν 

ἄλλον ἐξ ἄλλου ἀέρα τοῦτο γίνεται»72. Ο Στράτων με στωική επίνευση υ-

ποστηρίζει ότι όλες οι επιμέρους αισθήσεις συγκροτούν ενότητα, καθώς 

αποτελούν τμήμα μίας ευρύτερης γενικότερης αισθητικής λειτουργίας 

του οργανισμού, η οποία μεταδίδει τις πληροφορίες, που συλλέγει στο 

ἡγεμονικὸν73. 

Ο Στράτων σύμφωνα με την άποψη του A. Coles εισήγαγε την 

βιολογία της αριστοτελικής σχολής στην Αλεξάνδρεια, επηρεάζοντας την 

ιατρική επιστήμη της περιοχής74, ενώ κυρίαρχο θέμα στα αποσπάσματα 
                                                           
72 Fr. 114, πβ. και Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν 446 a 24 –446 b 14. Σχετικά με τις 

αντιλήψεις του Αφροδισιέα, ο οποίος αποτελεί την πηγή για τις σχετικές απόψεις του 

Στράτωνα, βλέπε και T.S. Ganson, “Alexander of Aphrodisias on the Role of color 

appearances”, Ancient Philosophy 23 (2003), σελ. 383 – 393, ενώ για τις αντιλήψεις 

του Στράτωνα βλέπε και L. Repici, La Natura e l' Anima – Saggi su Stratone di 

Lampsaco, Tirrenia Stampatori, Bibliotheca Storico-Filosofica, Turin, 1988.  
73 Το ἡγεμονικὸν αποτελεί έναν όρο, ο οποίος, ως γνωστόν, υπήρξε δημοφιλής στη 

Στοά, ήδη από την εποχή του συνομήλικού του Στράτωνα, ιδρυτή της σχολής, Ζήνω-

να (βλ. ενδ. SVF I 202). Αν και η χρήση του όρου εξαπλώθηκε από τους Στωικούς, 

φαίνεται ότι η έννοια υπάρχει στον Πλάτωνα [(«…ἀποκρίνων, μειγνὺς δὲ ἀλλήλοις 

σύμμετρα, πανσπερμίαν παντὶ θνητῷ γένει μηχανώμενος, τὸν μυελὸν ἐξ αὐτῶν ἀπηργά-

σατο, καὶ μετὰ ταῦτα δὴ φυτεύων ἐν αὐτῷ κατέδει τὰ τῶν ψυχῶν γένη, σχημάτων τε ὅσα 

ἔμελλεν αὖ σχήσειν οἷά τε καθ᾽ ἕκαστα εἴδη, τὸν μυελὸν αὐτὸν τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα 

διῃρεῖτο σχήματα εὐθὺς ἐν τῇ διανομῇ τῇ κατ᾽ ἀρχάς. καὶ τὴν μὲν τὸ θεῖον σπέρμα οἷον 

ἄρουραν μέλλουσαν ἕξειν ἐν αὑτῇ περιφερῆ πανταχῇ πλάσας ἐπωνόμασεν τοῦ μυελοῦ» 

(Τίμαιος 73 d)], αλλά ενδεχομένως έχει Πυθαγόρεια προέλευση και απασχόλησε τον 

Εμπεδοκλή και τον Αριστοτέλη, ενώ χρησιμοποιήθηκε και στην ιατρική: «καὶ ὁ μὲν 

νοῦς καὶ λογισμὸς καὶ ἡγεμονικόν, εἴτε περὶ ἐγκεφάλῳ κατὰ Πυθαγόραν καὶ Πλάτωνα 

ἱδρυμένος, εἴτε ἐν παρεγκεφαλίδι ἢ μήνιγξιν, ὡς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν δοκεῖ, εἴτε κατὰ τὸ 

μεσόφρυον, ὡς ἔλεγε Στράτων, εἴτε περὶ τὸ αἷμα, ὡς Ἐμπεδοκλῆς τε καὶ Ἀριστοτέλης, 

εἴτε περὶ τὴν καρδίαν, ὡς ἡ Στοά» (Fr. 121).  
74 A. Coles, “Biomedical Models of Reproduction in the Fifth Century BC and Aristo-

tle's "Generation of Animals"”, Phronesis 40 (1995), σελ. 48-88. Σύμφωνα με τον 

συγγραφέα, αυτό είναι ενδεικτικό και στο ρόλο, τον οποίο διαδραματίζει το πνεύμα 

στο έργο του Αλεξανδρινού ιατρού Ερασίστρατου: «Ἐρασιστράτῳ δὲ οὐδέτερον ἀρέ-

σκει· βούλεται γὰρ ἔμπαλιν τῇ καρδίᾳ τὰς ἀρτηρίας σφύζειν, ἐκείνης μὲν, ὅτε διαστέλλε-

ται πληρουμένης τῇ πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουθίᾳ, τῶν δὲ ἀρτηριῶν, ὅτε πληροῦνται 

διαστελλομένων, πληροῦσθαι δὲ αὐτὰς τοῦ παρὰ καρδίας ἐπιπεμπομένου πνεύματός 

φησιν» (Γαληνός, Περί διαφορᾶς σφυγμῶν, IV 8, 703). Ήδη βέβαια ο Αριστοτέλης 

χρησιμοποιεί αρκετά συχνά την έννοια του πνεύματος, σχολιάζοντας τις βιολογικές 

λειτουργείες, όπως για παράδειγμα όταν αναφέρει ότι το σπέρμα συνίσταται από 

πνεύμα και ύδωρ (Περὶ ζῴων γενέσεως 735 b 37 – 736 a 1). Ο Στράτων δίνει έμφαση 

στον ρόλο του πνεύματος ταυτίζοντας ουσιαστικά τον ρόλο του με εκείνον του νευρι-

κού συστήματος, αφού μεταφέρει τις πληροφορίες που δέχεται το σώμα από τον εξω-

τερικό κόσμο στο ἡγεμονικὸν  (Fr. 111, πβ. και Fr. 108). Γνωρίζουμε ακόμη την ύ-

παρξη του ψευδο-Αριστοτελικού έργου Περί Πνεύματος, το οποίο εκφράζει περιπα-

τητικές αντιλήψεις σχετικές με το θέμα. Βέβαια οι Ιπποκρατικοί είχαν ήδη εκφράσει 

μία σχετική θεωρία, διαχωρίζοντας το πνεύμα σε ψυχικό, το οποίο φαίνεται να έχει 

ομοιότητες με το ἡγεμονικὸν και σε ζωτικό: «Ἐρασίστρατος γοῦν… ἐκ μὲν τῆς κεφαλῆς 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29pokri%2Fnwn&la=greek&can=a%29pokri%2Fnwn0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meignu%5Cs&la=greek&can=meignu%5Cs0&prior=a%29pokri/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=meignu%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29llh%2Flois&la=greek&can=a%29llh%2Flois0&prior=de%5C
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του έργου του συνιστά η γέννηση του ανθρώπου. Ειδικότερα, υποστήριζε 

ότι η βασική δύναμη του σπέρματος είναι σωματική, αλλά διακρίνεται 

από ιδιότητες παρόμοιες με αυτές του πνεύματος75, ενώ επιπλέον, σε α-

ντίθεση προς τον Αριστοτέλη, ισχυριζόταν ότι και οι γυναίκες παράγουν 

σπέρμα και ο καθορισμός του φύλου των εμβρύων εξαρτάται από το αν 

θα υπερισχύσει το αρσενικό ή το θηλυκό σπέρμα76. Επιπλέον, απέδιδε τις 

τερατογενέσεις σε πρόσθεση, αφαίρεση ή μετάθεση του σπέρματος ή σε 

διάταση της μήτρας77. Ισχυριζόταν επιπλέον ότι κατέχει μεγάλη  σημασία 

ο αριθμός επτά στην διαμόρφωση του εμβρύου και  πίστευε ότι μία γυ-

ναίκα είναι δυνατόν να γεννήσει κατά τον έβδομο μήνα της κύησης78, 

ενώ αποδεχόταν ότι αυτός ο αριθμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξη της ανάπτυξης του ανθρώπου, καθώς το έμβρυο αρχίζει να σχη-

ματίζεται μετά την πάροδο επτά ημερών και αποκτά ανθρώπινη μορφή 

με την εμφάνιση των άκρων, η οποία συντελείται στις επτά εβδομάδες αν 

κυοφορείται αγόρι και στις έξι σε περίπτωση κατά την οποία το κυοφο-

ρούμενο έμβρυο είναι θηλυκού γένους79.  

                                                                                                                                                                      

φησι τὸ ψυχικόν, ἐκ δὲ τῆς καρδίας τὸ ζωτικὸν ὁρμᾶσθαι πνεῦμα» (Γαληνός, Περὶ τῶν 

Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ΙΙ 8.38). Η δημοφιλία του ρόλου του πνεύμα-

τος, διατηρήθηκε μάλιστα και στον Μεσαίωνα, όπως είναι εμφανές από τον τίτλο του 

έργου Περί Ἐνεργειῶν καί Παθῶν τοῦ Ψυχικοῦ Πνεύματος, καί τῆς κατ' αυτό Διαίτης, 

το οποίο συνέταξε ο Ιωάννης Ακτουάριος, ο ιατρός του Βυζαντινού αυτοκράτορα 

Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου.  
75 Fr. 94.  
76 Fr. 95. Στο ίδιο χωρίο ανέφερε ακόμη ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εκτός των γεν-

νητικών διαφορών, ξεχωρίζουν ακόμη ως προς τις φλέβες και τις αρτηρίες. Η αντί-

ληψη κατά την οποία και οι γυναίκες παράγουν σπέρμα είναι παλαιότερη του Στρά-

τωνος και την μνημονεύει και ο Αριστοτέλης δίχως ωστόσο να την αποδέχεται: «Ὃ δ' 

οἴονταί τινες σπέρμα συμβάλλεσθαι ἐν τῇ συνουσίᾳ τὸ θῆλυ διὰ τὸ γίγνεσθαι παραπλη-

σίαν τε χαρὰν ἐνίοτε αὐταῖς τῇ τῶν ἀρρένων καὶ ἅμα ὑγρὰν ἀπόκρισιν, οὐκ ἔστιν ἡ 

ὑγρασία αὕτη σπερματικὴ ἀλλὰ τοῦ τόπου ἴδιος ἑκάσταις» (Περὶ ζώων γενέσεως 727 b 

33 – 728 a 1). Σχετικά με αυτό το ζήτημα βλέπε και I. M. Loney, The Hippocratic 

Treatises, "On generation," "On the nature of the child,” “Diseases IV”, De Gruyter, 

Berlin, New York, 1981, σελ. 119 – 121. Ο Αριστοτέλης από τη δική του πλευρά ι-

σχυριζόταν ότι το φύλο καθορίζεται από την ικανότητα του εμβρύου να διαχειριστεί 

το πλεονάζον αίμα, που διαθέτει, αφού αν επιτύχει θα γίνει αρσενικό, ειδάλλως θα 

είναι θηλυκό (Περί ζώων γενέσεως 765 b 11 – 766 a 25). Την συμμετοχή του θήλεος 

στην ανάπτυξη των απογόνων αποδέχεται και ο Ζήνων ο Κιτιεύς (SVF I 128), αλλά 

οι διάδοχοί του φαίνεται ότι μείωναν τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει (SVF 

I 129). 
77 Fr. 99. Παρόμοιες αντιλήψεις εξέφραζε και ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζοντας τις 

τερατογενέσεις ως σφάλματα στην επίτευξη του σκοπού της φύσης λόγω της φθοράς 

του σπέρματος (Φυσικῆς ἀκροάσεως  199 b 3 – 7, πβ. και Περὶ ζώων γενέσεως  728 a 

9 – 11 769 b 24 – 30).   
78 Fr. 96.  
79 Fr. 97 – 98. Φαίνεται ότι η σημασία του αριθμού επτά, με πιθανή προέλευση την 

πυθαγόρεια αριθμολογία, απηχεί αντιλήψεις του Αριστοτέλη, ο οποίος βλέπει με συ-
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Τελικά, οι αντιλήψεις της σχολής σχετικά με την βιολογία, θα οδη-

γήσουν στη συστηματοποίηση της σχετικής γνώσης, δημιουργώντας μία 

νέα επιστήμη. Ωστόσο, αν και η βιολογία αναπτύχθηκε ραγδαία στους 

πρώτους χρόνους του Λυκείου, θα γνωρίσει μία απότομη πτώση του εν-

διαφέροντος για αυτήν και θα εξαφανιστεί από το πρόγραμμα των φιλο-

σοφικών μελετών της σχολής. Ήδη μετά τους πρώτους εκπροσώπους της 

σχολής, φαίνεται ότι παραμένει η αφοσίωση για την καταγραφή του υλι-

κού, υποχωρεί η μέριμνα για την επεξεργασία του, προκειμένου να κατα-

νοηθεί η λειτουργία της φύσης. Τα επιτεύγματα της σχολής σε αυτόν τον 

τομέα θα φτάσουν στη συνέχεια να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τη 

σύνταξη επιτομών, όπως αυτή του Αριστοφάνη του Βυζάντιου80, αλλά το 

ενδιαφέρον για τη βιολογική έρευνα θα σταματήσει για αρκετούς αιώνες 

να είναι τόσο ενεργό, καθώς η αριστοτελική αυθεντία δεν θα αμφισβητη-

θεί σοβαρά, ενώ το ενδιαφέρον για την επιστήμη θα βρίσκεται αναμε-

μειγμένο και με προκαταλήψεις81. 

 

                                                                                                                                                                      

μπάθεια όσους διαχωρίζουν την ηλικία βάσει αυτού του αριθμού (Πολιτικά 1336 b 37 

– 40). Όσον αφορά τον καθορισμό του φύλου, ο Αριστοτέλης παραθέτει διάφορες 

διαδεδομένες λαϊκές αντιλήψεις ως καθοριστικούς ως προς αυτόν παράγοντες, όπως 

για παράδειγμα την άποψη ότι η επικράτηση των βόρειων ανέμων επηρεάζει το έμ-

βρυο καθιστώντας το αρσενικό, ενώ οι νότιοι άνεμοι ευθύνονται για τους θηλυκούς 

απογόνους (Περὶ ζώων γενέσεως  766 b 27 – 35), ενώ γενικά αντιμετωπίζει το σπέρμα 

ως ενεργητική δύναμη, η οποία ενεργεί στην ύλη, την οποία παρέχει το θηλυκό και 

εκφράζει την σαφώς εσφαλμένη άποψη ότι αν η ανάπτυξη του εμβρύου ολοκληρωθεί 

με επιτυχία θα γεννηθούν αρσενικοί απόγονοι (Περὶ ζώων γενέσεως  766 a 14 – 32). 
80 Βλ. σχετ. O. Hellmann, “Peripatetic Biology and the Epitome of Aristophanes of 

Byzantium”, στο Aristo of Ceos – Text, Translation and Discussion, W. W. Forten-

baugh – S.A. White (eds.), Transaction Publishers, New Brunswick and London, 

2006, σελ. 329 – 358.  Σχετικά με την παύση του ενδιαφέροντος για τη βιολογία από 

τους Περιπατητικούς, βλέπε J. Lennox, “The Disappearance of Aristotle’s Biology – 

A Hellenistic Mystery”, Apeiron, 27 (1994), σελ. 7 – 24.   
81 Το ενδιαφέρον για τη μελέτη της βιολογίας κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους απο-

τελεί ένα αντικείμενο, το οποίο ξεφεύγει από τους στόχους αυτής της μελέτης. Οι Βυ-

ζαντινοί και Άραβες λόγιοι ενδιαφέρθηκαν για αυτό κυρίως με την διατήρηση της 

αρχαίας γνώσης, ενώ σοφοί, όπως ο Αβικέννας και ο Αβερρόης, ανέπτυξαν την ιατρι-

κή. Στη Δυτική Ευρώπη ο ηγεμόνας της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Φρειδερίκος 

Β΄ συνέταξε το σύγγραμμα De Arte Venandi Cum Avibus, ενώ ο καθολικός επίσκοπος 

Αλβέρτος ο Μέγας ανέπτυξε ενδιαφέρον για τη βιολογία και εν τέλει των δέκατο τρί-

το αιώνα ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για την ανθρώπινη ανατομία στην Ιταλική χερ-

σόνησο, για να φτάσει τρείς αιώνες αργότερα ο Andreas Vesalius να συγγράψει το 

μνημειώδες De Humani Corporis Fabrica. Βλ. σχετ. με την μελέτη της βιολογίας κα-

τά τον Μεσαίωνα και A. Serafini, The Epic History of Biology, Springer, New York, 

Heidelberg, 1993, σελ. 55 – 58.   
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5. Η φύση της ψυχής και των λειτουργιών της στους Περι-

πατητικούς 
 

 

 

Η αριστοτελική ψυχολογία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνι-

στώσες της σκέψης του Αριστοτέλη. Ο ζωντανός οργανισμός συντίθεται, κατά 

τον φιλόσοφο, από το σώμα και την ψυχή, η οποία έχει την ηγεσία και άρχει 

πάνω στο σώμα με την ψυχή, όντας θεμέλιο της φυσιολογικής ψυχολογίας, να 

εξετάζεται από τον Σταγειρίτη ως ενιαία οντότητα, η οποία είναι συνδεδεμένη 

με το σώμα. Η φύση, η ουσία και οι ιδιότητες της ψυχής, αποτελούν αντικείμε-

να, τα οποία ο φιλόσοφος πραγματεύεται κυρίως στο σύγγραμμα Περὶ Ψυχῆς, 

όπου δηλώνει, ότι η γνώση του χαρακτήρα της ψυχής συμβάλλει στην κατανό-

ηση της αλήθειας και ειδικότερα στην κατανόηση της φύσης, αφού η ψυχή συ-

νιστά την αρχή των έμβιων όντων: «δοκεῖ δὲ καὶ πρὸς ἀλήθειαν ἅπασαν ἡ 

γνῶσις αὐτῆς μεγάλα συμβάλλεσθαι, μάλιστα δὲ πρὸς τὴν φύσιν· ἔστι γὰρ οἷον 

ἀρχὴ τῶν ζῴων. ἐπιζητοῦμεν δὲ θεωρῆσαι καὶ γνῶναι τήν τε φύσιν αὐτῆς καὶ τὴν 

οὐσίαν, εἶθ' ὅσα συμβέβηκε περὶ αὐτήν»1. Η ψυχή είναι ουσία2, καθώς αποτελεί 

μορφή φυσικού σώματος, το οποίο έχει τη δυναμικότητα να ζει και καθώς η 

ουσία συνιστά εντελέχεια, η ψυχή ορίζεται ως εντελέχεια του σώματος: «ἀνα-

γκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν 

ἔχοντος. ἡ δ' οὐσία ἐντελέχεια· τοιούτου ἄρα σώματος ἐντελέχεια»3. Ο Αριστοτέ-

                                                           
1 Περὶ Ψυχῆς 402 a 4 – 8. Η φύση και οι ιδιότητες της ψυχής εξετάζονται βέβαια και σε άλλα 

συγγράμματα του Αριστοτέλη (Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως, 

Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως, Περὶ ἐνυπνίου, Περὶ τῆς καθ ́ ὕπνον μαντικῆς, Περὶ μακροβιότη-

τος καὶ βραχυβιότητος, Περὶ δὲ νεότητος καὶ γήρως, Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου, Περὶ ἀναπνοῆς, 

Ἠθικὰ Νικομάχεια και ο διάλογος Εὐθύδημος). Σχετικά με την θέση της ψυχής στη φιλοσο-

φία του Αριστοτέλη, βλέπε και S. Menn, “Aristotle’s Definition of Soul and the Programme 

of the De Anima”, Oxford Studies in Ancient Philosophy 22 (2002), σελ. 83 – 139.   
2 Η ψυχή αποτελεί την ουσιώδη έννοια ενός σώματος, αφού αυτή προσδίδει σε κάποιο σώμα 

ιδιότητα: «η ψυχή είναι μια υπόσταση με την έννοια της μορφής. Κι αυτό, σημαίνει πως η ψυχή 

είναι αυτό που ένα συγκεκριμένο σώμα ήταν να είναι' ακριβώς όπως αν κάποιο από τα εργα-

λεία ήταν φυσικό σώμα, για παράδειγμα ο πέλεκυς. η υπόσταση του, πράγματι, θα ήταν το να 

είναι πέλεκυς, και η ψυχή του θα ήταν αυτό. γιατί, αν αυτή χωριζόταν από τον πέλεκυ, δε θα 

ήταν πια πέλεκυς, παρά μόνο με το όνομα. Τώρα, όμως, είναι πέλεκυς. Η ψυχή, όμως, δεν είναι 

εκείνο που ήταν να είναι και η μορφή ενός τέτοιου σώματος, αλλά ενός σώματος φυσικού, και 

τέτοιου που να έχει την αρχή της κίνησης και της στάσης μέσα του. Πρέπει, όμως, να εξετάσου-

με αυτό που είπαμε, και σε σχέση με τα μέρη του ζωντανού σώματος. Γιατί, αν το μάτι ήταν 

ζώο, ψυχή του θα ήταν η όραση. αφού αυτή είναι η υπόσταση του ματιού, με την έννοια της 

μορφής. Το μάτι, όμως, είναι η ύλη της όρασης. κι όταν η όραση λείψει, δεν είναι πια μάτι, πα-

ρά μόνο με το όνομα, όπως το πέτρινο και το σχεδιασμένο» (Περὶ Ψυχῆς 412 b 10 – 22, μτφρ. 

Ι.Σ. Χριστοδούλου).   
3 Περὶ Ψυχῆς 412 a 19 – 22. Πβ. και 412 a 27 – b 1, όπου η ψυχή περιγράφεται ως εντελέχεια 

ενός φυσικού, οργανικού σώματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα της ζωής: «διὸ ἡ ψυχή ἐστιν 

ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. τοιοῦτον δὲ ὃ ἂν ᾖ ὀργανικόν».  
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λης απορρίπτει ακόμη ως ανούσια την πλατωνική κατά βάση συζήτηση σχετικά 

με το κατά πόσο αποτελούν ενότητα το σώμα και η ψυχή, αφού αυτή δεν υφί-

σταται ξέχωρα από το σώμα: «ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώμα-

τος, ἢ μέρη τινὰ αὐτῆς, εἰ μεριστὴ πέφυκεν, οὐκ ἄδηλον»4.  

Η ψυχή αποτελεί τον παράγοντα, ο οποίος καθορίζει αν ένα ον έχει ζωή5 

και ο Αριστοτέλης εντοπίζει τρία είδη της, επίπεδα της ψυχής με πυραμιδοειδή 

διαβάθμιση, με κορωνίδα τον άνθρωπο και τον λόγο του. Στην βάση της πυρα-

μίδας εντοπίζει την θρεπτική ψυχή, η οποία αποτελεί την κατώτερη βαθμίδα και 

σχετίζεται με την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή, την αισθητική, ιδιότητες της 

οποίας αποτελούν η κίνηση και η αντίληψη και την διανοητική, η οποία, ως 

ανώτερη βαθμίδα  συνδέεται με τη νόηση: «Κι όσες από τις δυνάμεις της ψυχής 

αναφέραμε, άλλα όντα τις έχουν όλες… και άλλα κάποιες από αυτές, ενώ μερικά 

μία και μόνη… ως ικανότητες αναφέραμε τη θρεπτική, την ικανότητα της επιθυ-

μίας, της αίσθησης, της κίνησης στο χώρο, τη διανοητική ικανότητα. Τα φυτά, 

τώρα, έχουν μόνο τη θρεπτική ικανότητα, ενώ άλλα όντα αυτή και την ικανότητα 

για αίσθηση. Αν όμως έχουν την ικανότητα της αίσθησης, έχουν και αυτή της ό-

ρεξης… Μερικά ζώα, όμως, κοντά σε αυτά, έχουν και την ικανότητα να κινούνται 

στο χώρο, και άλλα τη διανοητική ικανότητα και νου, για παράδειγμα οι άνθρω-

ποι και, αν υπάρχει, κάποιο άλλο ον, που να είναι όπως αυτοί, ή και ανώτερο 

από αυτούς…Το ίδιο, περίπου, με αυτό που ισχύει για τα σχήματα, συμβαίνει και 

με την ψυχή. γιατί πάντα, σε ό,τι ακολουθεί, υπάρχει δυνάμει το προηγούμενο, 

τόσο στα σχήματα όσο και στα έμψυχα. όπως, για παράδειγμα, στο τετράγωνο 

υπάρχει το τρίγωνο, και στην ικανότητα για την αίσθηση η θρεπτική ικανότη-

τα…Γιατί, χωρίς τη θρεπτική ικανότητα, η ικανότητα για αίσθηση δεν υπάρχει' 

όμως, στα φυτά, η ικανότητα της θρέψης χωρίζεται από την ικανότητα της αίσθη-

σης. Και, πάλι, χωρίς την αίσθηση της αφής δεν υπάρχει καμία από τις άλλες αι-

σθήσεις, ενώ η αφή υπάρχει χωρίς τις άλλες»6. Υπάρχει δηλαδή κάποιο είδος ε-

ξελικτικής ιεραρχίας ανάμεσα στους οργανισμούς, όπως στο κάθε είδος το έμ-

βρυο αποτελεί την πιο απλή μορφή του οργανισμού και εξελισσόμενο τελειώ-

νεται στην μορφή, την οποία έχει ως σκοπό να φτάσει ο οργανισμός στην ακμή 

του, κατά παρόμοιο τρόπο στην φύση υφίσταται μία κλίμακα, η οποία ξεκινά 

από τους πιο απλούς οργανισμούς τα φυτά, τα ασπόνδυλα και καταλήγει στον 

άνθρωπο και στα όντα, που είναι ανώτερά του. Μάλιστα, ο οργανισμός, ο οποί-

ος ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα, αφομοιώνει τις ψυχικές ιδιότητες των κατώ-

                                                           
4 Περὶ Ψυχῆς 413 a 4 – 5. Πβ. και 412 b 6 – 9: «εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἴη 

ἂν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ. διὸ καὶ οὐ δεῖ ζητεῖν εἰ ἓν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ 

σῶμα, ὥσπερ οὐδὲ τὸν κηρὸν καὶ τὸ σχῆμα, οὐδ' ὅλως τὴν ἑκάστου ὕλην καὶ τὸ οὗ ἡ ὕλη· τὸ 

γὰρ ἓν καὶ τὸ εἶναι ἐπεὶ πλεοναχῶς λέγεται, τὸ κυρίως ἡ ἐντελέχειά ἐστιν». Ο Αριστοτέλης α-

ντιτίθεται εμφανώς στον πλατωνικό δυϊσμό,  σύμφωνα με τον οποίο η ψυχή είναι διακριτή 

και προϋπάρχουσα του σώματος (Φαίδων 78 b 84 – b 8) 
5 Περὶ Ψυχῆς 413 a 20 – 22: «λέγομεν οὖν, ἀρχὴν λαβόντες τῆς σκέψεως, διωρίσθαι τὸ ἔμψυ-

χον τοῦ ἀψύχου τῷ ζῆν».  
6 Περὶ Ψυχῆς 414 a 32 – b 19, μτφρ. Ι.Σ. Χριστοδούλου.  
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τερων βαθμίδων αλλά αυτή η σχέση ανάμεσα στους οργανισμούς εξυπηρετεί 

την ταξινόμησή και την ιεράρχησή τους και δεν στοχεύει στην παράθεση μιας 

εξελικτικής θεωρίας, αφού ο Αριστοτέλης δεν πιστεύει ότι κάποιο είδος έχει τη 

δυνατότητα να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό7.  

Ο Θεόφραστος διαδεχόμενος τον Αριστοτέλη, διατήρησε ζωντανό το εν-

διαφέρον της σχολής για την μελέτη των ιδιοτήτων της ψυχής, συγγράφοντας 

μάλιστα και έργο τιτλοφορούμενο Περὶ Ψυχῆς, το μεγαλύτερο τμήμα του οποί-

ου πραγματεύεται ο Πρισκιανός από τη Λυδία8, ενώ ο Ιάμβλιχος, αναφέρει ότι 

ο Θεόφραστος αποκαλούσε την ψυχή εντελέχεια, συμφωνώντας με τον ιδρυτή 

της σχολής: «Τινὲς μὲν τῶν <Ἀριστοτελικῶν> αἰθέριον σῶμα τὴν ψυχὴν τίθε-

νται· ἕτεροι δὲ τελειότητα αὐτὴν ἀφορίζονται κατ' οὐσίαν τοῦ θείου σώματος, ἣν 

ἐντελέχειαν καλεῖ <Ἀριστοτέλης,> ὥσπερ δὴ ἐν ἐνίοις <Θεόφραστος,> ἢ τὸ ἀπο-

γεννώμενον ἀπὸ τῶν θειοτέρων γενῶν ὅλων, ὥσπερ ἄν τις νεωτερίσειεν ἐν ταῖς 

ἐπινοίαις· ἢ τὸ συγκεκραμένον τοῖς σώμασιν, ὥσπερ οἱ <Στωικοὶ> λέγουσιν»9.   

 Ο Θεμίστιος μνημονεύει ακόμη, ότι κατά τον Θεόφραστο, ο νους αποτε-

λεί την πηγή των πάντων, είναι απαθής, εκτός αν ενεργεί και ακόμη είναι δια-

κριτός από το σώμα, αλλά διαστέλλεται σε δύο είδη διάνοιας, οι οποίες ταυτό-

χρονα είναι διακριτές, αλλά συνιστούν και ενότητα. Η μία, που δεν ορίζεται, 

χαρακτηρίζεται παθητική ή κοινή και είναι φθαρτή και ενωμένη με το σώμα και 

μία άλλη, η οποία αποτελεί σύμμειξη δυνητικής και ενεργού διάνοιας, είναι 

διακριτή από το σώμα, άφθαρτη και αδημιούργητη: «ἐξ ὧν ἁπάντων δῆλόν 

ἐστιν, ὅτι οὐ φαύλως ὑπονοοῦμεν ἄλλον μέν τινα παρ' αὐτοῖς εἶναι τὸν παθητικὸν 

νοῦν καὶ φθαρτόν, ὃν καὶ κοινὸν ὀνομάζουσι καὶ ἀχώριστον τοῦ σώματος, καὶ 

διὰ τὴν πρὸς τοῦτον μῖξιν τὴν λήθην καὶ τὴν ἀπάτην γίνεσθαί φησιν ὁ Θεόφρα-

στος· ἄλλον δὲ τὸν ὥσπερ συγκείμενον ἐκ τοῦ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ, ὃν καὶ χωρι-

                                                           
7 Ο Αριστοτέλης βέβαια, όπως παρατήρησε και ο Κ. Δαρβίνος στην εισαγωγή του έργου του 

Η Καταγωγή των ειδών, μνημονεύει τον μηχανισμό της φυσικής επιλογής, όταν παρατηρεί 

ότι η φύση διατηρεί όσους οργανισμούς προσαρμόζονται και οι υπόλοιποι καταστρέφονται.  
8 Πρισκιανός, Μετάφρασις τῶν Θεοφράστου Περὶ αἰσθήσεως (Supplementum Aristotelicum 

vol. 1,2 = Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 265, 273 – 277B, 278, 282, 294 – 297, 298B, 299, 

307 B – D, 311 – 312, 316 – 319). Βλ. σχετ. C. B. Schmitt, Priscianus Lydus, Catalogus 

Translationum et Commentariorum: Mediaeval and Renaissance Latin translations commen-

taries, τόμ. 3, Cranz, F.E. – Kristeller, P.O. (eds), Washington D.C., 1976, σελ. 75 – 85, κα-

θώς και M. Perkams, “Priscian of Lydia, Commentator on the "de Anima" in the Tradition of 

Iamblichus”, Mnemosyne Fourth Series 58 (2005), σελ. 510-530.  
9 Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 269 (= Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον Ι 49,32). Γενικότερα, σχετικά 

με τις αντιλήψεις του Θεόφραστου για την ψυχή βλέπε και P.M. Huby, Theophrastus of Ere-

sus – Sources for his Writings, Thought and Influence: Commentary, Vols. 4 – 5, Psychology, 

W.W. Fortenbaugh et al. (eds.), with contributions on the Arabic material by D. Gutas, (ed.), 

Brill, Leiden, 1999, καθώς και G. M. Stratton, Theophrastus and the Greek Physiological 

Psychology before Aristotle, Allen and Unwin, Berkeley, 1917.  
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στὸν τοῦ σώματος εἶναι τιθέασι καὶ ἄφθαρτον καὶ ἀγένητον, καὶ πὼς μὲν δύο φύ-

σεις τούτους τοὺς νοῦς, πὼς δὲ μίαν· ἓν γὰρ τὸ ἐξ ὕλη καὶ εἴδους»10.     

Καθώς τα περισσότερα κείμενα των εκπροσώπων της σχολής έχουν χα-

θεί, δεν είναι εφικτή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την προ-

σέγγιση αρκετών εξ αυτών και η άποψή τους εμφανίζεται πλέον ως μικρό τμή-

μα μιας ευρύτερης εικόνας. Έτσι, στα συγγράμματα του Εύδημου, συναντάμε 

μία αναφορά στην πίστη των Μάγων στην μετεμψύχωση11, καθώς και την ανα-

γνώριση από τον φιλόσοφο της ύπαρξης ψυχικών λειτουργιών στα ζώα, όπως 

είναι η διάνοια και τα συναισθήματα12, ενώ στο έργο του Λύκωνα, η ψυχή συν-

δέεται με την ευδαιμονία, η οποία ορίζεται ως η αληθινή χαρά της ψυχής: «ναὶ 

μὴν Λύκων ὁ Περιπατητικὸς τὴν ἀληθινὴν χαρὰν τῆς ψυχῆς τέλος ἔλεγεν εἶναι»13. 

Συνεπώς, ο Λύκων συνέδεε την ευδαιμονία με μία νοητική κατάσταση, ενώ πί-

στευε ακόμη ότι η θλίψη δεν συνδέεται με πάθη της ψυχής και προκαλείται από 

ασήμαντα πράγματα, τα οποία επηρεάζουν μόνο την τύχη και το σώμα14. Ο μα-

θητής του ο Αρίστων πραγματευόμενος συναισθήματα, όπως τον φθόνο, τα πε-

ριέγραφε ως ψυχικά ελαττώματα παρομοιάζοντάς τα με σωματικά μειονεκτή-

ματα, όπως φαίνεται και από τη δήλωσή του ότι ο φθόνος αποτελεί κάτι σαν 

οφθαλμική πάθηση της ψυχής15. Ο ίδιος, φαίνεται ότι πίστευε, ότι η ψυχή είναι 

δυνατόν να επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι διαθέτουν τη δυ-

νατότητα να μεταβάλλουν την ψυχική και διανοητική κατάσταση του ανθρώ-

που: «Ἀρίστων δὲ ὁ Περιπατητικὸς φιλόσοφος ἐν τῇ Κέῳ πηγὴν φησὶν ὕδατος 

εἶναι, ἀφ' ἧς τοὺς πίνοντας ἀναισθήτους γίνεσθαι ταῖς ψυχαῖς· εἶναι δὲ καὶ ἐπὶ 

ταύτης ἐπίγραμμα τοιόνδε· ἡδεῖα ψυχροῖο ποτοῦ λιβάς, ἣν ἀναβάλλει πηγή· ἀλλὰ 

νόῳ πέτρος ὁ τῆσδε πιών»16. Πίστη στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων 

στην ψυχική κατάσταση εκφράζει και ο Χαμαιλέων, ο οποίος αναγνώριζε ότι η 

μουσική καταπραΰνει τα ήθη, μνημονεύοντας το παράδειγμα του Πυθαγόρειου 

Κλεινία και κάνοντας νύξη της επιρροής των Πυθαγόρειων σε τέτοια ζητήματα: 

«καὶ γὰρ τὰ ἤθη παιδεύει καὶ τοὺς θυμοειδεῖς καὶ τὰς γνώμας διαφόρους κατα-

πραΰνει (ενν. ἡ μουσική). Κλεινίας γοῦν ὁ Πυθαγόρειος, ὡς Χαμαιλέων ὁ Ποντι-

κὸς ἱστορεῖ, καὶ τῷ βίῳ καὶ τοῖς ἤθεσιν διαφέρων, εἴ ποτε συνέβαινεν χαλεπαίνειν 

αὐτὸν δι' ὀργήν, ἀναλαμβάνων τὴν λύραν ἐκιθάριζεν. πρὸς δὲ τοὺς ἐπιζητοῦντας 

                                                           
10 Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 320A = Θεμίστιος, Παράφρασις εἰς τὸ περὶ ψυχῆς 108. 29 – 

34. Βλέπε γενικότερα στο ίδιο από 107.30 - 108. 34. Εδώ βέβαια υπονοείται η φθαρτότητα 

του οργάνου, στο οποίο εδράζεται η ψυχή, αλλά και η αϋλότητα των ψυχικών δυνάμεων.  
11 Fr. 89.  
12 Fr. 129 – 132.  
13 Fr. 20. 
14 Fr. 19. 
15 Fr. 13 III. Παρόμοια περιγράφει και ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, ο οποίος δήλωνε ότι η οργή 

τυφλώνει τις αισθήσεις (Fr. 122 I). 
16 Fr. 34 – 35.  
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τὴν αἰτίαν ἔλεγεν· “πραΰνομαι”»17. Η επίδραση των Πυθαγόρειων είναι φανερή 

και στην μνεία του Ιερώνυμου στην επίσκεψη του Πυθαγόρα στον Άδη, όπου 

παρακολούθησε την τιμωρία των ψυχών του Ομήρου και του Ησιόδου18. Φυσι-

κά δεν συνάγεται από το κείμενο, αν ο Ιερώνυμος ενστερνίζεται τη θέση, κατά 

την οποία οι ψυχές συνεχίζουν να υφίστανται μετά την καταστροφή του σώμα-

τος και υπομένουν διάφορες τιμωρίες ως αντίποινα για σφάλματα που διέπρα-

ξαν όσο ζούσαν. Αποτελεί πιθανότερο ενδεχόμενο απλά να παραθέτει μία δια-

δεδομένη στους κύκλους των Πυθαγορείων αντίληψη, κατά την οποία οι ψυχές 

εκείνων, οι οποίοι διαπράττουν ύβρη, όπως οι ποιητές που περιγράφουν τη ζωή 

των θεών, με ανόσιο κατά τους Πυθαγόρειους τρόπο, βασανίζονται μετά τον 

θάνατο.    

Αν και ο Θεόφραστος συνέχισε  να υποστηρίζει τις αντιλήψεις, τις οποίες 

εξέφρασε ο ιδρυτής του Λυκείου σχετικά με την φύση της ψυχής, η αποδοχή 

αυτών των απόψεων από τη σχολή δεν υπήρξε ομόφωνη. Έτσι, αποκλίνοντας 

από τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη, ο Αριστόξενος προάγει την άποψη ότι η 

ψυχή ταυτίζεται με την αρμονία, αφού πρέσβευε ότι στο ανθρώπινο σώμα υφί-

σταται κάτι, ανάλογο της αρμονίας η οποία  υπάρχει στη μουσική και κατ’ ανα-

λογία, όπως παράγονται ήχοι από ένα μουσικό όργανο, με παρόμοιο τρόπο πα-

ράγονται διάφορες κινήσεις στο σώμα, οι οποίες συμβάλλουν στην γενεσιουρ-

γία της αρμονίας: «…ο Αριστόξενος, μουσικός και φιλόσοφος ο ίδιος, υποστήριζε 

ότι η ψυχή αποτελεί κάποιου είδους τόνο (intentionem) του σώματος, όπως αυτό 

που αποκαλείται αρμονία στη μουσική και πίστευε ότι από την φύση και μορφή 

όλου του σώματος, προκαλούνται διάφορες κινήσεις, όπως εκείνες, οι οποίες 

προέρχονται από κάποιο όργανο»19. Ο Κικέρων στο πλαίσιο της αντιυλιστικής 

του βιοθεωρίας, μνημονεύοντας τη θέση του Αριστόξενου, την απορρίπτει ψέ-

γοντας εντονότατα τις περί ψυχής αντιλήψεις του Αριστόξενου, αλλά ακόμη και 

την υπόληψή του ως φιλοσόφου. Κατά την γνώμη του, η συνταύτιση ψυχής και 

αρμονίας, προσδίδει υλικές ιδιότητες στην ψυχή και από αυτήν απορρέει το συ-

                                                           
17 Fr. 4, Βλ. σχετ. και Fr. 5. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πίστη στην δυνατότητα της μουσικής 

να επιδρά στην ψυχική διάθεση μνημονεύεται και από τον Πλάτωνα (βλ. ενδ. Πολιτεία 398 c 

– 403 a, Πρωταγόρας 325 c – 326 b, Νόμοι 654 b). 
18 Fr. 42: «φησὶ δ' Ἱερώνυμος κατελθόντα αὐτὸν (ενν. Πυθαγόραν) εἰς Ἅιδου τὴν μὲν Ἡσιόδου 

ψυχὴν ἰδεῖν πρὸς κίονι χαλκῷ δεδεμένην καὶ τρίζουσαν, τὴν δὲ Ὁμήρου κρεμαμένην ἀπὸ δέν-

δρου καὶ ὄφεις περὶ αὐτὴν ἀνθ' ὧν εἶπον περὶ θεῶν, κολαζομένους δὲ καὶ τοὺς μὴ θέλοντας συ-

νεῖναι ταῖς αὑτῶν γυναιξί. καὶ δὴ καὶ διὰ τοῦτο τιμηθῆναι ὑπὸ τῶν ἐν Κρότωνι».  
19 Fr. 120 a. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Αριστόξενος περιγράφει ακόμη και τον κόσμο ως αρ-

μονία: «Διόδωρος δὲ ὁ Ἐρετριεὺς καὶ Ἀριστόξενος ὁ μουσικός φασι πρὸς Ζαράταν τὸν Χαλ-

δαῖον ἐληλυθέναι Πυθαγόραν. τὸν δὲ ἐκθέσθαι αὐτῷ δύο εἶναι ἀπ' ἀρχῆς τοῖς οὖσιν αἴτια, πα-

τέρα καὶ μητέρα…ἐκ δὲ τούτων πάντα τὸν κόσμον συνεστάναι, ἐκ θηλείας καὶ ἄρρενος. εἶναι δὲ 

τὸν κόσμον φησὶν κατὰ μουσικὴν ἁρμονίαν, διὸ καὶ τὸν ἥλιον ποιεῖσθαι τὴν περίοδον ἐναρμό-

νιον» (Fr. 13). Σχετικά με την αντίληψη κατά την οποία η ψυχή αποτελεί αρμονία και την 

διάδοσή της στο Λύκειον, βλέπε και V. Caston, “Epiphenomenalisms – Ancient and 

Modern”, The Philosophical Review 106 (1997), σελ. 309 – 363, καθώς και H. B. Gottschalk, 

“Soul as Harmonia”, Phronesis 16 (1971), σελ. 179 – 198.   
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μπέρασμα ότι ο θάνατος του σώματος επιφέρει και τον αφανισμό της ψυχής – 

καθώς αυτή αποτελείται από ύλη – αφού η ψυχή θα κείται εκτός τόνου και θα 

διαλυθεί η αρμονία: «…si est Aristoxeni harmonia (ενν. animus) dissolvetur»20. 

Τις αντιλήψεις του Αριστόξενου επικρίνει και ο Λακτάντιος, ο οποίος υποστη-

ρίζει, ότι αν είχε ισχύ αυτή η περιγραφή της ψυχής, στο ενδεχόμενο που κάποιο 

μέλος του σώματος θα δεχόταν πλήγμα, η αρμονία συνακόλουθα θα έπρεπε να 

καταρρεύσει, οδηγώντας τον οργανισμό στον θάνατο, ενώ ακόμη τονίζεται ότι 

η σύνδεση της μουσικής με την ψυχή είναι ατυχής, καθώς η αρμονία, η οποία 

παράγεται από ένα μουσικό όργανο, είναι αποτέλεσμα της επέμβασης κάποιου 

εξωτερικού παράγοντα (του μουσικού), ενώ αντίθετα η ψυχή κινείται η ίδια με 

τις δικές της δυνάμεις21. 

Τόσο ο Κικέρων όσο και ο Λακτάντιος πιστεύουν ότι η ταύτιση ανάμεσα 

στην ψυχή και την αρμονία, συνιστά αποκήρυξη της υπόστασης της ψυχής22. Ο 

Κικέρων ιδίως ασκεί εντονότατη κριτική στον Αριστόξενο, δηλώνοντας ότι θα 

ήταν σοφότερη επιλογή από την πλευρά του Αριστόξενου να ακολουθούσε το 

ρητό, κατά το οποίο συνίσταται στους ανθρώπους να ακολουθούν το χάρισμά 

τους σε όποιους τομείς είναι ικανοί, ενασχολούμενος μόνο με τη μουσική, ε-

γκαταλείποντας την φιλοσοφία σε ικανότερους στοχαστές, όπως ο διδάσκαλος 

του, ο Αριστοτέλης23. Ο Κικέρων εντοπίζει την πηγή αυτής της αντίληψης του 

Αριστόξενου στον Πλάτωνα24, αναφερόμενος αναμφισβήτητα σε όσα αναφέρει 

ο Σιμμίας στον Φαίδωνα, όπου παραλληλίζει την ψυχή με την αρμονία, η οποία 

παράγεται από μια λύρα, αφού, όπως η αρμονία, ομοίως και η ψυχή είναι αόρα-

τη και θεϊκή, ενώ στη συνέχεια υποστηρίζει ότι όπως με την καταστροφή της 

λύρας εξαφανίζεται η αρμονία, έτσι και με την καταστροφή του σώματος κατα-

στρέφεται η ψυχή25. Ωστόσο, στον πλατωνικό διάλογο φαίνεται ότι απηχούνται 

απόψεις, οι οποίες έλκουν την προέλευσή τους από τους Πυθαγόρειους, οι ο-

ποίοι υπήρξαν οι πρώτοι, οι οποίοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν και να συνδέ-

σουν τον κόσμο με την χρήση των αριθμών και της αρμονίας, αν και ούτε οι 

Πυθαγόρειοι ούτε ο Πλάτων έπαψαν να υποστηρίζουν την αθανασία της ψυ-

χής26.  

                                                           
20 Fr. 119.  
21 Fr. 120 d. Δηλαδή η ψυχή είναι αυτοκινούμενη. Σχετικά με το αὐτοκίνητον  βλ. το δεύτερο 

κεφάλαιο αυτού του μέρους της παρούσης, σελ. 215.  
22 Fr. 118, 120 c.  
23 Fr. 120 b. 
24 Fr. 120 a. 
25 Φαίδων 85 b – 86 d.  
26 Μετά τά Φυσικά 985 b 26 – 986 a 6: «…καθώς οι αριθμοί στα μαθηματικά έρχονται πρώτοι 

από τη φύση τους και επειδή (ενν. οι Πυθαγόρειοι) θεωρούσαν ότι σε αυτούς τους αριθμούς 

παρατηρούν πολλές ομοιότητες με τα όντα και τα γεγονότα, πολύ περισσότερες από όσες στο 

πυρ, τη γη και το νερό και θεωρούσαν επιπλέον, ότι κάθε αριθμός με τις ιδιότητές του αντιπρο-

σωπεύει την δικαιοσύνη, την ψυχή, τον νου κ.ο.κ., ενώ μάλιστα στους αριθμούς έβλεπαν ακόμη 

τις ιδιότητες και τις σχέσεις των μουσικών αρμονιών. Αφού λοιπόν όλα τα άλλα όντα φαίνο-

νταν να αποτελούν τέλεια απεικόνιση των αριθμών και εφόσον οι αριθμοί είναι πρωταρχικοί 
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Όπως επισήμαναν ο Κικέρων και ο Λακτάντιος, αποτελεί ένα βασικό 

μειονέκτημα της θεωρίας του Αριστόξενου, η τύχη της ψυχής μετά την κατα-

στροφή του σώματος. Ασφαλώς, οι Πυθαγόρειοι δεν θα ασχολούνταν με τέ-

τοιου είδους ερωτήματα, εφόσον κατά την επικρατούσα σε αυτούς αντίληψη, 

μετά τον αφανισμό του σώματος, η ψυχή απλά μετακινείται σε κάποιο άλλο 

σώμα, μετέχοντας σε έναν κύκλο μετενσαρκώσεων: «ἃ μὲν οὖν ἔλεγε τοῖς συ-

νοῦσιν οὐδὲ εἷς ἔχει φράσαι βεβαίως· καὶ γὰρ οὐχ ἡ τυχοῦσα ἦν παρ' αὐτοῖς σιω-

πή. μάλιστα μέντοι γνώριμα παρὰ πᾶσιν ἐγένετο πρῶτον μὲν ὡς ἀθάνατον εἶναι 

φησὶ τὴν ψυχήν, εἶτα μεταβάλλουσαν εἰς ἄλλα γένη ζῴων, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι 

κατὰ περιόδους τινὰς τὰ γενόμενά ποτε πάλιν γίνεται, νέον δ' οὐδὲν ἁπλῶς ἔστι, 

καὶ ὅτι πάντα τὰ γινόμενα ἔμψυχα ὁμογενῆ δεῖ νομίζειν. φέρεται γὰρ εἰς τὴν 

Ἑλλάδα τὰ δόγματα πρῶτος κομίσαι ταῦτα Πυθαγόρας»27. Ο Αριστόξενος γνώρι-

ζε βεβαίως αυτές τις αντιλήψεις, μνημονεύοντας μάλιστα και τις μετακινήσεις, 

τις οποίες πραγματοποίησε η ψυχή του Πυθαγόρα σε διάφορα σώματα και αν 

και δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, ενδεχομένως να αποδεχόταν και ο ίδιος τις 

σχετικές θεωρίες των Πυθαγορείων, συνδέοντας επιπλέον την θεωρία του Πυ-

θαγόρα περί του ψυχογονικού κύβου με τις αντιλήψεις περί μετεμψυχώσεως, 

δηλώνοντας ακόμη ότι ο Πυθαγόρας αποτελούσε μετεμψύχωση του ήρωα του 

Τρωικού πολέμου Ευφόρβου και αναφέροντας ότι ο Πυθαγόρας ακολουθούσε 

έναν κύκλο μετεμψυχώσεων διάρκειας διακοσίων δεκαέξι ετών, ίση χρονικά με 

το άθροισμα του ψυχογονικού κύβου: «Ἀνδροκύδης τε ὁ Πυθαγορικὸς ὁ περὶ 

τῶν συμβόλων γράψας καὶ Εὐβουλίδης ὁ Πυθαγορικὸς καὶ Ἀριστόξενος καὶ 

Ἱππόβοτος καὶ Νεάνθης οἱ <τὰ> κατὰ τὸν ἄνδρα ἀναγράψαντες σιϛʹ ἔτεσι τὰς με-

τεμψυχώσεις τὰς αὐτῷ (ενν. Πυθαγόρᾳ) συμβεβηκυίας ἔφασαν γεγονέναι»28.  

O Αριστόξενος στο σημείο αυτό φαίνεται ότι αφίσταται από θέσεις του 

ιδρυτή της σχολής, εφόσον ο Αριστοτέλης απορρίπτει την θέση, κατά την οποία 

η ψυχή ταυτίζεται με την αρμονία, υποστηρίζοντας ότι η αρμονία αποτελεί μια 
                                                                                                                                                                                     

σε ολόκληρη τη φύση, πίστεψαν ότι τα στοιχεία των αριθμών αποτελούν στοιχεία όλων των ό-

ντων και ότι ολόκληρος ο ουρανός δεν είναι τίποτε άλλο παρά αρμονία και αριθμός. Επομένως 

όσες αναλογίες μπορούσαν να προβάλουν μεταξύ των αριθμών και των αρμονιών απ’ τη μια 

και ανάμεσα στις μεταβολές, τα μέρη του ουρανού και τη γενική διάταξη του κόσμου απ’ την 

άλλη, τις συγκέντρωσαν εντάσσοντάς τες στο σύστημά τους». Βλ. σχετ. και Ἱεροκλής, Ὑπόμνη-

μα εἰς τά χρυσᾶ ἔπη XXVI 5. 1 – 4: «διατείνει δὲ αὕτη ἡ καθαρότης ἕως σιτίων καὶ ποτῶν καὶ 

τῆς ὅλης διαίτης τοῦ θνητοῦ ἡμῶν σώματος, ἐν ᾧ τὸ αὐγοειδὲς ἔγκειται προσπνέον τῷ ἀψύχῳ 

σώματι ζωὴν καὶ τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ συνέχον». Βλ. Ακόμη και C. Huffman, “The Pythagore-

an Conception of the Soul from Pythagoras to Philolaus”, στο Body and Soul in Ancient Phi-

losophy, D. Frede, B. Reis (eds.), De Gruyter, Berlin, 2009, σελ. 21 – 40. Η θέση των Πυθα-

γορείων περί της σύνδεσης ανάμεσα στην ψυχή και την αρμονία επιβίωσε αρκετά, ώστε να 

είναι γνωστή και σε νεότερους στοχαστές (Βλ. ενδ. J. Kepler, The Harmony of the World, 

trns. E.J. Aiton et al., American Philosophical Society, Philadelphia, 1997, σελ. 133).    
27 DK 8a (=Πορφύριος, Πυθαγόρειος βίος 19). Πβ. και Διογένης Λαέρτιος VIII 36, όπου ο 

Ξενοφάνης περιπαίζει αυτήν την αντίληψη του Πυθαγόρα: «καί ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύ-

λακος παριόντα φασὶν ἐποικτῖραι καὶ τόδε φάσθαι ἔπος· “παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ', ἐπεὶ ἦ φίλου 

ἀνέρος ἐστὶ ψυχή, τὴν ἔγνων φθεγξαμένης ἀΐων”».  
28 Fr. 12, πβ. και Διογένης Λαέρτιος VIII 4.  
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αναλογία σύνθεσης των διαφόρων συστατικών που έχουν μιχθεί ώστε να προ-

κύψει αυτή και η ψυχή θα ήταν αδύνατον να είναι κάτι από αυτά, ενώ επιπλέον 

η αρμονία δεν διαθέτει την ικανότητα να παραχθεί κίνηση και η παραγωγή κί-

νησης συνιστά βασικό γνώρισμα της ψυχής: «καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν κρᾶσιν καὶ 

σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι, καὶ τὸ σῶμα συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων. καίτοι γε ἡ μὲν 

ἁρμονία λόγος τίς ἐστι τῶν μιχθέντων ἢ σύνθεσις, τὴν δὲ ψυχὴν οὐδέτερον οἷόν τ' 

εἶναι τούτων. ἔτι δὲ τὸ κινεῖν οὐκ ἔστιν ἁρμονίας, ψυχῇ δὲ πάντες ἀπονέμουσι 

τοῦτο μάλισθ' ὡς εἰπεῖν»29.  

                                                           
29 Περί ψυχῆς 407b 30 – 408a 1. Ο Αριστοτέλης γνωρίζει ότι αρκετοί φιλόσοφοι συνδέουν 

την ψυχή με την αρμονία: «καί τις ἔοικε συγγένεια ταῖς ἁρμονίαις καὶ τοῖς ῥυθμοῖς εἶναι· διὸ 

πολλοί φασι τῶν σοφῶν οἱ μὲν ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχήν, οἱ δ' ἔχειν ἁρμονίαν» (Πολιτικά 

1340 b 17 – 19). Στο Περί ψυχῆς δηλώνει ακόμη ότι θα ταίριαζε περισσότερο να ταυτιζόταν 

οι σωματικές αρετές όπως η υγεία με την αρμονία παρά να εξομοιώνεται με την ψυχή: 

«ἁρμόζει δὲ μᾶλλον καθ' ὑγιείας λέγειν ἁρμονίαν, καὶ ὅλως τῶν σωματικῶν ἀρετῶν, ἢ κατὰ 

ψυχῆς» (408 a 1 – 3). Ο παραλογισμός αυτής της ταύτισης αποκαλύπτεται όταν αποπειραθεί 

κανείς να αποδώσει τα πάθη και τις ενέργειες της ψυχής στην αρμονία: «φανερώτατον δ' εἴ 

τις ἀποδιδόναι πειραθείη τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἁρμονίᾳ τινί· χαλεπὸν γὰρ ἐφαρμό-

ζειν» (408 a 3 – 5). Αναφέρει ακόμη ότι ταιριάζει η χρήση του όρου αρμονία σε δυο κυρίως 

περιπτώσεις και σε καμία από αυτές δεν δύναται να αντικατασταθεί αυτός ο όρος με την ψυ-

χή. Η πρώτη χρήση του όρου αναφέρεται σε σχέση με μεγέθη που έχουν κίνηση και θέση, 

όταν η αρμονία σημαίνει τη διάθεση και τη συνοχή των τμημάτων τους με τέτοιο τρόπο, ώ-

στε να αποφεύγεται η εισαγωγή στο σύνολο οποιουδήποτε στοιχείου είναι ομοιογενές με αυ-

τό, ενώ η δεύτερη χρήση του όρου αφορά την σχέση μεταξύ των συστατικών τα οποία έχουν 

αναμιχθεί. Ο Αριστοτέλης επικρίνει ακόμη την θέση ότι η ψυχή είναι αρμονία με την έννοια 

της σύνθεσης των μελών του σώματος, καθώς υπάρχουν αρκετές και ποικιλότροπες συνθέ-

σεις των μελών (Περί ψυχῆς 408a 2 – 408a 12). Ασκεί ακόμη κριτική κατά αυτής της αντί-

ληψης και στον χαμένο διάλογο του Εὔδημο, όπου επισημαίνει ότι το αντίθετο της αρμονίας 

είναι η ἀναρμοστία (δυσαρμονία), ενώ δεν υφίσταται κάτι αντίθετο αναφορικά με την ψυχή. 

Συνεπώς αν η δυσαρμονία των στοιχείων του ζώου είναι η ασθένεια, η αρμονία δύναται να 

αποκληθεί υγεία αλλά όχι ψυχή (Rose Fr. 44, πβ. και Φυσικῆς ἀκροάσεως 188 b 12 – 16). 

Φαίνεται ότι κατά τον Αριστοτέλη, δεν υφίσταται αντίληψη περί ψυχικής υγείας ή ασθένειας 

διακριτής από το σώμα, αφού και ο νους δεν εξαρτάται από κάποιο όργανο και συνεπώς δεν 

ασθενεί. Στα ψευδο-αριστοτελικά Προβλήματα (ΧΧΧ 1) οι διαφορές στην ψυχική κατάσταση 

των ανθρώπων αποδίδονται στις ιδιότητες της μέλαινας χολής, η οποία καθορίζει τα συναι-

σθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου ανάλογα με τη θερμοκρασία της. Αν θέλουμε να 

βρούμε στο έργο του κάτι, το οποίο να προσδιορίζει την έννοια της ψυχικής ασθένειας θα 

πρέπει να το αναζητήσουμε στο Περί ψυχῆς, όπου περιγράφει την ψυχή ως «ἐντελέχεια ἡ 

πρώτη σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος» (412 a 27 – 28), ενώ στη συνέχεια παρουσιά-

ζει τις ιδιότητες του ζωντανού οργανισμού ως ικανότητες των οργάνων, τα οποία τον αποτε-

λούν. Έτσι, κατά την παρατήρηση του A. Preus, προκύπτει ένας πιθανός ορισμός της υγείας 

ως επαρκούς λειτουργίας των οργάνων και συνακόλουθα και ένας ορισμός της ασθένειας ως 

ανεπαρκούς λειτουργίας των οργάνων (“Aristotle on Healthy and Sick Souls”, The Monist 69 

(1986), σελ. 416 – 433). Σχετικά με την κριτική του Αριστοτέλη βλέπε ακόμη H. Granger, 

Aristotle’s Idea of the Soul, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1996, σελ. 10 – 14, κα-

θώς και A. H. Chroust, “Eudemus or On the Soul: A lost Dialogue of Aristotle on the Immor-

tality of the Soul”, Mnemosyne 19 (1966), σελ. 17 – 30. 
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Ο Αριστόξενος επιχειρεί καταφανώς να συμβιβάσει την αριστοτελική φι-

λοσοφία με τις αντιλήψεις των Πυθαγόρειων, αλλά παρά την σκληρή κριτική, 

την οποία αντιμετωπίζει το εγχείρημά του και παρά την εμφανή δυσαρμονία 

ανάμεσα στις θέσεις του και τις απόψεις του ίδιου του Αριστοτέλη, εκμεταλ-

λεύεται και τις αντιλήψεις του ιδρυτή του Λυκείου, προκειμένου να καταδείξει 

ότι η ψυχή συνδέεται με την αρμονία. Έτσι, εκκινώντας από την άποψη ότι η 

ψυχή αποτελεί αρμονία, εκφράζει την πίστη, ότι είναι δυνατόν να θεραπευθεί η 

ψυχή και το σώμα με τη μουσική: «ὅτι οἱ Πυθαγορικοί, ὡς ἔφη Ἀριστόξενος, 

καθάρσει ἐχρῶντο τοῦ μὲν σώματος διὰ τῆς ἰατρικῆς, τῆς δὲ ψυχῆς διὰ τῆς μου-

σικῆς»30. Αυτή η άποψη εμφανίζεται και στο έργο του Αριστοτέλη, αν και δεν 

προεκτείνεται τόσο, ώστε να δηλώνεται ότι η μουσική θεραπεύει το σώμα, αλ-

λά αναγνωρίζεται ότι η μουσική έχει την δυνατότητα να επηρεάσει την ψυχή, 

αφού ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την επίδρασή της στο ήθος: «ἀλλ' ὁρᾶν εἴ πῃ 

καὶ πρὸς τὸ ἦθος συντείνει καὶ πρὸς τὴν ψυχήν. τοῦτο δ' ἂν εἴη δῆλον, εἰ ποιοί τι-

νες τὰ ἤθη γιγνόμεθα δι' αὐτῆς. ἀλλὰ μὴν ὅτι γιγνόμεθα ποιοί τινες, φανερὸν διὰ 

πολλῶν μὲν καὶ ἑτέρων, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ διὰ τῶν Ὀλύμπου μελῶν· ταῦτα γὰρ 

ὁμολογουμένως ποιεῖ τὰς ψυχὰς ἐνθουσιαστικάς, ὁ δ' ἐνθουσιασμὸς τοῦ περὶ τὴν 

ψυχὴν ἤθους πάθος ἐστίν. ἔτι δὲ ἀκροώμενοι τῶν μιμήσεων γίγνονται πάντες συ-

μπαθεῖς, καὶ χωρὶς τῶν ῥυθμῶν καὶ τῶν μελῶν αὐτῶν»31. Αναγνωρίζοντας επι-

πλέον την δυνατότητα της μουσικής να επηρεάσει την ψυχή, ο Αριστοτέλης 

θεωρεί απαραίτητη την ένταξή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των πολιτειών: 

«ἐκ μὲν οὖν τούτων φανερὸν ὅτι δύναται ποιόν τι τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος ἡ μουσικὴ 

παρασκευάζειν, εἰ δὲ τοῦτο δύναται ποιεῖν, δῆλον ὅτι προσακτέον καὶ παιδευτέον 

ἐν αὐτῇ τοὺς νέους. ἔστι δὲ ἁρμόττουσα πρὸς τὴν φύσιν τὴν τηλικαύτην ἡ διδα-

σκαλία τῆς μουσικῆς»32. Ωστόσο, η σύνδεση της ψυχής με την μουσική είναι 

στενότερη στα έργα του Θεόφραστου, ο οποίος περιγράφει τη μουσική ως κί-

                                                           
30 Fr. 26. Πβ. ακόμη και Fr. 121, όπου στο κείμενο του Martianus Capella η προσωποποίηση 

της αρμονίας εξιστορεί ότι κατάφερε ακολουθώντας τις εμπνεύσεις των Πυθαγορείων, του 

Αριστόξενου και άλλων να διδάξει στους ανθρώπους την μουσική και με τη συνδρομή αυτής 

της τέχνης κατόρθωσε να θεραπεύσει ασθένειες: «Pythagorei etiam docuerunt ferociam ani-

mi tibiis aut fidibus mollientes cum corporibus adhaerere nexum foedus animarum. membris 

quoque latentes interserere numeros non contempsi; hoc etiam Aristoxenus Pythagorasque 

testantur». Σχετικά με την πίστη του Αριστόξενου στις ιαματικές ιδιότητες της μουσικής 

βλέπε και A. Provenza, “Aristoxenus and Music Therapy – Fr. 26 Wehrli within the tradition 

on music and Catharsis”, στο C. A. Huffmann (ed.), Aristoxenus of Tarentum. Texts and Dis-

cussions, Rutgers University Studies in Classical Humanities vol. XVII, Transaction Publish-

ers, New Brunswick, N.J./London, 2011, σελ. 91 – 128, καθώς και E. Rocconi, “Aristoxenus 

and Musical Ethos”, στο ίδιο, σελ. 65 – 90.  
31 Πολιτικά 1340 a 6 – 13. Πβ. και Πολιτικά 1340 a 18 – 23, όπου εκτός από την παιδαγωγική 

– ψυχαγωγική χρήση της μουσικής περιγράφεται και η οντολογική της λειτουργία, αφού έχει 

τη δυνατότητα να περιγράψει την πραγματικότητα: «ἔστι δὲ ὁμοιώματα μάλιστα παρὰ τὰς 

ἀληθινὰς φύσεις ἐν τοῖς ῥυθμοῖς καὶ τοῖς μέλεσιν ὀργῆς καὶ πραότητος, ἔτι δ' ἀνδρείας καὶ σω-

φροσύνης καὶ πάντων τῶν ἐναντίων τούτοις καὶ τῶν ἄλλων ἠθῶν (δῆλον δὲ ἐκ τῶν ἔργων· με-

ταβάλλομεν γὰρ τὴν ψυχὴν ἀκροώμενοι τοιούτων)».  
32 Πολιτικά 1340 b 10 – 15.  
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νηση της ψυχής, η οποία απαλλάσσει τα συναισθήματα από όποιο αρνητικό 

στοιχείο εμπεριέχουν: «Μία δὲ φύσις τῆς μουσικῆς, κίνησις τῆς ψυχῆς ἡ κατὰ 

ἀπόλυσιν γιγνομένη τῶν διὰ τὰ πάθη κακῶν»33. Επιπλέον, ο Απολλώνιος, ο πα-

ραδοξογράφος, αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Θεόφραστο, η μουσική διαθέτει 

τη δύναμη να θεραπεύσει προβλήματα τόσο της ψυχής, όσο και του σώματος: 

«Ἄξια δ' ἐστὶν ἐπιστάσεως [τὰ εἰρημένα.] <ἃ> Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ ἐνθουσια-

σμοῦ ἐξεῖπεν. φησὶ γὰρ ἐκεῖνος τὴν μουσικὴν πολλὰ τῶν ἐπὶ ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα 

γιγνομένων παθῶν ἰατρεύειν, καθάπερ λιποθυμίαν, φόβους καὶ τὰς ἐπὶ μακρὸν 

γιγνομένας τῆς διανοίας ἐκστάσεις. ἰᾶται γάρ, φησίν, ἡ καταύλησις καὶ ἰσχιάδα 

καὶ ἐπιληψίαν»34.   

Έτσι, ο Αριστόξενος σε συνδυασμό των θέσεων του Αριστοτέλη και του 

Θεόφραστου αναπτύσσει μία άποψη για την ψυχή, η οποία θεμελιώνεται στην 

ιδέα, ότι το σώμα και η ψυχή του ανθρώπου συνδέονται μεταξύ τους με τον ίδιο 

τρόπο, όπως η αρμονία της μουσικής συνδέεται με τα τμήματα του μουσικού 

οργάνου. Ως συνέπεια αυτής της αντίληψης, υποχρεώνεται να αποδεχτεί ότι τα 

μουσικά όργανα, ως φορείς της μουσικής αρμονίας, διαθέτουν τη δυνατότητα 

να επηρεάσουν την ψυχή και συνακόλουθα, ασπαζόμενος αυτή τη θέση, ανα-

γκάζεται να παραδεχτεί ότι η χρήση των μουσικών οργάνων αφορά και την η-

θική, αφού αναγνωρίζει ότι κάποια μουσικά όργανα και ενορχηστρώσεις ωφε-

λούν την ψυχή, ενώ άλλα αποτελούν επιβλαβή παράγοντα για αυτήν: «Ἀριστό-

ξενος δ' ἔκφυλα ὄργανα καλεῖ φοίνικας καὶ πηκτίδας καὶ μαγάδιδας σαμβύκας τε 

καὶ τρίγωνα καὶ κλεψιάμβους καὶ σκινδαψοὺς καὶ τὸ ἐννεάχορδον καλούμε-

νον»35. Η δύναμη της μουσικής να επιδρά στην ψυχή, είναι άλλωστε εμφανής 

και από την θέση που κατέχει στα συμπόσια, αφού ο ρόλος της είναι η αποκα-

τάσταση του σώματος και του πνεύματος από την επίδραση που ασκεί πάνω 

τους ο οίνος36, ενώ οφείλει βεβαίως και η ψυχή να είναι κατάλληλα προετοιμα-

                                                           
33 Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 716 (=Πορφύριος, Εἰς τὰ ἁρμονικὰ Πτολεμαίου ὑπόμνημα, 

1.3 = 65, 13 – 15).  
34 Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 726 A (=Ἱστορίαι Θαυμασίαι 49, 1 – 3). Σχετικά με αυτό το 

χωρίο βλέπε και W. W. Fortenbaugh, “Apollonius on Theophrastus on Aristoxenus”, στο C. 

A. Huffmann (ed.), Aristoxenus of Tarentum. Texts and Discussions, οπ. παρ., σελ. 155 – 

176.  
35 Fr. 97. Πβ. και Fr. 109: «εἰσὶ δὲ καὶ παρὰ τοῖς βαρβάροις ὥσπερ καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησι 

σπουδαῖαι καὶ φαῦλαι ὀρχήσεις». Αυτή η αντίληψη συνιστά αφελή εξειδίκευση της πλατωνι-

κής αντίληψης, η οποία χαρακτηρίζει ως μη έχοντα ηθική αξία κάποια μουσικά μέλη, αλλά 

και κάποια είδη οργάνων (Πολιτεία 339 c – d), αφού ο Αριστόξενος υπερθεματίζοντας θεω-

ρεί ως μη ηθικά τα μουσικά όργανα. Αξίζει ακόμη να παρατηρήσουμε ότι ο Φύλις ο Δήλιος 

επιχειρώντας να εξηγήσει τις διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα όργανα τα αναφέρει με την ίδια 

σειρά, παρεμβάλλοντας την ιαμβύκη μετά την σαμβύκη, δίχως ωστόσο να εκφέρει κάποια 

ηθική αξιολόγηση γι’ αυτά (Αθήναιος ΧΙV 38. 15).  
36 «συνέβαινε γὰρ εἰσάγεσθαι μουσικὴν ὡς ἱκανὴν ἀντισπᾶν καὶ πραΰνειν τὴν τοῦ οἴνου ὑπό-

θερμον δύναμιν, καθάπερ πού φησι καὶ ὁ ὑμέτερος Ἀριστόξενος. ἐκεῖνος γὰρ ἔλεγεν εἰσάγεσθαι 

μουσικήν, παρ' ὅσον ὁ μὲν οἶνος σφάλλειν πέφυκε τῶν ἅδην αὐτῷ χρησαμένων τά τε σώματα 

καὶ τὰς διανοίας, ἡ δὲ μουσικὴ τῇ περὶ αὑτὴν τάξει τε καὶ συμμετρίᾳ εἰς τὴν ἐναντίαν κατάστα-
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σμένη, ώστε να αποδεχτεί την μουσική, κατανοώντας την αξία της: «ταῦθ' οἱ 

μὲν αὐστηροὶ καὶ χαρίεντες ἠγάπησαν ὑπερφυῶς, οἱ δ' ἄνανδροι καὶ διατεθρυμμέ-

νοι τὰ ὦτα δι' ἀμουσίαν καὶ ἀπειροκαλίαν, οὕς φησιν Ἀριστόξενος χολὴν ἐμεῖν 

ὅταν ἐναρμονίου ἀκούσωσιν, ἐξέβαλλον· καὶ οὐ θαυμάσαιμ' ἄν, εἰ τὸ πάμπαν 

ἐκβαλοῦσιν· ἐπικρατεῖ γὰρ ἡ θηλύτης’»37. Αρκετές φορές, οι επιπτώσεις των 

μουσικών ήχων στον ψυχισμό των ανθρώπων, είναι αρκετά εμφανής και επη-

ρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά τους και την διαβίωσή τους, όπως αφήνει να 

διαφανεί η διήγηση, σύμφωνα με την οποία ο Αριστόξενος θεράπευσε κάποιον, 

ο οποίος μαινόταν στο άκουσμα της σάλπιγγας, εθίζοντάς τον σταδιακά στο 

άκουσμα του αυλού: «καθάπερ πρὸς Ἀριστόξενον τὸν μουσικὸν ἐλθόντα – χρή-

σασθαι αὐτὸν † τοῦ μαντίου τοῦ τῆς Πασιφίλης δαμωτι ἀδελφῆς †  – λέγεται [τὸν 

μουσικὸν] καταστῆναί τινα ἐξιστάμενον ἐν Θήβαις ὑπὸ τὴν τῆς σάλπιγγος φωνήν· 

ἐπὶ τοσοῦτον γὰρ ἐβόησεν ἀκούων, ὥστε ἀσχημονεῖν· εἰ δέ ποτε καὶ πολεμικὸν 

σαλπίσειέ τις, πολὺ χεῖρον πάσχειν μαινόμενον. τοῦτον οὖν κατὰ μικρὸν τῷ αὐλῷ 

προσάγειν, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι ἐκ προσαγωγῆς ἐποίησεν καὶ τὴν σάλπιγγος φωνὴν 

ὑπομένειν»38. Ενδεχομένως, η απόδοση αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης 

στον Αριστόξενο να μην είναι ορθή, αλλά είναι ενδεικτική της ύπαρξης ενδια-

φέροντος για τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής και της προσπάθειας ία-

σης των ψυχικών παθών με κάποια πρώιμη μορφή ψυχολογικής προσέγγισης, η 

οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση προσεγγίζει τον συμπεριφορισμό. Η πίστη 

στις ιαματικές ιδιότητες της μουσικής στην ανθρώπινη ψυχή, είναι εμφανής και 

από την εξιστόρηση της δράσης του Τελέστη, ο οποίος κατόρθωσε να θεραπεύ-

σει τις ομαδικές ψυχικές παθήσεις των γυναικών της Ιταλίας με τη χρήση παιά-

νων: «Ἀριστόξενος ὁ μουσικὸς ἐν τῷ Τελέστου βίῳ φησίν, ᾧπερ ἐν Ἰταλίᾳ συνε-

κύρησεν, ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν γίγνεσθαι πάθη, ὧν ἓν εἶναι καὶ τὸ περὶ τὰς γυ-

ναῖκας γενόμενον ἄτοπον. ἐκστάσεις γὰρ γίγνεσθαι τοιαύτας, ὥστε ἐνίοτε καθημέ-

νας καὶ δειπνούσας ὡς καλοῦντός τινος ὑπακούειν, εἶτα ἐκπηδᾶν ἀκατασχέτους 

γιγνομένας καὶ τρέχειν ἐκτὸς τῆς πόλεως. μαντευομένοις δὲ τοῖς Λοκροῖς καὶ Ῥη-

γίνοις περὶ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ πάθους εἰπεῖν τὸν θεὸν παιᾶνας ᾄδειν ἐαρινοὺς 

[δωδεκάτης] ἡμέρας ξʹ, ὅθεν πολλοὺς γενέσθαι παιανογράφους ἐν τῇ Ἰταλίᾳ»39.  

Σε αυτό το σημείο βέβαια είναι καταφανής, όπως και στο Περί μουσικῆς (Fr. 

37) η ανδροκρατική αντίληψη κατά την οποία σε πράγματα, τα οποία συνδέο-

νται με ανδροπρεπή συμπεριφορά,  ενδημεί κάποια ηθική αξία, ενώ τα σχετικά 

με την γυναίκα προκαλούν θηλύτητα. Έτσι, αντιπαραβάλλεται το ανδροπρεπές, 

πολεμικό ύφος του παιάνα ως υπερέχον έναντι της διονυσιακής έκστασης, η 

οποία καταλάμβανε τις γυναίκες της Ιταλίας.  

                                                                                                                                                                                     

σιν ἄγει τε καὶ πραΰνει. παρὰ τοῦτον οὖν τὸν καιρὸν ὡς βοηθήματι τῇ μουσικῇ τοὺς ἀρχαίους 

φησὶ κεχρῆσθαι Ὅμηρος» (Fr. 122). 
37 Fr. 85. Ο ψευδο-Πλούταρχος, ο οποίος παραθέτει αυτό το χωρίο, προσθέτει την παρατή-

ρηση κατά την οποία η ηθική παρακμή ταυτίζεται με την εκθήλυνση, απηχώντας πιθανότατα 

και την άποψη του Αριστόξενου.  
38 Fr. 6.  
39 Fr. 117. Βλέπε ακόμη και Fr. 122.  
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Η αποδοχή της θέσης, σύμφωνα με την οποία η ψυχή συζευγνύεται με 

την αρμονία, συνδέεται –  όπως θα δούμε στη συνέχεια –  και με τον Δικαίαρχο, 

αλλά οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις του, είναι αντιφατικές 

και παρουσιάζουν μία περίπλοκη εικόνα των ψυχολογικών του αντιλήψεων. Ει-

δικότερα, μελετώντας τις υπάρχουσες πηγές, εντοπίζονται μαρτυρίες σύμφωνα 

με τις οποίες ο Δικαίαρχος αρνείται την ύπαρξη της ψυχής, αλλά σε άλλα χωρία 

επισημαίνονται κάποιες ιδιότητές της ψυχής, ενώ ακόμη παραδέχεται ότι αυτή 

διαδραματίζει κάποιον ρόλο στη μαντική. 

Η αντίληψη του Δικαίαρχου κατά την οποία δεν υφίσταται η ψυχή, δεν 

αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις απόψεις του φιλοσόφου, αλλά περισσότερο α-

ποτελεί το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι επικριτές των θέσεών του, 

θεωρώντας ότι η ιδιότητες, τις οποίες αποδίδει ο Δικαίαρχος στην ψυχή, ισοδυ-

ναμούν με άρνηση της ύπαρξής της. Έτσι, ο Κικέρων σχολιάζοντας τις απόψεις 

του Δικαίαρχου, όπως αυτές απηχούνται μέσω του Φερεκράτη από τη Φθία, 

αναφέρει ότι κατά τον Δικαίαρχο, ο όρος ψυχή δεν εκφράζει κάποιο νόημα, κα-

θώς η ψυχή δεν υφίσταται, εφόσον δεν διαθέτει σώμα και ό,τι δεν έχει σώμα 

δεν υπάρχει, ενώ ούτε οι άνθρωποι, ούτε τα ζώα διαθέτουν νου ή ψυχή και οι 

διανοητικές και αντιληπτικές ικανότητες των όντων, εγχέονται σε κάθε σώμα 

και δεν διαχωρίζονται από αυτό, καθώς μόνο το σώμα υφίσταται και φέρει όλες 

τις ιδιότητες, οι οποίες αποδίδονται στην ψυχή: «ισχυρίζεται ότι η ψυχή δεν εί-

ναι τίποτα, ότι αποτελεί απλά ένα όνομα κενό σημασίας και όροι, όπως τα ζώα 

(animalia) και τα έμψυχα (animantis) στερούνται νοήματος, ότι ακόμη δεν υπάρ-

χει νους ή ψυχή ούτε στον άνθρωπο ούτε στα ζώα και ότι όλη η δύναμη, με την 

οποία δρούμε ή αισθανόμαστε, βρίσκεται διαχεόμενη σε όλα τα σώματα και είναι 

αδιαχώριστη από το σώμα, μάλιστα δεν διαθέτει ξεχωριστή ύπαρξη από μόνη της, 

ώστε να μην υφίσταται τίποτα εκτός από ένα απλό σώμα μορφοποιημένο και 

προσαρμοσμένο από τη φύση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ζει και να αισθάνε-

ται»40. Σε άλλο σημείο του έργου του ο Κικέρων δηλώνει σκωπτικά ότι ο Δι-

καίαρχος, εφόσον δεν διέθετε ψυχή, δεν διέθετε και συναισθήματα: «Θα παρα-

λείψουμε όμως τον Δικαίαρχο μαζί με τον σύγχρονό του και συνάδελφό του στο 

Λύκειο τον Αριστόξενο, που και οι δυο ήταν πράγματι άνδρες της γνώσης. Ο ένας 

από αυτούς δεν φαίνεται ποτέ να έχει επηρεαστεί από θλίψη, καθώς δεν μπορού-

σε να αντιληφθεί ότι είχε ψυχή. ενώ ο άλλος είναι τόσο ευχαριστημένος με τα 

τραγουδάκια του, που προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη μιας αναλογίας μεταξύ 

αυτών και της ψυχής»41, ενώ συνεχίζοντας να επικρίνει την θέση του, καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι ο περιπατητικός φιλόσοφος δεν διέθετε την ικανότητα να 

αντιληφθεί την ουσία της ψυχής42.  

                                                           
40 Fr. 7. Πβ. και Fr. 8 c, f. Σχετικά με τις περί ψυχής αντιλήψεις του Δικαίαρχου, αλλά και 

τον ρόλο της ψυχής στην μαντική, βλέπε R. W. Sharples, “Dicaearchus on the Soul and on 

Divination”, στο Dicaearchus of Messana – Text, Translation and Discussion, W. Forten-

baugh, E. Schütrumpf (eds.), Transaction Publishers, New Jersey, 2001, σελ. 143 – 174.  
41 Fr. 8 d.  
42 Fr. 8 e.  
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Επομένως, όπως είναι εμφανές, αν και στον Δικαίαρχο αποδίδεται η απο-

κήρυξη της ύπαρξης της ψυχής, είναι γενικά παραδεκτό ότι αναγνωρίζει την 

υπόσταση των ιδιοτήτων, οι οποίες παραδοσιακά αποδίδονται στην ψυχή, αλλά 

ο φιλόσοφος, προσχωρώντας στον υλισμό, καταλογίζει το σώμα ως υπεύθυνο 

για την διαχείρισή τους, υποστηρίζοντας ότι η ψυχή δεν διαθέτει κάποια ικανό-

τητα διαχείρισης του σώματος (ἡγεμονικόν) και αυτή η ικανότητα εντοπίζεται 

στο νου: «Πράγματι, εκείνοι οι άνδρες που ισχυρίζονται, ότι δεν υπάρχει τέτοιο 

ηγεμονική ιδιότητα, ξεκινούν τον συλλογισμό τους, υποθέτοντας ότι η ίδια η ψυχή 

είναι δεν υφίσταται. Κάποιος Μεσσήνιος, ο Δικαίαρχος και κάποιοι ιατροί, οι 

Ανδρέας και Ασκληπιάδης, κατέστρεψαν έτσι την ηγεμονική δύναμη της ψυχής, 

τοποθετώντας τις αισθήσεις στο μυαλό, το οποίο προβάλλουν ως ηγεμονική δύ-

ναμη»43. Σύμφωνα με τον Τερτυλλιανό, από τον οποίο προέρχεται το ανωτέρω 

χωρίο, η άρνηση της απόδοσης κάποιας ικανότητας διακυβέρνησης του σώμα-

τος στην ψυχή, ισοδυναμεί με άρνηση της ύπαρξης της ίδιας της ψυχής. Οι επι-

κριτές του φιλοσόφου επισημαίνουν ότι εφόσον κάτι δεν διαθέτει ιδιότητες, ου-

σιαστικά δεν υφίσταται και η ψυχή, όπως προσδιορίζεται από τον Δικαίαρχο, 

στερείται ιδιοτήτων και κατά συνέπεια δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο Δικαίαρχος 

δεν αρνείται την ύπαρξη των ψυχικών λειτουργιών αλλά προβληματίζεται σχε-

τικά με την ουσία της ψυχής και φαίνεται ότι κατέληξε σε αυτή τη θέση, ακο-

λουθώντας και τους Ερετρικούς φιλοσόφους, οι οποίοι πρέσβευαν ότι οι ποιό-

τητες υφίστανται από μόνες τους και δημιουργούν διάφορους συνδυασμούς, δε-

χόμενος τελικά την ύπαρξη του οργανισμού και απορρίπτοντας την ύπαρξη κά-

ποιας ξεχωριστής από αυτόν ουσίας, όπως είναι η ψυχή: «οἱ ἀπὸ τῆς Ἐρετρίας 

ἀνῄρουν τὰς ποιότητας ὡς οὐδαμῶς ἐχούσας τι κοινὸν οὐσιῶδες, ἐν δὲ τοῖς καθ' 

ἕκαστα καὶ συνθέτοις ὑπαρχούσας. καὶ Δικαίαρχος δὲ ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας τὸ μὲν 

ζῷον συνεχώρει εἶναι, τὴν δὲ αἰτίαν αὐτοῦ ψυχὴν ἀνῄρει»44.  

 Ωστόσο, η απόδοση των ιδιοτήτων της ψυχής στο σώμα δεν ικανοποιεί 

τους επικριτές του Δικαίαρχου, οι οποίοι μέμφονται τις θέσεις του, και ορισμέ-

νοι εντοπίζουν την αφετηρία αυτών των αντιλήψεων στον ιδρυτή της σχολής, 

τον Αριστοτέλη: «Αλλά όσο περισσότερο ο Πλάτων αποπειράθηκε να επαινέσει 

τη σημασία της ψυχής, δηλώνοντας ότι είναι η αρχή της δημιουργίας, και η εκ-

παιδευμένη από τον Θεό και η προεξάρχουσα δύναμη όλων των πραγμάτων, τόσο 

περισσότερο την αμφισβήτησε ο Αριστοτέλης επιδιώκοντας να την καταστρέψει 

και να την ατιμάσει, προσπαθώντας να την εξομοιώσει με το τίποτα. Διότι ισχυ-

                                                           
43 Fr. 8 h. Πβ. και Fr. 8a, όπου ο Σέξτος αναφέρει ομοίως ότι η διανοητική ικανότητα, σύμ-

φωνα με τον Δικαίαρχο εντοπίζεται στο σώμα: «εἴγε οἱ μὲν μηδέν φασιν εἶναι αὐτὴν (ενν. τὴν 

διάνοιαν) παρὰ τὸ πῶς ἔχον σῶμα, καθάπερ ὁ Δικαίαρχος». Σχολιάζοντας βέβαια αυτήν την 

θέση, συμπεραίνει  ότι ο Δικαίαρχος αρνείται την ύπαρξη της ψυχής: «οἱ μὲν μὴ εἶναι τὴν ψυ-

χὴν ἔφασαν, ὡς οἱ περὶ τὸν Μεσσήνιον Δικαίαρχον» (Fr. 8b). Βλ. ακόμη και Fr. 8k, όπου μνη-

μονεύεται αυτή ακριβώς η αντίληψη της σύζευξης ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα: «ἢ τὸ τῇ 

φύσει συμμεμιγμένον ἢ τὸ τοῦ σώματος ὂν (ενν. τὴν ψυχὴν εἶναι) ὥσπερ τὸ ἐψυχῶσθαι, αὐτῇ δὲ 

μὴ παρὸν τῇ ψυχῇ ὥσπερ ὑπάρχον, οἷα δὴ λέγεται περὶ ψυχῆς παρὰ Δικαιάρχῳ τῷ Μεσσηνίῳ».  
44 Fr. 8 g.  
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ρίστηκε ότι δεν ήταν ούτε πνεύμα, ούτε φωτιά, ούτε καν σώμα, ούτε ακόμη ένα 

άυλο πράγμα, τέτοιο που να αυτορυθμίζεται και να διαθέτει κίνηση, ούτε καν να 

υπάρχει στο σώμα ακίνητο και εν ολίγοις άψυχο. Για να δούμε με ποιο τρόπο α-

ποτόλμησε ή ακόμα και αναγκάστηκε, να φτάσει τόσο μακριά, ώστε να ληστέψει 

την ψυχή από τις πρωτογενείς κινήσεις της, τη βούληση, τη διάνοια, την προσδο-

κία, την ανάμνηση, τον λογισμό της. Γιατί αυτός ο γραμματέας της φύσης, όπως 

τον αποκαλούν, ισχυρίζεται ότι αυτά δεν συνιστούν κινήσεις της ψυχής. Οπωσδή-

ποτε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει ένα τόσο μεγάλο λάθος σχετικά με 

την ψυχή του, θα είχε αντιληφθεί κάτι για τα πράγματα έξω από αυτόν, αλλά ούτε 

καν κατάφερε να καταλάβει ότι η ψυχή του διαθέτει νόηση! Διότι δεν είναι η ψυ-

χή, δηλώνει, αλλά ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εκτελεί κάθε μία από αυτές τις 

πράξεις, ενώ η ψυχή είναι ακίνητη. Έτσι, ακολουθώντας τον ο Δικαίαρχος, και 

όντας σε θέση να διακρίνει τη συνέπεια, αφαίρεσε όλη την ουσία της ψυχής»45. 

Βέβαια, καθώς οι διαθέσιμες πηγές, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τις πε-

ποιθήσεις του Δικαίαρχου και παράλληλα τον επικρίνουν, είναι χριστιανικές, 

είναι προφανής η προσπάθειά τους να υποτιμήσουν και ενδεχομένως να παρερ-

μηνεύσουν τον φυσιοκράτη Δικαίαρχο.  

Επιπλέον, ο Δικαίαρχος υποστήριζε ότι η ψυχή είναι θνητή: «θνητὴν μὲν 

ψυχὴν ὁ Ἐπίκουρος καὶ Δικαίαρχος ᾠήθησαν»46, κατασταλάζοντας αναμφίβολα 

σε αυτήν την θέση, ως συνέπεια της εξομοίωσης της ψυχής με το σώμα, το ο-

ποίο είναι θνητό. Μάλλον ο Δικαίαρχος έκλινε προς την Επικούρεια αντίληψη 

περί ψυχής ως υλικής σωματικής υπόστασης, αφού ως γνωστόν ο Επίκουρος 

είναι κατηγορηματικός ως προς τη σωματική φύση της ψυχής47, δηλώνοντας ότι 

αυτή γεννιέται και πεθαίνει μαζί με το σώμα και δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς 

αυτό48. Άλλωστε παρόμοιες αντιλήψεις είχαν εκφράσει και οι Στωικοί φιλόσο-

φοι, οι οποίοι πίστευαν ότι το ἡγεμονικὸν, το οποίο συνιστά το κυριώτατον τῆς 

ψυχῆς49, μπορεί να έχει υλική υπόσταση: «τὸ δὲ ἡγεμονικὸν σῶμα· ἔστι γὰρ κατ' 

αὐτοὺς πνεῦμα»50.  

Σε αυτό το σημείο βέβαια, εκκινεί από τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη, 

σύμφωνα με τον οποίο, η ψυχή δεν υφίσταται χωρίς το σώμα: «ὅτι μὲν οὖν οὐκ 

                                                           
45 Εὐσέβιος, Εὐαγγελικῇ Προπαρασκευῇ XV 9, 7 – 10, πβ. Fr. 8i. Σε αυτό το σημείο ο Ευσέ-

βιος προφανώς επιτίθεται στον Αριστοτέλη, επιδιώκοντας να προασπίσει την θρησκευτική 

του πίστη και θεωρώντας ότι οι αντιλήψεις του φιλοσόφου σχετικά με την ψυχή και ειδικά η 

σχέση της με το σώμα, αποτελούν υποβιβασμό της και ουσιαστικά άρνηση της ύπαρξής της 

(Σχετικά με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη βλ. και υποσημείωση 29). 
46 Fr. 10 a, πβ. και Fr. 9 αλλά και Fr. 10 b. 
47 «οὕτω γὰρ ἡ βεβαιοτάτη πίστις ἔσται-ὅτι ἡ ψυχὴ σῶμά ἐστι λεπτομερὲς παρ' ὅλον τὸ ἄθροι-

σμα παρεσπαρμένον, προσεμφερέστατον δὲ πνεύματι θερμοῦ τινα κρᾶσιν ἔχοντι καὶ πῇ μὲν 

τούτῳ προσεμφερές» (Διογένης Λαέρτιος Χ 63).  
48 Διογένης Λαέρτιος Χ 65.  
49 SVF II 837.  
50 SVF II 132. Οι Στωικοί εντόπιζαν την έδρα του στην καρδιά (SVF ΙΙ 837 – 839, 848, 881, 

885, 897 και ΙΙΙ 29), ή γενικά στον θώρακα ή το στήθος, όπως ο Χρύσιππος (SVF II 887 και 

ΙΙΙ 33), ενώ κάποιοι το τοποθετούσαν στο κεφάλι (ΙΙ 910, ΙΙΙ 33).  
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ἔστιν ἡ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος, ἢ μέρη τινὰ αὐτῆς, εἰ μεριστὴ πέφυκεν, οὐκ 

ἄδηλον»51. Αναγνωρίζοντας δηλαδή ότι η ψυχή δεν μπορεί να διαχωριστεί από 

το σώμα, ενδέχεται να συμπέρανε ότι η ψυχή αποτελεί σώμα. Αποκλίνοντας 

ωστόσο από τις απόψεις του Αριστοτέλη και συγκλίνοντας με εκείνες του Αρι-

στόξενου, δέχεται ότι η ψυχή συνιστά αρμονία, την οποία προσδιορίζει ως ένα 

είδος μείξης και ισορροπίας ανάμεσα σε τέσσερα συστατικά στοιχεία του σώ-

ματος, το θερμό, το ψυχρό, το υγρό και το ξηρό, συνδέοντας έτσι  περισσότερο 

την ψυχή με το σώμα, καθώς αυτή αποτελεί αρμονία σωματικών στοιχείων και 

ακολουθώντας εν μέρει τον Αριστοτέλη, την αποκαλεί ἀνούσιον, υποδηλώνο-

ντας για άλλη μια φορά ότι αυτή δεν διαθέτει ξεχωριστή υπόσταση, αφού είναι 

αδύνατον να υπάρξει δίχως το σώμα: «Δικαίαρχος δὲ ἁρμονίαν τῶν τεσσάρων 

στοιχείων (ενν. τὴν ψυχὴν εἶναι) ἀντὶ τοῦ κρᾶσιν καὶ συμφωνίαν τῶν στοιχείων. 

οὐ γὰρ τὴν ἐκ τῶν φθόγγων συνισταμένην, ἀλλὰ τὴν ἐν τῷ σώματι θερμῶν καὶ 

ψυχρῶν καὶ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν ἐναρμόνιον κρᾶσιν καὶ συμφωνίαν βούλεται λέγειν. 

δῆλον δὲ ὅτι καὶ τούτων οἱ μὲν ἄλλοι τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι λέγουσιν. Ἀριστοτέ-

λης δὲ καὶ Δικαίαρχος ἀνούσιον»52. Ο Δικαίαρχος ελκύεται από τις αντιλήψεις 

του Αριστόξενου αλλά τις μεταθέτει από την μουσική και τις νότες στον φυσικό 

κόσμο καθιστώντας την μουσική αρμονία, αρμονία φυσικών στοιχείων, δίχως 

όμως αυτή να διαθέτει υλική υπόσταση, όπως αντίστοιχα διαθέτουν τα στοιχεί-

α. Η σύνδεση της ψυχής με την αρμονία, αποτελεί ένα επιπλέον σημείο των ψυ-

χολογικών αντιλήψεων του Δικαίαρχου, το οποίο εξάπτει την μήνι των χριστια-

νών κατά πλειοψηφία επικριτών του, καθώς αυτή η ταύτιση αποδίδει στην ψυχή 

υλικές ιδιότητες και οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα ότι τον θάνατο του 

σώματος ακολουθεί και η καταστροφή της ψυχής53, αποτελώντας στην ουσία 

άρνηση της ύπαρξης της ψυχής και συνεπώς και της αθανασίας της54.  

Ωστόσο, ο Δικαίαρχος προσδίδει μαντικές ικανότητες στην ψυχή, πρε-

σβεύοντας ότι μετέχει σε αυτήν κάποιο θεϊκό στοιχείο και ότι είναι δυνατόν οι 

άνθρωποι να προβλέπουν το μέλλον μέσω των ονείρων ή εφόσον καταληφθούν 

από ιερή μανία: «Ἀριστοτέλης καὶ Δικαίαρχος τὸ κατ' ἐνθουσιασμὸν μόνον πα-

ρεισάγουσι καὶ τοὺς ὀνείρους, ἀθάνατον μὲν εἶναι οὐ νομίζοντες τὴν ψυχήν, θείου 

                                                           
51 Περί ψυχῆς 413a 4 - 5.  
52 Fr. 11, πβ. και Fr. 12 e: «Δικαίαρχος δὲ ἁρμονίαν ὡρίσατο τὴν ψυχὴν εἶναι καὶ λύραν τὸ 

σῶμα», καθώς και Fr. 12 a – d. Ο Θεοδώρητος συγχέει τον Δικαίαρχο με τον Κλέαρχο: 

«Κλέαρχος δὲ τῶν τεττάρων εἶναι στοιχείων τὴν ἁρμονίαν (ενν. τὴν ψυχήν)» (Κλέαρχος Fr. 9), 

Αυτές οι αντιλήψεις ανάγονται στον Εμπεδοκλή (Σιμπλίκιος Αριστοτέλους φυσικῆς ἀκροάσε-

ως ὑπόμνημα  X 1183, 28 = Εύδημος Fr. 110) και στην Ιπποκρατική σχολή: «ὀρθῶς οὖν ὁ 

Ἱπποκράτης οὐκ ἀνθρώπου μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τὴν φύσιν ἐκ θερμοῦ καὶ ψυ-

χροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ συνίστασθαί φησι» (Γαληνός, Περί τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων Ι 

485 πβ. και 476, 481, 485). Ακόμη και οι Στωικοί προσέδιδαν σωματικότητα στην ψυχή δη-

λώνοντας ότι συνιστά ένα αρμονικό σύνολο από αέρα και φωτιά (βλ. ενδ. SVF II 786 – 787).  
53 Fr. 8c (=Cicero, Tusculanae Disputationes I 11, 24). Πβ. και Αριστόξενος Fr. 12 d 

(=Lactantius, De Opificio Dei 16).  
54 Βλ. ενδ. Fr. 10 b (=Lactantius, Divinarum Institutionum VII 13).   
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δέ τινος μετέχειν αὐτήν»55. Αυτή η δυνατότητα επέρχεται, διότι η ψυχή, εφόσον 

βρεθεί σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, κατορθώνει να έλθει σε μία κατάσταση 

ελευθερίας και σπάει τα δεσμά, τα οποία την ενώνουν με το σώμα: «nec vero 

umquam animus hominis naturaliter divinat, nisi cum ita solutus est et vacuus, 

ut ei plane nihil sit cum corpora, quod aut vatibus contingit aut dormientibus. 

itaque ea duo genera a Dicaearcho probantur et ut dixi a Cratippo nostro»56. 

Εδώ εντοπίζεται προφανώς άλλο ένα αντιφατικό σημείο στις ψυχολογικές αντι-

λήψεις του Δικαίαρχου, καθώς ενώ, όπως προανεφέρθη, δέχεται ότι η ψυχή και 

το σώμα συνιστούν ενότητα, υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν αυτή η ένωση να 

διαρραγεί, εφόσον επικρατήσουν ορισμένες συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση 

βέβαια, η ψυχή θα υφίσταται ως ξεχωριστή οντότητα από το σώμα και αυτό δεν 

θα ήταν δυνατόν, αφού η δύναμη με την οποία τα όντα σκέπτονται και δρουν, 

εγχέεται σε κάθε ζωντανό όν και είναι αδιάρρηκτα δεμένη με αυτό, καθώς αν 

δεν ήταν ενωμένη με το σώμα, δεν θα υπήρχε: «qua vel agamus quid vel sen-

tiamus, in omnibus corporibus vivis aequabiliter esse fusam nec separabilem a 

corpore esse, quippe quae nulla sit»57. Δυστυχώς, καθώς τα συγγράμματα του 

Δικαίαρχου έχουν πια χαθεί, δεν αποτελεί εύκολο έργο η ανασύνθεση των από-

ψεών του σχετικά με αυτό το σημείο. Ενδεχομένως να αποδεχόταν ότι είναι δυ-

νατόν να επιβιώσει η ψυχή ξεχωριστά από το σώμα, για μικρό χρονικό διάστη-

μα, όσο θα ευρίσκετο σε αυτήν την κατάσταση, της μανίας ή των ονείρων. Ω-

στόσο, αν και ο Δικαίαρχος αποδέχεται την μαντική, θεωρεί ότι είναι προτιμό-

τερο για τους ανθρώπους να μη γνωρίζουν τα μελλούμενα και συνέταξε ένα ε-

κτενές έργο προκειμένου να παρουσιάσει την άποψή του: «at nostra interest 

scire ea que eventura sint. magnus Dicaearchi liber est nescire ea melius esse 

quam scire»58, ενώ η πίστη του Δικαίαρχου στην δύναμη της ψυχής να προβλέ-

πει το μέλλον φαίνεται ότι θεμελιώνεται στο έργο του Αριστοτέλη, ο οποίος 

ασχολήθηκε με τη μελέτη αυτού του ζητήματος: «Περὶ δὲ τῆς μαντικῆς τῆς ἐν 

τοῖς ὕπνοις γινομένης καὶ λεγομένης συμβαίνειν ἀπὸ τῶν ἐνυπνίων, οὔτε κατα-

φρονῆσαι ῥᾴδιον οὔτε πεισθῆναι. τὸ μὲν γὰρ πάντας ἢ πολλοὺς ὑπολαμβάνειν 

ἔχειν τι σημειῶδες τὰ ἐνύπνια παρέχεται πίστιν ὡς ἐξ ἐμπειρίας λεγόμενον, καὶ τὸ 

                                                           
55 Fr. 13 b. Πβ. και Fr. 14: «Dicaearchus Peripateticus cetera divinationis genera sustulit, 

somniorum et furoris reliquit». Ο Δικαίαρχος κατά κάποιον τρόπο αποτελεί πρόδρομο του 

μέσου Στωικού Ποσειδώνιου, ο οποίος επίσης θα προσδώσει μαντικές ικανότητες στην ψυχή 

δηλώνοντας ότι αυτές εκδηλώνονται και κατά τη διάρκεια του ύπνου (βλ. σχετ. Ε. Καραμπα-

τζάκη – Περδίκη, Ο Ποσειδώνιος και η Αρχαία Στοά – Συμβολή στη Μελέτη της Στωικής Φι-

λοσοφίας, Ιωάννινα, 1998, σελ. 84 – 88).  
56 Fr. 15. Πβ. και Fr. 16, όπου επίσης δηλώνεται ότι η ψυχή έχει κάποιου είδους μαντική ικα-

νότητα: «haec me peripateticorum ratio magis movebat et veteris Dicaearchi et eius qui nunc 

floret Cratippi, qui censent esse im mentibus hominum tamquam oraclum aliquod , ex quo 

future praesentiat, si aut furore divino incitatus animus aut somno relaxatus solute moveatur 

et libere».  
57 Fr. 7.  
58 Fr. 17. 
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περὶ ἐνίων εἶναι τὴν μαντικὴν ἐν τοῖς ἐνυπνίοις οὐκ ἄπιστον· ἔχει γάρ τινα λόγον· 

διὸ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐνυπνίων ὁμοίως ἄν τις οἰηθείη»59.  

Ο Κικέρων, όπως αναφέραμε, μέμφεται τον Δικαίαρχο για έλλειψη αντι-

ληπτικής ικανότητας, με την οποία θα κατανοούσε τη φύση της ψυχής, αλλά 

είναι βέβαιο, ότι την ίδια μομφή θα μπορούσε να επιστρέψει και ο περιπατητι-

κός φιλόσοφος στους επικριτές του. Η αντίληψή του για την φύση και τις ιδιό-

τητες της ψυχής δεν συνιστά άρνηση της ύπαρξής της, αλλά αμφισβήτηση των 

παραδοσιακών απόψεων για αυτή. Οι θέσεις του βέβαια αποκλίνουν από τις 

απόψεις του Αριστοτέλη, αλλά ο ίδιος επιδιώκει να στηριχτεί στις διδαχές του 

Σταγειρίτη, όσο ασφαλώς αυτό είναι εφικτό και συνεχίζει να υπηρετεί εκείνο το 

ρεύμα, το οποίο αναπτύχθηκε μέσα στο Λύκειον, κατά το οποίο η ψυχή αποτε-

λεί αρμονία, θέση την οποία, αν και ο Αριστοτέλης επέκρινε σαφέστατα, οι 

διάδοχοί του την βρήκαν αρκετά ελκυστική, ώστε να την εντάξουν στη φιλοσο-

φία της σχολής, αδιαφορώντας για τις ενστάσεις του ιδρυτή της.   

Παρουσιάζουν ακόμη ενδιαφέρον και οι αντιλήψεις του Κλέαρχου για 

την ψυχή, οι οποίες φαίνεται, ότι κυρίως εμπεριέχονταν στο σύγγραμμά του 

Περί ὕπνου. Βέβαια, εντοπίζονται αρκετά ψευδή στοιχεία στις αναφορές για το 

συγκεκριμένο έργο, ώστε να απαιτείται μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στις πλη-

ροφορίες, που αντλούμε από αυτό60. Σε αυτό το έργο, στο οποίο εκφράζονται 

διαφορετικές θέσεις από εκείνες του Δικαίαρχου, κυριαρχεί η πλατωνικής προ-

έλευσης αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ψυχή συνιστά μία διακριτή και α-

νεξάρτητη από το σώμα οντότητα, η οποία υφίσταται αιώνια61. Αυτή η θέση, 

συνοδεύεται από την πίστη στη μετεμψύχωση και θεμελιώνεται σε μια σειρά 

παράδοξων διηγήσεων, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατόν να συνυπάρχουν 

χωριστά το σώμα και η ψυχή, δίχως να καταστρέφονται. Έτσι, αναφέρεται μία 

σειρά μετεμψυχώσεων του Πυθαγόρα, στην οποία το σημαντικότερο στοιχείο 

αποτελεί η πληροφορία ότι μία από τις περιπλανήσεις της ψυχής του ήταν σε 

γυναικείο σώμα, ένδειξη της αποδοχής των γυναικών στον κύκλο των Πυθαγό-

ρειων και δείγμα ότι οι ψυχές δεν διακρίνονται για το φύλο τους στην θεώρηση 

του Κλέαρχου: «Pythagoram vero ipsum sicuti celebre est Euphorbum primo 

fuisse dictasse, ita haec remotiora sunt his, quae Clearchus et Dicaearchus 

memoriae tradiderunt, fuisse eum postea Pyrrum, deinde Aethaliden, deinde 

feminam pulcra facie meretricem, cui nomen fuerat Alco»62. Αυτή η πληροφο-

                                                           
59 Περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς 462 b 12 – 18. Πβ. ακόμη και 462 a 31 – b 3.  
60 Αυτό είναι εμφανές στις διηγήσεις που περιέχονται σε αυτές τις αναφορές σχετικά με την 

συνάντηση ανάμεσα στον Αριστοτέλη και κάποιον ανώνυμο Ιουδαίο (Fr. 5 – 6).  
61 Ενδεικτικά βλ. Φαίδων 78 b – 80 c.  
62 Fr. 10. Αυτό το χωρίο αποτελεί μια από τις δύο γέφυρες ανάμεσα στον Δικαίαρχο και τον 

Κλέαρχο, οι οποίοι αποκλίνουν αρκετά στο θέμα της ψυχής. Το δεύτερο σημείο σύγκλισης 

ανάμεσα στους δυο εκπροσώπους της σχολής είναι η αντίληψη κατά την οποία η ψυχή συνι-

στά αρμονία των τεσσάρων στοιχείων [Βλ. ενδ. Δικαίαρχος Fr. 11 (=Νεμέσιος, Περί φύσεως 

ἀνθρώπου ΙΙ XL P. 537) και 12c (=Θεοδώρητος, Ἑλληνικῶν θεραπευτικὴ παθημάτων  V 18). 

Φαίνεται ότι ο Κλέαρχος ξεκινά από κάποια κοινή αφετηρία με τον Δικαίαρχο αλλά ενδεχο-
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ρία έχει πιθανότατα πυθαγόρεια προέλευση και τα ονόματα, τα οποία αποδίδο-

νται στον Πυθαγόρα έχουν προφανή σκοπό να εξυμνήσουν τον σοφό αλλά και 

να εξυψώσουν τη θέση της γυναίκας, καθώς περιγράφουν τη φωτιά, την αιθάλη 

και τη δύναμη. Η αναφορά στην Αλκώ ίσως να αποτελεί κάποιο σκωπτικό σχό-

λιο για τον Πυθαγόρα και την θεωρία του63, αλλά αν κρίνουμε από τις υπόλοι-

πες πληροφορίες, που παραθέτει ο Κλέαρχος, μάλλον την αποδέχεται64.  

Συναντάμε ακόμη διηγήσεις, με τις οποίες προάγεται η θέση, ότι η ψυχή 

έχει τη δυνατότητα να αποχωριστεί από το σώμα, όπως η σχετική με τον Αθη-

ναίο Κλεώνυμο, η ψυχή του οποίου, απελευθερωμένη από τα δεσμά του σώμα-

τος, ταξίδεψε σε διάφορους άγνωστους τόπους, ώσπου έφτασε σε μία τοποθε-

σία, αφιερωμένη στην Εστία, όπου συνάντησε άλλη μια ψυχή, που περιπλανή-

θηκε ως εκεί και προτού επιστρέψουν ξανά στη ζωή, συμφώνησαν να συναντη-

θούν65. Επιπλέον, επικαλούμενος ως αυτόπτη μάρτυρα τον Αριστοτέλη, εξιστο-

ρεί ότι κάποιος μάγος, χρησιμοποιώντας μία ράβδο, κατόρθωσε να εξάγει την 

ψυχή ενός νεαρού από το σώμα του, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο να 

πείσει και τον Αριστοτέλη ότι «χωριστὴν εἶναι τοῦ σώματος τὴν ψυχήν»66. Φυ-

σικά, ο Αριστοτέλης απορρίπτει αυτήν την θέση, αφού δηλώνει με σαφήνεια ότι 

η ψυχή δεν υφίσταται ξέχωρα από το σώμα: «ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ χω-

ριστὴ τοῦ σώματος, ἢ μέρη τινὰ αὐτῆς, εἰ μεριστὴ πέφυκεν, οὐκ ἄδηλον»67. Έτσι, 

είναι αμφίβολο αν ο Κλέαρχος θα ανέφερε αυτήν την άποψη στο έργο του, κα-

θώς ασφαλώς θα γνώριζε τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη και πιθανότατα ο 

Πρόκλος, ο οποίος αποτελεί την πηγή αυτού του χωρίου, χρησιμοποιεί κάποια 

                                                                                                                                                                                     

μένως και εξαιτίας της επίδρασης, την οποία δέχεται από  τον Πλάτωνα αλλά και τους πολι-

τισμούς της ανατολής, απομακρύνεται τελικά από αυτόν. 
63 Ο W Bukert παρατηρεί, ότι, εφόσον οι ακόλουθοι του Πυθαγόρα ισχυρίζονταν ότι ο φιλό-

σοφος είχε δοκιμάσει τα πάντα, είναι λογικό να υποτεθεί, ότι αυτός ο ισχυρισμός συμπερι-

λαμβάνει και την περίπτωση να έζησε ένα διάστημα ως γυναίκα (Lore and Science in Ancient 

Pythagoreanism, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1972, σελ. 139, υποσ. 

105).  
64 Είναι βέβαιο, ότι ο Κλέαρχος δεν ενδιαφέρεται για τις μαθηματικές αντιλήψεις των πυθα-

γόρειων, όπως συνάγεται από το ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά της πλατωνικής Πολιτεί-

ας (Fr. 3 – 4), τον συγγραφέα της οποίας εγκωμιάζει (Fr. 2 a – b), ενώ είναι άλλωστε γνωστό 

ότι ο Πλάτων απορρίπτει στο έργο του τα μαθηματικά του Πυθαγόρα (529 d – c). Ωστόσο, οι 

αναφορές του σχετικά με την ψυχή και ειδικά το ενδιαφέρον, που επιδεικνύει σχετικά με τον 

διαχωρισμό ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα (Fr. 7, 38) φαίνεται να προσεγγίζουν τις πυθα-

γόρειες απόψεις, ενώ και το γεγονός ότι ταξίδεψε σε περιοχές, τις οποίες φέρεται να επισκέ-

φτηκε και ο Πυθαγόρας, ίσως αποτελεί μια ακόμη ένδειξη του ενδιαφέροντος του Κλέαρχου 

γι’ αυτόν.  
65 Fr. 8. Αυτή η διήγηση είναι παρόμοια με την ιστορία για την περιπλάνηση του Αρμένιου 

ήρωα Ηρός στον κάτω κόσμο και την νεκρανάστασή του, την οποία παραθέτει ο Πλάτων 

στην Πολιτεία (614 b – 621 d).  
66 Fr. 7. Ο στόχος του Κλέαρχου είναι να αποδείξει ότι η ψυχή είναι δυνατόν να υπάρξει χω-

ρίς το σώμα.  Ο Αριστοτέλης ωστόσο, δεν δέχεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξει η ψυχή χωρίς 

το σώμα (Περί ψυχῆς 403 a 7 – 10, 431 a 17). 
67 Περὶ Ψυχῆς  413 a 4 – 5. Πβ. και 412 b 6 – 9.  
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άλλη πηγή αναφερόμενη στο έργο του Κλέαρχου, πιθανότατα νεοπλατωνική, η 

οποία απηχεί θέσεις που συνταιριάζουν στο έργο του Πρόκλου.  

Ωστόσο, αν και ο Κλέαρχος δεν φαίνεται να απέδιδε αυτήν την αντίληψη 

στον Αριστοτέλη, ο ίδιος φαίνεται ότι ήταν εξοικειωμένος με τις θέσεις των 

Πυθαγόρειων και ίσως να έβρισκε αρκετά ελκυστικές τις απόψεις τους, όπως 

προκύπτει από την περιγραφή των ψυχολογικών αντιλήψεων του Ευξίθεου, που 

παραθέτει, δηλώνοντας ότι το σώμα αποτελεί φυλακή της ψυχής και επισημαί-

νει ότι αυτή μπορεί να απελευθερωθεί από αυτό μόνο όταν το επιτρέψει η θεό-

τητα: «Εὐξίθεος ὁ Πυθαγορικός, ὦ Νίκιον, ὥς φησι Κλέαρχος ὁ Περιπατητικὸς 

ἐν δευτέρῳ βίων, ἔλεγεν ἐνδεδέσθαι τῷ σώματι καὶ τῷ τῇδε βίῳ τὰς ἁπάντων ψυ-

χὰς τιμωρίας χάριν, καὶ διείπασθαι τὸν θεὸν ὡς εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις, ἕως 

ἂν ἑκὼν αὐτοὺς λύσῃ, πλέοσι καὶ μείζοσι ἐμπεσοῦνται τότε λύμαις. διὸ πάντας 

εὐλαβουμένους τὴν τῶν κυρίων ἀνάτασιν φοβεῖσθαι τοῦ ζῆν ἑκόντας ἐκβῆναι μό-

νον τε τὸν ἐν τῷ γήρᾳ θάνατον ἀσπασίως προσίεσθαι, πεπεισμένους τὴν ἀπόλυσιν 

τῆς ψυχῆς μετὰ τῆς τῶν κυρίων γίγνεσθαι γνώμης»68. Ο Κλέαρχος επομένως εί-

ναι γνώστης των αντιλήψεων, οι οποίες εκφράζονται στον Φαίδωνα, όπου το 

σώμα παρετυμολογείται από το σῆμα και περιγράφεται ως φυλακή της ψυχής, 

από την οποία ωστόσο δεν επιτρέπεται η δραπέτευση, αφού είμαστε κτήμα των 

θεών και συνεπώς η αυτοκτονία εγκρίνεται μόνο εφόσον οι θεοί δώσουν τη συ-

γκατάθεσή τους, αμφισβητώντας έτσι έμμεσα την εὔλογον ἐξαγωγὴν των Στωι-

κών69.  

Εντοπίζονται ακόμη ψήγματα των αντιλήψεών του Κλέαρχου σχετικά με 

την ψυχή και σε άλλα έργα του, από τα οποία είναι δυνατόν να σχηματιστεί μία 

διαυγέστερη εικόνα της άποψής του. Έτσι, διαφαίνεται η πεποίθησή του ότι η 

ψυχή επηρεάζεται από βιοχημικούς παράγοντες, όπως διακρίνεται από την α-

ναφορά του στα αίτια της εμφάνισης της δειλίας, την οποία αποδίδει σε κάποια 

αντίδραση, που συμβαίνει στο ήπαρ: «<Λευκηπατίας:> Κλέαρχος ἐν τῷ περὶ 

Βίων φησὶ συμβαίνειν τὶ περὶ τὸ ἧπαρ ἐπί τινων, ὃ δειλοὺς ποιεῖ· εἰρῆσθαι οὖν ἐπὶ 

τῶν τοιούτων τὴν παροιμίαν»70. Ο Κλέαρχος αποδέχεται την παραδοσιακή αντί-

ληψη κατά την οποία το χρώμα του ήπατος αποκαλύπτει την ύπαρξη θάρρους  

ή την έλλειψή της, επιχειρώντας να προσφέρει σε αυτήν τη θέση μία επιστημο-

νική εξήγηση, αλλά με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται από τις θέσεις του Αρι-

στοτέλη, ο οποίος θεωρεί ότι το θάρρος και η δειλία εξαρτώνται από τη δράση 

του ανθρώπου71. Οι θέσεις του βέβαια ίσως να προσέγγιζαν την ιατρική αντί-

                                                           
68 Fr. 38.  
69 Φαίδων 61 d – 62 e.  
70 Fr. 40.  
71 Σύμφωνα με την Αριστοτελική θεωρία της μεσότητας, ο δειλός περιγράφεται ως «ὁ δ' ἐν 

τῷ μὲν φοβεῖσθαι ὑπερβάλλων τῷ δὲ θαρρεῖν ἐλλείπων» (Ἠθικά Νικομάχεια 1107 b 3 – 4), 

ενώ η αιτία της δειλίας είναι ο φόβος, ο οποίος περιγράφεται ως προσδοκία κάποιας συμφο-

ράς: «φοβούμεθα δὲ δῆλον ὅτι τὰ φοβερά, ταῦτα δ' ἐστὶν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν κακά· διὸ καὶ τὸν 

φόβον ὁρίζονται προσδοκίαν κακοῦ» (1115 a 7 – 9). Επιπλέον, ο δειλός χαρακτηρίζεται δύ-

σελπις, καθώς φοβάται τα πάντα (1116 a 2 – 3) και η αιτία της δειλίας διευκρινίζεται σαφέ-
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ληψη της εποχής, κατά την οποία οι προσωπικότητες των ανθρώπων εντάσσο-

νται σε τέσσερις κατηγορίες, αναλόγως του στοιχείου, που επικρατεί εντός των 

σωμάτων τους72.  

Εκφράζει ακόμη την πίστη ότι οι διάφορες οσμές διαθέτουν τη δυνατότη-

τα να επηρεάσουν την ψυχή, αποδεχόμενος συνεπώς ότι οι αισθήσεις επιδρούν 

σε αυτήν: «νῦν δὲ τῶν ἀνθρώπων οὐχ αἱ ὀσμαὶ μόνον, ὥς φησιν Κλέαρχος ἐν γ' 

περὶ βίων, ἀλλὰ καὶ αἱ χροιαὶ τρυφερὸν ἔχουσαί τι συνεκθηλύνουσι τοὺς μεταχει-

ριζομένους»73. Αν και δεν περιγράφεται ο τρόπος, με τον οποίο οι αισθήσεις ε-

πηρεάζουν την ψυχή, σε αρκετά χωρία προσφέρει παραδείγματα, με τα οποία 

εκθέτει την μοίρα εκείνων, που κατέστρεψαν την ψυχή τους και το σώμα τους, 

ορμώμενοι από την φιλοδοξία τους να τέρψουν τις αισθήσεις τους. Κατά τον 

Κλέαρχο, αυτοί υποκύπτουν στις αισθήσεις τους, τις οποίες επιχειρούν να τέρ-

ψουν, καθιστάμενοι αιχμάλωτοι της τρυφής και εν τέλει εκθηλύνονται. Η εκθή-

λυνση κατά τον Κλέαρχο πρέπει να αποτελεί το προφανέστερο δείγμα κατα-

στροφικής συμπεριφοράς, καθώς μνημονεύεται αρκετά συχνά και συνοδεύεται 

από αποδοχή στάσεων, οι οποίες δεν αρμόζουν στον άνθρωπο, ο οποίος εν τέλει 

καταστρέφεται σωματικά και ψυχικά από την συμπεριφορά του74.  

                                                                                                                                                                                     

στερα, ως φόβος απέναντι σε λάθος πράγματα: «ὁ δὲ ἀνδρεῖος ἀνέκπληκτος ὡς ἄνθρωπος. 

φοβήσεται μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς δεῖ δὲ καὶ ὡς ὁ λόγος ὑπομενεῖ τοῦ καλοῦ ἕνεκα· τοῦτο 

γὰρ τέλος τῆς ἀρετῆς. ἔστι δὲ μᾶλλον καὶ ἧττον ταῦτα φοβεῖσθαι, καὶ ἔτι τὰ μὴ φοβερὰ ὡς 

τοιαῦτα φοβεῖσθαι. γίνεται δὲ τῶν ἁμαρτιῶν ἣ μὲν ὅτι <ὃ> οὐ δεῖ, ἣ δὲ ὅτι οὐχ ὡς δεῖ, ἣ δὲ ὅτι 

οὐχ ὅτε, ἤ τι τῶν τοιούτων· ὁμοίως δὲ καὶ περὶ τὰ θαρραλέα» (1115 b 10 – 17). Οι λόγοι κατά 

τους οποίους προκύπτουν οι ανθρώπινες πράξεις βέβαια, οφείλονται στις δράσεις των αν-

θρώπων και όχι σε βιολογικούς παράγοντες: «ἐφ' ἡμῖν δὴ καὶ ἡ ἀρετή, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ κακία» 

(1113 b 3 – 14, πβ. και 1114 a 7 – 14, αξίζει να αναφέρουμε ότι η έννοια του θα χρησιμοποι-

ηθεί αρκετά από τους Στωικούς και ιδιαίτερα από τον Επίκτητο). Εντοπίζεται στην αριστοτε-

λική πραγμάτευση της ανδρείας και της δειλίας κάποιου είδους διανοητισμός, εφόσον φαίνε-

ται ότι ο φιλόσοφος αποδίδει τον φόβο σε κακό υπολογισμό των δεδομένων, τα οποία προ-

σφέρει η αίσθηση. Άλλωστε στη Ῥητορική πραγματευόμενος το φόβο αφήνει να εννοηθεί ότι 

δεν διακατέχονται από αυτόν όσοι δεν τον γνωρίζουν (1383 a 25 – 31), δηλώνοντας έτσι, ότι 

αυτός συνιστά μία νοητική κατάσταση.   
72 Ο H. Diels (Anonymous Londinensis, Ἰατρικά, ex Aristotelis Iatricis Menonis et aliis, Sup-

plementum Aristotelicum Vol. III 1, Berlin, 1893σελ. 33) εντοπίζει μια αναφορά σε αυτήν 

την τάση στον Γαληνό (Εἰς τό περὶ φύσεως ἀνθρώπου βιβλίον Ἱπποκράτους, XV 33): «Τῶν δὲ 

ἰητρῶν οἱ μέν τινες λέγουσιν, ὡς ὁ ἄνθρωπος αἷμά ἐστιν, οἱ δὲ αὐτῶν χολήν φασιν εἶναι τὸν 

ἄνθρωπον, ἔνιοι δέ τινες φλέγμα».  
73 Fr. 41.  
74 Βλ. ενδ. Fr. 43 – 49. Σαφέστατα, σε αυτό το σημείο ο Κλέαρχος προσεγγίζει τον Αριστο-

τέλη, καθώς επικρατεί η αντίληψη του Σταγειρίτη, ότι οι άνθρωποι καθίστανται καλοί ή κα-

κοί από τις πράξεις τους: «ἡ δ' ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνομα ἔσχηκε μικρὸν 

παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. ἐξ οὗ καὶ δῆλον ὅτι οὐδεμία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡμῖν ἐγγίνε-

ται… οὔτ' ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι 

αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους» (Ἠθικά Νικομάχεια 1103 a 17 – 26). Ουσιαστικά πρό-

κειται για την διαδικασία του περάσματος από το δυνάμει στο ενεργεία, δηλαδή όπως ακρι-

βώς το πνεύμα ενεργεί και διαμορφώνει την παθητική ύλη, έτσι και οι ενέργειες των ανθρώ-
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Τέλος, συναντάμε ακόμη μία ενδιαφέρουσα μνεία στην θέση του, κατά 

την οποία υφίστανται σε έναν βαθμό κάποια αμυδρά ίχνη ζωικής δραστηριότη-

τας, σε φυσικά αντικείμενα, που θεωρούνται άψυχα, όπως οι λίθοι: «τῶν δὲ φυ-

σικῶν τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ δ' οὐκ ἔχει. τίνα δὲ λέγομεν τὴν ζωὴν ἔφθημεν εἰπό-

ντες, ὅτι τὴν δι' ἑαυτοῦ τροφήν τε καὶ αὔξησιν. ταῦτα δὲ ἦν τὰ ζῷα καὶ τὰ φυτά. τὰ 

γὰρ λεγόμενα στοιχεῖα φυσικὰ μέν, ὅτι κινήσεως ἀρχὴν ἔχει, οὐ ζῶντα δὲ, ὅτι μὴ 

τρέφεται δι' ἑαυτῶν. ἡ γὰρ τῶν λίθων αὔξησις ὁμολογούμενον ὅτι προσθήκη. ἢ 

εἴπερ καὶ οἱ λίθοι δι' ὅλου αὔξονται, εἴη ἂν ἐν τούτοις εἶδος ζῳῆς, ἀλλὰ λίαν γε 

ἀμυδρᾶς, ἐπεὶ καὶ γεννᾶν τινὲς λίθοι λέγονται, ὡς Κλέαρχός φησιν»75. Η έλλειψη 

περισσότερων στοιχείων καθιστά την ερμηνεία της άποψης του Κλέαρχου δυ-

σεπίλυτο γρίφο. Ενδεχομένως, με την αναφορά σε λίθους, να περιγράφει οργα-

νικούς πολύτιμους λίθους, όπως το ήλεκτρο και το κοράλλι, οι οποίοι προκύ-

πτουν ως αποτέλεσμα βιολογικών διεργασιών των ζωντανών οργανισμών, ει-

δάλλως αυτή η πληροφορία, ίσως να απηχεί κάποια παράδοξη εξιστόρηση και 

μύθευμα, το οποίο υπέπεσε ωστόσο στην αντίληψη του φιλοσόφου στις περι-

πλανήσεις του στην ανατολή ή ακόμη να αποτελεί αυτό το χωρίο μια ένδειξη 

ότι ο Κλέαρχος υπήρξε, όπως και ο Πλάτων76, ένας προπάτορας της οργανικι-

στικής άποψης, κατά την οποία όλο το σύμπαν είναι ζωντανός οργανισμός. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι αντιλήψεις του Στράτωνα, ο οποίος 

παρεκκλίνοντας από τα αξιώματα της σχολής77, εισάγει μία μορφή υλισμού 

στην προσέγγισή του, επιχειρώντας να περιγράψει την ψυχή από την οπτική του 

φυσικού φιλοσόφου. Αποτελεί κεντρικό σημείο της θεώρησής του, η αντίληψη 

κατά την οποία απορρίπτεται η θεϊκή συμμετοχή στην γένεση του κόσμου και η 

με εμφανώς επικούρειες ρίζες πεποίθηση ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν από 

φυσικές δυνάμεις, δηλαδή βάρη και κινήσεις: «… (ενν. Strato) negat opera deo-

rum se uti ad fabricandum mundum. Quaecumque sint, docet omnia efifecta es-

se natura … ipse autem singulas mundi partes persequens quidquid aut sit aut 

fiat naturalibus fieri aut factum esse docet ponderibus et motibus»78. Η ψυχή 

αποτελεί υλικό κτίσμα φυσικών δυνάμεων και πιθανότατα σχετίζεται στην θε-

ώρηση του Λαμψακηνού φιλοσόφου με τη θερμότητα, καθώς σύμφωνα με την 

φυσιοκρατική θεώρησή του, η θερμή ουσία αποτελεί την αιτία των πάντων: 

«Στράτων ἐκ Λαμψάκου τὴν θερμὴν οὐσίαν ἔλεγεν αἰτίαν πάντων ὑπάρχειν»79. 

Επιπλέον, το πυρ συνιστά εκείνο το στοιχείο, το οποίο διαθέτει τη δυνατότητα 

                                                                                                                                                                                     

πων διαμορφώνουν την ηθική τους κατάσταση πραγματώνοντας τις δυνατότητες, τις οποίες 

διαθέτει η ψυχή τους. 
75 Fr. 99.  
76 Στον Τίμαιο (30 a – b) προβάλλεται η αντίληψη ότι όλο το σύμπαν είναι ένα νοήμων ον.  
77 Βλ. ενδ. Fr. 35: «καὶ μὴν τῶν ἄλλων Περιπατητικῶν ὁ κορυφαιότατος Στράτων οὔτ' Ἀριστο-

τέλει κατὰ πολλὰ συμφέρεται καὶ Πλάτωνι τὰς ἐναντίας ἔσχηκε δόξας περὶ κινήσεως περὶ νοῦ 

καὶ περὶ ψυχῆς καὶ περὶ γενέσεως».  
78 Fr. 32.  
79 Fr. 48. Πβ. και την Ηρακλείτεια και Στωική αντίληψη κατά την οποία ο κόσμος είναι πῦρ 

ἀείζωον (DK 30).  
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να μεταβάλει τη φύση των υπολοίπων στοιχείων και, καθώς η ψυχή διαθέτει 

ηγετικό ρόλο, μεταβάλλοντας τη διάνοια και τη διάθεση του ανθρώπου, πρέπει 

να σχετίζεται με αυτό80.   

 Ο Στράτων, επισήμαινε την ενότητα της ψυχής, η οποία διαχέεται σε όλο 

το σώμα διατηρώντας τις ιδιότητές της, συνιστώντας έτσι μία αιθέρια ουσία, η 

οποία διαπνέει όλα τα μέλη του σώματος, δίνοντάς του πνοή81. Ο πυρήνας της 

ψυχής είναι το ἡγεμονικὸν, το οποίο εντοπίζεται στο μπροστινό τμήμα του ε-

γκεφάλου, ανάμεσα από τα φρύδια: «Στράτων ἐν μεσοφρύῳ (ενν. τὸ ἡγεμονικὸν 

εἶναι εἴρηκεν)»82 και σε αυτό είναι εγκατεστημένα τα πάθη, όπως και οι αισθή-

σεις83, ενώ η αίσθηση, η αντίληψη, το συναίσθημα και η διάνοια αντιμετωπίζο-

νται ως διαφορετικές πτυχές του ἡγεμονικοῦ: «οἱ μὲν γὰρ ἅπαντα συλλήβδην 

ταῦτα τῇ ψυχῇ φέροντες ἀνέθεσαν, ὥσπερ Στράτων ὁ φυσικός, οὐ μόνον τὰς ἐπι-

θυμίας, ἀλλὰ καὶ τὰς λύπας, οὐδὲ τοὺς φόβους καὶ τοὺς φθόνους καὶ τὰς ἐπιχαι-

ρεκακίας, ἀλλὰ καὶ πόνους καὶ ἡδονὰς καὶ ἀλγηδόνας καὶ ὅλως πᾶσαν αἴσθησιν 

ἐν τῇ ψυχῇ συνίστασθαι φάμενος, καὶ τῆς ψυχῆς τὰ τοιαῦτα πάντ' εἶναι, μὴ τὸν 

πόδα πονούντων ἡμῶν, ὅταν προσκρούσωμεν, μηδὲ τὴν κεφαλήν, ὅταν κατάξω-

μεν, μη<δὲ> τὸν δάκτυλον, ὅταν ἐκτέμωμεν· ἀναίσθητα γὰρ τὰ λοιπὰ πλὴν τοῦ 

ἡγεμονικοῦ»84. Ο Στράτων, τοποθετώντας τον πυρήνα της ψυχής στον βρεγμα-

                                                           
80 Fr. 67: «ἐμβληθὲν γὰρ ἐν αὐταῖς (sc. ταῖς σικύαις) τὸ πῦρ φθείρει καὶ λεπτύνει τὸν ἀπειλημ-

μένον ἐν αὐταῖς ἀέρα, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα σώματα ὑπὸ τοῦ πυρὸς φθείρεταί τε καὶ μεταβάλλει 

εἰς λεπτοτέρας οὐσίας, λέγω δὴ ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ γῆν. ὅτι μὲν γὰρ φθείρεται, δῆλον ἐκ τῶν 

περιλειπομένων ἀνθράκων· οὗτοι γὰρ τὸν αὐτὸν ὄγκον διαφυλάττοντες τῷ ἐξ ἀρχῆς πρὸ τοῦ 

τὴν καῦσιν ἐπιδέξασθαι ἢ ὀλίγῳ ἐλάσσονα, παρὰ πολὺ τῷ βάρει διαλλάσσουσι τοῦ ἐξ ἀρχῆς».  
81 Fr. 108: «Παρατήρησε αυτό το πολύ θαυμάσιο δείγμα οργανικού μηχανισμού που κατασκεύ-

ασε ο Αρχιμήδης, -Εννοώ το υδραυλικό όργανο, με τους πολλούς βραχίονες, τα μέρη, τους συν-

δέσμους, τους δίαυλους για τις νότες, τις διεξόδους για τους ήχους τους, τους συνδυασμούς για 

την αρμονία τους, και την ποικιλία των σωλήνων του. Ωστόσο, το σύνολο αυτών των στοιχείων 

αποτελεί ένα μόνο όργανο. Με παρόμοιο τρόπο ο άνεμος, ο οποίος διαχέεται σε όλο αυτό το 

όργανο χάρη στην ώθηση του υδραυλικού του κινητήρα (σ.σ. de tormento aquae, ορθότερα χά-

ρη στην ώθηση, η οποία προέρχεται από την αναταραχή του νερού), δεν διαιρείται σε ξεχωρι-

στά τμήματα εξαιτίας της διασποράς του μέσα στο όργανο, αλλά αποτελεί συνολικά και το πε-

ριεχόμενό του, αν και διαχωρίζεται ως προς τη λειτουργία του. Αυτό το παράδειγμα δεν απέχει 

από αυτά που πρέσβευαν ο Στράτων, ο Αινησίδημος και ο Ηράκλειτος, καθώς αυτοί οι φιλό-

σοφοι υποστηρίζουν την ενότητα της ψυχής, ως διαχεόμενης σε όλο το σώμα και όμως ταυτό-

χρονα σε κάθε μέρος του με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς όπως ο άνεμος φυσά στους σωλήνες του 

οργάνου συνολικά, έτσι η ψυχή εκδηλώνει τις ενέργειές της με διάφορους τρόπους με τη βοή-

θεια των αισθήσεων, δίχως να διαιρείται, αλλά μάλλον κατανεμημένη σε φυσική σειρά». Μία 

αντιστοιχία σε αυτό το οικοδόμημα υπάρχει στην πλατωνική κοσμική ψυχή, η οποία περι-

γράφεται στον Τίμαιο (30 a – b, 34 c – 37 c).  
82 Fr. 119 a, πβ. και Fr. 119 b – 121.   
83 Fr. 110: «Στράτων καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τὰς αἰσθήσεις ἐν τῷ ἡγεμονικῷ οὐκ ἐν τοῖς 

πεπονθόσι τόποις συνίστασθαι ἐν γὰρ ταύτῃ κεῖσθαι τὴν ὑπομονήν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δεινῶν καὶ 

ἀλγεινῶν καὶ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀνδρείων καὶ δειλῶν».  
84 Fr. 111. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εδώ ο Στράτων έμμεσα αναγνωρίζει τον ρόλο του νευρι-

κού συστήματος. Ο Αριστοτέλης δεν αποδίδει ωστόσο τόσο κεντρικό ρόλο στην ψυχή (βλέπε 

ενδεικτικά Περί ψυχῆς 413 b 12 – 414 a 4).  
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τικό λοβό και έχοντας έτσι περιγράψει την ύπαρξη ενός εγκεφαλικού κέντρου, 

θεωρεί ότι οι αισθήσεις αποτελούν καίριο κομμάτι της ψυχής85 και επιπλέον 

υποστηρίζει, ότι συνοδεύονται από κάποια διανοητική δραστηριότητα86, ενώ ο 

Σέξτος ο Εμπειρικός, πιστεύει ότι υπήρξε πρωτοπόρος, ταυτίζοντας την διάνοια 

με τις αισθήσεις και πρεσβεύοντας ότι αυτή κάνει αισθητή την παρουσία της 

μέσω των αισθητήριων οργάνων87. Φαίνεται από τη μαρτυρία του Σέξτου αλλά 

και εκείνη του Τερτυλλιανού, ότι αυτή η ακραιφνώς εμπειριστική άποψη του 

Στράτωνα σχετικά με τις αισθήσεις προσέγγιζε εκείνη του Σκεπτικού Αινησί-

δημου και αναγόταν στον Ηράκλειτο88. Επιπλέον, ο Στράτων θεωρεί ότι η νόη-

ση συνιστά ενέργεια της διάνοιας, όπως ακριβώς η όραση αποτελεί ενέργεια 

της όψεως, αφού ερμηνεύει τις δραστηριότητες της ψυχής ως κινήσεις, αποδί-

δοντας κίνηση τόσο στην λογική ψυχή, όσο και στην άλογη, καθώς περιγράφει 

ότι, όπως κινούνται όσοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο με τις αισθήσεις, με ανά-

λογο τρόπο κινείται και εκείνος, ο οποίος σκέπτεται: «καὶ Στράτων δὲ ὁ Λαμ-

ψακηνὸς ὁ Θεοφράστου γεγονὼς ἀκουστὴς καὶ ἐν τοῖς ἀρίστοις Περιπατητικοῖς 

ἀριθμούμενος τὴν ψυχὴν ὁμολογεῖ κινεῖσθαι οὐ μόνον τὴν ἄλογον ἀλλὰ καὶ τὴν 

λογικήν, κινήσεις λέγων εἶναι τὰς ἐνεργείας καὶ τῆς ψυχῆς. λέγει οὖν ἐν τῷ περὶ 

                                                           
85 Fr. 27: «ἄνευ μὲν γὰρ αἰσθήσεως εἶναι τὴν ψυχὴν ἀδύνατον, ἄνευ δὲ ἐπιθυμίας εἶναι δυνα-

τόν».  
86 Fr. 112: «καίτοι Στράτωνός γε τοῦ φυσικοῦ λόγος ἐστὶν ἀποδεικνύων ὡς οὐδ' αἰσθάνεσθαι 

τὸ παράπαν ἄνευ τοῦ νοεῖν ὑπάρχει». Ο Στράτων, όπως η Στοά (SVF II 634), αποδεχόταν α-

κόμη τη θέση, σύμφωνα με την οποία κάθε ζωντανό πλάσμα είναι ικανό να κατέχει διανοη-

τική ικανότητα: «πᾶν ζῷον ἔλεγε νοῦ δεκτικὸν εἶναι» (Fr. 117).  
87 Fr. 109: «καὶ οἱ μὲν διαφέρειν αὐτὴν (ενν. τὴν διάνοιαν) τῶν αἰσθήσεων, ὡς οἱ πλείους, οἱ δὲ 

αὐτὴν εἶναι τὰς αἰσθήσεις, καθάπερ διά τινων ὀπῶν τῶν αἰσθητηρίων προκύπτουσαν, ἧς στά-

σεως ἦρξε Στράτων τε ὁ φυσικὸς καὶ Αἰνησίδημος». Πραγματευόμενος τις αισθήσεις, δηλώνει 

για την όραση, ότι τα χρώματα ξεκινώντας από τα σώματα, που αποτελούν την πηγή τους, 

χρωματίζουν τον αέρα, ο οποίος υπάρχει ανάμεσα στην πηγή και τον οφθαλμό (Fr. 113), ενώ 

μελετώντας τις ιδιότητες του ήχου, υποστήριξε ότι κάθε ήχος είναι το αποτέλεσμα πολλών 

χωριστών χτύπων σε ένα σταθερό μέσο (συνήθως του αέρα), ο τόνος του οποίου διέπεται 

από τη συχνότητα των χτύπων: «εἴτε δὴ τῷ τὸ σχῆμα ὑπαλλάττεσθαι αὐτῶν (ενν. τῶν ψόφων) 

ἐν τῇ φορᾶ εἴτε τῷ ἐκλύεσθαι τὸν τόνον τῆς πληγῆς, ὡς Στράτων λέγει (οὐ γάρ φησιν ἐν τῷ 

σχηματίζεσθαί πως τὸν ἀέρα τοὺς διαφόρους ψόφους γίνεσθαι, ἀλλὰ τῇ τῆς πληγῆς ἀνισότητι), 

ἀλλ' οὖν, ὁποτέρως ἂν γίνηται τὸ μὴ οὕτως ἀκούεσθαι, ὡς γίνεται ἡ φορά, [καὶ] τῷ ἐν τῷ μετα-

ξὺ διαστήματι, δι' οὗ φέρεται, [τῷ] διαδέχεσθαι τὴν πληγὴν ἄλλον ἐξ ἄλλου ἀέρα τοῦτο γίνεται» 

(Fr. 114). Είναι λοιπόν εμφανές από την χρήση των στοιχείων, τα οποία παρέχουν στον 

Στράτωνα οι έρευνές του στην ακουστική ότι ο φιλόσοφος μεταχειρίζεται την φυσική φιλο-

σοφία προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα για άλλους τομείς της φιλοσοφίας.  
88 Fr. 108. Για την σχέση ανάμεσα στον Ηράκλειτο και τον Αινησίδημο βλ. και R. Polito, The 

Sceptical Road – Aenesidemus’ Appropriation of Heraclitus, Brill, Leyden, 2004, ειδ. σελ. 93 

– 97. Πράγματι, ο Ηράκλειτος αναγνωρίζει την αξία των αισθήσεων δηλώνοντας ότι προτιμά 

τα πράγματα στα οποία υπάρχει όραση, ακοή και εμπειρία (DK 55), ενώ επισημαίνει τη ση-

μασία της αίσθησης στην παραγωγή λόγου (DK 19) και προειδοποιεί ότι τα δεδομένα των 

αισθήσεων πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας από εκπαιδευμένες ψυχές προκειμένου να α-

ξιοποιηθούν (DK 107). Η ίδια εμπειριοκρατική αντίληψη χαρακτηρίζει όλες τις ελληνιστικές 

σχολές.  
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κινήσεως πρὸς ἄλλοις πολλοῖς καὶ τάδε: ἀεὶ γὰρ ὁ νοῶν κινεῖται ὥσπερ καὶ ὁ 

ὁρῶν καὶ ἀκούων καὶ ὀσφραινόμενος· ἐνέργεια γὰρ ἡ νόησις τῆς διανοίας καθά-

περ καὶ ἡ ὅρασις τῆς ὄψεως»89. Ο Στράτων έχει κατά νου τον Αριστοτέλη, ο ο-

ποίος επιχειρώντας να περιγράψει τη νοητική διαδικασία περιγράφει τον νου ως 

έναν κενό πίνακα90 και κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε έναν παθητικό νου, όπως 

αντίστοιχα στη φύση υπάρχει η ύλη και τον ενεργητικό νου, κατ’ αντιστοιχία 

του ενεργητικού στοιχείου της φύσης, το οποίο παράγει τα πάντα. Δηλαδή ανα-

γνωρίζει, ότι διακρίνονται δύο είδη νου, ο νους, ο οποίος είναι ανάλογος της 

ύλης και μετουσιώνεται σε όλα τα νοητά και ο νους, που τα παράγει όλα και εί-

ναι χωριστός και απαθής και αμιγής, όντας στην ουσία του ενέργεια91.  

 Μελετώντας ακόμη τον ύπνο, υποστήριζε ότι συνιστά διαχωρισμό του 

εγγενούς πνεύματος της ψυχής: «Strato segregationem consati spiritus (ενν. 

somnum esse docet)»92 και προκύπτει ως επακόλουθο της ύφεσης του αισθητι-

κού πνεύματος, το οποίο προσωρινά υποχωρεί στο ἡγεμονικὸν, ενώ αντίστοιχα, 

ο θάνατος αποτελεί απόρροια της πλήρους ύφεσης αυτού του πνεύματος: 

«Στράτων οἱ Στωικοὶ τὸν μὲν ὕπνον γίνεσθαι ἀνέσει τοῦ αἰσθητικοῦ πνεύματος, 

οὐ κατὰ ἀναχαλασμὸν καθάπερ † ἐπὶ τῆς γῆς †, φερομένου δὲ ὡς ἐπὶ τὸ ἡγεμο-

νικὸν μεσόφρυον. ὅταν δὲ παντελὴς γένηται ἡ ἄνεσις τοῦ αἰσθητικοῦ πνεύματος, 

τότε γίγνεσθαι θάνατον»93. Δήλωνε ακόμη ότι τα όνειρα προκύπτουν, καθώς η 

άλογη φύση της διάνοιας μίας ψυχής (ευρισκόμενης σε ενύπνια κατάσταση), 

καθίσταται πιο ευαίσθητη και κινείται από το γνωστικό τμήμα της ψυχής94. Φα-

νερώνεται σε αυτά τα σημεία η σημασία του πνεύματος στην φιλοσοφία του 

Στράτωνα, αφού ο όρος χρησιμοποιείται σαφώς για να εκφράσει την έννοια της 

ψυχής, η οποία αισθάνεται αλλά καθώς με τον ίδιο όρο σημαίνεται και ο αέρας, 

αποδίδεται με αυτόν τον τρόπο και η υλική διάσταση της ψυχής, ακριβώς όπως 

και στη Στοά95.  

Όπως η ψυχή είναι υλική, συνιστώντας παράλληλα κάποια πνευματική 

δύναμη, αντίστοιχα το σπέρμα, αποτελεί κάποιου είδους πνευματική και υλική 

δύναμη: «Λεύκιππος καὶ Ζήνων σῶμα· ψυχῆς γὰρ εἶναι ἀπόσπασμα.  Πυθαγόρας 

Πλάτων Ἀριστοτέλης ἀσώματον μὲν εἶναι τὴν δύναμιν τοῦ σπέρματος ὥσπερ νοῦν 

τὸν κινοῦντα, σωματικὴν δὲ τὴν ὕλην τὴν προχεομένην. Στράτων καὶ Δημόκριτος 

καὶ τὴν δύναμιν σῶμα· πνευματικὴ γάρ»96. Ενδεχομένως ο Στράτων να παραλ-

λήλιζε τις ιδιότητές του με εκείνες τις ψυχής, ενώ πιστεύοντας ότι και οι γυναί-
                                                           
89 Fr. 107. Ενδεικτικά βλέπε σχετικά με το λογικό και άλογο μέρος της ψυχής στον Αριστο-

τέλη, Περί ψυχῆς 414 a 31 – 415 a 14.   
90 Περί ψυχῆς 430 a 1.  
91 Περί ψυχῆς 430 a 10 – 26.  
92 Fr. 129.  
93 Fr. 128. Το ίδιο χωρίο αποδίδεται και στον Πλάτωνα (SVF ΙΙ 767), αλλά έχει σαφώς και 

μια επικούρεια χροιά (βλ. ενδ. Διογένης Λαέρτιος Χ 124 – 125). Σχετικά με την έννοια του 

ἡγεμονικοῦ  και την χρήση του από την Στοά βλέπε το προηγούμενο κεφάλαιο.  
94 Fr. 130 – 131.  
95 Βλ. ενδ. SVF Ι 135, II 442 και 715. 
96 Fr. 94 (=Ἀέτιος V 4).  
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κες παράγουν σπέρμα, φαίνεται ότι πίστευε ότι υφίστανται δύο διακριτοί τύποι 

του, άρρεν και θήλυ, διαφορετικοί, όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη του σώμα-

τος, ανάμεσα στα γένη, ενώ ανάλογα με τον επικρατούντα τύπο καθοριζόταν 

και το φύλο του ατόμου: «ὥστ' οὐκ ἂν ἀπὸ τρόπου δόξειεν ὁ φυσικὸς Στράτων 

ὑπειληφέναι τὸ μὲν ἄρρεν γίνεσθαι ζῷον ἐπικρατείᾳ γονῆς ἄρρενος, τὸ δὲ θῆλυ 

θηλείας. οὕτω μέν γε καὶ φλεψὶ καὶ ἀρτηρίαις οἴεται διαφέρειν αὐτά, καθάπερ γε 

τοῖς γεννητικοῖς μορίοις, ἀπείρως ἔχων ἀνατομῆς ἀκριβοῦς»97. Αν όμως κατά 

την αντίληψη του Στράτωνα, τα δύο γένη διαφέρουν μεταξύ τους στο υλικό 

σώμα, μήπως θα διαφέρουν και στην υλική ψυχή; Αν και δεν προκύπτει από τη 

μελέτη των χωρίων μία σαφής απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, απορρέει 

από αυτά εναργέστατα η αντίληψη του Στράτωνα ότι οι ψυχές διαφέρουν μετα-

ξύ τους, με ανάλογο τρόπο με τις αρμονίες, οι οποίες είναι δυνατόν να διαφέ-

ρουν ως προς την τονικότητά τους (δηλαδή αν βρίσκονται σε ύφεση ή δίεση), 

καθώς με ανάλογο τρόπο, οι ψυχές είναι δυνατόν να διαχωρίζονται ως προς την 

τονικότητά τους, τουτέστιν ως προς τις διανοητικές τους ικανότητες: «ὅτι, ὡς 

ἁρμονία ἁρμονίας ὀξυτέρα καὶ βαρυτέρα, οὕτω καὶ ψυχὴ ψυχῆς, φησὶν ὁ Στρά-

των, ὀξυτέρα καὶ νωθεστέρα»98. Ο Στράτων πιθανώς έχει ως αφετηρία αυτής της 

θέσης, ένα σημείο του Φαίδωνα99, όπου συζητείται η πιθανότητα να αποτελεί η 

ψυχή κάποιου είδους αρμονία και συνάγεται, ότι, όπως δεν υφίσταται κάποια 

αρμονία, που θα ήταν περισσότερο εναρμονισμένη από κάποια άλλη, αντίστοι-

χα δεν θα υφίσταται κάποια ψυχή, η οποία θα αποτελούσε περισσότερο ψυχή 

συγκρινόμενη με κάποια άλλη, δηλαδή δύο ψυχές αντιπαραβαλλόμενες μεταξύ 

τους, θα μετέχουν τόσο στην αρετή, όσο και στην κακία ή μόνο σε μία από αυ-

τές τις δύο καταστάσεις. Οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι, αποδοκίμασαν έντονα 

αυτήν την θέση, δηλώνοντας ότι η παραδοχή αυτής της άποψης προκαλεί δυ-

σχέρειες σχετικά με τον προσδιορισμό της καταγωγής της γνώσης και της επι-

θυμίας: «Οὐκοῦν εἰπάτω πόθεν γνῶσις καὶ ὄρεξις ἥκει, ἥ τε λογικὴ καὶ ἡ ἄλογος· 

οὔτε γὰρ ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ τῆς κράσεως αὐτοῦ (χείρω γὰρ ταῦτα) οὔτε ἀφ' 

ἑαυτῶν (ἀχώριστα γάρ) οὔτε ἀπὸ ταὐτομάτου· ἄνωθεν ἄρα· χωριστὰ ἄρα· κρείτ-

τω γάρ. ἔπειτα ὁ νοῦς ἑαυτὸν γιγνώσκων πῶς οὐ χωριστός; καὶ εἰ προκατάρχει 

τῆς κινήσεως ὡς αὐτὸ χρώμενον, πῶς οὐκ ἔξω τοῦ ὀργάνου;»100.    

 Ο παραλληλισμός της ψυχής με την αρμονία, εξυπηρετεί την επιχειρημα-

τολογία του Στράτωνα, σχετικά με την πεποίθησή του ότι η ψυχή, όντας υλική, 

είναι θνητή, αφού όπως διαλύεται η αρμονία, είναι δυνατόν να καταστραφεί και 

η ψυχή. Σχολιάζοντας επομένως αυτήν την θέση του Πυθαγόρειου Σιμμία στον 

Φαίδωνα, αναρωτιέται σε τι θα διαφέρουν οι ψυχές αν δεν διαφέρουν ως προς 

τις γνωστικές τους δυνάμεις με τρόπο ανάλογο της διαφοράς την οποία συνα-

ντάμε στις αρμονίες, αφού είναι εντός τόνου, άτονες ή σε δίεση ή σε ύφεση. Ο 

                                                           
97 Fr. 95.  
98 Fr. 118.  
99 85 c – 88 b.  
100 Ψευδο – Ὀλυμπιόδωρος (=Δαμάσκιος), Σχόλια εἰς Πλάτωνος Φαίδωνα (ΙΙ 134 p. 174), 

πβ. Fr. 118.  
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Στράτων αναγνωρίζει το προφανές, την ποιοτική διαφορά ανάμεσα στις ικανό-

τητες των ψυχών και την αποδίδει χρησιμοποιώντας ως αναλογία την διαφορά 

ανάμεσα στις αρμονίες. Ενδεχομένως να επηρεάστηκε και από την κληρονομιά, 

την οποία άφησαν στη σχολή ο Αριστόξενος και ο σύγχρονος του Στράτωνα 

Δικαίαρχος, ενώ γνωρίζουμε ότι ο Λαμψακηνός φιλόσοφος χρησιμοποίησε την 

περιγραφή ενός μουσικού οργάνου προκειμένου να περιγράψει την σχέση της 

ψυχής με το σώμα101. Ο Στράτων δεν ταυτίζει την ψυχή με την αρμονία, αλλά 

μεταχειρίζεται την αρμονία προκειμένου να εντοπίσει αναλογίες ανάμεσα στις 

ιδιότητές της και στα γνωρίσματα της ψυχής, ώστε να εξηγήσει την ύπαρξη 

διαφορών ανάμεσα στις ψυχές. Ο Δαμάσκιος αντιδρά, όπως είδαμε, στις από-

ψεις του Στράτωνα, αναρωτώμενος με τη σειρά του από πού προέρχονται η 

γνώση και η επιθυμία, αποφαινόμενος ως συνεπής νεοπλατωνικός, ότι πηγά-

ζουν άνωθεν φανερώνοντας ότι εναντιώνεται στον περιπατητικό φιλόσοφο, όχι 

επειδή χρησιμοποιεί την αναλογία ψυχής και αρμονίας με πυθαγόρειο ή νεο-

πλατωνικό  τρόπο, αλλά επειδή ο Στράτων επιδιώκοντας να ασκήσει κριτική 

στις μεταφυσικές αντιλήψεις των πλατωνικών χρησιμοποιεί την πλατωνική δια-

λεκτική προκειμένου να υποστηρίξει την δική του άποψη ότι η ψυχή είναι θνη-

τή.  

Αυτή η θέση του είναι εμφανής και σε μία σειρά αποριών, τις οποίες εκ-

φράζει σχετικά με τον Φαίδωνα102, καθώς επικρίνοντας τις απόψεις, οι οποίες 

εμφανίζονται στον διάλογο, φανερώνει ότι αν και τεκμηριώνεται από τον Κέβη-

τα η θέση ότι η ψυχή δεν είναι δυνατόν να είναι νεκρή όσο υπάρχει, δεν κατορ-

θώνει να παράσχει πειστικές αποδείξεις ως προς την αιώνια ύπαρξη της ψυ-

χής103. Έτσι, ο Στράτων αντιμετωπίζοντας την ψυχή με υλιστικούς όρους ανα-

γνωρίζει ότι η καταστροφή μίας ψυχής είναι ο θάνατος, τον οποίο ερμηνεύει ως 

απώλεια του σώματος: «πρὸς τούτοις φησὶν ὁ Πρόκλος, ὅτι τὸ ἀπόλλυσθαι τῇ 

                                                           
101 Fr. 108.  
102 Η σειρά των αποριών του Λαμψακηνού βρίσκεται στο: Fr. 123. Οι θέσεις του διαλόγου, 

στις οποίες επιτίθεται ο Στράτων, εκφράζονται μέσω του Κέβητα και εντοπίζονται στο χωρί-

ο: Φαίδων 105 c – 107 b. Βλ. ενδ. 70 a – b: «τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει 

τοῖς ἀνθρώποις μή, ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι ᾖ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφ-

θείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται ᾗ ἂν ὁ ἄνθρωπος ἀποθνῄσκῃ, εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος, 

καὶ ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα οἴχηται διαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι 

οὐδαμοῦ ᾖ. ἐπεί, εἴπερ εἴη που αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν συνηθροισμένη καὶ ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν 

κακῶν ὧν σὺ νυνδὴ διῆλθες, πολλὴ ἂν εἴη ἐλπὶς καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀληθῆ ἐστιν ἃ σὺ 

λέγεις: ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ψυχὴ ἀποθα-

νόντος τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν». Αργότερα ο Επίκουρος θα εκφρά-

σει αυτή ακριβώς τη θέση, την οποία περιγράφει ο Κέβης, δηλαδή ότι η ψυχή χάνεται (δια-

σπείρεται), όταν εγκαταλείπει το σώμα και δεν διαθέτει πλέον τις δυνάμεις, τις οποίες είχε 

πριν, ούτε κινείται, ούτε έχει αίσθηση (Διογένης Λαέρτιος Χ 65). 
103 D. Sedley, “Three Kinds of Platonic Immortality”, στο Body and Soul in Ancient Philoso-

phy, D. Frede – B. Reis (eds.), De Gruyter, 2009, Berlin, σελ. 150. Βλέπε ακόμη και D. O’ 

Brien, “Immortal and Necessary Being in Plato and Plotinus”, στο The Perennial Tradition of 

Neoplatonism, J. J. Cleary (ed.), Leuven University Press, Leuven, 1997, σελ. 39 – 103.  
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ψυχῇ θανατοῦσθαί ἐστιν, τὸ δὲ θανατοῦσθαι φαίνεται ὄν, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Στρά-

των φησίν, τὸ παθεῖν ἀποβολὴν ζωῆς τὸ ὑποκείμενον»104.   

 Η ανάλυσή του στην πλατωνική ψυχολογία δεν περιορίζεται σε αυτό το 

σημείο, αλλά επεκτείνεται με την παράθεση διάφορων ερωτημάτων σχετικά με 

αυτήν. Συνιστούν καίρια σημεία της κριτικής του Στράτωνα, η θεωρία περί α-

νάμνησης και οι θέσεις του Πλάτωνα σχετικά με την γένεση των όντων105. Ει-

δικότερα, ερμηνεύοντας την θεωρία της ανάμνησης106, εκδηλώνει επιφυλάξεις 

σχετικά με την καταλληλόλητα αυτής της θεωρίας ως ασφαλούς οδού για την 

απόκτηση γνώσης. Ο Στράτων θεωρεί δεδομένη την ύπαρξη ασυμβατότητας 

ανάμεσα στην θεωρία της ανάμνησης και την απόδειξη, η οποία συνιστά βασι-

κό στοιχείο της γνώσης, αφού, όπως παρατηρεί, κανείς δεν είναι δυνατόν να έ-

χει ανάμνηση χωρίς απόδειξη: «διὰ τί μὴ ἀναμιμνήσκεταί τις ἄνευ ἀποδείξεως, 

ὡς ἀπορεῖ Στράτων;»107. Συγκεκριμένα, δήλωνε, ότι εάν ενδεχομένως ίσχυε η 

θεωρία της ανάμνησης, θα υπήρχε η δυνατότητα να προκύψει γνώση, την οποία 

δεν θα συνόδευαν αποδείξεις και ως παράδειγμα μνημόνευε ότι σε αυτήν την  

περίπτωση, ο οποιοσδήποτε θα είχε τη δυνατότητα να γίνει αυλητής ή κιθαρι-

στής δίχως να μελετήσει το αντικείμενο: «Ὅτι Στράτων ἠπόρει, εἰ ἔστιν ἀνάμνη-

σις, πῶς ἄνευ ἀποδείξεων οὐ γιγνόμεθα ἐπιστήμονες, πῶς δὲ οὐδεὶς αὐλητὴς ἢ 

κιθαριστὴς γέγονεν ἄνευ μελέτης»108. Συμπεραίνει ακόμη, ότι με αυτόν τον τρό-

πο, είτε οι ψυχές είναι κάτοχοι της γνώσης πριν τοποθετηθούν σε ένα σώμα 

(κατά συνέπεια πάντοτε κατέχουν τη γνώση, δίχως να επενεργεί επάνω τους ο 

χρόνος), είτε η γνώση τους έχει ως αφετηρία ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο 

και επομένως θα διαθέτουν γνώση χωρίς ανάμνηση, αφού μαθαίνουν για πρώτη 

                                                           
104 Fr. 124. Σχετικά με την πραγμάτευση της ψυχής από τον Στράτωνα βλέπε και D.K.W. 

Modrak, “Physicalism in Strato’s Psychology”, στο Strato of Lampsacus – Text, Translation 

and Discussion, οπ. παρ., σελ. 383 – 398.  
105 Σχετικά με τις απορίες του Στράτωνα βλέπε L. Repici, “Strato’s Aporiai on Plato’s Phae-

do”, στο Strato of Lampsacus – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 413 – 442, 

αλλά και H. Baltussen, “Strato of Lampsacus as a Reader of Plato’s Phaedo – His Critique of 

the Soul’s Immortality”, Ancient Readings of Plato’s Phaedo, S. Delcomminette et al. (eds.), 

Brill, Leiden (2015), σελ. 37 – 62.  
106 Φαίδων  72 e – 77 a. Βλ. ενδ. 72 e: «καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ᾽ ἐκεῖνόν γε 

τὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ 

ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ 

μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνῃσκόμεθα».  
107 Fr. 125.  
108 Fr. 126. Ο νεοπλατωνικός σχολιαστής επικρίνει τον Στράτωνα για τη δυσπιστία του απέ-

ναντι στην θεωρία της ανάμνησης, προβάλλοντας το πλήθος των σπουδαίων ανδρών, που 

ήταν αυτοδίδακτοι και επισημαίνοντας ότι οι κατεχόμενες από την νάρκη της γέννησής τους 

ψυχές, οδηγούνται στην ανάμνηση με μεγάλη προσπάθεια και κατά συνέπεια έχουν ανάγκη 

τα αισθητά: «Ἢ μάλιστα μὲν γεγόνασί τινες καὶ αὐτοδίδακτοι, Ἡράκλειτος, ὁ Αἰγύπτιος γεωρ-

γός, Φήμιος ὁ Ὁμήρου, Ἀγάθαρχος ὁ γραφεύς. εἶτα καὶ αἱ ψυχαὶ πολλῷ τῷ κάρῳ κατεχόμεναι 

τῆς γενέσεως πολλῆς πρὸς ἀνάμνησιν δέονται τῆς μοχλείας· διὸ καὶ τῶν αἰσθητῶν χρῄζουσιν» 

(Ψευδο – Ολυμπιόδωρος = Δαμάσκιος, Σχόλια εἰς Πλάτωνος Φαίδωνα (ΙΙ 41 p. 158). 
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φορά109. Ο Στράτων απορεί επίσης για ποιόν λόγο αποτελεί δυσεπίτευκτο στόχο 

η κατάκτηση της ανάμνησης και γιατί κάποιοι φτάνουν εύκολα σε αυτήν, ενώ 

οι περισσότεροι πρέπει να εξασκηθούν110.  

Ο Στράτων επίσης, σχολιάζει δυσμενώς και τις πλατωνικές θέσεις σχετι-

κά με την γένεση των όντων, οι οποίες απηχούν πυθαγόρειες αντιλήψεις, αφού 

εκφράζουν πίστη στη διαδικασία της μετεμψύχωσης, την οποία παρουσιάζουν 

με μία πλατωνική οπτική, ενώ, προκειμένου να αιτιολογηθεί αυτή η θεωρία, γί-

νεται χρήση της θεωρίας κατά την οποία τα όντα προέρχονται από τα αντίθετά 

τους111. Έτσι, ο Στράτων, όντας εμπειριστής και αντιμεταφυσικός, αναρωτιέται, 

κατά πόσο διαθέτουν ισχύ αυτές οι προτάσεις του Φαίδωνα, καθώς απορεί, α-

νάμεσα σε άλλα, με ποιόν τρόπο υφίσταται κάποια αναλογία ανάμεσα στην πο-

ρεία από τη γένεση στη φθορά και την αντίστροφή της και θέτει το ερώτημα 

πώς είναι δυνατόν να ξαναζεί το σύνολο, εφόσον τα μέλη του, αν καταστρα-

φούν δεν επανέρχονται στη ζωή. Ακόμη, αναρωτιέται πως συμβιβάζεται αυτή η 

προσέγγιση με εμφανείς στη φύση παρατηρήσεις, ότι η σάρκα προέρχεται από 

την τροφή, αλλά το αντίστροφο δεν ισχύει, ότι ακόμη οι νέοι γίνονται γέροι και 

όχι το αντίθετο και ακόμη αν απαιτείται η διατήρηση του υποκείμενου, προκει-

μένου να πραγματωθεί η αμοιβαία γένεση των αντιθέτων: 

 

αʹ εἰ μὴ ἐκ τῶν ἐφθαρμένων τὰ ὄντα, ὡς ἐκ τῶν ὄντων τὰ ἐφθαρμένα, πῶς ἔχει 

λόγον πιστεύειν ὡς ἐρρωμένῃ τῇ τοιαύτῃ ἐφόδῳ;  

βʹ εἰ μὴ μόριον τεθνηκὸς ἀναβιώσκεται, οἷον δάκτυλος ἢ ὀφθαλμὸς ἐκκοπείς, 

δῆλον ὡς οὐδὲ τὸ ὅλον.  

γʹ εἰ καὶ τὰ ἐξ ἀλλήλων γιγνόμενα κατ' εἶδος μόνον τὰ αὐτά, οὐ κατὰ ἀριθμόν.  

δʹ εἰ ἐκ μὲν τροφῆς σάρκες, οὐ μὴν τροφὴ ἐκ σαρκῶν, καὶ ἰὸς ἐκ χαλκοῦ καὶ ἀπὸ 

ξύλων ἄνθρακες, οὐ μὴν ἀνάπαλιν.  

εʹ εἰ ἐκ νέων γέροντες, οὐ μὴν ἀνάπαλιν.  

ςʹ εἰ σῳζομένου τοῦ ὑποκειμένου δύναται ἐξ ἀλλήλων γίγνεσθαι τὰ ἐναντία, οὐ 

μὴν ἐφθαρμένου.  

                                                           
109 Fr. 127 Ο νεοπλατωνικός σχολιαστής υπερασπίζεται ξανά την πλατωνική θεωρία, δηλώ-

νοντας ότι ακόμη και τότε οι ψυχές θυμούνται τις γνώσεις, που κατείχαν πριν καταλάβουν το 

σώμα τους, αφού ο δημιουργός τους τις έκανε τέλειες, δηλαδή κατόχους γνώσης και επομέ-

νως, φτάνοντας στον κόσμο, είναι ανάγκη να μάθουν, ήτοι να ξαναθυμηθούν. Επιπλέον επι-

πλήττει τον Στράτωνα, καθώς δεν έχει λάβει υπόψιν του το χρονικό διάστημα, το οποίο με-

σολαβεί ανάμεσα στο χρονικό σημείο που υπάρχει πριν τη γέννηση της ψυχής και σε εκείνο 

το σημείο, που υφίσταται σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή.      
110 Fr. 127.  
111 Αυτές οι απόψεις, οι οποίες απηχούν την ηρακλείτεια αντίληψη σχετικά με την αιώνια 

ανακύκλωση, εντοπίζονται στο χωρίο: Φαίδων 70 c – 72 e. Βλ. ενδ. 72 a: «ὁμολογεῖται ἄρα 

ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν ἧττον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν 

ζώντων, τούτου δὲ ὄντος ἱκανόν που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτι ἀναγκαῖον τὰς τῶν τεθνεώτων 

ψυχὰς εἶναί που, ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι».  
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ζʹ εἰ μὴ ἀπολείπει ἡ γένεσις, κἂν μόνον κατ' εἶδος ἀεὶ γίνηται, ὡς ἔχει καὶ τὰ τε-

χνητά112.  

Ο Στράτων, ασκεί τόσο σκληρή κριτική113 απέναντι στην πλατωνική με-

ταφυσική επιδιώκοντας να προβάλλει και να υπερασπιστεί την φυσικαλιστική 

θεωρία του σχετικά με την διανοητική δραστηριότητα. Πιστεύει στην αλληλε-

πίδραση ανάμεσα στο νου και το σώμα, στην ταύτιση της διάνοιας και των αι-

σθήσεων και στην διάκριση ανάμεσα σε ενεργητική και παθητική ψυχή. Επι-

πλέον, αυτό που τον διακρίνει ως φιλόσοφο είναι το επιστημονικό πνεύμα με το 

οποίο προσεγγίζει τα πράγματα και αυτό αναμφίβολα θα τον ώθησε να αντι-

δράσει σε απόψεις, όπως η θεωρία της ανάμνησης. Έτσι, επιχειρεί να καταπο-

λεμήσει την πλατωνική ψυχολογία και την προερχόμενη από τον Πυθαγορισμό, 

αντίληψή της σχετικά με την μετεμψύχωση. Ενδεχομένως, το ενδιαφέρον του 

για τη φυσική φιλοσοφία και ιδιαίτερα η υλιστική του προσέγγιση να σχετίζο-

νται με την εναντίωσή του απέναντι στην μεταφυσική αντίληψη, η οποία  εκ-

φράζεται στον Φαίδωνα. Μάλιστα, αξιολογώντας τους τίτλους των έργων του 

μπορούμε να αποφανθούμε ότι αντιλαμβανόταν την οργανική σχέση ανάμεσα 

στην φυσική, τη λογική και την ηθική, ώστε να τη χρησιμοποιήσει για να υπο-

στηρίξει τον υλιστικό εμπειρισμό του. Ο περιπατητικός φιλόσοφος, επιδιώκο-

ντας να καταδείξει τις ασυνέπειες της πλατωνικής ψυχολογίας, προβάλλει την 

δική του θεώρηση, περιγράφοντας την ψυχή με επιστημονικό τρόπο και αποκα-

θαίροντάς την από οποιοδήποτε υπερφυσικό ένδυμα και ποίκιλμα, αναδεικνύει 

την ψυχή σε κινητήρια δύναμη των όντων, αναπόσπαστο και φθαρτό τμήμα της 

φύσης.  

Η μελέτη των ψυχικών και νοητικών λειτουργιών από τη σχολή, δέχτηκε 

επιδράσεις από τις κυρίαρχες αντιλήψεις άλλων φιλοσοφικών προσεγγίσεων 

και είναι ευδιάκριτη τόσο η προσπάθεια να συμφιλιωθεί η περιπατητική άποψη 

με άλλες θέσεις, όπως εκείνες του Πλάτωνα και του Πυθαγορισμού, αλλά και η 

τάση να αποδεσμευθεί το Λύκειον από αυτούς τους δεσμούς, δημιουργώντας 

κάτι καινοτόμο, όπως φαίνεται στην περίπτωση του Στράτωνα, είτε συγκλίνο-

ντας προς τις υλιστικές τάσεις της ελληνιστικής φιλοσοφίας και επιστήμης. Αν 

και το Λύκειον ταλαντεύτηκε ανάμεσα σε διαφορετικές προσεγγίσεις και φαίνε-

ται πως οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους του δεν προκάλεσαν τις παρα-

δοσιακές αντιλήψεις για την ψυχή, κάποιοι ανάμεσά του – όπως ο Στράτων, 

προσπάθησαν με γενναιοφροσύνη να χαράξουν νέα πορεία στη μελέτη των δια-

νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου και να αφήσουν εν τέλει ως παρακαταθή-

κη ενδιαφέρουσες απόψεις, με τις οποίες θα προκαλούνταν η αντίληψη που ή-

θελε την ψυχή να αποτελεί μία μεταφυσική άυλη οντότητα, που εδρεύει στο 

σώμα.       

                                                           
112 Fr. 122.  
113 Αν και φαίνεται ότι ο Στράτων είναι πράγματι υπεύθυνος για την ένταση αυτής της κριτι-

κής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι δεν διαθέτουμε το αρχικό κείμενο και όσα γνωρί-

ζουμε έχουν φτάσει σε εμάς με τη μεσολάβηση και άλλων φιλοσόφων, οι οποίοι ενδεχομέ-

νως να συνέβαλαν στην μεγέθυνση αυτής της πολεμικής.   
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6. Οι ηθικές αντιλήψεις των περιπατητικών φιλοσόφων 
 

Σε γενικές γραμμές, η ηθική φιλοσοφία αποτελεί έρευνα, με την οποία 

επιχειρείται να καταδειχτεί ο τρόπος με τον οποίον ο άνθρωπος όχι μόνον θα 

ζήσει, αλλά και θα βελτιώσει την ζωή του. Συνδέεται μάλιστα έντονα με την 

πολιτική φιλοσοφία, όπως παρατηρεί και ο W.D. Ross: «Αναμφίβολα, η ηθική 

του Αριστοτέλη είναι κοινωνική και η πολιτική του είναι ηθική στα Ἠθικά δεν α-

γνοεί ότι το άτομο είναι ουσιαστικά ένα μέλος της κοινωνίας, ούτε στα Πολιτικά 

ότι η ευημερία του κράτους είναι συνάρτηση της ευημερίας των πολιτών»1. Η α-

ριστοτελική ηθική εκκινεί από την παραδοχή ότι «πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθο-

δος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ. διὸ καλῶς 

ἀπεφήναντο τἀγαθόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται»2. Στην περίπτωση τώρα της ηθικής φι-

λοσοφίας, αυτό το αγαθό, ο τελικός σκοπός, είναι η ευδαιμονία: «λέγωμεν δ᾽ 

ἀναλαβόντες, ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις καὶ προαίρεσις ἀγαθοῦ τινὸς ὀρέγεται, τί ἐστὶν 

οὗ λέγομεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι καὶ τί τὸ πάντων ἀκρότατον τῶν πρακτῶν 

ἀγαθῶν. ὀνόματι μὲν οὖν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων ὁμολογεῖται: τὴν γὰρ εὐδαι-

μονίαν καὶ οἱ πολλοὶ καὶ οἱ χαρίεντες λέγουσιν, τὸ δ᾽ εὖ ζῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν 

ταὐτὸν ὑπολαμβάνουσι τῷ εὐδαιμονεῖν»3. Η αριστοτελική ευδαιμονία, αποτελεί 

μία δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με την αρετή και εκφράζε-

ται σε όλη τη διάρκεια του ανθρώπινου βίου4, ενώ η ευδαιμονία είναι ενέργεια 

σύμφωνη με την αρετή του νου και κατά συνέπεια ο άριστος βίος είναι ο θεω-

ρητικός5. 

Σε συμφωνία με τις ηθικού ευδαιμονιστικού χαρακτήρα απαιτήσεις της 

ελληνιστικής εποχής και την ηθική στροφή της φιλοσοφίας, το ενδιαφέρον για 

                                                           
1 Ἀριστοτέλης, μτφρ. Μ. Μήτσου, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1993, σελ.265. Σχετικά με την πολιτική 

διάσταση της ηθικής του Αριστοτέλη, βλέπε και R. Bodéüs, The Political Dimensions of Ar-

istotle’s Ethics, J.E. Garrett (μτφρ.), State University of New York, Albany, 1993. Αυτή τη 

σύνδεση ανάμεσα στην ηθική και την πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη επισημαίνει εύ-

στοχα η Β. Σολωμού Παπανικολάου εντοπίζοντας την επίδραση της Ελληνικής Πόλεως στην 

ηθική και πολιτική του φιλοσοφία (Polis and Aristotle – The World of the Greek Polis and its 

Impact Upon Some Fundamental Aspects of Aristotle’s Practical Philosophy, Δωδώνη 40, 

Ioannina, 1989).  
2 Ἠθικά Νικομάχεια 1094 a 1 – 3. Βλ. σχετ. με την προαίρεσιν και Μ. Δραγώνα – Μονάχου, 

“Η προαίρεσις στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο. Μια συσχέτιση με την έννοια της πρό-

θεσης στην φιλοσοφία της πράξης”, Φιλοσοφία 8 – 9 (1978 – 79), σελ. 265 – 310.    
3 Ἠθικά Νικομάχεια 1095 a 14 – 20.   
4 Στο ίδιο, 1097 a 13 1098 a 20.  
5 «εἰ δ᾽ ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία κατ᾽ ἀρετὴν ἐνέργεια, εὔλογον κατὰ τὴν κρατίστην: αὕτη δ᾽ ἂν εἴη 

τοῦ ἀρίστου. εἴτε δὴ νοῦς τοῦτο εἴτε ἄλλο τι, ὃ δὴ κατὰ φύσιν δοκεῖ ἄρχειν καὶ ἡγεῖσθαι καὶ 

ἔννοιαν ἔχειν περὶ καλῶν καὶ θείων, εἴτε θεῖον ὂν καὶ αὐτὸ εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν τὸ θειότατον, ἡ 

τούτου ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν εἴη ἂν ἡ τελεία εὐδαιμονία. ὅτι δ᾽ ἐστὶ θεωρητική, 

εἴρηται. ὁμολογούμενον δὲ τοῦτ᾽ ἂν δόξειεν εἶναι καὶ τοῖς πρότερον καὶ τῷ ἀληθεῖ. κρατίστη τε 

γὰρ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐνέργεια （καὶ γὰρ ὁ νοῦς τῶν ἐν ἡμῖν, καὶ τῶν γνωστῶν, περὶ ἃ ὁ νοῦς». Στο 

ίδιο, 1177 a 12 – 21.  
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την ηθική φιλοσοφία διατηρήθηκε στο Λύκειον και από τον Θεόφραστο6, ο ο-

ποίος όπως μαρτυρούν οι τίτλοι των συγγραμμάτων του, συνέγραψε αρκετά έρ-

γα αφιερωμένα στη μελέτη της ηθικής φιλοσοφίας7, ενώ ακόμη, διατελώντας – 

ως ένα βαθμό – σε συμφωνία με τον Αριστοτέλη8, αμφισβητεί ότι η ευτυχία 

στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αρετή: «Αυτό είναι το σημείο που ο Θε-

όφραστος δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει καθώς αφού εξέφρασε την άποψη ότι 

συμφορές όπως η μαστίγωση, tα βάσανα και τα  βασανιστήρια, η καταστροφή της 

πατρίδας, η εξορία, η απώλεια των παιδιών, έχουν μεγάλη επιρροή στο να διά-

γουν οι άνθρωποι έναν άθλιο και δυστυχή βίο. Δεν τολμά πλέον να χρησιμοποιή-

σει υψηλές και ευγενείς εκφράσεις όντας τόσο ταπεινά και άθλια κατά τη γνώμη 

του… δέχεται επίθεση από κάθε έναν για αυτό το βιβλίο που έγραψε σχετικά με 

τον ευδαίμονα βίο, στο οποίο παρέχει πολλά επιχειρήματα εξηγώντας γιατί αυτός 

που βασανίζεται δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Στο εν λόγω βιβλίο υποτίθεται 

ότι υποστηρίζει ότι ένας άνθρωπος που τοποθετείται στον τροχό (ο οποίος είναι 

ένα είδος βασανιστηρίων διαδεδομένο ανάμεσα στους Έλληνες) δεν μπορεί να 

καταφέρει να ζήσει  μία εντελώς ευτυχισμένη ζωή. Δεν τα υποστηρίζει βέβαια αυ-

τά με τόση σφοδρότητα, αλλά αυτά που υποστηρίζει ισοδυναμούν με το ίδιο πράγ-

μα»9. Αυτή η άποψη είναι επιπλέον εμφανής στην σημασία που αποδίδει στην 

φιλία10, αλλά ήδη στην προσέγγισή του διακρίνονται από τόσο νωρίς στην ι-

στορική πορεία της σχολής, διαφορές με τις αντιλήψεις του ιδρυτή της. Έτσι, 

κρίνοντας από τους τίτλους των έργων του, φαίνεται να υπομνηματίζει τις αντι-
                                                           
6 Σχετικά με την ηθική φιλοσοφία του Θεόφραστου βλέπε και Theophrastus of Eresus, 

Commentary Vol. 6.1 – Sources on Ethics (with contribution on the Arabic material by D. 

Gutas), W.W. Fortenbaugh (ed.), Brill, Leiden, 2011, καθώς και W. W. Fortenbaugh, The-

ophrastean Studies, (Philosophie der Antike 17), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2003, σελ. 

109 – 130.  
7 Μερικοί από τους τίτλους αυτών των έργων είναι: «Ἀρετῶν διαφοραὶ αʹ, Περὶ εὐδαιμονίας 

αʹ, Περὶ φιλίας αʹ βʹ γʹ Περὶ ψεύδους ἡδονῆς αʹ, Περὶ ἀρετῆς αʹ, Ἠθικῶν σχολῶν αʹ, Ἠθικοὶ  

χαρακτῆρες  αʹ, Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἠθικὰ αʹ, [Χαρακτῆρες ἠθικοί,] Περὶ 

τῆς θείας εὐδαιμονίας αʹ, Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης αʹ» (Διογένης Λα-

έρτιος V 42 – 50). 
8 «φαίνεται δ᾽ ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν προσδεομένη, καθάπερ εἴπομεν: ἀδύνατον γὰρ ἢ οὐ 

ῥᾴδιον τὰ καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα. πολλὰ μὲν γὰρ πράττεται, καθάπερ δι᾽ ὀργάνων, διὰ 

φίλων καὶ πλούτου καὶ πολιτικῆς δυνάμεως: ἐνίων δὲ τητώμενοι ῥυπαίνουσι τὸ μακάριον, οἷον 

εὐγενείας εὐτεκνίας κάλλους: οὐ πάνυ γὰρ εὐδαιμονικὸς ὁ τὴν ἰδέαν παναίσχης ἢ δυσγενὴς ἢ 

μονώτης καὶ ἄτεκνος, ἔτι δ᾽ ἴσως ἧττον, εἴ τῳ πάγκακοι παῖδες εἶεν ἢ φίλοι, ἢ ἀγαθοὶ ὄντες τε-

θνᾶσιν. καθάπερ οὖν εἴπομεν, ἔοικε προσδεῖσθαι καὶ τῆς τοιαύτης εὐημερίας: ὅθεν εἰς ταὐτὸ 

τάττουσιν ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαιμονίᾳ, ἕτεροι δὲ τὴν ἀρετήν» (Ἠθικά Νικομάχεια 1099 a 

31 – b 8). Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητα τα εξωτερικά αγαθά για την α-

πόκτηση της ευδαιμονίας και παρατηρεί ότι αυτή ακριβώς η ανάγκη παρακινεί κάποιους να 

ταυτίζουν την ευδαιμονία με την ευτυχία, ενώ βεβαίως επισημαίνει ότι ο καλός χαρακτήρας 

έχει τη δύναμη να διακριθεί ακόμη και σε άσχημες συνθήκες (Στο ίδιο 1100 b 30 – 33).  
9 Cicero, Tusculanae Disputationes V 24 – 25 (=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 493). Πβ. και 

Academica I 10. Βλ. σχετ. και J. Annas, The Morality of Happiness, Oxford University Press, 

New York and Oxford, 1993, σελ. 388 – 411. 
10 Aulus Gellius, Noctes Atticae I.3 (=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 534).  
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λήψεις του Αριστοτέλη, ως προς την φύση της ηδονής 11, ενώ, αν και συμφωνεί 

με τον Σταγειρίτη ως προς την υπεροχή του θεωρητικού βίου, έναντι του πρα-

κτικού12, προτίμησε να θέσει τον φιλοσοφικό βίο αδέσμευτο από τους περιορι-

σμούς της οικογενειακής ζωής, υποστηρίζοντας ότι ο σοφός δεν πρέπει να νυμ-

φεύεται: «Δεν αρμόζει επομένως στον σοφό να πάρει γυναίκα, πρωτίστως γιατί 

θα εμποδίζεται στη μελέτη της φιλοσοφίας, αφού δεν μπορεί να φροντίζει ταυτό-

χρονα και τα βιβλία του και την σύζυγο»13.  

Ο σύγχρονος του Θεόφραστου Εύδημος, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 

την ηθική φιλοσοφία, καθώς, αν και συνδέεται με τα Ἠθικά Εὐδήμεια – αφού 

θεωρείται από κάποιους ότι ενδέχεται να υπήρξε επιμελητής του κειμένου14, δεν 

διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, με τα οποία να πιστοποιείται ευρύτερη σύνδεσή 

του με τη ηθική φιλοσοφία. Ο ομοίως σύγχρονός του δε Αριστόξενος, ένας από 

τους προεξάρχοντες μαθητές του Αριστοτέλη, έδωσε μία εντελώς νέα διάσταση 

στην ηθική φιλοσοφία, συνδέοντάς την, όπως ήδη αναφέρθηκε, με την μουσική. 

Συνδυάζοντας την διαπαιδαγώγησή του στο Λύκειον με την εκπαίδευσή του 

στην Πυθαγόρεια φιλοσοφία15 και εναρμονίζοντας την φιλοσοφική του ανα-

τροφή με το ενδιαφέρον του για τη μουσική, κατόρθωσε να παρουσιάσει μία 

                                                           
11 Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει τους τίτλους δύο γραπτών του, ένα από τα οποία έχει ως 

θέμα την ηδονή, και το άλλο την ηδονή, όπως είχε οριστεί από τον Αριστοτέλη: «Περὶ 

ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης αʹ, Περὶ ἡδονῆς (ἄλλο) αʹ» (V 44). Αυτό το έργο, όπως παρατηρεί ο 

W. W. Fortenbaugh, σχετίζεται είτε με τον διάλογο του Αριστοτέλη Περὶ ἡδονῆς, είτε με τις 

αντιλήψεις, οι οποίες εκφράζονται στα Ἠθικά Νικομάχεια (VII. 11 – 12 και Χ. 1 – 5) σχετικά 

με αυτό το θέμα (“Chamaeleon on Pleasure and Drunkenness”, στο Praxiphanes of Mytilene 

and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discussion, Transaction Publishers, 

New Brunswick, 2012, σελ.359 – 386). Ένα σημαντικό κοινό σημείο ανάμεσα στις αντιλή-

ψεις των δύο φιλοσόφων είναι η άρνησή τους να αποδεχτούν τον πλατωνικό διαχωρισμό α-

νάμεσα σε αληθείς και ψευδείς ηδονές (Φίληβος 36 c – 44 a και Πολιτεία 571 b – c). Ο Αρι-

στοτέλης υπερασπίζεται τις ηδονές (1154 a 9 – 19), αντικαθιστώντας τον διαχωρισμό ανάμε-

σα σε αληθείς και ψευδείς ηδονές με τη διάκριση ανάμεσα σε συμβεβηκὸς ἡδέα, τα οποία 

λειτουργούν θεραπευτικά και φύσει ἡδέα, τα οποία διεγείρουν τη δράση της υγιούς φύσης 

(1154 b 19 – 20), ενώ και ο Θεόφραστος αντικρούει την πλατωνική θέση, αποδεχόμενος όλες 

τις ηδονές ως αληθείς [Δαμάσκιος, Σχόλια εἰς τόν Πλάτωνος Φίληβον 36 c – 44 a 

(=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 556)].  
12 «nunc prorsus hoc statui, ut, quoniam tanta controversia est Dicaearcho familiari tuo cum 

Theophrasto amico meo ut ille tuus τὸν πρακτικὸν βίον longe omnibus anteponat, hic autem 

τὸν θεωρητικόν utrique a me mos gestus esse videatur» Cicero, Ad Atticum, II 16 

(=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 481).  
13 Hieronymus, Adversus Jovinianum I 47 (=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 486).  
14 Βλ. ενδ. The Athenian Constitution, The Eudemian Ethics, On Virtues and Vices with an 

English translation, H. Rakham (ed.), Heinemann, London, 1935, σελ. 190 – 191.  
15 Σχετικά με την σχέση ανάμεσα στον Αριστόξενο και την ηθική φιλοσοφία των Πυθαγό-

ρειων βλέπε και C.A. Huffman, "'Aristoxenus’ Pythagorean Precepts: A Rational Pythagore-

an Ethics,” στο La costruzione del discorso filosofico nell’ età dei Presocratici (The Con-

struction of Philosophical Discourse in the Age of the Presocratics), M. M. Sassi (ed.), 

Edizioni Della Normale, Pisa, 2006, σελ. 103-121.   
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καινοτόμο πρόταση ηθικής φιλοσοφίας, εξελίσσοντας την πυθαγόρειας προέ-

λευσης άποψη, την οποία εκφράζει ο Σιμμίας στον Φαίδωνα16. 

Ειδικότερα, αντλώντας από την Πυθαγόρεια παράδοση, επισήμανε την 

σύνδεση ανάμεσα στην μουσική και την ηθική φιλοσοφία, υπογραμμίζοντας 

παράλληλα την ηθική και εκπαιδευτική διάσταση της μουσικής17, εκφράζοντας 

ακόμη την πίστη στις ιαματικές ιδιότητες της μουσικής18, ενώ εισήγαγε, όπως 

ήδη είπαμε, την έννοια της αρμονίας στην ηθική και την ψυχολογία, καθιστώ-

ντας την ηθική τελείωση της ψυχής εξαρτώμενη από την εναρμόνιση των στοι-

χείων της. Κατά τον Ταραντίνο φιλόσοφο, η ψυχή είναι αρμονία19 και αυτή η 

παραδοχή είναι που τον παρακινεί να μελετήσει την επίδραση της μουσικής στο 

σώμα, κατασταλάζοντας εν τέλει στην αντίληψη ότι η μουσική διαθέτει θερα-

πευτικές ιδιότητες, αφού με την αρμονική της τάξη και συμμετρία καταπραΰνει 

τα πάθη και επαναφέρει το σώμα και το πνεύμα στην προηγούμενη κατάστασή 

τους20. Επιπλέον, ακολουθώντας πλατωνικά πρότυπα21, ο φιλόσοφος αναγνωρί-

ζει ότι η μουσική διαθέτει και παιδευτική λειτουργία, καθώς η μουσική εκπαί-

                                                           
16 Φαίδων 85 b – 86 d. Ο Κικέρων εντοπίζει την προέλευση αυτής της αντίληψης στον Πλά-

τωνα (Tusculanae Disputationes I 18, 41 = Fr. 120 b), ενώ είναι γνωστό ότι οι Πυθαγόρειοι 

ερμήνευαν τον κόσμο ως αριθμό και αρμονία (βλ. ενδ. Μετά τά Φυσικά 985 b 26 – 986 a 6). 

Βλ. σχετ. με την περιγραφή της ψυχής ως αρμονίας και το προηγούμενο κεφάλαιο.  
17 Η ηθική διάσταση της μουσικής, όπως την αντιλαμβάνεται ο Αριστόξενος, φαίνεται να συ-

νίσταται στην απόδοση ηθικής – αισθητικής αξίας στην ίδια την μουσική σύνθεση ανεξάρτη-

τα από τον δημιουργό και το κοινό – αποδέκτη (Βλ. σχετ. και Α. Barker, The Science of 

Harmonics in Ancient Greece, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, σελ. 254 – 

259). Επιπλέον, σύμφωνα με την E. Rocconi, το ήθος μιας μουσικής σύνθεσης προκύπτει 

από τον τρόπο με τον οποίο τα μελωδικά και ρυθμικά μέρη σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς 

και από την ερμηνεία του μουσικού (“Aristoxenus and musical ēthos”, στο Aristoxenus of 

Tarentum – Discussion, οπ. παρ., σελ. 65 – 90). Η διήγησή του για τον μουσικό Τελεσία (Fr. 

76), εκφράζει την στενή σχέση ανάμεσα στην αισθητική αξία της μουσικής, τον σημαντικό 

εκπαιδευτικό της ρόλο και την ηθική της αξία, αφού ο Αριστόξενος αφηγούμενος τον βίο του 

μουσικού σαφώς θεωρεί τόσο αισθητικά όσο και ηθικά ανώτερες τις πρώτες του συνθέσεις 

σε σύγκριση με τις ύστερες.  
18 Ο Αριστόξενος, παραλλήλιζε την μουσική με την ιατρική, δηλώνοντας ότι οι Πυθαγόρειοι, 

μεταχειρίζονταν την ιατρική ως μέσο εξαγνισμού του σώματος και τη μουσική ως τρόπο κα-

θαρμού της ψυχής: «ὅτι οἱ Πυθαγορικοί… καθάρσει ἐχρῶντο τοῦ μὲν σώματος διὰ τῆς ἰα-

τρικῆς, τῆς δὲ ψυχῆς διὰ τῆς μουσικῆς» [(Fr. 26) Βλέπε και A. Provenza, “Aristoxenus and 

Music therapy – Fr. 26 Wehrli within the tradition of Music and Catharsis”, στο Aristoxenus 

of Tarentum – Discussion, C. A. Huffman (ed.), Transaction Publishers, New Brunswick, 

2012, σελ. 91 – 128]. Παρόμοιες αντιλήψεις δεχόταν και ο Θεόφραστος στο έργο του Περὶ 

ἐνθουσιασμοῦ, καθώς διατείνονταν ότι η μουσική έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει αρκετές 

παθήσεις τόσο της ψυχής όσο και του σώματος (Αριστόξενος Fr. 6).  
19 Fr. 118 – 121.  
20 Fr. 122. Επιπλέον, στο έργο του Martianus Capella, η Αρμονία διηγείται πώς κατάφερε 

ακολουθώντας τις εμπνεύσεις των Πυθαγορείων, του Αριστόξενου και άλλων να διδάξει τη 

μουσική στους ανθρώπους και πώς ακόμη κατάφερε με τη συνδρομή αυτής της τέχνης να 

θεραπεύσει ασθένειες (De Nuptiis Philologiae et Mercurii IX , 923 = Wehrli Fr. 121).  
21 Πολιτεία 398 c – 403 c.  
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δευση έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει και να βελτιώσει τον χαρακτήρα του 

ανθρώπου, αφού οι μουσικοί είναι παιδευτικοὶ και ἐπανορθωτικοὶ τῶν ἠθῶν: 

«ὅπου γε καὶ οἱ μουσικοὶ ψάλλειν καὶ λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες μετα-

ποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης· παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν 

ἠθῶν. ταῦτα δ' οὐ μόνον παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀκούειν ἐστὶ λεγόντων, ἀλλὰ 

καὶ Ἀριστόξενος οὕτως ἀποφαίνεται. καὶ Ὅμηρος…»22. 

Το ενδιαφέρον του Αριστόξενου για τους Πυθαγόρειους τον ώθησε ακό-

μη στην καταγραφή των αντιλήψεών τους και μας παραδίδει μάλιστα στο έργο 

Πυθαγορικαί ἀποφάσεις μία ενδιαφέρουσα άποψή τους σχετικά με την τύχη, την 

οποία δεν διστάζουν να αποδώσουν και στην θεϊκή εύνοια23. Βέβαια, αυτή η 

θέση βρίσκεται σε ασυμφωνία με τις αντιλήψεις του Λυκείου, καθώς από τον 

Αριστοτέλη απορρίπτεται η αντίληψη, κατά την οποία ο θεός θα ευνοούσε έναν 

άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι τέλειος24, αν και σε άλλο σημείο γίνεται αποδεκτή 

η αντίληψη ότι η εὐτυχία οφείλεται στον θεό25. Αυτή η διαφορά φαίνεται εν μέ-

ρει να προκύπτει από την προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η λαϊκή πίστη, κατά 

την οποία η καλή τύχη οφείλεται στους θεούς και ερμηνεύει την επιλογή του 

θεϊκού να δράσει, αφού προφανώς θα αδιαφορήσει απέναντι σε έναν ατελή άν-

θρωπο, αλλά ενδεχομένως θα συνέδραμε τον σοφό26. Βέβαια, αν και η καλή τύ-

χη και η κακοτυχία αποδίδονται είτε στη φύση είτε σε θεϊκή παρέμβαση και στο 

έργο του Αριστόξενου και στα Ἠθικά Εὐδήμεια, στην περίπτωση του έργου 

Πυθαγορικαί ἀποφάσεις η θεϊκή μεσολάβηση είναι καθαρά εξωτερική, ενώ κατά 

τον Αριστοτέλη είναι εσωτερική. Έτσι, ο Αριστοτέλης βρίσκει παράλογη την 

αντίληψη κατά την οποία οι θεοί θα ευνοούσαν κάποιον ανάξιο άνθρωπο, πα-

ραβλέποντας τις πράξεις ενός αγαθού ανθρώπου και τελικά κατά τον W. W. 

Fortenbaugh, συμπεραίνει ότι η καλοτυχία δεν οφείλεται σε εξωτερικούς παρά-

                                                           
22 Fr. 123 πβ. και Fr. 76).   
23 Fr. 41. Αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι το έργο Πυθαγορικαί ἀποφάσεις, αποτελεί μια πλα-

στογραφία του Αριστόξενου, ο οποίος αποδίδει στους Πυθαγόρειους παραδοσιακές αντιλή-

ψεις, καθώς και πλατωνικές και αριστοτελικές αντιλήψεις, ενώ ο C.A. Huffman αντικρούο-

ντας αυτές τις απόψεις, υποστηρίζει ότι αυτό το σύγγραμμα συνιστά την αναφορά του Αρι-

στόξενου για της ηθικές αντιλήψεις των Πυθαγόρειων, όπως τις διδάχτηκε από τον Ξενόφιλο 

και άλλους Πυθαγόρειους (“The Pythagorean Precepts of Aristoxenus – Crucial Evidence for 

Pythagorean Moral Philosophy”, The Classical Quarterly 58 (2008), σελ. 104 – 119). Ωστό-

σο, θεωρούμε πιθανότερο το ενδεχόμενο ο Αριστόξενος να χρησιμοποίησε για αυτό το έργο, 

όσα διδάχθηκε από τους Πυθαγόρειους, τα οποία ενδεχομένως να αποτελούσαν ήδη απόψεις 

αναμεμειγμένες με λαϊκές αντιλήψεις και να συμπλήρωσε τα κενά ή να τροποποίησε κάποια 

σημεία στηριζόμενος σε παρόμοιες πλατωνικές και αριστοτελικές θέσεις.  
24 Ἠθικά Εὐδήμεια 1247 a 23 – 29.  
25 Ἠθικά Εὐδήμεια 1248 a 25 – 34.  
26 Βλ. σχετ. F. Buddensick, “Does Good Fortune Matter? Eudemian Ethics VIII 2 on Eutu-

chia”, στο The Eudemian Ethics on the Voluntary, Friendship and Luck – The Sixth S.V. 

Keeling Colloquium in Ancient Philosophy, F. Leigh (ed.), Brill, Leiden, 2012, σελ. 155 – 

184, καθώς και M. J. Mills, “ΤΥΧΗ in Aristoxenus, Fr. 41, and Eudemian Ethics Θ.2”, The 

American Journal of Philology 103 (1982), σελ. 204-208.  
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γοντες αλλά πηγάζει από την ίδια τη φύση του ανθρώπου και τον ωθεί στο να 

ενεργήσει με τρόπο κατά τον οποίον θα επιτύχει τον σκοπό του27. 

Εντοπίζεται ακόμη ενδιαφέρον για την ηθική φιλοσοφία και στα συγ-

γράμματα του Κλέαρχου, αν και σε αυτά συνήθως αναμιγνύεται με άλλα ζητή-

ματα, τα οποία αναδεικνύει μέσα από τα έργα του. Αντιπροσωπευτικό δείγμα 

της αφοσίωσής του στην μελέτη της ηθικής, αποτελεί η φροντίδα που επέδειξε 

να ταξιδέψει ως την Αλεξάνδρεια την επί του Ώξου της Βακτριανής, όπου πα-

ρέδωσε Δελφικά διδάγματα, τα οποία ανεγράφησαν σε μία στήλη, τοποθετημέ-

νη στον τάφο του ιδρυτή του οικισμού. Σε αυτήν αναγιγνώσκονται τα παρακά-

τω διδάγματα, τα οποία συγκροτούν συμβουλές ορθής συμπεριφοράς προς τους 

ανθρώπους, ανάλογα με την ηλικία τους: «παῖς ὢν κόσμιος γίνου, ἡβῶν ἐγκρα-

τής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτης εὔβουλος, τελευτῶν ἄλυπος»28. Αν και λόγω της 

έλλειψης πηγών, δεν είναι εύκολο να αποσαφηνιστεί  αν ο Κλέαρχος ασπάζεται 

την αντίληψη ότι η σωστή εκπαίδευση προάγει την ηθική τελείωση του ανθρώ-

που, η επιγραφή με τα Δελφικά παραγγέλματα, την οποία παρέδωσε στην Βα-

κτριανή, συνηγορεί ότι διακρίνει τη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 

ηθική πρόοδο. Τα ίδια τα Δελφικά παραγγέλματα επιτάσσουν στον αναγνώστη 

τους να εξελιχθεί ηθικά και αυτή η διαδικασία προφανώς προϋποθέτει εκπαί-

δευση.  

Τα ηθικά ενδιαφέροντα του Κλέαρχου, όπως προαναφέραμε, συνήθως 

διαπλέκονται με άλλες φιλοσοφικές του ενασχολήσεις και εντοπίζονται σε συγ-

γράμματα, τα οποία δεν έχουν αμιγώς ηθικό προσανατολισμό. Έτσι, στο έργο 

του Περί Παιδείας, συναντάμε μία αναφορά στον χορό των Συρβηνέων, ως 

δείγμα άναρχης διαγωγής29, ενώ επιτιμάται η πρακτική των Κυνικών, καθώς 

κατά τον Κλέαρχο, η υιοθέτηση της εκπαιδευτικής τους προσέγγισης, οδηγεί 

στην γένεση ανθρώπων, αποστερημένων της αρετής και ανώφελων ως πολιτών. 

Επιπλέον, παρατηρεί ότι οι Κυνικοί αποτυγχάνουν να συνδεθούν με τους συ-

νανθρώπους τους, η έλλειψη ευαισθησίας που τους διακρίνει τους καθιστά νω-

χελικούς και αδιάφορους, ενώ ακόμη τους αποκαλεί υβριστές, λαίμαργους και 

ανέστιους30, καθώς φαίνεται ότι ο Κλέαρχος θεωρεί, ότι οι πεποιθήσεις τους 

                                                           
27 W. W. Fortenbaugh, Theophrastus of Eresus Commentary Volume 6.1: Sources on Ethics, 

Brill, Leiden, 2011, σελ. 169 – 170. Ο συγγραφέας μάλιστα σημειώνει, ότι και ο Θεόφραστος 

θα γνώριζε τη διάκριση ανάμεσα σε σύμφυτον και έπείσακτον τύχη. 
28 L. Robert, “De Delphes a l’ Oxus – Inscriptions Grecques nouvelles de la Bactriane”, στο 

Comptes Rendues de l’ Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1968), σελ. 416 – 417, 

πβ. και Στοβαῖος, Ἀνθολόγιον ΙΙΙ 1, 173, όπου υπάρχει πλήρης παράθεση των διδαγμάτων. 

Πβ. Ακόμη και το πρώτο μέρος της εργασίας, όπου γίνεται αναφορά σε αυτά τα διδάγματα 

και το πιθανολογούμενο ταξίδι του Κλέαρχου στη Βακτριανή.  
29 Fr. 15. Βλ. σχετ. με τον χορό των Συρβηνέων και τις υποσημειώσεις 262 στο κεφ. Β΄ του 

πρώτου μέρους και στο δεύτερο μέρος την 25 στο κεφ. Θ΄.  
30 Fr. 16. Αν και δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία δεν θα ήταν αφελές να τολμήσουμε να υ-

ποθέσουμε, ότι ο Κλέαρχος επιτιμά τους Κυνικούς ως πηγή δημιουργίας ακατάλληλων πολι-

τών γιατί ενοχλείται και από τις κοσμοπολιτικές τους αντιλήψεις. Μάλιστα συναντάμε ενδεί-

ξεις ως προς αυτό στο έργο του Περί βίων (βλ. ενδ. 43 a), όπου φαίνεται να γίνεται κάποια 
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συμβάλουν στον ενστερνισμό ενός modus vivendi, που αποτρέπει τον άνθρωπο 

από την αναζήτηση της ευδαιμονίας και διαταράσσουν την τάξη.  

Ο Κλέαρχος, όπως θα δούμε και στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου, α-

ναγνωρίζει ακόμη τον έρωτα ως αντικείμενο συνδεδεμένο με την ηθική φιλο-

σοφία, επισημαίνοντας την σύνδεση του με τη φιλία, όπως είναι εμφανές από 

ένα χωρίο, στο οποίο μελετά τη θέση του κόλακα στον έρωτα31. Προσανατολι-

σμένο σε ηθικά ζητήματα είναι ακόμη το έργο του Περί φιλίας, από το οποίο 

δυστυχώς διατηρούνται μονάχα δύο σύντομα χωρία32 και το έργο Γεργίθιος, 

όπου ο Κλέαρχος μελετά το φαινόμενο της κολακείας και επιχειρεί να εντοπίσει 

την προέλευση του όρου33. Ο τίτλος του έργου μνημονεύει κάποιον κόλακα του 

Αλέξανδρου και σε αυτό φαίνεται ότι περιγράφονταν διάφορα περιστατικά εν-

δεικτικά της ηθικής κατάπτωσης, την οποία επιφέρει η κολακεία, ενώ ακόμη 

σκιαγραφούνταν η επίδρασή της στον βίο τόσο των κολάκων, όσο και των κο-

λακευόμενων. Έτσι, ο κόλακας παρομοιάζεται με τον Πρωτέα, καθώς καταφέρ-

νει να μεταμορφώνει τον εαυτό του σε κάθε τύπο ανθρώπου34, ενώ δηλώνεται 

ότι η κολακεία ταπεινώνει τα ήθη των κολάκων, καθιστώντας τους επιρρεπείς 

στο να περιφρονούν όποιον συνδέεται με αυτούς και είναι ικανοί να υπομένουν 

τα πάντα, δίχως ηθικούς ενδοιασμούς, ενώ όσοι υποκύπτουν στις κολακείες 

τους, φουσκωμένοι από αλαζονεία, καθίστανται ανόητοι και αποχαυνώνονται, 

πιστεύοντας ότι ανήκουν σε ανώτερη τάξη συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους 

ανθρώπους35. Εν τέλει δηλώνεται ότι ο κόλαξ έχει άσχημη κατάληξη, όπως 

                                                                                                                                                                                     

διάκριση ανάμεσα στα βάρβαρα ήθη και τον πολιτισμό, η οποία βέβαια απουσιάζει στην πο-

λιτική φιλοσοφία των Κυνικών. 
31 Fr. 21. Η σύνδεση του έρωτα με τη φιλία αποτελεί κοινό θέμα ήδη από την εποχή του 

Πλάτωνα (βλ. ενδ. Α. Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle, Oxford, 1989, κα-

θώς και C.D.C. Reeve, “Plato on Eros and Friendship”, A Companion to Plato, Hugh H. Ben-

son (ed.), Blackwell Publishing, Malden and Oxford, 2006, σελ. 204 – 307). 
32 Fr. 17 – 18. Ο Αθήναιος διατηρεί και τις δύο αναφορές στο έργο. Στην πρώτη (Fr. 17), ο 

Θεμιστοκλής δηλώνει έμμεσα ότι οι φίλοι του τον κάνουν ευτυχισμένο, ενώ στη δεύτερη γί-

νεται μνεία στον κιθαριστή Στρατόνικο (Fr. 18), αλλά δεν διαφαίνεται από το υπάρχον κεί-

μενο με ποιόν τρόπο συνδέεται με το θέμα. Ο Αριστοτέλης πάντως, πραγματευόμενος τη φι-

λία δηλώνει: «Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ φιλίας ἕποιτ' ἂν διελθεῖν· ἔστι γὰρ ἀρετή τις ἢ μετ' ἀρετῆς, 

ἔτι δ' ἀναγκαιότατον εἰς τὸν βίον. ἄνευ γὰρ φίλων οὐδεὶς ἕλοιτ' ἂν ζῆν, ἔχων τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ 

πάντα» (Ἠθικά Νικομάχεια 1155 a 3 – 6).  
33 Fr. 19 – 20. Βέβαια ως γνωστόν τα γνωρίσματα του κόλακα περιγράφονται και στους Χα-

ρακτήρες του Θεόφραστου, αλλά ο Κλέαρχος ασχολήθηκε περισσότερο επισταμένα με αυτό 

το ζήτημα, αφού μάλιστα αφιέρωσε ένα ολόκληρο βιβλίο σε αυτό, ενώ ο Θεόφραστος μόνο 

ένα μικρό τμήμα του συγγράμματός του. Επιπλέον, ο Κλέαρχος ενδιαφέρθηκε να παραθέσει 

συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα σχετικά με το θέμα και επιζήτησε να προσδιορίσει και 

τον αντίκτυπο, τον οποίον έχει η συμπεριφορά του κόλακα στον περίγυρό του, ενώ ο Θεό-

φραστος ενδιαφέρεται περισσότερο να σκιαγραφήσει τα γενικά γνωρίσματα αυτών των αν-

θρώπων. 
34 Fr. 20.  
35 Fr. 19.  
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διαφαίνεται από την διήγηση σχετικά με τις κλιμακίδες36, οι οποίες, όταν ανα-

γκάστηκαν από την μοίρα να σταματήσουν αυτόν τον τρυφηλό τρόπο διαβίω-

σης, έζησαν με μεγάλη δυσκολία στα γηρατειά τους και μάλιστα, κάποιες από 

αυτές τις γυναίκες, οι οποίες αποκλήθηκαν κλιμακίδες, επειδή έκαναν το σώμα 

τους υποπόδιο για την κατάβαση από τις άμαξες, χάνοντας την εξουσία τους, 

κατέφυγαν στη Μακεδονία, όπου ασχολήθηκαν με τη μαγεία, τόσο μεταχειρι-

ζόμενές την, όσο και δεχόμενες τις επιπτώσεις της, καταλήγοντας τελικά να α-

ποκτήσουν πολύ άσχημη φήμη.  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η κολακεία σχετίζεται με τις κοινωνικές 

σχέσεις, οι οποίες δημιουργούνται στην πορεία του βίου και εφαρμόζοντας την 

αριστοτελική θεωρία της μεσότητας, διαπιστώνουμε ότι η κολακεία αποτελεί 

υπερβολή, ενώ το αντίθετό της είναι η δυσαρέσκεια και η μέση κατάσταση, η 

οποία αποτελεί αρετή, είναι η φιλία: «περὶ δὲ τὸ λοιπὸν ἡδὺ τὸ ἐν τῷ βίῳ ὁ μὲν 

ὡς δεῖ ἡδὺς ὢν φίλος καὶ ἡ μεσότης φιλία, ὁ δ' ὑπερβάλλων, εἰ μὲν οὐδενὸς ἕνε-

κα, ἄρεσκος, εἰ δ' ὠφελείας τῆς αὑτοῦ, κόλαξ, ὁ δ' ἐλλείπων καὶ ἐν πᾶσιν ἀηδὴς 

δύσερίς τις καὶ δύσκολος»37. Εντοπίζει ακόμη μία βασική διαφορά ανάμεσα 

στον φίλο και τον κόλακα στο γεγονός ότι ο φίλος έχει ως στόχο της συνανα-

στροφής το αγαθό, ενώ ο κόλακας το ευχάριστο, καθώς και στο ότι επικρίνο-

νται οι κόλακες για τη συμπεριφορά τους, ενώ οι φίλοι επαινούνται για τη στά-

ση τους38. Τόσο στον Αριστοτέλη, όσο και στον Γεργίθιο του Κλέαρχου, η κο-

λακεία έχει και μια πολιτική χροιά, αφού στα Πολιτικά δηλώνεται ότι ο κόλα-

κας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πολιτεύματα, τα οποία είναι ἡμαρτημέ-

ναι καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν39, όπως η δημοκρατία και η τυραν-

νία40. Βέβαια ο Κλέαρχος, στο τμήμα τουλάχιστον του έργου, το οποίο σώζεται, 

πραγματεύεται μόνο την συμπεριφορά και επίδραση του κόλακα στα τυραννικά 

καθεστώτα, αναφέροντας μάλιστα περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι κόλακες 

δρουν ως πληροφοριοδότες των τυράννων, ενώ σκιαγραφεί μια εικόνα ηθικής 

κατάπτωσης, στην οποία οδηγεί τον κολακευόμενο ο τρυφηλός βίος, ο οποίος 

συνδέεται απαρέγκλιτα με την κολακεία.  

                                                           
36 «…κλιμακίδες μετωνομάσθησαν ἀπὸ τοιαύτης πράξεως· ταῖς μεταπεμψαμέναις ἀρεσκευόμε-

ναι κλίμακα κατεσκεύαζον ἐξ ἑαυτῶν οὕτως ὥστ' ἐπὶ τοῖς νώτοις αὐτῶν τὴν ἀνάβασιν γίγνε-

σθαι καὶ τὴν κατάβασιν ταῖς ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν ὀχουμέναις» (Fr. 19).  
37 Ἠθικά Νικομάχεια 1108 a 26 – 30.  
38 «ἐμφανίζειν δὲ δοκεῖ καὶ ὁ φίλος ἕτερος ὢν τοῦ κόλακος οὐκ οὖσαν ἀγαθὸν τὴν ἡδονὴν ἢ 

διαφόρους εἴδει· ὃ μὲν γὰρ πρὸς τἀγαθὸν ὁμιλεῖν δοκεῖ, ὃ δὲ πρὸς ἡδονήν, καὶ τῷ μὲν ὀνειδίζε-

ται, τὸν δ' ἐπαινοῦσιν ὡς πρὸς ἕτερα ὁμιλοῦντα» (Ἠθικά Νικομάχεια 1173 b 31 – 1174 a 1).  
39 Πολιτικά 1279 a 20.  
40 «διὸ καὶ ὁ κόλαξ παρ' ἀμφοτέροις ἔντιμος, παρὰ μὲν τοῖς δήμοις ὁ δημαγωγός (ἔστι γὰρ ὁ 

δημαγωγὸς τοῦ δήμου κόλαξ), παρὰ δὲ τοῖς τυράννοις οἱ ταπεινῶς ὁμιλοῦντες, ὅπερ ἐστὶν ἔρ-

γον κολακείας. καὶ γὰρ διὰ τοῦτο πονηρόφιλον ἡ τυραννίς· κολακευόμενοι γὰρ χαίρουσιν, 

τοῦτο δ' οὐδ' ἂν εἷς ποιήσειε φρόνημα ἔχων ἐλεύθερον, ἀλλὰ φιλοῦσιν οἱ ἐπιεικεῖς, ἢ οὐ κολα-

κεύουσιν» (Πολιτικά 1313 b 39 – 1314 a 4). Βλ. Σχετ. με την κολακεία στο έργο του Αριστο-

τέλη και D. J. Kapust, Flattery and the History of Political Thought – That Glib and Oily Art, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2018, σελ. 36 – 37. 
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Η τρυφηλότητα πρωταγωνιστεί ακόμη και στο έργο του Κλέαρχου, Περί 

βίων, όπου εντοπίζονται στοιχεία, τα οποία θα ήταν δυνατόν να το χαρακτηρί-

σουν ως σύγγραμμα ηθικού προσανατολισμού, καθώς στόχος του συγγραφέα 

είναι η παράθεση ηθικών παραδειγμάτων μέσω των βιογραφιών του, προκειμέ-

νου να παρακινήσει τον αναγνώστη να βελτιωθεί σε αυτόν τον τομέα41. Στον 

πυρήνα του έργου ενδημεί η απόπειρα του Κλέαρχου να αναδείξει τα επακό-

λουθα που επιφέρει στην ιδιοσυγκρασία και τη διαγωγή των ανθρώπων, ο τρυ-

φηλός βίος, ο οποίος αρχικά οδηγεί στην ύβρη και στη συνέχεια στην κατα-

στροφή. Τα αίτια της προσχώρησης σε αυτόν τον τρόπο ζωής εντοπίζονται στην 

πρόοδο του πολιτισμού και του συνακόλουθου κορεσμού. Εκφράζεται ως εκ-

θήλυνση, αρχικά του σώματος και ακολούθως του πνεύματος, συνοδευόμενη 

συχνά με αποδοχή αλλότριων στα ανθρώπινα συμπεριφορών, που, τελικά κατα-

λήγουν στην ύβρη και στην καταστροφή42.    

 Ο Δικαίαρχος ακόμη, προσηλώθηκε στην μελέτη της ηθικής, έχοντας 

στραμμένη την προσοχή του στη γενική εικόνα σχετικά με αυτό το ζήτημα, ό-

πως διαφαίνεται από το έργο του Περί ἀνθρώπων φθορᾶς (De interitu 

hominum), στο οποίο αφού φαίνεται ότι διέκρινε το κοινωνικό υπόβαθρο της 

ανθρώπινης καταστροφικότητας. Έτσι, παρέθετε τις αιτίες που οδηγούν ανθρώ-

πους και έθνη στον αφανισμό, συγκρίνοντάς τις φυσικές αιτίες, που προκαλούν 

καταστροφή, με οφειλόμενους στην αλληλοεξόντωση των ανθρώπων θανάτους, 

εξήγε το συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι διαθέτουν τη δυνατότητα να πράξουν 

μεγάλες ευεργεσίες αλλά και μεγάλες συμφορές και έκρινε ότι η αρετή αποτε-

λεί τον ρυθμιστικό παράγοντα, ο οποίος δύναται να οδηγήσει τον άνθρωπο να 

ευεργετήσει τους συνανθρώπους του: «Υπάρχει ένα βιβλίο του Δικαίαρχου με 

θέμα την καταστροφή της ανθρώπινης ζωής. Υπήρξε ένας διάσημος και εύγλωτ-

τος Περιπατητικός και συγκέντρωσε σε αυτό το έργο όλες τις καταστροφικές αιτί-

ες, δηλαδή πλημμύρες, επιδημίες, λιμούς και ξαφνικές επιδρομές από αγέλες  ά-

γριων ζώων, από των οποίων τα χτυπήματα, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος, ολό-

κληρες φυλές ανδρών έχουν αφανιστεί. Στη συνέχεια δείχνει μέσω της σύγκρισης 

πόσοι περισσότεροι άνθρωποι έχουν καταστραφεί σε σύγκριση με αυτά από τις 

επιθέσεις των ανθρώπων, δηλαδή από πολέμους ή επαναστάσεις, παρά από ο-

ποιαδήποτε και όλα τα άλλα είδη των συμφορών»43.  

Διακρίνονται ακόμη ψήγματα του ενδιαφέροντός του για την ηθική φι-

λοσοφία και στα βιογραφικά του έργα44, όπου περιγράφοντας τους βίους δια-

φόρων προσώπων, αναφέρει στο παρασκήνιο του κύριου θέματος του έργου, 

                                                           
41 Βλ. σχετ. και A.S. Osley, “Greek Biography before Plutarch”, Greece & Rome 15 (1946), 

σελ. 7-20.  
42 Ενδεικτικό ως προς αυτά είναι το χωρίο, όπου αναφέρεται η παρακμή του λαού των Λυ-

δών (Fr. 43 a).  
43 Fr. 24. 
44 Ο Διογένης Λαέρτιος γνωστοποιεί ότι ένα έργο του έφερε τον τίτλο Περί βίων  (Fr. 40).  
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στοιχεία, τα οποία φωτίζουν την ηθική διάσταση των πρωταγωνιστών του45. Ο 

Πλούταρχος διασώζει την αντίληψή του για την φιλία, αναφέροντας ότι κατά 

τον Δικαίαρχο, οφείλει κανείς να εγείρει καλή διάθεση σε όλους, αλλά αρμόζει 

να επιχειρεί να κάνει φίλους μόνο τους αγαθούς: «ὥσπερ ᾤετο χρῆναι Δικαίαρ-

χος εὔνους μὲν αὑτῷ παρασκευάζειν ἅπαντας, φίλους δὲ ποιεῖσθαι τοὺς ἀγαθούς. 

φιλία γὰρ ἐν χρόνῳ πολλῷ καὶ δι' ἀρετῆς ἁλώσιμον· εὔνοιαν δὲ καὶ χρεία καὶ 

ὁμιλία καὶ παιδιὰ πολιτικῶν ἀνδρῶν ἐπάγεται, καιρὸν λαβοῦσα πειθοῦς φιλαν-

θρώπου καὶ χάριτος συνεργόν»46. Ωστόσο, το πιο σημαντικό σημείο στην δική 

του προσέγγιση της ηθικής φιλοσοφίας, συνίσταται στην προτίμηση που εκ-

φράζει απέναντι στον πρακτικό βίο έναντι του θεωρητικού47. Η οπτική του σε 

αυτό το ζήτημα, αναπαράγει μία κοινότοπη αντίληψη48, γνωστή από την κλασι-

κή φιλοσοφία και συμπεριλαμβάνει τόσο ηθικές, όσο και πολιτικές προεκτάσεις 

και σχετίζεται με το καθήκον των ανθρώπων να επιτελούν με ορθό τρόπο φυσι-

κές κοινωνικές λειτουργίες και να ασχολούνται με την εξάσκηση πολιτικής 

δράσης και την ενεργοποίησή τους στα κοινά, αφού το καθήκον του καλού πο-

λίτη συνίσταται στην εκτίμηση του γενικότερου καλού της πόλης, το οποίο ο-

φείλει να θέτει πάνω από τα συμφέροντα του, ενώ έχει χρέος να συμπεριφέρε-

ται καλά απέναντι στους συμπολίτες του49. 

Συγγράμματα αφιερωμένα άμεσα ή έμμεσα στη σπουδή της ηθικής, συ-

νέγραψε και ο Χαμαιλέων και στα σπαράγματα αυτών των έργων, διακρίνεται 

το ενδιαφέρον του να εξετάσει τον χαρακτήρα της ηδονής50, να περιγράψει τον 

ψυχαγωγικό ρόλο της μουσικής και να μελετήσει το φαινόμενο της μέθης. Συ-

γκεκριμένα, από το έργο του Περί ἡδονῆς  διατηρούνται μόνο δύο σύντομες α-

ναφορές, η σημαντικότερη εκ των οποίων μνημονεύει τον Συβαρίτη Σμινδυρί-

                                                           
45 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του στον Πυθαγόρα (Fr. 33), όπου περιγράφοντας την 

εντύπωση, που έκανε στους Κροτωνιάτες, παραθέτει τις αρετές του σοφού: «ἐπεὶ δὲ τῆς Ἰτα-

λίας ἐπέβη καὶ ἐν Κρότωνι ἐγένετο, φησὶν ὁ Δικαίαρχος, ὡς ἀνδρὸς ἀφικομένου πολυπλάνου τε 

καὶ περιττοῦ καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν ὑπὸ τῆς τύχης εὖ κεχορηγημένου, τήν τε γὰρ ἰδέαν εἶναι 

ἐλευθέριον καὶ μέγαν χάριν τε πλείστην καὶ κόσμον ἐπί τε τῆς φωνῆς καὶ τοῦ ἤθους καὶ ἐπὶ τῶν 

ἄλλων ἁπάντων ἔχειν…».  
46 Πλούταρχος, Συμποσιακά IV 659 F3 – 660 A 4 (πβ. Fr. 46). Σε αυτό το σημείο προσεγγίζει 

τον Αριστοτέλη, ο οποίος υποστήριζε ότι μόνο η φιλία, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα σε 

αγαθούς ανθρώπους είναι αδιάβλητη (Ἠθικά Νικομάχεια 1157 a 18 – 21).  
47 Fr. 25 (=Cicero,  Epistulae ad Atticum 2.16.3).  
48 Βλ. ενδ. Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα ΙΙ 6,16 και 9,8.  
49 S. McConnell, “Cicero and Dicaearchus”, στο B. Inwood (ed.), Oxford Studies in Ancient 

Philosophy 42 (2012) σελ. 307 – 349. Καθώς αυτό το ζήτημα σχετίζεται και με την πολιτική 

φιλοσοφία, θα αναλυθεί διεξοδικότερα στο σχετικό τμήμα της παρούσης εργασίας.  
50 Σχετικά με τα έργα του Χαμαιλέοντα, τα οποία έχουν θέμα την ηδονή και τη μέθη, βλέπε 

και W. W. Fortenbaugh, “Chamaeleon on Pleasure and Drunkenness”, στο Praxiphanes of 

Mytilene and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discussion, Transaction Pub-

lishers, New Brunswick, 2012, σελ.359 – 386.  

http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/citequery3.pl?dbname=PerseusLatinTexts&query=Cic.%20Att.&getid=0
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δη51. Η στάση του απέναντι στην τρυφή, βρίσκεται σε συμφωνία με τις σχετικές 

αντιλήψεις που εκφράζονται στο Περί βίων του Κλέαρχου, όπως είδαμε και ε-

δράζεται στην θέση του ιδρυτή της σχολής, ο οποίος περιγράφοντας τα αίτια 

της πτώσης κάποιων ισχυρών ηγεμόνων, συχνά την αποδίδει στην υποδούλωσή 

τους στη σαγήνη του πολυτελούς βίου, ο οποίος εκθηλύνει τον χαρακτήρα, κα-

τευθύνοντάς τον στην καταστροφή: «οἷον Κῦρος Ἀστυάγει (ενν. ἐπιχειρεῖ ῥᾳδί-

ως) καὶ τοῦ βίου καταφρονῶν καὶ τῆς δυνάμεως διὰ τὸ τὴν μὲν δύναμιν ἐξηρ-

γηκέναι αὐτὸν δὲ τρυφᾶν»52. 

Επιπλέον, ο Χαμαιλέων στο σύγγραμμά του Προτρεπτικός, επεσήμαινε 

ότι η τέχνη της μουσικής χαλαρώνει και ευφραίνει την ψυχή, συνδέεται με την 

φιλία53, ενώ ακόμη δήλωνε ότι καταπραΰνει τα πάθη και βελτιώνει τη διάθεση 

και προς απόδειξη της θέσης του επικαλούνταν το παράδειγμα του Πυθαγό-

ρειου Κλεινία, ο οποίος, όποτε ένοιωθε εκνευρισμό, έπαιζε τη λύρα του, προ-

κειμένου να γαληνεύσει54. Η πίστη του στις ψυχαγωγικές ιδιότητες της μουσι-

κής βρίσκει αντιστοιχία στο έργο του Αριστόξενου, ο οποίος, όπως παρατηρή-

σαμε, παραλλήλιζε την μουσική με την ιατρική και διακήρυττε την εμπιστοσύ-

νη του στις ιαματικές της ιδιότητες τονίζοντας ότι καταλαγιάζει τα πάθη και 

επαναφέρει το σώμα και το πνεύμα σε ηρεμία55.  

Ακόμη, στο σύγγραμμα του Περί μέθης, γίνεται σαφής διαχωρισμός ανά-

μεσα στον ηθικό κόσμο της ελληνότροπου διαγωγής, όπου κυριαρχεί η εγκρά-

τεια και στον μη-ηθικό κόσμο της υπερβολής και της φαυλότητας, ο οποίος εί-

ναι ο κόσμος των βαρβάρων56. Έτσι, ουσιαστικά τοποθετεί την μέθη στη σφαί-

ρα της ακρασίας, και τη νηφαλιότητα στην περιοχή της εγκράτειας, συνεπώς, η 

μέθη περιγράφει μία κατάσταση, η οποία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντιλήψεις 

του Αριστοτέλη, οφείλει ηθικά να αποφεύγεται: «Μετὰ δὲ ταῦτα λεκτέον, ἄλλην 

ποιησαμένους ἀρχήν, ὅτι τῶν περὶ τὰ ἤθη φευκτῶν τρία ἐστὶν εἴδη, κακία ἀκρα-

σία θηριότης. τὰ δ' ἐναντία τοῖς μὲν δυσὶ δῆλα· τὸ μὲν γὰρ ἀρετὴν τὸ δ' ἐγκρά-

                                                           
51 Fr. 8, βλ. και Α μέρος κεφ. 2, υποσ. 229 της παρούσης. Η άλλη αναφορά σε αυτό το έργο 

αποδίδεται με κάποια διστακτικότητα στον Χαμαιλέοντα και παρουσιάζει τη στάση του Αι-

σχύλου, όταν ηττήθηκε με άδικο τρόπο σε κάποιους δραματικούς αγώνες (Fr. 7).  
52 Πολιτικά 1312 a 12 – 14. Πβ. και 1312 a 1 – 2 «αἱ δὲ διὰ καταφρόνησιν, ὥσπερ Σαρδανά-

παλλον (ενν. ἐπεβουλεύθη) ἰδών τις ξαίνοντα μετὰ τῶν γυναικῶν».  
53 Fr. 5 – 6.  
54 Fr. 4.  
55 Fr. 6, 26, 121 – 122. Βλέπε και A. Provenza, “Aristoxenus and Music Τherapy – Fr. 26 

Wehrli within the Τradition of Music and Catharsis”, στο Aristoxenus of Tarentum – Discus-

sion, C. A. Huffman (ed.), Transaction Publishers, New Brunswick, 2012, σελ. 91 – 128.  
56 Fr. 9 – 10. Ο Αριστοτέλης,  στο δικό του ομότιτλο σύγγραμμα, δήλωνε ότι σε παλαιότερες 

εποχές, οι άνθρωποι δεν προέβαιναν σε υπερβολές και η μέθη ως όρος περιέγραφε τη λήψη 

αλκοόλ μετά από τις θυσίες: «τὸ δὲ μεθύειν (ενν. ὠνόμαζον) φησὶν Ἀριστοτέλης τὸ μετὰ τὸ 

θύειν αὐτῷ χρῆσθαι» (Rose Fr. 89).  
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τειαν καλοῦμεν· πρὸς δὲ τὴν θηριότητα μάλιστ' ἂν ἁρμόττοι λέγειν τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς 

ἀρετήν, ἡρωικήν τινα καὶ θείαν»57.  

Ένας ακόμη εκπρόσωπος της σχολής, ο οποίος παρουσιάζει κάποιο εν-

διαφέρον για το θέμα, υπήρξε ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, ο οποίος, αν και υπήρ-

ξε πολυγραφότατος, δεν ασχολήθηκε άμεσα με την μελέτη της ηθικής, αλλά α-

φιερώθηκε περισσότερο στην συναφή σπουδή και πρακτική της πολιτικής. Ω-

στόσο, διατηρούνται, κάποιες ρήσεις του, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

για την σπουδή της ηθικής του φιλοσοφίας. Πιο αναλυτικά, αλλά κοινότυπα, 

έλεγε σχετικά με την φιλία, ότι εύκολα προσφέρει κανείς τη φιλία του όσο επι-

κρατεί ευημερία, αλλά σε μία αντιξοότητα, οι περισσότεροι απομακρύνονται58, 

επέκρινε το ψεύδος59, στηλίτευε την ασωτία60 και την αλαζονεία61, ενώ ακόμη, 

τόνιζε τη σημασία της παιδείας, δηλώνοντας ότι το υπέρτερο όλων των πλα-

σμάτων είναι ο άνθρωπος με παιδεία62και συζητώντας για το ήθος, το οποίο 

πρέπει να διέπει τα παιδιά, δήλωνε: «τοὺς νέους ἔφη δεῖν ἐπὶ μὲν τῆς οἰκίας τοὺς 

γονεῖς αἰδεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς τοὺς ἀπαντῶντας, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις ἑαυ-

τούς»63. Επιπλέον, δήλωνε ότι η οργή θολώνει την ορθή κρίση64, προέτρεπε ό-

σους προσεύχονται να επιζητούν τα μέγιστα των αγαθών, αλλά να επιθυμούν 

                                                           
57 Ἠθικά Νικομάχεια 1145 a 15 – 20. Πβ. και 1145 a 35 – 36 «περὶ δὲ ἀκρασίας καὶ μαλακίας 

καὶ τρυφῆς λεκτέον, καὶ περὶ ἐγκρατείας καὶ καρτερίας».  
58 «τοὺς φίλους ἐπὶ  μὲν τὰ ἀγαθὰ παρακαλουμένους ἀπιέναι, ἐπὶ δὲ τὰς συμφορὰς αὐτομάτους» 

(Fr.116).  
59 «Δημήτριος ἐρωτηθεὶς τί φαῦλον τοῖς ψευδομένοις παρακολουθεῖ εἶπε· τὸ μηδ' ἂν τἀληθῆ 

λέγωσιν ἔτι πιστεύεσθαι» (Fr. 198).  
60 «ἰδών ποτε νεανίσκον ἄσωτον, “ἰδού,” ἔφη, “τετράγωνος Ἑρμῆς ἔχων σύρμα, κοιλίαν, 

αἰδοῖον, πώγωνα.”» (Fr.118).  
61 «τῶν τετυφωμένων ἀνδρῶν ἔφη τὸ μὲν ὕψος δεῖν περιαιρεῖν, τὸ δὲ φρόνημα καταλείπειν» 

(Fr.119). Φυσικά είναι γνωστό ότι αρκετό καιρό πριν οι Κυνικοί φιλόσοφοι, όπως ο Αντισθέ-

νης, ο Μόνιμος, ο Κράτης και άλλοι είχαν καταθέσει αρκετές απόψεις σχετικά με τον τῦφο 

(βλ. ενδ. Διογένης Λαέρτιος VI 7, 83, 85).  
62 «ἐρωτηθεὶς τί τῶν ζώων κάλλιστόν ἐστιν εἶπεν ἄνθρωπος παιδείᾳ κεκοσμημένος» (Fr. 122 

VI). Παρόμοια αντίληψη είχε εκφράσει και ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά, δηλώνοντας ότι αν 

ο άνθρωπος στερηθεί το αίσθημα περί του δικαίου και του νόμιμου μετατρέπεται στο χειρό-

τερο ζώο (1253 a 31 – 33). Ο Σωκράτης θεωρούσε την παιδεία σημαντικό στοιχείο του ευ-

δαίμονος βίου (SSR 344 = Gnom. Vat. 743 n.496), αλλά ο Πλάτων χρησιμοποιεί την αναφο-

ρά στα θηρία προκειμένου να επισημάνει ότι οι γνώσεις, οι οποίες αποκτούνται από την παι-

δεία διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τα θηρία και τους δούλους (Θεαίτητος 186 b – c, πβ. και 

Πολιτεία 430 b), αλλά ακόμη και για να περιγράψει την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή τον 

τρόπο με τον οποίο μία ψυχή εξανθρωπισμένη από την παιδεία καταλήγει να αποκτηνωθεί 

(Νόμοι 935 a). Ωστόσο, αυτή η αντίληψη ανάγεται στους Πυθαγόρειους, οι οποίοι περιγρά-

φοντας τη διαδικασία της μετεμψύχωσης επισημαίνουν το μέγα παιδείας ἑκάστῳ καὶ φιλοσο-

φίας ὄφελος, την παροχή στην ψυχή των κατάλληλων εφοδίων, ώστε να μην καταλήξει στο 

σώμα κάποιου θηρίου (Στοβαίος, Ἀνθολόγιον Ι 49, 60).  
63 Fr. 117.  
64 «Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἔφη ὡς οἱ <θυμοὶ καθάπερ οἱ> κύνες τυφλὰ τίκτουσι τὰ κριτήρια» 

(Fr.122 I).  
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αυτά που είναι εφικτά65, ενώ υποστήριζε ότι εκείνος, ο οποίος δεν καταφέρνει 

να υποφέρει με γενναιότητα την κακοτυχία, θα αποτύχει ομοίως και στη διαχεί-

ριση της καλής τύχης66. Ακόμη, πρέσβευε ότι όσοι υπομένουν τις ατυχίες με 

άσχημο τρόπο, φέρονται σαν σκλάβοι, ενώ όσοι τις αντιμετωπίζουν με καλό 

τρόπο φέρονται με ανδρείο τρόπο67 και προέτρεπε τους πολίτες να φαίνονται 

αντάξιοι της πόλης τους68. Αυτές βέβαια οι απόψεις είναι ενδεικτικές ότι πλέον 

καθίσταται περισσότερο σαφής ο ατομοκεντρικός χαρακτήρας της ηθικής, κα-

θώς πλέον η πόλη χάνει την ισχύ της και οι μονάδες, που την αποτελούν, οι πο-

λίτες, διαβλέπουν, ότι η ηθική δεν μπορεί να αποτελεί συλλογικό αγαθό σε αυτό 

το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

Φαίνεται ωστόσο, ότι ο Δημήτριος δεν έμεινε απόλυτα πιστός στις διδα-

χές του, αν πιστέψει κανείς τους  αντίπαλους του Φαληρέα, οι οποίοι ασκούσαν 

δριμύτατη κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν την εξουσία, κατηγο-

ρώντας τον για τρυφηλότητα69, ενώ του προσάπτεται μία έμφυτη τάση προς την 

ακρασία και η σπατάλη μεγάλων χρηματικών ποσών για απολαύσεις και περι-

γράφεται ως ματαιόδοξος και λάγνος70. Απ’ την άλλη πλευρά βέβαια, ο Δημή-

τριος, έλαβε αρκετές τιμές από τους Αθηναίους για όσο διάστημα διατήρησε 

την διακυβέρνηση της πόλης και ανεγέρθηκαν μάλιστα προς τιμή του πάρα 

πολλοί ανδριάντες71, αλλά όταν απώλεσε την εξουσία όλα αυτά τα αγάλματα, 

πλην ενός, καταστράφηκαν από τους Αθηναίους72. Ο Δημήτριος, πληροφορού-

μενος σχετικά τα νέα, φέρεται, εκφραζόμενος ως πολιτικός, να δήλωσε ότι οι 

Αθηναίοι κατέστρεψαν το υλικό, από το οποίο είχαν κατασκευαστεί τα αγάλμα-

τα, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να γκρεμίσουν την (προσωπική του) αρετή, η 

οποία τους ώθησε να τα κατασκευάσουν: «ἀκούσας ὅτι τὰς εἰκόνας αὐτοῦ κατέ-

στρεψαν Ἀθηναῖοι, “ἀλλ' οὐ τὴν ἀρετήν,” ἔφη, “δι' ἣν ἐκείνας ἀνέστησαν”»73. 

Φαίνεται πάντως, ότι υπάρχει κάποια δόση αλήθειας στις επικρίσεις που απευ-

θύνονταν στον Δημήτριο, ειδικά αν γίνουν αποδεκτές οι διηγήσεις που θέλουν 

                                                           
65 «ὁ αὐτὸς (ενν. Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς) εὐχομένους μὲν ἔφη δεῖν αἰτεῖσθαι τὰ μέγιστα τῶν 

ἀγαθῶν, βουλευομένους δὲ ζητεῖν δυνατά» (Fr.122 IΙ). Ενδεχομένως ορμώμενος και από την 

πολιτική του εμπειρία εισάγει στις ηθικές του αντιλήψεις την πολιτική του εφικτού.   
66 «ὁ αὐτὸς (ενν. Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς) εἶπε τὸν μὴ δυνάμενον γενναίως ἐνεγκεῖν ἀτυχίαν μὴ 

δύνασθαι ἐπιδεξίως ἐνεγκεῖν εὐτυχίαν» (Fr.122 IΙΙ).  
67 «ὁ αὐτὸς (ενν. Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς) ἔλεγε τὸ μὲν τὰ κακὰ ἐνεγκεῖν ἀνδραπόδων εἶναι, τὸ 

δὲ τὰ ἀγαθὰ ἀνδρῶν» (Fr.122 V). 
68 «ὁ αὐτὸς (ενν. Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς) ἔφη μὴ δεῖν ζητεῖν τοὺς ἀνθρώπους εἰ ἐκ μεγάλης πό-

λεώς εἰσιν, ἀλλ' εἰ μεγάλης πόλεως ἄξιοι» (Fr.122 ΙV).  
69 Ο μυθογράφος Φαίδρος μάλιστα επικρίνει τον αθηναϊκό δήμο, ο οποίος ανεχόταν να τιμά 

έναν τόσο καταπιεστικό τύραννο: «ipsi principes illam osculantur qua sunt oppressi manum» 

(Fr. 25).  
70 Fr. 34 – 39.     
71 Ο Διογένης Λαέρτιος δηλώνει ότι αυτοί ήταν τριακόσιοι εξήντα (Fr. 24, πβ. και Fr. 21 – 

23, 52 – 55). 
72 Fr. 52. 
73 Fr. 122.  
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τον φιλόσοφο να βρίσκει μετά την πτώση του καταφύγιο στην Θήβα, κοντά 

στον Κυνικό φιλόσοφο Κράτη, ο οποίος αναθέρμανε το ενδιαφέρον του Φαλη-

ρέα για τη φιλοσοφία, παρουσιάζοντάς του τα πλεονεκτήματα του βίου στην 

εξορία και εξηγώντας του ότι η εξορία τον είχε διασώσει από μία ζωή αφιερω-

μένη στην αβεβαιότητα της πολιτικής δραστηριότητας, ενώ του συνέστησε να 

έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τη συνείδησή του. Έτσι, πειθαρχώντας 

στον Κράτη, ο Δημήτριος συνειδητοποίησε ότι οι δημόσιες υποθέσεις τον είχαν 

κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από ανθρώπους σαν τον Κυνικό 

φιλόσοφο και ξαναβρήκε τον εαυτό του74.  

Ο σύγχρονος και συμπατριώτης του Θεόφραστου, Πραξιφάνης, δεν άφη-

σε αξιόλογο έργο στον τομέα της ηθικής φιλοσοφίας. Έχει υποστηριχθεί ότι 

υπήρξε δάσκαλος του Επίκουρου75, αλλά φαίνεται ότι δεν διέθετε μεγάλη υπό-

ληψη ανάμεσα στους κύκλους των επικούρειων76. Η μοναδική αναφορά στις 

ηθικές του αντιλήψεις, διατηρείται στην επιστολή του Carneiscus, ο οποίος επι-

χειρεί να αντικρούσει τις απόψεις του Πραξιφάνη σχετικά με το θέμα της φιλί-

ας, επιδιώκοντας, κατά τον M. Capasso, να αντιπαρατεθεί στην αριστοτελική 

αντίληψη περί ολοκληρωμένου βίου, προβάλλοντας τις ηδονιστικές απόψεις 

των επικούρειων και να επισημάνει ακόμη – αναφερόμενος στην σημασία που 

έχουν τα εξωτερικά αγαθά για την ευδαιμονία – ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν 

σχέσεις αλληλεξάρτησης: «…μακρὰν ἀπεῖχε Πραξιφάνης τοῦ τῶν δεόντων τι λε-

λογίσθαι περὶ φιλίας καὶ τὴν πρ̣̣οσήκουσαν ἔχειν κ̣ατάστασιν ἐμ φίλω̣ν τελε[υτ]αῖς 

καὶ ὡς πολλῆς ἀσυμφωνίας ἔγεμεν ὁ λόγος, ὃν ἐποιήσατο περὶ τούτων…»77 .  

Ο Στράτων ο Λαμψακηνός, διαδέχτηκε τον Θεόφραστο στην ηγεσία της 

σχολής, και αποτελεί έναν από τους πρώτους εκπροσώπους της σχολής, που δεν 

έχουν άμεση σχέση με τον ιδρυτή της. Συνέγραψε αρκετά έργα, τα οποία σχετί-

ζονταν με ηθικά ζητήματα78, αλλά δυστυχώς διατηρείται από αυτά μόνο ο ορι-

σμός του σχετικά με το αγαθό, το οποίο, ακολουθώντας αριστοτελικά πρότυπα, 

περιγράφει ως αυτό που εκπληρώνει την δυναμική, η οποία επιτρέπει στον άν-

θρωπο να επιτύχει τις ενέργειές του: «καὶ καθάπερ Στράτων, τὸ τελειοῦν τὴν δύ-

ναμιν, δι' ἧς τῆς ἐνεργείας τυγχάνομεν (ενν. ἀγαθόν ἐστιν)»79. Ο Στράτων επομέ-

νως απηχεί με συνέπεια την αριστοτελική αντίληψη περί αγαθού ως συνόλου 

                                                           
74 Fr. 59. Πβ. και Fr. 58 b , πβ. και Fr. 58 a.  
75 Fr. 5.  
76 Fr. 7.  
77 Fr. 7. Σχετικά με αυτό το χωρίο βλέπε και D.Konstan, Friendship in the Classical World, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1997, σελ. 109 – 110, αλλά και M. Capasso (ed.), 

Carneisco – Il Second Libro del Filista, Bibliopolis, Napoli, 1988, σελ. 78 – 82.  
78 Διογένης Λαέρτιος V 59 – 60. Μερικοί από τους τίτλους των σχετικών έργων του είναι: 

Περὶ βασιλείας, Περὶ δικαιοσύνης, Περὶ τἀγαθοῦ, Περὶ βίων, Περὶ εὐδαιμονίας, Περὶ φύσεως 

ἀνθρωπίνης, Περὶ ἀνδρείας, Περὶ ἐνθουσιασμοῦ, Περὶ ἡδονῆς, Περὶ ἀδίκου, Περὶ τοῦ μέλλο-

ντος.  
79 Fr. 134.  
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ενεργειών, με τις οποίες θα εκπληρωθεί η δυνατότητα του ανθρώπου να κατα-

στεί ευδαίμων: «τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθὸν ψυχῆς ἐνέργεια γίνεται κατ' ἀρετήν»80.  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει φυσικά η αθεϊστική κοσμοαντίλη-

ψη του Στράτωνα, ο οποίος ουσιαστικά αμφισβητούσε ότι κάποια θεότητα δρα-

στηριοποιήθηκε στην κοσμική γένεση, αποδίδοντας την σε φυσικά αίτια81 και 

αποδεχόταν τη φύση ως πηγή και φορέα των θεϊκών δυνάμεων, αφού εμπεριέ-

χει τα αίτια της φθοράς, της ανάπτυξης και της καταστροφής των όντων, δίχως 

ωστόσο να αναγνωρίζει σε αυτήν αίσθηση και μορφή, προκειμένου να την ταυ-

τίσει απόλυτα με την θεότητα82. Επιπλέον, απέδιδε την δημιουργία του κόσμου 

στην τύχη αφαιρώντας ολοκληρωτικά από τη θεότητα οποιαδήποτε δραστηριό-

τητα και ευθύνη στη γένεση του σύμπαντος83, ενώ δεν αποδεχόταν, ότι οι θεοί 

αναπτύσσουν κάποια δραστηριότητα με την οποία θα παρενέβαιναν εσκεμμένα 

στις ανθρώπινες υποθέσεις, αλλά φρονούσε ότι ο κόσμος συνεχίζει την πορεία 

του δίχως θεϊκές επεμβάσεις, υποκείμενος στους νόμους της φύσης84. Αυτή η 

στάση του φιλοσόφου έχει σαφώς επιπτώσεις στην θεώρηση της ηθικής, εγεί-

ροντας από μόνη της απλά ερωτήματα, σχετικά με την φύση της ηθικής σε έναν 

κόσμο, στον οποίο ο θεός δεν διαδραματίζει κάποιο ρόλο, όπως συμβαίνει στην 

θεώρηση του Στράτωνα. Αν και δεν υφίστανται αρκετά στοιχεία, προκειμένου 

να σχηματιστεί μία διαυγής εικόνα σχετικά με τις συνέπειες των θέσεων του 

Στράτωνα, είναι δυνατόν να δοθεί μία γεύση της αναστάτωσης, την οποία προ-

κάλεσε. Έτσι, ο Κικέρων, επικρίνοντας τον Λαμψακηνό φιλόσοφο, δηλώνει ότι 

η τοποθέτηση του απέναντι στη θρησκεία, αφαιρεί από τους ανθρώπους τον 

                                                           
80 Ἠθικά Νικομάχεια 1098 a 16. 
81 «negat opera deorum se uti ad fabricandum mundum. Quaecumque sint, docet omnia effec-

ta esse natura … Ipse autem singulas mundi partis persequens, quidquid aut sit aut fiat, natu-

ralibus fieri aut factum esse docet ponderibus et motibus» (Fr. 32).  
82 Fr. 33 – 34. Ο Στράτων ουσιαστικά βρίσκεται μεταξύ της υλιστικής προσέγγισης του Επί-

κουρου, αφού αποδίδει την κοσμική δημιουργία σε δυνάμεις, όπως το βάρος και στον Στωικό 

υλοζωισμό, καθώς αναγνωρίζει την φύση ως φορέα αυτών των δυνάμεων. Είναι μάλλον 

προφανές ότι η αυξανόμενη επιρροή αυτών των δύο νέων σχολών στον Ελληνιστικό κόσμο, 

έχει περάσει πλέον το κατώφλι του Λυκείου και δεν αφήνει αλώβητο ούτε τον Στράτωνα, αν 

και οφείλουμε να λαμβάνουμε υπ’ όψιν το ενδεχόμενο ο Στράτων, όντας συνομήλικος με 

τους ιδρυτές αυτών των σχολών να αποτελεί την πηγή από την οποία πήγασαν οι προσεγγί-

σεις τους. Ειδικότερα για την σχέση του με τον Επίκουρο γνωρίζουμε, ότι ίδρυσε σχολή στην 

Λάμψακο, την πατρίδα του Στράτωνα, όπου έμεινε σχεδόν για μία πενταετία και ενδεχομέ-

νως οι δύο φιλόσοφοι να γνωρίζονταν.  
83 Fr. 35.  
84 Fr. 32. Ενδεχομένως τις αντιλήψεις του Στράτωνα να έχουν υπόψιν τους αργότερα χρι-

στιανοί συγγραφείς, οι οποίοι αποδίδουν συλλήβδην στους Περιπατητικούς αδιαφορία για τις 

ιεροπραξίες: «…τοὺς ἀπὸ τοῦ Περιπάτου, μηδὲν φάσκοντας ἀνύειν εὐχὰς καὶ τὰς ὡς πρὸς τὸ 

θεῖον θυσίας;» (Ὠριγένης, Κατὰ Κέλσου ΙΙ 13, 27 – 28). Βέβαια, με τις αντιλήψεις του Στρά-

τωνα έρχονται σε σύγκρουση οι Στωικοί, οι οποίοι πιστεύουν τόσο στην ύπαρξη των θεών, 

όσο και στην θεία πρόνοια (βλ. ενδ. M. Dragona – Monachou, The Stoic Arguments for the 

Existence and the Providence of the Gods, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 32, Athens, 

1976).  
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φόβο: «Ne ille et deum opere magno liberat et me timore»85. Είναι μάλλον σα-

φές, ότι ο συνεπής αντιεπικούρειος Κικέρων ανησυχεί ότι αν εκλείψει ο φόβος 

της θεϊκής τιμωρίας, οι άνθρωποι θα καταστούν ασύδοτοι, παραβαίνοντας κάθε 

κανόνα ηθικής. Η επιδίωξη της εξάλειψης του φόβου απέναντι στο θείο αποτε-

λεί ένα κοινό σημείο ανάμεσα στον Στράτωνα και τους Επικούρειους, το οποίο 

ο Κικέρων αντιλαμβάνεται ως αιτία ηθικά επιλήψιμης συμπεριφοράς με αποτέ-

λεσμα να στρέφεται τόσο κατά των Επικούρειων, όσο και κατά του φιλοσόφου 

από τη Λάμψακο.  

Έπειτα από την καθοδήγηση του Στράτωνα, την ηγεσία της σχολής ανέ-

λαβε ο Λύκων, τον οποίο ο Αθήναιος, επικαλούμενος τη μαρτυρία του Αντίγο-

νου του Καρύστιου, μέμφεται, δηλώνοντας ότι υπήρξε τόσο επιρρεπής στις α-

πολαύσεις, ώστε όταν ηγήθηκε της σχολής αυτές αποτέλεσαν τμήμα της καθη-

μερινότητας του Λυκείου, αφού παρέθετε δείπνα σε φίλους «ἀλαζονείᾳ καὶ πο-

λυτελείᾳ πολλῇ χρώμενος»86. Σύμφωνα με τον Αθήναιο, αυτή η προδιάθεση 

προς την ηδονή αποτελούσε μία συμπεριφορά, η οποία δεν ταίριαζε σε φιλόσο-

φο, πολύ περισσότερο δε σε κάποιον, ο οποίος ηγείτο μίας σχολής σαν το Λύ-

κειον και εμπόδιζε πάρα πολλούς ενδιαφερομένους από το να ενταχθούν στην 

σχολή: «καὶ ὁ τῶν τραπεζοποιῶν καὶ μαγείρων ὄχλος τοσοῦτος ἦν ὥστε πολλοὺς 

ὀρρωδεῖν καὶ βουλομένους προσιέναι πρὸς τὴν διατριβὴν ἀνακόπτεσθαι»87. Αυτή 

η πληροφορία ωστόσο είναι η μοναδική, η οποία περιγράφει τον χαρακτήρα του 

Λύκωνα επιβαρυμένο με τόσα ηθικά ψεγάδια, καθώς οι υπόλοιπες μαρτυρίες 

απεικονίζουν με θετικά σχόλια τον χαρακτήρα και τη δράση του. Ίσως, η επι-

κριτική στάση του Αθήναιου να οφείλεται σε παρεξήγηση του τρόπου συμπε-

ριφοράς του Λύκωνα, ο οποίος φρόντιζε αρκετά το σώμα και την εμφάνισή του,  

ενώ η αλαζονική επίδειξη πλούτου, την οποία του προσάπτουν, θα φάνταζε σε 

άλλα μάτια ως απόδειξη καλαισθησίας. Έτσι, ο Διογένης Λαέρτιος προβάλλει 

τον Λύκωνα ως έναν άνθρωπο, ο οποίος φρόντιζε να είναι πάντοτε ντυμένος 

                                                           
85Fr. 32. Η θέση του Στράτωνα προκάλεσε αίσθηση και αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθε-

σης για καιρό ανάμεσα σε διάφορους στοχαστές, αν και συχνά βρισκόταν πλεγμένη με τις 

επικούρειες αντιλήψεις ή ακόμη και με αντιλήψεις άλλων σχολών, όπως των νεοπλατωνικών, 

τις οποίες διάφοροι μελετητές χαρακτήριζαν συλλήβδην αθεϊστικές. Έτσι, ο Al – Ghazali ε-

πικρίνει τόσο τον Στράτωνα, όσο και όλους εκείνους, που υποστηρίζουν την αιωνιότητα του 

κόσμου, αφού θεωρεί αυτήν την πίστη ένδειξη αθεΐας (L.E. Goodman, “Ghazali’s Argument 

from Creation Ι”, International Journal of Middle East Studies 2 (1971), σελ. 67 – 85 και του 

ιδίου, “Ghazali’s Argument from Creation ΙΙ”, στον ίδιο τόμο, σελ. 158 – 188), ενώ ο P. 

Bayle παρομοιάζει τις αντιλήψεις του Στράτωνα με εκείνες του Spinoza (An Historical and 

Critical Dictionary vol. 3, Hunt and Clarke, London, 1826, σελ. 272 – 273), ενώ ο T. J. 

Hochstrasser επισημαίνει ότι ο J.F. Buddeus, εντοπίζει επίδραση του Στράτωνα, στο έργο του 

C. Wolff (Natural Law Theories in the Early Enlightment, Cambridge University Press, 

2000, σελ. 158).  
86 Fr. 7. 
87 Στο ίδιο. Ο Αθήναιος στη συνέχεια επισημαίνει ότι, όσα συνέβαιναν εντός της σχολής του 

Λύκωνα πλησίαζαν περισσότερο την τρυφή παρά τον λόγο και τη φιλοσοφία: «ἃ δὴ πάντα 

ἐφαίνετο λόγου μὲν ἀλλότρια καὶ φιλοσοφίας εἶναι, τρυφῆς δὲ καὶ περιστάσεως οἰκειότερα».  
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άψογα, ενώ ενδιαφερόταν παράλληλα το σώμα του να είναι τόσο γυμνασμένο 

όσο των αθλητών και μάλιστα, ασχολήθηκε αρκετά με τον αθλητισμό, ώστε να 

καταφέρει να συμμετάσχει στους αθλητικούς αγώνες, οι οποίοι τελούνταν στην 

πατρίδα του, το Ίλιον88. Ακόμη, ο Θεμίστιος μνημονεύει ότι αναγνωρίζοντας 

την υπεροχή του μαθητή του, του Αρίστωνα, χαιρόταν για την πρόοδό του και 

αστειευόταν γι’ αυτό φανερώνοντας τη χαρά του89, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι 

έλαβε αρκετές τιμές από το κοινό των Αμφικτυόνων, για τις υπηρεσίες του προς 

τον Δελφικό θεό90, και ακόμη οι ηθικές αρετές του είναι ευδιάκριτες στην δια-

θήκη του, με την οποία, κατά μίμηση της αριστοτελικής, φροντίζει για την απε-

λευθέρωση και αποκατάσταση των σκλάβων του, ενώ για την νεκρώσιμη τελε-

τή του επιζητεί την αριστοτελική μεσότητα: «περὶ δὲ τῆς ἐκφορᾶς καὶ καύσεως 

ἐπιμεληθήτωσαν Βούλων καὶ Καλλῖνος μετὰ τῶν συνήθων, ὅπως μήτ' ἀνελεύθε-

ρος γένηται μήτε περίεργος»91.   

Υπήρξε ακόμη συντάκτης και ηθικών συγγραμμάτων, αν και δεν διατη-

ρούνται αρκετές πληροφορίες γι’ αυτά. Έτσι, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς περι-

γράφει την θεωρία του Λύκωνα σχετικά με το τέλος, το οποίο  προσδιορίζεται 

ως η αληθινή χαρά της ψυχής: «ναὶ μὴν Λύκων ὁ Περιπατητικὸς τὴν ἀληθινὴν 

χαρὰν τῆς ψυχῆς τέλος ἔλεγεν εἶναι»92. Επιπροσθέτως, ο Κικέρων περιγράφει και 

επικρίνει έντονα την άποψη του Λύκωνα, σύμφωνα με την οποία η θλίψη καλ-

λιεργείται από ασήμαντα πράγματα, τα οποία ασκούν επιρροή μόνο στην τύχη 

και το σώμα των ανθρώπων και δεν έχει ως αιτία πάθη της ψυχής93.   

Ο S. White94, συνδέει πειστικότατα την περιγραφή του τέλους, που απο-

δέχεται ο Λύκων, επισημαίνοντας ότι η χαρά αποτελεί μία νοητική κατάσταση. 

Ακόμη, ο Αριστοτέλης αποδεχόμενος ότι η αρετή δεν επαρκεί προκειμένου να 

είναι κανείς ευδαίμων, επιτρέπει την αναγνώριση και άλλων πραγμάτων, τα ο-

ποία διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην κατάκτηση της ευδαιμονίας, ενώ η η-

δονή συνοδεύει το αγαθό. Έτσι, ο Λύκων στηριζόμενος στις ηθικές αντιλήψεις 

του Αριστοτέλη, θεωρεί ότι το αγαθό συνοδεύεται από χαρά, ακριβέστερα, α-

                                                           
88 Fr. 8: «ἀλλὰ καὶ γυμναστικώτατος ἐγένετο καὶ εὐέκτης τὸ σῶμα τήν τε πᾶσαν σχέσιν ἀθλη-

τικὴν ἐπιφαίνων, ὠτοθλαδίας καὶ ἐμπινὴς ὤν, καθά φησιν Ἀντίγονος ὁ Καρύστιος διὰ τοῦτο δὲ 

καὶ παλαῖσαι λέγεται τά τ' ἐν τῇ πατρίδι Ἰλίεια καὶ σφαιρίσαι». 
89 Fr. 9: «Λύκων δὲ καὶ Ἀρίστων ὁ ἐκ Λυκείου ἄμφω μὲν περὶ τοὺς Ἀριστοτέλους λόγους εἰχέ-

την, ἐν δόξῃ δὲ ὢν ὁ Λύκων ἐπὶ παιδείᾳ τοσαύτῃ ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους διὰ τὸ κλέος ἐν τῇ 

θαλάττῃ καθάπερ ἱερῶν ἀπέχεσθαι τῶν Λύκωνος πλοίων, ὅμως οὐκ ἐδυσχέραινε πρὸς τὸν Ἀρί-

στωνα τοῦτον οὐδὲ ἐκνίζετο ἐκ προσεδρίας μᾶλλον ἐπιδιδόντα, ἀλλὰ συνωμολόγει μετὰ παιδιᾶς 

καὶ χαρίτων ὅτι ὁ χωλὸς τὸν ἀρτίποδα παρατρέχει. συνέβη γὰρ τῷ Ἀρίστωνι καὶ πεπηρῶσθαι τὸ 

σκέλος».   
90 Fr. 14.  
91 Fr. 15.  
92 Fr. 20. 
93 Fr. 19. 
94 S. White, “Lyco and Hieronymus on the good Life”, στο Lyco of Troas and Hieronymus of 

Rhodes, W.W. Fortenbaugh, S.A. White (eds.), Transaction Publishers, New Brunswick, 

2004, σελ. 389- 410.  
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ποτελεί την υπέρτατη μορφή χαράς. Ο Αριστοτέλης, πραγματευόμενος την χα-

ρά, την κατατάσσει ανάμεσα στα πάθη: «ἔτι χαρὰ καὶ τὸ φιλεῖν τε καὶ μισεῖν»95, 

ενώ εντοπίζει την ύπαρξή της και στις φυσικές διεργασίες των όντων96. Η χαρά, 

συνδέεται με την ηδονή, η οποία αποτελεί το κριτήριο, βάση του οποίου απο-

κτούν θετική ή αρνητική αξία οι έξεις, αφού άλλωστε, «περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύ-

πας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν 

λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα»97. Ωστόσο, η σύνδεση του αγαθού με την ηδονή 

δεν καθιστά τον Λύκωνα ηδονιστή, καθώς πιθανότατα ο φιλόσοφος συμφω-

νούσε με την αντίληψη του Αριστοτέλη, κατά την οποία η ηδονή απλώς συνο-

δεύει το αγαθό, αποτελώντας συνάμα ένα μέτρο, με το οποίο είναι δυνατόν να 

προσμετρηθεί η ηθική αξία μιας πράξης: «δοκεῖ δ' ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις εἶναι 

τὸ φαινόμενον τῷ σπουδαίῳ. εἰ δὲ τοῦτο καλῶς λέγεται, καθάπερ δοκεῖ, καὶ ἔστιν 

ἑκάστου μέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ ἁγαθός, ᾗ τοιοῦτος, καὶ ἡδοναὶ εἶεν ἂν αἱ τούτῳ φαι-

νόμεναι καὶ ἡδέα οἷς οὗτος χαίρει»98. Επιπλέον, γίνεται αποδεκτό ότι είναι δυ-

νατόν και οι φαύλοι ακόμη να πιστεύουν ότι αισθάνονται ηδονή, αλλά διευκρι-

νίζεται ότι δεν αποτελεί αυτό πραγματική ηδονή: «τὰ δὲ τούτῳ δυσχερῆ εἴ τῳ 

φαίνεται ἡδέα, οὐδὲν θαυμαστόν· πολλαὶ γὰρ φθοραὶ καὶ λῦμαι ἀνθρώπων γίνο-

νται· ἡδέα δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τούτοις καὶ οὕτω διακειμένοις. τὰς μὲν οὖν ὁμολο-

γουμένως αἰσχρὰς δῆλον ὡς οὐ φατέον ἡδονὰς εἶναι, πλὴν τοῖς διεφθαρμένοις»99. 

Ουσιαστικά, ο Αριστοτέλης διευκρινίζει ότι υφίστανται δύο είδη ηδονών, η 

πραγματική ηδονή, η οποία αρμόζει στον σοφό και η μη-πραγματική, αρμόζου-

σα σε φαύλους ηδονή. Ο Λύκων στον ορισμό του ταυτίζει την ηδονή με την 

                                                           
95 Περί Ψυχῆς 403 a 17 – 18, πβ. και 1105 b 22.  
96 Περὶ ζώων γενέσεως 727 b 35, πβ. και 724 α 1: «ἔτι πρὸς τῷ τέλει ἡ χαρά».  
97 Ἠθικά Νικομάχεια 1104 b 4 – 13. Πβ. και Πολιτικά 1340 a 15: «τὴν δ' ἀρετὴν περὶ τὸ χαί-

ρειν ὀρθῶς καὶ φιλεῖν καὶ μισεῖν».  
98 Ἠθικά Νικομάχεια 1176 a 15 – 19.   
99 Ἠθικά Νικομάχεια 1176 a 19 – 24. Αυτή βέβαια είναι η άποψη, την οποία εκφράζουν ο 

Σωκράτης και ο Πλάτων (βλ. ενδ. Πρωταγόρας 353 b – 358 d). Αναμφισβήτητα ο Πλάτων 

αποτελεί την πηγή από την οποία εκπορεύεται αυτή η συζήτηση και σε αυτόν πρέπει να ανα-

ζητηθούν τα κριτήρια, βάσει των οποίων η χαρά δύναται να χαρακτηριστεί αληθινή. Αυτές οι 

προϋποθέσεις παρατίθενται στον Φίληβο (31 b – 55c) και την Πολιτεία (439 d – 442 a και 

588 e – 592 a) και ουσιαστικά η ηδονή (ή χαρά κατά τον Λύκωνα) επικυρώνεται ως αληθής, 

εφόσον συνοδεύεται από γνώση. Έτσι, στην Πολιτεία δηλώνεται ότι από τα τρία μέρη της 

ψυχής πηγάζουν διαφορετικές επιθυμίες, σωματικές και άλογες από το επιθυμητικό, ψυχολο-

γικές από το θυμοειδές και ορθές ηδονές από το λογιστικόν, αυτές δηλαδή, οι οποίες πηγά-

ζουν από την διανοητική ενασχόληση και την γνώση και είναι οι μοναδικές αληθινές ηδονές: 

«Οὐκοῦν ὅ γε νοῦν ἔχων πάντα τὰ αὑτοῦ εἰς τοῦτο συντείνας βιώσεται, πρῶτον μὲν τὰ μαθήμα-

τα τιμῶν, ἃ τοιαύτην αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀπεργάσεται, τὰ δὲ ἄλλα ἀτιμάζων;» (591 c). Βέβαια η 

διάκριση ανάμεσα σε αληθείς και ψευδείς ηδονές γίνεται πιο ξεκάθαρη στον Φίληβο: «ψευ-

δεῖς, αἱ δ' ἀληθεῖς οὐκ εἰσὶν ἡδοναί;» (36 e) και ενδεχομένως από αυτόν τον πλατωνικό διά-

λογο να κατέληξε και ο Λύκων στον ορισμό του για την φύση της ευδαιμονίας, αφού ο Σω-

κράτης δηλώνει: «Ὡς ἦν μὲν χαίρειν ὄντως ἀεὶ τῷ τὸ παράπαν ὁπως οῦν καὶ εἰκῇ χαίροντι, μὴ 

μέντοι ἐπὶ τοῖς οὖσι μηδ' ἐπὶ τοῖς γεγονόσιν ἐνίοτε, πολλάκις δὲ καὶ ἴσως πλειστάκις ἐπὶ τοῖς 

μηδὲ μέλλουσί ποτε γενήσεσθαι» (40 d).  



296 
 

χαρά και αναγνωρίζοντας ότι και η χαρά είναι δυνατόν να παρανοηθεί με τον 

ίδιο τρόπο, εισάγει στην περιγραφή του τον προσδιορισμό τέλεια, ώστε να δια-

σαφηνίσει ποιου ακριβώς είδους χαρά εννοεί.    

Ο Λύκων βρισκόταν επιπλέον σε έντονη αντιπαράθεση με τον  Ιερώνυμο 

τον Ρόδιο100, αλλά δεν διαθέτουμε αρκετά στοιχεία, τα οποία να αποσαφηνίζουν 

την ρίζα αυτής της διαμάχης, αν και είναι πιθανό η αιτία της διαφωνίας τους να 

εδράζεται στις ηθικές αντιλήψεις του Ιερώνυμου, οι οποίες φαίνεται ότι παρέκ-

κλιναν από αυτές τις οποίες ασπαζόταν η σχολή. Μάλιστα,  στα μάτια του Κι-

κέρωνα, οι απόψεις του φαντάζουν τόσο αποκομμένες από εκείνες της περιπα-

τητικής ηθικής ορθοδοξίας, ώστε να αμφιβάλλει αν είναι αρμόζον να κατατάσ-

σεται ο Ιερώνυμος ανάμεσα στους εκπροσώπους της σχολής. Το κύριο αίτιο της 

άρνησης του να καταχωρήσει τον Ιερώνυμο στην σχολή των περιπατητικών φι-

λοσόφων εντοπίζεται στην περί ηθικού τέλους θεωρία του φιλοσόφου, αφού 

αυτός, αποκλίνοντας από τις θέσεις του Λυκείου, χαρακτήριζε ως ηθικό τέλος 

μια ζωή απαλλαγμένη από τον πόνο, στρεφόμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο στον 

επικουρισμό: «praetereo multos, in his doctum hominem et suavem, Hierony-

mum, quem iam cur Peripateticum appellem nescio. summum enim bonum ex-

posuit vacuitatem doloris; qui autem de summo bono dissentit de tota philoso-

phiae ratione dissentit»101. 

 Βέβαια ο Κικέρων αναγνωρίζει ότι οι απαρχές αυτής της άποψης πρέπει 

να αναζητηθούν στον μαθητή του Σωκράτη, τον Αρίστιππο, ο οποίος θεωρούσε 

ότι ο πόνος είναι η μέγιστη συμφορά, άποψη που υιοθέτησε κατά τον Κικέρωνα 

ο Επίκουρος και στην οποία θεμελίωσε ο Ιερώνυμος τη δική του θεωρία περί 

τέλους: «Πρώτα τότε θα μιλήσουμε σχετικά με την αδυναμία πολλών φιλοσόφων 

από διάφορες σχολές, εκ των οποίων ο πιο σημαντικός τόσο σε αυθεντία όσο και 

σε αρχαιότητα, ο Αρίστιππος, ο μαθητής του Σωκράτη, δεν δίστασε να χαρακτη-

ρίσει τον πόνο ως το μεγαλύτερο κακό. Στη συνέχεια, ο Επίκουρος προσφέρθηκε 

ως έτοιμος μαθητής σε αυτή την άνευρη και θηλυπρεπή γνώμη. Έπειτα από αυ-

τόν, ο Ιερώνυμος ο Ρόδιος αποφάνθηκε ότι το υπέρτατο αγαθό συνεπάγεται α-

παλλαγή από τον πόνο (dolore vacare)̇ τόσο μεγάλο κακό θεωρεί ότι συμπερι-

λαμβάνεται στον πόνο»102. Ο Ιερώνυμος δεν αποδέχεται ότι η ηδονή είναι επι-

θυμητή από μόνη της, συνεπώς η βίωση  της ηδονής δεν ταυτίζεται με την α-

                                                           
100 Διογένης Λαέρτιος V 68 (=Λύκων Fr. 10 και Ιερώνυμος Fr. 3) «οὕτω δ' ἦν ἐχθρὸς Ἱερω-

νύμῳ τῷ περιπατητικῷ (ενν. Λύκων), ὡς μόνον μὴ ἀπαντᾶν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ἐτήσιον ἡμέ-

ραν, περὶ ἧς ἐν τῷ περὶ Ἀρκεσιλάου βίῳ διειλέγμεθα».  
101 Fr. 8 c, πβ. και 9 a – f. Σε άλλα χωρία το τέλος περιγράφεται με παρεμφερείς όρους όπως 

ἀοχλησία (Fr. 12), ἀοχλήτως ζῆν (Fr. 13), indolentia και ἀπονία (Fr. 14) και ἡσυχία (Fr. 11). 

Σχετικά με τις περί ευδαιμονίας αντιλήψεις του Ιερώνυμου βλέπε και S. White, “Lyco and 

Hieronymus on the Good life”, στο Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 

389 – 409. Η ἀοχλησία αποτελεί έναν όρο, ο οποίος είναι ταυτόσημος με την επικούρεια ἀτα-

ραξία και τον οποίο μεταχειρίζεται άλλωστε και ο Επίκουρος: «τῶν δ' ἀναγκαίων αἱ μὲν πρὸς 

εὐδαιμονίαν εἰσὶν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἀοχλησίαν, αἱ δὲ πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν» 

(Διογένης Λαέρτιος Χ 128). 
102 Fr. 9 d, πβ. και Fr. 8 d. 
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πουσία του πόνου103. Ο Κικέρων σχολιάζοντας την θεωρία του Ιερώνυμου, πα-

ραθέτει και την επικούρεια άποψη, κατά την οποία η απομάκρυνση του πόνου 

αποτελεί το ανώτατο όριο στο οποίο δύναται να αυξηθεί η ηδονή, ενώ επιση-

μαίνει τη διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη ηδονής, την στατική (volupta stabilis) 

και την κινητική (volupta restinctionis in motu)104. Αυτή η στατική κατάσταση, 

της αποφυγής του πόνου, δεν ωθεί τον άνθρωπο σε δράση, αλλά αντιθέτως, τον 

αποστερεί από κίνητρα: «Προκειμένου ωστόσο ο Επίκουρος να το αποδείξει αυ-

τό, δεν μπορεί να πάει στα παιδιά ούτε στα ζώα, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο 

αποτελούν έναν καθρέφτη της φύσης. Δύσκολα θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι 

το φυσικό ένστικτο καθοδηγεί τους νέους να επιθυμούν την ηδονή της ελευθερίας 

από τον πόνο. Αυτό δεν μπορεί να διεγείρει το ορεκτικό. Η «στατική» κατάσταση 

του να μην αισθάνεται καθόλου πόνο δεν ασκεί καμία κινητήρια δύναμη και δεν 

παρέχει ώθηση στη θέληση (συνεπώς ο Ιερώνυμος σφάλλει και εδώ). Η θετική 

αίσθηση της ηδονής και της απόλαυσης είναι αυτό που προσκομίζει ένα κίνη-

τρο»105. 

Ο Κικέρων παρατηρεί ωστόσο, ότι καθώς κατά τον Ιερώνυμο η ηδονή 

δεν ταυτίζεται με την απουσία του πόνου, επακόλουθα διαφοροποιείται από τις 

θεωρίες του Αρίστιππου και του Επίκουρου106, ενώ, όντας φίλα προσκείμενος 

στη Στωική θέση σε αυτό το ζήτημα, δηλώνει, ότι τόσο οι σχετικές αντιλήψεις 

του Αρίστιππου και του Επίκουρου, όσο και του Ιερώνυμου, αλλά και του Καρ-

νεάδη, δεν συγκαταλέγουν την αρετή (honestas) ως προαπαιτούμενη για την ε-

πίτευξη του τελικού σκοπού, ο οποίος είναι η ευδαιμονία: «ita tres sunt fines 

expertes honestatis, unus Aristippi vel Epicuri, alter Hieronymi, Carneadi 

tertius…»107. Επιπλέον, ο Ιερώνυμος, προκειμένου να τεκμηριώσει τις αντιλή-

ψεις του, φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε παραδείγματα μυθικών προσώπων, τα 

οποία έφτασαν σε σημείο να αγγίξουν την ευδαιμονία, δίχως ωστόσο να το κα-

                                                           
103 Fr. 8 a (=De Finibus II 3, 8 – 9) πβ. και Fr. 10 e.  
104 Fr. 8a (=De Finibus II 3, 8 – 9): «Νομίζει (ενν. ο Ιερώνυμος) ότι η ηδονή δεν είναι επιθυ-

μητή από μόνη της». «Τότε, κατά τη γνώμη του, το να αισθάνεται κανείς ευχαρίστηση είναι 

διαφορετικό πράγμα από το να μην αισθάνονται πόνο»; «Ναι», είπε, «και εκεί κάνει σοβαρό 

σφάλμα, δεδομένου ότι, όπως έχω αποδείξει, η πλήρης απομάκρυνση του πόνου είναι το όριο 

της αύξησης της ηδονής». «όπως και για τη φράση “ελευθερία από τον πόνο”, θα εξετάσω το 

νόημά της αργότερα, αλλά αν δεν είσαι εξαιρετικά επίμονος, είσαι αναγκασμένος να παραδε-

χτείς ότι “η ελευθερία από τον πόνο” δεν σημαίνει το ίδιο με την «απόλαυση». «σε αυτό το ση-

μείο θα επιμείνω» είπε «Γιατί αυτή η φράση είναι τόσο αληθινή όσο οποιαδήποτε πρόταση». 

«Δηλαδή», είπα «όταν ένας άνθρωπος διψά, νοιώθει ηδονή πίνοντας»; «Αυτό είναι αναμφι-

σβήτητο», απάντησε. «Είναι η ίδια ηδονή με εκείνη, την οποία νοιώθει όταν σβήνεται η δίψα 

του»; «Όχι, είναι ένα διαφορετικό είδος ηδονής. Διότι η ηδονή του που κατεστάλη η δίψα του 

αποτελεί μια στατική ηδονή, αλλά εκείνη η ηδονή, την οποία βίωσε σβήνοντας τη δίψα συνιστά 

κινητική ηδονή». «Γιατί, επομένως», ρώτησα, «καλείτε δύο τόσο διαφορετικά πράγματα με το 

ίδιο όνομα»;].  
105 Fr. 10 b (=De finibus II 10, 32).  
106 Fr. 8 a, πβ. και 10 a. 
107 Fr. 9 b, πβ. και Fr. 10 c, καθώς και Fr. 13: «ὅ τε Ἱερώνυμος ὁ Περιπατητικὸς τέλος μὲν 

εἶναι τὸ ἀοχλήτως ζῆν, τελικὸν δὲ ἀγαθὸν μόνον τὴν εὐδαιμονίαν». 
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τορθώσουν, αφού δεν εκπλήρωναν το κριτήριο της απαλλαγής από τον πόνο. 

Ειδικότερα, μνημόνευε το παράδειγμα του Τιθωνού, ο οποίος είχε αποκτήσει 

την αθανασία, αλλά, καθώς αυτή δεν συνοδευόταν από αιώνια νεότητα, έφτασε 

σε σημείο να εκλιπαρεί να πεθάνει108, ενώ διηγείται και την περίπτωση του Η-

ρακλή, ο οποίος αν και ήταν ημίθεος, υποφέροντας από φρικτούς πόνους, πα-

ραδόθηκε στη νεκρική πυρά στο όρος Οίτη109.   

Ο Ιερώνυμος, συμβαδίζοντας με το εγχείρημα άλλων εκπροσώπων της 

σχολής, ενδιαφέρθηκε ακόμη για το φαινόμενο της μέθης, στο οποίο αφιέρωσε 

μία πραγματεία, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το θέμα της μέθης και της 

διασκέδασης γενικότερα110. Μελέτησε επίσης το πάθος της οργής, καταγράφο-

ντας τις σωματικές εκφράσεις των ανθρώπων σε αυτή111 και επιδιώκοντας να 

εντοπίσει το χρονικό σημείο, κατά το οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή, εξέφραζε 

την άποψη ότι δεν γίνεται αισθητή εν τη γενέσει της εξαιτίας της ταχύτητας με 

την οποία αναπτύσσεται112, ενώ θεωρούσε ότι είναι δυνατόν να επιβραδυνθεί η 

ανάπτυξή της και να αποφευχθούν τα δεινά, τα οποία επιφέρει, εφόσον καταπο-

λεμηθούν τα συμπτώματά της: «αὕτη μὲν οὖν ἴσως οὐκ ὀργῆς ἰατρεία φανεῖται, 

διάκρουσις δὲ καὶ φυλακὴ τῶν ἐν ὀργῇ τινος ἁμαρτημάτων καίτοι καὶ σπληνὸς 

οἴδημα σύμπτωμα μέν ἐστι πυρετοῦ πραϋνόμενον δὲ κουφίζει τὸν πυρετόν, ὥς 

φησιν Ἱερώνυμος»113. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του Ιερώνυμου για το θέμα 

εντάσσεται στα πλαίσια του αντίστοιχου ενδιαφέροντος άλλων σχολών της ελ-

ληνορωμαϊκής εποχής για το θέμα114. Αναμφίβολα ακολουθεί τον ιδρυτή της 

σχολής, Αριστοτέλη, ο οποίος επίσης αφιέρωσε ένα έργο σε αυτό το πάθος115, 

αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα από άλλον εκ-

πρόσωπο της σχολής.   

Σύγχρονος με τον Λύκωνα και τον Ιερώνυμο υπήρξε ο Σμυρναίος Έρ-

μιππος, ο οποίος όμως ασχολήθηκε λιγότερο με τη φιλοσοφία και  περισσότερο 

με τη βιογραφία. Με τα έργα του περιέγραψε περιστατικά, τα οποία χαρακτήρι-

                                                           
108 Fr. 15 a – b. 
109 Fr. 16 – 17.  
110 Fr. 25 – 28.  
111 «Σε τι σε βοηθά το να δαγκώνεις τα ίδια σου τα χείλη, όταν επιθυμείς να χτυπήσεις κά-

ποιον;» (Fr. 21).  
112 Fr. 22. 
113 Fr. 23. Αν και το παράδειγμα, το οποίο μνημονεύει φαίνεται να παραπέμπει σε μία βιολο-

γική ερμηνεία του πάθους της οργής, δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, τα οποία να υποστη-

ρίζουν μία τέτοια εξήγηση.  
114 Το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελεί το De Ira του Στωικού Σενέκα, ενώ και οι επί-

σης Στωικοί Αντίπατρος και Ποσειδώνιος, καθώς και ο Επικούρειος Φιλόδημος είχαν γράψει 

έργα τιτλοφορούμενα Περὶ ὀργῆς.  
115 Διογένης Λαέρτιος V 23. Βλ. σχετ. με την πραγμάτευση της οργής από τον Αριστοτέλη 

και D. Konstan, The Emotions of the Ancient Greeks – Studies in Aristotle and Greek Litera-

ture, University of Toronto Press, Toronto, 2006, σελ. 41 – 76, καθώς και T.W. Martin, 

“Sorting the Syntax of Aristotle’s anger (‘Rh.’ 2.2.1 1378a 30 – 32)”, Hermes 129, 2001, σελ. 

474 – 478.   
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σαν τη ζωή σημαντικών προσώπων, παρουσιάζοντας ανάμεσα σε άλλα τις ηθι-

κές στάσεις και αντιλήψεις τους. Ωστόσο, κάθε εγχείρημα προσδιορισμού των 

προσωπικών του αντιλήψεων μέσα από τα έργα του αποτελεί δυσεπίτευκτο 

τόλμημα, καθώς αν και παραθέτει σωρεία πληροφοριών, σχετικά με τους βίους 

άλλων προσώπων, αποδεχόμενος ενδεχομένως άκριτα ορισμένες φορές όποια 

πληροφορία συναντήσει, σε σημείο να εμφανίζεται ως αναξιόπιστος ψευδολό-

γος, δεν φαίνεται να άφησε περιθώριο έκθεσης των προσωπικών του απόψε-

ων116.  

Σε ακολουθία προς την χαρακτηρολογία του Θεόφραστου, ο διάδοχος 

του Λύκωνα, ο Αρίστων ο Κείος, ενδιαφέρθηκε για τη μελέτη του χαρακτήρα, 

όπως φαίνεται από το έργο του, Περὶ τοῦ κο̣υφίζειν̣ ὑπερηφανίας, με το οποίο 

πραγματευόταν την αλαζονεία117. Στο πρώτο τμήμα του έργου, περιέχονται 

νουθεσίες προς εκείνον, ο οποίος έχει αποκτήσει συναίσθηση της αλαζονείας 

που τον διακατέχει και αποτελεί προσπάθεια παροχής βοήθειας προς αυτόν τον 

άνθρωπο, ώστε να απαλλαγεί από το πάθος του, ενώ στο δεύτερο τμήμα του έρ-

γου περιγράφονται διάφοροι χαρακτήρες, καθώς και οι επώδυνες συνέπειες που 

επιφέρει στον άνθρωπο αυτή η στάση. 

Η αιτία γένεσης της αλαζονείας εντοπίζεται στην καλή τύχη, την οποία 

δοκίμαζαν όσοι εμφορούνταν από αυτήν την ψυχική κατάσταση118, ενώ ο Αρί-

στων προέτρεπε όσους ήταν ευνοημένοι από την τύχη, να προσπαθούν χρησι-

μοποιώντας τα λόγια τους να την ελαττώσουν και να μην επιδιώκουν την αύ-

ξησή της119. Παραινεί επιπλέον τον αλαζόνα να προχωρά σε σύγκριση του εαυ-

τού του με όσους πλεονεκτούν απέναντί του σε κάποιον τομέα, καθώς αυτή η 

πρακτική, θα έχει ως αποτέλεσμα την περιστολή της αυξημένης υπερηφάνειας, 

ενώ ο Αρίστων επίσης τον απέτρεπε από την αντιπαραβολή του εαυτού του με 

ανθρώπους, οι οποίοι μειονεκτούσαν απέναντί του αλαζόνα σε κάτι, αφού έτσι 

ως επακόλουθο επέρχεται η αύξηση της πλεονεξίας, ενώ επιπροσθέτως, τον 

προειδοποιούσε να προσέχει τον φθόνο, που έρχεται ως επακόλουθο της στά-

σης του και επισήμαινε ότι τυχόν πτώση του θα προκαλέσει χαρά στους συναν-

θρώπους του120. Πρόκρινε ως υπόδειγμα ηθικής διαγωγής εκείνη των ισχυρών 

                                                           
116 Βλ. σχετ. με την δράση του Έρμιππου ως βιογράφου και την σχετική κριτική των επιδό-

σεών του σε αυτόν τον τομέα Τ. Hägg, The Art of Biography in Antiquity, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge, 2012, σελ. 85 – 89.  
117 Fr. 13 – 16. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο βλέπε V. Tsouna-

McKirahan, The Ethics of Philodemus, Oxford University Press, Oxford, 2007, σελ. 142 – 

162, καθώς και G. Ranocchia, “L’ Autore del Περὶ τοῦ κο̣υφίζειν̣ ὑπερηφανίας – Un Problema 

Riaperto”, στο Aristo of Ceos – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 239 – 260, 

S. Vogt, “Characters on Aristo”, στο ίδιο, σελ. 261 – 278, V. Tsouna-McKirahan, “Aristo on 

Blends of Arrogance”, στο ίδιο, σελ. 279 – 292 και I. Volt, Character Description and Invec-

tive – Peripatetics between Ethics, Comedy and Rhetoric, Tartu University Press, Tartu, 

2007, σελ. 136 – 150.  
118 Fr. 13 Ι.  
119 Fr. 13 II.       
120 Fr. 13 III.  
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ανδρών του παρελθόντος, οι οποίοι αδιαφορώντας για την εξουσία που κατεί-

χαν, συμπεριφέρονταν σε όλους σαν ίσοι, αποφεύγοντας τον στόμφο, ενώ τόνι-

ζε ότι η αλαζονεία αποτελεί ένδειξη μικρότητας121.  

Με την σπουδή της ηθικής φιλοσοφίας ασχολήθηκε και ο Κριτόλαος, ο 

οποίος διαδέχθηκε τον Αρίστωνα ως επικεφαλής του Λυκείου. Η ενασχόλησή 

του με αυτόν τον τομέα, παρουσιάζει μία απόκλιση από την περιπατητική ορ-

θοδοξία, απόρροια ενδεχομένως της λήθης, η οποία περικλείει τη σχολή, ενώ η 

λάμψη άλλων φιλοσοφικών ρευμάτων την επισκιάζει, αφού φαίνεται, ότι ο 

σχολάρχης προσεγγίζει τη Στοά. Έτσι, ο Κριτόλαος υποστήριζε, ευρισκόμενος 

σε συνάφεια σε αυτό το σημείο με τον Αριστοτέλη, ότι το τέλος απαρτίζεται 

από τρία είδη αγαθών, σωματική υγεία, εξωτερικά αγαθά και ψυχικές αρετές: 

«Ὑπὸ δὲ τῶν νεωτέρων Περιπατητικῶν, τῶν ἀπὸ Κριτολάου, τὸ ἐκ πάντων τῶν 

ἀγαθῶν συμπεπληρωμένον. Τοῦτο δὲ ἦν τὸ ἐκ τῶν τριῶν γενῶν, οὐκ ὀρθῶς»122. 

Συνδέοντας ωστόσο το τέλος με την στωική αντίληψη της εὔροιας βίου, και της 

άποψης της Στοάς ότι το τέλος πρέπει να βρίσκεται σε ομολογία με τη φύση123, 

δηλώνει ότι το τέλος συνίσταται στην επίτευξη ενός ολοκληρωμένου βίου, ο 

οποίος θα είναι σύμφωνος με τη φύση και θα διέπεται από εὔροια, επισημαίνο-

ντας συνάμα ότι αυτή η ολοκλήρωση συντελείται από τα προαναφερθέντα τρία 

είδη αγαθών: «Κριτόλαος δὲ ὁ καὶ αὐτὸς Περιπατητικὸς τελειότητα ἔλεγεν κατὰ 

φύσιν εὐροοῦντος βίου (ενν. τέλος εἶναι), τὴν ἐκ τῶν τριῶν γενῶν συμπληρουμέ-

νην † προγονικὴν † τελειότητα μηνύων»124. Έτσι, χρησιμοποιώντας έναν καθιε-

ρωμένο όρο στον Στωικό λόγο επιχειρεί να περιγράψει το τέλος ως την εκπλή-

ρωση των απαιτούμενων αγαθών, τοποθετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και εξω-

τερικά αγαθά δίπλα στην αρετή. Αυτά τα είδη των αγαθών, των συστατικών 

στοιχείων, τα οποία αποτελούν το μείγμα της ευδαιμονίας, περιγράφονται από 

τον Αριστοτέλη, ο οποίος ανέφερε ότι αυτά είναι τα αγαθά της ψυχής, του σώ-

                                                           
121 Fr. 13 IV. Ο φιλόσοφος μνημονεύει τον Αλέξανδρο, ο οποίος βοήθησε έναν Μακεδόνα 

στρατιώτη, ο οποίος κρύωνε να καθίσει στον θρόνο του δίπλα στη φωτιά και τον Διονύσιο 

των Συρακουσών ο οποίος απάντησε με μεγαθυμία σε κάποιον υποτελή του. 
122 Fr. 19. Ο Άρειος Δίδυμος, στη συνέχεια του κειμένου, εκφράζοντας φυσικά στωικές αντι-

λήψεις, προτείνει τη χρήση του όρου ἐνεργούμενον αντί του συμπληρούμενον, διότι δεν απο-

τελούν όλα τα αγαθά τμήμα του τέλους και με τη χρήση αυτού του όρου γίνεται εμφανές ότι 

η αρετή χρησιμοποιεί αυτά τα αγαθά: «Οὐ γὰρ πάντα τἀγαθὰ μέρη γίνεται τοῦ τέλους· οὔτε 

γὰρ σωματικά, οὔτε τὰ ἀπὸ τῶν ἐκτός, τὰ δὲ τῆς ψυχικῆς ἀρετῆς ἐνεργήματα μόνης. Κρεῖττον 

οὖν ἦν εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ συμπληρούμενον, ἐνεργούμενον, ἵνα τὸ χρηστικὸν τῆς ἀρετῆς ἐμφαίνη-

ται» (Στοβαίος, Ἐκλογαὶ, ΙΙ, 7, 3b). 
123 Βλ. ενδ. SVF I 179 (=Διογένης Λαέρτιος VII 87): «Διόπερ πρῶτος ὁ Ζήνων ἐν τῷ Περὶ 

ἀνθρώπου φύσεως τέλος εἶπε τὸ ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ κατ' ἀρετὴν ζῆν· ἄγει 

γὰρ πρὸς ταύτην ἡμᾶς ἡ φύσις. ὁμοίως δὲ καὶ Κλεάνθης ἐν τῷ Περὶ ἡδονῆς καὶ Ποσειδώνιος 

καὶ Ἑκάτων ἐν τοῖς Περὶ τελῶν».  
124 Fr. 20. Φυσικά η εὔροια αποτελεί όρο στωικής προέλευσης, με τον οποίον περιγράφεται η 

ευδαιμονία (SVF I 184, 554 αλλά και ΙΙΙ 4, 16, 73 και 1444). Βλ. και Α. Μάνος, Η ευδαιμο-

νία ως εὔροια βίου στην αρχαία στωική φιλοσοφία, Ινστιτούτο του βιβλίου – Ν. Καρδαμίτσα, 

Αθήνα, 1993.  
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ματος και τα εξωτερικά αγαθά125 αλλά αναγνώριζε ότι η αρετή από μόνη της 

δεν είναι αυτάρκης για την ευδαιμονία: «ἅπαντα γὰρ ὑπάρχει ταῦτα ταῖς ἀρίσταις 

ἐνεργείαις· ταύτας δέ, ἢ μίαν τούτων τὴν ἀρίστην, φαμὲν εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν. 

φαίνεται δ' ὅμως καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν προσδεομένη, καθάπερ εἴπομεν· ἀδύνα-

τον γὰρ ἢ οὐ ῥᾴδιον τὰ καλὰ πράττειν ἀχορήγητον ὄντα»126.   

Ο Κριτόλαος ωστόσο δεν αντιμετωπίζει εξίσου αυτά τα τρία είδη αγα-

θών, καθώς υπερτιμά τα πνευματικά αγαθά, δηλώνοντας ότι τα σωματικά και 

τα εξωτερικά αγαθά έχουν μηδαμινή αξία συγκρινόμενα με αυτά, ενώ προκει-

μένου να δώσει έμφαση στην θέση του, δήλωνε ότι αν ήταν δυνατόν να τοποθε-

τηθούν στη μια πλευρά μιας ζυγαριάς τα πνευματικά αγαθά και στην άλλη τα 

αγαθά του σώματος και τα εξωτερικά αγαθά, τα πρώτα θα ήταν τόσο βαριά, 

ώστε προκειμένου να επέλθει ισορροπία, θα έπρεπε να τοποθετηθεί στην άλλη 

πλευρά της ζυγαριάς όλη η Γή και η θάλασσα: «Και αναρωτιέμαι, τι βάρος νο-

μίζουν ότι είναι πάνω στη ζυγαριά του Κριτόλαου, ο οποίος έχοντας βάλει τα α-

γαθά του νου στο ένα ζύγι, και το σωματικά αγαθά και άλλα εξωτερικά πλεονε-

κτήματα στο άλλο, πίστευε, ότι τα αγαθά του νου υπερτερούν σε βάρος των άλ-

λων, τόσο, ώστε να απαιτείται να τοποθετηθεί δίπλα τους ολόκληρη τη γη και η 

θάλασσα για να εξισορροπήσει η ζυγαριά»127.  

Η απόδοση μεγαλύτερης αξίας στα πνευματικά αγαθά δεν φαίνεται να 

αποτελεί απαραίτητα παρέκκλιση από τις αντιλήψεις του Λυκείου, αφού και ο 

Αριστοτέλης αναγνωρίζει την σημασία τους, δίχως βέβαια να θεωρεί ότι από 

μόνα τους συνιστούν επαρκή συνθήκη του ευδαίμονος βίου: «τὰ περὶ ψυχὴν κυ-

ριώτατα λέγομεν καὶ μάλιστα ἀγαθά, τὰς δὲ πράξεις καὶ τὰς ἐνεργείας τὰς ψυ-

χικὰς περὶ ψυχὴν τίθεμεν»128. Ο Κριτόλαος ωστόσο, ξεμακραίνοντας περισσό-

τερο από τις αντιλήψεις του ιδρυτή της σχολής, θεωρούσε ότι η ηδονή αποτελεί 

κακό, από το οποίο μάλιστα πηγάζουν και άλλα άσχημα πάθη, όπως αδικία, 

νωθρότητα, λήθη και δειλία: «Critolaus peripateticus et malum esse voluptatem 

ait et multa alia mala parere ex sese, iniurias desidias obliviones ignavias»129. 

Αυτή η θέση φαίνεται να απηχεί αντιλήψεις, οι οποίες περισσότερο συνδέονται 

με άλλα φιλοσοφικά ρεύματα παρά με την περιπατητική παράδοση, αφού προ-

σεγγίζει περισσότερο άλλες φιλοσοφικές αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα αυ-

                                                           
125 Ἠθικά Νικομάχεια 1099 b 12 – 14: «νενεμημένων δὴ τῶν ἀγαθῶν τριχῇ, καὶ τῶν μὲν ἐκτὸς 

λεγομένων τῶν δὲ περὶ ψυχὴν καὶ σῶμα».  
126 Ἠθικά Νικομάχεια 1099 a 29 – 33. Πβ. και 1099 b 6 – 8: «καθάπερ οὖν εἴπομεν, ἔοικε 

προσδεῖσθαι καὶ τῆς τοιαύτης εὐημερίας· ὅθεν εἰς ταὐτὸ τάττουσιν ἔνιοι τὴν εὐτυχίαν τῇ εὐδαι-

μονίᾳ, ἕτεροι δὲ τὴν ἀρετήν».   
127 Fr. 21, πβ. Fr. 22. Βλ. σχετ. και το άρθρο του J. Glucker, “Critolaus’ Scale and Philo”, 

Classical Quarterly 42 (1992), σελ. 142 – 146.   
128 Ἠθικά Νικομάχεια 1098 b 14 – 16. Πβ. και Ἠθικὰ Εὐδήμεια 1248 b 28 – 29 και 1249 b 15 

– 19, καθώς και Τοπικά 118 a 6 – 14.  
129 Fr. 23. Όπως ήδη αναφέρθηκε ο Αριστοτέλης απορρίπτει τον διαχωρισμό ανάμεσα σε α-

ληθείς και ψευδείς ηδονές (πβ. την υποσημ. 11).  
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τές του Κυνισμού130 και είναι πιθανό να εκπορεύεται από την ανάγκη του Κρι-

τόλαου να αντιμετωπίσει τους Επικούρειους131.   

Ο Διόδωρος από την Τύρο υπήρξε μαθητής του Κριτόλαου, τον οποίο και 

διαδέχθηκε132. Ήδη, στα χρόνια κατά τα οποία διευθύνει τη σχολή, η πίεση που 

υφίσταται το Λύκειον από άλλα φιλοσοφικά ρεύματα είναι αρκετά έντονη και οι 

επιπτώσεις αυτής της πίεσης, είναι πλέον ευδιάκριτες στις ηθικές αντιλήψεις 

της σχολής. Έτσι ο Κικέρων εκφράζει ενστάσεις σχετικά με την αυθεντικότητα 

της περιπατητικής του διδασκαλίας, αφού θεωρεί ότι οι ηθικές του αντιλήψεις, 

ειδικότερα η επιμονή του να συνδέει την αρετή με την απουσία του πόνου, απο-

τελούν σημαντική απόκλιση από τις θέσεις της σχολής και τον θέτουν de facto 

εκτός αυτής: «Diodorus eius (ενν. Critolaus) auditor, adiungit ad honestatem 

vacuitatem doloris. Hic quoque suus est, de summoque bono dissentiens diei 

vere peripateticus non potest»133.   

Ο Διόδωρος, επιδιώκει να συνδυάσει την αρετή με κάποιο άλλο στοιχείο, 

προκειμένου να καταδείξει το αγαθό134, αλλά αυτή η απόπειρα δεν αποτελεί 

απαραίτητα παρέκκλιση από τις αρχές της σχολής, καθώς ήδη ο Αριστοτέλης, 

όπως ελέχθη, εξέφρασε την ανάγκη να συνοδεύεται η αρετή από άλλα αγαθά 

προκειμένου να επιτευχθεί η ευδαιμονία135.  Εκείνο όμως που φέρνει δυσκολίες 

στην σύμπλευση του Διόδωρου με τις αρχές της σχολής, είναι η επιλογή του να 

συνοδεύσει την αρετή με την έλλειψη του πόνου, προκειμένου να περιγράψει το 

αγαθό: «Η σχολή μας περιλάμβανε την ελευθερία από τον πόνο μεταξύ των πραγ-

μάτων, τα οποία είναι σύμφωνα με τη φύση. Ο Ιερώνυμος κατέστησε αυτήν την 

ελευθερία το Ανώτατο Αγαθό, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Κάλλιππος και αργό-

τερα ο Διόδωρος, ο ένας σαγηνευμένος από την ευχαρίστηση και ο άλλος από την 

απαλλαγή από τον πόνο, δεν μπορούσαν να αποβάλλουν από την θεωρία τους την 

ηθική, την οποία έχουμε σε μεγάλη υπόληψη στη σχολή μας»136.   

                                                           
130 Πβ. για παράδειγμα την δήλωση του Αντισθένη: «μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθείην» (Διογένης 

Λαέρτιος VI 3). 
131 Όπως είναι γνωστόν οι Επικούρειοι θεωρούνταν από τους επικριτές τους υπέρμαχοι του 

ηδονιστικού βίου και πιθανόν η πολεμική, η οποία ασκείται από τον Κριτόλαο στην ηδονή να 

έχει αυτούς ως στόχο. Βέβαια η διαπίστωση του Κριτόλαου, ότι η ηδονή προκαλεί αδικία, 

οκνηρία, λήθη και δειλία (Fr. 23) ενδεχομένως να συνιστά ένδειξη ότι ο Κριτόλαος ταύτιζε 

τον ηδονικό βίο με τον τρυφηλό, αφού τέτοιες συνέπειες περιγράφονται σε έργα περιπατητι-

κών επικριτών της τρυφηλότητας, όπως για παράδειγμα ο Κλέαρχος. 
132 Fr. 1: «τοῦτον διαδέχεται Θεόφραστος, ὃν Στράτων, ὃν Λύκων, εἶτα Κριτόλαος, εἶτα Διό-

δωρος», πβ. και De Oratore I, 11, 45. 
133 Fr. 4c. O Κικέρων θεωρεί ότι η στάση του Διόδωρου αποτελεί παρεκτροπή από την περι-

πατητική φιλοσοφία, πιστεύοντας ότι οι διαφωνίες σε ηθικά φιλοσοφικά ζητήματα, συνι-

στούν απόρριψη του φιλοσοφικού συστήματος της σχολής: «qui autem de summo bono dis-

sentit, de tota philosophiae ratione dissentit» (Fr. 4c=De Finibus V 5, 14).  
134 Fr. 3b «Iam autem Callipho aut Diodorus quo modo poterunt tibi istud concedere, qui ad 

honestatem aliud adiungant, quod ex eodem genere non sit?». Πβ. και Fr. 3a.  
135 Βλ. υποσ. 125.    
136 Fr. 4e. Πβ. και Fr. 4a: «Diodorus ad eandem honestatem addidit vacuitatem doloris»· 

Fr.4b «Diodorus vacuitatem doloris (ενν. ad virtutem adiunxit)» ·Fr. 4d «aut doloris vacui-
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Το εγχείρημα του Διόδωρου βέβαια, δεν αποτελεί καινοτομία, καθώς θε-

μελιώνεται, όπως ήδη ελέχθη, στις ηθικές διδαχές του Ιερώνυμου του Ρόδιου, ο 

οποίος χαρακτήριζε ως ηθικό τέλος μια ζωή απαλλαγμένη από τον πόνο137. 

Μάλιστα, οι όροι, οι οποίοι περιγράφουν το τέλος σύμφωνα με την θέση του 

Ιερώνυμου, είναι ταυτόσημοι με αυτούς που μεταχειρίζεται ο φιλόσοφος από 

την Τύρο: «ὅ τε Ἱερώνυμος ὁ Περιπατητικὸς τέλος μὲν εἶναι τὸ ἀοχλήτως ζῆν, 

τελικὸν δὲ ἀγαθὸν μόνον τὴν εὐδαιμονίαν. καὶ Διόδωρος ὁμοίως ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

αἱρέσεως γενόμενος τέλος ἀποφαίνεται τὸ ἀοχλήτως καὶ καλῶς ζῆν»138. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις απόψεις της αρχαίας Ακαδημίας και των Πε-

ριπατητικών και σε μια πρόληψη της στωικής κεντρικής θέσης, το τελικό αγαθό 

(finem bonorum) συνίστατο σε μια ζωή, η οποία θα βρίσκεται σε συμφωνία με 

τη φύση, συνεπώς ο άνθρωπος οφείλει να επιδιώκει την απόκτηση και απόλαυ-

ση των αγαθών που του έχουν δοθεί από τη φύση και να τα συνδυάζει με την 

εξάσκηση της αρετής139. Το αίτημα για μια σύμφωνη με τη φύση ζωή αποτε-

λούσε οπωσδήποτε βασική αξίωση των στωικών140 και σε αυτήν την πρόταση 

βρίσκεται ένα σημείο φιλοσοφικής προσέγγισης ανάμεσα στην Στοά και τον 

Διόδωρο, ο οποίος προσέθετε δίπλα στην αρετή και την απαλλαγή από τον πόνο 

(vacuitatem doloris)141, προσεγγίζοντας κατά συνέπεια τις θέσεις των Επικού-

ρειων, καθώς συνδέεται με την εκτίμηση, την οποία είχε ο Επίκουρος απέναντι 

στην αταραξία: «γὰρ ἀπλανὴς θεωρία πᾶσαν αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν 

ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακα-

ρίως ζῆν ἐστι τέλος»142. Επιπλέον, απαρτίζει το κοινό έδαφος, στο οποίο συνα-

ντώνται οι επικούρειες και στωικές πεποιθήσεις για την αταραξία με τον Διό-

δωρο, καθώς η χρήση του όρου ἀοχλήτως παραπέμπει και στην σημασία που 

έδιναν οι Στωικοί στην αταραξία: «Unde Stoici hanc gulae et corporis libidinem 

                                                                                                                                                                                     

tas, ut Diodoro» ·Fr. 4 f «indolentiam autem honestati Peripateticus Diodorus adiunxit». Βλ. 

σχετ. με τον Καλλιφώντα, το πρώτο κεφάλαιο του παραρτήματος.  
137 Fr. 8c (=De finibus V 5, 14).  
138 Fr. 4h (=Στρωματείς ΙΙ, 21, 127). Πβ. και Fr. 4g: «voluptatem autem et honestatem finis 

esse Calipho censuit, vacare omni molestia Hieronymus, hoc idem cum honestate Diodorus, 

ambo hi Peripatetici».   
139 Fr. 4 b. Ήδη ο Πλάτων περιγράφει τη φύση ως κάποιου είδους κανόνα λογικής (Νόμοι 

631 b – d, Γοργίας 489 a – b, Πολιτεία 428 e), ενώ και ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την ύπαρ-

ξη κοινών αρχών, τις οποίες περιγράφει ως φυσικό δίκαιο (Ῥητορική 1373 b 2 – 11).  
140 Ο τελικός σκοπός σύμφωνα με την Στοά είναι το «ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν» {SVF I 

179, βλ. και υποσ. 123, πβ. και SVF III 39: «ψυχῇ πεποιημένῃ πρὸς τὴν ὁμολογίαν παντὸς τοῦ 

βίου»}. Επιδιώκουν επομένως οι Στωικοί μια ζωή η οποία θα εναρμονίζεται με τον λόγο, ο 

οποίος διέπει την φύση, μια ζωή η οποία έχει ως κύριο γνώρισμά της την έμπρακτη άσκηση 

της αρετής, προς την οποία οδηγεί τον άνθρωπο η φύση. Βλ. ενδ. και T. Robinson, “ὁμολο-

γουμένως τῇ φύσει ζῆν”, στο Κ. Βουδούρης (εκδ.), Ελληνιστική φιλοσοφία, Αθήνα, 1994, 

σελ. 224 – 238.  
141 Fr. 4b (=De finibus II, 11, 34). Πβ. ακόμη και Fr. 4a: «multi enim et magni philosophi 

haec ultima bonorum iuncta fecerunt…Callipho adiunxit ad honestatem voluptatem, Diodo-

rus ad eadem honestatem addidit vacuitatem doloris», καθώς και Fr. 4d. 
142 Διογένης Λαέρτιος Χ 128, πβ. και Χ 136, καθώς και Επίκουρος, Προς Μενοικέα 128.  
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criminantur, τήν ἀταραχίαν τῆς ψυχῆς, hoc est nihil timere nec cupere, summum 

bonum esse»143. 

Σε άλλα σημεία βέβαια, ο Διόδωρος υποστηρίζει την ανωτερότητα της 

αρετής έναντι των υπολοίπων αγαθών, τα οποία χρειάζονται προκειμένου ο άν-

θρωπος να καταστεί ευδαίμων. Προαναφέρθηκε ότι η αναγνώριση πως και άλ-

λα αγαθά εκτός της αρετής απαιτούνται για την ευδαιμονία, δεν αποτελεί πα-

ρέκκλιση από τις αντιλήψεις της σχολής. Ωστόσο, εκτός από την απαλλαγή από 

τον πόνο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η θέση αγαθών, όπως 

η υγεία, ο πλούτος ή η καλή φήμη στο αξιακό σύστημα του Διόδωρου. Φαίνεται 

ότι επηρεασμένος και από τον προκάτοχό του, Κριτόλαο144, αλλά πιστός στο 

πνεύμα της σχολής, υποστήριζε ότι .δεν φέρουν όλα τα αγαθά ίση αξία, αφού 

κάποια τα χαρακτηρίζει καλά, αλλά όχι αξιέπαινα, τοποθετώντας εν τέλει την 

αρετή σε υψηλότερη κλίμακα συγκρινόμενη με τα υπόλοιπα αγαθά, δηλώνο-

ντας ότι δεν συμβάλλουν όλα στον ίδιο βαθμό στην επίτευξη του τελικού αγα-

θού: «Ο Αριστοτέλης, ο Ξενοκράτης και όλοι αυτοί (η αρχαία ακαδημία) δεν θα 

συμφωνήσουν, επειδή αποκαλούν την υγεία, τη δύναμη, τον πλούτο, τη φήμη και 

πολλά άλλα πράγματα αγαθά, αλλά δεν τα χαρακτηρίζουν αξιέπαινα. Και όμως, 

αν και θεωρούν, ότι το υπέρτατο αγαθό δεν περιορίζεται μόνο στην αρετή, την ε-

κτιμούν περισσότερο από όλα τα άλλα πράγματα»145.  

Ο Κικέρων με τη γνωστή διάκριση μεταξύ προηγμένων και ἀποπροηγμέ-

νων αγαθών τοποθετεί τον Διόδωρο – αλλά και το Λύκειον γενικότερα, εγγύτε-

ρα των Στωικών, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, θα ήταν 

δυνατόν να υποστεί κανείς ακόμη και τα χειρότερα βασανιστήρια όντας ενάρε-

τος και να παραμείνει ευδαίμων, ενώ ειδικότερα στον Διόδωρο, αποδίδεται η 

αντίληψη κατά την οποία όσα αγαθά δεν είναι συμβατά με την αρετή πρέπει να 

απορρίπτονται: «Με αυτόν τον τρόπο συλλογισμού, λοιπόν, είναι δυνατόν η ευ-

                                                           
143 SVF III 449, πβ. και SVF III 21. Φυσικά οι Στωικοί χρησιμοποιούν και τον όρο ἀπάθεια, 

την απουσία του πάθους από τον βίο, ώστε να αφοσιωθεί ο άνθρωπος ανεμπόδιστος στην 

επιδίωξη της ευδαιμονίας: «Ἰστέον δὲ ὅτε καὶ πρό τῶν Στωικῶν ἦν ἡ δόξα αὐτή, ἡ τάς ἀρετάς 

ἐν ἀπαθείᾳ τιθεῖσα» (SVF III 201, πβ. και 144). 
144 «Quo loco quaero, quam vim habeat libra illa Critolai, qui cum in alteram lancem animi 

bona imponat, in alteram corporis et externa, tantum propendere illam bonorum animi lan-

cem putet, ut terram et maria deprimat» (Fr. 21 = Tusculanae Disputationes V 17, 50, πβ. και 

Fr. 22 = De finibus V 30,91).  
145 De finibus IV 18, 48 – 50, πβ Fr. 3b. Η διαφωνία των φιλοσόφων σε αυτό το σημείο του 

έργου είναι απέναντι στον Κάτωνα, ο οποίος εκφράζει μια μείξη στωικών και περιπατητικών 

αντιλήψεων. Η κριτική αφορά τον συλλογισμό του, σύμφωνα με τον οποίον α) Κάθε αγαθό 

(bonum) είναι αξιέπαινο (laudabile),αλλά β) όλα τα αξιέπαινα (laudabile) είναι ηθικά επαινε-

τά (honestum), και επομένως οδηγούμαστε στο παράλογο συμπέρασμα ότι γ) κάθε αγαθό 

(bonum) είναι ηθικά επαινετά (honestum). Ο Κικέρων ορίζει το honestum ως κάτι, το οποίο 

επιδιώκουν οι πλέον άριστοι των ανθρώπων να αποκτήσουν χάριν αυτού του ίδιου, δίχως να 

υπολογίζουν να αποκομίσουν κάποιο άλλο όφελος από αυτό (De finibus II 45). Βλ. σχετ. με 

τις αντιλήψεις, τις οποίες εκφράζει ο Κάτων και P. Schmitz, ‘Cato Peripateticus’ - Stoische 

und Peripatetische Ethik im Dialog Cic. "fin." 3 und der Aristotelismus des ersten Jh. v. Chr. 

(Xenarchos, Boethos und 'Areios Didymos'), De Gruyter, Berlin, 2004.  
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=animi&la=la&can=animi9&prior=bonorum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lancem&la=la&can=lancem1&prior=animi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lancem&la=la&can=lancem1&prior=animi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=putet&la=la&can=putet0&prior=lancem
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut49&prior=putet
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=terram&la=la&can=terram0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=et&la=la&can=et138&prior=terram
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=maria&la=la&can=maria0&prior=et
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=deprimat&la=la&can=deprimat0&prior=maria


305 
 

δαιμονία να συμβαδίζει με την αρετή μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης, ακόμη και να 

εισέλθουν μαζί στον ταύρο του Φάλαρη, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, τον Ξενο-

κράτη, τον Σπεύσιππο, τον Πολέμωνα. Μάλιστα αυτοί δεν θα πειστούν να την ε-

γκαταλείψουν ούτε με απειλές, ούτε με την υπόσχεση κάποιας αμοιβής. Την ίδια 

αντίληψη έχουν ο Καλλιφών και ο Διόδωρος, αφού αγκαλιάζουν την αρετή τόσο 

σφιχτά, ώστε να θεωρούν ότι όλα όσα δεν είναι συμβατά με αυτή οφείλουν να 

απορρίπτονται και να απομακρύνονται»146. 

Ενδεχομένως, εκφράζοντας αυτές τις απόψεις ο Διόδωρος να επιδιώκει 

απλώς να υπερτονίσει τη σημασία της αρετής για την επίτευξη  της ευδαιμονί-

ας. Σίγουρα θεωρούσε ότι απαιτούνται και άλλα αγαθά εκτός της αρετής, προ-

κειμένου να καταστεί κανείς ευδαίμων – το ἀοχλήτως καὶ καλῶς ζῆν  αποτελεί 

το σημαντικότερο. Αφήνει άλλωστε το πεδίο ανοικτό σε αρκετές ερμηνείες 

σχετικά με αυτόν τον προσδιορισμό, αφού δεν καθίστανται σαφείς η συνθήκες 

με τις οποίες εξασφαλίζεται η αοχλησία. Επιπλέον, η δήλωσή του ότι τα αγαθά, 

τα οποία δεν βρίσκονται σε συμβατότητα με την αρετή επιβάλλεται να απορρί-

πτονται, συνεπάγεται ότι εκείνα τα αγαθά, τα οποία είναι συμβατά με την αρετή 

πρέπει να επιδιώκονται. Έπεται επομένως, ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες 

αγαθών και σε αυτό το σημείο προσεγγίζει τους  Στωικούς, οι οποίοι ασχολή-

θηκαν με την προβληματική της απόδοσης διαφορετικών ηθικών αξιών στα α-

γαθά κατατάσσοντάς τα σε καλά, κακά και ουδέτερα: «τῶν δ' ὄντων φασὶ τὰ μὲν 

ἀγαθὰ εἶναι, τὰ δὲ κακά, τὰ δ' οὐδέτερα»147.  

Ο Διόδωρος επιδιώκει την υλοποίηση ενός συγκρητισμού ανάμεσα στην 

Στωική οπτική της αρετής ως κυριότατου αγαθού για την ευδαιμονία, την πίστη 

στην περιπατητική αντίληψη κατά την οποία απαιτούνται και άλλα αγαθά εκτός 

από την αρετή προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός και επιπλέον την Ε-

πικούρεια προσέγγιση, κατά την οποία η απαλλαγή από τον πόνο οδηγεί στην 

ευδαιμονία. Συμπεραίνουμε επομένως, ότι συμμετείχε στις φιλοσοφικές αντι-

παραθέσεις της εποχής του, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στα δόγ-

ματα του Λυκείου, όπως έχουν διαμορφωθεί στην εποχή του και ενδίδοντας εν 

μέρει στις ιδέες των Στωικών και Επικούρειων. Επιχειρεί ακόμη να ανανεώσει 

τη σχολή, απαντώντας στις προκλήσεις άλλων σχολών, οι οποίες αυξάνουν την 

επίδρασή τους εκείνη την περίοδο, ενώ ο απόηχος των αριστοτελικών δογμά-

των σβήνει. Αυτό που τον ώθησε να επιχειρήσει τον συγκερασμό αυτών των 

σχολών στην ηθική του φιλοσοφία πρέπει να ήταν η ανάπτυξη αυτών των δύο 

ανταγωνιστικών μεταξύ τους σχολών, οι οποίες φαίνεται ότι κέρδιζαν ραγδαία 

                                                           
146 Fr. 5. Ωστόσο, ο Διόδωρος, δεν δείχνει να ταυτίζει την αρετή με την ευδαιμονία, αφού ως 

γνωστόν δηλώνει ότι και η αοχλησία απαιτείται για την ευδαιμονία. Από αυτήν την άποψη 

ακολουθεί τον Αριστοτέλη, ο οποίος υποστηρίζει την αναγκαιότητα και άλλων εκτός της α-

ρετής αγαθών προκειμένου να επιτευχθεί η ευδαιμονία [βλ. ενδ. Mεγάλα Ἠθικά 1184a 26 – 

29: «ἡ γὰρ εὐδαιμονία ἐστὶν ἔκ τινων ἀγαθῶν συγκειμένη· τὸ δ' ἐξ ὧν ἀγαθῶν σύγκειται, σκο-

πεῖν εἰ τοῦτ' ἐστὶν βέλτιον, ἄτοπον· οὐ γάρ ἐστιν ἄλλο τι χωρὶς τούτων ἡ εὐδαιμονία, ἀλλὰ 

ταῦτα»].  
147 SVF III 117 (=Διογένης Λαέρτιος VII 101). 
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έδαφος από τους αντιπάλους τους και πλέον δεν τους αφήνουν αρκετά περιθώ-

ρια να ελιχθούν, επιτρέποντάς τους ως μόνη διέξοδο την τροποποίηση των δογ-

μάτων τους. Έτσι, ο Διόδωρος τολμά να εκσυγχρονίσει τη σχολή στηριζόμενος 

βέβαια στην αριστοτελική της κληρονομιά αλλά και στις προσπάθειες ανανέω-

σης των προκατόχων του. Όμως ούτε αυτός ούτε οι σύγχρονοί του διαθέτουν 

την ικανότητα να διατυπώσουν πρωτότυπες φιλοσοφικές απόψεις και ο αριστο-

τελισμός θα περάσει ένα διάστημα ύφεσης, έως ότου ανανεωθεί από φιλοσό-

φους όπως ο Ανδρόνικος ο Ρόδιος και ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς.  

Ο μαθητής του Διόδωρου ο Καλλιφών148, συνεχίζει τον διάλογο με τους 

Επικούρειους, εκφράζοντας την άποψη ότι το αγαθόν συναπαρτίζεται από μία 

ένωση ανάμεσα στην αρετή και την ηδονή: «Callipho adiunxit ad honestatem 

voluptatem»149, θέση την οποία ο Κικέρων καταδικάζει έντονα, παρομοιάζοντας 

την ως απόπειρα ένωσης ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και ένα κτήνος: «Quo mag-

is reprehendendos Calliphontem et Dinomachum iudico, qui se dirempturos 

controversiam putaverunt, si cum honestate voluptatem tamquam cum homine 

pecudem copulavissent. Non recipit istam coniunctionem honestas, aspernatur, 

repellit»150. Επιπλέον, ο Καλλιφών, ακολουθώντας τον Διόδωρο, αποδίδει με-

γάλη σημασία στην αρετή, δηλώνοντας ότι οποιοδήποτε αγαθό είναι ασύμβατο 

με αυτήν δεν έχει αξία: «Eadem Calliphontis erit Diodorique sententia, quorum 

uterque honestatem sic complectitur, ut omnia quae sine ea sint, longe [et] retro 

ponenda censeat»151.  

Σύμφωνα με την αντίληψη του, το τέλος συνίσταται στο να επιχειρεί κά-

ποιος με όσα μέσα διαθέτει να αποκομίσει ηδονή και να επιτύχει: «Δεινόμαχος 

δὲ καὶ Καλλιφῶν τέλος εἶναι ἔφασαν πᾶν τὸ καθ' αὑτὸν ποιεῖν ἕνεκα τοῦ ἐπιτυγ-

χάνειν ἡδονῆς καὶ τυγχάνειν»152. Ωστόσο, η αρετή εισχώρησε σε αυτόν τον συν-

δυασμό, ακολουθώντας την ηδονή και αναμφίβολα δίχως αρχικά να κατέχει ι-

σότιμο με αυτήν λόγο, αλλά αργότερα χάριν του κάλλους της κατέστη ισοδύ-

ναμη της: «κατὰ δὲ τοὺς περὶ Καλλιφῶντα ἕνεκα μὲν τῆς ἡδονῆς παρεισῆλθεν ἡ 

ἀρετή, χρόνῳ δὲ ὕστερον τὸ περὶ αὐτὴν κάλλος κατιδοῦσα ἰσότιμον ἑαυτὴν τῇ 

ἀρχῇ, τουτέστι τῇ ἡδονῇ, παρέσχεν»153. Το διαπόρημα σε αυτό το σημείο σχετί-

ζεται με τη θέση της ηδονής στην ανθρώπινη φύση, αν δηλαδή συνιστά πρω-

ταρχικό βίωμα ή επιγέννημα για την εξυπηρέτηση κάποιας άλλης ανώτερης 

βιολογικής ανάγκης.  
                                                           
148 Εκφράζονται ενστάσεις ως προς τις περιπατητικές καταβολές τόσο του Καλλιφώντος, όσο 

και του Δεινόμαχου, ο οποίος μνημονεύεται πάντοτε δίπλα στο όνομα του Καλλιφώντα (De 

Finibus V 8· De Officiis III 33, 119· Tusculanae Disputationes V 30 και Κλήμης Ἀλεξαν-

δρεύς, Στρωματείς ΙΙ 21 , 127).  
149 De Finibus II 6, πβ. και V 8: «Nam aut voluptas adiungi potest ad honestatera, ut Calli-

phonti Dinomachoque placuit, aut doloris vacuitas, ut Diodoro». Βλέπε ακόμη στο ίδιο έργο 

II 11, IV 18 και V 25, καθώς και Tusculanae Disputationes V 30.   
150 De Officiis III 33, 119.  
151 Tusculanae Disputationes V 31.  
152 Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς  ΙΙ 21, 127.   
153 Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς  ΙΙ 21, 128.  
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Στη μια πλευρά αυτής της προστριβής βρίσκονται βέβαια οι Επικούρειοι, 

κατά τους οποίους η ηδονή αποτελεί αρχή και σκοπό της επιδίωξης ενός μακά-

ριου βίου154, αφού αν το σώμα είναι ικανοποιημένο μπορεί να παραβγεί σε ευ-

δαιμονία ακόμη και τον Δία155 και θεωρούν όριο της ηδονής την εξάλειψη του 

πόνου156, αλλά φροντίζουν να επισημάνουν ότι μιλώντας για ηδονή δεν έχουν 

κατά νου την ηδονή, όπως την αντιλαμβάνονται οι άσωτοι157. Επιτίθενται βέ-

βαια στους Περιπατητικούς, περιγράφοντας τη φύση του αγαθού ως απομά-

κρυνση ενός κακού158. Οι Στωικοί αποτελούν την άλλη πλευρά αυτής της δια-

μάχης υποστηρίζοντας ξεκάθαρα ότι η ηδονή δεν αποτελεί αγαθό, ούτε τέ-

λος159, αλλά συνιστά έπαρση της ψυχής, η οποία πλέον δεν υπακούει στο λογι-

κό160, έχει τη δυνατότητα να διαφθείρει την ψυχή161 και εν τέλει όποιου είδους 

ηδονή βιώνει κανείς συνιστά επιγέννημα, κάποιου είδους ενέργημα το οποίο 

παραχωρεί η φύση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της162. Αξίζει 

να σταθούμε και στο αντίθετο της ηδονής, το οποίο κατά τη Στοά είναι η χαρά, 

την οποία ορίζουν ως εὔλογον ἔπαρσιν163 και την υποδιαιρούν σε τρία είδη, την 

                                                           
154 «τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν ἔχομεν ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖναι τὴν ἡδονὴν ἀλγῶμεν· <ὅταν δὲ μὴ 

ἀλγῶμεν,> οὐκέτι τῆς ἡδονῆς δεόμεθα. καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ τέλος λέγομεν εἶναι 

τοῦ μακαρίως ζῆν· ταύτην γὰρ ἀγαθὸν πρῶτον καὶ συγγενικὸν ἔγνωμεν, καὶ ἀπὸ ταύτης καταρ-

χόμεθα πάσης αἱρέσεως καὶ φυγῆς καὶ ἐπὶ ταύτην καταντῶμεν ὡς κανόνι τῷ πάθει πᾶν ἀγαθὸν 

κρίνοντες» (Διογένης Λαέρτιος Χ 128 – 129). 
155 «σαρκὸς φωνὴ τὸ μὴ πεινῆν, τὸ μὴ διψῆν, τὸ μὴ ῥιγοῦν· ταῦτα γὰρ ἔχων τις καὶ ἐλπίζων 

ἕξειν κἂν <διὶ> ὑπὲρ εὐδαιμονίας μαχέσαιτο» (Gnom. Vat. Epicureum Fr. 33). 
156 Διογένης Λαέρτιος Χ 139.  
157 «Ὅταν οὖν λέγωμεν ἡδονὴν τέλος ὑπάρχειν, οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν ἀπο-

λαύσει κειμένας λέγομεν, ὥς τινες ἀγνοοῦντες καὶ οὐχ ὁμολογοῦντες ἢ κακῶς ἐκδεχόμενοι 

νομίζουσιν, ἀλλὰ τὸ μήτε ἀλγεῖν κατὰ σῶμα μήτε ταράττεσθαι κατὰ ψυχήν» (Διογένης Λαέρ-

τιος Χ 131 – 132). 
158 «‘τὸ γὰρ ποιοῦν’ φησίν ’ἀνυπέρβλητον γῆθος τὸ † παρ' αὐτὸν πεφυγμένον μέγα κακόν· καὶ 

αὕτη φύσις ἀγαθοῦ, ἄν τις ὀρθῶς ἐπιβάλῃ, ἔπειτα σταθῇ καὶ μὴ κενῶς περιπατῇ περὶ ἀγαθοῦ 

θρυλῶν.’» (Πλούταρχος, Ὅτι οὐδὲ ἡδέως ζῆν ἔστιν κατ’ Ἐπίκουρον 1091 b). 
159 SVF II 18.  
160 SVF IΙI 394.  
161 SVF IΙI 234.  
162 «Ὃ δὲ λέγουσί τινες, πρὸς ἡδονὴν γίγνεσθαι τὴν πρώτην ὁρμὴν τοῖς ζῴοις, ψεῦδος ἀπο-

φαίνουσιν. ἐπιγέννημα γάρ φασιν, εἰ ἄρα ἔστιν, ἡδονὴν εἶναι ὅταν αὐτὴ καθ' αὑτὴν ἡ φύσις ἐπι-

ζητήσασα τὰ ἐναρμόζοντα τῇ συστάσει ἀπολάβῃ· ὃν τρόπον ἀφιλαρύνεται τὰ ζῷα καὶ θάλλει τὰ 

φυτά» (SVF IΙI 178).  
163 «Εἶναι δὲ καὶ εὐπαθείας φασὶ τρεῖς, χαράν, εὐλάβειαν, βούλησιν. καὶ τὴν μὲν χαρὰν ἐνα-

ντίαν φασὶν εἶναι τῇ ἡδονῇ, οὖσαν εὔλογον ἔπαρσιν» (SVF III 431). Οι Επικούρειοι από την 

πλευρά τους παρατηρούσαν ότι η αταραξία της ψυχής και η απονία του σώματος αποτελούν 

καταστασιακές ηδονές, ενώ η χαρά και η ευφροσύνη συνιστούν ενεργές ηδονές: «ὁ δ' 

Ἐπίκουρος ἐν τῷ Περὶ αἱρέσεων οὕτω λέγει· "ἡ μὲν γὰρ ἀταραξία καὶ ἀπονία καταστηματικαί 

εἰσιν ἡδοναί· ἡ δὲ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνεργείᾳ βλέπονται"» (Διογένης Λαέρ-

τιος Χ 136). 
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τέρψη, την ευφροσύνη και την ευθυμία164. Όπως ήδη αναφέραμε άλλωστε, ο 

Λύκων περιέγραφε την ευδαιμονία ως χαρά της ψυχής και φαίνεται πλέον ότι 

ήδη από τη δική του εποχή η σχολή επιχειρεί για αρκετό καιρό να ισορροπήσει 

ανάμεσα στους Επικούρειους και τη Στοά, αφού και ο σύγχρονός του περιπατη-

τικός Ιερώνυμος υιοθετούσε μία φιλοεπικούρεια προσέγγιση, σκιαγραφώντας 

το τέλος ως μια ζωή απαλλαγμένη από τον πόνο.  

Έτσι, η αντίληψή του Καλλιφώντα σχετικά με την ευδαιμονία, φαίνεται 

να απορρέει από τις αντιλήψεις του περιπατητικού σχολάρχη Διόδωρου από την 

Τύρο και αποτελεί μία απόπειρα σύνδεσης με τους Επικούρειους. Η στάση του, 

αποτελεί εξέλιξη της τάσης, η οποία εκφράζεται με τον Ιερώνυμο και συνεχίζε-

ται με τον Κριτόλαο και τον Διόδωρο, για ανανέωση της σχολής και αντιπαρά-

θεση με τους κύριους ανταγωνιστές της σχολής. Αυτή η τάση βέβαια δεν επι-

κράτησε, ενώ επικρίθηκε ως αναρμόζουσα σε εκπροσώπους της σχολής, όπως 

αναφέρει ο Κικέρων. Σύμφωνα με τον Κικέρωνα, ταιριαστή απέναντι στη σχο-

λή θα ήταν η στάση του Κράτιππου, τον οποίο χαρακτηρίζει άλλωστε ως εξέχο-

ντα ανάμεσα στους περιπατητικούς φιλοσόφους165, αλλά δεν διατηρούνται ε-

παρκείς περιγραφές των ηθικών αντιλήψεων του. Ωστόσο, η αντίληψη που κα-

τά τον Κικέρωνα αποτελεί περιπατητική ορθοδοξία – και θα ήταν ίσως λογικό 

να αποδοθεί στον Κράτιππο – είναι η θέση, σύμφωνα με την οποία η αρετή δεν 

είναι αυτάρκης για την ευδαιμονία, αλλά χρειάζονται και άλλα αγαθά: «illi 

enim corporis commodis compleri vitam beatam putant»166, ενώ βέβαια η ηδονή 

δεν εντάσσεται στις αντιλήψεις του Λυκείου σχετικά με την ευδαιμονία, ως α-

παραίτητο συστατικό της167. 

Το Λύκειον στην πραγματικότητα, έχοντας ως θεμέλιο τις ηθικές αντιλή-

ψεις του Αριστοτέλη, επιχειρεί να ελιχθεί χρησιμοποιώντας τες ως μέσο ερμη-

νείας ενός διαρκώς μεταλλασσόμενου κόσμου. Η ηθική φιλοσοφία βρίσκεται σε 

στενή συνάρτηση με την πολιτική και οι πολιτικές συνθήκες αλλάζουν ραγδαία, 

ενώ ακόμη ζει ο ιδρυτής της σχολής. Η ηθική αποτελεί για την σχολή επιστήμη, 

με την οποία διερευνώνται τα αίτια ευημερίας και καταστροφής του ατόμου 

αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Συχνά τα ηθικά ενδιαφέροντα των Περιπα-

τητικών αναμειγνύονται έντονα με άλλες φιλοσοφικές τους ενασχολήσεις – 

                                                           
164 «<Τέρψις> μὲν οὖν ἐστι χαρὰ πρέπουσα ταῖς περὶ αὐτὸν ὠφελείαις <Εὐφροσύνη> δὲ χαρὰ 

ἐπὶ τοῖς τοῦ σώφρονος ἔργοις. <Εὐθυμία> δὲ χαρὰ ἐπὶ διαγωγῇ ἢ ἀνεπιζητησίᾳ παντός» (SVF 

III 432).  
165 «Κατευθυνόμουν προς την Κιλικία, όταν ο ίδιος ο Νιγίδιος επιστρέφοντας στη Ρώμη με το 

πέρας της θητείας του ως λεγάτος με περίμενε στην Έφεσσο, ενώ ο Κράτιππος αναμφίβολα η 

πλέον ηγετική μορφή ανάμεσα σε όσους Περιπατητικούς είχα ακουστά, ήρθε στην ίδια πόλη 

από τη Μυτιλήνη για να με χαιρετήσει και να με επισκεφθεί. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον 

Νιγίδιο και γνώρισα τον Κράτιππο» (Timaeus 1). Πβ. και De Officiis III 2. Η φιλοσοφική δε-

ξιότητα του Κρατίππου πάντως αναγνωριζόταν και από άλλα εξέχοντα πρόσωπα της εποχής: 

«Οὐκ ἀπηξίου Καῖσαρ ἐπὶ τὰς Ἀρίστωνος θύρας φοιτᾶν, Πομπήιος δὲ ἐπὶ τὰς Κρατίππου» 

(Ποικίλῃ ἱστορίᾳ VIΙ 21).  
166 De Finibus III 43.  
167 De Finibus II 6.  
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όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο έργο του Αριστόξενου, και σαν αποτέλε-

σμα παράγονται πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές ιδέες και είναι 

άλλωστε χαρακτηριστικό ότι εντός της σχολής, γεννιέται η σχεδόν αθεϊστική 

θεώρηση του Στράτωνα.  

Στην πορεία της σχολής βέβαια, οι εκπρόσωποί της αναγκάστηκαν να 

αναθεωρήσουν τις αντιλήψεις τους, αλλά όποτε υποχρεώθηκαν να το πράξουν, 

το έκαναν στηριζόμενοι στις αρχές της σχολής. Σε όσες περιστάσεις επιβλήθηκε 

η σχολή να προσφέρει απαντήσεις σε καινούρια ερωτήματα, το έπραξε επιχει-

ρώντας να εντοπίσει στηρίγματα για τις επιλογές της από τα σπλάχνα της. Έτσι, 

ακόμη και ο κύκλος που άνοιξε με τον Λύκωνα και τον Ρόδιο Ιερώνυμο, ο ο-

ποίος (προσεγγίζοντας τον Επίκουρο) περιέγραφε το ηθικό τέλος ως μια ζωή 

απαλλαγμένη από τον πόνο, συνεχίστηκε με τον Κριτόλαο, ο οποίος υπερτιμά 

τα πνευματικά αγαθά και στέκεται επικριτικά απέναντι στην ηδονή (πλησιάζο-

ντας την Στοά ή ακόμη εισχωρώντας σε Κυνικά εδάφη) και έφτασε στο τέλος 

του το εγχείρημα του Διόδωρου να συνδέσει την αρετή με την έλλειψη του πό-

νου και του Καλλιφώντος να προσδιορίσει το αγαθό ως ένωση ανάμεσα στην 

αρετή και την ηδονή (συνενώνοντας ουσιαστικά τη Στοά με τον Κήπο), πάντοτε 

θεμελιωνόταν σε ερμηνεία αριστοτελικών απόψεων. Οι εκπρόσωποι της σχο-

λής, σε κάθε περίσταση προσπάθησαν με ειλικρίνεια να θέσουν τις απόψεις 

τους σε αντιπαράθεση, δίχως πολλές φορές να διστάζουν να υιοθετήσουν αντι-

λήψεις άλλων φιλοσοφικών ρευμάτων, τις οποίες ωστόσο αποδέχονται, αφού 

τις εξετάσουν κάτω από το πρίσμα της αριστοτελικής καθαρότητας.     

 
Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της ηθικής φιλοσοφίας της σχολής – Η αντιμετώπιση 

του έρωτα από τους διαδόχους του Αριστοτέλη 
 

Ο Αριστοτέλης αποφεύγει να μνημονεύσει την ύπαρξη κάποιου θεϊκού 

στοιχείου στον έρωτα, όπως οι Πλατωνικοί και πραγματεύεται τα ερωτικά ζη-

τήματα ως σχέσεις οι οποίες σχετίζονται με την ηδονή και την ωφέλεια168 ενώ 

συνδέει τον έρωτα με την φιλία, της οποίας αποτελεί ὑπερβολὴ, ενώ έχει ως α-

ντικείμενό του ένα μόνο άτομο: «ἴσως οὖν εὖ ἔχει μὴ ζητεῖν ὡς πολυφιλώτατον 

εἶναι, ἀλλὰ τοσούτους ὅσοι εἰς τὸ συζῆν ἱκανοί· οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεσθαι δόξειεν ἂν 

πολλοῖς εἶναι φίλον σφόδρα. διόπερ οὐδ' ἐρᾶν πλειόνων· ὑπερβολὴ γάρ τις εἶναι 

βούλεται φιλίας, τοῦτο δὲ πρὸς ἕνα»169. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι οι αφροδίσιες 

                                                           
168 Ἠθικά Νικομάχεια 1155 b 29 – 31.  
169 Ἠθικά Νικομάχεια 1171 a 10 – 13. Σχετικά με την πραγμάτευση της φιλίας από τον Αρι-

στοτέλη βλέπε και Μ. Liatsi, “Philia bei Aristoteles: Ethische Tugend oder äusseres Gut?”, 

στο J. Althoff (ed.), Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland, Stuttgart 2007, σελ. 

121-130. Σχετικά με την πραγμάτευση του έρωτα από τον Αριστοτέλη βλέπε και A. W. 

Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle, Oxford University Press, Oxford, 2004, 

σελ. 236 – 272· Χ.Σ. Ιεροδιακόνου, Ο Αριστοτέλης για τη φιλία και τον έρωτα, Τυποφιλί-

α/Μαστορίδης, Αθήνα, 2006 και C. Ierodiakonou, The Psychology of Aristotle, the Philoso-

pher – A Psychoanalytic Therapist’s Perspective, Karnac Books, London, 2011, G. J. Seidel, 

Knowledge as Sexual Metaphor, Associated University Presses, Selinsgrove and London, 
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επιθυμίες αποτελούν βιολογική ανάγκη170 και δέχεται ότι οι άνθρωποι είναι φυ-

σικό να αναπτύσσουν ερωτικές επιθυμίες και αισθηματικές αντιδράσεις σε κα-

ταστάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τις σωματικές ηδονές171.  

Ωστόσο, επισημαίνει ότι απαιτείται σωφροσύνη, ώστε να τηρείται στην 

προσέγγιση αυτών των ζητημάτων η μεσότητα και να αποφεύγεται η υπερβο-

λή172 και τονίζει ότι αν και η ερωτική επιθυμία αποτελεί φυσική λειτουργία του 

οργανισμού, είναι πιο περίπλοκη από την ανάγκη του να ικανοποιήσει την πεί-

να ή τη δίψα του, καθώς σε αυτή διαδραματίζουν ρόλο και αισθήσεις, όπως η 

όραση – την οποία μάλιστα ο Σταγειρίτης θεωρεί ότι προτιμούν οι ερωτευμένοι 

σε σχέση με τις άλλες αισθήσεις173 –  ή η αφή, οι οποίες μάλιστα κάποιες φορές 

αρκούν από μόνες τους να ικανοποιήσουν την ερωτική επιθυμία: «περὶ γὰρ τὴν 

διὰ τῆς ὄψεως ἡδονὴν τῶν καλῶν ἄνευ ἐπιθυμίας ἀφροδισίων, ἢ λύπην τῶν 

αἰσχρῶν»174. Το προβάδισμα της όρασης έναντι των υπολοίπων αισθήσεων έχει 

ηθικό και ψυχολογικό υπόβαθρο καθώς, όπως δηλώνει ο Αριστοτέλης, στους 

εραστές είναι περισσότερο αρεστό να επικεντρώνουν την προσοχή τους στους 

οφθαλμούς, διότι αυτοί αποτελούν τον τόπο, όπου εδράζεται η αιδώς: «καὶ ὁ 

Ἀριστοτέλης δὲ ἔφη τοὺς ἐραστὰς εἰς οὐδὲν ἄλλο τοῦ σώματος τῶν ἐρωμένων 

ἀποβλέπειν ἢ τοὺς ὀφθαλμούς, ἐν οἷς τὴν αἰδῶ κατοικεῖν»175.  

Ο Κλέαρχος, συμφωνώντας με τον Αριστοτέλη, επισημαίνει ότι η αιδώς 

αποτελεί την αρετή, η οποία αναδεικνύει το κάλλος176, ενώ φαίνεται ότι ασχο-

λήθηκε ιδιαίτερα με τον ρόλο της όρασης στον έρωτα, αφού μελέτησε την οπτι-

                                                                                                                                                                                     

2000, σελ. 64 – 74 καθώς και M. De Kesel, Eros and Ethics – Reading Jacques Lacan’s Sem-

inar VII, μτφρ. S. Jottrandt, State University of New York Press, Albany, 2009, σελ. 57 – 82.   
170 Ἠθικά Νικομάχεια 1118 a 32, Ἠθικά Εὐδήμεια 1230 b 27 και Ῥητορικὴ 1369 b 33 – 35. 
171 Ἠθικά Νικομάχεια 1144 b 3 – 17. Αργότερα, χριστιανοί συγγραφείς, όπως ο Κλήμης ο 

Αλεξανδρεύς θα ασκήσουν έντονη κριτική τόσο στους Περιπατητικούς, όσο και σε άλλες 

φιλοσοφικές σχολές, θεωρώντας ότι αυτές οι αντιλήψεις, αν και εμφανίζονται να προάγουν 

τη σύνεση απέναντι στα ερωτικά, αποτυγχάνουν να χαλιναγωγήσουν τις ερωτικές ορμές και 

οδηγούν στην ακολασία (Στρωματεῖς ΙΙ, 23).  
172 Ἠθικά Νικομάχεια 1118 b 5 – 1119 a 21. Την ίδια άποψη μοιράζεται και ο Θεόφραστος: 

«Θεόφραστος δ' ἐν τῷ Ἐρωτικῷ Χαιρήμονά φησι τὸν τραγικὸν λέγειν, ὡς τὸν οἶνον τῶν χρω-

μένων <τοῖς τρόποις> κεράννυσθαι, οὕτως καὶ τὸν Ἔρωτα· ὃς μετριάζων μέν ἐστιν εὔχαρις, 

ἐπιτεινόμενος δὲ καὶ διαταράττων χαλεπώτατος» [Αθήναιος 562 e (=Theophrastus, Forten-

baugh Fr. 559)]. Ο Λιβάνιος, ωστόσο παρουσιάζει τον Θεόφραστο να τηρεί περισσότερο αυ-

στηρή στάση απέναντι στον έρωτα: «τοῦτον (ενν. Θεόφραστον) ἤρετό τις προσελθὼν ἀξιώσας 

παρ' αὐτοῦ μανθάνειν τί ποτ' ἄρα χρὴ νομίζειν τὸν ἔρωτα καὶ περὶ τί φύεται τῶν ὄντων. ὁ δὲ 

πρὸς αὐτὸν ἔφη· <τὴν ἀφειμένην τῶν φροντίδων ψυχὴν ταύτην τοῖς ἐρωτικοῖς κατέχεσθαι πά-

θεσι καὶ ταύταις ἐνοχλεῖν τὸν ἔρωτα ἔγνωμεν, ὁπόσας ἔστιν εὑρεῖν τῶν ἄλλων πραγμάτων 

κεχωρισμένας» [Προγυμνάσματα ΙΙΙ 4, 1 (=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 558)].    
173 «Ἆρ' οὖν, ὥσπερ τοῖς ἐρῶσι τὸ ὁρᾶν ἀγαπητότατόν ἐστι καὶ μᾶλλον αἱροῦνται ταύτην τὴν 

αἴσθησιν ἢ τὰς λοιπὰς ὡς κατὰ ταύτην μάλιστα τοῦ ἔρωτος ὄντος καὶ γινομένου» (Ἠθικά Νικο-

μάχεια 1171 b 29 – 31).  
174 Ἠθικά Εὐδήμεια 1230 b 26 – 28 .  
175 Rose Fr. 96 (=Aθήναιος 564 b).  
176 Wehrli vol. III Fr. 22.  
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κή έλξη, παραθέτοντας διάφορα ακραία παραδείγματα του φαινομένου, μνημο-

νεύοντας διηγήσεις σχετικά με ζώα, τα οποία αισθάνθηκαν έλξη απέναντι σε 

ανθρώπους αλλά και ανθρώπους και κτήνη, των οποίων η ερωτική έλξη είχε ως 

αντικείμενο εικόνες και αγάλματα177, αλλά ο ίδιος επισημαίνεται ότι όταν οι 

έρωτες δεν βρίσκουν ανταπόκριση, η έλξη υποχωρεί178. Επιπλέον, πραγματευό-

μενος αυτό το ζήτημα, παραθέτει την άποψη, κατά την οποία το γυναικείο κάλ-

λος αποτελεί τον κανόνα βάση του οποίου θα πρέπει να κρίνεται η ομορφιά των 

παιδιών179.   

Ο Κλέαρχος αποδέχεται ακόμη την σύνδεση του έρωτα με τη φιλία, όπως 

είναι εμφανές από ένα χωρίο, στο οποίο μελετά τη θέση του κόλακα στον έρω-

τα: «Κλέαρχος δ' ὁ Σολεὺς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐρωτικῶν κόλαξ μὲν οὐδείς, φησί, 

διαρκεῖ πρὸς φιλίαν. καταναλίσκει γὰρ ὁ χρόνος τὸ τοῦ προσποιήματος αὐτῶν 

ψεῦδος. ὁ δ' ἐραστὴς κόλαξ ἐστὶ φιλίας δι' ὥραν ἢ κάλλος»180. Ο Αριστοτέλης 

από την πλευρά του, παρουσιάζοντας τα γνωρίσματα τόσο του κόλακα, όσο και 

του εριστικού εκφράζει την άποψη, ότι και οι δύο καταστάσεις είναι ηθικά α-

πορριπτέες και οι άνθρωποι οφείλουν να τηρούν μία μέση στάση συμπεριφοράς 

ανάμεσα στην κολακεία και την φιλονικία181.     

Επίσης, ο Αριστοτέλης διακρίνει δύο όψεις της ερωτικής επιθυμίας, όπως 

είναι φανερό στο έργο του, αφού αναλύοντας την ψυχολογική δομή του έρωτα 

περιγράφει αυτές τις δύο πλευρές ως α) την επιθυμία για συνουσία, η οποία εί-

ναι ικανοποιητική, αλλά όχι απαραίτητη για την ευδαιμονία και β) την επιθυμία 

να δεχτεί κανείς φιλική προσήλωση και στοργή, πράγμα, το οποίο εν τέλει απο-

τελεί και τον στόχο της ερωτικής επιθυμίας: «εἰ δὴ ἕλοιτο πᾶς ὁ ἐρῶν κατὰ τὸν 

ἔρωτα τὸ Α τὸ οὕτως ἔχειν ὥστε χαρίζεσθαι, καὶ τὸ μὴ χαρίζεσθαι τὸ ἐφ' οὗ Γ, ἢ 

τὸ χαρίζεσθαι τὸ ἐφ' οὗ Δ, καὶ τὸ μὴ τοιοῦτον εἶναι οἷον χαρίζεσθαι τὸ ἐφ' οὗ Β, 

δῆλον ὅτι τὸ Α τὸ τοιοῦτον εἶναι αἱρετώτερόν ἐστιν ἢ τὸ χαρίζεσθαι. τὸ ἄρα φι-

λεῖσθαι τῆς συνουσίας αἱρετώτερον κατὰ τὸν ἔρωτα. μᾶλλον ἄρα ὁ ἔρως ἐστὶ τῆς 

φιλίας ἢ τοῦ συνεῖναι. εἰ δὲ μάλιστα τούτου, καὶ τέλος τοῦτο. τὸ ἄρα συνεῖναι ἢ 

οὐκ ἔστιν ὅλως ἢ τοῦ φιλεῖσθαι ἕνεκεν· καὶ γὰρ αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι καὶ τέχναι 

οὕτως»182.  

                                                           
177 Wehrli vol. III Fr. 26 – 28, 36. Πβ. και Αθήναιος 606 c, όπου αναφέρεται ότι κάποια από 

αυτές τις διηγήσεις την επιβεβαίωνε και ο Θεόφραστος. Επιπλέον, ο Εύδημος παραθέτει μία 

παρόμοια διήγηση σχετικά με μία φώκια, η οποία αισθανόταν έλξη απέναντι σε έναν δύτη 

(Wehrli vol. VIII Fr. 131).   
178 Wehrli vol. III Fr. 26.  
179 Wehrli vol. III Fr. 23.  
180 Wehrli vol. III Fr. 21.  
181 Ἠθικά Νικομάχεια 1126 b 11 – 1127 a 12.  
182 Ἀναλυτικὰ πρότερα 68 a 40 – b 7. Σχετικά με αυτό το χωρίο βλέπε και J. Sihvola, “Aristo-

tle on Sex and Love”, στο The Sleep of Reason – Erotic Experience and Sexual Ethics in An-

cient Greece and Rome, M. C. Nussbaum – J. Sihvola (eds.), University of Chicago Press, 

Chicago, 2002, σελ. 200 – 221.  
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Ο Αριστοτέλης δηλώνει ότι όσοι αισθάνονται αγάπη, εύχονται πάντοτε 

τα καλύτερα απέναντι στους αποδέκτες των συναισθημάτων τους183 και πιστεύ-

ει, ότι η φιλία αφορά περισσότερο την προσφορά της προς τα αγαπημένα πρό-

σωπα παρά την ανταπόδοσή της από αυτά: «δοκεῖ δ' ἐν τῷ φιλεῖν μᾶλλον ἢ ἐν τῷ 

φιλεῖσθαι εἶναι»184. Ωστόσο, γενικά, φαίνεται να δέχεται ότι αποτελεί κίνητρο 

της ερωτικής επιθυμίας η ανάγκη για να λάβει αγάπη ο ίδιος ο άνθρωπος που 

διακατέχεται από αυτήν. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν μία σειρά από παρα-

τηρήσεις του Σταγειρίτη σχετικά με την φιλία και τον έρωτα, καθώς αποδέχεται 

ότι τα φιλικά αισθήματα απέναντι στους άλλους συνδέονται με τη σχέση του 

ατόμου με τον ίδιο τον εαυτό του185 και αγαπώντας έναν φίλο οι άνθρωποι λα-

τρεύουν εκείνα τα στοιχεία, τα οποία είναι καλά για τους ίδιους: «καὶ φιλοῦντες 

τὸν φίλον τὸ αὑτοῖς ἀγαθὸν φιλοῦσιν»186. Συνεπώς, η φιλία και ο έρωτας στη 

θεώρηση του ιδρυτή του Λυκείου ενέχουν κατά κάποιον τρόπο στοιχεία αυτο-

γνωσίας, καθώς ο άνθρωπος επιδιώκοντας τον έρωτα εισέρχεται σε μία διαδι-

κασία κατανόησης του εαυτού του, αφού στο πρόσωπο που αποτελεί το αντι-

κείμενο του πόθου του αντικατοπτρίζεται ο εαυτός του187.    

Aπέναντι στην πραγμάτευση του ερωτισμού δεν έμειναν αδιάφοροι Οι 

διάδοχοι του Σταγειρίτη, όπως ο Θεόφραστος, ο Δημήτριος ο Φαληρεύς – ο ο-

ποίος έγραψε ένα έργο, το οποίο τιτλοφορούνταν ἐρωτικός, αλλά πέρα από τον 

τίτλο δεν διαθέτουμε άλλες αναφορές για αυτό188, ο Αρίστων ο Κείος, ο οποίος 

συνέταξε το έργο ἐρωτικά ὅμοια 189, από το οποίο μας προσφέρουν μία εικόνα ο 

Αθήναιος και ο Πλούταρχος, καθώς και ο Κλέαρχος, ο οποίος υπήρξε ο συγ-

γραφέας ενός έργου, που έφερε τον τίτλο ἐρωτικά190, από το οποίο διατηρούνται 

λίγες αναφορές στον Αθήναιο.  

Αυτοί οι φιλόσοφοι, στηρίζονται στην πνευματική κληρονομιά του Αρι-

στοτέλη και επιδιώκουν να προσεγγίσουν τον έρωτα με το εγκυκλοπαιδικό 

πνεύμα της σχολής191. Έτσι, ένα στοιχείο το οποίο παρουσιάζουν τα ερωτικά 

                                                           
183 Ρητορική 1380 b 35 – 36 και Ἠθικά Νικομάχεια  1155 b 27 – 1156 a 5.   
184 Ἠθικά Νικομάχεια  1159 a 27.  
185 Ἠθικά Νικομάχεια  1166 a 1 – 2.  
186 Ἠθικά Νικομάχεια  1155 b 33.  
187 Βλ. σχετ. Ἠθικά Μεγάλα  1213 a 10 – 26. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό 

το θέμα βλέπε A. M. Dziob, “Aristotelian Friendship – Self-Love and Moral Rivalry” στο 

The Review of Metaphysics 46 (1993), σελ. 781-801. 
188 Διογένης Λαέρτιος V 81.  
189 Wehrli vol. VI Fr. 17 – 24.  
190 Wehrli vol. III Fr. 21 – 35.  
191 Έτσι, ο Θεόφραστος καταγράφει κάποιους διαγωνισμούς ομορφιάς, οι οποίοι τελούνταν 

σε διάφορες πόλεις (Αθήναιος 609 f – 610 a), ενώ ο Κλέαρχος παραδίδει μία ερμηνεία του 

μύθου κατά με τον οποίο η Ελένη γεννήθηκε από ένα αυγό (Wehrli vol. III Fr. 35). Αν και εκ 

πρώτης όψεως, η θέση αυτής της πληροφορίας σε ένα έργο που αφορά τον έρωτα φαίνεται 

περιττή, η παρουσία της δικαιολογείται αν αναλογιστούμε ότι συνοδεύει την περιγραφή ενός 

προσώπου, το οποίο εμπνέοντας ερωτικά συναισθήματα έγινε η αιτία για το ξέσπασμα ενός 

μακρόχρονου πολέμου.    
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χωρία του Κλέαρχου και του Αρίστωνα, είναι η περιγραφή πολιτισμικών στοι-

χείων, τα οποία σχετίζονται με τα ερωτικά συναισθήματα, αφού φαίνεται ότι 

φρόντιζαν να περιγράψουν στο έργο τους αυτά τα στοιχεία που συνοδεύουν τον 

έρωτα, δίχως να σχετίζονται άμεσα με αυτόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα α-

ποτελεί η τάση τους να περιγράφουν παρελκόμενα, τα οποία αφορούν τη δια-

σκέδαση στα συμπόσια και έτσι, ο Αρίστων αναπαράγοντας ένα κείμενο του 

Αριστοτέλη, περιγράφει μία πρακτική με την οποία οι μεθυσμένοι επιχειρούσαν 

να καταπραΰνουν τον πονοκέφαλο, ο οποίος δημιουργούνταν ως αποτέλεσμα 

της υπερβολής στην κατανάλωση οίνου192. Ο ίδιος, παρέθετε την συνταγή για 

την παρασκευή ενός αρωματικού ποτού193 και μνημόνευε την προτροπή του 

Πολέμωνα προς όσους πήγαιναν σε δείπνο να έχουν κατά νου ότι θα ήταν καλό 

να περάσουν ευχάριστα και την επόμενη μέρα194. Ακόμη, στο έργο του Κλέαρ-

χου προσφέρονται κάποιες ερμηνείες σχετικά με την συμβολική σύνδεση κά-

ποιων αντικειμένων με τα ερωτικά αισθήματα195. Επιχειρώντας να αιτιολογήσει 

τη συμβολή αντικειμένων, όπως τα στεφάνια, τα μήλα και τα άνθη στην ερωτι-

κή αρένα, προσφέρει αρκετές πιθανές εξηγήσεις και προσεγγίζει μία ψυχολογι-

κή ερμηνεία σχετικά με αυτό το φαινόμενο, δίχως ωστόσο αυτήν να την απο-

κρυσταλλώσει σε μία συνεπή ψυχολογική θεωρία, με την οποία θα ερμηνεύει 

τη σύνδεση αυτών των αντικειμένων με τα ερωτικά συναισθήματα.  

Η ώθηση την οποία προσφέρει ο έρωτας στην παραγωγή πολιτισμού εί-

ναι ακόμη εμφανής στην διήγηση του Κλέαρχου για την ποιήτρια Ηριφανίδα, η 

οποία περιπλανιόταν στα όρη προς αναζήτησή του αγαπημένου της και συνέθε-

σε άσματα196, ενώ ο ίδιος παρομοιάζει τα ερωτικά άσματα με τα έργα της Σαπ-

φούς και του Ανακρέοντα197 και ακόμη διηγείται ότι οι ποιητές Αντίμαχος και 

Λαμύνθιος συνέθεσαν έργα για τις αγαπημένες τους198. Σε όλες τις προαναφερ-

θείσες περιπτώσεις, ο έρωτας ωθεί στην σύνθεση ποιητικών έργων, προκειμέ-

νου να καταφέρουν οι δημιουργοί να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο τα συναι-

σθήματά τους και κατά συνέπεια καθίσταται έναυσμα πνευματικής καρποφορί-

ας και τα προϊόντα αυτής της διαδικασίας ασκούν αρκετή επίδραση στην ψυχή 

ώστε να την γαληνεύουν199.         

                                                           
192 Rose Fr. 95 (=Αθήναιος XVI 674 b και Wehrli vol. VI Fr. 22). 
193 Wehrli vol. VI Fr. 23.  
194 Wehrli vol. VI Fr. 24.  
195 Wehrli vol. III Fr. 24 – 25.  
196 Wehrli vol. VI Fr. 32. Γενικότερα στοιχεία σχετικά με τον έρωτα στην ποίηση βλέπε στο 

C. Calame, The Poetics of Eros in Ancient Greece, μτφρ. J. Lloyd, Princeton University 

Press, Princeton, 1999, σελ. 13 – 64.  
197 Wehrli vol. VI Fr. 33. 
198 Wehrli vol. VI Fr. 34.  
199 Wehrli vol. VI Fr. 32. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και ο Πλάτων αποδέχεται ότι ο έρωτας 

γαληνεύει την ψυχή «δεχόμενη (ενν. ἡ ψυχή) [τὸν ἵμερον] ἄρδηταί τε καὶ θερμαίνηται, λωφᾷ 

τε τῆς ὀδύνης καὶ γέγηθεν» (Φαῖδρος 251 c – d). Ωστόσο, προσεγγίζει διαφορετικά το φαινό-

μενο, αιτιολογώντας την ερωτική μανία, καθώς πραγματοποιεί τη διάκριση ανάμεσα σε δια-

φορετικά είδη μανίας (Φίληβος 63 d – e) και αποδέχεται, ότι η ερωτική μανία οδηγεί αυτόν, 
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Η έκθεση των πολιτισμικών ερωτικών στοιχείων εκτείνεται και στην πα-

ρουσίαση του φαινομένου της έλξης απέναντι σε νεότερης ηλικίας άτομα του 

ίδιου φύλου, καθώς και στη διερεύνηση των ψυχολογικών και ηθικών επιπτώ-

σεων αυτών των σχέσεων. Έτσι, ο Σταγειρίτης μνημονεύει στα ἐρωτικά ότι ο 

ηρωισμός που επέδειξε ο Θεσσαλός Κλεόβουλος πολεμώντας υπέρ των Χαλκι-

δέων, ενώ τον παρακολουθούσε ο ερωμένος του, ώθησε τους Χαλκιδείς να επι-

τρέψουν την αυτού του είδους τις σχέσεις στην πόλη τους, αν και αρχικά τις 

αποστρεφόντουσαν200. Ο Αρίστων, μελετώντας αυτό το ζήτημα, έδινε μία άλλη 

πλευρά του, καθώς απέδιδε την αντιπαλότητα, η οποία υπήρχε ανάμεσα στον 

Θεμιστοκλή και τον Αριστείδη στον ανταγωνισμό τους για την εύνοια του νεα-

ρού Στισίλεω, επισημαίνοντας ότι η διαμάχη τους είχε βαθύτερα αίτια, αφού 

όταν ξεθώριασε το κάλλος του νεαρού, αυτή η ερωτική αντιζηλία μεταβλήθηκε 

σε πολιτική αντιπαλότητα201.  

O Αριστοτέλης φαίνεται να καταδικάζει αυτού του είδους τις σχέσεις, 

καθώς τις μνημονεύει μαζί με μία σειρά από πράξεις, στις οποίες αναφέρεται με 

απαξιωτικό τρόπο και εντοπίζει τα αίτιά τους σε νοσήματα και παράνοια και 

αποδίδει στο ἔθος τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ ανδρών, ενώ εντοπίζει τα αίτια 

της παιδεραστίας σε πιθανή κακοποίηση του ίδιου του θύτη κατά την παιδική 

του ηλικία202. Πιθανόν, η αποδοχή ή απόρριψη αυτών των σχέσεων να εξαρτώ-

νταν από την ηλικία του ερωμένου, αφού ο Αρίστων και ο Κλέαρχος, δηλώνουν 

ότι αυτές αποκαλούνταν παιδικά, διότι σε παλιότερες εποχές συνηθίζονταν η 

παιδεραστία203. Συμπεραίνουμε επομένως ότι στην εποχή τους αυτή η πρακτική 

δεν εφαρμοζόταν ως κάτι αποδεκτό, αλλά μάλλον τα παιδικά αφορούσαν σχέ-

σεις ανάμεσα σε ενήλικους άντρες και έφηβους204.  

Επιπλέον, επιχειρείται να αναδειχθεί η δύναμη του έρωτα με την προβο-

λή της επιρροής που άσκησε στη ζωή διαφόρων ηγετών και στις τύχες των υ-

πηκόων τους και έτσι, ο Κλέαρχος, μάλλον προκατειλημμένα αναφέρει ότι ο 

έρωτας του Περικλή για την Ασπασία, έγινε αίτιο πρόκλησης του Πελοποννη-

                                                                                                                                                                                     

ο οποίος τη βιώνει να θυμηθεί την αληθινή και ουράνια ομορφιά (Φαῖδρος 249 d – e) δηλώ-

νοντας τελικά ότι: «ἐρωτικὴν μανίαν ἐφήσαμέν τε ἀρίστην εἶναι» (Φαῖδρος 265 b). 
200 Rose Fr. 98 (=Πλούταρχος, ἐρωτικός 17). Παρόμοια είναι βέβαια και η γνωστή περίπτωση 

των τυραννοκτόνων Αρμοδίου και Αριστογείτονος. Η αποδοχή αυτών των ερωτικών σχέσε-

ων είναι εμφανής και στην περιγραφή του Αριστοτέλη για την τοποθεσία, όπου θεωρούνταν 

ότι βρισκόταν ο τάφος του Ιόλαου, συνοδοιπόρου και συντρόφου σύμφωνα με κάποιους του 

μυθικού Ηρακλή, η οποία είχε εξελιχθεί σε τόπο προσκυνήματος, όπου οι ερωτευμένοι προ-

σερχόντουσαν προκειμένου να ανταλλάξουν όρκους [Rose Fr. 97 (=Πλούταρχος, Πελοπίδας 

18 και ἐρωτικός 17)].  
201 Wehrli vol. VI Fr. 19 – 20.  
202 Ἠθικά Νικομάχεια 1148 b 15 – 31.  
203 Wehrli vol. VI Fr. 17 και Wehrli vol. III Fr. 21.   
204 Βλ. σχετ. Πλάτωνος Συμπόσιον 181 e. Γενικότερα για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 

σχέσεις βλέπε Γρ. Βλαστός, Σωκράτης – Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος, μτφρ. Π. Καλλι-

γάς, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1993, σελ. 358 – 360 και Γ. Καραγιάννης, Ο παιδα-

γωγικός έρως στην αρχαία Ελλάδα, Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη, 2003. 
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σιακού πολέμου205, ενώ επιπροσθέτως αποδίδεται στον Θηβαίο Επαμεινώνδα 

απρεπής στάση απέναντι στη γυναίκα κάποιου Λάκωνα206 και εξιστορείται ότι ο 

Γύγης εμπιστεύτηκε στην ερωμένη του το βασίλειό του και όταν αυτή απεβίω-

σε, κινητοποίησε τους υπηκόους του, ώστε να της κτίσουν ένα μνημείο, τερα-

στίων διαστάσεων207.  

Επιχειρείται ακόμη να μελετηθούν τυχόν διαφορές στην πρόκληση της 

ερωτικής επιθυμίας ανάλογα με το φύλο ή την ηλικία και ο Αρίστων  δηλώνει, 

ότι οι αιτίες πρόκλησης ερωτικών σκιρτημάτων δεν είναι ιδιάζουσες για κάθε 

ερωτικό αντικείμενο, αλλά κοινές και για τα δύο φύλα: «καὶ τὰς καλὰς ταύτας 

καὶ ἱερὰς ἀναμνήσεις † καλοῦμεν ἡμεῖς ἐπὶ τὸ θεῖον καὶ ἀληθινὸν καὶ Ὀλύμπιον 

ἐκεῖνο κάλλος, αἷς ψυχὴ πτεροῦται,... τί... κωλύει γίνεσθαι μὲν ἀπὸ παίδων καὶ 

ἀπὸ νεανίσκων, γίνεσθαι δ' ἀπὸ παρθένων καὶ γυναικῶν, ὅταν ἦθος ἁγνὸν καὶ 

κόσμιον ἐν ὥρᾳ καὶ χάριτι μορφῆς διαφανὲς γένηται, καθάπερ ὄρθιον ὑπόδημα 

δείκνυσι ποδὸς εὐφυΐαν, ὡς Ἀρίστων ἔλεγεν»208. Αυτή η αντίληψη αποκλίνει από 

τον Αριστοτελισμό και προσεγγίζει τον Πλατωνισμό, εφόσον φαίνεται ότι ο Α-

ρίστων αντιμετωπίζει το κάλλος ως ενσάρκωση κάποιας ιδεατής αντίληψης για 

την ομορφιά, ενώ ακόμη και η αναφορά στα φτερά της ψυχής παραπέμπει στην 

περιγραφή της ψυχής που συναντάμε στον Φαῖδρο209. Είναι βέβαια μία αντίλη-

ψη, η οποία αντιμετωπίζει ισότιμα τα δύο φύλα, αφού αναγνωρίζει ότι όλοι οι 

άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν ερωτική 

συγκίνηση, ενώ καθιστά την ομορφιά συνάρτηση του ήθους, αποδίδοντάς της 

ιδεαλιστικό τόνο.  

Διατηρώντας ως αφετηρία τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη, ο Αρίστων και 

ο Κλέαρχος, επεδίωξαν να αποσαφηνίσουν με ποιόν τρόπο η ίδια επιθυμία απο-

τελεί την αιτία της γέννησης τόσο του ωμού και άλογου πάθους, όσο και του 

αγνού έρωτα. Προκειμένου να ευδοκιμήσει αυτή η απόπειρα, παρέθεσαν διά-

φορες πληροφορίες σχετικά με τον έρωτα, μένοντας πιστοί στο εγκυκλοπαιδικό 

πνεύμα της σχολής. Από τις υπάρχουσες πληροφορίες για το έργο τους συμπε-

ραίνουμε ότι μελέτησαν τα ερωτικά συναισθήματα και σχέσεις με επιστημονικό 

τρόπο, προσκομίζοντας διάφορα στοιχεία και παραδείγματα, ώστε να σκιαγρα-

φήσουν το φαινόμενο και εξετάζοντάς τις πολιτισμικές, βιολογικές, κοινωνικές, 

ψυχολογικές και ηθικές του πλευρές. Ωστόσο, αν και αυτά τα ελάχιστα ψήγμα-

τα των συγγραμμάτων τους δεν είναι αρκετά προκειμένου να εξάγουμε κάποιο 

ασφαλές συμπέρασμα ως προς την επιτυχία του εγχειρήματός τους, είναι μάλ-

λον ορθό να υποθέσουμε ότι κατάφεραν να παρουσιάσουν μία ολοκληρωμένη 

περιγραφή των ερωτικών αντιλήψεων της εποχής τους.  

                                                           
205 Wehrli vol. III Fr. 30. Πβ. και Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς 527 – 531. Εμμέσως παρομοιάζεται 

με αυτόν τον τρόπο ο Τρωικός πόλεμος με τον Πελοποννησιακό.  
206 Wehrli vol. III Fr. 31.  
207 Wehrli vol. III Fr. 29.  
208 Wehrli vol. VI Fr. 21.   
209 Φαῖδρος 246 b – c.   
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7. Χαρακτηρολογία – Η ηθική ως βιογραφία 

Στο πλαίσιο της ηθικής φιλοσοφίας του Λυκείου, αναπτύχθηκε, ως γνω-

στόν, εντός της σχολής η μελέτη και περιγραφή των ηθικών γνωρισμάτων, τα 

οποία προσδιορίζουν διάφορους φαύλους τύπους διαγωγής1. Η αφετηρία αυτών 

των προβληματισμών και της πραγμάτευσής τους, βρίσκεται στο έργο του Αρι-

στοτέλη, ο οποίος ξεκινώντας από την μελέτη των αρετών, οι οποίες χαρακτη-

ρίζουν τους ανθρώπους, ερευνά τον χαρακτήρα των ατόμων, που δεν ξεχωρί-

ζουν στην αρετή, αλλά αντιθέτως σε αυτούς υπερέχουν οι κακίες. Ο Σταγειρί-

της, στο τέταρτο βιβλίο του έργου Ἠθικά Νικομάχεια, αφού παρουσιάζει και 

αναλύει κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα οποία φέρουν θετική 

ηθική αξία, παραθέτει περιγραφές ανθρώπων, οι οποίοι στερούνται αυτών των 

γνωρισμάτων2.  

                                                           
1 Οι Περιπατητικοί επιμένουν στην σκιαγράφηση μόνο των ηθικά μη αποδεκτών χαρακτή-

ρων, αφού ο χαρακτήρας του αγαθού ανθρώπου ουσιαστικά συνιστά ενότητα, καθώς αυτός 

θα διαπνέεται από όλες τις αρετές και ο Αριστοτέλης πιστεύει στην ενότητα της αρετής: 

«ἀλλὰ καὶ ὁ λόγος ταύτῃ λύοιτ' ἄν, ᾧ διαλεχθείη τις ἂν ὅτι χωρίζονται ἀλλήλων αἱ ἀρεταί· οὐ 

γὰρ ὁ αὐτὸς εὐφυέστατος πρὸς ἁπάσας, ὥστε τὴν μὲν ἤδη τὴν δ' οὔπω εἰληφὼς ἔσται· τοῦτο γὰρ 

κατὰ μὲν τὰς φυσικὰς ἀρετὰς ἐνδέχεται, καθ' ἃς δὲ ἁπλῶς λέγεται ἀγαθός, οὐκ ἐνδέχεται· ἅμα 

γὰρ τῇ φρονήσει μιᾷ ὑπαρχούσῃ πᾶσαι ὑπάρξουσιν» (Ἠθικά Νικομάχεια  1144 b 31 – 1145 

a2). Έτσι, τα χαρακτηριστικά του αγαθού αποτελούν διαφορετικό αντικείμενο μελέτης της 

ηθικής, το οποίο εντάσσεται στον πυρήνα των ενδιαφερόντων της ηθικής φιλοσοφίας της 

σχολής, ενώ η χαρακτηρολογία των φαύλων αναπτύσσεται αρχικά στο περιθώριο των μελε-

τών των Περιπατητικών, αλλά αρκετά νωρίς – ήδη από το έργο του Θεόφραστου μετατοπίζε-

ται στα κεντρικά ενδιαφέροντα της σχολής. Σχετικά με την ενότητα των αρετών στον Αρι-

στοτέλη βλ. ενδ. E. Telfer, “The Unity of the Moral Virtues in Nicomachean Ethics”, Pro-

ceedings of the Aristotelian Society, New Series 90 (1989 - 1990), σελ. 35 – 48. Η ενότητα 

της αρετής βέβαια υποστηρίζεται και από τον Σωκράτη (βλ. ενδ. Πρωταγόρας 333 b 4) αλλά 

και τον Πλάτωνα (βλ. ενδ. Εὐθύφρων 5d, 6 d – e). Βλ. ενδ. T. C. Brickhouse and N. D. 

Smith, “Socrates and the Unity of Virtues”, The Journal of Ethics 1 (1997), σελ. 311 – 324, 

G. Vlastos, “The Unity of the Virtues in the "Protagoras"”, The Review of Metaphysics 25 

(1972), σελ. 415 – 458, D. T. Devereux, “The Unity of the Virtues in Plato's Protagoras and 

Laches”, Philosophical Review 101 (1992), σελ.765 – 789, M. T. Ferejohn, “Socratic 

Thought-Experiments and the Unity of Virtue Paradox”, Phronesis 29 (1984), σελ. 105 – 

122, T. Penner, “The Unity of Virtue”, Philosophical Review 82 (1973), σελ. 35 – 68, M. L. 

McPherran, “Piety, Justice, and the Unity of Virtue”, Journal of the History of Philosophy 38 

(2000), σελ. 299 – 328. Η θέση σχετικά με την ενότητα της αρετής εκφράζεται και από τον 

Αντισθένη (Διογένης Λαέρτιος VI 105), αλλά και τους Στωικούς Ζήνωνα (SVF I 200, 201) 

και Αρίστωνα (SVF I 375), αν και η Στοά διχάζεται όσον αφορά τον αριθμό των αρετών 

(Διογένης Λαέρτιος VIΙ 92).    
2 Βλ. ενδ. 1107 a 32 1108 b 6, αλλά και 1126 a 4 – 29, όπου περιγράφονται διάφοροι τύποι 

οργίλων και αναλύεται αυτή η ιδιοσυγκρασία. ο ηλίθιος και ο οργίλος: «…οἱ μὲν οὖν ὀργίλοι 

ταχέως μὲν ὀργίζονται καὶ οἷς οὐ δεῖ καὶ ἐφ' οἷς οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ, παύονται δὲ ταχέως· ὃ 

καὶ βέλτιστον ἔχουσιν... ὑπερβολῇ δ' εἰσὶν οἱ ἀκρόχολοι ὀξεῖς καὶ πρὸς πᾶν ὀργίλοι καὶ ἐπὶ πα-

ντί· ὅθεν καὶ τοὔνομα. οἱ δὲ πικροὶ δυσδιάλυτοι, καὶ πολὺν χρόνον ὀργίζονται... χαλεποὺς δὲ 

λέγομεν τοὺς ἐφ' οἷς τε μὴ δεῖ χαλεπαίνοντας καὶ μᾶλλον ἢ δεῖ καὶ πλείω χρόνον, καὶ μὴ διαλ-

http://philpapers.org/rec/DEVTUO
http://philpapers.org/rec/DEVTUO
http://philpapers.org/rec/FERSTA
http://philpapers.org/rec/FERSTA
http://philpapers.org/rec/PENTUO
http://philpapers.org/rec/MCPPJA
http://philpapers.org/rec/MCPPJA
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Η προσπάθειά του σχετίζεται με την μελέτη της ψυχολογίας των παθών, 

της ψυχής, τα οποία θεωρούνται είτε ως ποιότητες3 είτε ως κινήσεις της ψυχής4. 

Τα πάθη, ως ποιότητες αποτελούν βιολογικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης, 

ενώ θεωρούμενα ως ενέργειες περιγράφουν τις πράξεις του κάθε ανθρώπου μέ-

σα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αν και τα πάθη είναι ηθικώς ουδέτερα, κα-

θώς ο χαρακτήρας τους είναι παροδικός και δεν προσδιορίζουν οριστικά το ή-

θος του φορέα τους, στην περίπτωση που ένα πάθος εκδηλώνεται συχνά και με 

μεγάλη ένταση, αποκτά ηθικό βάρος και οι πράξεις του ατόμου ταυτίζονται με 

αυτό το πάθος5. Μάλιστα, ο φορέας του πάθους ταυτόχρονα πάσχει6 και η με-

τατροπή της κατάστασής του από την παροδικότητα στη μονιμότητα καθιστά το 

πάθος του έξη7. Επιπλέον, καθώς τα πάθη αποτελούν απομάκρυνση από το μέ-

τρο, ταυτίζονται με την ακρότητα, δηλαδή με την υπερβολή ή την έλλειψη8 και 

κατά συνέπεια περισπούν τον φορέα τους από την επιδίωξη της αρετής. Ακόμη, 

συνδέονται με την επιδίωξη της ηδονής και την αποτροπή της λύπης, αφού αυ-

τή η διαδικασία ορίζεται ως η γενεσιουργός αιτία τους, ενώ επηρεάζουν τον άν-

θρωπο τόσο ψυχικά, όσο και σωματικά, καθώς η εκδήλωσή τους επιδρά και στο 

σώμα: «οἷον τοῖς πάθεσι τὸ ὑποκείμενον ἄνθρωπος καὶ σῶμα καὶ ψυχή».9 Εν τέ-

λει, η ανάπτυξη των ποιοτικών στοιχείων του χαρακτήρα εξαρτάται από την 

ανθρώπινη βούληση, καθώς το άτομο θα αναπτύξει την αρετή του επιλέγοντας 

την τέλεση ενάρετων πράξεων, αφού προκειμένου να κατακτηθεί η αρετή, ο 

άνθρωπος πρέπει πρώτα να ασκηθεί σε αυτήν, αφού «τὰς δ᾽ ἀρετὰς λαμβάνομεν 

ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν»10, ενώ ο ίδιος μηχα-

νισμός που δημιουργεί την αρετή έχει συνάμα τη δυνατότητα να την καταστρέ-

ψει, καθώς «Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ 

φθείρεται, ὁμοίως δὲ καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ γί-

νονται κιθαρισταί… πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς 

ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς 

καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαῤῥεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ δειλοί. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ 

                                                                                                                                                                                     

λαττομένους ἄνευ τιμωρίας ἢ κολάσεως». Βλ. σχετ. και B. Inwood, Ethics and Human Action 

in Early Stoicism, Clarendon Press, Oxford, 1999.  
3 Βλ. ενδ. Κατηγορίαι  9a 28 – b 11 και Μετὰ τὰ Φυσικά 1022b 15 – 18. 
4 Ἠθικὰ Νικομάχεια 1106a 1 – 9· Ἠθικὰ Εὐδήμεια 1218b 36 – 37· Μετὰ τὰ Φυσικά 1022b 19· 

Φυσικά 224b 13 – a 14· Ἀναλυτικὰ πρότερα 70b 7 – 11. 
5 Ἠθικὰ Νικομάχεια 1106b 16 – 24. 
6 Περὶ Ψυχῆς 426a 9 – 10. 
7 Πβ. Ἠθικὰ Νικομάχεια 1103a 9 – 10: «…τῶν ἕξεων δὲ τὰς ἐπαινετὰς ἀρετὰς λέγομεν». Η 

αρετή μάλιστα περιγράφεται ως ἕξις προαιρετική (1106 b 36). Σχετικά με την ἕξιν  βλ. και 

Μετὰ τὰ Φυσικά 1022b 4 – 14. 
8 Ἠθικὰ Νικομάχεια 1106 b 24 – 28.  
9 Μετὰ τὰ Φυσικά 1049a 29 – 30, πβ. και Ἠθικὰ Νικομάχεια 1128b 14 – 15· Περὶ Ψυχῆς 403a 

2 – 10, 24 – 25 και a 30 – b 1, καθώς και Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν 436b 1 – 5.  
10 Ἠθικὰ Νικομάχεια 1103a 31 – 32.  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=e%28/cin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28%2Fcewn&la=greek&can=e%28%2Fcewn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C3&prior=e%28/cewn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5Cs&la=greek&can=ta%5Cs1&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29paineta%5Cs&la=greek&can=e%29paineta%5Cs0&prior=ta%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reta%5Cs&la=greek&can=a%29reta%5Cs0&prior=e%29paineta%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=le%2Fgomen&la=greek&can=le%2Fgomen0
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περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γί-

νονται, οἳ δ᾽ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι»11. 

Η περιγραφή αυτών των διακριτικών σημείων της προσωπικότητας οδή-

γησε στην σύνθεση αφηγήσεων, με τις οποίες απεικονίζονται λογοτεχνικά αρ-

χέτυπα και έτσι, χαλκεύτηκε το λογοτεχνικό είδος των Χαρακτήρων12. Μέσω 

αυτής της λογοτεχνικής δημιουργίας επικρίνεται η έλλειψη της αρετής, παρου-

σιάζοντας τις συνέπειές της και εισάγονται κωμικά στοιχεία, ενώ επιπλέον συν-

δέεται και με άλλα έργα ηθικής φιλοσοφίας της σχολής, όπου περιγράφονται 

πάθη, όπως η οργή13 ή καταστάσεις, όπως η μέθη. Επιπλέον, εν μέρει, αυτά τα 

έργα παρουσιάζουν κοινά γνωρίσματα με τη βιογραφία, καθώς ουσιαστικά α-

ποτελούν μία μορφή βιογραφίας φανταστικών προσώπων, τα οποία διέπονται 

από αυτές τις ιδιομορφίες και ως ακολούθως, καθίστανται ένας σύνδεσμος α-

νάμεσα στην ηθική φιλοσοφία και τη βιογραφία. Η ενασχόληση με τη χαρα-

κτηρολογία δεν παρουσιάζει αυστηρή ομοιογένεια ανάμεσα στα μέλη της σχο-

λής, καθώς από νωρίς διαχωρίζονται τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος του κάθε 

φιλοσόφου για αυτήν. Έτσι, η S. Vogt, εντοπίζει τη διαφορά ανάμεσα στον ι-

δρυτή του Λυκείου και τον διάδοχό του, αναφέροντας ότι ο Αριστοτέλης πραγ-

ματεύεται τον χαρακτήρα ως εξωτερική εκδήλωση υποκείμενων προαιρέσε-

ων14, ενώ αλλού15 τον περιγράφει ως δέσμη διαθέσεων στο μη-λογικό τμήμα 

της ψυχής, η οποία τείνει να ακολουθεί τις αποφάσεις του λογικού. Συνεπώς, 

ενδιαφέρεται για την παρατηρούμενη συμπεριφορά στο βαθμό, που αυτή συν-

δέεται με κάποιο υποβόσκον αλλά μη φανερό κίνητρο, ενώ αντίθετα, ο Θεό-

φραστος δεν ενδιαφέρεται για τα κίνητρα, τα οποία βρίσκονται πίσω από τη 

συμπεριφορά. Δηλαδή ενώ ο Αριστοτέλης μεριμνά για την ανάδειξη του κινή-

τρου και την περιγραφή γενικών τύπων, ο Θεόφραστος αδιαφορεί για τα κίνη-

τρα εστιάζοντας απλά στην περιγραφή της συμπεριφοράς, προσπαθώντας να 

κάνει το κείμενό του κατανοητό στους αναγνώστες του, οι οποίοι έχουν τη δυ-

νατότητα να παρατηρήσουν, όσα περιγράφει στην καθημερινότητά τους16.   

Έχοντας ως αφετηρία το έργο του Αριστοτέλη, ο Θεόφραστος, μελετά 

συστηματικά τα γνωρίσματα, τα οποία περιγράφουν την ανθρώπινη φύση, επι-

χειρώντας να σκιαγραφήσει τα πορτραίτα των προσώπων, που χαρακτηρίζονται 

                                                           
11 Ἠθικὰ Νικομάχεια 1103b 6 – 17. 
12 Έργα, τα οποία ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία αποτελούν και τα ψευδο-αριστοτελικά 

Περὶ Ἀρετῶν καὶ Κακιῶν και Φυσιογνωμονικά. 
13 Ο Ιερώνυμος μελέτησε το πάθος της οργής, εκφράζοντας την αντίληψη ότι αυτή δεν γίνε-

ται αισθητή εν τη γενέσει της εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία αναπτύσσεται και πίστευε 

ότι είναι δυνατόν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξή της και να αποφευχθούν τα δεινά, τα οποία 

επιφέρει. Αυτό το έργο πιθανότατα αποτελεί κάποια μελέτη, η οποία καθώς περιγράφει το 

πάθος, ασφαλώς ως ένα βαθμό σκιαγραφεί και τον χαρακτήρα του οργίλου (Fr. 21 – 23).  
14 Βλ. ενδ. Ῥητορική 1378 a 8 – 18 και a 30 – 1380 b 34 αλλά και 2.1-11. 
15 Βλ. ενδ. Ἠθικὰ Νικομάχεια 1107 a33 – 1108 b 7. 
16 S. Vogt, “Characters on Aristo”, στο Aristo of Ceos – Text, Translation and Discussion, W. 

W. Fortenbaugh, S. A. White (eds.), Transaction Publishers, New Brunswick, London (2006), 

σελ. 261 – 278.  
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από την έλλειψη της αρετής και την κυριαρχία κάποιας μορφής φαυλότητας17. 

Έτσι, στο έργο του Χαρακτῆρες18, παραθέτει τις περιγραφές της ιδιοσυγκρασίας 

δεκάδων τέτοιων ηθικών τύπων, θέτοντας τα θεμέλια για τη μεθοδική ενασχό-

ληση του Λυκείου με αυτό το αντικείμενο. Από τις αναφορές στα σχετικά έργα 

των περιπατητικών φιλοσόφων, διαφαίνεται ότι το θέμα απασχόλησε αρκετά 

την σχολή, αλλά η ένδεια των πηγών αποτρέπει τον σχηματισμό μίας πλήρους 

εικόνας του σχετικού έργου των Περιπατητικών. Φαίνεται ότι ενδιαφέρθηκαν 

αρκετά για τη μέθη, την τρυφή και την αλαζονεία, φροντίζοντας να απεικονί-

σουν λεπτομερώς τον τρόπο ζωής όσων διέπονται από αυτά τα χαρακτηριστικά 

ή βιώνουν τέτοιες καταστάσεις19.   

                                                           
17 Ο Θεόφραστος ως γνωστόν περιγράφει τριάντα χαρακτήρες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 

από: εἰρωνεία, κολακεία, ἀδολεσχία, ἀγροικία, ἀρέσκεια (αυτός που ευαρεστεί τους άλλους, 

δίχως να έχει καλές προθέσεις απέναντί τους), ἀπόνοια (η ανοχή αισχρών έργων και λόγων), 

λαλιά (φλυαρία), λογοποιία (ψευδολογία), ἀναισχυντία, μικρολογία (τσιγκουνιά), βδελυρία 

(χυδαιότητα), ἀκαιρία (η έλλειψη λεπτότητας), περιεργία (ο προσποιητός ζήλος σε λόγους 

και πράξεις), ἀναισθησία (ανοησία), αὐθάδεια, δεισιδαιμονία, μεμψιμοιρία, ἀπιστία (δυσπι-

στία), δυσχέρεια (αμέλεια για την σωματική περιποίηση), ἀηδία (το να γίνεται κανείς δυσά-

ρεστος), μικροφιλοτιμία (η χαμερπής επιθυμία για απόκτηση τιμών), ἀνελευθερία (μια ιδιότυ-

πη μορφή τσιγκουνιάς, κατά την οποία ο φορέας αποφεύγει συστηματικά την ανάληψη κά-

ποιας δαπάνης, η οποία θα του επέφερε τιμές), ἀλαζονεία (μυθομανία), ὑπερηφανία (αλαζο-

νεία), δειλία, ὀλιγαρχία (η οποία περιγράφει τον στενόμυαλο ολιγαρχικό), ὀψιμαθία, κακο-

λογία, φιλοπονηρία και αἰσχροκέρδειά.  
18 Σχετικά με τους Χαρακτῆρες, βλέπε: Theophrastus, Characters – Classical Text and Com-

mentaries, J. Diggle (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (2004)̇ Theophrastus, The 

Character Sketches, C W. Anderson (ed.), Kent University Press (1970)̇ J. W. Smeed, The 

Theophrastan "Character": The History of a Literary Genre, Clarendon Press, Oxford,1985̇  

W. R. Halliday, "’The Superstitious Man’ of Theophrastus”, Folklore 41 (1930), σελ. 121 – 

153̇ A. L. Boegehold, “The Date of Theophrastus' Characters”, Transactions and Proceed-

ings of the American Philological Association 90 (1959), σελ. 15 – 19̇ W. G. Arnott, “Arro-

gance with the Abacus: A Note on Theophrastus, Char. 24”, The Classical Review 20, (1970), 

σελ. 278 – 280̇ ̇ B. Baldwin, “Lucian and Theophrastus”, Mnemosyne, Fourth Series 30 

(1977), σελ. 174 – 176̇ ̇  F. Tichener, “Plutarch, Aristotle, and the Characters of The-

ophrastus”, στο Plutarco, Platón y Aristóteles, A. Pérez – Jiménez et. Al. (eds.), Madrid 

(1999), 675 – 682̇ W.W. Fortenbaugh, “The Characters of Theophrastus – Behavioral Regu-

larities and Aristotelian Vices” στο Theophrastan Studies, F. Steiner, Stuttgart (2003), σελ. 

131 – 145̇, καθώς και “Theophrastus on Comic Character”, στο ίδιο, σελ. 295 – 306 αλλά και 

του ιδίου, “Theophrastus, the Characters and Rhetoric”, στο Peripatetic Rhetoric after Aristo-

tle, W.W. Fortenbaugh, D. C. Mirhady (eds.), Transaction Publishers, New Brunswick – 

London (1994), σελ. 15 – 35 I, καθώς και Ι. Volt, Character Description and Invective – Per-

ipatetics between Ethics, Comedy and Rhetoric, Tartu University press, Tartu, 2007.  
19 Βλ. ενδ. W.W. Fortenbaugh, “Chamaeleon on Pleasure and Drunkenness”, στο Prax-

iphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea, E. Martano et al. (eds.), Transaction Pub-

lishers, New Brunswick, New Jersey, 2012, σελ. 359 – 386, και του ιδίου, “On Problemata 3: 

Wine-Drinking and Drunkenness”, The Aristotelian Problemata Physica – Philosophical and 

Scientific Investigations, R. Mayhew (ed,), Brill, 2015, σελ. 100 – 123 R. J. Gorman – V. B. 

Gorman, ΤΡYΦΗ and HYBΡIΣ in the ΠΕΡΙ ΒΙΩΝ of Clearchus, Philologus 154 (2010), σελ. 

157 – 208. 

http://www.mikrosapoplous.gr/theophrastos/theophr0.htm#characters
http://www.mikrosapoplous.gr/theophrastos/theophr0.htm#characters
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theophrastus%22
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Diggle%22
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Theophrastus%22
https://www.google.gr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+William+Smeed%22
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Στις αναφορές που διαθέτουμε, δεσπόζει το ενδιαφέρον των διαδόχων 

του Αριστοτέλη για την έρευνα σχετικά με τη μέθη και τις συνέπειες της. Η μέ-

θη, άλλωστε, ως αντικείμενο μελέτης, προσέλκυσε και το ενδιαφέρον του Αρι-

στοτέλη, ο οποίος έγραψε σχετικό έργο, από το οποίο διασώζονται αποσπάσμα-

τα κυρίως στον Αθήναιο20. Ωστόσο, ο Ναυκρατίτης παραθέτει χωρία, τα οποία 

σχετίζονται με τα δικά του ενδιαφέροντα και κατά συνέπεια δεν προσφέρει μία 

ολοκληρωμένη εικόνα του έργου. Στα τμήματα του έργου που διατηρούνται, 

δεσπόζει η παράθεση πολιτισμικών στοιχείων, τα οποία σχετίζονται με την κα-

τανάλωση οινοπνεύματος. Έτσι, αναφέρεται ότι σε παλαιότερες εποχές, οι άν-

θρωποι δεν προέβαιναν σε υπερβολές και η μέθη αφορούσε τη λήψη οινοπνεύ-

ματος μετά από τις θυσίες: «τὸ δὲ μεθύειν (ενν. ὠνόμαζον) φησὶν Ἀριστοτέλης τὸ 

μετὰ τὸ θύειν αὐτῷ χρῆσθαι»21, ενώ μνημονεύονται τεχνικές, με τη χρήση των 

οποίων οι επιπτώσεις του οινοπνεύματος αποδυναμώνονται22 και προσδιορίζο-

νται οι αιτίες που κάνουν τους ηλικιωμένους, τους πολύ νέους αλλά ακόμη και 

ζώα να μεθούν23. Από αυτά τα κείμενα εκ πρώτης, δεν φαίνεται να επιχειρεί ο 

Αριστοτέλης να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του μέθυσου. 

Ωστόσο, συναντάμε και αναφορές, οι οποίες θα ήταν δυνατόν να συνταιριάζουν 

με έργα όπως οι Χαρακτήρες, καθώς αναφέρεται με τη μορφή ανεκδότου, η πε-

ρίπτωση κάποιου Αργείου, ο οποίος αν και πέρασε όλη του τη ζωή καταναλώ-

νοντας αρμυρές και ξηρές τροφές, δεν δίψασε ποτέ24, ενώ επίσης παρατίθεται η 

παρατήρηση ότι όσων η μέθη προκύπτει ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης ζύ-

θου, καταρρέουν, προσκρούοντας στην πλάτη τους25. Το θέμα της μέθης απα-

σχόλησε άλλωστε και τον Θεόφραστο, ο οποίος αφιέρωσε και σχετικό σύγ-

                                                           
20 Βλ. σχετ. με αυτό το έργο Ἀριστοτέλης, Περί μέθης, εισαγωγή, μτφρ. και σχόλια Σ. Τρια-

ντάρη – Μαρά, εκδ. Ζήτρος, 2011, Θες/νίκη. 
21 Rose Fr. 89, Πβ. και Φίλων, Περί Φυτουργίας Νῶε 163, 1 – 2: «ἀπὸ τούτου γέ τοί φασι τὸ 

μεθύειν ὠνομάσθαι, ὅτι μετὰ τὸ θύειν ἔθος ἦν τοῖς πρότερον οἰνοῦσθαι».  
22 Rose Fr. 93, 96. Αξίζει να επισημανθεί ότι εμφανίζονται ακόμη ψήγματα ενδιαφέροντος 

για τη μελέτη του βιολογικού μηχανισμού της μέθης (Βλ. σχετ. Αθήναιος 34 b, όπου ο Αρι-

στοτέλης διαπιστώνει ότι οι συνέπειες της μέθης είναι διαφορετικές αν επέρχονται ως συνέ-

πεια της κατανάλωσης ζύθου από αυτές που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της κατανάλω-

σης οίνου. Ελάχιστα δείγματα αυτού του ενδιαφέροντος υπάρχουν και στο μοναδικό από-

σπασμα από το σχετικό έργο του Λύκωνος, όπου περιγράφεται ότι ο μέθυσος ξυπνά ωχρός, 

νοιώθοντας αδυναμία και ατονία και είναι τυφλωμένος, καθώς τα μάτια του δεν μπορούν να 

αντικρύσουν το φως, σαν συνέπεια του οινοπνεύματος, το οποίο ρέει στις φλέβες του (Fr. 

26).  
23 Rose Fr. 93: «μεθύσκονται δέ, φησιν, οἱ γεραίτεροι τάχιστα,δι' ὀλιγότητα καὶ ἀσθένειαν τοῦ 

περὶ αὐτοὺς ἐνυπάρχοντος φύσει θερμοῦ. καὶ οἱ παντελῶς δὲ νέοι τάχιον μεθύσκονται διὰ τὸ 

πλῆθος τοῦ ἐνυπάρχοντος θερμοῦ· τῷ γὰρ ἐκ τοῦ οἴνου προσγινομένῳ κρατοῦνται ῥᾳδίως. με-

θύσκονται δὲ κἂν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ὕες μὲν σταφυλῆς στεμφύλων χορτασθέντες καὶ τὸ τῶν 

κοράκων καὶ τῶν κυνῶν γένος τὴν οἰνοῦτταν καλουμένην φαγόντα βοτάνην, πίθηκος δὲ καὶ 

ἐλέφας πιόντες οἶνον». Πβ. και  Rose Fr. 94.   
24 Rose Fr. 90. 
25 Rose Fr. 92.  
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γραμμα26, όπου αναφέρει πολιτισμικά στοιχεία, παραθέτει ανέκδοτα και ασχο-

λείται με την ανθρώπινη φυσιολογία27.   

Το ίδιο πνεύμα ακολουθεί και το Περί μέθης του Χαμαιλέοντα, για το 

οποίο ο Αθήναιος για άλλη μια φορά αποτελεί την κύρια πηγή μας. Ο συγγρα-

φέας περιέγραφε τη συνήθεια της κατανάλωσης οινοπνευματωδών στον ελλη-

νικό κόσμο, παρέχοντας πληροφορίες και εκτιμήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν 

πολιτισμικό ενδιαφέρον. Στο έργο του, συνδέεται έμμεσα η μέθη με την έλλει-

ψη παιδείας και τον κόσμο των βαρβάρων, ενώ η εγκράτεια στην χρήση οινο-

πνευματωδών ποτών προβάλλεται ως γνώρισμα του Ελληνικού κόσμου28. Χα-

ρακτηριστικό αυτού είναι η απόδοση σε βαρβαρική επιρροή, της συνήθειας να 

χρησιμοποιούνται μεγάλα ποτήρια για την κατανάλωση οίνου29, καθώς και η 

διήγηση σχετικά με τον Σπαρτιάτη Κλεομένη, ο οποίος ως αποτέλεσμα της συ-

ναναστροφής του με Σκύθες, συνήθισε στην κατανάλωση άκρατου οίνου και 

οδηγήθηκε στην παράνοια30. Στα υπόλοιπα χωρία μνημονεύεται ένας Δελφικός 

χρησμός31, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο απολάμβανε το κρασί του ο ποιη-

τής Αλκαίος32 και επιπλέον παραθέτει και την πληροφορία ότι ο Ζάλευκος, ο 

νομοθέτης των Επιζεφύριων Λοκρών, έλαβε τους νόμους του από την θεά Αθη-

νά33. Στο έργο του δεν ενδιαφέρεται να ξεχωρίσει την προβληματική κατάστα-

ση από τις εκδηλώσεις του χαρακτήρα, ενώ συνιστά κύριο μέλημά του η παρά-

θεση διαφόρων ιστορικών ανεκδότων, τα οποία περιγράφουν αυτές τις εκδηλώ-

σεις, ακολουθώντας την πρακτική και άλλων εκπροσώπων της σχολής.   

Έργο το οποίο έφερε τον ίδιο τίτλο με τα προαναφερθέντα έγραψε και ο 

Ιερώνυμος, ο οποίος με τη σειρά του συνδέει την μέθη με τους βαρβάρους34, 

ενώ ανέφερε ακόμη ότι ήδη από τους αρχαίους χρόνους, συνηθιζόταν οι νέοι, 

ευγενικής καταγωγής, να προσφέρουν υπηρεσίες ως οινοχόοι και δήλωνε επι-

πλέον, έχοντας πιθανότατα ως πηγή το αντίστοιχο έργο του Θεόφραστου, ότι 

διατηρούνταν μία επιγραφή, σύμφωνα με την οποία ο Ευριπίδης σε νεαρή ηλι-

κία, προσέφερε υπηρεσίες ως οινοχόος σε μία ομάδα νεαρών ευγενών της Αθή-

                                                           
26 Διογένης Λαέρτιος V 44.  
27 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτό το έργο του Θεόφραστου βλέπε στο W. W. Forten-

baugh, D. Gutas, Theophrastus of Eresus Commentary Volume 6.1 – Sources on Ethics, Brill, 

Leiden, 2011, σελ. 222 – 226.  
28 Το έργο καταφανώς εμφορείται από την πίστη στη μετριοπάθεια, ακολουθώντας σταθερά 

την θέση της σχολής κατά την οποία η αρετή ταυτίζεται με την μεσότητα (βλ. ενδ. Ἠθικὰ 

Νικομάχεια 1106 b 24 – 28). 
29 Fr. 9. 
30 Fr. 10. Πβ. και Ἡρόδοτος, ΧΙ 84. 
31 Αυτός ο χρησμός μνημονεύοντας τον Διόνυσο, επαινεί τις ιαματικές ιδιότητες του οίνου, 

καλώντας τους πιστούς του κατά τη διάρκεια του θερινού καύσωνα, η οποία ορίζεται από την 

ανατολή του Σείριου, να μένουν σπίτι τους απολαμβάνοντας τα αγαθά του θεού: «εἴκοσι τὰς 

πρὸ κυνὸς καὶ εἴκοσι τὰς μετέπειτα οἴκῳ ἐνὶ σκιερῷ Διονύσῳ χρῆσθαι ἰητρῷ» (Fr. 11).  
32 Fr. 12. 
33 Fr. 13. 
34 Fr. 27.  
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νας, οι οποίοι απεκαλούντο ὀρχησταὶ και χόρευαν στον ναό του Δήλιου Απόλ-

λωνα35. 

Αν και είναι πενιχρές οι υπάρχουσες ενδείξεις, ώστε να επιτρέπουν την 

ένταξη αυτών των συγγραμμάτων στην κατηγορία έργων όπως οι χαρακτήρες, 

δεν ισχύει το ίδιο για το απόσπασμα από το έργο του Λύκωνα, το οποίο παρα-

θέτει ο Rutilius Lupus36 και περιγράφεται ο χαρακτήρας του μέθυσου. Ο W. W. 

Fortenbaugh, σχολιάζοντας το χωρίο, το αποδίδει σε έργο του φιλοσόφου, το 

οποίο πραγματεύεται την μέθη, αφού και άλλοι Περιπατητικοί, όπως αναφέρα-

με, είχαν γράψει παρόμοια έργα37. Ενδεχομένως ωστόσο αυτό το κείμενο απο-

τελούσε μέρος ενός ευρύτερου έργου, το οποίο ήταν θεμελιωμένο στα πρότυπα 

των χαρακτήρων του Θεόφραστου ή ακόμη και ότι αποτελούσε τον πρόλογο 

ενός θεατρικού έργου ή ενός ρητορικού κειμένου.  

 Το κείμενο ξεκινά με τον συγγραφέα – αφηγητή να εκφράζει την απο-

δοκιμασία του απέναντι στη μέθη, προσδιορίζοντάς την ως την πλέον απελπι-

σμένη συνήθεια, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται οι καθημερινές δραστηριότη-

τες του μεθυσμένου από τη στιγμή που ξυπνά ως τη στιγμή που ζαλισμένος από 

το ποτό θα κοιμηθεί. Ο I. Volt, συγκρίνοντας τους Χαρακτῆρες του Θεόφρα-

στου με το έργο του Λύκωνα, εντοπίζει τη διαφορά ανάμεσά τους στο ότι η α-

φήγηση του Λύκωνα είναι σε μεγάλο βαθμό, μια περιγραφή της φυσιολογίας 

του μέθυσου, ενώ τα σκίτσα του Θεόφραστου διαθέτουν τέτοιου είδους λεπτο-

μέρειες πολύ σπάνια και επικεντρώνονται περισσότερο στο κοινωνικό πλαί-

σιο38.  

Ο Χαμαιλέων προσφέρει ένα ακόμη κείμενο, το οποίο διατυπώνει παρα-

πλήσιους προβληματισμούς με κείμενα όπως οι Χαρακτῆρες με το σύγγραμμά 

του Περί ἡδονῆς, όπου εμφανίζεται η διήγηση σχετικά με τον Σμινδυρίδη από 

τη Σύβαρη, ο οποίος διήγε τρυφηλότατο βίο, τον οποίο φρόντιζε να επιδεικνύει, 

επαιρόμενος διότι επί είκοσι έτη δεν είχε δει το φώς του ήλιου, αφού κοιμόταν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας: «οὗτος δ' ὁ ἀνὴρ καὶ ἐνδείξασθαι βουλόμενος 

ὡς εὐδαιμόνως ἔζη, ὡς ἱστορεῖ Χαμαιλέων ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ περὶ ἡδονῆς (τὸ δ' 

αὐτὸ βιβλίον καὶ ὡς Θεοφράστου φέρεται) οὐκ ἔφη τὸν ἥλιον ἐτῶν εἴκοσιν οὔτ' 

ἀνατέλλοντα οὔτε δυόμενον ἑωρακέναι. καὶ τοῦτ' ἦν αὐτῷ μέγα καὶ θαυμαστὸν 

πρὸς εὐδαιμονίαν. οὗτος, ὡς ἔοικεν, πρωὶ μὲν ἐκάθευδεν, ὀψὲ δ' ἠγείρετο, κατ' 

ἀμφότερα δυστυχῶν»39. 
                                                           
35 Fr. 28. Αναφέρει επίσης ότι η έκφραση σκυθίσαι, υποδηλώνει τη μέθη (Fr. 27). 
36 Fr. 26. Περισσότερα σχετικά με αυτό το κείμενο βλέπε στο I. Volt, Character Description 

and Invective – Peripatetics between Ethics, Comedy and Rhetoric, Tartu University press, 

Tartu, 2007, σελ. 151 – 159. 
37 “Lyco φραστικός Comments on Ten Texts”, στο W. W. Fortenbaugh – S.A. White (eds), 

Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, Transaction publishers, New Brunswick, RUSCH 

vol. 12, New Jersey, 2004, σελ. 438.  
38 I. Volt, (2007), οπ. παρ., σελ. 156.  
39 Fr. 8. Από αυτό το έργο διατηρείται άλλη μία σύντομη αναφορά και πάλι από τον Αθήναι-

ο,  την οποία αποδίδει με κάποια διστακτικότητα στον Χαμαιλέοντα  και παρουσιάζει τη 

στάση του Αισχύλου, όταν ηττήθηκε με άδικο τρόπο σε κάποιους δραματικούς αγώνες, αφού 

http://www.mikrosapoplous.gr/theophrastos/theophr0.htm#characters
http://www.mikrosapoplous.gr/theophrastos/theophr0.htm#characters
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Ωστόσο, επιλαμβάνεται αναλυτικότερα του ζητήματος της τρυφής ο 

Κλέαρχος, όπως φαίνεται από το διατηρούμενα αποσπάσματα του έργου του 

Περί βίων, ο οποίος επιχειρεί να καταδείξει τα αποτελέσματα που επιφέρει στον 

χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, ένας αφιερωμένος στην τρυφή 

βίος40. Έχοντας ως δεδομένο ότι τα περισσότερα από τα σωζόμενα αποσπάσμα-

τα του έργου διατηρούνται στο έργο του Αθήναιου, οφείλουμε να προσεγγίζου-

με με προσοχή τα κείμενα, αφού ενδέχεται ο Αθήναιος να χρησιμοποιεί το υλι-

κό του, αγνοώντας τις προθέσεις και τους στόχους του Κλέαρχου, παρέχοντάς 

μας έτσι μία παραποιημένη εικόνα του αρχικού έργου41. Όπως προκύπτει από 

την μελέτη των κειμένων, το έργο στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ανέκδοτα, 

καθώς κάθε διατηρούμενο χωρίο αφορά την εξιστόρηση πράξεων, τις οποίες 

επιτέλεσαν πρόσωπα ή ακόμη ολόκληρα έθνη στο παρελθόν.   

Φαίνεται ότι το έργο, αποτελούσε μία μελέτη του φαινομένου της τρυφής 

και σε αυτό δέσποζε η άποψη ότι η τρυφή αρχικά οδηγεί στην ύβρη και στη συ-

νέχεια στην καταστροφή. Αν δεχτούμε ως ορθές τις παραπομπές του Αθήναιου 

στο βιβλίο του Κλέαρχου, συμπεραίνουμε, ότι ενδέχεται τα πρώτα από τα οκτώ 

βιβλία του έργου, να πρόσφεραν μία γενικότερη οπτική του θέματος42, ενώ ύ-

στερα επιχειρούνταν ενδεχομένως ο προσδιορισμός κάποιων συνεπειών του 

τρυφηλού βίου43 και στη συνέχεια δίνονταν παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι, 

                                                                                                                                                                                     

γνωρίζοντας ότι ο χρόνος θα τον δικαίωνε και θα αποκόμιζε την πρέπουσα τιμή δήλωσε: 

«χρόνῳ τὰς τραγῳδίας ἀνατιθέναι» (Fr. 7). 
40 Βλ. σχετ. με την πραγμάτευση της φθοροποιού απέναντι στα ήθη δύναμης της τρυφής κα-

τά τους αρχαίους συγγραφείς το πολύ ενδιαφέρον έργο των R.J. Gorman και V.B. Gorman, 

Corrupting Luxury in Ancient Greek Literature, University of Michigan Press, Ann Arbor, 

2014. 
41 R. J. Gorman – V. B. Gorman, “ΤΡYΦΗ and HYBΡIΣ in the ΠΕΡΙ ΒΙΩΝ of Clearchus”, 

Philologus 154 (2010), σελ. 157 – 208.  
42 Στο πρώτο βιβλίο υπάρχει η μελέτη του όρου παράσιτος και δηλώνεται ότι αρχικά αυτός 

υποδήλωνε τον «εἰς τὸ συμβιοῦν κατειλεγμένον», ενώ ακόμη και στην εποχή του Αθήναιου, 

κάποιοι από τους πιο διακεκριμένους αξιωματούχους σε κάποιες πόλεις αποκαλούνταν πα-

ράσιτοι (Fr. 37).  
43 Αποδίδονται στο δεύτερο βιβλίο του έργου, κείμενα όπως η απόδοση των βιολογικών αι-

τίων της δειλίας σε κάποια διεργασία, η οποία συντελείται στο ήπαρ και καθιστά κάποιον 

δειλό (Fr. 40), αλλά και άλλα, όπως η μνεία της άποψης του Πυθαγόρειου Ευξίθεου, [(κά-

ποιοι, όπως ο W. Burker, θεωρούν ότι πρόκειται για φανταστικό πρόσωπο) Lore and Science 

in Ancient Pythagoreanism, E. L. Minar Jr (μτφρ.), Harvard University Press, Cambridge and 

Massachusetts, 1972, σελ. 124, υποσ. 21], ο οποίος καταδίκαζε έμμεσα ως ανόσια πράξη την 

αυτοκτονία, αφού πίστευε ότι τα σώματά των ανθρώπων αποτελούν φυλακές των ψυχών 

τους και οι θνητοί οφείλουν να υπομείνουν αυτήν την τιμωρία (Fr. 38). Γίνεται ακόμη μνεία 

στους Λακεδαιμόνιους, των οποίων η παρακμή αποδίδεται μάλλον αφελώς στη συνήθεια που 

επικράτησε ανάμεσά τους να φορούν στεφάνια από υάκινθους και στάθηκε αιτία να κατα-

στραφεί το πολίτευμά τους (Fr. 39). Αξίζει να επισημάνουμε ότι αυτό το απόσπασμα, ίσως 

θεματικά ταιριάζει περισσότερο στο τέταρτο βιβλίο και ενδεχομένως ο Αθήναιος να το ανα-

φέρει λανθασμένα ως τμήμα του δεύτερου. 
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αν και αγαπούσαν υπερβολικά την χλιδή, λάτρευαν συνάμα την αρετή44. Πιθα-

νόν στο τέταρτο βιβλίο, να παρέχονταν πληροφορίες σχετικά με την επίδραση 

της τρυφής σε διάφορες πόλεις και λαούς45, ενώ στο πέμπτο εξεταζόταν οι επι-

πτώσεις της στη ζωή διαφόρων προσώπων46. Δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί με 

σιγουριά κάποιο από τα χωρία που διαθέτουμε στα δύο επόμενα βιβλία, ενώ 

στο όγδοο, ίσως επιχειρούνταν να προβληθεί ο εγκρατής βίος, ως πρότυπο για 

μία ευτυχισμένη ζωή, καθώς αντιπαρατίθεται στις αναφορές σχετικά με τις ζωές 

που καταστράφηκαν από τη χλιδή, ο βίος του Λεοντίνου Γοργία, ο οποίος ζώ-

ντας με σύνεση, έφτασε σε μεγάλη ηλικία δίχως να απολέσει τις διανοητικές 

του ικανότητες: «ἐπεί τις αὐτὸν ἤρετο τίνι διαίτῃ χρώμενος οὕτως ἐμμελῶς καὶ 

μετὰ αἰσθήσεως τοσοῦτον χρόνον ζήσειεν, ‘οὐδὲν πώποτε, εἶπεν, ἡδονῆς ἕνεκεν 

πράξας»47.  

Κατά τον Κλέαρχο, η υποχώρηση στην τρυφή επέρχεται ως επακόλουθο 

της προόδου του υλικού πολιτισμού και του συνακόλουθου κορεσμού. Εκδη-

λώνεται ως εκθήλυνση48, αρχικά του σώματος και μετέπειτα του πνεύματος, 

καθώς, όσοι σαγηνεύονται από την χλιδή, επιθυμούν να αποκτήσουν ανέσεις, οι 

οποίες συνδέονται περισσότερο με τις γυναίκες και τις εξελίσσουν αρκετά βή-

ματα παραπέρα. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, υιοθετούνται μη οικείες 

στον ανθρώπινο οργανισμό συμπεριφορές και οι υπερβολές αυτών των ανθρώ-

πων, τελικά καταλήγουν στην ύβρη και αυτό τους οδηγεί στην καταστροφή, η 

οποία συχνά έρχεται με παρεμφερείς τρόπους με τους οποίους εξασφάλιζαν 

πρότερα την ηδονή.    

Το χωρίο όπου μνημονεύεται η παρακμή των Λυδών, αποτελεί αντιπρο-

σωπευτικό παράδειγμα αυτής της πορείας από την χλιδή στην καταστροφή49. 

                                                           
44 Μνημονεύεται ο ζωγράφος Παρράσιος, ο οποίος αν και διήγε τρυφηλό βίο, φρόντιζε να 

επισημαίνει ότι ζούσε εκτιμώντας τις ανέσεις και υπεραγαπούσε ταυτόχρονα την αρετή (Fr. 

41 – 42). Συνεπώς ασπαζόταν τις αντιλήψεις του Αρίστιππου του Κυρηναίου (βλ. ενδ. Διογέ-

νης Λαέρτιος ΙΙ 74 – 75). Βέβαια άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αντιμετωπίζουν την τρυφή και 

ως κινητήρια εκπολιτιστική και εμπορική δύναμη, όπως για παράδειγμα ο Μιλήσιος Κλύτος, 

ο οποίος απέδιδε την άνοδο της Σάμου, στην αγάπη του Πολυκράτη για την πολυτέλεια 

(FGrH 490 F2).  
45 Συναντάμε αναφορές στους Λυδούς (Fr. 43) τους Σάμιους (Fr. 44), τους Μιλήσιους (Fr. 

45), τους Σκύθες (Fr. 46), τους Έλληνες της Ιταλίας (Fr. 47 – 48) και τους Μήδους (Fr. 49). 
46 Fr. 50 – 61. Αναφέρονται ανάμεσα σε άλλους, ο βασιλιάς των Περσών, ο ομοεθνής του 

Καντίβαρις, ο ηγεμόνας των Μαριανδυνών Σάγαρις, ο Πύθιλος, οι αυλητές Τέχνων και Χάρ-

μος, ο Αβδηρίτης Ανάξαρχος και ο Φάλαρις. 
47 Fr. 62. 
48 Είναι προφανές ότι κατά την κυρίαρχη αντίληψη του αρχαίου κόσμου, η οποία ήταν εμφα-

νώς σεξιστική, η εκθήλυνση αποτελεί συνακόλουθα σημείο ηθικής παρακμής. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι σε κάποια σημεία του αριστοτελικού έργου προβάλλεται ανοικτά η κατωτε-

ρότητα της γυναίκας έναντι του άνδρα (Πολιτικά 1254 b 10 – 14).  
49 Fr. 43 a. Σε παρόμοιο πνεύμα και με πίστη στην θεοδικία, παραδίδεται παρόμοια διήγηση 

για τους Ταραντίνους (Fr. 48), οι οποίοι, αφού ισχυροποιήθηκαν και προόδευσαν, διεφθάρη-

σαν από την τρυφή και υιοθέτησαν συμπεριφορές όπως η αποτρίχωση και η ένδυση με πολυ-

τελή ενδύματα. Έπειτα, κατέστρεψαν την πόλη των Ιαπύγων, Κάρβινα και εκπόρνευσαν τις 
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Έτσι, αναφέρεται ότι οι Λυδοί, κατασκεύασαν κήπους, τους οποίους ωστόσο 

φρόντισαν να προφυλάξουν από τις ακτίνες του ήλιου, θεωρώντας αυτήν την 

πρακτική ως απαύγασμα καλαισθησίας. Στη συνέχεια, διέπραξαν ύβρη, καθώς 

σε αυτόν τον τόπο, περιέπεσαν στην ασχημοσύνη να βιάζουν τις γυναίκες των 

γειτονικών λαών και οι απρέπειές τους είχαν ως επακόλουθο να καταστούν θη-

λυπρεπείς με αποτέλεσμα να διαγραφεί γι’ αυτούς η επερχόμενη καταστροφή: 

«…καὶ τέλος τὰς ψυχὰς ἀποθηλυνθέντες ἠλλάξαντο τὸν τῶν γυναικῶν βίον, διό-

περ καὶ γυναῖκα τύραννον ὁ βίος εὕρετο αὐτοῖς μίαν τῶν ὑβρισθεισῶν Ὀμφά-

λην…». Έτσι, ο ηθικός τους ξεπεσμός, επέτρεψε σε κάποιο από τα θύματά τους, 

την Ομφάλη, να αποκτήσει πολιτική εξουσία και αυτή απέδωσε την αρμόζουσα 

τιμωρία με έναν τρόπο, ο οποίος στηρίχθηκε στις διακρίσεις ανάμεσα στις κοι-

νωνικές τάξεις και το φύλο, οι οποίες ίσχυαν ανάμεσα στους Λυδούς, αφού τα 

επίχειρα της κακίας τους ήταν να άρχονται από μία βασίλισσα, που θεωρούνταν 

κατώτερη κοινωνικά όντας γυναίκα και πρώην υπόδουλη: «ἥτις (ενν. Ὀμφάλη) 

πρώτη κατῆρξε μὲν τῆς εἰς Λυδοὺς πρεπούσης τιμωρίας. τὸ γὰρ ὑπὸ γυναικὸς ἄρ-

χεσθαι ὑβριζομένους σημεῖόν ἐστι βίας. οὖσα οὖν καὶ αὐτὴ ἀκόλαστος καὶ ἀμυνο-

μένη τὰς γενομένας αὐτῇ πρότερον ὕβρεις τοῖς ἐν τῇ πόλει δούλοις τὰς τῶν δε-

σποτῶν παρθένους ἐξέδωκεν ἐν ᾧ τόπῳ πρὸς ἐκείνων ὑβρίσθη· εἰς τοῦτον οὖν 

συναθροίσασα μετ' ἀνάγκης συγκατέκλινε τοῖς δούλοις τὰς δεσποίνας». 

Όμως συχνά, τα ίδια τα θύματα των εγκληματικών ακροτήτων, όσων δε-

λεάζονται και εκτραχύνονται από την τρυφή, καταντούν να συμπεριφέρονται με 

παρόμοιους τρόπους και να δέχονται τελικά με τη σειρά τους την τιμωρία, κα-

θώς και ενώ η Ομφάλη σκότωνε όλους τους εραστές της, εν τέλει κάποιος Λυ-

δός ευγενικής καταγωγής, εξεγέρθηκε τόσο ενάντια σε αυτήν, όσο και εναντίον 

του βασιλιά Μίδα, ο οποίος παραδομένος στην τρυφή είχε απολέσει κάθε αν-

δροπρεπές γνώρισμα του χαρακτήρα του. Μάλιστα, λόγω της έλλειψης παιδείας 

που τον διακατείχε, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο αναισθησίας, ώστε να αποκα-

λείται σκωπτικά όνος και έτσι, ο ανώνυμος Λυδός ευγενής, εκδικήθηκε τον Μί-

δα τραβώντας τον από τα αυτιά για να τον ταπεινώσει50. 

                                                                                                                                                                                     

γυναίκες και τα παιδιά των κατοίκων στα ιερά της πόλης, με συνέπεια αυτή η ανοσιότητα να 

προκαλέσει την οργή του Δία, ο οποίος τους κατακεραύνωσε. Ωστόσο, όπως αναφέρει στη 

συνέχεια του κειμένου ο Αθήναιος, οι Ιάπυγες είχαν ήδη παρακμάσει, όταν βασανίστηκαν 

από αυτή τη συμφορά, καθώς είχαν εγκαταλείψει τον μετρημένο βίο και περιέπεσαν στην 

τρυφή, υιοθετώντας πρακτικές όπως το να μακιγιάρουν τα πρόσωπά τους, να φορούν κεφα-

λόδεσμους και περούκες και να είναι ενδεδυμένοι με ανθοστόλιστα ιμάτια, ενώ θεωρούσαν 

επιπλέον επαίσχυντη την εργασία και τελικά προσέβαλαν τους θεούς. Φαίνεται συνεπώς ότι 

η καταστροφή που τους επεφύλαξαν οι Ταραντίνοι προέκυψε ως απόρροια των δικών τους 

ατοπημάτων (Ἀθήναιος XII 522f – 523b).   
50 «πρὸς ἣν εἷς τῶν Λυδῶν εὐγενὴς ἀνὴρ ὁρμήσας καὶ τῇ παρ' αὐτοῖς Μίδου βασιλείᾳ βαρυν-

θείς, τοῦ μὲν Μίδου ὑπ' ἀνανδρίας καὶ τρυφῆς [καὶ] ἐν πορφύρᾳ κειμένου καὶ ταῖς γυναιξὶν ἐν 

τοῖς ἱστοῖς συνταλασιουργοῦντος, Ὀμφάλης δὲ πάντας τοὺς συγκατακλιθέντας αὑτῇ ξενοκτο-

νούσης, ἀμφοτέρους ἐκόλασε, τὸν μὲν ὑπὸ ἀπαιδευσίας κεκωφημένον τῶν ὤτων ἐξελκύσας, ὃς 

διὰ τὴν τοῦ φρονεῖν ἔνδειαν τοῦ πάντων ἀναισθητοτάτου ζῴου τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε· τὴν δὲ ....» 

(Fr. 43a). Φαίνεται ότι η άγνωστη πηγή του Αθήναιου για αυτή την αφήγηση, αποπειράται να 
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Σε ορισμένες περιστάσεις, όσοι έχουν διαφθαρεί από την τρυφή δείχνουν 

μεταμέλεια και φαίνεται ότι αποφεύγουν την καταστροφή, όπως οι Μιλήσιοι, οι 

οποίοι μεμφόμενοι για τον τρόπο διαβίωσής τους, πιθανότατα συνετίστηκαν 

αρκετά, ώστε τουλάχιστον να μην υιοθετούν προκλητική συμπεριφορά: «Κλέ-

αρχος δὲ ἐν τετάρτῳ Βίων ζηλώσαντάς φησι τοὺς Μιλησίους τὴν Κολοφωνίων 

τρυφὴν διαδοῦναι καὶ τοῖς πλησιοχώροις, ἔπειτ' ὀνειδιζομένους λέγειν ἑαυτοῖς· 

‘οἴκοι τὰ Μιλήσια κἀπιχώρια καὶ μὴ ἐν τῷ μέσῳ.’»51. Όμως, συνήθως η παράδο-

ση του σώματος στην τρυφή, ακολουθείται από την υποχώρηση του πνεύματος 

σε αυτήν και οδηγεί στην καταστροφή και φαίνεται ότι το έργο του Κλέαρχου, 

αποτελούσε ένα εγχείρημα να καταδειχτεί αυτός ακριβώς ο ισχυρισμός. Περι-

γράφεται σε αυτό έμμεσα, ο χαρακτήρας εκείνου του ατόμου ή ακόμη και ολό-

κληρου έθνους, που έχει υποκύψει στη σαγήνη του τρυφηλού βίου και εξιστο-

ρείται διεξοδικά η ταραχώδης κατακρήμνιση που ακολουθεί αυτή τη ζωή.   

Επιπλέον, ο Κλέαρχος συνδέει στα έργα του την τρυφή με την κολακεία, 

όπως είναι εμφανές στο σύγγραμμά του Γεργίθιος, όπου διερευνά την προέλευ-

ση του όρου Κόλαξ και περιγράφει στα υπάρχοντα χωρία αυτού του έργου τις 

συνήθειες των κολάκων στην Κύπρο52. Έτσι, εντοπίζει την καταγωγή του όρου 

σε κάποιον κόλακα του Αλεξάνδρου, ο οποίος καταγόταν από την Γέργιθα της 

Τρωάδας53, ενώ επικρίνει με σφοδρότητα τους κόλακες και την επίδραση των 

                                                                                                                                                                                     

ερμηνεύσει την μυθική εξιστόρηση, κατά την οποία ο Μίδας απέκτησε αυτιά όνου (Βλ. σχετ. 

με την αντίληψη κατά την οποία ο Μίδας ήταν ανόητος Hyginus, Fabulae 191), ενώ η διή-

γηση για την Ομφάλη φαίνεται να ερμηνεύει με τον ίδιο τρόπο την συνάντησή της με τον 

Ηρακλή, ο οποίος κατά τον μύθο υπήρξε δούλος της για τρία χρόνια (Βλ. ενδ. Παλαίφατος, 

Περὶ ἀπίστων 44, Διόδωρος Σικελιώτης IV 31, 5 – 8). Αν και το κείμενο του Αθήναιου δια-

κόπτεται σε αυτό το σημείο, γίνεται κατανοητό, ότι κάτι δυσάρεστο συνέβη στην Ομφάλη, η 

οποία από θύμα, εξελίχθηκε σε θύτη και κατέστη ξανά θύμα. Παρόμοια είναι και η διήγηση 

σχετικά με τους κατοίκους των Λοκρών, οι οποίοι, όντας θύματα της βαναυσότητας του τυ-

ράννου Διονυσίου, εκπόρνευσαν, βασάνισαν και έφαγαν την γυναίκα και τα παιδιά του (Fr. 

47). Άλλα θύματα της βαναυσότητας αυτών που αλλοτριώνονται από την τρυφή, αντιδρούν 

με διαφορετικό τρόπο, όπως φαίνεται από την αντίδραση των γυναικών από τη Θράκη στη 

σκληρότητα των Σκυθών εξουσιαστών τους. Σύμφωνα με το χωρίο, οι γυναίκες των Σκυθών, 

χάραζαν σχέδια με καρφίτσες, στα σώματα των γυναικών των Θρακών γειτόνων τους. Αργό-

τερα, επιχειρώντας να εξαλείψουν το όνειδος, τα θύματα χάραζαν σχέδια σε όλο το σώμα 

τους, ώστε να μετατρέψουν τα σημάδια της επονείδιστης δουλείας τους σε σημεία καλλωπι-

σμού (Fr. 46). Σε αυτά τα χωρία εμφανώς γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στον πο-

λιτισμό και την βαρβαρότητα, η οποία εκπροσωπείται βέβαια κυρίως από λαούς μη Ελληνι-

κούς, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν είναι ικανοί να υποκύψουν σε αυτή, όπως 

δείχνει το παράδειγμα των Λοκρών. Αυτή η διάκριση υπάρχει στα κείμενα και άλλων εκπρο-

σώπων της σχολής, όπως παρατηρήσαμε σχολιάζοντας το Περί μέθης του Χαμαιλέοντα. 
51 Fr. 45.  
52 Fr. 19 – 20.  
53 Το κείμενο του Αθήναιου μνημονεύει ως ιδρυτές της πόλης, Τρώες αιχμαλώτους του Τεύ-

κρου, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Κύπρο επιθυμώντας να εγκατασταθούν ξανά στα πατρο-

γονικά τους εδάφη (βλ. σχετ. με την Γέργιθα Ἡρόδοτος V 122, VII 43, Ξενοφῶν, Ἕλληνικα 

ΙΙΙ 1. § 15, Πλούταρχος, Φωκίων 18). Τελικά η πόλη καταστράφηκε από τον Άτταλο, ο ο-

ποίος την έχτισε από την αρχή κοντά στις πηγές του Κάικου (Στράβων ΧΙΙΙ α 70).  
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πρακτικών τους: «διηγεῖται δὲ οὕτως, τὴν κολακείαν ταπεινὰ ποιεῖν τὰ ἤθη τῶν 

κολάκων καταφρονητικῶν ὄντων τῶν περὶ αὐτούς. σημεῖον δὲ τὸ πᾶν ὑπομένειν 

εἰδότας οἷα τολμῶσι. τὰ δὲ τῶν κολακευομένων ἐμφυσωμένων τῇ  κολακείᾳ, χαύ-

νους καὶ κενοὺς ποιοῦντα, πάντων ἐν ὑπεροχῇ παρ' αὐτοῖς ὑπολαμβάνεσθαι κα-

τασκευάζεσθαι»54. Παρέχει ακόμη και την απεικόνιση των πρακτικών και των 

καθηκόντων κάποιων κατηγοριών κολάκων της πατρίδας του, περιγράφοντας 

ουσιαστικά ένα δίκτυο πληροφοριών της κυπριακής αριστοκρατίας55. Φαίνεται 

λοιπόν, ότι το έργο του επιχειρούσε επιπλέον να παρουσιάσει τον χαρακτήρα 

του κόλακα, προσδιορίζοντας τον κοινωνικό του ρόλο και τις πολιτικές πρακτι-

κές, οι οποίες επέβαλλαν την ανάπτυξή του. Ο Γεργίθιος, αποτελεί ένα έργο, το 

οποίο πιθανότατα προσεγγίζει αρκετά τους χαρακτήρες του Θεόφραστου, του-

λάχιστον ως ένα βαθμό στην κεντρική του ιδέα, καθώς ο κόλακας συναντάται 

και ανάμεσα στους Χαρακτῆρες. Άλλωστε, και ο Μένανδρος, ο οποίος ήταν οι-

κείος του Θεοφράστου, έγραψε την κωμωδία Κόλαξ56, γεγονός που αποτελεί 

ίσως ένδειξη ότι απασχόλησε αυτή η θεματολογία τους μαθητές του Ερέσιου57.  

Η περιγραφή χαρακτήρων απασχόλησε και τον Σάτυρο, ο οποίος στους 

δικούς του Χαρακτῆρες, φρόντισε να περιγράψει τον άσωτο, χαρακτηρίζοντάς 

τον εχθρό της ίδιας του της περιουσίας, αφού την σπαταλά ασυλλόγιστα προ-

σπαθώντας να κατακτήσει απολαύσεις: «οἱ δὲ μὴ οὕτως ἄσωτοι κατὰ τὸν 

Ἄμφιν· πίνουσ' ἑκάστης ἡμέρας δι' ἡμέρας, διασειόμενοι τοὺς κροτάφους ὑπὸ τοῦ 

ἀκράτου, καὶ κατὰ τὸν Δίφιλον ‘κεφαλὰς ἔχοντες τρεῖς ὥσπερ Ἀρτεμίσιον,’ ‘πο-

λέμιοι τῆς οὐσίας ὑπάρχοντες, ὡς Σάτυρος ἐν τοῖς περὶ χαρακτήρων εἴρηκεν, κα-

τατρέχοντες τὸν ἀγρόν, διαρπάζοντες τὴν οἰκίαν, λαφυροπωλοῦντες τὰ ὑπάρχο-

ντα, σκοποῦντες οὐ τί δεδαπάνηται ἀλλὰ τί δαπανηθήσεται, οὐδὲ τι περιέσται 

ἀλλὰ τι οὐ περιέσται, ἐν τῇ νεότητι τὰ τοῦ γήρως ἐφόδια προκαταναλίσκοντες, 

χαίροντες τῇ ἑταίρᾳ, οὐ τοῖς ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ, οὐ τοῖς συμπόταις»58. Όπως 

έχει επισημάνει ο I. Volt, συναντάμε το έναυσμα για αυτήν την περιγραφή του 

ασώτου στο έργο του Αριστοτέλη (Ἠθικά Νικομάχεια 1121 a8 – b10)59. Αυτό 

το χωρίο αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο τμήμα του έργου καθιστώντας την 

                                                           
54 Fr. 19 – 20 (Ἀθήναιος VI 245 c – d).  
55 Βλ. σχετ. και F. S. Russell, Information Gathering in Classical Greece, University of 

Michigan Press, Ann Arbor, 1999, σελ. 103 – 114.  
56 Βλ. ενδ. και Menander – The Plays and Fragments, M. Balme (trans.), Oxford University 

Press, Oxford, 2001, σελ.232 – 240. 
57 Επίσης, ο Ηρακλείδης, ο επονομαζόμενος Λέμβος, ασχολήθηκε με παρεμφερές θέμα,  κα-

θώς έγραψε τον Λεμβευτικό λόγο , έργο το οποίο πιθανότατα είχε ως κεντρικό θέμα τους κό-

λακες, αφού λέμβος αποκαλείται μεταφορικά ο παράσιτος και από αυτό το έργο, κατά την 

μαρτυρία του Διογένη Λαέρτιου, απέκτησε το προσωνύμιο Λέμβος: «γεγραφὼς τὴν Διαδοχὴν 

ἐν ἓξ βιβλίοις καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβος ἐκαλεῖτο» (Διογένης Λαέρτιος V 94). 
58 Ἀθήναιος IV 168e. Βλ. σχετ. με τον Σάτυρο και Θεόφραστος, Χαρακτήρες, Αρίστων ο 

Κείος - Για την αλαζονεία, Σάτυρος - Περί χαρακτήρων, Σ. Γκιργκένης (μτφρ.), Εξάντας, Α-

θήνα, 2001. 
59 I. Volt, Character Description and Invective – Peripatetics between Ethics, Comedy and 

Rhetoric, οπ. παρ., σελ. 160 – 162.  
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εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το έργο δύσκολη υπόθεση. Ο 

Σάτυρος ακολουθεί βέβαια την παράδοση του Θεόφραστου, όπως καθίσταται 

εμφανές από τον τίτλο του έργου, αλλά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με 

βεβαιότητα αν επιχείρησε να εισαγάγει κάποια καινοτομία στην δική του προ-

σέγγιση.  

Διαθέτουμε ακόμη εκτενή αποσπάσματα από το εγχείρημα του Αρίστωνα 

του Κείου, στην μελέτη των χαρακτήρων, αφού το έργο του, Περὶ τοῦ κου̣φίζειν ̣

ὑπερηφανίας, είχε ως αντικείμενο την μελέτη της αλαζονείας60. Αυτό το σύγ-

γραμμα πιθανώς είχε συνταχθεί σε μορφή επιστολής και όσα χωρία του διατη-

ρούνται, βρίσκονται στο έργο του Φιλόδημου. Το πρώτο τμήμα του έργου έχει 

τη μορφή παραινέσεων προς τον άνθρωπο, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι έχει κα-

ταστεί αλαζόνας και γίνεται προσπάθεια να προσφερθεί βοήθεια σε αυτόν, τον 

εξαπατημένο από την αλαζονεία άνθρωπο, ώστε να κατορθώσει να απαλλαγεί 

από το πάθος του. Στη συνέχεια, στο δεύτερο τμήμα του έργου παρατίθεται η 

περιγραφή διαφόρων χαρακτήρων, οι οποίοι αποτελούν διάφορες λεπτές εκ-

φάνσεις των αλαζόνων και σκιαγραφούνται επίσης οι οδυνηρές συνέπειες που 

επιφέρει στον άνθρωπο η συμπόρευση με μία συμπεριφορά σύμφωνη με τις ε-

πιταγές αυτών των τρόπων συμπεριφοράς. 

Στα σωζόμενα χωρία αυτού του έργου εντοπίζονται αρκετά ανέκδοτα, 

όπου γίνεται μνεία χαρακτηριστικών περιστατικών από τη ζωή διαφόρων προ-

σώπων και αυτή η πρακτική καθιστά πιο ζωντανό το κείμενο του Αρίστωνα61, ο 

οποίος εντόπιζε τις απαρχές του πάθους της αλαζονείας στην καλή τύχη62. Ό-

πως παρατηρεί η Β. Τσούνα, η συμπεριφορά του υπερήφανου διαπλάθεται από 

το δίπολο, το οποίο σχηματίζουν η πίστη του στην κατωτερότητα των συναν-

θρώπων του και η εμπιστοσύνη στην προσωπική του ανωτερότητα και κατά 

συνέπεια, η συμπεριφορά του επηρεάζει και τον κοινωνικό ιστό, αφού τα αντι-

κείμενα προς τα οποία στρέφει την περιφρόνησή του είναι οι συμπολίτες του63. 

                                                           
60 Fr. 13 – 16. Κάποιοι μελετητές απομακρύνονται από την κυρίαρχη αντίληψη αποδίδοντας 

το έργο στον Στωικό Αρίστωνα από την Χίο [βλ. Ενδ. G. Ranocchia, “L’ Autore del Περὶ τοῦ 

κο̣υφίζειν̣ ὑπερηφανίας – Un Problema Riaperto”, στο Aristo of Ceos – Text, Translation and 

Discussion, οπ. παρ., σελ. 239 – 260 και Α. Μ. Ioppolo, “Il Περὶ τοῦ κουφίζειν ὑπερηφανίας: 

una Polemica Antiscettica in Filodemo?”, στο Atti del Convegno sull’ Epicureismo Greco e 

Romano, G. Giannantoni, M. Gigante (eds.), Bibliopolis, Naples, 1996, 715 – 734].  Περισ-

σότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο του Αρίστωνα, βλέπε V. Tsouna-McKirahan, 

The Ethics of Philodemus, Oxford University Press, Oxford, 2007, σελ. 142 – 162, και I. 

Volt, (2007), οπ. παρ., σελ. 136 – 150.  
61 Έτσι, ο Αρίστων αναφέρει τον τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο, τον Δίωνα, και τον 

Περικλή (Fr. 13 II), τον Αλέξανδρο, τον Διονύσιο για δεύτερη φορά και τον Δημήτριο τον 

Πολιορκητή (Fr. 13 IV), τον Ρόδιο λυρικό ποιητή Τιμοκρέοντα (Fr. 13 V), τον Αγησίλαο (Fr. 

13 VI) και τον Ξέρξη (Fr. 13 VII).  
62 Fr. 13 Ι.  
63 V. Tsouna-McKirahan, “Aristo on Blends of Arrogance”, οπ. παρ., σελ. 279 – 292.  
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Ο Αρίστων, συνιστούσε σε όσους ευνοούνταν από την τύχη, να χρησιμο-

ποιούν τα λόγια τους μειώνοντάς την και αποφεύγοντας να την αυξάνουν64 και 

επιπροσθέτως προέτρεπε τον αλαζόνα, ως τρόπο ίασης για την κατάστασή του,  

να αντιπαραβάλλει τον εαυτό του με όσους πλεονεκτούν σε κάποιον τομέα, θε-

ωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο συστέλλεται η αυξημένη υπερηφάνεια. Πα-

ράλληλα πρότεινε να αποτρέπεται η σύγκρισή του αλαζόνα με ανθρώπους, που 

υστερούν σε κάτι,  αφού έτσι θα αναπτυσσόταν η πλεονεξία, του, ενώ επίσης 

προειδοποιούσε όποιον κυριευόταν από οίηση να προφυλάσσεται από τον φθό-

νο, τον οποίο επιφέρει η διαγωγή του και να έχει επίγνωση, ότι τυχόν πτώση 

του θα προκαλέσει χαρά στους συνανθρώπους του65. Ως υπόδειγμα συμπεριφο-

ράς πρότεινε τη στάση των ισχυρών ανδρών του παρελθόντος, οι οποίοι παρά 

την δύναμη που διέθεταν, συμπεριφέρονταν σε όλους σαν ίσοι και τόνιζε ότι η 

επίδειξη αλαζονικής συμπεριφοράς αποτελεί μικροπρέπεια66. 

Κατά τον Αρίστωνα, ο αλαζόνας δεν δέχεται βοήθεια, τόσο λόγω της έ-

παρσης, η οποία τον διακατέχει, όσο και εξαιτίας της υποτίμησης προς τους άλ-

λους, ενώ σε περίπτωση κατά την οποία λάβει βοήθεια, αρνείται να δεχτεί υπο-

δείξεις, δεν είναι συνεργάσιμος, επιθυμεί αναγνώριση για όλες του τις πράξεις 

και εν τέλει ανακουφίζεται από την υπεροψία του με την αποτυχία του67. Επι-

πλέον, περιφρονεί τους άλλους και αρέσκεται να εξυψώνει τον εαυτό του μειώ-

νοντας την προσωπικότητα των συνανθρώπων του. Ο Αρίστων συνιστά στον 

υπερόπτη να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στο μεγαλείο της ψυχής και την 

αλαζονεία, σημειώνοντας ότι η αδιαφορία απέναντι στα δώρα της τύχης, αποτε-

λεί γνώρισμα του μεγαλόψυχου, καθώς αυτά τα υπερβαίνει το μεγαλείο της ψυ-

χής του68, ενώ γνωστοποιεί ότι ενδέχεται οι εναλλαγές της τύχης, να καταστή-

σουν τον αλαζόνα θύμα της αλαζονείας άλλων και παρομοιάζοντας την οίηση 

με νοητική πάθηση, επισημαίνει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ανοησία ή τρέλα69. 

Στη συνέχεια ο Αρίστων παρέχει τις περιγραφές διαφόρων χαρακτήρων, 

οι οποίοι συνδέονται στενά μεταξύ, καθώς αποτελούν υποείδη του αλαζόνα και 

καθορίζονται από τη συνένωση διαφόρων ηθικών ελαττωμάτων αναμεμιγμένων 

με δόσεις αλαζονείας. Έτσι, σκιαγραφώντας το πορτρέτο του απερίσκεπτου, 

ακολουθώντας ως ένα βαθμό την αντίστοιχη μελέτη του Θεόφραστου, δηλώνει 

ότι ο αὐθάδης απεικονίζεται ως κράμα αυθάδειας, αλαζονείας και περιφρόνη-

σης με κάποιαν δόση απερισκεψίας70 και αποτελεί επακολούθημα της συμπερι-
                                                           
64 Fr. 13 II.       
65 Fr. 13 III.  
66 Fr. 13 IV.  
67 Fr. 13 V.    
68 Fr. 13 VI. 
69 Fr. 13 VII.  
70 Fr. 14 Ι – ΙΙ. Σαν παράδειγμα της συμπεριφοράς του απερίσκεπτου, περιγράφει ότι αυτός 

απαιτεί κρύο ή ζεστό νερό στο λουτρό του, δίχως να λάβει πρώτα την γνώμη κάποιου ειδι-

κού, ενώ επιπλέον δεν δίνει όνομα σε έναν σκλάβο που έχει αγοράσει, δεν ανταποδίδει χά-

ρες, δεν έχει την ευγένεια να δηλώσει το όνομά του όταν χτυπάει την πόρτα κάποιου, δεν πα-

ρέχει πληροφορίες σχετικά με την υγεία του όταν ασθενεί και τον επισκέπτεται κάποιος φί-
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φοράς του, να αισθάνεται άσχημα όταν συναντά ανθρώπους, οι οποίοι έχουν 

παρόμοια με αυτόν συμπεριφορά ή δεν επιθυμούν να τον συναναστραφούν, ενώ 

επιπλέον οι πάντες τον αποφεύγουν κρίνοντας τον παράλογο71. 

Περιγράφοντας στη συνέχεια τον ισχυρογνώμονα (αὐθέκαστος), εξηγεί 

ότι διαφέρει από τον αυθάδη, καθώς δεν είναι απερίσκεπτος, ούτε παράλογος, 

αλλά ακολουθεί τη γνώμη του και πιστεύει ότι έχει δίκιο στα πάντα και θα επι-

τύχει αν βασίζεται σε υπερβολικό βαθμό στον εαυτό του, ενώ θα αποτύχει σε 

περίπτωση που στηριχτεί σε άλλους72. Καθώς χαρακτηρίζεται από έλλειψη ε-

μπιστοσύνης απέναντι στις απόψεις των άλλων ανθρώπων, δεν ενοχλείται αν 

αποκληθεί ισχυρογνώμων, αλλά επιθυμώντας να δείξει την αυτοτέλεια του στο-

χασμού του, ανακοινώνει στους επικριτές του, ότι, όσοι επιδεικνύουν σεβασμό 

απέναντι στους άλλους σαν να ήταν παιδαγωγοί τους, φέρονται σαν μικρά παι-

διά, ενώ νοιώθει σαν να είναι ο μοναδικός φιλόσοφος και πιστεύει ότι δύναται 

να επιζήσει ακόμη και στην ερημιά73. Ως επακόλουθο της στάσης του, οι υπο-

θέσεις του δεν ευδοκιμούν, προκαλώντας την επιχαιρεκακία των ανθρώπων, 

κανείς δεν του παρέχει βοήθεια και τελικά αισθάνεται μεταμέλεια για πολλές 

πράξεις του και εισπράττει λοιδορίες74.  

Σε ακόμη πιο άσχημη μοίρα από τον ισχυρογνώμονα βρίσκεται ο παντει-

δήμων, ο οποίος πιστεύει, ότι γνωρίζει τα πάντα, γνωστοποιώντας ότι έχει απο-

κομίσει κάποιες από τις γνώσεις του, συναναστρεφόμενος με τους καλύτερους 

δασκάλους, ενώ επιπλέον έχει αποκτήσει κάποιες άλλες μόνος του και έχει επι-

νοήσει ο ίδιος κάποια επιτεύγματα75. Ο Αρίστων σημειώνει επιπλέον ότι ακόμη 

και αυτοί που πραγματικά είναι πολυμαθείς δεν γνωρίζουν ένα θέμα ενδελεχώς, 

αλλά έχουν μία γενική ιδέα σχετικά με μία σειρά διαφόρων θεμάτων, ενώ οι 

αποτυχίες τους υπερτερούν των επιτυχιών τους. Εν τέλει, με τη διαγωγή του ο 

παντειδήμων αποκομίζει τον ψόγο του πλήθους και όποτε οι προσπάθειές του 

δεν ευδοκιμούν, απευθύνεται σε όποιον είναι εύκαιρος εκείνη τη στιγμή, πιστο-

ποιώντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο ίδιος είναι ο χειρότερος άνθρωπος76.  

                                                                                                                                                                                     

λος, αλλά ούτε και ο ίδιος όταν αντίστοιχα επισκέπτεται κάποιον φίλο του, που ασθενεί τον 

ρωτά για την κατάσταση της υγείας του και τέλος, θα συντάξει μία επιστολή δίχως να χρησι-

μοποιήσει σε αυτήν εκφράσεις που επιβάλλει η στοιχειώδης ευγένεια. 
71 Fr. 14 IV.  
72 Fr. 14 II. Η περιγραφή του ισχυρογνώμονα έχει ομοιότητες με χαρακτήρες, οι οποίοι περι-

γράφονται από τον Θεόφραστο, ειδικότερα τον ὑπερήφανο: «ἡ ὑπερηφανία καταφρόνησίς τις 

πλὴν αὑτοῦ τῶν ἄλλων», αλλά και με τον ακραία φιλο – ολιγαρχικό.  
73 Fr. 14 ΙΙΙ. 
74 Fr. 14 IV.  
75 Fr. 14 ΙΙΙ. Ο Αρίστων, περιγράφοντας τα γνωρίσματα του παντειδήμονος αναφέρει ότι αυ-

τός θα κατασκευάσει οικία και πλοίο, χωρίς να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνιτών, 

θα συντάξει νομικά κείμενα δίχως να συμβουλευτεί ειδικευμένους νομικούς, θα παριστάνει 

τον ιατρό στον εαυτό του και τους δούλους του, αλλά ακόμη και σε άλλους, ενώ θα ασχολη-

θεί με γεωργικές και εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευση.  
76 Fr. 14 V.  
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Άλλος ένας χαρακτήρας, ο οποίος περιγράφεται από τον Αρίστωνα, είναι 

ο υπερόπτης, του οποίου δεν διατηρείται εκτενής περιγραφή. Υποκατηγορία 

του αποτελεί ο σεμνοκόπος, ο οποίος αποτελεί απόκλιση από τον χαρακτήρα 

του σεμνού ανθρώπου, τον οποίον πασχίζει να αντιγράψει με τις εκφράσεις του, 

την ενδυμασία του και γενικά με τις πράξεις του77. Μνημονεύει επίσης και τον 

υπερφίαλο, δηλώνοντας ότι αυτός ο άνθρωπος, φέρεται υποτιμητικά απέναντι 

στους συνανθρώπους του, σείει αποδοκιμαστικά το κεφάλι του και τους λοξο-

κοιτά, αποδοκιμάζοντας ακόμη και όσους κατά γενική παραδοχή θεωρούνται 

σπουδαίοι και προβάλλει τη δική του ανωτερότητα78. Επίσης δηλώνει ότι ο υ-

περήφανος είναι και υπερόπτης, αλλά ο υπερόπτης δεν είναι υπερήφανος79, κά-

νει μία μνεία στον φιλέπαινο80 και περιγράφει με ποιόν τρόπο ο πολυπράγμων 

καθίσταται αδιάκριτος και ενοχλητικός, εισβάλλοντας στην προσωπική ζωή 

των ανθρώπων81.  

Επιπλέον περιγράφει τον χαρακτήρα του είρωνα, ο οποίος συχνά, ενώ 

συζητά, λέει τα αντίθετα από αυτά που εννοεί, επαινώντας όσους ψέγει, επικρί-

νοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και όσους είναι αξιέπαινοι, αλλάζει το νόημα 

των λόγων του και κατέχει μεγάλη ικανότητα στην εξεύρεση απόψεων ενώ δια-

κρίνεται για την εξαιρετική του πειθώ82. Ο είρων περιπαίζει τους συνομιλητές 

του, μορφάζει και μειδιά, τινάζεται ξαφνικά σαν να έχει αιφνιδιαστεί από κά-

ποιον, ενώ σιωπά για αρκετό χρόνο και αν τυχόν επαινείται, αντιδρά κάνοντας 

δηλώσεις όπως: «“ἐγὼ γὰρ οἶδα τί πλ[ήν γε] τούτου ὅτι [οὐ]δὲν οἶδα;” καὶ “τίς 

γὰρ [ἡ]μῶν λ[ό]γος;” καὶ “εἰ δή τις ἡμ[ῶ]̣ν ̣ἔστα[ι μ]νεία”· καὶ πολὺσ̣ [εἶ]ναι 

τ[ῷ]· “μακάριοι τ[̣ῆ]ς φύ̣σεως ε̣ἰ δ[ή] τινες” ἢ “τῆς δυνάμεως” ἢ “τ[ῆς] τύ-

χης”»83. Επιπροσθέτως, δεν μνημονεύει ποτέ κάποιον με τον όνομά του, αλλά 

                                                           
77 Fr. 14 VI.  
78 Στο ίδιο, στη συνέχεια του αποσπάσματος, συναντάμε ακόμη κάποια αναφορά στον Σω-

κράτη μέσω της παράθεσης ενός στίχου από το έργο του Αριστοφάνη Νεφέλαι (362): «ὅ̣τι̣ 

βρενθύει τ' ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τὠφθαλμὼ παραβάλλεις». Ενδεχομένως και ο υπερφίαλος να 

σχετίζεται με τον ὑπερήφανο, ο οποίος περιγράφεται από τον Θεόφραστο.  
79 Fr. 14 V.  
80 Fr. 15. Αυτός ο χαρακτήρας ενδεχομένως να ταυτιζόταν με τον ἄρεσκο του Θεόφραστου: 

«Ἡ δὲ ἀρέσκειά ἐστι μέν, ὡς ὅρῳ περιλαβεῖν, ἔντευξις οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίστῳ ἡδονῆς παρασκευ-

αστική». Πιθανότατα ενδιέφερε και τον Φιλόδημο, από τον οποίο άλλωστε προέρχεται και το 

χωρίο, που μνημονεύεται ο Αρίστων (βλ. σχετ. με το έργο του Φιλόδημου και M Capasso, 

“Per una Ricostruzione del De vitiis de Filodemo”, Proceedings of the 25th International 

Congress of Papyrology, Ann Arbor (2007), American Studies in Papyrology, Ann Arbor 

(2010), σελ. 97 – 104.  
81 Fr. 16.  
82 Fr. 14 VII. Ο εἴρων έχει ομοιότητες με την περιγραφή του Θεόφραστου, καθώς «ἐπαινεῖν 

παρόντας, οἷς ἐπέθετο λάθρα» και «ἰδὼν φῆσαι μὴ ἑωρακέναι». Οι αντιλήψεις τόσο, του Θεό-

φραστου, όσο και του Αρίστωνα, θεμελιώνονται στον αριστοτελικό ορισμό της ειρωνείας: 

«περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς ὁ μὲν μέσος ἀληθής τις καὶ ἡ μεσότης ἀλήθεια λεγέσθω, ἡ δὲ προσποί-

ησις ἡ μὲν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἀλαζονεία καὶ ὁ ἔχων αὐτὴν ἀλαζών, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ ἔλαττον εἰρωνεία καὶ 

εἴρων <ὁ ἔχων>» (Ἠθικὰ Νικομάχεια 1108a 19 – 24). 
83 Fr. 14 VII.   
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φροντίζει να προσθέσει κάποιον επιθετικό προσδιορισμό δίπλα σε αυτό, ενώ 

χρησιμοποιεί διττές εκφράσεις και εμφανίζει προσωπικές του αντιλήψεις ως 

σοφές, αποδίδοντάς τες σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι διακρίνονται για την 

επιρροή τους84. Αποτελεί ακόμη γνώρισμα του είρωνος ότι προσποιείται ότι 

ευαρεστείται με την εμφάνιση, την αξιοπρέπεια και τον λόγο του συνομιλητή 

του, αλλά αν προσκληθεί να συζητήσει φοβάται και όλα του φαίνονται αξεπέ-

ραστα προσκόμματα85. Επίσης, δεν δυσκολεύεται να δεχτεί την καταφρόνηση 

των συνομιλητών του, επαινώντας τις ικανότητές τους και υποβαθμίζοντας τις 

δικές του με υπερβολές και ακόμη, αφήνει υπονοούμενα και γνέφοντας υπαινι-

κτικά στους άλλους και γελώντας δυνατά. Επιπλέον επιζητεί να του υποδεικνύ-

ουν τις αδυναμίες του, ώστε να μην τον αφήνουν να υστερεί και επιθυμεί δια-

καώς να του εξιστορήσουν τις επιτυχίες των άλλων προκειμένου να βελτιωθεί 

ακολουθώντας το παράδειγμά τους86.  

Καθίσταται σαφές ότι ο χαρακτήρας του είρωνα, όπως περιγράφεται από 

τον Αρίστωνα, βασίζεται εν μέρει στον Σωκράτη87. Ο φιλόσοφος από την Κέα, 

εκφράζει ασφαλώς αρνητική στάση απέναντι στον Αθηναίο φιλόσοφο, επικρί-

νοντας τον χαρακτήρα του και αρκετά από τα γνωρίσματα του είρωνα απαντώ-

νται στις περιγραφές του Σωκράτη, τις οποίες παραθέτουν ο Πλάτων και ο Ξε-

νοφών. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι η συνήθεια του είρωνα να παραθέτει κά-

ποιον προσδιορισμό δίπλα στο όνομα κάποιου, αποτελεί συνήθεια και του Σω-

κράτη: «Ἱππίας ὁ καλός τε καὶ σοφός»88, ενώ σε άλλο σημείο, ο Ιππίας τον επι-

κρίνει διότι εμπαίζει τον συνομιλητή του θέτοντας ερωτήματα και καταρρίπτο-

ντας τις αντιλήψεις του συνομιλητή του, αλλά ο ίδιος δεν επιθυμεί να εκφράσει 

τη γνώμη του σχετικά με κάποιο ζήτημα89 και ο Ξενοφών μνημονεύει το παρά-

ξενο βλέμμα του Σωκράτη, ο οποίος κοίταζε λοξά90, ενώ ο Πλάτων παραθέτει 

ως γνωστόν ότι ο Σωκράτης δήλωνε πως δεν γνωρίζει τίποτα91.   

                                                           
84 Στο ίδιο.  
85 Fr. 14 VIII.  
86 Στο ίδιο.   
87 Η S. Vogt (“Characters in Aristo”, στο Aristo of Ceos – Text, Translation and Discussion, 

οπ. παρ., σελ. 261 – 278), περιγράφει παραστατικά την διαδρομή της έννοιας της ειρωνείας, 

η οποία υπέστη διάφορες μεταλλάξεις από την εποχή του Πλάτωνα ως τον καιρό του Αρί-

στωνα, καθώς αρχικά ο είρων θεωρούνταν αρχικά υποκριτής, αλλά ο Πλάτων και οι υπόλοι-

ποι σωκρατικοί καθιστούν τον Σωκράτη υπόδειγμα του είρωνα και ο όρος αποκτά θετική έν-

νοια ως συνώνυμο της επίπλαστης μετριοφροσύνης. Ωστόσο, ο Θεόφραστος και ο Αρίστων 

αντιμετωπίζουν την ειρωνεία ως υποκρισία, με την οποία επιζητείται να αποφευχθεί η ειλι-

κρίνεια και οι συνέπειές της. Τελικά ο Αρίστων συνδυάζει την αντίληψη κατά την οποία ο 

είρων είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος δρα υποκριτικά προκειμένου να υπερασπίσει το ατομι-

κό του συμφέρον με την σωκρατική ειρωνεία, η οποία αποτελεί το έναυσμα για την φιλοσο-

φική αναζήτηση της αλήθειας. 
88 Ἱππίας  Μειζων 281 a 1.  
89 Ἀπομνημονεύματα  IV 4, 9.  
90 Συμπόσιον IV, 5.  
91 Ἀπολογία 21 d.  
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Ο Σωκράτης ακόμη δηλώνει στους συνομιλητές του ότι δεν του αρέσει η 

μακρά επιχειρηματολογία γιατί ξεχνά εύκολα92 και απειλεί με αποχώρηση από 

τη συζήτηση με τον Πρωταγόρα93, πράξη η οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί 

ακόμη και σαν παραδοχή της δύσκολης θέσης στην οποία έχει περιέλθει. Στον 

Φαῖδρο επιπλέον, γνωστοποιεί ότι  εκφώνησε έναν επαίσχυντο λόγο94, όπως και 

ο Λυσίας95 και έχει χρέος να εξαγνίσει τον εαυτό του, καθώς διέπραξε ύβρη α-

πέναντι στον έρωτα96. Ακόμη, δέχεται την έντονη επίθεση του Καλλικλή97, ο 

οποίος στηλιτεύει την τάση του να αλλάζει το νόημα των λέξεων98, ενώ και ο 

Θρασύμαχος εκνευρισμένος τον αποκαλεί ανόητο99. Τέλος, στο πλατωνικό Συ-

μπόσιον, ο Αλκιβιάδης δηλώνει ότι ο Σωκράτης εξαπατά100, μνημονεύει ότι οι 

συστρατιώτες του θεωρούσαν ότι τους καταφρονεί101, ενώ ο ίδιος ο Σωκράτης, 

αφού επαινέσει τον Αγάθωνα με σαρκασμό102, αποδίδει την πατρότητα των ι-

δεών τις οποίες πρόκειται να εκφράσει στην Διοτίμα103.  

Ωστόσο, ο Αρίστων παραβλέπει την ισχυρή παιδευτική σημασία της σω-

κρατικής ειρωνείας, αφού ο φιλόσοφος τη μεταχειρίζεται προκειμένου να προ-

βληματίσει τους συνομιλητές του και να ξεκινήσει μαζί τους ένα ταξίδι για την 

αναζήτηση της αλήθειας. Αποτελεί ένα είδος συναγερμού, ο οποίος τους καλεί 

να βγουν από τον πνευματικό τους λήθαργο και συνιστά μια δοκιμασία της ευ-

φυΐας τους, η οποία θα καθορίσει την σημασία, που θα δοθεί από τον Σωκράτη 

στα λεγόμενά τους, ώστε να αναζητήσει απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα. 

Πιθανότατα, ο Αρίστων εξετάζει την ειρωνεία λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχι-

κή έννοια του όρου, η οποία ταυτίζεται με την εξαπάτηση104.  Βέβαια, σύμφωνα 

                                                           
92 Πρωταγόρας 334 d.  
93 Πρωταγόρας 335 c.  
94 Φαῖδρος 243 a – b.  
95 Φαῖδρος 243 c.  
96 Φαῖδρος 242 d.  
97 Γοργίας 482 c  - 486 d. 
98 Γοργίας 483 a.  
99 Πολιτεία 443 a – 445 e.  
100 Πλάτων, Συμπόσιον 222 b. Ειδικότερα, σχετικά με την αρνητική κριτική προς τον Σωκρά-

τη στο Συμπόσιον βλέπε και M. Gagarin, “Socrates’ “Hybris” and Alcibiades’ Failure”, στο 

Phoenix, 31, 1977, σελ. 22 – 37.  
101 Πλάτων, Συμπόσιον 220 c. 
102 Πλάτων, Συμπόσιον 198 a – 199 a. 
103 Πλάτων, Συμπόσιον 201 d.  

104 Αυτό επισημαίνεται από τον Γρ. Βλαστό, ο οποίος μάλιστα θεωρεί ότι η πρακτική του 

Σωκράτη οδήγησε στην αλλαγή της χρήσης του όρου (Σωκράτης – Ειρωνευτής και ηθικός 

φιλόσοφος, μτφρ. Π. Καλλιγάς, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1993, σελ. 59, 67). 

Πβ. και στα έργα του Πλάτωνα Νόμοι 901 e και Σοφιστῆς 268 a – b αλλά στον Ἀριστοτέλη 

Ἠθικά Νικομάχεια  1127 b 23. Σχετικά με την Σωκρατική ειρωνεία βλ. και W.K.C Guthrie, 

Σωκράτης, μτφρ. Τ. Νικολαΐδης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1991, σελ. 170 – 179∙ Π. Νούτσος, “Περί 

ειρωνείας – Sancte Socrates, ora pro nobis” στο Ξανά για τον Σωκράτη, Χ. Τέζας (επιμ.) α-

φιέρωμα στον Ομότιμο καθηγητή Ν. Κ. Ψημμένο, Παν/μιο Ιωαννίνων, 2004, σελ. 219 – 228∙ 

I. Vasiliou, “Socrates' Reverse Irony”, The Classical Quarterly 52 (2002), σελ. 220 – 230 και 
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με την A.M. Ioppolo, ο Αρίστων περιγράφοντας τον Σωκράτη ως είρωνα δεν 

επιθυμεί να κατηγορήσει τον ιστορικό Σωκράτη, αλλά αυτόν που εμφανίζεται 

στους πλατωνικούς διαλόγους και τον οποίο μάλιστα επιδοκιμάζει και ο Αρκε-

σίλαος105. Ωστόσο η Β. Τσούνα αντικρούει αυτήν την άποψη, αφού ούτε όλοι οι 

Περιπατητικοί έχουν θετικοί εικόνα για τον Σωκράτη, ούτε συλλήβδην οι Στωι-

κοί αποδοκιμάζουν τον πλατωνικό Σωκράτη και μάλιστα κατά την ίδια, στα 

Ἠθικά Νικομάχεια (4.7) δεν είναι σαφές ότι από την ανάλυση του είρωνα εξαι-

ρείται μια μάλλον άσχημη περιγραφή του χαρακτήρα του φιλοσόφου106. 

Εν τέλει, ο Αρίστων παρουσιάζει ακόμη μία ομάδα χαρακτήρων, οι οποί-

οι εμφορούνται από αλαζονεία και περιλαμβάνει τους δυσφημούντες και κακο-

λογούντες, περικλείοντας δύο τύπους ανθρώπων, τον εὐτελιστὴ ή ἐξευτελιστὴ 

και τον οὐδενωτὴ ή ἐξουδενωτὴ. Αποτελεί επιδίωξη και των δύο αυτών χαρα-

κτήρων, η υποβάθμιση της προσωπικότητας των συνανθρώπων τους, αλλά δια-

κρίνονται μεταξύ τους ως προς την οξύτητα με την οποία επιδιώκουν αυτό το 

στόχο και ως προς την δριμύτητα της ζημίας που επιθυμούν να προξενήσουν107.  

Φαίνεται ότι στο έργο του, η υπερηφάνεια συνιστά την κυρίαρχη κακία, η 

οποία συμμετέχει ως κύριο συστατικό σε όλα τα άλλα ελαττώματα που αναφέ-

ρονται, ενώ ταυτόχρονα η ύπαρξή της αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου 

να αναπτυχθούν οι υπόλοιπες κακίες108. Ο Αρίστων φαίνεται ότι παρακολουθεί 

στενά την τάση του Θεόφραστου να ασχοληθεί με τη συγγραφή χαρακτήρων, 

επιχειρώντας ωστόσο συνάμα να κατευθύνει αυτήν την ενασχόληση σε διαφο-

ρετικά επίπεδα, καθώς επιχειρεί να εντοπίσει τις λεπτές διαφορές, οι οποίες υ-

πάρχουν σε έναν χαρακτήρα κατατέμνοντας τα γνωρίσματά του, αφού αφιερώ-

νει ολόκληρο έργο στην λεπτομερή περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων 

υποκατηγοριών ενός μόνο χαρακτήρα του αλαζόνα, ενώ αντίστοιχα ο Θεόφρα-

                                                                                                                                                                                     

“Conditional Irony in the Socratic Dialogues”, The Classical Quarterly 49 (1999), σελ. 456 – 

472∙ M. Gourinat, “Socrate était-il un ironiste?”, Revue de Métaphysique et de Morale 3, Phi-

losophie antique (1986), σελ. 339 – 335∙ L. Edmunds, “The Practical Irony of the Historical 

Socrates”, Phoenix 58, (2004), σελ. 193 – 207∙ D. Wolfsdorf, “The Irony of Socrates”, The 

Journal of Aesthetics and Art Criticism 65, (2007), σελ. 175 – 187∙ V. Raga Rosaleny, “La 

Ironía Socrática Como Arte da Vivir”, Éndoxa – Series Filosóficas 22 (2007), σελ. 69 – 85∙ 

A. Costa, “Sócrates e a ironia Segundo Vlastos”, Revista Brasileira de Estudos Classicos 28 

(2015), σελ. 185 – 196.  
105 Aristone di Chio e lo Stoicismo Antico, Bibliopolis, Napoli, 1980. 
106 V. Tsouna-McKirahan, “Aristo on Blends of Arrogance”, οπ. παρ., σελ. 279 – 292.  
107 Fr. 14 IX. Ο Αρίστων προκειμένου να επισημάνει τη διαφορά  δηλώνει ότι ο εὐτελιστὴς θα 

ισχυριστεί για κάποιον, ο οποίος απουσιάζει ότι δεν τον θεωρεί και τόσο σημαντικό, ενώ ο 

οὐδενωτὴς θα τον παρουσιάσει ως ίσο με το μηδέν. Ο όρος εὐτελιστὴς  δεν συναντάται σε 

άλλα χωρία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας [βρίσκεται σε άλλες μορφές, π.χ. εὐτελεῖς 

(Πολιτικά 1272 b 41), και ως μετοχή: «οἷον ἐξευτελίζοντα καὶ κατειρωνευόμενον τοὺς τὰ πε-

ρίβλεπτα μεγάλοις πόνοις καὶ κινδύνοις διώκοντας» (Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος 28, 5)]. Ο όρος 

ἐξουδενωτὴς βρίσκεται σε μεταγενέστερους, όπως ο Θεόδωρος Στουδίτης (Ἐπιστολαὶ 380, 

175) και ο Μάξιμος ὁ ὁμολογητὴς (Ἐρωταποκρίσεις 38,25), ενώ σε ρηματική μορφή συνα-

ντάται στους Ψαλμούς (14,4).  
108 V. Tsouna-McKirahan, “Aristo on Blends of Arrogance”, οπ. παρ., σελ. 279 – 292.  
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στος στο δικό του έργο παραθέτει γενικά γνωρίσματα για αρκετούς διαφορετι-

κούς χαρακτήρες. Η μέθοδός του, αν και θεμελιώνεται στο έργο του Θεόφρα-

στου, παρεκκλίνει από αυτό, ενώ η χρήση των ανεκδότων κάνει το δικό του έρ-

γο να προσεγγίζει τα βιογραφικά συγγράμματα της σχολής, αποτελώντας έναν 

σύνδεσμο ανάμεσα σε αυτά και την ηθική φιλοσοφία του Λυκείου.  

Η χαρακτηρολογία, όπως αναπτύχθηκε στο Λύκειον, επικρίνει την έλλει-

ψη της αρετής, διαθέτει κάποια κωμικά στοιχεία και επίσης συνδέεται και με 

άλλα έργα των περιπατητικών φιλοσόφων συσχετίζοντας ως ένα βαθμό την η-

θική φιλοσοφία και τη βιογραφία, καθώς περιγράφουν την ανθρώπινη φύση, 

σκιαγραφώντας τις επιπτώσεις που επιφέρει η κυριαρχία της φαυλότητας. Αν 

και κάποια από τα έργα της σχολής που αναφέραμε φαινομενικά ασχολούνται 

με ζητήματα, τα οποία δεν άπτονται της μελέτης των χαρακτήρων, όπως αυτή 

ξεκίνησε από τον Θεόφραστο, κρίνουμε ότι αυτά αποτελούν εξέλιξη του είδους 

και απόπειρες να συνδεθεί με τη σπουδή άλλων φαινομένων. Γενικά, όμως, η 

χαρακτηρολογία, αν και ξεκινά δυναμικά με το έργο του Θεόφραστου, φαίνεται 

ότι φθίνει, καθώς δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σχολής. 

Από τα χωρία που διαθέτουμε, φαίνεται ότι ο Αρίστων καταβάλλει την πιο εν-

διαφέρουσα προσπάθεια να ασχοληθεί με το είδος, αλλά ήδη στην εποχή του το 

Λύκειον έχει ξεκινήσει την πορεία προς την παρακμή. Ωστόσο, ο Επικούρειος 

Φιλόδημος φαίνεται ότι αναβίωσε αυτό το είδος, όπως φαίνεται από τους τίτ-

λους και τα σωζόμενα αποσπάσματα των έργων του109. 

                                                           
109 Ενδεικτικά αναφέρουμε το έργο του Περὶ ἀρετῶν και Κακιῶν, περισσότερα σχετικά με 

τον Φιλόδημο βλέπε στο V. Tsouna – McKirahan, The Ethics of Philodemus, Oxford Univer-

sity Press, Oxford, 2007.  
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8. Το βιογραφικό πρόγραμμα του Λυκείου 
 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αριστοτέλη, ο οποίος παραθέ-

τει βιογραφικά στοιχεία διαφόρων προσώπων στα έργα του1, οι φιλοσο-

φικοί του επίγονοι ασχολήθηκαν με τη σύνταξη βιογραφιών, δημιουργώ-

ντας μάλιστα νέες μορφές βιογραφικής αφηγήσεως, ενώ οφείλουμε να 

επισημάνουμε ότι παρατηρούνται αρκετές ανομοιότητες στον τρόπο με 

τον οποίο ασχολήθηκε ο κάθε περιπατητικός φιλόσοφος ξεχωριστά με 

την συγγραφή βίων και συνεπώς η σχολή δεν παρουσιάζει μία κοινή 

στάση στον τρόπο με τον οποίο μελετά και εκθέτει αυτό το πρόγραμμα 

καταγραφής βίων2.  

Σε γενικές γραμμές, όσοι εκπρόσωποι της σχολής συνέταξαν βιο-

γραφίες, χρησιμοποιούν σύντομες αφηγήσεις, οι οποίες παρέχουν στοι-

                                                           
1 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Αριστοτέλης μνημονεύει τις αντιλήψεις διαφόρων 

προσωκρατικών φιλοσόφων στο έργο του Μετά τά φυσικά, όπου συναντάμε αναφορές 

στον Θαλή (983 b 20 – 27), στον Αναξιμένη, τον Ηράκλειτο και τον Εμπεδοκλή (984 

a 5 – 11) και άλλους, ενώ, όπως είναι γνωστό, ο Σταγειρίτης αποτελεί μία από τις κύ-

ριες πηγές πληροφοριών για τον Σωκράτη (βλ. ενδ. το έργο του T. Deman, Le 

Témoignage d’ Aristote sur Socrate, Les belles lettres, Paris, 1942), εντάσσοντας τις 

αναφορές του στον φιλόσοφο στην ανασκόπηση των προγενέστερων φιλοσοφικών 

απόψεων ή σε παραδείγματα, τα οποία χρησιμοποιεί προκειμένου να διασαφηνίσει τις 

θέσεις του (βλ. ενδ. Ῥητορική 1419 a 5 – 17). Επιπλέον ο Αριστοτέλης περιγράφει με 

συντομία την ιστορία της λογοτεχνίας στο Περὶ ποιητικῆς (1448 b 20 – 1449 b 9) και 

μάλιστα ορισμένοι μελετητές θεωρούν, ότι υπήρξε ο δημιουργός της ελληνικής βιο-

γραφίας (F. Leo, Die Griechisch-Römische Biographie nach ihrer Literarischen 

Form, Teubner, Leipzig, 1901, σελ. 316, αλλά και A. Dihle, Studien zur griechischen 

Biographie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1956). Σχετικά με το ενδιαφέρον 

του Αριστοτέλη για την βιογραφία βλ. και G. Huxley, “Αristotle's Ιnterest in Βi-

ography”, GRBS 15 (1974), σελ. 203 – 213, Όπου ο συγγραφέας με αφορμή το παρά-

δειγμα των αναφορών του Αριστοτέλη στον Όμηρο, παρατηρεί, ότι οι διάφορες πα-

ραδόσεις σχετικά με τη ζωή του Ομήρου θα μπορούσαν να συνδυαστούν, ώστε να 

δημιουργηθεί ένα βιογραφικό έργο, αλλά ο Αριστοτέλης τελικά, αν και συγκεντρώνει 

το υλικό δεν προχωρά στο επιπλέον βήμα, να συνθέσει με αυτό μια βιογραφία και 

αρκείται στην παράθεση ανεκδότων. Ωστόσο το ενδιαφέρον του για την ανεκδοτολο-

γία, νοηματοδοτείται στο πλαίσιο της ενοποιητικής επιδίωξης της ιστοριογραφικής 

του σκέψης, καθώς τα ανέκδοτα αποτελούν για αυτόν ένα ουσιώδες κομμάτι της βιο-

γραφίας, αλλά και της ιστοριογραφίας, αφού κατά την αντίληψή του οι πράξεις και 

εμπειρίες των ατόμων αποτελούν την πρώτη ύλη της ιστοριογραφίας (Ποιητική 1451 

b 11).  
2 Σχετικά με τη βιογραφία στον αρχαίο κόσμο και το Λύκειον βλέπε και A. 

Momigliano, Quinto Contributo alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico, 

Vol. 1, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1975, σελ. 33 – 48, του ιδίου Devel-

opment of Greek Biography: Expanded Edition, Harvard University Press, Cambridge 

and Massachusetts, 1993, σελ. 65 – 104, P. Stadter, “History and Biography”, στο A 

companion to Greek and Roman historiography, J. Marincola (ed.), Blackwell Pub-

lishing, Malden and Oxford, 2011, σελ. 528 – 540. 

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22B.G.+Teubner%22
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χεία για τις απόψεις και την προσωπικότητα των βιογραφούμενων προ-

σώπων, μνημονεύουν ρήσεις και αποφθέγματά τους, ενώ με την παράθε-

ση αυτών των έργων έχουν ως στόχο του την καταγραφή και κατανόηση 

του παρελθόντος, επιχειρώντας όμως παράλληλα να ερμηνεύσουν την 

κοινωνία της εποχής τους, ενδεχομένως και να συνδράμουν το εγχείρημα 

των ανθρώπων να γνωρίσουν τον εαυτό τους, προσφέροντας ηθικά παρα-

δείγματα προς μίμηση μέσα από τις ένδοξες μορφές του παρελθόντος. 

Όπως παρατηρεί ο D. R. Stuart, αυτού του είδους η βιογραφία έχει ως 

αφετηρία έναν ηθικό βίο ως σταθερό παράδειγμα και προχωρά στην ε-

φαρμογή των μαθημάτων που προσφέρει αυτός ο βίος στις ανθρώπινες 

σχέσεις3. Αποτελεί συνεπώς επιδίωξη των βιογράφων να κατευθύνουν 

τους αναγνώστες τους στην αρετή και ιδωμένη κάτω από αυτό το πρίσμα, 

η βιογραφική παράδοση του Περιπάτου παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες 

με τους βίους των αγίων της χριστιανικής παράδοσης, αφού ενδέχεται 

κάποια από τα βιογραφούμενα πρόσωπα να εξιδανικεύονται και να απα-

λείφονται αναφορές σε ηθικά μη αποδεκτά στοιχεία του χαρακτήρα τους. 

Αρκετοί ωστόσο από τους εκπροσώπους του Λυκείου επιχειρούν με το 

έργο τους να αποκαθηλώσουν τα είδωλα του παρελθόντος, αναφερόμενοι 

σε διάφορες πτυχές του χαρακτήρα τους και σε περιστατικά του βίου 

τους, τα οποία οι περισσότεροι βιογράφοι αγνοούν, θεωρώντας τα μάλ-

λον ανακριβή. Τα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται σε αυτές τις βιογρα-

φίες είναι κυρίως φιλόσοφοι, αλλά ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέρο-

ντα των περιπατητικών βιογράφων συναντάμε ακόμη πρόσωπα, τα οποία 

προέρχονται από τον χώρο της μουσικής και της ποίησης, της πολιτικής, 

της ρητορικής και της τέχνης.   

Όπως ήδη αναφέραμε, ο ίδιος ο ιδρυτής του Λυκείου δεν συνέταξε 

βιογραφίες, αλλά συναντώνται στο έργο του αρκετά ανέκδοτα, τα οποία 

φαίνεται ότι αποτέλεσαν κάποιου είδους υπόβαθρο, επάνω στο οποίο θε-

μελιώθηκε η περιπατητικού τύπου βιογραφική διήγηση. Έτσι, με τη χρή-

ση αυτών των ανεκδότων, οι βιογραφίες που συντάσσουν οι περιπατητι-

κοί φιλόσοφοι έχουν ομοιότητα με το λογοτεχνικό είδος της νουβέλας, 

αφού όπως παρατηρεί ο K. Yamada, αποτελεί σκοπό των συγγραφέων, 

μέσω του καλλιτεχνικού και ρητορικού τρόπου γραφής τους, η αποκάλυ-

ψη της προσωπικότητας του βιογραφούμενου προσώπου4. Επιπλέον η 

                                                           
3 Epochs of Greek and Roman Biography vol. 4, Biblo and Tannen, Cheshire, 1928, 

19672, σελ. 122.  
4 K. Yamada, “A Rhetorical History – The Literary Genre of the Acts of the Apos-

tles”, στο Rhetoric, Scripture and Theology – Essays from the 1994 Pretoria Confer-

ence, S. E. Porter – T. H. Olbricht (eds.), Sheffield Academic Press, Sheffield, 1996, 

σελ. 230 – 250. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι σε κάποια από τα σωζόμενα απο-

σπάσματα, όπου γίνεται μνεία στους περιπατητικούς φιλοσόφους, συναντώνται ανα-

φορές στις διαθήκες διαφόρων φιλοσόφων. Ο Διογένης Λαέρτιος αποτελεί την κύρια 

πηγή αυτών των χωρίων [συναντάμε αναφορές στις διαθήκες του Αριστοτέλη (V 11 – 
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χρήση των ανεκδότων και η παράθεση λεπτομερειών από την προσωπική 

ζωή αυτών των προσώπων, τοποθετεί κατά κάποιον τρόπο την προσέγγι-

ση του Λυκείου στη βιογραφία κοντά στο έργο του Σκώτου βιογράφου 

James Boswell, γεγονός το οποίο καθίσταται εμφανέστερο αν έχουμε υπ’ 

όψιν τις βιογραφίες, τις οποίες συνέταξαν συγγραφείς όπως ο Αριστόξε-

νος, ο Έρμιππος, ο Χαμαιλέων και ο Σάτυρος. Έτσι, τα ευρισκόμενα α-

νέκδοτα στα αριστοτελικά έργα δεν φαίνονται να έχουν πάντα συνάφεια 

με το κεντρικό θέμα των έργων και  μάλιστα συχνά, δείχνουν να μην επι-

τελούν κάποια σημαντική λειτουργία μέσα στο κείμενο, αφού παρέχουν 

στον αναγνώστη πληροφορίες, οι οποίες είναι ασύνδετες με το πραγμα-

τευόμενο θέμα.  

Οι διάδοχοι του Αριστοτέλη επέδειξαν ενδιαφέρον από την πλευρά 

τους για αυτές τις διηγήσεις, εστιάζοντας ειδικότερα σε όσες αφορούσαν 

ηθικά ζητήματα, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν σε έργα, με τα ο-

ποία περιέγραφαν διάφορα ηθικά γνωρίσματα των ανθρώπων5. Τέτοιο 

περιεχόμενο έχουν οι μελέτες τους, οι οποίες φέρουν τον τίτλο Περί βί-

ων, οι οποίες βέβαια σχετίζονται περισσότερο με τη χαρακτηρολογία, 

αλλά οι Περιπατητικοί συνέταξαν και ξεχωριστές βιογραφίες σχετικές με 

διάφορα πρόσωπα. Βέβαια ούτε σε αυτά τα έργα εντοπίζεται κάποιο θε-

ωρητικό ενδιαφέρον για τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της βιογραφίας, 

όπως άλλωστε απουσιάζουν και αυτοαναφορικά σχόλια σε αυτά τα έργα, 

τα οποία θα επεξηγούσαν τη σκοπιμότητά τους και θα τεκμηρίωναν θεω-

ρητικά αυτήν την ενασχόληση.  

Ο θεμελιώδης στόχος της σχολής πάντως ήταν να καταγραφεί η 

γνώση και ένα τμήμα αυτής της διαδικασίας υπήρξε και η ενασχόληση με 

                                                                                                                                                                      

16), του Θεόφραστου (V 51 – 57), του Στράτωνα (V 61 – 64, 68) και του Λύκωνα (V 

69)] και, αν και ο εντοπισμός των πηγών του αποτελεί αρκετά δυσεπίτευκτο στόχο, 

δεν θα ήταν αδύνατον να υποτεθεί ότι ο Διογένης αντλεί αυτό το υλικό από τα έργα 

των περιπατητικών φιλοσόφων. Σε μία τέτοια περίπτωση ο ρόλος αυτών των κειμέ-

νων στις περιπατητικής προελεύσεως βιογραφίες φαίνεται να είναι να προβάλλουν 

περισσότερο τον χαρακτήρα των προσώπων, κάνοντας παράλληλα τη διήγηση περισ-

σότερο ζωντανή, καθώς προβάλλουν τη μέριμνα, την οποία επιδεικνύουν απέναντι σε 

συγγενείς και φίλους, στους ιατρούς, οι οποίοι τους φροντίζουν, στους δούλους τους, 

τους οποίους απελευθερώνουν δίνοντάς τους κάποια αγαθά και φροντίζοντας ακόμη 

και για την εκπαίδευσή τους σε κάποιες περιπτώσεις. Ακόμη επιμελούνται του μέλ-

λοντος της σχολής, αλλά ενδιαφέρονται και για τη διατήρηση του έργου τους, ενώ 

δείχνουν ενδιαφέρον ακόμη και για την απόδοση τιμών στο πρόσωπο των δασκάλων 

τους.   
5 Οι περιπατητικοί φιλόσοφοι μάλιστα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο και στα έργα 

τους, με τα οποία βιογραφούν τον Αριστοτέλη, αλλά αυτή η πρακτική, την οποία α-

κολουθούσαν και άλλοι βιογράφοι έχει ως αποτέλεσμα κατά τον G. Steiner τη δη-

μιουργία συγγραμμάτων, στα οποία κυριαρχεί το ενδιαφέρον για την ανεκδοτολογία, 

πολυμάθεια, η οποία εστιάζεται στο αξιοπερίεργο και η τάση για χάλκευση στοιχεί-

ων, όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα (“Whereof One Cannot Speak”, London Review of 

Books 10 (1988), 15 – 16). 
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τη βιογραφία, με την οποία επιχειρήθηκε επιπλέον, όπως ήδη αναφέραμε, 

να προσφερθεί γνώση για το ένδοξο παρελθόν και κατανόηση για την 

κοινωνία και τον άνθρωπο της εποχής των συγγραφέων. Ωστόσο, συνα-

ντάμε ανάμεσα στους περιπατητικούς συγγραφείς και εικονοκλάστες, οι 

οποίοι επιχειρούν να αποδομήσουν την εικόνα των σπουδαίων μορφών 

του παρελθόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αναφορές 

του Αριστόξενου, του Δημήτριου του Φαληρέα, του Ιερώνυμου του Ρό-

διου και του Σάτυρου στη διγαμία του Σωκράτη6. Ειδικότερα, η περιγρα-

φή του βίου του Σωκράτη από τον Αριστόξενο7, η συμβολή του οποίου 

στη σύνταξη βιογραφιών θεωρείται τόσο σημαντική από τον W. Von 

Christ, ώστε να χαρακτηρίζεται ως ο ιδρυτής της περιπατητικής βιογρα-

φίας με όλες τις αδυναμίες της8, φαίνεται να συναπαρτίζει μία συλλογή 

από κακόβουλα σχόλια και επικρίσεις για την διαγωγή του Αθηναίου φι-

λοσόφου. Σε αυτά, εκτός από την αναφορά στον δεύτερο γάμο του με την 

θυγατέρα του Αριστείδη9, μνημονεύει επιπλέον ότι ο φιλόσοφος ήταν ορ-

                                                           
6 F. Wehrli vol. II, Fr. 58 (= Πλούταρχος, Ἀριστείδης XXVII), πβ. και Fr. 54a, Fr. 54b 

και Fr. 57, καθώς και F. Wehrli vol. X, Fr. 45, αλλά και του ιδίου vol. IV Fr. 96.   
7 Ο J. Luzak, μάλλον άδικα, θεωρεί τον Αριστόξενο ως την κύρια πηγή λιβελλογρα-

φημάτων για τον Σωκράτη, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πιθανότατα ορθώς 

επισημαίνει ότι η επίθεση στον Αθηναίο φιλόσοφο αποτελεί απόρροια των διαφόρων 

αντιπαραθέσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν εντός του Λυκείου (Lectiones Atticae, 

Luchtmans, Leyden, 1809, σελ. 142). Ο A. Von Mess ωστόσο, υπερασπίζεται τον 

Ταραντίνο φιλόσοφο, τονίζοντας ότι αυτός αποτελεί αυθεντικό προπάτορα των σύγ-

χρονων ρεαλιστικών μεθόδων στη βιογραφία, ενώ στο έργο του εμφανίζεται η ψυχο-

λογική βιογραφία (“Die Anfange der Biographie und der Psychologischen Ges-

chichtsschreibung in der Griechischen Literatur II”, Reinisches Museum für Philolo-

gie LXXI, 1916, σελ. 79 – 80.     
8 Geschichte der Griechischen Literatur II, 1, Beck, München, 1920, σελ. 71.  
9 Η κατηγορία της διγαμίας ασφαλώς δεν ευσταθεί και αν υπάρχει κάποια δόση αλή-

θειας σε αυτήν την εξιστόρηση, αυτή πρέπει να πλησιάζει την άποψη του A.E. 

Taylor, ο οποίος επισημαίνει την διαφορά ηλικίας ανάμεσα στον Σωκράτη και την 

Ξανθίππη, δηλώνοντας ότι δεν θα ήταν πιθανό ο φιλόσοφος να μην είχε παντρευτεί 

για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και δηλώνει, ότι στην Ἀπολογία και τον Φαί-

δωνα, διαφαίνεται ότι ο Σωκράτης ήταν χήρος (Plato’s Biography of Socrates, H. 

Milford From the Proceedings of the British Academy vol. VIII, London, 1917, σελ. 

106 – 108). O C.A. Huffman, σχολιάζοντας το κείμενο, το οποίο αναφέρεται στη δι-

γαμία του Σωκράτη, επισημαίνει ότι οι χριστιανοί συγγραφείς, που μας παραδίδουν 

την πληροφορία, ο Κύριλλος και ο Ευσέβιος, το πράττουν έχοντας πρωτίστως ως 

στόχο να επιτεθούν σε προσωπικότητες, οι οποίες εκτιμώνται από τους θρησκευτι-

κούς τους αντιπάλους και ως εκ τούτου υπερτονίζουν όσα στοιχεία συνδράμουν αυτό 

το έργο. Ο ίδιος, προτείνει επίσης ότι οι αρχαίοι συγγραφείς παρανοούν το κείμενο 

του Αριστόξενου, ο οποίος εννοεί ότι ο Σωκράτης είχε απλά μία σύζυγο (την Μυρτώ) 

και μία ερωμένη (την Ξανθίππη), πρακτική, η οποία ήταν συμβατή με τα αθηναϊκά 

ήθη της εποχής του και για κανέναν λόγο δεν θεωρούνταν μεμπτή (“Aristoxenus Life 

of Socrates”, στο Aristoxenus of Tarentum – Discussion, Transaction Publishers, New 

Brunswick – New Jersey, 2012, σελ. 251 – 282).  
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γίλος10, ενώ τον χαρακτηρίζει αμαθή, απαίδευτο, ακόμη και ακόλαστο11. 

Ως πηγή των πληροφοριών του για τον Σωκράτη επικαλείται τον πατέρα 

του Σπίνθαρο12, ενώ ισχυρίζεται επίσης ότι ο Σωκράτης δάνειζε χρήματα 

και εισέπραττε τους τόκους από αυτή τη δραστηριότητα καρπωνόμενος 

με αυτόν τον τρόπο χρήματα13, ενώ επιπλέον καταγράφει μια συνάντηση 

ανάμεσα στον Σωκράτη και κάποιον άγνωστο Ινδό, η οποία είναι αμφί-

βολο κατά πόσο έλαβε χώρα14. 

Η εικόνα του Σωκράτη, την οποία σκιαγραφεί ο Αριστόξενος απέ-

χει αρκετά από εκείνες που προσφέρονται από τους μαθητές του και από 

άλλες σχολές. Απέχει όμως αυτή τόσο μακριά από την περιγραφή του 

πραγματικού Σωκράτη; Αποδεχόμαστε τις διηγήσεις για τον Σωκράτη, οι 

οποίες προέρχονται από τον Πλάτωνα, τον Ξενοφώντα ή τους Στωικούς, 

των οποίων αποτελεί κοινό σημείο η θετική στάση απέναντι στον Αθη-

ναίο φιλόσοφο. Υπάρχει κάποιος λόγος να θεωρούνται αναξιόπιστες οι 

πληροφορίες του Αριστόξενου, πέρα από την δυσαρμονία τους με την 

καθιερωμένη για τον Σωκράτη αντίληψη; Ορισμένοι μελετητές, όπως ο 

S. Schorn, πιστεύουν, ότι οι πληροφορίες του Αριστόξενου διαφωτίζουν 

περισσότερο την σύνθετη προσωπικότητα του Σωκράτη15. Μελετώντας 

τα βιογραφικά έργα του περιπατητικού φιλοσόφου, αποφαίνεται, δίχως 

κατά τη γνώμη μας να παρέχει επαρκή στοιχεία, ότι οι περισσότεροι αρ-

χαίοι συγγραφείς, οι οποίοι παραθέτουν αποσπάσματα από το έργο του 

για τον Σωκράτη, δεν έχουν άμεση επαφή με αυτό, αλλά χρησιμοποιούν 

κάποιες ενδιάμεσες πηγές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα πιο εντυπω-

σιακά σημεία του. Εντοπίζει όμως ορθότατα το κύριο χαρακτηριστικό 

της μεθόδου του Αριστόξενου στη χρήση προφορικών παραδόσεων, κατά 

το υπόδειγμα του Νεάνθη από την Κύζικο, προκειμένου να ανασκευάσει 

την εξιδανικευμένη εικόνα του Σωκράτη, την οποία εδραιώνουν οι σω-

κρατικές σχολές.  

Άλλωστε, παρά τα δυσμενή σχόλια για την δραστηριότητα και τον 

χαρακτήρα του φιλοσόφου, φαίνεται ότι ο Σωκράτης κατά τη γνώμη του 

Αριστόξενου στέκεται σε υψηλότερο ηθικό επίπεδο από τους κατηγόρους 

                                                           
10 F. Wehrli vol. II, Fr. 54a, πβ. και Fr 54b αλλά και Fr. 56.  
11 F. Wehrli vol. II, Fr. 55.  
12 F. Wehrli vol. II, Fr. 54a.  
13 F. Wehrli vol. II, Fr. 59.  
14 Fr. 53. Σχετικά με το συγκεκριμένο χωρίο βλέπε και J. Lacrosse, “Some Remarks 

about a Meeting between Socrates and an Indian (Aristoxenus' fragment 53)”, Archiv 

für Geschichte der Philosophie 89 (2007), σελ. 247-263. 
15 “Aristoxenus’ Biographical Method”, στο Aristoxenus of Tarentum – Discussion, 

οπ. παρ., σελ. 177 – 222. Βλ. επιπλέον και A. von Mess, “Die Anfänge der Biog-

raphie und der Psychologischen Geschichtsschreibung in der Griechischen Literatur”, 

Rheinisches Museum für Philologie 71 (1916), σελ. 79 – 101, αλλά και D.R. Stuart, 

Epochs of Greco-Roman Biography, οπ. παρ. , σελ. 140 – 142.  
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του, οι οποίοι περιγράφονται με απαξίωση από τον Ταραντίνο16. Ενδεχο-

μένως, οι πληροφορίες, οι οποίες θα περιέχονταν στα βιογραφικά έργα 

του Αριστόξενου να διακρίνονταν από μεγαλύτερη ποικιλία συγκρινόμε-

νες με αυτές τις οποίες διαθέτουμε. Είναι πιθανό, στο έργο του να συνέ-

λεγε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να τις παρέθετε, προκειμένου 

στη συνέχεια να παρουσιάσει τη δική του θέση, αφού αυτό ήταν και το 

πνεύμα της σχολής, η καταγραφή του συνόλου της γνώσης. Αυτό βέβαια, 

δεν μεταβάλει το γεγονός ότι μάλλον βλέπει αρνητικά τον Σωκράτη, αλ-

λά και τον Πλάτωνα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιδιώκοντας να απο-

καθηλώσει το είδωλο του φιλοσόφου, επιτιθέμενος στο πλέον δυνατό του 

σημείο, τον χαρακτήρα του, αφού η φιλοσοφική του σκέψη περιβαλλό-

ταν πάντοτε από τις περιγραφές της ζωής του και των τραγικών συνθη-

κών του θανάτου του. Η δική του περιγραφή πλήττει το σωκρατικό είδω-

λο, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τη συσσώρευση μυθευμάτων και πα-

ραδόσεων, με τα οποία εξωραΐζεται ο χαρακτήρας του φιλοσόφου, απο-

στερούμενος έτσι την ανθρώπινη ιδιότητά του. Ο Αριστόξενος, ουσια-

στικά επιδιώκει να παρουσιάσει έναν ανθρώπινο Σωκράτη, συλλέγοντας 

πληροφορίες, όπως εκείνη σχετικά με τη διγαμία του, οι οποίες κατακρη-

μνίζουν το ουράνιο είδωλο του φιλοσόφου και το προσγειώνουν στα αν-

θρώπινα μέτρα του.  

Ο Αριστόξενος φιλοσοφικά έλκει την καταγωγή του από δύο δια-

φορετικές σχολές, αφού πριν ενταχθεί στο Λύκειον, μαθήτευσε στους πυ-

θαγόρειους. Στα βιογραφικά του έργα ασχολήθηκε με την καταγραφή 

των πληροφοριών, οι οποίες σκιαγραφούν τις σημαντικότερες προσωπι-

κότητες, που ξεχωρίζουν και στις δύο γραμμές των φιλοσοφικών του 

προγόνων. Εκτός από τον βίο του Σωκράτη ενδιαφέρθηκε και για την 

ζωή του Πλάτωνα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως και οι παρατιθέ-

μενες πληροφορίες για τον Σωκράτη, έτσι και οι αναφερόμενες στον 

Πλάτωνα, παρέχουν μία διόλου κολακευτική εικόνα του φιλοσόφου και 

δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες17. Έτσι, δηλώνεται ότι ο Πλάτων εκστρά-

τευσε τρείς φορές και συμμετείχε στις μάχες της Τανάγρας, της Κορίνθου 

και του Δηλίου, όπου μάλιστα διακρίθηκε για την ανδρεία του18, ενώ πα-

ρουσιάζεται να επιδιώκει ανεπιτυχώς να καταστεί παράσιτος του τυράν-
                                                           
16 Fr. 60. 
17 Σχετικά με την εικόνα του Πλάτωνα, την οποία περιγράφει ο Αριστόξενος, βλ. και 

J. Dillon, “Aristoxenus Life of Plato”, στο Aristoxenus of Tarentum – Discussion, οπ. 

παρ., σελ. 283 – 296. Όπως αναφέραμε, ο Αριστόξενος ίσως να συγκέντρωνε ετερό-

κλητες πληροφορίες, με συνέπεια να εντοπίζονται στα έργα του αντικρουόμενα στοι-

χεία σχετικά με τη ζωή των βιογραφούμενων σε αυτά προσώπων (βλ. σχετ. και την 

υποσημ. 57 στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους). 
18 Fr. 61. Η ισχύς αυτής της πληροφορίας είναι αμφισβητήσιμη, καθώς στην Τανάγρα 

συνέβη μια μάχη τριάντα χρόνια πριν γεννηθεί ο Πλάτων και μια άλλη όταν ήταν δύο 

ετών, ενώ στη μάχη του Δηλίου, στην οποία κατά τον Αριστόξενο διακρίθηκε, θα ή-

ταν μόλις τριών ή τεσσάρων ετών.  
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νου των Συρακουσών Διονύσιου και τα αίτια της αποτυχίας εντοπίζονται 

από τον Αριστόξενο στην αφυΐα και την αμάθεια του φιλοσόφου: «ὁ δὲ 

Πλάτων ὑμῶν ὁ γενναιότατος καὶ αὐτὸς μὲν ἧκεν εἰς Σικελίαν ἐπὶ τούτῳ, 

καὶ ὀλίγας παρασιτήσας ἡμέρας τῷ τυράννῳ τοῦ παρασιτεῖν ὑπὸ ἀφυίας 

ἐξέπεσε, καὶ πάλιν Ἀθήναζε ἀφικόμενος καὶ φιλοπονῄσας καὶ παρασκευά-

σας ἑαυτὸν αὖθις δευτέρῳ στόλῳ ἐπέπλευσε τῇ Σικελίᾳ καὶ δειπνήσας πά-

λιν ὀλίγας ἡμέρας ὑπὸ ἀμαθίας ἐξέπεσε»19.  

Δεν διστάζει ακόμη να προσάψει στον Πλάτωνα την κατηγορία 

του λογοκλόπου, ισχυριζόμενος ότι η πλατωνική Πολιτεία: «πᾶσαν σχε-

δὸν ἐν τοῖς Πρωταγόρου γεγράφθαι Ἀντιλογικοῖς»20. Επιπλέον, αναφέρει 

ότι ο Πλάτων προσπάθησε να παραδώσει στην πυρά τα συγγράμματα του 

Δημόκριτου, αλλά τον απέτρεψαν οι Πυθαγόρειοι Αμύκλας και Κλεινί-

ας21 και με αυτόν τον τρόπο, ο Ταραντίνος τοποθετεί τον εαυτό του δίπλα 

σε μία σειρά κατηγόρων του Πλάτωνα, όπως ο Θεόπομπος ο Χίος και ο 

Έρμιππος, οι οποίοι αμφισβητούν την φιλοσοφική επάρκεια και την ηθι-

κή ακεραιότητα του φιλοσόφου, ενώ η αναφορά στους Πυθαγόρειους, οι 

οποίοι τον παρεμποδίζουν να προβεί σε αυτήν την πράξη, ουσιαστικά ε-

πιδεικνύει τον χώρο, όπου υφίστανται τα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα του 

Αριστόξενου και τον συνδράμει στο εγχείρημά του να αποστασιοποιηθεί 

από την περιπατητική του κληρονομιά και τους προγόνους της. Έτσι, φέ-

ρεται επιπλέον να δηλώνει ότι, ενώ ο Πλάτων δίδασκε ακόμη στην Ακα-

δημία, ο Αριστοτέλης ίδρυσε το Λύκειον προσπαθώντας να ανταγωνιστεί 

τον πρώην δάσκαλό του22, αλλά τόσο ο Ευσέβιος, όσο και ο Αμμώνιος, 

                                                           
19 Fr. 62. Με μια πρώτη ανάγνωση αυτών των χωρίων είναι εύκολο να συμπεράνουμε 

ότι ο Αριστόξενος επιτίθεται με σφοδρότητα στον Πλάτωνα, αλλά οφείλουμε να λαμ-

βάνουμε σοβαρά υπόψιν το ενδεχόμενο τα κείμενα, τα οποία διαθέτουμε και τα οποία 

αντιπροσωπεύουν αναμφισβήτητα πολύ μικρό τμήμα της Αριστοξένειας βιογραφίας 

του Πλάτωνα να μην αντιπροσωπεύουν το πνεύμα του έργου. Οι Περιπατητικοί συλ-

λέγουν κάθε λογής πληροφορίες, που μπορούν να εντοπίσουν και τις συμπεριλαμβά-

νουν όλες στα έργα τους, όσο αντιφατικές ή παράδοξες και αν φαίνονται, δημιουργώ-

ντας μάλιστα συχνά και οι ίδιοι βιογραφικά στοιχεία, εξαγόμενα από τα ίδια τα έργα 

των βιογραφούμενων.    
20 Διογένης Λαέρτιος ΙΙΙ 37. Ο Πορφύριος ωστόσο, αναφέρει ότι οι Πυθαγόρειοι κα-

τηγορούσαν, ανάμεσα σε άλλους, τόσο τον Πλάτωνα όσο και τον Αριστόξενο ότι 

σφετερίστηκαν τα καλύτερα σημεία της πυθαγόρειας φιλοσοφίας, συκοφαντώντας 

παράλληλα την σχολή (Fr. 68).   
21 Fr. 131. Βλ. σχετ. και A.S. Riginos, “Platonica – The Anecdotes Concerning the 

Life and Writing of Plato”, Columbia Studies in the Classical Tradition vol. 3, Brill, 

Leiden, 1976, σελ. 165 – 167.  
22 Fr. 65, πβ. και Αιλιανός, Ποικίλῃ ἱστορίᾳ IV 9. Ο I. Düring υποστηρίζει ότι πιθανό-

τατα το αυθεντικό κείμενο του Αριστόξενου περιείχε μια αναφορά σχετικά με κά-

ποιους, οι οποίοι ξεκίνησαν να διδάσκουν στην Ακαδημία, ενώ ο Πλάτων βρισκόταν 

στην Σικελία και αργότερα αυτό το χωρίο παραποιήθηκε από κάποιους, οι οποίοι επι-

θυμούσαν να αμαυρώσουν τη φήμη του Αριστοτέλη (Aristotle in the Ancient Bio-

graphical Tradition, οπ. παρ., σελ. 387). Άλλωστε ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι τρέφει 
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ισχυρίζονται ότι αυτό το χωρίο έχει παρερμηνευθεί και μνημονεύουν την 

εκτίμηση την οποία έτρεφε ο Αριστόξενος απέναντι στον Αριστοτέλη23.  

Ωστόσο, αρκετά διαφορετική είναι η προσέγγισή του στον άλλο 

κλάδο του γενεαλογικού του δέντρου, καθώς περιγράφει με περισσότερη 

ευμένεια τους βίους του Πυθαγόρα και του Αρχύτα. Ελάχιστα χωρία δια-

τηρούνται από την βιογραφία του Αρχύτα που συνέγραψε ο Αριστόξενος, 

αλλά διακρίνεται εύκολα σε αυτά η εξαιρετικά θετική άποψη του βιο-

γράφου απέναντι στον βιογραφούμενο φιλόσοφο24. Όσον αφορά τον Πυ-

θαγόρα, ο Αριστόξενος δεν αποδέχεται την Σάμο ως τόπο καταγωγής του 

και πιστεύει ότι ήταν Τυρρηνός στην καταγωγή25, ενώ δηλώνει επίσης ότι 

έλαβε φιλοσοφική εκπαίδευση από την δελφική ιέρεια Θεμιστόκλεια26, 

εξηγώντας έτσι και την αποδοχή γυναικών στον Πυθαγόρειο κύκλο, ότι 

εγκατέλειψε τη Σάμο μη υπομένοντας την τυραννία του Πολυκράτη27 και 

ότι έφτασε στην Ιταλία όπου σύντομα απέκτησε φήμη συμβάλλοντας 

στην επίλυση των διαφωνιών ανάμεσα στις πόλεις – κράτη της περιο-

χής28. Παραδίδει επιπλέον την πληροφορία ότι ο Πυθαγόρας υπήρξε μα-

θητής και του Χαλδαίου Ζαράτου, συνδέοντας τον κατ’ αυτόν τον τρόπο 

με τον ζωροαστρισμό29. Μνημονεύει επιπλέον τις μεγάλες επιστημονικές 

προόδους, που πραγματοποίησε ο Πυθαγόρας, καθιστώντας θεωρητική 

                                                                                                                                                                      

φιλικά αισθήματα απέναντι στους πλατωνικούς (βλ. ενδ. Ἠθικὰ Νικομάχεια (1096 a 

11 – 13), ενώ, όπως παρατηρεί ο C. Natali η επίδραση των πλατωνικών έργων στους 

Περιπατητικούς υπήρξε αρκετά έντονη ακόμη και μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη 

((Aristotle – His Life and School, οπ. παρ., σελ. 100).  
23 Fr. 64 – 65. 
24 Fr. 47 – 50. Σχετικά με την σχέση του Αριστόξενου με τους Πυθαγόρειους βλέπε 

και L. Zhmud, “Aristoxenus and the Pythagoreans”, στο Aristoxenus of Tarentum – 

Discussion, οπ. παρ., σελ. 223 – 250.  
25 Fr. 11a (=Διογένης Λαέρτιος VIII 1): «Πυθαγόρας Μνησάρχου δακτυλιογλύφου ὥς 

φησιν Ἕρμιππος, Σάμιος, ἢ ὡς Ἀριστόξενος Τυρρηνός, ἀπὸ μιᾶς τῶν νήσων ἃς ἔσχον 

Ἀθηναῖοι Τυρρηνοὺς ἐκβαλόντες», πβ. και Fr. 11b και 11c. Η μαρτυρία αυτή ωστόσο 

δεν έρχεται σε αντίθεση με την αντίληψη κατά την οποία ο Πυθαγόρας προέρχεται 

από τη Σάμο, καθώς οι Τυρρηνοί ταυτίζονται από τον Ηρόδοτο με τους Λυδούς, οι 

οποίοι κατοικούσαν στην περιοχή του Αιγαίου και, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, μετα-

νάστευσαν στην Ιταλία, όπου μετονομάστηκαν προς τιμήν του βασιλιά τους, Τυρ-

σηνού (Ηρόδοτος, ἱστορίαι Α 94). Γενικότερα, για σχολιασμό της οπτικής του Αρι-

στόξενου στον Πυθαγόρα βλέπε G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Οι Προσωκρα-

τικοί φιλόσοφοι, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, (1990), σελ. 229 – 231. 
26 Fr. 15 (=Διογένης Λαέρτιος VIII 8): «φησὶ δὲ καὶ Ἀριστόξενος τὰ πλεῖστα τῶν ἠθι-

κῶν δογμάτων λαβεῖν τὸν Πυθαγόραν παρὰ Θεμιστοκλείας τῆς ἐν Δελφοῖς».  
27 Fr. 16. 
28 Fr. 17. 
29 Βλ. ενδ. Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματείς Ι, 15 αλλά και Πλίνιος, Naturalis Histo-

ria  30 2. 8 – 10. Ο Ζάρατος δίδαξε στον Πυθαγόρα την ύπαρξη δύο αντίθετων μετα-

ξύ τους αρχών που συνιστούν τον κόσμο, ο οποίος κυβερνάται από την αρμονία, ενώ 

όλα όσα υπάρχουν στο σύμπαν προέρχονται από δύο αντιτιθέμενους δαίμονες, έναν 

ουράνιο και έναν χθόνιο (Fr. 13).  
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επιστήμη τα μαθηματικά30, ενώ αποδεχόταν ακόμη ότι αυτός εισήγαγε τη 

χρήση των μέτρων και των σταθμών στον ελληνικό χώρο31 .   

O Αριστόξενος φαίνεται επίσης να αποδέχεται τις θεωρίες των Πυ-

θαγορείων περί μετεμψύχωσης, αναφέροντας μάλιστα ότι ο Πυθαγόρας 

αποτελούσε μετεμψύχωση του ήρωα του Τρωικού πολέμου Ευφόρβου32 

και δήλωνε ότι ο Πυθαγόρας ακολουθούσε έναν κύκλο μετεμψυχώσεων 

διάρκειας διακοσίων δεκαέξι ετών, ίση δηλαδή με τον ψυχογονικό κύ-

βο33. Παραθέτει ακόμη και τις κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις του 

Πυθαγόρα, οι οποίες θεμελιώνονται στις θρησκευτικές αντιλήψεις του 

φιλοσόφου, αφού η θεϊκή επιτήρηση καθίσταται απαραίτητη προκειμέ-

νου να διατηρείται η τάξη, την οποία εκτιμούν αρκετά οι οπαδοί του τη-

ρώντας συντηρητική στάση και αντιμετωπίζοντας με επιφύλαξη τις και-

νοτομίες34. Αναδεικνύει επίσης την σημασία που έδιναν οι Πυθαγόρειοι 

στη φιλία35, ενώ εκθέτει τις αντιλήψεις των Πυθαγορείων σχετικά με τις 

επιθυμίες36 και παραθέτει τις μουσικές αντιλήψεις των Πυθαγορείων, κα-

θώς επισημαίνει ότι χρησιμοποιούσαν την ιατρική ως εξαγνισμό του σώ-

ματος και τη μουσική ως καθαρμό της ψυχής: «ὅτι οἱ Πυθαγορικοί, ὡς 

ἔφη Ἀριστόξενος, καθάρσει ἐχρῶντο τοῦ μὲν σώματος διὰ τῆς ἰατρικῆς, τῆς 

δὲ ψυχῆς διὰ τῆς μουσικῆς»37. 

Η ευμενής αποτίμηση του βίου των Πυθαγόρειων και της ιστορίας 

της σχολής, συμπληρώνεται με την διήγηση για την καταστροφή της 

σχολής. Κατά τον Αριστόξενο, υπεύθυνος για την καταστροφή ήταν ο 

Κύλων ο Κροτωνιάτης, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς να γίνει δεκτός ως 

μέλος της σχολής και όταν το αίτημά του απορρίφθηκε, αυτός και όσοι 

είχαν ταχθεί μαζί του, έβαλαν φωτιά στην σχολή και από τον εμπρησμό 

διασώθηκαν μόνο δύο Πυθαγόρειοι38. Οι δραματικές συνθήκες κάτω από 

τις οποίες επέρχεται η καταστροφή της σχολής, αποτέλεσμα του φθόνου 

ενός επίδοξου μέλους, προκαλούν αναμφίβολα την συμπάθεια του ανα-

γνώστη. Η εξιστόρηση του περιστατικού δηλώνει ότι οι Πυθαγόρειοι 

προτιμούσαν να κρατήσουν υψηλό το επιστημονικό επίπεδο της σχολής, 

                                                           
30 Fr. 23. Σχετικά με τις αριθμολογικές θεωρίες του Πυθαγόρα και τον τρόπο που τις 

αντιλαμβάνεται ο Αριστόξενος, βλέπε και L. Zhmud, A. Chernoglazov, The Origin of 

the History of Science in Classical Antiquity, Berlin, W. de Gruyter, 2006, σελ. 218 – 

227. 
31 Fr. 24. 
32 Fr. 12, πβ. και Διογένης Λαέρτιος VIII 4.    
33 Fr. 12. Ο ψυχογονικός κύβος, είναι ο κύβος του αριθμού έξι (6x6x6 = 216) {Fr. 12, 

πβ. και Ιωάννης Λαυρέντιος ὁ Λυδός, Περί τῶν μηνῶν, 2, 11}. 
34 Fr. 33, πβ. και Fr. 34 – 35. 
35 Fr. 29 – 30. 
36 Fr. 37 – 38. 
37 Fr. 26. Πβ. και Fr. 6. Βλ. σχετ. και το πέμπτο κεφάλαιο αυτού του μέρους της πα-

ρούσης εργασίας, υποσ. 30.  
38 Fr. 18 – 22.  
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ερχόμενοι ακόμη και σε ρήξη με πανίσχυρους πολιτικούς και οικονομι-

κούς άρχοντες, παρά να υποβιβάσουν το επίπεδό της χάριν της αναζήτη-

σης πολιτικών προστατών. Ανατρέχοντας στο βιογραφικό έργο του Τα-

ραντίνου, ανακαλεί κανείς στην μνήμη του τα περιστατικά που συνέβη-

σαν σε κάποιο άλλο σημείο της Ιταλίας, τις Συρακούσες και πόσο διαφο-

ρετική υπήρξε κατά την αντίληψη του Αριστόξενου η στάση του Πλάτω-

να, ο οποίος χαρακτηρίζεται παράσιτος του Διονύσιου. Η σύγκριση ανά-

μεσα στους Πυθαγόρειους και τον Αθηναίο φιλόσοφο, όπως παρουσιά-

ζονται από τον Αριστόξενο, ευνοεί τους πρώτους. 

Βιογραφίες έγραψαν και άλλα μέλη του Λυκείου, όπως ο Αρίστων, 

ο οποίος παρουσίαζε τους βίους διαφόρων φιλοσόφων και παρέθεσε επι-

πλέον τις διαθήκες των προκατόχων του στην ηγεσία του Λυκείου39, ο 

Λύκων40, ο Κλέαρχος, ο οποίος έγραψε εγκώμιο του Πλάτωνα41, αλλά 

και ο Σωτίων ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος διακρίθηκε για το έργο του ως  

δοξογράφος, αποτελώντας μάλιστα μια σημαντική πηγή για το έργο του 

Διογένη Λαέρτιου. Η κυριότερη συνεισφορά του αφορά στην καταγραφή 

του βίου διαφόρων φιλοσόφων και φαίνεται ότι αποτέλεσε το πρότυπο 

και για μεταγενέστερα έργα με παρόμοια θεματολογία. Ουσιαστικά περι-

γράφει την φιλοσοφική σκέψη ως διαδοχή, αφού την αντιλαμβάνεται ως 

κάτι συνεχές, το οποίο παραδίδεται από τον δάσκαλο στον μαθητή. Σε 

αυτήν την πορεία, ορισμένοι από τους μαθητές αποχωρούν από τις σχο-

λές τους, δημιουργώντας νέες, χαλκεύοντας έτσι καινούριες γραμμές δια-

δοχής.  

Ο Σωτίων ακολουθεί την παράδοση της ελληνιστικής εποχής, με 

την διάδοση του οικουμενισμού και τοποθετεί τις απαρχές της φιλοσοφί-

ας στους βαρβάρους εκθέτοντας τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των πνευμα-

τικών ηγετών αυτών των εθνοτήτων, συμφωνώντας κατά τους αρχαίους 

συγγραφείς με τον ιδρυτή της περιπατητικής σχολής Αριστοτέλη: «Τὸ τῆς 

φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι. γεγενῆσθαι γὰρ παρὰ 

μὲν Πέρσαις Μάγους, παρὰ δὲ Βαβυλωνίοις ἢ Ἀσσυρίοις Χαλδαίους, καὶ 

γυμνοσοφιστὰς παρ' Ἰνδοῖς, παρά τε Κελτοῖς καὶ Γαλάταις τοὺς κα-

λουμένους Δρυΐδας καὶ Σεμνοθέους, καθά φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Μα-

γικῷ καὶ Σωτίων ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ τῆς Διαδοχῆς»42. Επισημαίνεται έ-
                                                           
39 Fr. 28 – 32.  
40 Fr. 29 (Ἐπίχαρμος Τιτύρου ἢ Χειμάρου καὶ Σικίδος … ἐδίδαξε δὲ δράματα νβʹ, ὡς δὲ 

Λύκων φησὶ λεʹ). 
41 Fr. 2a – b.  
42 Fr. 35. Η καταγωγή της φιλοσοφίας από τους Πέρσες Μάγους αποδίδεται από κά-

ποιους αρχαίους συγγραφείς στον Μαγικό του Αριστοτέλη: «…αφηγείται (ενν. Ἀντι-

σθένης) δε περί Ζωροάστρου τινός μάγου, ευρόντος τήν σοφίαν. τούτο δέ τινες Ἀριστο-

τέλει, οἱ δε Ῥοδίῳ τινί ἀνατιθέασιν» (Rose Fr. 33). Ωστόσο, ο Αριστοτέλης, πραγμα-

τοποιώντας έναν απολογισμό της ιστορικής εξέλιξης της φιλοσοφίας στο πρώτο βι-

βλίο του Μετά τά φυσικά, δεν μνημονεύει κάποια έξω-ελληνική απαρχή έναρξης του 

φιλοσοφεῖν, εκτός από την επιστήμη των μαθηματικών, την εύρεση των οποίων τοπο-
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ντονα το θρησκευτικό στοιχείο στην φιλοσοφία αυτών των λαών, των 

οποίων τα ενδιαφέροντά προσδιορίζονται κυρίως από τον σεβασμό απέ-

ναντι στους θεούς, την αποφυγή διάπραξης κακού και την άσκηση της 

ανδρείας, ενώ εντοπίζει τις ρίζες της αστρονομίας και της μαντικής τέ-

χνης στους Χαλδαίους43 και περιγράφει διάφορα έθιμα και πρακτικές, τις 

οποίες ακολουθούν ή επιτρέπουν αυτοί οι λαοί. 

Τα υπόλοιπα σωζόμενα αποσπάσματα του έργου του καλύπτουν 

βιογραφικά μία χρονική περίοδο, η οποία εκτείνεται από τους προσωκρα-

τικούς φιλοσόφους ως τους περιπατητικούς. Σε αυτά παρατίθεται η φιλο-

σοφική παιδεία των βιογραφούμενων, αφού καταγράφονται οι δάσκαλοι, 

οι οποίοι τους μύησαν στον κόσμο του φιλοσοφεῖν44. Ο Σωτίων δεν κατέ-

γραφε απλά την προσωπική του άποψη, αλλά επιχειρούσε να παραθέσει 

όλες τις σχετικές με την υπόθεση απόψεις, εστιάζοντας στην περιγραφή 

του χαρακτήρα των φιλοσόφων, ενώ παρέθετε και τις διαμάχες ανάμεσά 

τους45. 

Mε τη βιογραφία ασχολήθηκε επιπλέον και ο Δικαίαρχος, του ο-

ποίου ένα έργο τιτλοφορούνταν Περί βίων46. Η ενασχόλησή του με τη 

βιογραφία ενδέχεται να μην αποτελούσε απλή παράθεση των βίων μεγά-

λων προσωπικοτήτων του παρελθόντος, αλλά στόχευε ακόμη στην  πα-

ρουσίαση διάφορων τρόπων ζωής. Στα αποσπάσματα του έργου του δια-

κρίνεται η προτίμηση του για τον πρακτικό βίο47, ενώ εξετάζει τη σχέση 

της φιλοσοφίας με την πολιτική, επισημαίνοντας ότι είναι επιβεβλημένο 

                                                                                                                                                                      

θετεί στην Αίγυπτο (981 b 23 – 24). Περιγράφει ότι οι περισσότεροι από τους πρώ-

τους φιλοσόφους αναγνώριζαν ως αρχή των πάντων κάποια υλική αιτία (983 b 6 – 8) 

και αναγνωρίζει ως ευρετή αυτού του φιλοσοφικού είδους τον Θαλή (983 b 20 – 21). 

Βέβαια, ο Αριστοτέλης παραδέχεται ότι η προσέγγιση των πρώτων φιλοσόφων μοιά-

ζει με την οπτική των πρώτων θεολόγων, οι οποίοι ανήγαν την φύση σε θεότητα (983 

b 27 – 32) και προφανώς αναγνωρίζει την αρχαιότητα τους σε σχέση με τους φιλοσό-

φους αλλά σαφώς δεν θεωρεί φιλοσοφική την σκέψη τους. Φαίνεται επομένως, ότι 

κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς παραβλέποντας αυτόν τον διαχωρισμό εξομοίωσαν τους 

φιλοσόφους με τους θεολόγους και κατά συνέπεια αναγνώρισαν ως αρχή της σοφίας 

την αρχαιότερη οργανωμένη θρησκεία, αποδίδοντας μάλιστα αυτή την άποψη στον 

Αριστοτέλη.  
43 Fr. 36. 
44 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Σωτίων αναφέρει αρκετούς φιλοσόφους, οι οποίοι 

δίδαξαν τον Παρμενίδη (Fr. 27), τον Ξενοφάνη (Fr. 29) και τον Ηράκλειτο (Fr. 30). 
45 Ενδεικτικά βλ. Fr. 4, όπου περιγράφεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πλάτωνα 

και τον Αρίστιππο. 
46 Fr. 40. Σχετικά με τον Δικαίαρχο ως βιογράφο βλέπε και S. A. White, “Principes 

Sapientiae: Dicaearchus' Biography of Philosophy”, στο  Dicaearchus of Messana – 

Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 195 – 236.   
47 Fr. 25. Ειδικότερα για αυτό το θέμα βλέπε P. M. Huby, “The Controversia between 

Dicaearchus and Theophrastus about the Best Life”, στο Dicaearchus of Messana – 

Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 311 – 328. 



347 
 

να εξασκείται σε κάθε περίσταση του βίου48, αλλά και με την ηθική, δη-

λώνοντας ότι σε αρχαιότερους χρόνους η σοφία ταυτιζόταν με τη διά-

πραξη καλών έργων και ότι ως φιλόσοφος λογιζόταν ο αγαθός49.  

Σε αυτά τα έργα, συναντάμε επιπλέον αναφορές στους επτά σο-

φούς, τους οποίους θεωρεί συνετούς νομοθέτες και όχι φιλοσόφους50, 

στον Πυθαγόρα51 και τον Πλάτωνα52, ενώ παρατίθεται και η περιπέτεια 

του Τειρεσία, ο οποίος κλήθηκε να διαιτητεύσει τη διαφωνία ανάμεσα 

στον Δία και την Ήρα ως προς το αν τέρπονται περισσότερο ερωτικά οι 

άντρες ή οι γυναίκες53. Από τα υπάρχοντα χωρία φαίνεται ότι ο Δικαίαρ-

χος φρόντιζε να περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες στα έργα του, επι-

τυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο να κάνει το κείμενό του πιο ζωντανό, 

εισάγοντας επιπλέον στο λογοτεχνικό είδος της βιογραφίας, το ενδιαφέ-

ρον του για την ανθρωπότητα ως σύνολο.   

 Αυτή η οπτική του για την ανθρωπότητα ως ολότητα και το ενδια-

φέρον του για την βιογραφία του ατόμου ως μονάδας, συναρμόζονται 

στο σύγγραμμά του Βίος Ἑλλάδος54, όπου προσπαθεί να καταγράψει την 

ιστορία του Ελληνικού έθνους, συζευγνύοντας την ιστορία με την βιο-

γραφία. Κινούμενος στο πνεύμα της ελληνιστικής εποχής, με αυτήν την 

μελέτη, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, περιγράφονται τα όρια ανάμεσα στον 

Ελληνισμό και την βαρβαρότητα και ορίζεται ευκρινέστερα η ελληνικό-

τητα. Επιπλέον, περιγράφονται διάφορα στάδια της ανάπτυξης του πολι-

τισμού55, ενώ υιοθετείται η άποψη κατά την οποία η ανθρωπότητα βρί-

                                                           
48 Fr. 29.  
49 Fr. 31. Εδώ αναπαράγεται μία αντίληψη Ομηρικής προέλευσης (βλ. ενδ. Ὀδύσσεια 

Ζ 312), ενώ απηχείται και η πλατωνική άποψη, κατά την οποία η σοφία συνιστά την 

σημαντικότερη αρετή, αφού αποτελεί γνώση της χρήσης των αγαθών με τέτοιο τρό-

πο, ώστε να καταστούν ωφέλιμα (Εὐθύδημος 281 b – e). 
50 Fr. 30 – 32.  
51 Fr. 33 – 35. 
52 Fr. 40 – 43.   
53 Fr. 37.  
54 Σχετικά με αυτό το έργο βλ. και W. Ax, “Dikaiarch’s Bios Hellados und Varros De 

Vita Populi Romani”, στο Dicaearchus of Messana – Text, Translation and Discus-

sion, οπ. παρ., σελ. 279 – 310, καθώς και E. Schütrumpf, “Dikaiarchs Bios 'Ellados 

und Philosophie des Vierten Jahrhunderts”, στο ίδιο, σελ. 255 – 277.  
55 «…Καθώς αποτελεί φυσική αναγκαιότητα η ανέκαθεν συνύπαρξη των ανθρώπων με 

τα οικόσιτα ζώα…είναι αναγκαίο ότι από τα απώτατα χρόνια του ανθρώπινου βίου, 

όπως διδάσκει ο Δικαίαρχος, έχουμε προχωρήσει βήμα με βήμα ως την εποχή μας και 

το αρχαιότερο στάδιο υπήρξε εκείνη η φυσική κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος 

επιβίωνε με εκείνα τα προϊόντα, τα οποία του παρείχε μόνη της η παρθένα γη. Έπειτα, 

οι άνθρωποι κατήλθαν (descendisse) από αυτό το στάδιο στο δεύτερο, το ποιμενικό, 

στο οποίο συνέλεγαν καρπούς, που μεγάλωναν μόνοι τους στα δέντρα και επιπλέον για 

τον ίδιο σκοπό έπιαναν άγρια ζώα, τα μάντρωναν και τα εξημέρωναν…Στη συνέχεια σε 

ένα τρίτο στάδιο ο άνθρωπος κατήλθε από τον βουκολικό βίο σε εκείνον του καλλιεργη-

τή της γης. Σε αυτό το στάδιο διατήρησε αρκετά από τα δύο προηγούμενα στάδια…» 
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σκεται σε παρακμή προερχόμενη από μία εποχή κατά την οποία οι άν-

θρωποι ήταν σχεδόν ισόθεοι56.  

Επιπλέον, ο Δημήτριος ο Φαληρέας υπήρξε συγγραφέας δύο έργων 

σχετικά με τον Σωκράτη, τα οποία τιτλοφορούνταν Σωκράτης και Σω-

κράτους ἀπολογία57. Σε αυτά υπάρχουν κάποιες σύντομες αναφορές σε 

προσωκρατικούς φιλοσόφους, εκτενή χωρία για τον Αριστείδη, καθώς 

και αναφορές πάλι στη διγαμία του Σωκράτη – τον οποίο περιέγραφε ως 

ευκατάστατο πολίτη, με την εγγονή του Αριστείδη, Μυρτώ. Υποστήριζε 

ότι ο Σωκράτης παντρεύτηκε την Μυρτώ, όταν αυτή χήρεψε, προκειμέ-

νου να της εξασφαλίσει τα αναγκαία για την επιβίωση, αλλά αυτές τις 

κατηγορίες επέκρινε και απέκρουσε ο Στωικός Παναίτιος58. Τη διήγηση 

συμπλήρωνε ακόμη η εξιστόρηση ότι ο Δημήτριος γνώριζε τον υιό της 

Μυρτούς, τον Λυσίμαχο, ο οποίος ζούσε σε ένδεια, ώσπου οι Αθηναίοι 

με ψήφισμα, ανέλαβαν να συνδράμουν οικονομικά την μητέρα και την 

θεία του, ενώ όταν κυβερνούσε  ο Δημήτριος, αύξησε αυτό το βοήθημα59.   

Ο Φανίας ακόμη, στα πλαίσια των λογοτεχνικών του ενδιαφερό-

ντων, ασκούσε κριτική στους σοφιστές60, ενώ ενδιαφέρθηκε για τους 

ποιητές61 και πιθανότατα έγραψε ένα σύγγραμμα, όπου παρουσίαζε τους 

σωκρατικούς φιλοσόφους62. Βιογραφικά στοιχεία υπάρχουν και στο ι-

στοριογραφικό του έργο, όπου τα μεταχειρίζεται με τρόπο κατά τον ο-

                                                                                                                                                                      

(Fr. 48). Παρόμοια εικόνα περιγράφεται και στους πλατωνικούς Νόμους (679 a – 681 

e).  
56 Αυτή η άποψη συμπλέει με την κοινή θέση σχετικά με την ύπαρξη ενός χρυσού 

αιώνα, την οποία συναντάμε ήδη στην μυθολογία – ο Ησίοδος περιγράφει πέντε δια-

δοχικά γένη, αλλά αναπαράγεται και σε φιλοσοφικά κείμενα [ο μύθος της Ατλαντί-

δας, ο οποίος περιγράφεται στον Τίμαιο (ενδ. 24 e – 25 d) και τον Κριτία (113 – 116 

c) συνιστά μία τέτοια περίπτωση].  
57 Fr. 91 – 98.  
58 Fr. 96. Γενικότερα για το θέμα της διγαμίας, βλέπε L. Woodbury, “Socrates and the 

Daughter of Aristides”, Phoenix 27 (1973), σελ. 7 – 25. Σε αυτό το ζήτημα έχουμε 

αναφερθεί εκτενέστερα σε άλλο σημείο της παρούσης μελέτης.     
59 Fr. 96.  
60 Fr. 10. Ο Αθήναιος αναφέρει την ύπαρξη αυτού του έργου, το οποίο τιτλοφορείται 

Πρός τούς σοφιστάς και παραθέτει ένα μικρό τμήμα του, στο οποίο ωστόσο δεν γίνε-

ται κάποια αναφορά σε σοφιστές, αλλά σε συνθέτες άσεμνων τραγουδιών.   
61 Fr. 32 – 33. Σε αυτά τα χωρία ο Φανίας αναφέρει ότι ο Στρατόνικος ο Αθηναίος 

υπήρξε ο πρώτος, ο οποίος εισήγαγε την πολυχορδίαν εἰς τὴν ψιλὴν κιθάρισιν, δίδαξε 

ἁρμονικά και κατασκεύασε διάγραμμα  .  
62 Fr. 30 – 31. Μάλιστα σύμφωνα με τον S. Schorn ίσως υπήρξε ο πρώτος, ο οποίος 

έγραψε βιογραφικό έργο για τους Σωκρατικούς, εκλαμβάνοντάς τους ως μια ομάδα 

ατόμων με κοινό παρονομαστή τον Σωκράτη αν και δεν γνωρίζουμε αν αυτό το έργο 

περιορίζεται σε όσους από αυτούς εκδήλωσαν φιλοσοφικά ενδιαφέροντα ή αν επε-

κτείνεται και σε άλλους μαθητές του (“Biography and History in Phaenias of Eresus”, 

στο O. Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), Phaenias of Eresus: Text, Translation, and 

Discussion, Rutgers University Studies in Classical Humanities vol. 19, Transaction 

Publishers, New Brunswick, NJ, 2015, σελ. 201 – 252).  
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ποίο αυτά συνδέονται με ανεκδοτολογικές διηγήσεις και φαίνεται ότι 

μάλλον η βιογραφία κατέχει δευτερεύουσα σημασία στο έργο του και την 

χειρίζεται ως βοήθημα για τα ιστοριογραφικά και πολιτικά ενδιαφέροντά 

του.  

Ο Έρμιππος, ο επονομαζόμενος Καλλιμάχειος63, ασχολήθηκε κατ’ 

εξοχήν με τον τομέα της βιογραφίας64 και καθώς διέμενε στην Αλεξάν-

δρεια, διέθετε αρκετό υλικό, από το οποίο αντλούσε πληροφορίες,  ώστε 

να συντάξει τα δημοφιλέστατα έργα του, που πιθανόν να υπήρξαν τμήμα 

ενός ευρύτερου προγράμματος καταγραφής των βίων και των έργων ο-

νομαστών ανθρώπων του πνεύματος. Ωστόσο, βασικότερο στόχο του α-

ποτελεί η ψυχαγωγία των αναγνωστών του και προκειμένου να τους τέρ-

ψει, παραθέτει όσα γεγονότα, φήμες και εικασίες σχετικά με τους βίους 

των σκιαγραφούμενων στο έργο του προσώπων, εμφανίζονται παράδοξα 

και σκανδαλώδη, ενώ, αν και μάλλον κατονόμαζε τις πηγές του65, σε ο-

ρισμένες περιπτώσεις, παρέθετε άκριτα ό,τι του έκανε εντύπωση66 . 

Συνέγραψε επιπλέον έργα, τα οποία πρόβαλλαν τον βίο των επτά 

σοφών67 και κατέγραψε τους βίους προσωκρατικών φιλοσόφων68,  

από τους οποίους διαθέτουμε  εκτενέστερα χωρία από το έργο του 

για τον Πυθαγόρα. Ο Έρμιππος σε αντίθεση προς άλλους Περιπα-

τητικούς αντιτίθεται στην εικόνα που έχει ο Πυθαγόρας ως σοφός, προ-

βάλλοντάς τον ως ικανότατο απατεώνα και διανθίζοντας τη βιογραφία 

του με έντονη κριτική και σκωπτικά σχόλια, επιχειρώντας να τον διακω-

μωδήσει69. Ενδιαφέρθηκε ακόμη για τον Σωκράτη70, τον σωκρατικό Αι-

                                                           
63 Βλ. ενδ. Fr. 15 b, 21, 48, 73. Σχετικά με το βιογραφικό του έργο βλέπε και T. Hägg, 

The Art of Biography in Antiquity, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 

σελ. 84 – 89. 
64 Fr. 1. 
65 Βλ. ενδ. Fr. 50, 53.  
66 Βλ. ενδ Fr. 62.    
67 Fr. 5 – 16. 
68 Fr. 18 – 31. 
69 Fr. 18 – 24. Σε αυτά τα χωρία αναφέρει διάφορες ιδιοτροπίες των Πυθαγόρειων, 

όπως η πρακτική να αποφεύγουν να περάσουν από σημεία, όπου κάποιος όνος θα ξε-

κουραζόταν οκλαδόν και αποδίδει και τον θάνατο του Πυθαγόρα στην επιλογή του να 

παρακάμψει ένα χωράφι με κουκιά, ενώ τον κυνηγούσαν οι διώκτες του. Ακόμη βάλ-

λεται η φήμη του ως σοφού με την απόδοση των αντιλήψεών του στους Θράκες και 

τους Ιουδαίους και παρουσιάζεται ως αγύρτης, ο οποίος φτάνοντας στην Ιταλία εξα-

πάτησε τους κατοίκους με τη βοήθεια της μητέρας του, κάνοντάς τους να πιστέψουν 

ότι είχε επισκεφθεί τον Άδη, με αποτέλεσμα να του εμπιστευθούν την εκπαίδευση του 

γυναικείου πληθυσμού της πόλης. Ωστόσο συνιστά μεγαλύτερο πλήγμα απέναντι στη 

σχολή η μομφή, ότι η πραγματική πρακτική αξία της Πυθαγόρειας σοφίας αποδεί-

χθηκε από την τυραννική διακυβέρνηση του Περιπατητικού Αθηνίωνα στην Αθήνα 

(σε άλλο χωρίο περιγράφεται ότι οι Ταραντίνοι εξόντωσαν τους μαθητές του σοφού, 

όταν αυτοί επιχείρησαν να καταλάβουν την εξουσία).    
70 Fr. 32. 
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σχίνη71, τον Αντισθένη72, τους Μεγαρικούς και Ερετρικούς73, τον Πλά-

τωνα και την Ακαδημία74, τον Ηρακλείδη75, ενώ φρόντισε να συντάξει 

και έργα, αφιερωμένα στον ιδρυτή του Λυκείου76 και στους μαθητές και 

διαδόχους του77 και πιθανότατα στους Στωικούς και τους Επικούρειους, 

αλλά διατηρούνται μόνο οι αναφορές  στον Χρύσιππο78 και τον Επίκου-

ρο79. Τα έργα του περιλαμβάνουν ακόμη βιογραφίες ρητόρων80, ποιη-

τών81 και νομοθετών82, αλλά ενδιαφέρθηκε και για την αστρονομία και 

                                                           
71 Fr. 33. 
72 Fr. 34. 
73 Fr. 35 – 39.  
74 Fr. 40 – 43.  
75 Fr. 42.  
76 Fr. 44 – 58. Στο έργο του εντοπίζουμε μια από τις αρχαιότερες βιογραφίες του Α-

ριστοτέλη, για τον οποίον παραθέτει διάφορες πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 

και τη δράση του, Οι ελάχιστες αναφορές, οι οποίες έχουν διαφυλαχθεί από αυτά τα 

έργα, γνωστοποιούν την καταγωγή του φιλοσόφου (Fr. 44 ), αναφέρουν ότι μητέρα 

του υιού του Νικόμαχου ήταν η εταίρα Ερπυλλίς, για την οποία μερίμνησε ο Αριστο-

τέλης στη διαθήκη του (Fr. 46) και μνημονεύουν τον θάνατο του πεθερού του Ερμεία, 

ο οποίος όντας τύραννος του Αταρνέα αιχμαλωτίστηκε από τους Πέρσες και πέθανε 

στη φυλακή [Fr. 49, ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι ο Αριστοτέλης ανήγειρε ένα 

άγαλμα αφιερωμένο στον Ερμεία και συνέθεσε παιάνα προς τιμή του (V 6 – 7, πβ. 

και Αθήναιος 696 b]. Εξιστορεί επίσης ότι απουσίαζε όταν ο Ξενοκράτης κατέστη 

επικεφαλής της ακαδημίας και όταν επιστρέφοντας είδε ότι είχε αλλάξει η ηγεσία της 

σχολής πήγε στο Λύκειον, όπου περπατούσε με τους μαθητές του συζητώντας για φι-

λοσοφικά ζητήματα και από αυτή τη συγκυρία προέκυψε η ονομασία Περιπατητικοί 

για αυτούς τους φιλοσόφους (Fr. 45).   
77 Διατηρούνται αναφορές σε έργα για τον Θεόφραστο, τον Δημήτριο Φαληρέα, τον 

Καλλισθένη, τον Λύκωνα και τον Λυσίμαχο.  
78 Fr. 59. Αναφέρει ότι, ενώ ο Χρύσιππος ήταν καλεσμένος από τους μαθητές του σε 

μία γιορτή, ήπιε γλυκό άκρατο οίνο, τον κατέλαβε ίλιγγος και πέθανε μετά από πέντε 

ημέρες σε ηλικία εβδομήντα τριών ετών [Αξίζει να ενθυμούμαστε ότι στο κρασί απο-

δίδονται ακόμη ο θάνατος του Στίλπωνος (Fr. 35), και του Αρκεσίλαου (Fr. 43). Ο 

Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ακόμη μία διήγηση για τον θάνατο του Χρυσίππου εξι-

στορώντας ότι βλέποντας έναν γάιδαρο να τρώει μερικά σύκα αναφώνησε: «δίδου νῦν 

ἄκρατον ἐπιρροφῆσαι τῷ ὄνῳ» και πέθανε με μία κρίση νευρικού γέλιου (VΙΙ 185)]. 
79 Fr. 60 – 61. Στα μόνα διατηρούμενα χωρία διηγούταν ότι ο Επίκουρος ξεκίνησε ως 

γραμματοδιδάσκαλος και στράφηκε στην φιλοσοφία, όταν διάβασε τα βιβλία του Δη-

μόκριτου (Fr. 60), ενώ περιγράφει τον θάνατό του, δηλώνοντας ότι έπασχε από ουρο-

λιθίαση και αφού νόσησε για δεκατέσσερις μέρες, μπήκε σε μία μπανιέρα με ζεστό 

νερό και ζήτησε να πιεί άκρατο οίνο, τον οποίο αφού κατανάλωσε, διαμήνυσε στους 

παρευρισκόμενους να θυμούνται τις διδαχές του και ξεψύχησε [Fr. 61. Ο Διογένης 

Λαέρτιος δέχεται αυτή την εκδοχή, όπως συνάγεται από το επίγραμμά του στον Επί-

κουρο (Χ 16) και επιβεβαιώνει αυτήν την εξιστόρηση, παραθέτοντας ένα γράμμα του 

Επίκουρου προς τον Ιδομενέα, στο οποίο αναφέρει ότι πρόκειται να εγκαταλείψει τα 

εγκόσμια, καθώς πάσχει από ασθένειες και του ζητά να προσέχει τα παιδιά του Μη-

τρόδωρου (Χ 22). 
80 Fr. 63 – 79. 
81 Fr. 92 – 94. 
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την αστρολογία83 και πιθανότατα για την γεωγραφία και την εθνογρα-

φία84. 

Ο Έρμιππος συχνά παραθέτει ιστορίες βασιζόμενες στις ρήσεις 

των βιογραφούμενων, επιχειρώντας να τέρψει και συνάμα να αποδώσει 

το ήθος αυτών των προσώπων, θυσιάζοντας ωστόσο με αυτήν την τάση 

την ιστορική αλήθεια. Το έργο του διακρίνεται από την εμμονή στα αξιο-

περίεργα συμβάντα της ζωής των βιογραφούμενων προσώπων και την 

απουσία ουσιαστικών λεπτομερειών για το έργο τους. Η εμμονή του Έρ-

μιππου στο παράδοξο διακρίνεται εντονότερα στην τάση του να περιγρά-

φει τους θανάτους διασήμων προσώπων του αρχαίου κόσμου. Όσα περι-

γράφονται στο έργο του δεν αποτελούν προϊόντα τις φαντασίας του, α-

φού συνάγει πληροφορίες από παλαιότερες διηγήσεις, αλλά από το υλικό, 

που διαθέτει, επιλέγει διηγήσεις, οι οποίες φαντάζουν υπερβολικές. Εν-

δεικτικό αυτής της τάσης είναι το γεγονός, ότι στις βιογραφίες του, ο θά-

νατος δεν αποτελεί απλά ένα γεγονός, αλλά επέρχεται ως αναγνώριση της 

σπουδαιότητας του προσώπου85, ως ειρωνική διακωμώδηση των φιλοσο-

φικών απόψεων των αναφερόμενων προσώπων86, ως αποτέλεσμα μέ-

θης87, ως αποτέλεσμα θεϊκής τιμωρίας88, ενώ άλλοι αποχωρούν από τη 

ζωή κάτω από τραγικές συνθήκες, θύματα βασανιστηρίων και διώξεων 

από ισχυρούς άρχοντες89.  

Γενικώς, ο Έρμιππος υπήρξε λιγότερο φιλόσοφος και  περισσότερο 

ένας αρκετά δημοφιλής βιογράφος και κριτικός της λογοτεχνίας, ο οποίος 

χρησιμοποίησε το υλικό, στο οποίο είχε πρόσβαση, προκειμένου να  συ-

ντάξει έργα, με τα οποία θα ενημέρωνε και θα έτερπε το αναγνωστικό 

του κοινό, διηγούμενος τα περιστατικά που συνόδευσαν τους βίους 

σπουδαίων προσώπων από την αυγή της φιλοσοφικής σκέψης ως την ε-

ποχή του. Κάθε απόπειρα να προσδιοριστεί η σύνδεση του βιογραφικού 
                                                                                                                                                                      
82 Fr. 80 – 88. 
83 Fr. 95 – 102. 
84 Fr. 103 –104. 
85 Αυτό είναι εμφανές στις περιπτώσεις του Χείλωνος (Fr. 12) και του Πλάτωνος (Fr. 

41), οι οποίοι αποχωρούν από τη ζωή εν τω μέσω μίας ευτυχούς συγκυρίας, κερδίζο-

ντας έτσι τον θάνατο ως επιστέγασμα ενός ευδαίμονος βίου. 
86 Έτσι, ο Πυθαγόρας, προτού θανατωθεί, επέλεξε να συλληφθεί παρά να διασχίσει 

ένα χωράφι σπαρμένο με κουκιά (Fr. 20), ο Ηράκλειτος, προσεβλήθη από υδρωπικία 

και πέθανε θαμμένος σε κοπριά (Fr. 29), ο Δημόκριτος, κατόρθωσε να κρατηθεί στη 

ζωή για τρείς ημέρες οσφραινόμενος άρτους (Fr. 31) και ο Αλεξίνος, τρυπήθηκε από 

ένα καλάμι, ενώ κολυμπούσε στον Αλφειό (Fr. 36).  
87 Αναφέρει τον Στίλπωνα (Fr. 35), τον Αρκεσίλαο (Fr. 43), τον Χρύσιππο (Fr. 59) 

και τον Επίκουρο (Fr. 61).  
88 Ο Ηρακλείδης τιμωρείται από τους θεούς, ως αποτέλεσμα της απάτης του (Fr. 42). 
89 Έτσι, ο Ζήνων βασανίζεται από τον τύραννο της Ελέας (Fr. 28), ο Αναξαγόρας, ο 

Μένιππος και ο Δημοσθένης αυτοκτονούν, ο Ερμείας και ο Δημήτριος ο Φαληρέας 

πεθαίνουν φυλακισμένοι και ο Υπερείδης, οι υιοί του Αναξαγόρα και κάποιοι μαθη-

τές του Πυθαγόρα εκτελούνται.  
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του έργου με άλλους τομείς, όπως η πολιτική ή η ηθική, μάλλον αποτελεί 

δυσεπίτευκτο στόχο. Πολύ μεγαλύτερες δυσχέρειες παρουσιάζει ο εντο-

πισμός των προσωπικών αντιλήψεών του μέσα στα διατηρούμενα στο 

έργο του χωρία. Η παράθεση πληροφοριών, που στοχεύουν στην διασκέ-

δαση των αναγνωστών, άφησε πολλά περιθώρια, ώστε να αποκτήσουμε 

γνώση των προσωπικών του αντιλήψεων και επιπλέον συνέβαλαν στο να 

δείχνει εύπιστος και αναξιόπιστος ψευδολόγος. Αυτή η αντίληψη βέβαια, 

δεν πρέπει να ήταν αποδεκτή από τους αρχαίους συγγραφείς90. Ωστόσο, 

αν και πιθανότατα αποδεχόταν άκριτα όσα στοιχεία τον εντυπωσίαζαν, 

φαίνεται ότι μελετώντας τις πηγές, ασχολήθηκε με επιμέλεια με το έργο 

του, το οποίο αναμφίβολα θα αποτελούσε μία πολύτιμη πηγή πληροφο-

ριών και διαδόσεων για τη ζωή και το έργο των ατόμων, τα οποία πρωτα-

γωνιστούν σε αυτό.  

Έντονο ενδιαφέρον για τη βιογραφία επέδειξε και ο Σάτυρος, του 

οποίου το έργο εκτείνεται στις περιοχές της πολιτικής, της ρητορικής,  

της φιλοσοφίας και της τέχνης. Ο G. Arrighetti τον θεωρεί περισσότερο 

κριτικό της λογοτεχνίας παρά βιογράφο91, αλλά ο ίδιος πιθανότατα έβλε-

πε τον εαυτό του ως βιογράφο. Έτσι, διατηρούνται αναφορές του σε πο-

λιτικά πρόσωπα92, σε ρήτορες93 και σε φιλοσόφους94, ενώ ασχολήθηκε 

επίσης με την καταγραφή των βίων των τραγικών ποιητών95. Διαθέτουμε 

από αυτές τις μελέτες κάποιες αναφορές στον Σοφοκλή96, αλλά περισσό-

τερες πληροφορίες υπάρχουν για τον βίο του Ευριπίδη, από τον οποίο εί-

ναι δυνατόν να σχηματιστεί μία πληρέστερη εικόνα σχετικά με το συγ-

γράμματα του Σάτυρου. 

Αυτό το έργο έχει τη μορφή διαλόγου, όπου συμμετέχουν τρία 

πρόσωπα, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι όλοι οι βίοι του 

                                                           
90 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Διογένης Λαέρτιος, αφού μνημονεύει τον θάνατο του 

Επίκουρου, παραθέτει ένα δικό του επίγραμμα, προς τιμήν του σοφού, με το οποίο 

περιγράφει τις τελευταίες του στιγμές και στηρίζεται στη διήγηση του Έρμιππου (Χ 

15 – 16). 
91 Satiro, Vita di Euripide, Libreria Goliardica Editrice, Pisa, 1964. Σχετικά με το Σά-

τυρο βλέπε ακόμη και M. R. Lefkowitz, “The Euripides Vita”, GRBS 20 (1979), σελ. 

187-210.  
92 Μνημονεύει τον Σικελό τύραννο Διονύσιο τον νεότερο (Αθήναιος ΧΙΙ 541 c), τον 

Αλκιβιάδη (Αθήναιος ΧΙΙ 534 b) και τον Φίλιππο (Αθήναιος ΧΙΙ 557 b).  
93 Ψευδο – Πλούταρχος, Βίοι τῶν δέκα ῥητόρων , 847 a 12 – b 2.  
94 Ο Διογένης Λαέρτιος και ο Αθήναιος διατηρούν αναφορές από αυτά τα έργα στους 

επτά σοφούς (Διογένης Λαέρτιος Ι 82), τον Πυθαγόρα (VIII 40), τον Εμπεδοκλή 

(VIII 53, 58 – 60), τον Ζήνωνα τον Ελεάτη (ΙΧ 25), τον Αναξαγόρα (ΙΙ 12), στον Σω-

κράτη, του οποίου μνημονεύεται η φήμη ότι υπήρξε δίγαμος (ΙΙ 26. Πβ. και Αθήναιος 

555 e – 556 a), τον Πλάτωνα (ΙΙΙ 9), τον Διογένη (VI 80), τον Ανάξαρχο τον Αβδηρί-

τη (Αθήναιος VI 250 f – 251 a) και τον Στίλπωνα (Αθήναιος ΧΙΙΙ 584 a).  
95 Συνέταξε τους βίους των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών: «Σατύρου βίων 

ἀναγ<ρ>αφῆς ϛʹ Αἰσχύλου Σοφοκλέους Εὐριπίδου» (P. Oxy. ΙΧ1176).  
96 FHG ΙΙΙ, 161 – 162.   
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Σάτυρου είχαν αυτή τη μορφή. Ο A. S. Hunt μάλιστα εκφράζει την πε-

ποίθηση ότι οι βίοι του Σάτυρου δεν αποτελούσαν αρκετά αξιόπιστο επι-

στημονικά έργο και ο φιλόσοφος, χρησιμοποιεί το υλικό του δίχως να τον 

απασχολεί η αξιοπιστία των πηγών του, επιχειρώντας να περιγράψει τον 

βίο του Ευριπίδη μέσα από τους στίχους των έργων του και τις περιγρα-

φές των έργων συγχρόνων του ποιητή συγγραφέων, ενώ διακρίνεται και 

από την τάση παράθεσης στοιχείων, τα οποία θα εντυπωσιάσουν τους 

αναγνώστες του με την παραδοξότητά τους97. 

Φαίνεται ότι η τέρψη των αναγνωστών του αποτελούσε βασική του 

μέριμνα, ενώ πιθανότατα, όπως παρατηρεί ο G. A. Kennedy, κάποιες από 

τις διηγήσεις, οι οποίες αφορούν τον ποιητή και περιλαμβάνονται σε αυ-

τό το έργο, αποτελούν επινόηση του Σάτυρου και θεμελιώνονται στα έρ-

γα του Ευριπίδη98. Ο Σάτυρος στο έργο του επιχειρεί να αναμείξει την 

ευχαρίστηση με την γνώση, διδάσκοντας και τέρποντας ταυτόχρονα τον 

αναγνώστη, ενώ το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται περισσότερο στην 

δημιουργία ενός λογοτεχνικού κειμένου, περιστρεφόμενου κυρίως στην 

παρουσίαση του ήθους και της τέχνης του ποιητή, παρά στην βιογρα-

φία99. Επιπλέον, σύμφωνα και με την παρατήρηση του T. Hägg, καταπιά-

νεται με τα ίδια θέματα που απασχολούν και τους σύγχρονους μελετητές, 

όπως η επιρροή που δέχτηκε από την ρητορική, τα φιλοσοφικά και ρητο-

ρικά θέματα που εμφανίζονται στα έργα, η αντίδραση των συγχρόνων 

του στο έργο του  και οι κοινωνικές και πολιτικές θέσεις του ποιητή100. 

Συνεπώς, υποβάλλοντας σε διερεύνηση το σύνολο των επιδόσεων 

της σχολής στην παραγωγή βιογραφικών έργων, διακρίνονται τα ποικι-

λόμορφα κίνητρα, τα οποία ώθησαν τους Περιπατητικούς σε αυτό το εγ-

χείρημα. Έναυσμα για τη συγγραφή των βίων αποτέλεσε κυρίως η επιθυ-

μία απόκτησης γνώσης, το επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο βρίσκεται 

πάντοτε στη βάση των ενδιαφερόντων της σχολής και κατευθύνει τα μέ-

λη της και στην μελέτη του βίου όσων προσώπων κερδίζουν το ενδιαφέ-

ρον τους.  

                                                           
97 The Oxyrhynchus Papyri, vol. IX, Egypt Exploration Fund, London, 1912, σελ. 

127.  
98 The Cambridge History of Literary Criticism – Classical Criticism, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1997, σελ. 205. Έτσι, οι περιγραφές της θάλασσας στα 

έργα του και οι φήμες σχετικά με την απέχθειά του προς τους ανθρώπους (Fr. 9, 1 – 

12), δημιούργησαν την ιστορία ότι διέμενε σε μία σπηλιά, η οποία βρισκόταν δίπλα 

στη θάλασσα (Fr. 39 ix, 4 – 32), ενώ ο θάνατος του Πενθέα στο έργο του Βάκχαι, γί-

νεται αφορμή, ώστε να προέλθει η διήγηση ότι ο ποιητής πέθανε κατασπαραγμένος 

από σκυλιά (Fr. 39 xx , 1 – 35 και xxi , 1 – 37).  
99 Θα μελετήσουμε αυτό το είδος βιογραφικής αφήγησης σε επόμενο κεφάλαιο, κα-

θώς σχετίζεται με μία θεώρηση της βιογραφίας των ποιητών, η οποία αναπτύχθηκε 

αρκετά στη σχολή. 
100 The Art of Biography in Antiquity, οπ. παρ., σελ. 77 – 84.  
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Σημαντικό τμήμα της μεθοδολογίας τους αποτελεί η αξιοποίηση 

των ανεκδότων, τα οποία μεταχειρίζονται αποπειρώμενοι να παρουσιά-

σουν πληρέστερες απεικονίσεις των βιογραφούμενων, απεξαρτημένες 

από την παραδοσιακή πεποίθηση, που έχει καταστεί γενικά αποδεκτή για 

αυτούς. Αποτελεί τυπικό παράδειγμα αυτής της στάσης η εικόνα του Σω-

κράτη, την οποία σμιλεύει ο Αριστόξενος, ακολουθούμενος από τον Δη-

μήτριο και τον Ιερώνυμο, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε. Επιπλέον, η 

ανεκδοτογραφία, παρέχει ακόμη τα μέσα με τα οποία θα προσπαθήσουν 

να περιγράψουν τον χαρακτήρα των βιογραφούμενων, όπως αυτός προ-

βάλλεται μέσα από το έργο τους. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της 

χρήσης των ανεκδότων συνθέτει η σύνθεση της έμμετρης βιογραφίας του 

Ευριπίδη από τον Σάτυρο, ο οποίος χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με τον 

ποιητή, τους στίχους, στηρίζεται σε σκηνές των έργων του Ευριπίδη και 

αναπλάθοντάς τες, τις εισάγει στην περιγραφή της ζωής του τραγωδού, 

δημιουργώντας έτσι ένα ενδιαφέρον λογοτεχνικό είδος, θυσιάζοντας ω-

στόσο την ιστορική αλήθεια.        

Τα ανέκδοτα χρησιμεύουν επιπλέον στην αποδόμηση ή στην ενδυ-

νάμωση της αυθεντίας των μεγάλων ανδρών του παρελθόντος. Ο Αρι-

στόξενος προσφέρει ξανά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς, 

παρά την ενδεχόμενη μεροληψία του, απομυθοποιεί την παγιωμένη αντί-

ληψη για το ήθος του Σωκράτη και του Πλάτωνα, αλλά ενισχύει την ει-

κόνα του Πυθαγόρα. Αυτή η πρακτική έρχεται και ως αποτέλεσμα της 

επιθυμίας των μελών της σχολής να ασκήσουν κριτική σε φιλοσοφικούς 

ανταγωνιστές, επιδιώκοντας συνάμα να ενισχύσουν τη δική τους θέση. 

Ωστόσο, παράλληλα με την κατεδάφιση των ειδώλων, επιχειρείται η θε-

μελίωση και ενίσχυση των φιλοσοφικών αρχών της σχολής, καθώς οι 

βιογραφίες χρησιμεύουν στην περιγραφή υποδειγμάτων ηθικού βίου. Σε 

αντίθεση βέβαια με την Στοά ή τον Κυνισμό, το Λύκειον στερείται φιλο-

σοφικών ηρώων. Δεν συναντάμε κάποιο πρόσωπο, το οποίο να κατέχει 

τον ρόλο του φωτεινού προτύπου, όπως για παράδειγμα εμφανίζεται ο 

Σωκράτης στο Στωικό σύμπαν, ο Πυθαγόρας ή ο Επίκουρος στον Κήπο, 

καθώς στην ηθική φιλοσοφία του Λυκείου απουσιάζουν τέτοιες αγιοποι-

ημένες δεσποτικές μορφές μήτε του ιδρυτή της σχολής εξαιρουμένου. 

Όντας οπαδοί της αριστοτελικής μεσότητας, οι Περιπατητικοί φροντί-

ζουν απλά μέσα από τα βιογραφικά τους έργα να προσαρμόζονται στις 

περιστάσεις, περιγράφοντας τις αρετές και τα ελαττώματα των βιογρα-

φούμενων και προσφέροντας έτσι περισσότερο ισοσταθμισμένα έργα. 

Δεν διακηρύττουν ότι είναι κάτοχοι κάποιας απόλυτης ηθικής αυθεντίας 

και συνεπώς δεν έχουν ανάγκη από κάποια ένδοξη μορφή του παρελθό-

ντος, προκειμένου να προβάλλουν μέσα από αυτή τις αντιλήψεις τους. Ο 

καθένας τους, ανάλογα με τις προσωπικές του απόψεις, προσπαθεί ωστό-

σο να προσφέρει πρότυπα προς μίμηση στους αναγνώστες του, περιγρά-

φοντας όμως τους βίους πραγματικών ανθρώπων και αποφεύγοντας την 
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άμετρη εξιδανίκευσή τους, πασχίζοντας ουσιαστικά, να κληροδοτήσουν 

ένα πρότυπο βίου στις επόμενες γενιές εντός των ορίων της ανθρώπινης 

φύσης. 

Οι επιδιώξεις βέβαια των περιπατητικών φιλοσόφων δεν ταυτίζο-

νται, καθώς κάποιοι εκπρόσωποι της σχολής έχουν διαφορετικούς στό-

χους από τους ομόδοξούς τους, όπως είναι εμφανές κυρίως από τα έργα 

του Έρμιππου, αλλά και του Σάτυρου. Ο Σμυρναίος φιλόσοφος έχει ως 

κύριο μέλημα να τέρψει το κοινό του και ως εκ τούτου παραθέτει ιστορί-

ες βασιζόμενες στις ρήσεις των βιογραφούμενων, επιχειρώντας ταυτό-

χρονα να τέρψει και να αποδώσει το ήθος αυτών των προσώπων, ενώ ε-

πιπλέον κερδίζουν το ενδιαφέρον του τα αξιοπερίεργα συμβάντα της ζω-

ής των προσώπων που εμφανίζονται στα έργα του. Η εμμονή του επιπλέ-

ον στο ασυνήθιστο ξεχωρίζει εντονότερα στις περιγραφές των θανάτων 

των διασήμων προσώπων του αρχαίου κόσμου και γενικά τόσο ο Έρμιπ-

πος όσο και ο Σάτυρος, αναμειγνύουν την ευχαρίστηση με την γνώση, 

δοκιμάζοντας να διδάξουν και να διασκεδάσουν συγχρόνως τον αναγνώ-

στη. 

Αναμφίβολα αυτή η τάση αποτελεί τμήμα της ευρύτερης διάθεσης, 

που αναπτύχθηκε στον λογοτεχνικό κόσμο την ελληνιστική εποχή, δηλα-

δή η παραγωγή εύπεπτων αναγνωσμάτων παράλληλα με την δημιουργία 

σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων. Ένα δείγμα αυτής της ροπής παρα-

τηρούμε άλλωστε στην ανάπτυξη του λογοτεχνικού είδους των ρομαντι-

κών κειμένων, τα οποία αφηγούνται τις περιπέτειες ζευγαριών ερωτευμέ-

νων νέων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντιξοότητες, κινδυνεύουν αλλά εν 

τέλει καταφέρνουν να βρεθούν και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Συχνά, αυτές 

οι διηγήσεις περιέχουν υπερφυσικά στοιχεία και σκηνές, οι οποίες στο-

χεύουν στον εντυπωσιασμό του αναγνώστη, περιγράφοντας περιπέτειες 

σε εξωτικές χώρες και περιγραφές κινδύνων από τη μαγεία, όπως τα Βα-

βυλωνιακά του Ιάμβλιχου και Τὰ ὑπὲρ Θoύλην ἄπιστα του Αντώνιου Διο-

γένη, ενώ συναντάμε ακόμη και περιγραφές ωμοτήτων, όπως η σκηνή 

του κανιβαλισμού στα Φοινικικά του Λολλιανού, οι οποίες σαφώς έχουν 

ως στόχο να σοκάρουν τον αναγνώστη. 

Ωστόσο, καθώς κύρια επιδίωξη του βιογραφικού έργου της σχολής 

παραμένει η αποκόμιση γνώσης, η γνώση, η οποία συγκεντρώνεται από 

αυτά τα έργα, καθίσταται το όργανο μέσω του οποίου θα αποκτηθεί πε-

ρισσότερη γνώση για άλλους τομείς των ενδιαφερόντων της σχολής. Έ-

τσι, η γνώση του βίου των μεγάλων προσωπικοτήτων του παρελθόντος, 

καθίστανται σε κάποιες περιπτώσεις το μέσον, δια του οποίου θα ερευ-

νηθούν και θα γίνουν περισσότερο κατανοητά, η κοινωνία και οι θεσμοί 

της. Στον στόχο αυτό αποσκοπούν κυρίως οι παραθέσεις του βίου πολιτι-

κών ανδρών και νομοθετών, αλλά φαίνεται ότι ακόμη και η διήγηση του 

βίου άλλων προσωπικοτήτων, πρόσφερε στοιχεία κοινωνιολογικού εν-

διαφέροντος.  
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Επιπλέον, οι βίοι αυτών των προσώπων, με τις πληροφορίες που 

παρέχουν για το ένδοξο παρελθόν, επιχειρούν να καθορίσουν τη θέση της 

σχολής στον κόσμο του πνεύματος και να οδηγήσουν ακόμη τους ανα-

γνώστες αυτών των έργων στην αυτογνωσία. Με την βιογραφία, πολλα-

πλασιάζεται η σημασία της ατομικότητας, αφού εκτίθεται το ήθος και οι 

πράξεις ενός προσώπου και παρέχεται στον αναγνώστη η δυνατότητα να 

αντιληφθεί ότι το βιογραφούμενο άτομο έχει κατορθώσει να καταστεί 

σπουδαίο, έχοντας προτερήματα και αδυναμίες, όπως κάθε άνθρωπος101. 

Έτσι, η ανακατασκευή της εικόνας ενός προσώπου, το οποίο έχει κατα-

στεί αυθεντία, φέρνει στο φως την ανθρώπινη πλευρά του, παρέχοντας 

στον αναγνώστη την ελευθερία να ασκήσει κριτική απαλλαγμένος από 

ιδεοληψίες.  

Επιτρέποντας να στραφεί το βλέμμα του αναγνώστη στον χαρα-

κτήρα του βιογραφούμενου, συνεισφέρει στην βαθύτερη κατανόηση και 

ανακατασκευή του παρελθόντος, επιτρέποντας παράλληλα στον αναγνώ-

στη να γνωρίσει τον εαυτό του και τους άλλους. Αυτή τη λειτουργία ανα-

γνωρίζει ο Πλούταρχος, παρομοιάζοντας την βιογραφία με καθρέπτη και 

δηλώνοντας ότι αυτή η ενασχόληση του επέτρεπε να βελτιώνει τον εαυτό 

του αντιγράφοντας τις αρετές των πρωταγωνιστών του έργου του: «Ἐμοὶ 

[μὲν] τῆς τῶν βίων ἅψασθαι μὲν γραφῆς συνέβη δι' ἑτέρους, ἐπιμένειν δὲ 

καὶ φιλοχωρεῖν ἤδη καὶ δι' ἐμαυτόν, ὥσπερ ἐν ἐσόπτρῳ τῇ ἱστορίᾳ πειρώ-

μενον ἁμῶς γέ πως κοσμεῖν καὶ ἀφομοιοῦν πρὸς τὰς ἐκείνων ἀρετὰς τὸν 

βίον. οὐδὲν γὰρ ἀλλ' ἢ συνδιαιτήσει καὶ συμβιώσει τὸ γινόμενον ἔοικεν, 

ὅταν ὥσπερ ἐπιξενούμενον ἕκαστον αὐτῶν ἐν μέρει διὰ τῆς ἱστορίας ὑπο-

δεχόμενοι καὶ παραλαμβάνοντες ἀναθεωρῶμεν ’ὅσσος ἔην οἷός τε’τὰ κυ-

ριώτατα καὶ κάλλιστα πρὸς γνῶσιν ἀπὸ τῶν πράξεων λαμβάνοντες»102.   

Το βιογραφικό έργο της σχολής, φροντίζει επιπλέον ως ένα βαθμό, 

να προσδιορίσει το φιλοσοφικό στίγμα του Λυκείου, παρέχοντας βιογρα-

φικά στοιχεία για τους ίδιους τους περιπατητικούς φιλοσόφους. Αυτά τα 

έργα δεν έχουν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, αλλά μνημονεύουν περιστα-

τικά από τον βίο παλαιότερων περιπατητικών φιλοσόφων και διατηρού-

νται ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη λειτουργία των περιπα-

τητικής προέλευσης βιογραφικών έργων. Από αυτά, διατηρείται η διαθή-

κη του Στράτωνα σε έργο του Αρίστωνα103, ο οποίος συνέγραψε και βι-

                                                           
101 Ως ένα βαθμό εκεί φαίνεται να αποσκοπεί η περιγραφή του Σωκράτη από τον Α-

ριστόξενο, αφού φαίνεται ο φιλόσοφος να καταπολεμά τα έντονα πάθη του, παρέχο-

ντας ένα απτό παράδειγμα προς μίμηση στους ενδιαφερόμενους. 
102 Αἰμίλιος καί Τιμολέων 1,1 – 1,2. 
103 Ο Στράτων, κατ’ αναλογία της διαθήκης του Αριστοτέλη, φροντίζει να τακτοποιή-

σει τόσο προσωπικές του υποθέσεις, όσο και εκκρεμότητες της σχολής, ορίζει διάδο-

χό του τον Λύκωνα και φροντίζει να απελευθερώσει τους δούλους του, ενώ επιλέγει 

την μεσότητα για την νεκρώσιμη τελετή, ζητώντας από τους εκτελεστές της διαθή-
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βλίο, με τον τίτλο Λύκων, προς τιμήν του προκατόχου του104. Υφίσταται 

ακόμη μία αναφορά στη βιογραφία του Δημήτριου Φαληρέα, την οποία 

συνέταξε ο Σωτίων, όπου αναφέρεται ότι επιχείρησε να αποτρέψει τον 

Πτολεμαίο Α΄ τον Σωτήρα, από το να εκχωρήσει την εξουσία στον υιό 

του,  Πτολεμαίο Β΄ Φιλάδελφο105. Πιο σημαντική, είναι βέβαια σε αυτό 

το έργο, το οποίο έφερε τον τίτλο Περί Ἀριστοτέλους, η διήγηση σχετικά 

με την ίδρυση του Λυκείου, όπου εξιστορείται ότι, ενώ ο Αριστοτέλης, 

όντας ακόμη μέλος της Ακαδημίας, απουσίαζε σε διπλωματική αποστολή 

για την πόλη των Αθηνών στη Μακεδονία, ο Ξενοκράτης ανέλαβε τα η-

νία της σχολής. ‘Έτσι, όταν ο Αριστοτέλης επέστρεψε, αποχώρησε από 

την Ακαδημία, επέλεξε έναν περίπατο στο Λύκειον, όπου φιλοσοφούσε 

με τους μαθητές του περπατώντας και γι’ αυτό η σχολή αποκλήθηκε πε-

ριπατητική. Επιπλέον, σύμφωνα με αυτή τη διήγηση, ενοχλήθηκε αρκετά 

από την άνοδο του Ξενοκράτη στην ηγεσία της Ακαδημίας, ώστε να δη-

λώνει: «αἰσχρὸν σιωπᾶν, Ξενοκράτη δ' ἐᾶν λέγειν»106.  

Αυτή η διήγηση βέβαια, δεν είναι απόλυτα πιστευτή, αφού φαίνε-

ται να εμφανίζει κάποιες ασυνέπειες. Καταβάλλεται αρκετή προσπάθεια, 

προκειμένου να δοθεί έμφαση στην υπόληψη του Αριστοτέλη, καθώς δη-

λώνεται, ότι υπήρξε τόσο έμπιστο πρόσωπο για τους Αθηναίους, ώστε να 

τον στείλουν σε πρεσβεία στον Φίλιππο. Όντας Σταγειρίτης, καταγόταν 

από Ίωνες, όπως οι Αθηναίοι, αλλά τα Στάγειρα είχαν πολιορκηθεί από 

τους Αθηναίους και επιπλέον υπήρξαν σύμμαχοι των Σπαρτιατών στον 

Πελοποννησιακό πόλεμο. Από την άλλη, η πόλη καταστράφηκε από τον 

Φίλιππο, μία δεκαετία πριν την αναφερόμενη διπλωματική αποστολή. Εί-

ναι δύσκολο να φανταστούμε ότι οι Αθηναίοι θα αντιμετώπιζαν με καχυ-

ποψία έναν ξένο εξαιτίας γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα πριν από τό-

σες δεκαετίες, αλλά είναι γνωστό επίσης ότι ο Αριστοτέλης αναγκάστηκε 

να εγκαταλείψει την Αθήνα, φοβούμενος την αντίδραση της αντί-

μακεδονικής παράταξης, ενώ τη χρονιά κατά την οποία έγινε σχολάρχης 

ο Ξενοκράτης -και κατά τον Έρμιππο η διπλωματική αποστολή- κυριαρ-

χεί η παράταξη, η οποία αντιμάχεται τον Φίλιππο και οδηγεί στην μάχη 

στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.). Επιπλέον, η αναφορά στην αντιπαλότητα με 

τον Ξενοκράτη, πιθανότατα αποτελεί μέρος της φιλολογίας, κατά την ο-

ποία παρατίθενται οι διαμάχες ανάμεσα στους φιλοσόφους. Ο Αριστοτέ-

λης μάλιστα, σε αυτή τη διήγηση, εξυψώνεται ηθικά, καθώς χάνει την 

πρωτοκαθεδρία της σχολής, υπερασπιζόμενος την Αθήνα. Αξίζει ακόμη 

να αναφερθεί ότι ο Αριστόξενος, ο οποίος είναι σύγχρονος του Αριστο-

                                                                                                                                                                      

κης: «μηδὲν μήτε περίεργον ποιοῦντες μήτ' ἀνελεύθερον» (Στράτων, Fr. 10 (=Διογένης 

Λαέρτιος V 61). 
104 Fr. 33. 
105 Fr. 18. 
106 Fr. 45.  
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τέλη, τοποθετεί την ίδρυση του Λυκείου ακόμη νωρίτερα, δηλώνοντας 

ότι αυτό δημιουργήθηκε, ενώ ακόμη ζούσε ο Πλάτων107. 

Ο Έρμιππος συνεχίζει τις αναφορές στους περιπατητικούς φιλοσό-

φους, εξιστορώντας την απώλεια της εύνοιας του Αλεξάνδρου από τον 

ανιψιό του Αριστοτέλη, Καλλισθένη, όταν έπειτα από πρόσκληση του 

Αλεξάνδρου, εκφώνησε λόγο, με τον οποίο περιέγραφε τα ελαττώματα 

των Μακεδόνων108. Αφιέρωσε ακόμη ένα έργο του στον Θεόφραστο109, 

για τον οποίο αναφέρει ότι ήταν αρκετά εκφραστικός, καθώς χρησιμο-

ποιούσε πολύ τη γλώσσα του σώματος του110, αλλά φαίνεται ότι ο Έρ-

μιππος δεν γνωρίζει πλήρως το έργο του111, ενώ επίσης αναφέρει ότι σε 

μεγάλη ηλικία κυκλοφορούσε ανεβασμένος σε ένα φορείο112. Στους μα-

θητές του Θεοφράστου καταλέγει και τον Λυσίμαχο, χαρακτηρίζοντάς 

τον κόλακα και παράσιτο του Αττάλου, του επονομαζόμενου Σωτήρος, 

ενώ αναφέρει ότι συνέγραψε και ένα βιβλίο, πλήρες κολακειών, σχετικά 

με την εκπαίδευση του Αττάλου113. Επίσης, περιγράφει τον θάνατο του 

Δημήτριου Φαληρέα από τσίμπημα ασπίδας, ενώ βρισκόταν στη φυλακή 

εξαιτίας των πολιτικών εναλλαγών στην αυλή των Πτολεμαίων114 και  

τέλος, αναφέρει την προσεγμένη εμφάνιση του Λύκωνα115.  

Οι περιπατητικοί φιλόσοφοι ανέπτυξαν εντονότατο ενδιαφέρον για 

τη βιογραφία, εξερευνώντας τις δυνατότητές της ως λογοτεχνικού είδους 

και αναζήτησαν νέα εδάφη όπου θα ήταν εφικτό αυτή να καθιερωθεί, δη-

μιουργώντας με αυτόν τον τρόπο νέα είδη και νέους τρόπους βιογραφι-

κής αφήγησης. Τα κίνητρά των Περιπατητικών που ασχολήθηκαν με τη 

βιογραφία δεν ταυτίζονταν, αλλά βασικό τους στοιχείο αποτελεί η αντί-

ληψη της βιογραφικής διήγησης ως χρήσιμου βοηθήματος για την από-

κτηση γνώσης και η σύνδεση της με την ηθική φιλοσοφία, η οποία α-

σφαλώς τροποποιείται και εξελίσσεται με την χαρακτηρολογία.     
 

 

                                                           
107 Ωστόσο, ο Ευσέβιος, και ο Αμμώνιος, ισχυρίζονται ότι αυτό το χωρίο έχει παρερ-

μηνευθεί και δηλώνουν ότι ο Αριστόξενος εκτιμούσε τον Αριστοτέλη (Fr. 64 – 65). 
108 Fr. 50.  
109 Fr. 52. 
110 Fr. 51.  
111 Fr. 54 – 55.  
112 Fr. 53. 
113 Fr. 56. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δάσκαλος του Έρμιππου, Καλλίμαχος, τον θεω-

ρεί μαθητή του Θεοδώρου του άθεου. 
114 Fr. 58.  
115 Fr. 57. 
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9. Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις των περιπατητικών φιλοσό-

φων 
 

Το Λύκειον, έχοντας από τη φύση του τη δομή ενός εκπαιδευτικού ιδρύ-

ματος, ανέπτυξε ενδιαφέρον για την παιδεία, όπως φαίνεται από τα έργα όσων 

το στελέχωσαν. Είναι γνωστόν, ότι ο ιδρυτής του Περιπάτου είχε συντάξει έρ-

γο, το οποίο τιτλοφορούνταν Περί Παιδείας, αλλά διατηρούνται μόλις δύο ανα-

φορές σε αυτό1 και αναγκαστικά οποιαδήποτε απόπειρα έχει στόχο τη μελέτη 

των εκπαιδευτικών του αντιλήψεων, οφείλει να διερευνήσει τις σχετικές από-

ψεις που υπάρχουν στα υπόλοιπα έργα του. 

Ο Αριστοτέλης ακολουθώντας τις πλατωνικές αντιλήψεις2, δίνει μεγάλη 

σημασία στην εκπαίδευση3 και θεωρεί ότι αυτή οφείλει να στοχεύει στη δη-

μιουργία καλών και ενάρετων πολιτών και περιγράφει αναλυτικά τις θεμελιώ-

                                                           
1 Rose Fr. 45 – 46. Στο πρώτο χωρίο, αναφέρεται η άποψη του Αριστοτέλη ότι η πολυμάθεια 

συχνά εγείρει αμφιβολίες, εννοώντας ότι η γνώση αντί να επιλύει απορίες, δημιουργεί νέες: 

«αὐτός τε πολλῶν ἀποριῶν...ὑπεπίμπλατο καὶ τοῖς ἑταίροις μετεδίδου, μαρτυρῶν αὐτῷ τῷ 

<Ἀριστοτέλει> λέγοντι τὴν πολυμάθειαν πολλὰς ταραχὰς ποιεῖν» [Παρόμοια αντίληψη εκφρά-

ζεται και από τον Ηράκλειτο: «πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει» (DK 40 = Διογένης Λαέρτιος 

VIII 91)], ενώ το δεύτερο απόσπασμα, απλά μνημονεύει τον Πρωταγόρα ως εφευρέτη ενός 

τρόπου να μεταφέρουν οι άνθρωποι φορτία. Αντιλήψεις περί παιδείας ωστόσο, υπάρχουν και 

σε άλλα έργα του Αριστοτέλη (βλ. ενδ. Ἠθικά Νικομάχεια 1179 b 20 – 1180 a 29, Μετὰ τὰ 

φυσικὰ 995 a 12 – 14, Περὶ ζῴων μορίων 693 a 1 – 15, Πολιτικά 1341 b 32 – 1342 a 16). Βλ. 

σχετ. με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη και Α.Δ. Σαπουνάς, Παιδαγωγικές α-

ντιλήψεις του Αριστοτέλη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2005. 
2 Βλ. ενδ. Πρωταγόρας 325 c – d, καθώς και Νόμοι 630 e. Βλ. σχετ. με το εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα των πλατωνικών Νόμων και R.G. Bury, “Theory of Education in Plato’s Laws”, Re-

vue des Etudes Grecques, 236 – 237 (1937), σελ. 304 – 320.  
3 Βλ. ενδ. Ἠθικά Νικομάχεια 1103 b 23-25 «οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς 

ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν», πβ. και 1130 b 26 – 28. Βλ. σχετικά με 

διάφορες προσεγγίσεις στις εκπαιδευτικές απόψεις του Αριστοτέλη και: C. Hummel, “Aristo-

tle, Prospects”, Τhe Quarterly Review of Comparative Education 23 (1993), σελ. 39-51· P. 

Suppes, “The aims of education”, στο Philosophy of Education, A. Neiman (ed.), Philosophy 

of Education Society, Urbana-Illinois, 1995, σελ. 110-126· R. R. Curren, Aristotle on the Ne-

cessity of Public Education, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham – Maryland, Ox-

ford, 2000· C. Emmick, Educational Praxis in Plato and Aristotle, αδημοσίευτη διδ, διατρ., 

University of Oregon, 2007· F.C. Robb, “Aristotle and Education”, στο Peabody Journal of 

Education 20 (1943), σελ. 202 – 213· T. Saugstad, “Educational Theory and Practice in an 

Aristotelian Perspective”, στο Scandinavian Journal of Educational Research 46 (2002), σελ. 

373 – 390· K. Kristjánsson, Aristotle, Emotions and Education, Ashgate Publishing, Alder-

shot, 2007· T. Davidson, Aristotle and Ancient Educational Ideas, C. Scribner's Sons, New 

York, 1892· J. J. Chambliss, Educational Theory as Theory of Conduct – From Aristotle to 

Dewey, State University of New York Press, Albany, 1987, σελ. 23 – 37· J. Drever, Greek 

Education – Its Practice and Principles, Cambridge University Press, Cambridge, 1912, σελ. 

81 – 94.  
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δεις αρχές του εκπαιδευτικού προγράμματος του ιδεώδους κράτους4. Από τις 

σωζόμενες αναφορές καθίσταται εναργής η αντίληψη του Σταγειρίτη, ότι η εκ-

παίδευση αποτελεί μέριμνα του κράτους, καθώς η ευδαιμονία του ατόμου εξαρ-

τάται από την εκπαίδευσή του και η ευδοκίμηση ενός κράτους αποτελεί συνάρ-

τηση των αρετών των πολιτών του, ενώ αναγνωρίζει ως παράγοντες, οι οποίοι 

συμβάλλουν στην διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου, την φυσική προδιάθεση, το 

έθος και τη λογική: «ἀλλὰ   μὴν σπουδαία γε πόλις ἐστὶ τῷ τοὺς πολίτας τοὺς με-

τέχοντας τῆς πολιτείας εἶναι σπουδαίους· ἡμῖν δὲ πάντες οἱ πολῖται μετέχουσι τῆς 

πολιτείας. τοῦτ' ἄρα σκεπτέον, πῶς ἀνὴρ γίνεται σπουδαῖος. καὶ γὰρ εἰ πάντας 

ἐνδέχεται σπουδαίους εἶναι, μὴ καθ' ἕκαστον δὲ τῶν πολιτῶν, οὕτως αἱρετώτε-

ρον· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ καθ' ἕκαστον καὶ τὸ πάντας. ἀλλὰ μὴν ἀγαθοί γε καὶ 

σπουδαῖοι γίγνονται διὰ τριῶν. τὰ τρία δὲ ταῦτά ἐστι φύσις ἔθος λόγος»5. Επιπλέ-

ον, κατά τον Αριστοτέλη, ο εκπαιδευτικός ρόλος του έθους και η παιδευτική 

σημασία του λόγου αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς η εκπαίδευση μέσω του 

λόγου, έχει ως στόχο την κατανόηση των αιτίων των πραγμάτων6, ενώ επιπρο-

σθέτως, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη σύζευξη της θεωρίας με την πρακτική, 

αφού η δραστηριότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να αναδειχθεί 

κάποιος σε έναν τομέα: «οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, 

τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ' τὰ δ' ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι»7.  

Το ενδιαφέρον για την παιδεία διατηρήθηκε ζωντανό και από τους διαδό-

χους του Αριστοτέλη, αλλά δυστυχώς διατηρούνται ελάχιστες μαρτυρίες σχετι-

κά με αυτή τη δραστηριότητα του Λυκείου. Ήδη ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει 

ανάμεσα στα έργα του Θεόφραστου κάποια παιδαγωγικά συγγράμματα8, ενώ 

γνωρίζουμε ότι και άλλοι εκπρόσωποι της σχολής ασχολήθηκαν με την πραγ-

μάτευση εκπαιδευτικών ζητημάτων, δίχως ωστόσο να διαθέτουμε την πλήρη 

εικόνα των σχετικών προσπαθειών τους. Αντιθέτως, τα κείμενα είναι τόσο φει-

δωλά στην παραχώρηση πληροφοριών σχετικά με τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις 

των Περιπατητικών, ώστε καθιστούν αρκετά δυσχερές το έργο της προβολής 

αυτών των απόψεων. Ωστόσο, είναι ίσως εφικτό, παρά την ένδεια των πηγών, 

να αποκτήσουμε μία εικόνα κάποιων πτυχών των παιδαγωγικών απόψεων  του 

Λυκείου.  

                                                           
4 Πολιτικά 1335 a5 – 1337 a7. Σε αυτό το εκτενές απόσπασμα περιγράφεται η ανατροφή του 

ανθρώπου, η οποία μάλιστα ξεκινά από τη στιγμή της σύλληψης, ενώ στα Ἠθικά Νικομάχεια  

γίνεται σαφές, ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια ενασχόληση, η οποία συντροφεύει τον άνθρω-

πο καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του: «εἰ δ' οὖν, καθάπερ εἴρηται, τὸν ἐσόμενον ἀγαθὸν 

τραφῆναι καλῶς δεῖ καὶ ἐθισθῆναι, εἶθ' οὕτως ἐν ἐπιτηδεύμασιν ἐπιεικέσι ζῆν καὶ μήτ' ἄκοντα 

μήθ' ἑκόντα πράττειν τὰ φαῦλα, ταῦτα δὲ γίνοιτ' ἂν βιουμένοις κατά τινα νοῦν καὶ τάξιν ὀρθήν, 

ἔχουσαν ἰσχύν» (1180 a 14 – 17).  
5 Πολιτικά 1332 a31 – 40.  
6 Μετά τά Φυσικά 981 a 28-29 και 982 a 30.  
7 Ἠθικά Νικομάχεια 1103 a34 – b2.   
8 Διογένης Λαέρτιος V 42, 50 «Περὶ παιδείας βασιλέως(V 42)… Περὶ παίδων ἀγωγῆς, Ἄλλο 

διάφορον, Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης(V 50)».  
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Ο Αριστόξενος συνέταξε παιδαγωγικά συγγράμματα και στις υπάρχουσες 

σε αυτά αναφορές ο I. Düring9 εντοπίζει ένα χωρίο, το οποίο περιγράφει μια 

από τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις της σχολής, αφού επισημαίνεται ότι ο ειση-

γητής, οφείλει πριν ξεκινήσει να πραγματεύεται το θέμα του να εισάγει το κοινό 

του σε αυτό με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να διευκολύνει την διαδρομή των 

ακροατών του προς την κατανόησή του10. Την ίδια αντίληψη εκφράζει και ο 

Αριστοτέλης11 και, στη συνέχεια του χωρίου αναφέρεται μάλιστα, ότι συνήθιζε 

να φέρνει ως παράδειγμα των συνεπειών, που επιφέρει η παραμέληση αυτής 

της τακτικής την απογοήτευση εκείνων, οι οποίοι πήγαιναν απροετοίμαστοι να 

ακούσουν την διάλεξη του Πλάτωνα για το αγαθό. Ο I. Düring συμπεραίνει εν 

τέλει από αυτό, ότι ο φιλόσοφος χρησιμοποιούσε αυτό το παράδειγμα προκει-

μένου να αντιπαραθέσει την ορθότητα της μεθόδου του απέναντι σε εκείνες των 

προγενεστέρων.   

Στο έργο του Αριστόξενου διακρίνεται ακόμη η αλληλεξάρτηση ανάμεσα 

στην εκπαίδευση και την πολιτεία, καθώς αναδεικνύεται η πεποίθηση ότι απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την εκπαίδευση καλών πολιτών αποτελεί η ύπαρξη 

καλών νόμων: «ἔλεγόν τε καὶ οἱ ἄλλοι Πυθαγόρειοι μὴ εἶναι πρὸς πάντας πάντα 

ῥητά, ὥς φησιν Ἀριστόξενος ἐν δεκάτῳ Παιδευτικῶν· ἔνθα καὶ Ξενόφιλον τὸν 

Πυθαγορικόν, ἐρωτηθέντα πῶς ἂν μάλιστα τὸν υἱὸν παιδεύσειεν, εἰπεῖν, εἰ πόλε-

ως εὐνομουμένης γενηθείη. ἄλλους τε πολλοὺς κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀπεργάσασθαι 

καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας, ἀτὰρ καὶ Ζάλευκον καὶ Χαρώνδαν τοὺς νομοθέ-

τας»12. Σε αυτό το χωρίο είναι ευδιάκριτη η εκτίμηση που τρέφει ο Αριστόξενος 

απέναντι στους Πυθαγόρειους, αφού ανάγεται σε αυτούς η αντίληψη, ότι έχει 

εξαιρετική συμβολή στην διαπαιδαγώγηση του ατόμου η διεξαγωγή της εκπαί-

δευσής του σε καθεστώς ευνομούμενης πολιτείας, ενώ επίσης αποδίδεται σε δι-

κή τους επίδραση το ευεργετικό νομοθετικό έργο του Ζάλευκου και του Χά-

ρωνδα. Ωστόσο, η ανάδειξη της σύνδεσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την 

πολιτική, έχει πραγματοποιηθεί και από τον Αριστοτέλη, όπως ήδη έχουμε α-

ναφέρει, καθώς ο Σταγειρίτης επισημαίνει τη σημασία της εκπαίδευσης στη δη-

μιουργία καλών πολιτών13.   

Ο Αριστόξενος πιθανότατα αποδέχεται τη συσχέτιση ηθικής και εκπαί-

δευσης – συμβαδίζοντας έτσι με τον Αριστοτέλη, καθώς, υπολογίζοντας ψυχο-

λογικές και κοινωνιολογικές παραμέτρους, περιγράφει ακόμη τη διαφορά ανά-

μεσα στην αἰδὼ και την αἰσχύνη, συνδέοντας την πρώτη με τη συστολή, το αί-

σθημα τιμής και σεβασμού, το οποίο αναπτύσσεται στους ανθρώπους και την 

                                                           
9 Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 357 – 359.  
10 «Βέλτιον ἴσως ἐστὶ τὸ προδιελθεῖν τὸν τρόπον τῆς πραγματείας τί ποτ' ἐστίν, ἵνα προγιγνώ-

σκοντες ὥσπερ ὁδὸν ᾗ βαδιστέον ῥᾴδιον πορευώμεθα εἰδότες τε κατὰ τί μέρος ἐσμὲν αὐτῆς καὶ 

μὴ λάθωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς παρυπολαμβάνοντες τὸ πρᾶγμα» (Ἁρμονικὰ στοιχεῖα ΙΙ 1.30).  
11 Ἠθικὰ Νικομάχεια 1095 a 10 – 13 και Ἠθικὰ Εὐδήμεια 1217 a 18 – 20. 
12 Fr. 43. 
13Πολιτικά 1332 a31 – 40. Πβ. και στο ίδιο: «ἀναγκαῖον τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων τὰ μὲν 

ὑπάρχειν, τὰ δὲ παρασκευάσαι τὸν νομοθέτην» ( 1332 a28 – 29). 
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δεύτερη με το όνειδος, που νοιώθει κανείς, όταν πραγματοποιεί άσχημες πρά-

ξεις: «διαστέλλει δ' Ἀριστόξενος ὁ μουσικὸς τὴν διαφορὰν (ενν. αἰδοῦς καί 

αἰσχύνης) ἐν τῷ πρώτῳ νόμων παιδευτικῶν. φησὶ γάρ: διαφορὰν τήνδε νομιστέον 

αἰδοῦς τε καὶ αἰσχύνης, ὅτι ἡ μὲν αἰδὼς πρὸς ἡλικίαν, πρὸς ἀρετήν, πρὸς ἐμπειρί-

αν, πρὸς εὐδοξίαν. ὁ γὰρ ἐπιστάμενος αἰδεῖσθαι πρὸς ἑκάστην τῶν εἰρημένων 

ὑπεροχῶν προσέρχεται οὕτως διακείμενος, οὐ διὰ τὸ ἡμαρτηκέναι τι, ἀλλὰ διὰ τὸ 

σέβεσθαι καὶ τιμᾶν τὰς εἰρημένας ὑπεροχάς. ἡ δ' αἰσχύνη πρῶτον μὲν πρὸς πάντα 

ἄνθρωπον, ἔπειτα ἐπὶ τοῖς νομιζομένοις αἰσχροῖς»14. Φαίνεται ότι ο Αριστόξενος 

προεκτείνει τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη σχετικά με τον ορισμό αυτών των 

δύο εννοιών, καθώς ο Σταγειρίτης, αν και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να περι-

γράψει τη διαφορά ανάμεσά τους, εντοπίζει κάποια ανομοιότητα. Έτσι, η αἰδὼς 

ορίζεται ως φόβος τις ἀδοξίας, αρμόζει στους νέους και επιφέρει μάλιστα τον 

έπαινο σε όσους νέους εμφορούνται από αυτό το συναίσθημα και αν και δεν 

αποτελεί αρετή, είναι ίσως δυνατόν να χαρακτηριστεί υπό προϋποθέσεις ως κά-

τι καλό15, ενώ ως αἰσχύνη προσδιορίζεται κάποιου είδους φόβος σχετικά με η-

θικά μεμπτές καταστάσεις, η οποίες ενδέχεται να επιφέρουν ατίμωση: «ἔστω δὴ 

αἰσχύνη λύπη τις ἢ ταραχὴ περὶ τὰ εἰς ἀδοξίαν φαινόμενα φέρειν τῶν κακῶν, ἢ 

παρόντων ἢ γεγονότων ἢ μελλόντων, ἡ δ' ἀναισχυντία ὀλιγωρία τις καὶ ἀπάθεια 

περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα. εἰ δή ἐστιν αἰσχύνη ἡ ὁρισθεῖσα, ἀνάγκη αἰσχύνεσθαι ἐπὶ τοῖς 

τοιούτοις τῶν κακῶν ὅσα αἰσχρὰ δοκεῖ εἶναι ἢ αὐτῷ ἢ ὧν φροντίζει· τοιαῦτα δ' 

ἐστὶν ὅσα ἀπὸ κακίας ἔργα ἐστίν, οἷον τὸ ἀποβαλεῖν ἀσπίδα ἢ φυγεῖν· ἀπὸ δειλίας 

γάρ…»16.  

Ο Αριστόξενος επισημαίνει ακόμη τη συμβολή των αισθήσεων στην εκ-

παιδευτική δραστηριότητα, υπερτονίζοντας μάλιστα τη σημασία της όρασης και 

της ακοής, δηλώνοντας ότι διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην εκπαίδευση 

και χαρακτηρίζοντάς τες «θειοτέρας τ[ῶν ἄλλω]ν αἰσθήσεων»17. Τη σπουδαιό-

                                                           
14 Fr. 42a, πβ. και 42 b – c. Η σύνδεση ανάμεσα στην ηθική και την εκπαίδευση, υπονοείται 

και σε ένα ακόμη χωρίο, όπου αναφέρεται η εκδοχή του Αριστόξενου στον μύθο του Προμη-

θέα και δηλώνεται ότι κατά τον φιλόσοφο, ο αετός που έτρωγε το συκώτι του Προμηθέα, 

συμβολίζει την αποπομπή της κακίας και της ακολασίας από την καρδιά: «unde et Petronius 

Arbiter ait: «cui uoltur iecor intimum pererrat et querit pectus intimasque fibras; non est 

quem tepidi uocant poetae, sed cordis liuor atque luxus», -nam et Aristoxenus in lindose-

cemiarum libro quem scripsit similia profert» (Fr. 46).  
15 Ἠθικά Νικομάχεια 1128 b10 –35.  
16 Ῥητορική 1383 b12 – 1385 a15. Σχετικά με την αἰδὼ και την αἰσχύνη στο έργο του Αρι-

στοτέλη βλέπε και M. Jimenez, The Virtues of Shame: Aristotle on the Positive Role of 

Shame in Moral Development, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, University of Toronto, 

2011· C. C. Raymond, Shame and Virtue in Plato and Aristotle, αδημοσίευτη διδακτορική 

διατριβή, University of Texas, Austin, 2013· M. K. Sokolon, “The Shameless Truth: Shame 

and Friendship in Aristotle”, European Journal of Political Theory 12 (4), (2013), σελ. 447-

465· Α. Fussi, “Aristotle on Shame”, Ancient Philosophy 35, (2015), σελ. 113 – 135.  
17 «Ἀρις]τόξενος... τὴν ὅ[ρασιν καὶ] τὴν ἀκο[ὴν λ]έγων [γεγεν]ῆσθαι τὸ κύ[ρ]ιον τ[ῆς ἐννοί]ας 

καὶ θειοτέρας τ[ῶν ἄλλω]ν αἰσθήσεων, οὐ μ[όνον δι]ὰ τὸ τετυφῶσθαι....[μηδ]ὲν ἀλλὰ καὶ διὰ 

τὸ.... προάγειν καὶ παι[δεύειν καὶ] παντελῶς ἀναι[τι......]ρείας παρασκευ[άζειν].... τίς ἂν πρὸς 
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τητα των αισθήσεων υπογραμμίζει ασφαλώς και ο Αριστοτέλης, θεωρώντας 

ωστόσο ότι η όραση είναι απαραίτητη προκειμένου να ικανοποιούνται οι στοι-

χειώδεις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά η ακοή είναι εκείνη που επιτελεί το ου-

σιαστικότερο έργο στην εκπαίδευση, καθώς σχετίζεται με τη γλώσσα: «…πρὸς 

μὲν τὰ ἀναγκαῖα κρείττων ἡ ὄψις καθ' αὑτήν, πρὸς δὲ νοῦν κατὰ συμβεβηκὸς ἡ 

ἀκοή…ἡ δ' ἀκοὴ τὰς τοῦ ψόφου διαφορὰς μόνον, ὀλίγοις δὲ καὶ τὰς τῆς φωνῆς· 

κατὰ συμβεβηκὸς δὲ πρὸς φρόνησιν ἡ ἀκοὴ πλεῖστον συμβάλλεται μέρος. ὁ γὰρ 

λόγος αἴτιός ἐστι τῆς μαθήσεως ἀκουστὸς ὤν, οὐ καθ' αὑτὸν ἀλλὰ κατὰ συμβεβη-

κός· ἐξ ὀνομάτων γὰρ σύγκειται, τῶν δ' ὀνομάτων ἕκαστον σύμβολόν ἐστιν. διό-

περ φρονιμώτεροι τῶν ἐκ γενετῆς ἐστερημένων εἰσὶν ἑκατέρας τῆς αἰσθήσεως οἱ 

τυφλοὶ τῶν ἐνεῶν καὶ κωφῶν»18. Δεν είναι βέβαια παράδοξη η πίστη, την οποία 

δείχνει ο Αριστοτέλης στην ακοή, αφού, ακολουθώντας πάλι τον Πλάτωνα ε-

ξαίρει έμπρακτα τη σημασία του προφορικού λόγου για την εκπαιδευτική δια-

δικασία εντάσσοντάς τον στην πρακτική διδασκαλία της σχολής προκειμένου 

να απευθυνθεί στο κοινό του στο Λύκειον19.   

Η σημασία που δίνεται στην ακοή σχετίζεται βέβαια και με την πίστη του 

Αριστοτέλη στη δυνατότητα της μουσικής να συμβάλλει θετικά στη διάπλαση 

της προσωπικότητας του ανθρώπου και ο Σταγειρίτης πιστεύει ότι είναι ανα-

γκαίο να συμπεριλαμβάνεται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς συμβάλει 

στην εκπαίδευση των νέων με ευχάριστο τρόπο: «ἥ τε γὰρ παιδιὰ χάριν ἀναπαύ-

σεώς ἐστι, τὴν δ' ἀνάπαυσιν ἀναγκαῖον ἡδεῖαν εἶναι (τῆς γὰρ διὰ τῶν πόνων λύ-

πης ἰατρεία τίς ἐστιν), καὶ τὴν διαγωγὴν ὁμολογουμένως δεῖ μὴ μόνον ἔχειν τὸ 

καλὸν ἀλλὰ καὶ τὴν ἡδονήν (τὸ γὰρ εὐδαιμονεῖν ἐξ ἀμφοτέρων τούτων ἐστίν)· τὴν 

δὲ μουσικὴν πάντες εἶναί φαμεν τῶν ἡδίστων, καὶ ψιλὴν οὖσαν καὶ μετὰ μελῳδίας 

(φησὶ γοῦν καὶ Μουσαῖος εἶναι ‘βροτοῖς ἥδιστον ἀείδειν’· διὸ καὶ εἰς τὰς συνου-

σίας καὶ διαγωγὰς εὐλόγως παραλαμβάνουσιν αὐτὴν ὡς δυναμένην εὐφραίνειν), 

ὥστε καὶ ἐντεῦθεν ἄν τις ὑπολάβοι παιδεύεσθαι δεῖν αὐτὴν τοὺς νεωτέρους»20. 

                                                                                                                                                                                     

τού.... [ἔλα]βε; καὶ διὰ τὸ κα[κία]ς δ[ὲ π]αντελῶς ἀναι[τίο]υς πα[ρέ]χεσθαι καὶ δι[ὰ τὸ] τοὺς 

ὀνοματοποιη...» (Fr. 73). 
18 Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν 437a 2 – 17. Πβ. και Τῶν Μετὰ τὰ Φυσικὰ 980b 21 – 27 «καὶ 

διὰ τοῦτο ταῦτα φρονιμώτερα καὶ μαθητικώτερα τῶν μὴ δυναμένων μνημονεύειν ἐστί, φρόνιμα 

μὲν ἄνευ τοῦ μανθάνειν ὅσα μὴ δύναται τῶν ψόφων ἀκούειν (οἷον μέλιττα κἂν εἴ τι τοιοῦτον 

ἄλλο γένος ζῴων ἔστι), μανθάνει δ' ὅσα πρὸς τῇ μνήμῃ καὶ ταύτην ἔχει τὴν αἴσθησιν. τὰ μὲν 

οὖν ἄλλα ταῖς φαντασίαις ζῇ καὶ ταῖς μνήμαις, ἐμπειρίας δὲ μετέχει μικρόν». Σε αυτές τις αντι-

λήψεις του Αριστοτέλη είναι αναμφισβήτητα εμφανής η πλατωνική επίδραση, όπως φαίνεται 

μάλιστα στον Φαῖδρο, όπου μέσω του μύθου του Θεύθ, προτάσσεται η ανωτερότητα του 

προφορικού έναντι του γραπτού λόγου (274 c – 275 b).  
19 Σχετικά με την χρήση του προφορικού λόγου από τον Αριστοτέλη βλ. ενδ. R. Bodéüs, The 

Political Dimension of Aristotle’s Ethics, J.E. Garrett (trans.), State University of New York 

Press, Albany, 1993, σελ. 83 – 123.  
20 Πολιτικά 1339 b 15 – 25. Πβ. και στο ίδιο a 21 – 26. Εμφανέστατα, αυτή η θέση ακολουθεί 

πιστά τις αντιλήψεις του Πλάτωνα για την παιδαγωγική αξία της μουσικής (βλ. ενδ. Πολιτεία 

401 b – 403 c).  
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Η παιδευτική συμβολή της μουσικής ασφαλώς δεν αφήνει ασυγκίνητο 

τον Αριστόξενο, καθώς είναι γνωστό ότι αφιέρωσε στη μελέτη της μουσικής 

ένα μεγάλο τμήμα της δραστηριότητάς του, ενώ ενδέχεται βέβαια να υφίσταται 

και η επίδραση των Πυθαγόρειων στις παιδαγωγικές του αντιλήψεις, σύμφωνα 

με τις οποίες – κατά τη μαρτυρία του Στράβωνα η μουσική εκπαίδευση έχει τη 

δυνατότητα να διαμορφώσει και να βελτιώσει τον χαρακτήρα του ανθρώπου: 

«ὅπου γε καὶ οἱ μουσικοὶ ψάλλειν καὶ λυρίζειν καὶ αὐλεῖν διδάσκοντες μετα-

ποιοῦνται τῆς ἀρετῆς ταύτης· παιδευτικοὶ γὰρ εἶναί φασι καὶ ἐπανορθωτικοὶ τῶν 

ἠθῶν. ταῦτα δ' οὐ μόνον παρὰ τῶν Πυθαγορείων ἀκούειν ἐστὶ λεγόντων, ἀλλὰ 

καὶ Ἀριστόξενος οὕτως ἀποφαίνεται. καὶ Ὅμηρος…»21. Ο Αριστόξενος επίσης, 

τονίζει τις εκπολιτιστικές και λυτρωτικές ιδιότητες της μουσικής, καθώς υπο-

στηρίζει ότι αυτή εισήχθη στα δείπνα και στις κοινωνικές συγκεντρώσεις ως 

αντίβαρο στον οίνο, ο οποίος αποδυναμώνει το σώμα και το πνεύμα, αφού η 

μουσική με την αρμονική της τάξη και συμμετρία, καταπραΰνει τα πάθη και 

επανάγει το σώμα και το πνεύμα στην προηγούμενη κατάστασή τους22. Φροντί-

ζει ωστόσο – ακολουθώντας και τον Αριστοτέλη23 να διευκρινίσει ότι δεν έχουν 

όλα τα είδη μουσικής τη δυνατότητα να προάγουν το πνεύμα και προκειμένου 

να επισημάνει την αξία της σωστής μουσικής παιδείας, διηγείται την κακοτυχία 

του Θηβαίου Τελεσία, ο οποίος αν και είχε λάβει αξιόλογη μουσική παιδεία, 

ενθουσιάστηκε με τις μουσικές καινοτομίες και λησμονώντας την παιδεία του, 

επιχείρησε να εντρυφήσει σε αυτές και τελικά απέτυχε24.  

Εντοπίζονται επίσης κάποιες ενδείξεις ενδιαφέροντος για τη σημασία της 

μουσικής στην εκπαίδευση και στο έργο του Κλέαρχου, αλλά διαθέτουμε ελά-

χιστες πληροφορίες για τα παιδαγωγικά του έργα, ώστε να μας είναι επιτρεπτό 

να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, μνημονεύεται ο χορός των 

συρβηνέων, ως δείγμα άναρχης διαγωγής25, ενώ γίνεται επίσης αναφορά στον 

                                                           
21 Fr. 123.  
22 Fr. 122. 
23 Πολιτικά 1342 b 13.  
24 Fr. 76. Γενικά, ο Αριστόξενος φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα τα παλαιότερα επιτεύγματα 

στον χώρο της μουσικής και να υποτιμά τις νεότερες προσεγγίσεις σε αυτήν την τέχνη (Πβ. 

και Fr. 124: «οὕτω  δὴ οὖν, φησί, καὶ ἡμεῖς, ἐπειδὴ καὶ τὰ θέατρα ἐκβεβαρβάρωται καὶ εἰς με-

γάλην διαφθορὰν προελήλυθεν ἡ πάνδημος αὕτη μουσική, καθ' αὑτοὺς γενόμενοι ὀλίγοι ἀναμι-

μνησκόμεθα οἵα ἦν ἡ μουσική.’ ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστόξενος»). Ενδεχομένως αυτή η στάση να 

συνιστά κάποιου είδους παραλλαγή της διαδεδομένης ψυχολογικής ψευδαίσθησης, σχετικά 

με την πίστη στην ύπαρξη ενός χρυσού αιώνα, η οποία άλλωστε είναι ευρέως διαδεδομένη 

και στις μέρες μας σε διάφορους τομείς. 
25 Fr. 15. Συρβηνεύς είναι ο ταραχώδης και η έκφραση περιγράφει την αταξία σε μια δραστη-

ριότητα, όπως ο χορός, η οποία απαιτεί πειθαρχεία και συντονισμό: «διὸ τέτακται ἡ παροιμία, 

Συρβήνης χορός, ἐπὶ τῶν ἀτάκτων χορῶν» (Σούδα, Συρβηνεύς). Ο Ζηνόβιος συνδέει την ε-

τοιμολογία της λέξης με τους χοίρους: «Συρβηνὸς χορός:> αὕτη τέτακται κατὰ τῶν ἀτάκτων 

χορῶν, ἀπὸ τοῦ τινὰς τοῖς ὑσὶν ἐπιφωνεῖν <Σύρβας. Σύρβην> δὲ τὸν τάραχον ἔλεγον» (Ἐπι-

τομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν συντεθεῖσα κατὰ στοιχεῖον, Συρβηνὸς χορός), 

ενώ αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Σύριο Παυσανία: «καὶ συρβηνέων χορός· ὁ τεταραγμέ-

νος καὶ συώδης ἀπὸ τοῦ τοῖς ὑσὶν ἐπιφωνουμένου †συρβαβυττα†» (Ἀττικῶν ὀνομάτων συνα-
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μανέρωτα, ένα αιγυπτιακό άσμα, το οποίο ο Κλέαρχος συνδέει με κάποιον ομώ-

νυμο άρχοντα, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος, που διδάχθηκε από τις 

μούσες26. Ακόμη, στο εκτενέστερο από αυτά τα χωρία, επικρίνεται η πρακτική 

των Κυνικών, καθώς, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο Κλέαρχος, επι-

χειρεί να καταδείξει ότι η αποδοχή μίας κυνικής εκπαιδευτικής προσέγγισης, 

οδηγεί στην δημιουργία ανθρώπων, οι οποίοι στερούνται της αρετής και είναι 

ανώφελοι ως πολίτες. Έτσι, θεωρεί ότι με τον τρόπο διαβίωσής τους αποτυγχά-

νουν να συνδεθούν με τους συνανθρώπους τους, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ 

εκείνων με τους οποίους είναι εξοικειωμένοι και η έλλειψη ευαισθησίας που 

τους διακρίνει τους καθιστά νωχελικούς και αδιάφορους, ενώ ακόμη τους χα-

ρακτηρίζει υβριστές, λαίμαργους και ανέστιους27. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι, ορμώμενος από ενδιαφέρον για τη μελέτη των α-

νατολικών πολιτισμών, διέσχισε τα ασιατικά εδάφη και ταξίδεψε ως το σημερι-

νό Αφγανιστάν, στην Αλεξάνδρεια την επί του Ώξου της Βακτριανής28, όπου 

ανευρέθη μία στήλη, στην οποία αναγράφονται κάποια Δελφικά διδάγματα και 

δηλώνεται ότι αυτά αντιγράφηκαν από τον Κλέαρχο (αν και δεν αναφέρονται 

                                                                                                                                                                                     

γωγή, συρβηνεύς). Βλ. σχετ. και M. Iacobacci, Cratino e la Satira Politica, αδημ. διδ. διατρ., 

Rome, 2011, σελ. 110 – 113. 
26 Fr. 14. Συναντάμε αναφορά σε ανατολικούς πολιτισμούς σε ένα ακόμη απόσπασμα, όπου 

δηλώνεται η καταγωγή των Γυμνοσοφιστών από τους Μάγους (Fr. 13). Ίσως αυτές οι ανα-

φορές να αποτελούν ένδειξη ότι το έργο του Κλέαρχου να περιείχε κάποια ιστορική σύνοψη, 

με την οποία περιέγραφε την πορεία της εκπαίδευσης από τους μυθικούς χρόνους ως την ε-

ποχή του. 
27 Fr. 16. Βλ. σχετ. και το έκτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους. Ο Κλέαρχος δεν φαίνεται να 

κάνει κάποια διάκριση ανάμεσα στους γνήσιους εκπροσώπους της Κυνικής φιλοσοφίας και 

σε όσους απλά θεωρούν αντικείμενο της φιλοσοφίας γενικότερα το να ενδύονται με τρίβωνες 

(βλ. ενδ. Διατριβαί ΙΙΙ κβ, (9 – 12), αλλά μάλλον καταδικάζει συλλήβδην τις πρακτικές των 

Κυνικών. 
28 Δεδομένου ότι στην Βακτριανή και τη Σογδιανή είχε εγκατασταθεί ένας συμπατριώτης του 

Κλέαρχου, ο Στασάνωρ, ο οποίος είχε αποκτήσει εξουσία σε αυτά τα εδάφη, είναι πιθανόν ο 

Κλέαρχος, επιδιώκοντας  να βρει αρωγό τον συμπατριώτη του στην εγκατάστασή του στην 

κεντρική Ασία, να αναχώρησε για την ανατολή γύρω στο 306 π.Χ., στα μέσα της τέταρτης 

δεκαετίας του βίου του, καθώς τότε ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, επικρατεί τόσο στην Αθή-

να, όπου ξεκινούσε μία περίοδος πολιτικής αστάθειας, όσο και στην πατρίδα του φιλοσόφου, 

την Κύπρο, αφού μετά τη ναυμαχία στη Σαλαμίνα, καταλαμβάνει το νησί. Με την επικράτη-

σή του στην Αττική, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής τερματίζει την κυριαρχία του συνονόματού 

του Φαληρέα, ο οποίος όντας περιπατητικός φιλόσοφος, θα είχε προσφέρει κάποια υποστή-

ριξη στη σχολή του και ενδεχομένως να αναζήτησε και κάποια υποστήριξη από αυτήν. Ίσως 

ο Κλέαρχος να αναμίχθηκε στα πολιτικά δρώμενα της εποχής, παίρνοντας θέση κατά του 

Δημήτριου του Πολιορκητή, γεγονός το οποίο αν ισχύει, θα τον ανάγκαζε να αποφύγει την 

επικράτεια του Μακεδόνα ηγέτη. Αν και στις αναφορές που διαθέτουμε για τον Κλέαρχο, δεν 

διατηρούνται οι πολιτικές αντιλήψεις του, είναι ξεκάθαρο από τα αποσπάσματα που μνημο-

νεύουν το έργο του Περί βίων, ότι ο Κύπριος φιλόσοφος στέκεται ηθικά απέναντι από την 

τρυφή (Fr. 37 – 62). Αν αντιπαραβάλλουμε τις ηθικές αντιλήψεις του Κλέαρχου με όσα ηθι-

κά ελαττώματα αποδίδονται στον Δημήτριο (ενδεικτικά βλέπε Πλούταρχος, Δημήτριος 26 – 

27), συμπεραίνουμε ότι η μεταξύ τους διαφωνία ήταν αναπόφευκτη. 
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άλλα στοιχεία για την ταυτότητα αυτού του προσώπου, είναι αρκετά πιθανόν να 

πρόκειται για τον περιπατητικό φιλόσοφο). Η επιγραφή της Βακτριανής πόλης, 

είχε τοποθετηθεί στον τάφο του Κινέα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ιδρυτής του 

οικισμού και διαβάζονται σε αυτήν τα παρακάτω διδάγματα, τα οποία αποτε-

λούν συμβουλές ορθής συμπεριφοράς προς τους ανθρώπους, ανάλογα με την 

ηλικία τους: «παῖς ὢν κόσμιος γίνου, ἡβῶν ἐγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτης 

εὔβουλος, τελευτῶν ἄλυπος»29. Σε αυτό το επίγραμμα καθίσταται επιπλέον γνω-

στό, όπως προανεφέρθη, ότι αυτές οι σοφές ρήσεις ανεγράφησαν από τον Κλέ-

αρχο: «ἀνδρῶν τοι σοφά ταῦτα παλαιοτέρων ἀνακεῖ[τα]ι ῥήματα ἀριγνώτων Πυ-

θοῖ ἐν ἡγαθέαι· ἔνθεν ταῦτ[α] Κλέαρχος ἐπιφραδέως ἀναγράψας εἴσατο τηλαυγῆ 

Κινέου ἐν τεμένει»30. Η αφιέρωση αυτών των Δελφικών ρήσεων, οι οποίες εμ-

φορούνται από παιδαγωγικότητα, σε μια τόσο απομακρυσμένη περιοχή του ελ-

ληνισμού αποτελεί αναμφίβολα ύψιστη παιδαγωγική δραστηριότητα, με την 

οποία θα έφερνε  κοντά στους Έλληνες της περιοχής, αλλά και στους ιθαγενείς 

κατοίκους αξίες της ελληνικής παιδείας.  

Το περιβάλλον, το οποίο θα συνάντησε στην ανατολή δεν θα του φαινό-

ταν τόσο αλλότριο, αφού, όπως παρατηρεί ο F. Chamoux, παρά το κοσμοπολί-

τικο περιβάλλον των ελληνιστικών πόλεων, οι Έλληνες της εποχής των διαδό-

χων του Αλεξάνδρου, πίστευαν στην αξία του ελληνικού πολιτισμού, στον ελ-

ληνικό τρόπο ζωής και στους πατρώους θεούς (αυτό καθίσταται εμφανές και 

από την επιγραφή στην Αλεξάνδρεια την επί του Ώξου, στην οποία μνημονεύε-

ται και ο Κλέαρχος) και αν και ήταν περιτριγυρισμένοι από βάρβαρους πληθυ-

σμούς και απομακρυσμένοι από τα πατρώα εδάφη τους, αυτοί οι άνθρωποι έ-

μειναν πιστοί στον δικό τους τρόπο ζωής και αυτή η πίστη, θεμελιωνόταν στην 

θρησκεία , το ελληνικό πνεύμα και την τέχνη31.  

Μεγάλη σημασία στην παιδεία, απέδιδε και ο Λύκων, ο οποίος είχε απο-

κτήσει μεγάλη φήμη ως παιδαγωγός, και μάλιστα ο Διογένης Λαέρτιος τον χα-

ρακτηρίζει περὶ παίδων ἀγωγὴν ἄκρως συντεταγμένον32. Αν και δεν διαθέτουμε 

επαρκείς ενδείξεις, δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συνδύα-

σε την πρακτική του δραστηριότητα με τη θεωρία, συντάσσοντας παιδαγωγικά 

συγγράμματα. Έχουν διατηρηθεί άλλωστε κάποιες αντιλήψεις του, αφού ο Λύ-

κων προσδιόριζε την παιδεία ως ἱερὸν ἄσυλον33, ενώ επιστρέφει στη θεματική 

του Αριστόξενου και κατ’ επέκταση του Αριστοτέλη, αφού καθιστά ως έναν 

                                                           
29 L. Robert, “De Delphes a l’ Oxus – Inscriptions Grecques Nouvelles de la Bactriane”, στο 

Comptes Rendues de l’ Académie des Inscriptions et Belles Lettres, (1968), σελ. 424, πβ. και 

Στοβαίος, Ἀνθολόγιον ΙΙΙ 1, 173. 
30 Στο ίδιο, σελ. 422, γενικότερα για αυτές τις επιγραφές βλέπε στο ίδιο έργο, σελ. 416 – 417. 
31 Hellenistic Civilization, M. Roussel (μτφρ.), Blackwell Publishing, Malden and Oxford, 

2003, σελ. 320 – 322.  
32 Fr. 22 (=Διογένης Λαέρτιος V 65). 
33 Fr. 21. 
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από τους πυλώνες του εκπαιδευτικού οικοδομήματος την αἰδῶ34, την οποία θε-

ωρεί μαζί με την φιλοτιμίαν ως απαραίτητα στοιχεία, στα οποία οφείλει να θε-

μελιώνεται η εκπαίδευση: «ἔφασκε γὰρ δεῖν παρεζεῦχθαι τοῖς παισὶ τὴν αἰδῶ καὶ 

φιλοτιμίαν ὡς τοῖς ἵπποις μύωπα καὶ χαλινόν»35. 

Η μελέτη παιδαγωγικών θεμάτων φαίνεται ότι απασχόλησε και τον Ιερώ-

νυμο, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτή η εργασία τον οδήγησε και στη συγγραφή 

σχετικού έργου. Έτσι, γνωρίζουμε ότι αποδοκίμαζε την ανάθεση του λειτουρ-

γήματος του παιδαγωγού σε βάρβαρους δούλους, καθώς τους θεωρούσε ανε-

παρκείς για την ανάληψη ενός τόσο σπουδαίου έργου και προκειμένου να δώσει 

έμφαση στην άποψή του παρέθετε το σχόλιο του Περικλή, ο οποίος βλέποντας 

κάποιον δούλο να τραυματίζεται πέφτοντας άσχημα από μια ελιά δήλωσε, επι-

θυμώντας να επισημάνει πόσο ευτελές είχε καταστεί το λειτούργημα: «νέος ἄρα 

παιδαγωγὸς πέφηνεν»36. Η πηγή αυτών των αντιλήψεων εντοπίζεται αρχικά 

στον Σωκράτη37, αλλά διακρίνεται και στα Πολιτικά, καθώς ο Αριστοτέλης α-

ναρωτιέται κατά πόσο στους δούλους εντοπίζονται αρετές ή χαρακτηρίζονται 

μόνο από σωματικές και λειτουργικές ιδιότητες38, συμπεραίνοντας ότι απουσιά-

ζει σε αυτούς το βουλευτικόν, ενώ το παιδί, αν και ανώριμο, το κατέχει39, ενώ 

διαγιγνώσκει ότι οι δούλοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για νουθεσίες από ότι τα 

παιδιά: «νουθετητέον γὰρ μᾶλλον τοὺς δούλους ἢ τοὺς παῖδας»40. Μάλιστα δη-

λώνει σαφώς ότι τα παιδιά πρέπει να προφυλάσσονται από το να έρχονται σε 

επαφή με δούλους: «ἐπισκεπτέον δὲ τοῖς παιδονόμοις τὴν τούτων διαγωγήν, τήν 

τ᾽ ἄλλην καὶ ὅπως ὅτι ἥκιστα μετὰ δούλων ἔσται»41. Επιπλέον, ο Ιερώνυμος θε-

ωρούσε οκνηρούς και μεμφόταν όσους σπουδαστές επεδείκνυαν οξύτητα σε 

ασήμαντα θέματα, εκφράζοντας ασήμαντες απορίες και ζητώντας αποδείξεις 

ακόμη και για ευκαταφρόνητα ή άσχετα ζητήματα,  αποσυντονίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο τις φιλοσοφικές συζητήσεις, αφού αποτελούσαν ενόχληση τόσο για 

τους εαυτούς τους, όσο και για τους υπόλοιπους42.  

Εντοπίζουμε κάποιο ψήγμα ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση και στα 

κείμενα του Αρίστωνα του Κείου, ο οποίος συνδέει την εκπαίδευση με την ηθι-

κή πρόοδο του ατόμου επισημαίνοντας ότι πολλά διακυβεύονται σε αυτό το πε-

δίο, από την απαρχή της ζωής ενός ατόμου, αφού από αυτά τα πρώτα στάδια, ο 

                                                           
34 Οι απόψεις του Αριστόξενου περιγράφονται στα Fr. 42a – c, ενώ η πραγμάτευση της αι-

δούς από τον Αριστοτέλη γίνεται στα Ἠθικά Νικομάχεια 1128 b10 –35.    
35 Fr. 22.  
36 Fr. 19.  
37 Βλ. σχετ. Λύσις 208 c.  
38 1259 b 19 – 34.  
39 1260 a 9 – 14 «ἄλλον γὰρ τρόπον τὸ ἐλεύθερον τοῦ δούλου ἄρχει καὶ τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος 

καὶ ἀνὴρ παιδός, καὶ πᾶσιν ἐνυπάρχει μὲν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἐνυπάρχει διαφερόντως. ὁ 

μὲν γὰρ δοῦλος ὅλως οὐκ ἔχει τὸ βουλευτικόν, τὸ δὲ θῆλυ ἔχει μέν, ἀλλ᾽ ἄκυρον, ὁ δὲ παῖς ἔχει 

μέν, ἀλλ᾽ ἀτελές».  
40 1260 b 6 – 7.  
41 Πολιτικά 1336 a 39 – 41.  
42 Fr. 20. 
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τρόπος με τον οποίον θα ξεκινήσει να αναπτύσσεται, αποκαλύπτει την εξέλιξή 

του: «magnum est enit, ut Ariston scribit, in primordio puerile. quemadmodum 

incipiat fingi, ad id quasi evadet»43. Η προέλευση αυτής της αντίληψης ίσως 

προέρχεται και από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη44, όπου φαίνεται ότι η ανατρο-

φή του ανθρώπου, ξεκινά από τη στιγμή της σύλληψης: «τὴν μέντοι διάνοιαν 

τοὐναντίον τῶν σωμάτων ῥᾳθυμοτέρως ἁρμόττει διάγειν: ἀπολαύοντα γὰρ φαίνε-

ται τὰ γεννώμενα τῆς ἐχούσης ὥσπερ τὰ φυόμενα τῆς γῆς»45. Ενδεχομένως ο Α-

ριστοτέλης να αντιλαμβάνεται ότι στην προγεννητική περίοδο του ατόμου α-

σκούνται επιδράσεις, οι οποίες επηρεάζουν τα σωματικά και πνευματικά χαρα-

κτηριστικά του, αλλά αδιαμφισβήτητα αποδέχεται – και ο Αρίστων συνακολου-

θεί,  ότι οι πρώτες εμπειρίες του ατόμου διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της γνωστικής του εξέλιξης.  

Αν και δεν υπάρχει αφθονία πηγών, οι οποίες να εκθέτουν τις παιδαγωγι-

κές αντιλήψεις της σχολής, είναι μάλλον εύλογο να συμπεράνουμε ότι οι περι-

πατητικοί φιλόσοφοι θεμελιώνουν την εκπαιδευτική τους θεωρία και πρακτική 

στο έργο του Αριστοτέλη και μέσω αυτού και στον Πλάτωνα. Καθώς μάλιστα 

το Λύκειον αποτελούσε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο ανα-

πτυσσόταν προβληματισμός για διάφορα αντικείμενα σπουδών, η πρακτική 

διάσταση της παιδείας κατακτά εξέχουσα θέση, όπως καθίσταται σαφές από γε-

γονότα, όπως η μεγάλη φήμη, την οποία  απέκτησε ο Λύκων ως παιδαγωγός. Η 

εκπαίδευση φαίνεται ότι αποκτά ολιστικό χαρακτήρα, αφού συνδυάζεται με ε-

νασχολήσεις, όπως η μουσική, ενώ η σχολή μελέτησε και τις επιδράσεις που 

ασκούνται στον άνθρωπο από τα πρώτα στάδια της ύπαρξής του, ψηλαφώντας 

με αυτόν τον τρόπο τομείς μελέτης, όπως η εξελικτική ψυχολογία. Βέβαια, το 

πιο ευδιάκριτο γνώρισμα των παιδαγωγικών ενδιαφερόντων των Περιπατητι-

κών είναι η θεώρηση της εκπαίδευσης ως παράγοντα, ο οποίος σχετίζεται άμε-

σα με την πολιτεία, καθώς από την παιδεία εξαρτάται τόσο η ευμάρεια του κρά-

τους, όσο και η ηθική πρόοδος του ατόμου. 

Μελετώντας τις παιδαγωγικές αντιλήψεις της περιπατητικής σχολής ανα-

δύεται ανόθευτος ο αρετολογικός χαρακτήρας, ο οποίος διαποτίζει το σύνολο 

της φιλοσοφίας της. Οι εκπρόσωποι της σχολής θέτουν ως στόχο της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας την ηθική βελτίωση του ανθρώπου, φτάνοντας μάλιστα ως τα 

πέρατα του κόσμου για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως στην περίπτωση 
                                                           
43 Fr. 27.  
44 1335 a5 – 1337 a7.  
45 1335 b 17 – 19. Μάλιστα επισημαίνει ότι παράγοντες όπως η ηλικία των γονέων, επηρεά-

ζουν τις σωματικές και διανοητικές ικανότητες των απογόνων: «τὰ γὰρ τῶν πρεσβυτέρων 

ἔκγονα, καθάπερ τὰ τῶν νεωτέρων, ἀτελῆ γίγνεται καὶ τοῖς σώμασι καὶ ταῖς διανοίαις, τὰ δὲ 

τῶν γεγηρακότων ἀσθενῆ» (1335 b 29 – 31). Βλ. ακόμη και 1336 b 32 – 36: «συμβαίνει δὲ 

ταὐτὸ τοῦτο καὶ πρὸς τὰς τῶν ἀνθρώπων ὁμιλίας καὶ πρὸς τὰς τῶν πραγμάτων: πάντα γὰρ 

στέργομεν τὰ πρῶτα μᾶλλον. διὸ δεῖ τοῖς νέοις πάντα ποιεῖν ξένα τὰ φαῦλα, μάλιστα δ᾽ αὐτῶν 

ὅσα ἔχει ἢ μοχθηρίαν ἢ δυσμένειαν». Βέβαια παρόμοιες αντιλήψεις συναντώνται και στα έργα 

του Πλάτωνα, του οποίου η φροντίδα για την ευγονική είναι εμφανής στην Πολιτεία (βλ. ενδ. 

459 d).  
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του Κλέαρχου. Βέβαια η ηθική βελτίωση, στην οποία στοχεύουν, δεν συνιστά 

απλά έναν ατομικό στόχο, μια προσωπική υπόθεση του εκπαιδευόμενου αλλά 

είναι συνάρτηση της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης, όπως φαίνεται από 

τις απόψεις του Αριστόξενου, καθώς η εκπαίδευση καλών πολιτών απαιτεί την 

ύπαρξη καλών νόμων. Αναμφίβολα όμως οι καλοί πολίτες θα δημιουργούν κα-

λούς νόμους, οπότε η εκπαίδευση ανάγεται σε ένα πλέγμα ανθρώπινων σχέσε-

ων, αποτελεί συνεκτικό δεσμό ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας και πρόκειται 

τελικά για ἀγωγὴ (κατά τον Λύκωνα) και διαγωγή κατά τον Ιερώνυμο, δηλαδή 

για πολιτισμένους και ηθικά αξιόλογους τρόπους προσέγγισης μεταξύ των αν-

θρώπων.  

Αυτό, το οποίο ίσως κάνει αίσθηση με την απουσία του από τις παιδαγω-

γικές αντιλήψεις της σχολής είναι η έλλειψη μιας ξεκάθαρης διατύπωσης σχετι-

κά με την αξία της επιστημονικής γνώσης στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. 

Αυτή η γνώση άλλωστε αποτελεί το τμήμα των ενδιαφερόντων της σχολής, το 

οποίο αναπτύσσεται εντονότερα από τους εκπροσώπους της, αλλά, αν επιζη-

τούμε να παρατηρήσουμε με ποιόν τρόπο συνδέεται με τις παιδαγωγικές τους 

αντιλήψεις, θα πρέπει να επιστρέψουμε στη μελέτη της ηθικής φιλοσοφίας, κα-

θώς, όπως είδαμε, διάφοροι εκπρόσωποι της σχολής προσφέρουν τις ηθικές 

τους αντιλήψεις ως γέφυρα, η οποία συνδέει την επιστημονική γνώση με την 

ηθική τελείωση του χαρακτήρα. Ενδεικτικά, ο Δικαίαρχος στο Περί ἀνθρώπων 

φθορᾶς κρίνει ότι η αρετή αποτελεί παράγοντα, ο οποίος καθορίζει αν οι άν-

θρωποι θα ωφελήσουν ή θα βλάψουν τους συνανθρώπους τους, ο Χαμαιλέων 

στο Περί μέθης διαχωρίζει σαφώς τον πολιτισμένο, εγκρατή και ηθικό κόσμο 

των Ελλήνων από τον φαύλο βαρβαρικό κόσμο, ο Λύκων χαρακτηρίζοντας το 

τέλος ως τὴν ἀληθινὴν χαρὰν τῆς ψυχῆς αναγνωρίζει έμμεσα, ότι απαιτείται 

γνώση προκειμένου να επικυρωθεί αυτή ακριβώς η αλήθεια και ο Κριτόλαος 

τοποθετώντας στη ζυγαριά τα πνευματικά αγαθά τα βρίσκει κατά πολύ ανώτερα 

των άλλων. Επομένως η αρετή και η επιδίωξη του αγαθού αποτελεί τον κοινό 

παρονομαστή των ηθικών-παιδαγωγικών αντιλήψεων του Λυκείου και, αν και ο 

ιδρυτής της σχολής απορρίπτει την σωκρατική ταύτιση της αρετής με την γνώ-

ση46, αντιλαμβάνεται τη σημασία της γνώσης για την επίτευξη της ευδαιμονίας. 

Αφού αναγνωρίζει ότι «Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει»47, εντο-

πίζει την γνώση εντός του κόσμου, αφού μέσω της ψυχής48, δηλαδή με τις αι-

σθήσεις προσλαμβάνουμε και κατανοούμε επιμέρους στοιχεία του κόσμου, τα 

                                                           
46 Βλ. ενδ. Ἠθικά Εὐδήμεια 1216 b 2 – 25 και Ἠθικά μεγάλα 1183 b 8 – 18.  
47 Μετά τά φυσικά 980 a 20. 
48 «δοκεῖ δὲ καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ φρονεῖν ὥσπερ αἰσθάνεσθαί τι εἶναι (ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις 

κρίνει τι ἡ ψυχὴ καὶ γνωρίζει τῶν ὄντων)» (Περί ψυχῆς 427 a 19 – 21). Ο νους είναι η ψυχική 

δύναμη, η οποία γνωρίζει τις πρώτες αιτίες και τις πρώτες αρχές, τόσο του όντος, όσο και της 

ανθρώπινης πράξης: «καὶ ὁ νοῦς τῶν ἐσχάτων ἐπ' ἀμφότερα· καὶ γὰρ τῶν πρώτων ὅρων καὶ 

τῶν ἐσχάτων νοῦς ἐστὶ καὶ οὐ λόγος, καὶ ὁ μὲν κατὰ τὰς ἀποδείξεις τῶν ἀκινήτων ὅρων καὶ 

πρώτων, ὁ δ' ἐν ταῖς πρακτικαῖς τοῦ ἐσχάτου καὶ ἐνδεχομένου καὶ τῆς ἑτέρας προτάσεως» 

(Ἠθικά Νικομάχεια  1143 a 35 – b 3). 
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οποία στη συνέχεια συνθέτουμε σε σύνολα και εκφέρουμε κρίσεις, οι οποίες 

δύνανται να είναι αληθείς ή ψευδείς αλλά η νόηση υπερβαίνει τις πλάνες βοη-

θώντας στην εκφορά αληθών κρίσεων49. Βέβαια η ψυχή δεν αποτελεί απλώς 

έναν μηχανισμό, με τον οποίον η γνώση προσλαμβάνεται και υφίσταται επεξερ-

γασία άσκοπα, αφού η ψυχή οφείλει να επιτύχει τον σκοπό της ύπαρξής της, 

δηλαδή την αρετή50. Ως γνωστόν οι αρετές διακρίνονται σε ηθικές και διανοη-

τικές51 και η σοφία και η φρόνηση αποτελούν τις αρετές του θεωρητικού και 

πρακτικού νου και κατακτούνται με την παιδεία, η οποία όπως κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα στοχεύει στο ἀγαθον52, η γνώση του οποίου τελικά, συνιστά και 

τον τελικό στόχο των ενεργειών μας: «ἡ γνῶσις αὐτοῦ (τἀγαθου καὶ του ἀρίστου) 

μεγάλην ἔχει ῥοπήν»53.   

Φαίνεται συνεπώς ότι κάτω από τον επίμονο αποθησαυρισμό γνώσεων, ο 

οποίος χαρακτηρίζει τους διαδόχους του Αριστοτέλη, παραμένει ο ενθουσια-

σμός για το κυνήγι της αρετής. Εκκινώντας από την παραδοχή ότι αποτελεί 

γνώρισμα του πεπαιδευμένου να επιζητεί την ακρίβεια σχετικά με κάθε πράγμα 

στον βαθμό που του επιτρέπει η φύση του πράγματος54 πιθανολογούμε ότι, τε-

λικά όπως και κατά την άποψη του Αριστοτέλη, έτσι και για τη σχολή, η επι-

στημονική γνώση διαδραματίζει ρόλο βοηθήματος στη διαμόρφωση του χαρα-

κτήρα, αφού όλες οι επιστήμες τελικά αποσκοπούν στην επίτευξη του αγαθού, 

αφού τεθούν κάτω από τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής – πολιτικής επιστήμης55. 

                                                           
49 «διὸ ἀνάγκη ἤτοι, ὥσπερ ἔνιοι λέγουσι, πάντα τὰ φαινόμενα εἶναι ἀληθῆ, ἢ τὴν τοῦ ἀνομοίου 

θίξιν ἀπάτην εἶναι, τοῦτο γὰρ ἐναντίον τῷ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γνωρίζειν· δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἀπάτη 

καὶ ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι)» (Περί ψυχῆς 427 b 2 – 6). 
50 «ἀρετὴν δὲ λέγομεν ἀνθρωπίνην οὐ τὴν τοῦ σώματος ἀλλὰ τὴν τῆς ψυχῆς· καὶ τὴν εὐδαιμονί-

αν δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν λέγομεν» (Ἠθικά Νικομάχεια  1102 a 16 – 18).  
51 «λέγομεν γὰρ αὐτῶν τὰς μὲν διανοητικὰς τὰς δὲ ἠθικάς, σοφίαν μὲν καὶ σύνεσιν καὶ φρόνη-

σιν διανοητικάς, ἐλευθεριότητα δὲ καὶ σωφροσύνην ἠθικάς» (Ἠθικά Νικομάχεια  1103 a 4 – 

7).  
52 «Πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι 

δοκεῖ· διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαθόν, οὗ πάντ' ἐφίεται» (Ἠθικά Νικομάχεια  1094 a 1 – 3).  
53 Ἠθικά Νικομάχεια  1094 a 22, βλ. και 1094 a 18 – 22: «Εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν πρακτῶν ὃ 

δι' αὑτὸ βουλόμεθα, τἆλλα δὲ διὰ τοῦτο, καὶ μὴ πάντα δι' ἕτερον αἱρούμεθα (πρόεισι γὰρ οὕτω 

γ' εἰς ἄπειρον, ὥστ' εἶναι κενὴν καὶ ματαίαν τὴν ὄρεξιν), δῆλον ὡς τοῦτ' ἂν εἴη τἀγαθὸν καὶ τὸ 

ἄριστον». 
54 «πεπαιδευμένου γάρ ἐστιν ἐπὶ τοσοῦτον τἀκριβὲς ἐπιζητεῖν καθ' ἕκαστον γένος» (Ἠθικά Νι-

κομάχεια  1094 b 23 – 25).  
55 Ἠθικά Νικομάχεια  1094 a 22 – b 11. 
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10. Η πολιτική φιλοσοφία των περιπατητικών φιλοσόφων1 
 

Οι μαθητές του Αριστοτέλη σε γενικές γραμμές προσέγγισαν την πολιτι-

κή φιλοσοφία αντιμετωπίζοντάς την περισσότερο ως πρακτικό ζήτημα, αρκού-

μενοι, όσον αφορά το θεωρητικό της κομμάτι, στην αυθεντία του έργου που εί-

χε παραχθεί από τον δάσκαλό τους. Ο ίδιος αντίθετα δεν φαίνεται να επιδίωξε 

να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, παρά τις ευκαιρίες, τις οποίες είχε, όντας 

κοντά στους Μακεδόνες βασιλείς και στον Ερμία2. Αν και κατηγορήθηκε ως 

φιλομακεδόνας από τους αντιπάλους του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, ο Αρι-

στοτέλης ενδιαφέρθηκε για την πολιτική στο πλαίσιο του επιστημονικού του 

ενδιαφέροντος για την δομή και λειτουργία της πόλης3. Έτσι, οι περιπατητικοί 

φιλόσοφοι διακρίνονται για το ενδιαφέρον τους στην μελέτη των πολιτικών συ-

στημάτων διαφόρων κρατών, ενασχόληση, η οποία αποτέλεσε άλλωστε το υλι-

κό επάνω στο οποίο θεμελιώθηκαν τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, ενώ διερεύνη-

σαν και τη νομοθεσία διαφόρων πολιτειών, καθώς και τις πολιτικές συνήθειες 

τόπων λατρείας, όπως είναι το μαντείο των Δελφών. Επιπλέον, κάποιοι από 

τους περιπατητικούς φιλοσόφους ανέπτυξαν πολιτική δράση, με ιδιαιτέρως εξέ-

χουσα περίπτωση τον Δημήτριο τον Φαληρέα και μάλιστα αρκετοί από αυτούς 

είχαν λάβει προσκλήσεις από ισχυρούς ηγεμόνες, προκειμένου να αποδεχτούν 

πολιτικές θέσεις και να καταστούν σύμβουλοι επί πολιτικών ζητημάτων4, ενώ 

άλλοι ανάμεσά τους προχώρησαν ακόμη και στην διατύπωση πολιτικών προτά-

σεων, υποδεικνύοντας συστήματα πολιτικής οργάνωσης. 

Η παρουσίαση των πολιτικών συστημάτων, που δέσποζαν στον κόσμο 

των περιπατητικών φιλοσόφων, υπήρξε ένα εξέχον έργο, το οποίο απαιτούσε 

                                           
1 Σχετικά με την πολιτική φιλοσοφία των εκπροσώπων του Λυκείου βλέπε και C. J. Rowe, 

“The Peripatos after Aristotle”, στο The Cambridge History of Greek and Roman Political 

Thought, C. J. Rowe, M. Schofield (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2008, 

σελ. 390 – 395· T. A. Sinclair, A History of Greek Political Thought, Routledge and Kegan 

Paul, London, 1952, σελ. 249 – 256· D. Frede, “Constitution and Citizenship – Peripatetic 

Influence on Cicero’s Political Conceptions in the De Re Publica”, στο Cicero's Knowledge 

of the Peripatos, W. W. Fortenbaugh – P. Steinmetz (eds.), Transaction Publishers, New 

Brunswick, 1989, σελ. 77 – 100· W. Kullmann, Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη, Α. Β. Ρε-

γκάκος (μτφρ.), ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2003 (1996¹)· R.T. Long, “Hellenistic Philosophers of Law”, 

στο A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Vol. 6, A History of the Phi-

losophy of Law to early Scholastics, F.D. Miller Jr – C.A. Biondi (eds.) Springer, Dordrecht, 

2007, σελ. 111 – 132.  
2 Αντίθετη άποψη εκφράζει ο A.H. Chroust, σύμφωνα με τον οποίο ο Αριστοτέλης ασχολή-

θηκε έντονα με την προώθηση της μακεδονικής πολιτικής (Aristotle – New Light on his Life 

and on some of his Lost Works, οπ. παρ., σελ. xiii – xiv). 
3 Βλ. σχετ. και C. Natali, Aristotle – His Life and School, οπ. παρ., σελ. 67 – 68.  
4 Ο Διογένης Λαέρτιος μνημονεύει ότι ο Στράτων δίδαξε τον Πτολεμαίο Φιλάδελφο (V 

58=Fr. 1), ο Λύκων απολάμβανε της εκτίμησης του Άτταλου και του Ευμένη, ενώ ακόμη ο 

Αντίοχος, επιχειρούσε απελπισμένα να επιτύχει να τον δει στην αυλή του (V 67=Fr. 11) και ο 

Δημήτριος έλαβε αξιώματα από τον Πτολεμαίο Σωτήρα (V 78 = Fr. 69) και κυβέρνησε την 

Αθήνα για μία δεκαετία (V 75 = Fr. 24).   
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τιτάνια προσπάθεια και προέκυψε ως αποτέλεσμα των ενδιαφερόντων του Αρι-

στοτέλη για την πολιτική φιλοσοφία, καθώς η συγγραφή πραγματειών για τα 

διάφορα πολιτικά συστήματα, αποτέλεσε το τμήμα της έρευνας, για τη σύνταξη 

των Πολιτικῶν. Έτσι, οι μαθητές του Σταγειρίτη, πιστοί στο εγκυκλοπαιδικό 

πνεύμα της σχολής, συνέλεξαν στοιχεία, σχετικά με την πολιτική κατάσταση 

διαφόρων πόλεων κρατών5. Αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο του ενδιαφέρο-

ντος των περιπατητικών φιλοσόφων για την πολιτική φιλοσοφία το ενδιαφέρον 

που επέδειξε ο διάδοχος του Αριστοτέλη, ο Θεόφραστος, ο οποίος υπήρξε πο-

λυγραφότατος, όπως μαρτυρούν οι τίτλοι των έργων του, αφού, ανάμεσα σε 

άλλα, συνέταξε έργα για την βασιλεία, την εκπαίδευση των ηγεμόνων, την τυ-

ραννία, την αρίστη πολιτεία, τους νόμους6. 

Μεταξύ αυτών των προσπαθειών διακρίνεται και ο Δικαίαρχος, ο οποίος 

έγραψε μελέτες για τις πολιτείες των Σπαρτιατών, των Πελληναίων, των Κο-

ρινθίων και των Αθηναίων, και στο έργο του μνημονεύονται τοπικοί μύθοι, πα-

ροιμίες και περιγραφές πολιτισμικών στοιχείων7. Μάλιστα, στη Σπάρτη, απο-

λάμβανε αρκετής εκτίμησης για το έργο του, ώστε να τεθεί νόμος σύμφωνα με 

τον οποίο κάθε χρόνο διαβαζόταν δημόσια στους εφήβους της πόλης το έργο 

                                           
5 Ο Διογένης Λαέρτιος αποδίδει στον Αριστοτέλη τη συγγραφή εκατό πενήντα οκτώ Πολι-

τειῶν (V 27), αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες, οι οποίες να περιγράφουν αυτή τη διαδικασία. Ο 

ίδιος ο φιλόσοφος, κλείνοντας τα Ἠθικὰ Νικομάχεια (1181 b 13 – 22), αναφέρει ότι θα διε-

ρευνηθούν τα αίτια της ευημερίας και  της καταστροφής των πολιτειών, λαμβάνοντας ως βά-

ση το υλικό, το οποίο έχει συλλεχθεί: «ἐκ τῶν συνηγμένων πολιτειῶν θεωρῆσαι τὰ ποῖα σῴζει 

καὶ φθείρει τὰς πόλεις». Ωστόσο δεν αναφέρεται ευκρινώς στις πηγές αν ο ίδιος ο φιλόσοφος 

ή κάποιοι μαθητές είναι οι συγγραφείς των έργων και μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι ο 

Αριστοτέλης είχε αναλάβει την επιστασία της συλλογής των πολιτευμάτων, την οποία πραγ-

ματοποίησαν οι μαθητές του.    
6 Μερικοί από τους τίτλους των πολιτικών του έργων είναι οι εξής: «Περὶ βασιλείας, Περὶ 

παιδείας βασιλέως, Νόμων κατὰ στοιχεῖον, Νόμων ἐπιτομῆς, Νομοθετῶν, Πολιτικῶν, Πολι-

τικῶν πρὸς τοὺς καιροὺς, Πολιτικῶν ἐθῶν, Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας, Περὶ τυραννίδος, Πρὸς 

Κάσανδρον περὶ βασιλείας, Περὶ νόμων, Περὶ παρανόμων, Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, 

ἐρωτικά, ἠθικὰ, Περὶ βασιλείας (δύο επιπλέον βιβλία), Πῶς ἂν ἄριστα πόλεις οἰκοῖντο, Πολι-

τικοῦ» (Διογένης Λαέρτιος V 42 – 50). Περισσότερα σχετικά με την πολιτική φιλοσοφία του 

Θεόφραστου βλέπε στο A.J. Podlecki, “Theophrastus on History and Politics”, στο W. W. 

Fortenbaugh, P. M. Huby, A. A. Long (eds.), Theophrastus of Eresus: On His Life and Work, 

Transaction Publishers, New Brunswick, 1985, 231 – 250, καθώς και στο J. J. Keaney, “The-

ophrastus on Greek Judicial Procedure”, Transactions of the American Philological Associa-

tion 104 (1974), σελ. 179 – 194, αλλά και στο W. W. Fortenbaugh, “Theophrastean Studies”, 

Philosophie der Antike 17, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2003, σελ. 162 – 172.  
7 V. Rose, Aristoteles Pseudepigraphus, Teubner, Leipzig, 1863, σελ. 395 και του ιδίου, Aris-

totelis Fragmenta, Teubner, Leipzig, 1886, σελ. 381 – 603. Πιθανότατα και ο Δικαίαρχος 

συμπεριλάμβανε περιγραφές εθίμων και πολιτισμικών στοιχείων στο έργο του, όπως συνάγε-

ται από κάποια αποσπάσματα, όπως εκείνο στο οποίο περιγράφει τα φειδίτια ή φιλίτια, το 

κοινό δείπνο των Λακεδαιμονίων (Fr. 72). Ο Δικαίαρχος έγραψε μελέτες για τις πολιτείες 

των Σπαρτιατών (Fr. 1), καθώς και των Πελληναίων, των Κορινθίων και των Αθηναίων (Fr. 

69), ενώ ο Ιώσηπος τον μέμφεται, διότι κατά τη γνώμη του λοιδόρησε την Θηβαϊκή πολιτεία 

(Fr. 70 Ι`).  
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του Πολιτεία Σπαρτιατῶν8. Ακόμη, με το έργο Βίος Ἑλλάδος, διακρίνει τρία αρ-

χικά στάδια οργάνωσης των κοινωνιών, διευκρινίζοντας ότι αρχικά οι άνθρωποι 

ήταν τροφοσυλλέκτες, έπειτα ποιμένες και αργότερα αγρότες, δίχως να εγκατα-

λείψουν εξ ολοκλήρου τις συνήθειες, οι οποίες συνδέονται με τις προηγούμενες 

φάσεις διαβίωσης τους9. Ασχολήθηκε μάλιστα τόσο επισταμένα με την πολιτι-

κή φιλοσοφία, ώστε πιθανότατα κατέληξε και στην περιγραφή μίας πολιτικής 

πρότασης με το έργο του Τριπολιτικός10. Αν και αυτό το έργο έχει πλέον χαθεί, 

είναι δυνατόν να συμπεράνουμε από τα λείψανά του ότι ο Δικαίαρχος προτείνει 

ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία προερχόμενα από το 

βασιλικό, το αριστοκρατικό και το δημοκρατικό πολίτευμα, αλλά είναι αβέβαιο 

αν το εγχείρημά του αποσκοπεί στην παροχή μιας πρότασης έτοιμης να δοκι-

μαστεί στην πράξη ή αν πρόκειται για ένα θεωρητικό κατασκεύασμα, ενώ ο C. 

J. Rowe, επισημαίνει ότι η παρουσία της δημοκρατίας αντί της πολιτείας, αφή-

νει υπόνοια για στενότερη σχέση του έργου με τους πλατωνικούς Νόμους παρά 

με τα Πολιτικά11. Βέβαια η πρόταση του Δικαίαρχου αντανακλά και την πολιτι-

κή πραγματικότητα του Ελληνικού κόσμου, αφού σε αρκετές πόλεις διατηρού-

νταν χαρακτηριστικά από μορφές πολιτικής οργάνωσης, οι οποίες διέφεραν αρ-

κετά από το επίσημο πολίτευμα (αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα η διατή-

ρηση των βασιλέων στην ολιγαρχική Σπάρτη).  

Εξετάζοντας ακόμη τις πολιτικές αντιλήψεις του Δικαίαρχου, διαπιστώ-

νουμε ότι ανάμεσα στα ζητήματα τα σχετικά με την πολιτική φιλοσοφία του 

Λυκείου, ξεχωρίζει η απόπειρα των περιπατητικών φιλοσόφων, κατά αριστοτε-

λική μίμηση, να δώσουν απάντηση στο ερώτημα αν θα πρέπει να προτιμάται ο 

θεωρητικός ή ο πρακτικός βίος. Ο Κικέρων μας πληροφορεί ότι φαίνεται να 

υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των εκπροσώπων του Λυκείου σχετική με το θέμα, 

η οποία επικεντρώνεται στο ζήτημα της υπεροχής του θεωρητικού βίου έναντι 

του πρακτικού. Έτσι, ο Δικαίαρχος εμφανίζεται να προκρίνει την ανωτερότητα 

του πρακτικού βίου, ενώ ο Θεόφραστος αποδέχεται ότι ο θεωρητικός βίος υπε-

ρέχει: «nunc prorsus hoc statui, ut, quoniam tanta controversia est Dicaearcho 

familiari tuo cum Theophrasto amico meo ut ille tuus τὸν πρακτικὸν βίον longe 

                                           
8 Fr. 1.  
9 Fr. 48. Αντίστοιχες απόψεις συναντάμε στους πλατωνικούς Νόμους, αλλά και στα Πολιτικά 

του Αριστοτέλη. 
10 Fr. 70 – 72. Παρόμοιες αντιλήψεις ενδεχομένως να εξέφραζε και ο Στωικός Παναίτιος, ο 

οποίος, σύμφωνα με την άποψη του Β. Τατάκη, φαίνεται να υπαναχωρεί από τις κοσμοπολί-

τικες θέσεις της σχολής χάριν μιας πολιτικής οργάνωσης με τη μορφή πόλης-κράτους διοι-

κούμενης με μια μείξη διαφόρων πολιτευμάτων (Panétius de Rhodes, Le Fondateur du Moy-

en Stoicisme, Vrin, Paris, 1931, σελ. 211 – 216).  
11 “The Peripatos after Aristotle”, στο The Cambridge History of Greek and Roman Political 

Thought, οπ. παρ., σελ. 390 – 395. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και οι Στωικοί Χρύσιππος και 

Παναίτιος περιέγραφαν ως άριστη πολιτεία εκείνη, η οποία αποτελείται από στοιχεία τριών 

διαφορετικών πολιτευμάτων: «πολιτείαν δὲ ἀρίστην τὴν μικτὴν ἔκ τε δημοκρατίας καὶ βασιλεί-

ας καὶ ἀριστοκρατίας» (SVF III 700). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nunc&la=la&can=nunc0&prior=viam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prorsus&la=la&can=prorsus0&prior=nunc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=hoc&la=la&can=hoc0&prior=prorsus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=statui&la=la&can=statui0&prior=hoc
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut0&prior=statui
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=quoniam&la=la&can=quoniam0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tanta&la=la&can=tanta0&prior=quoniam
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=controversia&la=la&can=controversia0&prior=tanta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=est&la=la&can=est0&prior=controversia
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Dicaearcho&la=la&can=dicaearcho0&prior=est
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=familiari&la=la&can=familiari0&prior=Dicaearcho
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tuo&la=la&can=tuo0&prior=familiari
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=cum&la=la&can=cum0&prior=tuo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=Theophrasto&la=la&can=theophrasto0&prior=cum
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=amico&la=la&can=amico0&prior=Theophrasto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meo&la=la&can=meo0&prior=amico
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ut&la=la&can=ut1&prior=meo
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ille&la=la&can=ille0&prior=ut
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tuus&la=la&can=tuus0&prior=ille
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn0&prior=tuus
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=praktiko%5Cn&la=greek&can=praktiko%5Cn0&prior=to%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bi%2Fon&la=greek&can=bi%2Fon0&prior=praktiko%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=longe&la=la&can=longe0&prior=bi/on
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omnibus anteponat, hic autem τὸν θεωρητικόν utrique a me mos gestus esse 

videatur»12.  

Όπως παρουσιάζεται αυτή η διαφωνία, συμπεραίνουμε ότι κατά την ά-

ποψη του Κικέρωνα, ο Δικαίαρχος εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τον 

πρακτικό βίο, αποκλίνει από την γραμμή της σχολής. Φυσικά, εξετάζοντας αυτό 

το θέμα, οφείλουμε, εκκινώντας από τον Αριστοτέλη, να λάβουμε υπ’ όψιν τη 

σύνδεση ανάμεσα στην πολιτική και την ηθική φιλοσοφία, η οποία δηλώνεται 

σαφώς στο έργο του ιδρυτή της σχολής, καθώς εκεί επισημαίνεται ότι η πολι-

τεία έχει ως μέλημα την ηθική ανάπτυξη των πολιτών, ώστε αυτοί εν τέλει να 

καταστούν αγαθοί: «τέλος ἄριστον ἐτίθεμεν, αὕτη δὲ πλείστην ἐπιμέλειαν ποιεῖται 

τοῦ ποιούς τινας καὶ ἀγαθοὺς τοὺς πολίτας ποιῆσαι καὶ πρακτικοὺς τῶν 

καλῶν»13. Οι πολίτες μετέχουν στην πολιτική οργάνωση, που συνιστά η πολι-

τεία, προκειμένου να αποκομίσουν αγαθά και ο λόγος για τον οποίο επιδιώκουν 

οι άνθρωποι με τις επιμέρους πράξεις τους να αποκτήσουν αγαθά είναι να φτά-

σουν εν τέλει στην επίτευξη του ύψιστου αγαθού, της εὐδαιμονίας14, η οποία 

περιγράφεται ως διανοητική δραστηριότητα του τέλειου βίου σε συμφωνία με 

το τέλειο αγαθό: «εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία ζωῆς τελείας ἐνέργεια κατ᾽ ἀρετὴν τελεί-

αν»15. Σε αυτόν τον ορισμό έχει εξέχουσα σημασία ο όρος ἐνέργεια, ο οποίος 

συχνά χρησιμοποιείται από τον Σταγειρίτη με ελαφρώς διαφορετικό νόημα σε 

διάφορα σημεία των έργων του16. Σε αυτό το χωρίο φαίνεται ότι υποδηλώνει 

την γνωστική δραστηριότητα του νου, διακηρύσσοντας έτσι ότι ο ιδεώδης βίος 

έγκειται σε εκείνη την ἐνέργεια, η οποία αντιστοιχεί στην αρετή της σοφίας, 

τουτέστιν ο ιδεατός βίος είναι θεωρητικός: «ὥστ’ εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία θεωρία 

τις»17.     

Φυσικά, δεν διαθέτουν όλοι την ικανότητα να φτάσουν σε αυτό το επίπε-

δο τελειότητας και οι υπόλοιποι οφείλουν να επιδιώκουν την τέλεση καλών 

πράξεων επιχειρώντας έτσι να κατακτήσουν τον ενάρετο βίο στο πλαίσιο της 

πολιτικής ζωής, ως μία σημαντική αλλά υποδεέστερη επιλογή συγκρινόμενη με 

την ευδαιμονία, η οποία προέρχεται από τον θεωρητικό βίο: «τὸ λεχθέν τε πρό-

                                           
12 Epistulae ad Atticum, 2.16.3. Βλ. σχετ. και P.M. Huby, ”The Controversia between Di-

caearchus and Theophrastus about the Best Life”, στο W.W. Fortenbaugh and E. Schütrumpf 

(eds.), Dicaearchus of Messana, οπ. παρ., σελ. 311 – 328, καθώς και W. W.Fortenbaugh, 

“Cicero’s Letter to Atticus 2.16: ‘A Great Controversy’”, Classical World 106 (2013), σελ. 

483-486.  
13 Ἠθικά Νικομάχεια 1099 b 30.  
14 Ἠθικά Νικομάχεια 1095a14 – 20. Πβ. και Ἠθικά Εὐδήμεια 1219a 34 «ἦν δὲ καὶ ἡ εὐδαιμο-

νία τὸ ἄριστον».  
15 Ἠθικά Εὐδήμεια 1219 a 38 – 39.  
16 Chung-Hwan Chen, “Different Meanings of the Term Energeia in the Philosophy of Aris-

totle”, στο Philosophy and Phenomenological Research 17 (1956), σελ. 56 – 65.  
17 Ἠθικά Νικομάχεια 1178 b 32. Πβ. και 1178b 20 –  23 «τῷ δὴ ζῶντι τοῦ πράττειν ἀφαιρου-

μένου, ἔτι δὲ μᾶλλον τοῦ ποιεῖν, τί λείπεται πλὴν θεωρία; ὥστε ἡ τοῦ θεοῦ ἐνέργεια, μακαριότη-

τι διαφέρουσα, θεωρητικὴ ἂν εἴη· καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δὴ ἡ ταύτῃ συγγενεστάτη εὐδαιμονικω-

τάτη». 
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τερον ἁρμόσει καὶ νῦν· τὸ γὰρ οἰκεῖον ἑκάστῳ τῇ φύσει κράτιστον καὶ ἥδιστόν 

ἐστιν ἑκάστῳ· καὶ τῷ ἀνθρώπῳ δὴ ὁ κατὰ τὸν νοῦν βίος, εἴπερ τοῦτο μάλιστα 

ἄνθρωπος. οὗτος ἄρα καὶ εὐδαιμονέστατος. Δευτέρως δ' ὁ κατὰ τὴν ἄλλην ἀρε-

τήν· αἱ γὰρ κατὰ ταύτην ἐνέργειαι ἀνθρωπικαί. δίκαια γὰρ καὶ ἀνδρεῖα καὶ τὰ ἄλ-

λα τὰ κατὰ τὰς ἀρετὰς πρὸς ἀλλήλους πράττομεν ἐν συναλλάγμασι καὶ χρείαις καὶ 

πράξεσι παντοίαις ἔν τε τοῖς πάθεσι διατηροῦντες τὸ πρέπον ἑκάστῳ»18.   

Η αρετή επομένως, συνδέεται και με την πράξη19, έστω και ως δευτερεύ-

ουσα επιλογή συγκρινόμενη με τον θεωρητικό βίο. Προκειμένου βέβαια να 

προβεί κανείς σε μία αγαθή πράξη, προηγείται μία νοητική διεργασία, κατά την 

οποία το άτομο επεξεργάζεται την ενέργεια, την οποία πρόκειται να πραγματο-

ποιήσει και οφείλει να διακατέχεται από επίγνωση της πράξης, προαίρεση και 

βεβαιότητα: «τὰ δὲ κατὰ τὰς ἀρετὰς γινόμενα οὐκ ἐὰν αὐτά πως ἔχῃ, δικαίως ἢ 

σωφρόνως πράττεται, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὁ πράττων πῶς ἔχων πράττῃ, πρῶτον μὲν ἐὰν 

εἰδώς, ἔπειτ' ἐὰν προαιρούμενος, καὶ προαιρούμενος δι' αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν 

καὶ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῃ»20. Συνεπώς, η ηθική τελειότητα, 

αποτελεί συγκερασμό της θεωρητικής ενατένισης, της επιλογής της πράξης, 

αφού είναι απαραίτητο να υφίσταται η θεωρία ως δομικό και θεμελιώδες στοι-

χείο μίας θετικά φορτισμένης ηθικής πράξης: «ὥστ' ἐπειδὴ ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ ἕξις 

προαιρετική, ἡ δὲ προαίρεσις ὄρεξις βουλευτική, δεῖ διὰ ταῦτα μὲν τόν τε λόγον 

ἀληθῆ εἶναι καὶ τὴν ὄρεξιν ὀρθήν, εἴπερ ἡ προαίρεσις σπουδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν 

μὲν φάναι τὴν δὲ διώκειν»21. Με μία επιφανειακή προσέγγιση των ανωτέρω, συ-

νάγεται ότι προβάλλεται η θέση ότι ο τέλειος άνθρωπος οφείλει να είναι ευδαί-

μων και η ευδαιμονία, ούσα μία τέλεια κατάσταση, συνίσταται από θεωρητικές 

και πρακτικές αρετές, οι οποίες βρίσκονται σε αρμονία. Όμως αυτή η θέση δεν 

διαθέτει καθολική ισχύ και απευθύνεται κυρίως σε όσους δεν διαθέτουν την ι-

κανότητα να προσεγγίσουν τον ιδεατό βίο, ο οποίος είναι ο θεωρητικός. Ειδικό-

τερα μάλιστα για την πολιτική δραστηριότητα, επισημαίνεται ότι, καθώς απο-

τελεί απαραίτητη  προϋπόθεση προκειμένου να αναδείξει κανείς την αρετή του 

να κατέχει αγαθά22, συνιστά αναγκαία συνθήκη για κάποιον, ο οποίος διαβιεί 

                                           
18 Ἠθικά Νικομάχεια 1178a 4 – 13. Βλ. σχετ. και M.J. White, Political Philosophy – An His-

torical Introduction, One World Publ., Oxford, 2003, σελ. 41 – 46.  
19 Βλ. ενδ. Ἠθικά Νικομάχεια 1106b 24 – 28: «Ἡ δ' ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς 

ἡ μὲν ὑπερβολὴ ἁμαρτάνεται καὶ ἡ ἔλλειψις [ψέγεται], τὸ δὲ μέσον ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· 

ταῦτα δ' ἄμφω τῆς ἀρετῆς. Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ μέσου». 
20 Ἠθικά Νικομάχεια 1105a.28 – 33.  
21 Ἠθικά Νικομάχεια 1139a 22 – 26. 
22 Ἠθικά Νικομάχεια 1178a 28 – 33 «τῷ μὲν γὰρ ἐλευθερίῳ δεήσει χρημάτων πρὸς τὸ πράττειν 

τὰ ἐλευθέρια, καὶ τῷ δικαίῳ δὴ εἰς τὰς ἀνταποδόσεις (αἱ γὰρ βουλήσεις ἄδηλοι, προσποιοῦνται 

δὲ καὶ οἱ μὴ δίκαιοι βούλεσθαι δικαιοπραγεῖν), τῷ ἀνδρείῳ δὲ δυνάμεως, εἴπερ ἐπιτελεῖ τι τῶν 

κατὰ τὴν  ἀρετήν, καὶ τῷ σώφρονι ἐξουσίας·». Ο Αριστοτέλης σε αυτό το σημείο του έργου 

του αποφαίνεται ότι έστω και αν δεν χρειάζονται υπερβολικά πολλά αγαθά στον άνθρωπο, ο 

οποίος επιθυμεί να αναδείξει την αρετή του, κάποια – έστω ελάχιστα – αγαθά του είναι απα-

ραίτητα προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του, ενώ επισημαίνεται ότι η διαφορά ανάμεσα 

στον χαρακτήρα του αγαθού και του φαύλου αφορά στη χρήση αυτών των αγαθών (ο ελευ-
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εντός μιας κοινότητας να κατέχει αγαθά προκειμένου να ενεργήσει ηθικά: «ᾗ δ' 

ἄνθρωπός ἐστι καὶ πλείοσι συζῇ, αἱρεῖται τὰ κατὰ τὴν ἀρετὴν πράττειν· δεήσεται 

οὖν τῶν τοιούτων πρὸς τὸ ἀνθρωπεύεσθαι»23.  

Αναμφισβήτητα οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη αποτελούν το κέντρο γύ-

ρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η φιλοσοφική δραστηριότητα της σχολής, 

αφού ακόμη και στην περίπτωση που εκφράζονται ριζικές διαφωνίες με θέσεις 

του Σταγειρίτη, οι αντιλήψεις του ιδρυτή της σχολής καθορίζουν τελικά το 

πλαίσιο της αντιπαράθεσης, δίχως βέβαια να αποθαρρύνεται η εκδήλωση δια-

φορετικών πεποιθήσεων από αυτές του σκληρού πυρήνα του Λυκείου24. Έτσι 

και ο Δικαίαρχος αποκλίνει από τις απόψεις των Περιπατητικών και η στάση 

του είναι απόρροια και του ενδιαφέροντός του για τις κοινωνικές επιστήμες, 

αφού επιδεικνύει ζωηρότατο ενδιαφέρον για την κοινωνική φύση των ανθρώ-

πων τοποθετώντας ουσιαστικά τον πολίτη υπεράνω του ατόμου. Σύμφωνα μά-

λιστα με τον S. McConnell, ο πρακτικός βίος, τον οποίο ο Δικαίαρχος προκρίνει 

έναντι του θεωρητικού, φαίνεται ότι περιλαμβάνει την υποχρέωση επιτέλεσης 

με ορθό τρόπο φυσικών κοινωνικών λειτουργιών των ανθρώπων, εξάσκηση πο-

λιτικής δραστηριότητας και ενεργή ενασχόληση με τα κοινά, καθώς και το κα-

θήκον του καλού πολίτη να εκτιμά το γενικότερο καλό της πόλης, πάνω από τα 

συμφέροντα του και να συμπεριφέρεται καλά απέναντι στους συμπολίτες του25. 

Αξιοσημείωτη είναι ακόμη η συμβολή του Ηρακλείδη του Λέμβου στην 

μελέτη της πολιτικής φιλοσοφίας των Αριστοτελικών φιλοσόφων, καθώς συνό-

ψισε την αριστοτελική συλλογή των πολιτευμάτων διαφόρων κρατών στο έργο 

                                                                                                                                   
θεριάζων θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, ενώ 

ο δίκαιος για να τα διαχειριστεί προς το κοινό συμφέρον).  
23 Ἠθικά Νικομάχεια 1178b 5 – 7. Αν και η αντίληψη κατά την οποία ο ευδαίμων βίος απο-

τελεί συνδυασμό θεωρητικής ενασχόλησης και δράσης δεν αντανακλά επακριβώς τις πεποι-

θήσεις του Λυκείου, φαίνεται ότι γνώρισε κάποια διάδοση στον αρχαίο κόσμο (ενδεχομένως 

ακόμη και εντός της ίδιας της σχολής αν δεχθούμε την ταύτιση του ψευδο – Πλούταρχου με 

τον Αέτιο, όπως ο Diels): «Ἀριστοτέλης δὲ καὶ Θεόφραστος καὶ σχεδὸν πάντες οἱ Περιπατητι-

κοὶ διείλοντο τὴν φιλοσοφίαν οὕτως· ἀναγκαῖον τὸν τέλειον ἄνδρα καὶ θεωρητικὸν εἶναι τῶν 

ὄντων καὶ πρακτικὸν τῶν δεόντων» (De Placitis Philosophorum 874F 1 – 4). Αξίζει επιπλέον 

να επισημάνουμε ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει σύμπλευση με τη Στοά (SVF III 295).  
24 Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα του Διόδωρου από την Τύρο, ο οποίος στις ηθικές 

του αντιλήψεις επιχείρησε να συνδυάσει τον Στωικισμό με τον Επικουρισμό.  
25 “Cicero and Dicaearchus”, στο B. Inwood (ed.), Oxford Studies in Ancient Philosophy 42 

(2012) σελ. 307 – 349. Ο McConnell επισημαίνει ακόμη σε αυτό το άρθρο την επίδραση, την 

οποία άσκησε ο Δικαίαρχος στις πολιτικές αντιλήψεις του Κικέρωνα, εντοπίζοντας την βάση 

των αντιλήψεων του φιλοσόφου στην αριστοτελική θέση περί της πολιτικής φύσης της αν-

θρωπότητας. Ο Κικέρων άλλωστε (Fr. 69) τον χαρακτηρίζει σπουδαίο άνδρα (magnum hom-

inem), ο οποίος δεν είχε ελλείψεις σε ζητήματα πολιτικής επιστήμης (Fr. 67). Σχετικά με τη 

σχέση ανάμεσα στον Δικαίαρχο και τον Κικέρωνα, βλέπε ακόμη και S. E. Smethurst, “Cicero 

and Dicaearchus”, στο Transactions and Proceedings of the American Philological Associa-

tion 83 (1952), σελ. 224-232.  
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Ἐκ τῶν Ἡρακλείδου περὶ πολιτειῶν26. Το ενδιαφέρον του βέβαια διεγείρουν ε-

ντονότερα οι φανταχτερές και ζωηρές αφηγήσεις, οι οποίες περιεχόντουσαν στα 

αρχικά έργα, επιλέγοντας να παραγκωνίσει τα ουσιώδη χάριν του εντυπωσια-

σμού27, ενώ το αφηγηματικό του ύφος χαρακτηρίζεται από την έντονη σύνδεση 

με τον μύθο, την εμμονή στην περιγραφή της προέλευσης των ονομάτων των 

περιγραφόμενων πόλεων και την εξιστόρηση των συνθηκών κάτω από τις οποί-

ες αυτές ιδρύθηκαν28, καθώς και την εξιστόρηση φρικτών και αποτρόπαιων ε-

γκλημάτων και ποινών, που χαρακτήριζαν την πρακτική των πόλεων29. Επίσης, 

μνημόνευε γνωστά πρόσωπα, τα οποία συνδέθηκαν με αυτές τις πόλεις30, ενώ 

ακόμη περιγράφει τους νόμους31, τα έθιμα και τον χαρακτήρα των πολιτών 

τους32, παραθέτοντας και κάποια γεωγραφικά και οικονομικά στοιχεία σχετικά 

με αυτές τις περιοχές33. Η προσέγγισή του συνδυάζει αρκετά διαφορετικά επι-

στημονικά πεδία, καθώς λαμβάνει υπόψιν ψυχολογικούς, κοινωνιολογικούς, 

γεωγραφικούς και ιστορικούς παράγοντες αλλά φαίνεται, ότι υστερεί στον τρό-

πο, με τον οποίο συναρμόζονται τα δεδομένα, τα οποία διαθέτει προκειμένου να 

συντάξει αυτό το έργο. Είναι όμως σαφές ότι ο Ηρακλείδης ακολουθεί την με-

θοδολογία της σχολής συλλέγοντας διάφορες πληροφορίες, προερχόμενες, ό-

πως ανεφέρθη, από ποικίλα επιστημονικά πεδία, τις οποίες παραθέτει αφειδώς 

δημιουργώντας τελικά ένα έργο, που αποτελεί μια ιστορική αναδρομή στα πο-

λιτεύματα διαφόρων πόλεων διερευνώντας – έστω επιφανειακά - τα αίτια, που 

οδήγησαν στην διαμόρφωση της κάθε μορφής πολιτικής οργάνωσης.  

Στην πολιτική φιλοσοφία εντρύφησε ακόμη και ο Στράτων, ο οποίος μά-

λιστα χρημάτισε και παιδαγωγός του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου34, αλλά μόνο 

οι τίτλοι των έργων του παρέχουν κάποια αχνή εντύπωση των ενδιαφερόντων 

του και της κατεύθυνσης των μελετών του. Είναι γνωστόν ότι συνέταξε τις με-

λέτες Περὶ βασιλείας, σε τρία βιβλία, όπως και το Περὶ δικαιοσύνης, ενώ έγραψε 

                                           
26 Βλέπε πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο στο F. G. Schneidewin (ed.), Heraclidis 

Politiarum quae Extant, VandenHoeck and Ruprecht, Göttigen, 1847, καθώς και M. R. Dilts 

(ed.), “Heraclidis Lembi; Excerpta Politiarum”, στο W. H. Willis (ed.), Greek, Roman and 

Byzantine Monographs, vol. 5, Durham, 1971 και V. Rose (ed.), Aristotelis Qui Ferebantur 

Librorum Fragmenta, Teubner, Leipzig, 1886, σελ. 370 – 386.    
27 Βλ. ενδ. Rose 383, 61· 378, 35 – 36· 380, 45, 48 · 384, 70. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 

της προσέγγισης του Ηρακλείδη στην ιστορία της πολιτικής, συναντάμε επίσης και στο έργο 

του έργο του Ἱστορίαι, όπου αναφερόμενος στην ίδρυση της Ουρανούπολης από τον αδερφό 

του βασιλιά Κασσάνδρου, Αλέξαρχο, ο οποίος επιχειρώντας να θεμελιώσει μία ουτοπική πο-

λιτεία, υπήρξε ο εισηγητής μίας σειράς νεολογισμών (Αθήναιος ΙΙΙ 98 d).  
28 Βλ. ενδ. Rose 376, 25· 377, 26 · 380, 45· 381, 55 · 382, 59 · 384, 68.   
29 Βλ. ενδ. Rose 371, 1· 375, 16 · 375, 17 · 376, 20· 376, 21· 376, 24.  
30 Βλ. ενδ. Rose 370, 1 – 372, 8 (Αθήνα), 372, 9 – 11 (Σπάρτη), 375, 20 (Κόρινθος) 376 – 

377, 25 (Πάρος).  
31 Βλ. ενδ. Rose 371, 4 – 372, 8 και 372, 9 – 373, 13.  
32 Βλ. ενδ. Rose 373, 12 – 13 και 374, 15.  
33 Βλ. ενδ. Rose 377, 30 ·379, 41· 380, 47· 380, 51· 381, 54.  
34 Fr. 1 (=Διογένης Λαέρτιος V 58). 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=F._G._Schneidewin&action=edit&redlink=1
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και ένα βιβλίο με τίτλο Περὶ βασιλέως φιλοσόφου35. Όσον αφορά το τελευταίο 

έργο, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το περιεχόμενό του, αλ-

λά, κρίνοντας από τον τίτλο, πιθανότατα ο Στράτων θα επεδίωκε να ασκήσει 

κριτική στον βασιλέα φιλόσοφο της πλατωνικής Πολιτείας, αποδεχόμενος ίσως 

και την άποψη του Αριστοτέλη ότι η θέση του ηγεμόνα διακρίνεται από εκείνη 

του βασιλιά και ο ηγεμόνας οφείλει αντί να επιχειρεί να καταστεί φιλόσοφος, 

να δέχεται την αρωγή των φιλοσόφων, να είναι φρόνιμος36 και να επωφελείται 

από τις συμβουλές άλλων ανθρώπων37.  

Σημαντική φαίνεται επίσης ότι ήταν η συμβολή του Φανία, ο οποίος συγ-

γράφοντας τα έργα περί τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων και Τυράννων ἀναίρεσις ἐκ 

τιμωρίας, προώθησε την εξειδικευμένη μελέτη συγκεκριμένων τύπων πολιτεια-

κής οργάνωσης, καθώς καταπιάνεται με την παρουσίαση της τυραννίας ως πο-

λιτεύματος, αποφεύγοντας ωστόσο την ουδέτερη πραγμάτευση και αναδεικνυ-

όμενος πολέμιος των τυραννικών καθεστώτων. Επιπλέον, ασχολείται ιδιαίτερα 

με την ανάπτυξη αυτού του πολιτεύματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή, την Σι-

κελία, ενδεχομένως εξαιτίας της άνθησης της τυραννίας στη δυτική Μεσόγειο38, 

ενώ το ενδιαφέρον του ενδέχεται να τροφοδοτείται και από το εγχείρημα του 

Πλάτωνα να επηρεάσει πολιτικά τους τυράννους των Συρακουσών στοχεύοντας 

ενδεχομένως να εγκαθιδρύσει στο νησί μία μορφή πολιτικής οργάνωσης, η ο-

ποία θα προσομοίαζε το πολιτικό του ιδεώδες39. Ένας ακόμη παράγοντας ίσως 

υπήρξε  η κριτική του Αριστοτέλη στο έργο του Αθηναίου φιλοσόφου και ειδι-

κότερα στις απόψεις του σχετικά με τη φύση των επαναστάσεων40, η οποία 

προσέφερε στον Φανία την αφορμή να μελετήσει το πολίτευμα της τυραννίας, 

χρησιμοποιώντας έτσι την αριστοτελική θεωρία ως εργαλείο προκειμένου να 

καταδείξει την πρακτική της εφαρμογή σε ιστορικά παραδείγματα. Αυτή η πρό-

θεση είναι εμφανέστερη στο έργο «τυράννων ἀναίρεσις ἐκ τιμωρίας», το οποίο 

ενδεχομένως συνιστούσε μια εξειδικευμένη μελέτη, με την οποία παρουσιαζό-

                                           
35 Fr. 18 (=Διογένης Λαέρτιος V 59).  
36 1277 a 15 – 16.  
37 1287 b 25 – 26. Βλ. Σχετ. και A.H. Chroust, “Aristotle’s Criticism of Plato’s Philosopher 

King”, Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge, 111. Bd., H. 1 (1968), σελ. 16-22. 
38 Πβ. και K. Lomas, “Tyrants and the polis – Migration, identity and urban development in 

Sicily”, στο Ancient Tyranny, S. Lewis (ed.), Edinburgh University Press, Edinburgh, 2006, 

σελ. 95 – 118. Αξίζει να σημειωθεί ότι συναντάμε αναφορά στην τυραννία ως πολιτικό κα-

θεστώς της Σικελίας και σε κείμενο του Αριστοτέλη, όπου αναφέρεται ότι η πτώση του τυ-

ραννικού καθεστώτος επέτρεψε την γέννηση της ρητορικής: «Itaque, ait Aristoteles, cum 

sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longo intervallo iudiciis repeterentur, tum primum, 

quod esset acuta illa gens et controversiae nata, artem et praecepta Siculos Coracem et Tisi-

am conscripsisse--nam antea neminem solitum via nec arte, sed accurate tamen et descripte 

plerosque dicere» (Rose Fr. 137).  
39 Πβ. και το ενδιαφέρον άρθρο του C. Mossé, “Plutarch and the Sicilian tyrants”, στο An-

cient Tyranny, οπ. παρ., σελ. 187 – 196. 
40 Πολιτεία 8, 546. Η κριτική του Αριστοτέλη εκτίθεται στο Πολιτικά 1316 a 1 – 1316 b 27. 
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ταν η σκέψη του Αριστοτέλη σχετικά με τα αίτια της κατάλυσης της τυραννί-

ας41.  

Ο Αριστοτέλης, ακολουθώντας την πλατωνική απαίτηση στους Νόμους, 

περιγράφει την τυραννία ως είδος μοναρχίας, η οποία αποσκοπεί στην εξασφά-

λιση του συμφέροντος εκείνου που κατέχει την εξουσία: «ἡ μὲν γὰρ τυραννίς 

ἐστι μοναρχία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τοῦ μοναρχοῦντος»42, ενώ θεωρεί ότι είναι η 

χειρότερη μορφή πολιτικής οργάνωσης43, ότι ακόμη αντίκειται στη φύση: «τυ-

ραννικὸν δ' οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν»44 και μάλιστα αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφο-

ρετικών μορφών τυραννίας, οι οποίοι διαφέρουν ως προς τη νομιμότητα45. 

Η μέθοδος η οποία επιλέγεται από τον Φανία είναι η έκθεση του βίου και 

της δράσης διαφόρων τυράννων, ενώ αποτελεί στόχο της μελέτης του, μέσω της 

παράθεσης παραδειγμάτων, που απορρέουν από ανέκδοτα και βιογραφίες, να 

εκδηλώσει τους φιλοσοφικούς και πολιτικούς του προβληματισμούς. Στα απο-

σπάσματα των συγγραμμάτων του περιέχονται βιογραφικά και ανεκδοτολογικά 

στοιχεία, ενώ παρατίθενται ιστορικές πληροφορίες και διαδόσεις. Η στάση του 

φιλοσόφου απέναντι στους τυράννους είναι εχθρική, καθώς αναδεικνύει διαρ-

κώς τις χειρότερες πλευρές της προσωπικότητας και της διακυβέρνησης τους. 

Αυτή η τάση διακρίνεται ακόμη και σε φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες, 

όπως η πληροφορία ότι πριν τη βασιλεία του Λυδού Γύγη «ἄχρυσος ἦν ὁ Πύ-

θιος», ενώ αργότερα ο διάδοχός του Κροίσος και οι Σικελοί Γέλων και Ιέρων 

κόσμησαν το ιερό με χρυσά αντικείμενα, εγκαινιάζοντας μια νέα τάση διακό-

                                           
41 Πολιτικά 1312 a 39 – b 38. Ο E. Schütrumpf απορρίπτει την θέση περί αριστοτέλειας επί-

δρασης σε αυτό το έργο και προάγει το ενδεχόμενο αυτά τα συγγράμματα να συνδέονται με 

τους ισχυρισμούς ότι συνεργάστηκε με τον Θεόφραστο για την εκδίωξη των τυράννων από 

τη Ερεσό (“Phainias’ The Tyrants in Sicily, On Killing of Tyrants out of Revenge, and Aris-

totle’s Explanation of the Violent End of Tyrants”, στο O. Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), 

Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion, οπ. παρ., σελ. 323 – 350).  
42 Πολιτικά 1279b 6 – 7. Σχετικά με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη για την τυραννία βλέπε 

και R. Boesche, Theories of Tyranny: From Plato to Arendt, Τhe Pennsylvania State Univer-

sity Press, 1996, σελ.49 – 84.  
43 Πολιτικά 1289 b 2 «ὥστε τὴν τυραννίδα χειρίστην οὖσαν πλεῖστον ἀπέχειν πολιτείας». 
44 Πολιτικά  1287b 39–  40.  
45 Αυτά τα είδη είναι: α) Αυτή που προκύπτει ως αποτέλεσμα του δεσποτικού τρόπου διακυ-

βέρνησης των βαρβάρων ηγεμόνων επί των ομοεθνών τους: «παρὰ ταύτην δ' ἄλλο μοναρχίας 

εἶδος, οἷαι παρ' ἐνίοις εἰσὶ βασιλεῖαι τῶν βαρβάρων. ἔχουσι δ' αὗται τὴν δύναμιν πᾶσαι παρα-

πλησίαν τυραννίσιν, εἰσὶ δὲ κατὰ νόμον καὶ πάτριαι» (1285a.16-19), β)Την αιρετή τυραννία: 

«ἕτερον δ' ὅπερ ἦν ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν, οὓς καλοῦσιν αἰσυμνήτας. ἔστι δὲ τοῦθ' ὡς ἁπλῶς 

εἰπεῖν αἱρετὴ τυραννίς, διαφέρουσα δὲ τῆς βαρβαρικῆς οὐ τῷ μὴ κατὰ νόμον ἀλλὰ τῷ μὴ πά-

τριος εἶναι μόνον» (1285a 30-33) και γ) την τυραννία, η οποία αποτελεί εκτροπή της βασι-

λείας: «τρίτον δὲ εἶδος τυραννίδος, ἥπερ μάλιστ' εἶναι δοκεῖ τυραννίς, ἀντίστροφος οὖσα τῇ 

παμβασιλείᾳ. τοιαύτην δ' ἀναγκαῖον εἶναι τυραννίδα τὴν μοναρχίαν ἥτις ἀνυπεύθυνος ἄρχει 

τῶν ὁμοίων καὶ βελτιόνων πάντων πρὸς τὸ σφέτερον αὐτῆς συμφέρον, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ τῶν 

ἀρχομένων. διόπερ ἀκούσιος· οὐθεὶς γὰρ ἑκὼν ὑπομένει τῶν ἐλευθέρων τὴν τοιαύτην ἀρχήν» 

(1295a.17-23).  
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σμησης στον χώρο46, και ενδεχομένως να υπονοείται σε αυτό το σημείο – αν 

και δεν αναφέρεται στο κείμενο του Φανία – και μια νέα τάση στα ήθη των θε-

ραπόντων του ιερού47. Στην διήγηση του ο Φανίας ανάγει την ύπαρξη κάποιων 

από τα προϋπάρχοντα αναθήματα στην ηρωική εποχή του Τρωικού πολέμου, 

επισημαίνοντας ότι αν και δεν ήταν κατασκευασμένα από χρυσό, περιέκλειαν 

σημαντικότατη αξία ως αφιερώματα στο μαντείο, καθώς συνδέονταν με μυθικά 

πρόσωπα και αυτή ακριβώς η ιδιότητά τους ξεπερνά την αξία του υλικού κατα-

σκευής τους. Επιπλέον, σε άλλα σημεία παρουσιάζεται η υπεροχή των πνευμα-

τικών ανθρώπων έναντι των τυράννων, όπως στην περίπτωση του Φιλόξενου 

του Κυθήριου, ο οποίος καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις από τον Διονύ-

σιο των Συρακουσών48, ενώ επιπλέον μνημονεύονται οι εκτροπές του περιβάλ-

λοντος των τυράννων49, περιγράφεται η πορεία τους προς την εξουσία, όπως 

στην διήγηση σχετικά με τον Φιλόξενο τον επονομαζόμενο “σωληνιστή”, ο ο-

ποίος ξεκινώντας από απλός ψαράς κατέστη αρχικά δημαγωγός και μετέπειτα 

τύραννος50. Παρουσιάζεται ακόμη η έλλειψη ερωτικής αυτοσυγκράτησης του 

τυράννου της Ηράκλειας της Ιταλίας, η οποία οδήγησε στον φόνο του από τον 

αντεραστή του τον Αντιλέοντα51. Το ενδιαφέρον, του Φανία για τον θεσμό της 

τυραννίας, πιθανότατα συνδέεται με την φημολογούμενη δράση που ανέπτυξε 

ενάντια στους τυράννους της πατρίδας του, της Ερεσού52, ενώ συνδεδεμένη με 

                                           
46 Fr. 11.  
47 Αν πράγματι ο Φανίας επιθυμεί να ψέξει το Δελφικό μαντείο δεν πρωτοτυπεί, αφού ήδη ο 

Θουκυδίδης μνημονεύει τις κατηγορίες κατά του Σπαρτιάτη βασιλιά Πλειστοάνακτα, ο οποί-

ος θεωρούνταν ότι δωροδόκησε την Πυθία (V 16).  
48 Fr. 13. 
49 Fr. 14.  
50 Fr. 15. Επονομάστηκε “σωληνιστής”, επειδή συνέλλεγε τα συγκεκριμένα οστρακοειδή, τα 

οποία αφθονούν στις αμμουδερές ακτές.  
51 Fr. 16. Σε αυτό το απόσπασμα εξαίρονται οι πολιτικές συνέπειες των «παιδικών» σχέσεων, 

οι οποίες έχουν τη δύναμη να οδηγήσουν τους ερωμένους σε γενναίες πράξεις ενάντια σε τυ-

ράννους. Αντίστοιχη διήγηση συναντάμε και στα ἐρωτικά του Αριστοτέλη, ο οποίος περι-

γράφει ότι ο ηρωισμός του Θεσσαλού Κλεόβουλου, ο οποίος πολεμούσε υπέρ των Χαλκιδέ-

ων, ενώ τον παρακολουθούσε ο ερωμένος του, ώθησε τους Χαλκιδείς να επιτρέψουν αυτού 

του είδους τις σχέσεις στην πόλη τους, αν και αρχικά τις αποστρεφόντουσαν [Rose Fr. 98 

(=Πλούταρχος, ἐρωτικός 17)]. Βέβαια, παρόμοια διήγηση υπάρχει και στο Πλατωνικό Συ-

μπόσιον, σχετικά με τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα (182 c).  
52 Fr. 7 βλ. και υποσ. 41. Αξίζει να αναφερθεί ότι ενδιαφέρον στην μελέτη της τυραννίας δεί-

χνει και ο Έρμιππος με το έργο Περὶ τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας εἰς τυραννίδας καὶ δυναστείας μεθε-

στηκότων (Fr. 89 – 91), επιχειρώντας, όπως μαρτυρεί ο τίτλος, να παραθέσει διηγήσεις σχε-

τικές με άτομα, τα οποία ενώ ασχολήθηκαν με τη φιλοσοφία, αποκτώντας πολιτική εξουσία, 

διεφθάρησαν και κυβέρνησαν καταδυναστεύοντας τους υπηκόους τους. Επιπλέον αξίζει να 

αναφέρουμε ότι και ο Στωικός Ποσειδώνιος έδειξε ενδιαφέρον για το τυραννικό καθεστώς 

του Περιπατητικού Αθηνίωνα (ή Αριστίωνα), τον οποίο θα μελετήσουμε σε άλλο σημείο της 

παρούσης εργασίας. 
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τα πολιτικά ενδιαφέροντα του είναι επιπλέον η παράθεση στοιχείων για τον Σό-

λωνα και τον Θεμιστοκλή53. 

Έτσι, περιγράφει την τακτική, την οποία ακολούθησε ο Σόλωνας ώστε να 

διαφυλάξει την Αθήνα από τις κοινωνικές συγκρούσεις, υποστηρίζοντας ότι ο 

Αθηναίος σοφός εξαπάτησε τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, υποσχόμενος κρυ-

φά στους μεν απόρους ανακατανομή γαιών, στους δε πλουσίους την εξασφάλι-

ση της αποπληρωμής των συμβολαίων τους54. Αναφέρει ακόμη ότι ο Σόλων α-

πεβίωσε κατά τα έτη που ήταν άρχων της πόλης ο Ηγέστρατος (560 – 559 

π.Χ.), τοποθετώντας έτσι το έτος που πέθανε ο Σόλων νωρίτερα από την επι-

κρατούσα ημερομηνία (558 π.Χ.)55, ενώ δεν αναφέρει τους νόμους του με την 

ονομασία ἄξονες αλλά προτιμά τη χρήση του όρου κύρβεις, η οποία έχει περισ-

σότερο θρησκευτικό περιεχόμενο, καθώς αυτές οι ξύλινες τριγωνικές πινακίδες 

είναι εκείνες «ἐν αἷς τὰ τῶν θεῶν ἀποκρυπτόμενα ἔδει εἶναι», αποδίδοντας με 

αυτόν τον τρόπο το κύρος του νομοθετικού έργου του Αθηναίου σοφού στο υ-

περβατικό στοιχείο56.  

Οι προερχόμενες από τον Φανία πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τον 

Θεμιστοκλή είναι εκτενέστερες αυτών που αναφέρονται στον Σόλωνα, ενώ οι 

περισσότερες ευρίσκονται στον βίο του Αθηναίου πολιτικού και στρατηγού, 

που συνέταξε ο Πλούταρχος ως τμήμα των παράλληλων βίων του. Τα στοιχεία 

που υπάρχουν στα χωρία αυτά παρουσιάζουν τμήματα της ζωής του Θεμιστο-

κλή, τα οποία εκτείνονται από την γέννηση του ως την αυτοεξορία του στην 

περσική αυτοκρατορία. Έτσι, ο Φανίας επιβεβαιώνει τη νόθα καταγωγή του 

Θεμιστοκλή, ευρισκόμενος ωστόσο σε διάσταση με την επικρατούσα αντίληψη, 

καθώς υποστήριζε ότι η μητέρα του καταγόταν από την Καρία και ονομαζόταν 

Ευτέρπη57. Γίνεται επιπλέον αναφορά σε δύο περιστατικά από τη δράση του 

Θεμιστοκλή ως στρατηγού στους περσικούς πολέμους. Στο πρώτο από αυτά τα 

ιστορούμενα περιστατικά, εξαίρεται η οξύνοια του και η ικανότητά του να α-

ντιμετωπίζει άμεσα όσα προβλήματα ανέκυπταν. Σύμφωνα με τη διήγηση του 

Φανία, ενώ ο στόλος των Ελλήνων βρισκόταν στις Αφέτες, ο Θεμιστοκλής, δε-

χόμενος χρήματα από τους Ευβοείς, οι οποίοι φοβήθηκαν ότι θα έμεναν στο έ-

λεος των εχθρών και δίνοντας έπειτα αυτά τα χρήματα στον αρχηγό του στό-

λου, Ευρυβιάδη, κατάφερε να εμποδίσει την υποχώρηση του στην Πελοπόννη-

σο58. Το δεύτερο συμβάν, που μνημονεύει ο Φανίας, περιγράφει ότι πριν την 

                                           
53 Fr. 20 – 28. 
54 Fr. 20. 
55 Fr. 21. Κάποιοι μελετητές δέχονται την χρονολόγηση του Φανία (πβ. J. K. Davies, Atheni-

an Propertied Families, Clarendon Press, Oxford, 1971, σελ. 323 – 324). 
56 Fr. 22 a, πβ. και Fr. 22 b. 
57 Fr. 23. Σύμφωνα με την πιο διαδεδομένη εκδοχή, η μητέρα του Θεμιστοκλή ονομαζόταν 

Αβρότονον και καταγόταν από τη Θράκη. 
58 Fr. 24. Σύμφωνα με το χωρίο, στους σχεδιασμούς του Θεμιστοκλή εναντιώθηκε περισσό-

τερο ο Αρχιτέλης, ο οποίος ήταν τριήραρχος του ιερού πλοίου και επιθυμούσε λόγω έλλειψης 

χρημάτων να επιστρέψει στην Αθήνα. Ο Θεμιστοκλής έστρεψε το πλήρωμά του πλοίου ενα-
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έναρξη της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, ο Θεμιστοκλής, μετά από παραίνεση του 

μάντη Ευφραντίδη και ευρισκόμενος κάτω από την πίεση των πληρωμάτων του 

στόλου, αναγκάστηκε να προσφέρει ως θυσία στον Ωμηστή Διόνυσο, τρείς επι-

φανείς Πέρσες αιχμαλώτους, προκειμένου να έχει η μάχη θετική έκβαση για 

τους Έλληνες59. 

Εκτός από τον Φανία και άλλοι εκπρόσωποι του Λυκείου ανέπτυξαν πο-

λιτική δράση, όπως συνάγεται από διάφορες μαρτυρίες. Ανάμεσά τους διακρί-

νονται κυρίως ο Δημήτριος ο Φαληρέας, αλλά και ο Χαμαιλέων, ο οποίος είχε 

αποκτήσει αρκετό κύρος στην πατρίδα του, ώστε να την εκπροσωπήσει επάξια 

ως μέλος μιας πρεσβείας, η οποία παρουσιάστηκε στον Σέλευκο τον Α΄, τον 

επονομαζόμενο Νικάτορα και ξεχωρίζοντας για τη στάση του ανάμεσα στα υ-

πόλοιπα μέλη της αποστολής, επέδειξε αξιοθαύμαστο σθένος, μένοντας απαθής 

μπροστά στις απειλές του ηγεμόνα, απαντώντας με κατάλληλο τρόπο στους εκ-

φοβισμούς του: «Ὑφ' οὗ Σέλευκος παροξυνθεὶς, τούς τε πρὸς αὐτὸν ἀφικομένους 

πρέσβεις ἀπειλητικοῖς ἐξεφαύλιζε λόγοις καὶ κατέπληττεν, ἑνὸς τοῦ Χαμαιλέοντος 

οὐδὲν ὀρρωδήσαντος τὰς ἀπειλὰς, ἀλλὰ φαμένου «Ἡρακλῆς κάρρων, Σέλευκε» 

(κάρρων δὲ ὁ ἰσχυρότερος παρὰ Δωριεῦσιν»60. 

Αν αναγνωριστεί όμως, ότι ο Φανίας ανέπτυξε πολιτική δράση, η οποία 

αποτέλεσε το έναυσμα για την θεωρητική του ενασχόληση με την πολιτική φι-

λοσοφία και ότι ο Ηρακλείδης συμμετείχε στα κοινά της πατρίδας του σε δύ-

σκολες γι’ αυτήν περιστάσεις, επιβάλλεται να γίνει αποδεκτό ότι η σύμπλευση 

της πολιτικής δραστηριότητας με την πολιτική θεωρία αντιπροσωπεύεται εντο-

νότατα από το έργο του Δημήτριου Φαληρέα, ο οποίος εκκινώντας την πολιτική 

του σταδιοδρομία από την ολιγαρχική παράταξη των Αθηνών, κατορθώνοντας 

μάλιστα να αποτελέσει ηγετικό μέλος της61, πέτυχε να διοριστεί από τον Κάσ-

σανδρο επιμελητής της πόλης των Αθηνών, διατηρώντας το αξίωμα για μια δε-

                                                                                                                                   
ντίον του Αρχιτέλη και αυτοί τον εγκατέλειψαν αφήνοντάς του μόνο το δείπνο του. Στη συ-

νέχεια του έστειλε εφόδια μέσα σε ένα κουτί, στον πάτο του οποίου είχε κρύψει ένα ασημέ-

νιο τάλαντο και έπειτα παρακίνησε τον τριήραρχο να δειπνήσει και την επομένη να φροντί-

σει τους ναύτες του, απειλώντας τον ότι αν δεν συνέδραμε τη προσπάθεια θα ανέφερε στους 

Αθηναίους ότι δωροδοκήθηκε από τους εχθρούς. 
59 Fr. 25. O Πλούταρχος αναφέρει το συμβάν άλλες δύο φορές (Ἀριστίδης 9, 2 και Πελοπίδας 

21, 3). Θα σχολιάσουμε εκτενέστερα αυτό το χωρίο στο επόμενο κεφάλαιο. 
60 Fr. 1. Βλέπε ειδικότερα και S. M. Sherwin-White, A. Kuhrt, From Samarkhand to Sardis – 

A New Approach to the Seleucid Empire, University of California Press, Berkeley – L.A., 

1993, σελ. 137.  
61 Fr. 10 – 11. Ο Δημήτριος αν και είχε δυνητικά την ευκαιρία να εφαρμόσει τις αριστοτελι-

κές πολιτικές θέσεις κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, έστω και ευρισκό-

μενος υπό την κηδεμονία του Κασσάνδρου, δεν φαίνεται να το επιδίωξε αλλά, όπως επιση-

μαίνει και ο H. Β. Gottschalk προσπάθησε να επιτύχει πολιτική σταθερότητα και οικονομική 

πρόοδο, αν και το εύρος και η συνάφεια των μεταρρυθμίσεών του αποκαλύπτουν την επί-

δραση της φιλοσοφικής του εκπαίδευσης (“Demetrius of Phalerum – A Politician among Phi-

losophers and a Philosopher among Politicians” στο Demetrius of Phalerum – Text, Transla-

tion and Discussion, οπ. παρ., σελ. 367 – 380).   
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καετία62. Με τη δράση του μεταρρύθμισε το δημοκρατικό πολίτευμα63, ενώ 

πραγματοποίησε διάφορα έργα, όπως η απογραφή του πληθυσμού της πόλης64, 

η μετονομασία των ἕνδεκα σε νομοφύλακες65 και η εισαγωγή στη σκηνή του θε-

άτρου ραψωδών, οι οποίοι απάγγελλαν τους στίχους του επικού ποιητή66. Ω-

στόσο, κατηγορήθηκε ότι η εξουσία διέφθειρε τον χαρακτήρα του και επικρί-

θηκε για τις ακρότητες, στις οποίες υπέκυπτε. Χαρακτηριζόταν άκρατος, μαται-

όδοξος και σπάταλος, καθώς δαπανούσε μεγάλα χρηματικά ποσά σε αρώματα, 

διακοσμήσεις και εξεύρεση ερωτικών συντρόφων67, καταπιέζοντας παράλληλα 

τον λαό της πόλης68. Άλλες πηγές ωστόσο, μνημονεύουν ότι ο Δημήτριος ήταν 

συνετός και εγκρατής69, ενώ για όσο διάστημα διατήρησε την διακυβέρνηση 

της πόλης έλαβε αρκετές τιμές από τους Αθηναίους και μάλιστα ανεγέρθηκαν 

προς τιμή του πάρα πολλοί ανδριάντες70, οι οποίοι όμως όλοι πλην ενός, υπέ-

στησαν καταστροφικό βανδαλισμό όταν απώλεσε την εξουσία71. Διαφεύγοντας 

από την πόλη, κατέφυγε στη γειτονική Θήβα72, όπου φαίνεται ότι συναναστρά-

φηκε με τον Κυνικό φιλόσοφο Κράτη, ο οποίος ξαναέδωσε πνοή στο ενδιαφέ-

ρον του Δημήτριου για τη φιλοσοφία. Είναι πιθανόν όντως να πραγματοποιή-

θηκε μία συνάντηση ανάμεσα στους δύο φιλοσόφους, η οποία άσκησε κάποια 

επίδραση στον Φαληρέα, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις ανέσεις που 

συνόδευαν τον βίο του όσο διέθετε τόση πολιτική ισχύ και να προσαρμοστεί 

στον βίο του εξόριστου. Φαίνεται ότι ο Κράτης τον βοήθησε να ανασυγκροτή-

σει τον φιλοσοφικό εαυτό του και να επανεισάγει τα διδάγματα της φιλοσοφίας 

στη ζωή του73. Ο βίος του εξόριστου πάντως συνεχίστηκε για τον Δημήτριο 

στην Αίγυπτο, στην αυλή του Πτολεμαίου του Σωτήρος, όπου απέκτησε ξανά 

εξουσία και πλούτο74, ασχολήθηκε με τη συγγραφή διάφορων έργων75 και ανέ-

                                           
62 Fr. 12 – 13, 27.  
63 Fr. 27. Βλ. σχετ. και M. Gagarin, “The Legislation of Demetrius of Phalerum and the 

Transformation of Athenian Law”, στο Demetrius of Phalerum – Text, Translation and Dis-

cussion, W. W. Fortenbaugh (ed.), Transaction Publishers, New Jersey, 2000, σελ. 347 – 366. 

Σχετικά με την ηγεμονία του Δημήτριου στην Αθήνα βλέπε ακόμη και L. O'Sullivan, The 

Regime of Demetrius of Phalerum in Athens, 317 – 307 BCE – A Philosopher in Politics, 

Brill, Leiden, 2009.     
64 Fr. 31.   
65 Fr. 32.  
66 Fr. 33.  
67 Fr. 34. Βλ. σχετ. και το κεφ. Β’ του πρώτου μέρους της παρούσης υποσ. 152.    
68 Fr. 25. Πβ. και την υποσημείωση 151 στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της πα-

ρούσης εργασίας.   
69 Fr. 117 – 119.  
70 Fr. 24. Πβ. και Fr. 21 – 23, 52 – 55. 
71 Fr. 52, 122. 
72 Fr. 50 – 51. Πβ. και Fr. 46 – 49, 58 – 59. 
73 Fr. 58 – 59. 
74 Fr. 17, 50, 61 – 68. 
75 Fr. 62. 
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λαβε νομοθετικό έργο76, δίχως ωστόσο να ξεχάσει την πατρίδα του, στην οποία 

έστελνε δωρεές77.   

Στο διάστημα που πέρασε στην Αίγυπτο πρέπει να δημιουργήθηκε το με-

γαλύτερο μέρος των πολιτικών του έργων, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγο-

νται τα συγγράμματα Περί τῆς δεκαετίας, Ὑπὲρ τῆς πολιτείας και Ἀθηναίων κα-

ταδρομὴ, με τα οποία ενδεχομένως επεδίωκε να προσφέρει τον απολογισμό των 

πεπραγμένων της δεκαετούς διακυβέρνησης των Αθηνών από τον ίδιο, παρέχο-

ντας συνάμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για την γενέτειρά του. Ο Δημή-

τριος περιγράφοντας πολιτισμικά στοιχεία της πόλης και παραθέτοντας προσω-

πικές του κρίσεις για τον αθηναϊκό δήμο, επιδιώκει να παρουσιάσει τα πεπραγ-

μένα της κυβερνητικής του θητείας. Είναι έκδηλο από τα αποσπάσματα των 

συγγραμμάτων του ότι φρονούσε ότι στην κοινωνική πρακτική των συμπολιτών 

του κυριαρχούσε η υπερβολή και ο ίδιος επιχείρησε με την διακυβέρνησή του, 

επιχειρώντας ενδεχομένως να εφαρμόσει την αριστοτελική μεσότητα, να με-

τριάσει τις ακρότητες των Αθηναίων. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ως 

προς αυτό η παρέμβασή του σχετικά με τις νεκρώσιμες τελετές, οι οποίες ενώ 

σε παλαιότερες εποχές ήταν λιτές και απέριττες, αργότερα απέκτησαν ένα έντο-

νο στοιχείο υπερβολής, εμφανές τόσο στους θρήνους – οι οποίοι είχαν πολλα-

πλασιαστεί – όσο και στα ταφικά μνημεία, τα οποία ανεγείρονταν. Ο Φαληρέ-

ας, επιθυμώντας να τις επαναφέρει στην παλαιότερη μορφή τους έλαβε κάποια 

μέτρα, ώστε να μειώσει το κόστος των τελετών, επιβάλλοντας πρόστιμα, μειώ-

νοντας τη διάρκειά τους και προτείνοντας περιορισμούς στις διαστάσεις των 

ταφικών μνημείων78. Στηλιτεύοντας ακόμη την τάση των Αθηναίων να υπερ-

βάλλουν, ασκούσε κριτική στο πάθος που τους διακατείχε για το θέατρο79, ενώ 

ο αποτροπιασμός του προς την υπερβολή είναι εμφανής και στην κριτική του 

απέναντι στον Περικλή, τον οποίο επικρίνει ως σπάταλο80, ενώ επιπροσθέτως ο 

Δημήτριος χαρακτήριζε τους Αθηναίους σπάταλους81.      

Ο Φαληρέας παρέχει ακόμη πληροφορίες για τις συνθήκες, που επικρα-

τούσαν στα δικαστήρια των Αθηνών, περιγράφοντας  το νομικό πλαίσιο, το ο-

ποίο διέπει τη ζωή των συμπολιτών του82. Ο ίδιος, προσφέρει στοιχεία και για 

τη δική του συμβολή στην νομοθεσία της πόλης, δηλώνοντας ότι αύξησε τον 

αριθμό των δικαστών, οι οποίοι έκριναν τις εισαγγελίες, από χίλιους σε χίλιους 

                                           
76 Fr. 65. 
77 Fr. 61. 
78 Fr. 135.  
79 Fr. 136.  
80 Fr. 137.  
81 Fr. 138 a – b.  
82 Μνημόνευε ότι, όσοι απολάμβαναν πολιτικά δικαιώματα, διατηρούσαν βωμό του ἑρκείου 

Διός στο σπίτι τους (Fr. 139), ότι η εκκλησία του δήμου διαχειριζόταν ένα μεγάλο τμήμα των 

δημοσίων υποθέσεων(Fr. 140), εξηγούσε ότι η παράστασις  αποτελούσε χρηματικό αντίτιμο, 

το οποίο κατέβαλλαν με τη λήξη της δίκης, οι αντίδικοι στους δικαστές (Fr. 143), ενώ επι-

πλέον ανέφερε ότι κάποιοι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν διάφορα τεχνάσματα ενάντια 

στους ενάγοντες, επιχειρώντας να επιτύχουν επανεξέταση της υπόθεσής τους (Fr. 144). 
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πεντακόσιους83, ενώ ανέφερε ακόμη ότι ο θεσμός των δημάρχων, εισήχθη από 

τον Σόλωνα και τους συνεργάτες του84, ενώ γνωστοποιούσε επίσης ότι στις πο-

μπές οι μέτοικοι ήταν υποχρεωμένοι να κουβαλούν σκάφες και γι’ αυτό ονομά-

ζονταν σκαφηφόροι 85.  

Η μελέτη της νομοθεσίας ενδέχεται να απασχόλησε και άλλους Περιπα-

τητικούς, όπως τον Αρίστωνα τον Κείο, αλλά η μοναδική σχετική μαρτυρία, 

παραδίδεται από τον Στοβαίο και μνημονεύει τα νομοθετικά ήθη των Σπαρτια-

τών: «ἐκ τῶν Ἀρίστωνος· Σπαρτιατῶν νόμος τάττει ζημίας τὴν μὲν πρώτην ἀγα-

μίου, τὴν δευτέραν ὀψιγαμίου, τὴν τρίτην καὶ μεγίστην κακογαμίου»86. Στα έργα 

των εκπροσώπων του Λυκείου που περιγράφουν διάφορες μορφές, οι οποίες 

διακρίθηκαν για το νομοθετικό τους έργο, ξεχωρίζουν οι αναφορές στους επτά 

σοφούς87 και ανάμεσα σε αυτές η άποψη του Δικαίαρχου, ο οποίος τους περι-

γράφει ως συνετούς ανθρώπους, οι οποίοι διακρίθηκαν για το νομοθετικό τους 

έργο και απορρίπτει την αντίληψη ότι αυτοί ήταν σοφοί ή φιλόσοφοι88. 

Ανάμεσα στους περιπατητικούς φιλοσόφους ξεχωρίζει ακόμη η προσέγ-

γιση που επιχειρεί ο Αριστόξενος στην πολιτική φιλοσοφία, ο οποίος, συνδέο-

ντας την πολιτική με την εκπαίδευση, επιδιώκει να αναδείξει την σημασία της 

πολιτικής στην ανάδειξη καλών πολιτών. Οι πολιτικές του αντιλήψεις, πρέπει 

να επηρεάστηκαν σαφώς από τις διδασκαλίες των Πυθαγόρειων και ενδεχομέ-

νως τα σχετικά έργα του να αποτελούσαν μία απόπειρα σύζευξης της αριστοτε-

λικής πολιτικής σκέψης με τις πολιτικές πεποιθήσεις των Πυθαγόρειων. Αν και 

τα πολιτικά και παιδαγωγικά συγγράμματα, τα οποία συνέταξε έχουν πια χαθεί, 

ξεχωρίζουν στα διατηρούμενα αποσπάσματα αυτών των έργων, η άποψη του 

πυθαγορείου Ξενόφιλου σύμφωνα με την οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπό-

θεση για την εκπαίδευση καλών πολιτών η ύπαρξη καλών νόμων89, ενώ στα πιο 

εκτενή από αυτά τα χωρία, ο Αριστόξενος ασχολείται με θέματα όπως η ανά-

δειξη των διαφορών ανάμεσα στην αἰδὼ και την αἰσχύνη90.  

                                           
83 Fr. 141 a – b.  
84 Fr. 145. 
85 Fr. 146.   
86 Fr. 26.   
87 Ενδεικτικά βλέπε τις αναφορές στον Λυκούργο και τον Βίαντα, οι οποίες διατηρούνται στο 

βιογραφικό έργο του Σάτυρου (Διογένης Λαέρτιος Ι 82). 
88 Fr. 30.  
89 Fr. 43. 
90 Fr. 42a – 42c. Η αιδώς αποτελεί μία έννοια η οποία απασχόλησε και παλαιότερους φιλο-

σόφους, όπως είναι γνωστό και από την μυθική συνάντηση του Ηρακλή με την Αρετή και 

την Κακία, που αναφέρει ο Σοφιστής Πρόδικός (Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα  Β1, 21 – 22). 

Ο Θουκυδίδης (Ι 84,3) αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο έννοιες προσδίδοντάς τους 

θετικό πρόσημο: «πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σω-

φροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία», ενώ ο Ευριπίδης (Ἱππόλυτος Fr. 436) καλεί 

την σεβάσμια αιδώ να εξαλείψει την αναισχυντία από το νου των θνητών: «ὦ πότνι' αἰδώς, 

εἴθε τοῖς πᾶσιν βροτοῖς συνοῦσα τἀναίσχυντον ἐξῃροῦ φρενῶν». Ο Πλάτων μεταχειρίζεται τις 

δύο έννοιες σαν διαφορετικές αλλά παραπλήσιες αρετές: «Ἀλλ' ἵνα γε αἰδὼς ἔνθα καὶ δέος 
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Οι αντιλήψεις του Αριστόξενου προφανώς έχουν την αφετηρία τους στην 

πολιτική φιλοσοφία του ιδρυτή του Λυκείου, ο οποίος αναγνωρίζει τη συμβολή 

της εκπαίδευσης στην διατήρηση ενός πολιτικού καθεστώτος και εμφορείται 

από την πεποίθηση ότι, καθώς αποτελεί λόγο ύπαρξης της πολιτείας η εξασφά-

λιση του ευ ζην για τα μέλη της, είναι σημαντικότατη η εκπαίδευση των πολι-

τών στην αρετή: «ὅτι μὲν οὖν τῷ νομοθέτῃ μάλιστα πραγματευτέον περὶ τὴν τῶν 

νέων παιδείαν, οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσειε: καὶ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν οὐ γιγνόμενον 

τοῦτο βλάπτει τὰς πολιτείας: δεῖ γὰρ πρὸς ἑκάστην παιδεύεσθαι, τὸ γὰρ ἦθος  τῆς 

πολιτείας ἑκάστης τὸ οἰκεῖον καὶ φυλάττειν εἴωθε τὴν πολιτείαν καὶ καθίστησιν ἐξ 

ἀρχῆς, οἷον τὸ μὲν δημοκρατικὸν δημοκρατίαν τὸ δ᾽ ὀλιγαρχικὸν ὀλιγαρχίαν: ἀεὶ 

δὲ τὸ βέλτιον ἦθος βελτίονος αἴτιον πολιτείας. ἔτι δὲ πρὸς πάσας δυνάμεις καὶ τέ-

χνας ἔστιν ἃ δεῖ προπαιδεύεσθαι καὶ προεθίζεσθαι πρὸς τὰς ἑκάστων ἐργασίας, 

ὥστε δῆλον ὅτι καὶ πρὸς τὰς τῆς ἀρετῆς πράξεις»91. Συνεπώς, η εκπαίδευση απο-

τελεί μία λειτουργία της πολιτείας, η οποία διενεργείται προκειμένου η πολιτεία 

να επιτύχει τους στόχους της και να εξασφαλίσει την ευδαιμονία των πολιτών. 

Είναι επομένως εμφανές ότι η εκπαίδευση διαδραματίζει έναν σημαντικότατο 

πολιτικό ρόλο και κατ’ επέκταση η μουσική, ως τμήμα του εκπαιδευτικού προ-

γράμματος κατέχει εξίσου σημαντικό ρόλο στον βαθμό που της αναλογεί. 

                                                                                                                                   
εἶναι· ἐπεὶ ἔστιν ὅστις αἰδούμενός τι πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος οὐ πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν 

ἅμα δόξαν πονηρίας;» (Εὐθύφρων 12 b – c), ενώ θεωρεί την αιδώ ως παραπλήσια με την σω-

φροσύνη: «καὶ ὃς ἐπισχὼν καὶ πάνυ ἀνδρικῶς πρὸς ἑαυτὸν διασκεψάμενος, Δοκεῖ τοίνυν μοι, 

ἔφη, αἰσχύνεσθαι ποιεῖν ἡ σωφροσύνη καὶ αἰσχυντηλὸν τὸν ἄνθρωπον, καὶ εἶναι ὅπερ αἰδὼς ἡ 

σωφροσύνη» (Χαρμίδης 160 e). Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την αιδώ ως μεσότητα ανάμεσα 

στην αναισχυντία και την υπερβολική συστολή: «αἰδὼς δὲ μεσότης ἀναισχυντίας καὶ κατα-

πλήξεως· ὁ μὲν γὰρ μηδεμιᾶς φροντίζων δόξης ἀναίσχυντος, ὁ δὲ πάσης ὁμοίως καταπλήξ, ὁ 

δὲ τῆς τῶν φαινομένων ἐπιεικῶν αἰδήμων» (Ἠθικὰ Εὐδήμεια 1233 b 26 – 28, πβ. και Ἠθικὰ 

Εὐδήμεια 1221a 1). Επιπλέον ορίζει την αισχύνη ως λύπη ή ταραχή για καταστάσεις, οι οποί-

ες δύνανται να επιφέρουν ατίμωση: «ἔστω δὴ αἰσχύνη λύπη τις ἢ ταραχὴ περὶ τὰ εἰς ἀδοξίαν 

φαινόμενα φέρειν τῶν κακῶν, ἢ παρόντων ἢ γεγονότων ἢ μελλόντων, ἡ δ᾽ ἀναισχυντία ὀλιγω-

ρία τις καὶ ἀπάθεια περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα. εἰ δή ἐστιν αἰσχύνη ἡ ὁρισθεῖσα, ἀνάγκη αἰσχύνεσθαι 

ἐπὶ τοῖς τοιούτοις τῶν κακῶν ὅσα αἰσχρὰ δοκεῖ εἶναι ἢ αὐτῷ ἢ ὧν φροντίζει»  (Ῥητορική 1383 

b 13 – 19). Οι Στωικοί, προσεγγίζοντας τον Αριστοτέλη και επισημαίνοντας τη σύγχυση α-

νάμεσα στις δύο έννοιες στα έργα των αρχαίων, θα επιδιώξουν να περιγράψουν τη διαφορά 

ανάμεσά τους, λαμβάνοντας ως μέτρο την τέλεση ή μη της δυνάμει επονείδιστης πράξης. 

Δηλαδή ορίζουν την αιδώ ως φόβο, ο οποίος προκύπτει από τον κίνδυνο να επέλθει ψόγος 

για μια πράξη και την αισχύνη ως φόβο για μια πράξη, η οποία έχει ήδη τελεστεί: «<αἰδὼς> 

δὲ φόβος ἐπὶ προσδοκίᾳ ψόγου· κάλλιστον δὲ τοῦτο τὸ πάθος· <αἰσχύνη> δὲ φόβος ἐπ' αἰσχρῷ 

πεπραγμένῳ· οὐδὲ τοῦτο δὲ ἀνέλπιστον εἰς σωτηρίαν· ταύτῃ δὲ διαφέρει αἰδὼς αἰσχύνης, ὅτι ὁ 

μὲν αἰσχυνόμενος ἐφ' οἷς ἔπραξε καταδύεται· ὁ δὲ αἰδούμενος φοβεῖται περιπεσεῖν ἀδοξίᾳ τινί· 

καλοῦσι δὲ οἱ παλαιοὶ πολλάκις καὶ τὴν αἰδὼ αἰσχύνην, καταχρώμενοι τοῖς ὀνόμασι» (Χρύσιπ-

πος SVF III 416).  
91 Πολιτικά 1337 a 11 – 21. Σχετικά με τις εκπαιδευτικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη βλέπε 

και Τ. Davidson, Aristotle and the Αncient Εducation Ιdeals, Charles Scribner's sons, New 

York, 1892, σελ. 153 – 204.  
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Η Ε. Rocconi92, μελετώντας τις απόψεις του Αριστοτέλη για τη μουσική 

και τη σύνδεσή τους με την πολιτική του φιλοσοφία, εντοπίζει τρείς διαφορετι-

κές λειτουργίες της μουσικής, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικούς αν-

θρώπους και ανάγκες. Έτσι, η απλούστερη επίδρασή της συνίσταται στην προ-

σφορά ανάπαυσης στον ακροατή: «ἥ τε γὰρ παιδιὰ χάριν ἀναπαύσεώς ἐστι, τὴν 

δ' ἀνάπαυσιν ἀναγκαῖον ἡδεῖαν εἶναι»93. Άλλη μία διάσταση της μουσικής είναι 

η εκπαιδευτική, καθώς προσφέρει ευχαρίστηση και αυτή η ιδιότητα, σε συν-

δυασμό με το γεγονός ότι η αρετή σχετίζεται με τη δυνατότητα να βιώνει κανείς 

με ορθό τρόπο τα συναισθήματά του, μπορεί να ωθήσει τον άνθρωπο στην κα-

τάκτηση ορθής κρίσης, εκπαιδεύοντάς τον στην αρετή: «ἐπεὶ δὲ συμβέβηκεν 

εἶναι τὴν μουσικὴν τῶν ἡδέων, τὴν δ' ἀρετὴν περὶ τὸ χαίρειν ὀρθῶς καὶ φιλεῖν καὶ 

μισεῖν, δεῖ δηλονότι μανθάνειν καὶ συνεθίζεσθαι μηθὲν οὕτως ὡς τὸ κρίνειν 

ὀρθῶς καὶ τὸ χαίρειν τοῖς ἐπιεικέσιν ἤθεσι καὶ ταῖς καλαῖς πράξεσιν»94. Τέλος, η 

τρίτη λειτουργία της αφορά την πνευματική απόλαυση που προσφέρει και α-

πευθύνεται σε εκείνους τους πολίτες, οι οποίοι διαθέτουν την άνεση να κυνη-

γούν πνευματικά ενδιαφέροντα: «δεῖ καὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ διαγωγῇ σχολὴν μανθά-

νειν ἄττα καὶ παιδεύεσθαι, καὶ ταῦτα μὲν τὰ παιδεύματα καὶ ταύτας τὰς μαθήσεις 

ἑαυτῶν εἶναι χάριν, τὰς δὲ πρὸς τὴν ἀσχολίαν ὡς ἀναγκαίας καὶ χάριν ἄλλων. διὸ 

καὶ τὴν μουσικὴν οἱ πρότερον εἰς παιδείαν ἔταξαν οὐχ ὡς ἀναγκαῖον  (οὐδὲν γὰρ 

ἔχει τοιοῦτον), οὐδ' ὡς χρήσιμον»95.  

Η μουσική κατά τον Σταγειρίτη, αποτελεί έναν από τους τομείς, στους 

οποίους θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι πολίτες, καθώς αποκτώντας γνώση της 

μουσικής αρμονίας, θα επιζητούν την αρμονία των ψυχών τους και αναγνωρί-

ζοντας τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει στην διαμόρφωση του χαρακτή-

ρα, αποδέχεται ότι πρέπει να θεσπιστούν οι κατάλληλοι κανόνες, ώστε αυτή να 

αποτελέσει τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα διαμορφώσει 

τους πολίτες : «ἐκ μὲν οὖν τούτων φανερὸν ὅτι δύναται ποιόν τι τὸ τῆς ψυχῆς 

ἦθος ἡ μουσικὴ παρασκευάζειν, εἰ δὲ τοῦτο δύναται ποιεῖν, δῆλον ὅτι προσακτέον 

καὶ παιδευτέον ἐν αὐτῇ τοὺς νέους. ἔστι δὲ ἁρμόττουσα πρὸς τὴν φύσιν τὴν τηλι-

καύτην ἡ διδασκαλία τῆς μουσικῆς: οἱ μὲν γὰρ νέοι διὰ τὴν ἡλικίαν ἀνήδυντον 

οὐθὲν ὑπομένουσιν ἑκόντες, ἡ δὲ μουσικὴ φύσει τῶν ἡδυσμένων ἐστίν. καί τις 

ἔοικε συγγένεια ταῖς ἁρμονίαις καὶ τοῖς ῥυθμοῖς εἶναι: διὸ πολλοί φασι τῶν 

σοφῶν οἱ μὲν ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχήν, οἱ δ᾽ ἔχειν ἁρμονίαν»96.  

                                           
92 E. Rocconi, "Music in Aristotle, Politics Book 8", πρακτικά συνεδρίου, 8th Seminar on An-

cient Greek and Roman Music: Corfu Ionian University, 4–9 July 2011, σελ. 1 – 35. 
93 Πολιτικά 1339 b 15 – 16.  
94 Πολιτικά 1340 a 14 – 18.  
95 Πολιτικά 1338 a 10 – 15. 
96 Πολιτικά 1340 b 10 – 20. Ο Αριστοτέλης δεν διστάζει βέβαια να περιγράψει λεπτομερώς 

και την άποψή του σχετικά με τα  είδη της μουσικής και των οργάνων, τα οποία πρέπει να 

ενταχθούν ή να απορριφθούν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Βλ. ενδ. την αρνητική του 

στάση απέναντι στον αυλό (1341 a 1 – 25).   
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Ανάμεσα στα πολιτικά συγγράμματα των περιπατητικών φιλοσόφων συ-

ναντάμε και το έργο Οἰκονομικά, το οποίο είχε αποδοθεί στον Αριστοτέλη και 

πλέον θεωρείται ψευδεπίγραφο97, αλλά η σύνδεσή του με τον ιδρυτή του Λυ-

κείου ενίσχυσε την απήχησή του και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και σχο-

λιασμού98. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η οικονομική σχετίζεται με την πολιτι-

κή, καθώς αποτελεί μορφή πολιτικού περιβάλλοντος σε μικρότερη κλίμακα συ-

γκρινόμενο με την πόλη, ενώ επιπλέον αφορά την τέχνη της δημιουργίας και 

διαχείρισης του οίκου, του οργανισμού δηλαδή ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα 

της πόλης: «τῆς δὲ πολιτικῆς ἐστι καὶ πόλιν ἐξ ἀρχῆς συστήσασθαι καὶ ὑπαρχούσῃ 

χρήσασθαι καλῶς· ὥστε δῆλον ὅτι καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἂν εἴη καὶ κτήσασθαι 

οἶκον καὶ χρήσασθαι αὐτῷ. Πόλις μὲν οὖν οἰκιῶν πλῆθός ἐστι καὶ χώρας καὶ 

κτημάτων αὔταρκες πρὸς τὸ εὖ ζῆν. Φανερὸν δέ· ὅταν γὰρ μὴ δυνατοὶ ὦσι τούτου 

τυγχάνειν, διαλύεται καὶ ἡ κοινωνία. Ἔτι δὲ ἕνεκα τούτου συνέρχονται…ὥστε 

δῆλον ὅτι πρότερον γενέσει ἡ οἰκονομικὴ <τῆς> πολιτικῆς ἐστι. Καὶ γὰρ τὸ ἔρ-

γον· μόριον γὰρ οἰκία πόλεώς ἐστι»99.  

Το έργο αποτελείται από τρία βιβλία, εκ των οποίων το πρώτο περιγρά-

φει τα δομικά τμήματα που απαρτίζουν έναν οίκο, ενώ παρουσιάζονται ως μέρη 

του οίκου, η σύζυγος, οι δούλοι και η περιουσία, στο δεύτερο βιβλίο σκιαγρα-

φούνται τέσσερα είδη οικονομικών τύπων και εξιστορούνται ανέκδοτα, όπου 

                                           
97 Βλ. ενδ. C. R. Sherman, Imaging Aristotle: Verbal and Visual Representation in Four-

teenth-Century France, University of California press, Berkeley, L.A., London, 1995, σελ. 

280 – 292. Ένα ακόμη ψευδο – αριστοτελικό κείμενο, το οποίο διακρίνονται ίχνη πολιτικού 

ενδιαφέροντος αποτελεί η Ῥητορικὴ  πρὸς Ἀλέξανδρον, όπου διαχωρίζονται τα είδη των πολι-

τικών λόγων και οι κατηγορίες τους: «Τρία γένη τῶν πολιτικῶν εἰσι λόγων, τὸ μὲν δημηγορι-

κόν, τὸ δὲ ἐπιδεικτικόν, τὸ δὲ δικανικόν. εἴδη δὲ τούτων ἑπτά, προτρεπτικόν, ἀποτρεπτικόν, 

ἐγκωμιαστικόν, ψεκτικόν, κατηγορικόν, ἀπολογικόν, καὶ ἐξεταστικὸν ἢ αὐτὸ καθ' αὑτὸ ἢ πρὸς 

ἄλλο» (1421 b 7 – 11). Το έργο συγκρινόμενο με την Ῥητορικὴ του Αριστοτέλη, η οποία εί-

ναι μία θεωρητική πραγματεία, φαίνεται να αποτελεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο ρητορικής και 

επικρατεί η τάση να αποδίδεται η συγγραφή του στον Αναξιμένη από τη Λάμψακο, Βλέπε 

περισσότερα στα P. Chiron, The Rhetoric to Alexander, A Companion to Greek Rhetoric, I. 

Worthington (ed.), Blackwell Publishing, Malden and Oxford, 2010, σελ. 90 – 106 · Prob-

lems, Vol. II: Books 20-38. Rhetoric to Alexander, Books 20-38R. Mayhew, D.C. Mirhady 

(eds.), Loeb Classical library, Harvard, 2011, σελ. 450 – 460 · D.C. Mirhady, “Aristotle and 

Anaximenes on Arrangement”, Rhetorica – A Journal of the History of Rhetoric 29 (2011), 

σελ. 293 – 304 · S. P. O’Rourke, “Anaximenes, Rhetorica Ad Alexandrum”, στο Classical 

Rhetorics And Rhetoricians –  Critical Studies And Sources,  M. Ballif, M. G. Moran (eds.), 

Praeger Publishing, Westport, 2005, σελ. 19 – 23.  
98 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον δέκατο έκτο αιώνα είχε αρκετή απήχηση, ώστε να αποτε-

λέσει αντικείμενο σχολιασμού από τον J. Case (βλ. ενδ. C. B. Schmitt, John Case and Aristo-

telianism in Renaissance England, McGill – Queen’s University Press, Kingston and Mon-

treal, 1983).  
99 Οἰκονομικά 1343 a 7 – 16. Διαφέρουν ωστόσο κατά τον συγγραφέα διότι εκ φύσεως στον 

οίκο υπάρχει μόνον ένας ηγέτης, ενώ στην πόλη είναι δυνατόν να επικρατεί πολυαρχία: «Ἡ 

οἰκονομικὴ καὶ <ἡ> πολιτικὴ διαφέρει οὐ μόνον τοσοῦτον ὅσον οἰκία καὶ πόλις (ταῦτα μὲν γὰρ 

αὐταῖς ἐστι τὰ ὑποκείμενα), ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ μὲν πολιτικὴ ἐκ πολλῶν ἀρχόντων ἐστίν, ἡ οἰκονο-

μικὴ δὲ μοναρχία» (1343 a 1 – 4).  
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περιγράφονται τα επινοήματα διαφόρων γνωστών προσώπων, με τα οποία κα-

τόρθωσαν να αυξήσουν την οικονομική τους δύναμη και το τρίτο βιβλίο εξετά-

ζει τις συζυγικές σχέσεις. Ο συγγραφέας ξεκινά από τις οικονομικές συναλλα-

γές εντός του οίκου αλλά στη συνέχεια τις διευρύνει, συνδέοντάς τες με το ευ-

ρύτερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Στο πρώτο βιβλίο είναι εμφανής η ε-

πίδραση τού Οἰκονομικού του Ξενοφώντα, ενώ τα ζητήματα που αποτελούν το 

αντικείμενο του δεύτερου βιβλίου, βρίσκονται σε στενότερη συνάφεια με την 

πολιτική φιλοσοφία. Έτσι, στο πρώτο βιβλίο δηλώνεται ότι υπάρχουν τέσσερα 

διαφορετικά είδη οικονομιών, η βασιλική, η σατραπική, η πολιτική και η ιδιω-

τική100, ενώ περιγράφονται με συντομία τα χαρακτηριστικά τους και αργότερα 

επισημαίνεται ότι και οι τέσσερις αυτοί τύποι οικονομίας διέπονται από μια βα-

σική και απαράβατη αρχή, δηλαδή τα έξοδα να μην υπερβαίνουν τα έσοδα101. 

Αυτοί οι όροι δεν σχετίζονται με τα αντίστοιχα είδη των πολιτικών διοικήσεων 

αλλά περισσότερο περιγράφουν μια πυραμίδα της οικονομικής πολιτικής, στην 

κορυφή της οποίας βρίσκεται η βασιλική – κεντρική εξουσία, ακολουθούμενη 

από τις σατραπείες – περιφέρειες, τις πόλεις και τελικά στη βάση τους ιδιώτες. 

Αναλυτικά η βασιλική οικονομία είναι γενικής ισχύος και περιλαμβάνει τέσσε-

ρις κατηγορίες, ήτοι το νόμισμα, τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και τα έξοδα102, 

ενώ η σατραπική διαχειρίζεται πόρους προερχόμενους από έξι διαφορετικές πη-

γές, από γαιοκτησία, ιδιάζοντα προϊόντα του κάθε τόπου, εμπορικές δραστηριό-

τητες, τέλη, κτηνοτροφία και άλλες δραστηριότητες103. Η πολιτική οικονομία 

αντλεί τα πιο σημαντικά της έσοδα από ίδιες πηγές και δευτερευόντως από το 

εμπόριο, τις μεταφορές και τις καθημερινές ασχολίες104 και τέλος, η ιδιωτική 

οικονομία χαρακτηρίζεται μη ομαλή και ασυνεπής, καθώς ο συγγραφέας θεωρεί 

αυτού του τύπου η οικονομική δραστηριότητα δεν αποβλέπει απαραίτητα σε 

έναν μόνο σκοπό, ενώ εκφράζεται ακόμη η άποψη ότι το ισοζύγιό ανάμεσα στα 

έσοδα και τα έξοδά της είναι μικρής κλίμακας105. Πιθανότατα αυτού του είδους 

                                           
100 «Οἰκονομίαι δέ εἰσι τέτταρες, ὡς ἐν τύπῳ διελέσθαι (τὰς γὰρ ἄλλας εἰς τοῦτο ἐμπιπτούσας 

εὑρήσομεν)· βασιλική, σατραπική, πολιτική, ἰδιωτική» (1343 b 11 – 14). 
101 Οἰκονομικά 1346 a 13 – 16. 
102 «Πρῶτον μὲν τοίνυν τὴν βασιλικὴν ἴδωμεν. Ἔστι δὲ αὕτη δυναμένη μὲν τὸ καθόλου, εἴδη δὲ 

ἔχουσα τέτταρα· περὶ <τὸ> νόμισμα, περὶ τὰ ἐξαγώγιμα, περὶ τὰ εἰσαγώγιμα, περὶ τὰ ἀναλώμα-

τα» (1345 b 19 – 21). 
103 «Δεύτερον δὲ τὴν σατραπικήν. Ἔστι δὲ ταύτης εἴδη ἓξ τῶν προσόδων [ἀπὸ γῆς, ἀπὸ τῶν ἐν 

τῇ χώρᾳ ἰδίων γινομένων, ἀπὸ ἐμπόρων, ἀπὸ τελῶν, ἀπὸ βοσκημάτων, ἀπὸ τῶν ἄλλων]» 

(1343 b 28  – 31). 
104 «Τρίτον δὲ τὴν πολιτικήν. Ταύτης δὲ κρατίστη μὲν πρόσοδος ἡ ἀπὸ τῶν ἰδίων ἐν τῇ χώρᾳ 

γινομένη. Εἶτα ἡ ἀπὸ τῶν ἐμπορίων καὶ διαγωγῶν. Εἶτα ἡ ἀπὸ τῶν ἐγκυκλίων» (1346 a 5 – 7).  
105 «Τέταρτον δὲ καὶ τελευταῖον τὴν ἰδιωτικήν. Αὕτη δέ ἐστιν ἀνώμαλος μὲν διὰ τὸ δεῖν μὴ πρὸς 

ἕνα σκοπὸν οἰκονομεῖν, ἐλαχίστη δὲ διὰ τὸ καὶ τὰς προσόδους καὶ τὰ ἀναλώματα βραχέα γίνε-

σθαι. Αὐτῆς δὲ ταύτης κρατίστη μὲν πρόσοδος ἡ ἀπὸ γῆς γινομένη. Δευτέρα δὲ ἡ ἀπὸ τῶν 

ἄλλων ἐγκυκλημάτων. Τρίτη δὲ ἡ ἀπὸ ἀργυρίου. Χωρὶς δὲ τούτων ὃ πάσαις μὲν ἐπικοινωνεῖται 

ταῖς οἰκονομίαις  (καὶ προσήκει σκοπεῖν αὐτὸ μὴ παρέργως), μάλιστα δὲ ταύτῃ, τὸ τἀναλώματα 

μὴ μείζω τῶν προσόδων γίνεσθαι» (1346 a 8 – 16).  
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η οικονομία χαρακτηρίζεται ἀνώμαλη, καθώς αφορά τις μονάδες, που απαρτί-

ζουν την πόλη και είναι δύσκολο κατά την άποψη του συγγραφέα να προβλεφ-

θεί η πορεία και οι διακυμάνσεις της. Οι πόροι της προέρχονται κυρίως από την 

γη, δευτερευόντως από άλλες οικονομικές δραστηριότητες και επιπλέον από 

επενδύσεις κεφαλαίων και μάλλον ο συγγραφέας θεωρεί, ότι οι οικονομίες ι-

διωτικής κλίμακας δεν μπορούν να έχουν το ίδιο μέγεθος με τις υπόλοιπες106.   

Σε γενικές γραμμές, είναι αρμόζον να υποστηριχθεί, ότι κατά τον Αρι-

στοτέλη το ιδανικό πολίτευμα αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια μιας πόλης κρά-

τους, καθώς αυτή πληροί το κριτήριο της μεσότητας. Ωστόσο, καθώς στην επο-

χή των διαδόχων του η πόλη κράτος σαν ανεξάρτητη πολιτική οντότητα έχει 

εξαφανιστεί, οι πολιτικές του αντιλήψεις φαντάζουν ξεπερασμένες και οι φιλο-

σοφικοί του επίγονοι, ενώ αντλούν τις βασικές πολιτικές τους ιδέες από τον 

Σταγειρίτη, κατανοούν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις πολιτικές εξε-

λίξεις του καιρού τους. Έτσι, οι Περιπατητικοί, αν και δεν αδιαφορούν απέναντι 

στην πολιτική φιλοσοφία, εκμεταλλεύονται την παρακαταθήκη του ιδρυτή του 

Λυκείου ως θεμέλιο, το οποίο χρήζει και κάποιων σημαντικών διορθώσεων.   

Εκ πρώτης όψεως, θα φαινόταν δελεαστική η υπόθεση ότι η αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού, η οποία επέρχεται με την ανάδυση των ελληνιστικών βα-

σιλείων και αργότερα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αποθαρρύνει τους διαδό-

χους του Αριστοτέλη από την ενασχόληση με την πολιτική φιλοσοφία. Άλλω-

στε, συχνά η φροντίδα για την πολιτική δείχνει να στερείται νοήματος αν ο εν-

διαφερόμενος δεν επηρεάζει τα κέντρα εξουσίας και ήδη πριν το τέλος της κλα-

σικής εποχής, επικρατεί η τάση για πιο συγκεντρωτική εξουσία. Οι Περιπατητι-

κοί όμως, δεν αδιαφορούν για την πολιτική, ούτε βέβαια για την πολιτική φιλο-

σοφία, όπως φαίνεται από την από μέρους τους ανάληψη πολιτικής δράσης και 

αποδοχή θέσεων αξιωματούχων, το μεγάλο ερευνητικό έργο της συλλογής νό-

μων και πολιτικών πρακτικών ή ακόμη και την κατάθεση πολιτικών προτάσε-

ων. Άλλοτε μάλιστα, όπως στην περίπτωση του Αριστόξενου, αφήνουν τα προ-

σωπικά τους ενδιαφέροντα να διαφανούν και να διανθίσουν την πολιτική τους 

φιλοσοφία, ενώ η πολιτική σκέψη του Λυκείου βρίσκεται σε στενή συνάφεια με 

άλλους τομείς της φιλοσοφίας του, ειδικότερα με την ηθική, αφού, ακολουθώ-

ντας τον Αριστοτέλη, φαίνεται ότι δέχονται ότι σκοπός της πολιτείας είναι η εγ-

γύηση της ευδαιμονίας των πολιτών107.  

                                           
106 Βέβαια, αυτή η άποψη δεν συνιστά απόρριψη της ιδιωτικής οικονομίας ή της ατομικής 

ιδιοκτησίας, αφού ο ανώνυμος συγγραφέας του έργου αναμφίβολα θα γνώριζε την αριστοτε-

λική θέση, κατά την οποία η ατομική ιδιοκτησία οδηγεί σε καλύτερη χρήση των αγαθών 

(Πολιτικά 1261 b 33 – 40). 
107 Η σύνδεση της πολιτικής με την ηθική συνιστά ένα ακόμη σημείο σύγκλισης με τη Στοά, 

κατά την οποία η πολιτεία αποτελεί ιδέα της ηθικής δύναμης του σοφού (SVF III 74) και χα-

ρακτηρίζεται: «συνόλως γὰρ ἐνάρετος ἡ πολιτεία καὶ νόμοις οἳ μόνον τὸ καλὸν ἀγαθὸν εἰση-

γοῦνται» (SVF III 330). Οι Στωικοί περιγράφουν την ιδανική πολιτεία ως ευδαίμονα κοινω-

νία θεών και ανθρώπων (SVF III 334) και αναγνωρίζουν στον σοφό την δυνατότητα να πολι-

τευθεί με την προϋπόθεση να μην τον εμποδίζει κάποιος λόγος (SVF III 697). 
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11. Το ιστοριογραφικό πρόγραμμα του Λυκείου 
 

 

Ο Αριστοτέλης, ως γνωστόν, προσδιορίζει τη θέση του απέναντι στην ι-

στοριογραφία στο Περὶ ποιητικῆς, όπου – αφού την συγκρίνει με τη ποίηση, 

αποφαίνεται ότι η ποιητική τέχνη είναι σπουδαιότερη της ιστοριογραφίας, κα-

θώς αντικείμενό της είναι περισσότερο το γενικό πλαίσιο, ενώ η ιστορία μάλ-

λον αναφέρεται στα επιμέρους: «ὁ γὰρ ἱστορικὸς καὶ ὁ ποιητὴς οὐ τῷ ἢ ἔμμετρα 

λέγειν ἢ ἄμετρα διαφέρουσιν… ἀλλὰ τούτῳ διαφέρει, τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέ-

γειν, τὸν δὲ οἷα ἂν γένοιτο. διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις 

ἱστορίας ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ' ἱστορία τὰ καθ' ἕκα-

στον λέγει. ἔστιν δὲ καθόλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἄττα συμβαίνει λέγειν ἢ πράτ-

τειν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον, οὗ στοχάζεται ἡ ποίησις ὀνόματα ἐπιτιθεμένη· 

τὸ δὲ καθ' ἕκαστον, τί Ἀλκιβιάδης ἔπραξεν ἢ τί ἔπαθεν»1. Ως συνέπεια αυτής της 

αντίληψης, η ιστοριογραφία συσχετίστηκε με την ρητορική, όπως αυτή είχε ε-

ξελιχθεί στους ελληνιστικούς χρόνους2. Η ιστοριογραφία δεν αποτελεί τμήμα 

των άμεσων φιλοσοφικών ενδιαφερόντων της σχολής, αλλά φαίνεται, ότι ο Α-

ριστοτέλης αναγνωρίζει ότι αποτελεί κάποιου είδους πνευματική δραστηριότη-

τα και την μεταχειρίζεται ως ένα από τα στάδια, τα οποία συναπαρτίζουν μία 

έρευνα3.  

Ο Σταγειρίτης βέβαια δεν υποτιμά την ιστορική επιστήμη αποφαινόμενος 

ότι αυτή δεν είναι τόσο σπουδαία όσο η ποίηση. Το ίδιο του το έργο αποτελεί 

τεκμήριο της σημασίας της ιστοριογραφίας ως χρήσιμου και απαραίτητου ερ-

γαλείου για την περιγραφή του κόσμου, όπως είναι εμφανές από την πληθώρα 

πληροφοριών, τις οποίες ο Αριστοτέλης παρέχει σχετικά με την ιστορία διαφό-

ρων επιστημών, αλλά και τη συγκέντρωση και καταγραφή της ιστορίας πολι-

τευμάτων του αρχαίου κόσμου, καθιστώντας έτσι τον εαυτό του έναν από τους 

θεμελιωτές της ιστορίας των επιστημών. Η ιστορία επιπλέον, αντιμετωπίζεται 

ως χρήσιμο βοήθημα για την πολιτική: «πρὸς δὲ τὰς πολιτικὰς συμβουλὰς αἱ τῶν 

περὶ τὰς πράξεις γραφόντων ἱστορίαι (ενν. χρήσιμοι εἰσιν)»4. Το ιστοριογραφικό 

του έργο, αν και δεν αποτυπώθηκε σε ξεχωριστά έργα, περιτυλίγεται και ενσω-

ματώνεται μέσα στην υπόλοιπη εργογραφία του και είναι περισσότερο εμφανές 
                                                           
1 1451b1 – 11. Σχετικά με την σχέση ανάμεσα στην ιστορία και την ποίηση στο έργο του Α-

ριστοτέλη, μεταξύ άλλων, βλέπε και S. Gastaldi, “Poesia e Historia nella Poetica aristoteli-

ca”, στο Rendicondi dell’ Istituto Lobardo di Scienze e Lettere 107 (1973), σελ. 202 – 242. 
2 E. Breisach, Historiography – Ancient, Medieval and Modern, University of Chicago Press, 

Chicago and London, 2007, σελ. 32.  
3 Βλ. ενδ. και G.A. Press, The Development of the Idea of History in Antiquity, McGill – 

Queens University Press, Montreal and Kingston, 2003, σελ. 33.  
4 Ῥητορική 1360 a 35 – 37. Δεν θα ήταν άτοπο μάλιστα να υποθέσουμε ότι ο Αριστοτέλης να 

χρησιμοποίησε στοιχεία προερχόμενα από ιστορικά έργα της σχολής, όπως για παράδειγμα 

το έργο  Περὶ Μιλήτου του Κλύτου, προκειμένου να συντάξει τα Πολιτικά (Πβ. J.J. Keaney, 

The Composition of Aristotle’s Athenaieon Politeia – Observation and Explanation, Oxford 

University Press, New York – Oxford, 1992, σελ. 10 – 11).  



392 
 

στα πολιτικά του συγγράμματα5. Το έργο του Αριστοτέλη και των μαθητών του 

σε αυτόν τον τομέα είναι εκτενέστατο, αν αναλογιστούμε ότι η έρευνα τους 

σχετικά με τα πολιτεύματα διαφόρων κρατών, συγκέντρωσε αρκετά ιστορικά 

στοιχεία.  

Όπως άλλωστε, διαπιστώνει ο L. Zhmud, ο Αριστοτέλης – και το Λύκειον 

γενικότερα αντιμετωπίζουν κλάδους όπως η φυσική ιστορία, ως εάν αυτοί να 

μην είναι αποκομμένοι από την ιστορία των ανθρώπινων πράξεων6. Φαίνεται 

ότι αποτελεί υποχρέωση του ιστορικού, κατά τον Αριστοτέλη, η αξιόπιστη διή-

γηση και έρευνα της ιστορικής αλήθειας, ενώ ο διάδοχός του στο Λύκειον, ο 

Θεόφραστος, επαινεί τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη γιατί η γραφή τους είναι 

περίτεχνη και δεν μοιάζει με το διασκεδαστικό αλλά μάλλον ανόητο ύφος άλ-

λων ιστοριογράφων7. Ο G. Huxley περιγράφει τη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο 

Αριστοτέλης προκειμένου να προσεγγίσει την ιστορία, αναφέροντας ότι αυτή 

στηρίζεται στη μελέτη των πηγών και στην τεκμηρίωση των στοιχείων μέσω 

της ακρόασης όσων διέθεταν γνώση επί του προς μελέτη θέματος8. Κύριος στό-

χος της περιπατητικής σχολής είναι η συλλογή, η συστηματοποίηση και η ανά-

λυση του υλικού προκειμένου να αποκτηθεί ένα σημαντικό εργαλείο γνώσης, 

το οποίο θα προσφέρει ένα σταθερό θεμέλιο για τις έρευνες της σχολής, ενώ θα 

προσδιόριζε ταυτόχρονα τη θέση της στην ιστορική εξέλιξη διαφόρων επιστη-

μών.  

Η σύγκριση με την ποίηση όμως, η οποία θέτει σε δεύτερη μοίρα την 

συγγραφή της ιστορίας, καθώς και το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης δεν ασχολή-

θηκε άμεσα με την ιστοριογραφία άφησαν πολλά περιθώρια στους υπόλοιπους 

Περιπατητικούς να διαμορφώσουν την ιστοριογραφική τους τεχνοτροπία. Η α-

ντίδραση στην αντίληψη του Αριστοτέλη δεν ήρθε μόνο από τους διαδόχους 

                                                           
5 Σχετικά με την στάση του Αριστοτέλη απέναντι στην ιστορία και τον τρόπο που την χρησι-

μοποίησε για την διαμόρφωση των αντιλήψεών του όσον αφορά τα πολιτεύματα βλέπε και 

R. Weil, Aristote et l’ Histoire – Essai sur la “Politique”, (Collection: Études et Commen-

taires, XXXI), Klincksieck, Paris, 1960. Βλέπε ακόμη και J.H. Day, Historical Method in Ar-

istotle’s Athenaion Politeia, University of Chicago, Chicago, 1960. 
6 L. Zhmud, The Origin of the History of Science in Classical Antiquity, W. De Gruyter, Ber-

lin – New York, 2006, σελ. 136.  
7 Orator 12.39. Ο Κικέρων, επικαλείται σε αυτό το χωρίο την θέση του Θεόφραστου, επιθυ-

μώντας να αντιπαραβάλει στην ποιητικότητα του ρητορικού ύφους των πρώτων ρητό-

ρων{Συγκεκριμένα μνημονεύει τον Θρασύμαχο, τον Γοργία και τον Θεόδωρο από το Βυζά-

ντιο [για τον οποίο σημειώνει ότι χαρακτηρίστηκε “λογοδαίδαλος” από τον Σωκράτη 

(Φαῖδρος 266 e)]}, την απλότητα της γραφής των δύο ιστορικών [Αξίζει να σημειώσουμε 

ωστόσο, ότι ο Αριστοτέλης χαρακτήριζε τον Ηρόδοτο “μυθολόγο” (75 b 5)].   
8 “On Aristotle’s Historical Methods”, στο Greek, Roman and Byzantine Studies, 13 (1972), 

σελ. 157 – 169. Σχετικά με την ιστορία στο έργο του Αριστοτέλη, βλέπε και R. Zoepffel, His-

toria und Geschichte bei Aristoteles, C. Winter, Heidelberg, 1975. Επιπλέον, ο J. Marincola, 

αναφέρει ότι αρχαίοι ιστορικοί τονίζουν την σημασία της εμπειρίας για την ιστοριογραφία, 

εντοπίζοντας την προέλευση αυτού του αιτήματος και στην επίδραση του Αριστοτέλη (Au-

thority and Tradition in Ancient Historiography, Cambridge University Press, Cambridge, 

2003, σελ. 74).  
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του, αλλά και από ιστορικούς, οι οποίοι δεν ανήκαν στο δυναμικό της σχολής, 

αλλά επηρεασμένοι εν μέρει από τον Σταγειρίτη και παρερμηνεύοντας τις από-

ψεις του, επιχείρησαν να συνδυάσουν τα προτερήματα της ποιητικής – συγκε-

κριμένα της τραγωδίας, με την καταγραφή της ιστορίας. Δημιουργήθηκαν με 

αυτόν τον τρόπο ιστοριογραφικές διηγήσεις, οι οποίες έδιναν περισσότερη βα-

ρύτητα στην τέρψη του αναγνώστη παρά στην παράθεση εξακριβωμένων ιστο-

ρικών γεγονότων9. Το έργο του βέβαια, άσκησε σημαντική επίδραση και σε α-

ξιόλογους ιστορικούς, οι οποίοι δεν ανήκαν στο Λύκειον, αλλά φαίνεται ότι κα-

τάφεραν να ενσωματώσουν τις αντιλήψεις του στα έργα τους, όπως παρατηρεί 

ο B. Croce, αποκαλώντας τον Πολύβιο Αριστοτέλη της αρχαίας ιστοριογραφί-

ας, καθώς θεωρεί ότι με το έργο του ουσιαστικά συμπληρώνει εκείνο του Στα-

γειρίτη10.   

Οι διάδοχοι του Αριστοτέλη επιχείρησαν ως ένα βαθμό να αλλάξουν τον 

τρόπο γραφής της ιστορίας, ώστε να της προσφέρουν εκείνα ακριβώς τα στοι-

χεία, τα οποία φαινόταν να της λείπουν και την καθιστούσαν υποδεέστερη της 
                                                           
9 Ο Δούρις ο Σάμιος (βλ. ενδ. L.A. Okin, “A Hellenistic Historian Looks at Mythology – Du-

ris of Samos and the Mythical Tradition”, στο Panhellenica – Essays in Ancient History and 

Historiography in Honor of T.S. Brown, S.M Burstein – L.A. Okin (eds.), Coronado Press, 

Lawrence Kansas, 1980, σελ. 97 – 118) και ο Φύλαρχος είναι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι 

αυτής της τάσης καταγραφής της ιστορίας, της λεγόμενης τραγικής ιστορίας, η οποία ωστό-

σο, δεν επηρεάζεται αποκλειστικά από το σχόλιο του Αριστοτέλη στο Περὶ ποιητικῆς, αλλά 

και από άλλους παράγοντες. Ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με αυτό το ζήτημα συναντάμε 

σε διάφορες μελέτες όπως του F. W. Walbank, “History and Tragedy” στο Selected Papers: 

Studies in Greek and Roman History and Historiography, F. W. Walbank (ed.), Cambridge 

University Press, Cambridge, 1985, σελ. 224 – 241, καθώς και των C. O. Brink, "Tragic His-

tory and Aristotle's School" in Proceedings of the Cambridge Philological Society 186 

(1960), σελ. 14–19˙ L. Okin, Studies on Duris of Samos. University of Michigan Dissertation, 

1974˙ R. B. Kebric, "A Note on Duris in Athens" στο Classical Philology 69 (1974) 

σελ. 286–287˙ B.L. Ullman, “History and Tragedy”, στο Transactions and Proceedings of 

the American Philological Association 73 (1942) σελ. 25 – 53˙ G.E.M. De Ste. Croix, “Aris-

totle on History and Poetry (Poetics 9, 1451a36 – b11)”, στο Essays on Aristotle’s Poetics, A. 

Oksenberg – Rorty (ed.), Princeton University Press, Princeton, 1992, σελ. 23 – 32 και K. 

Von Fritz, Aristotle's Contribution to the Practice and Theory of Historiography, University 

of California Press, Berkeley, 1958. Γενικότερα για τη σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και 

την ιστοριογραφία βλ. και R. Rutherford, “History and Tragedy”, στο A Companion to Greek 

and Roman Historiography, J. Marincola (ed.), Blackwell Publishing, Oxford, 2007, σελ. 504 

– 514.  
10 Theory and History of Historiography, G.G. Harrap, London, 1921, σελ. 186 – 188. Στην 

ελληνιστική εποχή υπήρξε άνθηση των ιστορικών έργων και μάλιστα αναδύεται και καλλιερ-

γείται το είδος της παγκόσμιας ιστορίας. Ανάμεσα στους εκπροσώπους των ανανεωτικών 

ρευμάτων αυτής της επιστήμης μπορεί να συγκαταλεχθεί και ο Στωικός Ποσειδώνιος, ο ο-

ποίος στο έργο του συνδέει την ιστορία με την φιλοσοφία, όπως φαίνεται για παράδειγμα 

από την θέση του ότι κατά τον μυθικό χρυσό αιώνα η εξουσία ασκούνταν από σοφούς  (Σε-

νέκας, Epistulae morales ad Lucilium, 90,5. Bλ. ενδ. και A. Eunyoung Ju, “Posidonius as 

Historian of Philosophy – An Interpretation of Plutarch, De Animae”, M. Schofield (ed.), Ar-

istotle, Plato and Pythagoreanism in the First Century BC- New Directions for Philosophy, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2017, σελ. 95 – 117). 
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ποίησης. Ενώ όμως εξελίσσεται μία απόπειρα να παρουσιάζονται γενικές αλή-

θειες από την επιστήμη της ιστορίας και να μην περιορίζεται αυτή στην περι-

γραφή των επιμέρους συμβάντων, είναι εμφανές και από την προαναφερθείσα 

άποψη του Θεόφραστου που παρατέθηκε, ότι διακρίνονται με σαφήνεια τα όρια 

της ιστοριογραφίας ως αξιόπιστου προϊόντος έρευνας από αυτά του ιστοριο-

γραφήματος, ως λογοτεχνικού είδους, το οποίο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα 

στην διέγερση των συναισθημάτων του αναγνώστη, παρά στην καταγραφή της 

ιστορικής αλήθειας. Έτσι, ο R. Mortley, συνοψίζοντας τα στοιχεία, τα οποία 

περιγράφουν την περιπατητική προσέγγιση στην ιστοριογραφία, δηλώνει ότι το 

Λύκειον δίνει έμφαση στην εθνογραφία, στους χαρακτήρες και τους ηθικούς τύ-

πους, καθώς και στις πράξεις, ως κύριο επίκεντρο της συγγραφής της ιστορίας, 

προκειμένου να εγκαθιδρύσει τις γενικές αλήθειες ή να επικαλεστεί πασίγνω-

στα γενικά πρότυπα11.  

Ο Δικαίαρχος υπήρξε ένας από τους διαδόχους του Αριστοτέλη που 

πραγματοποίησε την σημαντικότερη απόπειρα ανάπτυξης των αντιλήψεων του 

Σταγειρίτη στην ιστοριογραφία, όπως φαίνεται από το έργο του. Στο Περί 

ἀνθρώπων φθορᾶς , όπου παρέθετε τις αιτίες που οδηγούν ανθρώπους και ολό-

κληρα έθνη στον αφανισμό, συμπεραίνοντας ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να 

πράξουν τόσο μεγάλες ευεργεσίες όσο και μεγάλες συμφορές και δήλωνε ότι η 

ύπαρξη της αρετής, ορίζει εντέλει το αποτέλεσμα των πράξεών τους, εφόσον 

αυτή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ευεργεσία των συνανθρώπων του 

και στην τελείωσή του ως ανθρώπινου όντος12. Η ρίζα αυτής της άποψης συνα-

ντάται στα Πολιτικά του Αριστοτέλη: «ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν 

ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων»13. 

Ακόμη, συγγράφοντας το έργο Βίος Ἑλλάδος , επιχειρούσε να προσφέρει 

την ιστορία του Ελληνικού έθνους από τις μυθικές απαρχές του κόσμου. Με 

αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιεί την ιστοριογραφία ως ένα μέσο, με το οποίο 

συμβάλλει στην δημιουργία μίας μυθολογίας κατά την οποία διαχωρίζεται  ο 

ελληνισμός από τα υπόλοιπα έθνη και περιγράφονται τα όρια ανάμεσα σε αυτόν 

και την βαρβαρότητα14 και καθίσταται έτσι εμφανής η ελληνοκεντρική αντιμε-

τώπιση του Δικαίαρχου απέναντι στην ιστορία. Έτσι, σε αντίθεση με την Στωι-

κή – οικουμενική αντίληψη, ακολουθεί τον ελληνοκεντρισμό του Αριστοτέλη. 

Φαίνεται ότι η ανάγκη για αυτήν την οριοθέτηση προκύπτει εξαιτίας του ρευ-

                                                           
11 The Idea of Universal History from Hellenistic Philosophy to Early Christian Historiog-

raphy, The Edwin Mellen Press, Lewiston, New York, 1996, σελ. 56.  
12 Fr. 24.  
13 1253a 31 – 33. Η ίδια αντίληψη εμφανίζεται και στους πλατωνικούς Νόμους (βλ. ενδ. ΧΙΙ 

957 e) και την Πολιτεία (βλ. ενδ. 612 b). 
14 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σχέση της ιστοριογραφίας με τον αυτοπροσ-

διορισμό των αρχαίων Ελλήνων βλέπε στο P.A. Cartledge, “Historiography and ancient 

Greek self-definition”, στο M. Bentley (ed.), Routledge Companion to Historiography (Lon-

don 1997), σελ. 23 – 42 καθώς και του ιδίου The Greeks - A Portrait of Self and Others, Ox-

ford University press, Oxford, 2002.  
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στού πολιτικού σκηνικού της εποχής και σαν ανάγκη να οριστεί με περισσότερη 

σαφήνεια η ελληνικότητα. Από τη μια πλευρά, κατά τη διάρκεια της ζωής του 

Δικαίαρχου, συντελείται η μεγαλύτερη στρατιωτική επιτυχία των Ελλήνων, αλ-

λά επακολουθούν αδιάκοπες πολεμικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα ελληνικά 

κράτη. Παράλληλα, η διεύρυνση του ελληνικού κόσμου συνεπάγεται ότι οι Έλ-

ληνες καλούνται να συμβιώσουν με πάρα πολλούς αυτόχθονες λαούς, οι οποίοι 

με τη σειρά τους έχουν την ανάγκη να μελετήσουν τον πολιτισμό των Ελλήνων 

που εισέβαλε στις περιοχές τους, ενώ επιπλέον, στη Δύση, ο ελληνισμός αντι-

μετωπίζει την απειλή των Καρχηδονίων, ενώ αυξάνεται και η στρατιωτική δύ-

ναμη της Ρώμης. 

Στο έργο του παράλληλα, επιχειρείται με την καταγραφή των επιμέρους 

συμβάντων και η περιγραφή των σταδίων της ανάπτυξης του πολιτισμού15. Α-

κολουθώντας τα δόγματα του Λυκείου, αποδέχεται ότι οι άνθρωποι υπήρχαν 

ανέκαθεν και απορρίπτει την ύπαρξη μίας χρονικής αφετηρίας από την οποία 

ξεκίνησε το ανθρώπινο γένος16, ενώ θεωρεί ότι υπάρχουν τρία αρχικά στάδια 

στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, εφόσον πιστεύει ότι αρχικά οι άν-

θρωποι ήταν τροφοσυλλέκτες, έπειτα ποιμένες και αργότερα αγρότες, ενώ ακο-

λουθούν παράλληλα τις συνήθειες, οι οποίες συνδέονται με τις προηγούμενες 

φάσεις διαβίωσης του ανθρώπου17. Αυτά τα στάδια, τα περιγράφει με περισσό-

τερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος την Ησιόδεια κοσμογονία, και σκιαγραφώ-

ντας τον ἄριστον βίον ανάμεσα στους θεούς του χρυσού γένους των ανθρώπων, 

οι οποίοι περνούσαν τη ζωή τους δίχως να φονεύουν τα έμψυχα. Αυτοί οι άν-

θρωποι ζούσαν ανέμελοι, δίχως ασθένειες και πολέμους αλλά και χωρίς να 

γνωρίζουν κάποια τέχνη, απολαμβάνοντας τους καρπούς της φύσης. Στη συνέ-

χεια ωστόσο, αυτοί οι τροφοσυλλέκτες επιθύμησαν να αποκτήσουν περισσότε-

ρα αγαθά και διάγοντας ποιμενικό βίο, εξημέρωσαν κάποια ζώα και εξόντωσαν 

κάποια άλλα, ξεκινώντας να συσσωρεύουν αγαθά, πρακτική, η οποία οδήγησε 

στην απληστία και στον πόλεμο για τη διατήρηση ή απόκτηση αγαθών, ενώ στη 

συνέχεια ξεκίνησαν να διάγουν αγροτικό βίο18. Ο Δικαίαρχος παρείχε ακόμη 

                                                           
15 Το εγχείρημα της περιγραφής των απαρχών του πολιτισμού εμφανίζεται ήδη στον πλατω-

νικό Πρωταγόρα (320 c – 324 d), όπου βέβαια – σε αντίθεση με τον Δικαίαρχο, μνημονεύε-

ται η ύπαρξη μιας χρονικής αφετηρίας κατά την οποία δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα, αλλά 

και στους Νόμους (Γ 676 c – 684a), ενώ και ο Αριστοτέλης περιγράφει τα στάδια της κοινω-

νικής εξέλιξης μέχρι τη δημιουργία της πόλεως (Πολιτικά 1252b – 1253a). 
16 Fr. 47. Όπως μάλιστα αναφέρει ο Censorinus στο ίδιο κείμενο, οι Περιπατητικοί προκειμέ-

νου να τονίσουν αυτήν την άποψή τους έθεταν το ερώτημα εάν το αυγό προήλθε από το πτη-

νό ή το πτηνό από το αυγό: «Aristoteles quoque Stagirites et Theophrastus multique prae-

terea non ignobiles peripatetici idem scripserunt, eiusque rei exemplo dicunt, quod negant 

omnino posse reperiri, avesne ante an ova generata sint, cum et ovum sine ave et avis sine 

ovo gigni non possit». 
17 Fr. 48. 
18 Fr. 49. Ο Πορφύριος, ο οποίος διασώζει αυτό το κείμενο στο έργο του, επισημαίνει τη ση-

μασία, την οποία έχει η ἀποχὴ τῶν ἐμψύχων για την επίτευξη του άριστου βίου, επιδεικνύο-
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στους αναγνώστες του κοινωνιολογικά στοιχεία, καθώς περιέγραφε τα είδη των 

φυλετικών θεσμών στις Ελληνικές πόλεις, διευκρινίζοντας ότι αυτά θεμελιωνό-

ντουσαν σε συγγενικές σχέσεις19. Αυτό το πολύμορφο έργο, προσέφερε ακόμη 

μυθολογικά και γεωγραφικά στοιχεία, όπως είναι άλλωστε εμφανές από την δι-

ήγηση σχετικά με την ίδρυση του Αδραμυτίου και της μυθικής Πλακίας Θή-

βης20, ενώ παρέθετε επιπλέον εθνολογικά στοιχεία για τους λαούς της περιοχής, 

όπως φαίνεται από τις αναφορές του στους Χαλδαίους21 και τους Αιγύπτιους22 

και περιέγραφε διάφορα πολιτισμικά στοιχεία23. Επιπλέον, το ενδιαφέρον του 

επεκτείνεται και στους ιστορικούς χρόνους, καθώς σε αυτό το έργο αναφερόταν 

στον Φίλιππο24 και τον Αγησίλαο25. Θεωρεί πάντως ότι η ανθρωπότητα βρίσκε-

ται σε παρακμή, αποδεχόμενος ότι υπήρξε μία εποχή κατά την οποία οι άνθρω-

ποι ήταν σχεδόν ισόθεοι, ενώ περιγράφει την εξέλιξη του πολιτισμού αναφέρο-

ντας ότι η λύση σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, γίνεται αίτιο 

ανάδυσης νέων δυσχερειών. Έτσι, ο Δικαίαρχος εντάσσεται στους οπαδούς του 

                                                                                                                                                                                     

ντας έτσι, ότι ο Δικαίαρχος σε πυθαγόρεια σύμπλευση έδινε μεγάλη σημασία στην αποχή 

από την κρεοφαγία για την επίτευξη αυτού του βίου. Πβ. και Fr. 50 – 51.    
19 Fr. 52. Στον πυρήνα αυτών των κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων βρίσκεται η πάτρα, η 

οποία στηριζόταν στη συγγένεια ανάμεσα σε γονείς και τέκνα και λάμβανε την επωνυμία της 

από τον ισχυρό γύρω από τον οποίο συσπειρώνονται όσοι ανήκουν σε αυτή (π.χ. Πελοπίδες). 

Έπειτα ακολουθούσε μια συνένωση πατριῶν, η φρατρία και ένα μεγαλύτερο σύνολο, η φυλή.  
20 Ο Δικαίαρχος κατονομάζει ως ιδρυτή του Αδραμυτίου τον Άτραμυ και ως ιδρυτή της 

Πλακίας Θήβης τον Ηρακλή, ο οποίος έδωσε αυτό το όνομα στην πόλη προς τιμήν της κόρης 

του Άτραμυ, Θήβης, την οποία παντρεύτηκε (Fr. 53). Ο Σικελός φιλόσοφος παραθέτει και 

την περιγραφή του Ηρακλή: «Δικαίαρχος δὲ σχιζίαν, νευρώδη, μέλανα, γρυπόν, ὑποχαροπόν, 

τετανότριχα (ενν. τὸν Ἡρακλέα εἶναι)» (Fr. 54), την οποία πιθανότατα αντλεί από τις περι-

γραφές του ήρωα, τις οποίες παραδίδουν οι ποιητές. Πβ. ακόμη και Fr. 61, όπου αναφέρεται 

στην Πτελέα, καθώς και Fr. 66, όπου δηλώνει ότι οι μυθικοί ήρωες Μάραθος και Έχεμος, 

έδωσαν τα ονόματά τους στον Μαραθώνα και την Εχεδημία.  
21 Fr. 55 – 56. Αναφέρει ότι οι Χαλδαίοι πήραν το όνομα του βασιλιά τους, Χαλδαίου, ο ο-

ποίος κατά τον Δικαίαρχο, υπήρξε ο ιδρυτής της Βαβυλώνας. 
22 Fr. 57 – 58. Στα μοναδικά σωζόμενα αποσπάσματα, τα οποία αφορούν την Αίγυπτο, δε-

σπόζει η μορφή του μυθικού φαραώ Σεσόγχωσι ή Σέσωστρι, ο οποίος σύμφωνα με τον Δι-

καίαρχο, υπέταξε ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου, ανακάλυψε την ιππασία και για να κατα-

πνίξει την πλεονεξία, εισήγαγε νόμο, ο οποίος υποχρέωνε τους υπηκόους του να ακολουθούν 

το επάγγελμα του πατέρα τους. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι ο Σέσωστρις απασχόλησε 

και τον Αριστοτέλη (Πολιτικά 1329 b 4 , 24 – 25 και Μετεωρολογικά 352 b 24 – 28). Ειδικό-

τερα για τον Σέσωστρι βλέπε και I. A. Ladynin, “Sesostris – Sesonchosis – Sesoosis: The Im-

age of the Great King of the Past and its Connotations of the Lybian Time in Egypt”, Cultural 

Heritage of Egypt and Christian Orient 5 (2010), σελ. 122-142.   
23 Fr. 60 και 62. Αυτή η περιγραφή των πολιτισμικών στοιχείων του Ελληνικού κόσμου εν-

δέχεται να περιλάμβανε ως ένα βαθμό και κριτική της λογοτεχνίας, καθώς ο Δικαίαρχος σε 

ένα από τα διατηρούμενα αποσπάσματα του έργου δήλωνε ότι η Μήδεια του Ευριπίδη στηρι-

ζόταν στο ομώνυμο έργο του Νεόφρονος (Fr. 63), άποψη με την οποία συμφωνούσε και ο 

Αριστοτέλης: «τὸ δρᾶμα δοκεῖ ὑποβαλέσθαι παρὰ Νεόφρονος διασκευάσας, ὡς Δικαίαρχος ἐν 

τῷ περὶ Ἑλλάδος βίου καὶ <Ἀριστοτέλης> ἐν ὑπομνήμασι» (πβ. και Rose, Fr. 635).   
24 Fr. 64. 
25 Fr. 65. 
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πριμιτιβισμού και ειδικότερα στην κατηγορία εκείνων, που συνδυάζουν τον 

χρονολογικό πριμιτιβισμό θεωρώντας ότι η ιστορία αποτελεί μια πορεία πα-

ρακμής του ανθρώπου με τον πολιτισμικό πριμιτιβισμό, κατά τον οποίο ο ιδεώ-

δης ανθρώπινος βίος είναι ο φυσικός, ασύλητος από την κοινωνική και τεχνο-

λογική εξέλιξη26.  

Η σύνδεση της πολιτικής φιλοσοφίας με την ιστορία, είναι περισσότερο 

εμφανής στο έργο του Δημήτριου Φαληρέα27, ο οποίος, όπως είναι γνωστόν, 

άσκησε πολιτική εξουσία τόσο στην Αθήνα, την οποία κυβέρνησε για μία δεκα-

ετία, όσο και στην Αίγυπτο, στην αυλή του Πτολεμαίου Σωτήρος. Αν και τα έρ-

γα του δεν σώζονται, πιθανότατα επιχειρούσε με αυτά να πραγματοποιήσει έ-

ναν απολογισμό των πεπραγμένων της δεκαετούς θητείας του στην διακυβέρ-

νηση των Αθηνών, προσφέροντας παράλληλα κάποια ιστορικά και πολιτιστικά 

στοιχεία για την πόλη. Φαίνεται ωστόσο ότι το έργο του δεν είναι απόλυτα α-

παλλαγμένο από ιδιοτελή κίνητρα, όπως είναι εμφανές από την δριμύτατη κρι-

τική που ασκεί στον χαρακτήρα του Δημοσθένη, τον οποίο χαρακτηρίζει ἐν τοῖς 

ὅπλοις αναξιόπιστο και τον κατηγορεί για χρηματισμό28. Αυτή η κριτική πρέπει 

να οφείλεται και σε διάσταση πολιτικών απόψεων ανάμεσα στον Φαληρέα, που 

ξεκινούσε τότε την πολιτική του σταδιοδρομία και τον ρήτορα, ο οποίος αποτε-

λούσε ήδη μία από τις κεντρικές μορφές της πολιτικής σκηνής των Αθηνών.   

Ο Δημήτριος ωστόσο, παρέθετε επίσης πολιτισμικά στοιχεία και προσω-

πικές κρίσεις για την αθηναϊκή κοινωνία, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα το νομο-

θετικό του έργο, στο οποίο φαίνεται ότι ένας βασικός στόχος υπήρξε η εξάλει-

ψη των υπερβολών στις κοινωνικές πρακτικές των συμπολιτών του29, ενώ μά-

λιστα επικρίνει τον Περικλή, διότι ξόδεψε μεγάλα χρηματικά ποσά για την κα-

τασκευή των Προπυλαίων: «Phalereus Demetrius qui Periclem principem 

                                                           
26 Fr. 49. Ο πριμιτιβισμός εκφράζεται και από άλλα φιλοσοφικά ρεύματα, όπως ο Κυνισμός 

(βλ. σχετ. J.L. Moles, “Cynic Cosmopolitanism”, στο The Cynics: The Cynic Movement in 

Antiquity and Its Legacy, R. B. Branham, M. Goulet-Cazé (eds.), University of California 

Press, Berkeley, 1996, σελ. 105 – 120), αλλά εν μέρει και από τη Στοά, όπως παρατηρούμε 

από τη θέση του Ποσειδώνιου, σύμφωνα με την οποία οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζούσαν ευτυ-

χείς, έχοντας γνώση της φιλοσοφίας, την οποία απώλεσαν στη συνέχεια (Fr. 284 EK = Sene-

ca, Epistulae Ad Lucilium 90, για τις θέσεις του Απαμέα, βλ. και S. Piggott, The Druids, 

Thames & Hudson, London, 1968). Σχετικά με τον πριμιτιβισμό βλ. και A.O. Lovejoy, G. 

Boas, Primitivism and Related Ideas in Antiquity, John Hopkins Press, Baltimore and Lon-

don, 1997, καθώς και J. Kingsley, Stoic Primitivism, London Consortium, Institute of Con-

temporary Arts, London, 2006. Ο πριμιτιβισμός βέβαια είναι ακόμη και σήμερα ζωντανός 

σαν αντίληψη, αφού εκπροσωπείται κυρίως μέσω του ρεύματος του αναρχο – πριμιτιβισμού 

με τα έργα των J. Zerzan, Τ. Kaczynski, D. Jensen κ.α.. 
27 Στον κατάλογο των έργων του, τον οποίο παραθέτει ο Διογένης Λαέρτιος (V 80 – 81), δια-

κρίνουμε τίτλους συγγραμμάτων, όπως τα Προοίμιον ἱστορικὸν, Περὶ τῆς δεκαετίας, Περὶ τῶν 

Ἰώνων, Διονύσιος, Χαλκιδικὸς, Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας, Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν, 

Περὶ δημαγωγίας, Στρατηγικῶν, τα οποία αναμφίβολα σχετίζονταν με την ιστοριογραφία είτε 

με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.  
28 Fr. 133.       
29 Fr. 135 – 139.  
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Graeciae vituperat quod tantam pecuniam in praeclara illa Propylaea co-

niecerit»30. Φροντίζει επιπλέον με τα έργα του Περὶ τῆς Ἀθήνησι νομοθεσίας  

και Περὶ τῶν Ἀθήνησι πολιτειῶν να προσφέρει πληροφορίες  σχετικά με το νο-

μικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τη νομική ζωή της πόλης στην εποχή του31. Η α-

πώλεια του έργου του δεν επιτρέπει να εξαχθούν απόλυτα ασφαλή συμπερά-

σματα σχετικά με την αξία του Φαληρέα ως ιστορικού, αλλά είναι δυνατόν να 

εικάσουμε ότι στα συγγράμματά του η ιστορία αναμειγνύεται αρκετά με την 

πολιτική, ενώ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του βρίσκεται η Αθήνα. Η σύν-

δεση της ιστορίας με την πολιτική, που παρατηρείται στο έργο του, είναι χαρα-

κτηριστική του Αριστοτέλη32 και πιθανότατα, ο Φαληρέας ακολουθεί την κα-

τεύθυνση του Λυκείου σε αυτόν τον τομέα, ενώ το ενδιαφέρον του για την το-

πική πολιτική ιστορία ίσως θα ήταν αρκετό, ώστε να προσδιοριστεί και ως “ατ-

θιδογράφος”, αν και η πολιτική του ιδιότητα αναμφίβολα θα επηρέαζε την ι-

στορική του κρίση.   

Έντονο ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία επέδειξε και ο Φανίας από την 

Ερεσό της Λέσβου, ο οποίος συνέταξε ένα σύγγραμμα τιτλοφορούμενο Πρυτά-

νεις Ἐρεσίων33, το οποίο φαίνεται ότι πραγματευόταν την ιστορία της γενέτει-

ράς του. Έγραψε επιπλέον τα έργα Περί τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων και Τυράννων 

ἀναίρεσις ἐκ τιμωρίας, ωθούμενος ενδεχομένως και από την δράση του ενάντια 

στους τυράννους της πατρίδας του: «τίνας δὲ Θεοφράστου καὶ Φαινίου τοὺς τῆς 

πατρίδος ἐκκοψάντων τυράννους;»34. Είναι πιθανόν οι τύραννοι που μνημονεύ-

ονται στο κείμενο να είναι ο Ευρισίλαος και ο Αγώνιππος και ενδέχεται ο Φα-

νίας να είχε εμπλακεί ενεργά στην προσπάθεια για την εκδίωξή τους. 

 Ήδη από το 350 π.Χ. κατείχαν την εξουσία της πόλης τρείς αδελφοί, των 

οποίων την τυραννική διακυβέρνηση έπαυσαν οι Μακεδόνες, με αποτέλεσμα η 

δημοκρατική κυβέρνηση που προέκυψε να ανεγείρει βωμούς στον Φιλίππιο Δί-

α. Ωστόσο οι δημοκρατικοί δεν διατήρησαν για πολύ την εξουσία αφού με την 

συνδρομή των Περσών, ο Ευρισίλαος και ο Αγώνιππος εγκαθίδρυσαν για άλλη 

μια φορά τυραννία, την οποία κατέλυσε εντέλει ο Αλέξανδρος και οι Ερέσιοι 

εκτέλεσαν τους τυράννους και εξόρισαν τους συγγενείς τους35. Όπως διακρίνε-

ται μάλιστα από υπάρχοντα επιγραφικά στοιχεία, η διακυβέρνηση των τυράν-

νων υπήρξε μία αρκετά δύσκολη περίοδος για την Ερεσό36 και οδήγησε τους 

                                                           
30 Fr. 137.  
31 Fr. 139 – 147. Πβ. και τις υποσ. 82 – 85 του προηγούμενου κεφαλαίου. 
32 Ῥητορική 1360 a 35 – 37.  
33 Fr. 17 – 19. 
34 Fr. 7. 
35 Βλ. ενδ. N.G.L. Hammond – F.W. Walbank, A History of Macedonia 336 – 167 B.C., Ox-

ford University Press, Oxford, 2001, σελ. 74 – 75. 
36 «ἐπειδὴ Ἀγώνιππος… πολ]ιορκήθε[ντας] [ἰς τὰν ἀ]κ[ρ]όπολιν [ἀ]νοικο[δ]όμ[η]σε καὶ τοὶ[ς 

πο][λίτα]ις δισμυρίοις στάτηρας εἰσέπραξε [καὶ] [τοὶ]ς Ἔλλανας ἐλαΐζετ[ο] καὶ τοὶς βώμοις 

ἀ[νέ][σ]καψε τῶ Δίος τῶ [Φ]ιλιππί[ω], καὶ πόλεμον ἐξε[νι][κ]άμενος πρὸς Ἀλέξανδρον καὶ 

τοὶς Ἔλλανας τοὶς μὲν πολίταις παρελόμενος τὰ ὄπλα ἐξεκλάϊσε ἐκ τᾶς πόλιος [πα]νδάμι, ταὶς 

δὲ γύνα[ι]κας καὶ ταὶς θυγάτερας συλλάβων καὶ ἔρξα[ις] ἐν τᾶ ἀκροπόλι τρισχιλίοις καὶ δια-
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πολίτες στην λήψη μέτρων, με τα οποία προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν ότι θα 

απέφευγαν δια παντός την επιβολή τυραννίας.  

Ενδεχομένως, αυτά τα έργα να αποτελούσαν τμήματα ενός ευρύτερου 

έργου, το οποίο εξέταζε διάφορους τύπους πολιτικής οργάνωσης ή τμήμα μιας 

εκτενέστερης μελέτης σχετικά με την τυραννία. Ασφαλώς, σε αυτά διαφαίνο-

νται τα πολιτικά κίνητρα που εμπνέουν το έργο του Φανία, ο οποίος με τα ιστο-

ρικά του συγγράμματα επιχειρεί να καταδικάσει την τυραννία, αλλά και να πα-

ρουσιάσει τα αρχεία της πόλης από την οποία κατάγεται, παρέχοντας συνάμα 

την χρονολογική σειρά των εξελίξεων, που ήταν σημαντικές για αυτήν37. Με 

αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά εφαρμόζει τις διδαχές της σχολής στην μελέτη της 

τοπικής ιστορίας, ενώ παράλληλα, κρατά και ο ίδιος την ιστορία συνδεδεμένη 

με την πολιτική.  

Επιπλέον, αποτελεί αξιοπρόσεκτο γεγονός ότι ένα από τα έργα, έχει ως 

κύριο θέμα τους τυράννους της Σικελίας και το ενδιαφέρον του Φανία για την 

εξέλιξη της τυραννίας στο νησί, αναμφίβολα συνδέεται με την κυριαρχία αυτής 

της μορφής πολιτικής οργάνωσης στον χώρο της δυτικής Μεσογείου38. Ένας 

επιπλέον παράγοντας, για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντός του για την Σικελία, 

υπήρξε αδιαμφισβήτητα η ανάμειξη του Πλάτωνος με τα πολιτικά δρώμενα των 

Συρακουσών, ενώ επίσης, οι απόψεις του Αριστοτέλη σχετικά με τη φύση των 

επαναστάσεων39, πρέπει να έδωσαν στον Φανία το έναυσμα να μελετήσει αυτό 

το πολίτευμα. Άλλωστε, το έργο «τυράννων ἀναίρεσις ἐκ τιμωρίας», πιθανότατα 

αποτελούσε μια εξειδικευμένη μελέτη, η οποία συνέχιζε τη σκέψη του Αριστο-

τέλη, αναλύοντας και μελετώντας τα αίτια της κατάλυσης της τυραννίας40. 

Ο Φανίας, εκθέτοντας διάφορες πτυχές του βίου διαφόρων τυράννων, έ-

χει πιθανότατα ως στόχο, μέσω της παράθεσης μιας συλλογής παραδειγμάτων, 

τα οποία αντλούν την προέλευσή τους από τον χώρο της βιογραφίας, να παρου-

σιάσει τους φιλοσοφικούς και πολιτικούς του προβληματισμούς. Η τεχνοτροπία 

που χρησιμοποιεί σε αυτά τα έργα, καθώς αναμειγνύει τη βιογραφία με τα α-

νέκδοτα, τοποθετεί το έργο του στην παράδοση των Χρειῶν.  

Στα υπόλοιπα σωζόμενα χωρία των ιστορικών μελετών του Φανία, εξέ-

χουσα θέση καταλαμβάνουν τα στοιχεία που προσφέρει για δύο σημαίνουσες 

                                                                                                                                                                                     

κοσίο[ις] στάτηρας εἰσέπραξε, ταν δὲ πόλιν καὶ τὰ ἶρ[α] διαρπάσαις μετὰ τῶν [λα]ΐσταν 

ἐνέπρησε κα[ὶ] σ[υ]γκατέκαυσε σώματα [τῶν] πολίταν, καὶ τὸ τ[ε]λεύταιον ἀφικόμενος πρὸς 

Ἀλέξανδρον κατ[ε]ψεύδετο καὶ διεβάλλετο τοὶς πολίταις· κρῖνα[ι] [μ]ὲν αὖτον κρύπται ψάφιγγι 

ὀμόσσαντας περ[ὶ] [θ]ανάτω» [Inscriptiones Graecae XII (2) 526, Βλ. περισσότερα σχετ. με 

αυτό το κείμενο στο J. Bert Lott, “Phillip II, Alexander, and the Two Tyrannies of Eresos of 

‘IG’ XII.2.526”, Phoenix 50 (1996), σελ. 26 – 40]. 
37 Ο C. W. Fornara θεωρεί ότι αυτός είναι ο στόχος των αρχαίων ὡρογράφων (The Nature of 

History in Ancient Greece and Rome, California University Press, Berkeley, 1988, σελ. 21). 
38 Πβ. και K. Lomas, “Tyrants and the polis – Migration, identity and urban development in 

Sicily”, στο Ancient tyranny, S. Lewis (ed.), Edinburgh University Press, Edinburgh, 2006, 

σελ. 95 – 118.  
39 Πολιτικά 1316 a 1 – 1316 b 27 . 
40 Πολιτικά 1312 a 39 – b 38.  



400 
 

μορφές της κλασικής Αθήνας, τον Σόλωνα και τον Θεμιστοκλή. Οι πληροφορί-

ες του αποτελούν περισσότερο στοιχεία βιογραφικού έργου και ενδεχομένως 

αυτό να αποτελεί μια ένδειξη ότι το ύφος των ιστοριογραφικών του έργων δεν 

απέχει πολύ από το αντίστοιχο των βιογραφικών του συγγραμμάτων41, αλλά τα 

χωρία που διατηρούνται εστιάζουν στο πολιτικό και νομοθετικό έργο του Σό-

λωνα και παρουσιάζουν τμήματα της ζωής του Θεμιστοκλή, του οποίου η ευφυ-

ΐα εξαίρεται, ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διήγηση του Φανία 

σχετικά με την ανθρωποθυσία τριών επιφανών Περσών στον ωμηστή Διόνυσο, 

πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας42. Ωστόσο, καθώς η λατρεία αυτού του θεού 

είναι συνδεδεμένη με την πατρίδα του Φανία43 και δεν σχετίζεται με την Αθήνα, 

έχει υποστηριχτεί ότι ο Φανίας πιθανότατα ανέφερε το συμβάν έχοντας κάποιο 

παλαιότερο έργο ως πηγή του44 και ενδεχομένως στην περίπτωση κατά την ο-

ποία ισχύει αυτό, αποδεχόμενος ότι η πηγή του ήταν τεκμηριωμένη, αναγνώρι-

σε ομοιότητες ανάμεσα σε αυτήν και τις σχετικές με τον ωμηστή δοξασίες, οι 

οποίες θα του ήταν οικείες. Φρόντισε έτσι να συμπεριλάβει την διήγηση στο 

έργο του, προσδίδοντάς της έτσι αληθοφάνεια, η οποία πήγαζε από το κύρος 

του. 

Αυτή η διήγηση αποτελεί βέβαια μύθευμα, αφού περιέχει αρκετά στοι-

χεία, τα οποία όπως παρατηρεί ο A. Henrichs, αντιγράφουν με ακρίβεια το πρό-

τυπο των μυθικών ιστοριών ανθρωποθυσίας, αφού αναφέρεται η ύπαρξη θεό-

σταλτων σημείων (αναλαμπή της φλόγας και φτέρνισμα), η σκηνή διαδραματί-

ζεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση (λίγο πριν τη ναυμαχία), η βία 

παίρνει τελετουργική μορφή και υπάρχει η αναλογία με τη θυσία των ζώων, 

ενώ ακόμη ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την χρονική απόσταση, που υπάρχει 

ανάμεσα στα γεγονότα και το έργο του, σαν τείχος, ώστε να διαχωρίσει τη δική 

                                                           
41 Βλ. σχετ. με την μέθοδο άντλησης στοιχείων από τα έργα των βιογραφούμενων και την 

αξιοποίηση των ανεκδότων ως προς αυτόν τον σκοπό και το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του 

μέρους. Ειδικότερα στην περίπτωση της ιστοριογραφίας φαίνεται ότι ο Φανίας αξιοποιεί το 

ανεκδοτολογικό υλικό προκειμένου να δημιουργήσει δραματική κορύφωση αξιοποιώντας 

ταυτόχρονα το χάρισμά του να εντοπίζει την χρονική περίοδο των συμβάντων, ώστε να επι-

κυρώσει αυτά τα ανέκδοτα (C. Cooper, “Phainias’ Historiographical and Biographical Meth-

od: Chronology and Dramatization”, στο O. Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), Phaenias of 

Eresus: Text, Translation, and Discussion, οπ. παρ, σελ. 253 – 271).  
42 Fr. 25. O Πλούταρχος αναφέρει το συμβάν άλλες δύο φορές (Ἀριστείδης 9, 2 και Πελοπί-

δας 21, 3). Σχετικά με το ιστορούμενο περιστατικό βλέπε και D.D. Hughes, Human Sacrifice 

in Ancient Greece, Routledge, London, 1991, σελ. 111 – 115. 
43 Υπήρχε μάλιστα ιερό του θεού στην γειτονική της Ερεσού πόλη, Άντισσα (βλ. σχετ. και 

E.L. Shields, The Cults of Lesbos, G. Banta Publishing, Menasha Wisconsin, 1917, σελ. 59 – 

60). Σχετικά με αυτήν την πτυχή της διονυσιακής λατρείας βλέπε L.R. Farnell, The Cults of 

the Greek States, vol. V, Clarendon Press, Oxford, 1909, σελ. 164 – 172.  
44 Πιθανόν να αποτελεί πηγή του Φανία ο Κτησίας ο Κνίδιος (Βλ. σχετ. A.R. Burn, “Review: 

The Persian Invasions”, The Classical Review, 14 (1964), σελ. 83 – 85, αλλά και T. Buckley, 

Aspects of Greek History, 750-323 BC: A Source-Based Approach, Routledge, London – 

New York, 1996, σελ. 162).  
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του θέση και αυτή των αναγνωστών του, από το συμβάν45. Ο Φανίας διαχειρί-

ζεται αυτήν την εξιστόρηση, επιδιώκοντας να επισημάνει πόσο λεπτά και ευά-

λωτα είναι τα όρια ανάμεσα στην λογική του πολιτισμού και τον παραλογισμό 

της βαρβαρότητας. Επιχειρεί ουσιαστικά, έχοντας υπ’ όψιν την αριστοτελική 

σύγκριση ανάμεσα στην ιστορία και την ποίηση, μέσω της παράθεσης των πρά-

ξεων των προσώπων που εμπλέκονται, του τί Θεμιστοκλής ἔπραξεν ἢ τί ἔπαθεν, 

να εξυψώσει την ιστορία από απλή παρουσίαση επιμέρους συμβάντων, από τὸ 

δὲ καθ' ἕκαστον, σε μία επιστήμη περισσότερο φιλοσοφική, η οποία θα περι-

γράφει το καθόλου και θα την καθιστά εξίσου σημαντική με την ποίηση.  

Επιμέλεια για την μελέτη της τυραννίας διακρίνουμε και στο ιστορικό 

έργο του Ιερώνυμου, ο οποίος επέδειξε ενδιαφέρον για την έρευνα της ιστορίας, 

προβάλλοντας πολιτισμικά γνωρίσματα μέσα από τα έργα του46. Μελέτησε το 

φαινόμενο του παιδικού έρωτα, όπως αυτό εκφράστηκε μέσα από τα παραδείγ-

ματα διαφόρων ιστορικών προσώπων και ανέφερε ότι οι αρχαίοι ενθάρρυναν 

αυτό το φαινόμενο, καθώς θεωρούσαν ότι είχε τη δυνατότητα να συμβάλει στην 

ανατροπή των τυραννικών καθεστώτων: « Ἱερώνυμος δ' ὁ περιπατητικὸς περι-

σπουδάστους φησὶν γενέσθαι τοὺς τῶν παίδων ἔρωτας, ὅτι πολλάκις ἡ τῶν νέων 

ἀκμὴ καὶ τὸ πρὸς ἀλλήλους ἑταιρικὸν συμφρονῆσαν πολλὰς τυραννίδας κα-

θεῖλεν»47. Αν και δείχνει θετικά διακείμενος απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, 

καθώς μάλιστα δηλώνει ότι οι τύραννοι επιχειρούν με έντονο ζήλο να το απο-

θαρρύνουν, πιθανότατα η αντίληψή του υπαγορεύεται από την πλατωνικής 

προέλευσης διάκριση του έρωτα σε πνευματικό και σωματικό. Άλλωστε, ο ίδιος 

εκθέτει την ακολασία του Σοφοκλή, η οποία αντιπαραβάλλεται με το πάθος του 

Ευριπίδη για τις γυναίκες: «φιλομεῖραξ δὲ ἦν ὁ Σοφοκλῆς, ὡς Εὐριπίδης φιλογύ-

νης»48.  

Ενδεχομένως το έργο του Ιερώνυμου, το οποίο τιτλοφορείται Σποράδην 

Ὑπομνήματα να είναι το ίδιο με το σύγγραμμα, το οποίο φέρει τον τίτλο Ἱστορι-

κά Ὑπομνήματα. Η μοναδική αναφορά στον πρώτο τίτλο υπάρχει μόνο στον 

Διογένη Λαέρτιο (Ι 26 και ΙΙ 14) και πιθανότατα περιγράφει τον χαρακτήρα του 

έργου, καθώς τα σωζόμενα χωρία φανερώνουν την ανεκδοτολογική μορφή του 

συγγράμματος, το οποίο φαίνεται να αποτελείται από σκόρπια παραθέματα, τα 

                                                           
45 “Demythologizing the Past, Mythisizing the Present – Myth, History and the Supernatural 

at the Dawn of the Hellenistic Period”, στο From Myth to Reason? – Studies in the Develop-

ment of Greek Thought, R.G.A. Buxton (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2001, σελ. 

223 – 248. 
46 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διήγησή του σχετικά με τις εξαιρετικές ικανό-

τητες των υφαντών Ακέσα και Ελίκωνος (Fr. 48). 
47 Fr. 34. Σε αυτό το κείμενο, εκθέτει τις περιπτώσεις των Ιερολοχιτών, των Αρμοδίου και 

Αριστογείτονος, καθώς και των Χαρίτωνος και Μελανίππου. Αυτή η αντίληψη εμφανίζεται 

και στο πλατωνικό Συμπόσιον (182 b – c). 
48 Fr. 35. Σχετικά με το πάθος του Ευριπίδη για τις γυναίκες βλ. και: «φιλογύνης δ' ἦν καὶ 

Εὐριπίδης ὁ ποιητής. Ἱερώνυμος γοῦν ἐν Ἱστορικοῖς Ὑπομνήμασίν φησιν οὕτως ’εἰπόντος Σο-

φοκλεῖ τινος ὅτι μισογύνης ἐστὶν Εὐριπίδης, ἔν γε ταῖς τραγῳδίαις, ἔφη ὁ Σοφοκλῆς· ἐπεὶ ἔν γε 

τῇ κλίνῃ φιλογύνης» (Fr. 36).  
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οποία εκτείνονται σε διάφορα ερευνητικά πεδία. Αν κρίνουμε από τον τίτλο, το 

συνεκτικό στοιχείο ανάμεσα σε αυτά είναι ότι αναφέρονται σε διάφορα ιστορι-

κά γεγονότα, αλλά περισσότερο φαίνεται να ισορροπεί το έργο ανάμεσα στην 

ιστοριογραφία και το δημιούργημα κάποιου ιστοριοδίφη. Ο Ιερώνυμος συχνά 

επιχειρεί να αναζητήσει τα αίτια, τα οποία βρίσκονται πίσω από τα περιστατικά, 

που παραθέτει (Fr. 34, 44 και 45) αλλά φαίνεται να απουσιάζει από το έργο έ-

νας περισσότερο συνεκτικός χαρακτήρας αφού τα περισσότερα χωρία είναι α-

πλώς περιγραφικά, αν και αυτό ίσως να οφείλεται στον τρόπο, με τον οποίον 

εντάσσουν οι πηγές μας τα χωρία στα δικά τους έργα. 

Βέβαια το έργο του δεν είναι καθαρά ιστορικό, αλλά περιέχει αναφορές 

σε επιστημονικές παρατηρήσεις, πολιτισμικά, ηθικά και πολιτικά στοιχεία, ό-

πως αναφέρθηκε παραπάνω και αυτό οφείλεται στην σημασία, την οποία δια-

δραματίζει η ανεκδοτολογία στα έργα της σχολής. Τα ανέκδοτα αποτελούν για 

την σχολή την πρώτη ύλη, ανεξάρτητα από το πλαίσιο στο οποίο παρατίθενται, 

μέσω της οποίας, θα αποκτηθεί η ουσιώδης γνώση για το παρελθόν. Το έργο 

του Ιερώνυμου δεν αποτελεί πολιτική ιστορία παρά τα σχετικά ψήγματα, που 

εντοπίζονται σε αυτό αλλά φαίνεται ότι ούτε μπορεί να χαρακτηριστεί πολιτικό, 

αφού ουσιαστικά περισσότερο συνιστά διήγηση γεγονότων. Μάλιστα με εξαί-

ρεση το χωρίο, το οποίο περιγράφει τα παιδικά, δεν εντοπίζουμε κάποιο άλλο 

σημείο, όπου ο συγγραφέας να κάνει το βήμα σε αυτό το έργο, για να περάσει 

από την θεωρία στο πιο πρακτικό πεδίο της πολιτικής επιστήμης. 

Η μελέτη της ιστορίας απασχόλησε και τον Πραξιφάνη στο σύγγραμμά 

Περὶ ἱστορίας, το οποίο, σύμφωνα με την άποψη του C.O. Brink, είχε τη μορφή 

ενός διαλόγου ανάμεσα στον Θουκυδίδη και πέντε γνωστούς σύγχρονούς του 

ποιητές και διαδραματιζόταν στην αυλή του βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλα-

ου49. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, τα οποία να τεκμηριώνουν αυτήν 

την άποψη50 και είναι δυνατόν να υποθέσουμε σχετικά με το έργο αυτό ότι εξε-

τάζει την θεωρία της ιστοριογραφίας, την οποία μελετά υπό το πρίσμα της σύ-

γκρισης, που κάνει ο Αριστοτέλης ανάμεσα σε αυτήν και την ποίηση. Φαίνεται 

ότι με αυτό το έργο ο Πραξιφάνης επιχειρούσε να παρουσιάσει τη σχέση ανά-

μεσα στην ιστορία, την οποία εκπροσωπούσε ο Θουκυδίδης και στα διάφορα 

ποιητικά είδη, τα οποία αντιπροσώπευαν οι συνομιλητές του51. Στο απόσπασμα 

                                                           
49 C.O. Brink, “Callimachus and Aristotle: An Inquiry into Callimachus' ПΡΟΣ ПΡΑΞΙΦΑ-

ΝΗΝ”, Classical Quarterly 40 (1946), σελ. 11 – 26. Η μοναδική μνεία που υπάρχει για το 

έργο Περὶ ἱστορίας, προέρχεται από τον Μαρκελλίνο και οι ποιητές που μνημονεύονται σε 

αυτή είναι ο κωμικός Πλάτων, ο τραγικός Αγάθων, οι επικοί ποιητές Χοιρίλος ο Σάμιος και 

Νικήρατος, και ο λυρικός Μελανιππίδης. 
50 F. W. Walbank, Polybius, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1990, 

σελ. 36 – 37. 
51 Βλ. σχετ. και M. Corradi, “Thucydides adoxos and Praxiphanes”, στο Praxiphanes of Myti-

lene and Chamaeleon of Heraclea, E. Martano et al. (eds.), Transaction Publishers, New 

Brunswick, New Jersey, 2012, σελ. 495 – 424. Έχει υποστηριχθεί και η άποψη πως ο Θουκυ-

δίδης, ο οποίος αναφέρεται στο κείμενο του Πραξιφάνη δεν είναι ο γνωστός ιστορικός, αλλά 
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δηλώνεται ότι ο Θουκυδίδης απήλαυσε μεγάλης φήμης μετά τον θάνατο του 

Αρχέλαου, καθώς πριν δεν ήταν τόσο διάσημος: «συνεχρόνισε δ', ὥς φησι Πρα-

ξιφάνης ἐν τῷ περὶ ἱστορίας, Πλάτωνι τῷ κωμικῷ, Ἀγάθωνι τραγικῷ, Νικηράτῳ 

ἐποποιῷ καὶ Χοιρίλῳ καὶ Μελανιππίδῃ. καὶ ἐπεὶ μὲν ἔζη Ἀρχέλαος, ἄδοξος ἦν ὡς 

ἐπὶ πλεῖστον, ὡς <ὁ> αὐτὸς Πραξιφάνης δηλοῖ, ὕστερον δὲ δαιμονίως ἐθαυμά-

σθη»52.  

Συνοψίζοντας, διακρίνουμε ότι η ιστοριογραφία αποτέλεσε σημείο έλξης 

των περιπατητικών φιλοσόφων, οι οποίοι καταπιάνονται με αυτήν, ερειδόμενοι 

στην αριστοτέλεια αντίληψη κατά την οποία η ιστορία είναι υποδεέστερη της 

ποίησης. Επιχειρώντας να εξετάσουν αυτήν την άποψη και δεχόμενοι και εξω-

τερικές επιρροές, κάποιοι επιχείρησαν να τροποποιήσουν την συγγραφή της ι-

στορίας, προσφέροντας έτσι διαφορετικές και ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, 

όπως αυτή του Δικαίαρχου. Η ιστοριογραφία συνδέθηκε ακόμη, από άλλους, 

όπως ο Δημήτριος ο Φαληρέας και ο Φανίας, με την πολιτική, ενώ χρησιμοποι-

ήθηκε ως απαραίτητο βοήθημα για τις επιστημονικές έρευνες της σχολής σε 

διάφορους τομείς. Έτσι, το Λύκειον άνοιξε νέους δρόμους στην ιστορία των ε-

πιστημών, ενώ η ιστοριογραφία συζευγνύεται με άλλες επιστήμες, όπως η γεω-

γραφία, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την ολιστική αντιμετώπιση φιλοσοφίας, 

ιστορίας και φυσικών επιστημών από φιλοσόφους της ύστερης ελληνιστικής 

εποχής, όπως ο Μέσος Στωικός Ποσειδώνιος ο Απαμέας, ή Ρόδιος53.   

 

 

                                                                                                                                                                                     

κάποιος ποιητής, που φέρει το ίδιο όνομα (βλ. ενδ. C. W. Fornara, The Nature of History in 

Ancient Greece and Rome, University of California Press, Berkeley, 1988, σελ. 131 – 132).  
52 Fr. 18 (=Βίος Θουκυδίδου 29).  
53 Βλ. σχετ. Ε. Καραμπατζάκη - Περδίκη, Ο Ποσειδώνιος και η Αρχαία Στοά – Συμβολή στη 

μελέτη της Στωικής φιλοσοφίας, Τυπογραφείο Παν/μιου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1998, σελ. 

289, αλλά και της ιδίας Ποσειδώνιος: Απαμεύς ή Ρόδιος – Ελληνιστική φιλοσοφία και επι-

στήμη, εκδ, Ζήτρος, Θες/νικη, 2011. 
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12. Οι περιπατητικές διαδρομές της ρητορικής τέχνης1 

 

 
Η ρητορική τέχνη παρουσιάζεται από τον Αριστοτέλη, ως αντιστρόφως 

ανάλογη της διαλεκτικής, καθώς και οι δύο καταπιάνονται με ζητήματα, σχετι-

κά με τα οποία όλοι οι άνθρωποι εκφέρουν γνώμη και δεν απαιτείται η γνώση 

κάποιας συγκεκριμένης επιστήμης: «Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλε-

κτικῇ· ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων 

ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης· διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ 

μετέχουσιν ἀμφοῖν· πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ 

ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν»2. Η ρητορική κατά τον Σταγειρίτη, 

αποτελεί δυνατότητα, η οποία επιτρέπει την αποκάλυψη των πιθανών μεθόδων 

πειθούς σε κάθε δεδομένο ζήτημα: «Ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις περὶ ἕκαστον 

τοῦ θεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν»3. Συνδέοντας εμφανώς τον ρητορικό λό-

γο με ηθικές προαιρέσεις και πράξεις αλλά και με πολιτικούς θεσμούς, εντοπί-

ζει τρία είδη αυτής της τέχνης, την συμβουλευτική ρητορική, η οποία αφορά το 

μέλλον και προτρέπει προς κάτι ωφέλιμο και αποτρέπει από κάτι επιβλαβές, την 

δικανική, η οποία αφορά το παρελθόν και εξετάζει τη νομιμότητα μιας πράξης 

και την επιδεικτική ρητορική, η οποία σχετίζεται με το παρόν και με την οποία 

επαινείται το καλό και ψέγεται η αισχρότητα: «τέλος δὲ ἑκάστοις τούτων ἕτερόν 

ἐστι, καὶ τρισὶν οὖσι τρία, τῷ μὲν συμβουλεύοντι τὸ συμφέρον καὶ βλαβερόν· ὁ 

μὲν γὰρ προτρέπων ὡς βέλτιον συμβουλεύει, ὁ δὲ ἀποτρέπων ὡς χείρονος ἀπο-

τρέπει, τὰ δ' ἄλλα πρὸς τοῦτο συμπαραλαμβάνει, ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, ἢ καλὸν ἢ 

αἰσχρόν· τοῖς δὲ δικαζομένοις τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον, τὰ δ' ἄλλα καὶ οὗτοι συ-

μπαραλαμβάνουσι πρὸς ταῦτα· τοῖς δ' ἐπαινοῦσιν καὶ ψέγουσιν τὸ καλὸν καὶ τὸ 

αἰσχρόν, τὰ δ' ἄλλα καὶ οὗτοι πρὸς ταῦτα ἐπαναφέρουσιν»4.  

                                                           
1 Όπως σε όλα τα κεφάλαια, τα οποία προηγήθηκαν και στο παρόν δεν πρόκειται να αποπει-

ραθούμε να παρουσιάσουμε εκτενώς τις αριστοτελικές αντιλήψεις για το θέμα, αλλά θα πε-

ριοριστούμε σε μία συνοπτική και επιφανειακή περιγραφή των απόψεών του, οι οποίες θα 

χρησιμεύσουν ως οδηγός προκειμένου να εξετάσουμε τις θέσεις των διαδόχων του.  
2 Ῥητορική 1354 a1 – 6.  
3 Ῥητορική 1355 b 25 – 26.   
4Ῥητορική 1358 b 20 – 28. Πβ. και 1358 b 13 – 18 καθώς και b 6 – 13: «ὥστ' ἐξ ἀνάγκης ἂν 

εἴη τρία γένη τῶν λόγων τῶν ῥητορικῶν, συμβουλευτικόν, δικανικόν, ἐπιδεικτικόν. συμβουλῆς 

δὲ τὸ μὲν προτροπή, τὸ δὲ ἀποτροπή· ἀεὶ γὰρ καὶ οἱ ἰδίᾳ συμβουλεύοντες καὶ οἱ κοινῇ δημηγο-

ροῦντες τούτων θάτερον ποιοῦσιν. δίκης δὲ τὸ μὲν κατηγορία, τὸ δ' ἀπολογία· τούτων γὰρ ὁπο-

τερονοῦν ποιεῖν ἀνάγκη τοὺς ἀμφισβητοῦντας. ἐπιδεικτικοῦ δὲ τὸ μὲν ἔπαινος τὸ δὲ ψόγος». 

Βλ. και 1358 a 36 – b 2, όπου αναφέρει ότι υπάρχουν τρία ρητορικά είδη σε αντιστοιχία με 

τα είδη του ακροατηρίου, στο οποίο απευθύνονται: «Ἔστιν δὲ τῆς ῥητορικῆς εἴδη τρία τὸν 

ἀριθμόν· τοσοῦτοι γὰρ καὶ οἱ ἀκροαταὶ τῶν λόγων ὑπάρχουσιν ὄντες. σύγκειται μὲν γὰρ ἐκ 

τριῶν ὁ λόγος, ἔκ τε τοῦ λέγοντος καὶ περὶ οὗ λέγει καὶ πρὸς ὅν, καὶ τὸ τέλος πρὸς τοῦτόν ἐστιν, 

λέγω δὲ τὸν ἀκροατήν». Για την σχέση ανάμεσα στην ρητορική τέχνη και την ηθική βλ. και 

Γ.Π. Μπαρμπούτης, Ρητορική και ηθική κατά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Μελέτη για τη 
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Στον διάδοχο του Αριστοτέλη Θεόφραστο5 χρεώνεται η συγγραφή αρκε-

τών ρητορικών συγγραμμάτων από τον Διογένη Λαέρτιο6 και το έργο του κα-

ταπιάνεται με ορισμούς και διασαφήσεις όρων και την πραγμάτευση πρακτικών 

πλευρών της ρητορικής. Ο ίδιος αναγνώριζε την ύπαρξη τριών τύπων ύφους, 

ένα απλό, ένα μεγαλειώδες και ένα μεικτό7, ενώ έδινε μεγάλη σημασία στην 

εμφάνιση του ρήτορα: «Ἕρμιππος δέ φησι Θεόφραστον παραγίνεσθαι εἰς τὸν πε-

ρίπατον καθ' ὥραν λαμπρὸν καὶ ἐξησκημένον, εἶτα καθίσαντα διατίθεσθαι τὸν 

λόγον οὐδεμιᾶς ἀπεχόμενον κινήσεως οὐδὲ σχήματος ἑνός. καί ποτε ὀψοφάγον 

μιμούμενον ἐξείραντα τὴν γλῶσσαν περιλείχειν τὰ χείλη»8. Επιπλέον, ανέφερε ότι 

υπάρχουν δύο είδη λέξεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κάποιον 

                                                                                                                                                                                     

σχέση του δημόσιου λόγου με την ηθική υπό το φως του πλατωνικού και του αριστοτελικού 

στοχασμού, Έννοια, Αθήνα, 2016. 
5 Σχετικά με το ενδιαφέρον του Θεόφραστου για τη ρητορική βλέπε και D.C. Innes, “The-

ophrastus and the Theory of Style”, στο Theophrastus of Eresus – On his Life and Work, 

W.W. Fortenbaugh et al. (eds.), Rutgers University Press, New Brunswick, 1985, σελ. 251 – 

263̇· S.A. White, Theophrastus and Callisthenes, Influences on Peripatetic Rhetoric: Essays 

in Honor of William W. Fortenbaugh, D. C. Mirhady (ed.), Brill, Leiden, 2007, σελ. 211 – 

230· J. Vanderspoel, “Hellenistic Rhetoric in Theory and Practice”, στο A Companion to 

Greek Rhetoric, I. Worthington (ed.), Blackwell Publishing, Malden, Oxford, 2010, σελ. 124 

– 138· W. W. Fortenbaugh, Theophrastean Studies, F. Steiner, Wiesbaden, 2003, σελ. 195 – 

294 και του ιδίου Theophrastus of Eresus – Sources for his Writings, Thought and Influence: 

Commentary, Vol. 8, Sources on Rhetoric and Poetics (Texts 666 – 713), Brill, Leiden – Bos-

ton, 2005.  
6 Διογένης Λαέρτιος V 42 – 50.   
7 Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς, Περί τῆς Δημοσθένους λέξεως 2 – 3 (=Theophrastus, Forten-

baugh Fr. 685). Ο Διονύσιος αναγνωρίζοντας τον Δημοσθένη ως τον ικανότερο ρήτορα του 

αποδίδει το μεικτό ρητορικό ύφος ως γνώρισμα της τέχνης του, χαιρετίζοντάς τον μάλιστα 

ως αναμορφωτή αυτού του ύφους. Αυτή η προτίμηση απέναντι στο μεικτό ρητορικό ύφος, το 

οποίο εντοπίζεται στο μέσο μεταξύ του απλού ύφους (το οποίο εκπροσωπεί ο Λυσίας και εί-

ναι κατάλληλο για ιδιωτικές συζητήσεις λόγω της λιτότητάς του) και του μεγαλειώδους ύ-

φους (το οποίο εκπροσωπούν ο Θουκυδίδης και ο Γοργίας και είναι περίτεχνο, υπερβολικό 

και φανταχτερό) αναμφίβολα απηχεί την επίδραση της αριστοτελικής προτίμησης στη μεσό-

τητα. Πιθανότατα αυτά τα τρία είδη γλωσσικού ύφους δεν έχουν κάποια αντιστοιχία με τα 

είδη των ρητορικών λόγων, αφού όλα έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορους συγγραφείς, α-

φού για παράδειγμα αναφέρεται ότι το απλό ύφος έχει γίνει το μέσο με το οποίο εκφράστη-

καν συγγραφεῖς τε καὶ φιλοσόφοι καὶ ῥήτορες καὶ γὰρ οἱ τὰς γενεαλογίας ἐξενέγκαντες καὶ οἱ 

τὰς τοπικὰς ἱστορίας πραγματευσάμενοι καὶ οἱ τὰ φυσικὰ φιλοσοφήσαντες καὶ οἱ τῶν ἠθικῶν 

διαλόγων ποιηταί, ὧν ἦν τὸ Σωκρατικὸν διδασκαλεῖον πᾶν ἔξω Πλάτωνος, καὶ οἱ τοὺς δημη-

γορικοὺς ἢ δικανικοὺς συνταττόμενοι λόγους ὀλίγου δεῖν πάντες ταύτης ἐγένοντο τῆς προαιρέ-

σεως (2). Ωστόσο η πηγή αυτού του διαχωρισμού σε αυτά τα είδη μπορεί να αναζητηθεί στον 

Αριστοτέλη (Ῥητορική  1113 b 3 – 1114 a 29): «Δεῖ δὲ μὴ λεληθέναι ὅτι ἄλλη ἑκάστῳ γένει 

ἁρμόττει λέξις. οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ γραφικὴ καὶ ἀγωνιστική, οὐδὲ δημηγορικὴ καὶ δικανική» (1113 b 

3 – 5). Ο ίδιος μάλιστα θεωρεί ότι αρμόζει περισσότερο στο γραπτό ύφος η ακριβολογία ενώ 

στο προφορικό η θεατρικότητα (1113 b 8 – 9) και εντοπίζει ακόμη διαφορές ανάμεσα στο 

ύφος, το οποίο αρμόζει στη δημηγορία και εκείνο των δικανικών λόγων, αφού οι δημηγορίες 

απευθύνονται στον δήμο, ενώ οι δικανικοί λόγοι σε έναν δικαστή (1114 a 8 – 14). 
8 Fr. 51.  



406 
 

λόγο, ένα ποιοτικά καλό και ένα υποδεέστερο αυτού και επισήμαινε ότι σε ό-

ποια περίσταση ο ρήτορας δεν δύναται να αποφύγει την χρήση λέξεων, οι οποί-

ες ανήκουν στο δεύτερο είδος, οφείλει να βελτιώνει τις προτάσεις του, εισάγο-

ντας λέξεις του πρώτου είδους: «εἴρηται δέ τινα περὶ τούτων καὶ Θεοφράστῳ τῷ 

φιλοσόφῳ κοινότερον ἐν τοῖς περὶ λέξεως, ἔνθα ὁρίζει, τίνα ὀνόματα φύσει καλά 

[παραδείγματος ἕνεκα], ὧν συντιθεμένων καλὴν οἴεται καὶ μεγαλοπρεπῆ γενήσε-

σθαι τὴν φράσιν, καὶ αὖθις ἕτερα μικρὰ καὶ ταπεινά, ἐξ ὧν οὔτε ποίημα χρηστὸν 

ἔσεσθαί φησιν οὔτε λόγον. καὶ μὰ Δία οὐκ ἀπὸ σκοποῦ ταῦτα εἴρηται τῷ ἀνδρί. εἰ 

μὲν οὖν ἐγχωροίη πάντ' εἶναι τὰ μόρια τῆς λέξεως ὑφ' ὧν μέλλει δηλοῦσθαι τὸ 

πρᾶγμα εὔφωνά τε καὶ καλλιρήμονα, μανίας ἔργον ζητεῖν τὰ χείρω· εἰ δὲ ἀδύνα-

τον εἴη τοῦτο, ὥσπερ ἐπὶ πολλῶν ἔχει, τῇ πλοκῇ καὶ μίξει καὶ παραθέσει πειρατέ-

ον ἀφανίζειν τὴν τῶν χειρόνων φύσιν, ὅπερ Ὅμηρος εἴωθεν ἐπὶ πολλῶν ποιεῖν»9.    

Αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ιστορία της ρητορικής, 

όπως αναπτύχθηκε από τους φιλοσοφικούς διαδόχους του Αριστοτέλη, εντοπί-

ζεται στον Δημήτριο από το Φάληρο, ο οποίος συνδύασε το ενδιαφέρον για τη 

φιλοσοφία με την άσκηση πολιτικής δραστηριότητας. Συνέταξε αρκετά έργα 

σχετικά με την ρητορική τέχνη10, με τα οποία φαίνεται ότι επιχείρησε να πα-

ρουσιάσει τις απόψεις του, αλλά και να περιγράψει την ιστορία της τέχνης, αλ-

λά από αυτά τα συγγράμματα διατηρούνται ελάχιστες αναφορές, ανάμεσα στις 

οποίες διακρίνονται κάποια αναφορά στον Ξενοκράτη11, μία στον Αισχίνη12 και 

μία ανάλυση ενός είδους ρητορικού λόγου, του δικανικοῦ τοῦ ἐντευκτικοῦ, ο 

οποίος χρησιμεύει κατά τον πολιτικό Δημήτριο σε συναντήσεις με όλους τους 

ανθρώπους και διακρίνεται σε δύο υποείδη. Ένα το οποίο χρησιμεύει σε κά-

ποιον που απευθύνεται σε μάζες και ένα άλλο, το οποίο χρησιμοποιείται όταν 

κάποιος απευθύνεται σε ηγεμόνες και αρχές εξουσίας: «ὁ Δ[ημ]ήτριος μετὰ τοῦ 

σοφισ[τικοῦ] γένους τῶν λόγων [προστ]ι[θεὶ]ς τῷ δημηγορικῷ καὶ δικανικῷ τὸν 

ἐντευκτικὸν ἅπασιν, εἰ μὲν λαμβάνει τὸν τοῖς πλήθεσιν ἐντε[υκτικὸν κ]αὶ τὸν κατὰ 

πρεσβείαν τοῖς δυνάσταις, ἐχέτω μὲν ἐπὶ τοῦ παρόντος....»13.  

Έτσι, πραγματοποιώντας μίαν ιστορική αναδρομή σε σπουδαίους ρήτο-

ρες του παρελθόντος, μνημονεύει τον Δημοσθένη και, αν και δεν διαθέτουμε 

                                                           
9 Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς, Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων 16, 90 – 96 (=Theophrastus, Forten-

baugh Fr. 688). Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς επικρίνει τις αντιλήψεις του Θεοφράστου: 

«καθόλου δὲ τριῶν ὄντων, ὥς φησι Θεόφραστος, ἐξ ὧν γίνεται τὸ μέγα καὶ σεμνὸν καὶ περιττὸν 

ἐν λέξει, τῆς τε ἐκλογῆς τῶν ὀνομάτων καὶ τῆς ἐκ τούτων ἁρμονίας καὶ τῶν περιλαμβανόντων 

αὐτὰ σχημάτων, ἐκλέγει μὲν εὖ πάνυ καὶ τὰ κράτιστα τῶν ὀνομάτων τίθησιν, ἁρμόττει δὲ αὐτὰ 

περιέργως, τὴν εὐφωνίαν ἐντείνων μουσικήν, σχηματίζει τε φορτικῶς καὶ τὰ πολλὰ γίνεται ψυ-

χρὸς ἢ τῷ πόρρωθεν λαμβάνειν ἢ τῷ μὴ πρέποντα εἶναι τὰ σχήματα τοῖς πράγμασι διὰ τὸ μὴ 

κρατεῖν τοῦ μετρίου. ταῦτα μέντοι καὶ μακροτέραν αὐτῷ ποιεῖ τὴν λέξιν πολλάκις» [Ἰσοκράτης 

3, 1 – 11 (=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 691)].    
10 Μερικοί τίτλοι, οι οποίοι αποκαλύπτουν το ενδιαφέρον του είναι: «Περὶ δημαγωγίας αʹ  

βʹ… Περὶ ῥητορικῆς αʹ βʹ… Ἐκκλησία ἔνορκος αʹ» (Διογένης Λαέρτιος V 80 – 81).  
11 Fr. 158 – 159. 
12 Fr. 171, όπου αναφέρει ότι ο Σωκράτης και ο Πλάτων υπήρξαν δάσκαλοι του ρήτορα.   
13 Fr. 157.  
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βέβαια κάποια αναφορά, η οποία να περιγράφει την άποψη του Δημήτριου για 

τη χρήση των επιχειρημάτων ή άλλων στοιχείων του ρητορικού έργου του Δη-

μοσθένη, ο Φαληρέας στέκεται στο ρητορικό του ύφος, το οποίο επικρίνει έ-

ντονα, αφού κατά την άποψή του, είχε απήχηση σε πλατιά λαϊκά στρώματα, τα 

οποία στερούνταν αξιόλογου παιδευτικού επιπέδου, αλλά σε άτομα τα οποία 

διέκρινε κάποιο υψηλότερη πνευματική καλλιέργεια, οι ρητορικοί θεατρινισμοί 

του Δημοσθένη φάνταζαν ταπεινά και μαλθακά δημιουργήματα14. Δηλώνει α-

κόμη ότι για τον Αθηναίο ρήτορα η υποκριτική τέχνη είχε εξέχουσα σημασία 

και έδειχνε επιμέλεια και για τα δύο τμήματα της, φροντίζοντας τόσο εκείνο 

που σχετίζεται με τη χρήση της φωνής, όσο και εκείνο που αφορά τις κινήσεις 

του σώματος15, ενώ αναφέρεται ότι ανέπτυξε το ρητορικό του ύφος με την εν-

θάρρυνση του Εύνομου του Θριάσιου, μελετώντας την υποκριτική τέχνη με τον 

ηθοποιό Ανδρόνικο16. 

Ο Φαληρέας δήλωνε ότι ο ίδιος ο ρήτορας του είχε αποκαλύψει τους 

τρόπους με τους οποίους διόρθωσε τα σωματικά του μειονεκτήματα, εξασκού-

μενος πάρα πολύ έντονα και υιοθετώντας πρακτικές, όπως το γέμισμα του στό-

ματός του με χαλίκια, ενώ απήγγειλε, προκειμένου να διορθώσει το τραύλισμά 

του και την άρθρωση της φωνής του, εκφωνώντας επίσης λόγους μετά από έ-

ντονη σωματική κόπωση, όταν ξέμενε από αναπνοή και ακόμη ότι στεκόταν 

μπροστά από έναν μεγάλο καθρέφτη στο σπίτι του και έκανε τις ασκήσεις του17. 

Επιπλέον, οι λόγοι που απήγγελλε απέπνεαν περισσότερο θάρρος και αυτοπε-

ποίθηση συγκρινόμενοι με εκείνους που έγραφε, ενώ έδειχνε σαν να εμφορείται 

από κάποια θεϊκή έμπνευση και μάλιστα ο Δημήτριος εξιστορούσε, ότι συχνά ο 

Δημοσθένης απήγγελε έναν γνωστό όρκο με τρόπο που τον έκανε να μοιάζει 

σαν να είχε καταληφθεί από κάποια θεότητα: «ὁ δὲ Φαληρεὺς τὸν ἔμμετρον 

ἐκεῖνον ὅρκον ὀμόσαι ποτὲ πρὸς τὸν δῆμον ὥσπερ ἐνθουσιῶντα μὰ γῆν, μὰ κρή-

νας, μὰ ποταμούς, μὰ νάματα»18. 

 Ο ίδιος ο Δημήτριος εξάσκησε με αξιοσημείωτη επιτυχία την ρητορική, 

της οποίας την αξία για την πολιτική αντιστοίχιζε με εκείνη των όπλων για τον 

πόλεμο19 και απέκτησε την μεγάλη φήμη, ενώ θεωρούνταν ως ευρετής εκείνου 

του είδους των επιδεικτικών λόγων, οι οποίοι χρησίμευαν για εξάσκηση20. Είναι 

δε χαρακτηριστικό δείγμα της υπόληψης που απολάμβανε, ότι ο Κικέρων τον 

                                                           
14 Fr. 161: «τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς ὑποκρινόμενος ἤρεσκε θαυμαστῶς, οἱ δὲ χαρίεντες ταπεινὸν 

ἡγοῦντο καὶ ἀγεννὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα καὶ μαλακόν, ὧν καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς ἐστιν». Πβ. 

και Fr. 162: «παρὰ δ[ὲ τῷ] Φαληρεῖ λέγεται τὸ ποικίλον μὲν αὐτὸν (ενν. Δημοσθένην) ὑπο-

κρ[ι]τὴν γεγονέναι καὶ περ[ιτ]τόν, οὐχ ἁπλοῦν δὲ οὐδὲ κατὰ τὸν γενναῖον τρόπον, ἀλλ' ἐς τὸ 

μαλακώ[τερο]ν καὶ ταπεινότερον ἀποκλε[ίνον]τα».  
15 Fr. 165.  
16 Fr. 164.  
17 Fr. 166 (πβ. και Fr. 167 – 168).   
18 Fr. 163 – 164.  
19 «ὅσον ἐν πολέμῳ δύνασθαι σίδηρον, τοσοῦτον ἐν πολιτείαις ἰσχύειν λόγον» (Fr. 120 = Διο-

γένης Λαέρτιος V 82).  
20 Fr. 182.  
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αποκαλεί «omnium istorum mea sententia politissimus»21, δηλώνοντας ακόμη 

ότι τον διέκρινε μεγαλύτερη ευρυμάθεια σε σύγκριση με τους παλαιότερους ρή-

τορες, αλλά οι λόγοι του θα άρμοζε να εντάσσονται περισσότερο στην επιδει-

κτική παρά στην μαχόμενη ρητορική22, αφού οι λόγοι του είχαν αποτέλεσμα 

κυρίως την πρόκληση ευαρέσκειας και διασκέδασης στους ακροατές του και 

όχι την έξαψη των παθών τους, ενώ υπήρξε ο πρώτος που χαλάρωσε τη δύναμη 

της ευγλωττίας, αποδίδοντάς της έδωσε ένα μαλακό και τρυφερό αέρα, επιλέ-

γοντας να είναι ευχάριστη, παρά εντυπωσιακή και η μεγαλύτερη φιλοδοξία του 

ήταν να εντυπωσιάσει το κοινό του με την κομψότητά του23. Σύμφωνα με τον 

Κικέρωνα, κατόρθωνε να συνδυάζει το ρητορικό ύφος με την ηρεμία της φιλο-

σοφικής συνδιάλεξης, αποτέλεσμα της επίδρασης που άσκησε ο Θεόφραστος 

πάνω του24  και περιγράφει το ρητορικό του ύφος ως ανθηρό25 και πιο γόνιμο, 

και κάπως πιο εύρωστο σε σχέση με την απλή ρητορεία, αλλά και πιο ήμερο 

συγκρινόμενο με την υψηλότερη κατηγορία της ρητορικής, ενώ αναφέρει ότι το 

ρητορικό ύφος του Δημήτριου διαθέτει ελάχιστο σθένος, αλλά περισσή γλυκύ-

τητα και η ρητορική του δεινότητα προχωρά σε μία ήρεμη και γαλήνια ροή, που 

λαμβάνει λαμπρότητα από πολλές μεταφορές και δανεισμένες εκφράσεις, ενώ 

σημαντικό ρόλο στους ρητορικούς λόγους του Δημήτριου διαδραμάτιζαν κατά 

τον Κικέρωνα οι μεταφορές που χρησιμοποιούσε: «Αλλά υπάρχει ένας δεύτερος 

χαρακτήρας, περισσότερο διάχυτος και κάπως ισχυρότερος αρκετά σωστή, αν 

προσέξουμε μόνο την ετυμολογία, αλλά αν θέλουμε να την αποδώσουμε στο συ-

γκεκριμένο γένος ή είδος, είναι καλύτερα να θέσουμε το σύνολο κάτω από τη γε-

νική ονομασία των μεταφορών. Αυτές όμως χρησιμοποιούνται συχνά από τον 

Φαληρέα και έχουν ένα απαλό και ευχάριστο αποτέλεσμα. Ωστόσο αν και χρησι-

μοποιεί αφειδώς την μεταφορά, κάνει επίσης χρήση των άλλων ρητορικών τρό-

πων με τόση ελευθερία όσο και κάθε συγγραφέας. Αυτό το είδος της ευγλωττίας,,, 

είναι επίσης στολισμένο με όλα τα λαμπρά στοιχεία της γλώσσας, και πολλά από 
                                                           
21 Fr. 174, πβ. και Fr. 180. Δηλωτικό της φήμης, την οποία είχε αποκτήσει, είναι και το περι-

στατικό της συνάντησής του με τον Κρατερό, όπου με τη στάση του εμφανίστηκε ως υπό-

δειγμα ορθού τρόπου συμπεριφοράς απέναντι σε τυραννικές αρχές: «Πολλάκις δὲ ἢ πρὸς τύ-

ραννον ἢ ἄλλως βίαιόν τινα διαλεγόμενοι καὶ ὀνειδίσαι ὁρμῶντες χρῄζομεν ἐξ ἀνάγκης σχήμα-

τος λόγου, ὡς Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς πρὸς Κρατερὸν τὸν Μακεδόνα ἐπὶ χρυσῆς κλίνης καθε-

ζόμενον μετέωρον, καὶ ἐν πορφυρᾷ χλανίδι, καὶ ὑπερηφάνως ἀποδεχόμενον τὰς πρεσβείας τῶν 

Ἑλλήνων, σχηματίσας εἶπεν ὀνειδιστικῶς, ὅτι ὑπεδεξάμεθά ποτε πρεσβεύοντας ἡμεῖς τούσδε 

καὶ Κρατερὸν τοῦτον· ἐν γὰρ τῷ δεικτικῷ τῷ τοῦτον ἐμφαίνεται <ἡ> ὑπερηφανία τοῦ Κρατε-

ροῦ πᾶσα ὠνειδισμένη ἐν σχήματι» (Fr. 183).  
22 «eruditissimus ille quidem horum omnium, sed non tam armis institutes quam palaestra» 

(Fr. 175). Ο ίδιος ο Δημήτριος ωστόσο, παρομοίαζε την αξία της ρητορικής τέχνης για την 

πολιτική με την αναγκαιότητα του σιδήρου για την κατασκευή πολεμικών όπλων: «ὅσον ἐν 

πολέμῳ δύνασθαι σίδηρον, τοσοῦτον ἐν πολιτείαις ἰσχύειν λόγον» (Fr. 120). 
23 Fr. 175.  
24 Fr. 176. Ο Διογένης Λαέρτιος συμφωνεί ότι το ύφος του συνδύαζε την φιλοσοφία με την 

ισχύ της ρητορικής: «Χαρακτὴρ δὲ φιλόσοφος, εὐτονίᾳ ῥητορικῇ καὶ δυνάμει κεκραμένος» (V 

82 = Fr. 181).  
25 Fr. 177.  
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τα στοιχεία του συναισθήματος. Με αυτόν τον τρόπο εξάλλου ξετυλίγονται οι πιο 

εκτεταμένες και εκλεπτυσμένες επιστημονικές θεωρίες και όλα τα όπλα του επι-

χειρήματος χρησιμοποιούνται χωρίς βία. Αλλά δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. 

Τέτοιοι ρήτορες είναι οι κοινοί απόγονοι της Φιλοσοφίας…»26. Στη συνέχεια του 

κειμένου αναγνωρίζει ως κύριο γνωρίσματα αυτού του ρητορικού είδους την 

ευγλωττία του, αφού διέπεται από αρκετά μελετημένα και εορταζόμενα σχήμα-

τα λόγου, όπως οι μεταφορές, η ετυμολογία και η αλληγορία, αναδεικνύοντας 

τα βέλτιστα στοιχεία τόσο της γλώσσας, όσο και του συναισθήματος και παρα-

δέχεται ως τον πλέον άξιο εκπρόσωπο αυτού του είδους τον Δημήτριο, «του 

οποίου η ευγλωττία είναι ήπια και ήρεμη, και κοσμημένη με μια πιο κομψή ποικι-

λία των μεταφορών και άλλων τρόπων». Ορίζει ακόμη τον όρο μεταφορές (tra-

lationes) ως εκφράσεις οι οποίες απομακρύνονται και μετατοπίζονται από τα 

ορθά τους αντικείμενα σε άλλα, μέσω της ομοιότητάς τους και η σύνδεση ανά-

μεσα σε αυτές, προσδίδει στην ομιλία ποικιλία και αποκαλείται αλληγορία. Ο 

Κικέρων επισημαίνει ακόμη, ότι ο Δημήτριος χρησιμοποιώντας αυτό το ρητο-

ρικό ύφος κατάφερνε να εκμεταλλεύεται άριστα την επιχειρηματολογία και να 

αναπτύσσει τις πλέον εκτεταμένες και εκλεπτυσμένες επιστημονικές θεωρίες. 

Καθίσταται επομένως σαφές, ότι η σχολή δεν αντιμετώπιζε τα διάφορα επιστη-

μονικά πεδία ως αποκομμένα τμήματα αλλά τα αξιοποιούσε ως σημαντικά ερ-

γαλεία για να προωθήσει τις μελέτες της σε άλλους ερευνητικούς τομείς μετα-

χειριζόμενη τον κάθε επιστημονικό κλάδο ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου συνό-

λου, άρρηκτα συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα τμήματα. 

Η χρήση της μεταφοράς αποτελεί σαφώς παρακαταθήκη του Αριστοτέλη, 

ο οποίος την περιγράφει ως εισαγωγή ενός φαινομενικά άσχετου όρου, ο οποίος 

είτε μεταφέρεται από το γενικό στο ειδικό ή και αντιστρόφως, ή ακόμη από ένα 

είδος σε ένα άλλο ή τέλος κατ’ αναλογίαν: «μεταφορὰ δέ ἐστιν ὀνόματος ἀλλο-

τρίου ἐπιφορὰ ἢ ἀπὸ τοῦ γένους ἐπὶ εἶδος ἢ ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ τὸ γένος ἢ ἀπὸ τοῦ 

εἴδους ἐπὶ εἶδος ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον»27. Ο Αριστοτέλης, θεωρεί ότι η χρήση με-

                                                           
26 Fr. 179.  
27 Ποιητική 1457 b 6 – 9. Στην συνέχεια του κειμένου παρουσιάζει πιο αναλυτικά τα είδη της 

μεταφοράς: ««Έτσι από γενικό σε ειδικό, όπως για παράδειγμα θα έλεγε κανείς: "εδώ στέκεται 

(ἕστηκεν) το πλοίο μου", καθώς το να στέκεται αγκυροβολημένο είναι μια μορφή στάσης. Από 

το ειδικό στο γενικό, όπως για παράδειγμα θα έλεγε κανείς: "Αληθώς, μύριες ευγενείς πράξεις 

έκανε ο Οδυσσεύς", καθώς μύριες είναι είδος μεγάλου αριθμού και εδώ χρησιμοποιείται προ-

κειμένου να δηλώσει μεγάλο αριθμό γενικά. Από είδος σε είδος, όπως στο παράδειγμα: "με 

μπρούντζινη λεπίδα ξεκόλλησε (ἀρύσας) την ψυχή του" και "κόβοντας (ταμεῖν) με αδάμαστο 

χαλκό". Σε αυτά τα παραδείγματα το (ἀρύσαι) χρησιμοποιείται για το (ταμεῖν) και το (ταμεῖν) 

για το (ἀρύσαι), καθώς το κάθε ένα σημαίνει αφαιρώ. Μεταφορά κατ 'αναλογία σημαίνει αυτό: 

όταν ο δεύτερος όρος αποτελεί για τον πρώτο, ότι συνιστά ο τέταρτος για τον τρίτο. Τότε, αντί 

του δεύτερου όρου θα χρησιμοποιήσει κανείς τον τέταρτο ή αντί του τέταρτου τον δεύτερο. Ενί-

οτε μάλιστα τροποποιούν τη μεταφορά, προσθέτοντας αυτό με το οποίο σχετίζεται ο όρος που 

αντικαταστάθηκε από τη μεταφορά. Για παράδειγμα, ένα ποτήρι αποτελεί για το Διόνυσο ότι 

μια ασπίδα για τον Άρη. Έτσι θα καλέσει κανείς το ποτήρι "ασπίδα του Διονύσου" και την α-

σπίδα "κούπα του Άρη". Σε άλλο παράδειγμα θα πούμε ότι το γήρας είναι για τη ζωή ότι το 
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ταφορών προσδίδει στους λόγους σαφήνεια, τους κάνει ευχάριστους και επι-

πλέον δύναται να τους προσφέρει  μία ευχάριστα παράξενη χροιά, η οποία κα-

θιστά ανοίκειο και ξενικό το άκουσμά τους, εφόσον βέβαια χρησιμοποιηθούν 

με κατάλληλο τρόπο: «τοσούτῳ δ᾽ ἐν λόγῳ δεῖ μᾶλλον φιλοπονεῖσθαι περὶ αὐτῶν 

(ενν. τῶν εἰδῶν μεταφορᾶς), ὅσῳ ἐξ ἐλαττόνων βοηθημάτων ὁ λόγος ἐστὶ τῶν 

μέτρων. καὶ τὸ σαφὲς καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ξενικὸν ἔχει μάλιστα ἡ μεταφορά, καὶ λα-

βεῖν οὐκ ἔστιν αὐτὴν παρ᾽ ἄλλου. δεῖ δὲ καὶ τὰ ἐπίθετα καὶ τὰς μεταφορὰς ἁρμοτ-

τούσας λέγειν. τοῦτο δ᾽ ἔσται ἐκ τοῦ ἀνάλογον· εἰ δὲ μή, ἀπρεπὲς φανεῖται διὰ τὸ 

παρ᾽ ἄλληλα τὰ ἐναντία μάλιστα φαίνεσθαι. ἀλλὰ δεῖ σκοπεῖν, ὡς νέῳ φοινικίς, 

οὕτω γέροντι τί· οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ πρέπει ἐσθής»28. 

Άλλα στοιχεία του ρητορικού ύφους του Δημητρίου αποτελούν η χρήση 

της ἀντιθέσεως29, της προσαποδόσεως30, καθώς και η τάση να τοποθετείται η 

διήγηση στον επίλογο ή ακόμη και μετά τον επίλογο, πρακτική η οποία αρμόζει 

                                                                                                                                                                                     

βράδυ είναι για τη μέρα και έτσι θα αποκαλέσουμε το βράδυ "γήρας της ημέρας" ή θα χρησιμο-

ποιήσουμε τη φράση του Εμπεδοκλή και θα αποκαλέσουμε το γήρας "το βράδυ της ζωής" ή 

"δύοντα ήλιο της ζωής"»» (1457 b 9 – 25). Σχετικά με το θέμα βλέπε και S. R. Levin, “Aris-

totle’s Theory of Metaphor”, Philosophy & Rhetoric 15 (1982), σελ. 24 – 46.  
28 Ῥητορική 1405 a 6 – 14. Ειδικότερα για το ξενικόν των ρητορικών λόγων παρατηρεί: 

«ὥσπερ γὰρ πρὸς τοὺς ξένους οἱ ἄνθρωποι καὶ πρὸς τοὺς πολίτας, τὸ αὐτὸ πάσχουσιν καὶ πρὸς 

τὴν λέξιν· διὸ δεῖ ποιεῖν ξένην τὴν διάλεκτον·  θαυμασταὶ γὰρ τῶν ἀπόντων εἰσίν, ἡδὺ δὲ τὸ 

θαυμαστόν ἐστιν» (1404 b 9 – 12). Επισημαίνει ακόμη ότι η μεταφορά εμπεριέχει διδακτική 

αξία, πληροφορώντας τον ακροατή σχετικά με το νόημα μιας φράσης ή τις ιδιότητες μιας κα-

τάστασης: «τὸ γὰρ μανθάνειν ῥᾳδίως ἡδὺ φύσει πᾶσιν ἐστί, τὰ δὲ ὀνόματα σημαίνει τι, ὥστε 

ὅσα τῶν ὀνομάτων ποιεῖ ἡμῖν μάθησιν, ἥδιστα. αἱ μὲν οὖν γλῶτται ἀγνῶτες, τὰ δὲ κύρια ἴσμεν· 

ἡ δὲ μεταφορὰ ποιεῖ τοῦτο μάλιστα· ὅταν γὰρ εἴπῃ τὸ γῆρας καλάμην, ἐποίησεν μάθησιν καὶ 

γνῶσιν διὰ τοῦ γένους· ἄμφω γὰρ ἀπηνθηκότα» (1410 b 10 – 15).  
29 «Αυτό το ρητορικό σχήμα επιτελείται με διάφορους τρόπους και έχει μεγάλη χρήση σε κάθε 

είδος λόγου… Ένα άλλο είδος του είναι εκείνο, το οποίο προστίθεται παρομοίως σε μία προη-

γούμενη έκφραση, αλλά πλέον προστίθεται ως συνέπεια (εκείνου το οποίο ειπώθηκε προηγου-

μένως), όπως στο παράδειγμα από τον Δημήτριο τον Φαληρέα: “Οι αθάνατοι θεοί έδωσαν 

πρώτα σε μας τους καρπούς της γης. Αυτά, τα οποία εμείς μόνο λάβαμε, τα μοιράσαμε σε όλον 

τον κόσμο. Οι πρόγονοί μας άφησαν σε εμάς ένα κράτος. Εμείς έπειτα ελευθερώσαμε τους 

συμμάχους μας από τη δουλεία (δίνοντάς τους δηλαδή κράτος). Ως συνέπεια, εμείς τιμώμαστε 

από όλους και ως συνέπεια της αξιοπρέπειας, με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτές τις τιμές 

κανείς δεν αντιμετωπίζεται από εμάς με αλαζονεία”» (Fr. 185).  
30 Η προσαπόδοση προκύπτει όταν το επιχείρημα συνδέεται άμεσα με μία συγκεκριμένη 

πρόταση: «Αυτό το σχήμα λόγου επιτελείται και χρησιμοποιείται με δυο τρόπους. Όταν τεθούν 

δύο ή περισσότερες προτάσεις τα επιχειρήματα για την καθεμία είτε θα δοθούν αργότερα ή θα 

παραταχθούν άμεσα δίπλα σε κάθε πρόταση (cum singulis sententiis statim ratio subiungitur). 

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το επιχείρημα προστίθεται αργότερα είναι αυτού του είδους, 

όπως το ακόλουθο από τον Δημοσθένη… Όταν το επιχείρημα παρατίθεται άμεσα δίπλα στην 

πρόταση, είναι όπως στο ακόλουθο παράδειγμα από τον Δημήτριο τον Φαληρέα: “Διότι μία 

υπηρεσία η οποία προσφέρεται έγκαιρα και στον επιθυμητό τόπο είναι καλοδεχούμενη, καθώς 

η χρησιμότητά της και η βούληση να γίνει αποδεκτή, συντελούν στην μέγιστη τιμή για τον ευερ-

γέτη. Αλλά μία εξυπηρέτηση, η οποία προσφέρεται πολύ αργά και σε χώρο, όπου δεν εκτιμάται, 

είναι ανεπιθύμητη. Διότι, καθώς έχει χαθεί το χρονικό περιθώριο της χρησιμότητάς της, εξα-

φανίζεται και η επιθυμία να γίνει αυτή αποδεκτή”» (Fr. 186).  
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εφόσον οι δικαστές διάκεινται ευνοϊκά απέναντι στους κατήγορους31. Η έννοια 

της αντιθέσεως, όπως εμφανίζεται στην Ῥητορικὴ, κατά την τοποθέτηση του J. 

Fahnestock αποτελεί λεκτική κατασκευή, η οποία θέτει αντικρουόμενους όρους 

σε παράλληλες ή ισορροπημένες φράσεις32 και ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την 

αξία της ως δομικό στοιχείο των ρητορικών σχημάτων: «δεῖ ἄρα τούτων στοχά-

ζεσθαι τριῶν, μεταφορᾶς ἀντιθέσεως ἐνεργείας»33. Επιπλέον ο Σταγειρίτης, θεω-

ρεί ότι είναι επιτρεπτό να τοποθετείται η διήγηση σε διάφορα τμήματα ενός ρη-

τορικού λόγου: «πολλαχοῦ δὲ δεῖ διηγεῖσθαι, καὶ ἐνίοτε οὐκ ἐν ἀρχῇ»34. 

Κάποιοι ωστόσο προσάπτουν στον Δημήτριο την μομφή ότι από αυτόν 

ξεκίνησε η παρακμή της ευγλωττίας35, ενώ άλλοι θεωρούν ότι υπήρξε εκείνος 

που εισήγαγε την πρακτική της δημιουργίας ρητορικών λόγων, βασιζόμενων σε 

φανταστικές υποθέσεις, χάριν της εξάσκησης36. Είναι γεγονός ότι ο Δημήτριος, 

όπως τονίζει και ο Κικέρων, διαδέχτηκε μία σειρά μεγάλων ρητόρων37, αλλά 

στην εποχή του το δημοκρατικό πολίτευμα έχει υποχωρήσει, καθώς η Αθήνα 

αποτελούσε πλέον μία πόλη, η οποία σταδιακά υποχωρούσε από το κεντρικό 

πολιτικό σκηνικό, αφού έχανε σε δύναμη και σημασία και οπισθοχωρώντας 

προς το περιθώριο της πολιτικής σκηνής, άφηνε χώρο, ο οποίος θα καταλαμβα-

νόταν από τα βασίλεια των διαδόχων του Αλεξάνδρου. Σε αυτόν τον κόσμο, το 

Αθηναϊκό κράτος παραγκωνίστηκε και εξαρτιόνταν από τις διαθέσεις των ισχυ-

ρών βασιλέων της ελληνιστικής εποχής, ενώ καθώς το κύρος της πόλης μειωνό-

ταν, συμπαρασύροντας μαζί του και το δημοκρατικό πολίτευμα, περιορίστηκε 

και η σημασία της ρητορικής, αφού σε έναν κόσμο, ο οποίος κυβερνάται από 

ισχυρούς μονάρχες και χάνεται η πολιτική ελευθερία, η ρητορική έχει μικρή α-

ξία. Έτσι, η ρητορική θα ξεκινήσει στην εποχή του Δημήτριου να καθίσταται – 

και αυτό θα γίνει εμφανέστερο τους αιώνες που θα ακολουθήσουν – απλό τμή-

μα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ουσία αυτής της τέχνης θα χάνεται, κα-

θώς πλέον θα δίνεται περισσότερο ενδιαφέρον στους τεχνικούς όρους, οι οποίοι 

                                                           
31 «παρὰ μὲν οὖν Δημητρίῳ τῷ Φαληρεῖ φασιν ἐν ἐπιλόγῳ καὶ μετ' ἐπίλογον κεῖσθαι διήγησιν. 

ἁρμόζειν γὰρ τὸ τοιοῦτον, ὅταν σφόδρα ὑπὸ τῶν κατηγόρων καταληφθῶσιν οἱ δικασταί» (Fr. 

184).  
32 “Aristotle and Theories of Figuration”, στο Rereading Aristotle’s Rhetoric, A. G. Gross, A. 

E. Walzer (eds.), Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 2000, σελ. 

166 – 184.  
33 Ῥητορική 1410 b 35 – 36. Ο ίδιος παραθέτει και ένα παράδειγμα, το οποίο διασαφηνίζει 

τον τρόπο χρήσης της ἀντιθέσεως: «καὶ οἷον ἐν τῷ ἐπιταφίῳ, διότι ἄξιον ἦν ἐπὶ τῷ τάφῳ τῷ 

τῶν ἐν Σαλαμῖνι τελευτησάντων κείρασθαι τὴν Ἑλλάδα ὡς συγκαταθαπτομένης τῇ ἀρετῇ αὐτῶν 

τῆς ἐλευθερίας· εἰ μὲν γὰρ εἶπεν ὅτι ἄξιον δακρῦσαι συγκαταθαπτομένης τῆς ἀρετῆς, μεταφορὰ 

καὶ πρὸ ὀμμάτων, τὸ δὲ “τῇ ἀρετῇ τῆς ἐλευθερίας” ἀντίθεσίν τινα ἔχει» (1111 a 30 – b1).   
34 Ῥητορική 1417 b 10 – 11.  
35 Fr. 180.  
36 Fr. 182.  
37 Fr. 174.  
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την διέπουν και σε ασκήσεις με επιδεικτικούς λόγους, παρά στην άσκησή της 

σε ένα πραγματικό περιβάλλον38. 

Η ρητορική απασχόλησε εμμέσως και τον Έρμιππο, ο οποίος δεν ασχο-

λήθηκε βέβαια με την σύνταξη κάποιου εγχειριδίου θεωρίας της συγκεκριμένης 

τέχνης, αλλά ενδιαφέρθηκε περισσότερο για την αναζήτηση των βιογραφικών 

στοιχείων διαφόρων ρητόρων39. Στα αποσπάσματα του έργου του, είναι ευδιά-

κριτη η τάση του να εμμένει στα αξιοπερίεργα συμβάντα της ζωής των βιογρα-

φούμενων προσώπων και η έλλειψη ουσιωδών πληροφοριών για το έργο τους . 

Από τα διατηρούμενα χωρία των συγγραμμάτων του φαίνεται ότι συνέταξε τις 

υποθέσεις των λόγων του Ισοκράτη40, του οποίου μνημόνευε ακόμη τη σχέση 

που δημιούργησε σε προχωρημένη ηλικία με την εταίρα Λαγίσκα, με την οποία 

μάλιστα απέκτησε και μία κόρη41. Ο Ισοκράτης δεν είναι βέβαια ο μοναδικός 

ρήτορας, του οποίου την ερωτική ζωή εκθέτει ο Έρμιππος, καθώς διηγείται ότι 

ο Υπερείδης έδιωξε τον υιό του από την οικία του και εγκατέστησε σε αυτήν 

την εταίρα Μυρρίνη, ενώ υπέθαλπε ακόμη άλλες δύο εταίρες στην Ελευσίνα 

και τον Πειραιά42 και επιπλέον εξιστορεί ότι ο ρήτορας κατόρθωσε να επιτύχει 

την αθώωση της εταίρας Φρύνης, αποκαλύπτοντας στους δικαστές το γυμνό της 

στήθος43. Σχολιάζει ακόμη τις ερωτικές παρεκκλίσεις του Δημοσθένη, δηλώνο-

ντας ότι συχνά φορούσε γυναικεία ενδύματα, ήταν έκφυλος και οι ερωτικές του 

διαστροφές του απέφεραν τα προσωνύμια Βάταλος και Αργάς44. Εάν η μία 

πλευρά του ενδιαφέροντός του Έρμιππου για το αξιοπερίεργο είναι οι ερωτικές 

υποθέσεις των πρωταγωνιστών των βιογραφιών του έργων, η άλλη εδράζεται 

στην περιγραφή των συνθηκών του θανάτου τους, πρακτική, η οποία αποτε-

λούσε κοινό τόπο των βιογράφων. Έτσι, περιγράφει τον θάνατο του Υπερείδη, 

αναφέροντας ότι οι Μακεδόνες του έκοψαν τη γλώσσα και άφησαν το πτώμα 

του άταφο45. Αν και αυτή η διήγηση πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζει τις πραγ-

ματικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες θανατώθηκε ο Υπερείδης, επιδιώκεται 

με αυτήν να τονιστεί η οργή των Μακεδόνων απέναντι στη ρητορική δεινότητα 

του Υπερείδη. Ανέφερε ακόμη, ότι ο Δημοσθένης αυτοκτόνησε στον Πόρο, 

γνωστοποιώντας ότι εντοπίστηκε κοντά στο πτώμα του μία επιστολή, η οποία 

περιείχε το λιτό κείμενο: ο Δημοσθένης στον Αντίπατρο, σημαίνοντας προφα-

νώς ότι η αυτοκτονία του ρήτορα αποτελούσε την απάντησή του απέναντι στον 

                                                           
38 Βλ. σχετ. και J.W.H. Atkins, Literary Criticism in Antiquity – A Sketch of its Development, 

τ. Α΄, Peter Smith publishing, New York, 1952, σελ. 162.   
39 Συγκεκριμένα στα έργα του εμφανίζονται οι Γοργίας (Fr. 63), Ισοκράτης (Fr. 64 – 66), Υ-

περείδης (Fr. 67 –  68), Ισαίος (Fr. 69 –  70), Δημοσθένης (Fr. 71 – 75), Λάκριτος και Αρχίας 

(Fr. 76), Θεοδέκτης (Fr. 77), Θεόκριτος (Fr. 78) και Αισχίνης (Fr. 79). 
40 Fr. 64 – 66.  
41 Fr. 65. 
42 Fr. 68 a 1.  
43 Fr. 68 a 1.  
44 Fr. 75. 
45 Fr. 68 b.  
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Μακεδόνα στρατηγό Αντίπατρο46. Ο Έρμιππος δήλωνε ακόμη ότι ο Δημοσθέ-

νης υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα, επωφελούμενος μάλιστα αρκετά από αυ-

τόν47, ενώ επικαλούμενος τον ιστορικό Καλλία τον Συρακούσιο και άλλους α-

νέφερε ότι ο ρήτορας απέκτησε κρυφά γνώση των τεχνικών του Ισοκράτη και 

του Αλκιδάμα, τις οποίες κατάφερε να αφομοιώσει48, ενώ τον χαρακτηρίζει πε-

ρισσότερο επιμελή παρά ευφυή49. Ακόμη στο έργο του ασκούσε έντονη κριτική 

στον Αισχίνη, διατεινόμενος ότι αν και υπήρξε μαθητής τόσο του Σωκράτη, 

όσο και του Πλάτωνα, δεν κατόρθωσε να απορροφήσει κανένα από τα προτε-

ρήματα των διδασκάλων του50.  

Είναι σαφές ότι, σε αντίθεση προς τον Δημήτριο τον Φαληρέα, η προ-

σφορά του Έρμιππου στην ρητορική τέχνη εντοπίζεται σε περιφερειακά στοι-

χεία της και δεν αγγίζει τον πυρήνα της. Η ρητορική δεν εμπίπτει στα άμεσα 

ενδιαφέροντά του, καθώς μεριμνά περισσότερο για την αναζήτηση βιογραφι-

κών στοιχείων. Η συνεισφορά του βέβαια δεν είναι ασήμαντη, καθώς παραθέ-

τοντας στοιχεία σχετικά με τον βίο των ρητόρων συμβάλλει στον σχηματισμό 

μιας εικόνας, η οποία περιγράφει την εντύπωση, την οποία σχημάτιζε ο αρχαίος 

κόσμος σχετικά με αυτά τα πρόσωπα, αλλά το έργο του δεν φαίνεται ότι παρεί-

χε κάτι επιπλέον στην μελέτη της ρητορικής.   

Η σπουδή της ρητορικής, απασχόλησε επίσης τον Ιερώνυμο, ο οποίος έ-

γραψε κείμενα, που πραγματεύονταν την σύνθεση, τον ρυθμό και το μέτρο αυ-

τής της τέχνης51, αλλά τα μοναδικά αποσπάσματα, που διατηρούνται από το έρ-

γο του σχετίζονται με σχόλιά του επάνω στις ρητορικές ικανότητες του Ισοκρά-

τη, για τον οποίο αναφέρει ότι οι ρητορικοί του λόγοι, υστερούν στην υποκριτι-

κή και ενώ φαίνονται ποιοτικοί σαν κείμενο, είναι αδύνατον να εκφωνηθούν σε 

κοινό, καθώς το ύφος τους είναι άνευρο, βαρετό και μονότονο και συνεπώς το 

ύφος τους δεν τους καθιστά κατάλληλους για την πολιτική. Έτσι, αν και είναι 

εύκολοι και ευχάριστοι για να διαβαστούν για προσωπική ευχαρίστηση, είναι 

δύσκολο έργο η εκφώνησή τους μπροστά σε κοινό, καθώς ο Ισοκράτης, εξαλεί-

φοντας το συναίσθημα και την ποικιλία, που προέρχεται από την αυξομείωση 

της έντασης, καθιστά τους λόγους του λείους και αυτοί φαίνονται σαν να μιλάει 

ένα παιδί, κρυμμένο πίσω από μία μάσκα, η οποία απεικονίζει ήρωα: «Ο Ιερώ-

νυμος ισχυρίζεται ότι οι λόγοι του Ισοκράτη είναι καλοί για ανάγνωση αλλά είναι 

απολύτως αδύνατο να εκφωνηθούν ως δημόσιοι λόγοι με υψωμένη φωνή και τό-

νο ή να μιλήσει κανείς με αυτό το ύφος, χρησιμοποιώντας τον αναγκαίο τρόπο 

ομιλίας. Διότι αυτός απομακρύνθηκε από εκείνο, το οποίο είναι πλέον σημαντικό 

και αποτελεσματικό όταν απευθύνεσαι σε ένα πλήθος. Το ύφος του είναι άψυχο, 

βαρετό και μονότονο. Εξάλειψε τα διαλείμματα του λόγου, την ποικιλία και  τον 

                                                           
46 Fr. 73. 
47 Fr. 72. 
48 Fr. 71. 
49 Fr. 75.  
50 Fr. 79.  
51 Fr. 50. 
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διαχωρισμό, ο οποίος δημιουργείται με τις αυξομειώσεις της έντασης και με αύ-

ξηση της συναισθηματικής έντασης και κατέστη δια παντός σκλάβος στην λειότη-

τα. Συνεπώς οι λόγοι του διαβάζονται εύκολα με ήρεμη φωνή, αλλά με υψωμένη 

φωνή το ύφος του με τις στρογγυλεμένες του προτάσεις πνίγει τον ομιλητή. Επι-

πλέον, καθώς έχει αφαιρέσει από τους λόγους την απαγγελία, τους καθιστά ακα-

τάλληλους για την πολιτική. Κάποιος, ο οποίος πρόκειται να διαχειριστεί πολιτικά 

ζητήματα οφείλει να είναι εξοικειωμένος περισσότερο με το πολιτικό και δημηγο-

ρικό ύφος παρά με κάποιο καθιστικό ύφος, με το οποίο απλά θα ψιθυρίζει τον 

λόγο. Πραγματικά, ισχυρίζεται, είναι σαν κάποιος να φορά μια μεγαλειώδη μά-

σκα με γένια και να μιλά με φωνή παιδιού και αυτός ο άνθρωπος να επιχειρήσει 

να συμβουλεύσει τους Έλληνες και ενώ υιοθετεί το σοβαρό ύφος και την τεχνική 

ενός δημόσιου ρήτορα, στη συνέχεια να αναδειχτεί σε έναν αναγνώστη με παιδική 

φωνή, ο οποίος είναι ανίκανος να προσφέρει τόνο, πάθος ή ερμηνεία»52. Ο Κικέ-

ρων βέβαια, υπερασπιζόμενος τον Ισοκράτη, αποφαίνεται ότι ο Ιερώνυμος, 

συλλέγοντας περίπου τριάντα στίχους από λόγους του ρήτορα, τους παραθέτει 

μεροληπτώντας κακόβουλα εναντίον του, καθώς αποκόπτει την πρώτη συλλαβή 

της πρώτης λέξης μιας πρότασης και προσαρτά στην τελευταία λέξη, την πρώτη 

συλλαβή της φράσης, που ακολουθεί, δημιουργώντας έναν Αριστοφανικό ανά-

παιστο: «etsi in legendo fecit malitiose, prima enim syllaba dempta ex primo 

verbo sententiae postremum ad verbum primam rursus syllabam adiunxit inse-

quentis sententiae. Ita factus est anapaestus is, qui Aristophaneus nominatur»53.  

 Ενδεχομένως, η ανηλεής κριτική του Ρόδιου φιλοσόφου απέναντι στον 

Ισοκράτη, να έχει τις ρίζες της στην στάση του Αριστοτέλη απέναντι στον ρή-

τορα, καθώς είναι γνωστό ότι ο ιδρυτής του Λυκείου δεν τον εκτιμούσε ιδιαίτε-

ρα. Φαίνεται άλλωστε ότι ο χαμένος πλέον διάλογός του, Γρύλλος, συνιστούσε 

μία επίθεση απέναντι στον Ισοκράτη και τη σχολή του, λαμβάνοντας ως αφορ-

μή την σύνταξη ευλογιών, ρητορικών λόγων, οι οποίοι εξυμνούσαν διάφορα 

πρόσωπα, συχνά με ισχυρή δόση υπερβολής και ενδεχομένως αυτός ο αριστο-

τελικός διάλογος επεδίωκε να πλήξει το σύνολο του φιλοσοφικού και εκπαιδευ-

τικού οικοδομήματος του Ισοκράτη54. Μάλιστα, ο Κικέρων μνημονεύει ότι ό-

ταν ο Αριστοτέλης παρατήρησε ότι ο ρήτορας, τροποποίησε το ύφος του, στρε-

φόμενος σε μία προσέγγιση, η οποία έδινε βαρύτητα στην κενή γλαφυρότητα, 

επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αύξηση των μαθητών του, μετέβαλλε 

και ο ίδιος το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και παραφράζοντας έναν στίχο του 

                                                           
52 Fr. 52 a – b. Σχετικά με τις αντιλήψεις του για τον Ισοκράτη βλέπε και D. C. Mirhady, 

“Hieronymus on Isocrates’ Style”, στο Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. παρ., 

σελ. 443 – 456.   
53 Fr. 51. 
54 Α.Η. Chroust, “The Gryllus – A Lost Dialogue on the Nature of Rhetoric”, Revue Des 

Études Grecques 78 (1965), σελ. 576 – 591. Ο Έρμιππος επιβεβαιώνει άλλωστε ότι ο Ισο-

κράτης συνέταξε εγκώμιο αφιερωμένο στον Γρύλλο: «ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος ἐν τῷ Περὶ Θεο-

φράστου καὶ Ἰσοκράτην Γρύλλου φησὶ ἐγκώμιον γεγραφέναι» (Fr. 52 = Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 

55).  
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Φιλοκτήτη δήλωσε ότι θα αποτελούσε όνειδος για τον ίδιο να σιωπά, επιτρέπο-

ντας στον Ισοκράτη να μιλά: «Ο ίδιος ο Αριστοτέλης, συνεπώς, όταν είδε ότι ο 

Ισοκράτης αύξησε με αξιοσημείωτο τρόπο τον αριθμό και την ποιότητα των μα-

θητών του, καθώς ο ίδιος είχε εκτρέψει τις διαλέξεις του από την δικανική και 

την πολιτική στην απλή κομψότητα της γλώσσας, άλλαξε ξαφνικά σχεδόν ολόκλη-

ρο το σύστημα της διδασκαλίας του, και ανέφερε έναν στίχο από τον Φιλοκτήτη 

με μια μικρή παραλλαγή. Έλεγε δηλαδή ο ήρωας, ότι ήταν επαίσχυντο για αυτόν 

να είναι σιωπηλός, ενώ επιτρεπόταν στους βάρβαρους να μιλούν. Έτσι, παρομοί-

ως ο Αριστοτέλης είπε, ότι ήταν επαίσχυντο για αυτόν να είναι σιωπηλός, ενώ ο 

ίδιος επέτρεπε στον Ισοκράτη να μιλήσει. Ως εκ τούτου, εξωράισε και εκλάμπρυνε 

όλη τη φιλοσοφική μάθηση και συσχέτισε τη γνώση των πραγμάτων με την εξά-

σκηση στην ρητορική»55.  

 Ο Κριτόλαος υπήρξε ένας ακόμη φιλόσοφος φαινομενικά δυσμενώς 

διακείμενος απέναντι στην τέχνη της ρητορικής, την οποία μάλιστα δεν θεωρεί 

τέχνη, συμβαδίζοντας με κάποιες από τις απόψεις που εκφράζονται από τον Α-

ριστοτέλη στον Γρύλλο, αλλά διίστανται με την περιγραφή της ρητορικής ως 

τέχνη, η οποία εμφανίζεται αλλού: «Πράγματι, ο Αριστοτέλης στον Γρύλλο παρέ-

χει μερικά δειλά επιχειρήματα ως προς το αντίθετο (ενν. ως προς το ότι η ρητορι-

κή δεν συνιστά τέχνη), τα οποία χαρακτηρίζονται από εφευρετικότητα. Από την 

άλλη πλευρά, έγραψε επίσης τρία βιβλία για την τέχνη της ρητορικής, στο πρώτη 

εκ των οποίων όχι μόνο παραδέχεται ότι η ρητορική αποτελεί μια τέχνη, αλλά την 

μεταχειρίζεται ως τμήμα της πολιτικής αλλά και της λογικής. Ο Κριτόλαος και ο 

Αθηνόδωρος ο Ρόδιος έχουν προσφέρει πολλά επιχειρήματα ενάντια σε αυτή την 

άποψη…»56. Μάλιστα, ο Κριτόλαος αποφαινόταν ότι η ρητορική δεν αποτελού-

σε ούτε αρετή ούτε τέχνη, ερχόμενος έτσι σε αντίθεση με την Ῥητορικὴ του Α-

ριστοτέλη57, αλλά θεωρούσε ότι αυτή ήταν κάποιο είδος εξάσκησης στον λόγο, 

ορίζοντάς την ως τριβή: «Μερικοί δεν θεωρούν τη ρητορική ούτε ως μια δύναμη, 

μια επιστήμη ή μια τέχνη. Ο Κριτόλαος την αποκαλεί πρακτική της ομιλίας (γιατί 

αυτό είναι το νόημα της τριβής)…»58. 

Ωστόσο, ο ίδιος, αν και φαινομενικά υποτιμούσε την αξία της ρητορικής, 

ανέπτυξε πολιτική δράση και απήλαυσε αρκετά μεγάλη φήμη και εμπιστοσύνη 

ανάμεσα στους Αθηναίους, ώστε το έτος 155 π.Χ., ταξίδεψε στη Ρώμη ως απε-

σταλμένος της πόλης, μαζί με τον Καρνεάδη και τον Διογένη τον Βαβυλώνιο, 

προκειμένου να διαπραγματευθούν με τη ρωμαϊκή σύγκλητο πολύ σημαντικά 

θέματα για την πόλη: «atque ego hoc ex eis audivi, cum dicerent pergratum 

                                                           
55 De Oratore III 141. Βλέπε περισσότερα στο W. Benoit, “Isocrates and Aristotle on Rheto-

ric”, Rhetoric Society Quarterly 20 (1990), σελ. 251 – 259, καθώς και. E.V. Haskins, Logos 

and Power in Isocrates and Aristotle, University of South Carolina Press, Columbia, 2004.   
56 Fr. 25.  
57 Βλ. ενδ. Ῥητορικὴ 1355 b 25 – 27: «Ἔστω δὴ ἡ ῥητορικὴ δύναμις περὶ ἕκαστον τοῦ θε-

ωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιθανόν. τοῦτο γὰρ οὐδεμιᾶς ἑτέρας ἐστὶ τέχνης ἔργον».  
58 Fr. 26, πβ. και Fr. 25. H χρήση του όρου τριβή στην περιγραφή της ρητορικής, απαντάται 

και στον Γοργία (463 b). 
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Atheniensis et sibi fecisse et multis principibus civitatis, quod cum ad senatum 

legatos de suis maximis rebus mitterent, tris illius aetatis nobilissimos philoso-

phos missisent, Carneadem et Critolaum et Diogenem»59. Οι τρείς φιλόσοφοι 

πριν την ομιλία τους στη σύγκλητο πραγματοποίησαν επίδειξη των ρητορικών 

τους ικανοτήτων, κατορθώνοντας μάλιστα να εντυπωσιάσουν τους Ρωμαίους, 

καθώς η σφοδρότητα του λόγου του Καρνεάδη συνεπήρε το κοινό, ο Κριτόλα-

ος, κέρδισε εντυπώσεις με την τέχνη και την λεπτότητα που τον διέκρινε, ενώ ο 

Διογένης επέδειξε συγκράτηση και νηφαλιότητα στη σκέψη60. Η προσπάθεια 

των τριών φιλοσόφων απέβη εν τέλει καρποφόρα για τους Αθηναίους, αποσπώ-

ντας επιπλέον και τα εγκωμιαστικά σχόλια των Ρωμαίων: «εἴ γε ἐς τὴν Ῥώμην 

ἀφίκοντο ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῶν Ἀθηναίων πρεσβεύοντες, καὶ αὐτοῖς σωτηρίαν εὕρα-

ντο; οἵπερ οὖν ἐς τοσοῦτον ἐνέτρεψαν τὴν σύγκλητον βουλήν, ὡς εἰπεῖν αὐτοὺς 

‘ἔπεμψαν Ἀθηναῖοι πρεσβεύοντας οὐ τοὺς πείσοντας ἀλλὰ γὰρ τοὺς βιασομένους 

ἡμᾶς δρᾶσαι ὅσα θέλουσιν»61. Ο Κικέρων, σχολιάζοντας το φιλοσοφικό ύφος 

της σχολής, αναφέρει ότι ο τρόπος με τον οποίο ρητορεύει χαρακτηρίζεται από 

ελευθερία στη ροή, αλλά το ενδιαφέρον του δεν επαρκούσε προκειμένου να ε-

πιτύχει να διατηρηθεί στις αρχές της σχολής: «Critolaos imitari voluit antiqos, 

et quidem est gravitate proximus et redundant oratio, ac tamen <ne> is quidem 

in patriis institutis manet»62.  

Η στάση του απέναντι στην τέχνη της ρητορικής φαίνεται ότι διέπεται 

από αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες δεν συμβάλλουν βέβαια στην ξεκάθαρη 

απόδοση της άποψής του. Αν και ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική και υ-

πήρξε δεινός ρήτορας – όπως μαρτυρεί το αποτέλεσμα της πρεσβείας στη Ρώ-

μη, επικρίνει την ρητορική τέχνη. Άλλωστε, ο ίδιος έφτανε σε σημείο, εκτός  

από την άρνησή του να αποδεχθεί την ρητορική ως τέχνη, να την χαρακτηρίζει 

κακοτεχνία: «ἀμέλει γέ τοι καὶ οἱ περὶ Κριτόλαον τὸν Περιπατητικὸν καὶ πολὺ 

πρότερον οἱ περὶ Πλάτωνα εἰς τοῦτο ἀπιδόντες ἐκάκισαν αὐτὴν ὡς κακοτεχνίαν 

μᾶλλον ἢ τέχνην καθεστηκυῖαν»63. Επιπλέον, δηλώνει ότι πολλές πόλεις απομά-

κρυναν τη ρητορική, πιστεύοντας ότι είναι επιζήμια για τους πολίτες και πα-

ρουσιάζει αρκετά παραδείγματα προκειμένου να υποστηρίξει την θέση του, με 

πιο χαρακτηριστικό εκείνο, το οποίο αφορά τους Λακεδαιμόνιους, οι οποίοι, 

κατέστησαν ολιγόλογοι και σαφείς στους λόγους τους, καθώς ο Λυκούργος ε-

ξεδίωξε την ρητορική64. Όμως, και οι ρήτορες αμυνόμενοι προσάπτουν στους 
                                                           
59 Fr. 5, πβ. και Fr. 6 – 10.  
60 Fr. 9. 
61 Fr. 7. Κάποιοι Ρωμαίοι ωστόσο δεν ήταν ευνοϊκά διακείμενοι απέναντι σε αυτήν την απο-

δοχή που είχαν οι Έλληνες φιλόσοφοι στο ρωμαϊκό κοινό, φτάνοντας μάλιστα σε σημείο να 

ζητήσουν την εκδίωξη των φιλοσόφων από την πόλη (Πλούταρχος, Κάτων XII).  
62 Fr. 11.  
63 Fr. 32. 
64 «ἀφελεῖ δὲ βραχυλογίᾳ χρώμενοι. ὅθεν καὶ ὁ ἀντιχειροτονηθεὶς Ἀθηναίοις ὑπ' αὐτῶν πρὸς 

Τισσαφέρνην πρεσβευτής, τῶν Ἀθηναίων μακρὰς καὶ ποικίλας ῥήσεις διεξιόντων, δύο τῇ βα-

κτηρίᾳ γραμμὰς κατὰ τοῦ ἐδάφους χαράξας, τὴν μὲν εὐθεῖαν καὶ μικρὰν τὴν δὲ ἐπιμήκη καὶ 

σκολιάν, ‘τούτων’ εἶπεν, ‘ὦ βασιλεῦ, ὁποτέραν θέλεις ἑλοῦ,’ αἰνιττόμενος διὰ μὲν τῆς ἐπιμή-
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φιλοσόφους ότι δεν συνδράμουν την πατρίδα τους, όταν τους έχει ανάγκη, αλλά 

ο Φιλόδημος προασπιζόμενος τη φιλοσοφία απέναντι στην πολεμική τους, δη-

λώνει ότι ακόμη και αν οι φιλόσοφοι δεν ασχολούνται με την πολιτική, παρέ-

χουν ανεκτίμητη υπηρεσία, διδάσκοντας τους νέους την υπακοή στους νόμους 

και το να δρουν με δίκαιο τρόπο ακόμη και αν δεν υφίστανται νόμοι, ενώ τους 

προτρέπουν να εχθρεύονται την αδικία: «{τοὺς φιλοσόφους ἐπιτηδεύ}οντ[ας 

μη]δὲν περιποιεῖν τ[ῇ π]ατρίδι συμφέρον. [διὸ κ]αὶ Κριτ[όλ]αος [φι̣̣λό̣σοφον] 

πολιτ[ευό]μενο[ν οὐ]κ ἐῶν μ[ετα̣]λαμβά[νει]ν τῆς κτιζομένης πό[λεω]ς ὑπερ-

βολὴν ἄλλῳ [κατ]αγέλωτος οὐκ ἀπέλ[ιπε]ν. κἂν οἱ φιλόσοφο[ί γε μ]ὴ πολιτεύ-

ωνται, μ[εγ]άλως ταῖς πα<τ>ρίσι βοηθ[ο]ῦσι τοὺς νέους διδά[σκ]οντες αἰεὶ πεί-

θεσθα[ι το]ῖς νόμοις ὡς ἐπὶ σω[τη]ρίᾳ [κ]ε[ιμ]έν[ο̣ι]̣ς»65.  

Ο Κριτόλαος διακατέχεται από αρνητικά αισθήματα απέναντι στους ρή-

τορες, επικρίνοντάς τους συχνά και εξακολουθώντας να τους μέμφεται ως άτε-

χνους: «[...] με περὶ τῶν ἄ[λλων πάν]των λέγειν, οὓς καὶ αὐτὸς Κριτόλαος ἐκφέ-

ρει διὰ τὴν πρὸς τοὺς ῥήτορας φιλοτιμία[ν]. τὸ μὲν γὰρ ἕνεκα τ[οῦ] πολλάκις 

[ἀκου]ομένους προσίστας[θαι] τοὺς λόγους ἀτεχνίας κατο  κοινόν ἐ[στιν] ......ης 

και»66. Όμως, αν και ψέγει τους φορείς την ρητορικής τέχνης ως άτεχνους, απο-

δέχεται ότι κάποιοι ανάμεσά τους ξεχωρίζουν για τις τεχνικές αρετές τους, όπως 

είναι σαφές από τη γνώμη, την οποία εκφέρει σχετικά με τον Δημοσθένη: «τ[ὸν 

μὲν] γὰρ Δημοσθένην πά[ν̣τες κε]κράγασιν οἱ κατ' αὐτὸν τεχνί[την] εἶναι, καὶ 

Κριτόλαος οὐκ ἀπαρνεῖται»67. Ωστόσο, το αντικείμενο της φιλοσοφίας συχνά 

συνδέεται με εκείνο της ρητορικής και μάλιστα, ο Κριτόλαος δίδασκε κάποιες 

τέχνες, οι οποίες πιθανότατα διδασκόταν και από τους ρήτορες, αφού σχετίζο-

νταν με την διακυβέρνηση: «Κριτόλα[ος δὲ καὶ στρ]α[τηγ]εῖν [ἔ]οικ[ε κα]ὶ 

βας[ιλεύειν] διδάσκειν, δῆλον δ' ὅτι κ[αὶ ἱππεύ]ειν καὶ κυβε[ρ̣ν]ᾶν καὶ τἆ[λλα 

π]άντ[α τοῖς] ἄλλοι̣ς̣ ἅπασιν»68.   

                                                                                                                                                                                     

κους καὶ τῆς σκολιᾶς γραμμῆς τὴν τερθρείαν τὴν ῥητορικήν, διὰ δὲ τῆς βραχείας ἅμα καὶ εὐθεί-

ας τὴν ἀφελῆ καὶ σύντομον εὐθυρρημοσύνην, δι' ἣν οὐκ ἐν οἰκείοις μόνοις ἀλλὰ καὶ ξένοις τὴν 

ἀπεριττότητα τοῦ λόγου μεταδιώκουσιν. ἐκ μέσων μέντοι γε καὶ τὸν Χίων πρεσβευτὴν περὶ ἐξα-

γωγῆς πυροῦ δεόμενον, ἐπεὶ μακρῶς ἡρμήνευσε τὴν δέησιν, ἄπρακτον ἐξαπέστειλαν, ἑτέρου δὲ 

πεμφθέντος συντομωτέρου (ἤπειγε γὰρ ἀνάγκη τοὺς Χίους) ἔδοσαν· κενὸν γὰρ θύλακον αὐτοῖς 

οὗτος ἀνατείνας ἀλφίτων αὐτὸν ἔφη δεῖσθαι» (Fr. 34). 
65 Fr. 35.  
66 Fr. 29.  
67 Fr. 28. Ενδεχομένως να υποστήριζε ότι ο Δημοσθένης διδάχθηκε τους κανόνες της τέχνης 

από τον Αριστοτέλη και κατά συνέπεια η επιτυχία του οφείλεται στην εφαρμογή αυτών των 

αντιλήψεων στους λόγους του: «τῶν φιλοσόφων τις τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου πάντα χαρίζεσθαι 

βουλόμενος Ἀριστοτέλει τῷ κτίσαντι ταύτην τὴν φιλοσοφίαν καὶ τοῦτο ὑπέσχετο ποιήσειν φανε-

ρόν, ὅτι Δημοσθένης τὰς ῥητορικὰς τέχνας παρ' ἐκείνου μαθὼν εἰς τοὺς ἰδίους μετήνεγκε λό-

γους καὶ κατ' ἐκεῖνα κοσμούμενος τὰ παραγγέλματα πάντων ἐγένετο τῶν ῥητόρων κράτιστος» 

(Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς, Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀμμαῖον 1. 4 – 10, πβ. και F. Olivier, De Critolao 

Peripatetico, G. Schade, Berlin, 1895, σελ. 33). 
68 Fr. 36.  

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%BD
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Είναι πιθανόν, ότι το μένος του Κριτόλαου, δεν στρέφεται απέναντι στην 

ρητορική τέχνη γενικότερα, αλλά έχει ως στόχο την ρητορική, η οποία παράγε-

ται από τους επαγγελματίες ρήτορες. Ο Φιλόδημος άλλωστε μάλλον συγκατα-

λέγει τον Κριτόλαο ανάμεσα σε εκείνους τους φιλοσόφους, οι οποίοι μεταχειρί-

ζονται την φιλοσοφική ρητορική, όπως αφήνει να διαφανεί η κριτική που ασκεί 

απέναντι στον Διογένη τον Βαβυλώνιο, δίπλα στον οποίο μνημονεύει και τον 

Φασηλίτη, αποδίδοντάς τους την άποψή κατά την οποία  η εμπειρία των πολιτι-

κών ρητόρων στηρίζεται στην περίσταση και διδάσκει ότι η έκταση του λόγου, 

και το αν θα πρέπει να εκφωνηθεί εξαρτάται από την συγκυρία: «λέγειν, ἀ[λλ' 

ε]ἰσὶν [καὶ φι]λόσοφοι, [ο̣ἵστ]ισιν ἔθος ἐστὶν φ[λυ̣α̣]ρεῖν ὥσπερ σοὶ κ̣αὶ Κριτο-

λάῳ, σαφῶς λέγοντος ἄκουσον· ἥ γ' ἐνπειρία τῶν πολιτικῶν ῥητόρω[ν] τὸ συνέ-

χον ἔχου[σα] κεί[με]νον (ἐν) εὐκαιρίας στ[ενοχ]ωρ[ί]ᾳ διδάσκει πολ[λά̣κ]ις μὲν 

ἐ[κ]τείνειν μα[κρ]οὺς λόγους, πολλάκις δὲ βα[ι]ά τινα διαλεχθῆναι, πο[λλ]̣άκις 

δὲ μηδὲ δι ᾶρα[ι] τὰ [χείλ]η. παρα[ι]ρούμενος οὖ[ν ἐκ] τῆς ἐπιστήμ[ης καὶ] τ[ῆ]ς 

ἐνπειρίας [τὰ] μάλι̣σ̣τα παρα[διδό]μενα [διά][γ]ει, καί τινος ἀστοχου αὐτοῦ γε-

λοῖ[ό]ς ἐστιν»69.  

Η κριτική του απέναντι στη ρητορική, ενδεχομένως θεμελιώνεται στον 

Γοργία70, ενώ ο Κριτόλαος  αντιμαχόμενος αυτήν την τέχνη, έχει ως βασικούς 

στόχους τόσο τους ρήτορες, όσο και τους Στωικούς, οι οποίοι ορίζουν τη ρητο-

ρική τέχνη ως ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν71 θέτοντάς τη στο ίδιο επίπεδο με τη δια-

λεκτική, ενώ πιθανότατα η κριτική του στρέφεται πιο συγκεκριμένα εναντίον 

του Διογένη του Βαβυλώνιου, με τον οποίο συνταξίδευσαν στη Ρώμη για να 

υπερασπιστούν στη σύγκλητο τα συμφέροντα των Αθηναίων72. Οι μεν ρήτορες 

αντεπιτίθενται, αναφέροντας περιπτώσεις κατά τις οποίες και η φιλοσοφία εκ-

διώχθηκε από διάφορες πόλεις, καθώς θεωρήθηκε επιβλαβής73, ενώ οι Στωικοί 

απαντούν διαχωρίζοντας τη δική τους ρητορική τέχνη από αυτήν τον επαγγελ-

ματιών δημαγωγών74. Ο Κριτόλαος, φαίνεται άλλωστε ότι προσάπτει στους 
                                                           
69 Fr. 31. Οι Επικούρειοι αποστρέφονταν τη ρητορική τέχνη, αλλά ο Φιλόδημος ενδεχομένως 

να εισήγαγε την αντίληψη, κατά την οποία υπήρχε ένα ρητορικό είδος, το οποίο αποκαλούσε 

σοφιστικό και αποτελούσε μια τέχνη και συνεπώς ήταν αποδεκτό πεδίο μελέτης (βλ. σχετ. Ι. 

Düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, οπ. παρ., σελ. 304 – 305). 
70 Βλέπε ενδεικτικά Γοργίας 460 c – 461 d , 471d – 472d.  
71 Διογένης Λαέρτιος VΙΙ42 , πβ. και SVF II 294 : «Ξενοκράτης δὲ ὁ Πλάτωνος ἀκουστὴς καὶ 

οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς φιλόσοφοι ἔλεγον ῥητορικὴν ὑπάρχειν ἐπιστήμην τοῦ εὖ λέγειν, ἄλλως μὲν 

Ξενοκράτους τὴν ἐπιστήμην λαμβάνοντος καὶ ἀρχαϊκῷ νόμῳ, ἀντὶ τῆς τέχνης, ἄλλως δὲ τῶν 

Στωικῶν, ἀντὶ τοῦ βεβαίας ἔχειν καταλήψεις, ἐν σοφῷ μόνῳ φυομένην». Βλ. σχετ. με το εν-

διαφέρον των Στωικών για την ρητορική τέχνη και Μ. Πρωτοπαπά - Μαρνέλη, Στωικοί: Η 

επιστήμη της Ρητορικής, εκδ. Σμίλη, Αθήνα, 2005.  
72 Y.Z. Liebersohn, The Dispute Concerning Rhetoric in Hellenistic Thought, Vandenhoeck 

and Ruprecht, Göttingen, 2010, σελ. 105. 
73 Σέξτος Εμπειρικός, Προς Μαθηματικούς ΙΙ 25. 
74 Προκειμένου να πετύχουν αυτό το στόχο, διακηρύττουν ότι μόνο ο σοφός είναι πραγματι-

κός ρήτορας: «ὅτι μόνος οὗτος σοφός, μόνος καλός, μόνος δίκαιος ἀνδρεῖος <βασιλεὺς> ῥή-

τωρ πλούσιος<νομοθέτης>» (SVF II 622), πβ. και SVF II 294, καθώς και SVF III 124 – 125, 

όπου παρουσιάζεται η θέση του Διογένη του Βαβυλώνιου. 
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Στωικούς και τον χαρακτηρισμό «ὀνοματομάχοι», επιδιώκοντας να τους επιρ-

ρίψει την μομφή  της σοφιστείας75. Σύμφωνα μάλιστα με τον Υ.Ζ. Liebersohn, 

αποτελεί στόχο του Κριτόλαου η απόδειξη της θέσης ότι η ρητορική έχει ως 

σκοπό της την πειθώ, ώστε να χρησιμοποιήσει αργότερα αυτή τη θέση ενάντια 

στη Στοά, αφού πρώτα επιτεθεί στον ορισμό της ρητορικής ως ἐπιστήμης τοῦ εὖ 

λέγειν 76.  

Η διφορούμενη στάση του Κριτόλαου απέναντι στην ρητορική καθίστα-

ται εμφανής και από την περιγραφή που κάνει για κάποιους σπουδαίους ρήτο-

ρες, καθώς μνημονεύοντας τον Δημοσθένη και τον Περικλή, είναι σαφές ότι 

μέμφεται τον πρώτο για τα ηθικά του ελαττώματα και εξυμνεί τον χαρακτήρα 

του δεύτερου. Έτσι, αναφερόμενος στον βίο του Δημοσθένη, δηλώνει ότι όταν 

κάποτε, έφτασαν στην Αθήνα απεσταλμένοι από τη Μίλητο προκειμένου να ζη-

τήσουν τη συνδρομή των Αθηναίων, ο Δημοσθένης, κάνοντας χρήση των ρητο-

ρικών του ικανοτήτων, απέτρεπε με σφοδρότητα τους συμπολίτες του από την 

αποδοχή του αιτήματος των Μιλήσιων, υποστηρίζοντας ότι η Μίλητος δεν άξι-

ζε τη βοήθεια της Αθήνας και επιπλέον ότι θα ήταν ενάντια στα συμφέροντα 

της  πόλης να αποδεχτεί το αίτημα. Όμως, την επόμενη μέρα, αφού δωροδοκή-

θηκε από τους Μιλήσιους, εμφανίστηκε μπροστά στους συμπολίτες του δηλώ-

νοντας ότι δεν θα μπορούσε να μιλήσει σχετικά με την υπόθεση, καθώς έπασχε 

από πονόλαιμο και μάλιστα αργότερα, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε το περι-

στατικό, κομπάζοντας επιπλέον γι’ αυτό77. Από την άλλη, ο Κριτόλαος μνημο-

νεύοντας τον Περικλή, εξαίρει τη σεμνότητα και μεγαλοπρέπεια του, επισημαί-

νοντας  ότι όπως ακριβώς τα ιερά πλοία των Αθηναίων, η Σαλαμινία και η Πά-

ραλος έβγαιναν από το λιμάνι μόνο σε αναγκαίες και σοβαρές περιστάσεις, έτσι 

και ο σωστός πολιτικός οφείλει να ασχολείται μόνο με σοβαρές υποθέσεις και 

να μην καταπιάνεται με ασήμαντες ασχολίες78, ενώ ακόμη  αναφέρει ότι, προ-

κειμένου να αποφύγει να καταστήσει τον εαυτό του κοινό θέαμα για τον λαό, 

παρουσιαζόταν για να μιλήσει μόνο για σημαντικές υποθέσεις, ενώ ζητήματα 

μικρότερης σημασίας τα διαχειρίζονταν οι φίλοι του79.  

Η απορριπτική στάση του απέναντι στον Δημοσθένη, ίσως εδράζεται και 

στην πολιτική αντιπαλότητα του ρήτορα με τον ιδρυτή του Λυκείου, αφού ο 

Δημοσθένης υπερασπιζόταν την αθηναϊκή δημοκρατία, ενώ ο Αριστοτέλης την 

σχολίαζε δυσμενώς. Άλλωστε, η επιτίμηση του χαρακτήρα του Δημοσθένη δεν 

αποτελεί καινοτομία του Κριτόλαου, αφού συχνά και άλλοι επικρίνουν τον ρή-

τορα για την στάση του, όπως για παράδειγμα ο σύγχρονος του Θεοφράστου 

Δείναρχος, ο οποίος στον λόγο του Κατά Δημοσθένους, τον καταγγέλλει ως α-

ποδέκτη δωροδοκίας, τον αποκαλεί φιλάργυρο, καυχησιάρη και δειλό, ενώ α-

                                                           
75 Fr. 24.  
76 Y.Z. Liebersohn, The Dispute Concerning Rhetoric in Hellenistic Thought, οπ. παρ. 158 – 

160. 
77 Fr. 33. 
78 Fr. 37 a. 
79 Fr. 37 b. 
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κόμη τον κατηγορεί ότι δεν υπερασπίζεται τις πολιτικές του θέσεις αλλά τις αλ-

λάζει ανάλογα με την περίσταση80. Επιπλέον, η θετική τοποθέτηση του Κριτό-

λαου απέναντι στο Περικλή, βρίσκεται σε συμφωνία με την άποψη του Αριστο-

τέλη, ο οποίος θεωρεί ότι κατά το χρονικό διάστημα της διακυβέρνησής του, η 

Αθήνα ευημερούσε81, ενώ επαινεί ακόμη το φρόνημά του: «διὰ τοῦτο Περικλέα 

καὶ τοὺς τοιούτους φρονίμους οἰόμεθα εἶναι, ὅτι τὰ αὑτοῖς ἀγαθὰ καὶ τὰ τοῖς 

ἀνθρώποις δύνανται θεωρεῖν»82.   

Ο Κριτόλαος, είναι αναγκασμένος να υπερασπιστεί μία ευκλεή σχολή, 

όπως το Λύκειον, η οποία όμως δεν φαίνεται να διαθέτει την ικανότητα να α-

νταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής. Αν και ο ίδιος απέκτησε μεγάλη υπό-

ληψη στον καιρό του, δεν διαθέτει την δύναμη να αντιμετωπίσει τον ανταγωνι-

σμό των υπολοίπων φιλοσοφικών ρευμάτων ενώ εκτός των αντιπάλων, οι οποί-

οι προέρχονται από τον φιλοσοφικό χώρο, υποχρεώνεται να ανταπεξέλθει και 

στην πίεση, που ασκούν οι αντίμαχοι που προέρχονται από τον χώρο της ρητο-

ρικής.  

Ο μαθητής του ο Αρίστων, καλείται να ανταπεξέλθει στην ίδια πρόκληση 

και ενδιαφέρθηκε την μελέτη της ρητορικής, συντάσσοντας ένα εκτενές βιβλίο 

για αυτήν83 και προσδιορίζει τη ρητορική ως επιστήμη του να αντιλαμβάνεται 

κανείς τι οφείλει να λέγεται σχετικά με τα πολιτικά θέματα, με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να επιχειρήσει να καταστεί πειστικός: «Scientia vivendi et agendiin quaes-

tionibus civilibus per orationem popularis persuasionis»84. Ο Κουιντιλιανός, 

επεξηγώντας αυτόν τον ορισμό, υποστηρίζει ότι ο Αρίστων υποπίπτει σε δαιδα-

λώδεις διακρίσεις, ενώ υπογραμμίζει ότι ο χαρακτηρισμός της ρητορικής ως ε-

πιστήμης συνάδει με τις περιπατητικές καταβολές του Αρίστωνα, αλλά ότι αυτή 

η περιγραφή της ρητορικής την αδικεί, αφού την εμφανίζει ως επιστήμη, η ο-

ποία ασκεί επίδραση μόνο σε αμαθείς, ενώ επιπλέον αυτός ο ορισμός ασχολεί-

ται μόνο με την πολιτική πλευρά της ρητορικής, αγνοώντας τις υπόλοιπες85. Η 

πιθανολογούμενη θέση του Αρίστωνα ότι η ρητορική τέχνη έχει ως κοινό της 

τους αμαθείς, θα στηριζόταν στην άποψη του Αριστοτέλη, κατά την οποία ο 

                                                           
80 Βλ. ενδ. σχετικά με τις κατηγορίες που προσάπτει στον ρήτορα: «γράψεις σύ, Δημόσθενες, 

πολεμεῖν ἡμᾶς, ἐπειδὴ καὶ τοὺς πρότερον πολέμους καλῶς διῴκησας; καὶ πότερόν ἐστι δικαιό-

τερον, ἂν ταῦτα δόξῃ καὶ τοῖς ἄλλοις Ἀθηναίοις, εἰς τὸν πόλεμον ὑπάρχειν μετὰ τῶν ἄλλων καὶ 

τὸ παρὰ σοῦ χρυσίον, ἢ τοὺς μὲν ἄλλους ἀπὸ τῶν ἰδίων κτημάτων ἕκαστον εἰσφέρειν, καὶ κατα-

χωνεύειν τὸν ἴδιον κόσμον τῶν γυναικῶν, καὶ τὰ ἐκπώματα, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ χώρᾳ ἀναθήμα-

τα τῶν θεῶν, ὥσπερ ἔφησθα σὺ γράψειν, αὐτὸς εἰσενεγκὼν πεντήκοντα δραχμὰς ἀπὸ τῆς οἰκίας 

τῆς ἐν Πειραιεῖ, καὶ τῆς ἐν ἄστει; τοσοῦτον γὰρ κατὰ τὴν προτέραν εἰσφορὰν εἰσενηνοχώς, 

εἴκοσι τάλαντ᾽ ἔχεις» (Κατά Δημοσθένους 69).   
81 «ἕως μὲν οὖν Περικλῆς προειστήκει τοῦ δήμου, βελτίω τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν ἦν, τελευτήσα-

ντος δὲ Περικλέους πολὺ χείρω» (Ἀθηναίων πολιτείᾳ 28).  
82 Ηθικά Νικομάχεια 1140 b 7 – 10.  
83 Wehrli Fr. 4 «τούτου πλέον ἢ προς[ῆ]κον ἴσως ἦν ἀπελαύσαμεν, εἰ καὶ μεμήκυντ[αι] τὸ βι-

βλίον <ζ>, Ἀρίστωνος».   
84 Fr. 1.  
85 Fr. 1.  
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ρήτορας απευθύνεται σε άτομα, τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 

μία μακρά σειρά συλλογισμών: «ἔτι δὲ πρὸς ἐνίους, οὐδ' εἰ τὴν ἀκριβεστάτην 

ἔχοιμεν ἐπιστήμην, ῥᾴδιον ἀπ' ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας· διδασκαλία γάρ ἐστιν ὁ 

κατὰ τὴν ἐπιστήμην λόγος, τοῦτο δὲ ἀδύνατον· ἀλλ' ἀνάγκη διὰ τῶν κοινῶν 

ποιεῖσθαι τὰς πίστεις καὶ τοὺς λόγους, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς λέγομεν περὶ 

τῆς πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐντεύξεως»86. Η αντίληψη του Αρίστωνα σχετικά με την 

ρητορική, διασαφηνίζεται ακόμη από τον Σέξτο, ο οποίος ανέφερε ότι σύμφωνα 

με τον περιπατητικό φιλόσοφο, η πειθώς συνιστά διακηρυγμένο στόχο της ρη-

τορικής και σκοπό της η εξασφάλισή της πειθούς: «καὶ Ἀρίστων ὁ Κριτολάου 

γνώριμος σκοπὸν μὲν ἐκκεῖσθαί φησιν αὐτῇ τὴν πειθώ, τέλος δὲ τὸ τυχεῖν τῆς πει-

θοῦς»87. Καθίσταται πρόδηλο ότι ο ορισμός του Αρίστωνα, βασίζεται στις αντι-

λήψεις του Αριστοτέλη, ο οποίος προσδιορίζει την ρητορική ως την ικανότητα 

να εντοπιστούν τα διαθέσιμα μέσα πειθούς σε κάθε περίπτωση: «ἡ δὲ ῥητορικὴ 

περὶ τοῦ δοθέντος ὡς εἰπεῖν δοκεῖ δύνασθαι θεωρεῖν τὸ πιθανόν, διὸ καί φαμεν 

αὐτὴν οὐ περί τι γένος ἴδιον ἀφωρισμένον ἔχειν τὸ τεχνικόν»88, ενώ εντοπίζει τα 

τρία είδη της πειθούς «τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζομένων πίστεων τρία εἴδη 

ἔστιν· αἱ μὲν γάρ εἰσιν ἐν τῷ ἤθει τοῦ λέγοντος, αἱ δὲ ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν δια-

θεῖναί πως, αἱ δὲ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι»89.   

Ο Αρίστων, όπως αναφέραμε, έγραψε ένα εκτενές έργο για την τέχνη της 

ρητορικής, αλλά μόνο ελάχιστα ψήγματα αυτής της προσπάθειας διατηρούνται, 

κυρίως στο έργο του Φιλόδημου, ο οποίος αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό το έργο 

απόλαυσε κάποια επιτυχία, αφού αναφέρει ότι κάποιος συγγραφέας (πιθανότα-

τα Στωικός), τον οποίο δεν κατονομάζει, άντλησε τις φιλοσοφικές του απόψεις, 

από αυτό το σύγγραμμα: «τισιν ὀρθῶς ...ι καθόλου δεν φ[αί]νεται τ[ὸ]ν περὶ ῥη-

τορικῆς [λ]ό[γο]ν ἐπι[δε]έστερον [π]επ[οι]ῆσθαι, [....] τῆς φιλοσοφίας δέ τισιν 

Ἀριστω[ν]εί[οις ὑπο]μνήμασιν ἐπι[...] ἐν οἷς ἔστι μὲν[...] [τ]ὰ πολλὰ δ' αὐτῶν 

[ἐκ τῶν Π]λάτωνος κλ[έψας] ἐπὶ τὸ χεῖρόν ε»90. Σε άλλο σημείο του έργου του ο 

Φιλόδημος, αναφέρει ότι μακρηγόρησε αρκετά σχετικά με το βιβλίο του Αρί-

στωνα, δήλωση, η οποία ίσως αποτελεί ένδειξη πως ανάμεσα στα κείμενα του 

έβδομου βιβλίου του Περί Ῥητορικής, ίσως καλύπτονται αναφορές στο κείμενο 

του Αρίστωνα: «τούτου πλέον ἢ προς[ῆ]κον ἴσως ἦν ἀπελαύσαμεν, εἰ καὶ μεμή-

κυντ[αι] τὸ βιβλίον <ζ>, Ἀρίστωνος. ε[..]το[..]υν[.]ουτο καθόσον δ̣ήπο̣τε συμφέ-

ρον, τὰ ε̣ωλ̣ ̣ἐξετασθέντων ἀποθεωρήσομεν πρότερον ἐπισημαινόμενοι τ[ὸ] μηδὲ 

τούτοις ενη[......] τοῦ μὴ φιλορήτ[ορας γί]νεσθαι»91.  

Ο διάδοχος του Κριτόλαου, ο Διόδωρος από την Τύρο, φαίνεται ότι τή-

ρησε παρόμοια στάση, καθώς διακατεχόταν από την αντίληψη ότι ο ρήτορας 

επιβαλλόταν να απομακρυνθεί από το πηδάλιο του κράτους, να αποκλειστεί 

                                                           
86 Ῥητορική 1355 a 24 – 29.  
87 Fr. 2.  
88 Ῥητορική 1355 b 31 – 34. Πβ. και 1355 b 25 – 26.  
89 Ῥητορική 1356 a 1 – 4.  
90 Fr. 3.  
91 Fr. 4.   
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από κάθε μάθηση και τη γνώση των πιο σημαντικών ζητημάτων και να βρίσκε-

ται κλειδωμένος αποκλειστικά στα δικαστήρια και σε ασήμαντες συνελεύσεις: 

«Διότι εγώ άκουσα τους πλέον ονομαστούς ανάμεσα στους Έλληνες σε αυτήν την 

τέχνη (ενν. την ρητορική) να την εξασκούν… ανάμεσά τους, ακμαίος τότε ο Μνή-

σαρχος, μαθητής του αγαπητού σου Παναίτιου και ο Διόδωρος, ο οποίος μαθή-

τευσε στον Περιπατητικό Κριτόλαο. Υπήρχαν επίσης και πολλοί άλλοι, ξακουσμέ-

νοι φιλόσοφοι και όλοι τους, λες και μιλούσαν με μια φωνή, μου έδωσαν να κα-

ταλάβω ότι ο ρήτορας είχε εκδιωχθεί από την διακυβέρνηση του κράτους, απο-

κλείστηκε από όλη τη μάθηση και την γνώση των σημαντικών πραγμάτων και κα-

τάντησε να κλειδωθεί αποκλειστικά στις δικαστικές αίθουσες και τις ασήμαντες 

συναθροίσεις»92.  

Η παρακμή της δημοκρατίας και η συγκέντρωση της εξουσίας σε λιγότε-

ρα άτομα θα έχουν ως συνέπεια τον μαρασμό της ρητορικής, η οποία θα ξεκι-

νήσει ήδη στην εποχή του Δημήτριου να καθίσταται απλό τμήμα της εκπαιδευ-

τικής διαδικασίας και η ουσία αυτής της τέχνης θα καταστρέφεται, καθώς πλέον 

θα δίνεται περισσότερη βαρύτητα στα τεχνικούς στοιχεία της και σε ασκήσεις 

με επιδεικτικούς λόγους, παρά στην εφαρμογή της σε ένα πραγματικό περιβάλ-

λον, όπου ο ρήτορας επιχειρεί να κερδίσει την εύνοια του κοινού προασπιζόμε-

νος τα συμφέροντα της πόλης του93. Επιπλέον, η απομάκρυνση του κέντρου ε-

ξουσίας από τον πολίτη, θα έχει ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει η ρητορική 

στους χώρους των δικαστηρίων και σε εορτασμούς και να εμφανίζεται η τέχνη 

ως τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απαραίτητο βέβαια σε όποιον φιλοδο-

ξεί να βρεθεί κοντά σε θέσεις εξουσίας, με όσους κινδύνους και οφέλη αυτό ε-

πιφέρει. Ωστόσο η σχολή δεν μένει αδιάφορη απέναντι στις δυνατότητες της 

ρητορικής τέχνης ως πολιτικού μέσου και επιδιώκει να την μεταχειριστεί προ-

σαρμόζοντάς την στις ανάγκες της εποχής. Από τη μια πλευρά είναι έντονο το 

ενδιαφέρον των περιπατητικών φιλοσόφων για τις βιογραφίες των ρητόρων, το 

οποίο οδηγεί στην παραγωγή τόσο αξιόλογων, όσο και μάλλον αδιάφορων έρ-

γων, όπως αυτό του Έρμιππου, αλλά από την άλλη πλευρά ο Δημήτριος κατα-

φεύγοντας στη ρητορική την προσαρμόζει στα μέτρα της εποχής του. Η ανάλυ-

σή του για τον δικανικό ἐντευκτικό λόγο πραγματοποιεί μια ταξική διάκριση 

σχετικά με την χρήση αυτής της τέχνης, αφού αναγνωρίζει ότι πρέπει να τη με-

ταχειριστεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το πλήθος και την κοινωνική θέ-

                                                           
92 Fr. 6. Η πηγή αυτής της τάσης εντοπίζεται στη συνέχεια στον Γοργία: «Αλλά βέβαια εγώ 

διαφωνούσα τόσο με αυτούς τους ανθρώπους, όσο και με τον συγγραφέα και υποκινητή αυτών 

των αντιλήψεων, τις οποίες εξέφρασε με μεγαλύτερο κύρος και ευγλωττία από όλους αυτούς – 

εννοώ τον Πλάτωνα, του οποίου τον Γοργία μελέτησα προσεκτικά, υπό την επιστασία του Χαρ-

μάδα εκείνον τον καιρό στην Αθήνα, αλλά αυτό, το οποίο με εντυπωσίασε περισσότερο σχετικά 

με τον Πλάτωνα σε αυτό το βιβλίο είναι το γεγονός ότι ενώ σε αυτό διακωμωδούσε τους ρήτο-

ρες, ο ίδιος μου φαινόταν να είναι ολοκληρωμένος και αξιόλογος ρήτορας» (Cicero, De Ora-

tore I, II,47).   
93 Βλ. σχετ. και J. W. H. Atkins, Literary Criticism in Antiquity – A Sketch of its Develop-

ment, τ. Α΄, οπ. παρ., σελ. 162.   
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ση των ακροατών. Ο Κριτόλαος θα μεταχειριστεί επίσης την ρητορική τέχνη ως 

πολιτικό όπλο προκειμένου να υπερασπιστεί τα αθηναϊκά συμφέροντα στη Ρώ-

μη, ενώ ο Αρίστων αλλά και ο Διόδωρος θα διατηρήσουν έντονο το ενδιαφέρον 

για αυτήν αλλά φαίνεται ότι τελικά η ρητορική εξελισσόμενη από τη σχολή και 

προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της κάθε εποχής, θα διαδραματίζει περιορι-

σμένο ρόλο στο πολιτικό πεδίο και μεγαλύτερο στις δικαστικές αίθουσες, τις 

εορταστικές τελετές και αργότερα στον άμβωνα.    
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13. Οι Περιπατητικοί ως ιστορικοί και κριτικοί της λογοτε-

χνίας 

 

Η Ποιητική αποτελεί την αρχαιότερη ολοκληρωμένη σωζόμενη θεωρητι-

κή πραγματεία για τη λογοτεχνία και θέτει τα θεμέλια για την εμπεριστατωμένη 

μελέτη της λογοτεχνικής δημιουργίας, ενώ τα έργα Περὶ ποιητῶν1 και Ἀπορήμα-

τα Ὁμηρικά2 φαίνεται ότι συμπλήρωναν το έργο του Αριστοτέλη για τη λογοτε-

χνία. Ειδικότερα, το Περὶ ποιητῶν πρέπει να αποτελούσε ένα κείμενο, το οποίο 

παρείχε μία κριτική εξιστόρηση της λογοτεχνικής παραγωγής των Ελλήνων, 

όπως διαφαίνεται από τα αποσπάσματα που διασώζονται. Ο F. Montanari επι-

σημαίνει ότι κατά την αριστοτελική οπτική, η ποίηση έχει αξία από μόνη της, 

καθώς αποτελεί παγκόσμιο επίτευγμα και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του 

πολιτισμού και της ανθρωπότητας, θησαυρό, ο οποίος επιβάλλεται να γίνει 

γνωστός, να ερμηνευθεί και να κατανοηθεί3.  

Η μελέτη της τραγωδίας αποτελεί τον πυρήνα της σωζόμενης αριστοτε-

λικής μελέτης σχετικά με τις αρχές και τα κύρια στοιχεία της ποιητικής τέχνης. 

Είναι γνωστόν ότι ο Αριστοτέλης, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της τραγωδίας 

στην ηθική βελτίωση του ανθρώπου, την περιγράφει στον περίφημο ορισμό του 

ως μίμηση μίας σοβαρής πράξης, η οποία μέσω του ἐλέους και του φόβου θα 

οδηγήσει τον θεατή στην κάθαρση της ψυχής του: «ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις 

πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ χωρὶς ἑκάστῳ 

τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' ἐλέου καὶ φόβου 

                                                           
1 Rose Fr. 53 – 60. Όπως διαφαίνεται από τα σωζόμενα αποσπάσματα, ο Αριστοτέλης επιχει-

ρεί με αυτήν την πραγματεία να παραθέσει την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Έτσι, σε 

αυτό το έργο, συναντάμε αναφορές στον Εμπεδοκλή, για τον οποίο μνημονεύει ότι  συνέθεσε 

ποιήματα, υπήρξε ικανός χειριστής του λόγου και ήταν ομηρικός, ενώ παρέχονται και βιο-

γραφικά στοιχεία γι’ αυτόν (Διογένης Λαέρτιος VIII 51, 57 και 74). Επιπλέον αναφέρει τον 

Αλεξαμενό τον Στυρέα ως τον πρώτο που συνέταξε διαλόγους (Διογένης Λαέρτιος III 48 και 

Ἀθήναιος ΧΙ 505 c), διερευνώντας ακόμη το ύφος των πλατωνικών διαλόγων, το οποίο περι-

γράφει ως υβρίδιο ανάμεσα στην ποίηση και την πεζογραφία (Διογένης Λαέρτιος III 37), ενώ 

αναλύει την αποστροφή του δασκάλου του προς την ποίηση (Πρόκλος, Εἰς τὰς Πλάτωνος 

Πολιτείας ὑπόμνημα p. 360). Επίσης, με αφορμή μια μάλλον ασήμαντη λεπτομέρεια (αν οι 

Αιτωλοί πολεμιστές άφηναν ανυπόδητο το δεξί ή το αριστερό πόδι), επικρίνει τον Ευριπίδη 

για ανακρίβεια στην τραγωδία του Μελέαγρος (Μακρόβιος, Saturnalia V 18, 19), αναφέρει 

ότι ο Σωκράτης δεχόταν κριτική από τον Αντίλοχο τον Λήμνιο και τον οιωνοσκόπο Αντιφώ-

ντα και τέλος παραθέτει μια διαδεδομένη παράδοση για τον βίο του Ομήρου (Ψευδο-

Πλούταρχος, Περί τοῦ βίου καί ποιήσεως τοῦ Ὁμήρου 1,3). 
2 Rose Fr. 125 – 165. Σε αυτό το έργο, ο Σταγειρίτης επιχειρεί να ερμηνεύσει διάφορα ση-

μεία των επών.  
3 “The Peripatus on Literature – Interpretation, Use and Abuse”, στο Praxiphanes of Mytilene 

and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discussion, A. Martano, E. Matelli, D. 

C. Mirhady (eds.), Transaction Publishers, 2012, σελ. 339 – 358.  

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
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περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν»4. Έτσι, παραδέχεται ως γε-

νεσιουργό αιτία της ποίησης την μίμηση, η οποία επιπλέον σχετίζεται με την 

ηδονή, που προσφέρει η μάθηση5. Βασικό της στοιχείο αποτελεί η δράση και τα 

ποιητικά έργα στηρίζονται στην αντιγραφή της ζωής6, ενώ αναπαριστώντας 

δρώντες ανθρώπους7, σχετίζονται και με την ηθική, καθώς περιγράφουν τόσο 

ηθικούς, όσο και ανήθικους χαρακτήρες8. Η ποίηση θα επιχειρήσει να επιφέρει 

την κάθαρση στην ψυχή του θεατή και η κάθαρση, θα τον οδηγήσει εν τέλει 

στην αρετή, αφού βιώσει τα συναισθήματα με τον ορθό τρόπο, καθώς, σύμφω-

να με την άποψη του R. Janko: «η βίωση των ενδεδειγμένων συναισθηματικών 

αντιδράσεων μπορεί να μας εθίσει στην επίτευξη και τη διατήρηση του κατάλ-

ληλου μέτρου στις ηθικές μας επιλογές, με αποτέλεσμα να μας οδηγήσει στη 

μεσότητα ως προς τα συναισθήματα και συνεπώς στην πρακτική σοφία και την 

αρετή»9. Το ίδιο αποτέλεσμα μάλιστα επιτυγχάνεται και με την κωμωδία, η ο-

ποία μεταχειρίζεται βέβαια διαφορετικά μέσα, αφού το αντικείμενό της είναι οι 

γελοίες πράξεις και επιφέρει την κάθαρση με την ευχαρίστηση και το γέλιο, 

όπως φαίνεται από ένα κείμενο, το οποίο απηχεί τον περιπατητικό ορισμό της 

κωμωδίας: «ἡ τραγῳδία ὑφαιρεῖ τὰ φοβερὰ παθήματα τῆς ψυχῆς δι' οἴκτου καὶ 

δέους· [καὶ ὅτι] συμμετρίαν θέλει ἔχειν τοῦ φόβου· ἔχει δὲ μητέρα τὴν λύπην. κω-

μῳδία ἐστὶ μίμησις πράξεως γελοίας καὶ ἀμοίρου μεγέθους, τελείας, <ἡδυσμένῳ 

λόγῳ> χωρὶς ἑκάστῳ τῶν μορίων ἐν τοῖς εἴδεσι, δρώντων καὶ <οὐ> δι' ἀπαγγε-

λίας, δι' ἡδονῆς καὶ γέλωτος περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν. 

ἔχει δὲ μητέρα τὸν γέλωτα»10.   

Η Ποιητική συνιστά ένα πεδίο, στο οποίο θα αναπτυχθούν και οι απόψεις 

του Θεόφραστου, ο οποίος συνέταξε έναν διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό σχετι-

κών βιβλίων11, ακολουθώντας εμφανώς τη γραμμή του Αριστοτέλη12. Μάλιστα, 

                                                           
4 Ποιητική 1449 b 24 – 28.  
5 Ποιητική 1448 b 4 – 19.  
6 Ποιητική 1447 a 14 – 15. 
7 «…πράττοντας γὰρ μιμοῦνται καὶ δρῶντας» (Ποιητική 1448 a 28). 
8 Ποιητική 1448 a 1 – 5.  
9 “Από την κάθαρση στην αριστοτελική μεσότητα”, στο 6+1 δοκίμια για την Ποιητική του 

Αριστοτέλη, επιμ. Δ.Ι. Ιακώβ, μτφρ. Κ. Χατζοπούλου, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 

145 – 173.  
10 Tractatus Coislinianus 3 – 4. O L. Golden (“Ο Αριστοτέλης και η απόλαυση της κωμωδί-

ας”, στο 6+1 δοκίμια για την ποιητική του Αριστοτέλη, οπ. παρ., σελ. 175 – 185), παρατηρεί 

ότι η περιγραφή δι' ἐλέους καὶ φόβου, μπορεί να αφορά τόσο τα γεγονότα, όσο και τα συναι-

σθήματα, αλλά το γελοῖον δεν διαθέτει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει αυτήν την διπλή λει-

τουργία. Εκφράζει έτσι μία διαφορετική άποψη, ισχυριζόμενος ότι η γελοία πράξη επιφέρει 

την κάθαρση προκαλώντας μία μορφή αγανάκτησης (νεμεσᾶν). Βλ. σχετ. με το έργο Tracta-

tus Coislinianus και R. Janko, Aristotle on Comedy: Towards a Reconstruction of Poetics II, 

University of California Press, Berkeley – L.A., 1984. 
11 Μερικοί από τους τίτλους αυτών των έργων είναι: «Διορισμῶν,ʹἉρμονικῶν, Περὶ κω-

μῳδίας, [Περὶ μέτρων], Περὶ λέξεως, Περὶ μουσικῆς, Περὶ ποιητικῆς, Προοιμίων, Περὶ προ-

θέσεως καὶ διηγήματος, Περὶ ποιητικῆς ἄλλο, Περὶ ὑποκρίσεως, Περὶ τῶν μουσικῶν» (Διογέ-

νης Λαέρτιος V 42 – 50).  

http://web.archive.org/web/20110726052929/http:/hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/aristote_poetique/precise.cfm?txt=960;961;940;964;964;959;957;964;945;962;
http://web.archive.org/web/20110726052929/http:/hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/aristote_poetique/precise.cfm?txt=947;8048;961;
http://web.archive.org/web/20110726052929/http:/hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/aristote_poetique/precise.cfm?txt=956;953;956;959;8166;957;964;945;953;
http://web.archive.org/web/20110726052929/http:/hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/aristote_poetique/precise.cfm?txt=954;945;8054;
http://web.archive.org/web/20110726052929/http:/hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/aristote_poetique/precise.cfm?txt=948;961;8182;957;964;945;962;


425 
 

αναγνώριζε την αξία της λογοτεχνίας για την ρητορική τέχνη, καθώς θεωρούσε 

την ποιητική ανάγνωση, ως μια δραστηριότητα, η οποία προσφέρει μεγάλο ό-

φελος στον ρήτορα, καθώς του παρέχει διανοητική διέγερση και αναψυχή, ενώ 

επιπλέον τον εφοδιάζει με υφολογικά μοτίβα13. 

Εκκινώντας από το αριστοτελικό εγχείρημα να μελετηθεί η λογοτεχνική 

ιστορία του ελληνικού κόσμου και οι κανόνες, οι οποίοι την διέπουν, το Λύ-

κειον επιχειρεί να επεκτείνει την λογοτεχνική έρευνα, επιδιώκοντας να κατα-

γράψει την  λογοτεχνική παραγωγή και να παρουσιάσει την ιστορία της λογοτε-

χνίας, με τη χρήση διαφόρων μεθόδων. Οι λογοτεχνικές μελέτες των περιπατη-

τικών φιλοσόφων, με αφετηρία τα συμπεράσματα της διατριβής του Αριστοτέ-

λη, θέτουν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της γραμματολογίας. Η από-

πειρα των περιπατητικών φιλοσόφων να διερευνήσουν την αρχαία ελληνική 

γραμματεία εκφράζεται με διάφορες μορφές, οι οποίες προσιδιάζουν στην φι-

λοσοφική προσέγγιση κάθε μέλους της σχολής14, αλλά εμφανίζει παράλληλα 

και κοινά στοιχεία, τα οποία δημιουργούν τον πυρήνα της λογοτεχνικής θεωρί-

ας του Λυκείου. Τα έργα τους χαρακτηρίζονται από την ανάμειξη της ιστορίας 

της λογοτεχνίας με τη βιογραφία ή ακόμη και την ηθική φιλοσοφία, καθώς και 

τη δημιουργία νέων ειδών βιογραφικής διήγησης, ενώ στις σχετικές πραγματεί-

ες τους, αναδεικνύονται πολιτισμικά στοιχεία των ιστορικών περιόδων, οι οποί-

ες δημιούργησαν τα υπό μελέτη λογοτεχνήματα. Κάποιοι περιπατητικοί φιλό-

σοφοι, όπως ο Αριστόξενος, παρέχουν επιπλέον μέσα από αυτά τα έργα πληρο-

                                                                                                                                                                                     
12 Βλ. σχετ. με την ενασχόληση του Θεόφραστου με τη λογοτεχνία και G.M.A. Grube,  

“Theophrastus as a Literary Critic”, στο Transactions and Proceedings of the American Phil-

ological Association 83 (1952), σελ. 172 – 183 και W.W. Fortenbaugh (ed.), Theophrastus of 

Eresus – Sources for his Writings, Thought and Influence: Commentary, Vol. 8, Sources on 

Rhetoric and Poetics (Texts 666 – 713), Brill, Leiden – Boston, 2005.  
13 Quintilian, Institutio Oratoria X 1,27 (=Theophrastus, Fortenbaugh Fr. 707).  
14 Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό η περίπτωση του Αριστόξενου, του 

οποίου το ενδιαφέρον για τη μουσική τον ώθησε να μελετήσει επικουρικά, καθώς φαίνεται, 

και την γραμματική, αφού αναγνωρίζοντας την σύνδεση ανάμεσα στις τέχνες των γραμμάτων 

και της μουσικής, πρέσβευε την αντίληψη κατά την οποία κάποτε η γραμματική υπαγόταν 

στην μουσική, την οποία διαχώριζε σε ρυθμό, ο οποίος σχετίζεται με το μέτρο και σε μελω-

δία, η οποία αφορά τον ήχο και το άσμα [Κουιντιλιανός, Institutio Oratoria, I, 10, 17 (= Fr. 

72) και 12,1, πβ. και Fr. 113). Έτσι, παρέθετε στοιχεία, τα οποία παρουσίαζαν τη σχέση ανά-

μεσα στις δύο τέχνες, όπως η πληροφορία ότι οι μουσικοί απέφευγαν τη χρήση του σίγμα, 

θεωρώντας ότι παράγει σκληρό ήχο, ο οποίος το καθιστά ακατάλληλο για τον αυλό και προ-

τιμούσαν το ρο, καθώς έχοντας την άποψη ότι είναι περισσότερο ευπρόφερτο (Fr. 87). Ανα-

γνώριζε ακόμη την διαφορά ανάμεσα στα φωνήεντα και τα σύμφωνα, δηλώνοντας ότι τα 

πρώτα αντιπροσωπεύουν φωνές και τα δεύτερα ήχους (Fr. 88), ενώ αιτιολογούσε το ενδιαφέ-

ρον του για τη γραμματική, δηλώνοντας με αριστοτελική διάθεση, ότι αυτό συγκαταλέγεται 

ακόμη και στα ενδιαφέροντα των φιλοσόφων, αφού οι φθόγγοι αποκαλύπτουν την τάξη των 

στοιχείων του κόσμου: «ὀρθῶς γὰρ καὶ Ἀριστόξενον φάναι τὸν μουσικόν, ὡς αἱ τῶν φιλοσό-

φων διαθέσεις ἄχρι τῶν φθόγγων διατείνουσι τὸ ἐν ἅπασιν αὐτῶν τεταγμένον ἐμφανίζουσαι, 

καθάπερ οἶμαι καὶ ὁ μέγας οὗτος οὐρανὸς…» (Fr. 75). 
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φορίες σχετικά με την αρχαία ελληνική μουσική15, ενώ άλλοι, όπως ο Πραξιφά-

νης, ενδιαφέρονται για την ερμηνεία και την χρήση της γλώσσας και άλλοι, ό-

πως ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, επιχειρούν να διερευνήσουν την προέλευση του 

ελληνικού αλφαβήτου. Επιπροσθέτως, η προσπάθειά τους να διερευνήσουν τις 

απαρχές της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης, χαρακτηρίζεται από την χρη-

σιμοποίηση στοιχείων, τα οποία προσφέρονται από τα ίδια τα έργα, όπως δια-

φαίνεται και στο εγχείρημα του Δημήτριου του Φαληρέα, να προσδιορίσει τους 

ποιητές της προ-ομηρικής εποχής, μέσα από τα έργα του επικού ποιητή. Χρήση 

στοιχείων, τα οποία πηγάζουν από τα ίδια τα έργα, κάνουν και άλλοι Περιπατη-

τικοί, οι οποίοι επιχειρούν να ανακτήσουν στοιχεία για τον βίο και την προσω-

πικότητά των ποιητών μέσα από τα ίδια τα έργα τους, ορμώμενοι από την αντί-

ληψη ότι το ήθος του ατόμου αντανακλάται στα έργα και τις πράξεις του16. Συ-

νεπώς, επιζητούν να αναπλάσουν τη ζωή τους, διαμέσου των λογοτεχνικών δη-

μιουργημάτων τους, με τη συλλογή πραγματικών και φανταστικών στοιχείων 

και τη χρήση ανεκδότων προκειμένου να προσφέρουν πιο πολλές λεπτομέρειες 

της ζωής τους και να σκιαγραφήσουν το ήθος αυτών των ατόμων. Η εμμονή 

στις λεπτομέρειες βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε τη σχολή στα ό-

ρια της σκανδαλολογίας, όπως είναι εμφανές κυρίως από το έργο του Έρμιπ-

που, ωστόσο ακόμη και αυτές οι προσεγγίσεις συμβάλλουν τελικά στην ανά-

πτυξη των φιλολογικών σπουδών, οι οποίες οφείλουν αρκετά εν τέλει στις κο-

πιώδεις προσπάθειες των περιπατητικών φιλοσόφων. Αν και δεν ασχολήθηκαν 

όλοι οι φιλοσοφικοί απόγονοι του Αριστοτέλη το ίδιο έντονα με την σπουδή της 

λογοτεχνίας, όσο μικρή και αν φαντάζει η προσφορά ορισμένων από αυτούς, 

έχει συμβάλει στην εξαγωγή ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με 

την πορεία των φιλολογικών σπουδών εντός του Λυκείου.   

Από τον Αθήναιο διαθέτουμε την περιγραφή ενός αποσπάσματος από το 

έργο του Σωτίωνα, Περὶ τῶν Τίμωνος σίλλων, στο οποίο γίνεται μνεία μίας κω-

                                                           
15 Ο Αριστόξενος ενδιαφέρθηκε βέβαια και για την τραγική ποίηση, παραθέτοντας διάφορες 

πληροφορίες, όπως την απάτη του Ηρακλείδη, ο οποίος συνέθεσε κάποια έργα επιγράφοντάς 

τα με το όνομα του Θέσπι (Fr. 114), ενώ αναφερόμενος στον Σοφοκλή, δήλωνε, σε αντίθεση 

με την γενικότερα παραδεκτή αντίληψη, ότι ο ποιητής ήταν ταπεινής καταγωγής, καθώς ο 

πατέρας του εξασκούσε το επάγγελμα του οικοδόμου ή του χαλκουργού (Fr. 115). Ακόμη, 

ανέφερε ότι ο  Ευριπίδης, αφαίρεσε τους στίχους του Τήλεφου, όπου ο Αχιλλέας ρίχνει τα 

ζάρια φέρνοντας τέσσερα και δύο (Fr. 116). Είναι γνωστό ότι ο στίχος, διακωμωδήθηκε και 

μετά τον θάνατο του Ευριπίδη από τον Αριστοφάνη (Βάτραχοι, 1400), αλλά φυσικά, η αφαί-

ρεση των στίχων δεν οφείλεται στην επίθεση του Αθηναίου κωμικού ποιητή, εκτός βέβαια 

και αν έγινε από τον νεότερο Ευριπίδη, αλλά προέκυψε ως αποτέλεσμα παλαιότερων επικρί-

σεων (Βλ. σχετ. και J. E. Sandys, A History of Classical Scholarship: From the End of the 

Sixth Century B.C to the End of the Middle Ages, vol. 1, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 2011 (19031), σελ. 57). 
16 S. Schorn, “Chamaeleon – Biography and Literature Peri tou deina”, στο Praxiphanes of 

Mytilene and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 411 

– 444. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
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μωδίας του ποιητή Αλέξι, που έφερε τον τίτλο Ἀσωτοδιδάσκαλος17. Τον πρωτα-

γωνιστικό ρόλο κρατούσε ένας δούλος, ο οποίος επιχειρούσε να παρακινήσει 

και άλλους ευρισκόμενους σε κατάσταση δουλείας όπως αυτός, στον τρυφηλό 

βίο. Ωστόσο, ο Αθήναιος επιμένει εντονότατα να αμφισβητεί την απόδοση αυ-

τού του έργου στον Αλέξι, διερωτώμενος μάλιστα και για την ίδια την ύπαρξη 

αυτού του έργου, ενώ παραβάλλοντας την ευρύτατη γνώση του σχετικά με την 

μέση κωμωδία, τηρεί μάλλον επικριτική στάση απέναντι στον Σωτίωνα. Όπως 

παρατηρεί ο W.G. Arnott, φαίνεται σε αυτή την περίπτωση ο Αθήναιος έχει δί-

κιο, καθώς πιθανόν ο περιπατητικός φιλόσοφος συμπεριέλαβε στον κατάλογο 

των έργων του κωμικού ποιητή ένα πλαστό δημιούργημα18. Ενδέχεται συνεπώς, 

ο Σωτίων να μην ήταν ιδιαίτερα επιμελής ως ιστορικός της λογοτεχνίας ή να 

μην διέθετε τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να ασχοληθεί με αυτόν τον 

τομέα.     

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του Δικαίαρχου, στο οποίο 

εντοπίζονται συγγράμματα, στα οποία εκτίθεται το ενδιαφέρον του για τον πο-

λιτισμό, το θέατρο και τη λογοτεχνία19. Σε αυτά διακρίνεται το ενδιαφέρον για 

τη μελέτη της εξέλιξης της τραγωδίας20, ενώ ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περι-

γραφή των υποθέσεων έργων τραγικών ποιητών και κωμωδιογράφων21, αλλά 

για αυτή τη δραστηριότητα του Δικαίαρχου, διατηρούνται λίγες μόνο μαρτυρί-

ες. Πιθανότατα αυτές οι περιγραφές να εντάσσονται σε μία ευρύτερη προσπά-

θεια μελέτης της ποιητικής δημιουργίας, αποτελώντας είτε σημειώσεις, οι οποί-

ες προορίζονταν να αποτελέσουν βοήθημα για την υλοποίηση ενός προγράμμα-

                                                           
17 Fr. 1.  
18 W.G. Arnott, “The Asotodidaskalos Attributed to Alexis”, The Classical Quarterly 

New Series 5 (1955), σελ. 210-216. Επιπλέον, φαίνεται ότι ο πλαστογράφος, ο οποίος αποτε-

λεί την πηγή του Αθήναιου, δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις σχετικά με την πόλη των Αθηνών, 

τόπο δράσης του ποιητή, αφού επιχειρώντας να αναφερθεί σε μία τριάδα φιλοσοφικών σχο-

λών, μνημονεύει δίπλα στην Ακαδημία και το Λύκειον το Ωδείο, θεωρώντας το ως τόπο συ-

νάντησης μελών φιλοσοφικής σχολής.  
19 Κάποιοι τίτλοι αυτών των έργων είναι: Περί Διονυσιακῶν ἀγώνων (Fr. 75), Περί Μου-

σικῶν ἀγώνων (Fr. 88 – 89), Παναθηναϊκός (Fr. 86), Ὀλυμπικὸς (Fr. 87). Στα έργα του παρέ-

θετε και πολιτιστικά στοιχεία, αναφέροντας – διαφωνώντας με την κυρίαρχη αντίληψη – ότι 

στα Παναθήναια επιτρεπόταν και σε ηλικιωμένες να φέρουν θαλλούς (Fr. 86) και αναφέρο-

ντας ότι στα συμπόσια υπήρχε η παράδοση να τραγουδούν οι συνδαιτημόνες, αφού λάμβα-

ναν στα χέρια τους ένα κλαδί δάφνης ή μυρτιάς (Fr. 89). Σε αυτά επιπλέον, πρέπει να παρέ-

θετε και βιογραφικά στοιχεία σπουδαίων δημιουργών, όπως φαίνεται από την παράθεση των 

στίχων, τους οποίους απήγγειλε ο Ευριπίδης στον βασιλιά Αρχέλαο (Fr. 77) και από την 

μνεία του ονόματος ενός από τους υιούς του Αριστοφάνη (Fr. 83). 
20 Αποτελεί ένδειξη αυτού του ενδιαφέροντος η άποψή του ότι ο Σοφοκλής υπήρξε ο εισηγη-

τής του τρίτου υποκριτή στην τραγωδία (Fr. 76).  
21 Fr. 78 – 82, 84. Σε αυτά τα αποσπάσματα αναφέρονται οι τραγωδίες Αἴας, Οἰδίπους τύραν-

νος, Ἄλκηστις και Ῥῆσος, καθώς και η κωμωδία Βάτραχοι. Οι υποθέσεις των έργων που πα-

ραθέτει ο Δικαίαρχος, έχουν την ίδια δομή που παρουσιάζουν και οι αντίστοιχες προσεγγί-

σεις άλλων συγγραφέων, καθώς αποτελούνται από τον τίτλο του έργου, τον οποίο ακολουθεί 

η παράθεση των πρώτων στίχων του και στην συνέχεια παρατίθεται η περίληψή του.  
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τος έρευνας ή ακόμη να αποτελούσαν εισαγωγικό τμήμα κάποιου μεγαλύτερου 

έργου22. Ο Σέξτος Εμπειρικός, επιχειρώντας να προσδιορίσει την έννοια της 

ὑποθέσεως, αναφέρει ότι αυτή ορίζεται ως η τοῦ δράματος περιπέτεια23 και συ-

νεπώς η ερμηνεία που προσφέρει, σχετίζεται με το βασικότερο τμήμα της τρα-

γωδίας, τον μύθο24 και αφορά την δομή της ιστορίας. Η υπόθεση αποτελεί σύ-

νοψη των πράξεων που συντελούνται στο έργο, οι οποίες οφείλουν να είναι λο-

γικές και να έχουν τάξη, ενώ ο ορισμός, που προσφέρει ο Δικαίαρχος, δίνει με-

γαλύτερη σημασία στην περιπέτεια, ως βασικό στοιχείο του μύθου. Κατά τον 

Αριστοτελικό ορισμό, η περιπέτεια συνιστά μία αλλαγή της κατάστασης που 

περιγράφεται στο ποιητικό έργο, με την οποία η δράση αντιστρέφεται, υποκεί-

μενη διαρκώς στον κανόνα της πιθανότητας ή της ανάγκης, ενώ σε συνδυασμό 

με την αναγνώριση, αποτελεί το πιο αποτελεσματικό στοιχείο μιας τραγωδίας: 

«Ἔστι δὲ περιπέτεια μὲν ἡ εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττομένων μεταβολὴ καθάπερ 

εἴρηται, καὶ τοῦτο δὲ ὥσπερ λέγομεν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ ἀναγκαῖον»25. Έτσι, οι χα-

ρακτήρες του έργου, μέσω αυτής της αλλαγής βιώνουν αρχικά το πάθος26 και 

έπειτα αναγνωρίζουν την αιτία της συμφοράς. 

Επιπλέον, ο Δικαίαρχος μελέτησε και τα Ομηρικά έπη, εκφράζοντας εν-

διαφέρον για τον πολιτισμό του Ομηρικού κόσμου27, δηλώνοντας μάλιστα, ότι 

αυτά τα έργα οφείλουν να ερμηνεύονται στην αιολική διάλεκτο28. Ακόμη σχο-

λίαζε το περιεχόμενό τους, όπως φαίνεται από την αποδοκιμασία του για την 

διαγωγή της Πηνελόπης, όπως αυτή περιγράφεται στην Οδύσσεια (Α΄ 332), κα-

                                                           
22 Ο V. Liapis θεωρεί ότι οι υποθέσεις αυτές αποτελούν τμήμα ευρύτερου έργου (“An An-

cient Hypotheses to Rhesus, and Dicaearchus’ Hypotheseis”, Greek, Roman and Byzantine 

Studies 42 (2001), σελ. 313 – 328). 
23 Fr. 78 «πολλαχῶς μὲν καὶ ἄλλως ὑπόθεσις προσαγορεύεται, τὰ νῦν δὲ ἀπαρκέσει τριχῶς λέ-

γεσθαι. καθ' ἕνα μὲν τρόπον ἡ δραματικὴ περιπέτεια, καθὸ καὶ τραγικὴν καὶ κωμικὴν ὑπόθεσιν 

εἶναι λέγομεν καὶ Δικαιάρχου τινὰς ὑποθέσεις τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους μύθων, οὐκ ἄλλο 

τι καλοῦντες ὑπόθεσιν ἢ τὴν τοῦ δράματος περιπέτειαν». 
24 Κατά τον Αριστοτέλη, ο μύθος αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της τραγωδίας, την ψυχή 

της: «ἀρχὴ μὲν οὖν καὶ οἷον ψυχὴ ὁ μῦθος τῆς τραγῳδίας» (1450 a 38).   
25 Περί Ποιητικῆς 1452 a 22 – 24. Προηγουμένως, ο Αριστοτέλης έχει επισημάνει ότι οι πο-

λύπλοκοι μύθοι χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη της περιπέτειας και της αναγνώρισης: «πε-

πλεγμένην (ενν. πράξιν) δὲ ἐξ ἧς μετὰ ἀναγνωρισμοῦ ἢ περιπετείας ἢ ἀμφοῖν ἡ μετάβασίς 

ἐστιν» (1452 a 16 – 18). Βλ. και 1452 a 29 – 33 «ἀναγνώρισις δέ, ὥσπερ καὶ τοὔνομα σημαί-

νει, ἐξ ἀγνοίας εἰς γνῶσιν μεταβολή, ἢ εἰς φιλίαν ἢ εἰς ἔχθραν, τῶν πρὸς εὐτυχίαν ἢ δυστυχίαν 

ὡρισμένων· καλλίστη δὲ ἀναγνώρισις, ὅταν ἅμα περιπετείᾳ γένηται».   
26 Το πάθος ορίζεται ως: «πρᾶξις φθαρτικὴ ἢ ὀδυνηρά, οἷον οἵ τε ἐν τῷ φανερῷ θάνατοι καὶ αἱ 

περιωδυνίαι καὶ τρώσεις καὶ ὅσα τοιαῦτα» (1452b 11 – 13).  
27 Διατηρείται ένα χωρίο, όπου αναφέρει ότι οι άνθρωποι εκείνων των εποχών είχαν σε μεγά-

λη υπόληψη τους αοιδούς, θεωρώντας τους σοφούς (Fr. 93).  
28 Fr. 90. Ενδεχομένως, πρέσβευε ότι τα έπη γράφηκαν αρχικά στην Αιολική διάλεκτο και 

στη συνέχεια η επίδραση της Ιωνικής διαλέκτου μετέβαλε τον χαρακτήρα τους. Παρόμοια 

άποψη εξέφρασε στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα ο Α. Fick [Die homerische Odyssee in 

der ursprunglichen Sprachform wiederhergestellt (Göttingen, 1883), Die homerische Ilias 

(Gφttingen, 1886) και Die Entstehung der Odyssee (Göttingen, 1910)]. 
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θώς εκλάμβανε ως απρεπή συμπεριφορά την εμφάνισή της στον χώρο, όπου 

διασκέδαζαν οι μεθυσμένοι μνηστήρες. Σχολιάζοντας μάλιστα την ενδυμασία 

της, εντοπίζει υποκρισία στο γεγονός ότι δεν καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπό 

της και συνοδεύεται από δύο θεραπαινίδες, κάνοντας έτσι αισθητή την παρου-

σία της με αυτή την σκόπιμα εξεζητημένη είσοδο29. Έγραψε ακόμη και το έργο 

Περί Ἀλκαίου, για το οποίο διατηρούνται ελάχιστες αναφορές στο έργο του Α-

θήναιου, οι περισσότερες από τις οποίες αναφέρονται στο δημοφιλές παιχνίδι 

κότταβος30, ενώ ασχολήθηκε επιπλέον με την σπουδή της μουσικής, μελετώντας 

τον ρυθμό και την αρμονία των μουσικών οργάνων31, τα είδη των ωδών32 και 

ερεύνησε την προέλευση των χορών33. 

Περισσότερο εξέχουσα πρέπει να θεωρηθεί η προσφορά του Δημήτριου 

του Φαληρέα στην μελέτη και φροντίδα των γραμμάτων, ειδικά αν αναλογι-

στούμε τη συμβολή του στη δημιουργία της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Ο 

Δημήτριος είχε συντάξει μελέτη σχετικά με τους ποιητές34, ενώ συνέθεσε μία 

συλλογή μύθων του Αισώπου35, έγραψε ακόμη σχόλια στα Θηριακά του Νικάν-

δρου36, συνέθεσε παιάνες37 και συνέταξε ένα έργο σχετικά με τον κωμικό ποιη-

τή Αντιφάνη38. Επιπλέον, αποδεχόταν ότι το ελληνικό αλφάβητο έχει Φοινικική 

προέλευση, αποδίδοντάς την στον Κάδμο, ο οποίος είχε εισάγει δεκαέξι γράμ-

ματα και ισχυριζόμενος ότι ο Σιμωνίδης και ο Παλαμήδης προσέθεσαν αργότε-

ρα σε αυτά άλλα οκτώ γράμματα39. Τα περισσότερα στοιχεία που διατηρούνται 

                                                           
29 Fr. 92.  
30 Fr. 94 – 99. Σε αυτό το έργο, ο Δικαίαρχος υποστηρίζει ότι ο κότταβος αποτελούσε Σικελι-

κή επινόηση, ανέφερε ότι υπήρχαν ειδικοί χώροι για να παίζεται και περιέγραφε τον τρόπο 

παιχνιδιού. Επίσης, δήλωνε ότι οι αρχαιότεροι έπιναν από μικρά ποτήρια, αναμειγνύοντας το 

κρασί τους με νερό (Fr. 98), ενώ, επίσης μνημονεύεται από τον Αθήναιο, η διαφωνία του Α-

ριστοφάνη του Βυζάντιου με τον Δικαίαρχο σχετικά με τη μορφή ενός στίχου του Αλκαίου 

(Fr. 99). 
31 Fr. 74.  
32 Fr. 88 «ἡ παροίνιος ᾠδή, ὡς μὲν Δικαίαρχος ἐν τῷ περὶ μουσικῶν ἀγώνων, ὅτι τρία γένη ἦν 

ᾠδῶν, τὸ μὲν ὑπὸ πάντων ᾀδόμενον, <τὸ δὲ> καθ' ἕνα ἑξῆς, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν συνετωτάτων ὡς 

ἔτυχε τῇ τάξει. ὃ δὴ καλεῖσθαι διὰ τὴν τάξιν σκολιόν». 
33 Σε αυτά τα αποσπάσματα, μνημονεύει τον Αρίωνα τον Μηθυμναίο ως ευρετή των κυκλι-

κών χορών (Fr. 75) και περιγράφει κάποιον χορό, ο οποίος προερχόταν από τη Δήλο και από 

τους κατοίκους του νησιού ονομαζόταν γέρανος και οι Δήλιοι ανάγουν την προέλευση του 

στον Θησέα, ο οποίος θέσπισε στο νησί αγώνες, καθώς και το έθιμο να δίνεται στους νικητές 

των αγώνων ως βραβείο κλαδί φοίνικα (Fr. 85).  
34 Fr. 189. Βλ. σχετ. και F. Montanari, “Demetrius of Phalerum on Literature”, στο Demetrius 

of Phalerum – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 391 – 412.   
35 Διογένης Λαέρτιος V 80  - 81 , βλ. σχετ. και B. E. Perry, “Demetrius of Phalerum and the 

Aesopic Fables”, στο Transactions and Proceedings of the American Philological Associa-

tion 93 (1962), σελ. 287-346, καθώς και E. Matelli, “Gli Aesopica de Demetrio Falereo”, στο 

Demetrius of Phalerum – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 413 – 448.  
36 Fr. 208.  
37 Fr. 68.  
38 Fr. 194. 
39 Fr. 196.  
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από την ενασχόλησή του με τη λογοτεχνία, σχετίζονται με το ενδιαφέρον του 

για τον Όμηρο40 και ουσιαστικά αποτελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για τα 

λογοτεχνικά του ενδιαφέροντα. Μνημονεύονται οι τίτλοι τριών έργων του, Περὶ 

Ἰλιάδος, Περὶ Ὀδυσσείας και Ὁμηρικὸς, Σε αυτά περιγράφονται ήθη και πολιτι-

στικά στοιχεία του ομηρικού κόσμου, όπως για παράδειγμα ότι είναι επιτρεπτό 

να εμφανίζεται κανείς απρόσκλητος σε δείπνο, εφόσον τηρούνται κάποιες προ-

ϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να είναι στενός συγγενής41, ενώ αλλού σχολιά-

ζεται η στάση των πρωταγωνιστών, όπως συμβαίνει με έναν στίχο της Οδύσ-

σειας (Ψ 296) και δηλώνει ότι αποτελεί ένδειξη σύνεσης εκ μέρους του Οδυσ-

σέα η επιστροφή του στη νόμιμη γυναίκα του και η επικράτηση του πάνω στους 

πειρασμούς, τους οποίους συνάντησε στο μακρύ ταξίδι του42, ενώ σε άλλο ση-

μείο μνημονεύονται γεγονότα, τα οποία διεξάγονται παράλληλα με την κύρια 

ιστορία των ομηρικών έργων, όπως η διήγηση σχετικά με την κατάληψη της 

πόλης Μονηνίας43. Όπως παρατηρεί ο F. Montanari, ο Δημήτριος αναπτύσσει 

προβληματισμούς σχετικά με την αφηγηματική πλοκή της Ὀδυσσείας, ακολου-

θώντας τον Αριστοτέλη, αλλά εκφράζοντας ταυτόχρονα και τις δικές του θέ-

σεις44. Φαίνεται δηλαδή, ότι αποδέχεται την αριστοτελική αντίληψη, κατά την 

οποία ένα λογοτεχνικό έργο οφείλει να έχει μια σύντομη βασική πλοκή, η οποία 

θα εμπλουτιστεί με διάφορα επεισόδια με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του45. 

Ωστόσο, όταν εφαρμόζει αυτή την αρχή στην Ὀδύσσεια, διαφωνεί με τον Αρι-

στοτέλη, ο οποίος εντοπίζει την κορύφωση του δράματος στην τιμωρία των 

μνηστήρων46 και αναγνωρίζει ως κορυφαίο σημείο του έπους την επανένωση 

του βασιλικού ζεύγους της Ιθάκης στο κρεβάτι του47.  

 Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο χωρία, στα οποία 

διακρίνεται η προσπάθεια του Φαληρέα να περιγράψει την ιστορία της προ-

ομηρικής λογοτεχνίας. Στηρίζει αυτό το εγχείρημα έχοντας ως πηγή τα ομηρικά 

έπη και περιγράφοντας την σχέση διαδοχής ανάμεσα σε αυτούς τους ποιητές 

και μνημονεύοντας την καταγωγή και το έργο τους. Έτσι, αναφέρει ότι ο Δημό-

δοκος ο Λάκων, νίκησε στους δελφικούς αγώνες και υπήρξε μαθητής του Μυ-

                                                           
40 Fr. 190 – 193, 207.   
41 Fr. 190.  
42 Fr. 193.  
43 Fr. 207. Εξιστορείται ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Αχιλλέας έκανε επιδρομές στις 

γειτονικές πόλεις της Τροίας και αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες καθώς πολιορκούσε μία 

από αυτές, τη Μονηνία, λόγω της οχυρής της θέσης. Ενώ είχε αποφασίσει απογοητευμένος 

να εγκαταλείψει την πολιορκία, ένα κορίτσι της πολιορκούμενης πόλης, που τον είχε ερω-

τευθεί, τον ενημέρωσε, γράφοντας μήνυμα σε ένα μήλο, ότι τα αποθέματα νερού της πόλης 

τελείωναν και δεν έπρεπε να εγκαταλείψει την πολιορκία. Έτσι, ο ήρωας εκμεταλλεύτηκε 

την πληροφορία και κατέλαβε την πόλη.  
44 F. Montanari, “The Peripatus on Literature – Interpretation, Use and Abuse”, στο Prax-

iphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea, οπ. παρ., σελ. 339 – 358. 
45 Ποιητική 1455 a 34 – b 2.  
46 Ποιητική 1455 b 16 – 23.  
47 Fr. 193.  

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
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κηναίου Αυτομήδη, ο οποίος στο έργο του εξιστόρησε τη νίκη του Αμφιτρύωνα 

απέναντι στους Τηλεβόες και τη διαμάχη ανάμεσα στον Κιθαιρώνα και τον Ε-

λικώνα48. Ο Αυτομήδης ήταν μαθητής του Περιμήδη του Αργείου, ο οποίος δί-

δαξε ακόμη τον Λικύμνιο τον Βουπρασιέα, τον Φαρίδα από την Λακωνία και 

τον Σπαρτιάτη Πρόβολο, ενώ μνημονεύει ακόμη τον Κερκυραίο Χαίρι και τον 

Φήμιο από την Ιθάκη49. Καθώς η δράση των προ-ομηρικών αυτών ποιητών α-

ναφέρεται σε γνωστούς μύθους είναι εύκολο να περιγραφεί το περιεχόμενό των 

έργων τους, αφού ακόμη και αν δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες για την ύπαρξη 

αυτών των ποιητών και των έργων τους, η σύνδεση με τον μύθο συνδράμει στο 

να διαφαίνονται κάποιες ενδείξεις της δραστηριότητάς τους.  

Η μελέτη της λογοτεχνίας συμπεριλαμβανόταν και στα ενδιαφέροντα του 

Φανία, ο οποίος έγραψε μία ιστορία της ποίησης, για την οποία διατηρούνται 

μόλις δύο σύντομες αναφορές. Στο πρώτο από αυτά τα χωρία, περιγράφει ότι ο 

Στρατόνικος ο Αθηναίος υπήρξε ο πρώτος, ο οποίος εισήγαγε την πολυχορδίαν 

εἰς τὴν ψιλὴν κιθάρισιν, δίδαξε ἁρμονικά και κατασκεύασε διάγραμμα και στο 

δεύτερο αναφέρεται ότι κατά τον Φανία, ο Λέσχης ο Λέσβιος υπήρξε σύγχρο-

νος του Μιλήσιου Αρκτίνου, τον οποίο νίκησε μάλιστα σε ποιητικούς αγώνες 

και νεότερος του Τέρπανδρου50. Επιπλέον, συναντάμε στοιχεία σχετικά με την 

ιστορία της λογοτεχνίας και σε άλλα έργα, όπως στο Πρὸς τοὺς σοφιστάς, όπου 

έκανε μνεία των ποιητών, οι οποίοι εισηγήθηκαν μοχθηρούς νόμους, δηλαδή 

κανόνες, οι οποίοι ήταν ασύμβατοι με το ποιητικό ύφος παλαιών ένδοξων ποιη-

τών51 και στο έργο Περὶ τῶν ἐν Σικελίᾳ τυράννων, όπου περιγράφει την παρασι-

τική επιτηδειότητα του ποιητή Φιλόξενου του Κυθήριου52. Η εμφάνιση πληρο-

φοριών σε έργα, των οποίων το κύριο θέμα δεν σχετίζεται με αυτές είναι χαρα-

κτηριστικό του ανεκδοτολογικού ύφους πολλών έργων της σχολής αλλά δεν 

συνεπάγεται ότι απλά οι Περιπατητικοί παραθέτουν ασύνδετα στοιχεία στα έρ-

γα τους. Περισσότερο αποτελεί ένδειξη ότι διανθίζουν τα συγγράμματά τους με 

ετερόκλητα στοιχεία, τα οποία δένουν μεταξύ τους λιγότερο ή περισσότερο αρ-

μονικά ανάλογα με την ικανότητα του συγγραφέα και αποτελούν μια γέφυρα 

                                                           
48 Fr. 191.  
49 Fr. 192.  
50 Fr. 32 – 33. Αυτό το έργο τιτλοφορούνταν Περὶ Ποιητῶν, έχοντας τον ίδιο τίτλο με έργα 

άλλων συγγραφέων, όπως του Αριστοτέλη, του Ιερώνυμου και του Πραξιφάνη.  
51 Fr. 10. Σε αυτό το χωρίο αναφέρει τον Τελένικο, ο οποίος πιθανότατα διακωμωδείται από 

τον ποιητή Κρατίνο, που πλάθει στο έργο του Σερίφιοι, την λέξη τελενικίσαι ως συνώνυμο 

της κενότητας (Ησύχιος τελενικίσαι) καθώς και τον Άργα, οι οποίοι κατάφερναν να σταθούν 

στο ύψος της τέχνης τους ασχολούμενοι με το προσωπικό τους ποιητικό ύφος αλλά δεν είχαν 

την ικανότητα να ανταγωνιστούν μεγάλους ποιητές. 
52 Fr. 13. Ο S. Schorn αναγνωρίζει σε αυτό το έργο στοιχεία της προσφιλούς στο Λύκειον με-

θόδου της ανάπλασης της ζωής των βιογραφούμενων, με τη χρήση υλικού προερχόμενου από 

τα λογοτεχνικά τους δημιουργήματα (“Biography and History in Phaenias of Eresus”, στο O. 

Hellmann, D. C. Mirhady (eds.), Phaenias of Eresus: Text, Translation, and Discussion, οπ. 

παρ., σελ. 201 – 252). 
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ανάμεσα στα διαφορετικά θεματικά πεδία, για τα οποία εκφράζει ενδιαφέρον η 

σχολή.     

Η λογοτεχνική δημιουργία απασχόλησε και τον Έρμιππο, ο οποίος εν-

διαφερόμενος πρωτίστως για την βιογραφία περιλαμβάνει στο έργο του και 

ποιητές και μάλιστα ένα από τα συγγράμματά του ήταν αφιερωμένο στον Όμη-

ρο και έφερε τον τίτλο Συναγωγή τῶν καλῶς ἀναφωνηθέντων ἐξ Ὁμήρου 
53. Ε-

ντοπίζεται ακόμη μία αναφορά  στον Σικελό τύραννο Διονύσιο, ο οποίος απέ-

κτησε από τους κληρονόμους του Ευριπίδη, την άρπα, το πινάκιο και τη γραφί-

δα του ποιητή και τα αφιέρωσε στις μούσες εξ ονόματος του ιδίου και του τρα-

γικού ποιητή, για τον οποίο ο Έρμιππος μνημονεύει ότι αν και απολάμβανε με-

γάλη εκτίμηση εκτός Αθηνών, στην πατρίδα του τον φθονούσαν54. Επιπλέον ο 

Έρμιππος συνέταξε ένα έργο αφιερωμένο στον ποιητή Ιππώνακτα, αλλά η μο-

ναδική αναφορά σε αυτό εντοπίζεται στον Αθήναιο, ο οποίος ενδιαφέρεται α-

πλά για το ότι ο Έρμιππος συγχέει ένα είδος λυθρινιού με τον γύλο55. Ωστόσο, 

αν και δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για αυτό το έργο, μπορούμε να συμπε-

ράνουμε ότι ο Ιππώναξ αποτελεί ένα πρόσωπο, το οποίο προσφέρεται για σχό-

λια και ιστορίες, οι οποίες εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα του Έρμιππου, καθώς 

όπως περιγράφεται στα κείμενα άλλων συγγραφέων ήταν σατιρικός, καυστικός 

και αποκρουστικά άσχημος56. 

Με την ποίηση ασχολήθηκε και ο Ιερώνυμος, ο οποίος συνέγραψε πραγ-

ματεία, η οποία είχε ως θέμα το έργο Ἀσπὶς Ἡρακλέους, το οποίο αποδιδόταν 

κατά την αρχαιότητα στον Ησίοδο και εξιστορεί την σύγκρουση του Ηρακλή με 

τον Κύκνο, υιό του θεού Άρη, δίνοντας επιπλέον μία περιγραφή της ασπίδας 

που κατασκεύασε ο Ήφαιστος για τον μυθικό ήρωα57. Είχε συντάξει ακόμη την 

μελέτη περὶ τραγῳδιοποιῶν, με την οποία περιέγραφε πιθανότατα τον βίο και το 

έργο των τραγικών ποιητών. Σε ένα από τα αποσπάσματα του έργου που διατη-

ρούνται, εξιστορεί ότι ο Ηρακλής εμφανίστηκε στο όνειρο του Σοφοκλή απο-

καλύπτοντάς του την τοποθεσία, όπου ήταν κρυμμένο ένα χρυσό στεφάνι, το 

οποίο είχε κλαπεί από την ακρόπολη και με την αμοιβή που αποκόμισε από την 

πόλη, ο τραγικός ποιητής ανήγειρε ιερό στον Ηρακλή58, ενώ σε άλλο απόσπα-

σμα, διηγούνταν την ιστορία του ημίθεου Αναγυράσιου, η οποία σκιαγραφού-

νταν στην τραγωδία του Ευριπίδη Φοίνιξ59. Αυτό το σύγγραμμα του Ιερώνυμου 

                                                           
53 Fr. 92. 
54 Fr. 94. 
55 Fr. 93. 
56 Βλ. ενδ. Ἀθήναιος 552 c – d, Αἰλιανὸς, Ποικίλη ἱστορία Χ 6, Ἰουλιανὸς, Ἐπιστολὴ 30. 
57 Fr. 29. Βλ. σχετ. και A. Martano, “Hieronymus ἐν ὑπομνήματι Ἀσπίδος Ἡσιόδου”, στο Lyco 

of Troas and Hieronymus of Rhodes, οπ. παρ., σελ. 457 – 474.  
58 Fr. 31.  
59 Fr. 32. Η ιστορία αυτή, η οποία μοιάζει με επανάληψη της αντίστοιχης διήγησης για τη 

Φαίδρα, παρουσιάζει την εκδίκηση που πήρε ο Αναγυράσιος από έναν ηλικιωμένο άνδρα και 

την οικογένειά του, επειδή αυτός έκοψε το άλσος του ημίθεου. Ο ημίθεος ενέπνευσε σφοδρό 

πάθος στην παλλακίδα του δράστη, το οποίο αυτή εκδήλωσε απέναντι στον γιό του και μη 

βρίσκοντας ανταπόκριση στο πάθος της, τον κατηγόρησε, ότι διαρκώς την προέτρεπε να δια-
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πρέπει αναμφίβολα να παρέθετε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο 

των έργων των τραγικών ποιητών, όπως συνάγεται από την αναφορά στον Φοί-

νικα, ενώ ασφαλώς θα προσέφερε και κάποια ανάλυση του ήθους των ποιητών, 

όπως διαφαίνεται από τις διηγήσεις σχετικά με την ζωή του Σοφοκλή, αλλά και 

του Ευριπίδη, οι οποίες παρατίθενται στα ἱστορικά ὑπομνήματα του Ιερώνυμου. 

Σε αυτά ο Σοφοκλής αποκαλείται φιλομεῖραξ και παρατίθεται η περιπέτειά του 

με ένα νεαρό αγόρι, ενώ ο Ευριπίδης χαρακτηρίζεται φιλογύνης60, χαρακτηρι-

σμός, ο οποίος προσομοιάζει με φαιδρολόγημα  συγκρινόμενος με την τάση 

συγγραφέων, όπως ο Αριστοφάνης να τον αποκαλούν μισογύνη61. Ο Ιερώνυμος 

ασχολήθηκε επίσης με τη μελέτη του έργου του Εμπεδοκλή και γνωστοποιούσε 

ότι η κόρη του φιλοσόφου παρέδωσε στις φλόγες άθελά της έναν ύμνο στον 

Απόλλωνα, τον οποίο είχε συνθέσει ο Εμπεδοκλής και εκούσια ένα ποίημά του 

σχετικό με τους περσικούς πολέμους, καθώς αυτό ήταν ημιτελές. Ο Ρόδιος φι-

λόσοφος ανέφερε επιπλέον ότι ο Εμπεδοκλής συνέθετε τόσο πολιτικά έργα όσο 

και τραγωδίες, τις οποίες τις απαριθμούσε σε σαράντα τρείς δίχως να αναφέρει 

τίτλους62. Ο Ιερώνυμος, συνέταξε ακόμη μία μελέτη με τίτλο περὶ Κιθαρῳδῶν, 

η οποία αποτελεί το πέμπτο τμήμα της διατριβής του Περὶ Ποιητῶν  και στην 

οποία ισχυρίζεται ότι ο ποιητής Τέρπανδρος ήταν σύγχρονος του Λυκούργου 

και του Ίφιτου του Ηλείου63. 

Ο Πραξιφάνης διακρίθηκε ιδιαίτερα στην φιλολογία και ειδικότερα στην 

γραμματική, την οποία αυτός και ο Αριστοτέλης θεωρούνται ότι τελειοποίη-

σαν64, ενώ ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά του 

Πραξιφάνη  σε αυτήν την τέχνη, τον αποκαλεί γραμματικό, δηλώνοντας έτσι ότι 

ο περιπατητικός φιλόσοφος υπήρξε ένας μελετητής της λογοτεχνίας65. Ο Πρα-

ξιφάνης διακρίθηκε αρκετά στη σπουδή και την κριτική της ποίησης, ώστε να 

έχει ως μαθητή τον ποιητή Άρατο, ο οποίος καταγόταν από τους Σόλους της 

                                                                                                                                                                                     

πράξει μοιχεία. Έτσι, ο πατέρας του τον σκότωσε και έπειτα αυτοκτόνησε, ενώ και η παλλα-

κίδα έριξε τον εαυτό της σε ένα πηγάδι. 
60 Fr. 35 – 36.  
61 Ενδεικτικά αναφέρουμε την Λυσιστράτη (283), όπου οι γυναίκες περιγράφονται ως εχθροί 

των θεών και του Ευριπίδη, τις Θεσμοφοριάζουσες (181 – 182 και 544 – 548), έργο το οποίο 

θεμελιώνεται στον υποτιθέμενο μισογυνισμό του Ευριπίδη, ο οποίος βέβαια έχει επιτυχώς 

αποκρουστεί (βλ. ενδ. J. March, “Was Euripides a misogynist?”, A. Powell (ed.), Euripides, 

Women and Sexuality, Routledge, London – New York, 1990, σελ. 32 – 75.    
62 Fr. 30. Ενδιαφέρον για την ποίηση του Εμπεδοκλή είχε επιδείξει και ο Αριστοτέλης στο 

Περὶ ποιητῶν (Rose Fr. 53 – 60), όπου αναφέρει ότι κάποια από τις αδερφές του φιλοσόφου 

έκαψε τα έργα του. Ο Ιερώνυμος δέχεται την διήγηση σχετικά με την καύση των έργων, αλλά 

αποδίδει αυτήν την ενέργεια σε κάποια κόρη του Εμπεδοκλή. 
63 Fr. 33. 
64 Fr. 8 – 9. 
65 Fr. 10. Ο Πραξιφάνης μάλιστα είναι σύμφωνα με μια παράδοση, η οποία αναφέρεται στο 

κείμενο του Κλήμη, ο πρώτος ο οποίος αποκαλείται γραμματικός. Σχετικά με τη χρήση του 

όρου βλέπε και J. E. Sandy, A History of Classical Scholarship from the Sixth Century B.C. 

to the End of the Middle Ages, Cambridge University press, Cambridge, 1903, σελ. 7.  
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Κιλικίας66, ενώ επέδειξε έντονο ενδιαφέρον για την ποίηση, συντάσσοντας έρ-

γα, τα οποία φαίνεται ότι συνδύαζαν την λογοτεχνική κριτική με την ηθική φι-

λοσοφία, αλλά αποτελούσαν και τα ίδια λογοτεχνήματα δίχως να υφίστανται 

μόνο ως λογοτεχνικές πραγματείες. Έτσι, ο Φιλόδημος κάνει μνεία στον τίτλο 

ενός έργου του Πραξιφάνη, αναφέροντας ότι ένα τμήμα της θεματολογίας του 

αποτελούσε η πραγμάτευση της αρετής: «Πρα[ξ]ιφάνης δ' ἕτερα μέν τινα λέγει 

περὶ τῆς ἀρετῆς ἐν [τ]ῷ πρώτῳ περὶ ποιη[μά]των, [ἣν] ἐνίοτε καὶ π[ραγ]μάτων 

ὄντων ἀγαθ[ῶν] ο<ὐ>κ ἐνεῖναί [φησιν]»67. Το έργο, το οποίο αναφέρει ο Φιλό-

δημος, πιθανόν να ταυτίζεται με το σύγγραμμά του Πραξιφάνη Περί ποιητῶν, 

στο οποίο παρουσιάζεται ο Πλάτων να φιλοξενεί στο εξοχικό του τον Ισοκράτη 

και να συζητούν σχετικά με τους ποιητές: «καὶ αὐτῶν Πραξιφάνης ἀνέγραψε 

διατριβήν τινα περὶ ποιητῶν γενομένην ἐν ἀγρῷ παρὰ Πλάτωνι ἐπιξενωθέντος 

τοῦ Ἰσοκράτους»68. Συνεπώς, το έργο πιθανώς είχε τη μορφή διαλόγου, αποτε-

λώντας έτσι το ίδιο λογοτέχνημα, ενώ ταυτόχρονα ήταν και μελέτη της ιστορίας 

και της δομής του ποιητικού λόγου, καθώς παρουσίαζε διάφορα είδη ποιημά-

των69 και μελετούσε τη χρήση διαφόρων γραμματικών όρων στη λογοτεχνία, 

όπως διαφαίνεται από την πραγμάτευση των συνδέσμων, που επιχειρεί ο Πρα-

ξιφάνης αναφέροντας ότι είναι δυνατόν να γίνει χρήση των συνδέσμων με σκο-

πό να ενισχυθεί το συναίσθημα στο έργο, ενώ συχνά οι σύνδεσμοι χρησιμοποι-

ούνται ως υποκατάστατο επιφωνημάτων, αλλά τόνιζε ότι η χρήση τους πρέπει 

να γίνεται με σύνεση και να αποφεύγεται η υπερβολή: «καθόλου γάρ, ὥσπερ ὁ 

Πραξιφάνης φησίν, ἀντὶ μυγμῶν παρελαμβάνοντο οἱ τοιοῦτοι σύνδεσμοι καὶ στε-

ναγμῶν, ὥσπερ τὸ “αἲ αἴ” καὶ τὸ “φεῦ”, καὶ ποῖόν τι [ἐστιν], ὡς αὐτός φησι, τὸ 

“καὶ νύ κ' ὀδυρομένοισιν” ἔπρεψεν ἔμφασίν τινα ἔχον οἰκτροῦ ὀνόματος. οἱ δὲ 

πρὸς οὐδὲν ἀναπληροῦντες, φησί, τὸν σύνδεσμον ἐοίκασι τοῖς ὑποκριταῖς τοῖς τὸ 

καὶ τὸ πρὸς οὐδὲν ἔπος λέγουσιν…»70. Ακόμη, στο έργο του ασκούσε κριτική 

προκαλώντας και εχθρότητα απέναντί του, όπως γίνεται σαφές και από την 

προστριβή του με τον Καλλίμαχο τον Κυρηναίο, ο οποίος συνέγραψε έργο που 

έφερε τον τίτλο Πρός Πραξιφάνην71, ενώ επιτιμώντας όσους εκφράζουν απαρέ-

σκεια για την ποίησή του, παρομοιάζει τους επικριτές του, ανάμεσα στους ο-

ποίους κατονομάζεται και ο Πραξιφάνης, με τους μυθικούς Τέλχινες72. Ωστόσο, 

                                                           
66 Fr. 16 – 17. 
67 Fr. 12. 
68 Fr. 11. Σχετικά με αυτό το έργο του Πραξιφάνη βλέπε και M. Vallozza, “The διατριβή περί 

ποιητῶν of Praxiphanes in the Testimony of Diogenes Laertius”, στο Praxiphanes of Mytile-

ne and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ. σελ. 477 – 494. 

Φαίνεται επιπλέον, ότι ο Πραξιφάνης μελέτησε το έργο των τραγικών ποιητών αλλά, η μονα-

δική μνεία σε αυτήν την ενασχόλησή του αφορά ένα σχόλιό του σε έναν στίχο του Σοφοκλή 

στον Οἰδιπόδα ἐπὶ Κολωνῷ (Fr. 23). 
69 Fr. 14.  
70 Fr. 13. 
71 Fr. 16. 
72 Fr. 15. Από την απάντηση του Καλλίμαχου στους επικριτές του, πληροφορούμαστε ότι οι 

εχθροί του τον κατηγορούν για έλλειψη συνοχής στα ποιήματά του και τον επικρίνουν για τη 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
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η απαρέσκεια του Καλλίμαχου απέναντι στον Πραξιφάνη γίνεται περισσότερο 

ευδιάκριτη στο έργο του Πρός Πραξιφάνην, κύριο θέμα του οποίου, φαίνεται 

ότι αποτελούσε η ποιητική κριτική και ειδικότερα ο έπαινος του Άρατου, ενώ 

όπως παρατηρεί η Ν. Krevans, με αυτό το έργο, ο Καλλίμαχος, αν και από τη 

μία πλευρά εναντιώνεται στο Λύκειον – επιτιθέμενος σε ένα επιφανές μέλος της 

σχολής, ταυτόχρονα ακολουθεί έναν καθαρά περιπατητικό σχεδιασμό, μελετώ-

ντας τα διάφορα είδη ποίησης με μια διατριβή σε πεζό λόγο73. Η αιτία της απο-

στροφής του Καλλίμαχου απέναντι στον φιλόσοφο από τη Λέσβο, σύμφωνα με 

τον R. Pfeiffer, πρέπει να αναζητηθεί στην υποτίμηση που επεδείκνυε ο Πραξι-

φάνης απέναντι στον μαθητή του και φίλο του Καλλίμαχου, Άρατο74, αλλά η 

απάντηση του Καλλίμαχου στους Τέλχινες – και κατ’ επέκταση στον Πραξιφά-

νη, δηλώνει σαφέστατα ότι αιτία της αντιπαλότητάς του με αυτούς αποτελεί η 

άδικη κατά τη γνώμη του κριτική, με την οποία περιέβαλαν το έργο του.  

Ο Πραξιφάνης, όπως είδαμε παραπάνω συνέγραψε ακόμη ένα έργο, το 

οποίο έφερε τον τίτλο Περὶ ἱστορίας και μπορούμε να υποθέσουμε σχετικά με 

το αυτό, ότι εξέταζε την θεωρία της ιστοριογραφίας υπό το πρίσμα της σύγκρι-

σης, που κάνει ο Αριστοτέλης ανάμεσα σε αυτήν και την ποίηση75. Είχε ασκή-

σει ακόμη σχολαστική κριτική στο έργο του Πλάτωνα, τον οποίο ελέγχει, διότι 

στην εισαγωγή του Τίμαιου, τοποθετεί τον Σωκράτη να απαριθμεί τους συνδαι-

τυμόνες της προηγούμενης βραδιάς76 και κατά τον Πραξιφάνη, ο Σωκράτης δεν 

θα έπρεπε να προβεί σε αυτή την ενέργεια, αφού ο αριθμός των συνδαιτυμόνων 

του είναι ήδη γνωστός, ενώ επιπλέον του καταλογίζει ότι κάνει μια λανθασμένη 

αλλαγή στην χρήση της λέξης τέταρτος, η οποία δεν βρίσκεται σε συμφωνία με 

όσα έχουν λεχθεί πριν77. Επιπλέον, ασκώντας ακόμη κριτική στον Όμηρο, εκ-

                                                                                                                                                                                     

μικρή έκταση των έργων του, στοιχεία τα οποία καταλήγουν στην παραγωγή ασυνάρτητων 

και σύντομων ποιημάτων.  
73 N. Krevans, “Callimachus and the Pedestrian Muse”, στο Callimachus II, M.A. Harder, R. 

F. Regtuit, G. C. Wakker (eds.), Peeters, Leuven, 2004, σελ. 173 – 183. 
74 R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship: From the Beginnings to the End of the Hel-

lenistic Age, Oxford University Press, Oxford, 1968, σελ. 135 – 136.  
75 Fr. 18. Βλ. σχετ. το κεφ. 11 του Β΄ μέρους. 
76 Τίμαιος 17 a. Αυτή η σχολαστική παρατήρηση του Πραξιφάνη προκάλεσε την αντίδραση 

του Πορφύριου, ο οποίος παρατηρεί ότι αυτό το εκφραστικό ύφος αποτελεί γνώρισμα, το ο-

ποίο μεταχειρίζονται οι ομιλητές της ελληνικής γλώσσας χάριν καλαισθησίας στον λόγο, ενώ 

επίσης με αυτόν τον τρόπο ο Σωκράτης δίνει έμφαση στην απουσία ενός από τους συνδαιτυ-

μόνες της προηγούμενης βραδιάς (Πρόκλος, Εἰς Τίμαιον Α Ι 14,29 – 15, 23). Είναι φανερό, 

ότι η κριτική του Πραξιφάνη δεν προέρχεται από κάποιο έργο, το οποίο έχει ως κεντρικό του 

θέμα την φιλοσοφία, αλλά γενικά το λογοτεχνικό ύφος ή ειδικότερα την λογοτεχνική κριτική, 

χωρίς, όπως φαίνεται, ιδιαίτερες απαιτήσεις.  
77 Fr. 19. Στις επικρίσεις του απαντούν οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι Πορφύριος και Πρόκλος. 

Έτσι, ο Πορφύριος αναφέρει ότι αυτός ο τρόπος έκφρασης είναι συνήθης ανάμεσα στους 

Έλληνες και έχει ως στόχο να παράγει καλαισθησία, ενώ με την απαρίθμηση, υποδεικνύει το 

πρόσωπο που απουσιάζει και αυτή είναι απαραίτητη, εφόσον ο Σωκράτης αγνοεί το όνομα 

του τετάρτου συνδαιτυμόνα και δεν μπορεί να αποφύγει τη χρήση αριθμητικών προκειμένου 

να αναφερθεί σε αυτόν. Ο Πρόκλος από την πλευρά του, εντοπίζει αίσθηση του ωραίου σε 
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φράζει την έκπληξή του απέναντι στο γεγονός ότι στην Ὀδύσσεια, ο βασιλιάς 

της Ιθάκης ενδιαφέρεται μόλις στο τέλος του διαλόγου με την μητέρα του Αντί-

κλεια, να πληροφορηθεί την τύχη της Πηνελόπης και του Τηλέμαχου, καθώς 

επιθυμεί πρωτίστως να μάθει τι συνέβη κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Σε 

αυτήν την κριτική απαντά ο Αρίσταρχος από τη Σαμοθράκη, ο οποίος δηλώνει 

ότι είναι σύνηθες στον Όμηρο να εισάγει πρώτο στο έργο ένα στοιχείο, το οποίο 

είναι δευτερεύον, εκθέτοντας αργότερα το σημαντικό στοιχείο του έργου78. Ο 

Πραξιφάνης μελέτησε ακόμη το έργο του Ησιόδου και ανήκε σε εκείνη την ο-

μάδα των μελετητών, οι οποίοι δεν αναγνώριζαν την αυθεντικότητα του προοι-

μίου στο Ἔργα καί Ἡμέραι, υποστηρίζοντας ότι το έργο είχε ως αφετηρία τον 

ύμνο στις έριδες και όχι την επίκληση του ποιητή στις μούσες79.  

Με την σπουδή της ποίησης και του θεάτρου, ασχολήθηκε έντονα και ο 

Χαμαιλέων, συντάσσοντας αρκετά έργα, τα οποία διερευνούσαν ένα ευρύ τμή-

μα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Είχε έντονη διαμάχη με τον Ηρακλείδη 

τον Ποντικό, τον οποίο κατήγγελλε ως λογοκλόπο, δηλώνοντας ότι υπεξαίρεσε 

τα έργα του για τον Όμηρο και τον Ησίοδο: «Χαμαιλέων τε τὰ παρ' ἑαυτῷ φησι 

κλέψαντα αὐτὸν τὰ περὶ Ἡσιόδου καὶ Ὁμήρου γράψαι»80. Ο Χαμαιλέων, μελέ-

τησε τα Ομηρικά έπη, τα έργα του Ησίοδου, την λυρική ποίηση και το θέατρο. 

Ερμηνεύοντας το έργο του τυφλού ποιητή, σχολιάζει τους πρωταγωνιστές του, 

παρέχοντας στοιχεία για τον χαρακτήρα τους, όπως διαφαίνεται από την ανα-

φορά του  στον Θέστωρα, πατέρα του Κάλχα, με την οποία εξηγεί ότι αυτός 

προσαγορευόταν ἴδμων, καθώς είχε πολλές γνώσεις81. Σε άλλο σχόλιό του στην 

Ἰλιάδα, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την αντιφατική στάση του Δία, ο οποίος 

από τη μία πλευρά επιτιμά τον φιλοπόλεμο Άρη (Ε 891), ενώ από την άλλη 

νοιώθει ευχαρίστηση παρατηρώντας τις σκληρές συγκρούσεις ανάμεσα στους 

θεούς (Φ 390), φαίνεται να μέμφεται τον Δία διότι επιδεικνύει δειλία, αλλά α-

ποτελεί πιθανότερη εκδοχή να επιχειρεί να δικαιολογήσει τη στάση του, καθώς 

οι θεοί πολεμούσαν αμιλλώμενοι ως προς τη αρετή, αφού δεν ήταν θνητοί για 

                                                                                                                                                                                     

αυτό το τμήμα του Τίμαιου, ενώ επισημαίνει ότι καθώς ο διάλογος είναι πυθαγόρειος, η συ-

ντελεσθείσα απαρίθμηση σχετίζεται με την αριθμητική θεωρία των Πυθαγόρειων (Πρόκλος, 

Εἰς Τίμαιον Α 5 c – e).  
78 Fr. 20.  
79 Fr. 22a, πβ. και Fr. 22b. Σχετικά με αυτό το θέμα βλέπε και C. M. Schroeder, “Hesiod and 

the fragments of Alexander Aetolus”, στο Beyond the Canon, A. Harder, R. F. Regtuit, G. C. 

Wakker (eds.), Peeters, 2006, Leuven, σελ. 287 – 302, καθώς και Η. Μ. Hays, Notes on the 

works and days of Hesiod, (ιδιωτ. εκδ.), University of Chicago, 1918, σελ. 22.   
80 Fr. 46. Ίσως ο Χαμαιλέων να του προσάπτει δίκαια αυτή τη μομφή, αν κρίνουμε από τη 

φήμη, την οποία είχε αποκτήσει ο Ηρακλείδης. Ενδεικτικά, ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει 

ότι ο Ηρακλείδης έγραψε τραγωδίες και τις παρουσίασε ως δημιουργήματα του Θέσπι (V 

92), ενώ εξαπατήθηκε εύκολα από πλαστογραφία του πρώην Στωικού Διονυσίου του Μετα-

θέμενου, ο οποίος συνέθεσε τραγωδία, που παρουσίασε ως έργο του Σοφοκλή (V 92 – 93). 
81 Fr. 15. 
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να κινδυνεύουν οι ζωές τους82. Επιπλέον, δηλώνει ότι ο θεός Διόνυσος πολέμη-

σε τους Ινδούς και ότι υπάρχει στην Ινδία κάποιο όρος, το οποίο ονομάζεται 

Νύσα, όπου φυτρώνει ένα φυτό παρεμφερές με τον κισσό, το ιερό φυτό του θε-

ού83. Μεγαλύτερη σημασία έχει ωστόσο η μαρτυρία του Αθήναιου, σύμφωνα 

με την οποία τα έργα του Ομήρου, αλλά και αυτά του Ησιόδου και άλλων γνω-

στών ποιητών συνοδευόταν από μουσική. Ωστόσο, δεν διαθέτουμε επαρκή 

στοιχεία, ώστε να προσδιορίσουμε την χρονική περίοδο κατά την οποία συντε-

λείται αυτό που περιγράφει ο Χαμαιλέων, αν δηλαδή αναφέρεται στην εποχή 

κατά την οποία δημιουργήθηκαν αυτά τα έργα ή σε μεταγενέστερους χρόνους: 

«Χαμαιλέων δὲ ἐν τῷ περὶ Στησιχόρου καὶ μελῳδηθῆναί φησιν οὐ μόνον τὰ Ὁμή-

ρου, ἀλλὰ καὶ τὰ Ἡσιόδου καὶ Ἀρχιλόχου, ἔτι δὲ Μιμνέρμου καὶ Φωκυλίδου»84. Ο 

D. Mirhady επισημαίνει ότι στα κείμενα, όπου γίνεται μνεία του ενδιαφέροντος 

του Χαμαιλέοντα για τον Όμηρο, το όνομα του φιλοσόφου συνοδεύεται από 

αυτό του Αριστοτέλη ή άλλων μελών της σχολής, γεγονός που αποτελεί ένδειξη 

ότι η έρευνές του λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια ενός ευρύτερου διαλόγου εντός 

του Λυκείου, αλλά ο Χαμαιλέων εκφράζει και προσωπικές του απόψεις, δια-

πλάθοντας νέες βάσεις λογοτεχνικής ανάλυσης85. Ο νεωτερισμός, τον οποίο ει-

σάγει, συνίσταται στην χρήση των έργων των ποιητών, προκειμένου να ανα-

πλάσει τον βίο τους, εξάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορική πραγματικό-

τητα από τον μύθο86. Ήδη, όπως είδαμε, από την ενασχόλησή του Δημήτριου 

του Φαληρέα με τα Ομηρικά έπη, διαφαίνονται τα ίχνη αυτής της τάσης αναζή-

τησης πληροφοριών για τον βίο και το έργο προσώπων μέσα στα ίδια τα κείμε-

νά τους και σε σχετικές πηγές. Αυτή η δραστηριότητα θα εξελιχθεί κυρίως από 

τον Έρμιππο, ως μέθοδος εύρεσης στοιχείων για τον βίο ποιητών, ρητόρων, φι-

λοσόφων και άλλων ένδοξων προσώπων. Ωστόσο, οι ρίζες αυτής της πρακτικής 

εντοπίζονται τόσο εκτός της σχολής αλλά και της φιλοσοφικής έρευνας, όσο 

και στον πυρήνα του Λυκείου. Αυτήν την πρακτική την μεταχειρίζεται δεκαετί-

ες πριν από την ίδρυση της σχολής ο Αριστοφάνης, όπως είναι εμφανές από το 

πορτραίτο του Σωκράτη, το οποίο παρουσιάζει στις Νεφέλες87 αλλά και την ει-

                                                           
82 Fr. 18. Βλ. σχετ. και A. Martano, E. Matelli, D. C. Mirhady (Eds.), Praxiphanes of Mytile-

ne and Chamaeleon of Heraclea: Text, Translation and Discussion, Transaction Publishers, 

New Jersey, 2012, σελ. 219 – 221.  
83 Fr. 22. 
84 Fr. 28. Βλ. σχετ. και A. Rotstein, The Idea of Iambos, Oxford University Press, Oxford, 

2010, σελ. 264. 
85 D. Mirhady, “Something to do with Dionysus – Chamaeleon on the Origins of Tragedy”, 

στο Praxiphanes of Mytilene and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discus-

sion, οπ. παρ..σελ. 387 – 410.  
86 G. Arrighetti, “Poeti, Eruditi e Biografi: Momenti della Riflessione dei Greci sulla Litera-

tura”, Giardini, Biblioteca di Studi Antichi, Pisa, 1987, σελ. 141 – 190 και “Cameleonte Peri-

patetico e gli Studi sulla Biografia Greca”, στο Studi offerti ad Alessandro Perutelli, P. Ar-

duini et al. (eds.), Roma, 2008.  
87 Στο έργο ο Σωκράτης διδάσκει  με ερωτήσεις (345), περιγράφεται ο ασκητικός χαρακτή-

ρας του Σωκράτη (412 – 419), η διαλεκτική του μέθοδος (476 – 490), γίνεται αναφορά στην 

http://www.google.gr/search?hl=en&client=firefox-a&hs=IMt&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&channel=s&biw=1024&bih=614&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrea+Martano%22&sa=X&ei=IRoJUZXhE8WLswbx04CAAg&ved=0CD8Q9AgwAg
http://www.google.gr/search?hl=en&client=firefox-a&hs=IMt&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&channel=s&biw=1024&bih=614&tbm=bks&q=inauthor:%22Elisabetta+Matelli%22&sa=X&psj=1&ei=IRoJUZXhE8WLswbx04CAAg&ved=0CEAQ9AgwAg
http://www.google.gr/search?hl=en&client=firefox-a&hs=IMt&tbo=d&rls=org.mozilla:el:official&channel=s&biw=1024&bih=614&tbm=bks&q=inauthor:%22David+C.+Mirhady%22&sa=X&ei=IRoJUZXhE8WLswbx04CAAg&ved=0CEEQ9AgwAg
http://books.google.gr/books?id=HushVwzfHtQC&pg=PA219&lpg=PA219&dq=chamaeleon+zeus&source=bl&ots=MaNiCSgbl5&sig=2e_1p934qrYsYb_BWSMQg8Y3oD8&hl=en&sa=X&ei=IRoJUZXhE8WLswbx04CAAg&ved=0CD4Q6AEwAg
http://books.google.gr/books?id=HushVwzfHtQC&pg=PA219&lpg=PA219&dq=chamaeleon+zeus&source=bl&ots=MaNiCSgbl5&sig=2e_1p934qrYsYb_BWSMQg8Y3oD8&hl=en&sa=X&ei=IRoJUZXhE8WLswbx04CAAg&ved=0CD4Q6AEwAg
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=arrighetti+poeti&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F295087&ei=5nUKUaikPMPftAbPo4HoAw&usg=AFQjCNEKDtMuMeOXuRib5iOVQMsOYC9zPQ&bvm=bv.41642243,d.Yms
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κόνα του Ευριπίδη στους Βατράχους, τον οποίο περιγράφει ως κάποιον, που 

προσεύχεται σε δικούς του θεούς88. Αναμφισβήτητα, ο Αριστοφάνης και άλλοι 

κωμικοί89 ακολουθούν την αντίθετη διαδρομή, καθώς αξιοποιούν το υλικό, το 

οποίο τους παρέχει η πραγματικότητα, ο βίος αυτών των προσώπων προκειμέ-

νου να κατασκευάσουν ένα λογοτεχνικό έργο, έναν μύθο, αλλά οι βασικές αρ-

χές της μεθόδου, που θα χρησιμοποιήσει η σχολή, έχουν πλέον θεμελιωθεί. Αρ-

γότερα, ο Αριστοτέλης θα εισάγει αυτήν την μέθοδο στη σχολή, περιγράφοντας 

στο έργο του Ἀθηναίων πολιτεία την προσωπικότητα του Σόλωνα90, αν και η 

δική του μεθοδολογία διαφέρει από αυτή των συνεχιστών του, καθώς εμφορεί-

ται από μία επιστημονική χροιά. Η δυσαναλογία ανάμεσα στο δικό του έργο και 

εκείνα άλλων Περιπατητικών έγκειται στην δυνατότητα του αναγνώστη να δια-

κρίνει με μεγαλύτερη ευκολία τον μύθο από το γεγονός. Παραθέτει στίχους του 

Σόλωνα, προκειμένου να τεκμηριώσει την εξιστόρησή του, ενώ στα έργα των 

μαθητών του οι παραπομπές στα έργα των ποιητών απουσιάζουν ή συμπλέκο-

νται με το κείμενο τόσο έντονα, ώστε συνιστούν τμήμα του μύθου.  

Ο Χαμαιλέων επομένως, βρήκε μια μεθοδολογία, η οποία είχε ήδη δια-

μορφωθεί και εξελιχθεί εντός της σχολής και την μεταχειρίστηκε προκειμένου 

να αναπλάσει τους βίους των διάσημων εκπροσώπων της αρχαίας λογοτεχνίας. 

Έτσι, αφιέρωσε αρκετά από τα συγγράμματά του στη σπουδή του έργου διαφό-

ρων ποιητών, διερευνώντας τον χαρακτήρα τους, το έργο τους και παραθέτο-

ντας περιστατικά από τον βίο τους. Τοιουτοτρόπως, μελετώντας το έργο του 

Αλκμάνα, εκδήλωνε την άποψη ότι οι άνθρωποι εφεύραν τη μουσική παρατη-

ρώντας το κελάηδισμα των πουλιών91, ενώ ανέφερε ότι ο Αλκμάν υπήρξε ο 

πρώτος συνθέτης ερωτικών ασμάτων και ο πρώτος – καθώς ήταν εκ φύσεως 

ακόλαστος – που εισήγε μελωδίες, με τις οποίες προκαλούνταν ερωτική διέγερ-

ση και μνημόνευε επίσης ότι ο ποιητής ήταν ερωτευμένος με την ποιήτρια Με-

γαλοστράτη, η οποία με τις συζητήσεις που έκανε κατάφερνε να προσελκύει 

                                                                                                                                                                                     

αξία του αυτοελέγχου (700 – 706) και μνημονεύεται η ικανότητά του να κάνει τους ανθρώ-

πους να γνωρίσουν τον εαυτό τους πείθοντας τους για την άγνοια, που τους διακατέχει (841 – 

843).  
88 «ἕτεροι γάρ εἰσιν οἷσιν εὔχομαι θεοῖς. - ἴδιοί τινές σοι, κόμμα καινόν; - καὶ μάλα. ἴθι δὴ 

προσεύχου τοῖσιν ἰδιώταις θεοῖς» (889 – 892). Αυτή η αντίληψη σχετικά με τον ποιητή προ-

ήλθε από την αντιμετώπιση που επιφυλάσσει στους θεούς μέσα στα έργα του. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε την στάση του Αμφιτρύωνα στον Ηρακλή, ο οποίος δηλώνει ότι είναι ηθικά α-

ξιότερος του Δία, καθώς σε αντίθεση με τον θεό επιχειρεί να βοηθήσει τα παιδιά του ήρωα 

(339 – 345).  
89 Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Αμειψία, ο οποίος στην κωμωδία του Κόννος εξαίρει την αν-

θεκτικότητα του Σωκράτη και την αποστροφή του προς την κολακεία (Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 

28).  
90 Ἀθηναίων πολιτεία 5,6 kai 11,12. Βλ. σχετ. M.G. Assante, P. Herc. 1044 (Vita Philonidis): 

Edizione, Traduzione e Commento, διδ. διατρ., Udine, 2012, σελ. 40, καθώς και G. Arrighet-

ti, “L’ Aneddoto, la Biografia Greca e Aristotele”, Studi Classici e Orientali 49 (2003), σελ. 

19 – 44. 
91 Fr. 24.  
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εραστές92. Οι έρευνές του σχετικά με την ποίηση περιλάμβαναν επιπλέον έργα 

αφιερωμένα στην Σαπφώ, για την οποία ανέφερε ότι είχε εραστή τον Ανακρέο-

ντα και παρέθετε έναν σύντομο διάλογο ανάμεσά τους με ανταλλαγή ποιημά-

των93. Μελέτησε επίσης τον Στησίχορο εκφράζοντας την απορία του σχετικά με 

το αν θα έπρεπε να αποδοθεί κάποιος στίχος σε αυτόν ή στον Λαμπροκλή94, τον 

λυρικό ποιητή Λάσο, αναφέροντας ένα λογοπαίγνιο του και τη φάρσα του σε 

έναν ιχθυοπώλη95 και τον Ανακρέοντα96. Συνέγραψε ακόμη ένα έργο για τον 

Πίνδαρο, στο οποίο μνημόνευε την διήγηση κατά την οποία, όταν ο ποιητής, 

ευρισκόμενος ακόμη σε μικρή ηλικία, κουρασμένος από το κυνήγι στις πλαγιές 

του Ελικώνα, αποκοιμήθηκε, μία μέλισσα κάθισε στα χείλη του και έφτιαξε μέ-

λι97. Σε αυτό το χωρίο περιγράφεται η συνήθεια, η οποία υπήρχε στην Κόρινθο, 

σε όσες σημαντικές περιστάσεις παρουσιαζόταν, να ζητούν από τις εταίρες της 

πόλης να συμμετέχουν ως ικέτιδες και να παρίστανται στις ιεροπραξίες, ενώ ε-

ξιστορούσε επίσης ότι όταν ο Ξέρξης εκστράτευσε κατά της Ελλάδας, οι Κο-

ρίνθιες εταίρες προσευχήθηκαν στο ναό της Αφροδίτης για τη σωτηρία των Ελ-

λήνων και αφού πέρασε ο κίνδυνος, οι Κορίνθιοι αφιέρωσαν έναν πίνακα στη 

θεά, όπου απεικονίζονταν οι εταίρες που συμμετείχαν στην ικεσία98.  

 Έγραψε ακόμη έργο για τον Σιμωνίδη τον Κείο και όπως φαίνεται από 

τα χωρία, ο Χαμαιλέων, εξιστορούσε διάφορα περιστατικά από τη ζωή του ποι-

ητή, όπως την εκτίμηση που απολάμβανε από τον τύραννο των Συρακουσών 

Ιέρωνα. Αυτές οι διηγήσεις παρουσίαζαν τον χαρακτήρα του ποιητή και τη 

                                                           
92 Fr. 25. 
93 Fr. 26 – 27. 
94 Fr. 28 – 29.     
95 Fr. 30. Ο Λάσος, επιθυμώντας να κάνει ένα λογοπαίγνιο, αποκάλεσε το ωμό ψάρι ὀπτὸν, 

όρος ο οποίος έχει διττή σημασία, καθώς σημαίνει τόσο ψητό όσο και ορατό και επιχειρώ-

ντας να αιτιολογήσει τα λεγόμενά του χρησιμοποίησε ένα λεκτικό σόφισμα, δηλώνοντας ότι 

όπως κάτι, το οποίο ακούει κανείς αποκαλείται ακουστό και κάτι, που κατανοεί, κατανοητό, 

κατά αντιστοιχία αυτό, το οποίο οράται κανείς είναι ορατό: «ὡς ὃ ἔστιν ἀκοῦσαι τοῦτό ἐστιν 

ἀκουστὸν καὶ ὃ ἔστιν νοῆσαι τοῦτό ἐστιν νοητόν· ὡσαύτως οὖν καὶ ὃ ἔστιν ἰδεῖν τοῦτ' εἶναι 

ὀπτόν· ὥστ' ἐπειδὴ τὸν ἰχθὺν ἦν ἰδεῖν, ὀπτὸν αὐτὸν εἶναι». Αναφέρεται επίσης άλλο ένα λεκτι-

κό του σόφισμα, καθώς, θέλοντας να περιπαίξει έναν ψαρά, του έκλεψε ένα ψάρι και στη συ-

νέχεια το παρέδωσε σε κάποιον από τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, ορκίστηκε ότι 

δεν είχε το ψάρι και ότι δεν είχε δει κάποιον να το κλέβει, ενώ προέτρεψε τον αποδέκτη του 

ψαριού να πάρει όρκο με τη σειρά του ότι δεν το είχε κλέψει, ούτε γνώριζε κάποιον άλλον 

που να το είχε στην κατοχή του.    
96 Fr. 36. Παραθέτει και αναλύει στίχους του ποιητή, οι οποίοι αποτελούν σχόλιο απέναντι 

στον Αρτέμωνα, ο οποίος αποκαλείται περιφόρητος, αφού ενώ αρχικά ήταν πολύ φτωχός, 

πλουτίζοντας, ξεκίνησε να ζει μέσα την τρυφή σε τέτοιο βαθμό, ώστε αντί να περπατά μετα-

κινούταν διαρκώς επάνω σε ένα φορείο.    
97 Fr. 32 a – b. 
98 Fr. 31. Στο ίδιο χωρίο αναφέρεται η συνήθεια να αφιερώνονται εταίρες στη θεά, όποτε κά-

ποιος επιθυμούσε κάτι από αυτή, ενώ αναφέρεται ως παράδειγμα η περίπτωση του ολυμπιο-

νίκη Ξενοφώντα του Κορίνθιου, ο οποίος ακολούθησε αυτήν την πρακτική και για τον οποίο 

ο Πίνδαρος συνέθεσε ένα εγκώμιο και ένα σχόλιο.    
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στάση του απέναντι σε διάφορες καταστάσεις, όπως φαίνεται και από τη διήγη-

ση για το δείπνο, όπου καθώς οι υπηρέτες του Ιέρωνα είχαν αμελήσει να σερβί-

ρουν τον ποιητή, ο τύραννος πρόσφερε στον Σιμωνίδη φαγητό και ο ποιητής  

απάντησε συνθέτοντας τον στίχο: «οὐδὲ γὰρ <οὐδ'> εὐρύς περ ἐὼν ἐξίκετο 

δεῦρο»99. Στο ίδιο χωρίο επίσης, χαρακτηρίζει τον Σιμωνίδη ως έναν άνθρωπο 

άπληστο και αισχροκερδή και  αναφέρει ότι πουλούσε το μεγαλύτερο τμήμα 

των δώρων που δεχόταν από τον Ιέρωνα, κρατώντας για τις προσωπικές του 

ανάγκες ένα μικρό μέρος, εξηγώντας ότι το έπραττε αυτό διότι επιθυμούσε να 

επιδείξει σε όλους την μεγαλοπρέπεια του Ιέρωνα και την δική του κοσμιότητα. 

Επιχείρησε επίσης να αναλύσει τους παρακάτω στίχους του Σιμωνίδη, τους ο-

ποίους χαρακτηρίζει αινιγματικούς και αποδίδονται περίπου ως:  

 

«Ο πατέρας του αμνού που βόσκει με το κοπάδι και ένας ιχθύς θλιμμένος, 

Έσμιξαν τα κεφάλια τους. 

Όταν στα βλέφαρά τους το παιδί της νύκτας δέχθηκαν, 

δεν θέλησαν να περιθάλψουν τον υπηρέτη του βασιλιά Διόνυσου,  

αυτόν που τον ταύρο θύει»100. 

 

 Ο Αθήναιος, πιθανότατα αντλώντας στοιχεία από το κείμενο του Χαμαι-

λέοντα παραθέτει κάποιες πιθανές ερμηνείες για το νόημα αυτών των στίχων, 

εντοπίζοντας την προέλευσή τους είτε σε κάποια αναθηματική επιγραφή, η ο-

ποία βρισκόταν στη Χαλκίδα είτε σε κάποιο περιστατικό από τη γενέτειρα του 

ποιητή101. Παρατίθεται ακόμη ένα ακόμη επίγραμμα του ποιητή, το οποίο σχε-

τίζεται με κάποιο περιστατικό από τον βίο του, το οποίο συνέβη την περίοδο 

που δίδασκε στην Καρθαία: «φημὶ τὸν οὐκ ἐθέλοντα φέρειν τέττιγος ἄεθλον τῷ 

Πανοπηιάδῃ δώσειν μέγα δεῖπνον Ἐπειῷ». Σύμφωνα με την προτεινόμενη ερμη-

νεία, καθώς  η σχολή βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου, οι σπουδαστές α-

ντλούσαν νερό από την πηγή, που βρισκόταν στους πρόποδες του λόφου, μετέ-

φεραν το νερό στην κορυφή με τη βοήθεια ενός όνου, τον οποίο είχαν ονομάσει 

Έπειο, από τον μυθικό χαρακτήρα που παρείχε την ίδια υπηρεσία στους Ατρεί-

                                                           
99 Fr. 33. Ανέφερε ακόμη σε άλλο σημείο του έργου, ότι οι Λακεδαιμόνιοι αποθάρρυναν την 

δραστηριότητα στη φιλοσοφία και την ρητορική, προκειμένου να αποφύγουν τις έριδες και 

τις άσκοπες συζητήσεις, τις οποίες δημιουργούν. Δεν είναι ωστόσο σαφές με ποια αφορμή 

αναφέρεται αυτό το χωρίο στο σύγγραμμά του για τον Σιμωνίδη (Fr. 35) .   
100 «μιξονόμου τε πατὴρ ἐρίφου καὶ σχέτλιος ἰχθύς πλησίον ἠρείσαντο καρήατα· παῖδα δὲ νυ-

κτός δεξάμενοι βλεφάροισι Διωνύσοιο ἄνακτος βουφόνον οὐκ ἐθέλουσι τιθηνεῖσθαι θεράπο-

ντα» (Fr. 34). 
101 Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το έθιμο στην Ιουλίδα, πατρίδα του ποιητή, ήταν να θυσιά-

ζουν έναν ταύρο στον Διόνυσο με έναν τελετουργικό πέλεκυ και κάποια χρονιά ο Σιμωνίδης 

κατείχε τον ρόλο του θύτη. Πηγαίνοντας να παραλάβει τον πέλεκυ από τον σιδηρουργό, τον 

βρήκε να κοιμάται και να έχει παρατήσει το φυσερό και την πιάστρα και αυτά να ακουμπάνε 

μεταξύ τους, συνέθεσε αυτόν τον γρίφο, αποκαλώντας τα εργαλεία πατέρα του αμνού και 

ιχθύ, ενώ το παιδί της νύκτας είναι ο ύπνος και ο πέλεκυς ο υπηρέτης του Διονύσου.  



441 
 

δες, ενώ, χάριν αστεϊσμού, είχαν καθιερώσει ως τιμωρία για τους αργοπορημέ-

νους σπουδαστές να προμηθεύουν έναν χοίνικα κριθάρι για το γαϊδούρι.  

Ο Χαμαιλέων είχε ασχοληθεί επίσης με το θέατρο, γράφοντας ένα σύγ-

γραμμα για το σατυρικό δράμα, όπως μαρτυρεί το έργο του Περὶ Σατύρων, από 

το οποίο όμως διατηρείται μόνο μία αναφορά, σύμφωνα με την οποία η προέ-

λευση της παροιμίας «ἀπώλεσας τὸν οἶνον ἐπιχέας ὕδωρ», ανάγεται στη σάτιρα 

του ποιητή Αρίστιου , που είχε τον τίτλο Κύκλωψ, ενώ  αυτή η παροιμία επεξη-

γείται ως περιγραφή για εκείνους, οι οποίοι αναμειγνύουν καλά πράγματα με 

άσχημα102. Ακόμη, στο μοναδικό υπάρχον χωρίο του έργου του Περὶ Θέσπιδος, 

με το οποίο πρόβαλλε τον βίο και το έργο του μυθικού ιδρυτή της τραγωδίας, 

διερευνά την προέλευση της έκφρασης «οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον» και κατά την 

ερμηνεία του, αρχικά όταν οι δημιουργοί συνέθεταν τραγωδίες προς τιμήν του 

Διονύσου, ανταγωνίζονταν με συνθέσεις, τις οποίες αποκαλούσαν σατυρικά. 

Ωστόσο μετέπειτα, όταν αναπτύχθηκε η τραγωδία, επικράτησε σταδιακά η χρή-

ση μύθων και ιστοριών, οι οποίες δεν σχετιζόντουσαν με τον θεό103.   

Μελετώντας την τραγωδία, συνέγραψε το σύγγραμμα Περὶ Αἰσχύλου, ό-

που αναφέρει ότι ο Αισχύλος υπήρξε καινοτόμος, παρουσιάζοντας στο κοινό 

μεθυσμένους χαρακτήρες, αλλά ο Χαμαιλέων, επικαλούμενος και τη μαρτυρία 

του Σοφοκλή, κοινολογεί ακόμη ότι ο ίδιος ο ποιητής ήταν επιρρεπής στην οι-

νοποσία και έγραφε μάλιστα τα έργα του μεθυσμένος: «διὸ καὶ Σοφοκλῆς αὐτῷ 

μεμφόμενος ἔλεγεν ὅτι ‘ὦ Αἰσχύλε, εἰ καὶ τὰ δέοντα ποιεῖς, ἀλλ' οὖν οὐκ εἰδώς γε 

ποιεῖς»104. Γνωστοποιεί επιπροσθέτως, ότι ο Αισχύλος εφηύρε την κομψότητα 

και ευπρέπεια των ενδυμάτων, ενώ ασχολήθηκε προσωπικά με τη χορογραφία 

στα έργα του, δίχως να χρησιμοποιήσει εξειδικευμένους εκπαιδευτές, εμπνεό-

μενος πολλές χορευτικές κινήσεις, τις οποίες ανέθετε στους χορευτές του105. Ο 

Χαμαιλέων είχε ακόμη εκφράσει την θέση του σχετικά με το φιλοσοφικό περιε-

χόμενο των έργων των τραγικών ποιητών, στο έργο του Περὶ ἡδονῆς, επιδαψι-

λεύοντας τον τίτλο του πάνυ φιλοσόφου στον Αισχύλο106. 

                                                           
102 Fr. 37 a – c.  
103 Fr. 38. Ο Επιγένης ο Σικυώνιος χαρακτηρίζεται στο χωρίο ως ο καινοτόμος, ο οποίος 

πραγματοποίησε το βήμα να εισάγει στο θέατρο μη σχετιζόμενες με τον Διόνυσο υποθέσεις 

και δηλώνεται ότι σε αυτόν απευθυνόταν η έκφραση.  
104 Fr. 40 a – b. 
105 Fr. 41. Ο Χαμαιλέων, παραθέτοντας και στίχους του κωμικού ποιητή Πλάτωνα προς ε-

πίρρωσιν της άποψής του, επισημαίνει τη σημασία την οποία έχει η τάξη και η κοσμιότητα 

όσον αφορά τον χορό, επικρίνοντας δεικτικά την έλλειψη χορικής αρμονίας σε σύγχρονές 

του παραστάσεις: «ὥστ' εἴ τις ὀρχοῖτ' εὖ, θέαμ' ἦν· νῦν δὲ δρῶσιν οὐθέν, ἀλλ' ὥσπερ ἀπόπλη-

κτοι στάδην ἑστῶτες ὠρύονται» (Fr. 42).   
106 Fr. 7. Ο Αριστοτέλης δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τον Αισχύλο στην Ποιητική και φαίνε-

ται να θεωρεί απλή την πλοκή των τραγωδιών του (1452a 10), αλλά αναγνωρίζει ότι υπήρξε 

καινοτόμος και θεμελίωσε την τέχνη (1449 a 16 – 19). Αποκαλεί πιο τραγικό ποιητή από ό-

λους τον Ευριπίδη (1453a 29 – 30) και ξεκάθαρα εκφράζει τον θαυμασμό του για τον Σοφο-

κλή και ιδιαίτερα για τον Οἰδίποδα τύραννο  (1453b 6 – 7 και 1454b 7 – 8). 

http://web.archive.org/web/20110726052929/http:/hodoi.fltr.ucl.ac.be/concordances/aristote_poetique/precise.cfm?txt=927;7984;948;943;960;959;965;
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Ασχολήθηκε επιπλέον με την κωμωδία, συντάσσοντας ένα εξάτομο του-

λάχιστον έργο, από το οποίο διατηρούνται δύο αναφορές στους κωμικούς ποιη-

τές Αναξανδρίδη και Ηγήμονα. Καθώς αυτές είναι και τα μοναδικά απομεινά-

ρια του έργου, δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για αυτό, 

αλλά αυτά τα χωρία παρουσιάζουν ένα σύγγραμμα ανεκδοτολογικού χαρακτή-

ρα, αν και πιθανώς περιείχε και αναφορές στο περιεχόμενο των έργων. Είναι 

ωστόσο δυνατόν να εικάσουμε ότι χρησιμοποίησε υλικό από τις κωμωδίες των 

δυο ποιητών, προκειμένου να αναπλάσει τον βίο τους. Έτσι,  περιγράφει τον ι-

διόμορφο χαρακτήρα του Αναξανδρίδη, δηλώνοντας ότι κάποτε, παρουσιάζο-

ντας έναν διθύραμβο στην πόλη των Αθηνών, εισήλθε έφιππος στο θέατρο, ό-

που απήγγειλε ένα απόσπασμα του έργου, ενώ όποτε ηττούνταν σε κάποιον 

δραματικό αγώνα, αδιαφορούσε για την διόρθωση και περαιτέρω επιμέλεια των 

έργων του και παρέδιδε τα χειρόγραφα στον μανάβη, προκειμένου να χρησι-

μεύσουν ως περιτύλιγμα, καταστρέφοντας έτσι τα περισσότερα έργα του107. 

Γνωστοποιεί ακόμη ότι ο Ηγήμονας από τη Θάσο, ο οποίος έφερε το παρα-

τσούκλι Φακή, υπήρξε ο πρώτος που έγραψε παρωδίες, ενώ κάποτε εμφανίστη-

κε στο θέατρο κουβαλώντας πέτρες, τις οποίες πετούσε στην ορχήστρα, προ-

σκαλώντας τους θεατές να τον μιμηθούν, ενώ απήλαυνε τόση επιτυχία με το 

έργο του Γιγαντομαχία, ώστε όταν, ενώ παιζόταν η παράστασή του, έφτασαν τα 

νέα της Σικελικής καταστροφής στην Αθήνα, κανείς από τους θεατές δεν έφυγε 

από τη θέση του, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί σε όσους θεατές  παρίστα-

ντο από άλλες πόλεις πόσο τους είχε ενοχλήσει η καταστροφή. Ακόμη μνημο-

νεύει ότι όταν κάποτε κάποιος ξεκίνησε δικαστικό αγώνα ενάντια στον Ηγήμο-

να, αυτός, αφού συγκέντρωσε όλους όσους έκαναν κάποια εργασία σχετική με 

το θέατρο, ζήτησε τη βοήθεια του Αλκιβιάδη, ο οποίος έσβησε με τα ίδια του τα 

χέρια την κατηγορία κατά του Ηγήμονος108.  

Ο Χαμαιλέων υπήρξε ένας δραστήριος ερευνητής της ελληνικής λογοτε-

χνίας, ο οποίος επιχείρησε να παρουσιάσει τον βίο και το έργο των προσώπων 

που μελέτησε. Η μέθοδος, την οποία μεταχειρίστηκε, αφήνει τόσο χαρακτηρι-

στικά σημάδια στο έργο του, ώστε, αν και έχει χρησιμοποιηθεί και από προγε-

νέστερους του Χαμαιλέοντος, να ταυτιστεί με το δικό του όνομα109. Αποτελεί 

κύριο στοιχείο της προσέγγισής του ο συνδυασμός του έργου των ποιητών που 

μελετά, με τη ζωή τους, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει πληροφορίες για τον βίο 

τους και την προσωπικότητά τους μέσα από τα έργα τους. Όπως επισημαίνει ο 

S. Schorn, στα θεμέλια αυτής της μεθοδολογίας βρίσκεται η αντίληψη ότι το 

ήθος του ατόμου αντανακλάται στα έργα και τις πράξεις του110, θέση την οποία 

                                                           
107 Fr. 43. 
108 Fr. 44. 
109 G. Arrighetti, Poeti, Eruditi e Biografi: Momenti della Riflessione dei Greci sulla Litera-

tura, Giardini, Biblioteca di Studi Antichi, Pisa, 1987, σελ. 141 – 190.  
110 “Chamaeleon – Biography and Literature Peri tou deina”, στο Praxiphanes of Mytilene 

and Chamaeleon of Heraclea – Text, Translation and Discussion, οπ. παρ., σελ. 411 – 444. Ο 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=arrighetti+poeti&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F295087&ei=5nUKUaikPMPftAbPo4HoAw&usg=AFQjCNEKDtMuMeOXuRib5iOVQMsOYC9zPQ&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=praxiphanes&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FPraxiphanes_of_Mytilene_and_Chamaeleon_o.html%3Fid%3DHushVwzfHtQC&ei=NmgKUYaMKtDntQbzoYGIBg&usg=AFQjCNFMx015nZSTadD6X9VGVNT8P3uYzA&bvm=bv.41642243,d.Yms
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εντοπίζουμε και στον Αριστοτέλη111. Συνιστά κύριο στόχο του Χαμαιλέοντα η 

απόπειρα ανοικοδόμησης της ζωής τους, μέσα από τα αποσπάσματα των έργων 

τους, με τη συγκέντρωση πραγματικών και φανταστικών στοιχείων, τη χρήση 

ανεκδότων με τα οποία φωτίζει περισσότερο λεπτομέρειες της ζωής τους, κα-

θώς επιχειρεί να αναδείξει το ήθος αυτών των προσώπων. 

Αξίζει να αναφερθούμε και στον Σάτυρο, ο οποίος παρέθεσε τους βίους 

των τραγικών ποιητών112 και από αυτό το έργο, διαθέτουμε κάποιες αναφορές 

στον Σοφοκλή, τον οποίο θεωρεί ως εφευρέτη της καμπύλης ράβδου113 και α-

ναφέρει ακόμη, ότι, όταν κάποτε χαρακτηρίστηκε παράφρων, υπεράσπισε τον 

εαυτό του δηλώνοντας: «Εἰ μὲν εἰμὶ Σοφοκλῆς, οὐ παραφρονῶ· εἰ δὲ παρα-

φρονῶ, οὐκ εἰμὶ Σοφοκλῆς» και στη συνέχεια διάβασε τον Οἰδιπόδα ἐπὶ Κο-

λωνῷ114, ενώ αναφέρει ακόμη ότι απεβίωσε, διαβάζοντας την Ἀντιγόνη και προς 

το τέλος της τραγωδίας εκφώνησε έναν μακρύ λόγο, δίχως να αναπαυθεί, γεγο-

νός το οποίο του στέρησε τη φωνή αλλά και τη ζωή του115.  

Διαθέτουμε περισσότερα στοιχεία για τον βίο του Ευριπίδη, έργο στο ο-

ποίο ο Σάτυρος έδωσε τη μορφή διαλόγου, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται απαραί-

τητα ότι όλοι οι βίοι του Σάτυρου είχαν αυτή τη μορφή. Έτσι, ο Σάτυρος δηλώ-

νει ότι ο Ευριπίδης τελειοποίησε την τραγωδία και υπήρξε τόσο μεγαλόψυχος 

όσο η ποίησή του116, αλλά σε άλλο σημείο τον περιγράφει ως σκυθρωπό, αυ-

στηρό και μισόγελω117. Εξιστορεί ακόμη, ότι από τη μελέτη της φιλοσοφίας 

στράφηκε στην τραγωδία, βλέποντας τους κινδύνους που αντιμετώπισε ο δά-

σκαλός του Αναξαγόρας118, ενώ αλλού χαρακτηρίζεται ως εμπνευστής της νέας 

κωμωδίας119. Επιπλέον, ανέφερε ότι διέμενε σε μία σπηλιά, η οποία βρισκόταν 

                                                                                                                                                                                     

ίδιος παρατηρεί ορθότατα, ότι ο Χαμαιλέων δεν υιοθετεί άκριτα όποια πληροφορία συναντή-

σει, αλλά παραθέτει πηγές, τις οποίες μάλιστα ορισμένες φορές αμφισβητεί.  
111 Βλ. ενδ. Ἠθικά Νικομάχεια «ἡ δ' ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται» (1103 a 17) και «τὰς δ' 

ἀρετὰς λαμβάνομεν ἐνεργήσαντες πρότερον» (1103 a 31) αλλά και «πράττοντες γὰρ τὰ ἐν τοῖς 

συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα…» (1103 b 14 – 15). Επιπλέον σε άλλο 

σημείο δηλώνει ότι ο χαρακτήρας κάνει τους ανθρώπους αυτό, που είναι και οι πράξεις τους, 

τους καθιστούν ευτυχείς ή δυστυχείς. (Ποιητική 1450 a 16).   
112 P. Oxy. ΙΧ1176.  
113 FHG ΙΙΙ, 161 – 162.   
114 FHG ΙΙΙ, 162.  
115 FHG ΙΙΙ, 162.  
116 Fr. 8 ii, 1 – 27.  
117 Fr. 9, 1 – 12.  
118 Fr. 37 i – iii. Βλέπε και H. Yunis, “The Debate on Undetected Crime and an Undetected 

Fragment from Euripides’ Sisyphus”, στο Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 75, 

(1988), σελ. 39 – 46).  
119 «(…) [ἀνδρὶ] πρὸ̣ς̣ γ̣[υ]ναῖκα καὶ̣ πατρὶ πρὸς υ[ἱὸ]ν̣ καὶ̣ θεράπ̣[ον]τι̣ πρὸς δ[εσ]π̣ότην, ἢ τ[ὰ 

κ]α̣τὰ τὰς π[ερι]πετείας, β̣[ια]σμοὺς παρθένων, ὑποβολὰς παιδίων, ἀναγνωρισμοὺς διά τε δα-

κτυλίων καὶ διὰ δεραίων. ταῦτα γάρ ἐστι δήπου τὰ συνέχοντα τὴν νεωτέραν κωμωιδίαν, ἃ πρὸς 

ἄκρον ἤγα[γ]εν Εὐριπίδης» (Fr. 39 vii, 1 – 22). Μάλιστα, κάποιοι συγγραφείς στην αρχαιότη-

τα, εντόπιζαν ομοιότητες ανάμεσα στην αρχαία κωμωδία και τον ποιητή, δηλώνοντας ότι ο 

Αριστοφάνης τον αντέγραφε: «Ἀριστοφάνης ὁ κωμῳδιοποιὸς φαλακρὸς ἦν, ὡς αὐτὸς φησὶν 
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δίπλα στη θάλασσα και περνούσε τη μέρα του εκεί γράφοντας120, ενώ δήλωνε 

ότι ήταν αντιπαθής τόσο στους άνδρες, λόγω της αντικοινωνικότητάς του, όσο 

και στις γυναίκες, λόγω της μεταχείρισης που τους επεφύλασσε στα έργα του121. 

Ωστόσο, αλλού μνημονεύεται ως ένας σημαντικός ποιητής και εξιστορείται ότι 

μετά την καταστροφική εκστρατεία στη Σικελία, όσοι σώθηκαν από τα λατο-

μεία και τελικά απελευθερώθηκαν όσοι από τους Αθηναίους αιχμαλώτους γνώ-

ριζαν στίχους του Ευριπίδη, γιατί οι Συρακούσιοι τον εκτιμούσαν πάρα πολύ 

και όρισαν αυτούς τους ανθρώπους ως παιδαγωγούς122, ενώ περιγράφονται επί-

σης οι συνθήκες του θανάτου του ποιητή στη Μακεδονία123. 

Ο A. S. Hunt, σχολιάζοντας το έργο, εκφράζει την πεποίθηση ότι οι βίοι 

του Σάτυρου έγιναν επιτομή, αφού δεν αποτελούσαν επιστημονικά αξιόπιστο 

έργο, δεδομένου ότι ο Σάτυρος αδιαφορεί για την αξιοπιστία των πηγών του. 

Έτσι, επιχειρεί να περιγράψει τον βίο του Ευριπίδη μέσα από τους στίχους των 

έργων του και τις περιγραφές των έργων συγχρόνων του ποιητή συγγραφέων 

και εμμένει στην τάση παράθεσης βιογραφικών στοιχείων, των οποίων η παρα-

δοξότητά θα εντυπωσιάσει τους αναγνώστες του124. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός 

του έργου του Σάτυρου ως αφερέγγυου, αποτελεί μια κρίση, η οποία είναι συμ-

βατή με την σύγχρονη εποχή αλλά σε κάποιον σύγχρονο του Σατύρου συγγρα-

                                                                                                                                                                                     

Εἰρήνῃ. ἐκωμῳδεῖτο δ' ἐπὶ τῷ σκώπτειν μὲν Εὐριπίδην, μιμεῖσθαι δ' αὐτόν. Κρατῖνος. τίς δὲ σύ; 

κομψός τις ἔροιτο θεατής. ὑπολεπτολόγος, γνωμοδιώκτης, εὐριπιδαριστοφανίζων. καὶ αὐτὸς δ' 

ἐξομολογεῖται Σκηναῖς  καταλαμβανούσαις. χρῶμαι γὰρ αὐτοῦ, φησί, τοῦ στόματος τῷ στρογ-

γύλῳ, τοὺς νοῦς δ' ἀγοραίους ἧττον ἢ κεῖνος ποιῶ» (Ἀρέθας, Σχόλια εἰς τήν Σωκράτους ἀπο-

λογίαν 19 c). Αναμφίβολα η προκλητικότητα στην παρουσίαση των θεμάτων των έργων του 

Ευριπίδη, αποτελεί ένα κοινό σημείο με την κωμωδία, καθώς αυτή κυρίως η μορφή ποίησης 

προκαλεί τις κατεστημένες δομές ξαφνιάζοντας το κοινό και έτσι ο ίδιος ο ποιητής προσέγγι-

ζε με το έργο του τους κωμικούς ποιητές.  
120 Fr. 39 ix, 4 – 32. 
121 Fr. 39 x 1 – 37.  
122 Fr. 39 xix, 1 – 34.  
123 Fr. 39 xx, 1 – 35 και xxi, 1 – 37. Σύμφωνα με την εκδοχή του Σάτυρου, κάποιοι Θράκες 

υποτελείς του Αρχέλαου, θυσίασαν ένα σκύλο, ο οποίος ανήκε στον βασιλιά, ο οποίος θυμω-

μένος, τους επέβαλε ένα βαρύτατο πρόστιμο και αυτοί ζήτησαν τη μεσολάβηση του Ευριπί-

δη, προκειμένου να κατευνάσει την οργή του Αρχέλαου. Ο ποιητής βοήθησε αποτελεσματικά 

τους Θράκες, αλλά λίγο καιρό αργότερα, ενώ βρισκόταν έξω από την πόλη, τα κυνηγετικά 

σκυλιά του Αρχέλαου, τα οποία κατάγονταν από το σκυλί που θυσίασαν οι Θράκες, συνά-

ντησαν τον Ευριπίδη και τον κατασπάραξαν. Αυτή η εκδοχή του θανάτου του ποιητή φαίνε-

ται ότι αποτελεί εύρημα, το οποίο θα είχε απήχηση σε όσους θα θεωρούσαν ότι αυτό ήταν το 

κατάλληλο τέλος του βίου ενός άθεου, όπως ο Ευριπίδης.    
124 The Oxyrhynchus Papyri, vol. IX, Egypt Exploration Fund, London, 1912, σελ. 127. Η 

μομφή του A.S. Hunt προς τον Σάτυρο ότι αδιαφορεί για την αξιοπιστία των πηγών του είναι 

άδικη, καθώς ο περιπατητικός φιλόσοφος εκφράζει αμφιβολίες για τις διηγήσεις που παραθέ-

τει (Βλ. ενδ. Fr. 39 XII 24 – 25 και XIII 2 – 3). Βλέπε γενικότερα για τον βίο του Ευριπίδη 

του Σατύρου, στο ίδιο έργο, σελ. 124 – 182, καθώς και G. Arrighetti, Vita di Euripide, Libre-

ria Goliardica, Pisa, 1964∙ M. R. Lefkowitz, “The Euripides Vita”, Greek Roman and Byzan-

tine Studies 20, (1979), σελ. 187 – 210 και S. Schorn, Satyros auf Callatis, Sammlung der 

Fragmente mit Kommentar, Schwabe, Basel, (2005).  
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φέα θα φαινόταν άδικη, αφού ο περιπατητικός φιλόσοφος ακολούθησε πιστά 

την γενικά παραδεκτή στον καιρό του μέθοδο, της εξαγωγής συμπερασμάτων 

για τον βίο και τον χαρακτήρα των ποιητών μέσα από τα έργα τους. Θα ήταν 

πράγματι άδικο από την πλευρά μας να κρίνουμε το κοινό, τόσο στους σύγχρο-

νους, όσο και τους αρχαίους μελετητές της λογοτεχνίας, πρόβλημα της αναζή-

τησης στοιχείων λαμβάνοντας ως μέτρο σύγκρισης τα σύγχρονα πρότυπα. Ο 

αρχαίος βιογράφος διαθέτει μόνο τα έργα του βιογραφούμενου προσώπου και 

έργα σχετικά με αυτό, ενώ η αξιοπιστία των πηγών του τίθεται μόνο στην κρίση 

του και η πληροφορία διακινείται με πιο αργούς ρυθμούς. 

Αυτή λοιπόν η τάση αποτελεί την σημαντικότερη καινοτομία της σχολής 

στην απόπειρα διερεύνησης των απαρχών της ελληνικής λογοτεχνικής παράδο-

σης. Επιζητούν να αναπλάσουν τη ζωή των βιογραφούμενων, διαμέσου των λο-

γοτεχνικών δημιουργημάτων τους, συλλέγοντας πραγματικά και φανταστικά 

στοιχεία και χρησιμοποιώντας ανέκδοτα. Έτσι, πολλαπλασιάζουν το διαθέσιμο 

υλικό και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο πολλές λεπτομέρειες της 

ζωής των βιογραφούμενων, ώστε να σκιαγραφήσουν το ήθος τους. Όποτε έρχο-

νται αντιμέτωποι με κάποιο κενό στις πηγές τους μεταχειρίζονται τα ίδια τα έρ-

γα ως πηγές προκειμένου να το καλύψουν, αισθανόμενοι την υποχρέωση να 

παρέχουν ικανοποιητικές απαντήσεις και επιχειρούν να εξάγουν συμπεράσμα-

τα, αρνούμενοι να παραδεχτούν την αδυναμία τους. Παρά τα ελαττώματα αυτής 

της μεθόδου, συχνά μνημονεύουν τις πηγές τους, τις αμφισβητούν και παραθέ-

τουν αρκετά στοιχεία αφήνοντας τα στην κρίση του αναγνώστη. Άλλωστε, αν 

και οι περισσότεροι εκπρόσωποι της σχολής ενδιαφέρθηκαν για την κριτική της 

λογοτεχνίας, ως μια συμπληρωματική δραστηριότητα, κυρίως στο περιθώριο 

του εγχειρήματός τους για την ανάπτυξη της βιογραφίας, κατόρθωσαν τελικά 

να θέσουν τις βάσεις για την εξέλιξή της και να αναπτύξουν μια πρωτότυπη μέ-

θοδο ανάλυσης του βίου των λογοτεχνών. 

Όπως παρατηρεί ο G.A. Kennedy, οι περιπατητικοί φιλόσοφοι θεμελίω-

σαν για την αντικειμενική έρευνα μια λογική μέθοδο, η οποία βρήκε εφαρμογή 

σε ένα ευρύ φάσμα φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων των φιλολογικών 

σπουδών125. Η ίδρυση της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια υπήρξε το γεγονός, 

το οποίο επέτρεψε στο Λύκειον να εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο σε μεγαλύτερη 

κλίμακα, αφού πραγματοποιώντας το πρώτο βήμα με τη συλλογή βιβλίων, στη 

συνέχεια αναπτύχθηκε περισσότερο η λογοτεχνική κριτική και η φιλολογία, με 

την ταξινόμηση, την ανάλυση και την επιμέλεια των λογοτεχνικών έργων. Η 

λογοτεχνική κριτική στο μουσείο αναγνωρίζει την ανάγκη να διαθέτει ο κρίνων 

ευρυμάθεια, όπως επιτάσσει η αριστοτελική αντίληψη.   

 

 

 

                                                           
125 The Cambridge History of Literary Criticism, vol. 1, Classical Criticism, G.A. Kennedy, 

(ed.), Cambridge University Press, 1989, σελ. 210 
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1. Ελάσσονες εκπρόσωποι του Λυκείου 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τον βίο και το έργο κάποιων 

φιλοσόφων, οι οποίοι είτε δεν θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια, ώστε 

να κριθούν ως γνήσιοι εκπρόσωποι της σχολής ή δεν διαθέτουμε αρκετά 

εκτενές τμήμα του έργου τους, προκειμένου να αποκτήσουμε σφαιρικό-

τερη γνώση σχετικά με τη φιλοσοφική τους δραστηριότητα και να εξά-

γουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για αυτούς. Μάλιστα από τους φιλο-

σόφους, τους οποίους θα δούμε κανείς εκτός του Αρίστωνα του νεότερου 

δεν συμπεριλαμβάνεται στο πολύτομο έργο του F. Wehrli. Άλλωστε οι 

περισσότεροι δεν φαίνεται να επηρέασαν την ιστορία της σχολής. Αυτοί 

οι συνδεόμενοι με το Λύκειον  φιλόσοφοι είναι: 

 

α) Νικόμαχος 

 

Διαθέτουμε ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τον Νικόμαχο, τον υιό 

του Αριστοτέλη και της παλλακίδας του Σταγειρίτη φιλοσόφου, Ερπυλ-

λίδος1. Έφερε το όνομα του παππού του2 και ήταν ανήλικος, όταν συντά-

χθηκε η διαθήκη του Αριστοτέλη, αφού αναφέρεται ως παίς και ανατίθε-

ται η κηδεμονία του στον Νικάνορα: «ἐπιμελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ τῆς 

παιδὸς καὶ τοῦ παιδὸς Νικομάχου, ὅπως ἂν ἀξιοῖ τὰ περὶ αὐτῶν, ὡς καὶ 

πατὴρ ὢν καὶ ἀδελφός»3. Ο Αρίστιππος ακόμη τον μνημονεύει ως μαθητή 

και ερωμένο του Θεόφραστου4, ενώ ο Ευσέβιος από την πλευρά του δη-

λώνει ότι ανατράφηκε από τον Θεόφραστο και πέθανε σε νεαρή ηλικία 

σε κάποια πολεμική σύρραξη5.       

Όσον αφορά το συγγραφικό του έργο, σύμφωνα με κάποιες μαρ-

τυρίες, συνέγραψε έξι βιβλία με θέμα την ηθική και σχόλια στο έργο του 

πατέρα του Φυσικῆς ἀκροάσεως: «ἔγραψεν Ἠθικῶν βιβλία ϛ, καὶ περὶ τῆς 

                                                           
1 Διογένης Λαέρτιος V 1. Πβ. και Έρμιππος Fr. 46 (=Αθήναιος 589 c): «Ἀριστοτέλης 

δ' ὁ Σταγιρίτης οὐκ ἐξ Ἑρπυλλίδος τῆς ἑταίρας ἐπαιδοποίησε Νικόμαχον καὶ συνῆν ταύ-

τῃ μέχρι θανάτου, ὥς φησιν Ἕρμιππος ἐν τῷ περὶ Ἀριστοτέλους πρώτῳ, ἐπιμελείας φά-

σκων τῆς δεούσης τετυχηκέναι ἐν ταῖς τοῦ φιλοσόφου διαθήκαις», καθώς και Σοῦδα, 

Ἀριστοτέλης.  
2 Vitae Aristotelis, Vita Vulgata 1, πβ. και Vitae Aristotelis, Vita Marciana 2.   
3 Διογένης Λαέρτιος V 12.  
4 «τοῦτον Τύρταμον λεγόμενον Θεόφραστον διὰ τὸ τῆς φράσεως θεσπέσιον Ἀριστοτέλης 

μετωνόμασεν· οὗ καὶ τοῦ υἱέος Νικομάχου φησὶν ἐρωτικῶς διατεθῆναι, καίπερ ὄντα 

διδάσκαλον, Ἀρίστιππος ἐν τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς» (Διογένης Λαέρτιος V 39, 

πβ. και Σοῦδα, Θεόφραστος, αλλά και Νικόμαχος).  
5 «τοῦτον δε (ενν. Νικόμαχον) φασιν ὀρφανὸν τραφέντα παρὰ Θεοφράστῳ καὶ δὴ μει-

ρακίσκον ὄντα ἀποθανεῖν ἐν πολέμῳ» (Ευσέβιος, Εὑαγγελικὴ Προπαρασκευή XV 2, 

15, 3 – 5). Ενδεχομένως αυτός να είναι και ο Νικόμαχος, στον οποίο ζητά ο Θεόφρα-

στος να αναγείρουν ανδριάντα οι κληρονόμοι του (Διογένης Λαέρτιος V 52).    
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φυσικῆς ἀκροάσεως τοῦ πατρὸς αὐτοῦ»6. Ωστόσο, από τη μία πλευρά, το 

ενδεχόμενο να υπήρξε όντως ο συντάκτης αυτών των έργων είναι μάλλον 

απίθανο, αν αναλογιστούμε το νεαρό της ηλικίας του. Ενδεχομένως να 

ανέπτυξε κάποια φιλοσοφική δραστηριότητα, όπως φαίνεται από άλλες 

πηγές, αφού ο Διογένης Λαέρτιος παραθέτει την αναφορά του, ότι ο Εύ-

δοξος ο Κνίδιος ταύτιζε την ηδονή με το αγαθόν: «φησὶ δ' αὐτὸν (ενν. 

Εύδοξος ο Κνίδιος) Νικόμαχος ὁ Ἀριστοτέλους  τὴν ἡδονὴν λέγειν τὸ ἀγα-

θόν»7. Ωστόσο, αυτή η απόδοση ηδονιστικών αντιλήψεων στον Εύδοξο 

σίγουρα απηχεί τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη8 και ίσως ο Διογένης Λα-

έρτιος να έχει υπόψιν του κάποιο σχόλιο στο έργο του Σταγειρίτη, το ο-

ποίο αποδίδει στον Νικόμαχο. Σε άλλες πηγές ωστόσο γίνεται μνεία της 

απροθυμίας του να ασχοληθεί με την φιλοσοφία και ο διάδοχος του Αρι-

στοτέλη στην ηγεσία του Λυκείου Θεόφραστος τον συμβουλεύει να μην 

καταστήσει τον εαυτό του μόνο κληρονόμο της υλικής περιουσίας του 

Σταγειρίτη, αλλά και της πνευματικής: «Ὁ αὐτὸς (ενν. Θεόφραστος) πρὸς 

Νικόμαχόν ποτε τὸν Ἀριστοτέλους υἱὸν ἀργῶς φιλοσοφοῦντα καλὸν ἔφη μὴ 

μόνον εἶναι τῆς οὐσίας τῆς πατρῴας κληρονόμον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιτηδευ-

μάτων ἐκείνου»9 .  

Το όνομά του βέβαια έχει συνδεθεί με το έργο του πατέρα του 

Ἠθικά Νικομάχεια, αν και ο τίτλος του έργου έχει αποτελέσει πηγή σύγ-

χυσης ως προς τη σύνδεσή του με τον Νικόμαχο. Η πιθανότερη εκδοχή 

είναι ο Αριστοτέλης να έδωσε αυτόν τον τίτλο στο έργο, επιθυμώντας να 

το αφιερώσει στον υιό του: «ἠθικὰ μὲν ὡς τὰ Εὐδήμεια καὶ Νικομάχεια τά 

τε μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα· τὰ μὲν γὰρ τῷ πατρὶ προσφωνεῖ Νικομάχῳ καὶ λέ-

γονται Νικομάχεια μεγάλα, τὰ δὲ τῷ υἱῷ ὁμωνύμῳ τῷ πατρὶ καὶ λέγονται 

Νικομάχεια μικρά»10. Ο Κικέρων ωστόσο αποδίδει τη συγγραφή του έρ-

                                                           
6 Σοῦδα, Νικόμαχος.  
7 Διογένης Λαέρτιος VΙΙΙ 88.  
8 Ἠθικά Νικομάχεια 1172 b 9.   
9 Gnomologium Vaticanum 330, 1 – 2. Πιθανότατα αυτή η πληροφορία να εντάσσεται 

στο πλαίσιο των ηθοπλαστικών διηγήσεων, κατά τις οποίες οι κληρονόμοι ενός ση-

μαντικού φιλοσόφου δεν κατορθώνουν να φανούν αντάξιοι της φήμης του. 
10 Ηλίας, Commentaria in Aristotelem Graeca  XVIII 1, Ιn Aristotelis Categorias 

Proemium, σελ. 116. Ο Ευστράτιος είναι βέβαιος ότι επονομάζονται Νικομάχεια διότι 

απευθύνονται σε κάποιον Νικόμαχο, είτε τον υιό του Αριστοτέλη ή κάποιον άλλον: 

«διὰ τοῦτο καὶ Ἠθικὰ ἐπιγέγραπται ὡς πρὸς βελτίωσιν τῶν ἠθῶν συμβαλλόμενα, ἢ ὡς 

αὐτὸ τοῦτο παραδιδόντα, πῶς ἄν τις ἀγαθὸς ἀποβαίη τοῖς ἤθεσιν ἀσκῶν δεόντως ἅμα 

πράξεις καὶ λόγους, Νικομάχεια δέ, διότι πρός τινα Νικόμαχον ἐκπεφώνηται, εἴτε τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους, ὃς οὕτως ἐκέκλητο, εἴτε πρός τινα ἕτερον οὕτως ὀνομα-

ζόμενον· ὥσπερ καὶ Εὐδήμεια ἐκδέδωκεν ἕτερα πρός τινα Εὔδημον ἐκτεθειμένα τὴν 

αὐτὴν τούτοις ἔχοντα δύναμιν» (Commentaria in Aristotelem Graeca XΧ In Ethica 

Nicomachea, σελ. 4).   
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γου στον Νικόμαχο11, προκρίνοντας πιθανότατα την θέση σύμφωνα με 

την οποία ο Νικόμαχος επιμελήθηκε τη σύνταξη των ηθικών παραδόσε-

ων του Αριστοτέλη, δημιουργώντας έτσι τα Ἠθικά Νικομάχεια.     

 

β) Νηλεύς 

 

Ο Νηλεύς από τη Σκέψι της Μυσίας, αποτελεί μία από εκείνες τις 

μορφές, οι οποίες δεν λαμπρύνουν τη δέσποινα των επιστημών με το φι-

λοσοφικό τους έργο, αλλά προσφέρουν σε αυτή μέγιστη υπηρεσία με τις 

πράξεις τους, αν πιστέψουμε την παράδοση, η οποία τον συνδέει με τη 

διάσωση των αριστοτελικών συγγραμμάτων. Πιθανότατα δεν έγραψε κά-

τι και ακόμη και το να συγκαταλεχτεί ως περιπατητικός φιλόσοφος, εν-

δεχομένως να αποτελεί υπερβολή. Γνωρίζουμε ελάχιστα για την προσω-

πικότητα και το έργο του παρά μόνον ότι ο πατέρας του ονομαζόταν Κο-

ρίσκος12 και ο Νηλεύς υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη και του Θεόφρα-

στου, ενώ μάλλον κατείχε κάποια σημαντική περιουσία αν είναι αυτός ο 

ίδιος Νηλεύς στον οποίον λέγεται ότι ήταν παράσιτος ο Αριστόξενος: 

«Ἀριστόξενος δὲ ὁ μουσικὸς πολλοῦ λόγου ἄξιος, καὶ αὐτὸς δὲ παράσιτος 

Νηλέως ἦν»13.  

Σύμφωνα με την παράδοση, φαίνεται πως τον εκτιμούσαν αρκετά 

στη σχολή, αφού ο Αριστοτέλης κληροδότησε την βιβλιοθήκη του στον 

Θεόφραστο14 και αυτός με τη σειρά του κληροδότησε τα βιβλία του και 

αυτά του Αριστοτέλη στον Νηλέα15, ο οποίος τα μετέφερε στην πατρίδα 

του, όπου διατηρήθηκαν σε κάποιο κελάρι από τους κληρονόμους του, οι 

οποίοι δεν είχαν αναπτύξει ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία: «οἱ δὲ πρεσβύ-

τεροι Περιπατητικοὶ φαίνονται μὲν καθ' ἑαυτοὺς γενόμενοι χαρίεντες καὶ 

φιλολόγοι, τῶν δὲ Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου γραμμάτων οὔτε πολλοῖς 

οὔτε ἀκριβῶς ἐντετυχηκότες διὰ τὸ τὸν Νηλέως τοῦ Σκηψίου κλῆρον, ᾧ τὰ 

βιβλία κατέλιπε Θεόφραστος, εἰς ἀφιλοτίμους καὶ ἰδιώτας ἀνθρώπους πε-

ριγενέσθαι»16. Εν τέλει αυτά τα βιβλία, τα ανακάλυψε ο Απελλικών από 

την Τέω και τα μετέφερε στην Αθήνα, διασώζοντάς τα: «Θεόφραστος δὲ 

Νηλεῖ παρέδωκεν· ὁ δ' εἰς Σκῆψιν κομίσας τοῖς μετ' αὐτὸν παρέδωκεν, 

ἰδιώταις ἀνθρώποις, οἳ κατάκλειστα εἶχον τὰ βιβλία οὐδ' ἐπιμελῶς κείμε-
                                                           
11 De Finibus V 5, 12: «Quare teneamus Aristotelem et eius filium Nicomachum, 

cuius accurate scripti de moribus libri dicuntur illi quidem esse Aristoteli, sed non 

video cur non potuerit patri similis esse filius».   
12 Στράβων, XIII 1, 54.  
13 Αριστόξενος, Fr. 62.  
14 Στράβων, XIII 1, 54, 5 – 7. 
15 Διογένης Λαέρτιος V 52: «τὸ δὲ χωρίον τὸ ἐν Σταγείροις ἡμῖν ὑπάρχον δίδωμι Καλ-

λίνῳ· τὰ δὲ βιβλία πάντα Νηλεῖ». Επιπλέον κατονομάζεται από τον Διογένη, ως ένας 

από τους εκτελεστές της διαθήκης του Θεοφράστου (V 53, 56), ο οποίος του κληρο-

δοτεί έναν από τους σκλάβους του (V 55).   
16 Πλούταρχος, Σύλλας  26, 2.  
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να· ἐπειδὴ δὲ ᾔσθοντο τὴν σπουδὴν τῶν Ἀτταλικῶν βασιλέων ὑφ' οἷς ἦν ἡ 

πόλις, ζητούντων βιβλία εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς ἐν Περγάμῳ βιβλιοθήκης, 

κατὰ γῆς ἔκρυψαν ἐν διώρυγί τινι· ὑπὸ δὲ νοτίας καὶ σητῶν κακωθέντα 

ὀψέ ποτε ἀπέδοντο οἱ ἀπὸ τοῦ γένους Ἀπελλικῶντι τῷ Τηίῳ πολλῶν ἀργυ-

ρίων τά τε Ἀριστοτέλους καὶ τὰ τοῦ Θεοφράστου βιβλία»17. 

Η εξιστόρηση των περιπετειών της βιβλιοθήκης, που δημιούργη-

σαν οι δύο πρώτοι σχολάρχες, ανεξάρτητα από την αξιοπιστία της, μας 

επιτρέπει να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τη λειτουργία 

και την εξέλιξη της σχολής. Ο Αριστοτέλης συλλέγει βιβλία18, προκειμέ-

νου να τα χρησιμοποιήσει στις έρευνές του αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις 

οποίες αντλεί από αυτά και οι συλλεγόμενοι τόμοι του παρέχουν  τα μέσα 

για την επίτευξη των στόχων του φιλοσοφικού του προγράμματος. Μά-

λιστα ο Στράβων δηλώνει ότι απ’ όσο γνωρίζει, ο Αριστοτέλης είναι ο 

πρώτος, ο οποίος συλλέγει βιβλία και επιπλέον διδάσκει τους βασιλείς 

της Αιγύπτου τον τρόπο δημιουργίας μιας βιβλιοθήκης19. Αν και αναμφι-

σβήτητα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους στόχους του και η επίτευξη της 

προσωπικής του ευδαιμονίας, η οποία εξαρτάται από τη γνώση, γνωρίζει 

ότι τα όρια της γνώσης είναι πολύ μεγαλύτερα από τον ανθρώπινο βίο 

και συνακόλουθα δεν προσμένει να τα προσεγγίσει μέχρι το πέρας του 

βίου του. Ωστόσο η άγρα της γνώσης δεν χρειάζεται να τερματιστεί μετά 

τον θάνατό του20, αφού η προσωπική του συλλογή βιβλίων προσφέρει 

μια βάση, την οποία εμπλουτίζει με τα δικά του έργα, την προσωπική του 

συνεισφορά στην αναζήτηση της γνώσης και φροντίζει να κληροδοτήσει 

αυτόν τον θησαυρό στον άνθρωπο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για το 

                                                           
17 Στράβων, XIII 1, 54, 9 – 18. Ο Αθήναιος (Ι 3 a – b), δηλώνει ότι ο Νηλεύς πούλησε 

τα βιβλία στον Πτολεμαίο Φιλάδελφο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μια παρόμοια αφή-

γηση συναντάμε και σχετικά με την ανακάλυψη της αριστοτελικής φιλοσοφίας από 

τους Άραβες. Σύμφωνα με αυτήν ο Αριστοτέλης εμφανίστηκε στο όνειρο του χαλίφη 

Al – Mamun προτρέποντάς τον να μεταφράσει Ελληνικά βιβλία. Στη συνέχεια η ανα-

ζήτηση του χαλίφη για τα αριστοτελικά συγγράμματα, τα οποία έχουν χαθεί φέρνει 

τους απεσταλμένους του σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι, όπου τα εντοπίζουν, 

αναβιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την μάθηση (I. Düring, Aristotle in the Ancient 

Biographical Tradition, οπ. παρ,, σελ. 211).   
18 O I. Düring θεωρεί ότι η συλλογή βιβλίων και η κατ’ ιδίαν ανάγνωσή τους δεν ήταν 

τόσο συνηθισμένο φαινόμενο μέχρι την εποχή του Αριστοτέλη, ο οποίος είχε δη-

μιουργήσει την προσωπική του βιβλιοθήκη (Aristotle in the Ancient Biographical 

Tradition, οπ. παρ,, σελ. 337 – 338).  
19 «πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέας βιβλιο-

θήκης σύνταξιν» (13,1 54).  
20 Ως προς αυτό φαίνεται να συμφωνεί και ο S. Bales, δηλώνοντας ότι η βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας, της οποίας τις αριστοτελικές καταβολές αναγνωρίζει, επιτυγχάνει 

να κερδίσει την αθανασία, όντας η ίδια ως ιδέα, αρχετυπικό σύμβολο της έννοιας της 

βιβλιοθήκης επηρεάζοντας την εξέλιξη των σύγχρονων βιβλιοθηκών (Aristotle‘s Con-

tribution to Scholarly Communication, αδημ. διδ. διατριβή, University of Tennessee, 

2008, σελ. 68). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dtos&la=greek&can=prw%3Dtos0&prior=a)pe/lipe
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3Dn&la=greek&can=w%28%3Dn0&prior=prw=tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fsmen&la=greek&can=i%29%2Fsmen0&prior=w(=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunagagw%5Cn&la=greek&can=sunagagw%5Cn0&prior=i)/smen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bibli%2Fa&la=greek&can=bibli%2Fa0&prior=sunagagw/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C6&prior=bibli/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dida%2Fcas&la=greek&can=dida%2Fcas0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%5Cs&la=greek&can=tou%5Cs0&prior=dida/cas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=tou/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ai%29gu%2Fptw%7C&la=greek&can=*ai%29gu%2Fptw%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=basile%2Fas&la=greek&can=basile%2Fas0&prior=*ai)gu/ptw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=biblioqh%2Fkhs&la=greek&can=biblioqh%2Fkhs0&prior=basile/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=biblioqh%2Fkhs&la=greek&can=biblioqh%2Fkhs0&prior=basile/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%2Fntacin&la=greek&can=su%2Fntacin0&prior=biblioqh/khs
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άλλο μεγάλο έργο του φιλοσόφου, τον Θεόφραστο. Έτσι, το Λύκειον κα-

θίσταται ένα ίδρυμα, το οποίο ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια, αφού απαλ-

λαγμένο από αυτά μπορεί να αφοσιωθεί στο αριστοτελικό όραμα αναζή-

τησης της γνώσης. Ο Θεόφραστος πιθανότατα δεν παραλαμβάνει τα βι-

βλία του ιδρυτή της σχολής για προσωπική χρήση, αλλά του ανατίθενται 

ως καθήκον διαχείρισής τους για το κοινό όφελος της σχολής. Μάλιστα ο 

Στράβων παραθέτοντας την πληροφορία για τα βιβλία του Αριστοτέλη, 

τον περιγράφει λανθασμένα21 ως τον πρώτο, ο οποίος φρόντισε να δη-

μιουργήσει συλλογή βιβλίων, αλλά μάλλον ορθά τον χαρακτηρίζει ως 

εμπνευστή της γένεσης της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας: «…ὁ τοῦ Κο-

ρίσκου υἱὸς Νηλεύς, ἀνὴρ καὶ Ἀριστοτέλους ἠκροαμένος καὶ Θεοφράστου, 

διαδεδεγμένος δὲ τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Θεοφράστου, ἐν ᾗ ἦν καὶ ἡ τοῦ Ἀρι-

στοτέλους· ὁ γοῦν Ἀριστοτέλης τὴν ἑαυτοῦ Θεοφράστῳ παρέδωκεν, ᾧπερ 

καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε, πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν βιβλία καὶ διδάξας 

τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν»22.  

Σύμφωνα με την άποψη του C. Jacob ο Θεόφραστος παρέδωσε στη 

συνέχεια τα βιβλία στον Νηλέα, θεωρώντας ότι θα ήταν ο επόμενος σχο-

λάρχης, αλλά αυτός εγκατέλειψε τη σχολή καθιστώντας μάλιστα τη βι-

βλιοθήκη προσωπικό του κτήμα23. Έτσι, κατά τη διήγηση του Στράβωνα 

οι Περιπατητικοί παρήκμασαν, καθώς η απώλεια των βιβλίων τους οδή-

γησε στο «μηδὲν ἔχειν φιλοσοφεῖν πραγματικῶς, ἀλλὰ θέσεις ληκυθί-

ζειν»24. Είναι βέβαιο ότι αυτή η διήγηση θα επέδρασε στα μεταγενέστερα 

μέλη της σχολής και θα οδήγησε σε περεταίρω ανάπτυξη της παράδοσης 

υπομνηματισμού των αριστοτελικών συγγραμμάτων, αλλά αν και η άπο-

ψη του C. Jacob και η μαρτυρία του Στράβωνα φαίνεται να περιέχουν 

κάποια δόση αλήθειας, δεν συνάδουν απόλυτα με την πρακτική, την ο-

ποία ακολούθησαν οι διάδοχοι του Θεόφραστου. Πράγματι η παράδοση 

της σχολής να περνούν τα βιβλία στον επόμενο σχολάρχη διατηρείται και 

από τον Στράτωνα, ο οποίος ωστόσο, ενώ κληροδοτεί στον διάδοχό του, 

τον Λύκωνα όλα τα βιβλία, που κατείχε, αφήνει αδιάθετα τα δικά του 

                                                           
21 Ο Αθήναιος παραθέτει έναν εκτενή κατάλογο με γνωστά πρόσωπα του αρχαίου 

κόσμου, τα οποία συνέλεγαν βιβλία (1.4. 21 – 33), ενώ και ο Ξενοφών μνημονεύει 

την ελεγκτική στάση του Σωκράτη απέναντι στον Ευθύδημο, όταν πληροφορήθηκε 

ότι ο νεαρός συνέλεγε βιβλία (Απομνημονεύματα Δ 2). Σχετικά με τις βιβλιοθήκες 

στον αρχαίο κόσμο βλέπε και L. Casson, Libraries in the Ancient World, Yale Uni-

versity Press, New Haven, 2002, σελ. 17 – 29 καθώς και Κ.Σ. Στάικος, Η βιβλιοθήκη 

του Πλάτωνα και της Ακαδημίας - Ιστορικό, ο ρόλος του αναγνώστη, το υπόστρωμα 

των διαλόγων, εκδοτικές διαδικασίες, φιλοσοφία του σχεδιασμού, Άτων, Αθήνα, 2012 

και του ιδίου Αριστοτέλους βιβλιοθήκη – Η σπουδαιότερη συλλογή βιβλίων, που συ-

γκροτήθηκε ποτέ, Άτων, Αθήνα, 2015.  
22 Στράβων 13.1.54. 
23 C. Jacob, Fragments of a History of Ancient Libraries, Ancient Libraries, J. König 

et al., Cambridge University Press, Cambridge, 2013, σελ. 57 – 81.  
24 Στράβων 13.1.54.  
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συγγράμματα: «καταλείπω δ' αὐτῷ (ενν. Λύκωνι) καὶ τὰ βιβλία πάντα, 

πλὴν ὧν αὐτοὶ γεγράφαμεν»25. Ο Λύκων μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα 

παραπέρα, καταλείπει, όσα από τα δικά του βιβλία έχουν εκδοθεί, στον 

δούλο του, τον Χάρητα, ενώ αφήνει όσα παραμένουν ανέκδοτα στον 

Καλλίνο, προκειμένου να επιμεληθεί την έκδοσή τους: «καὶ Χάρητα 

ἀφίημι ἐλεύθερον· καὶ θρεψάτω Λύκων αὐτόν. καὶ δύο μνᾶς αὐτῷ δίδωμι 

καὶ τὰ ἐμὰ βιβλία τὰ ἀνεγνωσμένα· τὰ δ' ἀνέκδοτα Καλλίνῳ ὅπως ἐπι-

μελῶς αὐτὰ ἐκδῷ»26. 

Πρώτα, πρώτα, φαίνεται απίθανο, ότι δεν υπήρχαν αντίγραφα αυ-

τών των έργων με τα οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει η σχολή27. Ενώ 

στην Αθήνα υπήρχε πλέον ένα ακμάζον εμπόριο βιβλίων και συνακόλου-

θα αρκετοί αντιγραφείς, οι οποίοι προμήθευαν αυτούς τους εμπόρους με 

αντίγραφα, αν τα αριστοτελικά συγγράμματα, τα οποία ήταν τόσο καίρια 

για την ορθή λειτουργία του ιδρύματος, δεν είχε φροντίσει κανείς από τα 

μέλη του να αντιγραφούν, θα επρόκειτο για φοβερή παράλειψη. Ενδεχο-

μένως να υποθέσει κάποιος ότι ο Νηλέας θα πήρε μαζί του και αυτά τα 

αντίγραφα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση αυτή η υπόθεση θα οδηγούσε 

στην παραδοχή, ότι τα έργα των σχολαρχών δεν είχαν ευρεία διάδοση ε-

κτός της σχολής. Ωστόσο αυτή η πρακτική δεν αρμόζει σε μια αξιοσέβα-

στη φιλοσοφική σχολή αλλά περισσότερο σε μυστικιστική σέκτα και α-

ναμφίβολα οι σχολάρχες δεν ήταν τσαρλατάνοι. Αντιθέτως μάλιστα η 

σχολή θα είχε κάθε συμφέρον να κάνει γνωστό το έργο της, επιδιώκοντας 

να προσελκύσει περισσότερους υποστηρικτές και χρηματοδότηση.  

Επιβάλλεται επομένως να υποστηριχθεί ότι το Λύκειον φρόντισε 

τουλάχιστον για την προβολή των έργων των δύο πρώτων χρονικά σχο-

λαρχών, οι οποίοι άλλωστε υπήρξαν και πολυγραφότατοι. Ενδεχομένως 

να υπήρξε κάποιου είδους απόκλιση ανάμεσα στα αντίγραφα των έργων, 

τα οποία βρίσκονταν εντός της σχολής και σε εκείνα, τα οποία κυκλοφο-

ρούσαν στο εμπόριο28. Είναι όμως ασφαλές να υποθέσουμε ότι η ζημία 

στη σχολή δεν προήλθε από την απώλεια των έργων των σχολαρχών, αλ-

λά από εκείνη του πολύτιμου υλικού, που αποθησαύριζαν ο Αριστοτέλης 

και ο Θεόφραστος, δηλαδή όλους εκείνους τους τόμους βιβλίων, τα ο-

                                                           
25 Fr. 10. 
26 Fr. 15.  
27 Πβ. και C. Natali, Aristotle – His Life and School, οπ. παρ., σελ. 102. 
28 Αποτελεί μία αντίστοιχη περίπτωση με εκείνη των τριών μεγάλων τραγικών ποιη-

τών, τα έργα των οποίων υπόκεινταν σε τόσες αλλαγές από τις διασκευές των μεταγε-

νέστερων ποιητών, ώστε το Αθηναϊκό κράτος αποφάσισε να διασφαλίσει τα πρωτό-

τυπα έργα, αναγνωρίζοντας τα πρωτότυπα κείμενα ως προστατευόμενα από αυτό και 

επιτρέποντας με κρατική άδεια την εκτέλεσή τους: «καὶ τὰς τραγῳδίας αὐτῶν (ενν. 

Αἰσχύλου Σοφοκλέους Εὐριπίδου, τῶν ποιητῶν) ἐν κοινῷ γραψαμένους φυλάττειν καὶ 

τὸν τῆς πόλεως γραμματέα παραναγινώσκειν τοῖς ὑποκρινομένοις» (Πλούταρχος, Βίοι 

τῶν δέκα Ρητόρων 841 f).  



455 
 

ποία αφορούσαν διάφορες επιστήμες και στα οποία θα μπορούσαν να α-

νατρέξουν τα μέλη της σχολής για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.  

Επιπλέον φαίνεται ότι ο τρίτος χρονικά σχολάρχης, ο Στράτων, 

αφήνει στον Λύκωνα τα βιβλία, τα οποία κατέχει, αλλά δεν του εμπι-

στεύεται εκείνα, τα οποία αποτελούν πνευματικό του καρπό. Ωστόσο, οι 

λέξεις, τις οποίες χρησιμοποιεί στην διαθήκη του, είναι «αὐτοὶ γεγράφα-

μεν» δηλαδή κάνει χρήση του πληθυντικού αριθμού, επομένως είναι πι-

θανόν να εννοεί ότι τα αυτά τα βιβλία δεν αποτελούν απλά κτήμα του ή 

καθαρά προσωπικό του έργο, αλλά βέβαια δεν εννοεί ότι αποτελούν 

προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι ο 

Στράτων ενέτασσε τα προσωπικά του έργα σε μια κατηγορία έργων, τα 

οποία συγγράφηκαν από τα πιο εξέχοντα μέλη της σχολής κατά τη διάρ-

κεια της δικής του σχολαρχίας και αυτά τα έργα δεν είχε ανάγκη να τα 

εμπιστευθεί κάπου, καθώς, ως κοινό κτήμα της σχολής, θα διατηρούνταν 

σε αυτή.   

Παρομοίως, ο Λύκων κάνει έναν σαφή διαχωρισμό, όσον αφορά 

τα βιβλία, τα οποία κατέχει, διακρίνοντάς τα σε ήδη εκδομένα και σε α-

νέκδοτα, αναφερόμενος όμως μόνο σε προσωπικά του έργα και αποφεύ-

γοντας να κάνει λόγο για βιβλία άλλων συγγραφέων, τα οποία θα είχε 

στην κατοχή του. Δεν έχει την ανάγκη να καθορίσει τη μοίρα αυτών των 

βιβλίων γιατί ασφαλώς δεν τα κατείχε ποτέ, αφού αυτά πρέπει ήδη να 

αποτελούσαν κοινό κτήμα της σχολής ως τμήμα της βιβλιοθήκης της. 

Από τα δικά του έργα, αφήνει τα ήδη εκδομένα σε έναν δούλο του και 

πρέπει να υποτεθεί ότι αντίγραφά τους ήδη θα υπήρχαν εντός της σχολής 

αλλά και στα καταστήματα των βιβλιοπωλών, ενώ εμπιστεύεται τα ανέκ-

δοτα στη φροντίδα του Καλλίνου, ο οποίος, όπως συνάγεται από το κεί-

μενο της διαθήκης, αποτελεί ένα από τα πιο προσφιλή στον Λύκωνα μέ-

λη της σχολής εκείνη την εποχή29.  

 

γ) Κλύτος ο Μιλήσιος 

    Ο Κλύτος, καταγόταν από την Μίλητο, υπήρξε μαθητής του Α-

ριστοτέλη και μνημονεύεται μόνο από τον Διογένη Λαέρτιο30 και τον 

                                                           
29 Ο Καλλίνος αποτελεί μέλος της επιτροπής, που θα φροντίσει σχετικά με την διάδο-

χη κατάσταση στη σχολή, κατονομάζεται ανάμεσα στους υπεύθυνους για την τελετή 

της κηδείας και την καύση του νεκρού σχολάρχη και ακόμη ανάμεσα στους αρμό-

διους για την καταβολή των απαραίτητων εξόδων της τελετής, τα οποία θα εύρισκε 

εκμεταλλευόμενος ένα σπίτι, το οποίο κληρονομεί από τον Λύκων, ενώ αποτελεί επι-

πλέον έναν από τους μάρτυρες της διαθήκης, από την οποία μάλιστα λαμβάνει κλη-

ροδοτήματα και ο υιός του. 
30 Ι 25. Σε αυτό το χωρίο ο Διογένης επικαλείται τον Κλύτο ως πηγή, μέσω του Ηρα-

κλείδη. Ενδεχομένως ο Ηρακλείδης αυτός να είναι ο επονομαζόμενος Λέμβος, ο ο-

ποίος πιθανότατα θα συνέταξε επιτομή του έργου του Κλύτου, όπως άλλωστε είχε 

πράξει και με τα έργα άλλων ιστορικών.   
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Αθήναιο, ο οποίος αναφέρει ότι συνέγραψε ένα έργο, που έφερε τον τίτ-

λο Περὶ Μιλήτου και ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε από τον Αριστοτέλη 

για την συγγραφή της Πολιτείας των Μιλησίων. Στο ένα από τα δύο χω-

ρία, τα οποία μνημονεύει ο Αθήναιος σκιαγραφείται ο τρυφηλός χαρα-

κτήρας του τυράννου της Σάμου, Πολυκράτη31, ενώ στο άλλο περιγρά-

φονται οι ιδιομορφίες των μελεαγρίδων πτηνών, τα οποία ενδημούσαν 

στην Λέρο32. 

δ) Σάτυρος 

 

Ο Σάτυρος, στον οποίον αναφερθήκαμε και στο δεύτερο μέρος, 

καταγόταν από την Κάλλατι του Εύξεινου Πόντου33 και έγραψε βιογρα-

φίες, το έργο Περί Χαρακτήρων, το σύγγραμμα Περί Δήμων Αλεξανδρέ-

ων, μία συναγωγή μύθων34 και μία μελέτη σχετικά με τους πολύτιμους 

λίθους. Οι περισσότερες αναφορές σχετικά με το συγγραφικό του έργο 

αφορούν τις βιογραφίες που συνέταξε, τις οποίες είχε συνοψίσει ο Ηρα-

κλείδης ο Λέμβος35, ενώ από τις αναφορές σε αυτά τα δύο έργα, φαίνεται 

ότι τα χρησιμοποίησε σαν πηγές για το δικό του έργο ο Διογένης Λαέρ-

τιος36. Τον κατατάσσουμε στους ελλάσσονες εκπροσώπους της σχολής, 

καθώς δεν φαίνεται να προσέφερε κάτι νέο σε αυτήν αλλά περισσότερο 

ακολούθησε την παράδοση, την οποία δημιούργησαν οι προγενέστεροί 

του.  

Οι Βίοι του παραθέτουν στοιχεία για τη ζωή διαφόρων προσωπι-

κοτήτων του αρχαίου κόσμου και εκτείνονται στους τομείς της πολιτικής 

και της ρητορικής της φιλοσοφίας και της τέχνης. Στις διατηρούμενες 

αναφορές σε αυτό το έργο μνημονεύει την τρυφή, η οποία χαρακτήριζε 

τον Σικελό τύραννο, Διονύσιο τον νεότερο37, ενώ περιγράφει τον χαρα-

κτήρα του Αλκιβιάδη38 και εξιστορεί περιστατικά από τη ζωή του Φιλίπ-
                                                           
31 Ἀθήναιος 540 c – d. Σε αυτό το απόσπασμα βέβαια η τρυφή περιγράφεται ως μια 

κατάσταση, η οποία μπορεί να καταστεί παράγοντας οικονομικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης, αφού στο κείμενο η αγάπη του Πολυκράτη για τον τρυφηλό βίο, φαίνεται 

να αναγνωρίζεται ως το έναυσμα για την ανάπτυξη της Σάμου.  
32 Ἀθήναιος 655 c – d.  
33 P. Herc. 558.  
34 FHG III 165: «Σάτυρος ὁ τοὺς ἀρχαίους μύθους συναγαγών». Από αυτό το έργο 

διατηρείται ακόμη η θέση του ότι ο έρωτας δρα με άξιο τρόπο στις πληγές: «Σάτυρος 

μὲν οὖν φησι, ἐπεὶ πληγῶν ἄξια δρῶσιν οἱ ἔρωτες» (FHG III 165).    
35 Βλ. ενδ.: «καθελεῖν δὲ θελήσας Νέαρχον τὸν τύραννον – οἱ δὲ Διομέδοντα – συνε-

λήφθη, καθά φησιν Ἡρακλείδης ἐν τῇ Σατύρου ἐπιτομῇ» (Διογένης Λαέρτιος IX 26).  
36 Οι αναφορές του Διογένη Λαέρτιου στον Σάτυρο εντοπίζονται στα χωρία Ι 68, 82· 

ΙΙ 12, 26 · VI 80 · VIII 40, 58 – 60 · ΙΧ 26.   
37 Αθήναιος ΧΙΙ 541 c.  
38 Σχετικά με τον Αλκιβιάδη αναφέρει ότι σε κάθε τόπο όπου διέμενε, ξεπερνούσε 

τους ντόπιους στις χαρακτηριστικές τους ικανότητες (στην Ιωνία διήγε τρυφηλότερο 

βίο από τους Ίωνες, στη Θήβα ήταν ανώτερος πάντων στη γυμναστική, στη Θεσσαλία 

τους υπερτερούσε σε ιππική δεξιότητα, στη Σπάρτη υπήρξε ανώτερος σε καρτερία 
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που, για τον οποίον αναφέρει ότι συνήθιζε να παντρεύεται σε καιρούς 

πολέμου, δημιουργώντας ενίοτε με αυτόν τον τρόπο πολιτικές συμμαχί-

ες39. Εξιστορούσε επίσης ότι ο Δημοσθένης αυτοκτόνησε, δοκιμάζοντας 

τη δηλητηριασμένη γραφίδα, με την οποία έγραψε την τελευταία του ε-

πιστολή40.  

Ασχολήθηκε επιπλέον με την παράθεση των βίων των τραγικών 

ποιητών41, και από αυτό το έργο, έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες ανα-

φορές σχετικά με τον Σοφοκλή, για τον οποίο μνημονεύει ότι υπήρξε ο 

εφευρέτης της καμπύλης ράβδου42 , ενώ όταν κάποτε χαρακτηρίστηκε 

παράφρων δήλωσε προς υπεράσπισίν του: «Εἰ μὲν εἰμὶ Σοφοκλῆς, οὐ πα-

                                                                                                                                                                      

και απλότητα και στη Θράκη έπινε περισσότερο από όλους). Επιπλέον, κάποτε προ-

κειμένου να δοκιμάσει την πίστη της συζύγου του, της έστειλε ως δώρο χίλιους δα-

ρεικούς στο όνομα κάποιου άλλου άνδρα, ενώ μνημονεύεται η εμμονή του με την 

κόμμωσή του, καθώς και η συνήθειά του να φορά έναν συγκεκριμένο τύπο υποδήμα-

τος, ο οποίος πήρε τελικά το όνομά του. Επίσης εξιστορεί ότι όποτε ήταν χορηγός 

εμφανιζόταν όμορφα ντυμένος στο θέατρο και η εμφάνισή του συγκινούσε τόσο τις 

γυναίκες, όσο και τους άντρες. Όποτε ακόμη ταξίδευε, είχε στη διάθεσή του τις υπη-

ρεσίες τεσσάρων συμμαχικών πόλεων, αφού οι Εφέσιοι έστηναν μία σκηνή περσικού 

τύπου γι’ αυτόν, οι Λέσβιοι τον προμήθευαν με κρασί, οι Χίοι με τροφή για τα άλογά 

του και οι Κυζικινοί με θυσιάσματα, ενώ η περιγραφή της ματαιοδοξίας του συνεχί-

ζεται με την μνεία μίας επίσκεψής του στην Ολυμπία, από όπου έφερε στην Αθήνα 

δύο πίνακες ως αναθήματα, δημιουργίες του Αγλαόφωντα, οι οποίοι τον εικόνιζαν 

πανέμορφο, να δέχεται τιμές από τις ιέρειες της Ολυμπίας και των Νεμέων. Επίσης 

στις εκστρατείες έφερε μία ασπίδα κατασκευασμένη από χρυσό και ελεφαντόδοντο, η 

οποία απεικόνιζε τον έρωτα να εξαπολύει έναν κεραυνό, ενώ όταν κάποτε δειπνούσε 

στο σπίτι του πλούσιου φίλου του Άνυτου, διακρίνοντας ανάμεσα στους συνδαιτημό-

νες τον πτωχό Θρασύλλο, έδωσε εντολή στους υπηρέτες του Άνυτου να μεταφέρουν 

τα μισά ποτήρια που υπήρχαν στο δείπνο στην οικία του Θρασύλλου και αποχώρησε, 

ενώ ο οικοδεσπότης, ο οποίος έτρεφε αδυναμία προς τον Αλκιβιάδη, παρατήρησε ότι 

αισθανόταν ευτυχής, καθώς ο Αλκιβιάδης είχε επάνω του αρκετή εξουσία ώστε να 

πάρει όλα τα σκεύη, αλλά του άφησε τα μισά (Αθήναιος ΧΙΙ 534 b).        
39 Ἀθήναιος ΧΙΙ 557 b. Βλ. σχετ, και A. Tronson, “Satyrus the Peripatetic and the 

Marriages of Philip II”, στο The Journal of Hellenic Studies 104 (1984), σελ. 116 – 

126. Επιπλέον, διηγείται ότι, όταν ο Μακεδόνας βασιλιάς έχασε το μάτι του, ο κόλα-

κας Κλείσοφος παρουσιάστηκε μπροστά του με επιδέσμους στο ίδιο σημείο, σαν να 

είχε πληγωθεί και ο ίδιος, ενώ όταν ο Φίλλιπος τραυματίστηκε στο πόδι, χώλαινε και 

ο ίδιος και επιπλέον, όποτε ο Φίλιππος έτρωγε κάτι δυσάρεστο, ο Κλείσοφος μόρφα-

ζε, σαν να το είχε δοκιμάσει και ο ίδιος (Αθήναιος VI 248 f, πβ. και 248 d). Σχετικά 

με την επίδραση αυτού του έργου σε άλλους συγγραφείς, καθώς και τον εντοπισμό 

αποσπασμάτων, τα οποία έλκουν την προέλευσή τους από αυτό το έργο, βλέπε N. G. 

L. Hammond, Sources for Alexander the Great, Cambridge University Press, 1993, 

σελ. 9 – 16 και 147 – 153.  
40 Ψευδο – Πλούταρχος, Βίοι τῶν δέκα ῥητόρων, 847 a 12 – b 2.  
41  Συνέταξε τους βίους των τριών μεγάλων τραγικών ποιητών: «Σατύρου βίων 

ἀναγ<ρ>αφῆς ϛʹ Αἰσχύλου Σοφοκλέους Εὐριπίδου» (P. Oxy. ΙΧ1176).  
42 FHG ΙΙΙ, 161 – 162. Πιθανότατα πρόκειται για κάποιον τύπο ράβδου, ο οποίος 

χρησιμοποιούνταν από τους τραγωδούς, όπως η αντίστοιχη των ραψωδών).   
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ραφρονῶ· εἰ δὲ παραφρονῶ, οὐκ εἰμὶ Σοφοκλῆς» και στη συνέχεια διάβα-

σε τον Οιδίποδα επί Κολονώ43 και αναφέρει ότι πέθανε, αφού διάβαζε 

την Αντιγόνη και προς το τέλος του έργου εκφώνησε έναν μακρύ λόγο, 

δίχως να αναπαυθεί, γεγονός το οποίο του στέρησε τη φωνή αλλά και τη 

ζωή του44.  

Περισσότερα στοιχεία διαθέτουμε για τον βίο του Ευριπίδη, έργο 

το οποίο έχει τη μορφή διαλόγου, αλλά αυτό το γεγονός, αν και αποτελεί 

μία ισχυρή ένδειξη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι βίοι του Σάτυ-

ρου είχαν αυτή τη μορφή. Σε αυτόν τον διάλογο, όπου συμμετέχουν τρία 

πρόσωπα, ο κεντρικός συνομιλητής δεν κατονομάζεται, ενώ τα ονόματα 

των άλλων δύο συνομιλητών είναι Διόδωρος και Εύκλεια και η συμμετο-

χή αυτής της γυναίκας στο διάλογο σχετίζεται ενδεχομένως με τις προ-

σαπτόμενες προς τον Ευριπίδη κατηγορίες για μισογυνισμό. Ο A. S. 

Hunt, σχολιάζοντας αυτό το έργο, εκφράζει την πεποίθηση ότι οι βίοι του 

Σάτυρου έγιναν επιτομή, καθώς δεν αποτελούσαν αρκετά επιστημονικά 

αξιόπιστο έργο και ο περιπατητικός φιλόσοφος, παραθέτει το υλικό του 

δίχως να τον απασχολεί η αξιοπιστία των πηγών του, επιχειρώντας να 

περιγράψει τον βίο του Ευριπίδη μέσα από τους στίχους των έργων του 

και τις περιγραφές των έργων συγχρόνων του ποιητή συγγραφέων, ενώ 

διακρίνεται και από την τάση παράθεσης βιογραφικών στοιχείων, τα ο-

ποία θα εντυπωσιάσουν τους αναγνώστες του με την παραδοξότητά 

τους45. 

Σε κάποια σημεία του έργου, ο Ευριπίδης περιγράφεται ως ένας 

σημαντικός ποιητής και εξιστορείται ότι στη Σικελία σώθηκαν από τα 

λατομεία και τελικά απελευθερώθηκαν όσοι από τους Αθηναίους αιχμα-

λώτους γνώριζαν στίχους του Ευριπίδη, γιατί οι Συρακούσιοι τον εκτι-

μούσαν πάρα πολύ και όρισαν αυτούς τους ανθρώπους ως παιδαγω-

γούς46. Επίσης προσδιορίζεται η φιλοσοφική προέλευση του ποιητή αφού 

εξιστορείται, ότι από τη μελέτη της φιλοσοφίας στράφηκε στην τραγωδί-

α, όταν είδε τους κινδύνους τους οποίους αντιμετώπιζε ο δάσκαλός του 

Αναξαγόρας, λόγω της φιλοσοφικής δραστηριότητας, την οποία είχε α-

ναπτύξει47. Σε άλλο σημείο επισημαίνεται ο πρωτοποριακός χαρακτήρας 

                                                           
43 FHG ΙΙΙ, 162.  
44 FHG ΙΙΙ, 162 «Σάτυρος δέ φησι τὴν Ἀντιγόνην ἀναγιγνώσκοντα, καὶ ἐμπεσόντα περὶ 

τὰ τέλη νοήματι μακρῷ καὶ μέσην ἢ ὑποστιγμὴν πρὸς ἀνάπαυσιν μὴ ἔχοντι, ἄγαν ποτεί-

ναντα τὴν φωνὴν σὺν τῇ φωνῇ καὶ τὴν ψυχὴν ἀφεῖναι».  
45 The Oxyrhynchus Papyri, vol. IX, Egypt Exploration Fund, London, 1912, σελ. 127, 

βλέπε γενικότερα για τον βίο του Ευριπίδη του Σατύρου, στο ίδιο έργο, σελ. 124 – 

182, καθώς και G. Arrighetti, Vita di Euripide, Libreria Goliardica, Pisa, 1964.  
46 Fr. 39 xix, 1 – 34.  
47 Fr. 37 i – iii. Ωστόσο, τα φιλοσοφικά του ενδιαφέροντα δεν τον εγκατέλειψαν και 

αλλού επισημαίνεται η επίδραση του Σωκράτη στα έργα του (Fr. 39 ii, 8 – 27, σχετι-

κά με το συγκεκριμένο χωρίο βλέπε και H. Yunis, “The Debate on Undetected Crime 
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του έργου του, καθώς περιγράφεται ως εμπνευστής της νέας κωμωδίας, η 

οποία χαρακτηρίζεται από μοτίβα, τα οποία συναντώνται στις τραγωδίες 

του, όπως οικογενειακές έριδες, αντιδράσεις των υπηρετών προς τους 

αφέντες τους, ανατροπές της τύχης, κακοποιήσεις παρθένων, αντικατα-

στάσεις παιδιών και αναγνωρίσεις μέσω δαχτυλιδιών και περιλαίμιων: 

«πρὸς γ̣[υ]ναῖκα καὶ πα̣τρὶ πρὸς υ[ἱὸ]ν̣ καὶ θερά[πον]τι<πρὸς δ[ες]πό̣την, 

ἢ τ[̣ὰ κ]α̣τὰ τὰς π[̣ερι]πετείας, β̣[ια]σμοὺς παρθ[έ]νων, ὑποβολὰς παιδίων, 

ἀναγνωρισμοὺς διά τε δακτυλίων καὶ διὰ δεραίων, ταῦτα<γάρ ἐστι δήπου 

τὰ συνέχοντα τὴν νεω<τέραν κωμωιδίαν, ἃ πρὸς ἄκρον ἤ̣γα[γ]εν Εὐριπί-

δης»48. 

Ωστόσο, σε άλλα σημεία ενώ επισημαίνεται ο ιδιόμορφος χαρα-

κτήρας του και περιγράφεται η αντιδημοτικότητά του και περιγράφεται 

ως σκυθρωπός, αυστηρός και μισόγελως49. Είναι προφανές ότι ο Σάτυρος 

ακολουθεί την μέθοδο της σχολής να συλλέγει υλικό προερχόμενο από 

διάφορες πηγές και να επιχειρεί να συνταιριάξει όλες αυτές τις ετερόκλη-

τες και αντικρουόμενες πληροφορίες, ώστε να συντάξει τις βιογραφίες 

                                                                                                                                                                      

and an Undetected Fragment from Euripides’ Sisiphus”, στο Zeitschrift fur Papyrolo-

gie und Epigraphik 75 (1988), σελ. 39 – 46).  
48 Fr. 39 vii, 1 – 22. Αλλού αναφέρεται ακόμη, ότι τελειοποίησε την τραγωδία και 

ήταν τόσο μεγαλόψυχος όσο η ποίησή του (Fr. 8 ii, 1 – 27). 
49 Fr. 9, 1 – 12. Έτσι, προβάλλει ως ακοινώνητος, καθώς γνωστοποιείται ότι διέμενε 

σε μία σπηλιά, η οποία βρισκόταν δίπλα στη θάλασσα και περνούσε τη μέρα του εκεί 

γράφοντας (Fr. 39 ix, 4 – 32), ενώ υπογραμμίζεται ο ιδιόμορφος χαρακτήρας του με 

τη δήλωση ότι ήταν αντιπαθής τόσο στους άνδρες, λόγω της αντικοινωνικότητάς του, 

όσο και στις γυναίκες, λόγω του τρόπου με τον οποίο τις παρουσίαζε στα έργα του. 

Ως συνέπεια, κατηγορήθηκε για ασέβεια από τον δημαγωγό Κλέωνα, ενώ οι γυναίκες 

αποφάσισαν να τον βλάψουν μετά από απόφαση, την οποία έλαβαν στην εορτή των 

Θεσμοφορίων: «ἀπήχθοντ' αὐτῶι πάντες οἱ μὲν ἄνδρες διὰ τὴν δυσομιλίαν, αἱ δὲ γυ-

ναῖκες διὰ τοὺς ψόγους τοὺς ἐν τοῖς ποιήμασιν· ἦλθεν δ' εἰς κίνδυνον ἀ̣φ' ἑκατέρου τῶν 

γενῶν μέγαν· ὑπὸ μὲν γὰρ Κλέωνος τοῦ δημαγωγοῦ τὴν τῆς ἀσεβείας δίκην ἔφυγεν ἣν 

προειρήκαμεν· αἱ δὲ γυναῖκες ἐπισυνέστησαν αὐτῶι τοῖς Θεσμοφορίοις καὶ ἀθρόαι 

παρῆσαν ἐπὶ τὸν τόπον ἐν ὧι σχολάζων ἐτύγχανεν· διωρισμέναι ·ἐφείσαντο τἀνδρὸσς 

ἅμα μὲν ἀγα̣σθεῖσαι τὰς μούσας» (Fr. 39 x 1 – 37). Σε άλλα σημεία των παπύρων (Fr. 

39 xiii, 1- 38) επιχειρείται κάποια υπεράσπιση των γυναικών απέναντι στο έργο του 

ποιητή. Η διήγηση σχετικά με τα Θεσμοφόρια δεν έχει ιστορική βάση, αλλά θεμελιώ-

νεται στο έργο του Αριστοφάνη. Η αντιδημοτικότητά του επεκτείνεται και στο έργο 

του, όπως είναι εμφανές από την παράθεση των στίχων κάποιου άγνωστου κωμικού 

ποιητή, ο οποίος περιγράφοντας τα υλικά μίας μαγειρικής συνταγής για την παρα-

σκευή μίας τραγωδίας, αναφέρει ότι απαιτούνται λίγος Σοφοκλής και Αισχύλος και 

πολύς Ευριπίδης, ενώ σκωπτικά δηλώνει ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο-

λόκληρος, προκειμένου να βγει κάποια γεύση (Fr. 39 xvi, 1 – 17). Δηλώνεται βέβαια, 

ότι και ο ίδιος δεν δίσταζε να έρθει αντιμέτωπος με τον δήμο, όπως είναι εμφανές από 

τη στάση του υπέρ του μουσικού Τιμόθεου του Μιλήσιου, όταν αυτός λυπημένος από 

την αρνητική κριτική, την οποία δεχόταν ήθελε να αυτοκτονήσει, αλλά ο Ευριπίδης 

τον ενθάρρυνε και έψεξε τους θεατές, δίνοντάς του ώθηση να τελειοποιήσει την τέχνη 

του (Fr. 39 xxii 1 – 35).    
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του. Σε αυτό το υλικό βέβαια προσθέτει και τις πληροφορίες, τις οποίες 

αντλεί από τα ίδια τα έργα του ποιητή, θεωρώντας ότι, ακόμη και αν α-

ναφέρονται στον χαρακτήρα και τις πράξεις μυθικών ηρώων, σκιαγρα-

φούν την προσωπικότητα του δημιουργού.   

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεθόδου αποτελεί ακόμη 

και η περιγραφή των συνθηκών του θανάτου του ποιητή, στη Μακεδονία 

καθώς, σύμφωνα με την εκδοχή του Σάτυρου, κάποτε κάποιοι Θράκες 

υποτελείς του Αρχέλαου, κατά τα έθιμά τους θυσίασαν ένα σκύλο, ο ο-

ποίος ανήκε στον βασιλιά. Αυτός θυμωμένος, τους επέβαλλε ένα βαρύτα-

το πρόστιμο και αυτοί ζήτησαν τη μεσολάβηση του Ευριπίδη, ώστε να 

κατευναστεί η οργή του Αρχέλαου. Πράγματι, ο ποιητής βοήθησε αποτε-

λεσματικά τους Θράκες, αλλά λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν έξω από 

την πόλη σε ένα αλσύλλιο, ο Αρχέλαος βγήκε για κυνήγι και τα κυνηγε-

τικά σκυλιά του, τα οποία κατάγονταν από το σκυλί που θυσίασαν οι 

Θράκες, συνάντησαν τον Ευριπίδη και τον κατασπάραξαν50. 

Αναμφίβολα η ίδια μέθοδος θα ακολουθήθηκε και στις βιογραφίες 

των διαφόρων φιλοσόφων, που συνέταξε, αφού σε όσα χωρία διαθέτουμε  

εντοπίζεται η ίδια ανεκδοτολογική χροιά, η οποία σίγουρα δεν σχετίζεται 

μόνο με το προσωπικό ενδιαφέρον των πηγών μας για τον Σάτυρο. Είναι 

χαρακτηριστική η διήγησή του για τους επτά σοφούς, καθώς αφού μνη-

μονεύει τον Λυκούργο ως εισηγητή του θεσμού των εφόρων στην Σπάρ-

τη, έπειτα, τοποθετώντας τον Βίαντα από την Πριήνη επικεφαλής των ε-

πτά σοφών, διηγείται, ότι κάποτε εξαγόρασε την ελευθερία κάποιων κο-

ριτσιών από τη Μεσσηνία, τις οποίες ανέθρεψε σαν κόρες του, προικίζο-

ντάς τες, προτού τις επιστρέψει στους γονείς τους, καθώς και ότι αυτές 

ανακάλυψαν έναν χρυσό τρίποδα, ο οποίος έφερε την επιγραφή «τῷ 

σοφῷ», τον οποίο αν και όλοι επιθυμούσαν να προσφέρουν στον Βίαντα 

αναγνωρίζοντας τη σοφία του, αυτός αρνήθηκε δηλώνοντας ότι μόνο ο 

Απόλλων είναι σοφός51. Σε αυτό το χωρίο περιγράφονται πράξεις, οι ο-

                                                           
50 Fr. 39 xx, 1 – 35 και xxi, 1 – 37. Η συγκεκριμένη εκδοχή του θανάτου του ποιητή 

φαίνεται ότι αποτελεί εύρημα, το οποίο θα είχε απήχηση σε όσους θα θεωρούσαν ότι 

αυτό ήταν το κατάλληλο τέλος του βίου ενός άθεου όπως ο Ευριπίδης [παρόμοια α-

ναφέρονται ακόμη και για τον Ηράκλειτο (Διογένης Λαέρτιος ΙΧ 4)], ενώ επιπλέον 

σε αυτό το περιστατικό αποδίδεται εσφαλμένα, καθώς μαρτυρείται σε αρχαιότερους 

συγγραφείς (βλ. ενδ. Αισχύλος, Ἀγαμέμνων 3), η μακεδονική παροιμία «κυνός δίκη». 

Τα σημεία της διήγησης, τα οποία λείπουν, περιγράφονται στο E. Schwartz (ed.), 

Scholia in Euripidem, vol. I, Γένος Εὐριπίδου, G. Reimer, Berlin, 1887, σελ. 4.    
51 Διογένης Λαέρτιος Ι 82. Σε άλλα σημεία δήλωνε επίσης, ότι ο Πυθαγόρας, αφού 

φρόντισε για την ταφή του Φερεκύδη στη Δήλο, επέστρεψε στην Ιταλία, όπου απο-

φάσισε να αυτοκτονήσει απέχοντας από την τροφή (Διογένης Λαέρτιος VIII 40) και 

ιστορούσε ότι ο Εμπεδοκλής και ο υιός του, Εξαίνετος, κέρδισαν στην ίδια ολυμπιά-

δα, ο μεν στους ιππικούς αγώνες, ο δε στην πάλη (Διογένης Λαέρτιος VIII 53), ενώ 

ακόμη ο Σάτυρος, επαινούσε τις ιατρικές και ρητορικές ικανότητες του Ακραγαντινού 

φιλοσόφου, του οποίου θεωρούσε μαθητή τον Γοργία (Διογένης Λαέρτιος VIII 58 – 
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ποίες θα προέρχονται από παλαιότερες διηγήσεις, οι οποίες απεικονίζουν 

την ηθική τελειότητα του σοφού. Χαρακτηριστική είναι όμως και η πα-

ράθεση της απάντησης της εταίρας Γλυκέρας απέναντι στις κατηγορίες 

του Μεγαρικού Στίλπωνος: «κατηγοροῦντος γοῦν ποτε Στίλπωνος Γλυκέ-

ρας παρὰ πότον ὡς διαφθειρούσης τοὺς νέους, ὥς φησι Σάτυρος ἐν τοῖς 

Βίοις ὑποτυχοῦσα ἡ Γλυκέρα ‘τὴν αὐτήν, ἔφη, ἔχομεν αἰτίαν, ὦ Στίλπων. σέ 

τε γὰρ λέγουσιν διαφθείρειν τοὺς ἐντυγχάνοντάς σοι ἀνωφελῆ καὶ ἐριστικὰ 

σοφίσματα διδάσκοντα, ἐμέ τε ὡσαύτως. μηθὲν οὖν διαφέρειν ἐπιτριβομέ-

νοις καὶ κακῶς πάσχουσιν [ἢ] μετὰ φιλοσόφου ζῆν ἢ ἑταίρας»52. Είναι 

γνωστό το μοτίβο του σοφού, ο οποίος παρά την πνευματική του υπεροχή 

βρίσκεται τελικά να μειονεκτεί απέναντι σε ένα πρόσωπο, θεωρούμενο 

υποδεέστερό του σε διανοητική αρετή και στην περίπτωση του Στίλπωνα 

επιλέχθηκε σε αυτόν τον ρόλο μία εταίρα προφανώς γιατί ήταν γνωστός ο 

ηδυπαθής του χαρακτήρας, προτού στραφεί στην φιλοσοφία53. 

Ο Αθήναιος διατηρεί ένα μικρό απόσπασμα από το χαμένο έργο 

του Περί Χαρακτήρων, όπου, όπως σε άλλα έργα των Περιπατητικών, πε-

ριγράφονται οι συνέπειες του έκλυτου βίου και ο συγγραφέας αποφαίνε-

ται, ότι ο άσωτος βλάπτει εν τέλει τον ίδιο του τον εαυτό: «πολέμιοι τῆς 

οὐσίας ὑπάρχοντες, ὡς Σάτυρος ἐν τοῖς περὶ χαρακτήρων εἴρηκεν, κατα-

τρέχοντες τὸν ἀγρόν, διαρπάζοντες τὴν οἰκίαν, λαφυροπωλοῦντες τὰ ὑπάρ-

χοντα, σκοποῦντες οὐ τί δεδαπάνηται ἀλλὰ τί δαπανηθήσεται, οὐδὲ τί πε-

ριέσται ἀλλὰ τί οὐ περιέσται, ἐν τῇ νεότητι τὰ τοῦ γήρως ἐφόδια προκατα-

ναλίσκοντες, χαίροντες τῇ ἑταίρᾳ, οὐ τοῖς ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ, οὐ τοῖς 

συμπόταις»54. Αν και δε διαθέτουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό 

το έργο, είναι δυνατόν να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι ακολουθεί την 

παράδοση του Λυκείου, αφού έργα με παρόμοιο τίτλο και θεματολογία 

έχουν συντάξει και άλλοι εκπρόσωποι της σχολής.    

Από το μοναδικό σωζόμενο χωρίο από το έργο του Περί Δήμων 

Ἀλεξανδρέων, είναι δυνατόν να συνάγουμε ότι αποτελούσε σκοπό του 

                                                                                                                                                                      

60. Στο ίδιο κείμενο αναφέρει επίσης ότι ο Παυσανίας ο Σικελός υπήρξε ερωμένος 

του). Επιπλέον περιέγραφε τις συνθήκες θανάτου του Ζήνωνος του Ελεάτη (Διογένης 

Λαέρτιος ΙΧ 25), καθώς και του Αναξαγόρα (Διογένης Λαέρτιος ΙΙ 12), μνημόνευε 

την διήγηση σύμφωνα με την οποία ο Σωκράτης υπήρξε δίγαμος [Διογένης Λαέρτιος 

ΙΙ 26. Πβ. και Αθήναιος 555 e – 556 a. Αυτήν την διήγηση ασπάζονται ακόμη ο Αρι-

στόξενος (Fr. 54a αλλά και Fr. 54b και Fr. 57 – 58), ο Δημήτριος ο Φαληρεύς (Fr. 96) 

και ο Ιερώνυμος ο Ρόδιος (Fr. 43 – 45)], καθώς και το αίτημα του Πλάτωνα προς τον 

Δίωνα να αγοράσει κάποια βιβλία του Φιλόλαου (Διογένης Λαέρτιος ΙΙΙ 9). Επίσης 

ανέφερε ότι ο Διογένης δεν άφησε γραπτό έργο (Διογένης Λαέρτιος VI 80. Στο ίδιο 

απόσπασμα, αναγνωρίζει τον Φιλίσκο από την Αίγινα, ως δημιουργό των αποδιδόμε-

νων στον Διογένη τραγωδιών), ότι ο Ανάξαρχος ο Αβδηρίτης, ο αποκαλούμενος ευ-

δαιμονικός, υπήρξε κόλακας του Αλεξάνδρου (Αθήναιος VI 250 f – 251 a). 
52 Ἀθήναιος ΧΙΙΙ 584 a.   
53 Κικέρων, De fato 10. 
54 Ἀθήναιος IV 163 e.  
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έργου η περιγραφή και επικύρωση της θεϊκής καταγωγής της δυναστείας 

των Πτολεμαίων. Αυτή η απόπειρα σύνδεσης με το υπερφυσικό δεν απο-

τελεί καινοτομία των Πτολεμαίων, αλλά πρόκειται για μία διαδεδομένη 

τάση των ελληνιστικών πόλεων να αντλούν από τους ελληνικούς μύθους 

μορφές, οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν με αληθοφάνεια ως ιδρυ-

τές τους55. Έτσι, ο Σάτυρος, παραθέτοντας το γενεαλογικό δέντρο της 

δυναστείας, ανήγε την καταγωγή των Λαγιδών στον Διόνυσο και ανέφε-

ρε ότι από τις φυλές, στις οποίες διαχωριζόταν ο πληθυσμός της πόλης, η 

Διονυσία φυλή διακρινόταν σε οκτώ δήμους, οι οποίοι έφεραν ονόματα 

συνδεδεμένα με τον βίο του Διονύσου56. Αυτό το έργο συνεπώς είχε στό-

χο προβάλλοντας την θεϊκή προέλευση των Λαγιδών να εξυψώσει τους 

υπηκόους τους στα μάτια των υπολοίπων κρατών της εποχής. Είναι ακό-

μη άξιο αναφοράς το γεγονός ότι οι Πτολεμαίοι δεν επιχειρούν να συν-

δέσουν την καταγωγή τους με την πλούσια αιγυπτιακή μυθολογική πα-

ράδοση, αλλά επιθυμούν να συνδυάσουν το όνομά τους με έναν από τους 

θεούς της δικής τους παράδοσης, ένδειξη αναμφίβολα ότι θεωρούν τους 

εαυτούς τους Μακεδόνες και δεν επιδιώκουν κάποια περισσότερο έντονη 

προσέγγιση με τον πληθυσμό των αυτοχθόνων.  

Ενδεχομένως να ασχολήθηκε επιπλέον με τη μελέτη των πολύτι-

μων λίθων αν είναι δυνατόν να τον ταυτίσουμε με τον Σάτυρο, τον οποίο 

αναφέρει ο Πλίνιος, ο οποίος διατηρεί κάποιες αναφορές σε αυτές τις με-

λέτες57. Έτσι, ανέφερε ότι στην Ινδία υπήρχε ένα είδος όνυχα, το οποίο ο 

ίδιος δεν εκτιμούσε και είχε το χρώμα της σάρκας και τα χαρακτηριστικά 

του το κάνουν να θυμίζει γρανάτη, χρυσόλιθο και αμέθυστο. Κατά τον 

Σάτυρο ο όνυχας όφειλε να παρουσιάζει αρκετές φλέβες με ποικίλους 

χρωματισμούς, διεσπαρμένους με άλλα χρώματα, τα οποία έπρεπε να έ-

χουν μία γαλακτώδη απόχρωση και πίστευε ότι οι σκιές αυτών των χρω-

ματικών συνδυασμών, δημιουργούν μία απόχρωση, η οποία δημιουργεί 

ένα αρμονικό σύνολο58. Επιπλέον περιέγραφε τον ινδικό γρανάτη, ως έ-

ναν λίθο δίχως στιλπνότητα, ακάθαρτο, του οποίου η λάμψη έχει καστα-

νόξανθη χροιά, ενώ επισήμαινε ότι οι αιθιοπικοί λίθοι είναι πυκνοί, δεν 

λάμπουν και φαίνονται σαν να συμπυκνώνουν φλόγα59. Επίσης, ερμήνευε 

                                                           
55 Βλ. σχετ. P.E. Easterling, “Η Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή”, στο 

P.E. Easterling– B.M.W. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας , 

εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα, 1990, σελ. 38 – 69.  
56 Θεόφιλος, Πρός Αὐτόλυκον  ΙΙ p. 94. Οι δήμοι αυτοί ήταν οι Αλθηίς, Διηανειρίς, 

Αριαδνίς, Θεστίς, Θοαντίς, Σταφυλίς, Ευανθίς και Μαρωνίς. Μνεία σε αυτό το έργο 

γίνεται και στο P. Oxy. 27.2465.   
57 Ο C. Muller, παραθέτει αυτά τα χωρία ως ανήκοντα σε έργο του Σάτυρου (FHG III 

165 – 166), αλλά ο A. S. Hunt, δεν πιστεύει ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο (The 

Oxyrhynchus Papyri, vol. IX, οπ. παρ., σελ. 126).   
58 Plinius, Naturalis Historia XXXVII 24.  
59 Plinius, Naturalis Historia XXXVII 25.  
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την προέλευση του ηλέκτρου, εξιστορώντας ότι, όταν ο Φαέθων χτυπή-

θηκε από κεραυνό, οι αδερφές του μεταμορφώθηκαν σε λεύκες και κάθε 

χρόνο έχυναν τα δάκρυά τους στον ποταμό Ηριδανό (ο Πλίνιος τον ταυ-

τίζει με τον Πάδο) και σε αυτά τα δάκρυα δόθηκε το όνομα ήλεκτρον, 

καθώς ο Ήλιος αποκαλείται συχνά ἠλέκτωρ60.  

Σε γενικές γραμμές, ο Σάτυρος υπήρξε ένας συγγραφέας, ο οποίος 

άσκησε κάποια επιρροή και αν και φαίνεται ότι ασχολήθηκε περισσότερο 

με τη σύνταξη βιογραφιών και δεν μαρτυρείται κάποια σημαντική συνει-

σφορά του στην φιλοσοφία, είναι μάλλον δέον να τον θεωρούμε ως εκ-

πρόσωπο της περιπατητικής φιλοσοφίας, έστω και με επιφυλάξεις, καθώς 

κυρίως η μεθοδολογία του αλλά και τα κύρια θέματα του έργου του συ-

νάδουν με αυτά τα ζητήματα, τα οποία εντοπίζονται στο εύρος των εν-

διαφερόντων του Λυκείου.  

 

ε) Καλλιφών και Δεινόμαχος  

 

Οι μοναδικές πληροφορίες τις οποίες διαθέτουμε σχετικά με τον 

Καλλιφώντα, προέρχονται από τον Κλήμη και τον Κικέρωνα και αφο-

ρούν την ηθική του φιλοσοφία61. Το όνομά του συνδέεται με αυτό του 

περιπατητικού σχολάρχη Διόδωρου από την Τύρο και του Δεινόμαχου62, 

αφού, όπως φαίνεται, μοιραζόντουσαν παρόμοιες απόψεις σχετικά με την 

ευδαιμονία. Ειδικότερα, ο Διόδωρος, όπως αναφέραμε, θεωρούσε ότι ο 

ευδαίμων βίος συνίσταται σε έναν συνδυασμό ανάμεσα στην αρετή και 

την απουσία πόνου63, ενώ ο Καλλιφών εξέφραζε την άποψη ότι το αγα-

θόν συναπαρτίζεται από μία ένωση ανάμεσα στην αρετή και την ηδονή: 

«Callipho adiunxit ad honestatem voluptatem»64. Ο Κικέρων καταδικάζει 

με σφοδρότητα αυτή τη θέση παρομοιάζοντας αυτήν την απόπειρα σύ-

                                                           
60 Plinius, Naturalis Historia XXXVII 11.  
61 Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Κικέρων, όσο και ο Κλήμης δεν φαίνεται να τους 

θεωρούν περιπατητικούς φιλοσόφους. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό αυτού το γεγο-

νός ότι ο Κλήμης, αμέσως αφού παραθέσει την άποψη του Καλλιφώντα, παρουσιάζει 

τις απόψεις των Περιπατητικών (Στρωματείς ΙΙ 21, 128) θεωρώντας προφανώς είτε 

ότι ο Καλλιφώντας δεν ανήκει σε αυτούς, είτε ορθά, ότι η θέση του δεν εκφράζει τη 

σχολή.   
62 Ο Δεινόμαχος αναφέρεται πάντοτε δίπλα στο όνομα του Καλλιφώντα (De Finibus 

V 8· De Officiis III 33, 119· Tusculanae Disputationes V 30 και Κλήμης Ἀλεξαν-

δρεύς, Στρωματείς ΙΙ 21, 127) και ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιον μαθητή του, 

όπως αναφέρει ο S. White (Hieronymus of Rhodes – The Sources, Text and Transla-

tion στο W. W. Fortenbaugh (ed.), Lyco of Troas and Hieronymus of Rhodes, σελ. 

119, σημ. 2).  
63 Wehrli, Διόδωρος, Fr. 4 c (=De Finibus V 5, 14).  
64 De Finibus II 6, πβ. και V 8: «Nam aut voluptas adiungi potest ad honestatera, ut 

Calliphonti Dinomachoque placuit, aut doloris vacuitas, ut Diodoro». Βλέπε ακόμη 

στο ίδιο έργο II 11, IV 18 και V 25, καθώς και Tusculanae Disputationes V 30.   
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ζευξης αρετής και ηδονής με προσπάθεια να ενώσουν έναν άνθρωπο με 

ένα κτήνος: «Quo magis reprehendendos Calliphontem et Dinomachum 

iudico, qui se dirempturos controversiam putaverunt, si cum honestate 

voluptatem tamquam cum homine pecudem copulavissent. Non recipit is-

tam coniunctionem honestas, aspernatur, repellit»65. Ωστόσο, από την 

άλλη πλευρά, επισημαίνει τη σημασία, την οποία αποδίδει στην αρετή ο 

Καλλιφών, δηλώνοντας ότι οποιοδήποτε αγαθό είναι ασύμβατο με αυτήν 

δεν έχει αξία: «Eadem Calliphontis erit Diodorique sententia, quorum 

uterque honestatem sic complectitur, ut omnia quae sine ea sint, longe 

[et] retro ponenda censeat»66.  

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, αποσαφηνίζει λίγο περισσότερο την 

θέση του Καλλιφώντα, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με την αντίληψη 

του φιλοσόφου, το τέλος συνίσταται στο να επιχειρεί κάποιος με όσα μέ-

σα διαθέτει να αποκομίσει ηδονή και να επιτύχει: «Δεινόμαχος δὲ καὶ 

Καλλιφῶν τέλος εἶναι ἔφασαν πᾶν τὸ καθ' αὑτὸν ποιεῖν ἕνεκα τοῦ ἐπιτυγ-

χάνειν ἡδονῆς καὶ τυγχάνειν»67. Επιπλέον δηλώνει ότι σύμφωνα με τον 

Καλλιφώντα και τους μαθητές του, η αρετή εισήχθη σε αυτόν τον συν-

δυασμό ακολουθώντας την ηδονή και σίγουρα δίχως αρχικά να κατέχει 

ισότιμο με αυτήν λόγο, αλλά αργότερα χάριν του κάλλους της κατέστη 

ισοδύναμη της ηδονής: «κατὰ δὲ τοὺς περὶ Καλλιφῶντα ἕνεκα μὲν τῆς 

ἡδονῆς παρεισῆλθεν ἡ ἀρετή, χρόνῳ δὲ ὕστερον τὸ περὶ αὐτὴν κάλλος κα-

τιδοῦσα ἰσότιμον ἑαυτὴν τῇ ἀρχῇ, τουτέστι τῇ ἡδονῇ, παρέσχεν»68.    

Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Καλλιφώντας και ο Δεινόμαχος 

ανήκαν στο δυναμικό του Λυκείου και άλλωστε, οι μοναδικές πηγές, οι 

οποίες μας παρέχουν στοιχεία σχετικά με αυτούς δεν φαίνεται να τους 

θεωρούν περιπατητικούς φιλοσόφους. Ωστόσο, η αντίληψή τους περί ευ-

δαιμονίας, φαίνεται να πηγάζει από την αιρετική για το Λύκειον θέση του 

περιπατητικού σχολάρχη Διόδωρου από την Τύρο και αποτελεί μία από-

πειρα σύνδεσης με τους επικούρειους, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να 

σημαίνει ότι γνώριζαν τον Διόδωρο και ίσως μάλιστα ο Καλλιφών να 

υπήρξε και μαθητής του.   

 

στ) Ηρακλείδης ο Λέμβος 

 

Ο Ηρακλείδης ο επονομαζόμενος Λέμβος, καταγόταν από την Αί-

γυπτο και άκμασε κατά την βασιλεία του Πτολεμαίου του Φιλομήτορος, 

ενώ κατείχε δημόσια αξιώματα, όπως φαίνεται από τον ρόλο, τον οποίο 

διαδραμάτισε στη σύναψη ειρήνης ανάμεσα στον Αιγύπτιο ηγεμόνα και 

τον Αντίοχο τον Επιφανή: «<Ἡρακλείδης,> Ὀξυρυγχίτης, φιλόσοφος, ὁ 
                                                           
65 De Officiis III 33, 119.  
66 Tusculanae Disputationes V 31.  
67 Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματείς  ΙΙ 21, 127.   
68 Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματείς  ΙΙ 21, 128.  
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τοῦ Σαραπίωνος, ὃς ἐπεκλήθη Λέμβος, γεγονὼς ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ ἕκτου, 

ὃς τὰς πρὸς Ἀντίοχον ἔθετο συνθήκας. ἔγραψε φιλόσοφα καὶ ἄλλα»69.  

Συνόψισε τα έργα του Σάτυρου70 και του Σωτίωνα71, του Ερμίπ-

που72, καθώς και κάποια άλλα έργα του Λυκείου, τα οποία περιγράφουν 

τα πολιτεύματα διαφόρων κρατών, από το οποίο διασώζονται αρκετά α-

ποσπάσματα. Ο ίδιος έγραψε ένα ιστορικό έργο, εκτεινόμενο τουλάχι-

στον σε τριάντα επτά βιβλία73 και τον Λεμβευτικό λόγο, έργο το οποίο πι-

θανότατα είχε ως κεντρικό θέμα τους κόλακες, αφού λέμβος αποκαλείται 

μεταφορικά ο παράσιτος, από το οποίο, σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρ-

τιο απέκτησε και το προσωνύμιο Λέμβος: «γεγραφὼς τὴν Διαδοχὴν ἐν ἓξ 

βιβλίοις καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβος ἐκαλεῖτο»74.    

Όσα χωρία διατηρούνται από το έργο του Ἱστορίαι, εντοπίζονται 

στον Αθήναιο και αναπόφευκτα, πρόκειται για κείμενα, τα οποία συνται-

ριάζουν στο πνεύμα του κειμένου του Ναυκρατίτη. Έτσι, ο Ηρακλείδης 

διηγούνταν ότι στη Σπάρτη εκτιμούσαν εξαιρετικά την ομορφιά και θαυ-

μάζονταν πάρα πολύ ο ομορφότερος άνδρας και η ωραιότερη γυναίκα, 

ενώ όταν κάποτε ο βασιλιάς Αρχίδαμος επέλεξε ως σύζυγο ανάμεσα σε 

μία όμορφη γυναίκα και μία άσχημη αλλά εύπορη την δεύτερη, οι έφοροι 

του επέβαλλαν πρόστιμο, ψέγοντάς τον επειδή κατά την άποψή τους με 

τη στάση του καθιστούσε σαφές ότι προτιμούσε να προσφέρει στην πόλη 

ανάξιους ηγέτες παρά ικανούς διαδόχους75.   

Σε άλλο σημείο του έργου ανέφερε ότι στην Παιονία και τη Δαρ-

δανία έβρεξε βατράχια και προκλήθηκαν τόσο έντονα προβλήματα από 

αυτό το γεγονός, ώστε οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τη χώρα76, ενώ περι-

γράφοντας τις οικογενειακές διενέξεις των Αντιγονιδών εξιστορούσε ότι 

η Δημώ ήταν ερωμένη του Δημήτριου του πολιορκητή, αλλά την επιθυ-

μούσε και ο πατέρας του ο Αντίγονος ο μονόφθαλμος, ο οποίος θανάτω-

σε τον Οξυθέμι, κόλακα του Δημητρίου, θεωρώντας ότι συνεργάστηκε σε 

αρκετές ανομίες με τον υιό του, ενώ επίσης βασάνισε και θανάτωσε τις 

θεραπαινίδες της Δημώς77. Επιπλέον διηγούνταν ότι ο Αλέξαρχος, αδερ-

φός του βασιλιά Κασσάνδρου, υπήρξε ο ιδρυτής μίας ουτοπίας, την ο-

ποία ονόμασε Ουρανούπολη καθώς και ο εισηγητής μίας σειράς νεολογι-

                                                           
69 Σοῦδα, Ἡρακλείδης. Ωστόσο, ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι καταγόταν από 

την Κάλατι του Πόντου ή από την Αλεξάνδρεια (V 94).   
70 Διογένης Λαέρτιος VIII 40, 44, 53, 58 και ΙΧ 26.  
71 Διογένης Λαέρτιος Ι 25, 98· ΙΙ 43, 113, 120, 138, 143· ΙΙΙ 26· V 79· VIII 7· Χ 1 και 

Ευτόκιος, Σχόλια εἰς Ἀρχιμήδους Περὶ τῆς τοῦ κύκλου μετρήσεως  p. 49.  
72 Wehrli, Έρμιππος Fr. 5: «Ἡρακλείδου τοῦ Σαραπίωνος ἐπιτομὴ τῶν Ἑρμίππου περὶ 

νομοθετῶν καὶ ἑπτὰ σοφῶν καὶ Πυθαγόρου».  
73 Ἀθήναιος ΙΙΙ 98 d.  
74 Διογένης Λαέρτιος V 94.  
75 Ἀθήναιος ΧΙΙΙ 566 a.  
76 Ἀθήναιος VΙΙΙ 333 a.  
77 Ἀθήναιος ΧΙΙΙ 578 a. 
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σμών: «Ἀλέξαρχος, ὁ τὴν Οὐρανόπολιν κτίσας, διαλέκτους ἰδίας εἰσήνε-

γκεν· ὀρθροβόαν μὲν τὸν ἀλεκτρυόνα καλῶν καὶ βροτοκέρτην τὸν κουρέα, 

καὶ τὴν δραχμὴν ἀργυρίδα, τὴν δὲ χοίνικα ἡμεροτροφίδα, καὶ τὸν κήρυκα 

ἀπύτην. Καὶ τοῖς Κασανδρέων δὲ ἄρχουσι τοιαῦτά ποτ' ἐπέστειλεν· “Ἀλέ-

ξαρχος ὁ μάρμων πρόμοις γαθεῖν. Τοὺς ἡλιοκρεῖς οἰῶν, οἶδα λιποῦσα θεω-

τῶν ἔργων κρατήτορας μορσίμῳ τύχᾳ κεκυρωμένας θεοῦ πόγαις χυτλώσα-

ντες αὐτοὺς καὶ φύλακας ὀριγενεῖς”»78.  

Η σύνοψη, την οποία πραγματοποίησε στην αριστοτελική συλλογή 

των πολιτευμάτων διαφόρων κρατών, φέρει τον τίτλο Ἐκ τῶν Ἡρακλεί-

δου περὶ πολιτειῶν και παραθέτει πληροφορίες σχετικά με διάφορα στοι-

χεία για αρκετές πόλεις, τα οποία περιγράφονταν σε αυτήν την συλλο-

γή79. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του έλκουν περισσότερο οι εντυπωσιακές 

και εξωπραγματικές διηγήσεις που περιεχόντουσαν στο αριστοτελικό έρ-

γο και εξοβελίζει όσες πολύτιμες πληροφορίες θα υπήρχαν σε αυτό, ε-

κτός από λίγες εξαιρέσεις. Η τάση, η οποία τον διακρίνει να επιμένει 

στην προβολή επιβλητικών αφηγήσεων, αντικατοπτρίζεται σε χωρία, ό-

πως αυτό της περιγραφής του πολιτεύματος των Λοκρών, όπου περιγρά-

φοντας την εμμονή με τον νόμο, η οποία διέκρινε τον  νομοθέτη της πό-

λης, Ζάλευκο, αναφέρει ότι, καθώς η κλοπή τιμωρούνταν σε αυτήν την 

πόλη με τύφλωση, όταν ο υιός του Ζάλευκου, συνελήφθη να κλέβει, αυ-

τός, αν και είχε τη δυνατότητα να τον απαλλάξει, του έβγαλε το ένα μάτι 

και έπειτα έβγαλε και ένα δικό του80. Χαρακτηριστική είναι ακόμη η διή-

γησή του Ηρακλείδη κατά την οποία οι Λύδιοι ανέθεσαν τη βασιλεία 

στον δούλο ενός αμαξοποιού από την Κύμη της Αιολίδας, αφού εξαγό-

ρασαν την ελευθερία του, αλλά ένας από τους πελάτες του ιδιοκτήτη του 

δούλου δεν τους επέτρεπε να αναχωρήσουν για τη Λυδία, αν πρώτα δεν 

του ολοκλήρωνε την κατασκευή μίας άμαξας, όπως είχε συμφωνηθεί, 

δηλώνοντας μάλιστα ότι «περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι ὑπὸ τοῦ Λυδῶν βασιλέως 

εἰργασμένην ἔχειν ἅμαξαν»81.      

                                                           
78 Ἀθήναιος ΙΙΙ 98 d.  
79  Βλέπε πληροφορίες σχετικά με αυτό το έργο στο F. G. Schneidewin (ed.), 

Heraclidis politiarum quae extant, VandenHoeck and Ruprecht, Gottigen, 1847, κα-

θώς και M. R. Dilts (ed.), Heraclidis Lembi; excerpta politiarum, στο W. H. Willis 

(ed.), Greek, Roman and Byzantine Monographs, vol. 5, Durham, 1971 και V. Rose 

(ed.), Aristotelis Qui Ferebantur Librorum Fragmenta, Teubner, Leipzig, 1886, σελ. 

370 – 386.    
80 Rose 383, 61. Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν ότι το έγκλημα, το οποίο τιμωρούνταν 

με τύφλωση και για το οποίο κρίθηκε ένοχος ο υιός του ήταν η μοιχεία (βλ. ενδ. 

Κλαύδιος Αιλιανός, Ποικίλη Ἱστορία ΧΙΙΙ 24).   
81 Rose 378, 36. Σε άλλες εξιστορήσεις ανέφερε ακόμη ότι ο Θεογένης ο Σάμιος ήταν 

ευφυής, αλλά άσωτος και πονηρός, ενώ αφού εγκατέλειψε την πατρίδα του, έζησε 

στην Αθήνα κοντά στον Ευριπίδη, διέφθειρε την σύζυγό του ποιητή και τον έπεισε να 

μεσολαβήσει, ώστε να σταλούν στρατεύματα ενάντια στη Σάμο (Rose 378, 35). Εν-

δεχομένως στον Θεογένη να ανταποκρίνεται η περιγραφή του Αριστοφάνη στις 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=F._G._Schneidewin&action=edit&redlink=1
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Έτσι, η αφήγησή του χαρακτηρίζεται έντονα από τη σύνδεση με τη 

μυθολογία, την επιμονή στην εξιστόρηση της προέλευσης των ονομάτων 

των πόλεων τις οποίες περιγράφει και των συνθηκών κάτω από τις οποίες 

ιδρύθηκαν82 , την διήγηση φρικτών και αποτρόπαιων εγκλημάτων και 

ποινών83, την αναφορά σε γνωστά πρόσωπα, τα οποία συνδέθηκαν με αυ-

                                                                                                                                                                      

Σφῆκες, όπου αναφέρεται ότι ένας Σάμιος πρόδωσε την πατρίδα του, με πρόσχημα τα 

φιλοαθηναϊκά του αισθήματα, αλλά τον βάραιναν παράλληλα κάποιες κατηγορίες 

(281 – 283). Επιπλέον, εξιστορούσε ότι οι Μολοσσοί λεηλάτησαν έναν ναό της Αρ-

τέμιδος και πήραν το χρυσό στέμμα από το άγαλμα της θεάς, τελώντας μία θυσία 

προς εξαγνισμό μάλλον για την ιεροσυλία και όταν οι Κεφαλληνοί αντικατέστησαν 

το στέμμα με άλλο, η θεά το πέταξε στο πάτωμα (Rose 380, 45), ότι το μεσαίο δάχτυ-

λο του ποδιού του βασιλιά Λαμίσκου των Λευκανών έμοιαζε με δάχτυλο λύκου 

(Rose 380, 48) και ότι ο Κέφαλος, ακολουθώντας κάποιον χρησμό, ήρθε σε ερωτική 

επαφή με μία αρκούδα και από αυτήν την ένωση γεννήθηκε μία κόρη (Rose 384, 70).   
82 Σύμφωνα με τη διήγησή του, κάποιες πόλεις έλαβαν την ονομασία τους από τους 

ιδρυτές τους ή από ήρωες, οι οποίοι συνδέθηκαν με αυτές. Έτσι, το Ρήγιον πήρε το 

όνομά του από έναν τοπικό ήρωα [R (=Rose) 381, 55], όπως και η Κεφαλλονιά (Rose 

380, 45), ο Κρότων (R 384, 68) και η Πάρος (R 376, 25), ενώ η Κέα αρχικά ονομαζό-

ταν Υδρούσα και κατοικούνταν από νύμφες, οι οποίες τρομαγμένες από κάποιο λιο-

ντάρι την εγκατέλειψαν και την αποίκισε ο Κέως από τη Ναύπακτο (R 377, 26) και η 

Ηράκλεια Μινώα ονομαζόταν Μακάρα και μετονομάστηκε από τον Μίνωα (R 382, 

59). Επιπλέον, η Τένεδος αρχικά αποκαλούνταν Λευκόφρυς, αλλά πήρε αυτή την ο-

νομασία από τον μυθικό Τέννη (R 376, 22), ενώ η Έφεσος είτε πήρε το όνομά της 

από κάποια Αμαζόνα είτε επειδή ο Ηρακλής άφησε (ἐφεῖναι) κάποια περιοχή στις α-

μαζόνες (R 384, 66). Ακόμη η Φώκαια ονομάστηκε έτσι, είτε από τον Φώκο είτε από 

κάποια φώκια, η οποία βγήκε στην ξηρά (R 384, 67) και η Ικαρία αρχικά ονομαζόταν 

Ιχθυούσα λόγω των όμορφων ψαριών που είχε, αλλά αργότερα λόγω του Ικάρου άλ-

λαξε την ονομασία της (R 385, 74). Οι αρχικές ονομασίες άλλων πόλεων σχετίζονταν 

με την περιοχή, όπου θεμελιώθηκαν ή με χρησμούς και μύθους και έτσι ανέφερε ότι 

οι Αθηναίοι συγκατοίκησαν με Ίωνες και απεκλήθησαν Ίωνες, η Σαμοθράκη καλού-

νταν Λευκανία διότι ήταν λευκή και έπειτα την κατοίκησαν Θράκες και αργότερα 

Σάμιοι, οι οποίοι της έδωσαν αυτό το όνομα (R 380, 49). Επίσης, η Ρόδος αποκαλού-

νταν Οφιούσα εξ αιτίας του μεγάλου αριθμού φιδιών, τον οποίον είχε (R 384, 65) και 

η Άργιλος στη Βισαλτία, έλκει την ονομασία της από στη διάλεκτο των Θρακών, ό-

που Άργιλος λέγεται το ποντίκι και σύμφωνα με κάποιον χρησμό έχτισαν την πόλη σε 

αυτό το σημείο, όπου είδαν ένα ποντίκι (R 386, 75).  Επιπλέον, ανέφερε ότι η Κόριν-

θος ονομαζόταν Έφυρα (R 375, 19), η Σάμος αρχικά ονομαζόταν Παρθενία και έπει-

τα Δρυούσα (R 377, 30).  
83 Ο Ηρακλείδης δήλωνε ότι ο Ιππομένης, επιθυμώντας να αποδείξει ότι οι Κοδρίδες 

δεν ήταν μαλθακοί, τιμώρησε την κόρη του την Λειμώνη, η οποία βρέθηκε να έχει 

διαπράξει μοιχεία, αφήνοντάς την να καταβροχθισθεί από άλογα, ενώ τον εραστή της 

τον εκτέλεσε ζεύοντάς τον στο άρμα του (R 371, 1). Επιπλέον, περιγράφοντας την 

πολιτεία των Κυρηναίων, ανέφερε ότι η Φερετίμα επέδειξε εξαιρετική σκληρότητα 

κατακτώντας τη Βάρκη, ευνουχίζοντας τους άνδρες και αποτέμνοντας τους μαστούς 

των γυναικών (R 375, 16), ενώ ο Αρκεσίλαος ο τέταρτος, αφού κατέφυγε στην Ευε-

σπερία (Βεγγάζη) μετά από μία εξέγερση των υπηκόων του, εκτελέστηκε και το κε-

φάλι του ρίχτηκε στη θάλασσα (R 375, 17). Επίσης διηγούνταν ότι ο Περίανδρος διέ-

ταξε να ριφθούν στη θάλασσα όλες οι πόρνες της Κορίνθου (R 376, 20), ενώ μνημο-
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τές τις πόλεις84, ενώ ακόμη περιγράφει τους νόμους85, τα έθιμα και τον 

χαρακτήρα των πολιτών τους86 και παρέχει και κάποια γεωγραφικά στοι-

χεία σχετικά με αυτές τις περιοχές87.  

                                                                                                                                                                      

νεύεται και η ύβρις του Ήλειου βασιλιά Πανταλέωνα, ο οποίος, όταν κάποτε δέχτηκε 

κάποιους πρέσβεις, τους ευνούχισε και τους ανάγκασε να φάνε τους όρχεις τους (R 

376, 21). Ακόμη ανέφερε ότι ο βασιλιάς Κύκνος πιστεύοντας τις διαβολές κατά του 

υιού του Τέννη, έδωσε εντολή να ριφθεί στη θάλασσα, κλεισμένος σε ένα σεντούκι, 

μαζί με την αδερφή του Ημιθέα (R 376, 24), ενώ ανέφερε την τυραννική κυριαρχία 

και την πτώση του Φάλαρι στον Ακράγαντα (R 384, 69) και κάποιου μη κατονομαζό-

μενου υιού του Πρόμνησου στην Κεφαλονιά (R 383, 64). Επίσης δήλωνε ότι οι αρχι-

κοί κάτοικοι της Φάσεως στον Πόντο, ονομάζονταν Ηνίοχοι και ήταν κανίβαλοι, οι 

οποίοι έγδερναν τους ανθρώπους (R 380, 46).  
84 Κάποια από τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει ότι συνδέθηκαν με την ιστορία αυτών 

των πόλεων είναι ο Θησέας, ο Σόλων, ο Πεισίστρατος, οι Ίππαρχος και Ιππίας, ο 

Κλέων, ο Θρασύβουλος, ο Θεμιστοκλής και o Αριστείδης, στην Αθήνα (R 370, 1 – 

372, 8), ο Αλκμάν, ο Λυκούργος και ο Τέρπανδρος στη Σπάρτη (R 372, 9 – 11), ο 

Περίανδρος στην Κόρινθο (R 375, 20) και ο Αρχίλοχος στην Πάρο (R 376 – 377, 25). 

Επιπλέον συνδέει τον Φερεκύδη και ο Αίσωπο με την Σάμο (R 378, 32 – 33), τον 

Διαγόρα τον Μήλιο με την Ερέτρια (R 379, 40), τον Διομήδη με την Κέρκυρα (R 

382, 56), τον Όμηρο με τους Τυρρηνοὺς, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη (R 384, 64) 

και τον Ίκαρο με το νησί, το οποίο φέρει το όνομά του (R 385, 74).  
85 Περιγράφοντας το αθηναϊκό πολίτευμα αναφέρεται στη σεισάχθεια, στον οστρακι-

σμό και στο νομοθετικό έργο του Θεμιστοκλή και του Αριστείδη, (επιμέλεια οδών, 

θέσπιση των ένδεκα και των εννέα αρχόντων) (R 371, 4 – 372, 8). Αναφερόμενος στη 

Σπάρτη, δηλώνει ότι ο Λυκούργος εισήγαγε τα Ομηρικά έπη στην Πελοπόννησο και 

καθιέρωσε την κρυπτή και τον θεσμό των εφόρων ενώ διηγούνταν ότι η αγορά της 

πόλης μένει κλειστή αν πεθάνει κάποιος από τους βασιλείς (R 372, 9 – 373, 13). Επι-

πλέον ανέφερε ότι ο Μίνωας κάθε εννέα έτη αναθεωρούσε τη νομοθεσία της Κρήτης, 

όπου τα παιδιά διάγουν κοινό βίο και μάχονται μεταξύ τους, ώστε να καταστούν αν-

δρείοι και καρτερικοί ενήλικες και εκπαιδεύονται αρκετά στη μουσική, αλλά ελάχι-

στα στα γράμματα (R 373, 14 – 374, 15). Δήλωνε επίσης, ότι στην Κυρήνη υπήρχε 

νομοθεσία κατά των δικομανών και κακοπραγμόνων (R 375, 18), ενώ στην Κόρινθο, 

ο Περίανδρος απαγόρευσε την διαμονή στην πόλη, τη δουλοκτησία και την τρυφή και 

κατήργησε τη φορολογία, αρκούμενος στα έσοδα, τα οποία απέφεραν το λιμάνι και η 

αγορά, ενώ θέσπισε ένα συμβούλιο, το οποίο φρόντιζε να μην ξοδεύει κανείς περισ-

σότερα από τα έσοδά του (R 375, 20). Επιπλέον διηγούνταν ότι στην Τένεδο, δεν ή-

ταν επιτρεπτό να εισέρχονται αυλητές στο ιερό, ενώ υπήρχε νόμος, σύμφωνα με τον 

οποίον οι μοιχοί έπρεπε να αποκεφαλίζονται με πέλεκυ και μάλιστα, κυκλοφόρησαν 

νόμισμα, του οποίου η μία όψη απεικόνιζε πέλεκυ και η άλλη ένα ανδρικό και ένα 

γυναικείο πρόσωπο (R 376, 24). Δήλωνε επίσης, ότι κάποτε θεσπίστηκε νόμος στην 

Κύμη, κατά τον οποίον οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι να αναθρέψουν από ένα άλογο 

(R 379, 39) και ότι στην Λεπρέα της Ηλείας, τιμωρούν τους μοιχούς με διαπόμπευση 

(R 379, 42), ενώ οι Λύκιοι περιγράφονται από τον Ηρακλείδη ως ληστές, γυναικο-

κρατούμενοι, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν νόμους αλλά έθιμα και τιμωρούν τους 

ψευδομάρτυρες πουλώντας τους ως σκλάβους και δημεύουν τις περιουσίες τους (R 

379, 43). Εξιστορούσε ότι στο Ρήγιο, χρησιμοποιούσαν τους νόμους του Χαρώνδα 

από την Κατάνη (R 381, 55), ενώ στους Λοκρούς απαγορευόταν να πενθούν τους νε-

κρούς και η κλοπή τιμωρούνταν με τύφλωση (R 383, 61), ενώ ακόμη οι Χαλκιδείς 
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Καθίσταται εμφανές ότι ο Ηρακλείδης ασχολήθηκε κυρίως με την 

συνόψιση των έργων κάποιων περιπατητικών φιλοσόφων, καταγράφο-

ντας όσες λεπτομέρειες τον εντυπωσίαζαν και θα είχαν απήχηση σε ένα 

ευρύτερο κοινό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι προτιμά τα έργο του Σάτυ-

ρου, του Σωτίωνος και του Ερμίππου, συγγραφείς τους οποίους χαρακτή-

ριζε η ίδια τάση προς τον εντυπωσιασμό. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του για 

τη μελέτη των έργων του Λυκείου και η ενασχόλησή του με θέματα, τα 

οποία είναι κοινά με αυτά που απασχόλησαν άλλους Περιπατητικούς, 

μας υποχρεώνουν να εντάξουμε τον Ηρακλείδη στο δυναμικό του Λυκεί-

ου, ενθυμούμενοι ότι ήδη η σχολή είχε πάρει φθίνουσα πορεία από καιρό 

και ότι από τη σχολή του Αριστοτέλη δεν εμφανίστηκαν μόνο Θεόφρα-

στοι και Εύδημοι, αλλά και Έρμιπποι και Σάτυροι.  

 

 

 
                                                                                                                                                                      

απαιτούσαν από όποιον επιθυμούσε να καταλάβει δημόσιο αξίωμα να έχει συμπλη-

ρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του (R 383, 63).  
86 Ανέφερε ότι στη Σπάρτη θεωρούν αισχρή την πώληση γης και οι γυναίκες δεν φο-

ρούν κοσμήματα, ενώ δεν ταΐζουν τα παιδιά αρκετά, προκειμένου αυτά να συνηθί-

σουν την πείνα, ότι κλέβουν σαν εξάσκηση για τον πόλεμο, αλλά αν συλληφθούν τι-

μωρούνται και μελετούν από νεαρή ηλικία τον τρόπο να μιλάνε με συντομία, καθώς 

και να δέχονται και να κάνουν αστεϊσμούς, ενώ οι ταφές τους είναι ίσες για όλους και 

λιτές, ενώ δεν τρέφονται με σιτάρι, αλλά με κριθάρι (R 373, 12 – 13). Περιέγραφε 

επίσης ότι στην Κρήτη είναι ανεκτή κάποια μορφή παιδοφιλίας και μνημόνευε τη φι-

λοξενία των κατοίκων (R 374, 15), ενώ ανέφερε ότι οι άνδρες της Κέας δεν πενθούν 

τους νεκρούς, αλλά οι μητέρες όσων απεβίωσαν νέοι πενθούν για ένα έτος (R 377, 28 

– 29). Διηγούνταν ότι οι κάτοικοι της Κύμης στην Αιολίδα, αποζημιώνουν τους γεί-

τονές τους αν πέσουν θύματα κλοπής (R 379, 38), ενώ οι Τυρρηνοί είναι επιδέξιοι, 

φιλόξενοι και ξαπλώνουν με τις συζύγους τους κάτω από το ίδιο ιμάτιο, ακόμη και αν 

είναι κάποιοι ξένοι παρόντες και όσοι ανάμεσά τους δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους 

χλευάζονται (R 379, 44). Εξιστορούσε ότι οι άποικοι της Φάσεως φροντίζουν τους 

ναυαγούς (R 380, 46), ότι οι Λευκανοί είναι φιλόξενοι και δίκαιοι (R 380, 48), ενώ οι 

Μάγνητες κακότυχοι (R 380, 50) και ότι στους Αθαμάνες οι γυναίκες ασχολούνται με 

τη γεωργία και οι άνδρες με την κτηνοτροφία (R 381, 53), ενώ οι κάτοικοι των Κυθή-

ρων είναι φιλάργυροι και φιλόμοχθοι (R 381, 54). Επιπλέον ανέφερε ότι στην Θράκη 

επικρατεί η πολυγαμία και η γυναίκες θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία, όπως οι 

σκλάβοι (R 382, 58) και επισημαίνει την τιμιότητα των Αφυταίων της Θράκης (R 

385, 72) και την τήρηση του μέτρου και τη επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης από την 

πλευρά των Ιασέων (R 385, 73), ενώ ακόμη περιγράφει ότι η στάση των Θεσπιέων να 

θεωρούν επονείδιστο το να ασχολείται κάποιος, ο οποίος έχει μάθει κάποια τέχνη με 

τη γεωργία, τους οδήγησε στην πενία και σε ένα μεγάλο χρέος προς τους γείτονές 

τους Θηβαίους (R 386, 76).  
87 Εξιστορούσε ότι στην Σάμο ασχολούνταν με την αμπελουργία (R 377, 30), ότι η 

Πεπάρηθος (Σκόπελος) παράγει καλό κρασί, αρκετό σιτάρι και έχει αρκετά δέντρα (R 

379, 41), η Αμοργός παράγει πολύ κρασί, ελαιόλαδο και φρούτα (R 380, 47) ενώ στη 

Μαγνησία ανατρέφουν άλογα (R 380, 51) και στα Κύθηρα παράγουν αρκετό κρασί 

και μέλι (R 381, 54).  
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ζ) Αρίστων ο νεότερος 

 

 Ο Αρίστων υπήρξε μαθητής του Κριτόλαου και από τις λιγοστές 

πληροφορίες τις οποίες διαθέτουμε, γνωρίζουμε ότι ασχολήθηκε με την 

μελέτη της ρητορικής, για την οποία φαίνεται ότι έγραψε ένα εκτενές βι-

βλίο88, αλλά του προσάπτεται απειρία ως προς τη γνώση των πολιτικών 

θεμάτων89, ενώ ενδέχεται να σχολίαζε με αρνητικό τρόπο τους Επικού-

ρειους90. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κουιντιλιανού, όριζε τη ρητορική 

ως επιστήμη του να κατανοεί κανείς τι οφείλει να λέγεται σχετικά με τα 

πολιτικά ζητήματα, με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιχειρήσει, όσο είναι αυ-

τό δυνατόν, να γίνει πειστικός: «Scientia vivendi et agendiin quaestioni-

bus civilibus per orationem popularis persuasionis»91. Ο Κουιντιλιανός 

σχολιάζοντας αυτόν τον ορισμό, θεωρεί ότι ο Αρίστων ρέπει σε δαιδα-

λώδεις διακρίσεις, ενώ επισημαίνει, ότι ο χαρακτηρισμός της ρητορικής 

ως επιστήμης συνάδει με την περιπατητική κληρονομιά του Αρίστωνα 

και υπογραμμίζει ότι αυτή η περιγραφή την αδικεί, καθώς την παρουσιά-

ζει ως επιστήμη, η οποία ασκεί επιρροή μόνο σε αμαθείς, ενώ επιπλέον 

πιστεύει ότι αυτός ο ορισμός ασχολείται μόνο με την πολιτική πλευρά 

της ρητορικής, αγνοώντας τις υπόλοιπες92. Ο Σέξτος επίσης σχολίαζε ότι, 

σύμφωνα με τον περιπατητικό φιλόσοφο, αποτελεί σκοπό αυτής της επι-

στήμης η πειθώς και η εξασφάλισή της: «καὶ Ἀρίστων ὁ Κριτολάου γνώ-

ριμος σκοπὸν μὲν ἐκκεῖσθαί φησιν αὐτῇ τὴν πειθώ, τέλος δὲ τὸ τυχεῖν τῆς 

πειθοῦς»93.  

 

 
                                                           
88 Wehrli Fr. 4.  
89 Fr. 5 «[πολιτικ]ῶν ἀπειρίᾳ πραγμά[των. εἴρ]ητ[α]ι δέ τι καὶ περὶ τ[ού-][των κα]ὶ 

Κριτολάῳ καὶ Ἀρί[ς][τωνι]».  
90 Fr. 3. Ο Φιλόδημος σχολιάζοντας τις απόψεις κάποιου μη κατονομαζόμενου συγ-

γραφέα επισημαίνει, ότι αυτός μίλησε περιληπτικά και δίχως να ικανοποιήσει σχετικά 

με τη ρητορική, ενώ σχολίασε την επικούρεια φιλοσοφία στηριζόμενος στον Αρίστω-

να. Στη συνέχεια αναφέρεται σε λογοκλοπή από τον Πλάτωνα, αλλά δεν καθίσταται 

σαφές αν ο Αρίστων ή ο άγνωστος, πιθανόν Στωικός σχολιαστής, είναι ο λογοκλόπος: 

«τισιν ὀρθῶς.......ι καθόλου δεν φ[αί]νεται τ[ὸ]ν περὶ ῥητορικῆς [λ]ό[γο]ν 

ἐπι[δε]έστερον [π]επ[οι]ῆσθαι, [........] τῆς φιλοσοφίας δέ τισιν Ἀριστω[ν]εί[οις 

ὑπο]μνήμασιν ἐπι[......] ἐν οἷς ἔστι μὲν[......] [τ]ὰ πολλὰ δ' αὐτῶν [ἐκ τῶν Π]λάτωνος 

κλ[έψας] ἐπὶ τὸ χεῖρόν ε».  
91 Fr. 1.  
92 Fr. 1.  
93 Fr. 2.  
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 η) Ερυμνεύς και Αθηνίων (ή Αριστίων) 

Το μοναδικό στοιχείο το οποίο υπάρχει στη διάθεσή μας σχετικά 

με τον Ερυμνέα προέρχεται από τον Αθήναιο, οποίος αναφέρει ότι διετέ-

λεσε σχολάρχης και ότι κάποιος από τους μαθητές του ονομαζόταν Αθη-

νίων. Αυτός ο μαθητής του Ερυμνέα, αγόρασε μία Αιγύπτια σκλάβα, η 

οποία απέκτησε έναν υιό, τον οποίο ο Αθηνίων αναγνώρισε ως δικό του, 

αν και ενδεχομένως να μην ήταν πατέρας του και τον ονόμασε Αθηνίω-

να: «’ἐν τῇ Ἐρυμνέως τοῦ περιπατητικοῦ σχολῇ διέτριβέ τις Ἀθηνίων προ-

σκαρτερῶν τοῖς λόγοις· ὅστις Αἰγυπτίαν ὠνησάμενος θεράπαιναν ἐπεπλέ-

κετο αὐτῇ. ταύτης οὖν εἴτ' ἐξ αὐτοῦ τεκούσης, εἴτ' ἐξ ἄλλου τινος, ὁμώνυ-

μος Ἀθηνίωνι τῷ δεσπότῃ παρετρέφετο»94.  

Ο Αθηνίων μερίμνησε για τη μόρφωση του υιού του και τον κατέ-

στησε κληρονόμο του και όταν ο Αθηνίων απεβίωσε, ο υιός του παντρεύ-

τηκε και ακολούθησε την καριέρα του σοφιστή, διδάσκοντας στη Μεσ-

σήνη και τη Λάρισα, αποκτώντας από αυτήν την ενασχόληση μεγάλη πε-

ριουσία. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο δήμος του εμπιστεύθηκε τη θέση 

του πρέσβη και έτσι γνωρίστηκε με τον βασιλιά του Πόντου, Μιθριδάτη, 

του οποίου κατέστη έμπιστος και μετακόμισε στην Καππαδοκία95.    

Εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του Μιθριδάτη, εξήρε συχνά τη 

δύναμή του περιγράφοντας τις επιτυχίες του κατά των άλλων βασιλέων 

της Ασίας, αλλά και των Ρωμαίων, διακηρύσσοντας ότι αυτός θα έθετε 

τέλος στην άνοδό τους96. Καθώς επέστρεφε από την αυλή του Μιθριδάτη 

στην Αθήνα, μία θύελλα τον ανάγκασε να σταματήσει στην Κάρυστο και 

οι Αθηναίοι, οι οποίοι τον εκτιμούσαν, έστειλαν κάποια πολεμικά πλοία, 

ώστε να τον φέρουν στην πόλη τους και ένα φορείο με ασημένια πόδια, 

ώστε να τον τιμήσουν97. Εισήλθε στην πόλη επάνω στο φορείο, ενδεδυ-

μένος πολυτελώς και δεχόμενος τις υπερβολικές εκδηλώσεις λατρείας 

του λαού των Αθηνών, ώσπου εκφώνησε έναν λόγο, με τον οποίον περιέ-

γραφε την αύξηση της δυνάμεως του Μιθριδάτη και την ταπείνωση που 

υφίσταντο από αυτόν οι Ρωμαίοι, καθώς και τις προσφορές για σύναψη 

συμμαχιών από κάθε σημείο του κόσμου, οι οποίες έφταναν στην αυλή 

του Πόντιου ηγεμόνα και συμβούλευσε τους Αθηναίους να μην ανεχτούν 

περισσότερο την ρωμαϊκή καταπίεση και να πάρουν ξανά την φροντίδα 

της πόλης τους στα χέρια τους98.  

Οι Αθηναίοι, ενθουσιασμένοι από τα λόγια του, τον ανακηρύξαν 

στρατηγό και αποδεχόμενος τον ορισμό του, τους ευχαρίστησε επαινώ-

                                                           
94 Ἀθήναιος 211 e – f.  
95 Ἀθήναιος 211 f  – 212 a.  
96 Ἀθήναιος 212 a  – 212 b. Βλέπε ακόμη Παυσανίας Ι 20.   
97 Ἀθήναιος 211 b.  
98 Ἀθήναιος 212 b  – 213 d .  
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ντας τους99. Ωστόσο, έπειτα από την παρέλευση ολίγων ημερών, έδειξε 

το πραγματικό του πρόσωπο, ανακηρύσσοντας τον εαυτό του τύραννο 

και εγκαθιδρύοντας ένα καθεστώς τρόμου, εξοντώνοντας όσους πολίτες 

ήταν συνετοί, στερώντας την πόλη από τις αναγκαίες προμήθειες, λεηλα-

τώντας τις περιουσίες των κατοίκων, βασανίζοντάς τους και δολοφονώ-

ντας τους, ενώ η απληστία του δεν εξαντλήθηκε στους Αθηναίους, αλλά 

έστειλε στρατεύματα να λεηλατήσουν το ιερό του Απόλλωνα στη Δήλο, 

δίχως όμως επιτυχία100. Ο Πλούταρχος μάλιστα, προκειμένου να επιση-

μάνει την βαναυσότητα του καθεστώτος, το οποίο εγκαθίδρυσε ο φιλό-

σοφος, υπαινισσόμενος κάποια θεϊκή αποστροφή για τις πράξεις του, α-

ναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του,  έσβησε η ιερή φλόγα 

της πόλης, την οποία διατηρούσαν άσβεστη101. Ωστόσο, όταν ο Σύλλας 

πολιόρκησε την Αθήνα και οι κάτοικοι υπέφεραν ακόμη περισσότερο, ο 

Αθηνίων παρά την προσπάθειά του να αντισταθεί, αναγκάστηκε να οχυ-

ρωθεί στην ακρόπολη, η οποία όμως έπεσε στα χέρια του Ρωμαίου στρα-

τηγού και δηλητηριάστηκε από τον Σύλλα102.  

Αν ο Αθηνίων θεωρηθεί περιπατητικός φιλόσοφος, ο βίος του 

σφραγίζει αυτήν την περίοδο του Λυκείου. Αν και ενδεχομένως να υπήρ-

ξε νόθος υιός μίας δούλης, έλαβε αξιόλογη εκπαίδευση, διακρίθηκε ως 

διδάσκαλος, ανήλθε κοινωνικά και έφτασε να θαυμάζεται σε βαθμό υ-

περβολής από τους Αθηναίους. Ωστόσο, φαίνεται ότι κατέστη παράφρων 

από την εξουσία την οποία κατείχε και έπεσε θύμα της απληστίας και 

αλαζονείας του, παραμερίζοντας τις όποιες φιλοσοφικές αρετές ενδεχο-

μένως να κατείχε. Εν τέλει μεγαλύτερη υπηρεσία στο Λύκειον προσέφερε 

ο Σύλλας, όντας στρατηγός και όχι φιλόσοφος, ο οποίος φαίνεται ότι πή-

                                                           
99«καὶ παρελθὼν ὁ περιπατητικὸς εἰς τὴν ὀρχήστραν ‘ἴσα βαίνων Πυθοκλεῖ ’εὐχαρίστη-

σέ τε τοῖς Ἀθηναίοις καὶ ἔφη διότι ‘νῦν ὑμεῖς ἑαυτῶν στρατηγεῖτε, προέστηκα δ' ἐγώ. 

καὶ ἂν συνεπισχύητε, τοσοῦτον δυνήσομαι ὅσον κοινῇ πάντες ὑμεῖς.’ ταῦτ' εἰπὼν συγκα-

τέστησεν ἑαυτῷ τοὺς ἄλλους ἄρχοντας, ὧν ἠβούλετο ὑποβαλὼν τὰ ὀνόματα» (Ἀθήναιος 

213 e  – f).  
100 Ἀθήναιος 213 f  – 214 d. Ο Αππιανός, ο οποίος τον θεωρεί επικούρειο φιλόσοφο , 

δηλώνει ότι εξόντωσε κάποιους πολίτες , κατηγορώντας τους ως φιλορωμαίους: «οἷς 

ὁ Ἀριστίων συγχρώμενος ἐτυράννησε τῆς πατρίδος καὶ τῶν Ἀθηναίων τοὺς μὲν εὐθὺς 

ἔκτεινε ὡς ῥωμαΐζοντας, τοὺς δ' ἀνέπεμψεν ἐς Μιθριδάτην, καὶ ταῦτα μέντοι σοφίαν 

τὴν Ἐπικούρειον ἠσκηκώς» (Μιθριδατικά 109).   
101 «ἐπεί τοι τῆς Ἑλλάδος ὅπου πῦρ ἄσβεστόν ἐστιν … ἐὰν δὲ ὑπὸ τύχης τινὸς ἐκλίπῃ, 

καθάπερ Ἀθήνησι μὲν ἐπὶ τῆς Ἀριστίωνος λέγεται τυραννίδος ἀποσβεσθῆναι τὸν ἱερὸν 

λύχνον…» (Πλούταρχος, Νούμας ΙΧ 6). Ο Πλούταρχος αναφέρει ακόμη ότι πολλοί 

Αθηναίοι επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους, προκειμένου να διαφύγουν 

από τις ωμότητες του τυράννου (Λούκουλος ΧΙΧ 7), ενώ μιλώντας με αποστροφή για 

αυτόν τον συγκρίνει με τον Νάβι και τον Κατιλλίνα (Πολιτικά παραγγέλματα 809 e).   
102 Πλούταρχος, Σύλλας 12 – 23. Πβ. και Στράβων Ι 20, ΙΧ 1, και Ἀππιανός, Μιθριδα-

τικά  118, 149, 151.  
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ρε μαζί του στη Ρώμη τα βιβλία του Αριστοτέλη και του Θεόφραστου, 

συμβάλλοντας στην αναγέννηση του Λυκείου 103.  

Συνοψίζοντας, οφείλουμε για διαφορετικούς λόγους, τους οποίους 

εξηγήσαμε και οι οποίοι αφορούν τον καθένα από αυτούς τους φιλοσό-

φους ξεχωριστά, να τους συμπεριλάβουμε στον κατάλογο των εκπροσώ-

πων της περιπατητικής φιλοσοφίας. Ακόμη και αν και το έργο τους και η 

συμβολή τους στο Λύκειον μάλλον δεν υπήρξαν σημαντικά, συνέβαλλαν 

ως ένα βαθμό στην μελέτη της αριστοτελικής φιλοσοφίας, ενώ κατά το 

διάστημα που οι περισσότεροι συμμετείχαν στη σχολή ενεργά, αυτή είχε 

ήδη αρχίσει να παρακμάζει.      

 

                                                           
103 Πλούταρχος, Σύλλας XXVI.   
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2. Ηρακλείδης ο Ποντικός 

 

Ο Ηρακλείδης γεννήθηκε στην Ηράκλεια του Πόντου1 και αρχικά 

εντάχθηκε στην Ακαδημία2, όπου φημολογείται ότι διακρίθηκε στην με-

λέτη της φιλοσοφίας, ενώ, αφού την εγκατέλειψε, φαίνεται ότι ήρθε σε 

επαφή με τους Πυθαγόρειους και το Λύκειον. Ο πατέρας του ονομαζόταν 

Ευθύφρων3 ή Εύφρων και ο Ηρακλείδης περιγράφεται ως εύπορος, ο ο-

ποίος αρεσκόταν να φορά μαλακά ενδύματα και ήταν παχύσαρκος, ενώ ο 

συνδυασμός της εμφάνισης και των τρόπων του, έκαναν τους Αθηναίους 

να τον αποκαλούν Πομπικό, κάνοντας λογοπαίγνιο με την Ποντιακή κα-

ταγωγή του, αν και ο ίδιος χαρακτηρίζεται από τον Διογένη Λαέρτιο 

πράος και σεμνός, ενώ το έργο του περιγραφόταν ως όμορφο και έξοχο4. 

Η διαδρομή του στην Ακαδημία ήταν αξιόλογη5, καθώς λέγεται ότι 

του ανατέθηκε από τον Πλάτωνα η συλλογή των έργων του ποιητή Αντί-

μαχου6, ενώ σύμφωνα με κάποιες πηγές, παρέμεινε στη σχολή μέχρι τον 

θάνατο του Σπεύσιππου, τον οποίο επιχείρησε να διαδεχθεί, αλλά ηττή-

θηκε στην ψηφοφορία, που θα ανακήρυττε τον επόμενο ηγέτη της Ακα-

δημίας, υπολειπόμενος λίγων ψήφων του Ξενοφάνη από τη Χαλκηδόνα 

και επέστρεψε στην Ηράκλεια7. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, φαίνε-

ται ότι ανέπτυξε πολιτική δράση, απελευθερώνοντας την πόλη από τον 

τοπικό ηγεμόνα, τον οποίο φόνευσε8, ενώ ίδρυσε φιλοσοφική σχολή και 

ένας από τους μαθητές του υπήρξε ο Στωικός (και μετέπειτα Κυρηναϊ-

                                                           
1 Fr. 1 – 2.  
2 Fr. 4 – 5.  
3 Σύμφωνα με άλλες πηγές, ονομαζόταν Εύφρων και η καταγωγή του αναγόταν στον 

Δάμι, ο οποίος υπήρξε ένας από τους ηγέτες των Θηβαίων αποίκων, που ίδρυσαν την 

Ηράκλεια (Fr. 2). O Παυσανίας (5.26.7), αναφέρει ως τόπο καταγωγής των ιδρυτών 

της πόλης τα Μέγαρα και την Τανάγρα, ενώ το όνομα Ευθύφρων έφερε και ο υιός του 

Ηρακλείδη (Fr. 18). 
4 Fr. 3. Πιθανώς μάλιστα ο ποιητής Αντιφάνης να έχει κατά νου τον Ηρακλείδη, κα-

θώς διακωμωδεί κάποιον ανώνυμο φιλόσοφο στο έργο του Κάρες, περιγράφοντάς 

τον: «Οὐχ ὁρᾷς ὀρχούμενον ταῖς χερσὶ τὸν βάκηλον; οὐδ' αἰσχύνεται ὁ τὸν Ἡράκλειτον 

πᾶσιν ἐξηγούμενος, ὁ τὴν Θεοδέκτου μόνος ἀνευρηκὼς τέχνην, ὁ τὰ κεφάλαια συγγρά-

φων Εὐριπίδῃ» (Fr. 10).  
5 Αναφέρεται μάλιστα ότι ο Ηρακλείδης υπήρξε ένας από τους μαθητές του φιλοσό-

φου, οι οποίοι κατέγραψαν τα άγραφα δόγματα, τις διαλέξεις του σχετικά με το αγα-

θό, αναφέροντας ότι, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η μονάδα και η αόριστη δυάδα, τα 

οποία ο φιλόσοφος αποκαλεί μικρό και μέγα, συνιστούν τις αρχές των πραγμάτων και 

ακόμη των ιδεών (Fr. 8, πβ. και Fr. 7).  
6 Fr. 6.  
7 Fr. 9.  
8 Fr. 11.  
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κός) φιλόσοφος Διονύσιος, ο επονομαζόμενος μεταθέμενος9. Μνημονεύ-

εται μάλιστα ένα ευτράπελο επεισόδιο, ανάμεσα στους δύο φιλοσόφους, 

το οποίο καταδεικνύει την ευπιστία του Ηρακλείδη, καθώς εξιστορείται 

ότι ο Διονύσιος, ολοκληρώνοντας την τραγωδία του Παρθενοπαίος, την 

απέδωσε ως έργο του Σοφοκλή και ο Ηρακλείδης, εξέλαβε το ψευδεπί-

γραφο έργο ως έργο του διάσημου ποιητή, δίχως μάλιστα να πιστεύει τον 

μαθητή του, αν και του αποκάλυπτε διάφορα στοιχεία, τα οποία συνηγο-

ρούσαν στην πλαστότητα του έργου10. Ωστόσο και άλλοι φιλόσοφοι 

προσάπτουν διάφορες κατηγορίες στον Ηρακλείδη11, όπως ο συμπατριώ-

της του, ο Περιπατητικός Χαμαιλέων, ο οποίος τον καταγγέλλει ως λο-

γοκλόπο, δηλώνοντας ότι ο Ηρακλείδης οικειοποιήθηκε τα έργα του σχε-

τικά με τον Όμηρο και τον Ησίοδο12, ενώ και ο Αριστόξενος ανέφερε ότι 

ο φιλόσοφος συνέθεσε τραγωδίες, τις οποίες επέγραψε με το όνομα του 

Θέσπιδος13.  

Οι μαρτυρίες σχετικά με την εκδήλωση ιδιοτροπιών εκ μέρους του 

Ηρακλείδη βέβαια, δεν παύουν σε αυτό το σημείο, αλλά κορυφώνονται 

με τις αφηγήσεις σχετικά με τον θάνατό του. Έτσι, ο Έρμιππος, ο οποίος 

επιδεικνύει μία εμμονική τάση καταγραφής των παραδοξοτήτων, οι οποί-

ες συμβαίνουν στη ζωή διαφόρων ιστορικών προσώπων περιγράφει ότι 

όταν κάποτε έπεσε λιμός στην Ηράκλεια, οι κάτοικοι αποφάσισαν απελ-

πισμένοι να αναζητήσουν βοήθεια από το Δελφικό μαντείο. Τότε, ο Ηρα-

κλείδης δωροδόκησε τους πρέσβεις της πόλης προς το μαντείο, καθώς 

και την Πυθία, ζητώντας τους να αναφέρουν ως απάντηση του θεού, ότι 

η πόλη θα απαλλαγεί από την συμφορά, εφόσον ο Ηρακλείδης θα στεφό-

ταν με ένα χρυσό στέμμα, το οποίο θα έφερε ισοβίως και θα λάμβανε 

ηρωικές τιμές μετά τον θάνατό του. Οι πολίτες αποφάσισαν να προχωρή-

σουν σε αυτήν την πράξη, αλλά ευθύς μόλις έγινε στο θέατρο της πόλης 

η στέψη του φιλοσόφου, αυτός πέθανε από αποπληξία και καθώς οι πολί-

τες κατάλαβαν την απάτη, λιθοβόλησαν τους πρέσβεις, ενώ την ίδια 

στιγμή η Πυθία δέχτηκε το δάγκωμα ενός από τα φίδια του ιερού και πέ-

θανε14.  

Επιπλέον, αναφέρεται μία διαφορετική εκδοχή από μία περισσότε-

ρο αξιόπιστή πηγή από τον Έρμιππο, τον Δημήτριο τον Μάγνη αλλά και 

τον Ιππόβοτο, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο Ηρακλείδης διατηρούσε ένα φί-

                                                           
9 Fr. 12.  
10 Fr. 13.  
11 Βλ. ενδ. Fr. 19, όπου φαίνεται ότι και ο Επίκουρος αντέκρουε κάποια θέση του, 

αλλά η φθορά του κειμένου δεν επιτρέπει να διαφανεί ποια ήταν αυτή.  
12 «Χαμαιλέων τε τὰ παρ' ἑαυτοῦ φησι κλέψαντα αὐτὸν (ενν. Ἡρακλείδην) τὰ περὶ 

Ἡσιόδου καὶ Ὁμήρου γράψαι» (Fr. 176).  
13 «φησὶ δ' Ἀριστόξενος ὁ μουσικὸς καὶ τραγῳδίας αὐτὸν (ενν. Ἡρακλείδην τὸν Ποντι-

κόν) ποιεῖν καὶ Θέσπιδος αὐτὰς ἐπιγράφειν» (Fr. 181).  
14 Fr. 14 – 15.  
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δι ως κατοικίδιο και όταν ο φιλόσοφος ένοιωθε το τέλος να πλησιάζει, 

ζήτησε από ένα έμπιστο σε αυτόν άτομο να κρύψει το πτώμα του και να 

τοποθετήσει πάνω στη νεκρική κλίνη το φίδι, ώστε να φαίνεται ότι ο Η-

ρακλείδης πήγε στους θεούς. Ωστόσο, καθώς εξελισσόταν η νεκρώσιμη 

τελετή, το φίδι, εξαιτίας της αναταραχής, βγήκε μέσα από το σάβανο, 

προκαλώντας αναστάτωση και την αποκάλυψη του τεχνάσματος του Η-

ρακλείδη15.  

Ωστόσο, η εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών πρέπει μάλλον να 

τεθεί υπό αμφισβήτηση, αν ληφθεί υπ’ όψιν η μαρτυρία του Πλούταρχου, 

κατά την οποία ο Ηρακλείδης, όπως και άλλοι φιλόσοφοι, έχει πέσει θύ-

μα κατασυκοφάντησης και αυτές οι διαβολές είχαν ως στόχο χτυπώντας 

άμεσα την προσωπική του ζωή να πλήξουν έμμεσα την φιλοσοφική του 

δραστηριότητα: «τὰ γὰρ ἐν ἀνθρώποις αἴσχιστα ῥήματα, βωμολοχίας λη-

κυθισμοὺς ἀλαζονείας ἑταιρήσεις ἀνδροφονίας, βαρυστόνους πολυφθόρους 

βαρυεγκεφάλους συναγαγόντες Ἀριστοτέλους καὶ Σωκράτους καὶ Πυθαγό-

ρου καὶ Πρωταγόρου καὶ Θεοφράστου καὶ Ἡρακλείδου καὶ Ἱππαρχίας καὶ 

τίνος γὰρ οὐχὶ τῶν ἐπιφανῶν κατεσκέδασαν, ὥστ', εἰ καὶ τἄλλα πάντα 

σοφῶς εἶχεν αὐτοῖς, διὰ τὰς βλασφημίας ταύτας καὶ κατηγορίας πορρωτά-

τω σοφίας ἂν εἴργεσθαι»16.   

Ως συγγραφέας υπήρξε πολυγραφότατος, συντάσσοντας έργα ηθι-

κού, φυσικού, γραμματικού, μουσικού, ρητορικού, ιστορικού, γεωμετρι-

κού και διαλεκτικού περιεχομένου, των οποίων τους τίτλους διατηρεί ο 

Διογένης Λαέρτιος, που δηλώνει ότι από αυτά κάποια γράφτηκαν με κω-

μικό και κάποια με τραγικό ύφος17. Η τεχνοτροπία των κειμένων του χα-

ρακτηρίζεται από τον Διογένη ως ευέλικτη, με ικανότητα να ψυχαγωγεί 

τον αναγνώστη, ενώ μεταχειρίζεται  ακόμη σε αυτούς τους διαλόγους ένα 

μέσο ύφος διαλόγου, όταν εμφανίζονται να συζητούν φιλόσοφοι, στρα-

τηγοί και πολιτικοί18. Ο Άυλος Γέλλιος χαρακτηρίζει ένα τουλάχιστον 

έργο του ευχάριστο και αξιομνημόνευτο19, ενώ ο Κικέρων εκδηλώνει την 

πρόθεσή του να συντάξει κάποιο έργο, το οποίο θα αντιγράφει το ύφος 

                                                           
15 Fr. 16 – 17. Ο Διογένης Λαέρτιος, ο οποίος διασώζει αυτή τη μαρτυρία αφιερώνει 

στη συνέχεια του κειμένου ένα σκωπτικό επίγραμμα στον Ηρακλείδη, ενδεικτικό της 

αντίληψής του για τη στάση του φιλοσόφου: «Ἤθελες ἀνθρώποισι λιπεῖν φάτιν, Ἡρα-

κλείδη,  ὥς ῥα θανὼν ἐγένου ζωὸς ἅπασι δράκων· ἀλλὰ διεψεύσθης, σεσοφισμένε· δὴ 

γὰρ ὁ μὲν θὴρ  ἦε δράκων, σὺ δὲ θήρ, οὐ σοφὸς ὢν ἑάλως».  
16 Fr. 20.  
17 Fr. 22, πβ. και Fr. 25.  
18 «ἔστι δ' αὐτῷ (ενν. Ἡρακλείδῃ) καὶ μεσότης τις ὁμιλητικὴ φιλοσόφων τε καὶ στρατη-

γικῶν καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν πρὸς ἀλλήλους διαλεγομένων (ἀλλὰ καὶ γεωμετρικά ἐστιν 

αὐτοῦ καὶ διαλεκτικά)· ἄλλως τ' ἐν ἅπασι ποικίλος τε καὶ διηρμένος τὴν λέξιν ἐστὶ καὶ 

ψυχαγωγεῖν ἱκανῶς δυνάμενος» (Fr. 25).  
19 Fr. 26.  
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του Ηρακλείδη20 και αναφέρει ακόμη την συγγραφή ενός τέτοιου έργου 

από τον φίλο του Marcus Terentius Varro, το οποίο αποσπά τα ευμενή 

του σχόλια αφού είναι από τα πιο αστεία κείμενα που έχει συναντήσει: 

«de Ἡρακλειδείῳ Varronis negotia salsa, me quidem nihil umquam sic 

delectavit»21. Ωστόσο, ο Πρόκλος θεωρεί ότι, καθώς το προοίμιο των έρ-

γων τόσο του Ηρακλείδη, όσο και του Θεόφραστου, δεν σχετίζεται με το 

κύριο μέρος του έργου, οι διάλογοι αυτοί είναι ενοχλητικά ανιαροί για 

όποιον διαθέτει κρίση22. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στις κρίσεις για το έρ-

γο του Ηρακλείδη, αναμφισβήτητα αντανακλά και την προσωπικότητα 

του φιλοσόφου, αφού, όπως είδαμε, υπάρχουν για αυτήν τόσο αντιφατι-

κές μαρτυρίες. Η θρυλούμενη ανακολουθία ανάμεσα στα προοίμια και το 

κύριο έργο αντικατοπτρίζει αυτήν ακριβώς την αντίφαση και αποτελεί 

ίσως ένδειξη ότι το έργο του διακατεχόταν από έναν ελαφρύτερο και πιο 

ευχάριστο τόνο, ο οποίος θα ξένιζε όποιον θα αρεσκόταν στην ανάγνωση 

ενός περισσότερο σοβαρού κειμένου. 

Η ανάγνωση των τίτλων που φέρουν τα συγγράμματά του κατα-

δεικνύει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία ευρεία ποικιλία θεμάτων, 

χαρακτηριστική ενός εκπροσώπου της περιπατητικής σχολής. Είναι σα-

φές ότι ο Ηρακλείδης εκφράζει μέσα από τα έργα του τον εγκυκλοπαιδι-

σμό του Λυκείου, καθώς φροντίζει να καταγράψει την υπάρχουσα γνώση 

σχετικά με ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, καταχωρίζοντας στο έργο του 

όσες λεπτομέρειες εντοπίσει σχετικά με το θέμα του23. Έτσι, εντοπίζονται 

έργα με τα οποία εκθέτει τις αντιλήψεις άλλων φιλοσόφων, από τα οποία 

διατηρείται η πληροφορία ότι συνέταξε σχόλια στο σύγγραμμα του Ηρά-

κλειτου24, καθώς και η αναφορά του στον απομονωτισμό και την αποχή 

                                                           
20 Fr. 27 a – d. Ο Κικέρων αναφέρει ακόμη ότι σε κάποιους από τους διαλόγους του 

φιλοσόφου εμφανίζεται έναν μη ομιλούν πρόσωπο, γεγονός το οποίο προσδίδει μία 

ευχάριστη χροιά στα έργα (Fr. 24). Βλ. σχετ. με τους διαλόγους του και M. Fox, 

“Heraclides of Pontus and the philosophical dialogue”, στο W. Fortenbaugh – E. 

Pender (Eds.), Heraclides of Pontus, οπ. παρ., σελ. 41 – 68. 
21 Fr. 27 f. Πβ. και Fr. 27 e.  
22 Fr. 23.  
23 Ο εγκυκλοπαιδικός χαρακτήρας της περιπατητικής φιλοσοφίας δεν είναι βέβαια 

μοναδικός, καθώς και φιλόσοφοι, οι οποίοι εντάσσονται σε άλλες σχολές, όπως ο 

Ποσειδώνιος, αναλύουν στα συγγράμματά τους ποικίλα θέματα. Ωστόσο η εγκυκλο-

παιδικότητα συνιστά βασικό στοιχείο του Λυκείου και χαρακτηρίζει τους περισσότε-

ρους εκπροσώπους του. Θα ήταν ενδιαφέρουσα μία σύγκριση ανάμεσα στον εγκυ-

κλοπαιδισμό των Αριστοτελικών και εκείνον που εκφράζεται στα έργα του Ποσειδώ-

νιου ή του Ερατοσθένη.  
24 Fr. 39. Ο Ηρακλείδης έγραψε ακόμη έργα σχετικά με τον Ζήνωνα, αν και δεν είναι 

ξεκάθαρο αν εννοεί τον Ελεάτη ή τον ιδρυτή της Στοάς, καθώς διατηρείται μόνο ο 

τίτλος (Fr. 34), τον Μήτρωνα (Fr. 35), τον Δημόκριτο (Fr. 36 – 37) και τον Διονύσιο 

(Fr. 38), από τα οποία υφίστανται πλέον μόνο οι τίτλοι. 
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από τα κοινά του Θαλή25, αλλά και η μνεία ενός διαλόγου αφιερωμένου 

στη ρητορική τέχνη, ο οποίος έφερε το όνομα του Πρωταγόρα26. Συνέτα-

ξε ακόμη ένα έργο αφιερωμένο στους Πυθαγόρειους, από το οποίο υπάρ-

χει η υπόμνηση ότι οι Πυθαγόρειοι επέτρεπαν τη σφαγή ζώων σε κάποιες 

περιστάσεις, όπως η διατροφή των αθλητών και οι θυσίες27, καθώς και η 

αναφορά του στην πεποίθηση ότι αν το κουκί τοποθετηθεί σε μία θήκη 

και αυτή θαφτεί σε κοπριά για σαράντα ημέρες, μετά το πέρας αυτού του 

χρονικού διαστήματος το κουκί θα λάβει ανθρώπινο σχήμα28.    

Ο Ηρακλείδης συνέταξε ακόμη πολιτικά έργα και μάλιστα, ο Κι-

κέρων αναγνωρίζει ότι διέπρεψε σε θέματα πολιτικής νομολογίας και τον 

θεωρεί μαθητή του Πλάτωνα, μνημονεύοντάς τον ωστόσο ως κομμάτι 

μίας περιπατητικής παράδοσης στην εξέλιξη της πολιτικής θεωρίας, η 

οποία περιλαμβάνει ακόμη τον Αριστοτέλη, τον Θεόφραστο, τον Δικαί-

αρχο και τον Δημήτριο τον Φαληρέα29. Σε αυτά τα έργα, ανέφερε επίσης 

ότι ο πεθερός του Περίανδρου ηγεμόνευε σε όλη σχεδόν την Αρκαδία30, 

ότι ο Πρωταγόρας συνέταξε νόμους για τους Θούριους31, ενώ εντοπίζο-

νται σε αυτά και διάφορες υπομνήσεις της σχέσης ανάμεσα στον Πεισί-

στρατο και τον Σόλωνα32. Ειδικότερα, ο Ηρακλείδης δηλώνει ότι υπήρχε 

συγγένεια ανάμεσα στις μητέρες των δύο ανδρών και αναπτύχθηκαν έ-

ντονα συναισθήματα φιλίας ανάμεσά τους χάριν αυτής της συγγένειας 

αλλά και εξαιτίας της ευφυΐας και ομορφιάς του Πεισίστρατου33. Επιπλέ-

ον  αναφέρει την εισαγωγή νομοθεσίας, από τον Σόλωνα, κατά την οποία 

οι υιοί των ανύπανδρων μητέρων απαλλάσσονταν από οποιαδήποτε υπο-

χρέωση απέναντι στους πατέρες τους, καθώς ο νομοθέτης πίστευε ότι 

όποιος δεν φροντίζει να παντρευτεί μία γυναίκα και να αναθρέψει τα παι-

διά που αποκτά από αυτή, δεν δικαιούται να δεχτεί φροντίδα από αυτά τα 

παιδιά, τα οποία άφησε να ζουν κοινωνικά στιγματισμένα34. Ακόμη δη-

λώνει ότι όταν ο Πεισίστρατος ανέλαβε την εξουσία, απέδωσε τιμές στον 

                                                           
25 Fr. 45. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από άλλες πηγές, 

ο Θαλής ανέπτυξε πολιτική δράση (Διογένης Λαέρτιος Ι 23 και 25), καθώς και ότι 

απέκτησε έναν υιό, ο οποίος ονομαζόταν Κύβισθος (Διογένης Λαέρτιος Ι 25).   
26 «Περὶ τοῦ ῥητορεύειν ἢ Πρωταγόρας» (Fr. 22).  
27 Fr. 40. 
28 Fr. 41.  
29 Fr. 143.  
30 Fr. 144. Επιπλέον κάνει λόγο για την ύπαρξη δύο ατόμων, οι οποίοι ονομάζονταν 

Περίανδρος, τον γνωστό τύραννο και έναν σοφό από την Αμβρακία (Fr. 145).  
31 Fr. 150. 
32 Ο Ηρακλείδης δηλώνει ότι ο Σόλων έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού ο 

Πεισίστρατος κατέλαβε την εξουσία, αλλά ο Φανίας διαφωνεί δηλώνοντας ότι ο Σό-

λων έζησε για χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών μετά την ανάληψη της ε-

ξουσίας από τον Πεισίστρατο (Fr. 148).  
33 Fr. 147.  
34 Fr. 146. 
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Σόλωνα, τον οποίο αξιοποίησε ως σύμβουλο, επαινώντας τις πράξεις του, 

διατηρώντας πολλούς από τους νόμους του Σόλωνα και προτρέποντας 

και τους φίλους του να τιμούν αυτούς τους νόμους, στους οποίους άλλω-

στε πείθονταν και ο ίδιος. Επιπλέον, εμπλούτισε τη νομοθεσία και με δι-

κές του προσθήκες, μεριμνώντας για την κρατική προστασία όσων πλη-

γώθηκαν πολεμώντας υπέρ της πόλης αλλά και νομοθετώντας κατά την 

οκνηρίας με αποτέλεσμα η πόλη να καταστεί πιο παραγωγική και ήρε-

μη35. 

Ο Ηρακλείδης εκδήλωσε ακόμη ενδιαφέρον για τη μουσική και 

την ποίηση, συγγράφοντας σχετικά έργα. Έτσι, συνέγραψε το έργο Περί 

μουσικῆς 36, του οποίου διατηρείται μόνο ο τίτλος, αλλά και μία Συναγω-

γῇ τῶν ἐν μουσικῇ <εὐδοκιμησάντων>, έργο το οποίο όπως μαρτυρά ο 

τίτλος του, αποτελούσε μία έκθεση όσων διακρίθηκαν στη μουσική τέ-

χνη. Φαίνεται ότι αυτό το έργο ξεκινούσε την παρουσίαση των μουσικών 

από μυθικές μορφές, οι οποίες διακρίθηκαν για την εισαγωγή καινοτο-

μιών στην τέχνη37 και συνέχιζε με την περιγραφή των νεωτερισμών, με 

τους οποίους εμπλούτισαν τη μουσική ιστορικά πρόσωπα38. Σχολιάζο-

ντας τα έργα των μυθικών μουσικών, αποφαίνεται ότι αυτά συντάχθηκαν 

με μία τεχνοτροπία πεζογραφήματος, δίχως μέτρο και προσομοίαζαν με 

την ποίηση του Στησίχορου και άλλων λυρικών ποιητών, οι οποίοι συνέ-

θεσαν επικά ποιήματα, τα οποία περιέβαλλαν με μουσική: «οὐ λελυμένην 

δ' εἶναι τῶν προειρημένων τὴν τῶν ποιημάτων λέξιν καὶ μέτρον οὐκ ἔχου-

                                                           
35 Fr, 149.  
36 Fr. 22. Βλ. σχετ. με το μουσικό του έργο και A. Barker, “Heraclides and Musical 

History”, στο W. Fortenbaugh – E. Pender (Eds.), Heraclides of Pontus, οπ. παρ., σελ. 

273 – 298. 
37 Τα μυθικά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται είναι ο Αμφίων, ο οποίος υπήρξε ο ε-

φευρέτης της κιθαρωδίας και της σχετικής ποίησης, ο Λίνος από την Εύβοια, συνθέ-

της θρήνων, ο Βοιωτός Άνθης, που συνέθεσε ύμνους, ο Πίερος, που έγραψε ποιήματα 

για τις μούσες, ο Φιλάμμων, ο οποίος υπήρξε ο εισηγητής του χορού στο δελφικό ιε-

ρό και συνέθεσε μία μελωδία προς τιμή της Λητούς και των θεϊκών τέκνων της, ο 

Θάμυρις ο Θράξ, ο καλύτερος τραγουδιστής του καιρού του, ο οποίος περιέγραψε την 

Τιτανομαχία σε ένα ποίημά του, ο Κερκυραίος Δημόδοκος, ο οποίος ιστόρησε με την 

ποίησή του την καταστροφή της Τροίας και τους γάμους του Ήφαιστου και της Α-

φροδίτης και τέλος ο Φήμιος από την Ιθάκη, συνθέτης νόστων (Fr. 157). Σε άλλο ση-

μείο, ανέφερε ακόμη ότι ο Ορφέας, υπήρξε ο πιο αξιόλογος κιθαρωδός και οι γονείς 

του ήταν ο Οίαγρος και η Καλλιόπη, ενώ δήλωνε ακόμη ότι γονείς του Ρήσου ήταν ο 

Στρυμόνας και η Ευτέρπη (Fr. 159). 
38 Τα πρώτα ιστορικά πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται σε αυτό το έργο είναι ο Τέρ-

πανδρος, ευρετής των κιθαρωδικών κανόνων, ο Κλόνας ο οποίος εισήγαγε κανόνες 

για το παίξιμο του αυλού και τα άσματα που αποκαλούνται προσόδια και ο Πολύ-

μνηστος ο Κολοφώνιος, ο οποίος μεταχειρίστηκε τα ευρήματα των προγενέστερων 

(Fr. 157). Φαίνεται ότι στο έργο του παρέθετε και διάφορα γλωσσολογικά στοιχεία, 

όπως διακρίνεται από την αναφορά του ότι οι αρχαιότεροι αποκαλούσαν τις χορδές 

λίνους (Fr. 160).   
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σαν, ἀλλὰ καθάπερ <τὴν> Στησιχόρου τε καὶ τῶν ἀρχαίων μελοποιῶν, οἳ 

ποιοῦντες ἔπη τούτοις μέλη περιετίθεσαν»39. Η μαρτυρία σχετικά με την 

επένδυση επικών θεμάτων με λυρική μουσική στο έργο του Στησίχορου, 

τεκμηριώνεται και από άλλους συγγραφείς, όπως ο Κουιντιλιανός ο ο-

ποίος δηλώνει με θαυμασμό ότι ο ποιητής τραγουδά για θέματα, τα οποία 

άπτονται του έπους, αναδεικνύοντας την λύρα του σε μέσο έκφρασης της 

επικής ποίησης40, αλλά μένει αναπάντητο το ερώτημα της σύνδεσης του 

Ιταλιώτη ποιητή με την τέχνη των μυθικών δημιουργών, τους οποίους 

μνημονεύει ο Ηρακλείδης, καθώς είναι μάλλον ασφαλές να υποτεθεί ότι 

κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν υπήρξε πραγματικά. Συνεπώς παραμέ-

νει ασαφής ο τρόπος με τον οποίο οδηγήθηκε ο φιλόσοφος στην σύγκρι-

ση ανάμεσα στα έργα ενός υπαρκτού προσώπου και τις δημιουργίες μυ-

θικών ποιητών. Η λύση αυτού του γρίφου ασφαλώς σχετίζεται με το υλι-

κό το οποίο χρησιμοποιεί ο Ηρακλείδης προκειμένου να κάνει την αντι-

παραβολή των έργων. Από τη μία πλευρά θα διέθετε πιθανότατα τα έργα 

του Στησίχορου, αλλά απομένει να προσδιοριστεί η μορφή των έργων 

των μυθικών ποιητών, τα οποία μεταχειρίστηκε. Ως πηγή πιθανότατα θα 

χρησιμοποίησε περιγραφές της τέχνης αυτών των ποιητών, οι οποίες υ-

πάρχουν σε άλλα κείμενα. Έτσι, η τέχνη του Φήμιου και του Δημόδοκου 

περιγράφονται στην Οδύσσεια, όπου αναφέρεται ότι ο Φήμιος παίζει λύ-

ρα41, ενώ ο Δημόδοκος παίζει φόρμιγγα42 και τραγουδά επικά άσματα43 ή 

ευτράπελες ερωτικές περιπέτειες των θεών44. Επιπλέον, στην τραγωδία 

του Ευριπίδη Ἀντιόπη, περιγράφεται η δύναμη της μουσικής του Αμφίω-

να45, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Φιλάμμων θεωρείται από κάποιους 

                                                           
39 Fr. 157.  
40 «Stesichorum quam sit ingenio validus materiae quoque ostendunt, maxima bella et 

clarissimos canentem duces et epici carminis onera lyra sustinentem» (Κουιντιλιανός, 

Institutio Oratoria X, 1, 62).  
41 «κῆρυξ δ' ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκε Φημίῳ, ὅς ῥ' ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν 

ἀνάγκῃ» (Α 153 – 154).  
42 «κὰδ δ' ἐκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν, Δημοδόκου δ' ἕλε χεῖρα καὶ ἔξαγεν 

ἐκ μεγάροιο κῆρυξ» (Θ 106). Πβ. και Θ 254 – 257: «Δημοδόκῳ δέ τις αἶψα κιὼν φόρ-

μιγγα λίγειαν οἰσέτω, ἥ που κεῖται ἐν ἡμετέροισι δόμοισιν.”  ὣς ἔφατ' Ἀλκίνοος θεοεί-

κελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος».  
43 «Μοῦσ' ἄρ' ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι κλέα ἀνδρῶν» (Θ, 73). Πβ. και Θ 487 – 520, 

όπου περιγράφεται η καταστροφή της Τροίας. 
44 «κῆρυξ δ' ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν Δημοδόκῳ· ὁ δ' ἔπειτα κί' ἐς μέσον· 

ἀμφὶ δὲ κοῦροι πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηθμοῖο, πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον πο-

σίν… αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν ἀμφ' Ἄρεος φιλότητος ἐϋστεφάνου τ' 

Ἀφροδίτης, ὡς τὰ πρῶτ' ἐμίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι λάθρῃ» (Θ 261 - 269). 
45 «δεύτερον δ' Ἀμφίονα λύραν ἄ[νωγ]α διὰ χερῶν ὡπλισμένον μέλπειν θεοὺ[ς 

ὠι]δαῖσιν· ἕψονται δέ σοι πέτραι τ' [ἐ]ρυμναὶ μουσικῆι κηλούμεναι δένδρη τε μητρὸς 

ἐκλιπόνθ' ἑδώλια, ὥστ' εὐμ[ά]ρειαν τεκτόνων θήσει χερί. Ζεὺς τήνδε τιμὴν σὺν δ' ἐγὼ 

δίδωμί σοι, οὗπερ τόδ' εὕρημ' ἔσχες, Ἀμφίων ἄναξ» (Fr. 48. 90 – 97). Σχετικά με τον 
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ως θεσπιστής των Λέρναιων46 και στην Ιλιάδα αναφέρεται η εχθρότητα 

των μουσών απέναντι στον Θάμυρι47. Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι ο 

Ηρακλείδης εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την καλλιτεχνική τεχνο-

τροπία και τον βίο αυτών των ποιητών, στηριζόμενος σε περιγραφές άλ-

λων ποιητών και συγγραφέων, ενώ ίσως χρησιμοποιεί και ψευδεπίγραφα 

έργα, αποδιδόμενα σε αυτούς. Το αποτέλεσμα είναι να σχηματίσει άποψη 

σχετικά με τη μορφή αυτών των έργων και να συμπεράνει ότι αυτά μοιά-

ζουν με τα έργα του Τέρπανδρου.  

Ακόμη, απέδιδε την εφεύρεση του τρίμετρου στον Διόνυσο, δηλώ-

νοντας ότι  ενώ ο θεός έκανε σπονδές αναφώνησε τρις, ἵη παιάν  και από 

αυτό το περιστατικό έλκει την καταγωγή του το τρίμετρο, αφού αυτά τα 

μέτρα ανήκουν στον θεό και όταν οι δύο πρώτες συλλαβές είναι μακρές, 

το μέτρο καλείται ηρωικό (ἡρῷον), όταν είναι βραχείες ιαμβικό, ενώ και 

ο χωλίαμβος αποδίδεται στη θεότητα και δηλώνεται επίσης ότι οι δύο τε-

λευταίες συλλαβές του στίχου είναι μακρές, προκύπτει ο ίαμβος του Ιπ-

πώνακτος48.  

Ο Ηρακλείδης αναγνώριζε επίσης τη σημασία της μουσικής για 

την διαμόρφωση ήθους, επισημαίνοντας την ύπαρξη πρέπουσας και α-

πρεπούς μελωδίας και συνδέοντάς την με την ύπαρξη αρρενωπότερων 

και ηπιότερων ηθών αλλά και αρμοζουσών και ανάρμοστων πράξεων, 

εντοπίζει τη δυνατότητα διάπλασης σωστών ηθών μέσω της μουσικής 

διαπαιδαγώγησης49. Η βεβαιότητά του για την ηθικοπλαστική αξία της 

μουσικής διαφαίνεται στην ανάλυση, την οποία συντάσσει σχετικά με τα 

διάφορα είδη της αρμονίας, καθώς, συμπλέοντας με τον Πλάτωνα50, πι-

στεύει ακράδαντα ότι το κάθε είδος αρμονίας εμπεριέχει στοιχεία, τα ο-

ποία είναι αντιπροσωπευτικά του ήθους του λαού, ο οποίος την ανέπτυ-

ξε51. Συγκεκριμένα, ο Ηρακλείδης αποδέχεται ότι υφίστανται τρία είδη 
                                                                                                                                                                      

ρόλο του Αμφίονα σε αυτό το έργο βλέπε και E. Natanblut, Amphion in Euripides’ 

Antiope, Rheinisches Museum für Philologie 152 (2009), σελ. 133 – 140. 
46 «καταστήσασθαι δὲ τῶν Λερναίων τὴν τελετὴν Φιλάμμωνά φασι» (Β. 37.2), στη συ-

νέχεια του κειμένου απορρίπτει ωστόσο αυτή τη θέση: «οὐδὲ ταῦτα ὄντα Φιλάμμω-

νος» (Β. 37.3).  
47 Β 594 – 600.  
48 Fr. 158. Φαίνεται ότι ο Ηρακλείδης ενδιαφέρθηκε για την έρευνα της προέλευσης 

διαφόρων ανακαλύψεων του πολιτισμού και μάλιστα ο F. Wehrli του αποδίδει την 

συγγραφή σχετικού συγγράμματος μνημονεύοντας την αφήγηση του φιλοσόφου σχε-

τικά με τον Φείδωνα τον Άργειο, ο οποίος ήταν ο πρώτος, που έκοψε νόμισμα, έχο-

ντας το νομισματοκοπείο του στην Αίγινα και τα πρώτα νομίσματα που έκοψε είχαν 

το σχήμα οβελίσκου, λαμβάνοντας για αυτό το λόγο την ονομασία ὀβολοὶ και αφιέ-

ρωσε αυτά τα νομίσματα στο Ηραίο του Άργους. Το σύνολο των ὀβολῶν, που μπο-

ρούσε να αδράξει κάποιος αποκλήθηκαν δράκα και από αυτήν την ονομασία προήλθε 

η δραχμή (Fr. 152). 
49 Fr. 162.  
50 Βλ. ενδ. Πολιτεία 398 e – 399 e.  
51 Fr. 163.  
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αρμονίας, κατ’ αναλογία των τριών ελληνικών φυλών, ενώ αναγνωρίζει 

την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα ήθη των υποδιαιρέσεων αυτών των 

φύλων. Έτσι, οι Λακεδαιμόνιοι και οι Θεσσαλοί περιγράφονται ως αρκε-

τά συντηρητικοί, ενώ οι Ίωνες χαρακτηρίζονται δεκτικοί στις αλλαγές 

και ευεπηρέαστοι από τα ήθη των διαφόρων βάρβαρων επικυρίαρχών 

τους, τα οποία αλλοίωσαν τις αρχικές συνήθειές τους. Η δωρική αρμονία 

χαρακτηρίζεται ανδροπρεπής και μεγαλόπρεπη, κενή ιλαρότητας και ευ-

θυμίας, αλλά σκυθρωπή και ορμητική, δίχως να διακρίνεται από ποικιλο-

μορφία. Έπειτα, η αιολική αρμονία52 περιγράφεται ως πομπώδης και με-

γαλόπρεπη, με έναν αέρα περηφάνιας, γνωρίσματα, τα οποία την καθι-

στούν αρμόζουσα για έναν λαό, όπως οι Αιολείς, που διακρίνονται για 

την προσφορά διασκέδασης στους ξένους και την ανατροφή αλόγων και 

ρέπουν στις ηδονές του άνετου βίου. Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την ιω-

νική αρμονία, ο Ηρακλείδης δηλώνει ότι στην αρχική της μορφή δεν ή-

ταν εύθυμη ούτε περίτεχνα στολισμένη, αλλά αυστηρή, σκληρή και σο-

βαρή, ιδιότητες οι οποίες την καθιστούσαν κατάλληλη για την σύνθεση 

της τραγωδίας53. Ωστόσο, καθώς ο χαρακτήρας των Ιώνων μεταβλήθηκε 

με την πάροδο του χρόνου και έγινε επιρρεπής στην τρυφηλότητα, δια-

φοροποιήθηκε ως επακόλουθο και το ύφος της αρμονίας τους. Επιπλέον, 

στον Ελληνικό χώρο εισήχθησαν, μέσω μεταναστών από τη Λυδία και τη 

Φρυγία, οι οποίοι έφτασαν στην Πελοπόννησο με τον Πέλοπα και οι α-

ντίστοιχες βαρβαρικές αρμονίες, η Λυδική και η Φρυγική.   

Ανέπτυξε ακόμη ενδιαφέρον για τη μελέτη της ποιητικής τέχνης, 

συντάσσοντας αρκετά έργα54, αναπτύσσοντας μάλιστα, όπως αναφέραμε 

και αντιδικία με τον Χαμαιλέοντα, ο οποίος τον μέμφεται ως λογοκλό-

πο55 και τον Αριστόξενο, ο οποίος του καταμηνύει τη δημιουργία ψευδε-

πίγραφων έργων56. Υπήρξε μεγάλος θαυμαστής του Ομήρου57 και συντά-
                                                           
52 Στο ίδιο κείμενο, αναφέρεται για την αιολική αρμονία και η εναλλακτική ονομασία 

υποδώριος, καθώς επικρατούσε η αντίληψη ότι αυτή βρισκόταν τονικά χαμηλότερα, 

όσον αφορά τον αυλό, συγκρινόμενη με τη δωρική. Σε αυτήν την αρμονία συνετέθη 

κατά τον Ηρακλείδη, ο ύμνος του Λάσου προς την Ερμιονίδα Δήμητρα, ο οποίος ή-

ταν άσιγμος και στην εισαγωγή του ο ποιητής δηλώνει την πρόθεσή του να υμνήσει 

την Δήμητρα και την κόρη της Περσεφόνη: «Δάματρα μέλπω Κόραν τε Κλυμένοι' 

ἄλοχον μελιβόαν ὕμνον ἀναγνέων Αἰολίδ' ἀνὰ βαρύβρομον ἁρμονίαν» (Στο ίδιο χωρίο, 

πβ. και Fr. 161).  
53 Σύμφωνα με το κείμενο. αυτή η αρχική μορφή της ιωνικής τραγωδίας, προσομοιά-

ζει στον χαρακτήρα των Μιλήσιων, οι οποίοι περηφανεύονται για την όμορφη εμφά-

νισή τους, εριστικοί, απρόθυμοι να συμφιλιωθούν με τους εχθρούς τους, δεν διαθέ-

τουν φιλάνθρωπες και χαρούμενες ιδιότητες και είναι δύσθυμοι και σκληροί.  
54 Μερικοί από τους τίτλους αυτών των έργων είναι: «Περὶ τῆς Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου 

ἡλικίας, Περὶ Ἀρχιλόχου καὶ Ὁμήρου, Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδῃ καὶ Σοφοκλεῖ, Λύσεων 

Ὁμηρικῶν, Περὶ τῶν τριῶν τραγῳδοποιῶν, Περὶ ποιητικῆς καὶ τῶν ποιητῶν» (Διογέ-

νης Λαέρτιος V 87 – 88).  
55 Fr. 176. 
56 Fr. 181.  
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κτης σχολίων για τα έργα του ποιητή58, για τον οποίον αναφέρει ότι τι-

μωρήθηκε από τους Αθηναίους με πρόστιμο πενήντα δραχμών, ως μαι-

νόμενος59. Ο Ηρακλείδης αφιέρωσε ένα ολόκληρο έργο προκειμένου να 

αποδείξει ότι o Όμηρος ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία του Ησιόδου60, ενώ 

ενδιαφέρθηκε για την μελέτη και ερμηνεία διαφόρων ανακολουθιών και 

ερωτημάτων που ανακύπτουν στα ομηρικά έπη. Έτσι, επιχείρησε να ερ-

μηνεύσει διάφορες αντιφάσεις, οι οποίες απαντώνται στα έπη, όπως εκεί-

νη σχετικά με τον αριθμό των Κρητικών πόλεων, καθώς στον κατάλογο 

των πλοίων της Ιλιάδας (Β 269), μνημονεύεται η ύπαρξη εκατό πόλεων, 

ενώ στην Οδύσσεια (Τ 173 – 174) ο ήρωας αναφέρει στην Πηνελόπη ότι 

στο νησί υπάρχουν ενενήντα πόλεις. Ο Ηρακλείδης, επισημαίνει ότι  δεν 

πρόκειται για κάποια ασυνέπεια, αλλά για τεκμήριο της εμμονής του ποι-

ητή στην λεπτομέρεια και αιτιολογεί αυτήν την ανακολουθία δηλώνοντας 

ότι ο Ιδομενέας, επιστρέφοντας στην Κρήτη, αντιμετώπισε την αντίσταση 

του Λεύκωνα και κατέστρεψε την Λύκτο και τις γειτονικές της πόλεις, τις 

οποίες κατείχε ο στασιαστής, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των πόλεων. 

Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να δοθεί ερμηνεία στην παραδοξότητα της 

άγνοιας από την πλευρά της Ελένης, μετά την πάροδο εννέα ετών πολέ-

μου, σχετικά με την συμμετοχή στην εκστρατεία, των αδελφών της, των 

Διόσκουρων61. Προτείνεται ως εξήγηση η πιθανότητα να μην πληροφο-

ρήθηκε κάτι σχετικά με την τύχη των αδελφών της, υποθέτοντας ότι βρί-

σκονταν με κάποιο άλλο τμήμα του στρατεύματος, πολιορκώντας γειτο-

νικές πόλεις της Τροίας62, ενώ το ενδεχόμενο να πληροφορούνταν κάτι 

                                                                                                                                                                      
57 Fr. 167. 
58 Fr. 168.  
59 Fr. 169. Στο ίδιο χωρίο, αναφέρεται ακόμη η αντίληψη των Αθηναίων ότι ο Τυρ-

ταίος ήταν παράφρων, καθώς και η απόφασή τους να αποδώσουν στον ποιητή Αστυ-

δάμαντα μεγαλύτερες τιμές από ότι στον Αισχύλο. Ο Ηρακλείδης, μνημονεύει ακόμη 

την περιπετειώδη παράσταση του Αισχύλου, η οποία παραλίγο να σταθεί η αιτία του 

θανάτου του ποιητή, καθώς η υποψία κάποιων θεατών ότι στο έργο αποκαλύπτονταν 

κάποια από τα Ελευσίνια μυστήρια, ανάγκασε τον ποιητή να καταφύγει κυνηγημένος 

στον βωμό του Διονύσου και να οδηγηθεί σε δίκη στην οποία τελικά αθωώθηκε, υ-

πενθυμίζοντας στους δικαστές την γενναιότητα, την οποία επέδειξαν αυτός και ο α-

δερφός του Κυνέγειρος, αντιμετωπίζοντας τους Πέρσες στον Μαραθώνα (Fr. 170). 

Αυτές οι διηγήσεις, έχουν ως στόχο να στηλιτεύσουν την αμάθεια και την έλλειψη 

ορθής κρίσης των Αθηναίων, οι οποίοι τυφλωμένοι από την άγνοια, επιχειρούν να 

εξοντώσουν τους εξέχοντες ανθρώπους που εμφανίζονται ανάμεσά τους. Αυτή η τά-

ση βέβαια θα κορυφωθεί με την εκτέλεση του Σωκράτη, η οποία θα καταστεί σημείο 

αναφοράς για όσους μεταγενέστερους σοφούς θα θελήσουν να επισημάνουν την επι-

κινδυνότητα της αντιπάθειας του απαίδευτου όχλου, απέναντι σε σημαίνοντα πρόσω-

πα. 
60 Fr. 177.  
61 Fr. 172.  
62 «εἰ δὲ οὐ πάντες ἦσαν οἱ στρατεύσαντες ἐν Τροίᾳ, ἀλλ' οἱ μὲν περὶ Λέσβον καὶ τὰς 

ἄλλας νήσους, ἃς οἱ Κᾶρες <κάρες> εἶχον, ἐπόρθουν, πόλεις <πολλὰς cod.> δὲ καὶ 
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σχετικά με τον θάνατό κάποιου από αυτούς απορρίπτεται, καθώς οι βάρ-

βαροι διστάζουν να αναγγέλλουν άσχημες ειδήσεις στους ηγεμόνες 

τους63.  

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο Τηλέμαχος διαμαρτύρεται για την κατά-

σταση στο παλάτι του πατέρα του ενώπιον ενός μικρού αριθμού μνηστή-

ρων, καθώς μόνο οι δώδεκα καταγόμενοι από την Ιθάκη μνηστήρες στέ-

κονται μπροστά του επί συνόλου εκατόν οκτώ64, αλλά δεν διατηρείται η 

ερμηνεία του για αυτήν την σκηνή, όπως και η αιτιολόγηση, την οποία θα 

πρότεινε για την δημηγορία του Τηλέμαχου, η οποία χαρακτηρίζεται τε-

χνικά ατελής65. Επιδιώκει ακόμη να προσφέρει μία ερμηνεία της συμπε-

ριφοράς των Φαιάκων απέναντι στον Οδυσσέα, αφού τον μετέφεραν 

στην πόλη τους δίχως να τον ξυπνήσουν, δηλώνοντας ότι όσοι θεωρούν 

άτοπα τα διαδραματιζόμενα σε αυτό το σημείο του έργου, αδυνατούν να 

διακρίνουν τον πραγματικό χαρακτήρα των Φαιάκων, όπως περιγράφεται 

από τον ποιητή66. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η ροπή των Φαιάκων στις 

ηδονές, τους κατέστησε αδύναμους και ανήσυχους μήπως κάποιος ε-

χθρός επιβουλευθεί το νησί τους. Έτσι, υποκρίνονταν ότι είναι φιλόξενοι, 

αλλά φρόντιζαν να διώχνουν τους ξένους από τον τόπο τους μετά από μι-

κρή παραμονή σε αυτόν, ώστε να μην γνωρίζουν την τοποθεσία του νη-

σιού, ούτε τις αδυναμίες των Φαιάκων.   

Ο Ηρακλείδης, μερίμνησε και για τη σύνταξη συγγραμμάτων ηθι-

κής φιλοσοφίας67, πραγματευόμενος διάφορα θέματα, τα οποία άπτονται 

αυτού του φιλοσοφικού κλάδου. Σε αυτά τα συγγράμματα εντοπίζεται η 

επιμονή στην παράθεση λεπτομερειών, οι οποίες σχετίζονται με το υπερ-

                                                                                                                                                                      

τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ, οὐδὲν ᾔδει εἰ ἐστράτευσαν ἢ οὔ» (Ὁμηρικά ἀπορήματα εἰς τὴν Ἰλιάδα 

236. 54 – 57, βλ. και την ανάλυση του χωρίου από τον M. Heath (Heraclides of Pon-

tus on Homer, Transaction Publishers, New Brunswick – New Jersey,2009, σελ. 251 

– 272).  
63«πιθανώτερον δὲ προσθεῖναι, ὅτι ἠφανισμένων τοῦ Κάστορος καὶ τοῦ Πολυδεύκους 

καὶ δοκούντων τεθνάναι, διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τοὺς ἀνθρώπους τὸ συμβεβηκός, μήτε <μὴ> 

ὅτι ἐτεθνήκεσαν μήτε εἰ ἔτι εἰσίν, οὐκ ἀνηγγέλλετο τῇ Ἑλένῃ περὶ αὐτῶν. οὐδὲ γὰρ τὰ 

δυσχερῆ οἱ <καὶ> βάρβαροι τοῖς δυνάσταις πάντα εἰσὶν εἰθισμένοι ἀπαγγέλλειν. καὶ 

τούτου πολλὰ παραδείγματα λέγειν ἔστιν· ἔτι γὰρ καὶ νῦν χρῶνται τῷ ἔθει» (Ὁμηρικά 

ἀπορήματα εἰς τὴν Ἰλιάδα 236. 58 – 64, ομοίως βλ. την ανάλυση του M. Heath.   
64 Fr. 173.  
65 Fr. 174. Ο M. Heath (οπ. παρ.), δηλώνει ότι ίσως ο Ηρακλείδης να αιτιολογούσε 

την έλλειψη ρητορικής δεινότητας από την πλευρά του Τηλέμαχου, δηλώνοντας ότι ο 

ποιητής επιθυμεί να καταδείξει τη απειρία του νεαρού πρίγκιπα. 
66 Fr. 175.  
67 Κάποιοι από τους τίτλους αυτών των συγγραμμάτων είναι; «Περὶ δικαιοσύνης, Περὶ 

σωφροσύνης, Περί εὐσεβείας, Περὶ ἀνδρείας, Περὶ ἀρετῆς, Περὶ εὐδαιμονίας, Περὶ τῆς 

ἀρχῆς, Νόμων καὶ τῶν συγγενῶν τούτοις, Περὶ ὀνομάτων, Συνθῆκαι, Ἀκούσιος, Ἐρω-

τικὸς καὶ Κλεινίας» (Διογένης Λαέρτιος V 86 – 87). Διατηρούνται ωστόσο και απο-

σπάσματα του έργου του Περὶ ἡδονῆς, το οποίο ο Διογένης Λαέρτιος μνημονεύει ξε-

χωριστά από αυτά τα συγγράμματα (V 88).  
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φυσικό στοιχείο και την δεισιδαιμονία, αλλά πιθανώς να παρουσιάζονταν 

και οι θέσεις κάποιων φιλοσόφων σχετικά με την ηθική φιλοσοφία. Στη 

δεύτερη περίπτωση ανήκει το έργο του, Περὶ εὐδαιμονίας με το οποίο εν-

δέχεται να επεδίωξε να περιγράψει τις διάφορες αντιλήψεις σχετικά με 

την ευδαιμονία, αλλά από αυτό υφίσταται πλέον μόνο μία σύντομη μνεία 

στην Πυθαγόρεια πίστη ότι η κατανόηση της τελειότητας των αριθμών, 

συνιστά την ευδαιμονία της ψυχής68.  

Χαρακτηριστικό δείγμα της θεοδικίας, η οποία επέρχεται εξαιτίας 

της αδυναμίας των ανθρώπων να συμβαδίσουν με τις αόρατες δυνάμεις, 

οι οποίες άρχουν τον κόσμο, συνιστούν τα δύο αποσπάσματα, τα οποία 

διατηρούνται από το έργο του Περί εὐσεβείας. Στο πρώτο από αυτά, περι-

γράφοντας την καταστροφή της Ελίκης από σεισμό και παλιρροιακό κύ-

μα, δηλώνει ότι το γεγονός συνετελέσθη στον καιρό του (συμφωνεί έτσι 

με τον Ερατοσθένη, ο οποίος τοποθετεί τον αφανισμό της πόλης δύο 

χρόνια πριν τη μάχη στα Λεύκτρα69) και αναφέρει ακόμη ότι συνέβη μία 

χειμερινή νύκτα και η θάλασσα κάλυψε την πόλη παρόλο που αυτή βρι-

σκόταν δύο χιλιόμετρα από την ακτή, εξαφανίζοντας τους κατοίκους της 

χωρίς ίχνη. Ο Ηρακλείδης αποδίδει τη συμφορά στην οργή του Ποσειδώ-

να, καθώς οι Ίωνες, οι οποίοι εκδιωγμένοι από την αρχική τους κοιτίδα 

την Ελίκη κατέφυγαν στην Μικρά Ασία, έστειλαν πρεσβεία στην πόλη 

ζητώντας το ιερό άγαλμα του Ποσειδώνα ή εναλλακτικά να στηθεί ένα 

άλλο ιερό άγαλμα στην πόλη τους. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Ελίκης αρ-

νήθηκαν, παρά την αποδοχή της πρότασης από τα άλλα μέλη της Αχαϊ-

κής συμπολιτείας και η στάση τους προκάλεσε την οργή του θεού70. Πα-

ρουσιάζονται ακόμη και τα επιχειρήματα όσων αποδίδουν την κατα-

στροφή στον θεό και είναι εύλογο να εικάσουμε ότι αυτούς τους ισχυρι-

σμούς θα τους υιοθετούσε και ο Ηρακλείδης. Έτσι, ως τεκμήριο της θεϊ-

κής οργής προβάλλεται η αρμοδιότητα του Ποσειδώνα στο πεδίο των 

σεισμών και των πλημμυρών, η πεποίθηση ότι η Πελοπόννησος αποτελεί 

μία από τις κατοικίες του και συνιστά ιερή γη του θεού, ενώ ακόμη μνη-

μονεύεται και η γεωλογία της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ύπαρξη πολλών υπόγειων σπηλαίων και υδατικών συστημάτων και ανα-

φέρεται τέλος η πίστη ότι παρεκτός όσων διέπραξαν την ιεροσυλία, οι 

κάτοικοι γλύτωσαν από την καταστροφή71.  

                                                           
68 Fr. 44.  
69 Ερατοσθένης F 139, Βλ. D.W. Roller (ed.), Eratosthenes’ Geography, Princeton 

University Press, Princeton, 2010, σελ. 104, 214.  
70 Fr. 46 a. Άλλες εκδοχές του περιστατικού αναφέρουν ότι καταστράφηκε και η πόλη 

της Βούρας, καθώς συμμετείχε στην ασέβεια των κατοίκων της Ελίκης, οι οποίοι αρ-

νούμενοι να επιτρέψουν στους Ίωνες να προσφέρουν θυσία στον ναό του Ποσειδώνα, 

διασκόρπισαν τα αφιερώματά τους και συνέλαβαν τους πρέσβεις τους (Fr. 46 b).  
71 Fr. 46 b.  
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Η τελευταία διαπίστωση, αναμφισβήτητα ταιριάζει στη θεματική 

ενός βιβλίου, το οποίο πραγματεύεται την ευσέβεια. Από αυτό το σύγ-

γραμμα διατηρείται μία ακόμη αναφορά στην πτώση του Περικλή, σύμ-

φωνα με την οποία ο Αθηναίος πολιτικός συγκέντρωσε μία μεγάλη στρα-

τιωτική δύναμη από ναυτικό, πεζικό και ιππείς, αλλά ενώ ετοιμαζόταν να 

αποπλεύσει συνέβη έκλειψη ηλίου, η οποία προκάλεσε αναταραχή και ο 

ίδιος επεδίωξε προβάλλοντας τη λογική72 να εξισορροπήσει την κατά-

σταση και απέπλευσε επιχειρώντας να καταλάβει την Επίδαυρο, αλλά 

απέτυχε εξαιτίας της νόσου, η οποία εξαπλώθηκε στο στράτευμα. Στη 

συνέχεια, έχασε την εύνοια του λαού την οποία επιχείρησε ανεπιτυχώς να 

ξανακερδίσει με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί, να οδηγηθεί σε δίκη, στην 

οποία ο κατήγορος κατά τον Ηρακλείδη ονομαζόταν Λακρατίδας και να 

τιμωρηθεί με βαρύτατο πρόστιμο73. 

Παρόμοια σύνδεση ανάμεσα στην επίδειξη ασεβούς συμπεριφοράς 

και την επακόλουθη θεϊκή τιμωρία συναντάμε και στο σύγγραμμα Περὶ 

δικαιοσύνης και μάλλον σε αυτή η εμμονή στην αναφορά θεϊκών σημεί-

ων πρέπει να οφείλονται οι έντονες επικρίσεις του Επικούρειου Αντόδω-

ρου απέναντι σε αυτό74. Έτσι, ο Ηρακλείδης ανέφερε ότι οι Συβαρίτες 

καταλύοντας την τυραννία του Τήλυ, εκτέλεσαν όλους τους κυβερνώντες 

σε έναν βωμό και μπροστά στο θέαμα της σφαγής το άγαλμα της Ήρας 

στράφηκε προς άλλη κατεύθυνση και το πάτωμα του ναού ανάβλυσε αί-

μα, αναγκάζοντάς τους να το καλύψουν με χάλκινες πλάκες. Αυτή η ασέ-

βεια οδήγησε στην καταστροφή τους, ενώ επιχείρησαν ακόμη να αμαυ-

ρώσουν τους Ολυμπιακούς αγώνες προσφέροντας πανάκριβα βραβεία 

στους αθλητές, ώστε να έρθουν με το μέρος τους75. Επιπλέον, δήλωνε ότι 

η Μίλητος έπεσε σε συμφορές εξαιτίας της ροπής στην τρυφηλότητα και 

της όξυνσης των πολιτικών διαφορών, καθώς επιδεινώθηκε το ταξικό 

χάσμα και αρχικά επικράτησαν οι κατώτερες τάξεις, οι Γέργιθες, οι οποί-

οι έδιωξαν τους πλούσιους και δολοφόνησαν τα παιδιά τους συνθλίβο-

ντάς τα με βόδια, ενώ στη συνέχεια, οι πλούσιοι ανακτώντας ξανά τον 

έλεγχο, επέδειξαν παρόμοια σκληρότητα, αλείφοντας με πίσσα, όσους 

συνέλαβαν και τους κατέκαψαν ζωντανούς76. Αυτό το τελευταίο έγκλη-

μα, το ακολούθησαν μια σειρά άσχημα προμηνύματα, όπως η αυτανά-

                                                           
72 Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Περικλής, αντιλαμβανόμενος τον κυβερνήτη του 

πλοίου του να τρομάζει μπροστά στο θέαμα, τον σκέπασε με τη χλαμύδα του και τον 

ρώτησε αν του συνέβη κάτι άσχημο από αυτή την κίνηση. Όταν εκείνος απάντησε 

αρνητικά, ο Περικλής του επισήμανε ότι δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στο σκοτάδι 

που προξενούσε η χλαμύδα και εκείνο που προερχόταν από την έκλειψη, πέραν του 

μεγέθους των δύο αντικειμένων.  
73 Fr. 47.  
74 Fr. 48.  
75 Fr. 49. 
76 Fr. 50.  
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φλεξη μιας ιερής ελιάς, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να αποπεμφθούν 

οι Μιλήσιοι από το μαντείο. Τέλος, σε αυτό το έργο υπάρχει μία ακόμη 

αναφορά στην περιπλάνηση του Απόλλωνα στον βορρά. Ο Ηρακλείδης 

εξιστορεί ότι αφού ο Απόλλων εξόντωσε τους Κύκλωπες προκειμένου 

λάβει εκδίκηση για τη δολοφονία του Ασκληπιού από τον Δία, έκρυψε το 

βέλος με το οποίο τους σκότωσε στην γη των Υπερβόρειων και όταν εξι-

λεώθηκε για την πράξη του, τοποθέτησε το βέλος ανάμεσα στα άστρα, 

δημιουργώντας έτσι τον αστερισμό του βέλους77.  

Σε αυτές τις διηγήσεις, παρατίθενται τρεις διαφορετικές ιστορίες 

εκδίκησης, από τις οποίες η μία σχετίζεται θεούς. Σε όλες τις αφηγήσεις 

συντελείται ένα έγκλημα, ή περισσότερα ως προϊόν αντεκδίκησης και το 

ζητούμενο είναι η ορθή απόδοση δικαιοσύνης. Ο Ηρακλείδης δεν αμελεί 

να προσφέρει πάντοτε την αιτία, η οποία πυροδοτεί το αδίκημα, αφού 

στην μία περίπτωση αυτό προέρχεται ως αποτέλεσμα της τυραννίας, στην 

άλλη ως επακόλουθο της παρακμής που επιφέρει η χλιδή και στην τρίτη 

το πάθος για εκδίκηση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι αδι-

κήθηκαν αρχικά, αντιδρούν με άδικο τρόπο, ακόμη και αν είναι θεοί – 

έτσι ο Απόλλων δολοφονεί τους Κύκλωπες, οι οποίοι ήταν αμέτοχοι στη 

δολοφονία του Ασκληπιού, οι Συβαρίτες διαπράττουν ιεροσυλία και οι 

Μιλήσιοι καθίστανται παιδοκτόνοι. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε αρκετά 

στοιχεία, ώστε να ανακατασκευάσουμε τη συλλογιστική του Ηρακλείδη 

σχετικά με τη δικαιοσύνη εκτός από το τρίτο απόσπασμα, το οποίο ανα-

φέρεται στη μυθολογία και είναι δυνατό να γνωρίζουμε την εξέλιξη της 

υπόθεσης. Σε κάποιες εκδοχές του μύθου μάλιστα, ο Δίας μετά την τιμω-

ρία του Απόλλωνα ανασταίνει τόσο τους Κύκλωπες, όσο και τον Ασκλη-

πιό και όλα επιστρέφουν στην ομαλότητα, αυτό όμως προφανώς δεν είναι 

δυνατό να ισχύει και στην περίπτωση των θνητών. Αν ισχύουν όμως πα-

ρόμοιες κολάσεις και για αυτούς, κρίνοντας από την εξορία και την τα-

πείνωση του Απόλλωνα, ενδεχομένως ο Ηρακλείδης να πρότεινε κάτι 

παρόμοιο και για την περίπτωσή τους, συνοδευόμενο από τον απαραίτη-

το θρησκευτικό εξαγνισμό για όσους διαπράττουν ανοσιότητες. Σε κάθε 

περίπτωση, μέσα από μυθολογικά και ιστορικά παραδείγματα – έστω από 

μία θρησκευτική οπτική, ο φιλόσοφος πρέπει να παρουσίαζε στα τρία βι-

βλία αυτού του έργου γνωστές περιπτώσεις απονομής δικαιοσύνης και 

πιθανώς κάποιες προτάσεις για την άσκησή της.   

Ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι το έργο Περὶ ἡδονῆς έχει μία 

κωμική πλοκή78, αλλά αυτή είναι δύσκολο να εντοπιστεί μέσα από τα ε-

λάχιστα αποσπάσματα του συγγράμματος, τα οποία έχουν διασωθεί. Στα 

                                                           
77 Fr. 51 a – b. Σε άλλο χωρίο αναφέρεται ότι επάνω σε αυτό το βέλος ταξίδευε ο Υ-

περβόρειος σοφός Άβαρις (Fr. 51 c).  
78 «Τούτων τὰ μὲν κωμικῶς πέπλακεν, ὡς τὸ Περὶ ἡδονῆς…» (V 88). Σχετικά με αυτό 

το έργο βλέπε και E. Schutrumpf, “Heraclides' On Pleasure” στο W. Fortenbaugh – E. 

Pender (Eds.), Heraclides of Pontus, οπ. παρ., σελ. 69 – 92.  
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περισσότερα από αυτά τα χωρία, διαφαίνεται η καταστροφή στην οποία 

οδηγεί η ηδονή, όσους υποκύπτουν σε αυτήν, όπως για παράδειγμα η α-

ναφορά στους Σάμιους, οι οποίοι ωθούμενοι από την ροπή τους στην 

τρυφή, στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου και κατέστρεψαν την πόλη 

τους, όπως οι Συβαρίτες79. Σε άλλο χωρίο μνημονεύεται ότι η αναταραχή 

της περσικής εισβολής κατέστησε τον Καλλία, τον επονομαζόμενο Άμ-

μωνα, κάτοχο μιας τεράστιας περιουσίας, την οποία κατασπατάλησε, κα-

ταλήγοντας να περάσει το υπόλοιπο του βίου του βοηθούμενος από μία 

γηραιά υπηρέτρια βαρβαρικής καταγωγής και στερούμενος τα αναγκαία, 

καθώς και ότι ο Αυτοκλέης και ο Εφικλέης, τοποθετώντας την ηδονή πά-

νω από όλα, κατασπατάλησαν τις περιουσίες τους σε ασωτίες και αυτο-

κτόνησαν πίνοντας κώνειο80.  

Συναντάμε όμως και ένα απόσπασμα του έργου, στο οποίο διαφαί-

νεται ότι η μανία δύναται να προσφέρει απόλαυση, όπως αποδεικνύει η 

περίπτωση του Θράσυλλου, ο οποίος χάνοντας τα λογικά του, τριγυρ-

νούσε στο λιμάνι, υποδεχόμενος κάθε πλοίο, το οποίο έδενε σε αυτό ως 

δικό του και κατέγραφε τα κέρδη που υπολόγιζε ότι του απέφεραν και 

φερόταν σαν να ήταν κύριος αυτού του πλούτου, αισθανόμενος μεγάλη 

ηδονή, ενώ, όταν θεραπεύθηκε, δήλωνε ότι ποτέ δεν υπήρξε περίοδος 

στην ζωή του κατά την οποία να ένοιωσε τόση χαρά, όσο εκείνη κατά 

την οποία είχε χάσει το νου του81. Αυτό το χωρίο βέβαια, χρησιμοποιεί-

ται προκειμένου να καταδειχτεί ο εθισμός στην ηδονή, αφού ο Θράσυλ-

λος, αν και έχει ανακτήσει τα λογικά του αναπολεί την ευφορία της ηδο-

νής, την οποία βίωνε όντας παράφρων. Η αγαλλίαση την οποία αντλούσε 

από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, οφειλόταν πιθανότατα στην 

απεριόριστη ελευθερία την οποία βίωνε. Αυτή ακριβώς η ανεμελιά άλ-

λωστε είναι αυτή που καθιστά την ηδονή  προτιμητέα, καθώς αρμόζει σε 

ελεύθερους ανθρώπους να απολαμβάνουν τις ανέσεις και την ευχαρίστη-

ση, η οποία προέρχεται από αυτές, όπως επισημαίνεται σε άλλο χωρίο 

                                                           
79 Fr. 57.  
80 Fr. 58. Ως παραδείγματα της καταστροφής στην οποία οδηγεί ο τρυφηλός βίος, 

μνημονεύονται ακόμη η περίπτωση του Περικλή, του επονομαζόμενου Ολύμπιου, ο 

οποίος έδιωξε τη σύζυγό του από το σπίτι του και αφιερώθηκε σε έναν ακόλαστο βίο 

με την Μεγαρίτισσα εταίρα Ασπασία, σπαταλώντας το μεγαλύτερο μέρος της περιου-

σίας του σε αυτήν(Fr. 59). Επιπλέον, ο Ηρακλείδης, επιχειρώντας να ερμηνεύσει το 

προσωνύμιο Περιφόρητος, το οποίο συνόδευε τον μηχανικό Αρτέμωνα, επικαλείται 

τα ποιήματα του Ανακρέοντα και επεξηγεί ότι ο Αρτέμων, λατρεύοντας τη χλιδή και 

φοβούμενος τον κίνδυνο, ανάγκαζε δύο υπηρέτες να κρατούν μία ασπίδα πάνω από 

το κεφάλι του, ώστε να μην πέσει κάτι επάνω του και όποτε ήταν αναγκασμένος να 

ταξιδέψει, τον περιέφεραν σε ένα κρεμαστό κρεβάτι (Fr. 60). Ακόμη αναφέρεται ότι ο 

αρωματοποιός Δεινίας, εξαιτίας της τάσης του προς την τρυφή, ερωτεύτηκε, σπατα-

λώντας αρκετά χρήματα στον έρωτά του και αποτυγχάνοντας εν τέλει στα ερωτικά 

αυτοευνουχίστηκε από τη λύπη του (Fr. 61).  
81 Fr. 56.  
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του έργου. Ειδικότερα, ο Ηρακλείδης αναφέρει ότι οι τύραννοι και οι βα-

σιλείς έχοντας τόσα υλικά αγαθά στη διάθεσή τους, θεωρούν σημαντικό-

τατη την ηδονή, πιστεύοντας ότι αυτή καθιστά περισσότερο μεγαλόψυχη 

την ανθρώπινη φύση82. Έτσι, οι Μήδοι και οι Πέρσες, τιμούν την ηδονή 

αρκετά, όντας οι μεγαλοπρεπέστεροι και πλέον μεγαλόψυχοι ανάμεσα 

τοα βαρβαρικά έθνη, καθώς η ροπή στην ηδονή χαρακτηρίζει τους ελεύ-

θερους ανθρώπους, ενώ οι κόποι τους ταπεινούς, αφού η τρυφή ηρεμεί 

την ψυχή. Επιπλέον, οι Αθηναίοι, αν και ήταν γνωστοί για την τάση τους 

στον τρυφηλό βίο, απολαμβάνοντας αρκετές ανέσεις, κατόρθωσαν με 

ηρωισμό να αντιμετωπίσουν τις ασιατικές στρατιές, ενώ και οι ποιητές 

έχουν εξυμνήσει την ηδονή, επισημαίνοντας ότι αυτή την απολαμβάνουν 

ακόμη και οι θεοί.  

Το ζητούμενο βέβαια είναι να προσδιοριστεί η στάση, την οποία 

τηρεί ο Ηρακλείδης απέναντι στην ηδονή, καθώς τα αποσπάσματα του 

έργου διακρίνονται σε εκείνα στα οποία καταδεικνύεται η καταστροφή, 

που επιφέρει η ηδονή και σε εκείνα όπου περιγράφεται η ανείπωτη χαρά, 

που προσφέρει και η ψυχική ανάταση που παρέχει. Όπως προανεφέρθη, 

είναι γνωστό ότι το έργο είχε συνταχθεί σε μορφή κωμικού διαλόγου και 

κατά συνέπεια θα ήταν εύλογο να υποτεθεί ότι τα αποσπάσματα, τα ο-

ποία επικρίνουν την ηδονή για την καταστροφή την οποία προκαλεί, α-

ντιπροσωπεύουν την μία πλευρά του διαλόγου, ενώ τα χωρία τα οποία 

την υπερασπίζονται, εκπροσωπούν τον αντίλογο. Επιπλέον, ο Κικέρων 

μνημονεύει ότι ο Ηρακλείδης χρησιμοποιεί στους διαλόγους του ένα βω-

βό πρόσωπο και μάλιστα θεωρώντας εξαιρετική αυτή την τεχνική, την 

υιοθετεί και ο ίδιος στα έργα του De Oratore και De Re Publica83. Πιθα-

νότατα, ο Ηρακλείδης να χρησιμοποιεί ένα πρόσωπο επιφορτισμένο με 

αυτόν τον ρόλο, δίχως δηλαδή να μετέχει στο διάλογο, αλλά να περιγρά-

φει το σκηνικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα η 

συζήτηση. Ωστόσο παραμένει η απορία σχετικά με την θέση, την οποία 

τηρεί ο ίδιος ο Ηρακλείδης απέναντι στην ηδονή, αφού και οι δύο θέσεις 

αποδίδονται σε αυτόν. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν αρκετά 

εύπορος και απολάμβανε τις ανέσεις84, αλλά παρέχει στο έργο αρκετά 

τεκμήρια, με τα οποία καυτηριάζεται η φιληδονία. Είναι ωστόσο πιθανό, 

η απάντηση να βρίσκεται στην αποδοχή της αριστοτελικής μεσότητας 

από την πλευρά του, όπως ίσως είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ερμη-

νεύοντας την περιγραφή του Διογένη Λαέρτιου, σχετικά με το ύφος κά-

ποιων από τους διαλόγους του φιλοσόφου: «Ἔστι δ' αὐτῷ καὶ μεσότης τις 

ὁμιλητικὴ φιλοσόφων τε καὶ στρατηγικῶν καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν πρὸς 

ἀλλήλους διαλεγομένων»85.    
                                                           
82 Fr. 55.  
83 Fr. 24a (=Epistulae Ad Atticum XIII 19, 3 – 4).  
84 Fr. 3.  
85 V 89.  
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Άλλωστε, όπως συνάγεται από το έργο του Ἐρωτικὸς η μεσότητα 

είναι η στάση την οποία τηρεί και απέναντι στα ερωτικά ζητήματα, κα-

θώς δεν θεωρεί τον έρωτα ως κάτι φαύλο, αλλά ως κάτι χαριτωμένα θελ-

κτικό, το οποίο οδηγεί στη φιλία: «οἳ μὲν γὰρ ὑπέλαβον ἁπλῶς φαῦλον τὸ 

ἐρᾶν, ὡς Ἐπίκουρος… Οἳ δὲ ἁπλῶς ἀστεῖον, ὡς Ἡρακλείδης, φιλίας λέγων 

εἶναι τὸν ἔρωτα <παρασκευαστικὸν> καὶ οὐκ ἄλλου τινος, κατὰ συμβε-

βηκὸς δέ τινας ἐκπίπτειν εἰς ἀφροδίσια»86. Στο ίδιο έργο ανέφερε ακόμη 

ότι οι αρχαίοι ενθάρρυναν τους των παίδων ἔρωτες, θεωρώντας ότι αυτό 

είχε τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ανατροπή των τυραννικών καθε-

στώτων και ο Ηρακλείδης εξιστορούσε την περιπέτεια του Χαρίτωνος 

και του Μελάνιππου, οι οποίοι συνωμότησαν προκειμένου να ανατρέ-

ψουν την τυραννία του Φάλαρι, αλλά συνελήφθησαν και βασανιζόμενοι, 

επέδειξαν τόση αντοχή στα βασανιστήρια, ώστε προκάλεσαν την επιεί-

κεια του τυράννου και την εύνοια του Απόλλωνα87. Περιέγραφε ακόμη 

ότι ο πλανήτης Κρόνος συνδέεται με την ιστορία του Φαίνωνος, ο οποίος 

δημιουργήθηκε από τον Προμηθέα, που επέλεξε να μην τον παρουσιάσει 

στον Δία, ο οποίος ωστόσο πληροφορούμενος την ύπαρξή του, τον τοπο-

θέτησε ανάμεσα στα αστέρια88. Από αυτές τις σύντομες αναφορές, είναι 

εμφανής η τάση του Ηρακλείδη να συναρμόζει το υπερβατικό στοιχείο 

στα έργα του και είναι ενδεικτική της στάσης που τηρεί απέναντι στον 

έρωτα, η θετική στάση με την οποία τον αντιμετωπίζουν οι θεοί89. Είναι 

μάλλον σαφές, ότι, όπως και στην περίπτωση της ηδονής, ο Ηρακλείδης 

αποδέχεται τα αγαθά, τα οποία προσφέρει ο έρωτας, πιστεύοντας ότι, αν 

απλά τηρείται το μέτρο, θα προκύψει κάτι όμορφο.  

Ο Ηρακλείδης μερίμνησε και για την περιγραφή μίας ψυχολογικής 

θεωρίας, η οποία είναι τόσο στενά δεμένη με τη δεισιδαιμονία και το υ-

περφυσικό στοιχείο, ώστε να συνιστά προάγγελο του νεοπλατωνισμού. 

Τα σχετικά συγγράμματά του, θεωρούνται τμήμα των φυσικών του έρ-

γων από τον Διογένη Λαέρτιο90 και σε αυτά δεσπόζουν περιγραφές δια-

φόρων περιστατικών και παραθέσεις της στάσης διαφόρων φιλοσόφων, 

                                                           
86 Fr. 64.  
87 Fr. 65. 
88 Fr. 66.  
89 Θα πρέπει βέβαια να συνυπολογίζουμε και τις καταστροφικές συνέπειες, τις οποίες 

επιφέρουν τα ερωτικά συναισθήματα, όταν ξεπερνούν το μέτρο, όπως στην περίπτω-

ση του Δεινία (Fr. 61).  
90 «Περὶ νοῦ, Περὶ ψυχῆς καὶ κατ' ἰδίαν περὶ ψυχῆς, Περὶ φύσεως, Περὶ εἰδώλων, Περὶ 

Δημόκριτον, Περὶ τῶν οὐρανῶν, Περὶ τῶν ἐν ᾅδου, Περὶ βίων, Αἰτίαι περὶ νόσων, Περὶ 

τἀγαθοῦ, Πρὸς τὰ Ζήνωνος, Πρὸς τὰ Μήτρωνος» (Διογένης Λαέρτιος V 87). Βλ. σχετ. 

με την θεωρία της ψυχής στον Ηρακλείδη και I. Kupreeva, Heraclides' On soul and its 

ancient readers, στο W. Fortenbaugh – E. Pender (Eds.), Heraclides of Pontus, οπ. 

παρ., σελ. 93 – 138. 
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οι οποίοι πίστευαν στις δυνατότητες της μαντικής91. Σε κάποιες από αυ-

τές τις διηγήσεις, ξεχωρίζει η μορφή του Εμπεδότιμου, για τον οποίον έ-

χει υποστηριχθεί και η άποψη, ότι ενδέχεται να αποτελεί λογοτεχνικό 

δημιούργημα του Ηρακλείδη92, αλλά η ένδεια των στοιχείων λειτουργεί 

αποτρεπτικά ως προς την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με 

τον ακριβή ρόλο του Εμπεδότιμου σε αυτούς τους διαλόγους.  

Έτσι, σε αυτά τα κείμενα αναφέρεται ότι υπάρχουν αρκετοί άν-

θρωποι, οι οποίοι έχουν καταστεί ερμηνευτές των θεϊκών επιταγών και 

όσων δεν αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις των θνητών, άλλοι, όπως ο Ε-

μπεδότιμος κατορθώνοντάς το δίχως η ψυχή τους να εγκαταλείψει το 

σώμα τους και άλλοι, όπως ο Κλεώνυμος με την ψυχή τους να περιπλα-

νιέται μακριά από το σώμα93. Όσον αφορά τον Εμπεδότιμο, δηλώνεται 

ακόμη ότι η ανθρώπινη ψυχή διαθέτει τη δύναμη να γνωρίσει την ιερή 

αλήθεια σχετικά με όσα συμβαίνουν στον Άδη και να τα κοινωνήσει 

στους άλλους ανθρώπους και ως τεκμήριο αυτού προβάλλεται η εμπειρί-

α, την οποία βίωσε ο Εμπεδότιμος, ο οποίος κυνηγώντας, απομακρύνθη-

κε από τους συντρόφους του και ευρισκόμενος σε ένα ξέφωτο, αντίκρισε 

τον Πλούτωνα και την Περσεφόνη να ανεβαίνουν στην επιφάνεια και το 

φως, το οποίο τύλιγε τις δύο θεότητες τον περιέβαλλε, καθιστώντας τον 

έτσι γνώστη όλης της αλήθειας σχετικά με τις ψυχές94. Επιπλέον, σε άλλο 

σημείο, διευκρινίζεται ότι το όραμα του Εμπεδότιμου περιλάμβανε την 

θέαση  τριών διαστρικών πυλών και διαδρομών, μία τοποθετημένη στον 

αστερισμό του Σκορπιού, την οποία μάλιστα χρησιμοποίησε ο Ηρακλής, 

ώστε να οδηγηθεί στους θεούς, μία στα όρια μεταξύ των αστερισμών του 

Λέοντα και του Καρκίνου και άλλη μία ευρισκόμενη ανάμεσα στον Υ-

δροχόο και τους Ιχθείς: «Varro tamen ait se legisse Empedotimo cuidam 

Syracusano a quadam potestate divina mortalem aspectum detersum, 

eumque inter cetera tres portas vidisse tresque vias, unam ad signum 

Scorpionis, qua Hercules ad deos isse diceretur, alteram per limitem qui 

est inter Leonem et Cancrum, tertiam esse inter Aquarium et Pisces»95. 

Σε αυτά τα κείμενα,  προτείνεται ακόμη μία εναλλακτική ερμηνεία σχετι-

κά με τη διαίρεση του κόσμου ανάμεσα στον Δία και τα αδέλφια του, 

όπως περιγράφεται στον Όμηρο, καθώς κατά τον Εμπεδότιμο, η μοιρασιά 

                                                           
91 Fr. 90. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, εκτιμούσε τις σχετικές 

διηγήσεις του Ηρακλείδη, αναγνωρίζοντας ως πηγές του τον Εμπεδότιμο και τον Πυ-

θαγόρα (Fr. 92).  
92 L. Tarán, “Proclus on the Old Academy”, στο Collected Papers (1962 – 1999), 

Brill, Leiden, 2001, σελ. 564 – 622.   
93 Fr. 91. 
94 Fr. 93.  
95 Fr. 94. Βλ, σχετ, και H. A. T. Reiche, “Heraclides' Three Soul-Gates – Plato Re-

vised”, Transactions of the American Philological Association 123 (1993), σελ. 161 – 

180.  
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αφορά το σύμπαν και όχι μόνο την υποσελήνια περιοχή. Έτσι, ο Δίας 

κρατά τα άστρα, ο Ποσειδών τους Πλανήτες και ο Πλούτων την περιοχή 

ανάμεσα στη Σελήνη και τη Γη και με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος διακρί-

νεται σε ουράνιο, επίγειο και ενδιάμεσο96.  

Οι αντιλήψεις του για την ψυχή είναι στενά συνυφασμένες με το 

πλατωνικό του υπόβαθρο, όπως συνάγεται από την αποδοχή της αντίλη-

ψης κάποιων πλατωνικών φιλοσόφων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ψυχή 

βρίσκεται πάντοτε εντός ενός σώματος και μετακινείται από τα λεπτότε-

ρα σώματα σε πιο πυκνά, καθώς διαμένει για ένα διάστημα σε κάποιο 

μέρος του αισθητού κόσμου και κατεβαίνει σε ένα στερεό σώμα σε δια-

φορετικές χρονικές στιγμές προερχόμενη από διαφορετικά σημεία του 

σύμπαντος . Έτσι, ο Ηρακλείδης, δεχόμενος αυτή τη θέση, η οποία συνι-

στά αποδοχή της μετεμψύχωσης, τοποθετούσε τη θέση των ψυχών στον 

γαλαξία97, ο οποίος αποτελεί την οδό των ψυχών, οι οποίες ταξιδεύουν 

από τον Άδη στον ουρανό98. Ειδικότερα για την φύση της ψυχής, ο φιλό-

σοφος πρέσβευε ότι αυτή είναι διαυγές φως99 και την περιέγραφε ως ου-

ράνιο σώμα και κατά τον Ιωάννη τον Φιλόπονο, αυτό ισοδυναμεί με την 

αντίληψη όσων θεωρούν ότι η ψυχή αποτελείται από αιθέρα100. Αποδε-

χόμενος ότι η ψυχή ουσιαστικά είναι φως, φαίνεται ότι επικαλούνταν ως 

πειστήριο ότι τίποτα δεν είναι τόσο ανυπόφορο στον νου όσο η άγνοια 

και κατά συνέπεια η ψυχή  αποφεύγει την έλλειψη του φωτός και νοιώθει 

άβολα στο σκότος, ενώ, από την άλλη πλευρά, το φως της είναι τόσο επι-

θυμητό, ώστε καμία από τις απολαύσεις της φύσης να μην είναι ευχάρι-

στη σε αυτήν, αν δεν συνοδεύεται από αυτό101.  

Σε αυτά τα κείμενα, πρέπει να παρέθετε και οδηγίες για την φροντίδα των 

ανθρώπων απέναντι στους νεκρούς, καθώς αναφέρεται η πίστη του στην 

ανάγκη καύσης των νεκρών102, ενώ μνημονεύοντας ακόμη την κατάληψη 

της Ρώμης από τους Γαλάτες του Βρέννου, περιγράφει ότι ο απόηχος της 

ήττας των Ρωμαίων έφτασε στην Ελλάδα παραφραζόμενος ως άλωση 

μιας ελληνικής πόλης με το όνομα Ρώμη, από έναν στρατό Υπερβορεί-

ων103. Ο Πλούταρχος, παραδίδοντας αυτήν την πληροφορία, επισημαίνει 

ότι αποκλείεται ο Ηρακλείδης να αγνοούσε την αληθή είδηση, καθώς 

                                                           
96 Fr. 95.  
97 Fr. 97. 
98 Fr. 96. 
99 Fr. 98 a – d. 
100 Fr. 99. 
101 Fr. 100.  
102 Fr. 101. Σε αυτό το σατυρικό κείμενο, χαρακτηρίζεται σοφότερος από τον Δημό-

κριτο, καθώς ο ατομικός φιλόσοφος, προτείνει οι νεκροί να ταριχεύονται σε μέλι: 

«Quare Heraclides Ponticos plus sapit, qui praecepit ut comburerent (ενν. mortuos), 

quam Democritus, qui ut in melle servarent. quem si vulgus secutus esset, peream si 

centum denariis calicem mulsi emere possemus».  
103 Fr. 102.  
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μάλιστα ο Αριστοτέλης την περιγράφει με ακρίβεια και αποδίδει την εκ-

δοχή του Ηρακλείδη στον στομφώδη και φιλόμυθο χαρακτήρα του.  

Ανάμεσα στα ψυχολογικά έργα του, πρέπει να ενταχθεί και ο Ἄβα-

ρις, ο οποίος είχε μεγάλη απήχηση στους νέους, οι οποίοι καταπιάνονταν 

με τη μελέτη της φιλοσοφίας, καθώς ενθουσιάζονταν από την ανάμειξη 

της ψυχολογικής διδασκαλίας του Ηρακλείδη με την μυθολογία104. Σε 

αυτό το έργο, ίσως μέσω του Άβαρι να εξιστορούνταν οι περιπέτειες της 

ψυχής στη μεταθανάτια ζωή105, αντικρούοντας και τις γνωστές επικού-

ρειες θέσεις, αλλά οι μοναδικές μαρτυρίες για αυτό περιγράφουν ότι κά-

ποτε ο σοφός κινδύνευσε από την επίθεση φιδιών, αλλά σώθηκε χάρις 

στο γαύγισμα κάποιων σκυλιών106, ενώ παρατίθεται και η προτροπή κά-

ποιου δαίμονα προς τον Άβαρι να πιστέψει ότι οι θεοί υπάρχουν και εν-

διαφέρονται για τα ανθρώπινα ζητήματα107.  

Η μεταθανάτια τύχη της ψυχής πρέπει να αποτελούσε το κύριο θέ-

μα του έργου Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου, του οποίου ωστόσο η αυθεντικότητα 

αμφισβητείται108. Το κείμενο αποτελούσε μια αμφιλεγόμενη επίθεση σε 

ό, τι άλλοι συγγραφείς είχαν γράψει για την ουσία της ψυχής, η οποία υ-

φίσταται κατά τον συγγραφέα, ως συνακόλουθο του ουσιώδους, καθώς 

αναγνωρίζεται η ύπαρξη κριτικής και νοητικής επεξεργασίας στο σώμα 

και απορρίπτεται η ύπαρξη ουσίας στην ψυχή, με τον ισχυρισμό ότι οι 

νοητικές λειτουργίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα διαφορών στο σώμα, 

τις ποιότητες και τις ιδιότητες και έτσι, απορρίπτεται η ουσιαστική ύπαρ-

ξη της ψυχής, με τον ισχυρισμό ότι το σώμα έχει από μόνο του όλες τις 

προαναφερθείσες ικανότητες109. 

                                                           
104 Fr. 73.  
105 H. D. Betz, Hellenismus und Urchristentum, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübing-

en, 1990, σελ. 198.  
106 Fr. 74.  
107 Fr. 75.  
108 Στο μοναδικό κείμενο, το οποίο διατηρεί κάποιες πληροφορίες σχετικά με την θε-

ματολογία του έργου, σημειώνεται ότι κάποιοι αμφισβητούν ότι η πατρότητα του έρ-

γου ανήκει στον Ηρακλείδη (Πότερον ψυχῆς ἢ σώματος ἐπιθυμία καί λύπη 5), Ωστό-

σο, ο Πλούταρχος τον αναγνωρίζει ως συγγραφέα του έργου (Fr. 71).  
109 «ἔνιοι δὲ ἄντικρυς καὶ δόξαν καὶ διαλογισμὸν εἰς τὸ σῶμα κατατείνουσιν, οὐδ' εἶναι 

αἰτίαν τὸ παράπαν ψυχὴν λέγοντες, ἀλλὰ τῇ τοῦ σώματος διαφορᾷ καὶ ποιότητι καὶ δυ-

νάμει συντελεῖσθαι τὰ τοιαῦτα. τὸ μὲν γὰρ περὶ τῶν ἐν Ἅιδου βιβλίον ἐπιγραφόμενον, ἐν 

ᾧ τὴν ψυχὴν τῇ οὐσίᾳ παρυπάρχειν ἀποφαίνεται ὁ λόγος, οἱ μὲν οὐδ' εἶναι τὸ παράπαν 

Ἡρακλείδου νομίζουσιν, οἱ δὲ πρὸς ἀντιπαρεξαγωγὴν συντετάχθαι τῶν εἰρημένων ἑτέ-

ροις περὶ οὐσίας ψυχῆς. ὅτῳ δὴ γεγραμμένον ἄντικρυς ἀναιρεῖ τὴν οὐσίαν αὐτῆς, ὡς 

τοῦ σώματος ἔχοντος ἐν αὑτῷ τὰς εἰρημένας δυνάμεις πάσας» (Fr. 72). Ενδεχομένως 

με κάποιο από τα ψυχολογικά του έργα να σχετίζεται και η εξιστόρηση της διαδρομής 

του Θέρσιππου του Ερχιέος, ο οποίος έφερε στην Αθήνα την είδηση της νικηφόρου 

εκβάσεως της μάχης στο Μαραθώνα, τρέχοντας την διαδρομή από το πεδίο της σύ-

γκρουσης ως την πόλη με τα τραύματά του ανοικτά και φτάνοντας στο πρώτο σπίτι 

της πόλης που συνάντησε, πρόλαβε απλά να πει «χαίρεται» και «χαίρομεν», προτού 
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Αυτό το απόσπασμα φαίνεται να μην ταιριάζει στην ψυχολογική 

θεωρία του Ηρακλείδη, καθώς ο ίδιος αναγνωρίζοντας την ψυχή ως απο-

τελούμενη από φως, δεν θα μπορούσε να μην της αναγνωρίζει ουσιαστι-

κή ύπαρξη. Ο F. Wehrli, προβάλλει το ενδεχόμενο αυτή η άποψη να 

προωθούνταν από έναν χαρακτήρα του έργου και να παρερμηνεύθηκε ως 

στάση του ίδιου του Ηρακλείδη110, αλλά ο F, Sandbach δεν βρίσκει πει-

στική αυτή την εξήγηση, προβάλλοντας το ενδεχόμενο ο φιλόσοφος να 

κατέφυγε στην αρχέγονη ψυχολογική θεώρηση, η οποία διαχώριζε την 

αρχή της ζωτικής λειτουργίας (ψυχή) από την συνείδηση, με αποτέλεσμα 

οι επικριτές του έργου του να θεωρούσαν ότι η στέρηση αυτών των ιδιο-

τήτων από την ψυχή την καθιστά ανούσια111. 

Ένα ακόμη έργο του Ηρακλείδη, το οποίο εντάσσεται στα συγ-

γράμματα φυσικής φιλοσοφίας και ενδεχομένως να σχετίζεται με την ψυ-

χή, είναι και το έργο του Ζωροάστρης, το οποίο συμπλέοντας με άλλα έρ-

γα περιπατητικής προέλευσης, εναντιώνεται στη φυσική φιλοσοφία του 

Πλάτωνα112, αλλά από αυτό το κείμενο διατηρείται μόνο η αναφορά του 

Ποσειδώνιου, ο οποίος παραθέτει την μαρτυρία του Ηρακλείδη σχετικά 

με κάποιον ιερέα του Ζωροάστρη, ο οποίος παρουσιάστηκε στην αυλή 

του Γέλωνα, ισχυριζόμενος ότι είχε περιπλεύσει την Αφρική, αλλά ο Α-

παμέας, απορρίπτει την πληροφορία ως ατεκμηρίωτη113. 

Η ψυχή αποτελεί θέμα πραγμάτευσης και στα συγγράμματά του 

Περὶ τῆς ἄπνου και Περί νόσων, όπου αναφέρει την αριστοκρατική κατα-

γωγή του Εμπεδοκλή, του οποίου ο παππούς ανέτρεφε άλογα ιπποδρο-

μιών114, ενώ επιπλέον ο Ηρακλείδης διηγείται ότι ο Εμπεδοκλής κατόρ-

θωσε να διατηρήσει το πτώμα μιας γυναίκας ανέπαφο από τη σήψη για 

διάστημα τριάντα ημερών και για αυτό το λόγο αποκλήθηκε ιατρός και 

                                                                                                                                                                      

καταπέσει νεκρός (Fr. 156). Δεν αποκλείεται ο ρόλος αυτού του χωρίου στο έργο του 

να συνίστατο στην προσπάθεια να αποδειχτεί η θέση ότι οι ψυχικές δυνάμεις κατανι-

κούν τη σωματική αδυναμία, δίχως να εμποδίζονται από οποιαδήποτε δυσχέρεια.   
110 Σελ. 83 – 84. 
111 Plutarch’s Moralia in Sixteen Volumes, Vol. XV Fragments, F.H. Sandbach (ed., 

trans.), Harvard University Press, Harvard, 1987, (1969)1, σελ. 46 – 47, σημ. c. Η α-

ντίληψη ότι η ψυχή συνιστά φορέα των νοητικών λειτουργιών του σώματος και τις 

χάνει όταν χάνεται και αυτό, εμφανίζεται ήδη στα Ομηρικά έπη: «ψυχὴ δ' ἐκ ῥεθέων 

πταμένη Ἄϊδος δὲ βεβήκει ὃν πότμον γοόωσα λιποῦσ' ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην» (Ἰλιὰς Π 

856 – 857), αλλά και «ἀλλ' ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι εἰς Ἀΐδαο δό-

μους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο, μάντιος ἀλαοῦ, 

τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι· τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια οἴῳ πεπνῦσθαι· 

τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν» (Οδύσσεια Κ 490 – 495). Επιπλέον και ο Πλάτων, ως γνω-

στόν, προβάλλει έναν διαχωρισμό της ψυχής σε τρία μέρη (Βλ. ενδ. Πολιτεία 435 e – 

442a).   
112 Fr. 68.  
113 Fr. 69 – 70.  
114 Fr. 76.  
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μάντις115. Ακόμη, εξιστορώντας τις συνθήκες θανάτου του φιλοσόφου, 

αναφέρει ότι μετά την τέλεση μιας θυσίας, όλοι εκτός του σοφού αποχώ-

ρησαν προκειμένου να αναπαυθούν, ενώ αυτός παρέμεινε στο τραπέζι. 

Όταν όλοι ξύπνησαν, ήταν ο μόνος απών και καθώς δεν τον έβρισκαν, 

ρωτώντας τους υπηρέτες πληροφορήθηκαν ότι στη μέση της νύκτας μία 

δυνατή φωνή τον κάλεσε και αυτός σηκώθηκε και αντίκρισε ένα φως 

στον ουρανό και έτσι αποφάσισαν να θυσιάσουν σε αυτόν, θεωρώντας 

ότι πλέον ήταν θεός116. Ωστόσο, ο Τίμαιος απορρίπτει τις διηγήσεις του 

Ηρακλείδη για τον Εμπεδοκλή, χαρακτηρίζοντας τον Ηρακλείδη αναξιό-

πιστο, καθώς προβάλει τέτοιες παραδοξολογίες στα έργα του, ώστε να 

υποστηρίζει ότι κάποιος άνθρωπος έπεσε από τη Σελήνη117.  

Στο ίδιο έργο αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας υπήρξε ο πρώτος που α-

ποκάλεσε τον εαυτό του φιλόσοφο, αντιλαμβανόμενος ότι σοφός είναι 

μόνο ο θεός118 και δηλώνει ότι αυτό το συζήτησε με τον Λέοντα τον 

Φλιούσιο, περιγράφοντας τη διαφορά του φιλοσόφου από τους υπόλοι-

πους ανθρώπους δηλώνοντας ότι, όπως στους πανελλήνιους αγώνες προ-

σέρχονται άνθρωποι, οι οποίοι προσβλέπουν στην δόξα ή στο κέρδος, 

προσέρχονται και κάποιοι απλά ως παρατηρητές από περιέργεια και στό-

χο να ανακαλύψουν με ποιον τρόπο συντελέσθηκαν τα γεγονότα και αυ-

τοί είναι οι φιλόσοφοι, οι οποίοι προερχόμενοι από έναν άλλο τρόπο ζω-

ής και από μία διαφορετική φύση, μελετούν τη σοφία119. Επιπλέον, πε-

ριέγραφε τις διάφορες μετεμψυχώσεις του σοφού, όπως τις εξιστόρησε ο 

ίδιος, δηλώνοντας ότι αρχικά ονομαζόταν Αιθαλίδης και ήταν υιός του 

Ερμή, ο οποίος του χάρισε το δώρο της μετεμψύχωσης με το χάρισμα να 

έχει συναίσθηση των προηγούμενων ζωών που έζησε και αναφέροντας 

ότι μετοίκησε στο σώμα διαφόρων φυτών και ζώων, ενώ αντίκρυσε και 

τα μαρτύρια άλλων ψυχών στον Άδη120. 

                                                           
115 Fr. 77 – 78. Ο Γαληνός γνωρίζοντας αυτήν την διήγηση, επιχείρησε να την ερμη-

νεύσει δηλώνοντας ότι σε εκείνη τη γυναίκα εντοπιζόταν ελάχιστη θερμότητα στα 

κεντρικά μέρη του σώματος (Fr. 79 – 80. 82). Με αυτήν την αφήγηση πρέπει να συν-

δέεται και η εξιστόρηση του Πλίνιου σχετικά με μία γυναίκα, η οποία επανήλθε στη 

ζωή, ενώ φαινόταν για μια εβδομάδα νεκρή (Fr. 81). Βλέπε σχετικά με αυτό το έργο 

και P. van der Eijk, “The Woman not Breathing”, στο W. Fortenbaugh – E. Pender 

(Eds.), Heraclides of Pontus – Discussion, Transaction Publishers, New Brunswick, 

2009, σελ. 237—250. 
116 Fr. 83. Ο Ηρακλείδης αποδέχεται ότι ο Εμπεδοκλής απεβίωσε σε ηλικία εξήντα 

ετών (Fr. 86). Επιπλέον, ο Ηρακλείδης αναφέρει ότι ο Παυσανίας απέρριπτε την διή-

γηση κατά την οποία ο Εμπεδοκλής έπεσε στο ηφαίστειο, επιθυμώντας να νομίσουν 

όλοι ότι εξαφανίστηκε διότι κατέστη θεός και το τέχνασμά του αποκαλύφθηκε, καθώς 

ανακαλύφθηκαν τα υποδήματά του στον κρατήρα (Fr. 85). 
117 Fr. 84.  
118 Fr, 87. 
119 Fr, 88.  
120 Fr, 89. 
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Αξιοσημείωτο είναι και το αστρονομικό έργο του Ηρακλείδη121, το 

οποίο ωστόσο προκάλεσε αρκετές επικρίσεις, χαρακτηριζόμενο, όπως 

είδαμε, ως παραδοξογράφημα από τον Τίμαιο122, ενώ ο Κικέρων το χα-

ρακτηρίζει ως πολύτομη παιδιάστική φαντασιοκοπία, καθώς περιγράφει 

ως θεϊκής φύσης τόσο τον κόσμο και τους πλανήτες, όσο και τη διάνοια, 

υποστηρίζει ότι η θεότητα στερείται αισθήσεων και μεταβάλλεται, ενώ 

ακόμη θεωρεί ως θεότητες την γη και τον ουρανό123. Ανάμεσα στις θέ-

σεις του διακρίνεται η πεποίθησή του ότι η Γη κινείται, αλλά θεωρεί ότι 

αυτή η κίνηση δεν συνιστά αλλαγή τόπου, αλλά περιστροφή, αφού στρέ-

φεται όπως ο τροχός στον άξονά του και η φορά της κίνησης είναι από τη 

δύση προς την ανατολή, γύρω από το κέντρο της124. Πίστευε ακόμη ότι ο 

κόσμος είναι άπειρος125, ενώ συμφωνώντας με τους Πυθαγόρειους, πα-

ραδεχόταν ότι κάθε άστρο, αποτελεί έναν κόσμο, ο οποίος περιέχει γη, 

αέρα και αιθέρα και περιβάλλεται από τον άπειρο αιθέρα126 και ανέφερε 

ότι η Σελήνη αποτελεί μία γη, η οποία καλύπτεται από μία λαμπρή ομί-

χλη127, ενώ περιέγραφε τον κομήτη ως ένα ευγενές νέφος, το οποίο καί-

γεται από μία μεγαλειώδη φωτιά και με τον ίδιο τρόπο αιτιολογούσε την 

εμφάνιση της ουράς τους, το φως που περιβάλλει τον ήλιο και τα άστρα, 

συμπλέοντας με τις απόψεις του Λυκείου128. Επιπλέον, επιχειρώντας να 

ερμηνεύσει το φαινόμενο της άμπωτης και της παλίρροιας, συμφωνούσε 

με τον Αριστοτέλη, ότι άνεμοι, προερχόμενοι από τον ήλιο, κινούνται και 

περιστρέφουν τους ανέμους της Γης, οι οποίοι εμπίπτουν βίαια στον Ατ-

λαντικό, που πιέζεται και διογκώνεται από αυτούς, με αποτέλεσμα να α-

                                                           
121 Σχετικά με τα αστρονομικά του έργα βλέπε και G. Evans, “The Astronomy of 

Heracleides Ponticus”, The Classical Quarterly 20 (1970), σελ. 102 – 111, καθώς και 

B.S. Eastwood, “Heraclides and Heliocentrism – Texts Diagrams and Interpretations”, 

Journal for the History of Astronomy 23 (1992), σελ. 233 – 260, επιπλέον βλέπε και 

R. B. Todd – A. C. Bowen, “Heraclides on the Rotation of the Earth: Texts, Contexts, 

and Continuities”, στο W. Fortenbaugh – E. Pender (Eds.), Heraclides of Pontus, οπ. 

παρ., σελ. 155 – 184, αλλά και A. C. Bowen – R. B. Todd, “Heraclides of Pontus on 

the Motions of Venus and Mercury”, στο ίδιο, σελ. 185 – 204, καθώς και P. T. Key-

ser, “Heliocentrism in or out of Heraclides”, στο ίδιο, σελ. 205 – 236.  
122 Fr. 115.  
123 Fr. 111.  
124 Fr. 104. Πβ, και Fr. 105, όπου ο Πρόκλος, θεωρώντας τον φιλόσοφο Ακαδημαϊκό, 

αναφέρει ότι ο Ηρακλείδης πιστεύει ότι η Γη διαγράφει μία κυκλική κίνηση, αν και ο 

δάσκαλός του ο Πλάτων την θεωρούσε ακίνητη.  
125 Fr. 112. 
126 Fr. 113. 
127 Fr. 114. 
128 «Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς νέφος μετάρσιον ὑπὸ μεταρσίου φωτὸς καταυγαζόμενον 

(ενν. τὸν κομήτην εἶναι). ὁμοίως δ' αἰτιολογεῖ πωγωνίαν ἅλω δοκίδα κίονα καὶ τὰ συγ-

γενῆ τούτοις, καθάπερ ἀμέλει πάντες οἱ Περιπατητικοί, παρὰ τοὺς τοῦ νέφους ταυτὶ γί-

νεσθαι σχηματισμούς» (Fr. 116).  
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νεβαίνει η θάλασσα, προκαλώντας παλίρροια, ενώ όταν οι άνεμοι παύ-

σουν, η θάλασσα αποσύρεται και ως εκ τούτου, προκύπτει η άμπωτη129. 

Επιπλέον, επιχειρώντας να διατηρήσει ανέπαφο το μαθηματικό οι-

κοδόμημα των ουράνιων φαινομένων, δηλώνει ότι η γη βρίσκεται στο 

κέντρο του συστήματος και κινείται κυκλικά, ενώ ο ουρανός μένει στα-

θερός130. Αυτή η αντίληψη όμως αποδοκιμάζεται, καθώς κατά τη γνώμη 

των επικριτών του, αν ίσχυε αυτό, στην περίπτωση που η φορά της κίνη-

σης ήταν προς τη Δύση, θα ανέτελλαν τα άστρα δυτικά, ενώ αν η φορά 

της ήταν ανατολική και στρεφόταν γύρω από τους πόλους του ισημερι-

νού, ο ήλιος και οι πλανήτες δεν θα ανέτειλαν σε διαφορετικά σημεία του 

ορίζοντα και αν στρεφόταν γύρω από τον ζωδιακό κύκλο, τα άστρα θα 

ανέτελλαν από διαφορετικά σημεία κάθε φορά, αλλά σε κάθε περίπτωση 

η εξήγησή του θα αδυνατούσε να διατηρήσει την μεταβολή της τοποθε-

σίας των πλανητών εντός του ζωδιακού κύκλου131. Ο Ηρακλείδης, ωστό-

σο αναφέρει ότι η Γη κινείται γύρω από τον ισημερινό, ολοκληρώνοντας 

σχεδόν μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό της σε μία ημέρα132. Είναι 

εμφανές ότι στόχος του είναι η παρουσίαση ενός συστήματος, το οποίο 

θα ερμηνεύει τις κινήσεις των αστρικών σωμάτων και μάλιστα δηλώνο-

ντας ότι η εργασία του αστρονόμου διαφέρει από αυτή του φιλοσόφου133, 

καταλήγει στην πρόταση μίας γεωκεντρικής θεωρίας, όπως είναι κατα-

φανές και από την απόπειρά του να ερμηνεύσει την κίνηση του Ερμή και 

της Αφροδίτης σε σχέση με την Γη και τον Ήλιο134. 

Διατηρούνται ακόμη κάποια χωρία από το γεωγραφικό του σύγ-

γραμμα Περί νήσων, στα οποία μνημονεύει ότι η Ωλίαρος (Αντίπαρος), 

ήταν αποικία των Σιδώνιων και απέχει από την Πάρο δεκαοκτώ σταδί-

ους135 (στην πραγματικότητα η απόσταση είναι η μισή), παραθέτει τις ε-

ναλλακτικές ονομασίες Σίφις και Άκυτος για την Μήλο136, ανέφερε ότι η 

Νάξος έλαβε την ονομασία της είτε από τον ήρωα Νάξο, ή από το νάξαι, 

το οποίο υποδηλώνει τις πλούσιες θυσίες, οι οποίες τελούνταν στο νησί, 

ότι οι γυναίκες του νησιού, ευλογημένες από  την Ήρα κυοφορούν μόνο 

                                                           
129 Fr. 117. Ο Αριστοτέλης προσφέρει μια ακόμη ερμηνεία του φαινομένου, λαμβά-

νοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις περιηγητών της Ιβηρικής, αποδίδοντας την παλίρ-

ροια στην τραχύτητα και το ύψος των ακτών (Rose Fr. 680).  
130 Fr. 106.  
131 Fr. 107. Ο Ηρακλείδης τολμά να συνδυάσει τον ηλιοκεντρισμό με την περιστροφή 

της Γης γύρω από τον άξονά της, επιχειρώντας έτσι να συμβιβάσει το ηλιοκεντρικό 

με το γεωκεντρικό σύστημα.  
132 Fr. 108. Στο κείμενο δηλώνεται ότι το σχεδόν προστίθεται στην εξήγησή του, κα-

θώς πιστεύει ότι ο Ήλιος κινείται μία μοίρα την μέρα. 
133 Fr. 110.  
134 Fr. 109.  
135 Fr. 124. 
136 Fr. 126. Εναλλακτική ονομασία παραδίδει και σε άλλο γεωγραφικό του έργο, ταυ-

τίζοντας το εθνικό προσωνύμιο Κερβέριοι με τους Κιμμέριους (Fr. 129). 
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για οκτώ μήνες και ότι υπάρχει μία πηγή στο νησί, η οποία ρέει κρασί137. 

Επιπλέον, ανέφερε ως αποικίες των Θασίων, την Γαληψό και την νήσο 

Στρύμη (πλέον χερσόνησος)138. 

Συνέταξε ακόμη το έργο Κτίσεις ἱερῶν, το οποίο πιθανότατα θα 

συνάρμοζε τα γεωγραφικά του ενδιαφέροντα με την έφεσή του στα πα-

ράδοξα. Στα ελάχιστα χωρία, τα οποία διατηρούνται από αυτό το έργο, 

κατέγραφε το έθιμο της θυσίας βοδιού στις μύγες, η οποία τελούνταν στο 

ναό του Άκτιου Απόλλωνα, στην Ακαρνανία139, ανέφερε ότι στην Χρύσα 

της Αιολίδας υπήρχε ένας ναός του Σμίνθειου Απόλλωνα, ο οποίος ξεχώ-

ριζε για την αναπαράσταση ενός ποντικού στα πόδια του αγάλματος του 

θεού, το οποίο ήταν έργο του Σκόπα140 και ότι το ιερό του Λύσιου Διό-

νυσου, ιδρύθηκε από τους Βοιωτούς, καθώς επιθυμούσαν να τιμήσουν 

τον θεό, ο οποίος τους βοήθησε να απωθήσουν κάποιους Θράκες, που 

επέδραμαν στην περιοχή141.    

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η φυσική φιλοσοφία του Ηρακλείδη, 

καθώς ο φιλόσοφος, ασπαζόμενος τον ατομισμό142, τον τροποποιεί δη-

μιουργώντας μία διαφορετική εκδοχή του, η οποία άσκησε επίδραση και 

στην ιατρική επιστήμη της εποχής, μέσω του Ασκληπιάδη από τη Βιθυ-

νία143. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ευσέβιου, κάποιοι 

                                                           
137 Fr. 127. Η παραδοξογραφία φαίνεται ότι συνιστούσε αναπόσπαστο στοιχείο του 

γεωγραφικού του έργου, καθώς σε άλλο κείμενο αναφέρει ότι υπάρχει μία λίμνη στην 

Σαρματία, πάνω από την οποία δεν δύναται να διέλθει κάποιο πτηνό, καθώς η οσμή 

της λίμνης τα σκοτώνει (Fr. 128 a – b).  
138 Fr. 125. 
139 Fr. 153.  
140 Fr. 154. Ο Ηρακλείδης ανήγε την αιτία της απεικόνισης του ποντικού σε έναν 

χρησμό, τον οποίο έλαβαν οι Τεύκροι, οι οποίοι αναζητώντας τόπο εγκατάστασης, 

έλαβαν την προτροπή να μείνουν εκεί όπου θα τους επιτεθούν αυτοί οι οποίοι γεν-

νούνται από τη γη. Έτσι, όταν έφτασαν στην περιοχή, αμέτρητα ποντίκια όρμησαν 

στον τόπο και κατέφαγαν όλο το δέρμα των όπλων και των αντικειμένων που έφεραν 

οι Τεύκροι, οι οποίοι τελικά εγκαταστάθηκαν εκεί, θεωρώντας μάλιστα ιερά τα τρω-

κτικά, τα οποία συγκεντρώνονταν στον ναό.   
141 Fr. 155.  
142 Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, μάλλον άδικα, αποδίδει στον Ηρακλείδη ταύτιση από-

ψεων με τις θέσεις του Δημόκριτου, αδυνατώντας να διακρίνει την εξέλιξη της ατο-

μικής θεωρίας στη σκέψη του φιλοσόφου: «τί γὰρ Ἡρακλείδης ὁ Ποντικός; [οὐκ] ἔσθ' 

ὅπῃ οὐκ ἐπὶ τὰ Δημοκρίτου καὶ αὐτὸς κατασύρεται εἴδωλα;» (Fr. 123).  
143 Fr. 118 – 120. Βλ. σχετ. και R. Polito, “Asclepiades of Bithynia and Heraclides 

Ponticus – Μedical Platonism?”, στο Aristotle, Plato and Pythagoreanism in the First 

Century BC, M. Schofield (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 2013, σελ. 

118 – 138· I. M. Lonie, “The "ANAPMOI ΟΓΚΟΙ of Heraclides of Pontus”, Phrone-

sis 9 (1964), σελ. 156 – 164, καθώς και του ιδίου, “Medical Theory in Heraclides of 

Pontus”, Mnemosyne 18 (1965), σελ. 126 – 143, αλλά και W. A. Heidel, “The "ἄναρ-

μοι ὄγκοι” of Heraclides and Asclepiades”, Transactions of the American Philological 

Association 40 (1909), σελ. 5 – 21 και ακόμη R. W. Sharpies, “Unjointed Masses – A 
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μετονομάζοντας τα άτομα, υποστήριξαν ότι αυτά είναι σώματα, τα οποία 

δεν διαιρούνται σε μέρη, αλλά συνιστούν τα ίδια μέρη του σύμπαντος, 

από τα οποία συντίθενται τα πάντα και στα οποία καταλήγουν τα πάντα 

όταν διαλυθούν. Έτσι, ο Διόδωρος έδωσε σε αυτά το όνομα ἀμερῆ, αλλά 

ο Ηρακλείδης τα αποκάλεσε ἄναρμους ὄγκους, επηρεάζοντας και τον ια-

τρό Ασκληπιάδη, ο οποίος υιοθέτησε την ονομασία: «οἱ δὲ τὰς ἀτόμους 

μετονομάσαντες ἀμερῆ φασιν εἶναι σώματα τοῦ παντὸς μέρη, ἐξ ὧν ἀδιαι-

ρέτων ὄντων συντίθεται τὰ πάντα καὶ εἰς ἃ διαλύεται. καὶ τούτων φασὶ τῶν 

ἀμερῶν ὀνοματοποιὸν Διόδωρον γεγονέναι, ὄνομα δέ, φασίν, αὐτοῖς ἄλλο 

Ἡρακλείδης θέμενος ἐκάλεσεν ὄγκους, παρ' οὗ καὶ Ἀσκληπιάδης ὁ ἰατρὸς 

ἐκληρονόμησε τὸ ὄνομα»144.   

Αυτοί, οι οποίοι μετονόμασαν τα άτομα, αποκαλύπτονται από τον 

Σέξτο, ο οποίος, αφού περιγράψει τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις πε-

ποιθήσεις τους, διευκρινίζει ότι ο Ηρακλείδης και ο Ασκληπιάδης, πι-

στεύουν ότι η γένεση των όντων προκύπτει από άπειρο πλήθος αρχών, οι 

οποίες είναι ανομοιομερείς και δύνανται να διασπαστούν και αποκαλούν 

αυτές τις αρχές ἀνάρμους ὄγκους145. Φαίνεται ακόμη ότι ο Ηρακλείδης 

αποδεχόταν ότι η ύλη μπορούσε να διασπαστεί σε ακόμη πιο μικρά τμή-

ματα και αποκαλούσε θραύσματα τα ελάχιστα τμήματα της ύλης146. Επι-

πλέον, φαίνεται ότι χρησιμοποίησε αυτήν την θεωρία και στο εγχείρημά 

του να περιγράψει την λειτουργία των αισθήσεων, συμφωνώντας μάλιστα 

και με άλλους φιλοσόφους, δηλώνοντας ότι οι αισθήσεις ενεργούν μόνο 

όταν ταιριάζουν οι πόροι τους σε κάθε περίπτωση και ό, τι γίνεται αντι-

                                                                                                                                                                      

Note on Heraclides Physical Theory”, στο W. Fortenbaugh – E. Pender (Eds.), Hera-

clides of Pontus, οπ. παρ., σελ. 139 – 154.  
144 Fr. 118. Ωστόσο, αναμφίβολα ο Ασκληπιάδης θα απέρριπτε τις όποιες υπερφυσι-

κές προεκτάσεις θα έδινε ο γνωστός για την τάση του στην παραδοξολογία Ηρακλεί-

δης, σε αυτή τη θεωρία. 
145«ἐξ ἀπείρων δ' ἐδόξασαν τὴν τῶν πραγμάτων γένεσιν οἱ περὶ Ἀναξαγόραν τὸν Κλα-

ζομένιον καὶ Δημόκριτον καὶ Ἐπίκουρον καὶ ἄλλοι παμπληθεῖς, ἀλλ' ὁ μὲν Ἀναξαγόρας 

ἐξ ὁμοίων τοῖς γεννωμένοις, οἱ δὲ περὶ τὸν Δημόκριτον καὶ Ἐπίκουρον ἐξ ἀνομοίων τε 

καὶ ἀπαθῶν, τουτέστι τῶν ἀτόμων, οἱ δὲ περὶ τὸν Ποντικὸν Ἡρακλείδην καὶ Ἀσκληπιά-

δην ἐξ ἀνομοίων μέν, παθητῶν δέ, καθάπερ τῶν ἀνάρμων ὄγκων» (Fr. 120), πβ. και 

Fr. 119 a – b.  
146 Fr. 121. Ενδέχεται βέβαια, η ονομασία θραύσματα, να συνιστά μία απλή παραλλα-

γή της περιγραφής των ἀνάρμων ὄγκων  και να μην αποτελεί μία περαιτέρω υποδιαί-

ρεσή τους. Η ίδια η χρήση της λέξης ἄναρμος ωστόσο είναι αρκετά προβληματική, 

καθώς ενδέχεται να δηλώνει τόσο τον εύθραυστο, όσο και τον συμπαγή. Ο W. A. 

Heidel, αποδέχεται ως ορθή τη σημασία εύθραυστος και δηλώνει ότι έτσι, τα θραύ-

σματα αποτελούν απλά μία εναλλακτική εκδοχή του λιγότερο δημοφιλούς ἀναρμος 

ὄγκος (The "ἄναρμοι ὄγκοι” of Heraclides and Asclepiades, οπ. παρ., σελ. 5 – 21). 

Ωστόσο, αν δεχτούμε ότι αυτοί οι όγκοι είναι εύθραυστοι, θα πρέπει όταν θραύονται 

να προκύπτουν μικρότερα τμήματα κ.ο.κ., ώσπου κάποτε να προκύψει ένα ελάχιστο 

και άτομο τμήμα.   
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ληπτό από αυτές, είναι αρμονικά προσαρμοσμένο στο κατάλληλο όργανό 

τους147. 

Η μελέτη των αποσπασμάτων του έργου του Ηρακλείδη επιτρέπει 

να διαφανεί με σαφήνεια το ενδιαφέρον του για το αλλόκοτο, το οποίο 

ίσως να έβρισκε την καταλληλότερη έκφραση στο έργο του Περὶ χρη-

σμῶν ή Περὶ χρηστηρίων, η αυθεντικότητα του οποίου έχει αμφισβητη-

θεί148. Σε αυτό συναντάμε πληροφορίες όπως ότι η Μυρτίλα, μία ιέρεια 

της Δωδώνης, έδωσε στους Θηβαίους έναν δυσοίωνο χρησμό και κά-

ποιος από τους απεσταλμένους την σκότωσε ρίχνοντάς την σε έναν λέβη-

τα με βραστό νερό149, ότι o αρχιτέκτονας Τροφώνιος σχεδίασε τον ναό 

του Απόλλωνα στις Παγασές150, ενώ ακόμη ο Ηρακλείδης ταυτίζει τον 

Σέραπι με τον Πλούτωνα και την Ίσιδα με την Περσεφόνη, ενώ δηλώνει 

ότι το μαντείο στην Κάνωπο ήταν αφιερωμένο στον Πλούτωνα151. Επι-

πλέον, σε αυτό το έργο, επιβεβαιώνει την πίστη στην ύπαρξη πολλών 

συβιλλών, αναφέροντας ότι η όγδοη Σύβιλλα, καταγόταν από το χωριό 

Μαρπησσός του Ελλησπόντου και έζησε τον καιρό του Σόλωνα και του 

Κύρου152. Φαίνεται ακόμη να του αποδίδεται η πίστη ότι κάποια από τις 

Σύβιλλες είχε Φρυγική καταγωγή, ονομαζόταν Άρτεμη και μετέβη στους 

Δελφούς153, ξεκινώντας πιθανότατα και την παράδοση του μαντείου, ενώ 

ο Ηρακλείδης φαίνεται να πίστευε ακόμη ότι υπήρχε και μία Σύβιλλα 

από τις Ερυθρές της Ιωνίας, καλούμενη Ηροφίλη154.      

                                                           
147 «Ἐμπεδοκλῆς Ἀναξαγόρας Δημόκριτος Ἐπίκουρος Ἡρακλείδης παρὰ τὰς συμμετρί-

ας τῶν πόρων τὰς κατὰ μέρος αἰσθήσεις γίνεσθαι τοῦ οἰκείου τῶν αἰσθητῶν ἑκάστου 

ἑκάστῃ ἐναρμόττοντος» (Fr. 122). Πβ. και DK 86 (=Θεόφραστος, Περὶ αἰσθήσεως 7): 

«Ἐμπεδοκλῆς δὲ περὶ ἁπασῶν ὁμοίως λέγει καί φησι τῷ ἐναρμόττειν εἰς τοὺς πόρους 

τοὺς ἑκάστης αἰσθάνεσθαι· διὸ καὶ οὐ δύνασθαι τὰ ἀλλήλων κρίνειν, ὅτι τῶν μὲν εὐρύ-

τεροί πως, τῶν δὲ στενώτεροι τυγχάνουσιν οἱ πόροι πρὸς τὸ αἰσθητόν, ὡς τὰ μὲν οὐχ 

ἁπτόμενα διευτονεῖν, τὰ δ' ὅλως εἰσελθεῖν οὐ δύνασθαι».  
148«σημειούμεθα παρ' Ἡρακλείδῃ ἐν τοῖς Περὶ χρησμῶν, ὅτιπερ καὶ λέγουσί τινες πε-

πλασμένον εἶναι, τὸ «ὦ Πέρση ποικιλόδιφρε ἵν' ἀπὸ χεῖρας ἔχεσθαι» (Fr. 138).  
149 Fr. 136.  
150 Fr. 137.  
151 Fr. 139.  
152 Fr. 131.  
153 Fr. 130. 
154 Fr. 130. Ο Λακτάντιος, προσφέροντας μία αναλυτικότερη περιγραφή των δέκα 

Συβιλλών, μνημονεύει την Πέμπτη ως καταγόμενη από τις Ερυθρές και αναφέρει ως 

Ηροφίλη, ή Δημοφίλη ή Αμάλθεια την έβδομη, σημειώνοντας ότι καταγόταν από την 

Κύμη και ήταν αυτή που πούλησε στον Ταρκύνιο Πρίσκο τα γνωστά βιβλία των προ-

φητειών: «quintam Erythraeam, quam Apollodorus Erythraeus affirmat suam fuisse 

civem, eamque Graiis Ilium petentibus vaticinatam, et perituram esse Troiam, et 

Homerum mendacia scripturum…septimam Cumanam nomine Amaltheam, quae ab 

aliis Demophile vel Herophile nominatur; eamque novem libros attulisse ad regem 

Tarquinium Priscum, ac pro eis trecentos Philippeos postulasse; regemque asper-

natum pretii magnitudinem, derisisse mulieris insaniam: illam in conspectu Regis tres 
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Περιγράφει ακόμη διάφορες μορφές μαντικής, όπως η ονειρομα-

ντεία, αναφέροντας ότι η μητέρα του Φάλαρι διέβλεψε σε όνειρο την 

σκληρότητα του υιού της155, καθώς και ότι μια γυναίκα από την Ιμέρα 

προέβλεψε σε ένα όνειρο, ότι ο Διονύσιος θα γίνει τύραννος156. Περιγρά-

φει τον θαυμασμό του Αλεξάνδρου για τον Όμηρο, αναφέροντας ότι ο 

Μακεδόνας βασιλιάς είδε στον ύπνο του την μορφή ενός ηλικιωμένου να 

του υποδεικνύει έμμετρα τον τόπο, όπου θα χτιζόταν η Αλεξάνδρεια, ενώ 

ακόμη εξιστορεί ότι ο Αλέξανδρος χάραξε το σχέδιο της πόλης με αλεύρι 

και αμέσως εμφανίστηκαν πτηνά, τα οποία το έφαγαν και αυτό ερμηνεύ-

θηκε ως σημάδι ότι η πόλη θα γινόταν μεγαλειώδης και θα καθίστατο 

τροφός του κόσμου157. Αναφέρει ακόμη ότι η Λιβυκή φυλή των Νασαμό-

νων επισκέπτεται τους τάφους των συγγενών, προκειμένου να πληροφο-

ρηθεί τα μελλούμενα158 και ότι οι καταγόμενοι από τον Ίαμο μάντεις, α-

σκούσαν την πυρομαντεία αλλά και την μαντική τέχνη της ερμηνείας των 

δορών των θυσιασμάτων, εξετάζοντας αν οι σχισμές τους ήταν ευθείες ή 

μη159. Δηλώνει επιπλέον ότι η φύση δύναται να αποτελέσει πηγή πρό-

βλεψης, όσων πρόκειται να συμβούν, αναφέροντας ότι στην Κέα, μία 

φορά το χρόνο, μέσω της παρατήρησης της ανατολής του Σείριου, μα-

ντεύουν αν η ακόλουθη χρονιά θα φέρει υγεία ή ασθένεια, καθώς αν το 

άστρο ανατείλει θολό, αυτό αποτελεί προάγγελο μιας πυκνής ατμόσφαι-

ρας, η οποία θα επιφέρει ανθυγιεινούς υδρατμούς, ενώ αν το άστρο προ-

βάλει φωτεινό και λαμπρό, η ατμόσφαιρα θα είναι ελαφριά και καθαρή, 

συμβάλλοντας έτσι στην υγεία160. 

Συνοψίζοντας, καθίσταται εμφανές ότι ο Ηρακλείδης υπήρξε ένας 

φιλόσοφος διακατεχόμενος από ποικίλα ενδιαφέροντα, αλλά και καθυπο-

ταγμένος με αφοσίωση στη μελέτη – και εν μέρει στην πρακτική, αν έ-

χουν βάση οι διηγήσεις σχετικά με την απόπειρά του να νομιστεί αθάνα-

τος – του αποκρυφισμού. Το σχετικό ενδιαφέρον του θα επαρκούσε εν-

δεχομένως για να χαρακτηριστεί ως ένας πρώιμος νεοπλατωνικός, καθώς 

συνδυάζει την πίστη στο υπερφυσικό με την αστρονομία και τη φυσική 

και ίσως η ύπαρξη μιας σχετικής τάσης στην Ακαδημία μετά τον θάνατο 

του Πλάτωνα να εξηγεί τον μεγάλο αριθμό ψήφων, τον οποίο έλαβε ο 

Ηρακλείδης. Επιπλέον, αντιμετωπίζει αδιαμφισβήτητα με σοβαρότητα τα 

                                                                                                                                                                      

combussisse, ac pro reliquis idem pretium postulasse» (Fr. 131 a = Divinae Instu-

tiones I 6, 8). 
155 Fr. 132. Συγκεκριμένα είδε σε όνειρο το άγαλμα του Ερμή να ρίχνει αίμα από ένα 

δοχείο, το οποίο κρατούσε και όταν το αίμα άγγιξε το έδαφος, ανάβλυσε σαν πίδακας 

καλύπτοντας όλο το σπίτι.   
156 Fr. 133.  
157 Fr. 140.  
158 Fr. 134.  
159 Fr. 135.  
160 Fr. 141.  
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διάφορα θέματα που μελετά, κατορθώνοντας να ελίσσεται με ευχέρεια 

ανάμεσα στα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, δίχως να δυσκο-

λεύεται να προσκολληθεί ή και να απομακρυνθεί από αυτά κατά το δο-

κούν. Αν και ξεκίνησε από την Ακαδημία και μετέβη στο Λύκειον, δεν 

πρέπει να αισθάνθηκε έντονα την ανάγκη να υποστηρίξει με προσήλωση 

κάποια από τις δύο σχολές, τείνοντας περισσότερο προς έναν συνδυασμό 

διαφόρων φιλοσοφικών στοιχείων, ο οποίος προσιδιάζει στον εκλεκτικι-

σμό.  
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3. Μένων – η μελέτη της ιστορίας της ιατρικής 

επιστήμης υπό το πρίσμα της Περιπατητικής φιλοσο-

φίας 

Το Λύκειον εκδήλωσε ενδιαφέρον και για τη σπουδή της ιατρικής, 

γεγονός το οποίο δεν είναι παράδοξο, αφού αυτή η επιστήμη βρίσκεται 

στις καταβολές του ιδρυτή της σχολής, του οποίου ο πατέρας, ασκούσε 

το επάγγελμα του ιατρού. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με την ια-

τρική, συγγράφοντας και σχετικό έργο, το οποίο τιτλοφορούσε Ἰατρικὰ1, 

από το οποίο διατηρούνται ελάχιστες αναφορές, στις οποίες μνημονεύε-

ται ότι η τροφός του Τίμωνος περνούσε δύο μήνες του χρόνου σε μία 

σπηλιά, καταστέλλοντας όλες τις σωματικές της λειτουργίες, εκτός της 

αναπνοής και ότι στα Μενώνεια, περιγράφεται ως σύμπτωμα ηπατικής 

βλάβης, η παρατήρηση και το κυνήγι τρωκτικών2. Αυτό το έργο ίσως πε-

ριείχε επιπλέον μία ιστορική αναδρομή της ιατρικής, όπως υπαινίσσεται 

η αναφορά σε ιατρό με το όνομα Στράτων3, ενώ συναντάμε ακόμη μία 

αναφορά στις ιδιότητες του μητρικού γάλακτος σαν αντίδοτο για τη δη-

λητηρίαση, η οποία προκαλείται από φυτά, όπως το δορύκνιο και ο υο-

σκύαμος4. Επίσης, ο Caelius Aurelianus, αναφέρει ότι ο Αριστοτέλης, 

συνέταξε ένα έργο, το οποίο έφερε τον τίτλο Περί βοηθημάτων (de adi-

utoriis)5, καθώς και ότι πραγματευόμενος τα αίτια της μανίας, εντόπιζε 

την αιτία της στην αύξηση της θερμότητας και συνιστούσε για την αντι-

μετώπισή της τη χρήση ουσιών, οι οποίες ψύχουν τον οργανισμό, παρα-

γνωρίζοντας την αντίληψη, κατά την οποία αυτή η αύξηση της θερμότη-

τας συνιστά σύμπτωμα και δεν αποτελεί αίτιο6.  

                                                           
1 Διογένης Λαέρτιος V 25 και γενικά Rose Fr. 373 – 379. Γενικότερα για την ιατρική 

στην αρχαία Ελλάδα βλ., Δ. Λυπουρλής, Ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα - Από τον Όμη-

ρο στον Ιπποκράτη, Κείμενα και εικόνες, Επίκεντρο, Θεσ/νικη, 2008, ενώ ειδικότερα 

για τη δραστηριότητα του Αριστοτέλη και της σχολής σε αυτόν τον τομέα, βλέπε και 

P.J. Van Der Eijk, Medicine and Philosophy in Classical Antiquity – Doctors and Phi-

losophers on Nature, Soul, Health and Disease, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 2005, σελ. 139 – 275 και S. M. Modell, “Aristotelian Influence in the For-

mation of Medical Theory”, The European Legacy – Towards New Paradigms 15 

(2010), σελ. 409 – 424.  
2 Πλούταρχος, Συμποσιακά VIII 9,3 (=Rose Fr. 375)..  
3 Διογένης Λαέρτιος V 61 (=Rose Fr. 374). 
4 Plinius, Naturalis Historia XXVIII, 74 (=Rose Fr. 376).  
5 Celeres Passiones II 13, 87 (=Rose Fr. 377). Αυτή την ελληνική απόδοση του τίτ-

λου πιθανολογεί ο P.J. Van der Eijk (Medicine and Philosophy in Classical Antiquity 

– Doctors and Philosophers on Nature, Soul, Health and Disease, Cambridge Univer-

sity Press, Cambridge, 2005, σελ. 264). 
6 «alii frigidis usi sunt rebus, passionis causam ex fervore venire suspicantes, ut Aris-

toteles et Diocles, nescii quoniam fervor innatus sine dubio tumoris est signum et non 
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Ο Αριστοτέλης συνδέει την εμφάνιση των ασθενειών με την δια-

τροφή, δηλώνοντας ότι η τροφή που διοχετεύεται σε κάθε μέρος του σώ-

ματος, προπαρασκευάζεται από τη θερμότητα, ώστε να είναι κατάλληλη 

για το συγκεκριμένο μέρος του σώματος και σε περίπτωση κατά την ο-

ποία η θερμότητα είναι ανεπαρκής, το μέρος χάνει την αποτελεσματικό-

τητά του και νοσεί: «δεῖ δὲ νοῆσαι τὴν εἰς ἕκαστον μόριον ἀφικνουμένην 

τροφὴν ὅτι πέττει μὲν ἡ ἐν ἑκάστῳ οἰκεία θερμότης, ἀδυνατούσης δὲ φθεί-

ρεται καὶ πήρωσις γίγνεται ἢ νόσος. ἀκριβέστερον δὲ περὶ τῆς τοιαύτης 

αἰτίας ὕστερον λεκτέον ἐν τοῖς περὶ αὐξήσεως καὶ τροφῆς»7. Επιπλέον, κα-

τά τη διάρκεια της ασθένειας, ολόκληρο το σώμα είναι ελλιπές σε φυσική 

θερμότητα και έτσι ακόμη και τα μικρότερα μέρη του συμμετέχουν σε 

αυτή την αδυναμία και σχηματίζονται πολλά υπολείμματα σε αυτό: «ἐν 

τῇ ἀρρωστίᾳ, ὥσπερ καὶ τὸ ὅλον σῶμα ἐν ἐνδείᾳ φυσικῆς θερμότητός 

ἐστιν, οὕτω καὶ τῶν ἄλλων μορίων καὶ τὰ πάνυ μικρὰ μετέχει τῆς ἀρρω-

στίας ταύτης. περίττωμα δὲ πολὺ ἐγγίγνεται ἐν τοῖς σώμασι καὶ ἐν τοῖς μο-

ρίοις»8.   

Η ανατομία και η ιατρική, αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης και 

του Κλέαρχου, ο οποίος συνέγραψε το έργο Περί σκελετῶν9, αλλά και 

του Θεόφραστου, καθώς και του Στράτωνα, οι οποίοι συνέταξαν αρκετά 

σχετικά συγγράμματα10. Φυσικά, συνιστά σημαντική συμβολή στην με-

                                                                                                                                                                      

ut existimant passionis causa. Quare peiorare necesse est et maiorem furorem fiery, 

quum frigid curatione corpora densentur» (Τardae Passiones I v 173 = Rose Fr. 378).  
7 Περί ζώων γενέσεως 784 a 34 – b 3.  
8 Περί ζώων γενέσεως 784 b 25 – 29. Οι ασθένειες, ενδέχεται να προκύψουν ακόμη 

κατά την περίοδο, που ο οργανισμός είναι περισσότερο ευάλωτος εξαιτίας διαφόρων 

παραγόντων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των γυναικών, οι οποίες όταν δεν 

βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, είναι επιρρεπείς σε ασθένειες κατά τη διάρ-

κεια της εμμήνου ρήσης (775 b 5 – 24). Στο ψευδο – αριστοτελικό σύγγραμμα Περί 

ἀκουστῶν αναφέρεται επιπλέον, ότι οι ασθένειες επηρεάζουν και άλλα χαρακτηριστι-

κά του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα η χροιά της φωνής, αφού οι ασθενείς, οι υ-

ποσιτισμένοι και όσοι πονούν, δεν μπορούν να εκπνεύσουν αέρα σε μεγάλες ποσότη-

τες: «διὸ καὶ τῶν παιδίων γίγνονται λεπταί, καὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν εὐνούχων, 

ὁμοίως δὲ καὶ τῶν διαλελυμένων διὰ νόσον ἢ πόνον ἢ ἀτροφίαν· οὐ δύνανται γὰρ πολὺ 

τὸ πνεῦμα διὰ τὴν ἀσθένειαν ἐκπέμπειν» (803 b 19 – 23). Επιπλέον, στην επίσης ψευ-

δο – αριστοτελική πραγματεία Περί χρωμάτων, επισημαίνεται ότι η διατροφή δια-

δραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του οργανισμού, αφού η αδυναμία εξασφάλι-

σης της στοιχειώδους ποσότητας τροφής, επιφέρει πρόωρη ωρίμανση και εξασθένιση 

του χρώματος του δέρματος, η οποία αποτελεί ένδειξη αδυναμίας: «ὅταν γὰρ ἀσθενή-

σωσι τῇ γενέσει, πάντα τὰ τοιαῦτα διὰ τὴν ὀλιγότητα τῆς τροφῆς πρὸ ὥρας ἐκπεττόμενα 

γίνεται λευκά» (798 a 28 – 30).  
9 Fr. 106 – 110.  
10 Κάποιοι από τους τίτλους των έργων του Θεόφραστου είναι: Περὶ χυμῶν, χροῶν, 

σαρκῶν, Περὶ ἐπιλήψεως, Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων, Περὶ ἱδρώτων, Περὶ λοιμῶν, 

Περὶ λιποψυχίας, Περὶ μελαγχολίας, Περὶ παραλύσεως, Περὶ πνιγμοῦ, Περὶ παρα-

φροσύνης (Διογένης Λαέρτιος V 43 – 45). Σχετικά με το έργο του Στράτωνα, βλέπε 

Fr. 94 – 104. Μερικοί από τους τίτλους των έργων του είναι: Περὶ τοῦ πνεύματος, 
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λέτη της ιατρικής, όπως αναπτύχθηκε στο Λύκειον, η μελέτη του Μένω-

να, με την οποία φαίνεται ότι επιχειρήθηκε να καταγραφεί η ιστορία της 

ιατρικής επιστήμης.  

Ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά σχετικά με τον Μένωνα, εκτός του 

ότι υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη, έδρασε κατά το δεύτερο μισό του 

τέταρτου αιώνα και εντός των πλαισίων του εγκυκλοπαιδικού προγράμ-

ματος της σχολής, ανέλαβε να συντάξει ένα έργο το οποίο θα πρόβαλλε 

την ιστορία της ιατρικής, το οποίο ενδέχεται να έφερε τον τίτλο ἰατρική 

συναγωγή, αλλά ήταν γνωστό και ως Μενώνεια11, ενώ συχνά αρκετοί θε-

ωρούσαν ως συγγραφέα αυτού του έργου τον ίδιο τον Αριστοτέλη: 

«ὥσπερ γε πάλιν εἰ τὰς τῶν παλαιῶν ἰατρῶν δόξας ἐθέλοις ἱστορῆσαι, πά-

ρεστί σοι τὰς τῆς ἰατρικῆς συναγωγῆς ἀναγνῶναι βίβλους ἐπιγεγραμμένας 

μὲν <Ἀριστοτέλει> ὁμολογουμένας δὲ ὑπὸ τοῦ Μένωνος, ὃς ἦν μαθητὴς 

αὐτοῦ, γεγράφθαι, διὸ καὶ <Μενώνεια> προσαγορεύουσιν ἔνιοι ταυτὶ τὰ 

βιβλία. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ὁ Μένων ἐκεῖνος ἀναζητήσας ἐπιμελῶς τὰ διασω-

ζόμενα κατ' αὐτὸν ἔτι τῶν παλαιῶν ἰατρῶν βιβλία, τὰς δόξας αὐτῶν 

ἐκεῖθεν ἀνελέξατο. τῶν δ' ἤδη διεφθαρμένων...οὐκ ἠδύνατο γράψαι»12.  

Αν και το έργο έχει χαθεί, διατηρείται ένα απόσπασμά του στο έρ-

γο του ανώνυμου συγγραφέα, τον οποίο αποκαλούμε Anonymous Lon-

diniensis και σε αυτό το απόσπασμα παρατίθενται οι αντιλήψεις διαφό-

ρων ιατρών και φιλοσόφων σχετικά με τα γενεσιουργά αίτια των νό-

σων13. Έτσι, σε αυτό το κείμενο, διακρίνονται δύο αντιλήψεις σχετικά με 

το ζήτημα της προέλευσης των διαφόρων ασθενειών, αφού κάποιοι υπο-

στηρίζουν ότι οι ασθένειες δημιουργούνται από τα περισσώματα (αχώ-

νευτα κατάλοιπα της τροφής), ενώ άλλοι εντοπίζουν την πηγή της εμφά-

νισης των ασθενειών στα στοιχεία: «οἱ μ(ὲν) γ(ὰρ) εἶπον γί(νεσθαι) νό-

                                                                                                                                                                      

Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης, Περὶ νόσων, Περὶ κρίσεων, Περὶ τῶν μεταλλικῶν, Περὶ ἰλίγ-

γου καὶ σκοτώσεων, Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως (Διογένης Λαέρτιος V 59). 
11 Πλούταρχος, Συμποσιακά 377 c (=Rose Fr. 375): «καὶ μὴν ἔν γε τοῖς Μενωνείοις 

σημεῖον ἡπατικοῦ πάθους ἀναγέγραπται τὸ τοὺς κατοικιδίους μῦς ἐπιμελῶς παραφυλάτ-

τειν καὶ διώκειν». Βλ. γενικότερα για τον Μένωνα και V. Boudon Millot, “Ménon”, 

στο Dictionnaire des Philosophes Antiques Vol. IV, R. Goulet (ed.), CNRS-Editions, 

Paris, 2005, σελ. 482 – 484.  
12 Rose Fr. 373. Ενδεικτικά βλέπε ακόμη και Anonymous Londinensis, Iatrica V 35 – 

37: «Ἱπποκράτης δέ φ(ησιν) αἰ(τίας) (εἶναι) τῆς νόσου τὰς φύσας, καθὼς διείληφεν περὶ 

αὐτοῦ Ἀριστοτέλης». Ενδεχομένως αυτή η αντίληψη να οφείλεται εν μέρει και στο γε-

γονός ότι ο πατέρας του Σταγειρίτη ασκούσε το επάγγελμα του ιατρού, οπότε αρκετοί 

πιθανόν να θεώρησαν λογικό επακόλουθο, καθώς ο Αριστοτέλης ήταν υιός ενός ια-

τρού να ασχοληθεί και ο ίδιος με την μελέτη αυτής της επιστήμης.    
13 Βλέπε σχετικά με αυτό το αποδιδόμενο στον Μένωνα χωρίο και D. Manetti, “‘Aris-

totle’ and the Role of Doxography in Anonymous Londiniensis”, στο Ancient Histo-

ries of Medicine – Essays in Medical Doxography and Historiography in Classical 

Antiquity, P. J. Van Der Eijk (ed.), Brill, Leiden, 1999, σελ. 95 – 114.     
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σους παρὰ ⌈τὰ⌋ περισσώμα⌈τα⌋ τὰ γινόμενα ἀπὸ τῆς τροφῆς,  οἱ δὲ παρὰ τὰ 

στοιχεῖα»14.   

Ο Μένων ξεκινά την παρουσίαση όσων αποδέχονται ότι τα περισ-

σώματα  ευθύνονται για την εμφάνιση των νοσημάτων από τον  Ευρυφώ-

ντα τον Κνίδιο, ο οποίος εξέφραζε την άποψη ότι ο οργανισμός νοσεί, 

όταν η κοιλιά δεν αποβάλλει την τροφή, την οποία έχει λάβει, δημιουρ-

γώντας έτσι κάποιο πλεόνασμα ακατέργαστης τροφής, το οποίο καταλή-

γει στην περιοχή του κεφαλιού και παράγει ασθένειες, ενώ εντόπιζε τα 

αίτια της δημιουργίας αυτού του πλεονάσματος τροφής στην κακή πεπτι-

κή λειτουργία: «Εὐρ[υ]φῶ̣ν̣ [γ(άρ)] τοι ⌈ὁ Κνίδιος⌋ οἴεται τὰς νόσους ἀπο-

τελε̣ῖ[̣σθ]α̣ι ̣ τρόπωι τοιούτωι· ’ὅτ̣α̣ν ἡ κοιλί̣α̣, φ(ησίν), τ̣ὴν ληφ-

θεῖσαν τροφὴν μ̣ὴ ἐκπέμπῃ̣, ἀπογεννᾶται  περισσώματα, ἃ δὴ ἀνενεχθέντ⌈α⌋ 
ὡς τοὺς κ(ατὰ) τὴ̣ν κεφαλὴν τόπους ἀποτελεῖ τὰ[ς νός]ους· ὅταν μ(έν)τοι 

γε λεπτὴ καὶ καθα̣ρ̣[ὰ] ὑ(πάρχῃ) ἡ κοιλία, δεόντως γίνεται ἡ πέψις· [ὅτ]α̣ν 

δὲ μὴ ᾖ τοιαύτη, συ[μβα]ίν̣ει τὰ̣ προκείμενα γί(νεσθαι)»15.  

Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο Ηρόδικος ο Κνίδιος, συμφωνώντας με 

τον Ευρυφώντα, αποδέχεται την συμβολή της πλεονάζουσας τροφής στην 

δημιουργία των νοσημάτων, αλλά διαφοροποιούνταν από αυτόν διευκρι-

νίζοντας ότι εξαιτίας της κακής πεπτικής λειτουργίας δημιουργούνται πε-

ρισσώματα, τα οποία παράγουν επιβλαβή υγρά (συγκεκριμένα ένα όξινο 

και ένα πικρό), ενώ οι διάφορες ασθένειες προκύπτουν ανάλογα με το 

ποσοστό του υγρού, το οποίο επικρατεί, και επιπλέον αποδίδει ακόμη 

σημασία και στην περιοχή του σώματος, όπου θα συγκεντρωθούν αυτά 

τα υγρά16.    

                                                           
14 Anonymous Londinensis, Iatrica ΙV 26 – 28. Βλέπε σχετικά με τη σημασία και τον 

ρόλο της δίαιτας, της διατροφής αλλά και του τρόπου διαβίωσης για την υγεία του 

οργανισμού και I. M. Lonie, “A Structural Pattern in Greek Dietetics and the Early 

History of Greek Medicine”, στο Medical Histoty 21 (1977), σελ. 235 – 260, ενώ 

βλέπε γενικά σχετικά με τις αντιλήψεις των Ελλήνων περί υγείας και ευζωίας, V. 

Smith, Clean – A History of Personal Hygiene and Purity, Oxford University Press, 

Oxford, 2007, σελ. 74 – 101. Ειδικότερα σχετικά με τα περισσώματα βλέπε R. O. 

Steuer και J.B. de C.M. Saunders, Ancient Egyptian and Cnidian Medicine – The Re-

lationship of their Aetiological Concepts of Disease, Berkeley, 1959, σελ. 7 – 16.     
15Anonymous Londinensis, Iatrica IV 31 – 40.  
16 IV 40 – V 34 «Ἡρόδικος δὲ ὁ Κν[ίδ]ι[ος] λ[έγ]ων περὶ τῆς τ(ῶν) νόσων αἰ(τίας) καὶ 

αὐτὸς κατ[ὰ] μ(έν) [τι ς]υναγορεύε̣ι̣ τῶι Εὐρυφῶντι, κ(ατὰ) δέ τι διαφέρει· καθ' ὃ μ(ὲν) 

γ(ὰρ)  καὶ αὐτὸς τὰ περισσώματα αἴτια λέγει τῆς νόσου (εἶναι), συμφέρεται· καθ' ὃ δέ 

φ(ησιν) μὴ διὰ τὸ τὴν κοιλίαν καθαρὰν εἶναι ἢ λεπτ[ήν], διαλλάσσει χρώμενος αἰ(τίᾳ) 

τοιαύτῃ· ὅταν γ(ὰρ) ἀκεινη<τή>σαντες οἱ ἄνθρωποι προσενέγκωνται τροφήν, συμβαί-

νει τα̣ύ̣τ̣ην μὴ διοικεῖσθαι, ἀλ(λὰ) λιτὴν καὶ ἀκατέργαστον παρακειμένην εἰς περισσώμα-

τα ἀναλύεσθαι. ἐγ μ(έν)τοι γε τῶν περισσωμάτ(ων) ἀποτελεῖσθαι δισσὰς ὑ̣γρότητας, μί-

αν μ(ὲν) ὀξεῖαν, τὴν δὲ ἑτέραν πικράν, καὶ παρὰ τὴν ἑκατέρας ἐπικράτειαν διάφορα 

γ(ίνεσθαι) τὰ πάθη. λέγει δὲ ὡς παρ<ὰ> τὴν τούτ(ων) ἐπίτασιν ἢ ἄνεσιν διάφορα ἀπο-

γενν[ᾶ]σθαι τὰ πάθη, οἷόν τι λέγω, ἐὰν ἀνειμένη μᾶλλον ᾖ ⌈ἡ⌋ ὀξεῖα καὶ μὴ ἄκρατος, 

ἀναλόγως δὲ καὶ ἡ πικρὰ μὴ ἄγαν ᾖ πικρά, ἀλ(λὰ) ἐλασς<όν>ως ἔχῃ, ἢ ἐπιτεταμέναι 
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Έπειτα αναφέρεται στον Ιπποκράτη, ο οποίος, σύμφωνα με την εκ-

δοχή του Μένωνα17, εντόπιζε στις αναπνοές την γενεσιουργό αιτία των 

ασθενειών, καθώς υποστήριζε ότι διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο η πο-

σότητα των λαμβανόμενων τροφών, η ποικιλία τους, αλλά και η περί-

πτωση να ήταν αυτές αρκετά ισχυρές και συνεπώς δύσπεπτες, παράγο-

ντες, οι οποίοι οδηγούσαν στη δημιουργία περισσωμάτων, τα οποία με τη 

σειρά τους δημιουργούν αέρια, που εν τέλει αποτελούν τη γενεσιουργό 

αιτία των ασθενειών18.  

Αυτή η θεωρία στηρίζεται στην σημασία, την οποία, κατά τον Μέ-

νωνα, απέδιδε ο Κώος ιατρός στον αέρα, καθώς πρέσβευε ότι αυτός απο-

τελεί το σημαντικότερο και περισσότερο αναγκαίο στοιχείο του οργανι-

σμού, αποδίδοντας την υγεία στην ελεύθερη διέλευσή του στο σώμα και 

την νόσο στην παρεμπόδιση αυτής της διέλευσης. Συνεπώς, όταν προκύ-

πτουν κατάλοιπα τροφών, αυτά παράγουν αέρια, τα οποία δημιουργούν 

τις ασθένειες, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους, όπως διαφέρουν τα αέ-

ρια, τα οποία τις δημιουργούν, αφού αυτά οδηγούν στην νόσο, αν είναι 

πολλά, αν είναι λίγα ή ακόμη αν αλλάζει η ποιότητά τους, πράγμα το ο-

ποίο προκύπτει σε συνθήκες έντονης ζέστης ή δριμύτατου ψύχους 19 . 

Φαίνεται ότι ο Μένων, ενώ εντοπίζει την αιτιοκρατική αντίληψη της Ιπ-

ποκρατικής σχολής, δεν καταφέρνει να διακρίνει την άποψή της σχετικά 

με τα πολυπαραγοντικά αίτια των ασθενειών και αυτό πρέπει να οφείλε-

ται στον συνοπτικό χαρακτήρα του έργου, αφού το ζητούμενο είναι να 

παρατεθεί ένας συνοπτικός κατάλογος ιατρών στο πλαίσιο του εγκυκλο-

παιδικού έργου της σχολής.  

Ο Μένων δηλώνει επίσης ότι ο Αλκαμένης από την Άβυδο, συμ-

φωνεί με τον Ευρυφώντα ότι τα περισσώματα είναι υπεύθυνα για την εμ-

φάνιση των νοσημάτων, αλλά αποδίδει μεγαλύτερη σημασία από αυτόν 

στον ρόλο που κατέχει το κεφάλι στη δημιουργία τους, πρεσβεύοντας ότι 

                                                                                                                                                                      

ὦσιν, διάφορ̣α γενής<ες>θ(αι) καὶ τὰ πάθη κατὰ τὰς τ(ῶν) ὑγροτήτ(ων) κράς<ε>ις. 

καὶ παρὰ τοὺς τόπους δὲ διάφορα ἔσται τὰ πάθη· ἐὰν μ(ὲν) λόγου εἵνεκα ἐπὶ κεφαλὴν 

οἰσθῇ ἡ πικρὰ ὑγρότης, τἀτὸ γενήσεται πάθος, ἐὰν δὲ νῦν μ(ὲν) ἡ πικρὰ ⟦τ̇η̇ς̇⟧ εἰς τὴν 

κεφαλ(ὴν) ἐνεχθῇ, νῦν δὲ ἡ ὀξεῖα, γεν[ή]σεται διαλλάσσοντα τὰ πάθη. ἀλ(λὰ) γ̣(ὰ̣ρ̣) καὶ 

παρ' αὐτοὺς ⌈τοὺς⌋ τόπους γενήσεται διαλλάσσοντα τὰ πάθη, ὅταν διάφοροι ὦσιν, ἐ̣φ̣' 

οὓς ἡ ἐπιφορά· παρὰ γ(ὰρ) τὸ ἐπὶ κεφαλὴν ἢ ἐπὶ ἧπαρ ἢ σπλῆνα φέρεσθαι τὰς ὑγρό̣τη̣τ̣ας 

διαφέροντα ἀποτελεσθήσεται τὰ πάθη. καὶ ἐν τούτοις ἡ τοῦ Ἡροδίκου δόξα».  
17 Ωστόσο, στη συνέχεια του κειμένου ο συγγραφέας παραθέτει μία διαφορετική ά-

ποψη, την οποία παρουσιάζει ως την πραγματική θέση του Ιπποκράτη και η οποία δεν 

συμφωνεί με όσα αποδίδει στον Κώο ιατρό ο Μένων: «[καὶ ὡ]ς μ(ὲν) ὁ Ἀριστοτέλης 

οἴεται περὶ Ἱπ[ποκράτο]υς, ταῦτα. ὡς δὲ αὐτὸς Ἱπποκράτης λέγει, γί(νεσθαι) τὰς νό-

σους…» (VI 42 – VII 1). Πβ. και VII 37 – 40: «[ἐκεῖνο] μέντοι γε ῥ̣ητέ̣ον, διό̣τ̣[ι 

ἄλ]λ̣ως [Ἀριστοτέλης περὶ τοῦ Ἱπποκράτους λέγε[ι καὶ] ἄλλως αὐτός φ(ησιν) γ̣ί̣(ν̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣) 

τὰς [νό]σο̣[υς [π(αρὰ) τὰς διαφορὰς τ(ῶν) ἐν τῇ συστά]σε̣ι̣ φύσεων ἀνθ[ρωπ…]».     
18 V 35 – VI 12.  
19 VI 13 – VI 43.  
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τα περισσώματα συγκεντρώνονται στο κεφάλι, ενισχύονται από αυτό και 

έπειτα αποστέλλονται σε όλο το σώμα: «ὁ <Ἀ>βυδην̣ὸς Ἀλκαμέ̣ν̣[ης] λέ-

γει γί(νεσθαι) τὰς νόσους, ὥς φ̣(η̣σι̣ν̣̣) π[ερὶ] αὐτοῦ Ἀριστοτέλης, διὰ τὰ 

π[ερισσώ]ματα τὰ ἀπὸ τῆς τρο[φῆ]ς κατασκευα]ζόμενα·αἴ(τια) γ(ὰρ) ταῦτα 

τ(ῶν) νό[σων (εἶναι). κ(ατὰ)] τοῦτο μ(έν)τοι γε διάφορος φαί[νεται π]ρὸς 

τὸν Ε̣ὐ̣ρυφῶντα, καθ' ὅσον κ[ατά τι] μὲν τὴν κεφαλὴν εἶπεν ἐπικουρ̣ικὴν 

γί(νεσθαι) τ(ῶν) περιττωμάτ(ων), ἁ[πλῶς] δὲ ὁ̣ Ἀλκ̣αμένης εἶπεν· ‘ἀνα-

τρ̣[έχοντα] [μ]ὲν ὡς τὴν κεφαλὴν τὰ περις[σώμα]τ̣α γ̣ί(̣ν̣ε̣τ̣α̣ι)̣ ἐπιχορηγού-

μενα πρὸς τῆς κε]φαλῆς καὶ ἐπιπεμπόμενα τῶι ὅλῳ σώ̣μ̣̣ατι τὰς νόσους 

ἐμπ̣ο̣̣ιε̣̣ῖ»̣20.  

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των ιατρών, οι οποίοι αποδίδουν την 

εμφάνιση των νοσημάτων στην κακή πεπτική λειτουργία, μνημονεύει ότι 

ο Τιμόθεος ο Μεταποντίνος, υποστήριζε ότι, όταν η κεφαλή είναι υγιής, 

η τροφή μεταφέρεται από αυτήν σε όλο το σώμα και ο οργανισμός είναι 

υγιής, αλλά όταν η κεφαλή νοσεί, επιφέρει ασθένειες, διότι οι δίοδοι από 

τις οποίες μεταφέρεται η τροφή στον υπόλοιπο οργανισμό φράζουν. Έ-

τσι, τα περισσώματα, καθώς δεν έχουν διέξοδο, συγκεντρώνονται στην 

κεφαλή και μετατρέπονται σε άλατα και δριμεία υγρασία, ενώ αν παρα-

μείνουν σε αυτό το σημείο περισσότερο, δημιουργούν ρήγμα, από το ο-

ποίο μεταφέρονται σε άλλο σημείο του οργανισμού και από αυτό το ση-

μείο, όπου θα καταλήξουν, εξαρτάται και η φύση της ασθένειας. Επιπλέ-

ον, ο Τιμόθεος εντόπιζε τα αίτια, τα οποία ενδέχεται να κάνουν την κε-

φαλή να νοσήσει στο υπερβολικό ψύχος, την έντονη ζέστη ή σε χτύπημα 

που πιθανόν θα δεχτεί αυτή21.  

Ο Μένων δήλωνε ακόμη ότι ο Αίας διατεινόταν ότι οι νόσοι οφεί-

λονται στον καθαρισμό του εγκεφάλου, διευκρινίζοντας ότι αυτός πραγ-

ματοποιείται από τις εισόδους της κεφαλής, τη μύτη, τα αυτιά, το στόμα 

και τους οφθαλμούς και η ύπαρξη της υγείας ή της νόσου στον οργανι-

σμό, εξαρτάται από την απόκλιση αυτών των καθαρισμών, αφού σε περί-

πτωση κατά την οποία αυτοί βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, ο οργανι-

σμός είναι υγιής, αλλά αν τελούν σε υπερβολή, ο οργανισμός νοσεί22.  

Επίσης ανέφερε ότι ο Ηρόδικος από την Συλημβρία, απέδιδε την 

εμφάνιση των νοσημάτων στον τρόπο διαβίωσης, επισημαίνοντας ότι αυ-

τός είναι σύμφωνος με τη φύση, όταν χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

όσων πόνων και κόπων είναι αναγκαίοι, γεγονός το οποίο οδηγεί στην 

καλή πεπτική λειτουργία23. Αν αντιθέτως, ο τρόπος διαβίωσης είναι αντί-

                                                           
20 VII 40 – VIII 10.  
21 VIII 10 – 34.  
22 VIII 35 – 45.  
23 ΙΧ 20 – 36. Ορισμένοι μελετητές εκφράζουν επιφυλάξεις όσον αφορά την ταύτιση 

του Ηρόδικου, ο οποίος μνημονεύεται από τον ανώνυμο συγγραφέα με τον ιατρό από 

τη Συλημβρία (Βλ. σχετ. D. Manetti, “Physician Contemporaries of Hippocrates– 

Problems in Identifying the Physician Known as Herodicus”, στο Studies in Ancient 
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θετος με τη φύση, παρουσιάζονται ασθένειες και ο Ηρόδικος συνιστούσε 

στους ασθενείς να ασκούνται, ώστε να ανακτήσουν την υγεία τους, ενώ 

αποκαλούσε την ιατρική «ἔντεχνον] ἀγωγὴν εἰς τὸ κ(ατὰ) φύσιν»24.  

Ο Μένων μνημονεύει ακόμη ότι ο Ίππων από τον Κρότωνα, υπο-

στήριζε ότι η ὑγρότης, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό των σωμάτων, 

με το οποίο αυτά αισθάνονται, καθορίζει την κατάσταση ενός οργανι-

σμού, αφού αν αυτή είναι σε καλή κατάσταση, το σώμα είναι υγιές, αλλά 

σε περίπτωση κατά την οποία αυτή ξηραίνεται, επέρχεται ο θάνατος, ενώ 

επιπλέον, η ὑγρότης συνδέεται με τις ασθένειες, καθώς οι αλλαγές στη 

θερμοκρασία επηρεάζουν την πυκνότητά της25.  

Επιπλέον δήλωνε ότι ο Θρασύμαχος από τις Σάρδεις απέδιδε την 

προέλευση των ασθενειών στο αίμα, αφού αυτό μεταβάλλεται από τις 

αλλαγές στη θερμοκρασία και παράγει χολή, φλέγμα και σήψη, τα οποία 

προκαλούν τις νόσους26, ενώ ο Δέξιππος ο Κώος εντοπίζει την αιτία των 

νοσημάτων στα περισσώματα της τροφής, τα οποία είναι η χολή και το 

φλέγμα, ουσίες που αποτελούν παράγωγα του οργανισμού και διαταράσ-

σονται από διάφορες συνθήκες, με αποτέλεσμα να μεταλλάσσονται και 

να παράγονται από την μετάλλαξή τους διάφορες παθογόνες ουσίες27.  

Επίσης, αναφέρεται ότι ο Αιγίμιος ο Ήλειος, αν και αυτός αναφέ-

ρεται σε περισσώματα, αποδίδει διαφορετικό περιεχόμενο στον όρο, κα-

θώς κατά την άποψή του, τα περισσώματα αποτελούν φυσικές εκκρίσεις 

του οργανισμού, οι οποίες, ενώ συνήθως είναι φυσιολογικές, κάτω από 

ορισμένες συνθήκες καθίστανται παθολογικές, ενώ υποστήριζε ότι η νό-

σος προκύπτει είτε ως αποτέλεσμα του πλήθους αυτών των περισσωμά-

των ή ως επακόλουθο της διατροφής28. 

Στο κείμενο συναντάμε ακόμη μία αναφορά σε κάποιον κατά τα 

άλλα άγνωστο ιατρό, ονομαζόμενο Ηρακλεόδωρο29, αλλά λόγω της φθο-
                                                                                                                                                                      

Medicine 35 (2010), σελ. 295 – 313. Ωστόσο, η σημασία την οποία αποδίδει στην 

άσκηση ο Ηρόδικος του κειμένου του Μένωνα, συμφωνεί με όσα γνωρίζουμε σχετικά 

με τον ιατρό από τη Συλημβρία από άλλες πηγές. Έτσι, ο Πλάτων αναγνωρίζει ότι ο 

Ηρόδικος χρησιμοποιούσε τη γυμναστική ώστε να θεραπεύσει τις νόσους και να φρο-

ντίσει για τη διατήρηση της υγείας (Πρωταγόρας 316 d – e), ενώ επιπλέον αναφέρει 

επικριτικά ότι συνδυάζοντας την γυμναστική με την ιατρική κατόρθωσε να επιμηκύ-

νει τον βίο του, ταλαιπωρούμενος ωστόσο από κάποια οδυνηρή ασθένεια, αλλά ε-

φαρμόζοντας τις μεθόδους του βασάνισε τόσο τον εαυτό του, όσο και τους ασθενείς 

του (Πολιτεία 406 a – c). Μάλιστα, η σημασία την οποία απέδιδε ο Ηρόδικος στην 

άσκηση επισημαίνεται από τον Πλάτωνα με την μνεία μίας μάλλον υπερβολικής και 

εσφαλμένης αντίληψης κατά την οποία ο Συλημβριανός ιατρός συνιστούσε στους α-

σθενείς του να περπατούν από την Αθήνα ως τα Μέγαρα (Φαῖδρος 227 d).        
24 ΙΧ 32 – 33.  
25 ΧΙ 22 – 42.  
26 ΧΙ 42 – ΧΙΙ 8.  
27 ΧΙΙ 8 – 15.  
28 ΧΙΙΙ 21 – XIV 1.  
29 ΙΧ 5.  
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ράς του παπύρου δεν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτόν. 

Επιπλέον υπάρχει κάποια αναφορά στον Φασίλα τον Τενέδιο, ο οποίος 

υποδεικνύει ως αιτία των ασθενειών τις αναθυμιάσεις των ὑγροτήτων, οι 

οποίες υπάρχουν εντός του σώματος30, ενώ μνημονεύεται και ο Αιγύπτιος 

Νινύας, ο οποίος διέκρινε τις ασθένειες σε σύμφυτες και μη σύμφυτες και 

πρέσβευε ότι, όταν η τροφή, στην περίπτωση των μη σύμφυτων ασθε-

νειών, εγκλωβιστεί, η θερμότητα δημιουργεί περισσώματα31.  

Ο Μένων ξεκινά την παρουσίαση όσων ασπάζονται την αντίληψη 

κατά την οποία τα νοσήματα έχουν τη ρίζα τους στα στοιχεία, τα οποία 

απαρτίζουν τον οργανισμό από τον Πλάτωνα, αναφέροντας ότι ο φιλό-

σοφος υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα σώματα αποτελούνται από τα τέσ-

σερα στοιχεία, το νερό, τη φωτιά, τον αέρα και τη γη, τα οποία ενώνονται 

μεταξύ τους με σύνφθαρσιν, η οποία ορίζεται ως αμοιβαία καταστροφή 

των στοιχείων και η οποία παράγει ένα νέο σύνολο: «καὶ σύνφθαρσι[ν 

μ(ὲν)] κ̣α̣ὶ ̣σύνχυσιν, ὅταν σώματα διὰ ἑαυ[τῶν ὅλω]ν ἥ[κ]οντα μίαν ὑπε-

ράν⌈ω⌋ ἀποτελέσῃ πο̣ιό̣̣τητα, ὡς ἐπὶ τῆς τετραφαρμάκου»32. Ωστόσο, επι-

σημαίνεται ότι τα στοιχεία έχουν συνδυαστεί με διαφορετικό τρόπο για 

κάθε μέλος του σώματος, ενώ αποδίδεται μεγάλη σημασία στον μυελό, ο 

οποίος θεωρείται ότι συνδέεται με την ψυχή33.  

Στη συνέχεια ο Μένων παραθέτει την πλατωνική περιγραφή του 

ανθρωπίνου σώματος, στηριζόμενος στον Τίμαιο34 και αναφέρει ότι κατά 

τον Πλάτωνα, ο εγκέφαλος είναι περιφερής και στρογγυλός και ο νωτιαί-

ος μυελός καλύπτεται από οστά, τα οποία τον προστατεύουν35, ενώ τα 

οστά αποτελούνται από γη και μυελό και με την εναλλαγή του πυρός σε 

αυτά στερεοποιούνται και η σάρκα αποτελείται από γη, νερό, φωτιά και 

ένα είδος ζύμης με άλας και υγρότητα, ενώ στη σάρκα είναι ακόμη δια-

σκορπισμένο ένα είδος υγρής θερμότητας, η οποία σε συνθήκες υπερβο-

λικής θερμότητας, μεταβάλλει την θερμοκρασία του σώματος προς το 

                                                           
30 ΧΙΙ 36 – ΧΙΙΙ 19.  
31 ΙΧ 37 – 44.  
32 ΧΙV 16 – 20. Άλλοι τρόποι ενώσεως των τεσσάρων στοιχείων είναι η μῖξις, η οποία 

ορίζεται ως: «μῖξις δέ (ἐστιν), ⟦<οταν>⟧ ὅταν σώματά τινα ἑαυτοῖς κ(ατὰ) παράθεσιν 

παρακέ(ηται) καὶ μὴ δι' ἑαυτῶν ἥκῃ, ὡς σωρὸς πυροῦ, κριθῆς» και η διάκρασις, την 

οποία περιγράφει ως: «δ̣[ιάκρ]ασις δέ (ἐστιν), ὅταν σώματά τινα ἐπὶ [ἓν ς]υνελθόντα 

ἀλλήλοις παρα̣κ[έη]ται, ὡς ἐπὶ τοῦ οἰνομέλιτος βλέπομ[εν» (XIV 20 – 25).  
33 XIV 32 – 43.  
34 Τίμαιος 72 e – 81 e. Περισσότερα σχετικά με αυτό το πλατωνικό χωρίο βλέπε στο 

V. Nutton, Ancient Medicine, Routledge, 2005, σελ. 115 – 118. Ο J. Longrigg εντοπί-

ζει την επίδραση των ιατρικών αντιλήψεων της Σικελικής σχολής σε αυτόν τον πλα-

τωνικό διάλογο (Medicine in the Classical World, στο Western Medicine – An Illus-

trated History, I. Loudon (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2001, σελ. 35).  
35 XV 22 –26. Πβ. Τίμαιος 73 c – d. 
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ψυχρότερο, ενώ σε συνθήκες ψύχους, θερμαίνει το σώμα36. Επιπλέον δη-

λώνει ότι τα σημεία του σώματος, όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρω-

ση σάρκας είναι εκείνα, στα οποία τα οστά είναι πιο άψυχα, όπως για πα-

ράδειγμα στους μηρούς, ενώ σε σημεία όπως είναι το κεφάλι, όπου τα 

οστά είναι περισσότερο ζωντανά, εντοπίζεται μικρότερη συγκέντρωση 

σάρκας και τα οστά είναι σταθερά, ώστε να εξυπηρετούν ως υποστηρίγ-

ματα, ενώ οι αρθρώσεις τους έχουν κατασκευαστεί με τρόπο που να επι-

τρέπει στα άκρα να λυγίζουν, τα νεύρα καταπραΰνουν την σκληρότητα 

των οστών και η σάρκα λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στο κρύο και τη 

ζέστη, ενώ ανέφερε επίσης ότι τα νεύρα συντίθενται από άζυμη σάρκα 

και οστά37. Επιπροσθέτως, ο Πλάτων διέκρινε δύο φλέβες, μία στην αρι-

στερή πλευρά του σώματος και μία στη δεξιά, τα άκρα των οποίων περι-

τυλίσσονται μεταξύ τους, δύο κοιλίες, μία άνω και μία κάτω προς υποδο-

χή των περιττωμάτων, ενώ στην κάτω κοιλία εντοπίζει το έντερο, το ο-

ποίο είναι μακρύ και ελικοειδές, ώστε η τροφή να μένει σε αυτό αρκετό 

χρόνο και να μην φεύγει άμεσα38.  

Η περιγραφή του Πλάτωνα για το ανθρώπινο σώμα είναι στενά 

συνδεδεμένη με τις αντιλήψεις του για την ψυχή και ο Αθηναίος φιλόσο-

φος πρέσβευε ότι η ψυχή αποτελούνταν από τρία τμήματα, το λογικόν, το 

θυμικόν, και το ἐπιθυμητικόν και τοποθετούσε το λογικόν στο κεφάλι, το 

θυμικόν στην καρδιά και το ἐπιθυμητικόν μεταξύ διαφράγματος και ομ-

φαλού, ενώ όριζε το ήπαρ, ως κάτοχο των επιθυμιών, ώστε να τις με-

τριάσει με τις εικόνες του. Επιπλέον , οι πνεύμονες, όντας σπογγοειδείς 

προστατεύουν την καρδιά – η φύση της οποίας είναι να κινείται γρήγορα 

– από το να σπάσει και η λειτουργία της σπλήνας συνδέεται με το ήπαρ, 

αφού είναι δίπλα σε αυτό και όταν αυτό ασθενεί, ασθενεί και η σπλήνα, 

ενώ όταν το ήπαρ είναι υγιές, βρίσκεται και αυτή σε καλή κατάσταση39.   

Κατά τον Πλάτωνα οι ασθένειες προκύπτουν είτε οφειλόμενες στα 

στοιχεία, ή ως αποτέλεσμα της σωματικής κατασκευής ή έχουν ως αίτιο 

τα περισσώματα. Ο Μένων εξηγεί ότι οφείλονται στα στοιχεία, όταν αυτά 

μεγαλώσουν σε ποσότητα, όταν αποχωρήσουν από το σημείο του οργα-

νισμού όπου θα έπρεπε να βρίσκονται και όταν εγκατασταθούν σε κάποιο 

ακατάλληλο σημείο του οργανισμού40 . Οι ασθένειες πηγάζουν ακόμη 

                                                           
36 XV 30 –43. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μένων πραγματευόμενος τις πλατωνικές 

αντιλήψεις σχετικά με τη δημιουργία των οστών δεν αναφέρει καθόλου τον ρόλο του 

ύδατος σε αυτή (Τίμαιος 73 e).  
37 XV 43 – XVΙ 13. Πβ. Τίμαιος 74 d – e.  
38 XVΙ 13 – 32. Πβ. Τίμαιος 77 c – d.  
39 XVΙ 33 – ΧVII 11, Πβ. Τίμαιος 70 d, 71 b. Ισχυρίζεται ακόμη ότι το λογικό μέρος 

της ψυχής εδρεύει στον εγκέφαλο, ενώ το άλογο στον νωτιαίο μυελό (ΧV 27 – 30).    
40 XVII 11 – XVIII 8.  
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από ενδεχόμενη κακή δημιουργία του σώματος41, ενώ τα προερχόμενα 

από τα περισσώματα νοσήματα, οφείλονται είτε σε αέρια, τα οποία εκλύ-

ονται από τα περισσώματα, είτε στην χολή ή στο φλέγμα42.  

Ο Πλάτων εξετάζει την προέλευση και τη φύση των ασθενειών 

στον Τίμαιο43, επισημαίνοντας ότι οι ασθένειες προκύπτουν ως επακό-

λουθο ανισορροπίας ανάμεσα στα τέσσερα στοιχεία (ύδωρ, αέρας, πυρ 

και γη), από τα οποία συντίθεται το σώμα. Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι 

ασθένειες οφείλονται στην υπερβολή ή την ανεπάρκεια αυτών των στοι-

χείων, καθώς επίσης και εξαιτίας της μετατόπισής τους από την εγγενή 

θέση τους σε κάποια άλλη ή ακόμη λόγω της εισδοχής στο σώμα ενός 

ακατάλληλου είδους αυτών των στοιχείων. Μάλιστα, οι πλέον σοβαρές 

ασθένειες είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό, εξαιτίας της σχέσης τους 

με την φθορά δευτερογενών ουσιών, όπως το φλέγμα και η χολή, οι οποί-

ες αποτελούν συστατικά στοιχεία του44
.  

Ο Μένων παρέθετε επίσης τις θέσεις του Πυθαγόρειου Φιλολάου 

του Κροτωνιάτη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τα σώματα αποτελούνται από 

θερμότητα και δεν σχετίζονται με το ψύχος, ενώ ως απόδειξη αυτής της 

θέσης επικαλούνταν την παρατήρηση ότι τόσο το σπέρμα, από το οποίο 

προέρχεται ο οργανισμός, όσο και η μήτρα, όπου εναποτίθεται το σπέρμα 

είναι θερμά, ενώ επιπροσθέτως ο οργανισμός αμέσως μετά τη γέννησή 

του εισπνέει αέρα, ο οποίος είναι ψυχρός, προκειμένου να ψυχθεί και να 

ελαττώσει τη θερμότητα. Οι ασθένειες, επιπλέον, κατά τον Φιλόλαο, δη-

μιουργούνται από την χολή, το αίμα και το φλέγμα, ενώ συμβάλλουν 

στην εμφάνισή τους οι υπερβολικές θερμοκρασίες και η τροφή45. 

                                                           
41 Σε αυτό το σημείο ο Πλάτων φαίνεται να πλησιάζει στην αντίληψη της ύπαρξης 

των γονιδίων, αφού αναγνωρίζει ότι και γενετικοί παράγοντες προκαλούν ασθένειες, 

αλλά συνεχίζοντας την ανάπτυξη της άποψής του σχετικά με τις ασθένειες, οι οποίες 

οφείλονται σε ατελή δημιουργία του σώματος, εξηγεί ότι το σώμα φυσιολογικά θα 

πρέπει να δημιουργηθεί με την σάρκα να προκύπτει από αίμα, το οποίο έχει πήξει, 

ενώ τα νεύρα προέρχονται από τις ίνες του αίματος. Αν οι ίνες του αίματος κατα-

στραφούν, το ευρισκόμενο στη σάρκα αίμα, μένει πίσω δίχως να στερεοποιηθεί. Έ-

τσι, τα σώματα αποκτούν συνοχή και τρέφονται από το λίπος, το οποίο λιώνει και 

περνώντας από τους πόρους των οστών τα θρέφει και αυτά (XVII 25 – 44). 
42 XVII 44 – XVIII 5.  
43 82 a – 86a. Σχετικά με την φύση των ασθενειών κατά την άποψη του Πλάτωνα, 

βλέπε και H. W. Miller, “The Aetiology of Disease in Plato's Timaeus”, Transactions 

and Proceedings of the American Philological Association 93 (1962), σελ. 175 – 187. 
44 Βλ. ενδ. 84 c – d, όπου περιγράφονται ασθένειες, οι οποίες προκαλούνται από συν-

δυασμό φλέγματος, αέρα και χολής.  
45 XVIII 9 – ΧΙΧ 1. Η σημασία την οποία αποδίδει ο Φιλόλαος στο πυρ είναι εμφα-

νής και στην κοσμολογική του θεωρία, αφού αυτός δηλώνει ότι στο κέντρο του σύ-

μπαντος υπάρχει φωτιά, την οποία μάλιστα αποκαλεί Διὸς οἶκον, μητέρα θεῶν, καθώς 

και βωμόν, συνοχὴν και μέτρον της φύσεως (Ἀέτιος ΙΙ 7, 7 DK 44 a 16). Αξίζει ακόμη 

να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον περιπατητικό φιλόσοφο Έρμιππο, ο Πλάτων έγρα-
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Αναφέρει ακόμη ότι ο Πόλυβος δέχεται πως ο οργανισμός αποτε-

λείται από συνδυασμό του θερμού με το ψυχρό και από τέσσερις ουσίες, 

την κίτρινη και την μαύρη χολή, το φλέγμα και το αίμα, ενώ πρέσβευε 

ότι οι ασθένειες προκύπτουν από αλλοιώσεις στον τρόπο με τον οποίον 

αναμειγνύονται αυτές οι ουσίες και οι νόσοι διακρίνονται μεταξύ τους 

από την αφετηρία από όπου εκκινούν αυτά τα μείγματα, αλλά και από 

τον τελικό τους προορισμό46.  

Περιγράφει επίσης ότι ο Μενεκράτης, ο αυτοαποκαλούμενος Ζεύς, 

υποστήριζε ότι οι οργανισμοί αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία, το αί-

μα και την χολή, τα οποία είναι θερμά και το φλέγμα και τον αέρα, τα 

οποία είναι ψυχρά. Αυτά τα στοιχεία αναμειγνύονται μεταξύ τους και αν 

το αποτέλεσμα αυτών των ενώσεων είναι καλό, ο οργανισμός είναι υγιής, 

ενώ αν η κατάληξη των ενώσεων είναι άσχημη, ο οργανισμός νοσεί, ενώ  

το τμήμα του οργανισμού, στο οποίο θα καταλήξουν τα προϊόντα αυτών 

των ενώσεων, καθορίζει το είδος της ασθένειας47.  

Ο Μένων εξιστορεί ακόμη ότι ο Αιγινήτης Πέτρων ισχυριζόταν 

πως ο οργανισμός αποτελείται από δύο στοιχεία, το θερμό και το ψυχρό, 

στο καθένα από τα οποία αντιστοιχεί ένα ακόμη στοιχείο, στο θερμό το 

ξηρό και στο ψυχρό το υγρό. Ο Πέτρων θεωρούσε τα νοσήματα επακό-

λουθο των περισσωμάτων της τροφής ή συνέπεια των στοιχείων: «ὁ δὲ 

Α[ἰγινήτης] Πέτρων συνεστάναι φ(ησὶν) τὰ ἡ[μέτερα] σώματα ἐκ δισσῶν 

στοιχείων, ψ[υχροῦ] τε καὶ θερμοῦ, ἐφ' ἑτέρωι δὲ τού[των] ἀπολείπει τι 

ἀντίσ̣τοιχο̣ν, τῶι μ̣[ὲν] θερμῶι τὸ ξηρόν, τῶι δὲ ψυχρῶι [τὸ ὑγρ(όν).] καὶ 

ἐγ μ(ὲν) δὴ τούτ(ων) συνεστάναι τὰ σώ[̣ματ(α).] φησὶν δὲ γί(νεσθαι) τὰς 

νόσους ἁπ[λῶς] [μὲν] διὰ τὰς περιττώσεις τῆς τρ[οφῆς·] ὅταν, ἃ σύμμε-

τρα, ἡ κοιλία μὴ λ[α][βοῦς]α, πλε̣ίω̣ ̣δέ, μὴ κατεργάση̣ται αὐτά, συμβαίνει 

                                                                                                                                                                      

ψε τον Τίμαιο, βασιζόμενος σε προγενέστερο έργο του Φιλόλαου (Διογένης Λαέρτιος 

VIII 85).  
46 ΧΙΧ 1 – 18.  
47 ΧΙΧ 18 – ΧΧ 1. Ο Συρακούσιος Μενεκράτης φαίνεται ότι ήταν αρκετά επιτυχημέ-

νος στον τομέα της ιατρικής, αλλά η επιτυχία έφερε ως επακόλουθο την έπαρση, με 

αποτέλεσμα να αποκαλεί τον εαυτό του Δία. Ο Αθήναιος μάλιστα αναφέρει ότι ο Συ-

ρακούσιος ιατρός υποχρέωνε όσους θεράπευε από την ἱερὰν νόσον να γίνονται σκλά-

βοι του και να τον ακολουθούν ενδεδυμένοι σαν θεότητες (Αθήναιος 289 a – d), ενώ 

κάποτε έγραψε στον Φίλιππο της Μακεδονίας: «Μενεκράτης Ζεὺς Φιλίππῳ χαίρειν. 

σὺ μὲν Μακεδονίας βασιλεύεις, ἐγὼ δὲ ἰατρικῆς, καὶ σὺ μὲν ὑγιαίνοντας δύνασαι ὅταν 

βουληθῇς ἀπολλύναι, ἐγὼ δὲ τοὺς νοσοῦντας σῴζειν καὶ τοὺς εὐρώστους ἀνόσους οἳ ἂν 

ἐμοὶ πείθωνται παρέχειν μέχρι γήρως ζῶντας. τοιγαροῦν σὲ μὲν Μακεδόνες δορυφο-

ροῦσιν, ἐμὲ δὲ καὶ οἱ μέλλοντες ἔσεσθαι. Ζεὺς γὰρ ἐγὼ αὐτοῖς βίον παρέχω», για να λά-

βει την ειρωνική απάντηση από τον Μακεδόνα βασιλιά: «<Φίλιππος> Μενεκράτει 

ὑγιαίνειν» (Αθήναιος 289 d), ενώ παρόμοια επιστολή συνέταξε και προς τον Σπαρτιά-

τη Αγησίλαο (Αθήναιος 289 e, πβ. και Πλούταρχος Ἀγησίλαος 21, 5).    
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νόσους γί(νεσθαι). ἢ ἀπὸ τ(ῶν) στοιχείων τ(ῶν) προειρημέν(ων), ὅταν 

ἀνώμαλα ἦι, νόσους ἀπεργάζεται»48.  

Ο τελευταίος από τους αρχαίους θεραπευτές, τους οποίους μνημο-

νεύει το απόσπασμα του Μένωνα είναι ο Φιλιστίων από τους Λοκρούς, ο 

οποίος εκφράζει την άποψη ότι το σώμα αποτελείται από τα τέσσερα 

στοιχεία, τα οποία ωστόσο αποκαλεί ιδέες και σε αυτά αντιστοιχεί ίσος 

αριθμός δυνάμεων. Ειδικότερα, η αντιστοιχούσα δύναμη του πυρός είναι 

το θερμό, του αέρα το ψυχρό, του ύδατος το υγρό και της γης το ξηρό49. 

Οι ασθένειες εμφανίζονται ως συνέπεια τριών διαφορετικών αιτίων, είτε 

οφειλόμενες στα στοιχεία, είτε σε εξωτερικούς παράγοντες ή στη διάθεσή 

των σωμάτων. Συγκεκριμένα ισχυριζόταν ότι σε περίπτωση κατά την ο-

ποία πλεονάσει ή μειωθεί ένα από τα στοιχεία ο οργανισμός νοσεί, ενώ οι 

ασθένειες ενδέχεται να οφείλονται και σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως 

είναι οι πληγές και τα τραύματα, η υπερβολική ζέστη, ή το δριμύ ψύχος ή 

η απότομη εναλλαγή ανάμεσα σε αυτά. Επιπλέον ενδέχεται η αιτία των 

νόσων να οφείλεται στη διάθεση του σώματος και εξηγούσε ότι όταν το 

σώμα αναπνέει σωστά – δεχόταν μάλιστα ότι το σώμα δεν αναπνέει μόνο 

από τη μύτη και το στόμα – και ο αέρας διέρχεται σε αυτό ανεμπόδιστος, 

ο οργανισμός είναι υγιής, ενώ όταν το σώμα δεν αναπνέει σωστά, ο ορ-

γανισμός νοσεί: «ὅταν γ(άρ), φ(ησίν), εὐπνοῇ ὅλον τὸ σῶμα καὶ διεξίῃ 

ἀκωλύτως τὸ πνεῦμα, ὑγ̣ίε̣ια γί(νεται)· οὐ γ(ὰρ μό(νον) κ(ατὰ) τὸ στόμα καὶ 

τοὺς μυκτῆρας ἡ ἀναπνοὴ γί(νεται), ἀλ(λὰ) καὶ καθ' ὅλον τὸ σῶμα. ὅταν δὲ 

μὴ εὐπνοῇ τὸ σῶμα, νόσοι γί(νονται), καὶ  διαφόρως»50.  

Ο Μένων επιχείρησε να καταγράψει την ιστορία της ιατρικής συμ-

μετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στο φιλόδοξο πρόγραμμα του Λυκείου, 

την παράθεση του συνόλου της επιστημονικής γνώσης. Δεν διαθέτουμε 

άλλα στοιχεία για το έργο του, αλλά από τα διατηρούμενα στον Anony-

mous Londiniensis αποσπάσματα, είναι δυνατόν να εξάγουμε το συμπέ-

ρασμα ότι κατάφερε να συντάξει έναν κατάλογο, ο οποίος παρείχε στον 

αναγνώστη αρκετές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της ιατρικής.  

Επιπλέον, σε άλλο σημείο του έργου του, ο ανώνυμος σχολιαστής 

του Μένωνα δηλώνει ότι ο Ιπποκράτης απέδιδε τις νόσους στη χολή και 

το φλέγμα: «παρά τε τὴν τῆ̣ς χολῆ̣̣ς καὶ τοῦ φ[λέγματος] κατάψυξιν ἢ θερ-

μ[ό]τη[τ]α π[ερ]ιγί(νεσθαι) [τὰς νό]σους» (VII 13 – 15), ενώ έπειτα ανα-

φέρει ότι επιπλέον ο Κώος ιατρός ανέφερε ότι: «[γί(νεσθαι) τὰς] νόσους ἢ 

ἀπὸ τοῦ πν̣ε̣ύμ̣ατος ἢ [ἀπὸ τ(ῶν) διαι]τημάτ(ων)» (VII 15 – 17). Η διαφο-

ρά ανάμεσα στον ανώνυμο συγγραφέα και τον Μένωνα σχετικά με την 

θέση του Ιπποκράτη για την γένεση των νόσων, πιθανότατα είναι αποτέ-

λεσμα της σύγχυσης, η οποία επικρατεί σχετικά με τα έργα του Κώου ια-

                                                           
48 ΧΧ 1 – 14.   
49 ΧΧ 20 – 30.  
50 ΧΧ 31 – 49.   
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τρού, καθώς ήδη από την αρχαιότητα αποδίδονταν στον Ιπποκράτη πάρα 

πολλά έργα, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν έργα διαφόρων 

συγγραφέων και ανήκουν σε μία χρονική περίοδο η οποία ξεκινά από την 

εποχή του Ιπποκράτη και εκτείνεται για αρκετούς αιώνες, ενώ και οι α-

ντιλήψεις, οι οποίες εκφράζονται σε αυτά τα κείμενα συχνά συγκρούο-

νται μεταξύ τους. Έτσι, στο πρώτο βιβλίο του έργου Περί νούσων, οι α-

σθένειες αποδίδονται στην χολή και το φλέγμα, καθώς και σε εξωγενείς 

παράγοντες: «Αἱ μὲν οὖν νοῦσοι γίνονται ἅπασαι, τῶν μὲν ἐν τῷ σώματι 

ἐνεόντων, ἀπό τε χολῆς καὶ φλέγματος, τῶν δὲ ἔξωθεν, ἀπὸ πόνων καὶ 

τρωμάτων, καὶ ὑπὸ τοῦ θερμοῦ ὑπερθερμαίνοντος, καὶ τοῦ ψυχροῦ ὑπερ-

ψύχοντος, καὶ τοῦ ξηροῦ ὑπερξηραίνοντος, καὶ τοῦ ὑγροῦ  ὑπερυγραίνο-

ντος» (Περί νούσων Α 2). Στο τέταρτο βιβλίο του ίδιου έργου, εντοπίζε-

ται η αιτία των νόσων στα σωματικά υγρά51 και προσδιορίζονται οι πε-

ριοχές, στις οποίες εδράζονται αυτά52, ενώ αναλύοντας αυτή την άποψη 

δηλώνεται ότι η τροφή περιέχει αυτές τις ουσίες σε διαφορετικές αναλο-

γίες53 και τελικά η παραμονή των περισσευμάτων της τροφής στο σώμα, 

ευθύνεται για την άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος και την εμφάνι-

ση του πυρετού: «Νῦν δὲ ἐθέλω ἀτρεκέστερον εἰπεῖν, διότι νοσέουσιν οἱ 

ἄνθρωποι· ἐρέω δὲ σὺν τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ τίνες ἀρχαὶ τῶν νούσων εἰσὶ, 

καὶ ὁκοῖα ἑκάστη αὐτέων ἐργάζεται. Φημὶ δὲ, ἢν μὲν ἐμμείνῃ τὰ σιτία πλεί-

ονα τοῦ καιροῦ ἤδη πεπεμμένα ἐόντα, καὶ ὁ ἄνθρωπος μὴ ἀποκαθαίρηται 

καὶ ἕτερα σιτία ἐπιπίπτῃ, τὸ σῶμα πληρούμενον ὑπὸ τῆς ἰκμάδος τῆς προ-

τέρης καὶ τῆς νέης, θερμαίνεται, καὶ πῦρ ἐκ τούτου γίνεται τῷ ἀνθρώπῳ»54. 

Πιθανότατα όλες οι παραπάνω απόψεις να αντικατοπτρίζουν διάφορες 

παρατηρήσεις της Ιπποκρατικής σχολής, καθώς με μικρότερες ή μεγαλύ-

τερες παραλλαγές επαναλαμβάνονται από αρκετούς αρχαίους ιατρούς.  

Οι αντιλήψεις του Λυκείου σχετικά με την ιατρική επιστήμη και 

την φύση των ασθενειών, αναπτύσσονται επιπλέον και στα ψευδο-

αριστοτελικά Προβλήματα, όπου κυριαρχεί η θέση ότι η νόσος έγκειται 

                                                           
51 «Ἔχει δὲ καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὁ ἀνὴρ τέσσαρας ἰδέας ὑγροῦ ἐν τῷ σώματι, ἀφ' ὧν αἱ 

νοῦσοι γίνονται, ὁκόσα μὴ ἀπὸ βίης νουσήματα γίνεται· αὗται δὲ αἱ ἰδέαι εἰσὶ φλέγμα, 

αἷμα, χολὴ, καὶ ὕδρωψ… Ἀποφανέω δὲ ὅκως ἐν ἑκάστῃ τουτέων τῶν ἰδεῶν καὶ πλείω 

καὶ ἐλάσσω ἐν τῷ σώματι γίνεται, καὶ ὑπὸ τούτου νοσέουσι» (Περί νούσων τό τέταρτον  

32 , 4 – 11).  
52 Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναφέρει ότι το φλέγμα βρίσκεται στο κεφάλι, το αί-

μα στην καρδιά, η χολή εντοπίζεται σε κάποιο δοχείο επάνω από το ήπαρ και το ύδωρ 

στην σπλήνα: «τῷ μὲν δὴ αἵματι ἡ καρδίη πηγή ἐστι, τῷ δὲ φλέγματι ἡ κεφαλὴ, τῷ δὲ 

ὕδατι ὁ σπλὴν, τῇ δὲ χολῇ τὸ χωρίον τὸ ἐπὶ τῷ ἥπατι» (Περί νούσων τό τέταρτον  33 , 8 

– 10).  
53 «Ἔχει δὲ καὶ τόδε ὧδε· ἐν τοῖσι βρωτοῖσι καὶ τοῖσι ποτοῖσιν ἔνεστι πᾶσι καὶ χολώδε-

ός τι καὶ ὑδρωποειδέος καὶ αἱματώδεος καὶ φλεγματώδεος, τῇ μὲν πλέον, τῇ δὲ ἔλασ-

σον· διότι καὶ διαφέρει τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα ἀλλήλων ἐς τὴν ὑγιείην» (Περί νού-

σων τό τέταρτον  33, 14 – 17).  
54 Περί νούσων τό τέταρτον  49, 1 – 7.  



516 
 

στην εμφάνιση της υπερβολής και της έλλειψης: «διὰ τί αἱ μεγάλαι ὑπερ-

βολαὶ νοσώδεις; ἢ ὅτι ὑπερβολὴν ἢ ἔλλειψιν ποιοῦσιν; τοῦτο δὲ ἦν ἡ νό-

σος»55. Είναι εμφανής η επίδραση της αριστοτελικής ηθικής, καθώς αυτή 

η αντίληψη είναι συναφής με την προτίμηση προς τη μεσότητα56. Επι-

πλέον, στο ίδιο κείμενο προβάλλεται η θέση ότι, όταν τα  αίτια των νό-

σων βρίσκονται σε αντίθεση μεταξύ τους, είναι δυνατόν να συγκρου-

στούν και να επέλθει ισορροπία57, καθώς και η άποψη ότι οι αλλαγές των 

εποχών προξενούν και θεραπεύουν ασθένειες, αφού επιδεινώνουν ή εξι-

σορροπούν την κατάσταση του οργανισμού: «αἱ δὲ νόσοι τούτων (ενν. αἱ 

τῶν ὡρῶν μεταβολαὶ καὶ πνεύματα εἰσὶν θερμαὶ καὶ ψυχραί εἰσι καὶ ὑγραὶ 

καὶ ξηραί) εἰσὶν ὑπερβολαί, ἡ δὲ ὑγεία ἰσότης»58. Ακόμη, αναφέρεται ότι 

παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, έχουν τη δυνατότητα να δημιουρ-

γήσουν ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη οφθαλμίας και πυρετού κατά την 

θερινή περίοδο59, επισημαίνεται ότι οι μεταβολές προκαλούν βλάβη στην 

υγεία, αλλά κάποιες μεταβολές είναι περισσότερο επικίνδυνες60, καθώς 

και ότι η δίαιτα και η σωματική άσκηση, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

της συσσώρευσης περισσωμάτων, τα οποία συνιστούν αίτιο της ασθέ-

νειας61, ενώ περιγράφονται και κάποιες πρακτικές για την αντιμετώπιση 

του πυρετού62.  

                                                           
55 Προβλήματα Α΄ 859 a 2 – 3. Σχετικά με αυτό το ψευδο-αριστοτελικό έργο και ειδι-

κότερα το τμήμα του, το οποίο αφορά την ιατρική επιστήμη, βλέπε και R.W. 

Sharples, “Pseudo-Alexander or Pseudo-Aristotle, Medical Puzzles and Physical 

Problems”, στο Aristotle's Problemata in Different Times and Tongues, P. de Lee-

mans, M. Goyens (eds.), Leuven University Press, Leuven, 2006, σελ. 21 – 31. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι η άποψη του R. Mayhew, σύμφωνα με τον οποίο αποτελεί πηγή ε-

νός μεγάλου τμήματος του πρώτου μέρους των Προβλημάτων, κάποιο από τα χαμένα 

πλέον ιατρικά συγγράμματα του Αριστοτέλη [Aristotle (On Fever) in Problemata I, 

υπό έκδοση, Apeiron 46 (2013), σελ. 1 – 19].   
56 Σχετικά με την μεσότητα βλ. ενδ. Ἠθικά Νικομάχεια 1106 a 25 – 36, b 5 – 14, 1106 

b 36 – 1107 a 8.  
57 «ἢ ὅτι ἐναντία ἀλλήλοις τὰ τὴν νόσον ποιοῦντα· εἰς τὸ μέσον οὖν ἄγει θάτερον ἑκάτε-

ρα» (Προβλήματα Α΄ 859 a 7 – 8).  
58 Προβλήματα Α΄ 859 a 11 – 12.  
59 «ὅλως δὲ καὶ ἡ μεταβολὴ ἰσχυρὰ οὖσα τὰ σώματα φθείρει, ὅταν τοῦ ἔαρος ὑγροῦ 

ὄντος εὐθὺς ἐπιλαμβάνῃ τὸ θέρος θερμὸν ὂν καὶ ξηρόν. ἔτι δὲ χαλεπώτερον, ἐὰν καὶ τὸ 

θέρος ἔπομβρον γένηται. ἔχει γὰρ ὁ ἥλιος ὕλην ἣν ποιήσει ζεῖν καὶ ἐν τοῖς σώμασι καὶ 

ἐν τῇ γῇ καὶ ἀέρι· διὸ γίνονται πυρετοὶ καὶ ὀφθαλμίαι» (860 a 6 – 11).  
60 «Διὰ τί τὸ ἔαρ καὶ τὸ φθινόπωρον νοσώδη; ἢ ὅτι αἱ μεταβολαὶ νοσώδεις; τὸ δὲ μετό-

πωρον τοῦ ἔαρος νοσωδέστερον, ὅτι μᾶλλον τοῦ θερμοῦ ψυχομένου ἢ τοῦ ψυχροῦ θερ-

μαινομένου νοσοῦμεν. ἐν μὲν οὖν τῷ ἔαρι τὸ ψυχρὸν θερμαίνεται, ἐν δὲ τῷ μετοπώρῳ 

τὸ θερμὸν ψύχεται» (862 b 11 – 15). 
61 «Διὰ τί ὑγιεινὸν τὸ τῆς τροφῆς μὲν ὑποστέλλεσθαι, πονεῖν δὲ πλείω; ἢ ὅτι τοῦ νοσεῖν 

αἴτιον περιττώματος πλῆθος, τοῦτο δὲ γίνεται, ἡνίκα τροφῆς ὑπερβολὴ ἢ πόνων ἔνδεια» 

(864 b 36 – 865 a 2).  
62 866 a 8 – b 3.  
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Αξίζει σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι εντοπίζονται ανα-

λογίες στον τρόπο κατά τον οποίο ο Αριστοτέλης πραγματεύεται την πο-

λιτική φιλοσοφία και την ιατρική. Δεν συναντάμε βέβαια στα Μενώνεια 

τέτοιες αναλογίες, αφού το σωζόμενο τμήμα του έργου περιέχει κυρίως 

ιστορικά στοιχεία, αλλά η πραγμάτευση της πολιτικής φιλοσοφίας με τη 

χρήση ιατρικών όρων είναι ένα φαινόμενο, το οποίο συναντάμε στα Πο-

λιτικά. αλλά και στην ηθική του φιλοσοφία63. Έτσι, ο K. Kalimtzis, υπο-

στηρίζει ότι κατά τον Αριστοτέλη, προκύπτει ομόνοια όταν ο νους ανα-

δεικνύεται ως ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η ατομική 

και κοινωνική ευημερία. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της πόλης 

νοσεί και το πολίτευμα οδηγείται σε στάσιν64. Ο ίδιος εντοπίζει επίσης τις 

πλατωνικές απαρχές αυτών των αριστοτελικών αντιλήψεων, αφού ήδη ο 

Πλάτων μεταχειρίζεται τον όρο στάσις ως μια έννοια, η οποία περιγράφει 

σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές καταστάσεις, στις οποίες τα τμήματα, 

που τις απαρτίζουν παύουν να λειτουργούν σύμφωνα με τη φύση τους 

διαταράσσοντας τη λειτουργία του οργανισμού65.  

H μέθοδός του Αριστοτέλη θεμελιώνεται στην φυσική του, αφού 

κατ’ αναλογίαν των τεσσάρων φυσικών στοιχείων και των τεσσάρων χυ-

μών, και το πολίτευμα αποτελείται από στοιχεία. Μάλιστα ο νομοθέτης 

κατ’ αναλογίαν του τεχνίτη, ο οποίος διαμορφώνει την ύλη σε αντικείμε-

να, χρησιμοποιεί την πολιτική ύλη, που διαθέτει προκειμένου να δη-

μιουργήσει νόμους66. Όταν διαταραχθεί η ισορροπία μεταξύ των τεσσά-

ρων σωματικών χυμών το σώμα νοσεί και αντίστοιχα όταν διαταραχθεί η 

ισορροπία ανάμεσα στα στοιχεία, που απαρτίζουν την πολιτεία αυτή ο-

δηγείται σε στάσεις. 

Οι περιπατητικοί φιλόσοφοι, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν την α-

σθένεια ως μια διαταραχή στην πορεία του βίου, η οποία έχει κάποια λο-

γική εξήγηση και συνιστά τμήμα της πορείας του οργανισμού. Προκειμέ-

νου μάλιστα να κατανοήσουν αυτό το φαινόμενο, ακολουθούν την ίδια 

ακριβώς μεθοδολογία, η οποία τους προσέφερε αποτελέσματα και σε άλ-

λους τομείς της φιλοσοφικής τους δραστηριότητας, καταγράφοντας το 

σύνολο των επιστημονικών επιτευγμάτων των προγενέστερων και σύγ-

χρονών τους θεραπόντων της ιατρικής και παρουσιάζοντάς τα σε συνο-

                                                           
63 W. Jaeger,” Aristotle's Use of Medicine as Model of Method in His Ethics”, The 

Journal of Hellenic Studies 77 (1957), σελ. 54 – 61 και A. Preus, "Aristotle on the 

Disease of Oligarch: Its Causes and Therapy", Paper presented at the annual meeting 

of the Northeastern Political Science Association, Omni Parker House, Boston,, MA, 

2008 και του ιδίου “Aristotle on Healthy and Sick Souls”, The Monist, Vol. 69, No3, 

1986, σελ. 416 – 433.  
64 Aristotle on Political Enmity and Disease. An Inquiry into Stasis, State University 

of New York Press, Albany, 2000, σελ. xv. 
65 Στο ίδιο σελ. 18, 103 – 134.   
66 Πολιτικά 1273 b 32 – a 3, 1325 b 40 – 45, 1364 25 – 1365 a 5.   
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πτική μορφή. Ο στόχος, άλλωστε του Λυκείου παραμένει πάντοτε η κα-

ταγραφή όλης της ανθρώπινης γνώσης, προκειμένου στη συνέχεια να γί-

νει χρήση της για τη βελτίωση όλων των τομέων του βίου. Στην περί-

πτωση της ιατρικής, φαίνεται ότι επιχειρούσαν να κατανοήσουν τη λει-

τουργία του σώματος και την αιτία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ανα-

πτύσσονται οι ασθένειες, οι οποίες το φθείρουν. Εν τέλει, η προσέγγισή 

τους μένει πιστή στο πνεύμα της σχολής και συμβάλει επικουρικά την 

επιστήμη της ιατρικής, προσφέροντας μία καταγραφή της ιστορίας της. 
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4. Αριστόβουλος (της Πανειάδος) 

Ο Αριστόβουλος της Πανειάδος1 έζησε στην Αλεξάνδρεια πιθανώς 

τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ. και υπήρξε Ιουδαίος περιπατητικός φιλόσοφος, ι-

δρυτής της Ιουδαϊκής Αλεξανδρινής Σχολής2. Αν και ο ίδιος ως φιλόσο-

φος καταχωρείται σύμφωνα με τις πηγές3 στη σχολή του Αριστοτέλη, εί-

ναι πιθανή η επίδραση πλατωνικών και πυθαγόρειων εννοιών στο έργο 

του4. Στοιχεία που να μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την 

χρονική περίοδο, κατά την οποία έζησε και έδρασε δεν υπάρχουν, αλλά 

οι μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων μας δίνουν κάποιες ενδείξεις 

σύμφωνα με τις οποίες η δράση του πρέπει πιθανότατα να προσδιοριστεί 

σε μια περίοδο που προσεγγίζει τα έτη κατά τα οποία εκτείνεται η βασι-

λεία του Πτολεμαίου Ε' του Επιφανούς (204-181 π.Χ.), του οποίου φέρε-

ται να υπήρξε δάσκαλος και σύμβουλος5, καθώς και του υιού του Πτολε-

                                                           
1 Πανεάς ή Πανιάς. Πόλη, η οποία φαινόταν να αποτελεί τον πιθανότερο τόπο κατα-

γωγής του φιλοσόφου, η οποία αργότερα μετονομάστηκε έπειτα από αρκετές αλλαγές 

ονομάτων σε Καισάρεια η Φιλίππου (Caesarea Philippi). Βλ. σχετ. E. Schürer, A His-

tory of the Jewish People in the Time of Jesus Christ, τ.2, vol. 1, μτφρ. S. Taylor, P. 

Christie, C. Scribner’s sons, New York, 1891, σελ. 132 – 135. Πιθανότατα η παρανό-

ηση σχετικά με τον τόπο καταγωγής του να οφείλεται σε λανθασμένη μετάφραση της 

φράσης του Ευσέβιου, ο οποίος τον αναφέρει ως «Ἀριστοβούλου τοῦ πάνυ» (Ἐκκλη-

σιαστικὴ ἱστορία VII 32.16). 
2 Fr. 1 23 – 27. 
3 Βλ. ενδ. Κλήμης, Στρωματεῖς ΙΙ 100. Εκτός από τον Κλήμη, οι κύριες πηγές για το 

έργο του είναι ο Ευσέβιος και ο Ανατόλιος, ο οποίος ενδιαφέρονταν για τα μαθηματι-

κά και την αστρονομία και διετέλεσε επίσκοπος Λαοδίκειας τον τρίτο αιώνα. Αξίζει 

να αναφέρουμε ότι προκαλεί εντύπωση η σιωπή του Φίλωνα, όσον αφορά τον προγε-

νέστερο και συμπατριώτη του Αριστόβουλο, καθώς και οι δύο χαρακτηρίζονται από 

την τάση να συνταιριάξουν τις ελληνικές αντιλήψεις με την ιουδαϊκές. Μάλιστα ορι-

σμένοι σύγχρονοι μελετητές υπονοούν ότι υπήρχε γνώση του έργου του Αριστόβου-

λου από τον Φίλωνα [βλ. ενδ. Philo of Alexandria – The Contemplative Life, the Gi-

ants and Selections, D. Winston (trans. And introduction), Paulist Press, New Jersey, 

1981, σελ. 4], ενώ ο M. L. Samuel υποστηρίζει ότι πολλά από τα θεολογικά έργα του 

Φίλωνα συνεχίζουν την ερμηνευτική παράδοση, την οποία είχε αρχίσει ο Αριστόβου-

λος (Rediscovering Philo of Alexandria – A First Century Torah Commentator, Vol. I 

Genesis, Design Publishing, Sarasota, 2017, σελ. 22). 
4 Όπως παρατηρεί ο N. Walter (Der Thoraausleger Aristobulos, Academie – Verlag, 

Berlin, (1964), σελ. 157) δεν υπάρχουν καθαρά στοιχεία ότι ο Αριστόβουλος είχε 

γνωριμία από πρώτο χέρι με τα κείμενα του Πυθαγόρα αλλά φαίνεται πιθανότερο οι 

γνώσεις του για τον Πυθαγόρα να βασίζονται σε έναν αρχαιότερο συμπατριώτη του 

Ιουδαίο, ο οποίος είχε πιο άμεση γνώση σχετικά με την αριθμητική θεωρία των Πυ-

θαγορείων.  
5 «Ἀριστοβούλῳ διδασκάλῳ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ὅντι δέ ἀπό τοῦ  τῶν χρηστῶν 

ἱερέων γένους, καί τῆς ἐν Αἰγύπτῳ Ἰουδαίοις χαίρειν καί ὑγιαίνειν», στο 2 Macc. 1: 10 

(Holladay T1). Στο κείμενο αυτό απαντά η παλαιότερη βιβλική αναφορά σε κάποιο 

πρόσωπο με το όνομα Αριστόβουλος. Σύμφωνα με το χωρίο αυτό ο Αριστόβουλος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%95%27_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%27_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%89%CF%81


520 
 

μαίου Στ' του Φιλομήτορος (187-146 π.Χ.), στους οποίους κατά την μαρ-

τυρία του Ανατόλιου αφιέρωσε το σημαντικότερο έργο του, το περιεχό-

μενο του οποίου περιγράφεται ως «βίβλους ἐξηγητικὰς τοῦ Μωυσέως νό-

μου»
6. Φαίνεται, ότι το έργο του αποτελούσε μια αλληγορική ερμηνεία 

της Πεντατεύχου και με αυτό επιχείρησε να αποδείξει ότι πηγή της ελλη-

νικής σκέψης, από τον Όμηρο και έπειτα, υπήρξε η Παλαιά Διαθήκη, ι-

σχυριζόμενος ότι όλοι οι Έλληνες στοχαστές είχαν εντρυφήσει σε αυτήν 

και είχαν επηρεαστεί από το περιεχόμενό της7. Με αυτόν τον τρόπο α-

ναμφίβολα ο Αριστόβουλος είχε ως στόχο, μέσω του απολογητικού χα-

ρακτήρα του έργου, να συμβιβάσει την ελληνική σκέψη με την ιουδαϊκή 

παράδοση, επιθυμώντας να επισημάνει στους ομοεθνείς του τη σημασία 

της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά ταυτόχρονα επεδίωκε επίσης να κατα-

δείξει στους υπόλοιπους, ότι η ελληνική φιλοσοφία είχε αρκετές ομοιό-

τητες με τις ιερές γραφές. O J. M. G. Barclay, ορθά παρατηρεί, ότι το 

κείμενο του Αριστόβουλου δεν διακρίνεται από εχθρότητα απέναντι στην 

ελληνική σκέψη, αλλά εξαίρει την ικανότητά τους να αντιληφθούν και να 

αφομοιώσουν την σοφία του Μωυσή8. Οι δοξασίες του περί ιουδαϊκής  

προέλευσης της ελληνικής φιλοσοφίας, είχαν απήχηση στους πρώτους 

χριστιανούς πατριάρχες και θεολόγους και έγιναν για κάποιο χρονικό 

διάστημα το μέσο, στο οποίο στηρίχθηκαν οι χριστιανοί θεολόγοι, επιχει-

                                                                                                                                                                      

κατάγεται από ιερατική οικογένεια και είναι δάσκαλος ενός Πτολεμαίου (υπονοείται 

ο Φιλομήτωρ). Ο Ανατόλιος ωστόσο δίνει διαφορετικά στοιχεία για τον Ιουδαίο Πε-

ριπατητικό, καθώς αναφέρει ότι ο Αριστόβουλος είναι αρχαιότερος από τον Φίλωνα 

και τον Ιώσηπο (Fr.1, 19 – 23), δεν κάνει κάποια νύξη  σχετική με την καταγωγή του 

από ιερατική οικογένεια, ενώ δεν αναφέρει κάτι σχετικά με την αλληγορική ερμηνεία 

των γραφών που επιχειρεί ο Αριστόβουλος, αλλά ενδιαφέρεται περισσότερο για τις 

αστρονομικές παρατηρήσεις του σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα. Τέλος αξίζει 

να αναφερθεί, ότι ο Ανατόλιος εσφαλμένα τον αναφέρει ως έναν από τους εβδομήντα 

μεταφραστές των ιερών κειμένων των Ιουδαίων στην ελληνική γλώσσα: «ὃς ἐν τοῖς 

οʹ κατειλεγμένος τοῖς τὰς ἱερὰς καὶ θείας Ἑβραίων ἑρμηνεύσασι γραφὰς Πτολεμαίῳ τῷ 

Φιλαδέλφῳ καὶ τῷ τούτου πατρί, καὶ βίβλους ἐξηγητικὰς τοῦ Μωυσέως νόμου τοῖς 

αὐτοῖς προσεφώνησεν βασιλεῦσιν» (Fr. 1, 23 – 27).  
6 Fr. 1 23 – 27, fr. 2 5 – 10 και Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς 1.22.150.1, αλλά 

και στο ίδιο 5.14.97.7, όπου υποστηρίζεται επιπλέον η άποψη ότι «βιβλία γέγονεν 

ἱκανά, δι' ὧν ἀποδείκνυσι τὴν Περιπατητικὴν φιλοσοφίαν ἔκ τε τοῦ κατὰ Μωυσέα νό-

μου καὶ τῶν ἄλλων ἠρτῆσθαι προφητῶν».  
7 Ενδ. βλ. Fr. 3, 6 – 13. Οι θέσεις αυτές θα έχουν απήχηση και σε μεταγενέστερους: 

«Νουμήνιος δὲ ὁ Πυθαγόρειος φιλόσοφος ἄντικρυς γράφει· «τί γάρ ἐστι Πλάτων ἢ Μω-

υσῆς ἀττικίζων» (Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 1, 22, 150). Πβ. ακόμη και 

1.15.72.4 (Jacoby, FGrH 737, No 9, vol. 3c2, p.704).  
8 Jews in the Mediterranean Diaspora: From Alexander to Trajan (323 BCE - 117 

CE), οπ. παρ. σελ. 151. Για την σχέση ανάμεσα στον Ελληνισμό και τον Ιουδαϊσμό 

βλ. και Φίλων ο Αλεξανδρεύς, Ελληνισμός και Ιουδαϊσμός - Εσσαίοι και θεραπευτές, Σ. 

Γκιργκένης (μτφρ.), Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2003. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%27_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%89%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%89%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%89%CF%82_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%89%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%89%CF%85%CF%83%CE%AD%CF%89%CF%82_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
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ρώντας να εναρμονίσουν την ελληνική φιλοσοφική σκέψη με τις αντίλη-

ψή τους για τις διδασκαλίες της Βίβλου9.  

Από το έργο του σώζονται πέντε μικρά αποσπάσματα, τα οποία θα 

εξετάσουμε στη συνέχεια, επιχειρώντας να αναπλάσουμε μια εικόνα της 

φιλοσοφίας του ελληνίζοντος αυτού Ιουδαίου φιλοσόφου. Κύριες πηγές 

αποτελούν ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς10, καθώς και ο Ευσέβιος11, ο οποίος 

μνημονεύει ένα απόσπασμα του Ανατόλιου12, ενώ εκτός από τα εκτενή 

αυτά κείμενα, σώζονται ακόμη μερικά χωρία, τα οποία αναφέρονται στον 

Ιουδαίο φιλόσοφο13. 

Στο κείμενο του Ευσέβιου αποτελούν κύριο θέμα οι αστρονομικοί 

υπολογισμοί για την εύρεση της ορθής ημερομηνίας, κατά την οποία 

πρέπει να οριστεί το ιουδαϊκό Πάσχα. Αυτό το ζήτημα συνιστούσε αντι-

κείμενο συζήτησης τόσο ανάμεσα στα μέλη της ιουδαϊκής κοινότητας, 

όσο και μεταξύ των χριστιανών14 και ο Ανατόλιος επικαλείται ανάμεσα 

σε άλλους συγγραφείς και τον Αριστόβουλο επιχειρώντας να καταδείξει 

ότι η ορθή ημερομηνία εορτασμού αυτής της εορτής είναι έπειτα από την 

εαρινή ισημερία15.  

Το δεύτερο απόσπασμα από το έργο του Αριστόβουλου πραγμα-

τεύεται, μετά από σχετικό αίτημα του Πτολεμαίου16, τις ανθρωπομορφι-

κές εκφράσεις, οι οποίες απαντώνται στην βίβλο. Ο συγγραφέας επιχειρεί 

να αποδείξει ότι αυτές οι εκφράσεις δεν έρχονται σε σύγκρουση με τους 

ορισμούς σχετικά με την φύση του θεού, που έχουν αναπτυχθεί από την 

μέχρι εκείνου του σημείου συζήτηση ανάμεσα στον βασιλιά της Αιγύ-

πτου και τον φιλόσοφο17. Ο Αριστόβουλος τονίζει στον συνομιλητή του 

ότι αυτές οι εκφράσεις πρέπει να ερμηνευθούν «φυσικῶς», έτσι ώστε να 

αποκτήσει την «ἁρμόζουσαν ἔννοιαν περί θεοῦ», προειδοποιώντας τον 

                                                           
9 Βλ. σχετ. B. Bar – Kochva, Image of Jews in Greek Literature – The Hellenistic Pe-

riod, University of California press, Berkeley, L.A., London, (2010), σελ. 205. Ο 

συγγραφέας μάλιστα θεωρεί αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο ο Αριστόβουλος να είναι ο 

εφευρέτης της παράδοσης περί ιουδαϊκής προέλευσης της φιλοσοφίας των Ελλήνων.  
10 Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς 1.22. 150 . 1 – 3 και 5.14.99.3 και τέλος 6.16, 

137.4 – 138.4. 
11 Στο ίδιο, 8. 9. 38 – 10. 18a, αλλά και 13.11 3b – 12.2 και 13.12. 3 – 8 και τέλος 

13.12.9 – 16. 
12 Ευσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία VII. 32. 14 – 19. 
13 Για τα κείμενα αυτά χρησιμοποιήσαμε τη μετάφραση και τον σχολιασμό της έκδο-

σης του C.R. Holladay (Fragments from Hellenistic Jewish authors vol. 3 – Aristobu-

lus, Scholars Press, Atlanta, 1995). 
14 Είναι άλλωστε γνωστό ότι στο ζήτημα αυτό ακόμη και στις μέρες μας δεν υπάρχει 

συμφωνία ανάμεσα στα διάφορα δόγματα, εφόσον ο εορτασμός της συγκεκριμένης 

εορτής τελείται σε διαφορετική ημερομηνία από την κάθε πλευρά. 
15 «φασί δεῖν τα διαβατήρια θύειν ἐπ’ ἴσης ἅπαντας ἰσημερίαν ἐαρινὴν, μεσοῦντος τοῦ 

πρώτου μηνός» Fr. 1, 17, πβ. Και fr 1, 16.  
16 Fr. 2, 10.1, 15 (376a). 
17 Fr. 2, 10.1, 20 (376b). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82
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συνάμα να μην διαπράξει το σφάλμα να υποπέσει σε μια ερμηνεία, της 

οποίας τα βασικά χαρακτηριστικά θα προσδιορίζονται από το «μυθῶδες 

και ἀνθρώπινον»18. Ο όρος ἀνθρώπινον στο χωρίο αυτό χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει την πλειοψηφία των ανθρώπων, ενώ στόχος είναι να 

αντιπαραβληθεί σε αυτήν ο φιλοσοφικός τρόπος με τον οποίο έχουν τη 

δυνατότητα να αντιληφθούν τη θρησκεία όσοι έχουν τα πνευματικά εφό-

δια. Ο Μωυσής άλλωστε, σύμφωνα με τον Ιουδαίο φιλόσοφο, ό,τι επιθυ-

μεί να εξηγήσει το εκφράζει σε διάφορα επίπεδα (πολλαχῶς), κάνοντας 

χρήση της αλληγορίας19, συνεπώς, διευκρινίζει ο Αριστόβουλος, όποιος 

διέπεται από την επιθυμία να κατανοήσει τον μωσαϊκό νόμο οφείλει να 

εντρυφήσει σε αυτόν δίχως να εμμένει στο γράμμα αυτού του νόμου: 

«τοῖς δὲ μὴ μετέχουσι δυνάμεως καί συνέσεως, ἀλλά τῷ γραπτῷ μόνον 

προσκειμένοις οὐ φαίνεται μεγαλεῖόν τί διασαφῷν»20. 

Στη συνέχεια της συνομιλίας του με τον Πτολεμαίο, ο Αριστόβου-

λος αναφέρει κάποια παραδείγματα, ώστε να διευκρινίσει την άποψή του 

περί αλληγορικής ερμηνείας των ιερών γραφών. Έτσι, σημειώνει ότι η 

αναφορές στο χέρι του θεού είναι δηλωτικές της δύναμης του θεού21, ενώ 

η ανάπαυση του θεού κατά την έβδομη ημέρα της δημιουργίας αποκαλύ-

πτει τη διατήρηση της τάξης στο σύμπαν22. Επιπλέον, η κάθοδος του θε-

ού στο όρος Σινά με σκοπό να παραδώσει στον Μωυσή τον νόμο, δεν 

αποτελεί μια κάθοδο με την κυριολεκτική σημασία του όρου, αλλά δη-

λώνει ότι ο θεός δέχτηκε να κατεβεί στο επίπεδο των ανθρώπων, ώστε να 

τους κάνει κοινωνούς του νόμου του23. Τέλος, οι αναφορές στην καιόμε-

νη βάτο και οι ήχοι από τις σάλπιγγες που άκουγαν οι παρευρισκόμενοι 

χωρίς να γίνεται αντιληπτή από αυτούς η παρουσία μουσικών οργάνων 

κατασκευασμένων από ανθρώπους, αποτελούν γνωρίσματα της θεϊκής  

δύναμης24. Το χωρίο κλείνει με την παρατήρηση του Αριστόβουλου ότι η 

κάθοδος αυτή του θεού πραγματοποιήθηκε με σκοπό να καταλάβουν οι 

παρευρισκόμενοι στο όρος ότι ο θεός «δεικνύναι τήν ἑαυτοῦ διά πάντων 

                                                           
18 Fr. 2, 10.1, 20 – 23.  
19 Fr. 2, 10.1, 23 – 27. 
20 Fr. 2, 10.1, 33 – 34. 
21 Fr. 2, 10.1, 52 «ὥστε δηλούσθαι τάς χεῖρας ἐπί δυνάμεως εἴναι θεοῦ». Η ερμηνεία 

των μύθων με αλληγορικό τρόπο αποτελεί αναμφισβήτητα ένδειξη επιρροής από την 

στωική φιλοσοφία. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου στις ιερές γραφές των Ισραηλιτών 

δεν συνιστά ωστόσο καινοτομία από την πλευρά του Αριστόβουλου, αλλά εντάσσεται 

στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σύγκρουσης εντός της Εβραϊκής κοινότητας της Αλεξάν-

δρειας, σχετικά με την ερμηνεία των γραφών. Βλ. σχετ. {B. Bar – Kochva, Pseudo-

Hecateus on the Jews – Legitimizing the Jewish Diaspora, University of California 

press, Berkeley – L.A. – Oxford, (1997), σελ. 172 – 173}. 
22 Fr. 2, 10.1, 55 – 58.  
23 Fr. 2, 10.1, 78 – 90, αλλά και Fr. 2a Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 6. 3, 32, 3 – 

4. 
24 Fr. 2, 10.1, 113 – 134, αλλά και Fr. 2a Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Στρωματεῖς, 6.3, 32.3. 
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μεγαλειότητα»25. Αναμφισβήτητα εδώ είναι καταφανής η επίδραση της 

ετυμολογικής, αλληγορικής ερμηνείας των θρησκευτικών ιδεών, οι οποί-

ες είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα από την Στοά26 και σε αυτό το σημείο ο 

Αριστόβουλος μεταχειρίζεται τα επιτεύγματα της ελληνικής φιλοσοφίας 

προκειμένου να αναμορφώσει την θρησκευτική πίστη των Ιουδαίων.  

Το επόμενο απόσπασμα είναι ενδεικτικό των κύριων  επιδιώξεων 

της φιλοσοφικής δράσης του Αριστόβουλου, της προσπάθειάς του δηλα-

δή να αποδείξει την έντονη κατά τον ίδιο επίδραση των εβραϊκών γρα-

φών στην ελληνική φιλοσοφία27. Το έργο του άλλωστε κατά δήλωση του 

συγγραφέα, απευθύνεται σε ένα κοινό, το οποίο αγνοεί το περιεχόμενο 

των θρησκευτικών πεποιθήσεων του λαού των Ιουδαίων και ο συγγραφέ-

ας επιχειρεί να διαφωτίσει τους αναγνώστες του σε αυτό το θέμα. Έτσι, 

υποστηρίζει την άποψη ότι ο Πλάτων και ο Πυθαγόρας έχουν επηρεαστεί 

από μια μετάφραση του Μωσαϊκού νόμου, η οποία είναι παλαιότερη αυ-

τής της μετάφρασης που έγινε την εποχή του Δημητρίου του Φαληρέα28. 

Η σύνδεση της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων με την ιουδαϊκή  θρησκεία, 

πιθανότατα έγινε από Ισραηλίτες λόγιους, οι οποίοι παρατήρησαν ομοιό-

τητες ανάμεσα σε δόγματα της πυθαγόρειας φιλοσοφίας και σε δικές τους 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές29, αλλά η απόδοση της πυθαγό-

ρειας φιλοσοφίας σε αντιλήψεις και απόψεις πολιτισμών της ανατολής, 

κυρίως των Αιγυπτίων, αποτελούσε πρακτική, την οποία είχαν ξεκινήσει 

οι ίδιοι οι Έλληνες30.  

                                                           
25 Fr. 2, 10.1, 140. 
26 Βλ. ενδ. Ε. Καραμπατζάκη, “Η ποίηση στη Στωική φιλοσοφία”, στο Πρακτικά 11ου 

Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ελληνική φιλοσοφία και καλές τέχνες, ε-

πιμέλεια Κ. Βουδούρης, εκδ. Ιωνία, Αθήνα, 2000, σελ. 81 – 114.   
27 Ήδη στο δεύτερο σωζόμενο χωρίο επισημαίνει ότι οι φιλόσοφοι και οι ποιητές έ-

χουν μάθει πολλά από τον Μωυσή (Fr. 2, 10.1, 28 – 32), πβ. και Fr. 3, 6 – 16. 
28 Fr. 3, 17 – 43, πβ. και Fr. 3a, ειδικότερα ο Πυθαγόρας αναφέρεται στο Fr. 3, 40 – 

43.  
29 B. Bar – Kochva, Image of Jews in Greek Literature, οπ. παρ., σελ. 198. 
30 Ο B. Bar – Kochva αναφέρει μερικές από αυτές τις πεποιθήσεις και πρακτικές ό-

πως η πίστη στην αθανασία της ψυχής και στην ανάσταση των νεκρών, η απαγόρευση 

της ταφής με μάλλινα ενδύματα, η βάπτιση και ο εξαγνισμός κ.α. (οπ. παρ. σελ. 198 – 

199). Τα αίτια που οδήγησαν τους Ισραηλίτες σε αυτήν την πρακτική, πρέπει να ανα-

ζητηθούν στον πολιτισμικό ανταγωνισμό της εποχής, ανάμεσα σε Αιγύπτιους, Έλλη-

νες και Ιουδαίους. Η υιοθέτηση αυτής της στάσης της προσφυγής στον μύθο της 

«κλεμμένης» σοφίας, βοήθησε αρχικά τους ελληνίζοντες Ιουδαίους να τονώσουν την 

αυτοπεποίθησή τους και να νομιμοποιήσουν τον τρόπο ζωής τους απέναντι σε συντη-

ρητικούς κύκλους των συμπατριωτών τους, οι οποίοι στη συνέχεια διευκολύνθηκαν 

να αντλήσουν από την ελληνική παράδοση, καθώς αυτή παρουσιάστηκε σε αυτούς 

τους κύκλους σαν σοφία που επιστρέφει στους αρχικούς της ιδιοκτήτες. Οι πρακτικές 

αυτές αναμφισβήτητα λειτουργώντας αμφίδρομα οδήγησαν στην παραχάραξη και της 

ιουδαϊκής ιστορίας και θρησκείας {N. Bentwich , Movements in Judaism – Hellenism, 

The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, (1919), σελ. 200 – 201}. 
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Στη συνέχεια, ο Ιουδαίος φιλόσοφος διατυπώνει την άποψη ότι εί-

ναι αναγκαίο να κατανοήσει κανείς την «θείαν φωνήν οὐ ῥητὸν λόγον, 

ἀλλ΄ἔργων κατασκευάς»31, καθώς ο λόγος του θεού, δεν είναι απλώς ένα 

σύνολο λέξεων και προτάσεων, αλλά κάτι δηλωτικό της θεϊκής δραστη-

ριότητας. Κατά παρόμοιο τρόπο επομένως ισχυρίζεται, ότι ο Πυθαγόρας, 

ο Σωκράτης και ο Πλάτων, ευρισκόμενοι σε συμφωνία με τα διδάγματα 

του Μωυσή, όταν διατείνονται ότι ακούν τη φωνή του θεού, εννοούν τη 

δημιουργική δύναμη του θεού: «καί τό σύνολον Πυθαγόρας καί Σωκράτης 

καί Πλάτων, λέγοντες ἀκούειν φωνῆς θεοῦ, τήν κατασκευήν τῶν ὅλων θε-

ωροῦντες ἀκριβῶς ὑπό θεοῦ γεγονυῖαν καί συνεχομένην ἀδιαλείπτως, ἀκη-

κόασι {γάρ} τοῦ Μωυσέως λέγοντος ‘εἶπεν, καί ἐγένετο,’ τόν λόγον τοῦ θε-

οῦ ἔργον εἶναι διαγράφοντος» 32.  

Έπειτα ο Αριστόβουλος αναφέρεται στον Ορφέα, παραθέτοντας 

μάλιστα κάποια αποσπάσματα από στίχους οι οποίοι αποδίδονται σε αυτό 

το μυθικό πρόσωπο της ελληνικής προϊστορίας, επιχειρώντας να αποδεί-

ξει την μακραίωνη κατά τον ίδιο επίδραση των ιερών ιουδαϊκών γραφών 

στην ελληνική σκέψη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους μελετητές οι παρατιθέ-

μενοι στίχοι πιθανότατα προέρχονται από κάποιον ανώνυμο πλαστογρά-

φο, προγενέστερο του Αριστόβουλου33, ο οποίος όμως αγνοεί την πλα-

στογραφία και αποδεχόμενος την αυθεντικότητα των ψευδο-ορφικών 

στίχων, ισχυρίζεται, ότι σε αυτούς ο ποιητής ασπάζεται την αντίληψη 

που εμπεριέχεται στις γραφές, ότι: «διακρατεῖσθαι θείᾳ δυνάμει τά πάντα 

καί γενητά ὑπάρχειν καί ἐπί πάντων εἶναι τόν θεόν»34. Αυτό το απόσπα-

σμα εμφανώς απηχεί αντιλήψεις, τις οποίες συναντάμε και στη στωική 

φιλοσοφία35 και είναι, πιθανολογούμε, ενδεικτικό μιας τάσης εκλεκτικι-

σμού, η οποία  χαρακτηρίζει τον Αριστόβουλο, καθώς συνάγεται από τα 

αποσπάσματα του έργου του, ότι δεν αντλεί υλικό μόνο από την περιπα-
                                                           
31 Fr. 4, 2 – 3. 
32 Fr. 4 a, πβ. και Fr. 4, 7 – 17. 
33 Ο E. Schürer αναγνωρίζει ως παραχαράκτη κάποιον ανώνυμο Ιουδαίο συγγραφέα 

προγενέστερο του Αριστόβουλου. Βλ. Σχετ. A History of the Jewish people in the 

Time of Jesus Christ, τ.2, vol. 3, μτφρ. S. Taylor, P. Christie, New York, C. Scribner’s 

sons, (1891), σελ. 242. Ο Αριστόβουλος ισχυρίζεται ότι το χωρίο που παραθέτει, 

προέρχεται από μια συλλογή ορφικών κειμένων, η οποία τιτλοφορείται «Ἱεροὶ Λό-

γοι». Όπως παρατηρεί ο C.R. Holladay, οι στίχοι αυτοί σε διάφορες παραλλαγές ανα-

φέρονται από διάφορους χριστιανούς συγγραφείς κατά τους πρώτους χριστιανικούς 

αιώνες (Fragments from Hellenistic Jewish authors, οπ. παρ. σελ. 220), αλλά πηγή 

του χωρίου που παραθέτει ο Ιουδαίος φιλόσοφος ενδεχομένως να αποτελεί μια άλλη 

συλλογή ορφικών στίχων, η οποία φέρει τον τίτλο «διαθῆκαι». 
34 Fr. 4, 21 – 25.  
35 SVF II 1021 (=Διογένης Λαέρτιος VII 147): «Θεὸν δ' εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λογι-

κόν, τέλειον ἢ νοερὸν ἐν εὐδαιμονίᾳ, κακοῦ παντὸς ἀνεπίδεκτον, προνοητικὸν κόσμου 

τε καὶ τῶν ἐν κόσμῳ· μὴ εἶναι μέντοι ἀνθρωπόμορφον. εἶναι δὲ τὸν μὲν δημιουργὸν τῶν 

ὅλων καὶ ὥσπερ πατέρα πάντων κοινῶς τε καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διῆκον διὰ πάντων, ὃ 

πολλαῖς προσηγορίαις προσονομάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις». Πβ. και SVF II 1026. 
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τητική φιλοσοφία36. Επιπλέον, αυτό το χωρίο απηχεί παρόμοιες αντιλή-

ψεις με εκείνες, που διαβάζουμε στο ψευδο-αριστοτελικό Περί κόσμου37, 

έργο το οποίο σύμφωνα με ορισμένους μελετητές εκφράζει στωικές αντι-

λήψεις 38: «ὡς ἐκ θεοῦ πάντα καὶ διὰ θεὸν συνέστηκεν, οὐδεμία δὲ φύσις 

αὐτὴ καθ' ἑαυτήν ἐστιν αὐτάρκης, ἐρημωθεῖσα τῆς ἐκ τούτου σωτηρίας»39. 

Αναμφίβολα ο Αριστόβουλος θα αξιοποίησε και θα ανέδειξε τις σωτη-

ριολογικές ενδείξεις, οι οποίες υπάρχουν σε αυτό το χωρίο προκειμένου 

να προωθήσει τις θέσεις του, αν και στη Στωική φιλοσοφία κυριαρχεί η 

έννοια της πρόνοιας και απουσιάζουν τα δείγματα οποιουδήποτε μυστι-

κισμού, αλλά ο Ιουδαίος σοφός επιδιώκει να εκμεταλλευτεί επωφελώς 

ότι  μπορεί προκειμένου να επιτύχει το στόχο του.   

Επιστρέφοντας στον Ορφέα, οι στίχοι, τους οποίους προβάλλει ο 

Αριστόβουλος, εισάγονται με τον ποιητή να διευκρινίζει ότι θα μιλήσει 

μόνο για τους μυημένους40, τους οποίους έπειτα καλεί να εστιάσουν το 

βλέμμα τους στον αθάνατο που έπλασε το σύμπαν41, του οποίου τα χα-

ρακτηριστικά περιγράφονται στη συνέχεια του κειμένου42, ενώ το χωρίο 

κλείνει η παρατήρηση του συγγραφέα, ότι όλοι οι φιλόσοφοι αποδέχο-

νται την αναγκαιότητα τήρησης ευσεβών πεποιθήσεων σχετικά με τον 

θεό, υπενθυμίζοντας ακόμη ότι η δομή του μωσαϊκού νόμου στηρίζεται 

επάνω σε αρετές όπως η ευσέβεια, η δικαιοσύνη και η εγκράτεια43, δηλα-

δή τις κλασσικές αρετές της Ελληνικής και ιδιαίτερα της Στωικής φιλο-

σοφίας.  

                                                           
36 Άλλωστε ο Αριστόβουλος, αφού παραθέσει τους ορφικούς στίχους, παρουσιάζει 

στίχους του ποιητή Άρατου, ο οποίος ήταν μαθητής του ιδρυτή της στωικής σχολής, 

Ζήνωνα (Fr. 4, 72 –81). 
37 Για την σχέση ανάμεσα στον Αριστόβουλο και την πραγματεία Περί Κόσμου βλέπε 

R. Radice, La Filosofia di Aristobulo – e I Suoi Nessi Con “Il De Mundo” Attribuito 

ad Aristotele, Vita e Pensiero, Milano (1994). 
38 Αρκετοί μελετητές εκφράζουν την άποψη ότι αυτό το έργο θεμελιώνεται σε δύο 

έργα του Ποσειδώνιου, το ομότιτλό του Περί Κόσμου και το Μετεωρολογική στοιχεί-

ωσις. Βλ. σχετ. W. Capelle, Neue Jahrbücker 15 (1905), σελ. 529 – 568, καθώς και 

E.S. Forster, De Mundo, Clarendon press, Oxford (1914), σελ. 1 και τέλος J.D. North, 

“Celestial influence – The Major Premiss of Astrology”, στο Astrologi Hallucinati, P. 

Zambelli (ed.), W. De Gruyter, Berlin – New York, 1986, σελ. 48. 
39 Περί Κόσμου 397 b, 14 – 16. 
40 Fr. 4, 27 – 28. 
41 Fr. 4, 35. 
42 Fr. 4, 38 – 69. Κάποια από αυτά τα γνωρίσματα του θεού ανάμεσα σε άλλα είναι 

ότι είναι αθάνατος και αόρατος (επέτρεψε μόνο στον Αβραάμ να τον αντιληφθεί), κά-

θεται στον ουρανό και αγγίζει όλον τον φυσικό κόσμο, είναι παντοκράτωρ και επου-

ράνιος, ο ίδιος είναι αρχή, μέση και τέλος, μητροπάτωρ (καθώς δημιουργήθηκε και 

δημιουργεί εκ του μηδενός, δίχως να χρειάζεται κάποια άλλη αρχή) ενώ ακόμη είναι 

δίκαιος και αγαθός.  
43 Fr. 4, 95 – 100. 
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Ο χαρακτηρισμός του θεού ως δημιουργού δεν αποτελεί ασφαλώς 

κάποια καινοτομία του στιχουργού, καθώς σε αρκετές θρησκείες η κυρί-

αρχη θεότητα ταυτίζεται με τον δημιουργό του κόσμου. Αξίζει να επιση-

μανθεί ωστόσο, ότι  αυτή  η ιδιότητα του δημιουργού – σωτήρος, αποδί-

δεται στη θεότητα και από τον συγγραφέα του Περί Κόσμου: «Σωτὴρ μὲν 

γὰρ ὄντως ἁπάντων ἐστὶ καὶ γενέτωρ τῶν ὁπωσδήποτε κατὰ τόνδε τὸν κό-

σμον συντελουμένων ὁ θεός»44. Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι ο θεός 

είναι αυτός, ο οποίος δίνει το έναυσμα για τη λειτουργία του κόσμου και 

τον θέτει σε λειτουργία, αποτελώντας κατά συνέπεια την γενεσιουργό αι-

τία της ύπαρξης αρμονίας και τάξης στο σύμπαν45, συνδέοντας έτσι το 

αριστοτελικό πρῶτο κινοῦν με το Στωικό πνεύμα. Ο συγγραφέας της 

ψευδο-αριστοτελικής πραγματείας εκφράζει ακόμη την άποψη ότι η θεία 

δύναμη διαπνέει τα πάντα46, θέση την οποία απηχεί και το κείμενο του 

Αριστόβουλου, αποδίδοντάς την στον ποιητή Άρατο: «σαφῶς οἴομαι δε-

δεῖχθαι διότι διὰ πάντων ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ»47. Αυτή ακριβώς η ι-

διότητα του θεού, ότι διαπνέει τα πάντα, αποτελεί, κατά την αντίληψη 

του συνθέτη των ψευδο-ορφικών στίχων, τον λόγο που γίνεται αισθητή η 

παρουσία του. Επικαλείται μάλιστα κάποιο αρχαίο ρητό επιχειρώντας να 

στηρίξει την πεποίθησή του ότι ο θεός δεν γίνεται αντιληπτός με τα μάτια 

αλλά μόνο με το νου: «οὐδέ τις αὐτὸν  εἰσοράᾳ ψυχὴν θνητῶν, νῷ δ' εἰσο-

ράαται»48. Η άποψη αυτή διατυπώνεται σαφώς και στο ψευδο – αριστο-

τελικό σύγγραμμα: «ὁ πάντων ἡγεμών τε καὶ γενέτωρ, ἀόρατος ὢν ἄλλῳ 

πλὴν λογισμῷ»49.  

Αποτελεί έναν ακόμη κοινό τόπο ανάμεσα στα δυο κείμενα, η θέ-

ση τους σχετικά με την ακριβή τοποθεσία της θείας έδρας, καθώς και στα 

δύο αναφέρεται με σαφήνεια, ότι η έδρα του θεού βρίσκεται στον ουρα-

νό. Έτσι, στο κείμενο του Αριστόβουλου, όπου εμφανέστατα απηχούνται 

                                                           
44 Περί Κόσμου 397 b , 20 – 22. 
45Περί Κόσμου 399 a, 12 – 18, πβ. και 399b 10 – 12. Στο κείμενο του Αριστόβουλου 

γίνονται αναφορές σε αυτή τη θεία δύναμη, η οποία δημιούργησε τον κόσμο και είναι 

υπεύθυνη για τη διατήρηση της συνοχής του: «τὴν κατασκευὴν τῶν ὅλων συνθεω-

ροῦντες ἀκριβῶς ὑπὸ θεοῦ γεγονυῖαν καὶ συνεχομένην ἀδιαλείπτως» (Fr. 4, 13 – 17), 

πβ. και Fr. 4, 35 – 36 «μοῦνον δ' ἐσόρα κόσμοιο τυπωτὴν  ἀθάνατον». 
46 «Διὸ γῆ τε καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἔοικεν, ἐν ἀποστάσει πλείστῃ τῆς ἐκ θεοῦ ὄντα ὠφελείας, 

ἀσθενῆ καὶ ἀκατάλληλα εἶναι καὶ πολλῆς μεστὰ ταραχῆς· οὐ μὴν ἀλλὰ καθ' ὅσον ἐπὶ 

πᾶν διικνεῖσθαι πέφυκε τὸ θεῖον» (Περί Κόσμου 397 b, 30 – 33). 
47 Fr. 4, 82 – 84, πβ. και Fr. 4b « Ἄρατος μὲν οὖν διὰ πάντων τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ δι-

ήκειν νοεῖ», καθώς και Fr. 4, 72 – 79. 
48 Fr. 4, 39 – 40. Σε άλλους στίχους του ποιήματος, ωστόσο ο ποιητής δηλώνει ότι ο 

μοναδικός που έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει (ἴδοι) τον θεό είναι κάποιος άνθρωπος 

Χαλδαϊκής καταγωγής, ο οποίος δεν κατονομάζεται από τον ποιητή (Fr. 4 , 51 – 53). 

Ενδεχομένως σε αυτό το σημείο ο ποιητής να επιχειρεί να συνδέσει την μεσσιανική 

παράδοση του ιουδαϊσμού με την ορφική παράδοση.   
49 Περί Κόσμου 399 a, 30 – 31. 
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θρησκευτικές αντιλήψεις των Ισραηλιτών, διευκρινίζεται ότι ο θεός δια-

μένει σταθερά στον απέραντο ουρανό και κάθεται επάνω σε έναν χρυσό 

θρόνο, ενώ η Γή βρίσκεται κάτω από τα πόδια του: «αὐτὸς δὴ μέγαν αὖθις 

ἐπ' οὐρανὸν ἐστήρικται χρυσέῳ εἰνὶ θρόνῳ»50.  

Αυτό το απόσπασμα κλείνει με την παραδοχή του συγγραφέα ότι 

στα παρατιθέμενα αποσπάσματα των Ορφικών στίχων και του ποιήματος 

του Άρατου, οι ονομαστικές αναφορές των ποιητών στον Δία αφαιρέθη-

καν, καθώς «τὸ γὰρ τῆς διανοίας αὐτῶν ἐπὶ θεὸν ἀναπέμπεται» και αντι-

καταστάθηκαν από τον συγγραφέα με την χρήση του όρου Θεός, ώστε να 

επισημάνει ότι η δύναμη του Θεού διαπνέει τα πάντα51. Ο συγγραφέας 

του Περί Κόσμου, προσεγγίζει αρκετά το πνεύμα του κειμένου του Αρι-

στόβουλου, καθώς εξετάζει το φαινόμενο της πολυωνυμίας του Διός, α-

φού εκθέτει ρητά στον αναγνώστη την πίστη του στην μονοθεΐα, δηλώ-

νοντας ότι αν και ο θεός είναι ένας του αποδίδονται πολλά ονόματα, α-

ντίστοιχα με τις ποικίλες καταστάσεις που αντιπροσωπεύει: «Εἷς δὲ ὢν 

πολυώνυμός ἐστι, κατονομαζόμενος τοῖς πάθεσι πᾶσιν ἅπερ αὐτὸς νεοχ-

μοῖ»52. Έτσι, αυτός ο ένας θεός αποκτά πολλά πρόσωπα μέσω των οποί-

ων στα μάτια των θνητών εκφράζει μια σειρά από φυσικά φαινόμενα, κα-

ταστάσεις, τόπους, τελετουργίες και συναισθήματα, των οποίων ο ίδιος 

αποτελεί την γενεσιουργό αιτία53. Ο συγγραφέας της πραγματείας μάλι-

στα, επικαλείται κάποιους ορφικούς στίχους προκειμένου να ενδυναμώ-

σει την άποψή του54, ενώ επιπροσθέτως εκφράζει την άποψη ότι σε όσες 

περιστάσεις οι άνθρωποι αναφέρονται σε φαινόμενα όπως η ἀνάγκη, η 

εἱμαρμένη, η πεπρωμένη, η μοῖρα, η νέμεσις, η ἀδράστεια, η αἶσα, ουσια-

στικά αναφέρονται στον θεό, στον οποίο αποδίδουν τις ιδιότητες αυτές55.  

Το τελευταίο απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό του εκλεκτικισμού 

του Αριστόβουλου και έχει κεντρικό αντικείμενο σπουδής την ιερότητα 

του Σαββάτου και την πραγμάτευση της αξίας του αριθμού επτά, στοιχείο 

το οποίο μας ενθαρρύνει κατά συνέπεια να εξετάσουμε κατά πόσο είναι 

πιθανή ενδεχόμενη εξοικείωση του Αριστόβουλου με τις θεωρίες των πυ-

                                                           
50 Fr. 4, 58 – 59. Παρόμοια άποψη εκφράζεται και στο Περί Κόσμου: «Τὴν μὲν οὖν  

ἀνωτάτω καὶ πρώτην ἕδραν αὐτὸς ἔλαχεν, ὕπατός τε διὰ τοῦτο ὠνόμασται, κατὰ τὸν 

ποιητὴν «ἀκροτάτῃ κορυφῇ» τοῦ σύμπαντος ἐγκαθιδρυμένος οὐρανοῦ» (Περί Κόσμου 

397 b , 24 – 27). 
51 Fr. 4, 85 – 91. 
52 Περί Κόσμου 401 a, 12 – 13. 
53 Περί Κόσμου 401 a, 12 – 26. 
54 Περί Κόσμου 401 a, 27 – 401 b, 7. 
55 Περί Κόσμου 401 b, 8 – 24. Ο συγγραφέας αφού παραθέτει τα επιχειρήματά του, 

στρέφεται σε ένα χωρίο της πλατωνικής Πολιτείας (617 c) για να επικυρώσει την ά-

ποψή του: «καθάπερ καί ὁ γενναῖος Πλάτων φησίν» (Περί Κόσμου 401 b, 24). 
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θαγόρειων56. Το Σάββατο χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητα ότι απο-

τελεί συνάμα την τελευταία και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ 

συνιστά την γενέθλια ημέρα του φωτός και της σοφίας57. Ο Αριστόβου-

λος επισημαίνει ότι και οι περιπατητικοί φιλόσοφοι συνδέουν το φως με 

τη σοφία58, ενώ διευκρινίζει ότι η ανάπαυση του θεού κατά την έβδομη 

μέρα δεν είναι δήλωση ότι ο θεός έπαυσε να δημιουργεί αλλά συμβολίζει 

τη σταθερή τάξη στο σύμπαν59. Επιπλέον ο αριθμός επτά ασκεί σημαντι-

κή επίδραση στην ανάπτυξη όλων των ζωντανών πλασμάτων και των φυ-

τών, όπως αποδεικνύουν οι στίχοι του Ομήρου, του Ησιόδου και του Λί-

νου60, οι οποίοι έχοντας μελετήσει τις ιουδαϊκές γραφές επιβεβαιώνουν 

την ιερότητα του. Έτσι, όταν στα ομηρικά έπη διαβάζουμε: «ἑβδομάτῃ δ’ 

ἠοῖ λίπομεν ῥόον ἑξ Ἀχέροντος»61, ο ποιητής εννοεί ότι με τη συνδρομή 

του λόγου (ἑν τῷ κατὰ ἀλήθειαν ἑβδόμῳ λόγῳ) ο άνθρωπος ελευθερώνει 

τον εαυτό του από τη λήθη και την κακία και αντιλαμβάνεται την αλή-

θεια.  
                                                           
56  Σχετικά με την ιερότητα του αριθμού επτά στους Πυθαγόρειους βλέπε W.H. 

Roscher, Die Hebdomadenlehren der Griechischen Philosophen und Ärzte, Teubner, 

Leipzig, 1906, σελ. 24 – 43.  
57 Fr. 5, 9 – 22. 
58 «καί τινες εἰρήκασι τῶν ἐκ τῆς αἱρέσεως ὄντες <τῆς > ἐκ τοῦ περιπάτου λαμπτῆρος 

αὐτὴν ἔχειν τάξιν · ἀκολουθοῦντες γάρ αὐτῇ συνεχῶς ἀτάραχοι καταστήσονται δι’ ὅλου 

τοῦ βίου» (Fr. 5, 38 – 46). Αξίζει να επισημανθεί στο χωρίο αυτό η χρήση του όρου 

ἀτάραχοι, καθώς αυτός παραπέμπει περισσότερο στη Στοά, στον Κήπο και στον Πύρ-

ρωνα, παρά στους Περιπατητικούς. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα: 

«ὁ δ' Ἐπίκουρος ἐν τῷ Περὶ αἱρέσεων οὕτω λέγει· “ἡ μὲν γὰρ ἀταραξία καὶ ἀπονία κα-

ταστηματικαί εἰσιν ἡδοναί» (Διογένης Λαέρτιος X 136), ενώ στην ίδια πηγή παρατίθε-

ται μια διήγηση του Ποσειδώνιου για τον Πύρρωνα: «τῶν γὰρ συμπλεόντων ἐσκυ-

θρωπακότων ὑπὸ χειμῶνος, αὐτὸς γαληνὸς ὢν ἀνέρρωσε τὴν ψυχήν, δείξας ἐν τῷ 

πλοίῳ χοιρίδιον ἐσθίον καὶ εἰπὼν ὡς χρὴ τὸν σοφὸν ἐν τοιαύτῃ καθεστάναι ἀταραξίᾳ» 

(Διογένης Λαέρτιος IX 68).  
59 Fr. 5, 169 – 174. Ο Holladay (Fragments from Hellenistic Jewish Authors  vol. 3, 

σελ. 226) παρατηρεί, ότι ο παραλληλισμός της σοφίας με το φώς ίσως πηγάζει από τα 

κείμενα του Αριστοτέλη και παραθέτει αποσπάσματα από τα Τοπικά (1, 17, 108a11): 

«ὡς ὄψις ἐν ὀφθαλμῷ, νοῦς ἐν ψυχῇ», τα Ηθικά Νικομάχεια (1,6,12, 1096b28) και την 

Ρητορική (3,10,7 , 1411b). Ο ίδιος παραθέτει αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη 

σύνδεση φωτός και σοφίας, καθώς και την πιθανή αναγωγή της σε αντιλήψεις των 

Πυθαγόρειων (Holladay, οπ. παρ., σελ. 224 – 226).  
60 Στην άλλη εκδοχή του κειμένου, αυτή που σώζει ο Κλήμης (Fr. 5d 138 – 139) αντί 

του μυθικού Λίνου αναφέρεται ο Καλλίμαχος, πιθανότατα με σκοπό να δοθεί περισ-

σότερη αληθοφάνεια στο κείμενο, ενώ σε άλλο σημείο της μαρτυρίας του Κλήμη γί-

νεται αναφορά στις ελεγείες του Σόλωνα (Fr. 5c, 91 – 95). 
61 Fr. 5, 127 – 128. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι την ιερότητα του αριθμού επτά 

μαρτυρεί και ο Φίλων παραθέτοντας την άποψη του Φιλόλαου: «ἔστι γάρ, φησίν, ἡγε-

μὼν καὶ ἄρχων ἁπάντων θεὸς εἷς, ἀεὶ ὤν, μόνιμος, ἀκίνητος, αὐτὸς αὑτῷ ὅμοιος, ἕτε-

ρος τῶν ἄλλων» Περί αριθμῶν Fr. 44a 13 – 17, πβ. ακόμη και Ιωάννης Λαυρέντιος ο 

Λυδός, Περί τῶν Μηνῶν 2, 11, 38 – 44, αλλά και το έργο του Φίλωνος Περί τῆς κατά 

Μωυσέα κοσμοποιίας  30 – 43. 
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Συνεπώς οι θεολογικές αντιλήψεις του Αριστόβουλου προσέγγιζαν 

τις αντίστοιχες θέσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, εφόσον, όπως 

συνάγεται από τα αποσπάσματα, δέχεται την ύπαρξη κάποιας θεϊκής δύ-

ναμης, η οποία ενεργεί στον κόσμο, ενώ βέβαια και οι αντιλήψεις των 

Πυθαγορείων έχουν ασκήσει επίδραση στον Ιουδαίο φιλόσοφο. Αν συ-

νυπολογίσουμε στα ανωτέρω συμπεράσματα και τις αναφορές του στους 

ορφικούς στίχους και αλλού, διακρίνεται η εικόνα ενός φιλοσόφου, ο ο-

ποίος τείνει περισσότερο στον εκλεκτικισμό παρά στην περιπατητική 

σχολή.    

Αυτός ακριβώς ο έκδηλος εκλεκτικισμός, που συναντάμε στο έργο 

του Αριστόβουλου, αποτελεί στοιχείο, το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση 

την αυθεντικότητά του62. Το ενδεχόμενο ο Αριστόβουλος σαν φυσικό 

πρόσωπο να μην υπήρξε ποτέ δεν είναι απίθανο, ενώ η υπόθεση ότι πίσω 

από το όνομα του Αριστόβουλου κρύβεται κάποιος εξελληνισμένος Ιου-

δαίος από την παροικία της Αλεξάνδρειας δεν δείχνει τόσο παράτολμη. 

Το όνομα του Αριστόβουλου, έχει ελληνική προέλευση και υπήρξε αρκε-

τά διαδεδομένο ανάμεσα στους ελληνίζοντες Ισραηλίτες, όπως φαίνεται 

για παράδειγμα από τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται στα μέλη της 

δυναστείας των Ασμοναίων, ενώ η παράδοση κατά την οποία ο σοφός 

Ιουδαίος φιλόσοφος ερμηνεύει τον νόμο και επεξηγεί τα προστάγματά 

του στον Έλληνα άρχοντα της Αιγύπτου αποτελεί αναμφισβήτητα μύ-

θευμα, το οποίο δημιουργήθηκε (χρησιμοποιήθηκε) με σκοπό να προσ-

δώσει κύρος πρωτίστως στον Αριστόβουλο (είτε πρόκειται για υπαρκτό 

πρόσωπο είτε πίσω από αυτόν κρύβεται κάποιος ανώνυμος συγγραφέας) 

και δευτερευόντως στο Ιουδαϊκό πνεύμα γενικά. Μάλιστα, ο Πτολεμαίος 

Φιλομήτωρ ευνόησε τους Ιουδαίους, επιτρέποντάς τους να ανεγείρουν 

σχισματικό ναό στην επικράτειά του, στην Λεοντόπολη. Άλλωστε οφεί-

λουμε να έχουμε κατά νου ότι πρόκειται για ένα απολογητικό κείμενο και 

σαν τέτοιο επιχειρεί να υπερασπιστεί το πνεύμα του Εβραϊκού λαού απέ-

ναντι στην έντονη επιρροή που δέχεται από την πολιτισμική επίθεση των 

Ελλήνων και Αιγυπτίων. 

Ακόμη και αν δεχόμασταν, ότι καταγόταν όντως από τον Πανέα, 

αυτός, που κρύβεται πίσω από τον Αριστόβουλο, θα μπορούσε να  τον 

είχε επιλέξει ως τόπο καταγωγής της περσόνας, που δημιούργησε λόγω 

                                                           
62 P. Wendland, Aristobulus of Paneas, στο I. Singer (ed.), The Jewish Encyclopedia - 

A Discriptive Record of the History, Religion, Literature and Customs of the Jewish 

People from the Earliest Times to the Present Day, vol. 2, Ktav publ., New York, 

1901, σελ. 97 – 98. Γενικότερα για την αμφισβήτηση της αυθεντικότητας των χωρίων 

του Αριστόβουλου και τη σχετική διαμάχη βλέπε  C.R. Holladay, οπ. παρ., σελ. 49 – 

75, αλλά και το έργο του E. Herriot, ο οποίος, αν και αποδέχεται την ύπαρξη του, πα-

ραθέτει έναν κατάλογο μελετητών, οι οποίοι την αμφισβητούν (Philo le Juif – Essai 

sur l’ école Juive d’ Alexandrie, Hachette, Paris, 1898, σελ. 77 – 78).  

. 
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του έντονου ελληνιστικού στοιχείου που διέκρινε την περιοχή, επιθυμώ-

ντας με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει ότι στις διαφωνίες ανάμεσα στην 

εβραϊκή παροικία της Αλεξάνδρειας τάσσεται με την πλευρά των προο-

δευτικών στοιχείων, εκείνων, οι οποίοι επέβαιναν στο άρμα του ελληνι-

σμού. Η Caesarea Philippi συνδυάζοντας τον ελληνισμό με τον Ιουδαϊ-

σμό εκφράζει άλλωστε απόλυτα την προσωπικότητα του Αριστόβουλου, 

δηλαδή ενός εξελληνισμένου ευσεβή Ιουδαίου. Ο Ανατόλιος (T7b) λαν-

θασμένα εντοπίζει τον Αριστόβουλο ανάμεσα σε πρόσωπα, τα οποία 

μνημονεύει η επιστολή του Αριστέα. Ένας από τους εκπροσώπους της 

δέκατης φυλής, οι οποίοι κατονομάζονται στην επιστολή, ονομάζεται 

Βανέας (50) και πιθανόν ο Ανατόλιος να θεωρεί ότι αυτό το όνομα παρα-

πέμπει στον τόπο καταγωγής του Αριστόβουλου, ενδυναμώνοντας έτσι 

αυτήν την εσφαλμένη αντίληψη.  

Εύλογα τίθεται συνεπώς το ερώτημα ποιος θα ήταν ο δημιουργός 

αυτού του χαρακτήρα και για ποιόν λόγο τον εφηύρε. Προκειμένου να 

επιχειρήσουμε να προσφέρουμε μία τεκμηριωμένη απάντηση σε αυτήν 

την ερώτηση, οφείλουμε να ανατρέξουμε στις πηγές, οι οποίες μνημο-

νεύουν τον Αριστόβουλο, οι οποίες κυρίως αποτελούνται από κείμενα 

χριστιανικής προελεύσεως. Μελετώντας κείμενα προερχόμενα από την 

χριστιανική παράδοση, είναι εμφανές ότι αυτή επιχειρεί να οικειοποιηθεί 

τις διδαχές της ιουδαϊκής παράδοσης, εμφανιζόμενη ως φυσική εξέλιξη 

της εβραϊκής θρησκευτικής πίστης. Αρκετοί χριστιανοί συγγραφείς θεω-

ρούν τους εαυτούς τους κληροδόχους της πλούσιας ιουδαϊκής παράδοσης 

και, αν και δεν έχουν εθνοτικά εβραϊκή καταγωγή, εκφράζονται ως από-

γονοι του λαού του Ισραήλ, προσπαθώντας να αποδείξουν, ότι οι χρι-

στιανοί αποτελούν άξιους πνευματικούς απογόνους της63. Ωστόσο, δεν 

είναι αξιόπιστες όλες οι πηγές, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για τους 

σύγχρονούς τους Ιουδαίους, καθώς οι Χριστιανοί συγγραφείς ειδικότερα, 

υποκύπτουν στον πειρασμό να καταλήγουν σε συμπεράσματα για τους 

Ιουδαίους στηριζόμενοι σε ένα υποθετικό βιβλικό παρελθόν. 

Ο χαρακτήρας της φιλοσοφίας του Αριστόβουλου, δεν είναι από-

λυτα σύμφωνος με την περιπατητική φιλοσοφία, αφού διακρίνονται αρ-

κετά γνωρίσματα άλλων φιλοσοφικών σχολών στο στοχασμό του. Έτσι, 

ο J. M. G. Barclay, επισημαίνει την ύπαρξη στοιχείων στωικής προέλευ-

σης στα κείμενα του Αριστόβουλου, δηλώνοντας επιπλέον ότι η ταύτιση 

του θεού με τη φύση στα κείμενα είναι τόσο στενή, ώστε οδηγεί στην 

έκφραση πανθεϊστικών αντιλήψεων64. Είναι γνωστόν ότι οι Στωικοί πρέ-

                                                           
63 Αυτή η πεποίθηση είναι εμφανής για παράδειγμα στην επιστολή του Παύλου Πρός 

Γαλάτας: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν 

καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ 

Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι».  
64 Jews in the Mediterranean Diaspora – from Alexander to Trajan (323 BCE - 117 

CE), University of California Press, Berkeley, 1996, σελ. 153 – 154. 
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σβευαν ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ανάλογα με τη φύση, η οποία εί-

ναι και ο γενικός νόμος του κόσμου, ενώ ο Θεός, που είναι η ψυχή του 

κόσμου αυτού και ταυτίζεται με τον ορθό λόγο, μεριμνά με την απόλυτη 

σοφία του για την τάξη και τον ρυθμό του Σύμπαντος: «μέρη γάρ εἰσιν αἱ 

ἡμέτεραι φύσεις τῆς τοῦ ὅλου. διόπερ τέλος γίνεται τὸ ἀκολούθως τῇ φύσει 

ζῆν, ὅπερ ἐστὶ κατά τε τὴν αὑτοῦ καὶ κατὰ τὴν τῶν ὅλων, οὐδὲν ἐνερ-

γοῦντας ὧν ἀπαγορεύειν εἴωθεν ὁ νόμος ὁ κοινός, ὅσπερ ἐστὶν ὁ ὀρθὸς λό-

γος, διὰ πάντων ἐρχόμενος, ὁ αὐτὸς ὢν τῷ Διί, καθηγεμόνι τούτῳ τῆς τῶν 

ὄντων διοικήσεως ὄντι· εἶναι δ' αὐτὸ τοῦτο τὴν τοῦ εὐδαίμονος ἀρετὴν καὶ 

εὔροιαν βίου, ὅταν πάντα πράττηται κατὰ τὴν συμφωνίαν τοῦ παρ' ἑκάστῳ 

δαίμονος πρὸς τὴν τοῦ τῶν ὅλων διοικητοῦ βούλησιν»65.  

Αντίστοιχα, κατά τον Αριστόβουλο, οι δυνάμεις της φύσης ταυτί-

ζονται με τον θεό: «ἀλλὰ τὴν τοῦ πυρὸς δύναμιν, παρὰ πάντα θαυμάσιον 

ὑπάρχουσαν διὰ τὸ πάντ' ἀναλίσκειν, ἔδειξε φλεγομένην ἀνυποστάτως, μη-

δὲν δ' ἐξαναλίσκουσαν, εἰ μὴ τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ δυναμικὸν αὐτῇ προσείη»66. 

Επιπλέον δηλώνει ότι η τάξη του σύμπαντος οφείλεται στον θεό67, καθώς 

και ότι τα πάντα υπόκεινται σε αυτόν68, ενώ προτρέπει τον συνομιλητή 

του να δεχτεί την ερμηνεία για τον θεό στην φυσική της φυσική της διά-

σταση, δηλαδή στην φιλοσοφική αλληγορική της μορφή και να σχηματί-

σει μια αρμόζουσα εικόνα σχετικά με αυτόν, αποφεύγοντας να ολισθήσει 

σε μία μυθική και λαϊκή αντίληψη για το θεϊκό στοιχείο: «παρακαλέσαι 

δέ σε βούλομαι πρὸς τὸ φυσικῶς λαμβάνειν τὰς ἐκδοχὰς καὶ τὴν ἁρμόζου-

σαν ἔννοιαν περὶ θεοῦ κρατεῖν, καὶ μὴ ἐκπίπτειν εἰς τὸ μυθῶδες καὶ 

ἀνθρώπινον κατάστημα»69.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο Αριστόβουλος ήταν περισσότερο ε-

κλεκτικός φιλόσοφος παρά Περιπατητικός. Ακόμη και έτσι όμως έχουμε 

διακρίνει ανάμεσα στα μέλη της σχολής αρκετά παραδείγματα εκπροσώ-

πων της, οι οποίοι με ευκολία ξεστρατίζουν από την οδό της περιπατητι-

κής ορθοδοξίας. Επομένως γιατί θα έπρεπε να θεωρούνται αυτοί γνήσιοι 

                                                           
65 Διογένης Λαέρτιος VII 88.  
66 Fr. 2, 15. Συμπλέει με τη Στοά, η οποία εκφράζει την θέση ότι «ὁ γὰρ αὐτὸς θεὸς 

παρ' αὐτῷ πρῶτος ὢν διήκει διὰ τοῦ κόσμου καὶ διὰ τῆς ὕλης καὶ ψυχή ἐστι καὶ φύσις 

ἀχώριστος τῶν διοικουμένων» (SVF IΙ 1042, πβ. και SVF Ι 159, 161).  
67 Fr. 2, 10 «στάσις δὲ θεία καλῶς ἂν λέγοιτο κατὰ τὸ μεγαλεῖον ἡ τοῦ κόσμου κατα-

σκευή. καὶ γὰρ ἐπὶ πάντων ὁ θεός, καὶ πάνθ' ὑποτέτακται καὶ στάσιν εἴληφεν». Παρά-

βαλε και την στωική αντίληψη κατά την οποία ο θεός χαρακτηρίζεται δημιουργός τῆς 

διακοσμήσεως (SVF II 64 και Ι 24).  
68 Fr. 2, 12.  
69 Fr. 2, 2. Είναι γνωστό ότι οι Στωικοί φιλόσοφοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν αλ-

ληγορικά τους μύθους (βλ. ενδ. S. Nordgaard Svendsen, Allegory Transformed – The 

Appropriation of Philonic Hermeneutics in the letter to the Hebrews, Mohr Siebeck, 

Tübingen, 2009, σελ. 9 – 16) ενώ επιπλέον, ο Φίλων επιχειρεί να ερμηνεύσει αλληγο-

ρικά τις ιερές γραφές του έθνους του χρησιμοποιώντας Πλατωνικές και Στωικές έν-

νοιες (στο ίδιο σελ.  29 – 52).   
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εκπρόσωποι της σχολής και να εξοστρακίζεται ο Αριστόβουλος από αυ-

τήν; Ο εκλεκτικισμός του όμως δεν συνιστά τη μοναδική ένδειξη πως ί-

σως δεν αποτελεί υπαρκτό πρόσωπο, αφού οι ψευδο-ορφικοί στίχοι απο-

τελούν ένδειξη, ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε την εποχή του Φιλομήτω-

ρος, καθώς ένας μεγάλος αριθμός παρομοίων στίχων, φαίνεται ότι προ-

έρχεται από τον ψευδο-Εκαταίο. Ένα επιπλέον στοιχείο προς αυτό απο-

τελεί η συζήτηση σχετικά με τον υπολογισμό του ημερολογίου, η οποία 

ανήκει στο είδος εκείνων των προβληματισμών, οι οποίοι θα απασχο-

λούσαν τόσο έναν χριστιανό συγγραφέα, όσο και έναν Ιουδαίο λόγιο του 

δευτέρου αιώνα π.Χ.. Στην Ιουδαϊκή παράδοση ο υπολογισμός των εορ-

ταστικών ημερών του έτους, φαίνεται να διευθετήθηκε κατά τον τέταρτο 

αιώνα και αυτή η ευταξία αποδίδεται στον πατριάρχη Χιλλέλ Β΄, αλλά 

στην Χριστιανική παράδοση δεν έχει διευθετηθεί ακόμη και μάλιστα ο-

δήγησε σε αιρέσεις ήδη από τον 2ο αιώνα70. Αν και το χωρίο του Ευσέ-

βιου, όπου γίνεται η αναφορά στον Αριστόβουλο μέσω της οπτικής του 

Ανατόλιου, έχει παραμορφωθεί αρκετά, ώστε να κρύβει τις προθέσεις 

του αρχικού συγγραφέα, είναι ίσως ασφαλές να υποτεθεί, ότι η Χριστια-

νική απόχρωση, την οποία φέρει πρέπει να αντανακλά τις πεποιθήσεις 

του αρχικού συγγραφέα. 

Ενδεχομένως να υπήρξε όντως κάποιος Ιουδαίος λόγιος στην αυλή 

του Φιλομήτωρος, ο οποίος έφερε το όνομα Αριστόβουλος και έχαιρε ε-

κτίμησης από τους ομοεθνείς του και σε αυτόν τον χαρακτήρα ίσως αρ-

γότερα στηρίχθηκε κάποιος χριστιανός λόγιος, προκειμένου να δημιουρ-

γήσει μία φιλοσοφική μορφή, τον Αριστόβουλο τον οποίο γνωρίζουμε. 

Με αυτήν την επινόηση επιχειρούσε να συνδέσει την ελληνική διανόηση 

με τον Ιουδαϊσμό και κατά προέκταση με τον Χριστιανισμό.   

Η ταυτοποίηση του δημιουργού του Αριστόβουλου, αν βέβαια ο 

Ιουδαίος φιλόσοφος δεν συνιστά υπαρκτό πρόσωπο, αποτελεί δύσκολο 

εγχείρημα, αλλά μία σειρά από ενδείξεις φαίνεται να οδηγούν στο συ-

μπέρασμα ότι αυτός υπήρξε εξέχων μέλος της χριστιανικής κοινότητας 

της Αλεξάνδρειας και είχε γνώση τόσο της ελληνικής φιλοσοφίας – ενδε-

χομένως να είχε καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τη Στοά, όσο και της 

Ιουδαϊκής διανόησης71. Αρκετά πρόσωπα συγκεντρώνουν κάποια στοι-
                                                           
70 Εὐσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία V 23. 
71 Εξετάσαμε ήδη κάποια στοιχεία Στωικής προέλευσης, τα οποία εντοπίζονται στο 

κείμενο του Αριστόβουλου. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι η Στωική φιλοσοφία 

άσκησε επίδραση και στον χριστιανισμό. Βλ. ενδ. E. Ferguson, Backgrounds of Early 

Christianity, W. B. Eerdmans Publishing, Michigan – Cambridge, 2003, σελ. 368 – 

369· T. Rasimus,T. Engberg-Pedersen, I. Dunderberg (eds.), Stoicism in Early Chris-

tianity, Baker Academic, Grand Rapids, 2010· R. Sorabji, “Stoic First Movements in 

Christianity”, στο Stoicism – Traditions and Transformations, S. K. Strange, J. Zupko 

(eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2004, σελ. 95 – 107· T. Engberg-

Pedersen, “Stoicism in the Apostle Paul – A Philosophical Reading”, στο ίδιο, σελ. 52 

– 75.  
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χεία, με τα οποία θα είναι μπορούσαν να ταυτιστούν με τον Αριστόβουλο 

των κειμένων, αναμεσά τους ακόμη και ο ίδιος ο Ανατόλιος, ο οποίος 

υπήρξε περιπατητικός φιλόσοφος72 ή ακόμη ο άγιος Πάνταινος, ο επικε-

φαλής του κατηχητικού σχολείου της Αλεξανδρείας, ο οποίος διατέλεσε 

Στωικός φιλόσοφος, δάσκαλος του Κλήμη και επιχείρησε να συνδέσει 

την χριστιανική πίστη με την ελληνική φιλοσοφία73. Συνεπώς πρέπει να 

εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο, ο Αριστόβουλος να αποτελεί μια λογο-

τεχνική κατασκευή του δεύτερου αιώνα, η οποία αναπτύχθηκε από την 

πένα κάποιου χριστιανού λόγιου, αρκετά εξοικειωμένου με την ελληνική 

φιλοσοφία και πλήρως εξοικειωμένου με το φιλοσοφικό περιβάλλον της 

Αλεξάνδρειας.    

 

                                                           
72 «Ἀνατόλιος… λόγων δ' ἕνεκα καὶ παιδείας τῆς Ἑλλήνων φιλοσοφίας τε τὰ πρῶτα τῶν 

μάλιστα καθ' ἡμᾶς δοκιμωτάτων ἀπενηνεγμένος… ὧν ἕνεκα καὶ τῆς ἐπ' Ἀλεξανδρείας 

Ἀριστοτέλους διαδοχῆς τὴν διατριβὴν λόγος ἔχει πρὸς τῶν τῇδε πολιτῶν συστήσασθαι 

αὐτὸν ἀξιωθῆναι» (Εὐσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία V 32.6).  
73 «Ἡγεῖτο δὲ τηνικαῦτα τῆς τῶν πιστῶν αὐτόθι διατριβῆς ἀνὴρ κατὰ παιδείαν ἐπιδο-

ξότατος, ὄνομα αὐτῷ Πάνταινος… οἷα καὶ ἀπὸ φιλοσόφου ἀγωγῆς τῶν καλουμένων 

Στωϊκῶν ὡρμημένον» (Εὐσέβιος, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία  V 10.1).  
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5. Λόβων ο Αργείος 

 
Ο Λόβων ο Αργείος ενδιαφέρθηκε για το έργο των ποιητών, όπως μαρ-

τυρεί ο τίτλος του έργου του. Στη διάθεσή μας βρίσκονται μόνο δύο ανα-

φορές του Διογένη Λαέρτιου, με τις οποίες μνημονεύεται ότι κατά τον 

Λόβωνα, τα γραπτά του Θαλή εκτείνονται περίπου στις δυο χιλιάδες 

γραμμές1 και ότι ο Επιμενίδης ο Κρής ίδρυσε στην Αθήνα το ιερό των 

Σεμνών θεών2. Ένα ακόμη χωρίο, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με αυ-

τόν τον συγγραφέα, εντοπίζεται στον βίο του Σοφοκλή, όπου παραδίδεται 

η επιγραφή, η οποία κοσμούσε τον τάφο του ποιητή3. Ωστόσο, η έρευνα 

έχει αποδώσει σε αυτόν τον συγγραφέα και άλλα χωρία, το σύνολο των 

οποίων εντοπίζεται στο έργο του Διογένη Λαέρτιου4. Από αυτά τα απο-

σπάσματα αποδίδονται με ασφάλεια στον Λόβωνα, τα επιγράμματα των 

αγαλμάτων του Θαλή5, του Σόλωνα6 και του Χείλωνα7, καθώς και οι επι-

τύμβιες επιγραφές του Πιττακού8, του Βίαντα9, του Κλεόβουλου10 και 

                                                 
1 «Τὰ δὲ γεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ φησι Λόβων ὁ Ἀργεῖος εἰς ἔπη τείνειν διακόσια» (Διογέ-

νης Λαέρτιος Ι 34).  
2 «ἱδρύσατο δὲ καὶ παρ' Ἀθηναίοις τὸ ἱερὸν τῶν Σεμνῶν, ὥς φησιν Λόβων  

ὁ Ἀργεῖος ἐν τῶι Περὶ ποιητῶν» (Διογένης Λαέρτιος Ι 112).  
3 «Λόβων δέ φησιν ἐπιγεγράφθαι τῷ τάφῳ αὐτοῦ τάδε· κρύπτω τῷδε τάφῳ Σοφοκλῆ 

πρωτεῖα λαβόντα τῇ τραγικῇ τέχνῃ, σχῆμα τὸ σεμνότατον» (Vita Sophoclis 71). Αν και 

μνημονεύεται ο Λόβων ως πηγή, ορισμένοι μελετητές διαβάζουν λαβών αντί Λόβων 

και δεν αναγνωρίζουν τον Άργειο ως πηγή της πληροφορίας (βλ. σχετ. V. Garulli, Il 

Peri poiêtôn di Lobone di Argo, Pàtron Editore, Bologna, 2004). 
4 Η πιο πρόσφατη μελέτη επάνω στο θέμα έχει διεξαχθεί από την V. Garulli (2004). 

Εμπεριστατωμένες κριτικές σε αυτήν την εργασία ασκούν οι K. Gutzwiller, “Il Peri 

poiêtôn di Lobone di Argo, Bologna, Pàtron Editore, 2004”, Bryn Mawr Classical Re-

view, 1 (2008), σελ. 48 και E. Passa, “Valentina Garulli, Il Peri poihton di Lobone di 

Argo, Eikasmos Studi 10. Bologna: Pàtron Editore 2004”, Göttinger Forum für Alter-

tumswissenschaft (GFA), 9 (2006), σελ. 1037 – 1048. Παλαιότερες συλλογές, στις 

οποίες περιλαμβάνονται κείμενα, τα οποία συνδέονται με τον Λόβωνα είναι αυτές του 

W.O. Crönert, “De Lobone Argivo” στο ΧΑΡΙΤΕΣ: Friedrich Leo zum sechzigsten 

Geburtstag dargebracht. Göttingen (1911), σελ. 123 – 145, καθώς και των H. Lloyd-

Jones, P. J. Parsons (eds.), Supplementum Hellenisticum, W. DeGruyter, Berlin – New 

York (1983), σελ. 251 – 255. 
5 «καὶ αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τῷ μνήματι ἦ ὀλίγον τόδε σῆμα, τὸ δὲ κλέος οὐρανόμηκες, 

τοῦ πολυφροντίστου τοῦτο Θάλητος ὅρη» (Διογένης Λαέρτιος Ι 39).  
6 «Ἐπὶ δὲ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τάδε ἡ Μήδων ἄδικον παύσασ' ὕβριν, ἥδε 

Σόλωνα τόνδε τεκνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν» (Διογένης Λαέρτιος Ι 62). 
7 «ἐπὶ δὲ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τόδε τόνδε δοριστέφανος Σπάρτα Χίλων' 

ἐφύτευσεν, ὃς τῶν ἑπτὰ σοφῶν πρῶτος ἔφυ σοφίᾳ» (Διογένης Λαέρτιος Ι 73).  
8 «καὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐπιγέγραπται τόδε οἰκείοις δακρύοις ἁ γειναμένα κατα-

κλαίει Πιττακὸν ἥδ' ἱερὰ Λέσβος <ἀποφθίμενον>» (Διογένης Λαέρτιος Ι 79). 
9 «καὶ αὐτὸν μεγαλοπρεπῶς ἔθαψεν ἡ πόλις, καὶ ἐπέγραψαν κλεινοῖς ἐν δαπέδοισι 

Πριήνης φύντα καλύπτει ἥδε Βίαντα πέτρη, κόσμον Ἴωσι μέγαν» (Διογένης Λαέρτιος Ι 

85).  



535 

 

του Περίανδρου11, ενώ έχουν συνδεθεί με αυτόν και άλλα χωρία, δίχως 

ωστόσο να συσχετίζονται με βεβαιότητα με τον συγγραφέα12.  

Η V. Garulli εξιστορεί την πορεία που οδήγησε τους μελετητές του 

δεκάτου ενάτου αιώνα να καταχωρίσουν αυτά τα χωρία ως αποσπάσμα-

τα, τα οποία συνδέονται με το Περὶ ποιητῶν και ταυτόχρονα να κατα-

γράψουν τον Λόβωνα, ως απατεώνα, ο οποίος επινοούσε βιογραφικές 

πληροφορίες και έπλαθε ποιητικές συνθέσεις, τις οποίες περιελάμβανε 

στο έργο του ως δημιουργήματα των βιογραφούμενων13. Η περιγραφή 

του φιλοσόφου από το Άργος ως ευφάνταστου πλαστογράφου, είναι κα-

ταφανώς άδικη, εφόσον λάβουμε υπ’ όψιν τις μεθόδους των περιπατητι-

κών φιλοσόφων στην πραγμάτευση των βιογραφιών διαφόρων ποιητών. 

Είναι άλλωστε γνωστό ότι έργα, τα οποία έφεραν τον τίτλο Περὶ Ποιη-

τῶν, έγραψαν και ο Αριστοτέλης, ο Φανίας, ο Ιερώνυμος και ο Πραξιφά-

νης, ενώ πρέπει να συνδεθεί η δραστηριότητα του Λόβωνα με την πρα-

κτική της σχολής να αναζητά στοιχεία για τον βίο και το έργο διαφόρων 

προσώπων μέσα από τα ίδια τα κείμενά τους και από σχετικές πηγές. Ει-

δικότερα, το ενδιαφέρον για τα επιγράμματα, εμφανίζεται και στο ψευδο 

– Αριστοτελικό έργο Πέπλος, το οποίο αντανακλώντας περιπατητικές με-

θόδους, αποτελεί μία συλλογή επιγραμμάτων, με μορφή επιταφίων για 

διάφορους Ομηρικούς ήρωες14.  

                                                                                                                                            
10 «Ἐτελεύτησε δὲ γηραιός, ἔτη βιοὺς ἑβδομήκοντα· καὶ αὐτῷ ἐπεγράφη ἄνδρα σοφὸν 

Κλεόβουλον ἀποφθίμενον καταπενθεῖ ἥδε πάτρα Λίνδος πόντῳ ἀγαλλομένη» (Διογένης 

Λαέρτιος I 93). 
11 «Κορίνθιοι δὲ ἐπί τι κενοτάφιον ἐπέγραψαν αὐτῷ τόδε πλούτου καὶ σοφίης πρύτανιν 

πατρὶς ἥδε Κόρινθος κόλποις ἀγχιάλοις γῆ Περίανδρον ἔχει» (Διογένης Λαέρτιος I 96 

– 97).  
12 Αναφέρουμε ενδεικτικά χωρία του Διογένη Λαέρτιου, όπως τις επιτάφιες επιγρα-

φές του Μουσαίου (Ι 3), του Λίνου (Ι 4) και του Ορφέα (Ι 5), ενώ άλλα χωρία ενδέχε-

ται να περιλαμβάνονταν στο Περὶ ποιητῶν  αλλά να προέρχονταν από άλλες πηγές 

[βλ. ενδ. το σκόλιον για τον Σόλωνα (Διογένης Λαέρτιος Ι 61)]. Η V. Garulli (2004), 

εύστοχα ονοματίζει το πρόβλημα του διαχωρισμού των χωρίων, τα οποία ανήκουν 

στον Λόβωνα από εκείνα που δεν σχετίζονται με αυτόν Quaestio Loboniana (βλ. ενδ. 

σελ. 14). Η ίδια, προκειμένου να αναγνωρίσει με ασφάλεια τα αποσπάσματα του έρ-

γου του Λόβωνα, χρησιμοποιεί την μέθοδο προηγούμενων ερευνητών, που ονομά-

στηκε sigilla Lobonis και η οποία θέτει κάποια κριτήρια προκειμένου να αποδώσει 

στον Άργειο κάποιο χωρίο. Αυτά λαμβάνουν υπ’ όψιν βιβλιογραφικές πληροφορίες 

που περιλαμβάνουν στιχομετρικές αναφορές, σκόλια και  επιγράμματα, τα οποία βρί-

σκονταν σε τύμβους και αγάλματα.  
13 V. Garulli (2004), σελ. 13 – 42. 
14 Rose 565 – 566. Σχετικά με αυτό το έργο βλέπε K. Gutzwiller, Heroic Epitaphs of 

the Classical Age – The Aristotelean Peplos and Beyond στο Archaic and Classical 

Greek Epigram, M. Baumbach, A. Petrovic, I. Petrovic (eds.), Cambridge University 

Press, 2010, σελ. 219 – 249.  
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 Έτσι, η V. Garulli, ορθά επισημαίνει ότι η μέθοδός και τα ενδιαφέ-

ροντά του τον φέρνουν κοντά σε αυτά του Λυκείου15 και είναι δυνατόν, 

συνυπολογίζοντας τα λιγοστά στοιχεία, που διαθέτουμε για τον Λόβωνα 

να τον εντάξουμε στην παράδοση του Λυκείου, καθώς φαίνεται ότι ακό-

μη και αν δεν αποτελούσε μέλος της σχολής, αναμφισβήτητα βρισκόταν 

αρκετά κοντά σε αυτήν. Η διάθεση των περιπατητικών φιλοσόφων να 

παραθέτουν στοιχεία για τον βίο και το έργο διαφόρων προσώπων συν-

δυάζοντας πληροφορίες προερχόμενες μέσα από τα ίδια τα έργα τους α-

ναμφίβολα δεν τα καθιστά έγκυρα βιογραφικά έργα, αλλά η παράθεση 

μιας αξιόπιστης βιογραφίας δεν αποτελούσε στόχο τους ή ακόμη και αν 

αποτελούσε αρχικά, μεταγενέστερα επεδίωξαν να θυσιάσουν την εγκυρό-

τητα χάριν της λογοτεχνικής δημιουργίας. Θυσιάζοντας λοιπόν εν μέρει 

την αξιοπιστία χάριν της καλαισθησίας, δημιούργησαν ένα λογοτεχνικό 

είδος, το οποίο είχε ως κύριο βλέψη την δημιουργία ενός ποιητικού έρ-

γου, το οποίο εκμεταλλευόμενο τις βιογραφικές πληροφορίες θα αναδεί-

κνυε την προσωπικότητα του βιογραφούμενου.  

 

                                                 
15 V. Garulli, οπ. παρ., σελ. 153 – 162. 
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6. Κλεόδημος – Η οπτική της σάτιρας του Λουκιανού απένα-

ντι στους περιπατητικούς φιλοσόφους 
 

 

Ο Λουκιανός στρέφεται συχνά στα έργα του κατά των ψευτο-

φιλοσόφων, οι οποίοι οικειοποιούμενοι το όνομα της φιλοσοφίας επιδιώ-

κουν να εξαπατήσουν τους αφελείς ικανοποιώντας παράλληλα τις προ-

σωπικές τους επιδιώξεις. Έτσι πλάθει διάφορους πρωταγωνιστές για τα 

έργα του, οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια γνωρίσματα των σχολών, τις 

οποίες αντιπροσωπεύουν, αλλά ο συγγραφέας παραμορφώνοντάς τα δια-

μορφώνει καρικατούρες, οι οποίες περιγράφουν την απήχηση που θα εί-

χαν σε μια μερίδα του κόσμου της εποχής του ένα ποσοστό, όσων ασχο-

λούνταν με τη φιλοσοφία. Ανάμεσα σε αυτά τα λογοτεχνικά δημιουργή-

ματα του Λουκιανού ξεχωρίζει ο περιπατητικός φιλόσοφος Κλεόδημος, ο 

οποίος εμφανίζεται στα έργα Φιλοψευδὴς ἤ Ἀπιστῶν και Συμπόσιον ἤ 

Λάπιθαι και συγκεντρώνει κάποια χαρακτηριστικά των εκπροσώπων της 

σχολής, τα οποία σατιρίζει ο Λουκιανός. Επισημαίνεται και στα δύο έργα 

το κύρος που διαθέτει ως φιλόσοφος, αλλά στη πορεία ανακαλύπτουμε, 

όπως συμβαίνει με του εκπροσώπους άλλων σχολών στο έργο του Λου-

κιανού, ότι πρόκειται για έναν αφιλοσόφητο και δεισιδαίμονα άνθρωπο, 

εθισμένο στο ψεύδος, τη μικροπρέπεια και την ακολασία. Αν και πρόκει-

ται για φανταστικό χαρακτήρα, θεμελιώνεται σε κάποια γνωρίσματα των 

περιπατητικών φιλοσόφων, εκείνης ιδίως της εποχής και προσφέρει, ό-

πως αναφέραμε, μια περιγραφή της αντίληψης που θα είχαν αρκετοί για 

τους θεράποντες της φιλοσοφίας. 

Έτσι, στο έργο Φιλοψευδὴς εμφανίζεται μαζί με τον Στωικό Δει-

νόμαχο και τον Πλατωνικό Ίωνα, όπως και στο Συμπόσιον και οι τρείς 

φιλόσοφοι περιγράφονται ως η προσωποποίηση της σοφίας και της αρε-

τής: «ὁρᾷς οἵους ἄνδρας σοί φημι, πανσόφους καὶ παναρέτους, ὅ τι περ τὸ 

κεφάλαιον αὐτὸ ἐξ ἑκάστης προαιρέσεως, αἰδεσίμους ἅπαντας καὶ μονο-

νουχὶ φοβεροὺς τὴν πρόσοψιν»1. Σε αντίθεση με το Συμπόσιον, εδώ οι φι-

λόσοφοι δεν έρχονται σε έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά φέρονται με σε-

                                                           

1 Φιλοψευδὴς ἤ Ἀπιστῶν 6. Παρουσιάζει ενδιαφέρον και η σημειολογία των ονομά-

των αυτών των φιλοσόφων, αφού περιγράφει τον διπλό χαρακτήρα αυτών των προ-

σώπων. Έτσι, το όνομα Δεινόμαχος δηλώνει, ότι ο φιλόσοφος είναι φοβερός στην ε-

πιχειρηματολογία, ενδεχομένως όμως και εριστικός, ο Κλεόδημος εμφανώς υπονοεί-

ται ότι έχει απήχηση στον δήμο, με όσα θετικά αλλά και αρνητικά συνεπάγεται αυτό, 

αφού μπορεί να χαρακτηριστεί και δημαγωγός, ενώ ο Ίων, συνδέεται περισσότερο με 

την Ιωνία (όπου άλλωστε σπούδασε και ο Λουκιανός) παρά με τον ομώνυμο πλατω-

νικό διάλογο, με σκοπό να αναδειχθεί από τη μια πλευρά ο εκλεπτυσμένος χαρακτή-

ρας του φιλοσόφου και από την άλλη, η οφειλόμενη στην τρυφηλότητα ηθική κατά-

πτωση (βλ. ενδ. Συμπόσιον 38) αλλά και οι δεισιδαιμονίες της Ανατολής (βλ. ενδ. Συ-

μπόσιον 7).  
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βασμό ο ένας απέναντι στον άλλο και είναι δεκτικοί στην πρόσληψη άλ-

λων απόψεων. Αναμφίβολα, αυτό ισχύει μόνο για όσες αντιλήψεις δεν 

παραβιάζουν τη συλλογική θέση της ομάδας των συγκεντρωμένων φιλο-

σόφων, η οποία οριοθετείται από την πίστη στο υπερφυσικό, όπως φαίνε-

ται από την αντιμετώπιση, την οποία επιφυλάσσουν για τον Τυχιάδη, ο 

οποίος εκφράζει ανοικτά τη δυσπιστία του απέναντι σε αυτό.  

Αυτή η συμπεριφορά γίνεται εμφανής στην αντιπαράθεση ανάμεσα 

στον Περιπατητικό Κλεόδημο και τον Στωικό Δεινόμαχο. Έτσι, καθώς ο 

Κλεόδημος, παρέχει συμβουλές για την αντιμετώπιση της ποδάγρας, αρ-

χίζουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι κάτω από την μορφή τόσο αυτού του 

φιλοσόφου, όσο και των υπολοίπων κρύβονται επιμελώς κοινοί απατεώ-

νες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι η ασθένεια αντιμετωπίζεται με την 

μαγική χρήση της δοράς ενός λέοντα και αντιμαχόμενος την αντιπρόταση 

του Στωικού Δεινόμαχου, κατά την οποία το δέρμα του ελαφιού είναι πε-

ρισσότερο κατάλληλο, καθώς η ασθένεια σχετίζεται με τα πόδια και τα 

ελάφια είναι γρήγορα, αιτιολογεί την θέση του προβάλλοντας ως επιχεί-

ρημα την εμπειρική παρατήρηση, ότι τα λιοντάρια κυνηγούν τα ελάφια 

ως θηράματα και κατά συνέπεια είναι πιο γρήγορα2. Σε αυτό το σημείο 

προβάλλεται ένα χαρακτηριστικό των περιπατητικών φιλοσόφων, η ε-

μπειρική παρατήρηση αλλά και η αξιοπιστία των πηγών («…ἔναγχος δὲ 

Λίβυς ἀνὴρ σοφὸς τὰ τοιαῦτα μετεδίδαξέ με εἰπὼν ὠκυτέρους εἶναι τῶν 

ἐλάφων τοὺς λέοντας»), ενώ ο Στωικός Δεινόμαχος επικαλείται ένα επι-

χείρημα θεμελιωμένο στον συμβολισμό, αφού αν και τα λιοντάρια είναι 

γρηγορότερα από τα ελάφια, αυτά αποτελούν αντιπροσωπευτικό σύμβο-

λο της ταχύτητας3.  

Από την άλλη ο Τυχιάδης, πρωταγωνιστής του διαλόγου και εκ-

πρόσωπος της λογικής, αμφισβητεί ευθέως την ύπαρξη κάποιας σύνδεσης 

ανάμεσα σε εξωτερικά πράγματα και τα εσωτερικά αίτια της ασθένειας, 

βρίσκοντας έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του ιατρού Αντίγονου, του κα-

τεξοχήν ειδικού επί του θέματος, εισπράττοντας όμως την αποδοκιμασία 

των συγκεντρωμένων φιλοσόφων, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν αδαή: 

«“ἔμοιγε”, ἦν δ᾽ ἐγώ, εἰ μὴ πάνυ κορύζης τὴν ῥῖνα μεστὸς εἴην, ὡς πιστεύ-

ειν τὰ ἔξω καὶ μηδὲν κοινωνοῦντα τοῖς ἔνδοθεν ἐπεγείρουσι τὰ νοσήματα 

μετὰ ῥηματίων, ὥς φατε, καὶ γοητείας τινὸς ἐνεργεῖν καὶ τὴν ἴασιν ἐπιπέ-

μπειν προσαρτώμενα»4.  

Αργότερα, ο Κλεόδημος επιπλήττει τον Τυχιάδη για την δυσπιστία 

του απέναντι στις σχετικές με το υπερφυσικό διηγήσεις του πλατωνικού 

                                                           

2 Φιλοψευδὴς 7. 
3 Βλ. σχετ. και D. Ogden, “Animal Magic”, στο The Oxford Handbook of Animals in 

Classical Thought and Life, G. L. Campbell (ed.), Oxford University Press, Oxford, 

2014, σελ. 294 – 309. 
4 Φιλοψευδὴς 8.  
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Ίωνα, ενώ επικαλούμενος την προσωπική του μαρτυρία, αποκαλύπτει ότι 

και ο ίδιος υπήρξε σκεπτικιστής σε νεότερη ηλικία, ώσπου συνάντησε 

έναν Υπερβόρειο, ο οποίος διέθετε την ικανότητα να ίπταται, να περπατά 

στο νερό και να διασχίζει με άνεση φωτιές5. Η επίκληση της προσωπικής 

του μαρτυρίας αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της ορθότητας της εξι-

στόρησής του, αλλά είναι ενδεικτική του θράσους του και της φιλοδοξίας 

του να αυτοπροβληθεί ως αυθεντία και έγκυρη πηγή πληροφοριών. 

Έτσι, αφηγείται ότι ο Υπερβόρειος ξένος προσέφερε έναντι αδρής 

αμοιβής (τέσσερις μνες προκαταβολή και δεκαέξι μετά το πέρας της μα-

γικής τελετής) τη βοήθειά του στον μαθητή του Κλεόδημου τον Γλαυκία, 

προκειμένου εκείνος να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του Χρυσί-

δος, επικαλούμενος τη βοήθεια της Εκάτης και της Σελήνης και κατευνά-

ζοντας ταυτόχρονα το πνεύμα του πατέρα του Γλαυκία, ο οποίος δεν ενέ-

κρινε την επιλογή του υιού του6. Ωστόσο, ο Τυχιάδης συνεχίζει να αμφι-

σβητεί την αξιοπιστία αυτής της διήγησης, αποκαλύπτοντας ότι η Χρυσίς 

δεν του είναι άγνωστη, αφού, όπως μαρτυρεί και το όνομά της7, είναι μια 

γνωστή ιερόδουλη, η οποία θα ενέδιδε στις επιθυμίες του Γλαυκία για 

πολύ λιγότερα χρήματα, αφού ακούγοντας και μόνο το κουδούνισμα των 

νομισμάτων σπεύδει άμεσα στην κατεύθυνση του ήχου8. Επιπλέον ο Τυ-

χιάδης, περιγελώντας τον Κλεόδημο, απορεί που ο Υπερβόρειος μάγος 

διαθέτοντας τέτοια δύναμη δεν την αξιοποιεί προκειμένου να γίνει πλού-

σιος, επιβάλλοντας τον έρωτά του στις πλουσιότερες γυναίκες της πόλης, 

αλλά αρκείται να εισπράττει μικροποσά καθιστώντας ανθρώπους σαν τον 

Γλαυκία αξιέραστους. 

Ο Τυχιάδης από τη δική του πλευρά, χαρακτηρίζει όλους αυτούς 

τους δήθεν σοφούς ανόητους όπως τα μωρά, καθώς είναι πάντοτε έτοιμοι 

να πιστέψουν ακόμη και τις πλέον ψευδείς διηγήσεις9. Είναι ωστόσο φα-

νερό ότι δεν τους προσάπτει δολιότητα σε αυτό το σημείο αλλά απλά α-

νοησία, η οποία τροφοδοτείται μάλιστα από τους ίδιους, καθώς όλοι τους 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους ανόητες και εξωφρενικές εξιστορήσεις, δη-

μιουργώντας στην ουσία έναν δικό τους κλειστό κόσμο, ενώ συνάμα κα-

                                                           

5 Φιλοψευδὴς 13. Σε αυτό το σημείο βέβαια σκιαγραφείται η αντιπαράθεση των ια-

τροφιλοσοφικών σχολών. 
6 Φιλοψευδὴς 14. 
7 Ο D. Ogden (οπ. παρ.) παρατηρεί ότι αυτό είναι σύνηθες όνομα ιερόδουλων στη 

Νέα Κωμωδία. 
8 «…πλὴν ἀλλ᾽ οἶδα γὰρ τὴν Χρυσίδα ἣν λέγεις, ἐραστὴν γυναῖκα καὶ πρόχειρον, οὐχ 

ὁρῶ δὲ τίνος ἕνεκα ἐδεήθητε ἐπ᾽ αὐτὴν τοῦ πηλίνου πρεσβευτοῦ καὶ μάγου τοῦ ἐξ Ὑπερ-

βορέων καὶ Σελήνης αὐτῆς, ἣν εἴκοσι δραχμῶν ἀγαγεῖν εἰς Ὑπερβορέους δυνατὸν ἦν. 

Πάνυ γὰρ ἐνδίδωσιν πρὸς ταύτην τὴν ἐπῳδὴν ἡ γυνὴ καὶ τὸ ἐναντίον τοῖς φάσμασιν πέ-

πονθεν: ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἢν ψόφον ἀκούσῃ χαλκοῦ ἢ σιδήρου, πέφευγε — καὶ ταῦτα γὰρ 

ὑμεῖς φατε — αὕτη δὲ ἂν ἀργύριόν που ψοφῇ, ἔρχεται πρὸς τὸν ἦχον» (Φιλοψευδὴς 15). 
9 Φιλοψευδὴς 22 – 23.  



540 

 

θίστανται οι ίδιοι εγγυητές, ο ένας της σοφίας του άλλου10. Ωστόσο, οι 

επικρίσεις του δεν έχουν αντίκτυπο στην διάθεση των συγκεντρωμένων 

σοφών να διηγούνται απίθανες ιστορίες και ο Κλεόδημος περιγράφει σε 

άλλο σημείο την κάθοδό του στον Άδη, όταν μένοντας κατάκοιτος κατά 

τη διάρκεια ενός πυρετού, ο οποίος διήρκεσε επτά μέρες (εδώ είναι σα-

φής η αναφορά σε πυθαγόρειες αντιλήψεις, άλλωστε αργότερα θα παρα-

μερίσει προκειμένου να καθίσει ο Πυθαγόρειος Αρίγνωτος11), οδηγήθηκε 

από έναν όμορφο ψυχοπομπό στο βασίλειο του κάτω κόσμου, όπου αντί-

κρυσε τον Τάνταλο, τον Τιτυό και τον Σίσυφο, αλλά και τον Αιακό, τον 

Χάροντα, τις Μοίρες και τις Ερινύες, αλλά και τον ίδιο τον Πλούτωνα, ο 

οποίος τον έστειλε ξανά στον κόσμο τον ζωντανών, καθώς το νήμα της 

ζωής του δεν είχε τελειώσει ακόμη και ζήτησε από τον ψυχοπομπό να 

φέρει έναν γείτονα του Κλεόδημου12. Έτσι, ο φιλόσοφος ξύπνησε στο 

κρεββάτι του και προφήτευσε τον θάνατο του γείτονά του. Ο D. Ogden, 

παρατηρεί ότι αυτή η διήγηση αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των περι-

πατητικών φιλοσόφων για τους δευτερόποτμους, άτομα, τα οποία κατέ-

βηκαν στον Άδη και επέστρεψαν στον κόσμο των ζωντανών13. Μάλιστα, 

στο ψευδο – αριστοτελικό Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων συναντάμε μια 

διήγηση σχετικά με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος κατήλθε στον Άδη και 

αφού επέστρεψε στη ζωή διηγήθηκε όσα βίωσε εκεί14, ενώ και ο Περιπα-

τητικός Κλέαρχος παραδίδει σχετική διήγηση για τον Αθηναίο Κλεώνυ-

μο, του οποίου η ψυχή, αφού απεβίωσε, ελευθερωμένη από τα δεσμά του 

σώματος, ταξίδεψε σε διάφορους τόπους, άγνωστους στους ανθρώπους, 

ώσπου έφτασε σε μία τοποθεσία  αφιερωμένη στην Εστία, προτού επι-

στρέψει ξανά στη ζωή και εκεί συνάντησε την ψυχή του Συρακούσιου 

Λυσία, με τον οποίο συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά στον κόσμο των 

ζωντανών, όταν τους έδιωξαν και τους δύο από τον Άδη15. 

Ο Κλεόδημος εκπροσωπεί τους Περιπατητικούς στο Συμπόσιον, 

όπου περιγράφεται ως ευφραδής και ελεγκτικός, ο οποίος μάλιστα απο-

καλείται από τους μαθητές του ξίφος και κοπίδα: «τῶν δὲ ἀπὸ τοῦ περι-

πάτου Κλεόδημος, οἶσθα τὸν στωμύλον, τὸν ἐλεγκτικόν· Ξίφος αὐτὸν οἱ 

                                                           

10 Ο Τυχιάδης εγκαταλείποντας τη συνάθροιση παρατηρεί ότι η αναχώρησή του προ-

κάλεσε αγαλλίαση στην ομήγυρη, καθώς πλέον χωρίς την ενοχλητική υπενθύμιση της 

αλήθειας και του ορθού λόγου από μέρους του, οι φιλόσοφοι θα μπορούσαν ανεμπό-

διστα πλέον να απολαύσουν τα ψεύδη τους: «Οἱ δὲ ἄσμενοι ἐλευθερίας λαβόμενοι 

εἱστίων, ὡς τὸ εἰκός, αὑτοὺς καὶ ἐνεφοροῦντο τῶν ψευσμάτων» (Φιλοψευδὴς 39). 
11 Φιλοψευδὴς 29.  
12 Φιλοψευδὴς 25.  
13 Οπ. παρ.  
14 Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων 101. 
15 Fr. 8. Αυτή η διήγηση είναι παρόμοια με την ιστορία για την περιπλάνηση του Αρ-

μένιου ήρωα Ηρός στον κάτω κόσμο και την ανάστασή του, την οποία παραθέτει ο 

Πλάτων στην Πολιτεία (614 b – 621 d).  



541 

 

μαθηταὶ καὶ Κοπίδα καλοῦσιν»16. Λαμβάνει την πέμπτη θέση μεταξύ των 

συνδαιτυμόνων, μετά δηλαδή από τον διοργανωτή και τον μέλλοντα γα-

μπρό του, αλλά και μετά τους εκπροσώπους της Στοάς και των Επικού-

ρειων και πριν τον Πλατωνικό Ίωνα και τους υπόλοιπους καλεσμένους17. 

Στη συνέχεια, όταν εισβάλλει ακάλεστος στον χώρο ο Κυνικός Αλκιδά-

μας, του προτείνεται μία θέση στο περιθώριο της εκδήλωσης, αλλά ο ί-

διος αρνείται επιλέγοντας αρχικά να τριγυρνά στον χώρο, ώσπου εν τέλει 

κάθεται στο έδαφος18. Αυτή η περιγραφή των θέσεων, τις οποίες κατα-

λαμβάνουν οι συνδαιτημόνες είναι ίσως ενδεικτική της προσπάθειας του 

Λουκιανού να αποτυπώσει τη σπουδαιότητα των σχολών, από τη δική 

του τουλάχιστον οπτική, περιγράφοντας παράλληλα και τη σχέση ανάμε-

σά τους, όπως δείχνει η διαμάχη ανάμεσα στον Στωικό Ζηνόθεμι και τον 

Επικούρειο Έρμωνα. Ο περιπατητικός φιλόσοφος από την άλλη φαίνεται 

να διατηρεί καλές σχέσεις με τον Πλατωνικό Ίωνα, στον οποίο φροντίζει 

άμεσα να κακολογήσει τον Στωικό φιλόσοφο, επισημαίνοντας την άκομ-

ψη συμπεριφορά του κατά το δείπνο19.   

  Στο Συμπόσιον  ο Κλεόδημος παρουσιάζεται ως έκφυλος, αφού ε-

πιχειρεί να συνευρεθεί ερωτικά με έναν νεαρό οινοχόο, προσφέροντάς 

του κρυφά από την ομήγυρη δύο δραχμές και μόνο οι χειρισμοί του οικο-

δεσπότη συντελούν στην αποφυγή του σκανδάλου όταν η πράξεις του γί-

νονται αντιληπτές20. Ο ακόλαστος χαρακτήρας του θα ξεσκεπαστεί στη 

συνέχεια μέσα από τον διαπληκτισμό του με τον Στωικό φιλόσοφο Ζηνό-

θεμι, αφού ο Κλεόδημος επιζητώντας μία αφορμή για να ξιφουλκήσει 

κατά των Στωικών, την βρίσκει, όταν αναγιγνώσκεται στους παρευρι-

σκόμενους η επιστολή του Στωικού φιλοσόφου Ετοιμοκλή, ο οποίος δια-

μαρτύρεται που δεν έλαβε πρόσκληση για να παρευρεθεί στο συμπόσιο. 

Έτσι, ο Κλεόδημος κατηγορεί συλλήβδην τους Στωικούς φιλοσόφους ως 

εκπροσώπους μιας φιλοσοφίας, η οποία στερείται ουσίας, καθώς κάνει 

χρήση ῥηματίων δύστηνων καὶ ἐρωτήσεων μόνον, ενώ υιοθετεί μόνο τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά των φιλοσόφων21. Ωστόσο ο Ζηνόθεμις, ο 

οποίος είναι και αυτός Στωικός φιλόσοφος, θα αποκηρύξει τον Ετοιμο-

κλή και θα στραφεί κατά των επικριτών της Στοάς, αποκαλύπτοντας τις 

ηθικές τους αδυναμίες. Έτσι, κοινολογεί ότι ο Κλεόδημος διέπραξε μοι-

χεία με τη γυναίκα ενός μαθητή του, πράξη για την οποία τιμωρήθηκε α-

τιμωτικά22, ενώ έπειτα, αφού κατηγορείται με τη σειρά του από τον περι-

                                                           

16 Συμπόσιον  ἤ Λάπιθαι  6.  
17 Συμπόσιον 9. 
18 Συμπόσιον 13 – 14. 
19 Συμπόσιον 11.  
20 Συμπόσιον 15.  
21 Συμπόσιον 30.  
22 Συμπόσιον 32.  
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πατητικό φιλόσοφο για δικά του ατοπήματα, θα τον κατηγορήσει ως συ-

νεργό στη δολοφονία του πατέρα ενός από τους μαθητές του, αφού ο 

Κλεόδημος προμήθευσε σε αυτόν το δηλητήριο, με το οποίο τον σκότω-

σε23. Τελικά η τεταμένη κατάσταση ανάμεσα στους δύο φιλοσόφους ο-

δηγεί τον Ζηνόθεμι στην εκσφενδόνιση του ποτηριού του στον Κλεόδη-

μο, ο οποίος ανταπαντά φτύνοντάς τον και επιχειρώντας να τον χτυπήσει, 

ενώ του τραβά τα γένια24. 

Αργότερα, παρά τη φαινομενική εκτόνωση της κατάστασης, ο 

Κλεόδημος θα επιτεθεί εκ νέου στον Ζηνόθεμι αλλά και στον Δίφιλο, κα-

τηγορώντας τους για υποκρισία, αφού, αν και θεωρούν τον πλούτο και 

την ηδονή αδιάφορα, τα επιδιώκουν μανιωδώς, επιδεικνύοντας μάλιστα 

συχνά απρεπή συμπεριφορά και απληστία25. Ο Ζηνόθεμις αποφεύγει να 

απαντήσει σε αυτά επιζητώντας μάλιστα να του αιτιολογήσει ο Κλεόδη-

μος την άρνησή του να χαρακτηρίσει τον πλούτο ως αδιάφορο, ώσπου ο 

Πλατωνικός Ίων προσφέρεται να εκφωνήσει έναν λόγο προκειμένου να 

εκτονωθεί η κατάσταση26.  

Ωστόσο η ένταση, η οποία υπήρχε από την αρχή της συνεστίασης 

ανάμεσα στον Στωικό Ζηνόθεμι και τον Επικούρειο Έρμωνα θα ξεσπάσει 

με μία ασήμαντη αφορμή, μη ταιριαστή για σοφούς ανθρώπους, την δια-

νομή του κυρίως δείπνου. Ο Κλεόδημος θα ταχθεί στο πλευρό του Έρ-

μωνα ενάντια στον Ζηνόθεμι, τον Δίφιλο και τον Κυνικό Αλκιδάμαντα, 

από τον οποίον θα χτυπηθεί στη σύρραξη, ενώ θα χτυπήσει τον Ζηνόθεμι 

και τον γραμματικό Ιστιαίο, ο οποίος έσπευσε να σταματήσει την συ-

μπλοκή27.  

Ο Λουκιανός σε αυτά τα έργα προσπαθεί να καταδείξει την απλη-

στία και την φιλαργυρία όλων αυτών των δήθεν σοφών, οι οποίοι υπερα-

σπίζονται παθιασμένα τις φιλοσοφικές αντιλήψεις των σχολών, τις οποίες 

εκπροσωπούν και πασχίζουν διαρκώς να επισημάνουν τις διαφορές ανά-

μεσα στη δική τους φιλοσοφία και εκείνη των αντιπάλων τους, ενώ στην 

πραγματικότητα δεν υφίσταται καμία διαφορά ανάμεσά τους και αντιθέ-

τως είναι ολόιδιοι όσον αφορά στην αδηφαγία, η οποία τους διακρίνει28. 

                                                           

23 Συμπόσιον 32.  
24 Συμπόσιον 33. 
25 Συμπόσιον 36.  
26 Συμπόσιον 37.  
27 Συμπόσιον 43 – 45. 
28 Ο Εὐνοῦχος είναι ένα ακόμη έργο του Λουκιανού, όπου αυτό είναι εμφανές, αφού 

δείχνει ότι όλοι οι εκπρόσωποι των οι φιλοσοφικών σχολών είναι «ὁμόδοξοι γὰρ 

ἄμφω καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν λόγων» (3), καθώς προσδοκούν την αυτοκρατορική αμοιβή, 

ενώ ειδικά οι Περιπατητικοί, τους οποίους αφορά ο διάλογος, εμφορούνται από το 

δόγμα: «μὴ σφόδρα καταφρονεῖν χρημάτων, ἀλλὰ τρίτον τι ἀγαθὸν καὶ τοῦτο οἴεσθαι» 

(3). Σε αυτό το σημείο βέβαια σατιρίζεται η αντίληψη της σχολής κατά την οποία και 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28mo%2Fdocoi&la=greek&can=o%28mo%2Fdocoi0&prior=h)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr0&prior=o(mo/docoi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fmfw&la=greek&can=a%29%2Fmfw0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=a)/mfw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29po%5C&la=greek&can=a%29po%5C0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn1&prior=a)po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3Dn&la=greek&can=au%29tw%3Dn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgwn&la=greek&can=lo%2Fgwn1&prior=au)tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5C&la=greek&can=mh%5C0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sfo%2Fdra&la=greek&can=sfo%2Fdra0&prior=mh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katafronei%3Dn&la=greek&can=katafronei%3Dn1&prior=sfo/dra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrhma%2Ftwn&la=greek&can=xrhma%2Ftwn1&prior=katafronei=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C1&prior=xrhma/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tri%2Fton&la=greek&can=tri%2Fton0&prior=a)lla/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti0&prior=tri/ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gaqo%5Cn&la=greek&can=a%29gaqo%5Cn0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C11&prior=a)gaqo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%3Dto&la=greek&can=tou%3Dto0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%2Fesqai&la=greek&can=oi%29%2Fesqai0&prior=tou=to
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Οι πρωταγωνιστές του Λουκιανού ακολουθούν τα πρότυπα της νέας κω-

μωδίας αλλά στηρίζονται και στην περιπατητική παράδοση της χαρακτη-

ρολογίας, η οποία πλέον χρησιμεύει από τον Λουκιανό ως όπλο ενάντια 

στο Λύκειον. Ο συγγραφέας επινοεί τον χαρακτήρα του Κλεόδημου κά-

νοντας χρήση της χαρακτηρολογίας και συνθέτοντάς τον από τα ίδια τα 

υλικά, τα οποία του παρέχει η περιπατητική φιλοσοφία όσο και η πραγ-

ματικότητα. Η πίστη του Κλεόδημου στην εμπειρική παρατήρηση, το εν-

διαφέρον για μία ποικιλία θεμάτων αλλά και για το παράδοξο, η ρητορι-

κή του δεινότητα και η μέριμνά του για την ηθική φιλοσοφία αποτελούν 

γνωρίσματα, τα οποία θα μπορούσαν να περιγράφουν έναν γνήσιο εκ-

πρόσωπο του Λυκείου. Αυτά ακριβώς χρησιμοποιεί ο Λουκιανός ως θε-

μέλιο επάνω στο οποίο θα σκιαγραφήσει τις ακραίες παρεκτροπές αυτών 

των χαρακτηριστικών της περιπατητικής φιλοσοφίας και συνδυάζοντάς 

τες με την περιγραφή της διαγωγής των απατεώνων, οι οποίοι παριστά-

νουν τους φιλοσόφους θα δημιουργήσει τον Κλεόδημο.  

Αξίζει να σταθούμε σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό του περιπατητι-

κού φιλοσόφου, δηλαδή την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον ιδρυ-

τή της σχολής τον Αριστοτέλη. Αν και οι συνδαιτυμόνες του μνημονεύ-

ουν συχνά τα ονόματα των ιδρυτών των δικών τους σχολών29, ο Κλεόδη-

μος δεν αναφέρει ποτέ ούτε τον Αριστοτέλη ούτε άλλους εκπροσώπους 

της σχολής. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι του Λυκείου κατά την εποχή του 

Λουκιανού αναμφίβολα έχουν ως κύριο αντικείμενο της φιλοσοφικής 

τους δραστηριότητας τον ιδρυτή της σχολής30. Ενδεχομένως η απουσία 

κάποιας αναφοράς στον Αριστοτέλη να είναι ενδεικτική της απομάκρυν-

σης από την πηγή της περιπατητικής φιλοσοφίας κατά την εποχή του 

Λουκιανού, μιας μερίδας του Λυκείου, όσων ασχολούνται επιφανειακά 

με τη φιλοσοφία ή απλά να επιθυμεί ο συγγραφέας να καταδείξει ότι πα-

ρά την απομάκρυνση του Κλεόδημου από τον Αριστοτέλη, τόσο αυτός, 

όσο και οι φιλοσοφικοί του αντίπαλοι, οι οποίοι συνδέονται στενότερα με 

την παράδοση των δικών τους σχολών, συναπαρτίζουν μέλη της ίδιας 

ομάδας, ένα σύνολο αγυρτών, οι οποίοι υποδυόμενοι τους φιλοσόφους 

επιδιώκουν να κορέσουν την απληστία τους. 

 
                                                                                                                                                                      

ο πλούτος διαδραματίζει κάποιον ρόλο στην προσπάθεια να καταστεί κανείς ευδαί-

μων. 
29 Για παράδειγμα ο Πλατωνικός Ἴων συχνά μνημονεύει με σεβασμό των Πλάτωνα 

(Φιλοψευδὴς 6, 16, 24 και 27, αλλά και Συμπόσιον 37 – 39) και ο Ζηνόθεμις σπεύδει 

παθιασμένα να υπερασπιστεί τον Ζήνωνα, τον Χρύσιππο και τον Κλεάνθη (Συμπό-

σιον 32).  
30 Ο Αριστοκλής ο Μεσσήνιος έγραψε ιστορία της φιλοσοφίας, ενώ ο Ασπάσιος είχε 

ως κύρια φιλοσοφική δραστηριότητα τη συγγραφή επεξηγηματικών σχολίων στα έρ-

γα του Αριστοτέλη, όπως και ο Άδραστος, ο οποίος συνέταξε και μια διατριβή σχετι-

κά με την διευθέτηση των αριστοτελικών έργων.   
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Επίλογος - Συμπεράσματα 
                            

                                                        
   Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρήθηκε η διερεύνηση 

και παρουσίαση της πρώτης φάσης της μετα-αριστοτελικής διαδρομής 

του Λυκείου, η οποία συμπίπτει με την ιστορική περίοδο της Ελληνιστι-

κής εποχής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η σχολή, την οποία ί-

δρυσε ο Αριστοτέλης, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

τεχνών και των επιστημών ακολουθώντας κατά πόδας τις εξελίξεις σε 

κάθε τομέα, αλλά συχνά και τιθέμενη στο πηδάλιο της προόδου, που συ-

ντελούνταν.  

Ένας από τους στόχους της παρούσης μελέτης, ήταν η συστηματική 

παρουσίαση του υπάρχοντος υλικού και η αξιοποίηση των προηγούμε-

νων ερευνών, ώστε να παρατεθεί μια συνοπτική αφήγηση της ιστορίας 

της περιπατητικής φιλοσοφίας μετά τον Αριστοτέλη και τον Θεόφραστο. 

Ταυτοχρόνως εξερευνώντας και προβάλλοντας τις σχέσεις της σχολής με 

την πνευματική κίνηση της Ελληνιστικής εποχής επιχειρήσαμε να εντο-

πίσουμε τη θέση του Λυκείου στον φιλοσοφικό χάρτη της εποχής αυτής.   

Επιπλέον επιδιώξαμε να διερευνήσουμε την πορεία του Λυκείου 

προς τον μαρασμό αποδεικνύοντας πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το ση-

μαντικότερο αγαθό, το οποίο κληροδότησε η σχολή στον επιστημονικό 

κόσμο είναι η μεθοδολογία της. Αυτή άλλωστε υπήρξε η κινητήριος δύ-

ναμη πίσω από την ίδρυση της βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια και έτσι ο 

στόχος του Αριστοτέλη για συνεχή αναζήτηση της γνώσης, κατέστη πε-

ρισσότερο εφικτός.   

Συγκρινόμενη με προηγούμενες έρευνες, η δική μας προσπάθεια α-

ποτελεί έναν συνδυασμό ανάμεσα σε εκείνες, οι οποίες εξετάζουν τη 

σχολή σαν έναν ενιαίο οργανισμό και εκείνες, οι οποίες εστιάζουν το εν-

διαφέρον τους στην μελέτη μεμονωμένων εκπροσώπων της. Τα ευρήμα-

τα του εγχειρήματός μας σχετικά με τα αίτια της παρακμής της σχολής 

επικυρώνουν την παρατήρηση του J.P. Lynch  ότι  η επιτυχία της ήταν 

στενά εξαρτημένη από την ύπαρξη ενός σταθερού ιδρύματος, ώστε η μια 

γενιά να περνά τη γνώση στην άλλη1. Παράλληλα, σε συμφωνία και με 

τη σειρά των εκδόσεων του RUSCH, νομίζουμε, ότι επιτυγχάνεται η κα-

τάρριψη της ευρύτατα διαδεδομένης σε παλαιότερες κυρίως εποχές αντί-

ληψης, κατά την οποία οι διάδοχοι του Αριστοτέλη δεν έχουν πολύ μεγά-

λη αξία ως φιλόσοφοι.  

Για την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής αντιμετωπίσαμε και κά-

ποια προβλήματα έλλειψης στοιχείων, καθώς και κάποια άλλα, τα οποία 

προέκυψαν στο στάδιο του αρχικού σχεδιασμού. Όσον αφορά τα πρώτα 

                                                 
1 Aristotle's School: Α Study of a Greek Educational Institution, Berkeley, University 

of California Press, 1972, σελ. 162.  
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το κυριότερο είναι η έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού μαρτυριών, οι ο-

ποίες να περιγράφουν το έργο αυτών των φιλοσόφων. Μάλιστα, με την 

εξαίρεση των μουσικών έργων του Αριστόξενου, δεν διαθέτουμε καμιά 

πρωτογενή πηγή, αφού δεν σώθηκε κανένα από τα έργα τους και κατ’ 

ανάγκη στηριχθήκαμε στην κατακερματισμένη εικόνα των απόψεών 

τους, την οποία παρέχουν διάφοροι αρχαίοι συγγραφείς. Επιπλέον επιλέ-

ξαμε να παραπέμψουμε στην παλαιότερη έκδοση του F. Wehrli, όπου 

χρειάστηκε αναφορά σε αρχαία χωρία, αντί της νεότερης έκδοσης του 

RUSCH, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τόμοι για όλους τους περιπατη-

τικούς φιλοσόφους στα πλαίσια αυτής της νεότερης και πληρέστερης 

προσπάθειας. Αν και αυτό δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όσον αφο-

ρά την ουσία της έρευνάς μας, θα προτρέπαμε τους μελλοντικούς μελε-

τητές της περιπατητικής φιλοσοφίας να στηριχθούν περισσότερο στην 

έκδοση του RUSCH, η οποία καθώς φαίνεται θα ολοκληρωθεί σύντομα. 

Όσον αφορά τα προβλήματα, τα οποία προέκυψαν κατά το στάδιο του 

σχεδιασμού, αυτά σχετίζονταν με την αξιοποίηση και κατανομή του υλι-

κού, αφού μετά την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, δημιουργή-

θηκε ένα προσχέδιο, στο οποίο καταγράφονταν οι βίοι και οι φιλοσοφι-

κές αντιλήψεις κάθε εκπροσώπου της σχολής σε διακριτά κεφάλαια και η 

σχέση αυτών των απόψεων με τις αντίστοιχες του Αριστοτέλη. Από αυτό 

το προσχέδιο απουσίαζε η σύγκριση με τις απόψεις άλλων σχολών και ως 

κείμενο αποτελούσε μια αφήγηση, η οποία δεν κατέγραφε συστηματικά 

τις πεποιθήσεις της σχολής για κάθε φιλοσοφικό πεδίο. Ωστόσο στη συ-

νέχεια με τις κατάλληλες παρεμβάσεις αποτέλεσε τον πυρήνα του πρώ-

του μέρους της εργασίας, αφού διατηρήθηκαν σε αυτό κυρίως πληροφο-

ρίες βιογραφικού χαρακτήρα, ενώ το υπόλοιπο υλικό αξιοποιήθηκε για 

την σύνταξη του δεύτερου μέρους εμπλουτίζοντάς το με στοιχεία σχετικά 

με τις αντιλήψεις άλλων φιλοσοφικών σχολών.    

  Μελετώντας τον βίο και το έργο αυτών των φιλοσόφων και παρα-

κάμπτοντας το εμπόδιο της αποσπασματικής μορφής των φιλοσοφικών 

έργων των εκπροσώπων του Λυκείου, καταβλήθηκε προσπάθεια να πα-

ρουσιαστεί, όσο το δυνατόν σαφέστερα,  ο τρόπος με τον οποίο λειτουρ-

γούσε η σχολή, που ίδρυσε ο Αριστοτέλης, οι στόχοι τους οποίους επεδί-

ωξε να επιτύχει και οι μέθοδοι τις οποίες ακολούθησαν τα μέλη της για 

την επίτευξή τους. Μετά από μια σύντομη και περιγραφική ανασκόπηση 

των βίων και των έργων τους, παρουσιάσαμε τις αντιλήψεις τους κατα-

νέμοντας το διαθέσιμο υλικό σε κεφάλαια διευθετημένα με βάση την κα-

τάταξη των αριστοτελικών έργων από τον Α.Ι. Bekker, προκειμένου να 

τονιστεί η απόπειρά μας να αντιπαραβάλουμε τις θέσεις των διαδόχων με 

τις αντίστοιχες του Αριστοτέλη.   

Έτσι παρατηρήσαμε ότι στον τομέα της λογικής φιλοσοφίας, μετά 

από την παγίωση των αντίστοιχων θέσεων της σχολής από τον ιδρυτή και 

την υποστήριξή τους από τους άμεσους συνεργάτες του, δεν φαίνεται να 
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εκδηλώνεται ενδιαφέρον ανάλογης έντασης από τους μεταγενέστερους 

Περιπατητικούς, καθώς προφανώς αποδέχονται την αριστοτελική αυθε-

ντία σε αυτόν τον τομέα επάνω στον οποίο θεμελιώνονται οι επιστημονι-

κές αναζητήσεις της σχολής στους υπόλοιπους τομείς. Η λογική φιλοσο-

φία αναπτύσσεται ως μια επιστήμη, η οποία περιέχει τις αρχές και τους 

όρους, οι οποίοι θα δείξουν τον δρόμο προς τη γνώση και η εξέλιξή της 

οφείλεται κυρίως στον Αριστοτέλη και στους συγχρόνους του Θεόφρα-

στο και Εύδημο, ενώ αργότερα, με την εξαίρεση του Στράτωνα, ατονεί το 

ενδιαφέρον της σχολής για αυτά τα ζητήματα, ώσπου να ζωηρέψει ξανά 

με τους σχολιαστές του αριστοτελικού έργου κατά τον Μεσαίωνα. 

Έπειτα ανιχνεύσαμε την εξέλιξη της φυσικής φιλοσοφίας του Αρι-

στοτέλη μέσα στη σχολή, και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι προ-

σπάθειες του Λυκείου σε αυτόν τον κλάδο ευδοκίμησαν, καθιστώντας 

την αριστοτελική φυσική την κυρίαρχη φυσική φιλοσοφία για αιώνες. 

Παράλληλα αναπτύχθηκαν η αστρονομία, η βιολογία και η γεωγραφία 

θεμελιωμένες σε έναν συνδυασμό εμπειρισμού και πίστης στην αριστο-

τελική αυθεντία, με κοινό παρονομαστή της προσπάθειας των εκπροσώ-

πων της σχολής την επιδίωξη καταγραφής της γνώσης, είτε αυτή αφο-

ρούσε επιστημονικές παρατηρήσεις, όπως στην περίπτωση του Στράτω-

να, είτε λαϊκές αντιλήψεις, όπως αυτές, τις οποίες κατέγραφε ο Έρμιππος. 

Η μέριμνα για την μελέτη αυτών των επιστημών είναι βέβαια περισσότε-

ρο έντονη κατά τα πρώτα χρόνια της σχολής και τελικά αυτή η σπουδή 

θα καταλήξει σε μια κατάσταση, κατά την οποία η αριστοτελική αυθε-

ντία δεν θα αμφισβητηθεί σοβαρά, ενώ το ενδιαφέρον για την επιστήμη 

θα βρεθεί αργότερα αναμεμειγμένο και με την προκατάληψη. Ολοκλη-

ρώσαμε αυτό το τμήμα της εργασίας με την παράθεση των ψυχολογικών 

αντιλήψεων της σχολής, παρατηρώντας ότι το Λύκειον δέχτηκε την επί-

δραση άλλων σχολών με αποτέλεσμα να προσπαθεί από τη μια πλευρά 

συμφιλιώσει την θέση της με άλλες, αλλά ταυτόχρονα και να  αποδε-

σμευθεί από αυτές, δημιουργώντας κάτι καινοτόμο. Ωστόσο, φαίνεται ότι 

η σχολή δεν αμφισβήτησε τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την ψυχή, με 

εξαίρεση τον Στράτωνα, ο οποίος αντιπαρατέθηκε σε αυτές με τόλμη  

εκφέροντας απόψεις, με τις οποίες θα προκαλούνταν η αντίληψη που ή-

θελε την ψυχή να αποτελεί μία μεταφυσική άυλη οντότητα, που εδρεύει 

στο σώμα. 

Αυτό το κεφάλαιο λειτούργησε και ως γέφυρα για το επόμενο μέ-

ρος της εργασίας, στο οποίο μελετήσαμε την ηθική φιλοσοφία των περι-

πατητικών φιλοσόφων. Η επιστημονική μέθοδος της σχολής εφαρμόστη-

κε ακόμη και στο πεδίο της ηθικής φιλοσοφίας, καθώς πρώτο μέλημα 

των Περιπατητικών υπήρξε η καταγραφή και συλλογή πληροφοριών, τις 

οποίες εκμεταλλεύτηκαν, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους, 

συχνά μάλιστα με την χρήση παραδειγμάτων, όπως αυτό τεκμηριώνεται 

από την ανάπτυξη της χαρακτηρολογίας. Ωστόσο η ηθική φιλοσοφία υ-
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πήρξε ο τομέας, στον οποίο η σχολή έκανε τους περισσότερους συμβιβα-

σμούς, καθώς ήδη μετά τον Αριστοτέλη οι Περιπατητικοί εξέφρασαν 

διάφορες ηθικές αντιλήψεις, αφού αρκετοί εκπρόσωποι της σχολής χάρα-

ξαν την δική τους πορεία ανεξάρτητα από αυτήν του Αριστοτέλη, βάσει 

των ιδιαίτερών τους αναζητήσεων, ενώ προς το τέλος της περιόδου την 

οποία εξετάζουμε υιοθετήθηκαν εκ μέρους των Περιπατητικών θέσεις 

της Στοάς και των Επικουρείων. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας περι-

γράψαμε επίσης την ανάπτυξη των λογοτεχνικών ειδών της χαρακτηρο-

λογίας και της βιογραφίας και παρουσιάσαμε τις παιδαγωγικές απόψεις 

της σχολής, η οποία θεμελιώνει την εκπαιδευτική της θεωρία στο έργο 

του Αριστοτέλη και μέσω αυτού και στον Πλάτωνα. Όσον αφορά την 

βιογραφία, οι Περιπατητικοί δημιούργησαν νέους τρόπους βιογραφικής 

αφήγησης, αψηφώντας τελικά την ακρίβεια των στοιχείων που παρέθε-

ταν και δημιουργώντας ένα ευφάνταστο και πρωτότυπο λογοτεχνικό εί-

δος. Οι Περιπατητικοί ασχολούμενοι με τη βιογραφία, δημιούργησαν νέ-

ες μορφές βιογραφικής αφηγήσεως, αν και η σχολή δεν παρουσιάζει μία 

κοινή στάση στον τρόπο με τον οποίο μελετά και εκθέτει το πρόγραμμα 

καταγραφής βίων, που υπηρετεί ο κάθε φιλόσοφος. Εξερευνώντας τις δυ-

νατότητές της βιογραφίας ως λογοτεχνικού είδους αναζήτησαν νέα εδάφη 

όπου θα ήταν εφικτό αυτή να καθιερωθεί, δημιουργώντας έτσι νέα είδη 

και νέους τρόπους βιογραφικής αφήγησης. Πρωταρχικό στοιχείο των 

Περιπατητικών αποτελεί η αντίληψη τους, κατά την οποία η βιογραφική 

διήγηση συνιστά ένα χρήσιμο βοήθημα για την απόκτηση γνώσης και η 

σύνδεση της με την ηθική φιλοσοφία, η οποία βέβαια εξελίσσεται με την 

χαρακτηρολογία.  

Κλείσαμε αυτό το τμήμα με την μελέτη της πολιτικής φιλοσοφίας 

της σχολής, η οποία υπήρξε ένα πεδίο που διαμόρφωσε καθοριστικά ο 

Αριστοτέλης με το εγχείρημά του να καταγράψει μαζί με τους μαθητές 

του την ιστορία των πολιτευμάτων εκατόν πενήντα οκτώ πόλεων. Οι πε-

ριπατητικοί φιλόσοφοι αφήνουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα να 

διαφανούν και να διανθίσουν την πολιτική τους φιλοσοφία, ενώ η πολιτι-

κή σκέψη του Λυκείου βρίσκεται σε στενή συνάφεια με άλλους τομείς 

των φιλοσοφικών του κατευθύνσεων, ειδικότερα με την ηθική. Μάλιστα 

έστω και αν το ιδανικό της πόλης κράτους, το οποίο είχε κατά νου ο Αρι-

στοτέλης εκμηδενιζόταν με την ανάδυση των τεράστιων βασιλείων των 

διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι περιπατητικοί φιλόσοφοι, ακο-

λουθώντας τον, αποδέχονται ότι επιδίωξη της πολιτείας οφείλει να είναι 

η εγγύηση της ευδαιμονίας των πολιτών. 

Στο επόμενο τμήμα του κύριου μέρους της εργασίας ενδιαφερθή-

καμε για την σπουδή της ιστοριογραφίας, της ρητορικής και της ποιητι-

κής στο Λύκειον. Η πρώτη αναπτύχθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο βάσει 

των λογοτεχνικών απόψεων της σχολής, με αποτέλεσμα την παραγωγή 

έργων δραματικής ιστορίας, κατά το πρότυπο του Δούριδος από την Σά-
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μο αλλά και καινοτομίες, όπως εκείνη του Δικαίαρχου, ο οποίος, παρα-

μερίζοντας το άτομο και εστιάζοντας στο σύνολο, επιδιώκει να αφηγηθεί 

την ιστορία του Ελληνικού έθνους ξεκινώντας από τις μυθικές του απαρ-

χές. Έπειτα μελετήσαμε τις επιδόσεις της σχολής στην ρητορική τέχνη, 

επισημαίνοντας την διάκριση, στην οποία προχωρούν κάποιοι Περιπατη-

τικοί ανάμεσα σε όσους χρησιμοποιούν την ρητορική με ορθό τρόπο και 

στους επαγγελματίες ρήτορες. Η ρητορική τελικά καθίσταται απλό τμήμα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πλέον δίνεται περισσότερη βαρύτητα 

στα τεχνικά της στοιχεία και σε ασκήσεις με επιδεικτικούς λόγους, παρά 

στην εφαρμογή της σε ένα πραγματικό περιβάλλον. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο οι Περιπατητικοί απεικονίζονται ως ιστο-

ρικοί και κριτικοί της λογοτεχνίας και παρατηρούμε ότι θέτουν τις βάσεις 

της ιστορίας της λογοτεχνίας περιγράφοντας τα έργα διαφόρων συγγρα-

φέων, ενώ η σημαντικότερη καινοτομία τους έγκειται στο εγχείρημα α-

νάπλασης της ζωής των βιογραφούμενων λογοτεχνών, με την απόπειρα 

αναζήτησης βιογραφικών πληροφοριών μέσα από τα ίδια τα έργα τους, 

με τη συλλογή πραγματικών και φανταστικών στοιχείων και χρησιμο-

ποιώντας ανέκδοτα. Το αποτέλεσμα είναι τελικά η δημιουργία ενός λογο-

τεχνικού είδους, το οποίο εφαρμόστηκε και στην ιστοριογραφία και το 

οποίο αφήνει τα γεγονότα σε δεύτερη μοίρα εστιάζοντας στην απόδοση 

του ήθους των δημιουργών.  

Στο παράρτημα, παραθέσαμε τα βιογραφικά στοιχεία και το έργο κά-

ποιων προσώπων, τα οποία συνδέονται με τη σχολή, προσφέροντας μια 

διαφορετική οπτική σε αυτήν. Μελετώντας τους βίους διαφόρων ελασ-

σόνων Περιπατητικών, σταθήκαμε περισσότερο στον ρόλο, τον οποίο 

διαδραμάτισε η παράδοση σχετικά με την απώλεια της βιβλιοθήκης του 

ιδρύματος και παρατηρήσαμε την περίπτωση του Ηρακλείδη, ο οποίος 

έτεινε περισσότερο προς τον εκλεκτικισμό και αναμφίβολα ο εγκυκλο-

παιδικός χαρακτήρας της περιπατητικής σχολής τον προσέλκυσε σε αυτή. 

Είδαμε ακόμη την περίπτωση του Μένωνα, ο οποίος ακολουθώντας τη 

μεθοδολογία της σχολής επιχειρεί να κατανοήσει τη λειτουργία του σώ-

ματος και να εντοπίσει την αιτία ανάπτυξης των ασθενειών, καταγράφο-

ντας την ιστορία της ιατρικής. Σε αυτό το σημείο αναφερθήκαμε ακόμη 

με συντομία στην σύνδεση ανάμεσα στην πολιτική φιλοσοφία της σχολής 

και τις ιατρικές της αντιλήψεις, σύνδεση η οποία είναι ενδεικτική του ε-

γκυκλοπαιδισμού της. 

Στη συνέχεια μελετήσαμε την περίπτωση του εβραϊκής καταγωγής 

φιλοσόφου, που είναι γνωστός ως Αριστόβουλος, ο οποίος είναι ένας α-

κόμη εκλεκτικός φιλόσοφος και επιχειρεί να αναδείξει τις αρετές του 

Ιουδαϊσμού και την επίδρασή του στην ελληνική φιλοσοφία, προκειμένου 

να τονώσει το φρόνημα, όσων μοιράζονται την ίδια θρησκευτική πίστη 

με αυτόν αλλά και για να εισαγάγει τους υπόλοιπους στην πλούσια παρά-

δοση του Ιουδαϊσμού. Περιγράψαμε ακόμη την πρακτική του Λόβωνα 
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από το Άργος, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για τη λογοτεχνική κριτική, ακο-

λουθώντας τη μεθοδολογία της σχολής και, τέλος, προβάλαμε την οπτική 

της σάτιρας του Λουκιανού απέναντι στη σχολή, σάτιρα η οποία στην 

ουσία χρησιμοποιεί την χαρακτηρολογία ενάντια στους δημιουργούς της. 

Φαίνεται ότι η λογική αποτέλεσε το όργανο για την υλοποίηση του 

φιλοσοφικού προγράμματος της σχολής και, όπως βάσιμα μπορούμε να 

υποθέσουμε οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη σχετικά με αυτήν δεν έτυχαν 

αμφισβήτησης από τους διαδόχους του, μάλιστα ο υπομνηματισμός αρι-

στοτελικών έργων είχε ήδη αρχίσει με τον Εύδημο. Οι μεταγενέστεροι 

περιπατητικοί φιλόσοφοι ενδιαφέρθηκαν κυρίως για την καταγραφή πλη-

ροφοριών σχετικά με διάφορα θέματα, εκμεταλλευόμενοι στη συνέχεια 

αυτή τη συλλογή για τη δημιουργία νέας γνώσης. Αυτή μάλιστα υπήρξε 

και η καινοτομία τους, αφού δημιούργησαν μια σχολή, η οποία επιχει-

ρούσε να ξεφύγει από το προ-πλατωνικό πρότυπο σχολής, δηλαδή ενός 

ιδρύματος, το οποίο ήταν αρκετά εξαρτημένο από τον ιδρυτή του και κυ-

ρίως από τον χώρο, στον οποίο λειτουργούσε. Ο W. Jaeger υποστηρίζει 

ότι ο Αριστοτέλης εξελίχθηκε υπερβαίνοντας την πνευματική ενότητα 

του Πλάτωνα, αφού αναπτύσσοντας τη φιλοσοφία του Πλάτωνα «προ-

σπάθησε να απομακρύνει τη μορφή της, διατηρώντας ταυτόχρονα την 

ουσία της με συνέπεια η πλατωνική φιλοσοφία να καταστεί η ύλη για κά-

τι νέο και ανώτερο2.  

Οι περιπατητικοί φιλόσοφοι επεδίωκαν να είναι ανεξάρτητη η ευη-

μερία του ιδρύματος από τον σχολάρχη και την έδρα του3. Οφείλουν βέ-

βαια αρκετά στην οργάνωση, την οποία βρήκαν στην πλατωνική Ακαδη-

                                                 
2 Aristotle – Fundamentals of the History of His Development, R. Robinson (μτφρ.), 

Clarendon Press, Oxford, 19482 (1934)1, σελ. 12 – 13 και του ιδίου Diokles von Kar-

ystos – Die Griechische Medizin und die Schule des Aristoteles, De Gruyter, Berlin, 

1963, σελ. 224 – 236.  
3 Από τους προηγούμενους φιλοσόφους, άλλοι δεν επεδίωξαν ή δεν κατόρθωσαν να 

ιδρύσουν σχολή με την έννοια ενός ιδρύματος, το οποίο θα είχε διάρκεια, ενώ άλλοι 

ίδρυσαν σχολές, οι οποίες ήταν αυστηρά εξαρτημένες από τις παραδόσεις, οι οποίες 

συνδέονταν με τον ιδρυτή. Θεωρούμε βέβαια, ότι αναφορές στη σχολή της Μιλήτου 

αποτελούν απλά συμβάσεις, ενώ η Ελεατική σχολή είναι στενά συνδεδεμένη με τον 

εκάστοτε επικεφαλής. Αυτό ισχύει βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό στην σχολή του Πυ-

θαγόρα, όπου η εκτίμηση απέναντι στο πρόσωπο του ιδρυτή λαμβάνει θρησκευτικές 

διαστάσεις. Από την άλλη, οι ατομικοί φιλόσοφοι δεν κατάφεραν να έχουν ευρεία 

απήχηση στο κοινό, αν και αντιλήψεις τους ενσωματώνονται στην επικούρεια φιλο-

σοφία, ενώ οι Σοφιστές φαίνεται ότι δεν είχαν ενδιαφέρον να δημιουργήσουν κάτι, 

που να έχει διάρκεια. Ο Πλάτων αλλάζει τα δεδομένα, καθώς η σχολή του προσελκύ-

ει μαθητές από όλον τον Ελληνικό κόσμο και είναι ο πρώτος, ο οποίος κατόρθωσε να 

δημιουργήσει ένα ίδρυμα με διάρκεια, η οποία να υπερβαίνει τον εκάστοτε σχολάρχη. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον I. Düring, η Ακαδημία αποτελεί μια μικρή κοινότητα φί-

λων, η οποία δομείται γύρω από την προσωπικότητα του Πλάτωνα, ενώ τυπικά είναι 

οργανωμένη ως θρησκευτική συντεχνία (Aristotle in the Ancient Biographical Tradi-

tion, οπ. παρ., σελ. 460). 
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μία, η οποία υπήρξε ένα ίδρυμα με διαχρονικά μεγαλύτερο κύρος από το 

Λύκειον. Μάλιστα σύμφωνα με ορισμένους η σχολή, την οποία ίδρυσε ο 

Αριστοτέλης, ήταν ισότιμη της Ακαδημίας, όσον αφορά την διάδοχη κα-

τάσταση της σχολής του Πλάτωνα: «Τοῦ δὲ Σπευσίππου τελευτήσαντος οἱ 

ἀπὸ τῆς σχολῆς μεταπέμπονται τὸν Ἀριστοτέλη· καὶ διαδέχονται αὐτὴν 

αὐτός τε καὶ Ξενοκράτης σωφρονέστατα. καὶ Ἀριστοτέλης μὲν ἐν Λυκείῳ, 

Ξενοκράτης δὲ ἐν Ἀκαδημίᾳ»4. Αναμφίβολα αυτή η αφήγηση δεν ανταπο-

κρίνεται στα πραγματικά γεγονότα, αλλά περιγράφει ουσιαστικά τη θέση 

της σχολής στη συνείδηση των μεταγενεστέρων, οι οποίοι την θεωρού-

σαν ως άξιο συνεχιστή μιας δομής, η οποία πραγματώθηκε στην Ακαδη-

μία. Αποτελούσε δηλαδή ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην αναζήτηση της 

γνώσης. 

Ωστόσο φαίνεται ότι σύντομα αντιμετώπισαν προβλήματα στη 

διαχείριση των πληροφοριών τις οποίες συνέλεξαν. Κατά κάποιον τρόπο 

αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι 

οι σύγχρονοι ερευνητές, οι οποίοι μάλιστα διαθέτουν περισσότερο εκλε-

πτυσμένα και αποτελεσματικά εργαλεία καταγραφής γνώσης σε σύγκρι-

ση με αυτά, τα οποία διέθεταν οι φιλόσοφοι της Ελληνιστικής εποχής. Αν 

από μόνη της η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί μια πρόκληση, η α-

ξιοποίηση της αποθησαυρισθείσας γνώσης συνιστά ακόμη μεγαλύτερη, 

αφού μόνη της η συλλογή στοιχείων δεν δημιουργεί συνθήκες επέκτασης 

της γνώσης. Το ζητούμενο μάλιστα είναι πάντοτε η επέκταση του γνω-

στικού ορίζοντα και η καινοτομία και σε αυτήν την πρόκληση επιχείρη-

σαν να ανταπεξέλθουν οι Περιπατητικοί αναπτύσσοντας σε κάποιους από 

τους τομείς των ενδιαφερόντων τους νέες τεχνικές, όχι απαραίτητα επι-

στημονικές5. Η δυσχέρεια κάποιων εκπροσώπων της σχολής στην συγκέ-

ντρωση και διαχείριση των πληροφοριών είναι εμφανής ακόμη και σε 

τομείς, στους οποίους κυριάρχησαν, όπως για παράδειγμα τη φυσική φι-

λοσοφία. Από τη μια πλευρά κάποιοι συγκεντρώνουν πληροφορίες, οι 

οποίες εντάσσονται στο πεδίο της παραδοξολογίας, ενώ άλλοι, όπως ο 

Στράτων κρατούν περισσότερο επιστημονική στάση.  

Οφείλουμε ακόμη να επισημάνουμε, ότι ένα από τα συμπεράσματα, 

στα οποία οδηγηθήκαμε, είναι ότι αν αντιμετωπίσουμε κάθε εκπρόσωπο 

της σχολής ξεχωριστά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποδοθεί στους περισσό-

τερους από αυτούς η ίδια άδικη κριτική, την οποία ασκούσαν από την 

αρχαιότητα οι επικριτές της σχολής. Διότι αναμφίβολα, αν εξαιρεθούν οι 

πλησιέστεροι χρονικά στον ιδρυτή της εκπρόσωποι, όπως ο Θεόφραστος 

και ο Εύδημος, οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να διακριθούν ιδιαίτερα και 

                                                 
4 Vita Marciana 24 (πβ. και Vita Syriaca II 4 – 5). Μάλιστα στο ίδιο κείμενο δικαιο-

λογείται η αριστοτελική κριτική απέναντι στον Πλάτωνα ως απόπειρα σύγκρουσης με 

όσους παρερμήνευαν τις πλατωνικές αντιλήψεις (29). 
5 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η μεθοδολογία τους στην λογοτεχνική 

ανάλυση και η στροφή τους στην τραγική ιστορία. 
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να ξεχωρίσουν από τον ιδρυτή της σχολής ή να σταθούν ισότιμα απένα-

ντί του, αφού άλλοι ενδιαφέρθηκαν πιο έντονα για την ανάπτυξη συγκε-

κριμένων τομέων έρευνας, όπως ο Στράτων για τη φυσική, ενώ άλλοι εκ-

πρόσωποι, όπως ο Διόδωρος ο Τύριος, απέκλιναν από τις αντιλήψεις, τις 

οποίες εξέφραζε η σχολή. Θα μπορούσε μάλιστα να παρομοιάσει κανείς 

τον Αριστοτέλη με ήλιο, η λάμψη του οποίου επισκιάζει τα υπόλοιπα μέ-

λη της σχολής.  

Βέβαια, αν και η περιπατητική σχολή δεν έχει ανάγκη από απολογη-

τές, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι επικρίσεις δεν είναι απόλυτα αρ-

μόζουσες, καθώς αυτά ακριβώς τα σημεία, που παρουσιάζονται ως αδυ-

ναμίες ουσιαστικά συνιστούν προτερήματα αυτών των φιλοσόφων. Η ε-

ξειδίκευση σε συγκεκριμένες περιοχές έρευνας αναμφίβολα προάγει την 

επιστημονική δραστηριότητα ειδικά αν συνοδεύεται από την επίδειξη εν-

διαφέροντος και για άλλα ερευνητικά πεδία. Διότι οπωσδήποτε φιλόσο-

φοι, όπως ο Στράτων, δεν προσέγγισαν το εύρος των ενδιαφερόντων του 

ιδρυτή της σχολής, αλλά, αν και φρόντισαν ίσως να εντρυφήσουν σε κά-

ποια είδη της φιλοσοφίας κάπως περισσότερο σε σχέση με άλλα, δεν πα-

ρέλειψαν να στρέψουν ένα μέρος αυτού του ενδιαφέροντος και αλλού, 

όπως μαρτυρεί το πλήθος και οι τίτλοι των έργων τους6. Δίχως αμφιβολία 

κατηύθυναν την κλίση, από την οποία διακατέχονταν κατά τρόπο επωφε-

λή για την επιστήμη, δρώντας μέσα στο περιβάλλον, που τους παρείχε η 

σχολή. Παράλληλα δραστηριοποιούμενοι σε μια εποχή, κατά την οποία 

οι επιστήμες είχαν αρχίσει τα πρώτα βήματα διαχωρισμού τους από τη 

φιλοσοφία, οι περιπατητικοί φιλόσοφοι επιμένουν στην ενότητα φιλοσο-

φίας και επιστημών, προσηλωμένοι στον στόχο της συγκέντρωσης γνώ-

σεων, μένοντας έτσι πιστοί στο ιδεώδες του θεωρητικού βίου.    

Όσον αφορά την μομφή, που δέχτηκαν οι Περιπατητικοί, ότι εγκατέ-

λειψαν θεμελιώδεις αρχές του ιδρυτή, έχουμε υποστηρίξει, ότι ακόμη και 

αυτή η πρακτική τους είναι περισσότερο ενδεικτική του επιστημονικού 

χαρακτήρα της σχολής παρά ένδειξη κάποιας αδυναμίας. Άλλωστε τα 

στελέχη της σχολής δεν αποτελούσαν μέλη κάποιου θρησκευτικού δόγ-

ματος, αλλά τμήμα της επιστημονικής κοινότητας και ως εκ τούτου, κάθε 

διαφωνία ανάμεσά τους, ακόμη και κάθε σύγκρουση με τις αντιλήψεις 

του Αριστοτέλη είναι απόλυτα θεμιτή. Ειδικότερα με το πέρασμα των 

χρόνων, οι διάδοχοι του Σταγειρίτη διαθέτουν πλέον διαφορετικά και νε-

ότερα δεδομένα να αξιολογήσουν, ώστε να διαμορφώσουν νέα επιστημο-

νικά αξιώματα ή να τροποποιήσουν τα ήδη υπάρχοντα. Από την ανάπτυ-

                                                 
6 Βλ. ενδεικτικά για τα έργα του Στράτωνα Διογένης Λαέρτιος V 59 – 60. Διακρίνεται 

το ενδιαφέρον του Στράτωνα πρωτίστως για τη φυσική και δευτερευόντως για την 

λογική, την πολιτική, την ηθική, την βιολογία και την ψυχολογία, αλλά φαίνεται ότι 

δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τομείς όπως η ιστοριογραφία, η λογοτεχνία και η ρη-

τορική. Άλλοι, όπως ο Εύδημος, ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την φυσική, τα μα-

θηματικά και τη λογική, παραμελώντας άλλους φιλοσοφικούς τομείς. 
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ξη των σχετικών θεμάτων έχει καταστεί νομίζουμε σαφές, ότι το Λύκειον 

δεν λειτουργούσε ως κάποιο δογματικό ή ιεραποστολικό κέντρο, όπως ο 

Κήπος του Επίκουρου, αλλά περισσότερο ως ερευνητικό επιστημονικό 

ίδρυμα, το οποίο είχε θέσει ως στόχο την κατάκτηση της γνώσης και 

μπροστά σε αυτήν την επιδίωξη ακόμη και οι θέσεις του ιδρυτή συχνά 

βρισκόντουσαν υπό αίρεση.  

Από τα πρώτα βήματα της περιπατητικής σχολής οι εκπρόσωποί της 

φρόντιζαν να συμβάλλουν στην διάδοση του αριστοτελικού προγράμμα-

τος, φωτίζοντας πτυχές του έργου του Αριστοτέλη και εξασφαλίζοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο την εδραίωση της φήμης του. Είχαν βέβαια να α-

ναμετρηθούν με το βαρύ χρέος, να καταστούν αντάξιοι του ιδρυτή της 

σχολής, η φήμη του οποίου μεγάλωνε με το πέρασμα του χρόνου. Αν και 

φαίνεται ότι βρίσκονταν διαρκώς στην σκιά του Αριστοτέλη, αρκετοί 

Περιπατητικοί ως φιλόσοφοι και επιστήμονες δεν υστερούσαν τελικά α-

πέναντί του ως προς την ικανότητά τους να διεκπεραιώσουν τους επιστη-

μονικούς στόχους της σχολής. Ωστόσο, η επίδρασή τους στην φιλοσοφία 

είναι δυνατόν να αποτιμηθεί κυρίως στο πλαίσιο της επίδρασης της κλη-

ρονομιάς του ιδρυτή της σχολής. Έτσι, κατόρθωσαν να προβάλουν το έρ-

γο του και να υπερασπιστούν την κληρονομιά του, συμβάλλοντας στην 

αναγνώριση του μεγαλείου του, αλλά δεν πρέπει να παραγνωριστεί και η 

προσωπική τους προσφορά στην πρόοδο διαφόρων επιστημονικών πεδί-

ων. Η τάση σχολιασμού των αριστοτελικών συγγραμμάτων, τελικά επι-

κράτησε ως κύρια ενασχόληση των περιπατητικών φιλοσόφων ξεκινώ-

ντας από τον Ανδρόνικο τον Ρόδιο κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., καταλήγοντας 

στο τεράστιο ρεύμα του Νεοπλατωνισμού με τη σημαντικότατη για την 

εδραίωση του Χριστιανισμού συμβολή του, ώσπου κορυφώθηκε κατά 

τον Μεσαίωνα από την Δυτική Ευρώπη ως τη Μέση Ανατολή.  

Είναι συνεπώς εμφανές και από την έρευνά μας, ότι ο Αριστοτέλης 

δεν ίδρυσε απλώς μια φιλοσοφική σχολή, αλλά αποτελούσε φιλοδοξία 

του, την οποία άλλωστε υλοποίησε με επιτυχία, η θεμελίωση ενός επι-

στημονικού και ερευνητικού ιδρύματος στραμμένου σταθερά στην ανα-

ζήτηση της γνώσης. Ο εμφανής εγκυκλοπαιδικός χαρακτήρας του Λυκεί-

ου συνιστά ένα μόνο στοιχείο αυτού του προγράμματος, ίσως μάλιστα να 

είναι και το πλέον ορατό. Δίπλα του συνυπάρχουν ακόμη η πίστη στην 

εμπειρία και την παρατήρηση ως πηγές γνώσης, η σπουδαιότητα, που 

αποδίδεται στην έρευνα και η χρήση της μεθόδου ως απαραίτητου εργα-

λείου για την συγκέντρωση επιστημονικά αξιοποιήσιμου υλικού και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Ασφαλώς σε αυτό το σύστημα κατείχε κεντρι-

κή θέση η γνώση, αφού αυτή ουσιαστικά ταυτιζόταν με την επιστήμη, η 

οποία σε τελευταία ανάλυση αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησης και 

περιγραφής του κόσμου και του τρόπου λειτουργίας του. Συνεπώς αυτή η 

συγκέντρωση πληροφοριών καθίσταται καθοριστικός παράγοντας στην 

απόπειρα του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσμο και να βελτιώσει ηθικά 
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την ζωή του, αφού η αριστοτελική επιστήμη συνιστούσε ένα ολιστικό ε-

ρευνητικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως συνέβαινε και στις υπόλοιπες φι-

λοσοφικές σχολές του αρχαίου κόσμου είχε ως στόχο την κατάκτηση της 

ευδαιμονίας. 

Σύμφωνα με τον C. Natali7 o Αριστοτέλης εκπροσωπεί την τελεί-

ωση ενός νέου τύπου διανοητή, αποτελεί το προϊόν μιας μακράς εξέλι-

ξης, διαφέροντας από προηγούμενους διανοητές και καταλήγοντας να 

αποτελεί πρότυπο για τους επόμενους αιώνες. Στον χαρακτήρα του συν-

δυάζονταν παραδοσιακά γνωρίσματα ενός στοχαστή με αξιοθαύμαστα 

καινοτόμες πλευρές, αφού δεν αποτελούσε μια χαρισματική προσωπικό-

τητα με τον επιτηδευμένο τρόπο, του Εμπεδοκλή ή των Κυνικών, δεν ε-

λάμβανε ανταμοιβή για τη διδασκαλία του, όπως άλλωστε και ο Σωκρά-

της και ο Πλάτων, αλλά, όπως ο δάσκαλός του, δεν αντιμετώπιζε οικονο-

μικά προβλήματα, όντας κάτοχος μιας μεγάλης περιουσίας. Ενδιαφερό-

ταν περισσότερο για την έρευνα παρά για τη διδασκαλία και την πολιτική 

εκπαίδευση των μαθητών του, ενώ αναμφίβολα δεν επιδίωξε να αντικα-

τοπτρίσει  τη διδασκαλία του στη ζωή του, με την σωκρατική έννοια. 

Μάλιστα η επαφή του με το κοινό του είναι περισσότερο αποστασιοποι-

ημένη συγκρινόμενη με άλλους φιλοσόφους, αφού ήταν περισσότερο ορ-

θολογιστής με αποτέλεσμα να μην γίνεται αρεστός σε όσους προστρέ-

χουν στην φιλοσοφία προκειμένου να καλύψουν τις συναισθηματικές 

τους ανάγκες. O C. Natali φροντίζει βέβαια να επισημάνει τον κίνδυνο να 

θεωρηθεί ότι ο βίος του Αριστοτέλη προσομοιάζει με εκείνον ενός σύγ-

χρονου πανεπιστημιακού8, αλλά εν τέλει ο Σταγειρίτης αποτελεί ένα πο-

λιτισμικό πρότυπο, το οποίο συνιστά απόρροια της εξέλιξης της πλατω-

νικής Ακαδημίας, ενώ ανέπτυξε την αντίληψη, κατά την οποία δίνεται 

σημασία στην διαμόρφωση ενός θεωρητικού πλαισίου και η εφαρμογή 

αυτής της θεωρίας σε ένα πρότυπο βίου, όπου η ευδαιμονία συμπίπτει με 

την παραχώρηση προτεραιότητας στην διανοητική δραστηριότητα έναντι 

όλων των άλλων.  

Γενικά, οι μαθητές του και οι διάδοχοί του εμφορούνται από αυτές 

τις αρχές ακολουθώντας τα βήματά του. Το Λύκειον αποτελούσε επομέ-

νως ένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, ορισμένα μέλη του οποί-

                                                 
7 Aristotle – His Life and School, οπ. παρ., σελ. 3, 64 – 71. 
8 Ο C. Natali σε άλλο σημείο αυτού του έργου εντοπίζει μια σημαντική διαφορά ανά-

μεσα στον Αριστοτέλη και τους σύγχρονους ερευνητές, όσον αφορά τις επιδιώξεις 

τους αφού για τους δεύτερους η έρευνα αποτελεί το μέσο για την περαιτέρω ανάπτυ-

ξη της επιστήμης και την πρόοδο της ανθρωπότητας, ενώ για τον Αριστοτέλη συνιστά 

έναν τρόπο υλοποίησης του θεωρητικού βίου (σελ. 112). Πιστεύουμε ωστόσο ότι ο 

στόχος του Αριστοτέλη δεν συνεπάγεται απόρριψη του στόχου της επιστημονικής 

προόδου, αλλά πιθανότατα ο φιλόσοφος να έδινε περισσότερη βαρύτητα στην ευδαι-

μονία, την οποία κατά την άποψή του θα κατακτήσει ατομικά όποιος επιδιώξει τον 

θεωρητικό βίο, δίχως ωστόσο να αδιαφορεί για την συλλογική πρόοδο.  
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ου συνδέονταν με χαλαρούς δεσμούς με αυτό, όπως για παράδειγμα ο 

Αριστόξενος και ο Ηρακλείδης. Στο Λύκειον δημιουργήθηκε μια επιστη-

μονική κοινότητα με την σημασία, που δίνουμε σήμερα στον όρο, δηλα-

δή ένα ευρύ δίκτυο επιστημόνων, το όποιο συμπεριελάμβανε αρκετές 

ομάδες, που μελετούσαν συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς. Σε αυτή 

τη σχολή υπήρχε μια μέθοδος αναζήτησης και τεκμηρίωσης της αλήθειας 

γενικά αποδεκτή από τα μέλη, ενώ οι διαλέξεις και η σύνταξη έργων ε-

ντός αλλά και εκτός της σχολής, αντανακλούσαν τις επιστημονικές συζη-

τήσεις και αντιπαραθέσεις.  

Από την εργασία μας νομίζουμε ότι αναδεικνύεται ότι η σπουδή της 

ιστορίας της περιπατητικής σχολής ισοδυναμεί με τη μελέτη της ιστορίας 

μιας επιστημονικής κοινότητας, πράγμα το οποίο μας καθιστά παρατηρη-

τές διεργασιών, οι οποίες έχουν τις αφετηρία τους σε διάφορες χρονικές 

στιγμές στο παρελθόν, αντιμετωπίζουν διάφορες κρίσεις, όπως στην πε-

ρίπτωση του Περιπάτου η θρυλούμενη απώλεια των Αριστοτελικών συγ-

γραμμάτων ή οι ιδεολογικές διαφωνίες με τις άλλες σχολές. Αντιμετωπί-

ζουν  ακόμη κρίσεις οφειλόμενες σε κοινωνικά και πολιτικά αίτια, καθώς 

συμβαίνει με την πολιτική κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής αυτοκρα-

τορίας ή εσωτερικές, όπως οι διαφωνίες εντός της σχολής. Ουσιαστικά 

πρόκειται για άλλη μια απόπειρα αναδόμησης και ερμηνείας του ιδεολο-

γικού παρελθόντος ενός κλάδου της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, η 

οποία καταδεικνύει ότι οι διεργασίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε πα-

λαιότερα αλλά και σύγχρονα επιστημονικά ιδρύματα και κοινότητες έ-

χουν κοινές δομές κάτω από τις όποιες επιφανειακές τους διαφορές.  

Φυσικά αυτή η διαπίστωση δεν συνιστά από μέρους μας αποδοχή 

μιας στρουκτουραλιστικής θεώρησης της ιστορίας της σχολής, αφού πέ-

ρα από την ύπαρξη αυτών των κοινών δομών, οι ιστορικές εξελίξεις κάθε 

εποχής και οι ατομικές πρωτοβουλίες των φιλοσόφων διαμορφώνουν το 

τελικό προϊόν. Το Λύκειον εκκινεί από τις δομές, τις οποίες δημιουργεί ο 

Αριστοτέλης, αλλά αυτές τις διαχειρίζονται στη συνέχεια οι διάδοχοί του, 

προσαρμόζοντας την σχολή στις απαιτήσεις της εποχής.  

Ουσιαστικά η σχολή έρχεται από τα σπάργανά της αντιμέτωπη με 

την πρόκληση να ερμηνεύσει έναν νέο διαρκώς επεκτεινόμενο και μετα-

βαλλόμενο κόσμο, διατηρώντας ωστόσο για τον άνθρωπο τον ίδιο τελεο-

λογικό στόχο με τις υπόλοιπες φιλοσοφικές σχολές, δηλαδή την ευδαιμο-

νία. Η πρόκληση της ερμηνείας ενός διαρκώς εκτεινόμενου και μεταλ-

λασσόμενου κόσμου έχει διατηρηθεί απαρέγκλιτη από τον καιρό του Α-

ριστοτέλη ως σήμερα, αφού μόνο τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του 

κόσμου μεταβάλλονται. Σημαντικές μεταβολές του κόσμου αποτέλεσαν 

οι μεταναστεύσεις των λαών και η άνοδος του Ισλάμ κατά τον Μεσαίω-

να, αλλά και η επέκταση των ευρωπαϊκών πληθυσμών στις υπόλοιπες 

ηπείρους. Σήμερα συνιστά επέκταση των ορίων του κόσμου, ανάμεσα σε 

άλλα η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος και η διεύρυνση του φυ-



556 

 

σικού κόσμου με την παρατήρηση – έστω και από απόσταση, απρόσιτων 

περιοχών του σύμπαντος, καθώς και των ωκεάνιων βαθών. Ο Αριστοτέ-

λης αρχικά και αργότερα η σχολή του, ανακάλυψαν έναν τρόπο να αντα-

πεξέλθουν σε αυτή τη πρόκληση και αυτός δεν ήταν άλλος από την διαρ-

κή αναζήτηση και συσσώρευση γνώσης.   

Αυτή η μεθοδολογία τους ώθησε στον συνεχή αποθησαυρισμό γνώ-

σεων, την καταγραφή πληροφοριών για διάφορους επιστημονικούς κλά-

δους, ανεξαρτήτως της αξιοπιστίας αυτών των δεδομένων9, αν και αναμ-

φίβολα εν τέλει όλα αυτά τα στοιχεία διυλίζονταν και η αξιοποίηση των 

πιο έγκυρων ανάμεσά τους οδηγούσε στην συγκρότηση επιστημονικών 

θεωρήσεων των διαφόρων κλάδων της φιλοσοφίας10. Το επιδιωκόμενο 

από την πλευρά της σχολής ήταν ο επανακαθορισμός της θέσης του αν-

θρώπου σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Το Λύκειον αποτελούσε μια 

πυξίδα, η οποία έδειχνε διαρκώς προς την ευδαιμονία, στην οποία θα ο-

δηγούσε η ορθή διαχείριση αυτής της γνώσης, σε συνδυασμό με την ορ-

θοπραξία.  

Αυτή η ανάγκη επανακαθορισμού της θέσης της ανθρωπότητας 

στον κόσμο, τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά, εμπεριέχει βέβαια το σω-

κρατικό αίτημα για αυτογνωσία και αυτοέλεγχο, δικαιώνοντας εν μέρει, 

όσους αρχαίους στοχαστές θεωρούσαν τον Σωκράτη ιδρυτή δέκα φιλο-

σοφικών σχολών, μεταξύ των οποίων και του Περιπάτου11. Η σημασία 

άλλωστε της γνώσης δεν περιορίζεται συγκρινόμενη με τη βαρύτητα, την 

οποία απολάμβανε στη σωκρατική φιλοσοφία, όπου η αρετή ορίζεται ως 

γνώση, η οποία είναι απαραίτητη για την ευδαιμονία. Άλλωστε στο Λύ-

κειον αναγνωρίζεται έμπρακτα η αξία της γνώσης με την συνεχή αναζή-

τησή της και τελικά την προσπάθεια αξιοποίησής της για την επίτευξη 

του τελικού ανθρώπινου αγαθού.  

Σύσσωμος ο οργανισμός που συνιστά το Λύκειον στρέφεται προς 

την έμμονη άγρα της γνώσης, αναζητώντας την σε τόσα ποικίλα και δια-

φορετικά επιστημονικά πεδία και συνδιαλεγόμενη με τόσους πολλούς και 

διαφορετικούς συνομιλητές. Αυτή η αναζήτηση δεν αποτελεί μια ανώφε-

                                                 
9 Ο C. Natali πιστεύει ότι ο όρος δεδομένα για τον Αριστοτέλη περιγράφει τόσο τα 

δεδομένα, τα οποία γίνονται αντιληπτά με την αίσθηση (φαινόμενα κατὰ τὴν αἴσθη-

σιν), όσο και τα ἔνδοξα, τις πεποιθήσεις, οι οποίες σχηματίζονται στον νου. Ο φιλό-

σοφος αποδεχόταν ως έγκυρα τόσο τα δεδομένα, τα οποία επιβεβαιωνόταν από την 

έρευνα, όσο και εκείνα, τα οποία προέκυπταν από αξιόπιστες πηγές (Aristotle – His 

Life and School, οπ. παρ., σελ. 105 – 106). 
10 Αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της τακτικής η πρακτική του Αριστοτέλη να παρα-

θέτει παλαιότερες αντιλήψεις, προτού περιγράψει την προσωπική του θεωρία, όπως 

φαίνεται ενδεικτικά και στο πρώτο βιβλίο του έργου Φυσικὴ ἀκρόασις. Αντιπροσω-

πευτικότερη ένδειξη αυτής της πρακτικής αποτελούν τα χωρία παραδοξολογικού πε-

ριεχομένου, τα οποία συναντάμε στη μελέτη των κειμένων των εκπροσώπων της 

σχολής.  
11 Διογένης Λαέρτιος Ι 18, πβ. και ΙΙ 47.  
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λη διαδικασία ή κάποιο πνευματικό παιχνίδι δευτερεύουσας σημασίας, 

αλλά αποτελεί μια προσπάθεια αναζήτησης του ρόλου του ανθρώπου 

στον κόσμο και υπηρετεί σε τελευταία ανάλυση τον στόχο της ευδαιμο-

νίας12.    

Η απόπειρα επαναπροσδιορισμού της θέσης του ανθρώπου στον 

κόσμο δεν σχετίζεται μόνο με την προσπάθεια ανάπτυξης κατάλληλης 

ορολογίας για την περιγραφή αυτού του κόσμου. Οι διάδοχοι του Αρι-

στοτέλη, αναμφισβήτητα όσοι μετέχουν στην πρώτη φάση της σχολής, 

επιδίωξαν να παράσχουν απαντήσεις με την επιστημονική μεθοδολογία, 

η οποία καθιερώθηκε στη σχολή. Ωστόσο, συμβάλλουν κατά κάποιον 

τρόπο στο να προσανατολίσουν τους επόμενους αριστοτελικούς προς τον 

δογματισμό, καθώς συνεργούν εν μέρει στο να καταστούν τα έργα του 

Αριστοτέλη δόγμα.  

Επιπλέον η σταθερή αναζήτηση της γνώσης εκ μέρους του  Αρι-

στοτέλη, οδήγησε την σχολή στην δημιουργία δομών, οι οποίες την κα-

τέστησαν ένα αξιόλογο και πολύ καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Ο Αριστοτέλης συγκέντρωνε βιβλία, τα οποία σκόπευε να χρησιμοποιή-

σει στις έρευνές του αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις οποίες αντλούσε από 

αυτά. Αυτή η δραστηριότητα, οδήγησε στην δημιουργία μιας αξιόλογης 

βιβλιοθήκης. Ο C. Natali επισημαίνει ότι η δημιουργία μιας μικρής φιλο-

σοφικής βιβλιοθήκης θα ταίριαζε στα εννοιολογικά σχήματα και μεθό-

δους της αριστοτελικής διαλεκτικής, περισσότερο ακόμη από ότι στην 

πλατωνική Ακαδημία13, αφού η επιδίωξη της επίλυσης των αποριών με 

τη συζήτηση και τη σύγκριση διαφόρων απόψεων απαιτεί την εγκαθί-

δρυση μιας τέτοιας δομής14. Ο Αριστοτέλης γνωρίζει ότι τα όρια της 

γνώσης υπερβαίνουν τον ανθρώπινο βίο και συνακόλουθα δεν προσμένει 

να τα προσεγγίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όμως το Λύκειον είχε 

τη δυναμική να υπερβεί τα ατομικά ανθρώπινα όρια και η βιβλιοθήκη 

που δημιουργήθηκε αποτέλεσε την καρδιά του, η οποία συγκροτούσε το 

κύριο όργανο άντλησης και διαλογής γνώσης ανάμεσα στα μέλη της 

σχολής.  

                                                 
12 Σύμφωνα με τον C. Natali, ο κύριος στόχος του Λυκείου υπήρξε η εκτέλεση του 

ιδανικού του θεωρητικού βίου (σελ. 86 – 90). Ο ίδιος μάλιστα περιγράφει τις τρεις 

απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη του θεωρητικού βίου, οι οποίες είναι η επάρ-

κεια εξωτερικών αγαθών, η σχόλη και η ύπαρξη συμφιλοσοφούντων (σελ. 72 – 77). 

Όσον αφορά αυτήν την τελευταία συνθήκη, η σχολή προκειμένου να έχει μια αξιόλο-

γη πηγή από την οποία θα ανανεωνόταν ανέπτυξε και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως 

είναι γνωστό από την φήμη, που απέκτησε ο Λύκων (Fr. 23) και από την μαρτυρία 

του Διογένη Λαέρτιου, κατά την οποία ο Θεόφραστος είχε δύο χιλιάδες μαθητές (V 

37), αφού το συσχολάζειν καὶ συμφιλοσοφεῖν υπήρξε βασική προϋπόθεση για αυτή.  
13 Ο C. Natali παρατηρεί ότι η συλλογή διαφόρων εμπειρικών παρατηρήσεων αποτε-

λούσε πρακτική, η οποία ήταν ήδη αρκετά αναπτυγμένη στην Ακαδημία (Aristotle – 

His Life and School, όπ. παρ., σελ. 104 – 105). 
14 Aristotle – His Life and School, όπ. παρ., σελ. 97 – 98.  
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Είναι συνεπώς εμφανές ότι η σχολή αποτελεί έναν οργανισμό, ο 

οποίος προορίζεται να υπερβεί την διάρκεια βίου των μετεχόντων σε αυ-

τόν και να αφιερωθεί απερίσπαστος στον στόχο του, την αναζήτηση και 

διαρκή επέκταση της γνώσης, η οποία θα συνδράμει τον άνθρωπο στο 

εγχείρημά του να βελτιώσει την ζωή του και τελικά να καταστεί ευδαί-

μων. Προκειμένου να καταφέρει να εκπληρώσει αυτές τις επιδιώξεις το 

Λύκειον συγκροτείται ως επιστημονική κοινότητα, στην οποία μπορού-

σαν να συμμετάσχουν άτομα συνδεόμενα ακόμη και με χαλαρούς δε-

σμούς απέναντί του, ώστε να ωφεληθούν και τα ίδια από αυτή τη συμμε-

τοχή αλλά και το ίδρυμα να συνδράμουν στους γενικότερους στόχους 

του. Τελικά η σχολή λειτουργεί σχεδόν ως ένα σύγχρονο επιστημονικό 

ίδρυμα, διαθέτοντας βιβλιοθήκη και φροντίζοντας για την εξεύρεση πό-

ρων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μια μακρά επιβίωση, απαραίτητη για 

την ευόδωση του προγράμματος του ιδρυτή της. Ο Περίπατος θα δια-

σφάλιζε αυτήν την επιβίωση διαμέσου της οργάνωσής του και της στή-

ριξής του σε βιβλιοθήκες. Η οργάνωση της βιβλιοθήκης στην Αλεξάν-

δρεια από τον Δημήτριο τον Φαληρέα και ο μετασχηματισμός πλέον της 

σχολής σε επιστημονική κοινότητα κατοχύρωνε κάτι πολύ πιο σημαντικό 

από την επιβίωση της σχολής, αφού εξασφάλιζε την επιβίωση των στό-

χων, που η ίδια είχε θέσει.  

Οφείλουμε ακόμη να σημειώσουμε ότι η έρευνά μας περιορίστηκε 

κυρίως στην παρουσίαση και αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού, δίχως 

να επιχειρήσουμε σε αρκετές περιπτώσεις να επιβεβαιώσουμε ή να δια-

ψεύσουμε την αυθεντικότητα κάποιων από τις πληροφορίες, οι οποίες 

παραδίδονται για τους περιπατητικούς φιλοσόφους15. Σε αυτές τις περι-

πτώσεις επιλέξαμε να κάνουμε απλή μνεία των στοιχείων ή ακόμη να τα 

αγνοήσουμε. Προτιμήσαμε επίσης να περιορίσουμε την μελέτη μας στην 

σχέση κυρίως ανάμεσα στους Περιπατητικούς και τους Στωικούς και Ε-

πικουρείους, ενώ αφήνουμε στο περιθώριο τη σχέση της σχολής με άλλες 

σχολές, όπως τους Σκεπτικούς.  

Βέβαια, αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

μιας μελλοντικής εργασίας, όπως άλλωστε και άλλα θέματα. Θεωρούμε 

ότι θα μπορούσαν να διερευνηθούν περισσότερο ο εγκυκλοπαιδικός χα-

ρακτήρας της σχολής και να συγκριθεί με τον εγκυκλοπαιδισμό φιλοσό-

φων, όπως ο Ποσειδώνιος, ή ακόμη να μελετηθεί η πιθανή επίδρασή της 

σε μεταγενέστερους εγκυκλοπαιδιστές, όπως ο Ισίδωρος της Σεβίλλης. 

Χρήσιμη θα ήταν ακόμη και μια εξέταση πιθανής επίδρασης της καλής 

                                                 
15 Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν τα γνωμικά τα οποία αποδίδονται στον Δημή-

τριο, αφού από τη μια πλευρά θα ήταν ταιριαστό για έναν πολιτικό, έστω και υπό τη 

Μακεδονική κηδεμονία, να καταφεύγει σε αυτά, αλλά θα μπορούσαν απλά να αποτε-

λούν κοινό τόπο, υλικό, το οποίο με κάποιον τρόπο αποδόθηκε στον φιλόσοφο, ενδε-

χομένως και από τον Διογένη Λαέρτιο ακόμη, ο οποίος θα επεδίωκε να σκιαγραφήσει 

το ήθος του Δημητρίου. 
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φήμης του Αριστοτέλη στην υποτίμηση της αξίας των περιπατητικών φι-

λοσόφων από τους συγχρόνους τους. Επιπλέον η ροπή της σχολής στην 

παραδοξολογία καθιστά ενδιαφέρουσα προοπτική μια διερεύνηση της 

χρήσης του όρου “περιπατητικός” από τους αλχημιστές, ενώ αναμφίβολα 

θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη της επόμενης φάσης της πε-

ριπατητικής σχολής, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από την τάση σχο-

λιασμού των αριστοτελικών συγγραμμάτων.   
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SPYRIDON I. NTRIKOS 

The Lyceum after Aristotle - SUMMARY 

 

Establishing a narrative of the first phase of the post Aristotelean 

course of the Lyceum, equals describing the intellectual history of a large 

part of the Hellenistic era. This is a period during which the school 

founded by Aristotle played a vital role in the development of arts and 

sciences, while meticulously following the advancements made through 

every scientific sector as well as guiding them.  

 One of the objectives of this study is to systematically present the 

existing material and exploit the advancements of previous researchers in 

order to present a brief account of the history of the Peripatetic Philoso-

phy after Aristotle and Theophrastus. Simultaneously, we attempt to iden-

tify the position of the Lyceum in the philosophical map of the Hellenistic 

period, by exploring and citing the relations of the faculty with the intel-

lectual movements of the Hellenistic era. In addition, we also seek to ex-

plore the trail the Peripatetics marched towards decline, proving beyond 

doubt that the most important good that the school bequeathed to the sci-

entific world is its methodology. This, in fact, was the driving force be-

hind the founding of the library in Alexandria, as well as Aristotle's aim, 

the constant search for knowledge, which in his words is unfeasible for 

human capabilities, became more viable. Compared with previous sur-

veys, our own effort is a combination of those who examine the faculty as 

a single organization and those who focus their interest on the study of 

individual representatives. Our findings regarding the causes of the facul-

ty’s decline in this way validate the observation of J.P. Lynch that the 

school’s success was closely dependent on the existence of a stable foun-

dation so that one generation would pass knowledge to another1. At the 

same time, in agreement with RUSCH's works, we think that it is possible 

to overthrow the view, which was widespread in earlier time periods, ac-

cording to which, the successors of Aristotle were not of great philosoph-

ical vigor. 

 The main problem we encountered while trying to complete this 

study, was the lack of sufficient data, regarding testimonies describing the 

work of these philosophers. Indeed, apart from Aristoxenus’ musical 

works, there are no primary complete sources, since none of their works 

survived and we have unavoidably relied on the fragmented image of 

their views, which is provided by several ancient writers. We also chose 

to refer to the earlier version of F. Wehrli, whenever reference to ancient 

passages was required, instead of using the latest version of RUSCH, as 

                                                 
1 Aristotle's School; a Study of a Greek Educational Institution, University of Califor-

nia Press, 1972, pp. 162.  
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not all volumes of these series from this newer and fuller attempt, have 

yet been published. Although this isn’t so important for the essence of our 

research, we would encourage future researchers of Peripatetic Philoso-

phy to rely on the RUSCH version, which seems that will soon be com-

pleted. 

Treating each school member individually might lead to the slipup of 

misjudging them as inadequate to fill Aristotle’s sandals, since most of 

them failed to stand equally besides the founder’s excellence. Yet, their 

virtue is not one of individuality but one of collaboration. The Lyceum 

was not built to be some sort of dogmatic institute aiming solely to self-

fulfillment or anything of that sort, but it rather stood as a scientific insti-

tution, focused on research, whose main goal throughout its history, re-

mained the attainment of knowledge, a goal which could very easily 

throw away even the founder’s views. Nevertheless, the school members 

undeliberately contributed to the establishment of Aristotle’s work as a 

dogma up to a point, since, even since the first years of the institution’s 

establishment, they took care of contributing to the spread of Aristotle’s 

program by shedding light to areas of his work, thus securing the solidifi-

cation of his fame. 

It is evident that Aristotle didn’t merely found a school of philoso-

phy, but his perfectly fulfilled ambition was rather to solidify a scientific 

research institution. The Lyceum’s apparent encyclopedic feature is just a 

simple element of this ambitious plan, but next to that one, one must also 

count the confidence shown towards empiricism and observation as 

sources of knowledge, the belief towards research and the use of a meth-

od as an essential tool to gather scientifically exploitable material. It 

seems that the instrument for the realization of the school's philosophical 

program was logic and, as it is evident, the original Aristotelian percep-

tions about it had not been disputed by his successors. Later Peripatetics 

were mainly interested in recording information on various subjects, con-

sequently exploiting their collection of data to create new knowledge. 

This was their innovation, since they created a school that tried to break 

out from the pre-Platonic model of the philosophical school, that is, an 

institution that was quite dependent on its founder and the place where it 

was established. They aspired to maintain the institution’s well-being in-

dependent by its scholarch and – up to a point – by its headquarters2.  W. 

Jaeger held the view that Aristotle evolved by developing the philosophy 

of Plato as “he sought to remove the form while retaining the essence 

                                                 
2 Of the previous philosophers, others did not seek or succeed in establishing a school 

in the sense of a foundation that would last, and others founded schools that were 

strictly dependent on the traditions associated with the founder. Plato becomes a game 

changer as his school attracts pupils from across the Greek world and is the first to 

manage an institution with a life span that exceeds the scholarch by far.  
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from being a perfected form the Platonic philosophy became to him the 

matter or ὕλη for something new and higher”3. Aristotle and the Peripa-

tetics inherited their organization system from the Academy and as a mat-

ter of fact, certain writers believed that the Lyceum was on a par with the 

Academy regarding Plato’s succession: “After Speusippus’ death the 

school members invited Aristotle. It was wisely decided that those who 

would take over (after Speusippus) would be Aristotle and Xenocrates. 

So, Aristotle became head of the Lyceum and Xenocrates head of the 

Academy”4. Although this narrative doesn’t depict the original situation, 

it illustrates that in the mind of later thinkers the Lyceum was regarded as 

a worthy successor to the school founded by Plato, an institution that was 

focused on seeking out knowledge.   

The system the school established is obviously orientated towards 

knowledge, which stands as a cardinal material of science, which in turn 

is nothing more than an attempt to describe the world and understand its 

functions. This effort will end up to the acquisition of this knowledge and 

the moral improvement of people’s lives aiming at eudaimonia, since 

Peripatetic science is a holistic research program, aiming to that goal. 

Seen from this point of view, studying the school’s past equals the 

study of a scientific community’s history. Those participating in the 

school joined it, perceiving that they had entered a place where they 

would meet the proper environment to thrive in the attainment of 

knowledge and succeed in expanding wisdom as a legacy for the next 

generations. The Lyceum was a research and educational facility in the 

modern sense, where a scientific community is formed and where various 

groups of scientists may focus on their different studies. Inside its walls 

the participants faced a commonly acceptable method of inquiry and veri-

fication, while the formation of a library that was constantly fed with lec-

tures and creation of scientific works formed a valuable source of scien-

tific nourishment.  

The challenge, however, the Lyceum faced even from its first steps 

was one of describing a new, constantly expanding and altering world, 

while maintaining the same teleological virtue of the classical epoch, that 

is obtaining eudaimonia. Originally, Aristotle found out that the best way 

to meet this challenge was the continuous search for knowledge and the 

Peripatetics followed closely on his footsteps. That led them to an inces-

sant quest, collecting and writing down information on various scientific 

fields, regardless of their credibility, but after all these data had been pro-

                                                 
3 Aristotle – Fundamentals of the History of His Development, R. Robinson (transl.), 

Clarendon Press, Oxford, 19482 (1934)1, pp. 12 – 13, see also Diokles von Karystos – 

Die Griechische Medizin und die Schule des Aristoteles, De Gruyter, Berlin, 1963, pp. 

224 – 236.  
4 Vita Marciana 24 (Also Vita Syriaca II 4 – 5). 
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cessed, all that remained was the establishment of various sciences. What 

they were seeking so intensely was to re-determine people’s place within 

this changing world and the school was but a compass orientating to-

wards eudaimonia, where people would safely sail embarking on 

knowledge. 

However, they appear to have soon encountered problems in manag-

ing the data they have gathered. Somehow, they encountered similar 

problems modern researchers fare, though they have even more sophisti-

cated and effective tools for recording and arranging knowledge than the 

philosophers of the Hellenistic era. If the search for pieces of information 

itself is a challenge, the exploitation of the captured knowledge is even 

greater, since the collection of data alone does not create knowledge. In 

fact, the objective is always a matter of expanding the cognitive horizon 

and innovating, and facing this challenge, the Peripatetics tried to cope 

with, by developing new techniques, not necessarily scientific, in some of 

their fields of interest5. The difficulty some of the school members faced 

in gathering and managing information is evident even in areas where 

they dominated, such as natural philosophy. On the one hand, some of 

them approach areas that neighbor superstition, while others, such as 

Straton, held a more scientific perspective. 

The need to determine people’s place in the world and the importance 

of knowledge is evidence that Socrates’ plea for self-knowledge and self-

control flourished. The school’s craving for knowledge also led to the 

creation of structures ensuring that Peripatos could become an admirable 

and well-organized scientific and educational institution. Aristotle’s book 

collection, destined to be used as material for his research turned out to be 

the prime material for the institution’s library, which ultimately led to the 

establishment of the Great library in Alexandria by his pupil Demetrius of 

Phalerum. Aristotle, perceptive of the magnitude of knowledge and the 

limits of human life, desired to surpass human limits and the Lyceum 

with its library was the means to that goal. 

Evidently, the Lyceum was an organization destined to exceed the 

life expectancy of its members and remain focused to the endless search 

and expansion of knowledge, which would assist people in their attempts 

to ameliorate their lives and attain eudaimonia. To fulfill these goals, the 

school was organized as a scientific community, a research facility, where 

people might join even if they maintained a loose connection to it, as long 

as they had something to gain for themselves as well as giving something 

back to that community. Conclusively, the school functioned as a modern 

scientific institution, maintaining a library and taking care of acquiring 
                                                 
5 Their methodology in literary analysis and their turning to tragic history are typical 

examples of that.  
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funds as well as ensuring it helped its survival long enough to realize its 

founder’s wishes. Survival was a dream that the school would realize 

through its organization and its reliance on libraries and fiscal funds, 

since the organization of the Great library by Demetrius and the school’s 

transformation into a scientific community ensured something more cru-

cial than the school’s existence, the durability of the goals the Peripatetics 

themselves had set. 

This research consists of a Prologue, an Introduction, a two-chapter 

first part, a second part entailing thirteen chapters, an appendix, Critical 

review – assessments and Bibliography. The first part deals with a brief 

inspection of the sources and relies on diagrams to spring out information 

regarding the Peripatetics’ appeal throughout the ancient and early Mid-

dle ages, while we review the motives that urged those writers to take an 

interest to the Peripatetics. The next chapter of this part deals with a short 

biographical account of the school members, thus forming a narrative of 

the school’s lifespan, which exceeds from Theophrastus to Andronicus of 

Rhodes, though these philosophers are outside the scope of our work, 

which starts from Eudemus of Rhodes and finishes to Diodorus of Tyre.  

The main part of this paper, consisting of thirteen chapters, displays 

the views of these philosophers on various subjects such as logic, a field 

originally designed to be an instrument useful to scientific research, but 

destined to advance into a sovereign field. This part also attends to Peri-

patetic physics, a field related to astronomy and biology and one that en-

abled the school to grow sufficiently enough and acquire such a prestig-

ious status that its views were identified as the ones best unfolding na-

ture’s secrets.  

Consequently, we are undertaking the task of describing the Peripa-

tetic research in psychology and epistemology, an area where the Lyceum 

was influenced by other schools, such as the Stoics, resulting in a struggle 

to come to terms with the opposition, while simultaneously aspiring to 

disengage from their spell of dominance. Next, we are concerned with re-

viewing the school’s ethical philosophy, a field that turned out to be suit-

able for each school member to display his own interests independently, 

as for instance Aristoxenus, who combined his interest in music with his 

ethical teachings, Strato, whose personal views sprung out of his physics 

or even Diodorus, who endeavored into merging Stoic and Epicurean 

views to the Peripatetic doctrine.   

The interest in ethics brought forth the establishment of characterolo-

gy by Theophrastus, as an amusing yet significant pursuit, since the study 

and description of ethical traits, which identify certain types of vile per-

sons, aims to portray some crucial aspects of human nature. Their interest 

is closely related to the cultivation of biography writing within the school, 

an area where they fashioned new forms of narrative, as it is evident on 
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Dicaearchus’ Life of Greece, or in Hermipus’ Lives, since they perceived 

biographical accounts as useful means of knowledge acquisition, which 

was attached to moral philosophy.  

Subsequently, our interest turns to the school’s paedagogical aspects, 

a field, that an educational institution as the Lyceum regarded as a factor 

closely related to the state’s and the individual’s well-being. The state is 

our concern in the following chapter, an area that the Peripatetics viewed 

as a place for actions mostly resting on Aristotle’s laurels as far as the 

theoretical part is being concerned. So, they stand out as scholars, who 

study the political institutions of various states, while some among them, 

particularly Demetrius of Phalerum, got involved into political action. 

Their interest in politics is also related to the development of historiog-

raphy within the school and of course to the subject of this part’s next 

chapter, rhetoric. They approached this field as a part of literature, ensur-

ing that they provide biographies of past orators and striving to recount 

the virtues and vices of various rhetorical speeches.  

The second part of this paper comes to an end, as we view the Peripa-

tetics as literary critics. Following their methods, they provided ample bi-

ographical facts from various poets and writers, thus forming the basis for 

literary history to develop following the spirit of Alexandrian literary cri-

tique. What stands out as their most significant renovation though, is their 

attempt to recreate the lives of the authors by pumping out material from 

their literary works, collecting various elements and using anecdotes, as 

they try to draw out the authors’ ethos.  

An appendix, closely related to the first part, concludes this work and 

is focused on the biographies and work of lesser Peripatetics as well as 

philosophers that are loosely connected to the school, such as Heraclides 

of Pontus, whose interests attest to the school’s encyclopedic orientation, 

Meno, the author of a work on the history of Medicine, Aristobulus who 

strived to amalgamate Jewish religious beliefs with Greek philosophy, 

Lobo of Argos, who progressed in the school’s practice of extracting in-

formation from an author’s literary work in an attempt to reconstruct the 

author’s biography. Lastly, we are gazing at the Lyceum through a satiric 

eye as we watch Lucian turning character sketching against its creators.    
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SPYRIDON I. NTRIKOS 

Il liceo dopo Aristotele - Sommario 

 

 Stabilire una narrazione della prima fase del corso post 

aristotelico del Liceo, equivale a descrivere la storia intellettuale di una 

gran parte dell'era ellenistica, un periodo durante il quale, la scuola 

fondata da Aristotele svolse un ruolo vitale nello sviluppo delle arti e 

delle scienze, seguendo meticolosamente i progressi fatti in ogni settore 

scientifico e nello stesso tempo guidandoli. 

 Uno degli obiettivi di questo studio è di presentare 

sistematicamente il materiale esistente e utilizzare la ricerca precedente 

per presentare un breve resoconto della storia della Filosofia peripatetica 

dopo Aristotele e Teofrasto. Contemporaneamente, cerchiamo di 

identificare la posizione del Liceo nella mappa filosofica del periodo 

ellenistico, esplorando e citando i rapporti dello Liceo con il movimento 

intellettuale dell'era ellenistica. Inoltre, anche cerchiamo di esplorare la 

via che i Peripatetici hanno marciato verso il deterioramento, dimostrando 

oltre ogni dubbio che il patrimonio più importante che la scuola ha 

lasciato al mondo scientifico è la sua metodologia. Questo, infatti, fu la 

forza trainante della fondazione della biblioteca ad Alessandria, e così 

l'obiettivo di Aristotele, la costante ricerca di conoscenza, che nelle sue 

parole è irrealizzabile per le misure umane, divenne più praticabile. 

Rispetto ai precedenti sondaggi, il nostro sforzo è una combinazione di 

coloro che esaminano la facoltà come una singola organizzazione e quelli 

che concentrano il loro interesse sullo studio dei singoli rappresentanti. 

Le nostre scoperte riguardanti le cause del declino della facoltà 

confermano l'osservazione espressa da J.P. Lynch, che il successo della 

scuola era strettamente dipendente dall'esistenza di una base stabile, in 

modo che una generazione passasse conoscenza ad un'altra1. Allo stesso 

tempo, in accordo e nell'ordine delle pubblicazioni di RUSCH, pensiamo 

che sia possibile rovesciare la percezione, che era diffusa nei periodi 

precedenti, secondo la quale i successori di Aristotele non erano di grande 

forza filosofica. 

 Per completare questo studio, il problema principale che abbiamo 

incontrato è stata la mancanza di dati sufficienti, riguardanti le 

testimonianze, che descrivono il lavoro di questi filosofi. Infatti, tranne le 

opere musicali di Aristosseno, non ci sono completi fonti primarie, dal 

momento che nessuna delle loro opere è sopravvissuta e ci siamo 

inevitabilmente affidati all'immagine frammentata dei loro idee, che sono 

forniti da diversi scrittori antichi. Abbiamo anche scelto di fare 

                                                 

1 Aristotle's School; a Study of a Greek Educational Institution, University of 

California Press, 1972, pp. 162.  
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riferimento alla versione precedente di F. Wehrli, ogni volta che era 

richiesto il riferimento a passaggi antichi, invece di usare l'ultima 

versione di RUSCH, poiché non tutti i volumi sono stati ancora pubblicati 

su questi filosofi da questo nuovo e più completo tentativo. Sebbene 

questo non sia così importante per l'essenza della nostra ricerca, 

vorremmo incoraggiare i futuri ricercatori della Filosofia Peripatetica a 

fare affidamento sulla versione RUSCH, che sarà presto completata. 

 Trattare ciascun membro della scuola singolarmente, potrebbe 

portare a sbagliare il giudizio errato su di loro come inadeguati per 

riempire i sandali di Aristotele, poiché la maggior parte di essi non ha 

eguagliato l'eccellenza del fondatore. Ma la sua virtù non è di 

individualità ma di collaborazione. Il Liceo non fu costruito per essere 

una sorta di istituto dogmatico, che mirava unicamente all'auto-

realizzazione o qualcosa del genere, ma piuttosto spicca come 

un'istituzione scientifica, focalizzata sulla ricerca, il cui principale 

obiettivo nel corso della sua storia, rimaneva il conseguimento della 

conoscenza, un obiettivo, che potrebbe facilmente superare anche le 

opinioni del fondatore. Ciononostante, i membri della scuola hanno 

contribuito indebitamente all'istituzione del lavoro di Aristotele come 

dogma fino a un certo punto, poiché, fin dai primi anni di fondazione 

dell'istituzione, si occupano di contribuire alla diffusione del programma 

di Aristotele spargendo luce sulle aree del suo lavoro, assicurando così la 

solidificazione della sua fama. 

 È evidente, che Aristotele non ha fondato una semplice scuola di 

filosofia, ma la sua ambizione perfettamente realizzata era quella, di 

consolidare un'istituzione di ricerca scientifica. L'apparente caratteristica 

enciclopedica del Lyceo è solo un semplice elemento di questo piano 

ambizioso, ma accanto a questo bisogna contare la fiducia mostrata verso 

l'empirismo e l'osservazione come fonti di conoscenza, la credenza verso 

la ricerca e l'uso di un metodo come strumento essenziale per raccogliere 

materiale scientificamente sfruttabile. Sembra che lo strumento per la 

realizzazione del programma filosofico della scuola fosse la logica e, 

come è evidente, le percezioni aristoteliche originali su di esso non erano 

state contestate dai suoi successori. Successivamente i Peripatetici erano 

interessati principalmente a registrare informazioni su vari argomenti, 

utilizzando di conseguenza la loro collezione per creare nuove 

conoscenze. Questa è stata la loro innovazione, dal momento che hanno 

creato una scuola che ha cercato di uscire dal modello preplatonico della 

scuola filosofica, cioè un'istituzione che dipendeva completamente dal 

suo fondatore e dal luogo in cui era stata fondata. Aspiravano a 

mantenere il benessere dell'istituzione indipendente dal suo dirigente e - 
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fino a un certo punto – dalla sede centrale2. W. Jaeger sosteneva che 

Aristotele si sviluppò, sviluppando la filosofia di Platone come "cercò di 

rimuovere la forma pur mantenendo l'essenza dall'essere una forma 

perfezionata, la filosofia platonica divenne per lui la materia o ὕλη per 

qualcosa di nuovo e più alto". Aristotele e la scuola Peripatetica 

ereditarono il loro sistema di organizzazione dall'Accademia e, in effetti, 

alcuni scrittori credevano che il Liceo fosse alla pari con l'Accademia 

riguardo alla successione di Platone: "Dopo la morte di Speusippus i 

membri della scuola invitarono Aristotele. Fu saggiamente deciso che 

quelli che avrebbero assunto il controllo (dopo Speusippo) sarebbero 

stati Aristotele e Senocrate. Così, Aristotele divenne capo del liceo e capo 

degli xenocrati dell'Accademia". Sebbene questa narrazione non descriva 

la situazione originale, illustra che nella mente dei pensatori successivi il 

Liceo era considerato un degno successore della scuola fondata da 

Platone, un'istituzione che si concentrava sulla ricerca della conoscenza. 

 Il sistema, che la scuola ha stabilito, è ovviamente orientato verso 

la conoscenza, che si pone come materiale cardinale della scienza, che a 

sua volta non è altro, che un tentativo di descrivere il mondo e 

comprendere le sue funzioni. Questo sforzo si concluderà con 

l'acquisizione di questa conoscenza e il miglioramento morale della vita 

delle persone mirando all'eudaimonia, poiché la scienza peripatetica è un 

programma di ricerca olistica, mirando a tale obiettivo. 

 Da questo punto di vista studiare il passato della scuola equivale 

allo studio della storia di una comunità scientifica. Coloro che 

partecipano alla scuola si uniscono a esso, percependo, che entrano in un 

luogo, in cui incontrano l'ambiente appropriato per prosperare nel 

raggiungimento della conoscenza e l'espansione della saggezza come 

eredità per le generazioni future. Il Liceo è una struttura di ricerca e 

istruzione nel senso moderno, in cui si forma una comunità scientifica e 

dove vari gruppi di scienziati possono concentrarsi sui loro studi. 

All'interno delle sue mura i partecipanti affrontano un metodo di ricerca e 

verifica comunemente accettabile, mentre la formazione di una biblioteca 

costantemente fornita da lezioni e scritti di opere scientifiche crea una 

preziosa fonte di nutrimento scientifico. 

La sfida, che il Liceo si trova ad affrontare fin dai suoi primi passi, è 

quella di descrivere un mondo nuovo, in costante espansione e 

                                                 

2 Dei filosofi precedenti, altri non cercavano o riuscivano a creare una scuola nel 

senso di una fondazione che sarebbe durata, e altri fondarono scuole che erano 

strettamente dipendenti dalle tradizioni associate al fondatore. Platone diventa un 

punto di svolta, poiché la sua scuola attrae studenti da tutto il mondo greco ed è il 

primo a gestire un'istituzione con una durata della vita, che supera di gran lunga lo 

studioso. 
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alterazione, mentre la scuola prova mantenere la stessa virtù teleologica 

dell'epoca classica, ottenendo l'eudaimonia. Originariamente Aristotele 

trovò, che il modo migliore per affrontare questa sfida era la continua 

ricerca di conoscenza e i Peripatetici seguivano da vicino le sue orme. 

Ciò li portò a una ricerca incessante, scrivendo informazioni su vari 

campi scientifici, indipendentemente dalla loro credibilità, ma dopo che 

tutti questi dati furono elaborati, tutto ciò che rimase, fu l'istituzione di 

varie scienze. Quello che stavano cercando era di ridefinire il posto delle 

persone in quel mondo, che cambiava e la scuola era solo una bussola 

orientata verso l'eudaimonia, in cui le persone avrebbero navigato in 

sicurezza salendo alla conoscenza. 

Tuttavia, sembra che abbiano presto riscontrato problemi nel 

maneggio delle informazioni raccolte. In qualche modo, hanno incontrato 

problemi simili incontrati dai ricercatori moderni, che hanno strumenti 

più sofisticati ed efficaci per registrare le conoscenze, rispetto ai filosofi 

dell'era ellenistica. Se la ricerca di informazioni in sé è una sfida, lo 

sfruttamento della conoscenza acquisita è ancora più grande, poiché la 

raccolta di dati da sola non crea percezione. In realtà, ciò che è sempre 

l'obiettivo è espandere l'orizzonte cognitivo e innovare e, a questa sfida, i 

Peripatetici hanno cercato di far fronte, sviluppando nuove tecniche, non 

necessariamente scientifiche, in alcuni dei loro campi di interesse3. La 

difficoltà che alcuni membri della scuola affrontano nella raccolta e nella 

gestione delle informazioni è evidente anche nelle aree in cui hanno 

dominato, come la filosofia naturale. Da un lato, alcuni di loro si 

occupano di aree vicine alla superstizione, mentre altri, come Stratone di 

Lampsaco, avevano un atteggiamento più scientifico.  

 La necessità di determinare il ruolo delle persone nel mondo e 

l'importanza della conoscenza è evidente che l'appello di Socrate per 

l'auto-conoscenza e l'autocontrollo fiorì. Il ardente desiderio di 

conoscenza della scuola portò anche alla creazione di strutture che 

avrebbero assicurato che il Peripatos diventassero un'istituzione 

scientifico e educativo ammirevole e ben organizzata. La collezione di 

libri di Aristotele, destinata a essere utilizzata come materiale per la sua 

ricerca, si rivelò essere la materia prima per la biblioteca dell'istituzione, 

che alla fine portò alla creazione della Grande biblioteca ad Alessandria. 

Aristotele, percettivo della grandezza della conoscenza e dei limiti della 

vita umana, desidera superare i limiti umani e il Liceo con la sua 

biblioteca era il mezzo per raggiungere quell'obiettivo. 

Evidentemente, il Liceo era un organismo destinato a superare 

l'aspettativa di vita dei suoi membri e rimane focalizzato sulla continua 
                                                 

3 La loro metodologia nell'analisi letteraria e il loro passaggio alla storia tragica ne 

sono esempi tipici. 
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ricerca e espansione della conoscenza, che aiuterà le persone nei loro 

tentativi di migliorare la loro vita e raggiungere l'eudaimonia. Per 

realizzare questi obiettivi, la scuola è organizzata come una comunità 

scientifica, una struttura di ricerca, in cui le persone possono aderire 

anche se mantengono una connessione allentata, se abbiano qualcosa da 

guadagnare per se stessi oltre a dare qualcosa in cambio a quello 

Comunità. In conclusione, la scuola funziona come una moderna 

istituzione scientifica, mantenendo una biblioteca e avendo cura di 

acquisire fondi, oltre a garantire che sopravviva abbastanza a lungo per 

realizzare i desideri del suo fondatore. La sopravvivenza doveva essere 

un sogno, che la scuola avrebbe realizzato attraverso la sua 

organizzazione e la sua dipendenza dalle biblioteche e fondi economici, 

poiché l'organizzazione della grande biblioteca di Demetrius e la 

trasformazione della scuola in una comunità scientifica assicuravano 

qualcosa di più cruciale dell'esistenza della scuola, la durata del obiettivi 

che gli stessi Peripatetici avevano mettete.  

 Questo articolo è costituito da Prologo, Introduzione, una prima 

parte di due capitoli, una seconda parte che comprende tredici capitoli, 

un'appendice, Revisione critica - valutazioni e bibliografia. La prima 

parte si occupa di una breve ispezione delle fonti e si basa su diagrammi 

per produrre informazioni sull'appello dei Peripatetici in tutto l'antico e 

medioevo, mentre esaminiamo i motivi, che hanno spinto quegli scrittori 

a interessarsi ai Peripatetici. Il capitolo successivo di questa parte tratta di 

un breve resoconto biografico dei membri della scuola, formando così 

una narrazione della durata della vita della scuola. 

La parte principale di questo articolo, composta da tredici capitoli, 

mostra le opinioni di questi filosofi su vari argomenti come la logica, un 

campo originariamente progettato per essere uno strumento utile alla 

ricerca scientifica, ma destinato ad avanzare in un campo sovrano. Questa 

parte si occupa anche della fisica peripatetica, un campo relazionato 

all'astronomia e alla biologia e una che ha permesso alla scuola di 

crescere abbastanza a sufficienza e acquisire uno status così prestigioso, 

che i suoi punti di vista sono stati identificati come quelli che meglio 

spiegano i segreti della natura. 

Di conseguenza, stiamo intraprendendo il compito di descrivere la 

ricerca peripatetica su funzioni psicologici e cognitive, un'area in cui il 

liceo è stato influenzato da altre scuole, risultando in una lotta per venire 

a patti con l'opposizione e contemporaneamente aspirare a svincolarsi dal 

loro incantesimo di dominio. Successivamente, ci occupiamo di rivedere 

la filosofia etica della scuola, un campo che si è rivelato adatto a ciascun 

membro della scuola per mostrare i propri interessi in modo indipendente, 

come ad esempio Aristoxenus, che ha impigliato il suo interesse per la 

musica con i suoi insegnamenti etici, Strato, di cui le visioni personali 
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scaturirono dalla sua fisica o persino da Diodoro, che si sforzò di unire le 

concezioni stoiche ed epicuree alla dottrina peripatetica. 

 L'interesse per l'etica ha portato alla creazione della 

caratterologia, come una ricerca divertente ma significativa, dal momento 

che lo studio e la descrizione dei tratti etici, che identificano certi tipi di 

persone vili, mira a ritrarre alcuni aspetti cruciali della natura umana. Il 

loro interesse è strettamente correlato alla coltivazione della biografia 

scritta all'interno della scuola, un terreno in cui modellano nuove forme di 

narrazione, come è evidente nella Vita da Grecia di Dicaearchus o nelle 

Vite di Hermipus, dal momento che percepiscono i resoconti biografici 

come utili mezzi di acquisizione della conoscenza e sperimentano 

allegandoli alla filosofia morale. 

 Successivamente, il nostro interesse si rivolge alle 

preoccupazioni pedagogiche della scuola, un campo, che un'Istituzione 

scolastica come il Liceo considerava un fattore strettamente correlato al 

benessere dello stato e dell'individuo. Lo stato è la nostra preoccupazione 

nel capitolo seguente, un campo che i peripatetici consideravano come un 

luogo per le azioni, preferendo poggiare per lo più sugli allori di 

Aristotele per quanto riguarda la parte teorica. Quindi, si distinguono 

come studiosi, che studiano le istituzioni politiche di vari stati, mentre 

alcuni di loro, particolarmente Demetrio de Falero, approfondiscono 

l'azione politica. Il loro interesse per la politica è anche legato allo 

sviluppo della storiografia all'interno della scuola e, naturalmente, al tema 

del prossimo capitolo di questa parte, retorica. Si avvicinano a questo 

campo come parte della letteratura, assicurando che forniranno le 

biografie dei retori del passato e si sforzano di raccontare le virtù ei vizi 

di vari discorsi retorici. 

 La seconda parte di questo articolo termina, mentre consideriamo 

i Peripatetici come critici letterari. Seguendo i loro metodi, forniscono 

ampi dati biografici di vari poeti e scrittori, formando le basi per la storia 

letteraria da sviluppare. Però, quello che spicca come il loro più 

significativo rinnovamento, è il loro tentativo di ricreare la vita degli 

autori pompando materiale dalle loro opere letterarie, raccogliendo vari 

elementi e usando aneddoti, mentre cercano di tracciare l'ethos degli 

autori. 

Un'appendice, strettamente correlata alla prima parte, conclude 

questo articolo e si concentra sulle biografie e il lavoro di Peripatetici 

minori e di filosofi, che sono vagamente connessi alla scuola, come 

Eraclide del Ponto –  il cui interesse attesta l'orientamento enciclopedico 

della scuola, Meno –  l'autore di un'opera sulla storia della medicina, 

Aristobulo – che ha cercato di fondere le credenze religiose ebraiche con 

la filosofia greca, Lobo di Argo – che ha progredito nella pratica della 

scuola di estrarre informazioni dal lavoro letterario di un autore nel 
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tentativo di ricostruire il biografia dell'autore. Infine, guardiamo il Liceo 

attraverso un occhio satirico, mentre guardiamo Luciano che trasforma il 

schizzo di personaggi contro i suoi creatori. 
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SPYRIDON I. NTRIKOS 

O Lyceum depois de Aristóteles - Sumário 

 

 Estabelecer uma narrativa da primeira fase do curso pós-

aristoteleano do Liceu equivale a descrever a história intelectual de uma 

grande parte da era helenística, um período durante o qual, a escola 

fundada por Aristóteles desempenhou um papel vital no desenvolvimento 

das artes e das ciências, seguindo meticulosamente os avanços realizados 

em todo setor científico, enquanto simultaneamente a escola dirigia esses 

avanços. 

 Um dos objetivos deste estudo è apresentar sistematicamente o 

material existente e explorar pesquisas anteriores para apresentar um 

breve relato da história da Filosofia Peripatética após Aristóteles e 

Teofrasto. Simultaneamente, tentamos identificar a posição do Liceu no 

mapa filosófico do período helenístico, explorando e citando as relações 

da faculdade com os movimentos intelectuais da era helenística. Além 

disso, procuramos também explorar a rota que os peripatéticos fizeram 

em direção à deterioração, provando, sem sombra de dúvida, que a 

contribuição mais importante que a escola legou ao mundo científico foi a 

sua metodologia. Essa, de fato, foi a força motriz por trás da fundação da 

biblioteca em Alexandria, e assim o objetivo de Aristóteles, a busca 

constante por conhecimento, que, em suas palavras, fora impossível para 

medidas humanas, tornou-se mais viável. Em comparação com pesquisas 

anteriores, o nosso próprio esforço é uma combinação daqueles que 

examinam a escola como uma única organização e aqueles que focam o 

seu interesse no estudo de representantes individuais. As nossas 

descobertas sobre as causas do declínio da faculdade, validam a 

observação expressa por J. P. Lynch de que o sucesso da escola era 

estreitamente dependente da existência de uma base estável para que uma 

geração passasse o conhecimento para outra1. Ao mesmo tempo, de 

acordo das publicações da RUSCH, pensamos que é possível derrubar a 

percepção, que foi difundida em épocas anteriores, segundo a qual os 

sucessores de Aristóteles não tinham grande vigor filosófico. 

 Para concluir este estudo, o principal problema que encontrámos 

foi a falta de dados suficientes sobre os depoimentos que descrevem o 

trabalho desses filósofos. De fato, além das obras musicais de Aristóxeno, 

não há completas fontes primárias, uma vez que nenhuma das obras deles 

sobreviveu e temos inevitavelmente contado com a imagem fragmentada 

das suas ideias, que são dadas por vários escritores antigos. Também 

optamos por nos referirmos à versão anterior de F. Wehrli, sempre que 

                                                 

1 Aristotle's School; a Study of a Greek Educational Institution, University of 

California Press, 1972, pp. 162.  
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fosse necessária referência a passagens antigas, em vez de usar a versão 

mais recente do RUSCH, já que nem todos os volumes foram publicados 

sobre esses filósofos a partir dessa tentativa mais nova e mais completa. 

Embora isso não seja tão importante para a essência da nossa pesquisa, 

encorajamos os futuros investigadores da Filosofia Peripatética a confiar 

na versão RUSCH, que será concluída em breve. 

 Tratar cada membro da escola individualmente pode levar ao 

desaparecimento de julgamentos errados como se esses filósofos fossem 

insuficientes para preencher as sandálias de Aristóteles, já que a maioria 

deles não conseguiu levantar-se além da excelência do fundador. Posto 

que a sua virtude não residia na individualidade, mas sim na colaboração. 

O Liceu não fora construído para ser um tipo de instituto dogmático 

apontando unicamente para a auto-realização ou algo similar, tratava-se 

essencialmente, de uma instituição científica, focada na investigação, 

cujo principal objetivo ao longo da sua história, permaneceu na conquista 

do conhecimento, um objetivo que poderia muito facilmente abandonar 

até mesmo as opiniões do fundador. No entanto, os membros da escola 

contribuíram indiretamente para o estabelecimento do trabalho de 

Aristóteles como um dogma até certo ponto, mesmo desde os primeiros 

anos de estabelecimento da instituição, ao ampliarem o programa de 

Aristóteles, destacando áreas de seu trabalho que permitiram a 

solidificação da sua fama. 

 É evidente que Aristóteles não fundou uma simples escola de 

filosofia, a sua ambição era solidificar uma instituição de investigação 

científica. O recurso enciclopédico aparente do Liceu é apenas um 

elemento simples deste plano ambicioso, mas ao lado disso é preciso 

contar a confiança mostrada para o empirismo e a observação como 

fontes de conhecimento, a crença em relação à pesquisa e o uso de um 

método como ferramenta essencial para obter material cientificamente 

explorável. Parece que o instrumento para a realização do programa 

filosófico da escola era a lógica e, como é evidente, as percepções 

aristotélicas originais sobre ela não foram contestadas por seus 

sucessores. Posteriormente, os peripatéticos estavam interessados 

principalmente em registar informações sobre vários assuntos, 

consequentemente explorando sua coleção para criar novos 

conhecimentos. Essa foi a sua inovação, pois criaram uma escola que 

tentava romper com o modelo pré-platónico da escola filosófica, ou seja, 

uma instituição que dependia bastante do seu fundador e do lugar onde 

estava estabelecido. Eles aspiraram manter o bem-estar da instituição 

independente da sua dirigente e  - até um ponto – por sua sede2. W. 

                                                 

2 Dos filósofos anteriores, outros não procuraram ou conseguiram estabelecer uma 

escola no sentido de uma fundação que assegurasse um projecto de continuidade, e 
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Jaeger defendia a ideia de que Aristóteles evoluiu desenvolvendo a 

filosofia de Platão como “ele procurou remover a forma enquanto retinha 

a essência, de ser uma forma aperfeiçoada, a filosofia platónica tornou-

se a matéria ou ὕλη para alguma coisa nova e superior”. Aristóteles e os 

peripatéticos herdaram o sistema de organização da Academia e, de fato, 

certos escritores acreditavam que o Liceu estava em pé de igualdade com 

a Academia em relação à sucessão de Platão: “Após a morte de 

Speusippu, os membros da escola convidaram Aristóteles. Foi 

sabiamente decidido que aqueles que assumiriam (depois de Speusippus) 

seriam Aristóteles e Xenócrates. Assim, Aristóteles tornou-se chefe do 

Liceu e Xenócrates, chefe da Academia”. Embora essa narrativa não 

retrate a situação original, ela ilustra que, na mente de pensadores 

posteriores, o Lyceum era considerado um digno sucessor da escola 

fundada por Platão, uma instituição que estava focada na procura do 

conhecimento. 

 O sistema que a escola estabeleceu é, obviamente, orientado para 

o conhecimento, que é um material cardeal da ciência, o que, por sua vez, 

não é mais do que uma tentativa de descrever o mundo e entender as suas 

funções. Este esforço acabará com a aquisição desse conhecimento e a 

melhoria moral da vida das pessoas, visando a eudaimonia,  já que a 

ciência peripatética é um programa holístico de pesquisa, visando esse 

objetivo. 

 Por este lado studar o passado da escola é igual ao estudo da 

história de uma comunidade científica. Aqueles que participam na escola 

juntaram-se a ela, percebendo que se encontravam num lugar onde teriam 

o ambiente adequado para prosperar na conquista do conhecimento e na 

expansão da sabedoria como legado para as próximas gerações. O Liceu é 

uma instituição de pesquisa e a educação no sentido moderno, onde uma 

comunidade científica é formada e onde vários grupos de cientistas se 

podem concentrar nos seus estudos. Dentro dos seus muros, os 

participantes desenvolveram um método de pesquisa e verificação 

comum, e edificaram uma biblioteca que foi constantemente alimentada 

por palestras e escritos de trabalhos científicos, criando uma valiosa fonte 

de alimento científico. 

 O desafio que o Lyceum enfrenta, mesmo desde os seus 

primeiros passos, foi o de descrever um mundo novo, em constante 

expansão e mudança, mantendo a mesma virtude teleológica da época 

clássica, a obtenção da eudaimonia. Inicialmente, Aristóteles descobriu 

que a melhor maneira de enfrentar esse desafio era a busca contínua de 
                                                                                                                                            

outros fundaram escolas que eram estritamente dependentes das tradições associadas 

ao fundador. Platão muda isso, já que a sua escola atrai alunos de todo o mundo grego 

e é a primeira a administrar uma instituição com um tempo de vida que excede, de 

longe, o seu fundador. 
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conhecimento e os peripatéticos seguiram de perto os seus passos. Isso 

conduziu-os a uma busca incessante, dissertando em vários campos 

científicos, independentemente da sua credibilidade. Depois do 

processamento desses dados, tudo o que restava foi o estabelecimento de 

várias ciências. O que eles estavam procurando era re-determinar o lugar 

das pessoas nesse mundo em mudança e a escola era apenas uma bússola 

que se orientava para a eudaimonia, onde as pessoas seguramente 

embarcariam no conhecimento. 

 No entanto, eles parecem ter encontrado problemas em gerenciar 

as informações recolhidas. De alguma forma, eles encontraram problemas 

semelhantes aos dos pesquisadores modernos, que até têm ferramentas 

mais sofisticadas e eficazes para registar o conhecimento do que os 

filósofos da era helenística. Se a procura do conhecimento em si é um 

desafio, a exploração do conhecimento captado é ainda maior, uma vez 

que a coleta de dados, por si, não cria percepção. De fato, o que é sempre 

o objetivo, é uma questão de expandir o horizonte cognitivo e inovar, e 

para este desafio, os Peripatéticos tentaram dominar, desenvolvendo 

novas técnicas, não necessariamente científicas, em algumas de suas 

áreas de interesse3. A dificuldade que alguns dos membros da escola 

enfrentam na recolha e na organização da informação é evidente mesmo 

em áreas onde eles dominavam, como a filosofia natural. Por um lado, 

alguns deles lidaram com áreas vizinhas à superstição, enquanto outros, 

como Estratão de Lâmpsaco, mantinham uma atitude mais científica. 

 A necessidade de determinar o lugar das pessoas no mundo e a 

importância do conhecimento é evidente que o apelo de Sócrates ao 

autoconhecimento e ao autocontrole floresceu. O desejo de conhecimento 

da escola também levou à criação de estruturas que garantiriam que o 

Peripatos se tornaria uma instituição cientifico e educacional admirável e 

bem organizada. A coleção de livros de Aristóteles, destinada a ser usada 

como material para a sua pesquisa, tornou-se a principal matéria para a 

biblioteca da instituição, que finalmente levou ao estabelecimento da 

Grande biblioteca em Alexandria. Aristóteles, perceptivo da magnitude 

do conhecimento e dos limites da vida humana, deseja superar os limites 

humanos e o Liceu com a sua biblioteca foi o modo para esse objetivo. 

 Evidentemente, o Liceu foi um organismo destinado a superar a 

expectativa de vida de seus membros e permanecer focado na busca e 

expansão infinitas do conhecimento, o que ajudará as pessoas em suas 

tentativas de melhorar suas vidas e atingir a eudaimonia. Para cumprir 

esses objetivos, a escola é organizada como uma comunidade científica, 

um centro de pesquisa, onde as pessoas podem se juntar, mesmo que 

                                                 

3 A metodologia utilizada na análise literária e na viragem para a história trágica são 

exemplos típicos. 
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mantenham uma conexão solta, desde que tenham algo a ganhar para si, 

bem como dar alguma coisa a isso comunidade. Conclusivamente, a 

escola funciona como uma instituição científica moderna, mantendo uma 

biblioteca e cuidando a aquisição de fundos, além de garantir que irá 

sobreviver o tempo suficiente para realizar os desejos de seu fundador. A 

continuidade deveria ser um sonho que a escola realizaria através da sua 

organização e sua dependência de bibliotecas e fundos econõmicos, já 

que a organização da Grande biblioteca de Demetrius e a transformação 

da escola numa comunidade científica garantiram algo mais crucial que a 

existência da escola, a durabilidade dos objectivos que os próprios 

Peripatéticos tinham estabelecido. 

 Este artigo consiste em Prólogo, Introdução, uma primeira parte 

de dois capítulos, uma segunda parte que contém treze capítulos, um 

apêndice, avaliações críticas e bibliografia. A primeira parte trata de uma 

breve inspeção das fontes e baseia-se em diagramas para lançar 

informações sobre o apelo da filosofia Peripatética ao longo da antiga e 

da Idade Média, enquanto analisamos os motivos que pediram que os 

escritores se interessassem pelos Peripatéticos. O próximo capítulo desta 

parte trata de um breve relato biográfico dos membros da escola, 

formando assim uma narrativa da vida da escola. 

 A parte principal deste artigo, composta por treze capítulos, exibe 

os pontos de vista desses filósofos em vários assuntos, como a lógica, um 

campo originalmente concebido para ser um instrumento útil para a 

pesquisa científica, mas destinado a avançar para um campo soberano. 

Esta parte também atende a física peripatética, um campo relacionado à 

astronomia e à biologia e que permitiu que a escola crescesse o suficiente 

e adquira um status tão prestigioso que seus pontos de vista foram 

identificados como os que desdobram melhor os segredos da natureza. 

 Consequentemente, estamos a assumir a tarefa de descrever a 

pesquisa peripatética sobre funções psicológicas e cognitivas, uma área 

em que o Liceu foi influenciado por outras escolas, resultando em uma 

luta para chegar a um acordo com a oposição, enquanto simultaneamente 

aspirava a desprender-se de seu feitiço de dominação. Em seguida, 

estamos preocupados com a revisão da filosofia ética da escola, um 

campo que se mostrou adequado para cada membro da escola para exibir 

seus próprios interesses de forma independente, como, por exemplo, 

Aristoxenus, que enredou seu interesse pela música com seus 

ensinamentos éticos, Strato, cujo suas opiniões pessoais surgiram de sua 

física ou mesmo de Diodoro, que se esforçaram para amalgamar as visões 

estóicas e epicuristas para a doutrina peripatética. 

 O interesse pela ética trouxe o estabelecimento da caracterologia, 

como uma busca divertida e simultaneamente significativa, já que o 

estudo e descrição de traços éticos, que identificam certos tipos de 
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pessoas vis, procuram retratar alguns aspectos cruciais da natureza 

humana. O interesse deles está intimamente relacionado com o cultivo da 

escrita biográfica dentro da escola, um terreno onde eles formam novas 

formas de narrativa, como é evidente na Vida da Grécia, uma obra de 

Dicaearchus, ou nas Vidas de Hermipus, pois percebem as narrativas 

biográficas como meios úteis de aquisição de conhecimento e procuram 

anexá-las à filosofia moral. 

 Posteriormente, o nosso interesse voltou-se para as preocupações 

pedagógicas da escola, um campo, que uma instituição educacional, como 

estava o Liceu, considerado como um fator intimamente relacionado com 

o bem-estar do estado e do indivíduo. O estado é nossa preocupação no 

capítulo a seguir, uma área que os Peripateticos vê como um lugar para as 

ações que descansam sobre os louros de Aristóteles até a parte teórica. 

Então, eles se destacam como sábios, que estudam as instituições 

políticas de vários estados, enquanto alguns deles, particularmente 

Demétrio de Faleros, se aprofundam na ação política. Seu interesse pela 

política também está relacionado ao desenvolvimento da historiografia 

dentro da escola e ao tema do próximo capítulo, retórica. Eles abordam 

este campo como parte da literatura, garantindo que eles fornecerão 

biografias de oradores passados esforçando-se para contar as virtudes e 

vícios de vários discursos retóricos. 

 A segunda parte deste artigo conclui com a análise dos 

Peripatéticos como críticos literários. Seguindo os seus métodos, eles 

forneceram amplos factos biográficos de vários poetas e escritores, 

formando a base para que a história literária se desenvolvesse. No 

entanto, o que se destaca como a sua renovação mais importante, foi a 

tentativa de recriar a vida dos autores, extraindo material de suas obras 

literárias, recolhendo vários elementos e usando anedotas, enquanto 

tentam extrair o ethos dos autores. 

 Um apêndice, estreitamente relacionado com a primeira parte, 

conclui este trabalho e está focado nas biografias e no trabalho de 

Peripateticos menores, além disso com filósofos que estão vagamente 

conectados à escola, como Heraclides de Pontus, cujo interesse atesta a 

orientação enciclopédica da escola, Meno, autor de uma obra sobre a 

história da medicina, Aristobulus que se esforçou para amalgamar as 

crenças religiosas judaicas com a filosofia grega, Lobo de Argos, que 

progrediu na prática da escola de extrair informações do trabalho literário 

de um autor numa tentativa de reconstruir a biografia do autor. Por fim, 

olhamos para o Liceu através do olhar satírico de Lucian, colocando os 

esboços das personagens contra os seus criadores. 
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