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ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΗΜΧΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΠΙΚΟΠΟΤ ΝΤΗ 

ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΑΕΧ Ο 

ΛΟΓΟ 

Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΣΑ ΜΑΚΡΙΝΕΙΑ 

Εἰσαγωγή - Περίληψη 

Ὁ ιφγνο αηὸο γξάθηεθε ηὸ θζηλφπσξν ηνῦ 379 κ.Υ., ὅηαλ ὁ Ἅγηνο Γξεγφξηνο 

ἐπηζθέθζεθε ηὴλ ἀδειθή ηνπ Ὁζία Μαθξίλα ζηὸλ Πφλην, γηὰ λὰ παξεγνξεζεῖ γηὰ ηὸ 

ζάλαην ηνῦ ἀδειθνῦ ηνπο Μεγάινπ Βαζηιείνπ. Ἡ Μαθξίλα ἤηαλ ἄξξσζηε, ιίγν πξὶλ ηὸ 

ηέινο ηεο, ἀιιὰ εἶρε καδί ηνπ ἕλαλ ἐλδηαθέξνληα δηάινγν πνὺ ἔδσζε ἀθνξκὴ λὰ γξαθηεῖ 

ὁ παξὼλ ιφγνο. Σὰ θπξηψηεξα ζεκεῖα ηνπ εἶλαη ηὰ ἑμο: 

Ὁ ζάλαηνο εἶλαη ὁ ρσξηζκὸο ηο ςπρο ἀπὸ ηὸ ζκα· ὅηαλ ηὸ ζκα ἐγθαηαιεηθζεῖ ἀπὸ 

ηὴλ ςπρή, ηφηε ἀπνζπληίζεηαη ζηὰ ζηνηρεῖα πνὺ πξὶλ ηὸ ἀπνηεινῦζαλ. Καζέλα ζηνηρεῖν 

ηνῦ ζψκαηνο ἐπηζηξέθεη ζηὸ θπζηθφ ηνπ ζηνηρεῖν, ἔηζη ὥζηε θαλέλα ἐπηκέξνπο ζηνηρεῖν 

δὲλ θαηαζηξέθεηαη πιήξσο ἠ δὲλ ἐπηζηξέθεη ζηὴλ ἀλππαξμία, θαὶ ηὸ ζκα παξακέλεη 

κέζα ζηὰ ὅξηα αηνῦ ηνῦ θφζκνπ (ζηὸ λεξφ, ηὸλ ἀέξα, ηὸ ρκα θαὶ ηὸ πῦξ). Αηὸ εἶλαη  

θζνξά, δειαδὴ ἀπνζχλζεζε θαὶ ὄρη θαηαζηξνθὴ ἠ κεηάπησζε ζὲ θαηάζηαζε 

ἀλππαξμίαο.  

Ἡ ςπρὴ δὲλ ἐπεξεάδεηαη ἀπὸ αηὴλ ηὴλ ἀπνζχλζεζε, γηαηί εἶλαη ἁπιὴ θαὶ ἀζχλζεηε θαὶ 

γη᾿ αηὸ δὲλ κπνξεῖ λὰ δηαζπαζηεῖ. Ἡ ςπρὴ εἶλαη ἀζάλαηε θαὶ ἐθηείλεηαη ζηὴλ 

αἰσληφηεηα. Σὸ κφλν πνὺ ἀιιάδεη ζ᾿ αηὴλ θαηὰ ηὸ ζάλαην εἶλαη ὁ ηξφπνο πάξμεψο ηεο. 

Ἀθφκε θαὶ ηφηε  ζρέζε ηεο κὲ ηὸ θζεηξφκελν ζκα δὲλ δηαθφπηεηαη, θαὶ  ςπρὴ ζὰ 

κπνξέζεη λὰ βξεῖ ὅια ηὰ ζηνηρεῖα ηνῦ ιφγσ ηο γλσζηηθο ηεο δπλάκεσο. Οὔηε ὁ ρξνο 

(ἀπφζηαζε) νὔηε ὁ ρξφλνο ἐκπνδίδεη ηὴλ ςπρὴ λὰ βξεῖ ηὰ ζηνηρεῖα ηνῦ ζψκαηνο θαηὰ ηὴλ 

ἀλάζηαζε.  

Αηὸ πνὺ πεξηκέλεη ηνὺο ἀλζξψπνπο κεηὰ ζάλαηνλ εἶλαη  θάζαξζε,  ἀλαλέσζε θαὶ 

ἀπνθαηάζηαζε ηνῦ ζψκαηνο θαὶ  ἀλάζηαζε ὅισλ. Ὁ Γεκηνπξγὸο δὲλ ζέιεη λὰ κείλνπκε 

ἁπιὰ ἔκβξπα. Ὁ ηειηθὸο ζθνπὸο ηο θχζεψο καο δὲλ εἶλαη  θαηάζηαζε ηο λεπηαθο 

ιηθίαο νὔηε νἱ ἑπφκελεο ιηθίεο νὔηε ἀθφκε  θαηαζηξνθὴ ηνῦ ζψκαηνο πνὺ ἔξρεηαη κὲ 

ηὸ ζάλαην. Ὅια αηὰ εἶλαη κέξνο ηο ὁδνῦ πνὺ δηαλχνπκε. Σὸ ἔζραην ηέξκα αηο ηο 

θηλήζεσο εἶλαη  ἀπνθαηάζηαζή καο ζηὴλ ἀξρέγνλε θαηάζηαζή καο. Ἡ ςπρὴ θαηὰ ηὴλ 

ἀλάζηαζε ζὰ ἐπηζηξέςεη ζηὸ ζκα. Οἱ δίθαηεο ςπρὲο ζὰ δνμαζζνῦλ, ἀιιὰ νἱ ἁκαξησιὲο 

ζὰ ηηκσξεζνῦλ. Ἡ θαζαξὴ ςπρὴ ζ᾿ ἀπνιαχζεη ηὴ ζέα ηνῦ Θενῦ. 

ηὴλ ἐπνρή καο ἀμίδεη λὰ κειεηεζεῖ ἰδηαίηεξα ὁ ιφγνο, δηφηη ζέηεη ηὸ ζέκα ηνῦ ζαλάηνπ, 

ηὴ θζνξὰ θαὶ ηὴλ ἀλάζηαζε ηνῦ ζψκαηνο, ηὴλ ἀζαλαζία ηο ςπρο. Ἡ ὅιε 



[2] 
 

δηαπξαγκάηεπζε ηνῦ ζέκαηνο ὁδεγεῖ ηὸλ ἀλαγλψζηε ζὲ πξαθηηθὰ ζπκπεξάζκαηα, πνὺ 

ἔρνπλ ἀληίθηππν ζηὴλ πξνζαξκνγὴ ηο θαζεκεξηλο ηνπ δσο ζηὴλ πξννπηηθή ηεο 

αἰψληαο δσο, δειαδὴ ηὴ βαζηιεία ηνῦ Θενῦ. 

ΛΟΓΟ ΠΕΡΙ ΦΤΥΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΣΑΕΧ 

1. πεηδὴ ηνῦ ἀλζξσπίλνπ βίνπ πξὸο Θεὸλ 

κεηέζηε ὁ πνιὺο ἐλ ἁγίνηο  

Βαζίιεηνο, θαὶ θνηλὴ πέλζνπο ἀθνξκὴ ηαῖο 

θθιεζίαηο ἐγέλεην, πεξηλ  

δὲ ἔηη ηῶ βίῳ  ἀδειθὴ θαὶ δηδάζθαινο, 

ἐγὼ κὲλ ᾔεηλ θαηὰ ζπνπδὴλ  

θνηλσλήζσλ ἐθείλῃ ηο ἐπὶ ηῶ ἀδειθῶ 

ζπκθνξο.  

Καί κνη πεξηψδπλνο ἤλ  ςπρὴ, πξὸο 

ηνηαχηελ δεκίαλ πεξαιγνῦζα,  

θαί ηηλα ηλ δαθξχσλ θνηλσλὸλ ἐπεδήηνπλ 

ηὸλ ἶζνλ ἔρνληά κνη ηο  

ιχπεο ἄρζνο. Ὡο δὲ ἐλ ὀθζαικνῖο ἤκελ 

ἀιιήισλ, ἐκνὶ κὲλ ἀλεθίλεη ηὸ  

πάζνο πξνθαλεῖζα ηνῖο ὀθζαικνῖο  

δηδάζθαινο· θαὶ γὰξ ἢδε θαὶ αηὴ  

ηῆ πξὸο ζάλαηνλ ἀῤῥσζηίᾳ ζπλείρεην.  

Ἡ δὲ θαηὰ ηνὺο ηο ἱππηθο ἐπηζηήκνλαο 

ἐλδνῦζά κνη πξὸο ὀιίγνλ  

παξελερζλαη ηῆ ῥχκῃ ηνῦ πάζνπο, 

ἀλαζηνκνῦλ ἐπερείξεη κεηὰ ηαῦηα  

ηῶ ιφγῳ, θαζάπεξ ραιηλῶ ηηλη ηῶ ἰδίῳ 

ινγηζκῶ ηὸ ἀηαθηνῦλ ηο  

ςπρο ἀπεπζχλνπζα, θαὶ ἤλ αηῆ ηὸ 

ἀπνζηνιηθὸλ ιφγηνλ  

πξνθεξφκελνλ, ηὸ κὴ δεῖλ ἐπὶ ηλ 

θεθνηκεκέλσλ ιππεῖζζαη· κφλσλ  

γὰξ ηνῦην ηλ νθ ἐρφλησλ ἐιπίδα ηὸ 

πάζνο εἶλαη. 

2. ΓΡΖΓ. Κἀγὼ πεξηδενχζεο ἔηη κνη ηο 

θαξδίαο ηῆ ιχπῃ, «Πο ἔζηηλ,  

εἶπνλ, ἐλ ἀλζξψπνηο ηνῦην θαηνξζσζλαη, 

νὕησο ἐλ ἑθάζηῳ θπζηθνῦ  

ηηλνο πξὸο ηὸλ ζάλαηνλ ηο δηαβνιο 

παξρνχζεο, θαὶ νὔηε ηλ  

ὁξψλησλ ηνὺο ἀπνζλήζθνληαο εθφισο 

ηαλ ν κεγάινο κεηαμχ ησλ Αγίσλ 

Βαζίιεηνο έθπγε απφ ηελ παξνχζα δσή  

πξνο ην Θεφ, απνηέιεζε ν ζάλαηφο ηνπ ηελ 

αθνξκή γηα γεληθφ πέλζνο ζηηο  

Δθθιεζίεο. Ενχζε ηφηε αθφκε ε αδειθή θαη 

δαζθάια κνπ (Μαθξίλα) θαη πήγα  

θνληά ηεο γηα λα κεηάζρσ καδί ηεο ζηε 

ζπκθνξά ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αδειθνχ καο. 

Ζ ςπρή κνπ ήηαλ πνιχ ζιηκκέλε, επεηδή 

πνλνχζε γη’ απηή ηε κεγάιε απψιεηα·  

δεηνχζα θάπνηνλ πνπ ζα έρπλε δάθξπα καδί 

κνπ θαη ζα ζήθσλε ην ίδην  

βάξνο ηεο ζιίςεσο. Μφιηο ζπλαληεζήθακε, 

ε παξνπζία ηεο δαζθάιαο κνπ  

αλαδσπχξσζε ηε ζιίςε κνπ· δηφηη ήδε θαη 

εθείλε ππέθεξε απφ ζαλαηεθφξα  

αζζέλεηα. 

Δθείλε ηφηε, αθνχ ππνρψξεζε, κηκνχκελε 

ηνπο δαζθάινπο ηεο ηππηθήο ηέρλεο,  

θαη παξαδφζεθε καδί κνπ ζην πάζνο ηεο 

ζιίςεσο, ζηε ζπλέρεηα πξνζπάζεζε  

κε ην ιφγν ηεο λα κε ζηακαηήζεη· ζαλ 

ραιηλάξη ρξεζηκνπνίεζε ηε ζθέςε ηεο,  

γηα λα εξεκήζεη ηελ ηαξαγκέλε ςπρή κνπ. 

Αλέθεξε ην ιφγν ηνπ Απνζηφινπ,  

φηη δελ πξέπεη λα ιππνχκαζηε γηα ηνπο 

θεθνηκεκέλνπο· δηφηη απηφ ην πάζνο  

(ηεο ιχπεο) ραξαθηεξίδεη κφλνλ φζνπο δελ 

έρνπλ ειπίδα (ζηνλ Κχξην). 

Δγψ ηφηε, επεηδή ε ζιίςε πιάθσλε ηελ 

θαξδηά κνπ, είπα: «Πψο είλαη δπλαηφλ  

λα ην πεηχρνπλ απηφ (λα κελ ιππνχληαη) νη 

άλζξσπνη, αθνχ φινη αηζζάλνληαη  

θπζηθή απέρζεηα πξνο ην ζάλαην; Καη δελ 
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θαηαδερνκέλσλ ηὴλ ζέαλ, νἷο  

ηε ἂλ πξνζίῃ ὁ ζάλαηνο ἀπνθεπγφλησλ ἐθ᾿ 

ὅζνλ νἷφλ ηε; Ἀιιὰ θαὶ  

ηλ ἐπηθξαηνχλησλ λφκνλ ἔζραηνλ ἐλ 

ἀδηθίαηο θαὶ ἔζραηνλ ἐλ  

ηηκσξίαηο ηνῦην θξηλφλησλ, ηίο κεραλὴ ηὸ 

κεδὲλ γεῖζζαη ηὴλ ηνῦ δῆλ  

ἀλαρψξεζηλ, θαὶ ἐπὶ ηλ ἔμσ ηηλὸο κὴ ὅηη 

γε ηλ ἐπηηεδείσλ, ὅηαλ  

ηνῦ βίνπ ιήγσζηλ; 

»Ὁξκελ δὲ, εἶπνλ, θαὶ πζαλ ηὴλ 

ἀλζξσπίλελ ζπνπδὴλ πξὸο ηνῦην  

βιέπνπζαλ, ὅπσο ἂλ ἐλ ηῶ δῆλ 

δηακέλνηκελ. Γηὰ ηνῦην γὰξ θαὶ νἶθνη  

πξὸο δηαγσγὴλ κῖλ ἐπηλελφεληαη, ὡο ἂλ κὴ 

ηῶ πεξηέρνληη δηὰ ςχμεσο  

ἠ ζεξκφηεηνο θαηαπνλνῖην ηὰ ζψκαηα. 

»Γεσπνλία δὲ ηί ἄιιν θαὶ νρὶ ηνῦ δῆλ ἐζηη 

παξαζθεπή; Ἡ δὲ ηο δσο  

θξνληὶο πάλησο δηὰ ηὸλ ηνῦ ζαλάηνπ θφβνλ 

γίλεηαη. Ἡ δὲ ἰαηξηθὴ  

πφζελ ηηκία ηνῖο ἀλζξψπνηο ἐζηίλ; Οθ 

ἐπεηδὴ κάρεζζαί πσο δηὰ ηο  

ηέρλεο δνθεῖ πξὸο ηὸλ ζάλαηνλ; 

»Θψξαθεο δὲ, θαὶ ζπξενὶ, θαὶ θλεκῖδεο, θαὶ 

θξάλε, θαὶ ηὰ ἀκπληήξηα  

ηλ ὅπισλ, θαὶ αἱ ηλ ηεηρλ πεξηβνιαὶ 

θαὶ ζηδεξφδεηνη πχιαη, θαὶ  

 ηλ ηάθξσλ ἀζθάιεηα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, ηί 

ἄιιν πιὴλ δηὰ ηὸλ ηνῦ  

ζαλάηνπ γίλεηαη θφβνλ; Οὕησο νὖλ ὄληνο 

θνβεξνῦ θπζηθο ηνῦ  

ζαλάηνπ, πο ἔζηη ῥᾳδίσο πεηζζλαη ηῶ 

θειεχνληη ἄιππνλ δηακέλεηλ  

ἐπὶ ηνῦ θαηνηρνκέλνπ ηὸλ πεξηφληα;». 

3. ΜΑΚΡ. «Σί δὲ, θεζὶλ  δηδάζθαινο, ηί 

ζνη κάιηζηα ιππεξὸλ αηὸ ἐθ᾿  

ἑαπηνῦ, ηὸ ηνῦ ζαλάηνπ δνθεῖ; ν γὰξ 

ἱθαλὸλ εἰο δηαβνιὴλ  ηλ  

ἀινγσηέξσλ ζπλήζεηα». 

ΓΡΖΓ. «Σί κὲλ νὖλ νθ ἔζηη ιχπεο ἄμηνλ, 

κπνξνχλ λ’ αληέμνπλ εχθνια ζηε ζέα  

απηψλ πνπ είλαη εηνηκνζάλαηνη· αιιά, θαη 

φζνη ζπκβαίλεη λα ηνπο πιεζηάδεη  

ν ζάλαηνο, ηνλ απνθεχγνπλ φζν κπνξνχλ. 

Αθφκε θαη νη ηζρχνληεο λφκνη  

ζεσξνχλ ην ζάλαην σο ηε κεγαιχηεξε αδηθία 

θαη ηελ έζραηε ηηκσξία.  

Με πνηφ ηξφπν, ινηπφλ, φηαλ έιζεη ν 

ζάλαηνο, ζα ζεσξήζνπκε ηελ αλαρψξεζε  

απφ ηελ παξνχζα δσή σο έλα ηίπνηε, έζησ 

θαη γηα έλα μέλν πξφζσπν; Καη πνιχ  

πεξηζζφηεξν γηα ζπγγεληθφ καο πξφζσπν; 

Καη ζπλέρηζα: «Παξαηεξνχκε άιισζηε φηη 

φινο ν αλζξψπηλνο κφρζνο  

απνβιέπεη ζ᾿ απηφ, πψο δειαδή ζα 

δηαηεξεζνχκε ζηε δσή. Γη᾿ απηφ ην ιφγν  

έρνπκε επηλνήζεη θαη ηα ζπίηηα γηα δηακνλή, 

γηα λα κελ θαηαπνλείηαη ην ζψκα  

είηε απφ ηελ ςχρξα είηε απφ ηε δέζηε. 

»Ζ γεσξγία ηί άιιν είλαη παξά ε κέξηκλα γηα 

ηε δσή; Καη ε θξνληίδα πάιη γηα  

ηε δσή γίλεηαη ζίγνπξα απφ θφβν γηα ην 

ζάλαην. Δμάιινπ, γηα πνηφ ιφγν  

εθηηκνχλ νη άλζξσπνη ηελ ηαηξηθή επηζηήκε; 

Γελ είλαη επεηδή θαηαπνιεκεί κε  

ηηο κεζφδνπο ηεο ην ζάλαην; 

»Καη γηα πνηφ ιφγν ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο 

ζψξαθεο, ηνπο ζπξενχο, ηηο θλεκίδεο,  

ηα θξάλε θαη ηα ακπληηθά φπια; Γηα πνηφ 

ιφγν γίλνληαη ηα ηείρε γχξσ απφ ηηο  

πφιεηο, νη ζηδεξφθξαθηεο πφξηεο, νη 

αζθαιείο ηάθξνη θαη ηα παξφκνηα; Γηα ηί  

άιιν γίλνληαη, αλ φρη γηα ην θφβν ηνπ 

ζαλάηνπ; Έηζη, ινηπφλ, ελψ είλαη απφ ηε  

θχζε ηνπ θνβεξφο ν ζάλαηνο, πψο είλαη 

εχθνιν λα καο πείζεη εθείλνο πνπ καο  

πξνηξέπεη λα κε ιππνχληαη νη επηδψληεο γηα 

ηνπο πεζακέλνπο;». 

Καη ε δαζθάια απάληεζε: «Γηαηί ζνπ 

θαίλεηαη ηδηαίηεξα ιππεξφ απηφ θαζ᾿  

απηφ ην γεγνλφο ηνπ ζαλάηνπ; Γηφηη δελ 

κπνξεί ε ζπλήζεηα ησλ ρακειήο  
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πξὸο αηὴλ εἶπνλ ἐγὼ, ὅηαλ  

βιέπσκελ ηὸλ ηέσο δληά ηε θαὶ 

θζεγγφκελνλ, ἄπλνπλ θαὶ ἄλαπδνλ  

θαὶ ἀθίλεηνλ ἀζξφσο γελφκελνλ, θαὶ πάληα 

αηλ ζβεζζέληα ηὰ  

θπζηθὰ αἰζζεηήξηα, νθ ὄςεσο, νθ ἀθνο 

ἐλεξγνχζεο, νθ ἄιινπ ηηλὸο  

ὧλ  αἴζζεζηο ηὴλ ἀληίιεςηλ ἔρεη; Ὧ θἂλ 

πῦξ πξνζελέγθῃο, θἂλ  

ζίδεξνλ, θἂλ ἀλαηέκῃο δηὰ μίθνπο ηὸ 

ζκα, θἂλ ηνῖο ζαξθνβφξνηο  

πξνζῆο, θἂλ ἐγθξχςῃο ρψκαηη, πξὸο 

ἅπαληα ὁκνίσο ὁ θείκελνο ἔρεη.  

»Ὅηαλ νὖλ ἐλ ηνχηνηο βιέπεηαη  

κεηαβνιὴ, ηὸ δὲ δσηηθὸλ ἐθεῖλν  

αἴηηνλ, ὅ ηί πνηε ἤλ, ἀθαλέο ηε θαὶ ἄδεινλ 

ἀζξφσο γέλεηαη, θαζάπεξ  

ἐπὶ ιχρλνπ ζβεζζέληνο ηο ηέσο 

ἐμαπηνκέλεο ἐθ᾿ ἑαπηνῦ θινγὸο νὔηε  

ἐπὶ ηο ζξπαιιίδνο κελνχζεο, νὔηε ἑηέξσζί 

πνπ κεζηζηακέλεο, ἀιι᾿ εἰο  

ἀθαληζκὸλ παληει κεηαρσξνχζεο, πο ἂλ 

γέλνηην ηὴλ ηνζαχηελ  

κεηαβνιὴλ ἐλεγθεῖλ ἀιχπσο κεδελὶ, 

πξνδήισο ἐπεξεηδφκελνλ;  

»Ἔμνδνλ γὰξ ςπρο ἀθνχζαληεο, ηὸ κὲλ 

πνιεηθζὲλ ὁξκελ, ηὸ δὲ  

ρσξηζζὲλ ἀγλννῦκελ, αηφ ηε ὅ ηί πνηε 

θαηὰ ηὴλ θχζηλ ἐζηὶ, θαὶ εἰο  

ὅ ηη κεηαθερψξεθελ, ν γο, νθ ἀέξνο, 

νρ ὕδαηνο, νθ ἄιινπ ηηλὸο  

ηλ ζηνηρείσλ ἐλ ἑαπηῶ δεηθλχληνο ἐθείλελ 

ηὴλ δχλακηλ ηὴλ ηνῦ  

ζψκαηνο ἐθρσξήζαζαλ· ἥο πεμειζνχζεο 

λεθξφλ ἐζηη ηὸ πνιεηθζὲλ  

θαὶ πξὸο δηαθζνξὰλ ἢδε ἐθθείκελνλ».  

Σαῦηα δέ κνπ δηεμηφληνο κεηαμὺ 

θαηαζείζαζα ηῆ ρεηξὶ  δηδάζθαινο  

4. ΜΑΚΡ. «Μή ηίο ζε ηνηνῦηνο, θεζὶ, 

θφβνο πνηαξάζζεη θαὶ ζπλέρεη  

ηὴλ δηάλνηαλ, ὡο ν δηακελνχζεο εἰο ἀεὶ 

ηο ςπρο, ἀιιὰ  

λνεκνζχλεο αλζξψπσλ λ᾿ απνηειεί θξηηήξην 

γηα ηε ζηάζε απέλαληη ζην ζάλαην». 

Καη εγψ είπα πξνο απηήλ: «Πψο δελ είλαη 

άμην ιχπεο, φηαλ βιέπνπκε απηφλ  

πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ δσληαλφο θαη 

κηινχζε, λα κέλεη μαθληθά ρσξίο πλνή,  

άθσλνο θαη αθίλεηνο; Να ζηακαηνχλ νη 

θπζηθέο ηνπ αηζζήζεηο; Να κελ ελεξγεί  

νχηε ε φξαζε νχηε ε αθνή νχηε ηίπνηε άιιν 

απ᾿ απηά πνπ αληηιακβάλνληαη ηα  

αηζζεηήξηα; 

Κη αλ αγγίμεηο ην ζψκα ηνπ κε θσηηά ή κε 

ζίδεξν ή αλ ην θφςεηο  

κε ην μίθνο ή ην ξίμεηο ζε ζαξθνθάγα ζεξία, 

αθφκε θη αλ ην παξαρψζεηο  

ζην ρψκα, απέλαληη ζ᾿ φια απηά ν λεθξφο 

αληηδξά ην ίδην (κέλεη αλαίζζεηνο). 

»ηαλ, ινηπφλ, παξνπζηάδεηαη ζ’ απηά 

ηέηνηα αιιαγή, θαη ην αίηην ηεο δσήο  

–ν,ηηδήπνηε είλαη απηφ– θηάζεη απφηνκα 

ζηελ αθάλεηα θαη ηελ εμαθάληζε,  

φπσο ζπκβαίλεη κε ζβεζκέλν ιπρλάξη πνπ ε 

θιφγα ηνπ, πνπ άλαβε πξηλ, ηψξα  

νχηε ζην θπηίιη δελ δηαηεξείηαη νχηε αιινχ 

βξίζθεηαη, αιιά παληειψο ράλεηαη,  

πψο είλαη δπλαηφλ κηα ηέηνηα κεηαβνιή λα 

κελ πξνθαιέζεη θαζφινπ ιχπε  

ζε θαλέλαλ, πνπ δελ έρεη πξνθαλψο θαη πνπ 

λα ζηεξηρζεί; 

»Γηφηη αθνχζακε λα βγαίλεη ε ςπρή απφ ην 

ζψκα θαη βιέπνπκε λα κέλεη ην  

πηψκα· δελ γλσξίδνπκε απηφ πνπ έθπγε, 

νχηε ηί ήηαλ ζηε θχζε ηνπ νχηε πνχ  

πήγε. Καη θαλέλα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θφζκνπ καο –νχηε ε γε νχηε ν αέξαο  

νχηε ην λεξφ– δείρλεη λα δέρηεθε κέζα ηνπ 

ηε δχλακε πνπ έθπγε απφ ην ζψκα·  

απηήλ, πνπ κε ηελ έμνδφ ηεο άθεζε λεθξφ ην 

ππφινηπν κέξνο ηνπ αλζξψπνπ  

(ην ζψκα) θαη έηνηκν λα δηαιπζεί». 

Δλψ έιεγα απηά, ε δαζθάια θνχλεζε ην ρέξη 
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ζπγθαηαιεγνχζεο ηῆ δηαιχζεη ηνῦ 

ζψκαηνο;».  

ΓΡΖΓ. γὼ δὲ θαὶ γὰξ νὔπσ ηνῦ πάζνπο 

ηὸλ ινγηζκὸλ ἀλεδεμάκελ  

ζξαζχηεξφλ πσο ἀπεθξηλάκελ, ν πάλπ 

πεξηζθεςάκελνο ηὸ ιεγφκελνλ.  

Δἶπνλ γὰξ ἐπηηάγκαζηλ ἐνηθέλαη ηὰο ζείαο 

θσλὰο, δη᾿ ὧλ ηὸ κὲλ δεῖλ  

πεπεῖζζαη ηὴλ ςπρὴλ εἰζαεὶ δηακέλεηλ 

ἀλαγθαδφκεζα, ν κὴλ ιφγῳ ηηλὶ  

ηῶ ηνηνχηῳ πξνζήρζεκελ δφγκαηη. Ἀιι᾿ 

ἔνηθελ κῖλ δνπιηθο ἔλδνζελ  

ὁ λνῦο θφβῳ ηὸ θειεπφκελνλ δέρεζζαη, νρ 

ἑθνπζίᾳ ηηλὶ ὁξκῆ ηνῖο  

ιεγνκέλνηο ζπληίζεζζαη.  

Ὅζελ θαὶ βαξχηεξαη κῖλ ἐπὶ ηλ 

θαηνηρνπκέλσλ αἱ ιχπαη γίλνληαη  

νθ ἀθξηβο ἐπηζηακέλσλ κλ, εἴη᾿ ἔηη 

ἐζηὶ θαζ᾿ αηὸ ηνῦην ηὸ  

δσνπνηὸλ αἴηηνλ, θαὶ ὅπε, θαὶ ὅπσο, εἴηε 

νθ ἔζηηλ νδακ νδακο.  

Ἴζαο γὰξ πνηεῖ ηνῦ ἀιεζο ὄληνο ἀδειία 

ηὰο ἐθ᾿ ἑθάηεξνλ πνιείςεηο.  

Καὶ πνιινῖο κὲλ ηνῦην, πνιινῖο δὲ ηὸ 

ἐλαληίνλ δνθεῖ. Καὶ εἰζί γέ ηηλεο  

παξὰ ηνῖο Ἕιιεζηλ ν κηθξὰλ ἔρνληεο ἐπὶ 

θηινζνθίᾳ ηὴλ δφμαλ, νἳ  

ηαῦηα ᾠήζεζάλ ηε θαὶ ἀπεθήλαλην.  

5. ΜΑΚΡ. «Ἔα, θεζὶ, ηνὺο ἔμσζελ 

ιήξνπο, ἐλ νἷο ὁ ηνῦ ςεχδνπο εξέηεο  

ἐπὶ βιάβῃ ηο ἀιεζείαο πηζαλο ηὰο 

παηεκέλαο πνιήςεηο  

ζπληίζεζηλ· ζὺ δὲ πξὸο ηνῦην βιέπε, ὅηη ηὸ 

νὕησο πεξὶ ςπρο ἔρεηλ,  

νδὲλ ἄιιν ἐζηὶλ ἠ ἀιιφηξηνλ πξὸο ηὴλ 

ἀξεηὴλ ἔρεηλ, θαὶ πξὸο ηὸ  

παξὸλ δὺ κφλνλ βιέπεηλ· ηὴλ δὲ ηνῖο 

αἰζηλ ἐλζεσξνπκέλελ δσὴλ ἀπ᾿  

ἐιπίδνο πνηεῖζζαη, θαζ᾿ ἡλ κφλε  ἀξεηὴ ηὸ 

πιεῖνλ ἔρεη».  

ΓΡΖΓ. «Καὶ πο, ἔθελ, γέλνηη᾿ ἂλ κῖλ 

παγία ηηο θαὶ ἀκεηάζεηνο  πεξὶ  

ηνῦ δηακέλεηλ ηὴλ ςπρὴλ δφμα; Αἰζζάλνκαη 

ηεο θαη κνπ είπε: 

«Μήπσο ζε ηξνκάδεη θαη θπξηαξρεί ζηε 

ζθέςε ζνπ έλαο ηέηνηνο θφβνο,  

φηη ε ςπρή δελ δεη αηψληα, αιιά δηαιχεηαη 

καδί κε ην ζψκα;». 

Δγψ ηφηε, επεηδή ν ινγηζκφο ήηαλ 

βπζηζκέλνο ζην πάζνο ηεο ζιίςεσο,  

απάληεζα κε θάπνηα ζξαζχηεηα, ρσξίο λα 

ζθεθηψ ηη ιέσ. 

Δίπα φηη νη ζείεο θσλέο κνηάδνπλ ζαλ 

δηαηαγέο πνπ καο αλαγθάδνπλ λα  

πηζηέςνπκε φηη ε ςπρή δεη πάληνηε· ζ’ απηή 

ηελ πίζηε φκσο δελ θαηαιήμακε  

κε ηε ινγηθή. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ν λνπο 

δέρεηαη ηελ άπνςε απηή  

απφ κέζα ηνπ, επεηδή θνβάηαη ζαλ δνχινο· 

δελ ζπγθαηαηίζεηαη ζηα ιεγφκελα  

κε ηε ζέιεζή ηνπ. 

Γη’ απηφ ην ιφγν θαη ε ιχπε καο γηα ηνπο 

λεθξνχο γίλεηαη πην βαξεηά, επεηδή  

δελ γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα, εάλ 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αθφκε απηή ε 

αηηία  

ηεο δσήο (ε ςπρή), θαη πνχ είλαη, θαη πψο 

είλαη· νχηε πάιη, αλ δελ ππάξρεη  

πνπζελά θαζφινπ. Ζ αβεβαηφηεηα απηή γηα 

ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε  

εμηζψλεη ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ θάζε άπνςε 

(αλ ππάξρεη ή δελ ππάξρεη ε ςπρή).  

Άιινη πηζηεχνπλ ηε κία άπνςε θη άιινη ηελ 

άιιε. Καη κεξηθνί Έιιελεο, πνπ  

έρνπλ κεγάιε θήκε ζηε θηινζνθία, είλαη 

πνπ ηα ζθέθηεθαλ θαη εμέθξαζαλ  

άπνςε γη’ απηά. 

«Άθεζε, κνπ είπε, ηηο αλνεζίεο ησλ ερζξψλ 

(εηδσινιαηξψλ), κε ηηο νπνίεο πνιχ  

πηζαλά ν εθεπξέηεο ηνπ ςεχδνπο (δηάβνινο) 

επηλνεί ηηο απαηειέο θηινζνθίεο,  

γηα λα πξνζβάιιεη ηελ αιήζεηα. π πξφζεμε 

ην εμήο, φηη κηα ηέηνηα άπνςε γηα  

ηελ ςπρή δελ ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν παξά 
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γὰξ θαὶ αηὸο, ὅηη ηνῦ  

θαιιίζηνπ ηλ θαηὰ ηὴλ δσὴλ ηο ἀξεηο 

ιέγσ ὁ ηλ ἀλζξψπσλ  

ρεξεχζεη βίνο, εἰ κή ηηο ἀλακθίβνινο  

πεξὶ ηνχηνπ πίζηηο ἐλ κῖλ  

θξαηπλζείε. Πο γὰξ ἔζηη ηὴλ ἀξεηὴλ 

ρψξαλ ἔρεηλ ἐθ᾿ ὧλ  παξνῦζα  

δσὴ πεξηγξάθεηλ ηὸ εἶλαη πείιεπηαη, θαὶ 

πιένλ ἐιπίδεηαη κεηὰ ηαχηελ νδέλ;». 

6. ΜΑΚΡ. «Οθνῦλ δεηζαη ρξὴ, θεζὶλ  

δηδάζθαινο, ὅζελ ἂλ κῖλ ηὴλ  

δένπζαλ πεξὶ ηνχησλ ἀξρὴλ ὁ ιφγνο ιάβῃ. 

Καὶ εἰ δνθεῖ, παξὰ ζνῦ  

γελέζζσ ηλ ἐλαληίσλ δνγκάησλ  

ζπκκαρία· ὁξ γὰξ ὅηη ζνη θαὶ  

πνθεθίλεηαη πξὸο ηνηαχηελ θαηαθνξὰλ  

δηάλνηα. Δἶζ᾿ νὕησο ὁ ηο  

ἀιεζείαο κεηὰ ηὴλ ἀληίζεζηλ 

ἀλαδεηεζήζεηαη ιφγνο.  

ΓΡΖΓ. πεηδὴ ηνῦην ἐθέιεπζε, 

παξαηηεζάκελνο αηὴλ κὴ θαηὰ  

ἀιήζεηαλ νἰεζλαη ηὰ παξ᾿ κλ 

ἀληηιέγεζζαη, ἀιι᾿ πὲξ ηνῦ βεβαίσο  

θαηαζθεπαζζλαη ηὸ πεξὶ ςπρο δφγκα, 

ηλ ἀληηπηπηφλησλ πξὸο ηὸλ  

ζθνπὸλ ηνῦηνλ πεθιπζέλησλ·  

«Ἦ πνπ, ἔθελ, ηαῦηα ἂλ εἴπνηελ νἱ ηῶ 

ἐλαληίῳ παξηζηάκελνη ιφγῳ,  

ὅηη ηὸ ζκα ζχλζεηνλ ὂλ, πάλησο εἰο ηὰ, ἐμ 

ὧλ ζπλέζηεθε, δηαιχεηαη;  

Λπζείζεο δὲ ηλ ζηνηρείσλ ηο ἐλ ηῶ 

ζψκαηη ζπκθπΐαο, ἐπὶ ηὸ νἰθεῖνλ  

ἐλ ἑθάζηῳ γίλεηαη θαηὰ ηὸ εἰθὸο  ῥνπὴ 

αηο θχζεσο ηλ ζηνηρείσλ,  

δη᾿ ὁιθο ηηλνο ἀλαγθαίαο ηῆ ὁκνγελεῖ ηὸ 

νἰθεῖνλ ἀπνδηδνχζεο. Σῶ ηε  

γὰξ ζεξκῶ πάιηλ ηὸ ἐλ κῖλ ἑλσζήζεηαη, 

θαὶ ηῶ ζηεῤῥῶ ηὸ γεδεο,  

θαὶ ηλ ινηπλ ἑθάζηῳ πξὸο ηὸ ζπγγελὲο  

κεηαρψξεζηο γίλεηαη. 

»Ἡ νὖλ ςπρὴ κεηὰ ηνῦην πνῦ ἔζηαη; Δἰ κὲλ 

γὰξ ἐλ ηνῖο ζηνηρείνηο εἶλαί  

ηηο ιέγνη, ηὴλ αηὴλ εἶλαη ηνχηνηο θαη᾿ 

απνκάθξπλζε απφ ηελ αξεηή θαη  

πξνζθφιιεζε ζηελ εδνλή ηνπ παξφληνο· 

ζεκαίλεη απφξξηςε ηεο ειπίδαο γηα  

ηελ αηψληα δσή, ζηελ νπνία θπξηαξρεί κφλνλ 

ε αξεηή». 

«Καη πψο, απάληεζα, ζα έρνπκε ζηαζεξή θαη 

ακεηάβιεηε πίζηε φηη ε ςπρή  

παξακέλεη θαη κεηά ην ζάλαην; Γηφηη 

αληηιακβάλνκαη θη εγψ ν ίδηνο φηη, εάλ  

δελ θπξηαξρήζεη κέζα καο ρσξίο ακθηβνιία 

ε πίζηε γη’ απηφ (αησληφηεηα  

ςπρήο), ηφηε ν βίνο ησλ αλζξψπσλ ράλεη ην 

θαιχηεξφ ηνπ ζηε δσή, ηελ αξεηή.  

Γηφηη, πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη αξεηή 

εθεί πνπ ε χπαξμε πεξηνξίδεηαη  

κφλνλ ζηελ παξνχζα δσή, θαη κεηά απ’ 

απηήλ δελ ειπίδνπκε ζε ηίπνηε;». 

«Λνηπφλ, πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε, ιέεη ε 

δαζθάια, πνηφ είλαη ην θαηάιιειν  

ζεκείν, γηα λ’ αξρίζεη ε ζπλνκηιία καο. Καη 

αλ ζέιεηο, κπνξείο λα  

ππεξαζπηζηείο ηα αληίζεηα επηρεηξήκαηα· 

δηφηη, παξαηεξψ φηη ε ζθέςε ζνπ  

πξνο απηά γέξλεη. Έπεηηα, κεηά ηελ έθζεζε 

ησλ αληίζεησλ επηρεηξεκάησλ,  

ζ’ αλαδεηήζνπκε ηελ αιήζεηα. 

Δπεηδή εθείλε έδσζε απηή ηελ εληνιή, ηελ 

παξαθάιεζα λα κελ λνκίδεη  

φηη ζεσξνχζα ηηο αληηξξήζεηο σο αιεζείο· 

αιιά ρξεζηκνπνηνχζα ηηο απφςεηο  

ησλ αληηηηζεκέλσλ ζθφπηκα, γηα λα 

απνδεηρζεί απφιπηα ζηέξεν ην δφγκα  

γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο. 

«η’ αιήζεηα, ξψηεζα, φζνη δέρνληαη ηηο 

αληίζεηεο απφςεηο δελ ιέλε φηη ην  

ζψκα είλαη ζχλζεην θαη δηαιχεηαη 

νπσζδήπνηε ζηα κέξε απφ ηα νπνία  

ζπλίζηαηαη; 

Καη φηαλ ην ζψκα δηαιπζεί ζηα ζπζηαηηθά 

ηνπ ζηνηρεία, ην θαζέλα  

πεγαίλεη πξνο ην φκνηφ ηνπ ζχκθσλα κε ηε 



[7] 
 

ἀλάγθελ ζπλζήζεηαη. Ο γὰξ  

ἂλ γέλνηηφ ηηο ηνῦ ἑηεξνθπνῦο πξὸο ηὸ 

ἀιιφηξηνλ κίμηο, θαὶ, εἰ ηαῦηα  

εἴε, πνηθίιε ηηο πάλησο ἀλαθαλήζεηαη  

πξὸο ηὰο ἐλαληίαο κεκηγκέλε  

πνηφηεηαο, ηὸ δὲ πνηθίινλ ἁπινῦλ νθ 

ἔζηηλ, ἀιι᾿ ἐλ ζπλζέζεη  

ζεσξεῖηαη πάλησο. Πλ δὲ ηὸ ζχλζεηνλ θαὶ 

δηαιπηὸλ ἐμ ἀλάγθεο·  δὲ  

δηάιπζηο θζνξὰ ηνῦ ζπλεζηηφο ἐζηη.  

»Σὸ δὲ θζεηξφκελνλ νθ ἀζάλαηνλ· ἠ 

νὕησο γε ἂλ θαὶ  ζὰξμ ἀζάλαηνο  

ιέγνηην, εἰο ηὰ, ἐμ ὧλ ζπλέζηεθε, ιπνκέλε. 

Δἰ δὲ ἄιιν ηί πνπ παξὰ  

ηαῦηά ἐζηη, πνῦ ιφγνο αηὴλ εἶλαη 

πνηίζεηαη, ἐλ κὲλ ηνῖο ζηνηρείνηο  

δηὰ ηνῦ ἑηεξνθπο αηὴλ ἔρεηλ νρ 

εξηζθνκέλελ; ἄιινπ δὲ νδελὸο ἐλ  

ηῶ θφζκῳ ὄληνο, ἐλ ᾧ γέλνηη᾿ ἂλ  ςπρὴ 

θαηαιιήισο ηῆ ἰδίᾳ θχζεη  

ἐκβηνηεχνπζα; Ὃ δὲ κεδακ ἐζηηλ, νδέ 

ἐζηη πάλησο. 

7. ΜΑΚΡ. Καὶ  δηδάζθαινο ξέκα ηνῖο 

ῥεζεῖζηλ ἐπηζηελάμαζα, «Σάρα  

πνπ ηαῦηα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα, θεζὶ, πξὸο ηὸλ 

Ἀπφζηνινλ ἐλ Ἀζήλαηο  

πνηὲ ζπζηάληεο πξνέθεξνλ ηστθνί ηε θαὶ 

πηθνχξεηνη. Καὶ γὰξ  

ἀθνχσ πξὸο ηαῦηα κάιηζηα ηὸλ πίθνπξνλ 

ηαῖο πνιήςεζη θέξεζζαη,  

ηηο θαὶ αηφκαηνο  ηλ ὄλησλ πελνήζε 

θχζηο, ὡο  

νδεκηο πξνλνίαο δηὰ ηλ πξαγκάησλ 

δηεθνχζεο. Καὶ δηὰ ηνῦην  

θαηὰ ηὸ ἀθφινπζνλ θαὶ ηὴλ ἀλζξσπίλελ 

δσὴλ πνκθφιπγνο δίθελ  

ᾤεην πλεχκαηί ηηλη ηνῦ ζψκαηνο κλ 

πεξηηαζέληνο, ἕσο ἂλ  

πεξηθξαηηαη ηὸ πλεῦκα ηῶ πεξηέρνληη, ηῆ 

δὲ δηαπηψζεη ηνῦ ὄγθνπ  

θαὶ ηὸ ἐλαπεηιεκκέλνλ 

ζπγθαηαζβέλλπζζαη. 

»Ὅξνο γὰξ ηνχηῳ ηο ηλ ὄλησλ θχζεσο 

θπζηθή ηνπ ξνπή θαη απνδίδεη ην  

φκνην ζην φκνην κε βάζε ηνλ θπζηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Ζ ζεξκφηεηα π.ρ.  

ηνπ δηθνχ καο (ζψκαηνο) ζα ελσζεί πάιη κε 

ηε ζεξκφηεηα, θαη ην γήτλν ζηνηρείν  

κε ηα ζηεξεά ζηνηρεία· θαη ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ζα ελσζνχλ κε ηα ζπγγεληθά 

ηνπο. 

»Ζ ςπρή, φκσο, κεηά ηε δηάιπζε, πνχ ζα 

είλαη; Δάλ θάπνηνο πεη φηη είλαη κε ηα  

ζηνηρεία, ηφηε ππνρξεσηηθά ζα έρεη ηελ ίδηα 

ζχζηαζε κ’ απηά. Γηφηη δελ κπνξεί  

λα γίλεη αλάκεημε δχν δηαθνξεηηθψλ ζηε 

θχζε ηνπο ζηνηρείσλ· θαη αλ γίλεη  

κεηαμχ απηψλ, ηφηε ε ςπρή ζα θαλεί λα έρεη 

πνηθηιία ζηε θχζε ηεο, δηφηη ζα  

είλαη αλακεηγκέλε κε πνιιά αληίζεηα κεηαμχ 

ηνπο ζηνηρεία· θαη ην πνηθίιν δελ  

είλαη απιφ, αιιά ζχλζεην ζε θάζε 

πεξίπησζε. Καη θάζε ζχλζεην αλαγθαζηηθά  

δηαιχεηαη· θαη ε δηάιπζε απνηειεί ηε θζνξά 

ηνπ ζπλζέηνπ φληνο. 

»Καη φ,ηη θζείξεηαη δελ είλαη αζάλαην. 

Γηαθνξεηηθά, θαη ην ζψκα ζα ήηαλ  

αζάλαην, εθφζνλ σο ζχλζεην ζα δηαιχνληαλ 

ζηα ζηνηρεία ηνπ. Δάλ φκσο  

ππάξρεη θάηη άιιν εθηφο απ’ απηά (ηα 

δηαιπφκελα ζηνηρεία), δειαδή ε ςπρή,  

πνχ ζα ηε βάιεη λα ππάξρεη ε ζθέςε καο; 

Γηφηη, κέζα ζηα ζηνηρεία, ιφγσ ηεο  

αλνκνηφηεηαο ηεο θχζεψο ηεο, δελ είλαη 

δπλαηφ λα ππάξρεη. Γελ ππάξρεη επίζεο  

ηίπνηε άιιν ζηνλ θφζκν, ζην νπνίν κέζα λα 

κπνξεί λα δήζεη ε ςπρή ζχκθσλα  

κε ηε θχζε ηεο. Καη εθείλν πνπ δελ ππάξρεη 

πνπζελά, δελ πθίζηαηαη θαη θαζφινπ. 

Καη ε δαζθάια, αθνχγνληαο απηά, αθνχ 

αλαζηέλαμε απάληεζε ήξεκα: «Ίζσο  

απηά θαη παξφκνηα κ’ απηά έιεγε ε ζχλαμε 

ησλ ηστθψλ θαη νη Δπηθνπξείσλ  

ζηνλ Απφζηνιν (Παχιν) ζηελ Αζήλα. Γηφηη 

αθνχσ  
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ηὸ θαηλφκελνλ ἤλ, θαὶ  

κέηξνλ ηο ηνῦ παληὸο θαηαιήςεσο 

ἐπνηεῖην ηὴλ αἴζζεζηλ, κεκπθὼο  

παληάπαζη ηὰ ηο ςπρο αἰζζεηήξηα, θαὶ 

πξὸο νδὲλ ηλ λνεηλ ηε  

θαὶ ἀζσκάησλ βιέπεηλ νἷφο ηε ὢλ, ὥζπεξ ὁ 

νἰθίζθῳ ηηλὶ θαζεηξγκέλνο  

ηλ νξαλίσλ ζαπκάησλ ἀζέαηνο κέλεη, 

ηνῖο ηνίρνηο θαὶ ηῶ ὀξφθῳ  

πξὸο ηὴλ ηλ ἔμσ ζέαλ ἐκπνδηδφκελνο. 

Ἀηερλο γὰξ γήτλνί ηηλέο εἰζη  

ηνῖρνη ηὰ αἰζζεηὰ πάληα, ὅζα ἐλ ηῶ παληὶ 

θαζνξηαη, πξὸο ηὴλ ηλ  

λνεηλ ζεσξίαλ δη᾿ ἑαπηλ ηνὺο 

κηθξνςπρνηέξνπο δηαηεηρίδνληεο.  

8. »Γλ ὁ ηνηνῦηνο βιέπεη κφλελ, θαὶ ὕδσξ, 

θαὶ ἀέξα, θαὶ πῦξ· ὅζελ δὲ  

ηνχησλ ἕθαζηνλ, ἠ ἐλ ηίλη ἐζηὶλ, ἠ πὸ 

ηίλνο πεξηθξαηεῖηαη, δηηδεῖλ πὸ  

κηθξνςπρίαο ν δχλαηαη. Καὶ ἱκάηηνλ κέλ 

ηηο ἰδὼλ ηὸλ θάληελ  

ἀλεινγίζαην, θαὶ δηὰ ηο λεὸο ηὸλ 

λαππεγὸλ ἐλελφεζελ, ἣ ηε αηνῦ  

νἰθνδφκνπ ρεὶξ ὁκνῦ ηῆ ηνῦ 

νἰθνδνκήκαηνο ὄςεη ηῆ δηαλνίᾳ ηλ  

ζεσκέλσλ ἐγγίλεηαη. 

»Οἱ δὲ πξὸο ηὸλ θφζκνλ ὁξληεο πξὸο ηὸλ 

δηὰ ηνχησλ δεινχκελνλ  

ἀκβιπσπνῦζηλ, ὅζελ ηὰ ζνθὰ ηαῦηα θαὶ 

δξηκέα παξὰ ηλ ηὸλ  

ἀθαληζκὸλ ςπρο δνγκαηηδφλησλ 

πξνθέξεηαη· ζκα ἐθ ζηνηρείσλ,  

θαὶ ζηνηρεῖα ἐθ ζψκαηνο, θαὶ ηὸ κὴ 

δχλαζζαη ηὴλ ςπρὴλ θαζ᾿ ἑαπηὴλ  

εἶλαη, εἰ κήηε ηνχησλ ηη εἴε, κήηε ἐλ 

ηνχηνηο. 

»Δἰ γὰξ ὅηη κὴ ὁκνθπὴο ηνῖο ζηνηρείνηο 

ἐζηὶλ  ςπρὴ, δηὰ ηνῦην  

νδακνῦ εἶλαη αηὴλ νἱ ἀληηιέγνληεο 

νἴνληαη· νὗηνη πξηνλ κὲλ θαὶ  

ηὴλ ἐλ ζαξθὶ δσὴλ ἄςπρνλ εἶλαη 

δνγκαηηδέησζαλ. Ο γὰξ ἄιιν ηη ηὸ  

ζκά ἐζηηλ, εἰ κὴ ζπλδξνκὴ ηλ 

φηη ν Δπίθνπξνο ππνζηήξηδε απηέο ηηο 

ζεσξίεο,  

φηη δειαδή ε θχζε ησλ φλησλ 

δεκηνπξγήζεθε απηφκαηα θαη ηπραία θαη φηη  

θακία πξφλνηα δελ κεξηκλά γηα ηα πξάγκαηα. 

Γη’ απηφ ην ιφγν, σο ζπλέπεηα  

απηήο ηεο ζεσξίαο, ζεσξνχζε ηελ αλζξψπηλε 

δσή ζαλ κηα θνχζθα απφ αέξα·  

ζεσξνχζε ην ζψκα σο πεξηηχιηγκα θάπνηνπ 

πλεχκαηνο, γηα λα θξαηάεη θαιά  

σο πεξηέρνλ ην πλεχκα· θαη φηαλ ν φγθνο ηνπ 

ζψκαηνο ζα θαηέξξεε,  

θη απηφ πνπ ππήξρε κέζα (πεξηερφκελν) 

ραλφηαλ. 

»Γη’ απηφλ (ηνλ Δπίθνπξν) βάζε ηεο θχζεσο 

ησλ φλησλ απνηεινχζε ην  

θαηλφκελν· θαη κέηξν ηεο θαηαλνήζεσο 

φισλ ήηαλ ε αίζζεζε. Δίρε θιείζεη εμ  

νινθιήξνπ ηα αηζζεηήξηα ηεο ςπρήο θαη γη’ 

απηφ δελ κπνξνχζε λα δεη θαλέλα  

λνεηφ ή αζψκαην νλ· φπσο απηφο πνπ είλαη 

θιεηζκέλνο ζ’ έλα ζπηηάθη θαη δελ  

κπνξεί λα δεη θαλέλα απφ ηα νπξάληα 

ζαχκαηα, δηφηη ηνλ εκπνδίδνπλ νη ηνίρνη  

θαη ε νξνθή λα δεη πξνο ηα έμσ. ια ηα 

αηζζεηά πνπ θαίλνληαη είλαη ζαλ  

γήτλνη ηνίρνη, νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ηνπο πην 

κηθξφςπρνπο λα δνπλ κε ηνλ  

εαπηφ ηνπο ηε ζεσξία ησλ λνεηψλ. 

»Ο Δπίθνπξνο βιέπεη κφλν γε, λεξφ, αέξα 

θαη θσηηά. Απφ κηθξνςπρία φκσο  

δελ κπνξεί λα δεη απφ πνπ πξνέξρεηαη ην 

θαζέλα ή ζε ηί είλαη ή απφ πνηφ  

θξαηηέηαη γχξσ γχξσ. Καη φηαλ δεη θάπνηνο 

έλα ξνχρν, ζθέθηεηαη ηνλ  

πθαληνπξγφ πνπ ην έθαλε· θαη κε ην πινίν 

ζθέθηεηαη ηνλ λαππεγφ· κε ηε ζέα  

πάιη ηνπ νηθνδνκήκαηνο, έξρεηαη ζην λνπ 

φζσλ ην βιέπνπλ ην ρέξη ηνπ  

νηθνδφκνπ. 

»Αιιά απηνί, ελψ βιέπνπλ πξνο ηνλ θφζκν, 

θιείλνπλ ηα κάηηα πξνο Απηφλ ηνλ  

νπνίν θαλεξψλνπλ ηα πάληα· έηζη 
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ζηνηρείσλ· κὴ ηνίλπλ κεδ᾿ ἐλ ηνχηνηο  

ηὴλ ςπρὴλ εἶλαη ιεγέησζαλ δη᾿ ἑαπηο 

δσνπνηνῦζαλ ηὸ ζχγθξηκα·  

εἴπεξ νθ ἔζηη κεηὰ ηαῦηα δπλαηὸλ, θαζὼο 

νἴνληαη, ηλ ζηνηρείσλ  

ὄλησλ θαὶ ηὴλ ςπρὴλ εἶλαη, ὡο κεδὲλ ἄιιν 

ἠ λεθξὰλ ηὴλ δσὴλ κλ  

παξ᾿ αηλ ἀπνδείθλπζζαη. 

»Δἰ δὲ λῦλ ἐλ ηῶ ζψκαηη ηὴλ ςπρὴλ εἶλαη 

νθ ἀκθηβάιινπζη, πο ηνῦ  

ζψκαηνο εἰο ηὰ ζηνηρεῖα ηὸλ ἀθαληζκὸλ 

αηο δνγκαηίδνπζη, ἔπεηηα  

δὲ θαὶ θαηὰ ηαχηεο ηο ζείαο θχζεσο ηὰ 

ἶζα ηνικάησζαλ. Πο γὰξ  

ἐξνῦζη ηὴλ λνεξάλ ηε θαὶ ἄυινλ θαὶ ἀεηδ 

θχζηλ εἰο ηὰ γξά ηε θαὶ  

καιαθὰ θαὶ ζηεξέκληα δηαδπνκέλελ ἐλ ηῶ 

εἶλαη ζπλέρεηλ ηὰ ὄληα, νὔηε  

ζπγγελο ἔρνπζαλ πξὸο ηὰ ἐλ νἷο γίλεηαη, 

νὔηε δηὰ ηὸ ἑηεξνγελὲο ἐλ  

αηνῖο εἶλαη ἀδπλαηνῦζαλ; Οθνῦλ 

ἐμῃξήζζσ θαζφινπ ηνῦ δφγκαηνο  

αηλ θαὶ αηὸ ηὸ Θεῖνλ, ᾧ δηαθξαηεῖηαη 

ηὰ ὄληα».  

9. ΓΡΖΓ. «Αηὸ δὲ ηνῦην, εἶπνλ ἐγὼ, πο 

ἂλ ηνῖο ἀληηιέγνπζηλ  

ἀλακθίβνινλ γέλνηην, ηὸ ἐθ Θενῦ εἶλαη ηὰ 

πάληα, θαὶ ἐλ αηῶ  

πεξηθξαηεῖζζαη ηὰ ὄληα, ἠ θαὶ ὅισο ηὸ 

εἶλαί ηη Θεῖνλ ηο ηλ ὄλησλ  

πεξθείκελνλ θχζεσο;». 

ΜΑΚΡ. «Ἡ δὲ ζησπᾶλ κὲλ ἤλ, θεζὶλ, ἐπὶ 

ηνῖο ηνηνχηνηο ἁξκνδηψηεξνλ,  

κεδὲ ἀμηνῦλ ἀπνθξίζεσο ηὰο κσξάο ηε θαὶ 

ἀζεβεῖο ηλ πξνηάζεσλ,  

ἐπεὶ θαί ηηο ηλ ζείσλ ἀπαγνξεχεη ιφγνο κὴ 

ἀπνθξίλεζζαη ἄθξνλη ἐλ ηῆ  

ἀθξνζχλῃ αηνῦ· ἄθξσλ δὲ πάλησο ἐζηὶ, 

θαηὰ ηὸλ Πξνθήηελ, ὁ κὴ  

εἶλαη ιέγσλ Θεφλ. 

»πεὶ δὲ ρξὴ θαὶ ηνῦην εἰπεῖλ, ἐξ ζνη, 

θεζὶ, ιφγνλ, ἐκὸλ νρὶ, ἀιι᾿  

παξνπζηάδνληαη απηά ηα δήζελ ζνθά θαη  

έμππλα δφγκαηα απφ εθείλνπο πνπ 

δηδάζθνπλ φηη ε ςπρή ράλεηαη· ιέλε φηη ην  

ζψκα είλαη απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία 

απφ ην ζψκα· φηη δελ κπνξεί ε ςπρή  

λα ππάξμεη απφ κφλε ηεο, εάλ δελ είλαη έλα 

απφ ηα ζηνηρεία ή κέζα ζ’ απηά. 

»Γηφηη, εάλ λνκίδνπλ νη αληηξξεζίεο φηη δελ 

ππάξρεη πνπζελά ε ςπρή, εθφζνλ  

δελ έρεη ηελ ίδηα θχζε κε ηα ζηνηρεία, πξέπεη 

απηνί πξψηα πξψηα λα δερηνχλ  

φηη θαη ε δσή ηνπ ζψκαηνο είλαη άςπρε. 

Γηφηη ην ζψκα δελ είλαη ηίπνηε άιιν  

παξά ζχλζεζε ζηνηρείσλ. Αο κε ιέλε, 

ινηπφλ, φηη ε ςπρή ππάξρεη κέζα ζηα  

ζηνηρεία θαη φηη απφ κφλε ηεο δίλεη ηε δσή 

ζην ζχλζεην ζψκα· δηφηη εάλ, φπσο  

λνκίδνπλ, δελ είλαη δπλαηφ κεηά (ηε 

δηάιπζε) λα ππάξρεη ε ςπρή, εθφζνλ  

ππάξρνπλ κφλν ηα ζηνηρεία, ηφηε νη ίδηνη 

απνδεηθλχνπλ φηη ε δσή καο είλαη  

λεθξή. 

Δάλ φκσο δελ ακθηβάιινπλ φηη ππάξρεη 

ηψξα ε ςπρή κέζα ζην ζψκα, ηφηε πψο  

δηδάζθνπλ ηελ απψιεηά ηεο, ελψ ην ζψκα 

δηαηεξείηαη ζηα ζηνηρεία; Δμάιινπ,  

πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ηνικήζνπλ λα πνπλ 

ηα ίδηα θαη γηα ηε θχζε ηνπ Θενχ.  

Γηφηη πψο ζα πνπλ φηη ε λνεξή, άυιε θαη 

αηψληα Φχζε εηζρσξεί ζηα πγξά, ηα  

καιαθά θαη ηα ζθιεξά, γηα λα δίλεη ζπλνρή 

ζηα φληα, ελψ νχηε ζπγγελεχεη κ’  

απηά πνπ έξρεηαη ζε επαθή, αιιά νχηε θαη 

αδπλαηεί λα είλαη κέζα ζ’ απηά κε  

νπνία δηαθέξεη ζηε θχζε. Λνηπφλ, αο 

πεηάμνπλ έμσ απφ ην πηζηεχσ ηνπο θαη  

ην Θεφ, ν νπνίνο θπβεξλά φια ηα φληα». 

«Απηφ αθξηβψο, είπα εγψ, ζέισ λα κάζσ: 

πψο είλαη δπλαηφλ απηνί πνπ έρνπλ  

αληηξξήζεηο λα πηζηέςνπλ ρσξίο ακθηβνιία 

φηη ν Θεφο έθαλε ηα πάληα;  

Να πηζηέςνπλ φηη Απηφο φια ηα θπβεξλά θαη 

φηη γεληθά ππάξρεη Θεφο, ν νπνίνο  
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νδὲ ἄιινπ ηηλὸο ἀλζξψπνπ· κηθξὸο γὰξ 

νὗηνο, ὅζηηο δ᾿ ἂλ ᾖ· ἀιι᾿  

αηὸλ ὃλ  θηίζηο ηλ ὄλησλ δηὰ ηλ ἐλ 

αηῆ ζαπκάησλ δηέμεηζηλ,  

ἀθξναηὴο ὀθζαικὸο γίλεηαη, δηὰ ηλ 

θαηλνκέλσλ, ἐλερνῦληνο ηῆ  

θαξδίᾳ ηνῦ ζνθνῦ ηε θαὶ ηερληθνῦ ιφγνπ. 

Βνᾶ γὰξ ἄληηθξπ ηὸλ  

πνηεηὴλ  θηίζηο, αηλ ηλ νξαλλ, 

θαζψο θεζηλ ὁ Πξνθήηεο, ηαῖο  

ἀιαιήηνηο θσλαῖο ηὴλ δφμαλ ηνῦ Θενῦ 

δηεγνπκέλσλ. 

»Σίο γὰξ βιέπσλ ηὴλ ηνῦ παληὸο ἁξκνλίαλ, 

ηλ ηε νξαλίσλ θαὶ  

ηλ θαηὰ γλ ζαπκάησλ, θαὶ ὡο ἐλαληίσο 

ἔρνληα πξὸο ἄιιεια ηὰ  

ζηνηρεῖα θαηὰ ηὴλ θχζηλ, πξὸο ηὸλ αηὸλ 

ηὰ πάληα ζθνπὸλ δηά ηηλνο  

ἀῤῥήηνπ θνηλσλίαο ζπκπιέθεηαη, ηὴλ παξ᾿ 

ἑαπηνῦ δχλακηλ ἕθαζηνλ  

πξὸο ηὴλ ηνῦ παληὸο δηακνλὴλ 

ζπλεηζθέξνληα, θαὶ νὔηε ηὰ ἀκηθηά ηε  

θαὶ ἀθνηλψλεηα θαηὰ ηὴλ ἰδηφηεηα ηλ 

πνηνηήησλ δηαρσξεῖ  

ἀπ᾿ ἀιιήισλ, νὔηε ἐλ ἀιιήινηο θζείξεηαη 

θαηαθηξλάκελα πξὸο ἄιιεια  

ηαῖο ἐλαληίαηο πνηφηεζηλ, ἀιιὰ θαὶ νἷο 

ἀλσθεξήο ἐζηηλ  θχζηο, ἐπὶ ηὰ  

θάησ θέξεηαη, ηο ιηαθο ζεξκφηεηνο δηὰ 

ηλ ἀθηίλσλ  

θαηαῤῥενχζεο· ηά ηε ἐκβξηζ ηλ 

ζσκάησλ ἀλαθνπθίδεηαη δηὰ ηλ  

ἀηκλ ιεπηπλφκελα, ὡο θαὶ ηὸ ὕδσξ παξὰ 

ηὴλ ἑαπηνῦ θχζηλ  

ἀλσθεξὲο γίλεζζαη, δη᾿ ἀέξνο ἐπὶ 

πλεπκάησλ ὀρνχκελνλ, θαὶ ηὸ  

αἰζέξηνλ πῦξ πξφζγεηνλ γίλεζζαη, ὡο θαὶ ηὸ 

βάζνο κὴ ἀκνηξεῖλ ηο  

ζεξκφηεηνο, ἐπηρενκέλελ δὲ ηῆ γῆ ηὴλ ἐθ 

ηλ ὄκβξσλ ἰθκάδα κίαλ  

νὖζαλ ηῆ θχζεη, κπξίαο γελλᾶλ 

βιαζηεκάησλ δηαθνξὰο πζη  

θαηάιιεινλ ηνῖο πνθεηκέλνηο 

ἐκθπνκέλελ· ηήλ ηε ὀμπηάηελ ηνῦ πφινπ  

πεξηθνξὰλ θαὶ ηλ ἐληὸο θχθισλ ηὴλ ἐπὶ 

μεπεξλά ηε θχζε ησλ δεκηνπξγεκάησλ;». 

Δθείλε απάληεζε: «Δίλαη πξνηηκφηεξν λα 

ζησπά θαλείο ζ’ απηέο ηηο  

αληηξξήζεηο· λ’ απαμηεί λ’ απαληά ζε 

αλφεηεο θαη αζεβείο απφςεηο, επεηδή θαη  

ν ζείνο ιφγνο δελ επηηξέπεη λ’ απαληάκε 

ζηελ αλνεζία ελφο αλφεηνπ·  

δηφηη, ζχκθσλα κε ηνλ Πξνθήηε, είλαη 

αλφεηνο φπνηνο ιέεη φηη δελ ππάξρεη  

Θεφο. 

»Δπεηδή, φκσο, πξέπεη θη ζ’ απηφ λα 

απαληήζσ, ζα ζνπ πσ φρη δηθφ κνπ ιφγν  

νχηε θάπνηνπ άιινπ αλζξψπνπ· δηφηη ζα 

ήηαλ πνιχ ιίγνο, φπνηνο θη αλ ήηαλ.  

Θα ζνπ πσ ιφγν πνπ δηεγείηαη ε δεκηνπξγία 

ησλ θηηζκάησλ κε ηα ζαχκαηά ηεο·  

ζα ζνπ πσ γηα ηα θαηλφκελα πνπ βιέπεη ην 

κάηη θαη γη’ απηά πνπ ερνχλ κε  

ζνθία θαη θαιιηηερλία κέζα ζηελ θαξδηά. 

Γηφηη ε δεκηνπξγία θσλάδεη θαζαξά  

γηα ην δεκηνπξγφ ηεο· φπσο ιέεη ν 

Πξνθήηεο, ν ίδηνο ν νπξαλφο κε αλείπσηεο  

θσλέο δηεγείηαη ηε δφμα ηνπ Θενχ (Φαικ. 

18,2). 

»Γηφηη, πνηφο βιέπεη ηελ αξκνλία ηνπ 

ζχκπαληνο θαη ηα ζαχκαζηα θαηλφκελα  

ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο; ηη δειαδή, ελψ 

ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη απφ ηε θχζε  

αληίζεηα κεηαμχ ηνπο, φκσο φια ζπλδένληαη 

κε αδηάζπαζηε ελφηεηα κεηαμχ  

ηνπο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ; Πνηφο δελ βιέπεη 

φηη ην θαζέλα ζπλεηζθέξεη ηε δηθή  

ηνπ δχλακε γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ζχκπαληνο; Πνηφο δελ βιέπεη φηη δελ  

ρσξίδνληαη νη άκηθηεο θαη αθνηλψλεηεο 

αηνκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ελφο απφ ην  

άιιν; Αιιά νχηε δηαιχνληαη ην έλα κέζα 

ζην άιιν κε ηελ αλάκημε αληίζεησλ  

ηδηνηήησλ; Γηφηη ζπκβαίλεη, φζα ε θχζε ηνπο 

ηα νδεγεί πξνο ηα πάλσ λα  

πεγαίλνπλ πξνο ηα θάησ, φπσο ε ειηαθή 

ζεξκφηεηα πνπ πέθηεη πξνο ηα θάησ  

κε ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. Σα βαξηά πάιη 
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ηὸ ἔκπαιηλ θίλεζηλ, ηάο ηε  

πνδξνκὰο θαὶ ηὰο ζπλφδνπο, θαὶ ηὰο 

ἐλαξκνλίνπο ἀπνζηάζεηο ηλ ἄζηξσλ· 

»ὁ ηαῦηα βιέπσλ ηῶ δηαλνεηηθῶ ηο ςπρο 

ὀθζαικῶ, ἆξα νρὶ  

θαλεξο ἐθ ηλ θαηλνκέλσλ δηδάζθεηαη, 

ὅηη ζεία δχλακηο ἔληερλφο ηε  

θαὶ ζνθὴ ηνῖο νὖζηλ ἐκθαηλνκέλε, θαὶ δηὰ 

πάλησλ ἣθνπζα ηὰ κέξε  

ζπλαξκφδεη ηῶ ὅιῳ, θαὶ ηὸ ὅινλ 

ζπκπιεξνῖ ἐλ ηνῖο κέξεζη, θαὶ κηᾶ ηηλη  

πεξηθξαηεῖηαη δπλάκεη ηὸ πλ, αηὸ ἐλ 

ἑαπηῶ κέλνλ θαὶ πεξὶ ἑαπηὸ  

θηλνχκελνλ, θαὶ νὔηε ιγφλ πνηε ηο 

θηλήζεσο, νὔηε εἰο ἄιινλ ηηλὰ  

ηφπνλ παξὰ ηὸλ, ἐλ ᾧ ἐζηη, κεζηζηάκελνλ;».  

10. ΓΡΖΓ. «Καὶ πο, εἶπνλ,  πεξὶ ηὸ εἶλαη 

ηὸλ Θεὸλ πίζηηο, θαὶ ηὴλ  

ςπρὴλ εἶλαη ηὴλ ἀλζξσπίλελ 

ζπλαπνδείθλπζηλ; Ο γὰξ δὴ ηαηφλ ἐζηη  

ηῶ Θεῶ  ςπρὴ, ὥζηε εἰ ηὸ ἓλ ὁκνινγνῖην 

εἶλαη ζπλνκνινγεῖζζαη  

πάλησο θαὶ ηὸ ιεηπφκελνλ». 

ΜΑΚΡ. «Ἡ δὲ, Λέγεηαη, θεζὶ, παξὰ ηλ 

ζνθλ κηθξφο ηηο εἶλαη θφζκνο  

ὁ ἄλζξσπνο, ηαῦηα πεξηέρσλ ἐλ ἑαπηῶ ηὰ 

ζηνηρεῖα, νἷο ηὸ πλ  

ζπκπεπιήξσηαη. Δἰ δὲ ἀιεζὴο νὗηνο ὁ 

ιφγνο ἔνηθε δὲ, ηάρα νθ ἂλ  

ἑηέξαο ἐδεήζεκελ ζπκκαρίαο εἰο ηὸ 

βεβαησζλαη κῖλ ὃ πεξὶ ςπρο  

πεηιήθακελ. 

»πεηιήθακελ δὲ ηὸ εἶλαη αηὴλ θαζ᾿ 

ἑαπηὴλ ἐλ ἐμειιαγκέλῃ ηε θαὶ  

ἰδηαδνχζῃ θχζεη, παξὰ ηὴλ ζσκαηηθὴλ 

παρπκέξεηαλ. Ὡο γὰξ πάληα  

ηὸλ θφζκνλ δηὰ ηο αἰζζεηηθο ἀληηιήςεσο 

ἐπηγηλψζθνληεο, δη᾿ αηο  

ηο θαηὰ ηὴλ αἴζζεζηλ κλ ἐλεξγείαο εἰο 

ηὴλ ηνῦ πὲξ αἴζζεζηλ  

πξάγκαηνο θαὶ λνήκαηνο ἔλλνηαλ 

ὁδεγνχκεζα, θαὶ γίλεηαη κῖλ ὁ  

ζψκαηα αλπςψλνληαη κε ηελ  

ειαθξχηεηα ησλ αηκψλ, φπσο ην λεξφ πνπ 

αληίζεηα ζηε θχζε ηνπ αλεβαίλεη  

πξνο ηα πάλσ θαη ην ζπξψρλεη ν αέξαο κε ηα 

ζχλλεθα. Ζ θσηηά επίζεο, πνπ  

είλαη αέξαο, γίλεηαη γήτλν ζψκα, γηα λα κε 

κέλεη ην βάζνο γεο ρσξίο ζεξκφηεηα.  

Απφ ηελ άιιε, ε πγξαζία πνπ πέθηεη ζηε γε 

κε ηηο βξνρέο, ελψ έρεη κία θπζηθή  

ηδηφηεηα, πξνθαιεί κπξηάδεο είδε 

δηαθνξεηηθψλ θπηψλ, πξνζθέξνληαο ζην  

θαζέλα ηελ θαηάιιειε ζπλζήθε 

αλαπηχμεσο. Βιέπεη αθφκε θαλείο ηελ  

ηαρχηαηε πεξηζηξνθή ηνπ πφινπ θαη ηελ 

αληίζηξνθε θίλεζε κέζα ζηνπο  

αζηξηθνχο θχθινπο, ηηο εθιείςεηο, ηηο 

ζπλδξνκέο θαη ηηο αξκνληθέο απνζηάζεηο  

ησλ αζηέξσλ. 

»Απηφο πνπ ηα βιέπεη απηά κε ην λνεξφ 

νθζαικφ ηεο ςπρήο ηνπ, άξαγε δελ  

καζαίλεη μεθάζαξα απφ ηα θαηλφκελα, φηη 

ππάξρεη θάπνηα ζεία δχλακε,  

δεκηνπξγηθή θαη ζνθή, πνπ θαλεξψλεηαη ζηα 

φληα; Μηα δχλακε πνπ δηαπεξλά  

φια ηα κέξε ψζηε λα ζπλαπαξηίδνπλ ην φιν, 

θαη ζπκπιεξψλεη ην φιν κε ηα  

κέξε; Γελ καζαίλεη φηη κηα δχλακε ηα 

ζπγθξαηεί φια; ηη φια κέλνπλ ζηνλ  

εαπηφ ηνπο θαη θηλνχληαη γχξσ ηνπ· δελ 

ζηακαηνχλ πνηέ ηελ θίλεζε θαη δελ  

αιιάδνπλ ηφπν πέξα απ’ απηφλ πνπ 

βξίζθνληαη;». 

«Καη πψο, ξψηεζα, ε πίζηε ζην Θεφ 

απνδεηθλχεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ χπαξμε  

ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο; Γηφηη ε ςπρή δελ 

είλαη θάηη ην ίδην κε ην Θεφ ψζηε,  

εάλ νκνινγεζεί φηη ππάξρεη ην έλα, λα 

παξαδερηνχκε νπσζδήπνηε φηη ππάξρεη  

θαη ην άιιν». 

Δθείλε ηφηε κνπ απάληεζε: «Λέλε νη ζνθνί 

φηη ν άλζξσπνο είλαη έλαο  

κηθξφθνζκνο θαζψο πεξηέρεη κέζα ηνπ 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη ηα  
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ὀθζαικὸο ἑξκελεὺο ηο παληνδπλάκνπ 

ζνθίαο, ηο ηῶ παληὶ κὲλ  

ἐλζεσξνπκέλεο, ηὸλ δὲ θαη᾿ αηὴλ ηνῦ 

παληὸο πεξηδεδξαγκέλνλ  

δη᾿ ἑαπηο κελπνχζεο, νὕησ θαὶ πξὸο ηὸλ 

ἐλ κῖλ βιέπνληεο θφζκνλ,  

ν κηθξὰο ἔρνκελ ἀθνξκὰο πξὸο ηὸ δηὰ ηλ 

θαηλνκέλσλ θαὶ ηνῦ  

θεθξπκκέλνπ θαηαζηνράζαζζαη. 

Κέθξππηαη δὲ ἐθεῖλν, ὃ ἐθ᾿ ἑαπηνῦ ὂλ  

λνεηφλ ηε θαὶ ἀεηδὲο δηαθεχγεη ηὴλ 

αἰζζεηηθὴ θαηαλφεζηλ». 

11. ΓΡΖΓ. Κἀγὼ εἶπνλ· «Ἀιιὰ ηὴλ ηνῦ 

παληὸο πεξθεηκέλελ ζνθίαλ  

δηὰ ηλ ἐλζεσξνπκέλσλ ηῆ θχζεη ηλ 

ὄλησλ ζνθλ ηε θαὶ ηερληθλ  

ιφγσλ, ἐλ ηῆ ἁξκνλίᾳ ηαχηῃ θαὶ 

δηαθνζκήζεη δπλαηφλ ἐζηηλ  

ἀλαινγίζαζζαη· ςπρο δὲ γλζηο δηὰ ηλ 

θαηὰ ηὸ ζκα δεηθλπκέλσλ  

ηίο ἂλ γέλνηην ηνῖο ἀπὸ ηλ θαηλνκέλσλ ηὸ 

θξππηὸλ ἀληρλεχνπζηλ;». 

ΜΑΚΡ. «Καὶ κάιηζηα κέλ ηνη, θεζὶλ  

παξζέλνο, ηνῖο θαηὰ ηὸ ζνθὸλ  

ἐθεῖλν παξάγγεικα γηλψζθεηλ ἑαπηνὺο 

ἐπηζπκνῦζηλ· εἰ θἂλ   

δηδάζθαινο ηλ πεξὶ ςπρο πνιήςεσλ 

αηὴ  ςπρὴ, ὅηη ἄυιφο ηηο  

θαὶ ἀζψκαηνο, θαηαιιήισο ηῆ ἰδίᾳ θχζεη 

ἐλεξγνῦζά ηε θαὶ θηλνπκέλε,  

θαὶ δηὰ ηλ ζσκαηηθλ ὀξγάλσλ ηὰο ἰδίαο 

θηλήζεηο ἐλδεηθλπκέλε. 

»Ἡ γὰξ ὀξγαληθὴ ηνῦ ζψκαηνο αὕηε 

δηαζθεπὴ, ἔζηη κὲλ νδὲλ ἥηηνλ  

θαὶ ἐπὶ ηλ ἀπνλεθξσζέλησλ δηὰ ζαλάηνπ, 

ἀιι᾿ ἀθίλεηνο κέλεη θαὶ  

ἀλελέξγεηνο, ηο ςπρηθο δπλάκεσο ἐλ 

αηῆ κὴ νὔζεο. Κηλεῖηαη δὲ ηφηε  

ὅηαλ ἣ ηε αἴζζεζηο ἐλ ηνῖο ὀξγάλνηο ᾖ, θαὶ 

δηὰ ηο αἰζζήζεσο  λνεηὴ  

δχλακηο δηήθῃ ηαῖο ἰδίαηο ὁξκαῖο 

ζπγθηλνῦζα πξὸο ηὸ δνθνῦλ ηὰ  

φληα. Αλ ν ιφγνο απηφο, φπσο θαίλεηαη, είλαη 

αιεζηλφο, ηφηε δελ ζα  

ρξεηαδφκαζηαλ θακκηά επηπιένλ απφδεημε 

γηα λα βεβαηψζνπκε απηφ πνπ  

πηζηεχνπκε γηα ηελ ςπρή. 

»Πηζηεχνπκε φηη ε ςπρή ππάξρεη θαζ’ εαπηή 

κε θχζε ηδηαίηεξε θαη  

δηαθνξεηηθή απφ ηελ παρχηεηα ηνπ ζψκαηνο. 

Γηφηη, φπσο αληηιακβαλφκαζηε  

φιν ηνλ θφζκν κε ηηο αηζζήζεηο, κε ηελ ίδηα  

ηελ ελέξγεηα ησλ αηζζεηεξίσλ νδεγνχκαζηε 

ζηε γλψζε ηεο ππεξαηζζεηήο  

θαη λνεηήο πξαγκαηηθφηεηαο· ηφηε γίλεηαη ην 

κάηη καο  

εξκελεπηήο ηεο παληνδχλακεο ζνθίαο (ηνπ 

Θενχ), ηελ νπνία ζεσξνχκε ζην  

θάζε νλ θαη ε νπνία καο θαλεξψλεη Δθείλνλ 

πνπ ζπγθξαηεί ην ζχκπαλ.  

Με ηνλ ίδην ηξφπν θη εκείο, βιέπνληαο ηνλ 

εζσηεξηθφ καο θφζκν,  

δελ έρνπκε θαη ιίγεο αθνξκέο λα 

ζηνραζηνχκε κέζα απφ ηα θαηλφκελα  

απηφ πνπ θξχβεηαη απφ πίζσ. Καη θξχβεηαη 

εθείλν ην νπνίν, φληαο απφ ηνλ  

εαπηφ ηνπ λνεηφ θαη αφξαην, μεθεχγεη απφ 

ηελ θαηαλφεζε ησλ αηζζήζεσλ». 

Δίπα θη εγψ: «ίγνπξα είλαη δπλαηφλ λα 

δερζνχκε κε ην ζπιινγηζκφ ηε ζνθία  

πνπ μεπεξλά θάζε νλ, κε ηε ζεσξία ησλ 

ζνθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ηδηνηήησλ  

πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε ησλ φλησλ θαη 

απνηειεί ηελ αξκνληθή δηαθφζκεζή  

ηνπο. Πνηά φκσο γλψζε ηεο ςπρήο είλαη 

δπλαηφλ λα πξνέιζεη απφ ηηο ζσκαηηθέο  

ηδηφηεηεο ζ’ απηνχο πνπ ςάρλνπλ λα βξνπλ 

ηη θξχβεηαη πίζσ απφ ηα θαηλφκελα;». 

«Βέβαηα, ιέεη ε παξζέλα, γηα εθείλνπο πνπ, 

ζχκθσλα κε ην ζνθφ παξάγγεικα,  

επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ε 

ίδηα ε ςπρή γίλεηαη δαζθάια γηα  

ηα δεηήκαηα ηεο ςπρήο· δηφηη, ελψ είλαη 

άυιε θαη αζψκαηε,  

ελεξγεί θαη θηλείηαη αλάινγα ζηε θχζε ηεο  
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ὀξγαληθὰ αἰζζεηήξηα». 

12. ΓΡΖΓ. «Σί νὖλ, εἶπνλ, ἐζηὶλ  ςπρή; εἰ 

δπλαηὸλ ιφγῳ ηηλὶ ηὴλ θχζηλ  

πνγξαθλαη, ὡο ἄλ ηηο γέλνηην κῖλ ηνῦ 

πνθεηκέλνπ δηὰ ηο  

πνγξαθο θαηαλφεζηο». 

ΜΑΚΡ. Καὶ  δηδάζθαινο, «ἄιινη κὲλ 

ἄιισο, θεζὶ, ηὸλ πεξὶ αηο  

ἀπεθήλαλην ιφγνλ, θαηὰ ηὸ δνθνῦλ 

ἕθαζηνο ὁξηδφκελνη,  δὲ κεηέξα  

πεξὶ αηο δφμα νὕησο ἔρεη· Φπρή ἐζηηλ 

νζία γελλεηὴ, νζία δζα,  

λνεξὰ, ζψκαηη ὀξγαληθῶ θαὶ αἰζζεηηθῶ, 

δχλακηλ δσηηθὴλ θαὶ ηλ  

αἰζζεηλ ἀληηιεπηηθὴλ δη᾿ ἑαπηο ἐληνῦζα, 

ἕσο ἂλ  δεθηηθὴ ηνχησλ  

ζπλέζηεθε θχζηο». 

Καὶ ἅκα ηαῦηα ιέγνπζα δείθλπζη ηῆ ρεηξὶ 

ηὸλ ἰαηξὸλ ηὸλ ἐπὶ ζεξαπείᾳ  

ηνῦ ζψκαηνο αηῆ πξνζθαζήκελνλ, θαί 

θεζηλ· «γγὺο κῖλ ηλ  

εἰξεκέλσλ  καξηπξία. Πο γὰξ, εἶπελ, 

νὗηνο ἐπηβαιὼλ ηῆ ἀξηεξίᾳ  

ηὴλ ηλ δαθηχισλ ἁθὴλ, ἀθνχεη ηξφπνλ 

ηηλὰ δηὰ ηο ἁπηηθο  

αἰζζήζεσο ηο θχζεσο πξὸο αηὸλ 

βνψζεο, θαὶ ηὰ ἴδηα πάζε  

δηεγνπκέλεο, ὅηη ἐλ ἐπηηάζεη ἐζηὶ ηῶ 

ζψκαηη ηὸ ἀῤῥψζηεκα, θαὶ ἀπὸ  

ηλδε ηλ ζπιάγρλσλ  λφζνο ὥξκεηαη, 

θαὶ ἐπὶ ηνζφλδε παξαηείλεη  

ηνῦ θινγκνῦ  ἐπίηαζηο; 

»Γηδάζθεηαη δὲ θαὶ πὸ ηνῦ ὀθζαικνῦ 

ἄιια ηνηαῦηα, πξφο ηε ηὸ  

ζρκα ηο θαηαθιίζεσο βιέπσλ, θαὶ πξὸο 

ηὴλ ηλ ζαξθλ ηεθεδφλα.  

Καὶ ὡο ἐπηζεκαίλεη ηὴλ ἔλδνλ δηάζεζηλ, ηφ 

ηε εἶδνο ηνῦ ρξψκαηνο,  

ὕπσρξφλ ηε ὂλ θαὶ ρνιδεο, θαὶ  ηλ 

ὀκκάησλ βνιὴ πεξὶ ηλ  

ιππνχλησλ θαὶ ἀιγχλνλ αηνκάησο 

θαη κε ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο καξηπξεί ηηο 

θηλήζεηο ηεο. 

»Ζ θαηαζθεπή απηή ησλ νξγάλσλ ηνπ 

ζψκαηνο δηαηεξείηαη ην ίδην  

θαη ζ’ απηνχο πνπ έρνπλ ήδε πεζάλεη· κέλεη 

φκσο αθίλεηε θαη αλελέξγεηε,  

δηφηη δελ ππάξρεη κέζα ηεο ε δχλακε ηεο 

ςπρήο. Σφηε κφλνλ θηλείηαη, φηαλ  

ππάξρνπλ νη αηζζήζεηο ζηα ζσκαηηθά 

φξγαλα θαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ  

δηαπεξλά ε λνεηηθή δχλακε (ηεο ςπρήο) κε 

ηελ νξκή ηεο θαη θηλεί ηηο  

ζσκαηηθέο αηζζήζεηο εθεί πνπ ζέιεη». 

«Σί, ινηπφλ, είλαη ε ςπρή; ξψηεζα. Δίλαη 

δπλαηφλ κε θάπνηα ιφγηα λα  

πεξηγξαθεί ε θχζε ηεο, ψζηε λα κπνξνχκε 

κε ηνλ ιεθηηθφ νξηζκφ λ’  

αληηιεθζνχκε ηί είλαη;». 

Καη ε δαζθάια απάληεζε: «Πξνζπάζεζαλ 

πνιινί, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν  

θαζέλαο, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςε ηνπο, λα 

νξίζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο· ν δηθφο  

καο νξηζκφο γη’ απηήλ είλαη ν εμήο: Ζ ςπρή 

είλαη θηηζηή νπζία, δψζα, λνεξή  

πνπ κεηαδίδεη απφ κφλε ηεο ζηα φξγαλα θαη 

ηηο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο δχλακε  

δσήο θαη αληίιεςε ησλ αηζζεηψλ, έσο εθεί 

πνπ θηάλεη ε ζπλεθηηθή θχζε ηνπο». 

Καη ελψ έιεγε απηά, δείρλεη κε ην ρέξη ην 

γηαηξφ πνπ θαζφηαλ δίπια ηεο γηα ηε  

ηε ζεξαπεία ηνπ ζψκαηφο ηεο θαη είπε: «Ζ 

απφδεημε ησλ φζσλ ιέκε είλαη  

κπξνζηά καο. Πέο κνπ, πψο απηφο (ν 

γηαηξφο) αθνπκπψληαο κε ηα δάρηπια ηελ  

αξηεξία, αθνχεη θαηά θάπνην ηξφπν κε ηελ 

αίζζεζε ηεο αθήο  

ηνλ νξγαληζκφ λα ηνπ θσλάδεη θαη λα ηνπ 

δηεγείηαη ηηο αζζέλεηέο ηνπ;  

Να δηεγείηαη δειαδή φηη ε αξξψζηηα 

βξίζθεηαη ζε έμαξζε ζην ζψκα θαη  

μεθίλεζε απφ ην ηάδε ζπιάγρλν θαη γηα ηφζν 

θαηξφ ζα παξαηαζεί ε θξίζε ηνπ  
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ἐγθιηλνκέλε. 

»Ὡζαχησο δὲ θαὶ  ἀθνὴ ηλ ὁκνίσλ 

δηδάζθαινο γίλεηαη, ηῶ δὲ  

ππθλῶ ηνῦ ἄζζκαηνο, θαὶ ηῶ 

ζπλεθδηδνκέλῳ κεηὰ ηο ἀλαπλνο  

ζηελαγκῶ ηὸ πάζνο ἐπηγηλψζθνπζα. Δἴπνη 

δ᾿ ἄλ ηηο κεδὲ ηὴλ ὄζθξεζηλ  

ηνῦ ἐπηζηήκνλνο ἀλεπίζθεπηνλ εἶλαη ηνῦ 

πάζνπο, ἀιιὰ δηὰ ηο πνηο  

ηνῦ ἄζζκαηνο ἰδηφηεηνο ἐπηγηλψζθεηλ ηὸ 

ἐγθεθξπκκέλνλ ηνῖο  

ζπιάγρλνηο ἀῤῥψζηεκα. 

»Ἆξ᾿ νὖλ εἰ κή ηηο δχλακηο ἤλ λνεηὴ  

ἑθάζηῳ ηλ αἰζζεηεξίσλ  

παξνῦζα; Σί ἂλ κο  ρεὶξ ἀθ᾿ ἑαπηο 

ἐδηδάμαην, κὴ ηο ἐλλνίαο πξὸο  

ηὴλ ηνῦ πνθεηκέλνπ γλζηλ ηὴλ ἁθὴλ 

ὁδεγνχζεο; Σί δ᾿ ἂλ  ἀθνὴ  

δηαλνίαο δηεδεπγκέλε, ἠ ὀθζαικὸο, ἠ 

κπθηὴξ, ἠ ἄιιν ηη αἰζζεηήξηνλ  

πξὸο ηὴλ ἐπίγλσζηλ ηνῦ δεηνπκέλνπ 

ζπλήξγεζελ, εἰ ἐθ᾿ ἑαπηνῦ κφλνπ  

ηνχησλ ἕθαζηνλ ἤλ; Ἀιι᾿ ὃ πάλησλ ἐζηὶλ 

ἀιεζέζηαηνλ, ὃ θαιο ηηο  

ηλ ἔμσ πεπαηδεπκέλσλ εἰπὼλ 

κλεκνλεχεηαη, ηὸλ λνῦλ εἶλαη ηὸλ  

ὁξληα, θαὶ λνῦλ ηὸλ ἀθνχνληα. 

»Δἰ γὰξ κὴ ηνῦην δνίε ηηο ἀιεζὲο εἶλαη, 

πο, εἰπὲ ζὺ, πξὸο ηὸλ ἣιηνλ  

βιέπσλ, θαζὼο ἐδηδάρζεο παξὰ ηνῦ 

δηδαζθάινπ βιέπεηλ, νρ ὅζνο  

θαίλεηαη ηνῖο πνιινῖο, ηνζνῦηνλ αηὸλ θῂο 

εἶλαη ηῶ κεγέζεη ηνῦ  

θχθινπ, ἀιι᾿ πεξβαιεῖλ πνιιαπιάζηα ηῶ 

κέηξῳ πζαλ ηὴλ γλ;  

Οθ ἐπεηδὴ ηῆ πνίᾳ θηλήζεη, θαὶ ηνῖο 

ρξνληθνῖο ηε θαὶ ηνπηθνῖο  

δηαζηήκαζη, θαὶ ηαῖο ἐθιεηπηηθαῖο αἰηίαηο ηῆ 

δηαλνία δηὰ ηλ  

θαηλνκέλσλ ἀθνινπζήζαο, ζαῤῥλ 

ἀπνθαίλσλ ηὸ νὕησο ἔρεηλ; 

»Καὶ ηο ζειήλεο κείσζίλ ηε θαὶ αὔμεζηλ 

ππξεηνχ; 

»Δμίζνπ κ’ απηά ν γηαηξφο δηδάζθεηαη θαη 

απφ ην κάηη, παξαηεξψληαο απφ ηε  

κηα ην ζρήκα ηεο θαηαθιίζεψο ηνπ θη απφ 

ηελ άιιε ηελ αδπλακία ηνπ ζψκαηνο.  

Παξαηεξεί ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζψκαηνο, ην είδνο ηνπ ρξψκαηφο ηνπ,  

αλ αλ είλαη σρξφ ή πξαζηλσπφ, θαη ην 

βιέκκα ησλ νθζαικψλ, πνπ απηφκαηα  

θαλεξψλεη ηε ιχπε θαη ηνλ πφλν. 

Αιιά θαη ε αθνή δηδάζθεη ην γηαηξφ γηα 

παξφκνηα πξάγκαηα· θάλεη  

δηάγλσζε ηεο λφζνπ κε ηελ ππθλφηεηα ηεο 

αλαπλνήο θαη κε ην ζηελαγκφ πνπ  

βγαίλεη ηαπηφρξνλα κ’ απηήλ. Θα έιεγε 

κάιηζηα θαλείο φηη νχηε ε φζθξεζε ηνπ  

επηζηήκνλα κέλεη αρξεζηκνπνίεηε ζηε 

δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο· κε ηελ  

πνηφηεηα ηεο αλαπλνήο βξίζθεη ηελ 

αξξψζηεηα πνπ θξχβεηαη ζηα ζπιάγρλα  

ηνπ ζψκαηνο. 

»Άξα, ινηπφλ, αλ δελ ήηαλ παξνχζα ζε θάζε 

αηζζεηήξην κηα δχλακε λνεηηθή,  

ηί ζα κπνξνχζε λα καο δηδάμεη απφ κφλν ηνπ 

ην ρέξη, αθνχ δελ ζα θαζνδεγνχζε  

ε λφεζε ηελ αθή ζηε γλψζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ; ε ηί, επίζεο, ζα ζπλέβαιε ζηε  

γλψζε ηνπ δεηνπκέλνπ ε αθνή, εθφζνλ ήηαλ 

μέρσξα απφ ηε λφεζε, ή ην κάηη  

ή ε κχηε ή θάπνηα άιιε αίζζεζε, εάλ ε 

θαζεκηά ελεξγνχζε απφ κφλε ηεο;  

Αιιά, ην πην αιεζηλφ είλαη εθείλν ην νπνίν 

αλαθέξνπλ φηη είπε θάπνηνο απφ  

ηνπο κνξθσκέλνπο ηεο θνζκηθήο (έμσ, 

ζχξαζελ) παηδείαο· φηη, δειαδή, ν λνπο  

είλαη εθείλνο πνπ βιέπεη θαη αθνχεη. 

»Καη εάλ θαλείο δελ δερφηαλ φηη απηφ είλαη 

αιήζεηα, πέο κνπ, πψο εζχ,  

βιέπνληαο ηνλ ήιην, φπσο ζνπ έκαζε λα ηνλ 

βιέπεηο ν δάζθαιφο ζνπ, ζα έιεγεο  

φηη απηφο ζην κέγεζνο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ 

δελ είλαη ηφζν κεγάινο φζν  
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βιέπσλ, ἄιια δηδάζθεη δηὰ  

ηνῦ θαηλνκέλνπ πεξὶ ηὸ ζηνηρεῖνλ 

ζρεκάησλ, ηὸ, ἀθεγγ ηε εἶλαη  

αηὴλ θαηὰ ηὴλ ἰδίαλ θχζηλ, θαὶ ηὸλ 

πξφζγεηνλ θχθινλ πεξηπνιεῖλ·  

ιάκπεη δὲ ἀπὸ ηλ ιηαθλ ἀθηίλσλ, ὡο 

ἐπὶ ηλ θαηφπηξσλ γίλεζζαη  

πεθπθέλαη ηὸλ ἣιηνλ, ἐθ᾿ ἑαπηλ δερφκελα 

νθ ἰδίαο αγὰο  

ἀληηδίδσζηλ, ἀιιὰ ηνῦ ιηαθνῦ θσηὸο ἐθ 

ηνῦ ιείνπ θαὶ ζηίιβνληνο  

ζψκαηνο εἰο ηὸ ἔκπαιηλ ἀλαθισκέλνπ. 

Ὥζπεξ ηνῖο ἀλεμεηάζησο  

βιέπνπζηλ ἐμ αηο δνθεῖ ηο ζειήλεο 

εἶλαη ηὸ θέγγνο. 

»Γείθλπηαη δὲ ηὸ κὴ ἔρεηλ, ὅηη γηλνκέλε κὲλ 

ἀληηπξφζσπνο ηῶ ιίῳ  

θαηὰ δηάκεηξνλ ὅιῳ ηῶ πξὸο κο 

βιέπνληη θχθιῳ θαηαθσηίδεηαη·  

ἐλ ἐιάηηνλη δὲ ηῶ θαη᾿ αηὴλ ηφπῳ ζηηνλ 

πεξηνῦζα ηὸλ ἐλ ᾧ ἐζηη  

θχθινλ, πξὶλ ἅπαμ ηὸλ ἣιηνλ πεξηνδεῦζαη 

ηὸλ ἴδηνλ δξφκνλ, πιένλ ἠ  

δσδεθάθηο αηὴ ηὸλ θαη᾿ αηὴλ 

πεξηέξρεηαη. 

»Γηὸ ζπκβαίλεη κὴ ἀεὶ πεπιεξζζαη θσηὸο 

ηὸ ζηνηρεῖνλ· ν γὰξ κέλεη  

ἐλ ηῶ ππθλῶ ηο πεξηφδνπ δηελεθο 

ἀληηπξφζσπνο ηῶ δηά πνιινῦ  

πεξηηφληη ηφλ ἴδηνλ πφινλ,  δη᾿ ὀιίγνπ 

πνιιάθηο ηφλ ἑαπηο  

πεξηζένπζα· ἀιι᾿ ὥζπεξ  θαη᾿ εζεῖαλ ὡο 

πξφο ηφλ ἣιηνλ  

ἀληηπξφζσπνο ζέζηο, ἅπαλ ηὸ πξὸο κο 

ηο ζειήλεο κέξνο δηὰ ηλ  

ιηαθλ ἀθηίλσλ πεθσηηζκέλνλ ἐπνίεζελ, 

νὕησο ὅηαλ ἐπὶ ηὰ πιάγηα  

γίλεηαη ηνῦ ιίνπ ηνῦ ἀεὶ θαη᾿ αηὸλ 

γηλνκέλνπ ηο ζειήλεο  

κηζθαηξίνπ δηαιακβαλνκέλνπ ηῆ ηνῦ 

ἀθηίλσλ πεξηβνιῆ, ηὸ πξὸο  

κο θαη᾿ ἀλάγθελ ἀπνζθηάδεηαη, 

ἀληηκεζηζηακέλεο ηο ιακπεδφλνο  

ἀπὸ ηνῦ κὴ δπλακέλνπ πξὸο ηὸλ ἣιηνλ 

λνκίδνπλ νη πνιινί, αιιά μεπεξλά ζε 

πνιιαπιάζην αξηζκφ ην κέγεζνο φιεο  

ηεο γεο; Γελ ηζρπξίδεζαη κε απηνπεπνίζεζε 

φηη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα, δηφηη  

κειέηεζεο κε ηε λφεζε ηα θαηλνκέλα, ηελ 

νπνηαδήπνηε θίλεζε, ηα ρξνληθά θαη  

ηνπηθά δηαζηήκαηα θαη ηηο αηηίεο ησλ 

εθιείςεσλ; 

»Καη φηαλ βιέπεηο ηελ έιιεηςε ή ην γέκηζκα 

ηεο ζειήλεο, δηδάζθεζαη άιιεο  

αιήζεηεο απφ ηα θαηλφκελα ηνπ ζρήκαηνο 

ηεο ζειήλεο· φηη ζηε θχζε ηεο είλαη  

είλαη αθεγγήο (εηεξφθσηε) θαη πεξηθέξεηαη 

γχξσ απφ ηε γε· ιάκπεη κε ην θσο  

πνπ δέρεηαη απφ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ –φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηνπο θαζξέθηεο πνπ  

δέρνληαη πάλσ ηνπο ηνλ ήιην θαη δελ 

εθπέκπνπλ δηθφ ηνπο θσο,  

αιι’ αληαλαθινχλ πξνο ηα πίζσ ην ειηαθφ 

θσο εμαηηίαο ηε ιείαο θαη ζηηιπλήο  

επηθάλεηάο ηνπο. Απηνί φκσο πνπ βιέπνπλ 

ηα πξάγκαηα ρσξίο λα ηα εμεηάζνπλ  

θαιά, πηζηεχνπλ φηη ην θσο πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηε ζειήλε. 

»Απνδεηθλχεηαη βέβαηα φηη ε ζειήλε δελ 

έρεη δηθφ ηεο θσο απφ ην φηη, φηαλ  

βξίζθεηαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηα ζηνλ ήιην, 

θσηίδεηαη ζ’ φιν ηεο ηνλ θχθιν  

πνπ βιέπνπκε εκείο· επεηδή φκσο ην 

δηάζηεκα πνπ πεξηθέξεηαη είλαη κηθξφηεξν,  

θάλεη πην γξήγνξα ηνλ θχθιν ηνπ εαπηνχ 

ηεο, πξνηνχ ν ήιηνο θάλεη ην δηθφ ηνπ  

κία θνξά· έηζη πεξηηξέρεη ηνλ εαπηφ ηεο 

πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα θνξέο. 

»Γη’ απηφ ζπκβαίλεη λα κελ είλαη γεκάηε 

πάληα κε θσο ε ζειήλε· δηφηη ε ζέζε  

ηεο δελ δηαηεξείηαη ζπλερψο απέλαληη ζηνλ 

ήιην ιφγσ ηεο ηαρείαο πεξηζηξνθήο  

ηεο. Δλψ ν ήιηνο θάλεη πνιχ ρξφλν λα 

πεξηζηξαθεί γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ε  

ζειήλε θάλεη πνιχ ιίγν θαη πεξηζηξέθεηαη 

πνιιέο θνξέο. Έηζη, φπσο ε ζέζε  

αθξηβψο απέλαληη απφ ηνλ ήιην, θάλεη λα 
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βιέπεηλ κέξνπο ἐπὶ ηὸλ ἀεὶ θαη᾿  

ἐθεῖλνλ γηλφκελνλ, ἕσο ἂλ πνβζα θαη᾿ 

εζεῖαλ ηὸλ ιηαθὸλ θχθινλ  

θαηὰ λψηνπ ηὴλ ἀθηῖλα δέμεηαη, θαὶ νὕησ 

ηνῦ ἄλσζελ κηζθαηξίνπ  

πεξηιακθζέληνο ἀφξαηνλ πνηεῖ ηὸ πξὸο 

κο κέξνο, ηὸ εἶλαη θαζφινπ  

ηῆ ἰδίᾳ θχζεη ἀθεγγὲο θαὶ ἀθψηηζηνλ· ὅπεξ 

δὴ παληειὴο ηνῦ ζηνηρείνπ  

κείσζηο ιέγεηαη. Δἰ δὲ παξέιζῃ πάιηλ ηὸλ 

ἣιηνλ θαηὰ ηὴλ ἰδίαλ ηνῦ  

δξφκνπ θίλεζηλ, θαὶ ἐθ πιαγίνπ γέλνηην ηῆ 

ἀθηῖλη, ηὸ πξὸ ὀιίγνπ  

ἀιακπὲο πνιάκπεηλ ἄξρεηαη, ηο ἀθηῖλνο 

ἀπὸ ηνῦ πεθσηηζκέλνπ  

πξὸο ηὸ ηέσο ἀθαλὲο κεηηνχζεο. 

»Ὁξᾶο νἷφλ ζνη γίλεηαη  ὄςηο δηδάζθαινο, 

νθ ἄλ ζνη παξαζρνκέλε δη᾿  

ἑαπηο ηλ ηνηνχησλ ηὴλ ζεσξίαλ, εἰ κή ηη 

νὖλ ηὸ δηὰ ηλ ὄςεσλ  

βιέπσλ, ὃ ηνῖο θαη᾿ αἴζζεζηλ 

γηλσζθνκέλνηο νἷφλ ηηζηλ ὁδεγνῖο  

θερξεκέλνλ δηὰ ηλ θαηλνκέλσλ, ἐπὶ ηὰ κὴ 

βιεπφκελα δηαδχεηαη; Σί  

δεῖ πξνζηηζέλαη ηὰο γεσκεηξηθὰο ἐθφδνπο 

δηὰ ηλ αἰζζεηλ  

ραξαγκάησλ, πξὸο ηὰ πὲξ αἴζζεζηλ κο 

ρεηξαγσγνχζαο, θαὶ κπξία  

ἐπὶ ηνχηνηο ἄιια, δη᾿ ὧλ ζπλίζηαηαη δηὰ 

ηλ ἐλ κῖλ ζσκαηηθο  

ἐλεξγνπκέλσλ ηο ἐγθεθξπκκέλεο ηῆ θχζεη 

κλ λνεξο νζίαο ηὴλ  

θαηάιεςηλ γίλεζζαη». 

13. ΓΡΖΓ. «Σί δὲ, εἶπνλ, εἰ ὥζπεξ θνηλὸλ 

κέλ ἐζηηλ ἐπὶ ηο αἰζζεηο ηλ  

ζηνηρείσλ θχζεσο ηὸ ιδεο, δηαθνξὰ δὲ 

θαηὰ ηὸ ἰδίαδνλ ἐλ ἑθάζηῳ  

εἴδεη ηο ὕιεο πνιιὴ ἣ ηε γὰξ θίλεζηο 

αηνῖο ἐθ ηνῦ ἐλαληίνπ ἐζηὶλ,  

ηνῦ κὲλ ἀλσθεξνῦο ὄληνο, ηνῦ δὲ ἐπὶ ηνῦ 

θάησ βξίζνληνο, ηὸ δὲ εἶδνο  

ν ηὸ αηὸ, θαὶ  πνηφηεο δηάθνξνο ἔλ ηηλη, 

ηνχησλ θαηὰ ηὸλ ιφγνλ  

ζπλνπζησκέλελ ηηο εἶλαη ιέγνη δχλακηλ, ηὴλ 

θσηίδεηαη απφ ηηο αθηίλεο ηνπ φιν ην  

κέξνο ηεο ζειήλεο πνπ βιέπνπκε εκείο, έηζη 

θαη φηαλ βξίζθεηαη ζηα πιάγηα  

ηνπ ήιηνπ, ηφηε ην εκηζθαίξην ηεο ζειήλεο 

πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηνλ  

ήιην δέρεηαη ηηο αθηίλεο ηνπ, ελψ ην 

ζηξακκέλν ζε καο αλαγθαζηηθά  

βξίζθεηαη ζηε ζθηά· ε ιακπξφηεηα 

αθαηξείηαη απφ ην κέξνο εθείλν ηεο  

ζειήλεο πνπ δελ κπνξεί λα βιέπεη πξνο ηνλ 

ήιην θαί δίλεηαη ζ’εθείλν ην κέξνο  

πνπ είλαη πάληα απέλαληη απφ ηνλ ήιην· έσο 

φηνπ ε ζειήλε πεξάζεη θαηεπζείαλ  

απέλαληη ζηνλ ήιην θαη δερζεί ηηο αθηίλεο 

ηνπ ζην λφηην κέξνο ηεο, νπφηε  

θσηίδεηαη ην πάλσ απ’ απηφ εκηζθαίξην θαη 

γίλεηαη αφξαην ην δηθφ καο, δηφηη  

απφ ηε θχζε ηνπ ην δεχηεξν είλαη ρσξίο 

θσο. Σν θαηλφκελν απηφ ιέγεηαη  

νιηθή κείσζε ηνπ ζψκαηνο ηεο ζειήλεο. 

Δάλ πάιη πεξάζεη ηνλ ήιην ζηε  

δηαδξνκή ηεο θηλήζεψο ηεο θαη δερζεί 

πιάγηα ηηο αθηίλεο ηνπ, ηφηε απηφ πνπ  

πξηλ ιίγν ήηαλ αθψηηζην αξρίδεη λα ιάκπεη, 

δηφηη νη αθηίλεο πέθηνπλ απφ ην  

θσηηζκέλν ζην πξψελ αθψηηζην κέξνο ηεο. 

»Βιέπεηο πφζα πξάγκαηα ζνπ δηδάζθεη ε 

φξαζε; Μφλε ηεο δελ ζα ζνπ  

πξφζθεξε ηε γλψζε φισλ απηψλ, εάλ δελ 

ππήξρε θάηη πνπ βιέπεη κε ηα κάηηα·  

απηφ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ησλ 

αηζζήζεσλ ζαλ θάπνην νδεγφ ψζηε λα  

λα εηζέιζεη κ’ απηά πνπ βιέπεη ζ’ απηά πνπ 

δελ βιέπεη. Πξέπεη αθφκε λα  

πξνζζέζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο κε ηα θαηλνκεληθά ζρήκαηα  

καο νδεγνχλ ζηα ππεξαηζζεηά· θαη πέξα απ’ 

απηέο κχξηα άιια,  

ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη κε ηηο ζσκαηηθέο 

καο ελέξγεηεο θαηαλννχκε  

ηελ θξπθή κέζα καο λνεξή νπζία». 

«Σί, είπα εγψ, εάλ φπσο είλαη θνηλφ ζηνηρείν 

ζηε θχζε ησλ αηζζεηψλ ε χιε  
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ηὰο λνεηηθὰο ηαχηαο  

θαληαζίαο ηε θαὶ θηλήζεηο, ἐθ θπζηθο 

ἰδηφηεηφο ηε θαὶ δπλάκεσο  

ἐλεξγνῦζαλ; 

»Οἷα δὴ πνιιὰ βιέπνκελ πὸ ηλ 

κεραλνπνηλ ἐλεξγνχκελα, ἐθ᾿ ὧλ  

 ὕιε ηερληθο δηαηεζεῖζα κηκεῖηαη ηὴλ 

θχζηλ, νθ ἐλ ηῶ ζρήκαηη κφλῳ  

θζφγγνλ ηηλὰ δεηθλῦζα ηὸ ὅκνηνλ, ἀιιὰ θαὶ 

ἐλ ἄιινηο· θαί γάξ ἐλ  

θηλήζεη γίλεηαη, θαὶ θζφγγνλ ηηλά 

πνθξίλεηαη, ρνῦληνο ἐλ ηῶ  

θσλεηηθῶ κέξεη ηνῦ κεραλήκαηνο, θαὶ 

νδέ πνπ λνεηήλ ηηλα δχλακηλ  

γηλνκέλνηο ἐλζεσξνῦκελ ηὴλ θαζ᾿ ἕθαζηνλ 

ἐξγαδνκέλελ ηὸ ζρκα, ηὸ  

εἶδνο, ηὸλ ἤρνλ, ηὴλ θίλεζηλ. 

»Δἰ ηαῦηα ιέγνκελ θαὶ πεξὶ ηὸ κεραληθὸλ 

ηνῦην ηο θχζεσο κλ  

ὄξγαλνλ, κεδεκηο θαηὰ ηὸ ἰδηάδνλ λνεηο 

νζίαο ἐγθεθξακέλεο  

γίλεζζαη, ἀιιά ηηλνο ηῆ θχζεη ηλ ἐλ κῖλ 

ζηνηρείσλ θηλεηηθο  

δπλάκεσο ἐγθεηκέλεο, θαὶ ηο ηνηαχηεο 

ἐλεξγείαο ἀπνηέιεζκα εἶλαη ἢ  

νδέλ ἄιιν ἢ θίλεζίο ηηο ὁξκεηηθή πεξί ηήλ 

γλζηλ ηλ  

ζπνπδαδνκέλσλ ἐλεξγνπκέλε, ηί ἄλ κιινλ 

δηά ηνχηνπ ηφ εἶλαη ἐθ᾿  

ἑαπηο ηὴλ λνεηὴλ ἐθείλελ θαὶ ἀζψκαηνλ 

ηο ςπρο νζίαλ  

ἀπνδεηθλχνηην, ἠ ηὸ κεδφισο εἶλαη;». 

14. ΜΑΚΡ. «Ἡ δὲ, πκκαρεῖ, θεζὶ, ηῶ 

ιφγῳ θαὶ ηὸ πφδεηγκα, θαὶ   

θαηαζθεπὴ πζα ηο ἀλζππελερζείζεο κῖλ 

ἀληηῤῥήζεσο ν κηθξὰ  

ζπληειέζεη πξὸο ηὴλ ηλ λνεζέλησλ κῖλ 

βεβαηφηεηα». 

ΓΡΖΓ. «Πο νὖλ ηνῦην ιέγεηο;».  

ΜΑΚΡ. «Ὅηη ηνη, θεζὶ, ηὸ νὕησο εἰδέλαη 

κεηαρεηξίδεζζαί ηη θαὶ  

δηαηηζέλαη ηὴλ ἄςπρνλ ὕιελ, ὡο ηὴλ 

αιιά θαη ε δηαθνξά ηεο χιεο ζε θάζε είδνο 

είλαη κεγάιε εμαηηίαο ηεο  

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη 

ε θίλεζή ηνπο παξνπζηάδεη  

αληηζέζεηο, δηφηη άιιν πάεη πξνο ηα πάλσ, 

άιιν πάιη πάεη πξνο ηα θάησ θαη ην  

είδνο ηνπο δελ είλαη ην ίδην θαη ε πνηφηεηά 

ηνπο δηαθνξεηηθή, ζα κπνξνχζε λα  

πεη θάπνηνο φηη ε δχλακή ηνπο είλαη 

ζπζζσκαησκέλε ζχκθσλα κε ην ιφγν ηνπο  

θαη ελεξγεί ηηο λνεηηθέο απηέο θαληαζίεο θαη 

θηλήζεηο απφ ηε θπζηθή ηδηφηεηα  

θαη δχλακε ησλ ζηνηρείσλ; 

»Παξαδείγκαηα ηέηνηα βιέπνπκε πνιιά λα 

θάλνπλ νη κεραληθνί, νη νπνίνη κε  

ηε ηερληθή ηνπο θάλνπλ ηελ χιε λα κηκείηαη 

ηε θχζε. Γελ δείρλεη ηελ  

νκνηφηεηα κφλν ζην ζρήκα αιιά θαη ζε 

άιια· δηφηη θαη θηλείηαη  

θαη παξάγεη θάπνην θζφγγν, ν νπνίνο ερεί 

ζην θσλεηηθφ κέξνο  

ηνπ κεραλήκαηνο θαη πνπζελά ζηα γηλφκελα 

δελ θαληαδφκαζηε θάπνηα  

λνεηηθή δχλακε πνπ ζην θαζέλα λα 

δεκηνπξγεί ην ζρήκα, ην είδνο,  

ηνλ ήρν θαη ηελ θίλεζε. 

»Κη αλ απηά ιέκε φηη ζπκβαίλνπλ ζηα 

κεραληθά φξγαλα ηεο θχζεψο καο,  

ρσξίο λα ππάξρεη θακηά λνεηηθή νπζία πνπ 

λα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηα  

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο· αιιά κε ην λα 

ππάξρεη ζηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ  

καο θάπνηα δχλακε πνπ δίλεη θίλεζε, θαη 

απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηάο ηεο είλαη  

ηίπνηε άιιν παξά κηα θίλεζε νξκεηηθή πνπ 

ελεξγεί γηα λα γλσξίζεη  

ηα πξάγκαηα πνπ εξεπλά· κε απηφ ηί ζα 

απνδεηθλχνληαλ πεξηζζφηεξν, φηη ε  

λνεηή εθείλε θαη αζψκαηε νπζία ηεο ςπρήο 

ππάξρεη αθ’ εαπηνχ ηεο  

ή φηη δελ ππάξρεη θαζφινπ;». 

Δθείλε είπε: «Σν παξάδεηγκά ζνπ ηαηξηάδεη 

κε ηα επηρεηξήκαηά ζνπ, αιιά  
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ἐλαπνηηζεῖζαλ ηνῖο κεραλήκαζη  

ηέρλελ κηθξνῦ δεῖλ ἀληὶ ηο ςπρο ηῆ ὕιῃ 

γίλεζζαη, δη᾿ ὧλ θίλεζίλ ηε  

θαὶ ἤρνλ, θαὶ ζρήκαηα, θαὶ ηὰ ηνηαῦηα 

θαζππνθξίλεηαη, ἀπφδεημηο ἂλ  

εἴε ηνῦ εἶλαί ηη ηνηνῦηνλ ἐλ ηῶ ἀλζξψπῳ, ᾧ 

ηαῦηα πέθπθε δηὰ ηο  

ζεσξεηηθο θαὶ ἐθεπξεηηθο δπλάκεσο 

θαηαλνεῖλ ηε ἐλ ἑαπηῶ θαὶ  

πξνθαηαζθεπάδεηλ ηῆ δηαλνίᾳ ηὰ 

κεραλήκαηα, εἶζ᾿ νὕησο εἰο ἐλέξγεηαλ  

δηὰ ηο ηέρλεο ἄγεηλ, θαὶ δηὰ ηο ὕιεο 

δεηθλχεηλ ηὸ λφεκα. 

»Πξηνλ γὰξ ὅηη πλεχκαηφο ἐζηη ρξεία 

πξὸο ηὴλ ἐθθψλεζηλ,  

θαηελφεζελ· εἶζ᾿ ὅπσο ἂλ ἐπηλνεζείε 

πλεῦκα ηῶ κεραλήκαηη ηῶ  

ινγηζκῶ πξνεμήηαζε, ηὴλ ηλ ζηνηρείσλ 

θχζηλ ἐπηζθεςάκελνο, ὅηη  

νδὲλ θελὸλ ἐλ ηνῖο νὖζίλ ἐζηηλ, ἀιιὰ πξὸο 

ηὸ βαξχηεξνλ παξαζέζεη  

θελὸλ ηὸ θνῦθνλ λνκίδεηαη, ἐπεὶ θαὶ αηὸο 

ἐθ᾿ ἑαπηνῦ θαη᾿ ἰδίαλ  

πφζηαζηλ κεζηφο ηε ὁ ἀὴξ θαὶ πιήξεο 

ἐζηί. Γηάθελνλ γὰξ ηὸ ἀγγεῖνλ  

ἐθ θαηαρξήζεσο ιέγεηαη. Ὅηαλ γὰξ ηνῦ 

γξνῦ θελὸλ ᾖ, νδὲλ ἥηηνλ  

κεζηὸλ ἀέξνο πεπαηδεπκέλνο θαὶ ηνῦην 

ιέγεη. 

»εκεῖνλ δὲ ηὸλ ἐπαρζέληα ηῆ ιίκλῃ 

ἀκθνξέα κὴ εζὺο πιεξνῦζζαη  

ηνῦ ὕδαηνο, ἀιι᾿ ἐπηπνιάδεηλ ηὰ πξηα, 

ηνῦ ἐλαπεηιεκκέλνπ ἀέξνο  

ἐπὶ ηὸ ἄλσ ηὸ θνῖινλ ἀλέρνληνο, ἕσο ἂλ 

πηεζζεὶο ὁ ἀκθνξεὺο ηῆ ρεηξὶ  

ηνῦ ἀξπνκέλνπ ἐλ ηῶ βάζεη γίλεηαη, θαὶ 

ηνῦην δέμεηαη ηῶ ζηφκαηη ηὸ  

ὕδσξ· νὗ γηλνκέλνπ δείθλπηαη ηὸ κὴ θελὸλ 

αηὸλ εἶλαη θαὶ πξὸ ηνῦ  

ὕδαηνο. 

»Μάρε γάξ ηηο πεξὶ ηῶ ζηφκαηη ηλ δχν 

ζηνηρείσλ ὁξηαη, ηνῦ κὲλ  

ὕδαηνο πὸ βάξνπο ἐπὶ ηὸ θνῖινλ 

φιε ε επηρεηξεκαηνινγία ηεο αληηξξήζεσο 

ζηα δηθά πνπ παξνπζηάδεηαη, ζ’  

απνηειέζεη κεγάιε επηβεβαίσζε ησλ 

απφςεψλ καο». 

«Πψο ηζρπξίδεζαη θάηη ηέηνην;». 

«Γηφηη, απαληά εθείλε, ην λα γλσξίδεηο λα 

ρξεζηκνπνηείο θαη λα δηαζέηεηο ηελ  

άςπρε χιε θάπσο έηζη, ψζηε ε ηέρλε πνπ 

ζπγθξνηεί ηα κεραλήκαηα λα έρεη  

ζρεδφλ ηε ζέζε ηεο ςπρήο ζηελ χιε θαη λα 

δεκηνπξγεί κ’ απηά θίλεζε,  

ήρν, ζρήκαηα θαη ηηο παξφκνηεο 

απνκηκήζεηο, απηφ απνηειεί απφδεημε φηη 

θάηη  

ηέηνην ππάξρεη θαη ζηνλ άλζξσπν. Μ’ απηφ 

παξνπζηάδεηαη ν άλζξσπνο, κε ηε  

ζεσξεηηθή θαη εθεπξεηηθή δχλακή ηνπ, λα 

επηλνεί κέζα ηνπ θαη λα  

πξνθαηαζθεπάδεη κε ηε ζθέςε ηα 

κεραλήκαηα· έπεηηα, κε ηελ ηέρλε, ηα ζέηεη  

ζε ελέξγεηα θαη πινπνηεί εθείλν πνπ είρε ζην 

λνπ ηνπ. 

»Καη πξψηα αληηιήθζεθε φηη είρε αλάγθε 

απφ αέξα γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ  

εθθψλεζε. Έπεηηα, γηα λα παξάγεη αέξα κε 

ην κεράλεκα, εμέηαζε πξψηα κε ηε  

ζθέςε θαη εξεχλεζε ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ· 

βξήθε φηη δελ ππάξρεη θαλέλα  

θελφ ζηα φληα, αιιά ην ειαθξχηεξν 

ζεσξείηαη θελφ κφλν ζε ζχγθξηζε κε ην  

βαξχηεξν. Γηφηη, θαη ν ίδηνο ν αέξαο ζηελ 

ηδηαίηεξε ηδηνζπζηαζία ηνπ  

είλαη γεκάηνο θαη πιήξεο. Καηαρξεζηηθά 

κάιηζηα ιέκε φηη ην δνρείν είλαη  

άδεην. Κη φηαλ είλαη άδεην απφ ην πγξφ 

πεξηερφκελφ ηνπ, ν κνξθσκέλνο  

άλζξσπνο πάιη ζα πεη φηη είλαη γεκάην, απφ 

αέξα. 

»Απφδεημε απηνχ απνηειεί θαη ην φηη, φηαλ 

ξίμνπκε έλαλ ακθνξέα ζηε ιίκλε,  

λα κε γεκίδεη ακέζσο λεξφ αιιά ζηελ αξρή 

λα επηπιέεη· δηφηη ν πεξηερφκελνο  
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βηαδνκέλνπ ηε θαὶ εἰζξένληνο, ηνῦ δὲ  

ἀέξνο ηνῦ ἐλαπεηιεκκέλνπ ηῶ θνίιῳ δηὰ 

ηνῦ αηνῦ ζηφκαηνο ἐπὶ ηὸ  

ἔκπαιηλ ζπλζιηβνκέλνπ πεξὶ ηὸ ὕδσξ, θαὶ 

ἀλαῤῥένληνο, ὡο θαὶ  

ἀλαθφπηεζζαη δηὰ ηνχηνπ θαὶ ἀλαθνριάδεηλ 

ηὸ ὕδσξ πεξηαθξίδνλ ηῆ  

βίᾳ ηνῦ πλεχκαηνο. 

»Σαῦηα νὖλ θαηελφεζε, θαὶ ὅπσο ἂλ 

ἐληεζείε πλεῦκα ηῶ κεραλήκαηη  

δηὰ ηο ηλ ζηνηρείσλ θχζεσο ἐπελφεζε. 

Κνῖινλ γάξ ηη ἐθ ζηεγαλο  

ὕιεο θαηαζθεπάζαο, θαὶ παληαρφζελ ηὸλ ἐλ 

αηῶ ἀέξα πεξηζρὼλ  

ἀδηάπλεπζηνλ, ἐπάγεη ηὸ ὕδσξ δηὰ 

ζηφκαηνο ηῶ θνίιῳ, θαηὰ ηὸ  

κέηξνλ ηο ρξείαο ηὸ πνζὸλ ζπκκεηξήζαο 

ηνῦ ὕδαηνο, εἶζ᾿ νὕησο ἐπὶ 

ηὸλ παξαθείκελνλ αιὸλ δίδσζη θαηὰ ηὸ 

ἀληηθείκελνλ ηῶ ἀέξη ηὴλ  

δίνδνλ, ἐθζιηβφκελνο δὲ ηῶ ὕδαηη 

βηαηφηεξνλ ὁ ἀὴξ πλεῦκα γίλεηαη·  

ὅπεξ ἐθπίπηνλ ηῆ θαηαζθεπῆ ηνῦ αινῦ 

ηὸλ ἤρνλ πνηεῖ. 

»Ἆξ᾿ ν θαλεξο δείθλπηαη δηὰ ηλ 

θαηλνκέλσλ, ὅηη ἔζηη ηηο ἐλ ηῶ  

ἀλζξψπῳ λνῦο ἄιιν ηη παξὰ ηὸ 

θαηλφκελνλ, ὁ ηῶ ἀεηδεῖ ηε θαὶ λνεξῶ  

ηο ἰδίαο θχζεσο ηαῦηα ἐλ ἑαπηῶ 

πξνθαηαζθεπάδσλ ηαῖο ἐπηλνίαηο,  

εἶζ᾿ νὕησο δηὰ ηο ιηθο πεξεζίαο εἰο ηὸ 

ἐκθαλὲο ἄγσλ ηὴλ ἔλδνλ  

ζπζηζαλ δηάλνηαλ; 

»Δἰ γὰξ ἤλ θαηὰ ηὸλ ἀληηηεζέληα ιφγνλ 

κῖλ ηῆ θχζεη ηλ ζηνηρείσλ  

ηὰο ηνηαχηαο ζαπκαηνπνηίαο ινγίδεζζαη, 

αηνκάησο ἂλ κῖλ ζπλέζηε  

πάλησο ηὰ κεραλήκαηα· θαὶ νὔηε ὁ ραιθὸο 

ηὴλ ηέρλελ ἀλέκελελ εἰο ηὸ  

γελέζζαη ἀλδξνείθεινλ, ἀιι᾿ εζὺ ἂλ 

ηνηνῦηνο ἐθ θχζεσο ἤλ· νδ᾿ ἂλ  

ηνῦ αινῦ πξὸο ηὸλ ἤρνλ ὁ ἀὴξ ἐδεήζε, 

αέξαο ζπγθξαηεί ην θνίιν δνρείν πξνο ηα 

πάλσ, έσο φηνπ πηεζηεί ν ακθνξέαο  

απφ ην ρέξη απηνχ πνπ αληιεί λεξφ· έηζη 

βπζίδεηαη, θαη ηφηε γεκίδεη λεξφ απφ  

ην ζηφκην. Μ’ απηά απνδεηθλχεηαη φηη ην 

δνρείν δελ είλαη θελφ πξηλ γεκίζεη κε  

λεξφ. 

ην ζηφκην ηνπ δνρείνπ γίλεηαη έλα είδνο 

κάρεο κεηαμχ ησλ δχν ζηνηρείσλ· ην  

λεξφ απφ ηε κηα ζαλ βαξχηεξν πηέδεηαη πξνο 

ηα θάησ θαη ξέεη κέζα ζην δνρείν·  

θη απφ ηελ άιιε ν αέξαο πνπ βξίζθεηαη κέζα 

ζην δνρείν, επεηδή πηέδεηαη απφ  

ην λεξφ, αλεβαίλεη πξνο ην ίδην ζηφκην κε 

νξκή θαη εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηνπ  

λεξνχ· γη’ απηφ, κε ηε δχλακή ηνπ ν αέξαο, 

θάλεη ην λεξφ λα θνπζθψλεη θαη  

λ’ αθξίδεη. 

»ια απηά, ινηπφλ, ηα θαηαλφεζε ν 

άλζξσπνο. Γη’ απηφ επηλφεζε ηξφπν πψο,  

κε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεσο, ζα εηζέξρεηαη ν 

αέξαο ζην κεράλεκα. Καηαζθεχαζε  

έλα θνίισκα απφ ζηεξεή χιε θαη πεξηφξηζε 

απ’ φιεο ηηο πιεπξέο ηνλ αέξα, λα  

κελ κπνξεί λα βγεη έμσ. Έπεηηα, έρπζε λεξφ 

απφ ην ζηφκην ζην θνίισκα, αθνχ  

ην κέηξεζε λα είλαη ζηελ απαηηνχκελε 

πνζφηεηα· θαηφπηλ, δίλεη κε ηνλ  

παξαθείκελν απιφ δηέμνδν ζηνλ αέξα απφ 

ηελ αληίζεηε πιεπξά·  

θαη ν αέξαο κε ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ γίλεηαη 

δπλαηφο άλεκνο, ν νπνίνο  

εμεξρφκελνο παξάγεη ήρν κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ απινχ. 

»Απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, μεθάζαξα απφ ηα 

θαηλφκελα φηη ππάξρεη κέζα  

ζηνλ άλζξσπν λνπο, δηαθνξεηηθφο απφ ηα 

νξαηά· ν λνπο, κε ηελ αφξαηε θαη  

λνεξή θχζε ηνπ, πξνθαηαζθεπάδεη κε ηελ 

ζθέςε ηνπ απηά (ηα θαηλφκελα) θαη  

ζηε ζπλέρεηα κε ηελ χιε παξνπζηάδεη πξνο 

ηα έμσ εθείλα πνπ ζρεδίαζε κε  
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ἀιιὰ πάληνηε ἂλ ἐθ᾿ ἑαπηνῦ  

ἢρεη θαηὰ ηὸ ζπκβλ, ῥέσλ ηε θαὶ 

θηλνχκελνο· ηνῦ ηε ὕδαηνο νθ ἂλ ἤλ  

βεβηαζκέλε δηὰ ζσιλνο  πξὸο ηφ ἄλσ 

θνξὰ, ηο ηέρλεο ἐθ  

πηεζκάησλ εἰο ηὸ παξὰ θχζηλ 

ἀλαζιηβνχζεο ηὴλ θίλεζηλ· ἀιι᾿  

αηνκάησο ἀλίε ηὸ ὕδσξ πάλησο πξὸο ηὸ 

κεράλεκα, ηῆ ἰδίᾳ θχζεη  

ἐπὶ ηὸ ἄλσ ὀρεηεγνχκελνλ. 

»Δἰ δὲ ηνχησλ θαηὰ ηὸ αηφκαηφλ ἐζηηλ 

νδὲλ πὸ ηο ηλ ζηνηρείσλ  

θχζεσο ἐλεξγνχκελνλ, ἀιιὰ ηέρλῃ πξὸο ηὸ 

δνθνῦλ ἕθαζηνλ ἄγεηαη·  

 δὲ ηέρλε δηάλνηά ἐζηηλ αζθαιήο πξφο 

ηηλα ζθνπφλ ἐλεξγνπκέλε δηά  

ηο ὕιεο,  δέ δηάλνηα λνῦ ηίο ἐζηη νἰθεία 

θίλεζίο ηε θαὶ ἐλέξγεηα, ἄξα  

θαὶ δηὰ ηλ ἀληηζέησλ κῖλ ηὸ ἄιιν ηη 

παξὰ ηὸ θαηλφκελνλ εἶλαη  

ηὸλ λνῦλ  ἀθνινπζία ηλ εἰξεκέλσλ 

ἀπέδεημελ». 

15. ΓΡΖΓ. «γὼ δὲ, ηνῦην κὲλ νὕησο ἔρεηλ 

θεκὶ θαὶ αηὸο, ηὸ κὴ  

ηαηὸλ εἶλαη ηῶ θαηλνκέλῳ ηὸ κὴ 

θαηλφκελνλ· ν κὴλ ηὸ δεηνχκελνλ  

ἐλ ηῶ ιφγῳ ηνχηῳ βιέπσ, νὔπσ γάξ κνη 

διφλ ἐζηηλ, ὅ ηί πνηε ρξὴ  

λνκίδεηλ ἐθεῖλν εἶλαη ηὸ κὴ θαηλφκελνλ, 

ἀιι᾿ ὅηη κὲλ ιηθφλ ηη νθ ἔζηηλ  

ἐδηδάρζελ ηῶ ιφγῳ· νδέπσ δὲ ἔγλσλ, ὅ ηη 

πεξὶ αηνῦ πξνζήθεη  

ιέγεηλ· ἐγὼ δὲ ηνῦην κάιηζηα ἐδεφκελ 

καζεῖλ, νρ ὅηη νθ ἔζηηλ,  

ἀιι᾿ ὅπεξ ἐζηίλ. 

16. ΜΑΚΡ. Ἡ δὲ, «πνιιὰ, θεζὶ, θαὶ πεξὶ 

πνιιλ νὕησ καλζάλνκελ ἐλ  

ηῶ κὴ ηφδε ηη ιέγεηλ εἶλαη αηὸ ηὸ εἶλαη ηνῦ 

δεηνπκέλνπ, ὅ ηί πνηέ ἐζηη  

δηεξκελεχνληεο. Ἀπφλεξνλ γὰξ εἰπφληεο 

ηὸλ ἀγαζὸλ παξεζηήθακελ,  

θαὶ ἄλαλδξνλ ὀλνκάζαληεο ηὸλ δεηιὸλ 

ἐγλσξίζακελ, θαὶ πνιιὰ  

ην λνπ ηνπ. Έηζη δελ είλαη; 

»Γηφηη, εάλ, ζχκθσλα κε φζα ιέλε νη 

αληηηηζέκελνη, ήηαλ δπλαηφλ απηά ηα  

ζαπκαζηά γεγνλφηα λα η’ απνδψζνπκε ζηε 

θχζε ησλ ζηνηρείσλ, ηφηε απφ κφλα  

ηνπο ζα δεκηνπξγνχληαλ ηα κεραλήκαηα. 

Γελ ζα πεξίκελε ν ραιθφο ηελ ηέρλε  

γηα λα ζρεκαηίζεη άγαικα, αιιά επζχο απφ 

ηε θχζε ηνπ ζα γηλφηαλ. Οχηε ν  

αέξαο ζα ρξεηαδφηαλ ηνλ απιφ γηα λα 

παξάγεη ήρν, αιιά πάληνηε απφ κφλνο  

ηνπ ζα ηνλ παξήγε κε ηελ ξένπζα θίλεζή 

ηνπ. Οχηε πάιη ην λεξφ, γηα λά ηξέμεη  

πξνο ηα πάλσ, ζα πηέδνληαλ απφ ζσιήλα κε 

ηερληθή πίεζε πνπ ζπξψρλεη  

ην λεξφ λα θηλεζεί κε ηξφπν πνπ μεπεξλά ηε 

θχζε ηνπ· αιιά,  

απφ κφλν ηνπ ζ’ αλέβαηλε ην λεξφ πξνο ην 

κεράλεκα, γηαηί ζα ην έζπξσρλε  

πξνο ηα πάλσ ε ίδηα ε θχζε ηνπ. 

»Δάλ, ινηπφλ, ηίπνηε απ’ απηά δελ γίλεηαη 

απηφκαηα θαη δελ ελεξγεί απφ ηα ίδηα  

ηα ζηνηρεία ηεο θχζεσο, αιιά ην θαζέλα 

ελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηε ζέιεζε, κε  

ηε δχλακε ηεο ηέρλεο· θαη ηέρλε είλαη 

δηάλνηα ζηαζεξή πνπ ελεξγεί γηα θάπνην  

ζθνπφ κέζσ ηεο χιεο, ελψ δηάλνηα είλαη 

θπζηθή θίλεζε θαη ελέξγεηα ηνπ λνπ·  

επνκέλσο, απέδεημε ε εμέηαζε ησλ 

αληηζέησλ επηρεηξεκάησλ ζηα δηθά καο, φηη  

ν λνπο είλαη θάηη ην δηαθνξεηηθφ απφ ηα 

θαηλφκελα (νξαηά)». 

«Κη εγψ παξαδέρνκαη, είπα, φηη έηζη έρνπλ 

ηα πξάγκαηα· δειαδή, ην κε  

θαηλφκελν δελ είλαη ην ίδην κε ην θαηλφκελν. 

κσο δελ βξίζθσ ζην επηρείξεκα  

απηφ ηελ απάληεζε πνπ δεηψ. Γηφηη δελ κνπ 

είλαη αθφκε μεθάζαξν, ηί είλαη  

εθείλν πνπ πξέπεη λα ζεσξνχκε σο κε 

θαηλφκελν. ηη δελ είλαη χιε, ην έκαζα  

απ’ φζα ιέρζεθαλ. Γελ έκαζα φκσο αθφκε ηί 

αθξηβψο πξέπεη λα ιέσ γη’ απηφ.  

Καη ζα επηζπκνχζα πνιχ πεξηζζφηεξν λα 
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ηνχηνηο ἔζηηλ εἰπεῖλ ὁκνηφηξνπα. Γη᾿ ὧλ ἠ 

ηὸ ρξεζηφηεξνλ  

ἀλαιακβάλνκελ λφεκα δηὰ ηο ηλ 

πνλεξλ ἀπνθάζεσο, ἠ ηὸ  

ἔκπαιηλ ἐπὶ ηὸ ρεῖξνλ ηαῖο πνλνίαηο 

ηξεπφκεζα, ηῆ ηλ θαιλ  

ἀθαηξέζεη ηὸ πνλεξὸλ ἐλδεημάκελνη. 

»Οὕησ ηνίλπλ θαὶ ἐπὶ ηνῦ παξφληνο ηηο 

ιφγνπ θαηαλνήζαο, νθ ἂλ  

ηο δενχζεο πεξὶ ηὸ δεηνχκελνλ ἐλλνίαο 

ἀπνζθαιείε. Εεηεῖηαη δὲ ηί  

ρξὴ ηὸλ λνῦλ νἴεζζαη θαη᾿ αηὴλ ηὴλ 

νζίαλ. Ὁ ηνίλπλ ηὸ κὲλ εἶλαη  

ηνῦην, πεξὶ νὗ ὁ ιφγνο ἐζηὶ, δηὰ ηο παξ᾿ 

αηνῦ δεηθλπκέλεο κῖλ  

ἐλεξγείαο κὴ ἀκθηβάιισλ, ηὸ δὲ ὅ ηί ἐζηη 

γλλαη βνπιφκελνο, ἱθαλο  

ἂλ εὕξνηην, κὴ ηνῦην καζεῖλ εἶλαη αηὸ ὃ 

θαηαιακβάλεη  αἴζζεζηο, κὴ  

ρξκα, κὴ ζρκα, κὴ ἀληηηππίαλ, κὴ 

βάξνο, κὴ πειηθφηεηα, κὴ ηὴλ εἰο  

ηξία δηάζηαζηλ, κὴ ηὴλ ἐπὶ ηφπνπ ζέζηλ, 

κεδέ ηη ηλ πεξὶ ηὴλ ὕιελ  

θαηαιακβαλνκέλσλ ὅισο κεδὲλ ἴδῃ, ηί 

ἄιιν παξὰ ηαῦηά ἐζηηλ». 

17 ΓΡΖΓ. γὼ δὲ κεηαμὺ δηεμηνχζεο, «νθ 

νἶδα, ἔθελ, πο ἔζηη,  

πάλησλ ηνχησλ ἀθαηξνπκέλσλ ηνῦ ιφγνπ, 

κὴ ζπλεμαιεηθζλαη  

ηνχηνηο θαὶ ηὸ δεηνχκελνλ. Σίλη γὰξ 

πξνζθπῆ δίρα ηνχησλ   

θαηαιεπηηθὴ πεξηεξγία, θαηά γε ηὴλ ἐκὴλ 

πφιεςηλ νὔπσ ὁξηαη.  

Παληαρ γὰξ ἐλ ηῆ ηλ ὄλησλ ἀλαδεηήζεη 

δηὰ ηο ἐμεηαζηηθο  

δηαλνίαο ὅζνλ ηε ηὸ δεηνχκελνλ, ὥζπεξ 

ηηλὲο ηπθινὶ δηὰ ηνίρσλ ἐπὶ  

ηὴλ ζχξαλ ρεηξαγσγνχκελνη, ἑλὸο ηλ 

εἰξεκέλσλ πάλησο ζηγγάλνκελ,  

ἠ ρξκα εξίζθνληεο, ἠ ζρκα, ἠ 

πειηθφηεηα, ἢ ηη ηλ παξὰ ζνῦ λῦλ  

ἀπεξηζκεκέλσλ ἕηεξνλ· ὅηαλ δὲ ηνχησλ 

κεδὲλ εἶλαη ιέγεηαη ἂλ, εἰο ηὸ  

κεδφισο ηη εἶλαη νἴεζζαη πὸ κηθξνςπρίαο 

κάζσ ην εμήο, ηί είλαη αθξηβψο  

θαη φρη ηί δελ είλαη». 

Κη εθείλε απάληεζε: «Μαζαίλνπκε πνιιά 

γηα πνιιά πξάγκαηα κε ηνλ εμήο  

ηξφπν· εμεγνχκε φηη ππάξρεη ην δεηνχκελν, 

ρσξίο λα ιέκε πνηέ φηη απηφ  

αθξηβψο είλαη ε νπζία ηνπ δεηνπκέλνπ. ηαλ 

π.ρ. ιέκε θάπνηνλ απφλεξν ηνλ  

παξνπζηάδνπκε σο αγαζφ· ιέγνληαο θάπνηνλ 

άλαλδξν ηνλ ραξαθηεξίδνπκε σο  

δεηιφ· θαη πνιιά παξφκνηα παξαδείγκαηα 

κπνξνχκε λ’ αλαθέξνπκε. Με απηά  

ή παξνπζηάδνπκε ηελ πην νξζή έλλνηα κε 

απνθαηηθφ ηξφπν (αλαθέξνπκε ηη δελ  

είλαη) ή πάιη παξνπζηάδνπκε ηηο θαθέο 

έλλνηεο θαη δείρλνπκε ην θαθφ κε ηελ  

κε αλαθνξά ησλ θαιψλ. 

»Έηζη, ινηπφλ, θαη ζηνλ παξφληα ιφγν εάλ 

θαλείο θαηαλνήζεη έηζη ηα πξάγκαηα,  

δελ ζα πέζεη έμσ ζηελ νξζή έλλνηα απηνχ 

πνπ ςάρλεη. Καη ςάρλεη ηί πξέπεη λα  

πηζηεχνπκε φηη είλαη ν λνπο ζηελ νπζία ηνπ. 

Δθείλνο ινηπφλ πνπ δελ  

ακθηβάιιεη φηη ππάξρεη απηφο (ν λνπο) γηα 

ηνλ νπνίν ζπδεηάκε θαη ην ζηεξίδεη  

ζηελ ελέξγεηα πνπ δείρλεη ζε καο· αιιά 

επηπιένλ λα κάζεη ηί αθξηβψο είλαη, ζα  

ηθαλνπνηνχληαλ εάλ κάζαηλε φηη δελ είλαη 

απηφ πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηηο  

αηζζήζεηο, φηη δελ είλαη ρξψκα ή ζρήκα ή 

ζθιεξφ ή βάξνο ή πνηφηεηα ή  

ηξηζδηάζηαην, κήηε θαηαιακβάλεη ρψξν, 

κήηε γεληθά κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ  

κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο χιεο ή είλαη θάηη 

άιιν πέξα απηά». 

Δγψ ηφηε, ελψ ζπλέρηδε απηή λα κηιάεη, 

πεηάρηεθα θαη είπα: «Γελ γλσξίδσ πψο  

είλαη δπλαηφλ, εάλ φια απηά αθαηξεζνχλ απφ 

ηνλ νξηζκφ (ηνπ λνπ), λα κελ  

γίλεηαη λα εμαιεηθζεί θαη απηφ πνπ δεηάκε. 

Γηφηη, ρσξίο απηά, πνπ ζα βαζηζηεί  

ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα; Πνπζελά δελ 

βιέπσ εγψ, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςή  
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πεξηαγφκεζα».  

ΜΑΚΡ. Ἡ δὲ ζρεηιηάζαζα κεηαμὺ ηνῦ 

ιφγνπ, «Φεῦ ηο ἀηνπίαο,  

θεζὶλ, εἰο νἷνλ θαηαζηξέθεη πέξαο  

κηθξνθπὴο αὕηε θαὶ ρακαίδεινο  

πεξὶ ηλ ὄλησλ θξίζηο. Δἰ γὰξ ἐμῄξεηαη ηνῦ 

ὄληνο ἅπαλ ὃ κὴ ηῆ  

αἰζζήζεη γλσξίδεηαη, νδ᾿ ἂλ αηὴλ ηὴλ 

ηνῦ παληὸο ἐπηζηαηνῦζαλ θαὶ  

πεξηδεδξαγκέλελ ηλ ὄλησλ δχλακηλ 

ὁκνινγνίε πάλησο ὁ ηνῦην  

ιέγσλ, ἀιιὰ ηὸ ἀζψκαηφλ ηε θαὶ ἀεηδὲο 

πεξὶ ηο ζείαο θχζεσο  

δηδαρζεὶο, ηὸ κὴ εἶλαη αηὴλ ὅισο ἐθ ηο 

ηνηαχηεο πάλησο ἀθνινπζίαο  

ινγίδεηαη. Δἰ δὲ ἐθεῖ ηὸ ηαῦηα κὴ εἶλαη 

πεξηγξαθὴ ηνῦ εἶλαη ν γίλεηαη,  

πο ὁ ἀλζξψπηλνο λνῦο ηνῦ ὄληνο 

ἐθζιίβεηαη ηῆ ἀθαηξέζεη ηλ  

ζσκαηηθλ ἰδησκάησλ ζπλδαπαλψκελνο»; 

18. ΓΡΖΓ. «Οθνῦλ, εἶπνλ, ἐμ ἀηφπσλ 

κεηαιακβάλνκελ ἕηεξνλ ἄηνπνλ  

δηὰ ηο ἀθνινπζίαο ηαχηεο. Πεξίθεηηαη γὰξ 

ὁ ιφγνο κῖλ εἰο ηὸ ηαηὸλ  

νἴεζζαη ηῆ ζείᾳ θχζεη θαὶ ηὸλ λνῦλ ηὸλ 

κέηεξνλ, εἴπεξ ηῆ πεμαηξέζεη  

ηλ θαη᾿ αἴζζεζηλ εξηζθνκέλσλ λνεῖηαη 

ἑθάηεξνλ». 

ΜΑΚΡ. «Μὴ ηαηὸλ εἴπῃο, θεζὶλ  

δηδάζθαινο ἀζεβὴο γὰξ θαὶ νὗηνο ὁ  

ιφγνο, ἀιι᾿ ὡο ἐδηδάρζεο παξὰ ηο ζείαο 

Γξαθο, ὅκνηνλ εἰπὲ ηνῦην  

ἐθείλῳ. Σὸ γὰξ θαη᾿ εἰθφλα γελφκελνλ δηὰ 

πάλησλ ἔρεη πάλησο ηὴλ  

πξὸο ηὸ ἀξρέηππνλ ὁκνηφηεηα, λνεξὰλ ηνῦ 

λνεξνῦ, θαὶ ηνῦ ἀζσκάηνπ  

ἀζψκαηνλ, ὄγθνπ ηε παληὸο ἀπειιαγκέλνλ 

ὥζπεξ ἐθεῖλν, θαὶ πζαλ  

ἐθθεῦγνλ δηὰ ζεκαληηθὴλ θαηακέηξεζηλ 

ὁκνίσο ἐθείλῳ· ἄιιν δέ ηη παξ᾿  

ἐθεῖλν θαηὰ ηὴλ ηο θχζεσο ἰδηφηεηα. 

»Οθέηη γὰξ ἂλ εἴε εἰθὼλ, εἰ ἐθείλῳ δη᾿ 

ἁπάλησλ εἴε ηαηὸλ, ἀιι᾿ ἐλ νἷο  

κνπ. Γηφηη παληνχ, ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

φλησλ κε ηελ εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα  

ηεο δηάλνηαο, ζρεηηθά κε ην δεηνχκελν, φπσο 

νη ηπθινί πηαλφκαζηε ζηνπο  

ηνίρνπο, γηα λα βξνχκε ηελ πφξηα· έηζη θη 

εδψ αθνπκπάκε ζ’ έλα απφ  

αλαθεξζέληα ζηνηρεία, είηε είλα ρξψκα είηε 

ζρήκα είηε πνηφηεηα είηε θάηη άιιν  

απ’ απηά πνπ απαξίζκεζεο παξαπάλσ. ηαλ 

ινηπφλ ιέκε φηη ην δεηνχκελν δελ  

είλαη θαλέλα απ’ απηά, ηφηε απφ κηθξνςπρία 

νδεγνχκαζηε λα πηζηεχνπκε φηη  

απηφ (ν λνπο) δελ είλαη απνιχησο ηίπνηε». 

Δθείλε ζηελνρσξήζεθε θαη ζην κέζν ηνπ 

ιφγνπ κνπ είπε: «Σί αλνεζία! ε πνηφ  

επίπεδν πέθηεη ε ζηελφκπαιε θαη ρακειή 

απηή αληίιεςε γηα ηα φληα!  

Γηφηη, αλ αθαηξεζεί απφ ηα φληα θάζε ηη πνπ 

δελ γίλεηαη αληηιεπηφ κε ηηο  

αηζζήζεηο, ηφηε εθείλνο πνπ ηζρπξίδεηαη θάηη 

ηέηνην πξέπεη λα παξαδερηεί φηη  

δελ ππάξρεη νχηε απηή ε δχλακε (Θεφο) πνπ 

επηζηαηεί θαη ζπγθξαηεί ηα φληα.  

Αιιά, αθνχ κάζεη φηη ε ζεία θχζε είλαη 

αζψκαηε θαη αφξαηε, ζα ζπκπεξάλεη  

ζχκθσλα κ’ απηή ηε ζπιινγηζηηθή φηη δελ 

ππάξρεη θαη θαζφινπ. Δάλ φκσο εθεί  

(ζην Θεφ), ην φηη δελ ππάξρνπλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζεκαίλεη φηη θαη  

Απηφο δελ ππάξρεη, πψο ν λνπο ηνπ 

αλζξψπνπ απνθιείεηαη λα ππάξρεη ζαλ λα  

ράλεηαη καδί κε ηηο ζσκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

απνθιείζηεθαλ»; 

«Λνηπφλ, είπα, κε ηε ζεηξά απηή ησλ 

επηρεηξεκάησλ πεγαίλνπκε απφ άηνπν ζε  

άηνπν. Γηφηη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ιφγνπ καο 

ζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ ηαχηηζε  

θαη ηνπ δηθνχ καο λνπ κε ηε ζεία θχζε, αθνχ 

λννχκε θαη ηνλ έλα θαη ηελ άιιε  

κε ηελ αθαίξεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

αηζζήζεσλ». 

Καη ε δαζθάια απάληεζε: «Με ιέο φηη 

ηαπηίδνληαη (ν λνπο θαη ν Θεφο)· απηφο  
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ἐλ ηῆ ἀθηίζηῳ θχζεη θαζνξηαη ἐθεῖλν, ἐλ 

ηνῖο αηνῖο  θηηζηὴ θχζηο  

δείθλπζη ηνῦην· θαὶ ὥζπεξ πνιιάθηο ἐλ 

κηθξῶ ςήγκαηη ειίλῃ, ὅηαλ  

ηχρῃ πξὸο ἀθηῖλα θείκελνλ, ὅινο ἐλνξηαη 

ηνῦ ιίνπ ὁ θχθινο, ν θαηὰ  

ηὸ ἴδηνλ κέγεζνο αηῶ ἐκθαηλφκελνο, ἀιι᾿ 

ὡο ρσξεῖ βξαρχηεο ηνῦ  

ςήγκαηνο ηνῦ θχθινπ ηὴλ ἔκθαζηλ· νὕησο 

ἐλ ηῆ βξαρχηεηη ηο  

κεηέξαο θχζεσο ηλ ἀθξάζησλ ἐθείλσλ 

ηο ζεφηεηνο ἰδησκάησλ αἱ  

εἰθφλεο ἐθιάκπνπζηλ, ὥζηε δηὰ ηνχησλ ηὸλ 

ιφγνλ ρεηξαγσγνχκελνλ,  

κήηε ἀπνπίπηεηλ ηο θαηὰ ηὴλ νζίαλ ηνῦ 

λνῦ θαηαιήςεσο,  

ἀπνθαζαηξνκέλεο ἐλ ηῆ ἐμεηάζεη ηνῦ 

ζθέκκαηνο ηο ζσκαηηθο  

ἰδηφηεηνο· κεδ᾿ αὖ πάιηλ εἰο ἶζνλ ἄγεηλ ηῆ 

ἀνξίζηῳ ηε θαὶ ἀθεξάηῳ  

θχζεη, ηὴλ κηθξὰλ θαὶ ἐπίθεξνλ· ἀιιὰ 

λνεηὴλ κὲλ νἴεζζαη ηὴλ νζίαλ·  

ἐπεηδὴ θαὶ λνεηο νζίαο ἐζηὶλ εἰθὼλ, κὴ 

κέληνη ηὴλ αηὴλ ηῶ  

ἀξρεηχπῳ ηὴλ εἰθφλα ιέγεηλ. 

»Ὥζπεξ νὖλ δηὰ ηο ἀπνῤῥήηνπ ζνθίαο 

ηνῦ Θενῦ ηο ηῶ παληὶ  

ἐκθαηλνκέλεο ηὴλ ζείαλ θχζηλ ηε θαὶ 

δχλακηλ ἐλ πζη ηνῖο νὖζηλ εἶλαη  

νθ ἀκθηβάιινκελ, ὡο ἂλ ἐλ ηῶ εἶλαη ηὰ 

πάληα κέλνη· θαί ηνί γε εἰ ηὸλ  

ηο θχζεσο ἀπαηηνίεο ιφγνλ, πακπιήζσο 

ἀπέρεη νζία Θενῦ πξὸο ηὰ  

θαζ᾿ ἕθαζηνλ ἐλ ηῆ θηίζεη δεηθλχκελά ηε 

θαὶ λννχκελα· ἀιι᾿ ὅκσο ἐλ  

ηνχηνηο εἶλαη ηὸ δηεζηὸο θαηὰ ηὴλ θχζηλ 

ὁκνινγεῖηαη· 

»νὕησο νδὲλ ἄπηζηνλ θαὶ ηὴλ ηο ςπρο 

νζίαλ, ἄιιν ηη θαζ᾿ ἑαπηὴλ  

νὖζαλ, ὅ ηί πνηε θαὶ εἶλαη εἰθάδεηαη, κὴ 

ἐκπνδίδεζζαη πξὸο ηὸ εἶλαη, ηλ 

ζηνηρεησδο ἐλ ηῶ θφζκῳ ζεσξνπκέλσλ ν 

ζπκβαηλφλησλ αηῆ θαηὰ  

ν ιφγνο είλαη αζέβεηα. Αιιά, φπσο ζε δίδαμε 

ε Αγία Γξαθή, λα ιέο νηη απηφο  

(ν λνπο) είλαη φκνηνο κ’ εθείλνλ (ην Θεφ). 

Γηφηη εθείλν πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη’  

εηθφλα έρεη νκνηφηεηα ζε φια κε ην 

αξρέηππν: ην λνεξφ κε ην λνεξφ, ην  

αζψκαην κε ην αζψκαην· είλαη απαιιαγκέλν 

απφ θάζε φγθν φπσο εθείλν· θαη  

δελ κεηξηέηαη κε θακκία κέηξεζε πάιη φπσο 

εθείλν (αξρέηππν)· αιιά ζηε θχζε  

ηνπ είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν. 

»Γηφηη, αλ ήηαλ ζε φια ίδην κ’ εθείλν, δελ ζα 

ήηαλ εηθφλα ηνπ· αιιά, φπσο ζηηο  

ηδηφηεηεο ηεο αθηίζηνπ θχζεσο βιέπνπκε 

εθείλν (ην θηηζηφ), παξφκνηα θαη ε  

θηηζηή θχζε δείρλεη απηφ (άθηηζην). Καη 

φπσο πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη ζε κηθξφ  

γηάιηλν θαηαζθεχαζκα, φηαλ πέθηνπλ πάλσ 

ηνπ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, βιέπνπκε  

φιν ην δίζθν ηνπ ήιηνπ, φρη βέβαηα ζην 

πξαγκαηηθφ ηνπ κέγεζνο αιι’ φζν ην  

κηθξφ κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ επηηξέπεη ηε 

ζέα ηνπ ειηαθνχ δίζθνπ· έηζη  

γίλεηαη λα θαζξεθηίδνληαη ζηα κηθξά φξηα 

ηεο δηθήο καο θχζεσο εθείλεο νη  

αλείπσηεο ηδηφηεηεο ηνπ Θενχ· γίλεηαη έηζη, 

ψζηε ε ζθέςε λα θαζνδεγείηαη  

απ’ απηέο (ζείεο ηδηφηεηεο) θαη λα κελ 

αζηνρεί λα θαηαλνήζεη ην λνπ ζηελ  

νπζία ηνπ, επεηδή θαζαξίδεηαη ζηελ πνξεία 

ηεο έξεπλάο ηεο απφ ηηο ζσκαηηθέο  

ηδηφηεηεο. Οχηε πάιη λα εμηζψλεη ηε κηθξή 

θαη πξφζθαηξε (αλζξψπηλε) θχζε  

κε ηελ αφξαηε θαη θαζαξή (ζεία) θχζε· 

αιιά, λα ζεσξεί φηη (ν λνπο) έρεη λνεηή  

νπζία. Δπεηδή φκσο απηφο απνηειεί εηθφλα 

λνεηήο νπζίαο, λα κελ ιέεη φηη  

ηαπηίδεηαη ε εηθφλα κε ην αξρέηππν. 

»πκβαίλεη, ινηπφλ, φπσο κε ηελ άξξεηε 

ζνθία ηνπ Θενχ πνπ θαίλεηαη παληνχ·  

δελ ακθηβάιινπκε φηη ε ζεία θχζε θαη 

δχλακε βξίζθεηαη κέζα ζ’ φια ηα φληα,  

γηα λα δηαηεξνχληαη απηά ζηελ χπαξμε. 

Βέβαηα, αλ απαηηνχζεο ηνλ νξηζκφ ηεο  
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ηὸλ ιφγνλ ηο θχζεσο· νδὲ ἐπὶ ηλ 

δψλησλ ζσκάησλ, θαζὼο ἢδε  

πξνείξεηαη, νἷο  πφζηαζηο ἐθ ηο ηλ 

ζηνηρείσλ ἐζηὶ ζπγθξάζεσο,  

θνηλσλία ηηο θαηὰ ηὸλ ηο νζίαο ιφγνλ 

ἐζηὶ ηῶ ἁπιῶ ηε θαὶ ἀεηδεῖ  

ηο ςπρο πξὸο ηὴλ ζσκαηηθὴλ 

παρπκεξίαλ· ἀιι᾿ ὅκσο ηὸ ἐλ ηνχηνηο  

εἶλαη ηὴλ δσηηθὴλ ηο ςπρο ἐλέξγεηαλ, νθ 

ἀκθηβάιιεηαη, ιφγῳ ηηλὶ  

θξείηηνλη ηο ἀλζξσπίλεο θαηαλνήζεσο 

ἀλαθξαζεῖζαλ. 

»Οθνῦλ νδὲ ἀλαιπζάλησλ πξὸο ἑαπηὰ 

ηλ ἐλ ηνῖο ζψκαζη  

ζηνηρείσλ, ηὸ ζπλδένλ αηὰ δηὰ ηο 

δσηηθο ἐλεξγείαο ἀπφισιελ.  

Ἀιι᾿ ὥζπεξ ζπλεζηηνο ἔηη ηνῦ ηλ 

ζηνηρείσλ ζπγθξίκαηνο  

ςπρνῦηαη θαὶ ηὰ θαζ᾿ ἕθαζηνλ, ἴζσο ηε θαὶ 

ὁκνίσο πζη ηνῖο κέξεζη ηνῖο  

ζπκπιεξνῦζη ηὸ ζκα ηο ςπρο 

ἐλδπνκέλεο, θαὶ νθ ἄλ ηηο εἴπνη, νὔηε  

ζηεῤῥὰλ αηὴλ θαὶ ἀληίηππνλ εἶλαη, ηῶ 

γεψδεη ζπγθεθξακέλελ, νὔηε  

γξὰλ, ἠ ςπρξὰλ ἠ ηὴλ ηῶ ςπρξῶ 

ἀληηθεηκέλελ πνηφηεηα, ηὴλ ἐλ  

πζηλ νὖζαλ ηνχηνηο, θαὶ ἑθάζηῳ ηὴλ 

δσηηθὴλ δχλακηλ ἐληνῦζαλ· 

»νὕησ, θαὶ ιπζέληνο ηνῦ ζπγθξίκαηνο, θαὶ 

εἰο ηὰ νἰθεῖα πάιηλ  

ἀλαδξακφληνο, ηὴλ ἁπιλ ἐθείλελ θαὶ 

ἀζχλζεηνλ θχζηλ ἑθάζηῳ  

παξεῖλαη ηλ κεξλ, θαὶ κεηὰ ηὴλ δηάιπζηλ 

νἴεζζαη, νδὲλ ηνῦ εἰθφηνο  

ἐζηίλ· ἀιιὰ ηὴλ ἅπαμ ἀῤῥήηῳ ηηλὶ 

ζπκθπεῖζαλ ιφγῳ ηῶ ηλ  

ζηνηρείσλ ζπγθξίκαηη, θαὶ εἰζαεὶ 

παξακέλεηλ, νἷο θαηεκίρζε, κεδελὶ  

ηξφπῳ ηο γηλνκέλεο ἅπαμ αηῆ ζπκθπΐαο 

ἀπνζπσκέλελ. Ο γὰξ  

ἐπεηδὴ ιχεηαη ηὸ ζπγθείκελνλ, θηλδπλεχεη 

ζπλδηαιπζλαη ηῶ ζπλζέηῳ  

ηὸ κὴ ζπγθείκελνλ». 

ζείαο θχζεσο, ε νπζία ηνπ Θενχ απέρεη 

άπεηξα απφ θάζε θαηλφκελν θαη  

λννχκελν ηεο θηίζεσο. Παξ’ φι’ απηά φκσο, 

φινη δέρνληαη φηη απηφ πνπ  

δηαθέξεη ζηε θχζε (άθηηζην) βξίζθεηαη κέζα 

ζ’ απηά (θηηζηά). 

»Έηζη, δελ είλαη θαζφινπ απίζηεπην φηη θαη 

ε νπζία ηεο ςπρήο –ε νπνία  

νηηδήπνηε θη αλ ππνζέηνπκε φηη είλαη, είλαη 

θάηη άιιν θαζ’ εαπηήλ–, λα κε  

ζπλαληά εκπφδηα ππάξμεσο· παξφιν πνπ, 

φζα ζηνηρεησδψο παξαηεξνχληαη ζηνλ  

θφζκν, δελ ζπκβαίλνπλ θαη ζηε δηθή ηεο 

θχζε. Οχηε ζηα δσληαλά ζψκαηα ζηα  

νπνία, φπσο είπακε παξαπάλσ, ε ππφζηαζε 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζχγθξαζε ησλ  

ζηνηρείσλ, ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

νπζίαο θάπνηα θνηλσλία ηεο απιήο θαη  

ρσξίο κνξθή ςπρήο κε ηελ παρχηεηα ηνπ 

ζψκαηνο. κσο, δελ ππάξρεη θακηά  

ακθηβνιία φηη θαη ζ’ απηά (ηα ζψκαηα) 

βξίζθεηαη ε δσηηθή ελέξγεηα ηεο ςπρήο,  

ε νπνία αλακίρζεθε κ’ απηά κε ηξφπν πνπ 

μεπεξλά ηελ αλζξψπηλε αληίιεςε. 

»Δπνκέλσο, νχηε φηαλ δηαιπζνχλ κεηαμχ 

ηνπο ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην  

ζψκα, δελ ράλεηαη απηφ πνπ ηα ζπλδέεη κε 

ηε δσηηθή ελέξγεηα. Αιι’ φπσο,  

φηαλ ην ζπγθξφηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

ζηνηρεία παίξλεη ηε ζχζηαζή ηνπ,  

ηφηε θαη ην θάζε ζηνηρείν ηνπ ζψκαηνο 

παίξλεη ηε δχλακε ηεο ςπρήο· δηφηη ε  

ςπρή εμίζνπ θαη κε φκνην ηξφπν εηζέξρεηαη  

ζε φια ηα κέξε πνπ ζπλαπνηεινχλ ην ζψκα· 

θαη θαλείο δελ κπνξεί λα πεη (γηα  

ηελ ςπρή) νχηε φηη είλαη ζηεξεή θαη ζθιεξή 

θαζψο είλαη ελσκέλε κε ηα γεψδε  

ζηνηρεία, νχηε φηη είλαη πγξή ή ςπρξή ή 

πνηφηεηα αληίζεηε ζηελ ςπρξφηεηα·  

θη φια απηά, παξφιν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζ’ 

φια απηά (ηα ζηνηρεία) θαη  

κεηαδίδεη ζην θαζέλα ηε δσηηθή ηεο δχλακε. 

Έηζη, θη φηαλ δηαιπζεί ε ζχλζεζε ηνπ 
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19. ΓΡΖΓ. Κἀγὼ εἶπνλ, «Ἀιιὰ ηὰ κὲλ 

ζηνηρεῖα ζπκπίπηεηλ ηε πξὸο  

ἄιιεια, θαὶ πξὸο ἀιιήισλ δηαθξίλεζζαη, 

θαὶ ηνῦην εἶλαη ηὴλ ηνῦ  

ζψκαηνο ζχζηαζίλ ηε θαὶ δηάιπζηλ, νδεὶο 

ἂλ ἀληείπνη. πεηδὴ δὲ πνιὺ  

ηὸ κέζνλ ἑθάζηῳ λνεῖηαη ηνχησλ 

ἑηεξνγελο ἐρφλησλ πξὸο ἄιιεια,  

θαηά ηε ηὴλ ηνπηθὴλ ζέζηλ, θαὶ ηὴλ ηλ 

πνηεκάησλ δηαθνξάλ ηε θαὶ  

ἰδηφηεηα, ζπλδεδξακεθφησλ κὲλ ἀιιήινηο 

πεξὶ ηὸ πνθείκελνλ ηλ  

ζηνηρείσλ, ηὴλ λνεξὰλ ηαχηελ θαὶ 

ἀδηάζηαηνλ θχζηλ ἡλ θαινῦκελ  

ςπρὴλ, ἀθφινπζνλ ζπκθπο πξὸο ηὸ 

λσκέλνλ ἔρεηλ·  

»εἰ δὲ ἀπ᾿ ἀιιήισλ δηαθξηζείε ηαῦηα, 

θἀθεῖζε γέλνηην, ὅπεπεξ ἂλ  

ἕθαζηνλ  θχζηο ἄγνη, ηὶ πείζεηαη  ςπρὴ 

πνιιαρ ηνῦ ὀρήκαηνο αηῆ  

δηαζπαξέληνο· ὥζπεξ ηηο λαχηεο ηο 

ὁιθάδνο ἐλ λαπαγίῳ δηαιπζείζεο  

ἀδπλαηλ πζη ηνῖο ηνῦ πινίνπ κνξίνηο 

ἄιινηο ἀιιαρ ηνῦ πειάγνπο  

ἐζθεδαζκέλνηο θαη᾿ αηὸλ ἐπηλήμαζζαη 

παληὸο γὰξ ηνῦ ἐπηηπρνῦληνο  

ιαβφκελνο ηὰ ινηπὰ θέξεηλ θαηαιείςεη ηνῖο 

θχκαζη, ηὸλ αηὸλ ηξφπνλ  

 ςπρὴ ηῆ δηαθξίζεη ηλ ζηνηρείσλ 

ζπλδηαζρηζζλαη ηὴλ θχζηλ νθ  

ἔρνπζα, εἴπεξ δπζαπαιιάθησο ἔρεη ηνῦ 

ζψκαηνο, ἑλί ηηλη πάλησο  

πξνζθπεῖζα ζηνηρείσλ, ηλ ἄιισλ 

ἀπνζρηζζήζεηαη, θαὶ νδὲλ κιινλ  

ἀζάλαηνλ αηὴλ δηὰ ηὸ ἐλ ἑλὶ δῆλ, ἠ 

ζλεηὴλ, δηὰ ηὸ ἐλ ηνῖο πιείνζη κὴ  

εἶλαη,  ἀθνινπζία ηνῦ ιφγνπ δίδσζηλ 

νἴεζζαη. 

20. ΜΑΚΡ. «Ἀιι᾿ νὔηε ζπζηέιιεηαη, 

θεζὶλ, νὔηε δηαρεῖηαη ηὸ λνεηφλ ηε  

θαὶ ἀδηάζηαηνλ ζσκάησλ γὰξ ἴδηνλ 

ζπζηνιὴ θαὶ δηάρπζηο, ἐπίζεο δὲ  

θαηὰ ηὴλ ἰδίαλ θχζηλ ηὴλ ἀεηδ θαὶ 

ἀζψκαηνλ ηῆ ηε ζπγθξίζεη ηλ  

ζψκαηνο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πεγαίλνπλ  

φπνπ αλήθνπλ, είλαη εχινγν λα ζεσξνχκε 

φηη, θαη κεηά ηε δηάιπζε, εθείλε ε  

απιή θαη αζχλζεηε θχζε (ηεο ςπρήο) 

βξίζθεηαη ζε θάζε δηαιπφκελν κέξνο.  

Καη είλαη εχινγν λα ζεσξνχκε φηη (ε ςπρή), 

πνπ ζπλδέζεθε άπαμ κε ηξφπν  

απεξίγξαπην κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ζψκαηνο, ζα παξακέλεη γηα πάληα  

κ’ απηά πνπ αλακίρζεθε, ρσξίο λ’ απνζπάηαη 

κε θαλέλα ηξφπν κε ηε κία θαη  

κνλαδηθή έλσζή ηεο (κε ην ζψκα). Γηφηη δελ 

ζπκβαίλεη, επεηδή δηαιχεηαη ε  

ζχζηαζε ησλ ζσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, λα 

θηλδπλεχεη λα δηαιπζεί ηαπηφρξνλα 

καδί κε ην ζχλζεην θαη ην άκηθην θαη 

αζχλζεην (ηεο ςπρήο)». 

Κη εγψ είπα: «Καλείο βέβαηα δελ αληηιέγεη 

φηη ηα ζηνηρεία ελψλνληαη κεηαμχ  

ηνπο θαη πάιη ρσξίδνληαη, θαη απηφ απνηειεί 

ηε ζχζηαζε αιιά θαη ηε δηάιπζε  

ηνπ ζψκαηνο. Δπεηδή κάιηζηα απηά απέρνπλ 

πνιχ  

κεηαμχ ηνπο θαη δηαθέξνπλ ην έλα απν ην 

άιιν θαη ζρεηηθά  

κε ηε ζέζε ηνπο ζην ρψξν θαη κε ηε 

δηαθνξεηηθή θαη ηδηαίηεξε πνηφηεηά ηνπο·  

φηαλ, ινηπφλ, ζπγθεληξσζνχλ κεηαμχ ηνπο 

φια ηα ζηνηρεία ζην ππνθείκελν,  

είλαη επφκελν λα έρνπλ ζχκθπηε πξνο απηή 

ηελ ελφηεηα ηελ ίδηα ηε λνεξή  

θαη αδηαίξεηε θχζε, ηελ νπνία ηελ 

νλνκάδνπκε ςπρή. 

»ηαλ φκσο απηά ηα ζηνηρεία ρσξηζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη πάεη ην θαζέλα εθεί  

πνπ ε θχζε ην νδεγεί, ηφηε ηί ζα πάζεη ε 

ςπρή πνπ ην φρεκά ηεο (ην ζψκα)  

ζθνξπίζεη ζε πνιιά ζεκεία; πκβαίλεη φ,ηη 

κ’ έλα λαχηε, πνπ δηαιχεηαη ην  

πινίν ηνπ ζε λαπάγην· αδπλαηεί λα 

θνιπκπάεη ζπγρξφλσο ζε φια ηα κέξε ηνπ  

πινίνπ πνπ ζθφξπηζαλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 

πειάγνπο· ζα πηάζεη εθείλν πνπ ζα  
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ζηνηρείσλ πεξὶ ηὸ ζκα θαὶ ηῆ δηαθξίζεη 

πάξεζηηλ, ζπλεζθηγκέλσλ  

ἐλ ηῶ ζπγθξίκαηη ηλ ζηνηρείσλ 

ζηελνρσξνπκέλε, νὔηε  

ἀπνθνηηεζάλησλ ἐπὶ ηὰ ζπγγελ, θαὶ θαηὰ 

θχζηλ αηνῖο  

ἀπνιηκπαλνκέλε, θἂλ πνιὺ ηὸ κέζνλ εἶλαη 

δνθεῖ ηὸ ηο ἑηεξφηεηνο  

ηλ ζηνηρείσλ ἐλζεσξνχκελνλ. 

»Πνιιὴ γὰξ  δηαθνξὰ ηνῦ ἀλσθεξνῦο ηε 

θαὶ θνχθνπ πξὸο ηὸ βαξὺ  

θαὶ γεδεο, ηνῦ ζεξκνῦ πξὸο ηὸ ςπρξὸλ, 

θαὶ ηνῦ γξνῦ πξὸο ηὸ  

ἐλαληίνλ· ἀιι᾿ ὅκσο νδεὶο πφλνο ηῆ λνεξᾶ 

θχζεη ἑθάζηῳ παξεῖλαη,  

νἷο ἅπαμ ἐλεθχε, δηὰ θξάζεσο κὴ 

ζπλδηαζρηδνκέλε ηῆ ηλ ζηνηρείσλ  

ἐλαληηφηεηη. 

»Ο γὰξ ἐπεηδὴ θαηὰ ηὴλ ηνπηθὴλ 

δηάζηαζηλ, θαὶ ηὴλ πνίαλ ἰδηφηεηα,  

πφῤῥσζελ ἀιιήισλ ηαῦηα λνκίδεηαη, δηὰ 

ηνῦην θάκλεη  ἀδηάζηαηνο  

θχζηο ηνῖο ηνπηθο δηεζηεθφζη 

ζπλαπηνκέλε, ἐπεὶ θαὶ λῦλ ἔμεζηη ηῆ  

δηαλνίᾳ ὁκνῦ ηε ηὸλ νξαλὸλ ζεσξεῖλ, θαὶ 

ἐπὶ ηὰ πέξαηα ηνῦ θφζκνπ  

ηαῖο πνιππξαγκνζχλαηο ἐθηείλεζζαη· θαὶ ν 

δηαζπηαη πξὸο ηνζαῦηα  

κήθε ηὸ ζεσξεηηθὸλ ηο ςπρο κλ 

δηαηεηλφκελνλ. 

»Οθνῦλ νδὲλ ἐκπφδηφλ ἐζηη ηῆ ςπρῆ 

θαηὰ ηὸ ἶζνλ παξεῖλαη ηνῖο ηνῦ  

ζψκαηνο ζηνηρείνηο, θαὶ ζπγθεθξακέλνηο 

δηὰ ηο ζπλδξνκο, θαὶ  

ἀπνιπνκέλνηο δηὰ ηο ἀλαθξάζεσο. 

Καζάπεξ γὰξ ρξπζνῦ θαὶ ἀξγχξνπ  

ζπληεηεθφησλ ἐλζεσξεῖηαί ηηο ηερληθὴ 

δχλακηο  ηὰο ὕιαο ζπληήμαζα·  

θαὶ εἰ πάιηλ ἀπνηαθείε ηνῦ ἑηέξνπ ηὸ 

ἕηεξνλ, νδὲλ ἔιαηηνλ ὁ ηο  

ηέρλεο ιφγνο ἐλ ἑθαηέξῳ κέλεη· θαὶ  κὲλ 

ὕιε δηεκεξίζζε,  δὲ ηέρλε ν  

ζπλδηεηκήζε ηῆ ὕιῃ· πο γὰξ ἂλ δηαηξεζείε 

ηχρεη κπξνζηά ηνπ θαη ηα ππφινηπα ζα η’ 

αθήζεη ζηελ ηχρε ησλ θπκάησλ. Καηά  

ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε ςπρή, επεηδή απφ ηε 

θχζε ηεο δελ κπνξεί λα δηαζπαζηεί  

αλάινγα κε ηα ζηνηρεία, αιιά θαη επεηδή δελ 

κπνξεί λ’ απνρσξηζηεί ην ζψκα,  

πάλησο ζίγνπξα ζα πξνζδεζεί ζ’ έλα απφ ηα 

ζηνηρεία θαη ζα ρσξηζηεί απφ ηα  

ππφινηπα. Μάιηζηα, ε ινγηθή δελ επηηξέπεη 

λα πηζηεχνπκε φηη ε ςπρή γίλεηαη  

ιηγφηεξν αζάλαηε επεηδή δεη ζ’ έλα ζηνηρείν, 

αιιά νχηε θη φηη γίλεηαη ζλεηή  

επεηδή δελ δεη ζε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. 

«Αιιά, ιέεη εθείλε, ην λνεηφ θαη αδηάζηαην 

νχηε ζπζηέιιεηαη νχηε  

δηαζηέιιεηαη –δηφηη ε ζπζηνιή θαη ε 

δηαζηνιή είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ  

ζσκάησλ· θαζφζνλ (ε ςπρή), ζχκθσλα κε 

ηελ αΐδην θαη αζψκαηε θχζε ηεο,  

παξαβξίζθεηαη εμίζνπ θαη ζηε ζχζηαζε ησλ 

ζηνηρείσλ γχξσ ζην ζψκα θαη ζηε  

δηάιπζή ηνπο· νχηε ζηελνρσξείηαη φηαλ ηα 

ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ην ζψκα νχηε  

φηαλ δηαιχνληαη ζηα νηθεία ηνπο θαη 

γπξίδνπλ ζηε θχζε απ’ φπνπ πξνήιζαλ·  

παξά ην φηη ζεσξείηαη πνιχ κεγάιε ε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ, ιφγσ  

ηεο εηεξφηεηαο ηεο θχζεψο ηνπο. 

»Γηφηη, πξάγκαηη, είλαη κεγάιε ε δηαθνξά 

ηνπ ειαθξνχ θαη άδεηνπ απφ ην  

βαξχ θαη ζηέξεν· ηνπ ζεξκνχ απφ ην ςπρξφ, 

ηνπ πγξνχ απφ ην αληίζεηφ ηνπ.  

Κακηά δπζθνιία φκσο δελ ππάξρεη ζην λα 

βξίζθεηαη ε λνεξή θχζε ζε θαζέλα  

απ’ απηά, κε ηα νπνία κηα θαη κνλαδηθή 

θνξά ελψζεθε κε κίμε, θαη δελ  

θνκκαηηάδεηαη εμαηηίαο ηεο αληίζεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπο. 

»Γειαδή, επεηδή ζεσξείηαη φηη ηα ζηνηρεία 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πνιχ θαη  

ηνπηθά θαη πνηνηηθά, γη’ απηφ δελ θνπξάδεηαη 

ε αρψξηζηε θχζε λα ζπλδέεηαη  

κ’ απηά πνπ απέρνπλ ηνπηθά κεηαμχ ηνπο. 
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ηὸ ἄηκεηνλ; 

»θαηὰ ηὸλ αηὸλ ιφγνλ θαὶ  λνεξὰ ηο 

ςπρο θχζηο, θαὶ ηῆ ζπλδξνκῆ  

ηλ ζηνηρείσλ ἐλζεσξεῖηαη, θαὶ 

δηαιπζέλησλ νθ ἀπνθξίλεηαη, ἀιιὰ  

θαὶ ἐλ αηνῖο κέλεη θαὶ ἐλ ηῶ ρσξηζκῶ 

αηλ ζπκπαξεθηεηλνκέλε ν  

δηαθφπηεηαη, νδὲ πξὸο ηὸλ ἀξηζκὸλ ηλ 

ζηνηρείσλ εἰο κεξηθὰ ηκήκαηα  

θαηαθεξκαηίδεηαη. Σνῦην γὰξ ἴδηνλ ηο 

ζσκαηηθο θαὶ δηαζηεκαηηθο  

ἐζηη θχζεσο·  δὲ λνεξά ηε θαὶ ἀδηάζηαηνο 

θχζηο ηὰ ἐθ δηαζηάζεσο νθ  

ἀλαδέρεηαη πάζε. 

»Οθνῦλ ἐζηηλ ἐλ αηνῖο  ςπρὴ, ἐλ νἷο 

ἅπαμ ἐγέλεην, νδεκηο ἀλάγθεο  

ηο πξὸο ἐθεῖλα ζπκθπΐαο αηὴλ 

ἀπνζπψζεο. Σί νὖλ ηὸ ζθπζξσπὸλ ἐλ  

ηνχηνηο ἐζηὶλ, εἰ ηνῦ ὁξσκέλνπ ηὸ ἀεηδὲο 

ἀληαιιάζζεηαη; θαὶ πὲξ  

ηίλνο νὕησ δηαβέβιεηαί ζνη πξὸο ηὸλ 

ζάλαηνλ  δηάλνηα;». 

21. ΓΡΖΓ. γὼ δὲ, ἀλαιαβὼλ ηῆ δηαλνίᾳ 

ηὸλ ὁξηζκὸλ, ὃλ ἐλ ηνῖο πξὸ  

ηνχηνπ ιφγνηο πεξὶ ςπρο ἐπνηήζαην, «νρ 

ἱθαλο εἶπνλ ἐλδεδεῖρζαί  

κνη ηὸλ ιφγνλ ἐθεῖλνλ ηὰο ἐλζεσξνπκέλαο 

ηῆ ςπρῆ δπλάκεηο· ὅο θεζη  

λνεξὰλ αηὴλ εἶλαη νζίαλ, θαὶ ηῶ 

ὀξγαληθῶ ζψκαηη δσηηθὴλ δχλακηλ  

πξὸο ηὴλ ηλ αἰζζήζεσλ ἐλέξγεηαλ 

ἐκπνηεῖλ· ν γὰξ κφλνλ πεξὶ ηὴλ  

ἐπηζηεκνληθήλ ηε θαὶ ζεσξεηηθὴλ δηάλνηαλ 

ἐλεξγφο ἐζηηλ κλ  ςπρὴ,  

ἐλ ηῶ λνεξῶ ηο νζίαο ηὸ ηνηνῦηνλ 

ἐξγαδνκέλε, νδὲ ηὰ αἰζζεηήξηα  

κφλα πξὸο ηὴλ θαηὰ θχζηλ ἐλέξγεηαλ 

νἰθνλνκεῖ· ἀιιὰ πνιιὴ κὲλ  θαηὰ  

ἐπηζπκίαλ, πνιιὴ δὲ θαὶ  θαηὰ ζπκὸλ 

θίλεζηο ἐλζεσξεῖηαη ηῆ θχζεη·  

ἑθαηέξαο δὲ ηνχησλ γεληθο κῖλ 

ἐλππαξρνχζεο, εἰο πνιιάο ηε θαὶ  

πνηθίιαο δηαθνξὰο ὁξκελ πξντνῦζαλ ηαῖο 

Δπεηδή θαη ηψξα επηηξέπεηαη ζην λνπ  

λα ζεσξεί θαη ηνλ νπξαλφ αιιά θαη λα 

επεθηείλεηαη ζηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ κε  

ηελ πνιππξαγκνζχλε ηνπ· θαη παξ’ φι’ 

απηά, ε ζεσξεηηθή δχλακε ηεο ςπρήο  

καο, κε ηελ επέθηαζή ηεο ζε ηφζν κεγάιεο 

απνζηάζεηο, δελ δηαζπάηαη. 

»Δπνκέλσο, θαλέλα εκπφδην δελ ππάξρεη 

ζηελ ςπρή λα παξαβξίζθεηαη εμίζνπ  

ζηα ζηνηρεία ηνπ ζψκαηνο, θαη φηαλ 

ζπγθξνηνχλ ηε ζχλζεζε θαη φηαλ  

ζθνξπίδνπλ κε ηε δηάιπζε. πσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη, φηαλ ιεηψλνπλ καδί ην  

ρξπζάθη θαη ην αζήκη· ππνλνείηαη φηη 

ππάξρεη θάπνηα ηερληθή δχλακε πνπ  

έιησζε ηηο δχν χιεο. Κη φηαλ πάιη κεηά ην 

ιηψζηκν ε κία χιε ρσξηζηεί απφ ηελ  

άιιε, ε δχλακε ηεο ηερληθήο δηαηεξείηαη 

εμίζνπ θαη ζηηο δχν· ε χιε, ινηπφλ,  

ρσξίζηεθε, ελψ ε ηερληθή δελ αθνινχζεζε 

ην ρσξηζκφ ησλ πιψλ. Γηφηη, πψο ζα  

δηαηξεζεί ην αδηαίξεην; 

»Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε λνεξή θχζε ηεο 

ςπρήο ζπλππάξρεη κε ηα ζηνηρεία  

πνπ ελψλνληαη (ζην ζψκα)· θη φηαλ απηά 

δηαιπζνχλ, δελ δηαζπάηαη αιιά  

δηαηεξείηαη ζ’ απηά· κεηά ην ρσξηζκφ ηνπο, 

επεθηείλεηαη καδί ηνπο ρσξίο λα  

δηαθφπηεη ηελ επαθή κ’ απηά, θαη ρσξίο λα 

θνκκαηηάδεηαη ζε κηθξά ηεκάρηα  

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ. Γηφηη 

ε δηαίξεζε απνηειεί  

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζσκαηηθήο 

θαη δηαηξεηήο θχζεσο· ελψ ε λνεξή  

θαη αρψξηζηε θχζε δελ επηδέρεηαη ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο δηαίξεζεο. 

»Τπάξρεη, επνκέλσο, ε ςπρή κέζα ζ’ απηά, 

πνπ κία θαη κνλαδηθή θνξά εηζήιζε·  

θαη θακηά δχλακε δελ ηελ απνζπά απφ ηελ 

έλσζή ηεο κ’ απηά. Πνηφ ζθνηεηλφ  

ζεκείν, ινηπφλ, ππάξρεη ζ’ απηά; ηη ην 

αφξαην αληαιιάζζεηαη κε ην νξαηφ;  

Γηαηί έρεη επεξεαζηεί ηφζν αξλεηηθά ν λνπο 
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ἐλεξγείαηο ἀκθνηέξσλ ηὴλ  

θίλεζηλ. 

»Πνιιὰ κὲλ γὰξ ἔζηηλ ἰδεῖλ, ὧλ ηὸ 

ἐπηζπκεηηθὸλ θαζεγεῖηαη· πνιιά γε  

πάιηλ ἃ ηο ζπκνεηδνῦο αἰηίαο ἐθθχεηαη, 

θαὶ νδὲλ ηνῦην ζκά ἐζηη,  

ηὸ δὲ ἀζψκαηνλ λνεξὸλ πάλησο· λνεξὸλ δέ 

ηη ηὴλ ςπρὴλ ὁ ὁξηζκὸο  

ἀπεθήλαην, ὥζηε δπνῖλ ἀηφπνηο ηὸ ἕηεξνλ 

ἐθ ηο ἀθνινπζίαο  

ἀλαθχπηεηλ ηνῦ ιφγνπ, ἠ θαὶ ηὸλ ζπκὸλ θαὶ 

ηὴλ ἐπηζπκίαλ ἄιιαο ἐλ  

κῖλ εἶλαη ςπρὰο, θαὶ πιζνο ςπρλ ἀληὶ 

κηο θαζνξζζαη, ἠ κεδὲ ηὸ  

δηαλνεηηθὸλ ηὸ ἐλ κῖλ ςπρὴλ νἴεζζαη. Σὸ 

γὰξ λνεξὸλ ἐπίζεο πζηλ  

ἐθαξκνδφκελνλ, ἠ πάληαο ςπρὰο ἀπνδείμεη 

ηαῦηα, ἠ ἕθαζηνλ ηνχησλ  

ἐθ ηνῦ ἴζνπ ηνῦ ἰδηψκαηνο ηο ςπρο 

ἐμαηξήζεη». 

22. ΜΑΚΡ. «Ἡ δὲ, πνιινῖο, θεζὶλ, ἢδε θαὶ 

ἄιινηο ἐδεηεκέλνλ ηὸλ ιφγνλ  

ηνῦηνλ ἀθνινχζσο θαὶ αηὸο ἐπηδεηεῖο, ὅ, 

ηη πνηὲ ρξὴ ηαῦηα λνκίδεηλ  

εἶλαη ηὸ ἐπηζπκεηηθὸλ θαὶ ηὸ ζπκνεηδὲο, 

εἴηε ζπλνπζησκέλα ηῆ ςπρῆ,  

θαὶ παξὰ ηὴλ αηὴλ εζὺο ηῆ θαηαζθεπῆ 

ζπλππάξρνληα, εἴηε ηη ἄιιν  

παξ᾿ αηὴλ ὄληα θαὶ ὕζηεξνλ κῖλ 

ἐπηγηλφκελα. 

»Σὸ κὲλ γὰξ ἐλνξζζαη ηῆ ςπρῆ ηαῦηα, 

παξὰ πάλησλ ἐπίζεο  

ὁκνινγεῖηαη· ηὸ δὲ ὅ, ηη ρξὴ πεξὶ αηλ 

νἴεζζαη, νὔπσ δη᾿ ἀθξηβείαο  

εὗξελ ὁ ιφγνο, ὥζηε βεβαίαλ ηὴλ πεξὶ 

ηνχησλ πφιεςηλ ἔρεηλ, ἀιι᾿  

ἔηη πεπιαλεκέλαηο νἱ πνιινὶ θαὶ δηαθφξνηο 

ηαῖο πεξὶ ηνχησλ δφμαηο  

ἐπηδηζηάδνπζηλ. 

»Ἡκῖλ δὲ εἰ κὲλ ἱθαλὴ πξὸο ἀπφδεημηλ 

ἀιεζο ἤλ  ἔμσ θηινζνθία,   

ηερληθο πεξὶ ηνχησλ δηαιαβνῦζα, 

ζνπ πξνο ην ζάλαην;». 

Δγψ ηφηε, αθνχ έιαβα ππφςε κνπ ηνλ 

νξηζκφ γηα ηελ ςπρή πνπ εθείλε  

πξνεγνπκέλσο είρε πεη, απάληεζα: «ηα 

επηρεηξήκαηά ζνπ δελ κνπ απέδεημαλ  

επαξθψο ηηο δπλάκεηο πνπ ζεσξνχκε φηη 

θαηέρεη ε ςπρή. Ο νξηζκφο ιέεη φηη ε  

ςπρή είλαη λνεξή νπζία θαη φηη εηζάγεη ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ ζψκαηνο δχλακε  

δσήο γηα λα ελεξγνχλ νη αηζζήζεηο. Γηφηη ε 

ελέξγεηα ηεο ςπρήο δελ  

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

ζεσξεηηθή έξεπλα, εξγαδφκελε κφλν  

ζηα φξηα ηεο λνεξήο νπζίαο ηεο· νχηε πάιη 

ρξεζηκνπνηεί ηηο αηζζήζεηο γηα λα  

ελεξγεί κε απηέο ζχκθσλα κε ηα φξηα ηεο 

θχζεσο. Αιιά, παξαηεξείηαη ζηε  

θχζε κεγάιε ελεξγνπνίεζε ηφζν ηνπ 

επηζπκεηηθνχ φζν θαη ηνπ ζπκηθνχ ηεο  

ςπρήο. Δπεηδή θαη νη δχν (ελέξγεηα 

επηζπκεηηθνχ θαη ζπκηθνχ) ππάξρνπλ  

γεληθά κέζα καο, παξαηεξνχκε ηελ θίλεζε 

ηνπο λα πξνρσξεί ζε ελέξγεηεο κε  

πνιιέο θαη πνηθίιεο δηαθνξέο. 

»Γηφηη βιέπνπκε πνιιέο ελέξγεηεο ζηηο 

νπνίεο αίηην είλαη ην επηζπκεηηθφ·  

πνιιέο πάιη έρνπλ ζαλ αηηία ην ζπκηθφ· νχηε 

φκσο ην έλα νχηε ην άιιν είλαη  

ζψκα. Σν αζψκαην πάλησο είλαη λνεξφ· θαη 

ν νξηζκφο ραξαθηήξηζε ηελ ςπρή  

λνεξφ πξάγκα. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ην 

ζπιινγηζκφ, απφ ηα δχν άηνπα  

ηζρχεη ην έλα: ή ην ζπκηθφ θαη ην 

επηζπκεηηθφ απνηεινχλ άιιεο ςπρέο κέζα  

καο θαη έρνπκε αληί κία πνιιέο ςπρέο ή φηη 

δελ πξέπεη λα ζεσξνχκε θαη ην  

δηαλνεηηθφ καο σο ςπρή. Γηφηη, εάλ 

εθαξκφζνπκε ζε φια εμίζνπ ην λνεξφ,  

ή ζ’ απνδείμεη φηη φια απηά είλαη ςπρέο ή ην 

θαζέλα απ’ απηά ζα εμαηξεζεί  

εμίζνπ απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο ςπρήο». 

Δθείλε απάληεζε: «Κη άιινη πνιινί ήδε 

είραλ ζέζεη απηφ ην δήηεκα· ηψξα  
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πεξηηηὸλ ἂλ ἤλ ἴζσο ηὸλ πεξὶ  

ςπρο ιφγνλ πξνηηζέλαη ηῶ ζθέκκαηη. πεὶ 

δὲ ηνῖο κὲλ θαηὰ ηὸ θαλὲλ  

ἀθφινπζνλ θαη᾿ ἐμνπζίαλ πξνιζελ  πεξὶ 

ςπρο ζεσξία· κεῖο δὲ ηο  

ἐμνπζίαο ἄκνηξνη ηαχηεο ἐζκὲλ, ηο ιέγεηλ 

θεκὶ ἅπεξ βνπιφκεζα,  

θαλφλη παληὸο δφγκαηνο θαὶ λφκῳ 

θερξεκέλνη ηῆ ἁγίᾳ Γξαθῆ·  

ἀλαγθαίσο πξὸο ηαχηελ βιέπνληεο, ηνῦην 

δερφκεζα κφλνλ, ὅ,ηη πεξ  

ἂλ ᾖ ζπκθσλνῦλ ηῶ ηλ γεγξακκέλσλ 

ζθνπῶ. 

»Οθνῦλ παξέληεο ηὸ Πιαησληθὸλ ἅξκα, 

θαὶ ηὴλ πεδεπγκέλελ αηῶ  

μπλσξίδα ηλ πψισλ, νρ ὁκνίσο ηαῖο 

ὁξκαῖο πξὸο ἀιιήινπο  

ἐρφλησλ, θαὶ ηὸλ πὲξ ηνχησλ λίνρνλ, δη᾿ 

ὧλ ἁπάλησλ ηὰ ηνηαῦηα  

πεξὶ ςπρο θηινζνθεῖ δη᾿ αἰλίγκαηνο· 

»ὅζα ζ᾿ ὁ κεη᾿ ἐθεῖλνλ θηιφζνθνο ὁ 

ηερληθο ηνῖο θαηλνκέλνηο  

ἀθνινπζλ, θαὶ ηὰ λῦλ κῖλ πξνθείκελα δη᾿ 

ἐπηκειείαο θαηεμεηάδσλ,  

ζλεηὴλ εἶλαη δηὰ ηνχησλ ηὴλ ςπρὴλ 

ἀπεθήλαην, θαὶ πάληαο ηνχο ηε  

πξὸ ηνχησλ, θαὶ ηνὺο ἐθεμο, ηνχο ηε 

θαηαινγάδελ θαὶ ηνὺο ἐλ ῥπζκῶ  

ηηλη θαὶ κέηξῳ θηινζνθήζαληαο 

θαηαιηπφληεο, ζθνπὸλ ηνῦ ιφγνπ ηὴλ  

ζεφπλεπζηνλ Γξαθὴλ πνηεζψκεζα, ἡ ςπρο 

ἐμαίξεηνλ κεδὲλ λνκίδεηλ  

εἶλαη λνκνζεηεῖ, ὃ κὴ θαὶ ηο ζείαο θχζεψο 

ἐζηηλ ἴδηνλ. 

»Ὁ γὰξ ὁκνίσκα Θενῦ ηὴλ ςπρὴλ εἶλαη 

θήζαο, πλ ὃ ἀιιφηξηφλ ἐζηη  

Θενῦ, ἐθηὸο εἶλαη ηνῦ ὅξνπ ηο ςπρο 

ἀπεθήλαην. Οδὲ γὰξ ἂλ ἐλ ηνῖο  

παξειιαγκέλνηο δηαζσζείε ηὸ ὅκνηνλ. 

Οθνῦλ ἐπεηδὴ ηνηνῦηνλ νδὲ  

ηῆ ζείᾳ ζπλζεσξεῖηαη θχζεη, νδὲ ηῆ ςπρῆ 

ζπλνπζηνῦζζαη ηαῦηα θαηὰ  

ην θάλεηο θαη ζπ· δειαδή, ηί ηάρα πξέπεη λα 

ζεσξνχκε φηη είλαη απηά, ην  

επηζπκεηηθφ θαη ην ζπκηθφ· ή έρνπλ ηελ ίδηα 

νπζία κε ηελ ςπρή θαη ακέζσο κε  

ηε δεκηνπξγία ηεο ζπλππάξρνπλ κ’ απηήλ ή 

είλαη θάηη άιιν έμσ απ’ απηήλ θαη  

χζηεξα πξνζηίζεληαη ζε καο (ζηελ ςπρή 

καο). 

»ινη βέβαηα παξαδέρνληαη φηη απηά 

θαίλνληαη λα ζπλππάξρνπλ ζηελ ςπρή.  

Γελ έρεη βξεη φκσο αθφκε ε ινγηθή ζθέςε ηί 

πξέπεη λα πηζηεχνπκε γη’ απηά,  

έηζη ψζηε λα έρνπκε απνθξπζηαισκέλε ηελ 

αληίιεςε ηνπο. Γηφηη νη  

πεξηζζφηεξνη ακθηηαιαληεχνληαη αθφκε ζε 

πιαλεκέλεο θαη δηαθνξεηηθέο γη’  

απηά αληηιήςεηο. 

»Δάλ γηα καο αξθνχζε γηα απφδεημε ηεο 

αιήζεηαο ε θνζκηθή θηινζνθία, ε  

νπνία εμεηάδεη φια απηά κεζνδηθά, ζα ήηαλ 

ίζσο πεξηηηφ λα ζέηνπκε γηα  

ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο ςπρήο. ’ εθείλνπο 

φκσο ε ζεσξία γηα ηελ ςπρή πξνήιζε  

ειεχζεξα, φπσο ηνπο θαηλφηαλ νξζφ· εκείο 

φκσο δελ έρνπκε κηα ηέηνηνπ είδνπο  

εμνπζία ειεπζεξίαο, λα ιέκε δειαδή φ,ηη 

ζέινπκε· δηφηη ρξεζηκνπνηνχκε  

σο θαλφλα θαη λφκν θάζε δφγκαηνο ηελ Αγία 

Γξαθή.  

Τπνρξεσηηθά αλαηξέρνπκε ζ’ απηήλ· θαη 

δερφκαζηε κφλνλ φ,ηη είλαη ζχκθσλν  

κε ηνλ ζθνπφ φζσλ απηή θαηαγξάθεη. 

»Παξακεξίδνπκε, ινηπφλ, ην πιαησληθφ 

άξκα θαη ηελ ππνδεπγκέλε ζ’ απηφ  

δπάδα ησλ αιφγσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

νξκέο ην έλα έλαληη ηνπ άιινπ νχηε  

έρνπλ ηνλ αξκαηειάηε πάλσ ζ’ απηά· είλαη 

φια εθείλα κε ηα νπνία απηφο  

(ν Πιάησλ) θηινζνθεί παξαβνιηθά γηα ηελ 

ςπρή. 

»Αο παξακεξίζνπκε, επίζεο, ηηο αξρέο πνπ 

εθαξκφδεη ν κεηά απφ εθείλνλ (ηνλ  
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ιφγνλ ἄλ ηηο πνλνήζεηε. 

23. »Σὸ κὲλ νὖλ θαηὰ ηὴλ δηαιεθηηθὴλ 

ηέρλελ δηὰ ζπιινγηζηηθο ηε θαὶ  

ἀλαιπηηθο ἐπηζηήκεο βεβαηνῦζζαη θαὶ ηὰ 

κέηεξα δφγκαηα, ὡο  

ζαζξφλ ηε θαὶ ὕπνπηνλ εἰο ἀπφδεημηλ 

ἀιεζείαο ηὸ ηνηνῦηνλ εἶδνο ηνῦ  

ιφγνπ παξαηηεζφκεζα. Πζη γάξ ἐζηη 

πξφδεινλ ηὸ ηὴλ δηαιεθηηθὴλ  

πεξηεξγίαλ ἴζελ ἐθ᾿ ἑθάηεξα ηὴλ ἰζρὺλ 

ἔρεηλ, πξφο ηε ηὴλ ηο ἀιεζείαο  

ἀλαηξνπὴλ, θαὶ πξὸο ηὴλ ηνῦ ςεχδνπο 

θαηεγνξίαλ. Ὅζελ θαὶ αηὴλ 

ηὴλ ἀιήζεηαλ, ὅηαλ κεηά ηηλνο ηνηαχηεο 

ηέρλεο πξνάγεηαη,  

δη᾿ πνςίαο πνιιάθηο πνηνχκεζα, ὡο ηο 

πεξὶ ηαχηεο δεηλφηεηνο  

παξαθξνπνκέλεο κλ ηὴλ δηάλνηαλ, θαὶ 

ηο ἀιεζείαο ἀπνζθαιείζεο. 

»Δἰ δέ ηηο ηὸλ ἀθαηάζθεπφλ ηε θαὶ γπκλὸλ 

πάζεο πεξηβνιο πξνζίνηην  

ιφγνλ, ἐξνῦκελ ὡο ἂλ νἷφλ ηε ᾖ θαηὰ ηὸλ 

εἱξκὸλ ηο γξαθηθο  

θεγήζεσο ηὴλ πεξὶ ηνχησλ ζεσξίαλ 

πξνζάγνληεο. Σί νὖλ ἐζηηλ ὅ  

θακελ; Σὸ ινγηθὸλ ηνῦην δνλ ὁ ἄλζξσπνο 

λνῦ ηε θαὶ ἐπηζηήκεο  

δεθηηθὸλ εἶλαη, ἠ παξὰ ηλ ἔμσ ηνῦ ιφγνπ 

ηνῦ θαζ᾿ κο  

κεκαξηχξεηαη, νθ ἂλ νὕησ ηνῦ ὁξηζκνῦ 

ηὴλ θχζηλ κλ  

πνγξάθνληνο, εἴπεξ ἐλεψξα ζπκφλ ηε θαὶ 

ἐπηζπκίαλ θαὶ ηὰ ηνηαῦηα  

πάληα ζπλνπζησκέλα ηῆ θχζεη. Οδὲ γὰξ 

ἐπ᾿ ἄιινπ ηηλὸο ὅξνλ ἄλ ηηο  

ἀπνδνίε ηνῦ πνθεηκέλνπ, ηὸ θνηλὸλ ἀληὶ 

ηνῦ ἰδίνπ ιέγσλ. 

»πεὶ νὖλ ηὸ ἐπηζπκεηηθφλ ηε θαὶ 

ζπκνεηδὲο θαηὰ ηὸ ἴζνλ θαὶ ἐπὶ ηο  

ἀιφγνπ ηε θαὶ ινγηθο θχζεσο θαζνξηαη, 

νθ ἄλ ηηο ειφγσο ἐθ ηνῦ  

θνηλνῦ ραξαθηεξίδεη ηὸ ἴδηνλ. Ὃ δὲ πξὸο 

Πιάησλα) θηιφζνθνο (ελλνεί, ηνλ 

Αξηζηνηέιε), πνπ παξαθνινπζεί κεζνδηθά 

ηα  

θαηλφκελα θαη εμεηάδεη κε επηκέιεηα ην 

πξνθείκελν ζέκα καο· βάζεη απηψλ 

απνθάλζεθε φηη ε ςπρή είλαη ζλεηή. Αο 

παξακεξίζνπκε θαη φινπο ηνπο  

θηινζφθνπο, ηνπο πξηλ θαη κεηά απ’ απηνχο, 

πνπ θηινζφθεζαλ είηε κε πεδφ  

ιφγν είηε κε πνηεηηθφ, κε ξπζκφ θαη κέηξν. 

Αο ζέζνπκε θξηηήξην ηνπ ιφγνπ καο  

ηε ζεφπλεπζηε Αγία Γξαθή, ε νπνία 

απνθαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θακία  

εμαηξεηηθή ηδηφηεηα ηεο ςπρήο πνπ λα κελ 

είλαη θαη ηδηφηεηα ηεο θχζεσο ηνπ 

Θενχ. 

»Δθείλνο κάιηζηα πνπ είπε φηη ε ςπρή 

απνηειεί νκνίσκα ηνπ Θενχ, δηαθήξπμε  

επίζεο φηη, φ,ηη είλαη μέλν πξνο ην Θεφ, απηφ 

βξίζθεηαη θαη έμσ απφ ηελ ςπρή.  

Γηφηη, φπνπ ππάξρεη παξαιιαγή, δελ 

δηαηεξείηαη ε νκνηφηεηα. Δπεηδή, ινηπφλ,  

δελ βιέπνπκε λα ππάξρεη θαλέλα απ’ απηά 

ζηε θχζε ηνπ Θενχ, κπνξεί θαλείο  

λα ζπκπεξάλεη φηη απηά νχηε θαη κε ηελ 

νπζία ηεο ςπρήο ζπλππάξρνπλ. 

»Ζ έξεπλα ησλ δηθψλ καο δνγκάησλ, κε ηε 

δηαιιεθηηθή κέζνδν ηεο επηζηήκεο  

ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο αλαιχζεσο, 

απνηειεί ζαλ ηέηνην είδνο ζπιινγηζκνχ  

ζαζξφ θαη χπνπην κέζν γηα απφδεημε ηεο 

αιήζεηαο, θαη ζα ηελ αθήζνπκε ζηελ  

άθξε. Γηφηη είλαη ζε φινπο θαλεξφ φηη ε 

δηαιιεθηηθή κέζνδνο έρεη ίζε  

ηθαλφηεηα θαη ζηα δχν, ηφζν γηα λ’ 

αλαηξέπεη ηελ αιήζεηα, φζν θαη γηα λα  

θαηαδηθάδεη ην ςέκα. Γη’ απηφ πνιιέο θνξέο,  

φηαλ ε ίδηα ε αιήζεηα απνδεηθλχεηαη κε κηα 

ηέηνηα κέζνδν,  

ηελ ππνςηαδφκαζηε, δηφηη απηή ε θνβεξή 

κεζνδνινγία  

εμαπαηά ηε δηάλνηά καο θαη ηελ θάλεη λα 
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ηὴλ ηο θχζεσο πνγξαθὴλ  

πεξηηηφλ ηε θαὶ ἀπφβιεηνλ, πο ἔλεζηηλ ὡο 

κέξνο ηο θχζεσο, ἐπ᾿  

ἀλαηξνπῆ ηνῦ ὅξνπ ηὴλ ἰζρὺλ ἔρεηλ; Πο 

γὰξ ὁξηζκὸο νζίαο πξὸο ηὸ  

ἴδηνλ ηνῦ πνθεηκέλνπ βιέπεη. Ὅ, ηη δ᾿ ἂλ 

ἔμσ ηνῦ ἰδηάδνληνο ᾖ, ὡο  

ἀιιφηξηνλ παξνξηαη ηνῦ ὅξνπ. 

»Ἀιιὰ κὴλ  θαηὰ ζπκφλ ηε θαὶ ἐπηζπκίαλ 

ἐλέξγεηα θνηλὴ πάζεο εἶλαη  

ηο ινγηθο ηε θαὶ ἀιφγνπ θχζεσο 

ὁκνινγεῖηαη. Πλ δὲ ηὸ θνηλὸλ, ν  

ηαηφλ ἐζηη ηῶ ἰδηάδνληη. Ἀλάγθε ἄξα δηὰ 

ηνχησλ ἐζηὶ, κὴ ἐλ ηνχηνηο  

εἶλαη ηαῦηα ινγίδεζζαη, ἐλ νἷο θαηεμαίξεηνλ 

 ἀλζξσπίλε  

ραξαθηεξίδεηαη θχζηο. Ἀιι᾿ ὥζπεξ ηὸ 

αἰζζεηηθὸλ θαὶ ηὸ ζξεπηηθὸλ θαὶ  

αμεηηθὸλ ἐλ κῖλ ηηο ἰδὼλ νθ ἀλαιχεη δηὰ 

ηνχησλ ηὸλ ἀπνδνζέληα  

ηο ςπρο ὅξνλ ν γὰξ ἐπεηδὴ ηνῦηφ ἐζηηλ 

ἐλ ηῆ ςπρῆ, ἐθεῖλν νθ ἔζηηλ,  

νὕησ θαὶ ηὰ πεξὶ ηὸλ ζπκὸλ θαὶ ηὴλ 

ἐπηζπκίαλ θαηαλνήζαο ηο θχζεσο  

κλ θηλήκαηα, νθ ἂλ ειφγσο ηῶ ὅξῳ 

κάρνηην, ὡο ἐιιεηπο  

ἐλδεημακέλῳ ηὴλ θχζηλ». 

24. ΓΡΖΓ. «Σί νὖλ ρξὴ πεξὶ ηνχηνπ 

γηλψζθεηλ, εἶπνλ πξὸο ηὴλ  

δηδάζθαινλ; Οὔπσ γὰξ νἷφο ηέ εἰκη 

θαηηδεῖλ ὅπσο πξνζήθεη ηὰ ἐλ κῖλ  

ὄληα, ὡο ἀιιφηξηα ηο θχζεσο κλ 

ἀπνπνηεῖζζαη». 

ΜΑΚΡ. «Ὁξᾶο, θεζὶλ, ὅηη κάρε ηίο ἐζηη 

ηνῦ ινγηζκνῦ πξὸο ηαῦηα, θαὶ  

ζπνπδὴ ηνῦ κνλσζλαη ηὴλ ςπρὴλ ηνχησλ, 

ὡο ἂλ νἷφλ ηηο ᾖ. Καί εἰζί  

γέ ηηλεο νἷο θαηψξζσηαη  ζπνπδὴ, 

θαζάπεξ ἐπὶ ηνῦ Μσυζέσο  

ἀθνχνκελ, ὅηη θξείηησλ ἤλ ζπκνῦ ηε θαὶ 

ἐπηζπκίαο ἐθεῖλνο, ἀκθφηεξα  

καξηπξνχζεο αηῶ ηο ἱζηνξίαο, ὅηη πξᾶνο 

ἤλ παξὰ πάληαο  

ράλεη ηελ αιήζεηα. 

»Δάλ πάιη θάπνηνο καο παξνπζίαδε απιφ θαη 

αζηφιηζην ζπιινγηζκφ,  

ζ’ απαληήζνπκε παξνπζηάδνληαο θαηά ην 

δπλαηφλ, ζχκθσλα κε ηε δηδαζθαιία  

ηεο Αγίαο Γξαθήο, ηελ ζεσξία γη’ απηά. Σί 

ελλννχκε κ’ απηφ πνπ ιέκε;  

ηη ην ινγηθφ απηφ νλ, ν άλζξσπνο, είλαη 

δεθηηθφο θαη ηεο λφεζεο θαη ηεο  

επηζηήκεο· καο ην βεβαηψλνπλ νη θηιφζνθνη 

ηεο θνζκηθήο ζνθίαο.  

Καη δελ ζα φξηδε έηζη ηε θχζε καο ν νξηζκφο 

(ηεο ςπρήο),  

εάλ ζεσξνχζε ην ζπκηθφ θαη ην επηζπκεηηθφ 

θαη φια ηα παξφκνηα  

ζπλνπζησκέλα ζηε θχζε καο. Άιισζηε, δελ 

ζα κπνξνχζε λα δνζεί νξηζκφο  

θάπνηνπ ππνθεηκέλνπ, εάλ ην θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ νξηδφηαλ ζαλ ηδηαίηεξν. 

»Δπεηδή, ινηπφλ, θαη ην επηζπκεηηθφ θαη ην 

ζπκηθφ ππάξρνπλ εμίζνπ ηφζν ζηελ  

άινγε φζν θαη ζηε ινγηθή θχζε, δελ ζα ήηαλ 

εχινγν λα ζεσξήζεη θάπνηνο ην  

θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ σο ηδηαίηεξν. Καη φ,ηη 

είλαη πεξηηηφ θαη απνξξηπηέν γηα  

νξηζκφ ηεο θχζεσο, πψο παξνπζηάδεηαη σο 

κέξνο ηεο θχζεσο θαη ηζρχεη  

αλαηξέπνληαο ηνλ νξηζκφ; Γηφηη, θάζε 

νξηζκφο ηεο θχζεσο αλαθέξεηαη ζην  

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Καη φ,ηη δελ είλαη ηδηαίηεξν  

ραξαθηεξηζηηθφ, βγαίλεη έμσ απφ ηνλ νξηζκφ 

ζαλ μέλν. 

Καη βέβαηα, φινη παξαδέρνληαη φηη ε 

ελέξγεηα ηνπ ζπκηθνχ θαη επηζπκεηηθνχ  

είλαη θνηλή θαη ζηελ άινγε θαη ζηε ινγηθή 

θχζε. Καη θάζε θνηλφ δελ ηαπηίδεηαη  

κε ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ. Δίλαη 

επνκέλσο νξζφ, απηά (ηα δχν) λα κελ  

πξνζκεηξψληαη ζηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε  

θχζε. Αιιά, φπσο αθξηβψο φηαλ δεη θαλείο 

ζηε θχζε καο ην ραξαθηεξηζηηθφ  
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ἀλζξψπνπο (ἐλδείθλπηαη δὲ ηὸ ἀφξγεηνλ 

δηὰ ηνῦ πξᾴνπ θαὶ ηὴλ πξὸο  

ηὸλ ζπκὸλ ἀιινηξίσζηλ), θαὶ ὅηη νθ 

ἐπεζχκεζε ηνχησλ ηηλὸο, πεξὶ ἃ  

ὁξκελ ἐλ ηνῖο πνιινῖο ηὸ ἐπηζπκεηηθὸλ 

ἐλεξγνχκελνλ. 

»Ὅπεξ νθ ἂλ ἐγέλεην, εἰ θχζηο ἤλ ηαῦηα, 

θαὶ εἰο ηὸλ ιφγνλ ηο νζίαο  

ἀλήγεην. Ο γάξ ἐζηη δπλαηὸλ ηὸλ ἔμσ 

γεγνλφηα ηο θχζεσο ἐλ ηῶ  

εἶλαη κέλεηλ. Ἀιιὰ κὴλ εἰ Μσζο θαὶ ἐλ ηῶ 

εἶλαη ἤλ, θαὶ ἐλ ηνχηνηο νθ  

ἤλ, ἄιιν ηη ἄξα παξὰ ηὴλ θχζηλ ἐζηὶ ηαῦηα, 

θαὶ νρὶ θχζηο. Δἰ γὰξ  

ἀιεζο θχζηο ηνῦηφ ἐζηηλ, ἐλ ᾧ ηὸ εἶλαη 

ηο νζίαο θαηαιακβάλεηαη,  

ηνχησλ δὲ  ἀιινηξίσζηο ἐθ᾿ κῖλ θεῖηαη, 

ὡο κὴ κφλνλ ἀδήκηνλ, ἀιιὰ  

θαὶ ἐπηθεξδὲο εἶλαη ηῆ θχζεη ηὸλ 

ἀθαληζκὸλ ηλ ηνηνχησλ. Γινλ νὖλ  

ὅηη ηλ ἔμσζελ ἐπηζεσξνπκέλσλ ἐζηὶ 

ηαῦηα ηὰ πάζε ηο θχζεσο  

ὄληα θαὶ νθ νζία. Ἡ κὲλ γάξ ἐζηηλ ὅπεξ 

ἐζηίλ· 

»ζπκὸλ δὲ δέζηλ εἶλαη ηνῦ πεξὶ θαξδίαλ 

αἵκαηνο ηνῖο πνιινῖο δνθεῖ.  

Ἕηεξνη δὲ, ὄξεμηλ ηνῦ ἀληηιππζαη ηὸλ 

πξνθαηάξμαληα. Ὡο δ᾿ ἂλ  

κεῖο πνιάβνηκελ, ζπκφο ἐζηηλ ὁξκὴ ηνῦ 

θαθζαη ηὸλ παξνμχλνληα.  

Ὧλ νδὲλ ηῶ πεξὶ ςπρο ὅξῳ ζπκβαίλεη. 

»Κἂλ ηὴλ ἐπηζπκίαλ ἐθ᾿ ἑαπηο 

δηνξηζψκεζα, ἔθεζηλ ιέμνκελ ηνῦ  

ἐλδένληνο, ἠ πφζνλ ηο θαζ᾿ δνλὴλ 

ἀπνιαχζεσο, ἠ ιχπελ ἐπὶ ηῶ κὴ  

θαη᾿ ἐμνπζίαλ ὄληη θαηαζπκεηηθῶ· ἢ ηηλα 

πξὸο ηὸ δὺ ζρέζηλ, νὗ κὴ  

πάξεζηηλ  ἀπφιαπζηο. Σαῦηα γὰξ πάληα 

θαὶ ηὰ ηνηαῦηα ηὴλ κὲλ  

ἐπηζπκίαλ ἐλδείθλπηαη, ηνῦ δὲ ὁξηζκνῦ ηνῦ 

πεξὶ ςπρο ν πξνζάπηεηαη. 

»Ἀιιὰ θαὶ ὅζα ἄιια πεξὶ ςπρὴλ 

ηεο αηζζήζεσο, ηεο ζξέςεσο θαη ηεο 

απμήζεσο δελ θαηαξγεί κ’ απηά ηνλ νξηζκφ  

ηεο ςπρήο (φηη ηάρα δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη) –δηφηη δελ ζεκαίλεη 

φηη, επεηδή 

θάπνην ππάξρεη ζηελ ςπρή, ην άιιν δελ 

ππάξρεη–·  

έηζη, θη φηαλ θαηαλνήζεη ηηο ζρεηηθέο κε ην 

ζπκηθφ θαη επηζπκεηηθφ  

θηλήζεηο ηεο θχζεψο καο, δελ ζα ήηαλ 

εχινγν λ’ αξλεζεί ηνλ νξηζκφ, φηη ηάρα  

νξίδεη ειιεηπψο ηε θχζε ηεο ςπρήο καο». 

Ρψηεζα ηφηε θη εγψ ζηε δαζθάια: «Σί, 

ινηπφλ, πξέπεη λα γλσξίδνπκε γη’ απηά;  

Γηφη δελ είκαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζσ, πψο 

είλαη δπλαηφλ λα δερζψ σο μέλα  

ζηε θχζε καο εθείλα ηα νπνία ππάξρνπλ 

κέζα καο». 

«Βιέπεηο, κνπ απάληεζε εθείλε, φηη ππάξρεη 

κάρε ηνπ λνπ πξνο απηά θαη  

πξνζπάζεηα λ’ απνκνλσζεί, φζν είλαη 

δπλαηφλ, ε ςπρή απ’ απηά. Καη ππάξρνπλ  

νξηζκέλνη πνπ (ην) θαηφξζσζαλ (ηελ 

απνκφλσζε), φπσο αθνχκε π.ρ. γηα ην  

Μσυζή, φηη ήηαλ εθείλνο αλψηεξνο θαη ηνπ 

ζπκνχ θαη ηεο επηζπκίαο. Καη ηα  

δχν ηα καξηπξεί γη’ απηφλ ηζηνξία, φηη 

δειαδή ήηαλ πξάνο πεξηζζφηεξν απφ  

θάζε άλζξσπν –κε ηελ πξαφηεηα κάιηζηα ε 

ανξγεζία δείρλεη θαη ηελ απνρή  

απφ ην ζπκφ– θαη φηη, επίζεο, δελ επηζχκεζε 

ηίπνηε απ’ φζα βιέπνπκε ζηνπο  

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα θηλεί ην 

επηζπκεηηθφ. 

»Κη απηφ δελ ζα γηλφηαλ, εάλ απηά ήηαλ ίδηα 

ηεο θχζεσο θαη ππαγφηαλ ζηελ  

νπζία ηνπ αλζξψπνπ. Γηφηη δελ κπνξεί απηφο 

πνπ βγήθε έμσ απφ ηε θχζε λα  

παξακέλεη θαη ζηελ χπαξμε. Δπνκέλσο, εάλ 

ν Μσυζήο ήηαλ ζηελ χπαξμε αιιά  

δελ ήηαλ κέζα ζ’ απηά, απηφ ζεκαίλεη φηη 

απηά είλαη θάηη άιιν θαη φρη θχζε.  
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θαζνξηαη, ηὰ ἐμ ἀληηζέηνπ ἀιιήινηο  

ὁξψκελα, νἷνλ δεηιίαλ θαὶ ζξάζνο, ιχπελ 

θαὶ δνλὴλ, θφβνλ θαὶ  

θαηαθξφλεζηλ, θαὶ ὅζα ηνηαῦηα, ὧλ 

ἕθαζηνλ ζπγγελο ἔρεηλ δνθεῖ  

πξὸο ηὸ ἐπηζπκεηηθὸλ ἠ ζπκνεηδὲο, 

ἰδηάδνληη δὲ ὅξῳ ηὴλ ἰδίαλ  

πνγξάθεη θχζηλ. 

»Σφ ηε γὰξ ζξάζνο θαὶ  θαηαθξφλεζηο 

ἔκθαζηλ πνζεκαίλεη ηηλὰ ηο  

ζπκψδνπο ὁξκο· ἐιάηησζηλ δέ ηηλα θαὶ 

ὕθεζηλ ηνῦ αηνῦ ηνχηνπ   

θαηὰ δεηιίαλ θαὶ θφβνλ ἐγγηλνκέλε ζρέζηο. 

Ἡ δὲ ιχπε ἐμ ἀκθνηέξσλ  

ἔρεη ηὰο ὕιαο. Ἥ ηε γὰξ ηνῦ ζπκνῦ ἀηνλία, 

ἐλ ηῶ ηνῦ ἀκχλαζζαη ηνὺο  

πξνιειππεθφηαο ἀδπλάηῳ ιχπε γίλεηαη· 

θαὶ  ἀπφγλσζηο ηλ  

ἐπηζπκνπκέλσλ, θαὶ  ζηέξεζηο ηλ 

θαηαζπκίσλ, ηὴλ ζθπζξσπὴλ  

ηαχηελ ἐκπνηεῖ ηῆ δηαλνίᾳ δηάζεζηλ. Καὶ ηὸ 

ἀληηζεσξνχκελνλ ηῆ ιχπῃ,  

ηὸ θαζ᾿ δνλὴλ ιέγσ λφεκα,ὁκνίσο ηῶ 

ζπκῶ ηε θαὶ ηῆ ἐπηζπκίᾳ  

ἐπηκεξίδεηαη. Ἡδνλὴ γὰξ ἑθαηέξνπ ηνχησλ 

θαηὰ ηὸ ἶζνλ γεκνλεχεη. 

»Ἃ πάληα θαὶ πεξὶ ηὴλ ςπρήλ ἐζηη, θαὶ 

ςπρὴ νθ ἔζηηλ, ἀιι᾿ νἷνλ  

κπξκεθίαη ηηλὲο ηνῦ δηαλνεηηθνῦ κέξνπο 

ηο ςπρο ἐθθπφκελαη. Ἃ κέξε 

κὲλ αηο εἶλαη δηὰ ηὸ πξνζπεθπθέλαη 

λνκίδεηαη, ν κὴλ ἐθεῖλφ εἰζηλ,  

ὅπεξ ἐζηὶλ  ςπρὴ θαη᾿ νζίαλ». 

25. ΓΡΖΓ. «Καὶ κὴλ ὁξκελ, θεκὶ πξὸο 

ηὴλ παξζέλνλ, ν κηθξὰλ ἐθ  

ηνχησλ γηλνκέλελ ηὴλ πξὸο ηὸ θξεῖηηνλ 

ζπλεηζθνξὰλ ηνῖο ἐλαξέηνηο.  

Σῶ ηε γὰξ Γαληὴι ἔπαηλνο ἤλ  ἐπηζπκία· 

θαὶ ὁ Φηλεὲο ηῶ ζπκῶ ηὸλ  

Θεὸλ ἱιεψζαην· θαὶ ἀξρὴλ ζνθίαο θφβνλ 

ἐκάζνκελ, θαὶ ηο θαηὰ Θεὸλ  

ιχπεο ζσηεξίαλ εἶλαη ηὸ πέξαο παξὰ ηνῦ 

Γηφηη, εάλ πξάγκαηη θχζε είλαη απηφ κε ην 

νπνίν θαηαλνείηαη ε χπαξμε ηεο  

νπζίαο, ελψ ε απνμέλσζε απφ εθείλα (ζπκφ 

θαη επηζπκία) εμαξηάηαη απφ ηε  

δηάζεζή καο, ηφηε ν αθαληζκφο ηνπο δελ 

είλαη κφλνλ έιιεηςε δεκίαο αιιά θαη  

θέξδνο γηα ηε θχζε.  

Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη απηά ηα πάζε ηεο 

θχζεσο έξρνληαη απέμσ  

θαη δελ είλαη νπζία ηεο. Γηφηη νπζία είλαη 

εθείλν ην νπνίν ππάξρεη. 

»Πνιινί ζεσξνχλ φηη ν ζπκφο είλαη 

απνηέιεζκα εμάςεσο ηνπ αίκαηνο γχξσ  

απφ ηελ θαξδηά. Άιινη πάιη λνκίδνπλ φηη 

είλαη έλζηηθην άκπλαο ζηε ιχπε 

πνπ πξνθαιεί πξψηνο ν άιινο.  

Καη φπσο εκείο πηζηεχνπκε, ζπκφο είλαη ε 

νξκή γηα θαθνπνίεζε εθείλνπ πνπ  

καο εμφξγηζε. Σίπνηε φκσο απ’ απηά δελ 

ζπκθσλεί κε ηνλ νξηζκφ ηεο ςπρήο. 

»Κη αλ δψζνπκε κε ηε ζεηξά ηεο ηνλ νξηζκφ 

ηεο επηζπκίαο, ζα ιέγακε φηη είλαη  

αλαδήηεζε εθείλνπ πνπ ιείπεη, ή πφζνο γηα 

απφιαπζε εδνλψλ, ή ιχπε γηα ηελ  

θαηνρή ησλ επηζπκεηψλ, ή θάπνηα ζρέζε κε 

ην επράξηζην απφ ην νπνίν φκσο  

απνπζηάδεη ε απφιαπζε. ια απηά θαη ηα 

παξφκνηα θαλεξψλνπλ βέβαηα ηνλ  

νξηζκφ ηεο επηζπκίαο, αιιά δελ ζπλδένληαη 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο ςπρήο. 

»Αιιά θαη φζα άιια παξαηεξνχληαη ζηελ 

ςπρή θαη βξίζθνληαη ζε αληίζεζε  

κεηαμχ ηνπο, φπσο ε δεηιία θαη ην ζάξξνο, ε 

ιχπε θαη ε εδνλή, ν θφβνο θαη  

ε αθνβία θαη φια ηα παξφκνηα, πνπ ην 

θαζέλα θαίλεηαη λα έρεη ζρέζε κε ην  

επηζπκεηηθφ ή ην ζπκηθφ, παξνπζηάδνπλ ηε 

θχζε ηνπο κε ηδηαίηεξν νξηζκφ. 

»Γηφηη ην ζάξξνο θαη ε αθνβία δειψλνπλ 

θάπνηα έληαζε ηεο νξκήο ηνπ ζπκνχ·  

ελψ ε ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δεηιία θαη ην 
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Παχινπ θνχζακελ·  

ηλ ηε δεηλλ ηὴλ θαηαθξφλεζηλ λνπζεηεῖ 

κῖλ ηὸ Δαγγέιηνλ·  

θαὶ ηὸ κὴ θνβεῖζζαη πηφεζηλ νδὲλ ἄιιν ἠ 

ηνῦ ζξάζνπο ἐζηὶλ  

πνγξαθή· ὅπεξ ἐλ ἀγαζνῖο πὸ ηο νθίαο 

θαηείιεθηαη. Γείθλπζη  

ηνίλπλ δηὰ ηλ ηνηνχησλ ὁ ιφγνο, ηὸ κὴ 

πάζε ηὰ ηνηαῦηα δεῖλ νἴεζζαη·  

ν γὰξ ἂλ πξὸο ἀξεηο θαηφξζσζηλ 

ζπκπαξαιεθζείε ηὰ πάζε». 

26. ΜΑΚΡ. Καὶ  δηδάζθαινο, «Ἔνηθα, 

θεζὶ, ηο ηνηαχηεο ηλ  

ινγηζκλ ζπγρχζεσο αηὴλ ηὴλ αἰηίαλ 

παξέρεηλ, κὴ δηαθξίλαζα ηὸλ  

πεξὶ ηνχηνπ ιφγνλ, ὥζηε ηηλὰ ηάμηλ 

ἀθφινπζνλ ἐπηηεζλαη ηῆ ζεσξίᾳ.  

Νῦλ νὖλ, ὅπσο ἂλ νἷφλ ηε ᾖ, ἐπηλνεζήζεηαί 

ηηο ηάμηο ηῶ ζθέκκαηη, ὡο  

ἂλ δη᾿ ἀθνινχζνπ πξντνχζεο ηο ζεσξίαο, 

κὴ θαζ᾿ κλ αἱ ηνηαῦηαη  

ηλ ἀληηζέζεσλ ἔρνηελ ρψξαλ. 

»Φακὲλ γὰξ ηο ςπρο ηὴλ κὲλ ζεσξεηηθήλ 

ηε θαὶ δηαθξηηηθὴλ θαὶ ηλ  

ὄλησλ ἐπνπηηθὴλ δχλακηλ νἰθείαλ εἶλαη θαὶ 

θαηὰ θχζηλ αηὴλ, θαὶ δηὰ  

ηο ζενεηδνῦο ράξηηνο, δηὰ ηνχησλ ζψδεηλ 

ἐλ αηῆ ηὴλ εἰθφλα. πεὶ  

θαὶ ηὸ Θεῖνλ, ὅ, ηί πνηε θαηὰ ηὴλ θχζηλ 

ἐζηὶλ, ἐλ ηνχηνηο ὁ ινγηζκὸο  

εἶλαη ζηνράδεηαη· ἐλ ηῶ ἀθνξᾶλ ηε ηὰ 

πάληα θαὶ δηαθξίλεηλ ηὸ θαιὸλ  

ἀπὸ ηνῦ ρείξνλνο. 

»Ὅζα δὲ ηο ςπρο ἐλ κεζνξίῳ θεῖηαη πξὸο 

ἑθάηεξνλ ηλ ἐλαληίσλ  

ἐπηῤῥεπο θαηὰ ηὴλ ἰδίαλ θχζηλ ἔρνληα· ὧλ 

 πνία ρξζηο, ἠ πξὸο ηὸ  

θαιὸλ ἠ πξὸο ηὸ ἐλαληίνλ ἄγεη ηὴλ ἔθβαζηλ, 

νἷνλ ηὸλ ζπκὸλ, ἠ ηὸλ  

θφβνλ, ἠ εἴ ηη ηὸ ηνηνῦηνλ ηλ ἐλ ηῆ ςπρῆ 

θηλεκάησλ ἐζηὶλ, ὧλ ἄλεπ  

νθ ἔζηηλ ἀλζξσπίλελ ζεσξεζλαη θχζηλ· 

ηαῦηα ἔμσζελ ἐπηγελέζζαη  

θφβν παξνπζηάδεη ειάηησζε θαη  

χθεζε ηεο νξκήο ηνπ ίδηνπ (ζπκνχ). Ζ ιχπε 

πάιη έρεη ην πεξηερφκελφ ηεο θαη  

απφ ηα δχν. Γηφηη ε αηνλία ηνπ ζπκνχ ζ’ 

απηφλ πνπ αδπλαηεί λα εθδηθεζεί  

φζνπο ηνλ ιχπεζαλ θαηαληά ιχπε· ην ίδην 

θαη νη αλεθπιήξσηεο επηζπκίεο  

θαη ε ζηέξεζε ησλ πνζεηψλ δεκηνπξγεί ζηελ 

ςπρή ηε γλσζηή ζθπζξσπή  

δηάζεζε. Καη ην αληίζεην ηεο ιχπεο, ελλνψ 

ηελ έλλνηα ηεο εδνλήο,  

κνηξάδεηαη εμίζνπ θη απηή αλάκεζα ζην 

ζπκφ θαη ηελ επηζπκία.  

Γηφηη ε εδνλή εμνπζηάδεη ην θαζέλα απ’ 

απηά εμίζνπ. 

»ια απηά θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ ςπρή, 

θαη ςπρή δελ είλαη· αιιά είλαη ζαλ  

θάπνηεο κπξκεγθηέο πνπ θπηξψλνπλ ζην 

δηαλνεηηθφ κέξνο ηεο ςπρήο.  

Θεσξνχληαη βέβαηα κέξε ηεο ςπρήο, επεηδή 

εκθαλίδνληαη κ’ απηήλ· πιελ  

φκσο, δελ είλαη εθείλν ην νπνίν είλαη ε ςπρή 

ζηελ νπζία ηεο». 

Αληαπαληψ ηφηε ζηελ παξζέλν: «Κη φκσο 

βιέπνπκε φηη ε ζπλεηζθνξά απηψλ  

(ζπκνχ θαη επηζπκίαο) γηα ηελ πξφνδν ησλ 

ελαξέησλ δελ είλαη κηθξή. ηφλ  

Γαληήι, γηα παξάδεηγκα, ε επηζπκία έγηλε 

έπαηλνο· θαη ν Φηλεέο κε ην ζπκφ  

εμηιέσζε ην Θεφ. Μάζακε αθφκε φηη ν 

θφβνο απνηειεί ηελ αξρή ηεο ζνθίαο·  

θαη αθνχζακε απφ ηνλ Παχιν φηη ην ηέξκα 

ηεο θαηά Θεφλ ιχπεο είλαη ε  

ζσηεξία. Σν Δπαγγέιην, επίζεο, καο 

λνπζεηεί λα πεξηθξνλνχκε ηα δεηλά  

Καη ην λα κε θνβφκαζηε ηελ πεξηθξφλεζε 

ηίπνηε άιιν δελ ην εμαζθαιίδεη απφ  

ην ζάξξνο, ην νπνίν ε νθία ην θαηαηάζζεη 

αλάκεζα ζηα αγαζά. Φαλεξψλεη,  

ινηπφλ, ν ιφγνο κ’ απηά ηα παξαδείγκαηα φηη 

δελ πξέπεη λα ζεσξνχκε απηά (ην  

ζπκφ θαη ηελ επηζπκία) σο πάζε· δηφηη ηα 

πάζε δελ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία  
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αηῆ ινγηδφκεζα, δηὰ ηὸ ηῶ ἀξρεηχπῳ 

θάιιεη κεδέλα ηνηνῦηνλ  

ἐλζεσξεζλαη ραξαθηξα. Ὁ δὲ δὴ πεξὶ 

ηνχησλ ιφγνο κῖλ ὡο ἐλ  

γπκλαζίῳ πξνθείζζσ, ὡο ἂλ δηαθχγνη ηλ 

ζπθνθαληηθο ἀθνπφλησλ  

ηὰο ἐπεξείαο. 

27. »Ὁδῶ ηηλη θαὶ ηάμεσο ἀθνινπζίᾳ πξὸο 

ηὴλ ἀλζξσπνπνηΐαλ  

ὁξκζαη ηὸ Θεῖνλ δηεγεῖηαη ὁ ιφγνο. 

πεηδὴ γὰξ ζπλέζηε ηὸ πλ,  

θαζὼο  ἱζηνξία θεζὶλ, νθ εζὺο ὁ 

ἄλζξσπνο ἐλ ηῆ γῆ γίλεηαη, ἀιιὰ  

ηνχηνπ κὲλ  ηλ ἀιφγσλ πξνεγήζαην 

θχζηο· ἐθείλσλ δὲ ηὰ  

βιαζηήκαηα. Γείθλπζηλ, νἶκαη, δηὰ ηνχησλ 

ὁ ιφγνο, ὅηη  δσηηθὴ  

δχλακηο ἀθνινπζίᾳ ηηλὶ ηῆ ζσκαηηθῆ 

θαηακίγλπηαη θχζεη, πξηνλ  

κὲλ ηνῖο ἀλαηζζήηνηο ἐλδχνπζα, θαηὰ ηνῦην 

δὲ ἐπὶ ηὸ αἰζζεηηθὸλ  

πξντνῦζα, εἶζ᾿ νὕησο πξὸο ηὸ λνεξὸλ θαὶ 

ινγηζηηθὸλ ἀλαβαίλνπζα. 

»Οθνῦλ ηλ ὄλησλ ηὸ κὲλ ζσκαηηθὸλ, ηὸ 

δὲ λνεξφλ ἐζηη πάλησο·  

ηνῦ δὲ ζσκαηηθνῦ, ηὸ κὲλ ἔκςπρφλ ἐζηη, ηὸ 

δὲ ἄςπρνλ. Ἔκςπρνλ δὲ  

ιέγσ ηὸ κεηέρνλ δσο· ηλ δὲ δψλησλ, ηὰ 

κὲλ αἰζζήζεη ζπδῆ, ηὰ  

ἀκνηξεῖ ηαχηεο. Πάιηλ ηλ αἰζζεηηθλ, ηὰ 

κὲλ ινγηθά ἐζηη, ηὰ δὲ  

ἄινγα. 

»πεὶ νὖλ  αἰζζεηηθὴ δσὴ νθ ἂλ δίρα 

ηο ὕιεο ζπζηαίε, νδ᾿ ἂλ ηὸ  

λνεξὸλ ἄιισο ἐλ ζψκαηη γέλνηην, κὴ ηῶ 

αἰζζεηηθῶ ἐκθπφκελνλ,  

ηνχηνπ ράξηλ ηειεπηαία  ηνῦ ἀλζξψπνπ 

θαηαζθεπὴ ἱζηνξεῖηαη,  

ὡο πζαλ ἐθπεξηεηιεθφηνο ηὴλ δσηηθὴλ 

ἰδέαλ, ηήλ ηε ἐλ ηνῖο  

βιαζηήκαζη θαὶ ηὴλ ἐλ ηνῖο ἀιφγνηο 

ζεσξνπκέλελ. Σὸ κὲλ ηξέθεζζαί ηε  

αὔμεζζαη ἐθ ηο θπηηθο ἔρεη δσο· ἔζηη 

ηεο αξεηήο». 

Καη ε δαζθάια κνπ είπε: «Μνπ θαίλεηαη φηη 

εγψ είκαη ε ππεχζπλε γηα ηε  

ζχγρπζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη ζθέςεηο ζνπ· 

δηφηη, δελ έθαλα δηάθξηζε ζην  

ιφγν κνπ γη’ απηά, ψζηε λα κπεη θάπνηα ηάμε 

ζηελ έθζεζε ηεο ζεσξίαο.  

Σψξα φκσο, φζν είλαη δπλαηφ, πξέπεη λα 

βάινπκε θάπνηα ηάμε ζηε ζπδήηεζε,  

ψζηε λα πξνρσξεί κε ζπλέπεηα ε ζεσξία θαη 

λα κελ πξνβάιινληαη πιένλ  

ηέηνηεο αληηζέζεηο ζηηο ζέζεηο καο. 

»Ηζρπξηδφκαζηε, ινηπφλ, φηη ε ζεσξεηηθή, 

δηαθξηηηθή θαη επνπηηθή ησλ φλησλ  

δχλακε ηεο ςπρήο είλαη νηθεία θαη θπζηθή 

ηδηφηεηά ηεο· θαη κε ηε ζεία ράξε,  

δηαηεξεί κε απηέο (ηηο δπλάκεηο) κέζα ηεο 

ηελ εηθφλα (ηνπ Θενχ). Δπεηδή θαη ην  

Θεφ –φ,ηη θη αλ είλαη ζηε θχζε ηνπ–, ηνλ 

ζηνράδεηαη ν λνπο λα ππάξρεη κε  

απηέο (ηηο δπλάκεηο): λα επνπηεχεη, δειαδή, 

ην ζχκπαλ θαη λα δηαθξίλεη ην  

θαιφ απφ ην θαθφ. 

»ζα πάιη βξίζθνληαη ζην ζχλνξν ηεο 

ςπρήο, έρνπλ απφ ηε θχζε ηνπο ηε  

ξνπή πξνο θάζεηη ην αληίζεην. Καη ε ρξήζε 

ηνπο θέξλεη απνηέιεζκα ή πξνο ην  

θαιφ ή πξνο ην θαθφ· γηα παξάδεηγκα, ν 

ζπκφο, ν θφβνο ή θάπνην άιιν  

παξφκνην. ια απηά απνηεινχλ θηλήζεηο ηεο 

ςπρήο· ρσξίο απηέο δελ κπνξνχκε  

λα ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη αλζξψπηλε 

θχζε. Πηζηεχνπκε φηη απηέο εηζήιζαλ  

απέμσ ζηελ ςπρή· δηφηη, ε αξρέηππε 

νκνξθηά (ν Θεφο) δελ έρεη κέζα ηεο  

θακηά ηέηνηα ηδηφηεηα. Ο ιφγνο, ινηπφλ, γη’ 

απηά φια αο ζεσξεζεί  

σο άζθεζε, πνπ ζα μεθεχγεη απφ ηηο 

επηξξνέο φζσλ αθνχλ θαθνπξναίξεηα, γηα  

λα ζπθνθαληνχλ. 

»Ζ Αγία Γξαθή δηεγείηαη φηη ν Θεφο 

πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ  
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γὰξ ηὸ ηνηνῦηνλ θαὶ ἐλ ἐθείλνηο  

ἰδεῖλ, ἑιθνκέλεο ηε θαὶ δηὰ ῥηδλ ηο 

ηξνθο θαὶ ἀπνπνηνπκέλεο δηὰ  

θαξπλ ηε θαὶ θχιισλ· ηὸ δὲ θαη᾿ 

αἴζζεζηλ νἰθνλνκεῖζζαη ἐθ ηλ  

ἀιφγσλ ἔρεη. Σὸ δὲ δηαλνεηηθφλ ηε θαὶ 

ινγηθὸλ ἄκηθηφλ ἐζηη ἰδηάδνλ,  

ἐπὶ ηαχηεο ηο θχζεσο ἐθ᾿ ἑαπηῆ 

ζεσξνχκελνλ. 

»Ἀιι᾿ ὥζπεξ ηὸ ἐθειθηηθὸλ ηλ 

ἀλαγθαίσλ πξὸο ηὴλ ιηθὴλ δσὴλ   

θχζηο ἔρεη, ὅπεξ ἐλ κῖλ γελφκελνλ ὄξεμηο 

ιέγεηαη. Σνῦην δέ θακελ ηνῦ  

θπηηθνῦ ηο δσο εἴδνπο εἶλαη· ἐπεὶ δὲ θαὶ 

ἐλ ἐθείλνηο ἔζηηλ ἰδεῖλ, νἷφλ  

ηηλαο ὁξκὰο θπζηθο ἐλεξγνπκέλαο ἐλ ηῶ 

πιεξνῦζζαί ηε ηνῦ νἰθείνπ  

θαὶ ὀξγᾶλ πξὸο ηὴλ ἔθθπζηλ· νὕησ θαὶ ὅζα 

ηο ἀιφγνπ θχζεψο ἐζηηλ  

ἴδηα, ηαῦηα ηῶ λνεξῶ ηο ςπρο θαηεκίρζε. 

»θείλσλ, θεζὶλ, ὁ ζπκὸο, ἐθείλσλ ὁ 

θφβνο, ἐθείλσλ ηὰ ἄιια πάληα  

ὅζα θαηὰ ηὸ ἐλαληίνλ ἐλ κῖλ ἐλεξγεῖηαη, 

πιὴλ ηο ινγηθο ηε θαὶ  

δηαλνεηηθο δπλάκεσο· ὃ δὴ κφλνλ ηο 

κεηέξαο δσο ἐμαίξεηνλ ἐλ  

ἑαπηῶ, θαζὼο εἴξεηαη, ηνῦ ζείνπ 

ραξαθηξνο ἔρνλ ηὴλ κίκεζηλ.  

Ἀιι᾿ ἐπεηδὴ θαηὰ ηὸλ ἢδε πξναπνδνζέληα 

ιφγνλ, νθ ἔζηηλ ἄιισο  

ηὴλ ινγηθὴλ δχλακηλ ἐγγελέζζαη ηῆ 

ζσκαηηθῆ δσῆ, κὴ δηὰ ηλ  

αἰζζήζεσλ ἐγγηλνκέλελ·  δὲ αἴζζεζηο ἐλ 

ηῆ ηλ ἀιφγσλ πξνυπέζηε  

θχζεη· ὡο ἀλαγθαίσο δηὰ ηνῦ ἑλὸο θαὶ πξὸο 

ηὰ ζπλεκκέλα ηνχησλ  

γίλεηαη ηο ςπρο κλ  θνηλσλία. 

28. »Σαῦηα δέ ἐζηηλ ὅζα ἐλ κῖλ γηλφκελα 

πάζε ιέγεηαη, ἃ νρὶ πάλησο  

ἐπὶ θαθῶ ηηλη ηῆ ἀλζξσπίλῃ ζπλεθιεξψζε 

δσῆ· ἤ γὰξ ἂλ ὁ Γεκηνπξγὸο  

ηλ θαθλ ηὴλ αἰηίαλ ἔρῃ, εἰ ἐθεῖζελ αἱ 

ηλ πιεκκειεκάησλ ἤζαλ  

κε κέζνδν θαη ζπλεπή ηάμε. Αθνχ 

δεκηνπξγήζεθε ην ζχκπαλ, φπσο ην  

δηεγείηαη ε ηζηνξία, δελ παξνπζηάδεηαη επζχο 

ακέζσο ν άλζξσπνο ζηε γε· αιιά  

πξνεγήζεθε απ’ απηφλ ε δεκηνπξγία ηεο 

θχζεσο ησλ δψσλ· θαη πξηλ απφ  

εθείλα, ηα θπηά. Μ’ απηή ηε ζεηξά δείρλεη, 

λνκίδσ, ν ιφγνο φηη ε δσηηθή  

δχλακε ελψλεηαη κε ηε ζσκαηηθή θχζε κε 

νξηζκέλε δηαβάζκηζε: πξψηα  

παξνπζηάδεηαη ζ’ φζα δελ έρνπλ αηζζήζεηο, 

έπεηηα πξνρσξεί ζ’ φζα έρνπλ  

(αηζζήζεηο) θαη, ηέινο, αλεβαίλεη ζηα λνεξά 

θαη ινγηθά φληα. 

»Δπνκέλσο, απφ ηα φληα άιια είλαη 

ζσκαηηθά θαη άιια λνεξά·  

θαη απφ ηα ζσκαηηθά άιια είλαη έκςπρα θαη 

άιια άςπρα. Έκςπρα ελλνψ  

απηά πνπ κεηέρνπλ ζηε δσή· θη απφ ηα 

δσληαλά άιια έρνπλ αηζζήζεηο θη άιια  

ζηεξνχληαη. Απ’ φζα πάιη έρνπλ αηζζήζεηο, 

άιια είλαη ινγηθά θαη άιια  

άινγα. 

»Δπεηδή φκσο ε δσή ησλ αηζζήζεσλ δελ 

κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο ηελ χιε, νχηε  

ν λνπο κε άιιν ηξφπν ζην ζψκα παξά εάλ 

ζπλππάξρνπλ θαη νη αηζζήζεηο,  

γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο πεξηγξάθεηαη 

ηειεπηαία ε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ·  

δηφηη απηφο ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο δσήο πνπ παξαηεξνχληαη  

θαη ζηα θπηά αιιά θαη ζηα άινγα φληα. (Ο 

άλζξσπνο έρεη) ηε ζξεπηηθή θαη  

απμεηηθή δχλακε απφ ηε δσή ησλ θπηψλ· 

δηφηη κπνξεί λα δνχκε ηηο δπλάκεηο  

απηέο θαη ζηα θπηά, πνπ παίξλνπλ ηελ ηξνθή 

απφ ηηο ξίδεο θαη ηελ απνβάιινπλ  

κε ηνπο θαξπνχο θαη ηα θχιια. Σελ 

αηζζεηηθή δχλακε ηελ έρεη (ν άλζξσπνο)  

απφ ηα δψα. Ζ δηαλνεηηθή φκσο θαη ε ινγηθή 

δχλακε, πνπ είλαη κνλαδηθέο  

ηδηφηεηεο, παξαηεξνχληαη κφλνλ ζ’ απηήλ 

ηελ (αλζξψπηλε) θχζε. 
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ἀλάγθαη ζπγθαηαβεβιεκέλαη ηῆ θχζεη· 

ἀιιὰ ηῆ πνηᾶ ρξήζεη ηο  

πξναηξέζεσο, ἠ ἀξεηο, ἠ θαθίαο ὄξγαλα 

ηὰ ηνηαῦηα ηο ςπρο  

θηλήκαηα γίλεηαη. 

»Καζάπεξ ὁ ζίδεξνο θαηὰ γλψκελ ηνῦ 

ηερλίηνπ ηππνχκελνο, πξὸο  

ὅπεξ ἂλ ἔζεην ηνῦ ηερληηεχνληνο  

ἐλζχκεζηο, πξὸο ηνῦην θαὶ  

ζρεκαηίδεηαη, ἠ μίθνο, ἢ ηη γεσξγηθὸλ 

ἐξγαιεῖνλ γηλφκελνο. Οθνῦλ  

εἰ κὲλ ὁ ιφγνο, ὃ δὴ ηο θχζεψο ἐζηηλ 

ἐμαίξεηνλ, ηλ ἔμσζελ  

ἐπεηζθξηζέλησλ ηὴλ γεκνλίαλ ἔρνη, θαζὼο 

θαὶ δη᾿ αἰλίγκαηνο ὁ ηο  

Γξαθο παξεδήισζε ιφγνο, ἄξρεηλ 

ἐγθειεπφκελνο πάλησλ ηλ  

ἀιφγσλ, νθ ἄλ ηη πξὸο θαθίαο πεξεζίαλ 

ηλ ηνηνχησλ θηλεκάησλ  

κῖλ ἐλεξγήζεηε, ηνῦ κὲλ θφβνπ ηὸ 

πήθννλ ἐκπνηνῦληνο, ηνῦ δὲ ζπκνῦ  

ηὸ ἀλδξεῖνλ, ηο δεηιίαο δὲ ηὴλ ἀζθάιεηαλ, 

ηο δὲ ἐπηζπκεηηθο ὁξκο  

ηὴλ ζείαλ ηε θαὶ ἀθήξαηνλ κῖλ δνλὴλ 

πξνμελνχζεο. 

»Δἰ δὲ ἀπνβάινη ηὰο λίαο ὁ ιφγνο, θαὶ 

νἷφλ ηηο λίνρνο ἐκπιαθεὶο ηῶ  

ἅξκαηη θαηφπηλ π᾿ αηνῦ ζχξνηην, ἐθεῖ 

ἀπαγφκελνο ὅπνππεξ ἂλ   

ἄινγνο θίλεζηο ηλ πεδεπγκέλσλ θέξεη, 

ηφηε εἰο πάζνο αἱ ὁξκαὶ  

θαηαζηξέθνληαη, νἷνλ δὴ θαὶ ἐπὶ ηνῖο 

ἀιφγνηο ἔζηηλ ἰδεῖλ. 

»πεὶ γὰξ νθ ἐπηζηαηεῖ ινγηζκνῖο ηνῖο 

θπζηθο αηνῖο  

ἐγθσκηαδνκέλεο θηλήζεσο, ηὰ κὲλ ζπκψδε 

ηλ δψσλ ἐλ ἀιιήινηο  

θζείξεηαη ηῶ ζπκῶ ζηξαηεγνχκελα· ηὰ δὲ 

πνιχζαξθά ηε θαὶ δπλαηὰ  

εἰο νδὲλ νἰθεῖνλ ἀγαζὸλ ἀπψλαην ηο 

δπλάκεσο, θηκα ηνῦ ινγηθνῦ  

δηὰ ηὴλ ἀινγίαλ γηλφκελα· ἣ ηε ηο 

ἐπηζπκίαο θαὶ ηο δνλο ἐλέξγεηα  

»Αιιά ε θχζε έρεη θαη ηελ ειθπζηηθή 

επηζπκία γηα ηα απαξαίηεηα ηεο πιηθήο  

δσήο· απηήλ ζηελ πεξίπησζή καο ηελ 

νλνκάδνπκε φξεμε. Καη απηή φκσο ιέκε  

φηη αλήθεη ζηε βαζκίδα ηεο θπηηθήο δσήο. 

Γηφηη θαη ζηα θπηά κπνξεί λα δνχκε  

έλα είδνο νξκψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηξφπν 

θπζηθφ, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ  

εαπηφ ηνπο θαη λα νξγηάδνπλ απφ βιάζηεζε. 

Έηζη, θαη φζα ραξαθηεξίδνπλ  

ηελ άινγε θχζε αλακεηγλχνληαη θαη κε ηε 

λνεξή θχζε ηεο ςπρήο. 

»Άιια, ιέεη (ε δαζθάια) έρνπλ ζπκφ, άιια 

θφβν θαη άιια φιεο ηηο ππφινηπεο  

αληηζέζεηο πνπ ελεξγνχλ κέζα καο, εθηφο 

απφ ηε ινγηθή θαη δηαλνεηηθή  

δχλακε· δηφηη κφλνλ απηή, φπσο είπακε, 

είλαη ην εμαηξεηηθφ γλψξηζκα ηεο  

δσήο καο θαη απνηειεί ζηνλ εαπηφ καο 

κίκεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Θενχ.  

Αιιά επεηδή, ζχκθσλα κε ην επηρείξεκα πνπ 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δελ  

κπνξνχζε κε άιιν ηξφπν ε ινγηθή δχλακε 

λα ζπλδεζεί κε ηε δσή ηνπ ζψκαηνο,  

παξά κφλνλ κέζσ ησλ αηζζήζεσλ· γη’ απηφ 

νη αηζζήζεηο πξνυπήξραλ ζηε θχζε  

ησλ δψσλ. Έηζη, ππνρξεσηηθά κέζσ ηνπ ελφο 

εθπιεξψλεηαη ε θνηλσλία ηεο  

ςπρήο καο θαη κε φια φζα έρνπλ ζπλδεζεί κ’ 

απηφ. 

»Κη απηά (πνπ ζπλδένληαη κέζσ ηνπ ελφο κε 

ηελ ςπρή) είλαη ηα ιεγφκελα πάζε  

καο, ηα νπνία πάλησο δελ ζπλάθζεθαλ κε 

ηελ αλζξψπηλε δσή γηα θάπνην θαθφ  

ζθνπφ. Γηφηη πξάγκαηη ηφηε, εάλ ηα 

ζθάικαηα ππνρξεσηηθά ήηαλ απφ θεη  

ζπλδεδεκέλα κε ηε θχζε, αίηηνο ησλ θαθψλ 

ζα ήηαλ ν Γεκηνπξγφο. Αληίζεηα  

φκσο, απηέο νη θηλήζεηο ηεο ςπρήο γίλνληαη 

φξγαλα ηεο αξεηήο ή ηεο θαθίαο  

αλάινγα κε ηε ρξήζε ηεο πξναηξέζεσο 

(ειεπζεξία βνπιήζεσο). 

»πσο αθξηβψο, φηαλ ην ζίδεξν 
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πεξὶ νδὲλ ηλ ςειλ ἀζρνινῦηαη· νὔηε 

ἄιιν ηη ηλ ἐλ αηνῖο  

ζεσξνπκέλσλ ιφγῳ ηηλὶ πξὸο ηὸ 

ιπζηηεινῦλ δηεμάγεηαη. 

»Οὕησ θαὶ ἐλ κῖλ εἰ κὴ πξὸο ηὸ δένλ 

ἄγνηην ηαῦηα δηὰ ηνῦ ινγηζκνῦ,  

ἀιι᾿ ἐπηθξαηνίε ηο ηνῦ λνῦ δπλαζηείαο ηὰ 

πάζε, πξὸο ηὸ ἄινγφλ ηε  

θαὶ ἀλφεηνλ κεηαβαίλσλ ὁ ἄλζξσπνο, ἀπὸ 

ηνῦ δηαλνεηηθνῦ θαὶ  

ζενεηδνῦο ηῆ ὁξκῆ ηλ ηνηνχησλ 

παζεκάησλ ἀπνθηελνχκελνο». 

29. ΓΡΖΓ. γὼ δὲ θαὶ ζθφδξα πεξὶ ηὰ 

εἰξεκέλα δηαηεζεὶο, «Ἀξθεῖ κὲλ,  

ἔθελ, παληὶ ηῶ γε λνῦλ ἔρνληη ςηιο 

νησζὶ θαὶ ἀθαηαζθεχσο δη᾿  

ἀθνινχζνπ πξνειζὼλ ὁ ιφγνο, εὖ ἔρεηλ 

δφμαη θαὶ κεδακνῦ  

παξεζθάιζαη ηο ἀιεζείαο. πεὶ δὲ ηνῖο 

κὲλ ηὰο ηερληθὰο ἐθφδνπο  

κεκειηηεθφζη ηλ ἀπνδείμεσλ, ὁ 

ζπιινγηζκὸο ἱθαλὸο εἰο πίζηηλ δνθεῖ·  

κῖλ δὲ πάλησλ ηλ ηερληθλ 

ζπκπεξαζκάησλ ἕμηο πηζηφηεξνλ εἶλαη  

ὡκνινγεῖην ηὸ δηὰ ηλ ἱεξλ ηο Γξαθο 

δηδαγκάησλ  

ἀλαθαηλφκελνλ· δεηεῖλ νἶκαη δεῖλ ἐπὶ ηνῖο 

εἰξεκέλνηο, εἰ  ζεφπλεπζηνο  

δηδαζθαιία ηνχηνηο ζπκθέξεηαη». 

30. ΜΑΚΡ. Ἡ δὲ, «Καὶ ηίο ἂλ ἀληείπνη, 

θεζὶ, κὴ νρὶ ἐλ ηνχηῳ κφλῳ  

ηὴλ ἀιήζεηαλ ηηζέζζσ, ᾧ ζθξαγὶο ἔπεζηη 

ηο γξαθηθο καξηπξίαο;  

Οθνῦλ εἰ ρξή ηη θαὶ ηο ηνῦ Δαγγειίνπ 

δηδαζθαιίαο πξὸο ηὴλ ηνῦ  

δφγκαηνο ηνχηνπ ζπλεγνξίαλ 

παξαιεθζλαη, νθ ἀπὸ θαηξνῦ γέλνηη᾿  

ἂλ κῖλ ηο παξαβνιο ηλ δηδαλίσλ  

ζεσξία. 

»Ἔζπεηξε γὰξ ἐθεῖ ηὸ θαιὸλ ζπέξκα ὁ 

νἰθνδεζπφηεο κεῖο δὲ πάλησο  

ὁ νἶθφο ἐζκελ· θαζεχδνληαο δὲ ηνὺο 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ  

ηερλίηε, παίξλεη ην ζρήκα πνπ ζπλέιαβε ε 

θαληαζία ηνπ ηερλίηε θαη γίλεηαη  

ή μίθνο ή θάπνην γεσξγηθφ εξγαιείν. Έηζη 

αθξηβψο ζπκβαίλεη, εάλ ε ινγηθή,  

ε νπνία απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο θχζεψο καο, εγεκνλεχεη ζε  

φζα εηζρσξνχλ κέζα καο απέμσ· 

απνθζεγκαηηθά κάιηζηα ην δειψλεη ν ιφγνο  

ηεο Αγίαο Γξαθήο, φηαλ καο δίλεη ηελ εληνιή 

λα θπξηαξρνχκε ζε φια ηα  

άινγα. Σφηε θακία απ’ απηέο ηηο θηλήζεηο δελ 

ζα ελεξγνχζε κέζα καο, γηα λα  

ππεξεηεί ηελ θαθία· ν θφβνο ζα γελλνχζε 

ππαθνή, ν ζπκφο αλδξεία,  

ε δεηιία αζθάιεηα θαη ε νξκή ηεο επηζπκίαο 

ζα καο πξνμελνχζε  

ηε ζετθή θαη αγία εδνλή. 

»Δάλ φκσο ε ινγηθή ράζεη ηα ραιηλάξηα, 

γίλεηαη ζαλ ηνλ αξκαηειάηε πνπ  

κπιέθεηαη θάησ απφ ην άξκα· θαη ηνλ ζέξλεη 

απηφ νπνπδήπνηε ηνλ νδεγεί ην  

αθπβέξλεην ηξέμηκν ησλ ππνδπγίσλ. Σφηε νη 

νξκέο θαηαληνχλ πάζε, φπσο  

αθξηβψο κπνξνχκε λα δνχκε φηη ζπκβαίλεη 

ζηα άινγα δψα. 

»Γηφηη, επεηδή ε ινγηθή δελ δηεπζχλεη ηελ 

θίλεζε πνπ ππάξρεη απφ ηε θχζε  

ζ’ απηά, ηα πην ζπκψδε απφ ηα δψα 

αιιεινζθνηψλνληαη θαζνδεγνχκελα  

απφ ην ζπκφ· ηα παρχζαξθα πάιη θαη ηα πην 

δπλαηά δψα, δελ σθεινχληαη  

θαζφινπ απφ ηε δχλακή ηνπο, δηφηη ιφγσ 

ειιείςεσο ινγηθφηεηαο γίλνληαη  

ππφδνπια ζ’ φπνηνλ έρεη ινγηθή· θαη ε 

ελέξγεηα ηεο επηζπκίαο θαη ηεο εδνλήο  

δελ ζηξέθεηαη ζε θαλέλα απφ ηα ζπνπδαία· 

νχηε θακκία άιιε ελέξγεηά ηνπο  

απνβαίλεη κε ηε ρξήζε ηεο ινγηθήο ζε 

θάπνηα σθέιεηα. 

»Δηζη θαη ζε καο, εάλ νη θηλήζεηο απηέο δελ 

νδεγνχληαη απφ ηε ινγηθή εθεί πνπ  

πξέπεη, αιιά αληίζεηα ηα πάζε 
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ἀλζξψπνπο ἐπηθπιάμαο ἐλέζπεηξελ  

ὁ ἐρζξὸο ηῶ ηξνθίκῳ ηὸ ἄρξεζηνλ, αηῶ 

ηῶ ζίηῳ θαηὰ ηὸ κέζνλ  

ἐλζεὶο ηὸ δηδάληνλ. Καὶ ζπλεβιάζηεζαλ 

ἀιιήινηο ηὰ ζπέξκαηα.  

Ο γὰξ ἤλ δπλαηὸλ ηὸ αηῶ ηῶ ζίηῳ 

ἐληεζὲλ ζπέξκα κὴ ζὺλ ἐθείλῳ  

βιαζηζαη. Κσιχεη δὲ ηνὺο πεξέηαο ὁ ηο 

γεσξγίαο ἔθνξνο κὴ  

ἀπνηίιιεηλ ηὸ ἄρξεζηνλ δηὰ ηὴλ ἐλ ηῆ ῥίδῃ 

ηλ ἐλαληίσλ ζπκθπΐαλ,  

ὡο ἂλ κὴ ηὸ ἀιιφηξηνλ ζπλεθηίλεη ηὸ 

ηξφθηκνλ. 

»Σὰο γὰξ ηνηαχηαο ηο ςπρο ὁξκὰο δηὰ 

ηλ θαιλ ζπεξκάησλ  

νἰφκεζα ηὸλ ιφγνλ ἐλδείθλπζζαη, ὧλ 

ἕθαζηνλ, εἰ κφλνλ πξὸο ηὸ ἀγαζὸλ  

ἐγεσξγεῖην, ηὸλ ηο ἀξεηο ἐλ κῖλ θαξπὸλ 

πάλησο ἐβιάζηεζελ.  

πεηδὴ δὲ παξελεζπάξε ηνχηνηο  πεξὶ ηὴλ 

ηνῦ θαινῦ θξίζηλ  

δηακαξηία, θαὶ ηὸ ὄλησο θαὶ κφλνλ θαηὰ 

ηὴλ ἰδίαλ θχζηλ θαιὸλ, δηὰ  

ηνῦ ζπλαλαθπέληνο βιαζηνῦ ηο ἀπάηεο 

ἐπεζθνηίζζε· ηὸ γὰξ  

ἐπηζπκεηηθὸλ ν πξὸο ηὸ θχζεη θαιὸλ νὗ 

ράξηλ θαηεζπάξε κῖλ ἐθχε ηε  

θαὶ ἀλέδξακελ, ἀιιὰ πξὸο ηὸ θηελδεο θαὶ 

ἄινγνλ ηὸλ βιαζηὸλ  

κεηεπνίεζε ηο πεξὶ ηὸ θαιὸλ ἀθξηζίαο, 

πξὸο ηνῦην ηὴλ ηο ἐπηζπκίαο  

ἐλεγθνῦζαλ ὁξκήλ. 

»Ὡζαχησο θαὶ ηὸ ηνῦ ζπκνῦ ζπέξκα ν 

πξὸο ἀλδξείαλ ἐζηφκσζελ,  

ἀιιὰ πξὸο ηὴλ ηλ ὁκνθχισλ κάρελ 

ἐμψπιηζελ· ἣ ηε ηο ἀγάπεο  

δχλακηο ηλ λνεηλ ἀπέζηε, πεξὶ ηὴλ ηλ 

αἰζζεηλ ἀπφιαπζηλ πέξα  

ηνῦ κέηξνπ ινκαλήζαζα, θαὶ ηὰ ἄιια ηὸλ 

αηὸλ ηξφπνλ, ηνὺο  

ρείξνλαο βιαζηνὺο ἀληὶ ηλ θξεηηηφλσλ 

ἐμήλζεζελ· 

»ηνχηνπ ράξηλ ἀθίεζηλ ὁ ζνθὸο γεσξγὸο ηὸ 

θαηαδπλαζηεχνπλ ην λνπ, ηφηε ν άλζξσπνο 

απφ  

ηε ινγηθφηεηα θαη ηελ νκνηφηεηα πξνο ην 

Θεφ κεηαβαίλεη πξνο ηελ αινγία θαη  

ηελ αλνεζία, θαη κε ηελ νξκή ηέηνησλ παζψλ 

απνθηελψλεηαη». 

Δγψ ηφηε ζπγθηλήζεθα πνιχ απ’ φζα 

άθνπζα θαη είπα: «Σα ηφζν απιά θαη  

μεθάζαξα επηρεηξήκαηά ζνπ είλαη αξθεηά, 

γηα θάζε άλζξσπν πνπ δηαζέηεη  

ζηνηρεηψδε ινγηθή, γηα λα πεηζζεί φηη είλαη 

νξζά θαη ζε θαλέλα ζεκείν δελ  

μεθεχγνπλ απφ ηελ αιήζεηα. Γηφηη, γη’ 

απηνχο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε  

δηαιεθηηθή ηέρλε ησλ επηρεηξεκάησλ, ν 

ζπιινγηζκφο αξθεί γηα λα πεηζζνχλ.  

Δκείο φκσο, απ’ φια ηα πνξίζκαηα ηεο 

δηαιεθηηθήο ηέρλεο, ζεσξνχκε πην  

αμηφπηζην απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηδαζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο.  

Ννκίδσ, ινηπφλ, φηη πξέπεη λ’ αλαδεηήζνπκε 

γηα φζα έρνπλ ιερζεί, εάλ ε  

ζεφπλεπζηε δηδαζθαιία ζπκθσλεί κ’ απηά». 

Καη εθείλε ιέεη: «Καη πνηφο ζα είρε 

αληίξξεζε φηη ε αιήζεηα ππάξρεη κφλνλ  

εθεί φπνπ ηίζεηαη ε ζθξαγίδα ηεο καξηπξίαο 

ηεο Αγίαο Γξαθήο;  

Δάλ, ινηπφλ, ρξεηάδεηαη λ’ αλαθεξζεί θαη 

θάηη απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ  

Δπαγγειίνπ γηα επηβεβαίσζε απηήο ηεο 

πίζηεσο, δελ ζα ήηαλ αλεπίθαηξε ε  

ε δηδαζθαιία γηα ηελ παξαβνιή ησλ 

δηδαλίσλ. 

Ο νηθνδεζπφηεο έζπεηξε εθεί ηνλ θαιφ 

ζπφξν· εκείο πάλησο απνηεινχκε ηνπο  

έλνηθνπο ηνπ ζπηηηνχ. Ο ερζξφο παξαθχιαμε 

θαη, φηαλ νη έλνηθνη θνηκφηαλ,  

έζπεηξε κέζα ζηνλ θαιφ θαη ηνλ άρξεζην 

ζπφξν· έξημε ηα δηδάληα κέζα ζην  

ζηάξη. Καη φια ηα ζπέξκαηα, θαιά θαη θαθά, 

βιάζηεζαλ καδί. Γηφηη, δελ ήηαλ  

δπλαηφ ν ζπφξνο, πνπ ζπάξζεθε καδί κε ην 

ζηάξη, λα κε βιαζηήζεη καδί  
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ἐκθπὲλ ηῶ ζπέξκαηη  

βιάζηεκα ἐλ αηῶ εἶλαη, πξνκεζείᾳ ηνῦ κὴ 

γπκλσζλαη ηλ  

θξεηηηφλσλ κο, θαζφινπ ηο ἐπηζπκίαο 

ηῶ ἀρξήζηῳ βιαζηῶ  

ζπλεθξηδσζείζεο. Δἰ γὰξ ηνῦην πάζῃ  

θχζηο, ηί ἔζηαη ηὸ ἐπαῖξνλ κο  

πξὸο ηὴλ ηλ ἐπνπξαλίσλ ζπλάθεηαλ; ἠ ηο 

ἀγάπεο ἀθαηξεζείζεο, ηίλη  

ηξφπῳ πξὸο ηὸ Θεῖνλ ζπλαθζεζφκεζα; Σνῦ 

δὲ ζπκνῦ θαηαζβεζζέληνο,  

πνῖνλ ὅπινλ θαηὰ ηνῦ πξνζπαιαίνληνο 

ἕμνκελ; 

»θίεζη ηνίλπλ ηὰ λφζα ηλ ζπεξκάησλ ἐλ 

κῖλ ὁ γεσξγὸο, νρ ὡο  

ἀεὶ θαηαθξαηεῖλ ηο ηηκησηέξαο ζπνξο, 

ἀιι᾿ ὡο αηὴλ ηὴλ ἄξνπξαλ  

νὕησ γὰξ ηὴλ θαξδίαλ ηξνπηθο ὀλνκάδεη 

δηὰ ηο ἐγθεηκέλεο αηῆ  

θπζηθο δπλάκεσο, ἣηηο ἐζηὶλ ὁ ινγηζκὸο, 

ηὸ κὲλ μεξλαη ηλ  

βιαζηεκάησλ, ηὸ δὲ θάξπηκνλ θαὶ εζαιὲο 

ἀπεξγάζαζζαη. Δἰ δὲ κὴ  

ηνῦην γέλνηην, ηῶ ππξὶ ηὴλ ηο γεσξγίαο 

δηάθξηζηλ ηακηεχεηαη. 

31. »Οθνῦλ εἰ κέλ ηηο ηνχηνηο θαηὰ ηὸλ 

δένληα ρξήζαη ιφγνλ, ἐλ αηῶ  

ιακβάλεηαη ἐθεῖλα, θαὶ κὴ αηὸο ἐλ 

ἐθείλνηο, ἀιι᾿ νἷφλ ηηο βαζηιεὺο ηῆ  

πνιπρεηξίᾳ ηλ πεθφσλ ζπλεξγῶ 

ρξψκελνο, ῥᾶνλ θαηνξζψζεη ηὸ  

θαη᾿ ἀξεηὴλ ζπνπδαδφκελνλ. 

»Δἰ δὲ ἐθείλνηο γέλνηην, θαζάπεξ δνχισλ 

ηηλλ ἐπαλαζηάλησλ ηῶ  

θεθηεκέλῳ, θαὶ ἐμαλδξαπνδηζζείε ηαῖο 

δνπιηθαῖο ἐπηλνίαηο ἀγελλο  

πνθχςαη, θαὶ θηκα γέλνηην ηλ 

πεδεπγκέλσλ θαηὰ ηὴλ θχζηλ  

αηῶ, πξὸο ἐθεῖλα θαη᾿ ἀλάγθελ 

κεηαηεζήζεηαη, πξὸο ἅπεξ ἂλ   

ἐπηθξάηεζηο ηλ θαζεγνπκέλσλ βηάδεηαη. 

»Δἰ δὲ ηαῦηα ηνῦηνλ ἔρεη ηὸλ ηξφπνλ, νὔηε 

κ’ εθείλν. Ο επηζηάηεο κάιηζηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο εκπνδίδεη ηνπο εξγάηεο λα  

μερνξηαξηάζνπλ ηα άρξεζηα, δηφηη ζηε ξίδα 

είραλ θπηξψζεη θαη ηα ρξήζηκα·  

θαη καδί κε ην άρξεζην ζα μεξξίδσλε θαη ην 

θαγψζηκν ζηάξη. 

»Ννκίδνπκε φηη ε παξαβνιή ππνλνεί κε ηνλ 

θαιφ ζπφξν εθείλεο ηηο νξκέο ηεο  

ςπρήο πνπ ε θαζεκηά, εάλ θαιιηεξγνχληαλ 

κφλν πξνο ην θαιφ,  

ζίγνπξα ζα απφδηδε ζε καο ηνλ θαξπφ ηεο 

αξεηήο.  

Δπεηδή φκσο ζπάξζεθε αλάκεζα ζ’ απηά θαη 

ε ζχγρπζε γηα ηε δηάθξηζε ηνπ  

θαινχ, απηφ ην φλησο θαιφ απφ ηελ ίδηα ηνπ 

ηε θχζε επηζθηάζηεθε απφ  

ην απαηειφ βιαζηάξη πνπ θχηξσζε 

παξάιιεια. Γηφηη ε επηζπκία δελ θχηξσζε  

θαη απμήζεθε ράξε ζηνλ απφ ηε θχζε ηνπ 

θαιφ ζπφξν, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ  

βιάζηεζε κέζα καο, αιιά κεηάηξεςε ην 

βιαζηφ πξνο ηε θηελσδία θαη ηελ  

αληθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ην θαιφ, αθνχ ε 

επηζπκία νδεγνχζε ηελ νξκή (ηεο  

ςπρήο) ζε θάηη ηέηνην. 

»Παξφκνηα θαη ν ζπφξνο ηνπ ζπκνχ δελ 

νδήγεζε ζηελ αλδξεία, αιιά εμφπιηζε  

ηνπο αλζξψπνπο γηα πφιεκν ελαληίνλ ησλ 

νκνθχισλ ηνπο. Καη ε δχλακε ηεο  

αγάπεο απνκαθξχλζεθε απφ ηα λνεηά, δηφηη 

επηδφζεθε κε ππέξκεηξε καλία  

ζηελ απφιαπζε ησλ αηζζεηψλ. Καη νη 

ππφινηπνη ζπφξνη, κε ηνλ ίδην ηξφπν,  

έβγαιαλ ηνπο ρεηξφηεξνπο βιαζηνχο αληί 

ηνπο θαιχηεξνπο. 

»Δμαηηίαο απηνχ ν ζνθφο γεσξγφο αθήλεη ηα 

δηδάληα πνπ θχηξσζαλ  

καδί κε ην θπηφ λα παξακέλνπλ, απφ θφβν 

κήπσο μεξηδσζεί καδί κε ηνπο  

άρξεζηνπο βιαζηνχο εμ νινθιήξνπ ε 

επηζπκία, θαη ζηεξεζνχκε εκείο θαη ηα  

θαιχηεξα. Γηφηη, αλ πάζεη ε θχζε καο θάηη 

ηέηνην, ηί ζα ππάξρεη πνπ ζα καο  
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ἀξεηὴλ, νὔηε θαθίαλ ἐθ᾿  

ἑαπηλ ηαῦηα ἀπνθαλνχκεζα, ὅζα 

θηλήκαηα ηο ςπρο ὄληα ἐπὶ ηῆ  

ἐμνπζίᾳ ηλ ρξσκέλσλ θεῖηαη, ἠ θαιο ἠ 

ἑηέξσο ἔρεηλ. Ἀιι᾿ ὅηαλ κὲλ  

αηνῖο πξὸο ηὸ θξεῖηηνλ  θίλεζηο ᾖ, 

ἐπαίλσλ γίλεζζαη ὕιελ, ὡο ηῶ  

Γαληὴι ηὴλ ἐπηζπκίαλ, θαὶ ηῶ Φηλεὲο ηὸλ 

ζπκὸλ, θαὶ ηῶ θαιο  

πελζνῦληη ηὴλ ιχπελ. Δἰ δὲ πξὸο ηὸ ρεῖξνλ 

γέλνηην  ῥνπὴ, ηφηε πάζε  

γίλεζζαη ηαῦηα θαὶ ὀλνκάδεζζαη». 

32. ΓΡΖΓ. γὼ, ηαῦηα δηεμειζνχζεο, 

ἐπεηδὴ παπζακέλε βξαρχ ηη  

ἔδσθε ηῶ ιφγῳ δηαιηπεῖλ, θαὶ ζπλειεμάκελ 

ηῆ δηαλνίᾳ ηὰ εἰξεκέλα,  

πάιηλ ἐπὶ ηὴλ πξνηέξαλ δηέδξακνλ 

ἀθνινπζίαλ ηνῦ ιφγνπ, ἐλ ᾧ  

θαηεζθεπάδεην, κὴ ἀδχλαηνλ εἶλαη ηὴλ 

ςπρὴλ δηαιπζέληνο ηνῦ  

ζψκαηνο ἐλ ηνῖο ζηνηρείνηο εἶλαη.  

Καὶ ηνῦην εἶπνλ πξὸο ηὴλ δηδάζθαινλ· 

«Πνῦ ἐθεῖλν ηὸ πνιπζξχιιεηνλ  

ηνῦ ᾅδνπ ὄλνκα· πνιὺ κὲλ ἐλ ηῆ ζπλεζείᾳ 

ηνῦ βίνπ, πνιὺ δὲ ἐλ ηαῖο  

ζπγγξαθαῖο ηαῖο ηε ἔμσζελ θαὶ ηαῖο 

κεηέξαηο πεξηθεξφκελνλ, εἰο ὃ  

πάληεο νἴνληαη θαζάπεξ δνρεῖνλ ἐλζέλδε 

ηὰο ςπρὰο κεηαλίζηαζζαη;  

Ο γὰξ ἂλ ηὰ ζηνηρεῖα ηὸλ ᾅδελ ιέγνηο». 

33. ΜΑΚΡ. Καὶ  δηδάζθαινο, «Γινο ᾖ, 

θεζὶ, κὴ ιίαλ πξνζεζρεθὼο ηῶ  

ιφγῳ. Σὴλ γὰξ ἐθ ηνῦ ὁξσκέλνπ πξὸο ηὸ 

ἀεηδὲο κεηάζηαζηλ ηο ςπρο  

εἰπνῦζα, νδὲλ ᾤκελ ἀπνιεινηπέλαη εἰο ηὸ 

πεξὶ ηνῦ ᾅδνπ δεηνχκελνλ.  

Οδὲλ ἄιιν ηί κνη δνθεῖ παξά ηε ηλ 

ἔμσζελ θαὶ παξὰ ηο ζείαο  

Γξαθο ηὸ ὄλνκα ηνῦην δηαζεκαίλεηλ, ἐλ ᾧ 

ηὰο ςπρὰο γίλεζζαη  

ιέγνπζη, πιὴλ εἰο ηὸ ἀεηδὲο θαὶ ἀθαλὲο 

κεηαρψξεζηλ».  

ΓΡΖΓ. «Καὶ πο, εἶπνλ, ηὸλ πνρζφληνλ 

ρξνλ νἴνληαί ηηλεο νὕησ  

νδεγεί ζηε ζρέζε κε ηα επνπξάληα; Ή, εάλ 

αθαηξέζνπκε ηελ αγάπε, κε πνηφ  

ηξφπν ζα ελσζνχκε κε ην Θεφ; Δάλ πάιη 

μεζχκαηλε ηειείσο ν ζπκφο, πνηφ φπιν  

ζα έρνπκε ελάληην ζ’ απηφλ (δηάβνιν)πνπ 

καο πνιεκά; 

»Αθήλεη, ινηπφλ, κέζα καο ηα άρξεζηα 

ζπέξκαηα ν γεσξγφο, φρη γηα λα  

θπξηαξρήζνπλ γηα πάληα ζηνλ θαιφ ζπφξν· 

αιιά, γηα λα κπνξέζεη ε γε –έηζη  

κεηαθνξηθά νλνκάδεη ηελ θαξδηά καο–, κε ηε 

θπζηθή δχλακε πνπ δηαζέηεη  

–θη απηή (γηα ηελ θαξδηά καο) είλαη ην 

ινγηθφ–, άιια απφ ηα βιαζηήκαηα λα  

μεξάλεη θαη άιια λα ηα βνεζήζεη λα 

κεγαιψζνπλ θαη θαξπίζνπλ. Κη αλ δελ  

γίλεη απηφ, κε ηε θσηηά μερσξίδεη ηα 

γεσξγηθά πξντφληα. 

»Δπνκέλσο, εάλ θαλείο ρξεζηκνπνηήζεη 

απηέο (ηηο δπλάκεηο) φπσο πξέπεη: εάλ  

δειαδή απηφο θπξηαξρεί ζ’ εθείλεο θη φρη 

εθείλεο ζ’ απηφλ· θαη αλ ηηο  

ρξεζηκνπνηεί ζαλ ζπλεξγνχο, φπσο ν 

βαζηιηάο ηελ εξγαζία ησλ ππεθφσλ ηνπ,  

εχθνια ζα πεηχρεη εθείλν πνπ επηδηψθεη ε 

αξεηή. 

»Δάλ φκσο ππνδνπισζεί ζ’ απηέο, φπσο νη 

δνχινη επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ  

ηνπ θπξίνπ ηνπο, θαη αηρκαισηηζζεί 

ππνθχπηνληαο ππνηηκεηηθά ζηηο επηζπκίεο  

ησλ δνχισλ θαη γίλεη ππνρείξην εθείλσλ πνπ 

είλαη απφ ηε θχζε ζηηο δηαηαγέο  

ηνπ, ηφηε αλαγθαζηηθά ζα μεπέζεη πξνο ηα 

εθεί πνπ ζα ηνλ εθβηάδεη  

ε εληνιή απηψλ πνπ ζα ηνλ ππνηάμνπλ. 

»Δάλ απηή είλαη θαηάζηαζε απηψλ, δελ 

ζεσξνχκε θαζ’ εαπηέο κήηε αξεηή  

κήηε θαθία απηέο ηηο δπλάκεηο ηεο ςπρήο πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ εμνπζία  

φζσλ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ελεξγνχλ ή 

θαιά ή άζρεκα. ηαλ ε θίλεζή ηνπο  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θαιχηεξν, γίλεηαη 
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ιέγεζζαη, θαὶ ἐλ αηῶ θἀθείλσλ ηὰο ςπρὰο 

παλδνρεχεηλ, θαζάπεξ ηη  

ρψξεκα ηο ηνηαχηεο θχζεσο δεθηηθὸλ ηὰο 

ἀπνπηάζαο ἢδε ηο  

ἀλζξσπίλεο δσο πξὸο ἑαπηὸλ 

ἐθειθφκελνλ»; 

34. ΜΑΚΡ. Ἀιι᾿ νδὲλ κιινλ, θεζὶλ  

δηδάζθαινο, ηὸ δφγκα δηὰ ηο  

πνλνίαο ηαχηεο παξαβιαβήζεηαη. Δἰ γάξ 

ἀιεζὴο ὁ ιφγνο ὁ θαηὰ ζέ,  

ηφ ζπλερ ηε πξὸο ἑαπηὸλ θαὶ ἀδηάζπαζηνλ 

εἶλαη ηὸλ νξάληνλ πφινλ  

ηῶ ἰδίῳ θχθιῳ πάληα ἐκπεξηέρνληα, θαὶ ἐλ 

ηῶ κέζῳ ηὴλ γλ θαὶ ηὰ  

πεξὶ αηὴλ αἰσξεῖζζαη, θαὶ πάλησο 

θπθινθνξνπκέλσλ ηὴλ θίλεζηλ  

πεξὶ ηὸ ἑζηὼο θαὶ πάγηνλ γίλεζζαη, ἀλάγθε 

πζα, θεζὶλ, ὅηηπεξ ἂλ  

ἑθάζηῳ ἐθ ηλ ζηνηρείσλ ᾖ θαηὰ ηὸ ἄλσ 

ηο γο κέξνο, ηνῦην θαηὰ  

ηὸ ἀληηθείκελνλ εἶλαη, κηο ηο νζίαο ὅινλ 

αηο ηὸλ ὄγθνλ ἐλ θχθιῳ  

πεξηζενχζεο. 

»Καὶ ὥζπεξ πὲξ ηνῦ ιίνπ θαλέληνο ἐπὶ 

ηὸ πνθείκελνλ αηο  

ζηξέθεηαη  ζθηὰ ηνῦ ζθαηξνεηδνῦο 

ζρήκαηνο, ν δπλακέλνπ θαη᾿  

αηὸλ ἐλ θχθιῳ δηαιεθζλαη ηῆ ηο 

ἀθηῖλνο πεξηβνιῆ, ἀιιὰ θαηὰ  

πζαλ ἀλάγθελ, θαζ᾿ ὅπεξ ἂλ ηο γο 

κέξνο πξνζβάιιῃ ηαῖο ἀθηῖζηλ  

ὁ ἣιηνο, θαηά ηηλνο θέληξνπ πάλησο ἐπὶ ηο 

ζθαίξαο γηλφκελνο,  

πξὸο ηὴλ εζεῖαλ δηάκεηξνλ θαηὰ ηὸ ἕηεξνλ 

πέξαο ζθφηνο ἔζηαη·  

θαὶ νὕησ θαηὰ ηὸ δηελεθὲο, ηῶ ιηαθῶ 

δξφκῳ ἐπὶ ηὸ ἀληηθείκελνλ ηῆ  

ηο ἀθηῖλνο εζείᾳ ζπκπεξηνδεχεη ηὸ 

ζθφηνο, ὥζηε θαηὰ ηὸ ἶζνλ, ηφλ ηε  

πέξγεηνλ, θαὶ ηὸλ πφγεηνλ ηφπνλ ἀλὰ 

κέξνο γίλεζζαη ἐλ θσηί ηε θαὶ  

ζθφηεη· νὕησο εἰθὸο θαὶ ηἄιια πάληα 

ὅηηπεξ ἂλ ζηνηρεησδο ἐλ ηῶ  

θαζ᾿ κο κηζθαηξίῳ ηο γο ζεσξεῖηαη, 

αληηθείκελν επαίλσλ· φπσο ζπλέβε  

κε ηελ επηζπκία ζην Γαληήι, κε ην ζπκφ ζην 

Φηλεέο θαη κε ηε ιχπε ζ’ εθείλνλ  

πνπ πελζεί θαηά Θεφλ. Δάλ φκσο ε νξκή 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνο ην ρεηξφηεξν,  

ηφηε νη θηλήζεηο απηέο γίλνληαη θαη ιέγνληαη 

πάζε». 

Δλψ έιεγε απηά, κφιηο δηέθνςε γηα ιίγν ην 

ιφγν ηεο,  

εγψ ζπγθέληξσζα ην λνπ κνπ ζε φζα 

εηπψζεθαλ  

θαη έθεξα ηε ζθέςε κνπ ζηελ πξνεγνχκελε 

ζπδήηεζε, ζηελ νπνία είρε  

ππνζηεξηρζεί φηη είλαη δπλαηφλ ε ςπρή, φηαλ 

δηαιπζεί ην ζψκα,  

λα παξακέλεη ζηα ζηνηρεία ηνπ ζψκαηνο. 

Καη ξψηεζα ηφηε ηε δαζθάια: «Πνχ είλαη 

εθείλν ην πνιπζξχιιεην φλνκα  

ηνπ Άδε; Σν φλνκα πνπ αλαθέξεηαη πνιιέο 

θνξέο θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα  

ηεο δσήο θαη ζηα ζπγγξάκκαηα ηεο θνζκηθήο 

θαη ρξηζηηαληθήο παηδείαο; Καη  

ζηνλ νπνίν φινη λνκίδνπλ φηη νη ςπρέο απφ 

εδψ κεηαθέξνληαη ζαλ δνρείν;  

Γελ πηζηεχσ λα έιεγεο, βέβαηα, "άδε" ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζψκαηνο!». 

Καη ε δαζθάια κνπ απάληεζε: «Δίλαη 

θαλεξφ φηη δελ πξφζεμεο πνιχ φζα είπα.  

Γηφηη φηαλ αλαθέξζεθα ζηελ κεηάζηαζε ηεο 

ςπρήο απφ ηα νξαηά ζηα αηψληα,  

λνκίδσ φηη δελ παξέιεηςα ηίπνηε ζρεηηθφ κε 

ην δήηεκα ηνπ άδε.  

Γηφηη, ην φλνκα απηφ ηνπ άδε, ζηνλ νπνίν 

ιέλε φηη πεγαίλνπλ νη ςπρέο, ηίπνηε  

άιιν δελ κνπ θαίλεηαη φηη ζεκαίλεη, ηφζν 

ζηελ θνζκηθή ζνθία φζν θαη ζηελ  

Αγία Γξαθή, παξά ηελ αλαρψξεζε ηεο 

ςπρήο γηα ην αηψλην θαη αφξαην». 

«Καη πψο, ξψηεζα, νξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη 

νλνκάδεηαη έηζη εθείλνο ν ππφγεηνο  

ρψξνο πνπ θηινμελεί ηηο ςπρέο ηνπο; Καη φηη 

κνηάδεη ζαλ ηφπνο θαηάιιεινο  
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ηὸ αηὸ θαὶ πεξὶ ηὸ ἕηεξνλ  

εἶλαη κὴ ἀκθηβάιιεηλ. 

»Μηο δὲ θαὶ ηο αηο νὔζεο θαηὰ πλ 

ηο γο κέξνο ηο ηλ  

ζηνηρείσλ πεξηβνιο, νὔηε ἀληηιέγεηλ, νὔηε 

ζπλαγνξεχεηλ νἶκαη δεῖλ  

ηνῖο πεξὶ ηνχησλ ἐληζηακέλνηο, ὡο δένλ ἠ 

ηνῦηνλ, ἠ ηὸλ θαηαρζφληνλ  

ηφπνλ ἀπνηεηάρζαη νἴεζζαη ηαῖο ηλ 

ζσκάησλ ἐθιπζείζαηο ςπραῖο.  

Ἕσο γὰξ ἂλ κὴ παξαθηλνίε ηὸ 

πξνεγνχκελνλ δφγκα  ἔλζηαζηο πεξὶ  

ηνῦ εἶλαη κεηὰ ηὴλ ἐλ ζαξθὶ δσὴλ ηὰο 

ςπρὰο, νδὲλ πεξὶ ηφπνπ ὁ  

κέηεξνο ιφγνο δηελερζήζεηαη, κφλνλ 

ζσκάησλ ἴδηνλ εἶλαη ηὴλ ἐπὶ  

ηφπνπ ζέζηλ θαηαιακβάλσλ· ςπρὴλ δὲ 

ἀζψκαηνλ νὖζαλ, κεδεκίαλ  

ἀλάγθελ ἔρεηλ ἐθ θχζεσο ηφπνηο ηηζὶλ 

ἐγθαηέρεζζαη». 

35. ΓΡΖΓ. «Σί νὖλ, εἶπνλ, εἰ ηὸλ 

Ἀπφζηνινλ ὁ ἀληηιέγσλ πξνβάιινηην,  

πζαλ ιέγνληα ηὴλ ινγηθὴλ θηίζηλ ἐλ ηῆ 

ηνῦ παληὸο ἀπνθαηαζηάζεη  

πξὸο ηὸλ ηνῦ παληὸο ἐμεγνχκελνλ βιέπεηλ, 

ἐλ νἷο θαηαρζνλίσλ  

κλεκνλεχεη ηηλλ δη᾿ πηζηνιο πξὸο 

Φηιηππεζίνπο εἰπψλ· ὅηη Αηῶ  

πλ γφλπ θάκςεη ἐπνπξαλίσλ θαὶ ἐπηγείσλ 

θαὶ θαηαρζνλίσλ;  

ΜΑΚΡ. «πηκελνῦκελ ηῶ δφγκαηη, θεζὶλ 

 δηδάζθαινο, θἂλ ηαῦηα  

ιεγφλησλ ἀθνχσκελ, πεξὶ κέληνη ηνῦ εἶλαη 

ηὴλ ςπρὴλ θαὶ ηὸλ  

ἀληηιέγνληα ζχκςεθνλ ἔρνληεο, πεξὶ 

ηφπνπ, θαζὼο ἐλ ηνῖο θζάζαζηλ  

εἴξεηαη, νθ ἐληζηάκελνη».  

ΓΡΖΓ. «Σνῖο νὖλ ἐπηδεηνῦζηλ, εἶπνλ, ηὴλ 

ἀπνζηνιηθὴλ ἐλ ηῆ θσλῆ  

ηαχηῃ δηάλνηαλ, ηί ἄλ ηηο εἴπῃ, εἴπεξ ηο 

ηνπηθο ζεκαζίαο ἀπνθηλνίεο  

ηὴλ ιέμηλ;». 

36. ΜΑΚΡ. Ἡ δὲ, Οὔ κνη δνθεῖ, θεζὶλ, ὁ 

λα δέρεηαη ηξαβψληαο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ ηηο 

ςπρέο πνπ ήδε έθπγαλ  

απφ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ». 

Απάληεζε ε δαζθάια: «ε ηίπνηε ην δφγκα 

καο δελ ζα βιαθηεί απφ κηα ηέηνηα  

άπνςε. Γηφηη, εάλ είλαη αιήζεηα εθείλν πνπ 

είπεο, φηη δειαδή ν νπξάληνο  

πφινο είλαη ζπλερήο θαζ’ εαπηφλ θαη 

αδηάζπαζηνο θαη κε ηνλ θχθιν ηνπ  

πεξηθιείεη ηα πάληα θαη φηη ζην κέζνλ 

αησξείηαη ε γε θαη νη δνξπθφξνη ηεο  

θαη φηη ε θίλεζε γεληθά φισλ ησλ 

πεξηθεξνκέλσλ γίλεηαη γχξσ απφ ην  

ζηαζεξφ θαη πάγην απηφ θέληξν· εάλ 

ζπκβαίλνπλ φια απηά, ππνρξεσηηθά φ,ηη  

ζπκβαίλεη ζηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην 

πάλσ κέξνο ηεο γεο, απηφ πξέπεη  

λα γίλεηαη θαη ζην θάησ, αθνχ ε κία θαη ίδηα 

νπζία πεξηηξέρεη θπθιηθά φιν ηνλ  

φγθν ηεο. 

»Καη φπσο φηαλ ν ήιηνο θαλεί πάλσ απφ ηε 

γε, ε ζθηά ηνπ ζρήκαηνο ηεο  

ζθαίξαο ηνπ πέθηεη ζην θάησ κέξνο ηεο γεο· 

δηφηη απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα  

πεξηιεθζεί νιφθιεξν ζηνλ θχθιν ηεο 

αθηίλαο ηεο γεο· αιιά, ν ήιηνο,  

ν νπνίνο ζπγθεληξψλεηαη ζ’ έλα ζεκείν, ζε 

φπνην κέξνο ηεο γεο  

ξίρλεη ηηο αθηίλεο ηνπ, ην δηακεηξηθά 

αληίζεην κέξνο ηεο γεο  

πξνο ηελ άιιε πιεπξά, ζα είλαη ζθνηεηλφ.  

Καη έηζη, πάληνηε κε ηελ πνξεία ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζπκπνξεχεηαη θαη  

ην ζθνηάδη ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηεο γεο πνπ 

βξίζθεηαη αληίζεηα ζην θσηηδφκελν·  

ψζηε, εμίζνπ θαη ην πάλσ κέξνο θαη ην θάησ 

κέξνο ηεο γεο, πφηε βξίζθεηαη ζην  

θσο θαη πφηε ζην ζθνηάδη. Δίλαη, επνκέλσο, 

εχινγν λα κελ ακθηβάιινπκε φηη  

εθείλν πνπ ζπκβαίλεη ζην έλα εκηζθαίξην 

ηεο γεο, ην ίδην ζα ζπκβαίλεη θαη ζην  

άιιν. 

»Αθνχ είλαη κία ε ζχζηαζε ησλ ζηνηρείσλ 
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ζεῖνο Ἀπφζηνινο, ηνπηθο ηὴλ  

λνεξὰλ δηαθξίλσλ νζίαλ, ηὸ κὲλ 

ἐπνπξάληνλ, ηὸ δὲ ἐπίγεηνλ, ηὸ δὲ  

θαηαρζφληνλ ὀλνκάζαη. Ἀιι᾿ ἐπεηδὴ ηξεῖο 

ηο ινγηθο θχζεψο εἰζη  

θαηαζηάζεηο κῖλ, ἐμ ἀξρο ηὴλ ἀζψκαηνλ 

ιαρνῦζαη δσὴλ, ἡλ  

ἀγγειηθὴλ ὀλνκάδνκελ·  δὲ πξὸο ηὴλ 

ζάξθα ζπκπεπιεγκέλελ  

ἀλζξσπίλελ θακέλ·  δὲ δηὰ ζαλάηνπ ηλ 

ζαξθηθλ ἀπνιειπκέλε. 

»Ὅπεξ ἐλ ςπραῖο ζεσξεῖηαη, ηνῦην νἶκαη, 

ηῶ βάζεη ηο ζνθίαο  

βιέπνληα ηὸλ ζεῖνλ Ἀπφζηνινλ, πάζεο ηο 

ινγηθο θχζεσο ηὴλ ἐλ ηῶ  

ἀγαζῶ πνηε γελεζνκέλελ ζπκθσλίαλ 

ἀπνζεκαίλεηλ· ἐπνπξάληνλ κὲλ  

θαινῦληα ηὸ ἀγγειηθὸλ θαὶ ἀζψκαηνλ· 

ἐπίγεηνλ δὲ ηὸ ζπκπεπιεγκέλνλ  

ηῶ ζψκαηη· θαηαρζφληνλ δὲ ηὸ 

δηαθεθξπκκέλνλ ἢδε ηνῦ ζψκαηνο, ἠ δή  

ηηο θαὶ ἄιιε παξὰ ηὰ εἰξεκέλα θχζηο ἐλ 

ινγηθῆ ζεσξεῖηαη, ἡλ εἴηε  

δαίκνλαο εἴηε πλεχκαηα, εἴηε ηνηνῦηνλ 

ἐζέινη ηηο θαηνλνκάδεηλ, ν  

δηνηζφκεζα. 

»Πεπίζηεπηαη γὰξ ἔθ ηε ηο θνηλο 

πνιήςεσο, θαὶ ἐθ ηο ηλ Γξαθλ  

παξαδφζεσο, εἶλαί ηηλα θχζηλ ἔμσ ηλ 

ηνηνχησλ ζσκάησλ  

πελαληίσο πξὸο ηὸ θαιὸλ δηαθεηκέλελ, θαὶ 

βιαπηηθὴλ ηο ἀλζξσπίλεο  

δσο, ἑθνπζίσο ηο θξείηηνλνο πνιήςεσο 

ἀπνῤῥπεῖζαλ· θαὶ ηῆ  

ἀπνζηάζεη ηνῦ θαινῦ ηὸ ἐθ ηνῦ ἐλαληίνπ 

λννχκελνλ ἐλ αηῆ  

πνζηήζαζαλ· ἣλπεξ θαζὶ θαηαρζνλίνηο 

ἐλαξηζκεῖλ ηὸλ Ἀπφζηνινλ,  

ηνῦην ἐλ ἐθείλῳ ηῶ ιφγῳ ζεκαίλνληα, ὅηη 

ηο θαθίαο πνηὲ ηαῖο 

καθξαῖο ηλ αἰψλσλ πεξηφδνηο 

ἀθαληζζείζεο, νδὲλ ἔμσ ηνῦ ἀγαζνῦ  

θαηαιεηθζήζεηαη. Ἀιιὰ θαὶ παξ᾿ ἐθείλσλ 

ζε θάζε κέξνο ηεο γεο,  

λνκίδσ φηη δελ πξέπεη νχηε λα δηαθσλνχκε 

νχηε λα ζπκθσλνχκε  

κ’ εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα 

ζεσξήζνπκε ή ην πάλσ κέξνο ή ην  

κέξσ ηεο γεο σο ηνλ ηφπν φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη νη ςπρέο κεηά ηελ θπγή απφ 

ην  

ζψκα. Δθφζνλ ε ζεσξία απηή δελ 

αληηηίζεηαη ζηελ πίζηε πνπ πξνεγνπκέλσο  

είπακε, φηη δειαδή νη ςπρέο ππάξρνπλ κεηά 

ην ζάλαην, δελ ζα δηαθσλήζεη ε  

δηθή καο επηρεηξεκαηνινγία γηα ηνλ ηφπν· 

δηφηη κφλνλ ηα ζψκαηα έρνπλ ηελ  

ηδηφηεηα λα θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζην ρψξν. 

Ζ ςπρή είλαη αζψκαηε θαη δελ  

έρεη θακηά αλάγθε απφ ηε θχζε ηεο λα 

εγθαζίζηαηαη ζε ηφπνπο». 

«Καη ηί ζ’ απαληήζεηο, ξψηεζα, εάλ ν 

αληηξξεζίαο παξνπζηάζεη ηνλ Απφζηνιν  

πνπ ιέεη φηη φιε ε ινγηθή θηίζε, φηαλ ζ’ 

απνθαηαζηαζνχλ ηα πάληα, ζ’  

απνβιέπεη ζ’ εθείλνλ πνπ ζα θπξηαξρεί ζε 

φια; Καη κεηαμχ ησλ άιισλ κάιηζηα,  

ζηελ επηζηνιή ζηνπο Φηιηππεζίνπο, 

κλεκνλεχεη θαη θάπνηα θάησ κέξε ηεο γεο  

(θαηαρζφληα), ιέγνληαο: "ζ’ Απηφλ ζα 

γνλαηίζνπλ (ππνηαρζνχλ) ηα επνπξάληα,  

ηα επίγεηα θαη ηα θαηαρζφληα;"». 

«Δκείο, απάληεζε ε δαζθάια, ζα 

επηκείλνπκε ζηε δηδαζθαιία καο, θη αλ 

αθφκε  

αθνχκε λα ιέλε απηά· δηφηη, γηα ην φηη δεη ε 

ςπρή κεηά ζάλαην, έρνπκε  

ζχκθσλν θαη ηνλ αληίπαιν· ζρεηηθά πάιη κε 

ηνλ ηφπν πνπ πάεη ε ςπρή, φπσο  

είπακε παξαπάλσ, δελ ζα δηαθσλήζνπκε». 

«Καη ηί ζα έιεγε θαλείο, ξψηεζα, ζ’ 

εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ  

έλλνηα απηήο ηεο απνζηνιηθήο θξάζεσο, 

αθφκε θη αλ εζχ παξακεξίδεηο ηελ  

ηνπηθή ζεκαζία ηεο ιέμεσο;». 
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ὁκνθψλσο  ὁκνινγία ηο  

ηνῦ Υξηζηνῦ θπξηφηεηνο ἔζηαη. 

»Σνχησλ νὕησο ἐρφλησλ, νθέη᾿ ἄλ ηηο 

κο ἀλαγθάδνη ηῶ ηλ  

θαηαρζνλίσλ ὀλφκαηη ηὸλ πφγεηνλ ἐλλνεῖλ 

ρξνλ· ἐπίζεο ηνῦ ἀέξνο  

παληαρφζελ πεξηθερπκέλνπ ηῆ γῆ, ὡο κεδὲλ 

αηο κέξνο γπκλὸλ ηο  

πεξηβνιο ηνῦ ἀέξνο θαηαιακβάλεζζαη». 

37. ΓΡΖΓ. Σαῦηα δὲ δηεμειζνχζεο ηο 

δηδαζθάινπ, κηθξὸλ ἐπηζρὼλ,  

«Οὔπσ ἱθαλο ἔρσ, θεκὶ, ηνῦ δεηνπκέλνπ· 

ἀιι᾿ ἔηη κνη ηνῖο εἰξεκέλνηο  

ἐπηδηζηάδεη πσο  δηάλνηα, θαὶ δένκαη 

πάιηλ ἐπαλαρζλαί κνη πξὸο ηὴλ  

αηὴλ ἀθνινπζίαλ ηὸλ ιφγνλ, ηλ κὲλ ἢδε 

ζπκβηβαζζέλησλ κῖλ  

ἀπαιιαγέληα. 

»Μεηξίσο γὰξ νἶκαη δηὰ ηλ εἰξεκέλσλ 

ηνὺο κὴ ιίαλ ἀληηηχπσο  

ἔρνληαο ἐλαρζήζεζζαη κὴ εἰο ἀλαίξεζηλ θαὶ 

ἀλππαξμίαλ ηὴλ ςπρὴλ  

κεηὰ ηὴλ δηάιπζηλ ηλ ζσκάησλ ἄγεηλ, 

κεδὲ θαηαζθεπάδεηλ κεδακνῦ  

δχλαζζαη αηὴλ ἐλ ηνῖο νὖζηλ εἶλαη δηὰ ηὸ 

ἑηεξνεηδο ἔρεηλ πξὸο ηὴλ  

ηλ ζηνηρείσλ νζίαλ. Κἂλ κὴ ζπκβαίλῃ 

γὰξ ηνχηνηο  λνεξά ηε θαὶ  

ἄυινο θχζηο, ηὸ εἶλαη αηνῖο ν θσιχεηαη, 

»δηρφζελ κῖλ ηο πνιήςεσο ηαχηεο 

βεβαηνπκέλεο, ἔθ ηε ηνῦ λῦλ ἐλ  

ηῆ δσῆ ηαχηῃ ηὴλ ςπρὴλ ἐλ ηνῖο ζψκαζηλ 

εἶλαη, ἄιιν ηη παξὰ ηὸ ζκα  

θαηὰ ηὴλ νζίαλ πάξρνπζαλ, θαὶ ἐθ ηνῦ 

ηὴλ ζείαλ θχζηλ ἀπνδεῖμαη  

ηὸλ ιφγνλ, ἄιιν ηη παληάπαζηλ νὖζαλ ηο 

αἰζζεηηθο ηε θαὶ ιηθο  

νζίαο· ὅκσο δὲ ἑθάζηνπ ηλ ὄλησλ 

δηήθεηλ, θαὶ ηῆ πξὸο ηὸ πλ  

ἀλαθξάζεη ζπλέρεηλ ἐλ ηῶ εἶλαη ηὰ ὄληα, ὡο 

δηὰ ηνχησλ θαηὰ ηὸ  

ἀθφινπζνλ κεδὲ ηὴλ ςπρὴλ ἔμσ ηλ ὄλησλ 

Δθείλε απάληεζε: «Γελ λνκίδσ φηη ν ζείνο 

Απφζηνινο δηαθξίλεη ηνπηθά ηε  

λνεξή νπζία (ηεο ςπρήο) θαη νλνκάδεη έλα 

κέξνο ηεο επνπξάλην, άιιν επίγεην  

θη άιιν ππφγεην (θαηαρζφλην). Αιιά ην ιέεη, 

επεηδή είλαη ηξεηο νη θαηαζηάζεηο  

ηεο θχζεψο καο: ζηελ αξρή εμαζθαιίζακε 

ηελ αζψκαηε δσή, πνπ ηελ  

απνθαινχκε αγγειηθή· έπεηηα, απηήλ πνπ 

ζπκπιέθεηαη κε ηε ζάξθα ηελ  

νλνκάδνπκε αλζξψπηλε· θαη ηέινο, απηή πνπ 

δηαιχεηαη, κεηά ην ζάλαην ηεο  

ζάξθαο. 

»Ννκίδσ, ινηπφλ, φηη ν ζείνο Απφζηνινο 

βιέπεη, κε ηνλ πινχην ηεο ζνθίαο ηνπ,  

απηφ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ςπρέο. Γειψλεη 

ηε ζπκθσλία φισλ ησλ ινγηθψλ  

φλησλ κε ην αγαζφ, πνπ ζα γίλεη ζην κέιινλ. 

Γη’ απηφ νλνκάδεη επνπξάληα ηελ  

αγγειηθή θαη αζψκαηε θαηάζηαζε· επίγεηα 

ηελ θαηάζηαζε πνπ ζπκθχξεηαη κε  

ην ζψκα· θαη θαηαρζφληα απηήλ πνπ ήδε έρεη 

ρσξηζηεί απφ ην ζψκα. Δάλ πάιη,  

εθηφο απ’ φζα είπακε, πηζηεχεη θάπνηνο φηη 

ππάξρεη θάπνηα άιιε ινγηθή θχζε,  

είηε δαίκνλεο είηε πλεχκαηα είηε νηηδήπνηε 

παξφκνην φλνκα ζέιεη θάπνηνο λα  

δψζεη, δελ ζα δηαθσλήζνπκε. 

»Γηφηη, απφ ηελ θνηλή ινγηθή θαη ηελ 

παξάδνζε ησλ Γξαθψλ, πηζηεχνπκε φηη  

ππάξρεη θάπνηα άιιε θχζε έμσ απφ ηα 

αλζξψπηλα ζψκαηα·  

απηή ζπκπεξηθέξεηαη ελάληηα ζην θαιφ θαη 

πξνζπαζεί λα βιάςεη ηνπο  

αλζξψπνπο. Απνκαθξχλζεθε κε ηε ζέιεζή 

ηεο απφ ηελ θαιχηεξε θαηάζηαζε.  

Καη κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ην θαιφ έγηλε 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ ερζξηθνχ  

πξνο απηφ. Απηήλ αθξηβψο ηε θχζε, ιέλε 

φηη, θαηαξηζκεί ζηα θαηαρζφληα ν  

Απφζηνινο. Με ηε θξάζε ηνπ εθείλε ελλνεί 

φηη, φηαλ θάπνηε, κε ηελ πάξνδν  

πνιιψλ αηψλσλ, εμαθαληζηεί ε θαθία, ηίπνηε 

δελ ζα κείλεη καθξηά απφ ην  
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νἴεζζαη ἀπὸ ηο ἐλ εἴδεη  

ζεσξνπκέλεο δσο εἰο ηὸ ἀεηδὲο 

κεηαζηζαλ. 

»Ἀιιὰ πο, εἶπνλ, ηο ηλ ζηνηρείσλ 

ἑλψζεσο ἕηεξφλ ηη δηὰ ηο πξὸο  

ἄιιεια κίμεσο εἶδνο ἀλαιαβφλησλ, πξὸο ἃ 

ηο ςπρο γέγνλελ   

νἰθείσζηο, ἐπεηδὰλ ηῆ δηαιχζεη ηλ 

ζηνηρείσλ θαηὰ ηὸ εἰθὸο  

ζπλαθαληζζῆ θαὶ ηὸ εἶδνο; Σίλη ζεκείῳ 

θαηαθνινπζήζεη  ςπρὴ κεηὰ  

ηνῦ ἐγλσζκέλνπ κὴ παξακείλαληνο;». 

38. ΜΑΚΡ. Ἡ δὲ κηθξὸλ ἐπηζρνῦζα, 

«Γεδφζζσ κνη, θεζὶ, θαη᾿ ἐμνπζίαλ  

πιάζαη ηηλὰ ιφγνλ ἐλ πνδείγκαηη, πξὸο 

ηὴλ ηνῦ πξνθεηκέλνπ  

ζαθήλεηαλ, θἂλ ἔμσ ηνῦ δπλαηνῦ δνθῆ ηὸ 

ιεγφκελνλ. Γεδφζζσ γὰξ  

δπλαηὸλ εἶλαη ηῆ ηνῦ δσγξάθνπ ηέρλῃ, κὴ 

κφλνλ κηγλχεηλ ἐμ ἐλαληίνπ  

ηὰ ρξψκαηα, θαζὼο ἔζνο πνηεῖλ αηνῖο πξὸο 

ηὴλ ηο κνξθο  

ὁκνηφηεηα, ἀιιὰ θαὶ δηαθξίλεηλ ηὰ 

κεκηγκέλα, θαὶ ηὴλ θαηὰ θχζηλ  

πάιηλ ἑθάζηῳ ηλ ρξσκάησλ ἀπνδηδφλαη 

βαθήλ. 

»Οθνῦλ ηὸ ιεπθὸλ, θαὶ ηὸ κέιαλ, ἠ ηὸ 

ἐξπζξὸλ, θαὶ ηὸ ρξπζνεηδὲο, ἠ εἴ  

ηηο ἄιιε βαθὴ πξὸο ηὴλ ὁκνηφηεηα ηνῦ 

πξνθεηκέλνπ ζπγθξίλεηαη, εἰ  

πάιηλ ἀπνθξηζείε ηο πξὸο ἕηεξνλ κίμεσο, 

θαὶ ἐθ᾿ ἑηέξνπ γέλνηην, νδὲλ  

ἥηηνλ γηλψζθεζζαη πὸ ηνῦ ηερλίηνπ θακὲλ 

αηὸ ηὸ εἶδνο ηνῦ  

ρξψκαηνο, θαὶ κὴ κίαλ ἐγγίλεζζαη ιήζελ 

αηῶ, κήηε ηνῦ ἐξπζξνῦ κήηε  

ηνῦ κέιαλνο, εἰ ἑηεξφρξνα θαηὰ ηὴλ ηνῦ 

πξὸο ἄιιεια κίμηλ γηλφκελα,  

πάιηλ εἰο ηὴλ θαηὰ θχζηλ ἐπαλέιζῃ βαθήλ· 

»κεκλεκέλνπ δὲ ηνῦ ηξφπνπ ηο πξὸο 

ἄιιεια ηλ ρξσκάησλ  

ζπγθξάζεσο· εἰδέλαη πνῖνλ ἔλ ηηλη 

αγαζφ. Σφηε ε νκνινγία ηεο θπξηαξρηθήο 

εμνπζίαο ηνπ Υξηζηνχ ζα γίλεη θαη  

απφ εθείλε (ηελ ερζξηθή θχζε) νκφθσλα. 

»Δλψ, ινηπφλ, έηζη είλαη ηα πξάγκαηα, 

θαλείο δελ καο ππνρξεψλεη κε ην φλνκα  

"θαηαρζφληα" λα ελλννχκε ηνλ ηφπν θάησ 

απφ ηε γε (ππφγεην)· δηφηη ν αέξαο  

απφ παληνχ πεξηβάιιεη ηε γε θαη θαλέλα 

κέξνο ηεο γεο δελ κέλεη έμσ απφ ην  

πεξηβάιινλ ηνπ». 

Αθνχ αλάπηπμε απηά ε δαζθάια, 

δηζηάδνληαο γηα ιίγν, είπα:  

«Γελ θαηάιαβα θαιά ην δήηεκα· αθφκε ε 

ζθέςε κνπ έρεη ακθηβνιίεο γηα φζα  

είπεο, θαη ζε παξαθαιψ πάιη ε ζπδήηεζε λα 

επαλέιζεη ζην ίδην ζέκα,  

εθηφο θπζηθά απφ εθείλα πνπ ζπκθσλήζακε. 

»Γηφηη λνκίδσ φηη, κε φζα εηπψζεθαλ, φζνη 

δελ είλαη θαλαηηθνί αληηξξεζίεο  

ζα πεηζζνχλ ηθαλνπνηεηηθά λα κελ νδεγνχλ 

ηελ ςπρή ζε θαηαζηξνθή θαη  

αλππαξμία, κεηά ηε δηάιπζε ηνπ ζψκαηνο· 

νχηε λα ζεσξνχλ φηη πνπζελά, ζε  

θαλέλα νλ, δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ε ςπρή, 

δηφηη έρεη δηαθνξεηηθή νπζία απφ  

ηελ (πιηθή) νπζία ησλ (ζσκαηηθψλ) 

ζηνηρείσλ. Δπεηδή, θη αλ αθφκε απηά δελ  

έρνπλ λνεξή θαη άυιε θχζε, δελ ππάξρεη 

θαλέλα εκπφδην ην λα βξίζθεηαη ε  

(λνεξή θχζε-ςπρή) κέζα ζ’ απηά· 

»Ζ άπνςή καο απηή απνδεηθλχεηαη απφ δχν 

γεγνλφηα: πξψηα απφ ηελ παξνχζα  

δσή· ε ςπρή βξίζθεηαη κέζα ζην ζψκα, αλ 

θαη ζηελ νπζία είλαη θάηη άιιν απφ  

ηελ νπζία ηνπ ζψκαηνο· θη έπεηηα, απφ ην φηη 

ε ζεία θχζε, φπσο απέδεημε ε  

επηρεηξεκαηνινγία καο, αλ θαη είλαη θάηη 

άιιν απφ ηελ αηζζεηηθή θαη πιηθή  

θχζε, φκσο βξίζθεηαη ζε θαζέλα απφ ηα 

φληα θαη κε ηελ αλάκημε καδί ηνπο ηα  

ζπγθξαηεί ζηελ χπαξμε. Δπνκέλσο, 

ζχκθσλα κ’ απηά, κήηε λα ζεσξνχκε  
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γηλφκελνλ νἷνλ ἀπεηξγάζαην ρξκα,  

θαὶ ὅπσο ἐθβιεζέληνο ἐθ ηνῦ ἀπνιπζλαη 

ηνῦ ἑηέξνπ πάιηλ εἰο ηὸ  

νἰθεῖνλ ἐπαλέδξακελ ἄλζνο, θαὶ εἰ πάιηλ 

δένη δηὰ ηο κίμεσο ηὸ ἶζνλ  

ἐξγάζαζζαη, ἀπνλσηέξα ἔζηαη αηῶ  

θαηαζθεπὴ ἐλ ηῆ πξνιαβνχζῃ  

δεκηνπξγίᾳ κειεηεζεῖζα. 

39. »Δἰ δέ ηη ἀθφινπζνλ ἐλ ηῶ πνδείγκαηη, 

θεζὶλ, ὁ ιφγνο ἔρεη,  

ἐμεηαζηένλ ἢδε κῖλ αηὸ ηὸ πξνθείκελνλ. 

Ἀληὶ γὰξ ηο γξαθηθο  

ηέρλεο  ςπρή πξνθείζζσ ηῶ ιφγῳ θαί ἀληί 

ρξσκάησλ ηο ηέρλεο   

ηλ ζηνηρείσλ λνείζζσ θχζηο,  δὲ κίμηο 

ηο πνηθίιεο ηλ  

ἑηεξνρξννχλησλ βαθο, θαὶ πάιηλ  

δνζεῖζα κῖλ θαζ᾿ πφζεζηλ εἰο ηὰ  

νἰθεῖα ηνχησλ ἐπάλνδνο, ηὴλ ζπλδξνκήλ ηε 

θαὶ δηάζηαζηλ ηλ  

ζηνηρείσλ πνγξαθέησ. 

»Ὥζπεξ νὖλ θακελ ἐλ ηῶ πνδείγκαηη κὴ 

ἀγλνεῖλ ηὴλ βαθὴλ ηνῦ  

ρξψκαηνο ηὸλ ηερλίηελ, κεηὰ κίμηλ πάιηλ 

εἰο ηὸ νἰθεῖνλ ἄλζνο  

ἐπαλειζνῦζαλ, ἀιι᾿ ἐπηγηλψζθεηλ ηφ ηε 

ἐξπζξὸλ θαὶ ηὸ κέιαλ, θαὶ εἴ ηη  

ἕηεξνλ δηὰ ηο πνηο πξὸο ηὸ ἑηεξνγελὲο 

θνηλσλίαο ηὴλ κνξθὴλ  

ἀπεηξγάζαην, νἷνλ κὲλ ἐλ ηῆ κίμεη, νἷνλ θαὶ 

λῦλ ἐζηηλ ἐλ ηῶ θαηὰ ηὴλ  

θχζηλ γηλνκέλῳ· νἷνλ δὲ πάιηλ ἔζηαη, εἰ 

ὁκνηνηξφπσο αὖζηο ἀιιήινηο  

ἀλακηρζείε ηὰ ρξψκαηα·  

»νὕησο εἰδέλαη ηὴλ ςπρὴλ ηλ 

ζπλδξακφλησλ ζηνηρείσλ πξὸο ηὴλ  

ηνῦ ζψκαηνο θαηαζθεπὴλ, ᾧ ἐλεθχε, θαὶ 

κεηὰ ηὴλ δηάιπζηλ αηλ ηὴλ  

θπζηθὴλ ἰδηφηεηα. Κἂλ πφῤῥσζελ ἀπ᾿ 

ἀιιήισλ αηὰ  θχζηο ἀθέιθῃ  

δηὰ ηὰο ἐγθεηκέλαο ἐλαληηφηεηαο, ἕθαζηνλ 

αηλ ηο πξὸο ηὸ ἐλαληίνλ  

ἐπηκημίαο ἀπείξγνπζα, νδὲλ ἥηηνλ παξ᾿ 

φηη ε ςπρή βξίζθεηαη έμσ απφ ηα φληα· αιιά, 

κεηαηίζεηαη απφ ηελ ζεσξνχκελε  

πιηθή δσή ζηελ αηψληα θαηάζηαζε. 

»Αιιά, ξψηεζα, πψο ζα ζπκβεί απηφ, φηαλ 

ηα ζηνηρεία πνπ ζπζηήλνπλ ην ζψκα,  

κε ηε κίμε κεηαμχ ηνπο, πάξνπλ άιιε κνξθή 

απφ εθείλε κε ηελ νπνία έρεη  

εμνηθεησζεί ε ςπρή; Γηφηη, κε ηε δηάιπζε 

ησλ ζσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη  

εχινγν λα ραζεί καδί θαη ε κνξθή. Σφηε ε 

ςπρή πνηφ ζεκάδη ζ’ αθνινπζήζεη,  

αθνχ ράζεθε απηφ πνπ ηεο ήηαλ γλσζηφ (ε 

κνξθή);». 

Δθείλε ηφηε πξνβιεκαηίζηεθε γηα ιίγν, θαη 

είπε κεηά: «Αο κνπ επηηξαπεί λα  

πσ έλα ππνζεηηθφ παξάδεηγκα, γηα λ’ 

απνζαθελίζσ ην δήηεκα, αλ θη απηφ  

πνπ ζα πσ θαίλεηαη εμσπξαγκαηηθφ. Αο 

ππνζέζνπκε φηη ζηε δσγξαθηθή είλαη  

δπλαηφλ ν δσγξάθνο, φρη κφλνλ λ’ 

αλακηγλχεη ηα αληίζεηα (ζπκπιεξσκαηηθά)  

ρξψκαηα, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη γηα λα 

πεηχρεη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο κνξθήο  

πνπ δσγξαθίδεη· αιιά, φηη είλαη δπλαηφλ ν 

δσγξάθνο λα ρσξίζεη θαη ηα κίγκαηα  

θαη λ’ απνδψζεη ζην θάζε ρξψκα ηε θπζηθή 

ηνπ βαθή. 

Έηζη, ινηπφλ, ην ιεπθφ, ην καχξν, ην 

θφθθηλν, ην ρξπζφ ή φπνην άιιν ρξψκα  

αλακίρζεθε γηα λ’ απνδψζεη φζν πην πηζηά 

γίλεηαη ην ρξψκα ηνπ εηθνληδνκέλνπ,  

εάλ πάιη ρσξηζηεί απφ ηε κίμε ηνπ κε ην 

άιιν ρξψκα θαη απνκνλσζεί,  

πηζηεχνπκε φηη ν δσγξάθνο ην ίδην κε πξψηα 

ζ’ αλαγλσξίζεη απηφ ην είδνο ηνπ  

ρξψκαηνο. Με ηίπνηε δελ ζα μεράζεη νχηε ην 

θφθθηλν ρξψκα νχηε ην καχξν,  

αθφκε θη φηαλ, αθνχ έδσζαλ κεηά ηε κίμε 

ηνπο έλα άιιν ρξψκα,  

επαλέιζνπλ πάιη ζηε θπζηθή ηνπο βαθή. 

Ο δσγξάθνο ζπκάηαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλέκημε ηα ρξψκαηα.  



[48] 
 

ἑθάζηῳ ἔζηαη ηῆ γλσζηηθῆ  

δπλάκεη ηνῦ νἰθείνπ ἐθαπηνκέλε, θαὶ 

παξακέλνπζα ἕσο ἂλ εἰο ηαηὸ  

πάιηλ  ηλ δηεζηψησλ γέλεηαη ζπλδξνκὴ 

πξὸο ηὴλ ηνῦ δηαιπζέληνο  

ἀλαζηνηρείσζηλ, ὅπεξ ἀλάζηαζηο θπξίσο 

θαὶ ἔζηαη θαὶ ὀλνκάδεηαη». 

40. ΓΡΖΓ. Καὶ ἐγὼ εἶπνλ, «Ἄξηζηά κνη 

δνθεῖο θαηὰ ηὸ παξὸλ  

ζπκκεκαρεθέλαη ηῶ ιφγῳ ηο ἀλαζηάζεσο. 

Γχλαζζαη γὰξ ἂλ δηὰ  

ηνχησλ ξέκα πξνζαρζλαη ηνὺο 

ἀπνκαρνκέλνπο ηῆ πίζηεη, πξὸο ηὸ  

κὴ νἴεζζαη ηλ ἀδπλάησλ εἶλαη πάιηλ 

ἀιιήινηο ζπλειζεῖλ ηὰ ζηνηρεῖα,  

θαὶ ηὸλ αηὸλ ἀπεξγάζαζζαη ἄλζξσπνλ». 

ΜΑΚΡ. Καί θεζηλ  δηδάζθαινο· Ἀιεζὲο 

ηνῦην ιέγεηο. Ἔζηη γὰξ  

ιεγφλησλ ἀθνχεηλ ηλ πξὸο ηὸλ ιφγνλ 

ηνῦηνλ ἐληζηακέλσλ, ὅηη εἰο  

ηὸ πλ θαηὰ ηὸ ζπγγελὲο γηλνκέλεο ηλ 

ζηνηρείσλ ηο ἀλαιχζεσο,  

ηίο κεραλὴ ηὸ ἐλ ηῶδε ζεξκὸλ ἐλ ηῶ 

θαζφινπ γελφκελνλ ζπκκηγὲο, ηνῦ  

ζπγγελνῦο πάιηλ ἀπνθξηζλαη πξὸο ηὸ 

ζπζηλαη ηὸλ ἀλαπιαζζφκελνλ  

ἄλζξσπνλ; Δἰ γὰξ κὴ ἀθξηβο ηὸ ἴδηνλ 

ἐπαλέιζνη, ἐθ δὲ ηνῦ ὁκνγελνῦο  

ἀληὶ ηνῦ ἰδηάδνληφο ηη παξαιεθζείε, ἕηεξνλ 

ἀλζ᾿ ἑηέξνπ γελήζεηαη, θαὶ  

νθέηη ἂλ εἴε ηὸ ηνηνῦηνλ ἀλάζηαζηο, ἀιιὰ 

θαηλνῦ ἀλζξψπνπ  

δεκηνπξγία. Δἰ δὲ ρξὴ ηὸλ αηὸλ εἰο ἑαπηὸλ 

πάιηλ ἐπαλειζεῖλ, δη᾿ ὅινπ  

εἶλαη πξνζήθεη ηὸλ αηὸλ ἑαπηῶ πζη ηνῖο 

ηλ ζηνηρείσλ κέξεζη ηὴλ  

ἐμ ἀξρο ἐπαλαιαβφληα θχζηλ». 

41. ΓΡΖΓ. «Οθνῦλ, ὡο εἶπνλ, αηάξθεο 

κῖλ πξὸο ηαχηελ ηὴλ  

ἔλζηαζηλ  ηνηαχηε πεξὶ ηο ςπρο ἂλ εἴε 

πφιεςηο· ηὸ νἷο ἐμ ἀξρο  

ἐλεθχε ζηνηρείνηο ηνχηνηο, θαὶ κεηὰ ηὴλ 

δηάιπζηλ παξακέλεηλ, νἷνλ εἰ  

Γλσξίδεη πνηφ αλακίρζεθε κε πνηφ θαη 

απέδσζε ην ηάδε ρξψκα,  

θαη πψο, φηαλ ζβήζηεθε ην έλα κε ηε 

δηάιπζε ηνπ άιινπ, πάιη επαλήιζε ζηελ  

αξρηθή ηνπ βαθή. Γλσξίδεη επίζεο φηη, θη αλ 

πάιη ρξεηαζηεί κε ηε κίμε λα  

μαλαθηηάμεη ην ίδην (κεηθηφ) ρξψκα, ε 

εξγαζία ηψξα γίλεηαη πην εχθνιε, επεηδή  

ηελ είρε κειεηήζεη ζηελ πξνεγνχκελε κίμε. 

»Ήδε, πξέπεη εκείο λα εμεηάζνπκε, είπε (ε 

δαζθάια), εάλ ην παξάδεηγκα απηφ  

έρεη εθαξκνγή ζην ζέκα καο. Αληί γηα ηελ 

ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο αο ηεζεί  

γηα ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο ςπρήο· θαη αληί 

γηα ηα ρξψκαηα ηεο δσγξαθηθήο αο  

ζθεθηνχκε ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ (ηνπ 

ζψκαηνο)· ε αλάκημε πάιη ησλ  

πνιχρξσκσλ ρξσκάησλ θαη ε ππνζεηηθή 

επαλαζχζηαζή ηνπο ζηα πξσηαξρηθά  

ρξψκαηα, αο ππνλνεί απφ ηε κηα ηε ζχλζεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζψκαηνο θη απφ  

ηελ άιιε ηε δηάιπζή ηνπο. 

πσο, ινηπφλ, ζην παξάδεηγκα ιέκε φηη ν 

δσγξάθνο δελ μερλά ηε βαθή ηνπ  

ρξψκαηνο, φηαλ κεηά ηελ αλάκημε επαλέιζεη 

ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή,  

αιιά αλαγλσξίδεη θαιά θαη ην θφθθηλν 

ρξψκα θαη ην καχξν θαί φπνην άιιν,  

ην νπνίν δεκηνχξγεζε κε ηελ αλάκημή ηνπ κε 

άιιν ρξψκα· γλσξίδεη, δειαδή,  

ηί είδνπο ρξψκα έγηλε κε ηε κίμε, ηί είδνπο 

είλαη ηψξα ζηε θπζηθή ηνπ  

θαηάζηαζε θαη ηί πάιη ζα γίλεη, εάλ ηα 

ρξψκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν αλακηρζνχλ  

κεηαμχ ηνπο. 

»Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ε ςπρή, ζην ζψκα πνπ 

βξίζθεηαη, γλσξίδεη ηε θπζηθή  

ηδηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλελψλνληαη 

γηα ηε ζχζηαζή ηνπ αθφκε θαη κεηά  

ηε δηάιπζή ηνπο. ηαλ, δειαδή, ε θχζε 

απνκαθξχλεη (κε ην ζάλαην) ην έλα  

(ζηνηρείν) απφ ην άιιν γηα ηηο ππάξρνπζεο 

αληηζέζεηο θαη εκπνδίδεη ην θαζέλα  
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θχιαθα ηλ νἰθείσλ θαζηζηακέλελ, θαὶ ἐλ 

ηῆ ἀλαθξάζεη ηῆ πξὸο ηὸ  

ὁκφθπινλ ν δηαθηεῖζαλ ηὸ ἴδηνλ ἐλ ηῶ 

ιεπηῶ ηε θαὶ εθηλήηῳ ηο  

λνεξο δπλάκεσο, νδεκίαλ ἐλ ηῆ 

ιεπηνκεξίᾳ ηλ ζηνηρείσλ  

πνκέλνπζαλ πιάλελ, ἀιιὰ ζπλδηαιχεζζαη 

ηνῖο ἰδίνηο θαηακηγλπκέλνηο  

πξὸο ηὸ ὁκφθπινλ, θαὶ κὴ ἀηνλεῖλ 

ζπλδηεμηνῦζαλ αηνῖο, ὅηαλ πξὸο ηὸ  

πλ ἀλαρέσληαη, ἀιι᾿ ἐλ αηῶ ἀεὶ κέλεηλ 

ὅπνηπεξ αηὰ, θαὶ ὅπσο  

παξαζθεπάζῃ  θχζηο. 

»Δἰ δὲ γέλνηην πάιηλ παξὰ ηο ηὸ πλ 

νἰθνλνκνχζεο δπλάκεσο ηνῖο  

δηαιπζεῖζη πξὸο ηὴλ ζπλδξνκὴλ ηὸ 

ἐλδφζηκνλ, ηφηε, θαζάπεξ εἰ κηο  

ἀξρο ἐμαθζεῖελ ζρνῖλνη δηάθνξνη, ὁκνῦ 

θαὶ θαη᾿ αηὸλ αἱ πζαη ηῶ  

ἐθειθνκέλῳ ζπλέπνληαη· νὕησο ἐλ κηᾶ ηῆ 

ηο ςπρο δπλάκεη, ηο ηλ  

ζηνηρείσλ δηαθνξο ἑιθνκέλεο, ἀζξφσο ἐλ 

ηῆ ζπλδξνκῆ ηλ νἰθείσλ,  

 ηνῦ ζψκαηνο κλ ζεηξὰ δηὰ ηο ςπρο 

ζπκπιαθήζεηαη,  

θαηαιιήισο ἑθάζηνπ πάιηλ πξὸο ηὸ 

ἀξραῖνλ θαὶ ζχλεζεο  

πιαθνπκέλνπ, θαὶ πεξηπηπζζνκέλνπ ηὸ 

γλψξηκνλ». 

42 ΜΑΚΡ. «Ἀιιὰ θαὶ ηνῦην ηὸ πφδεηγκα, 

θεζὶλ  δηδάζθαινο,  

εἰθφησο ἂλ πξνζηεζείε ηνῖο ἐμεηαζκέλνηο 

εἰο ἀπφδεημηλ ηνῦ κὴ πνιιὴλ  

εἶλαη ηῆ ςπρῆ ηὴλ δπζθνιίαλ ἐλ ηνῖο 

ζηνηρείνηο δηαθξίλεηλ ηνῦ  

ἀιινηξίνπ ηὸ ἴδηνλ. Πξνθείζζσ γὰξ ηῶ 

θεξακεχνληη πειὸο θαζ᾿  

πφζεζηλ, πνιὺο δὲ νὗηνο εἶλαη δεδφζζσ, 

νὗ ηὸ κέλ ηνη πξὸο ηὴλ ηλ  

ζθεπλ ἀπεξγαζίαλ ἢδε ηεηχπσηαη, ηὸ δὲ 

κέιινλ. Σὰ δὲ ζθεχε πάληα  

κὴ ὁκνεηδο ἀιιήινηο δηεζρεκαηίζζσ, 

ἀιιὰ ηὸ κὲλ πίζνο, ηὸ δὲ  

ἀκθνξεὺο, ἕηεξνλ δὲ πηλάθηνλ, ἠ ηξηβιίνλ, 

λ’ αλακηρζεί κε ην αληίζεηφ ηνπ, ε ςπρή 

φκσο εμίζνπ ζα βξίζθεηαη ζην θαζέλα·  

κε ηε γλσζηηθή ηεο δχλακε πξνζεγγίδεη ηα 

δηθά ηεο θαη παξακέλεη ζην θαζέλα,  

έσο φηνπ γίλεη πάιη ε ζχλζεζε ησλ 

ρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα αλαζχζηαζε ηνπ  

δηαιπζέληνο ζψκαηνο, πξάγκα ην νπνίν ζα 

είλαη ε αλάζηαζε θαί έηζη νλνκάδεηαη». 

Καη εγψ είπα: «Μνπ θαίλεηαη φηη κε φζα 

είπεο άξηζηα ππνζηεξίδεηο  

ηελ ηδέα ηεο αλαζηάζεσο. Γηφηη κε ηα 

επηρεηξήκαηά ζνπ είλαη δπλαηφλ νη  

αληηηηζέκελνη λα πιεζηάζνπλ ζηγά ζηγά λα 

δερζνχλ ηελ πίζηε, θαη λα κε  

ζεσξνχλ φηη είλαη αδχλαην λα 

ζπγθεληξσζνχλ πάιη ηα ζηνηρεία θαη λα  

μαλαθηηάμνπλ ηνλ άλζξσπν». 

Καη ε δαζθάια είπε: «Αιήζεηα ην ιεο. Γηφηη 

είλαη δπλαηφλ λ’ αθνχζνπκε  

ηνπο αληίζεηνπο ζηα επηρεηξήκαηά καο λα 

ιέλε φηη, αθνχ ηα ζηνηρεία  

δηαιπζνχλ, θαη πάεη ην θαζέλα ζην ζηνηρείν 

κε ην νπνίν ζπγγελεχεη, ηφηε κε  

πνην ηξφπν ην ζεξκφ, πνπ ππάξρεη θαη 

αλακηγλχεηαη έπεηηα κε ην θαζφινπ  

ζεξκφ, κπνξεί πάιη λα ρσξηζηεί απφ ην 

ζπγγεληθφ ηνπ ζηνηρείν θαη λα ζπζηήζεη  

μαλά ηνλ άλζξσπν πνπ αλαζηαίλεηαη; Γηφηη, 

αλ δελ επαλέιζεη αθξηβψο ην ίδην,  

αιιά ιεθζεί θάηη παξφκνην θαη φρη ην 

αθξηβψο ίδην, ηφηε ζα βγεί άιινο  

άλζξσπνο ζηε ζέζε άιινπ. Κη απηφ δελ ζα 

είλαη αλάζηαζε, αιιά πιάζηκν  

θαηλνχξγηνπ (άιινπ) αλζξψπνπ. Δάλ φκσο 

πξέπεη ν ίδηνο άλζξσπνο λ’  

αλαζηεζεί, ηφηε πξέπεη νιφθιεξνο λα 

επαλέιζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα πάξεη  

ηελ αξρηθή θχζε ηνπ κε φια ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία». 

«Δπνκέλσο, είπα, απηή ε αληίιεςε γηα ηελ 

ςπρή ζα ήηαλ αξθεηή γηα  

αληίθξνπζε ηεο ελζηάζεσο· φηη, δειαδή, ε 

ςπρή κε φζα ζηνηρεία ζπλπθάλζεθε  
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ἠ ἄιιν ηη ηλ θαηὰ ηὴλ  

ρξζηλ ἐπηηεδείσλ ἔζησ, ηαῦηα δὲ πάληα 

κὴ εἷο θεθηήζζσ, ἀιι᾿ ἴδηνλ  

ἑθάζηνπ δεζπφηνπ, πνθείζζσ ηῶ ιφγῳ. 

43. »Οθνῦλ ἕσο ἂλ ζπλεζηήθεη, ηαῦηα 

θαλεξά ηε ηνῖο ἔρνπζη γίλεηαη·  

θἂλ ζπληξηβείε πάιηλ, νδὲλ ἥηηνλ 

γλψξηκα ἀπὸ ηλ ζπληξηκκάησλ  

ηνῖο θεθηεκέλνηο ἔζηαη, ηὸ κὲλ ηὸ ἐθ ηνῦ 

πίζνπ, πνῖνλ δὲ ηὸ ἐθ ηνῦ  

πνηεξίνπ ηξχθνο ἐζηίλ. Δἰ δὲ θαὶ πξὸο ηὸλ 

ἀθαηέξγαζηνλ θαηακηρζείε  

πειὸλ, πνιὺ κιινλ ἀπιαλὴο  δηάγλσζηο 

ηλ ἢδε θαηεηξγαζκέλσλ  

ἀπ᾿ ἐθείλνπ γίλεηαη. 

»Οὕησο νἷφλ ηη ζθεῦνο, ὁ θαζ᾿ ἕθαζηφλ 

ἐζηηλ ἄλζξσπνο, ἐθ ηο  

ζπλδξνκο ηλ ζηνηρείσλ ἀπὸ ηο θνηλο 

ὕιεο ἀλαηεηππσκέλνο, ἐλ  

ἰδηάδνληη πάλησο ηῶ ζρήκαηη πνιιὴλ πξὸο 

ηὸ ὁκνγελὲο ηὴλ δηαθνξὰλ  

ἔρσλ. Οὗ δηαιπζέληνο νδὲλ ἥηηνλ θαὶ ἀπὸ 

ηλ ιεηςάλσλ  θεθηεκέλε  

ηὸ ζθεῦνο ςπρὴ ηὸ νἰθεῖνλ ἐπηγηλψζθεη, 

νὔηε ἐλ ηῆ θνηλσλίᾳ ηλ  

ζπληξηκκάησλ, νὔηε εἰ πξὸο ηὸ 

ἀθαηέξγαζηνλ ηο ηλ ζηνηρείσλ  

ὕιεο θαηακηρζείε, ηνῦ νἰθείνπ ἀθηζηακέλε, 

ἀιι᾿ ἀεὶ ἐπηζηακέλε ηὸ  

ἴδηνλ, νἷφλ ηε ζπλεζηὼο ἐλ ηῶ ζρήκαηη ἤλ, 

θαὶ κεηὰ ηὴλ δηάιπζηλ ἐθ ηλ  

ἀπνκεηλάλησλ ζεκείσλ ηνῖο ιεηςάλνηο ν 

πιαλσκέλε πεξὶ ηὸ ἴδηνλ. 

44. ΓΡΖΓ. πηδεμάκελνο δὲ ηὰ εἰξεκέλα 

ὡο πξνζθπο ηε θαὶ νἰθείσο  

πξὸο ηὸλ πξνθείκελνλ εξεζέληα ζθνπὸλ, 

«ηαῦηα κὲλ νὕησο, εἶπνλ,  

ιέγεζζαί ηε θαὶ πηζηεχεζζαη θαιο ἔρεη· εἰ 

δέ ηηο ηὸ ἐλ ηῶ Δαγγειίῳ  

ηνῦ Κπξίνπ πεξὶ ηλ ἐλ ᾅδνπ δηήγεκα πξὸο 

ηὰ εἰξεκέλα πξνζθέξνη,  

ὡο ν ζπκβαῖλνλ ηνῖο ἐμεηαζκέλνηο, πο 

ρξὴ παξαζθεπάζαζζαη  

ζηελ αξρή (πνπ δεκηνπξγήζεθε), κ’ απηά 

παξακέλεη θαη κεηά ηε δηάιπζε. Έηζη  

θαζίζηαηαη ζαλ θχιαθαο ησλ δηθψλ ηεο 

(ζσκαηηθψλ ζηνηρείσλ)· θαη κε ηελ  

αλάκημή ηεο κε ηα ίδηνπ γέλνπο δελ 

εγθαηαιείπεη ηα δηθά ηεο κε ηελ ιεπηή θαη  

θαη επθίλεηε λνεξή δχλακή ηεο· δελ 

μεγειηέηαη ζε θακηά ιεπηνκέξεηα ησλ  

ζηνηρείσλ, αιιά δηαιχεηαη καδί κε ηα δηθά 

ηεο ζηνηρεία πνπ πεγαίλνπλ πξνο ηα  

ζπγγελή ηνπο (ζηνηρεία)· θαη δελ 

δπζθνιεχεηαη λα ελσζεί θαη πάιη κ’ απηά,  

ελψλνληαη ζε έλα ζχλνιν (αλαζηαίλνληαη). 

Μέλεη πάληνηε καδί ηνπο, φπνπ  

είλαη, θαη φπσο ε θχζε ηα ζπγθξνηεί. 

»Κη φηαλ ε δχλακε πνπ νηθνλνκεί ηα πάληα 

(Θεφο) δψζεη ηελ εληνιή λα  

ζπγθεληξσζνχλ πάιη ηα δηαιπζέληα 

ζηνηρεία, ηφηε ζπκβαίλεη, φπσο αθξηβψο κε  

ηα δηάθνξα ζρνηληά πνπ είλαη δεκέλα απφ ην 

ίδην ζεκείν· κε ηε δχλακε πνπ ηα  

ηξαβάεη, ελψλνληαη φια καδί. Έηζη, θαη κε ηε 

δχλακε ηεο κηαο ςπρήο, πνπ  

ειθχεη φια καδί ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, κε 

κηαο κε ηε ζχλζεζε ησλ  

ζηνηρείσλ ηεο ςπρήο, ζπγθξνηείηαη ε δνκή 

ηνπ ζψκαηφο καο κέζσ ηεο ςπρήο·  

δηφηη, ην θάζε ζηνηρείν ηεο ςπρήο ζπλδέεηαη 

θαηάιιεια κε ην παιηφ θαη  

ζπλεζηζκέλν ζηνηρείν ηνπ ζψκαηνο θαη 

ζπλάπηεηαη κε ην γλσζηφ ηνπ». 

«Αιιά θη απηφ ην παξάδεηγκα, πξφζζεζε ε 

δαζθάια, δηθαηνινγεκέλα ζα  

κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ζηα φζα είπακε· γηα 

λ’ απνδεηρζεί φηη ε ςπρή δελ  

δπζθνιεχεηαη πνιχ λα δηαθξίλεη αλάκεζα 

ζηα ζηνηρεία ην δηθφ ηεο  

απφ ην μέλν. Γηα παξάδεηγκα, αο 

πξνζθέξνπκε ζ’ έλα θεξακέα πειφ,  

θαη κάιηζηα λα ηνπ δψζνπκε πνιχ, απφ ηνλ 

νπνίν έλα κέξνο ήδε έρεη  

ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαηαζθεπή ζθεπψλ, θαη 

ην ππφινηπν ζην κέιινλ. Καη ηα  

ζθεχε αο κελ έρνπλ ην έλα κε ην άιιν ην 
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πξὸο ηὴλ ἀπφθξηζηλ;». 

45. ΜΑΚΡ. Ἡ δηδάζθαινο δὲ, 

«ζσκαηηθψηεξνλ κὲλ, θεζὶλ, ὁ ιφγνο  

ἐθηίζεηαη ηὸ δηήγεκα, πνιιὰο δὲ 

θαηαζπείξεη ηὰο ἀθνξκὰο, δη᾿ ὧλ εἰο  

ιεπηνηέξαλ ζεσξίαλ ἐθθαιεῖηαη ηὸλ 

ἐμεηαζηὴλ ἐπαΐνληα. Ὁ γὰξ  

ράζκαηη κεγάιῳ δηείξγσλ ηὸ θαθὸλ ἐθ ηνῦ 

θξείηηνλνο, ζηαγφλνο ηέ  

ηηλνο δαθηχιῳ θνκηδνκέλεο ἐπηδε πνηήζαο 

ηὸλ ὀδπλψκελνλ, θαὶ  

παηξηάξρνπ θφιπνλ ηῶ δηὰ ηο δσο ηαχηεο 

θεθαθσκέλῳ πνζεὶο  

ἀλάπαπζηλ, πξὸ ηνχησλ δὲ θαὶ ηὸ ηεζλλαη 

αηνὺο, θαὶ ηαθῆ δνζλαη  

δηεγεζάκελνο, ν κηθξο ἀθίζηεζη ηο 

θαηὰ πξφρεηξνλ δηαλνίαο ηὸλ  

κὴ ἀζπλέησο ηνῖο ιεγνκέλνηο ἑπφκελνλ. 

»Πνίνπο γὰξ ὀθζαικνὺο ἐπαίξεη ἐλ ηῶ ᾅδῃ 

ὁ πινχζηνο, ηνὺο ηο  

ζαξθὸο ἐλαθεὶο ηῶ ηάθῳ; Πο δὲ θινγὸο 

ᾐζζάλεην ηὸ ἀζψκαηνλ;  

Πνίαλ δὲ γιζζαλ θαηαςπρζλαη δηὰ ηο 

ζηαγφλνο ἐπηζπκεῖ, ηο  

ζαξθίλεο αηῶ κὴ παξνχζεο; Σίο δὲ ὁ 

δηαθνκίδσλ αηῶ ηὴλ ῥαλίδα  

δάθηπινο; Αηὸο δὲ ὁ θφιπνο ηο 

ἀλαπαχζεσο, ηίο; 

»Σλ γὰξ ζσκάησλ ἐλ ηάθνηο ὄλησλ, ηο 

δὲ ςπρο νὔηε ἐλ ζψκαηη  

νὔζεο, νὔηε ἐθ κεξλ ζπλεζηψζεο, ἄπνξνλ 

ἂλ εἴε ηὴλ ηνῦ δηεγήκαηνο  

δηαζθεπὴλ θαηὰ ηὸ πξνρείξσο λννχκελνλ 

ἐθαξκφζαη ηῆ ἀιεζείᾳ, εἰ κή  

ηηο κεηαιάβῃ ηὰ θαζ᾿ ἕθαζηνλ εἰο λνεηὴλ 

ζεσξίαλ· ὥζηε ράζκα ηὸ  

δηεῖξγνλ ηλ ἀκίθησλ ηὴλ θνηλσλίαλ, κὴ 

γο δηάζηαζηλ νἴεζζαη· ηῶ  

γὰξ ἀζσκάηῳ θαὶ λνεξῶ, ηίο πφλνο 

δηαπηλαη ηὸ ράζκα, θαὶ εἰ  

κήθηζηνλ ἤλ; Γηφηη ηὸ λνεξὸλ ηῆ θχζεη, ἐλ 

ᾧπεξ ἂλ ἐζέιῃ ἀρξφλσο  

ίδην ζρήκα· άιιν λα είλαη πηζάξη,  

άιιν ακθνξέαο ή πηλάθην ή ηξηβιίν ή θάηη 

άιιν απν ηα αλαγθαία ζηελ  

θαζεκεξηλή ρξήζε· αο ππνζέζνπκε αθφκε 

φηη φια απηά δελ αλήθνπλ ζ’ έλαλ,  

αιιά ην θαζέλα έρεη ηνλ θάηνρφ ηνπ. 

»Απηά, ινηπφλ, ηα ζθεχε φζν δηαηεξνχληαη, 

νη θάηνρνί ηνπο ηα αλαγλσξίδνπλ·  

θαη λα ζπάζνπλ φκσο πάιη, νη θηήηνξέο ηνπο 

ζα η’ αλαγλσξίζνπλ ζηνλ ίδην  

βαζκφ απφ ηα θνκκάηηα ηνπο· ζα δείρλνπλ 

πνηφ αλήθεη ζην πηζάξη θαη πνηφ  

είλαη θνκκάηη ηνπ πνηεξίνπ. Κη αλ θάηη 

αλακηρζεί κε ηνλ αθαηέξγαζην πειφ,  

ηφηε ε αλαγλψξηζε ηνπ ήδε θαηεξγαζκέλνπ 

πεινχ γίλεηαη αιάλζαζηα απφ ηνλ  

αθαηέξγαζην. 

»Έηζη ν θάζε άλζξσπνο είλαη ζαλ ην ζθεχνο·  

πιάζηεθε απφ ηε ζπλδξνκή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο θνηλήο χιεο, αιιά κε ηελ  

ηδηαίηεξε κνξθή ηνπ παξνπζηάδεη κεγάιε 

δηαθνξά πξνο ηνπο νκνγελείο ηνπ.  

ηαλ ην αλζξψπηλν ζθεχνο δηαιπζεί, ε ςπρή 

πνπ θαηέρεη ην ζθεχνο (ζψκα) ην  

αλαγλσξίδεη θαη απφ ηα ιείςαλά ηνπ· δηφηη 

δελ απνκαθξχλεηαη απφ ην δηθφ ηεο  

ζθεχνο νχηε ζηε δηάιπζε ησλ θνκκαηηψλ 

ηνπ νχηε αλ αλακηρζεί κε ηελ  

αθαηέξγαζηε χιε ησλ ζηνηρείσλ· αιιά, 

πάληνηε (ε ςπρή) αλαγλσξίδεη ην δηθφ  

ηεο ζθεχνο φπσο ήηαλ ελσκέλν ζε εληαία 

κνξθή· αθφκε θαη κεηά δηάιπζή ηνπ  

δελ ιαζεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθνχ ηεο 

ζθεχνπο, δηφηη ηελ νδεγνχλ ηα  

ελαπνκείλαληα ζεκάδηα ζηα ιείςαλά ηνπ. 

Αθνχ απνδέρηεθα εγψ φζα είπε, φηη 

εμππεξεηνχλ απφιπηα θαη νξζά ην δήηεκα  

πνπ εμεηάδνπκε, είπα: «απηά πξάγκαηη είλαη 

θαιφ έηζη λα ηα ιέκε θαη  

λα ηα πηζηεχνπκε. Δάλ φκσο θάπνηνο θέξεη 

σο αληίινγν ηε δηήγεζε ηνπ  

Κπξίνπ ζην Δπαγγέιην ζρεηηθά κε ηνλ άδε, 

θαη ππνζηεξίμεη φηη δελ ζπκθσλεί  
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γίλεηαη». 

46. ΓΡΖΓ. «Σί νὖλ ἂλ εἴε, θεκὶ, ηὸ πῦξ, ἠ 

ηὸ ράζκα, ἠ ηὰ ινηπὰ ηλ  

εἰξεκέλσλ, ἠ κὴ ἃ ιέγεηαη;».  

ΜΑΚΡ. «κνὶ δνθεῖ, θεζὶ, δφγκαηά ηηλα 

πεξὶ ηλ θαηὰ ςπρὴλ  

δεηνπκέλσλ δη᾿ ἑθάζηνπ ηνχησλ 

πνζεκαίλεηλ ηὸ Δαγγέιηνλ.  

Πξνεηπὼλ γὰξ πξὸο ηὸλ πινχζηνλ ὁ 

παηξηάξρεο, ὅηη ἀπέζρεο ηῶ δηὰ  

ζαξθὸο βίῳ ηλ ἀγαζλ ηὴλ κνῖξαλ, θαὶ 

πεξὶ ηνῦ πησρνῦ ηὸ ἶζνλ  

εἰπὼλ, ὅηη θαὶ νὗηνο ἀπέπιεζε παξὰ ηὸλ 

βίνλ ηο ηλ θαθλ  

κεηνπζίαο ιεηηνπξγίαο· εἶζ᾿ νὕησο 

ἐπαγαγὼλ πεξὶ ηνῦ ράζκαηνο,  

ὡο ἀπ᾿ ἀιιήισλ δηαηεηρίδνληαη, κέγα ηη δηὰ 

ηνχησλ ἔνηθελ  

πνδεηθλχεηλ ηῶ ιφγσ. 

47. »Σὸ δὲ δφγκα, θαηά γε ηὸλ ἐκὸλ ιφγνλ, 

ηνηνῦηφλ ἐζηη· Μνλνεηδὲο ἤλ  

 ηλ ἀλζξψπσλ δσὴ, κνλνεηδὲο δὲ ιέγσ 

ηὴλ ἐλ κφλῳ ηῶ ἀγαζῶ  

ὁξσκέλελ, θαὶ πξὸο ηὸ θαθὸλ ἀλεπίκηθηνλ. 

Σὸλ δὲ ηνηνῦηνλ ιφγνλ ὁ  

πξηνο ηνῦ Θενῦ λφκνο καξηπξεῖηαη, ὁ ηνῦ 

παληὸο κὲλ δνὺο ηλ ἐλ  

ηῶ παξαδείζῳ θαιλ ἄθζνλνλ ηῶ 

ἀλζξψπῳ ηὴλ κεηνπζίαλ,  

ἀπείξγσλ δὲ κφλνπ ἐθείλνπ ᾧ ζχκκηθηνο ἤλ 

ἐθ ηλ ἐλαληίσλ  θχζηο,  

ηνῦ θαθνῦ πξὸο ηὸ θαιὸλ ζπγθεθξακέλνπ, 

ζάλαηνλ ἐπηζεὶο ηῶ  

παξαλνκήζαληη ηὴλ δεκίαλ. 

»Ἀιι᾿ ἑθνπζίσο ὁ ἄλζξσπνο ἐλ ηῶ 

αηεμνπζίῳ θηλήκαηη θαηαιηπὼλ  

ηὴλ ἀκηγ ηνῦ ρείξνλνο κνῖξαλ, ηὴλ ἐθ ηλ 

ἐλαληίσλ ζχγθξαηνλ δσὴλ  

ἐπεζπάζαην. Ο κὴλ ἀθθελ  ζεία 

πξνκήζεηα ηὴλ ἀβνπιίαλ κλ  

ἀδηφξζσηνλ. Ἀιι᾿ ἐπεηδὴ ηνῖο 

παξαβεβεθφζη ηὸλ λφκνλ ὁ θξηζεὶο ἐπ᾿  

αηῶ ζάλαηνο ἀλαγθαίσο ἐπεθνινχζεζε, 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδεηήζεσο, πνηά 

απάληεζε ζα πξέπεη λα δψζνπκε  

ζ’ απηφλ;». 

Ζ δαζθάια απάληεζε: «Ο ιφγνο 

παξνπζηάδεη ηελ επαγγειηθή δηήγεζε πην  

πιηζηηθή· αθήλεη φκσο πνιιέο ππφλνηεο, κε 

ηηο νπνίεο πξνζθαιεί ηνλ γλψζηε  

εξεπλεηή ζε πςειφηεξε ζεσξία. Γηφηη 

εθείλνο πνπ ρσξίδεη κε κεγάιν ράζκα  

ην θαθφ απφ ην αγαζφ, θαη θάλεη ηνλ 

άλζξσπν πνπ ππνθέξεη λα επηζπκεί κηα  

ζηαγφλα λεξνχ πνπ ζα ηνπ δνζεί κε ην 

δάρηπιν, θαη παξνπζηάδεη ηνλ ηφπν ηνπ  

παηξηάξρε σο ηφπν αλαπαχζεσο γηα ηνλ 

ηαιαηπσξεκέλν ζηελ παξνχζα δσή  

θαη δηεγείηαη πξψηα απ’ φια ην ζάλαην θαη 

ηελ ηαθή ηνπο (ηνπ πινχζηνπ θαη  

ηνπ θησρνχ Λαδάξνπ), απηφο (κε φια απηά) 

νδεγεί ην ζπλεηφ αθξναηή πνιχ  

πην πέξα απφ έλαλ επηπφιαην 

πξνβιεκαηηζκφ. 

»Γηφηη πνηά κάηηα ζεθψλεη ςειά ζηνλ άδε ν 

πινχζηνο, αθνχ άθεζε ήδε ηα  

ζσκαηηθά κέζα ζηνλ ηάθν; Πψο πάιη ε 

αζψκαηε χπαξμε αηζζαλφηαλ θσηηά;  

Πνηά γιψζζα, επίζεο, επηζπκεί λα δξνζίζεη 

κε ηε ζηαγφλα ηνπ λεξνχ, αθνχ  

δελ έρεη πιένλ ζάξθηλε γιψζζα; Πνηφ 

δάρηπιν ππάξρεη γηα λα ηνπ θέξεη ηε  

ζηαγφλα (ηνπ λεξνχ); Πνηφο πάιη είλαη απηφο 

ν θφιπνο ηεο αλαπαχζεσο; 

»Γηφηη, αθνχ ηα ζψκαηα είλαη ζηνπο ηάθνπο, 

θαη ε ςπρή δελ είλαη νχηε ζην  

ζψκα νχηε ζπλίζηαηαη ζε κέξε, είλαη 

αδχλαηνλ λ’ αληαπνθξηζνχλ ζηελ αιήζεηα  

ηα ζηνηρεία ηεο δηεγήζεσο, εάλ ηα 

εξκελεχζνπκε θαηά γξάκκα. Δθηφο εάλ  

εμεγήζεη θαλείο ην θαζέλα κε αιιεγνξηθή 

ζεκαζία· έηζη, ράζκα λνείηαη φρη  

απφζηαζε γεο, αιιά απηφ πνπ εκπνδίδεη ηελ 

επαθή ησλ αληηζέησλ· δηφηη, πνηά  

δπζθνιία εκπνδίδεη ηελ αζψκαηε θαη λνεξή 

χπαξμε λα δηαβεί ην ράζκα, φζν  



[53] 
 

δηρ κεξίζαο ηὴλ  

ἀλζξσπίλελ δσὴλ, εἴο ηε ηὴλ δηὰ ζαξθὸο 

ηαχηελ, θαὶ εἰο ηὴλ ἔμσ ηνῦ  

ζψκαηνο κεηὰ ηαχηελ, ν θαηὰ ηὸ ἶζνλ 

κέηξνλ ηνῦ δηαζηήκαηνο,  

ἀιιὰ ηὴλ κὲλ βξαρπηάηῳ ηηλὶ ηῶ ρξνληθῶ 

πεξηγξάςαο ὅξῳ· ηὴλ δὲ  

παξαηείλαο εἰο ηὸ ἀΐδηνλ, ἐμνπζίαλ ἔδσθελ 

πὸ θηιαλζξσπίαο, ἐλ ᾧ ηηο  

βνχιεηαη, ηνχησλ ἑθάηεξνλ ἔρεηλ ηφ ηε 

ἀγαζὸλ ιέγσ θαὶ ηὸ θαθὸλ,  

ἠ θαηὰ ηὸλ βξαρὺλ ηνῦηνλ θαὶ ὠθχκνξνλ 

βίνλ, ἠ θαηὰ ηνὺο  

ἀηειεπηήηνπο ἐθείλνπο αἰλαο, ὧλ πέξαο  

ἀπεηξία ἐζηίλ. 

»Ὁκσλχκσο δὲ ιεγνκέλνπ ηνῦ ηε ἀγαζνῦ 

θαὶ ηνῦ θαθνῦ, θαὶ ἑθαηέξνπ  

ηνχησλ πξὸο δηπιλ ἔλλνηαλ κεξηδνκέλνπ 

πξὸο λνῦλ ηε ιέγσ θαὶ  

αἴζζεζηλ, θαὶ ηλ κὲλ ηνῦην ἐλ ἀγαζνῦ 

κνίξᾳ θξηλφλησλ ὅπεξ ἂλ δὺ  

ηῆ αἰζζήζεη δφμῃ· ηλ δὲ κφλνλ ηὸ θαηὰ 

δηάλνηαλ ζεσξνχκελνλ  

πεπηζηεπθφησλ ἀγαζὸλ εἶλαη θαὶ 

ὀλνκάδεζζαη. 

»Οἷο κὲλ ἀγχκλαζηφο ἐζηηλ ὁ ινγηζκὸο, θαὶ 

ηνῦ βειηίνλνο  

ἀλεπίζθεπηνο, νὗηνη πὸ ιαηκαξγίαλ ἐλ ηῶ 

ζαξθίλῳ βίῳ ηὴλ  

ρξεσζηνπκέλελ ηῆ θχζεη ηνῦ ἀγαζνῦ 

κνῖξαλ πξναλαιίζθνπζηλ, νδὲλ  

ηῶ κεηὰ ηαῦηα βίῳ ηακηεπφκελνη· νἱ δὲ 

ινγηζκῶ δηαθξηηηθῶ ηε θαὶ  

ζψθξνλη ηὴλ ἑαπηλ νἰθνλνκνῦληεο δσὴλ, 

ἐλ ηῶ βξαρεῖ ηνχηῳ βίῳ  

δηὰ ηλ ηὴλ αἴζζεζηλ ιππνχλησλ 

ἀληαζέληεο, ηῶ ἐθεμο αἰλη ηὸ  

ἀγαζὸλ ηακηεχνληαη, ὥζηε αηνῖο ηῆ ἀτδίῳ 

δσῆ ηὴλ θξείηησ ιμηλ  

ζπκπαξαηείλεζζαη. 

48. »Σνῦην νὖλ ἐζηηλ, ὥο γε ὁ ἐκὸο ιφγνο, 

ηὸ ράζκα, ὃ νρὶ γο  

δηαζρνχζεο γίλεηαη, ἀιι᾿  παξὰ ηὸλ βίνλ 

κεγάιν θη αλ είλαη; Καζφζνλ απηφ πνπ είλαη 

λνεξφ ζηε θχζε ηνπ, βξίζθεηαη  

φπνπ ζέιεη αρξφλσο». 

«Σί είλαη, ινηπφλ, ξψηεζα, ε θσηηά, ην 

ράζκα θαη ηα ππφινηπα ηεο δηεγήζεσο,  

εάλ δελ είλαη εθείλα πνπ ιέγνληαη;». 

«Μνπ θαίλεηαη, απάληεζε εθείλε, φηη κε ην 

θαζέλα απ’ απηά δειψλεη ην  

Δπαγγέιην θάπνηα δφγκαηα γηα ηα δεηήκαηα 

ηεο ςπρήο.  

Γηφηη, φηαλ ν παηξηάξρεο είπε πξψηα ζηνλ 

πινχζην, φηη απφιαπζεο ζηελ επίγεηα  

δσή ζνπ ην κεξίδην ησλ αγαζψλ, θαη γηα ην 

θησρφ είπε ην ίδην, φηη δειαδή  

θαη απηφο ζηελ επίγεηα δσή ηνπ μεπιήξσζε 

ην θαζήθνλ ηεο δνθηκαζίαο  

ησλ ζιίςεσλ· θη έπεηηα, φηαλ θέξλεη ην ιφγν 

γηα ην ράζκα, φηη δειαδή κεηαμχ  

ηνπο ρσξίδνληαη κε αγεθχξσηε απφζηαζε, 

λνκίδσ φηη κε φια απηά ηα ιφγηα  

ππνλνεί θάπνην ζπνπδαίν δφγκα. 

»Καη θαηά ηε δηθή κνπ αληίιεςε, ην δφγκα 

είλαη ην εμήο: ε δσή ησλ αλζξψπσλ  

ήηαλ κνλφπιεπξε· κνλφπιεπξε ελλνψ φηη 

ήηαλ ζηξακκέλε κφλν ζην αγαζφ,  

θαη δελ είρε θακία αλάκημε κε ην θαθφ. Σελ 

αιήζεηα απηή ηελ απνδεηθλχεη  

ν πξψηνο λφκνο ηνπ Θενχ· απηφο έδηλε 

εληνιή ζηνλ άλζξσπν  

ζηνλ παξάδεηζν λα γεχεηαη φια ηα αγαζά·  

απαγφξεπε κφλνλ εθείλν ηνλ θαξπφ, ν νπνίνο 

ήηαλ κηθηφο ζηε θχζε ηνπ,  

απνηεινχκελνο θαη απφ ην θαθφ θαη απφ ην 

θαιφ. ηνλ παξαβάηε επέβαιε  

σο ηηκσξία ην ζάλαην. 

»Ο άλζξσπνο, βέβαηα, ειεχζεξα κε ηελ 

απηεμνχζηα ζέιεζή ηνπ εγθαηέιεηςε  

ηελ απείξαρηε απφ ην θαθφ θαηάζηαζή ηνπ 

θαη δηάιεμε ηελ αλάκηθηε δσή απφ  

ηα αληίζεηα. Ζ ζεία πξφλνηα φκσο δελ άθεζε 

αδηφξζσηε ηελ απεξηζθεςία  

καο. Αιιά, επεηδή γηα ηνπο παξαβάηεο ηνπ 
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θξίζηο πξὸο ηὰο ἐλαληίαο  

πξναηξέζεηο δηαζρηζζεῖζα πνηεῖ. Ὁ γὰξ 

ἅπαμ ηὸ δὺ θαηὰ ηὸλ βίνλ  

ηνῦηνλ ἑιθφκελνο, θαὶ κὴ ζεξαπεχζαο ἐθ 

κεηακειείαο ηὴλ ἀβνπιίαλ,  

ἄβαηνλ ἑαπηῶ κεηὰ ηαῦηα ηὴλ ηλ ἀγαζλ 

ρψξαλ ἐξγάδεηαη, ηὴλ  

ἀδηάβαηνλ ηαχηελ ἀλάγθελ, θαζάπεξ ηη 

βάξαζξνλ ἀραλέο ηε θαὶ  

ἀπαξφδεπηνλ θαζ᾿ ἑαπηνῦ δηνξχμαο. 

49. »Γηφ κνη δνθεῖ θαὶ ηὴλ ἀγαζὴλ ηο 

ςπρο θαηάζηαζηλ, ἐλ ᾗ ηὸλ ηο  

πνκνλο ἀζιεηὴλ ἀλαπαχεη ὁ ιφγνο, 

θφιπνλ ηνῦ Ἀβξαὰκ ὀλνκάζαη.  

Πξηνο γὰξ νὗηνο ὁ παηξηάξρεο ηλ 

πψπνηε γεγνλφησλ ἱζηφξεηαη  

ηὴλ ἐιπίδα ηλ κειιφλησλ ηο 

ἀπνιαχζεσο ηλ παξφλησλ  

ἀληαιιαμάκελνο, ὅο γε πάλησλ γπκλσζεὶο, 

ἐλ νἷο ἤλ αηῶ θαηαξρὰο  

 δσὴ, ἐλ ἀιινηξίνηο εἶρε ηὴλ δίαηηαλ, δηὰ 

ηο παξνχζεο θαθνπαζείαο,  

ηὴλ ἐιπηδνκέλελ εθιεξίαλ 

ἐκπνξεπφκελνο. 

»Ὥζπεξ νὖλ ηὴλ πνηὰλ ηνῦ πειάγνπο 

πεξηγξαθὴλ ἐθ θαηαρξήζεψο  

ηηλνο ὀλνκάδνκελ θφιπνλ, νὕησ δνθεῖ ηλ 

ἀκεηξήησλ ἐθείλσλ  

ἀγαζλ ηὴλ ἔλδεημηλ ὁ ιφγνο ηῶ ηνῦ 

θφιπνπ δηαζεκαίλεηλ ὀλφκαηη, ᾧ  

πάληεο νἱ δη᾿ ἀξεηο ηὸλ παξφληα 

δηαπιένληεο βίνλ, ὅηαλ ἐληεῦζελ  

ἀπαίξσζηλ, ὥζπεξ ἐλ ἀθαηαθιχζηῳ ιηκέλη 

ηῶ ἀγαζῶ θφιπῳ ηὰο  

ςπρὰο ἐλνξκίδνληαη, ηνῖο δὲ ινηπνῖο  ηλ 

θαηλνκέλσλ αηνῖο ἀγαζλ  

ζηέξεζηο θιὸμ γίλεηαη ηὴλ ςπρὴλ 

δηαζκχρνπζα, ῥαλίδνο ηηλὸο ἐθ ηνῦ  

πειάγνπο ηλ ηνὺο ὁζίνπο πεξηθιπδφλησλ 

ἀγαζλ εἰο παξακπζίαλ  

πξνζδενκέλε, θαὶ ν ηπγράλνπζα. 

»Γιζζαλ δὲ θαὶ ὀθζαικὸλ, θαὶ δάθηπινλ, 

θαὶ ηὰ ινηπὰ ηλ  

λφκνπ επαθνινχζεζε ππνρξεσηηθά  

ν ζάλαηνο πνπ νξίζηεθε σο ηηκσξία· θαη 

ρψξηζε ζηα δχν ηελ αλζξψπηλε δσή,  

ζ’ εθείλε κέζα ζην ζψκα θαη ζ’ απηήλ έμσ 

απφ ην ζψκα, πνπ αθνινπζεί κεηά·  

(ν Θεφο φκσο) ηε ρξνληθή δηάξθεηα (ησλ δχν 

θαηαζηάζεσλ) δελ ηελ φξηζε ίζε,  

αιιά ηελ πξψηε (επίγεηα δσή) ηελ φξηζε λα 

δηαξθεί πνιχ ζχληνκν ρξφλν· ηελ  

άιιε φκσο ηελ παξέηεηλε ζηελ αησληφηεηα. 

Απφ αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν έδσζε  

ηελ εμνπζία ψζηε, εάλ θάπνηνο ζέιεη, λα 

εθιέγεη ην έλα απφ ηα δχν, ελλνψ ην  

θαιφ θαη ην θαθφ· λα δήζεη, δειαδή, ή ηε 

ζχληνκν θαη πξνζσξηλή παξνχζα δσή  

ή απηήλ πνπ πάεη ζηνπο απέξαληνπο αηψλεο 

θαη δελ έρεη ηέινο. 

»Δπεηδή φκσο ην θαιφ θαη ην θαθφ ιέγνληαη 

κε ηελ ίδηα νλνκαζία,  

θαη ην θαζέλα απφ ηα δχν έρεη δηπιή έλλνηα, 

ηελ λνεηηθή θαη ηελ αηζζεηηθή,  

νξηζκέλνη ζεσξνχλ σο αγαζφ απηφ πνπ 

θαίλεηαη επράξηζην ζηηο αηζζήζεηο.  

Άιινη πάιη πηζηεχνπλ φηη αγαζφ είλαη θαη 

θαιείηαη απηφ ην νπνίν ζεσξεί  

σο αγαζφ κφλνλ ν λνπο. 

ζνη, ινηπφλ, έρνπλ απαίδεπην ην ινγηζκφ 

ηνπο, δηφηη δελ ζθέθηεηαη  

ην αγαζφ, απηνί απφ ιαηκαξγία μνδεχνπλ 

ζηελ παξνχζα δσή ηνπο  

ηα θαιά αγαζά πνπ αλαινγνχλ ζηε θχζε 

ηνπο· δελ απνηακηεχνπλ ηίπνηε  

γηα ηελ άιιε δσή. Αληίζεηα, εθείλνη πνπ 

εμνηθνλνκνχλ ηε δσή ηνπο κε  

δηάθξηζε θαη ζσθξνζχλε, ελνρινχληαη ζηελ 

ζχληνκε παξνχζα δσή  

απφ ηηο ιππεξέο εκπεηξίεο ησλ αηζζήζεσλ· 

απνηακηεχνπλ φκσο ηα αγαζά  

γηα ηε κέιινπζα δσή, ψζηε ε θαιχηεξε ηχρε 

λα παξαηείλεηαη γη’ απηνχο καδί  

κε ηελ αησληφηεηα. 

»Απηφ είλαη, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςή 

κνπ, ην ράζκα, ην νπνίν δελ  
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ζσκαηηθλ ὀλνκάησλ ἐλ ηῶ δηαιφγῳ ηλ 

ἀζσκάησλ βιέπσλ, ηὸλ  

θαηαζηνραζκὸλ, κῖλ ἢδε λνεζέληη πεξὶ 

ςπρο ιφγῳ ζπκθψλσο ἔρεηλ  

ὁκνινγήζεηο, ἐπηζθεςάκελνο ηλ ῥεηλ 

ηὴλ δηάλνηαλ. Ὥζπεξ γὰξ  

ὅινπ ηνῦ ζψκαηνο  ηλ ζηνηρείσλ 

ζπλδξνκὴ πνηεῖ ηὴλ νζίαλ,  

νὕησο εἰθὸο θαὶ ηλ ἐλ ηῶ ζψκαηη κεξλ 

ἐθ ηο αηο αἰηίαο  

ζπκπιεξνῦζζαη ηὴλ θχζηλ. 

50. »Δἰ νὖλ πάξεζηηλ  ςπρὴ ηνῖο ἐθ ηνῦ 

ζψκαηνο ζηνηρείνηο πξὸο ηὸ  

πλ ἀλακηρζεῖζηλ, ν κφλνλ ηὸ πιήξσκα 

ηλ εἰο ὅινλ ηὸ ζχγθξηκα  

ζπλδεδξακεθφησλ γλσξίζεη, θαὶ ἐλ αηνῖο 

ἔζηαη· ἀιι᾿ ν ηὴλ  

ἰδηάδνπζαλ ἑθάζηνπ ηλ κεξλ ζχζηαζηλ 

ἀγλνήζεη, δηὰ πνίσλ ηλ  

ἐλ ηνῖο ζηνηρείνηο κνξίσλ ἀπνηειεζζῆ ηὰ ἐλ 

κῖλ κέιε. Σὴλ νὖλ ἐλ  

παληὶ νὖζαλ ηῶ ηλ ζηνηρείσλ πιεξψκαηη, 

θαὶ ἐλ ηνῖο θαζ᾿ ἕθαζηνλ  

εἶλαη, νδὲλ ἔμσ ηνῦ εἰθφηνο ἐζηίλ· θαὶ 

νὕησ πξὸο ηὰ ζηνηρεῖά ηηο  

βιέπσλ, νἷο ἐλππάξρεη ηῆ δπλάκεη ηὰ θαζ᾿ 

ἕθαζηνλ κέιε ηνῦ ζψκαηνο,  

δάθηπιφλ ηε πεξὶ αηὴλ εἶλαη θαὶ ὀθζαικὸλ 

θαὶ γιζζαλ, θαὶ ηὰ ἄιια  

πάληα κεηὰ ηὴλ δηάιπζηλ ηνῦ ζπγθξίκαηνο 

ηὴλ Γξαθὴλ ιέγεηλ  

πνλνλ, ηνῦ εἰθφηνο νρ ἁκαξηήζεηαη. 

»Δἰ νὖλ ηὰ θαζ᾿ ἕθαζηνλ ἀπάγεη ηὸλ λνῦλ 

ηο ζσκαηηθο πεξὶ ηνῦ  

δηεγήκαηνο πνιήςεσο, εἰθὸο δήπνπ θαὶ 

ηὸλ κλεκνλεπζέληα λῦλ ᾅδελ  

κὴ ηφπνλ ηηλὰ νὕησο ὀλνκαδφκελνλ 

νἴεζζαη, ἀιιά ηηλα θαηάζηαζηλ  

δσο ἀεηδ θαὶ ἀζψκαηνλ, ᾗ ηὴλ ςπρὴλ 

ἐκβηνηεχεηλ παξὰ ηο Γξαθο  

ἐθδηδαζθφκεζα. 

»Ἀιιὰ θαὶ ἕηεξνλ ἐλ ηῶ θαηὰ ηὸλ πινχζηνλ 

θαὶ πησρὸλ δηεγήκαηη  

ζρεκαηίδεηαη επεηδή ρσξίδεηαη ζηα δχν ε γε, 

αιιά ην δεκηνπξγεί ε επηινγή ηεο  

δσήο πνπ δηαηξείηαη ζε αληίζεηεο 

πξνηηκήζεηο. Δθείλνο πνπ δηάιεμε εθάπαμ 

ηελ  

απφιαπζε ζηελ παξνχζα δσή θαη δελ 

κεηαλφεζε γηα λα ζεξαπεχζεη ηελ  

απεξηζθεςία ηνπ, έθαλε απξνζπέιαζην γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ ηφπν ησλ αγαζψλ  

ζηελ άιιε δσή· δεκηνχξγεζε ζε βάξνο ηνπ 

ηελ αμεπέξαζηε απηή θαηάζηαζε,  

ζαλ θάπνηα αραλή θαη αδηάβαηε ραξάδξα. 

»Γη’ απηφ, κνπ θαίλεηαη φηη θαη ηελ αγαζή 

θαηάζηαζε ηεο ςπρήο ηελ νλνκάδεη  

ν (εαπγγειηθφο) ιφγνο θφιπν ηνπ Αβξαάκ, 

ζηνλ νπνίν αλαπαχεηαη ν αζιεηήο  

ηεο ππνκνλήο. Γηφηη πξψηνο απ’ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο απηφο ν παηξηάξρεο  

ιέγεηαη φηη πξνηίκεζε ηελ ειπίδα ησλ 

κειινληηθψλ αγαζψλ αληί γηα ηελ  

απφιαπζε ησλ παξφλησλ. Απηφο ζηεξήζεθε 

φια ηα αγαζά πνπ είρε ζηελ αξρή  

ηεο δσήο ηνπ, θαη δνχζε αλάκεζα ζε μέλνπο· 

εμαζθάιηζε έηζη, κε ηελ  

θαθνπάζεηα ηεο παξνχζεο δσήο, ηε 

κειινληηθή καθαξηφηεηα. 

»πσο αθξηβψο, ινηπφλ, νλνκάδνπκε 

θαηαρξεζηηθά έλα νξηζκέλν κέξνο ηεο  

ζάιαζζαο θφιπν, έηζη, κνπ θαίλεηαη, ν 

(επαγγειηθφο) ιφγνο κε ην φλνκα ηνπ  

θφιπνπ ππνλνεί ηα ακέηξεηα εθείλα αγαζά. 

Γηφηη ζηνλ θφιπν, φινη φζνη  

δηαθηλδπλεχνπλ κε ηελ άζθεζε ησλ αξεηψλ 

ηελ παξνχζα δσή, φηαλ ζα θχγνπλ  

απ’ απηήλ, ζ’ αξάμνπλ ηηο ςπρέο ηνπο ζηνλ 

θφιπν ησλ αγαζψλ, ζαλ αζθαιέο  

ιηκάλη. Γηα ηνπο ππφινηπνπο, φκσο, απηή ε 

ζηέξεζε ησλ αγαζψλ πνπ ππάξρνπλ  

εθεί (ζηνλ θφιπν) γίλεηαη θιφγα πνπ θαίεη 

ηελ ςπρή ηνπο· έρεη αλάγθε (ε ςπρή  

ηνπο) θάπνηα ζηαγφλα απφ ην πέιαγνο ησλ 

αγαζψλ πνπ θαηαθιχδνπλ ηνπο  

δηθαίνπο, γηα λα παξεγνξεζεί· αιιά δελ ην 
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δφγκα καλζάλνκελ, ὃ πνιιὴλ ἔρεη πξὸο ηὰ 

ἐμεηαζκέλα ηὴλ νἰθεηφηεηα.  

πνίεζελ ἐθεῖλνλ ηὸλ ἐκπαζ θαὶ 

θηιφζαξθνλ, ἐπεηδὴ ηὸ ἄθπθηνλ εἶδε  

ηο παξ᾿ ἑαπηνῦ ζπκθνξο, θξνληίδα ηλ 

πὲξ γο αηῶ θαηὰ ηὸ  

γέλνο πξνζεθφλησλ ἔρεηλ, θαὶ ηνῦ Ἀβξαὰκ 

εἰπφληνο κὴ ἀπξνλφεηνλ  

εἶλαη ηλ ἐλ ζαξθὶ δψλησλ βίνλ, ἀιιὰ θαη᾿ 

ἐμνπζίαλ πξνθεῖζζαη αηνῖο  

ηὴλ ἐθ ηνῦ λφκνπ θαὶ ηλ πξνθεηλ 

ρεηξαγσγίαλ· ἔηη παξακέλεηλ  

πξνζιηπαξνῦληα ηὸλ δίθαηνλ, ὅπσο ἂλ ἐθ 

ηνῦ παξαδφμνπ πηζαλὸλ  

αηνῖο ηὸ θήξπγκα γέλνηην, πφ ηηλνο ἐθ 

ηλ λεθξλ ἀλαβεβησθφηνο  

θαηαγγειιφκελνλ». 

51. ΓΡΖΓ. «Σί νὖλ, εἶπνλ, ἐλ ηνχηνηο ἐζηὶ 

ηὸ δφγκα;».  

ΜΑΚΡ. «πεηδὴ, θεζὶ, ηνῦ κὲλ Λαδάξνπ 

πξὸο ηνῖο παξνῦζηλ ἄζρνιφο  

ἐζηηλ  ςπρὴ, θαὶ πξὸο νδὲλ ηλ 

θαηαιεηθζέλησλ ἑαπηὴλ ἐπηζηξέθεη,  

ὁ δὲ πινχζηνο νἱνλεὶ ἰμῶ ηηλη ηῆ ζαξθίλῃ 

δσῆ θαὶ κεηὰ ζάλαηνλ ἔηη  

πξνζίζρεηαη, ἡλ νδὲ παπζάκελνο ηνῦ δῆλ 

θαζαξο ἀπεδχζαην, ἀιι᾿  

ἔηη αηῶ δηὰ θξνληίδνο ἐζηὶλ  ζὰξμ θαὶ ηὸ 

αἷκα δη᾿ ὧλ γὰξ ηνὺο  

θνηλσλνῦληαο αηῶ ηνῦ γέλνπο 

ἐμαηξεζλαη ηλ θαθλ δεῖηαη, διφο  

ἐζηη κήπσ ηο ζαξθηθο ἐθιπζεὶο 

πξνζπαζείαο, ἐθ ηνχησλ, θεζὶ, ηλ  

δηεγεκάησλ νἰφκεζα ηνῦην δνγκαηίδεηλ ηὸλ 

Κχξηνλ, ηὸ δεῖλ ὅηη  

κάιηζηα ηνὺο ἐλ ζαξθὶ βηνηεχνληαο, δηὰ ηο 

θαηὰ ἀξεηὴλ δσο,  

ρσξίδεζζαί πσο θαὶ ἀπνιχεζζαη ηο πξὸο 

αηὴλ ζρέζεσο, ἵλα κεηὰ  

ηὸλ ζάλαηνλ κὴ πάιηλ ἄιινπ ζαλάηνπ 

δεψκεζα, ηὰ ιείςαλα ηο  

ζαξθψδνπο θφιιεο ἀπνθαζαίξνληνο· ἀιιὰ 

θαζάπεξ δεζκλ ηὴλ ςπρὴλ  

πεξηῤῥαγέλησλ, θνῦθνο αηῆ θαὶ ἄλεηνο ὁ 

πξὸο ηὸ ἀγαζὸλ γέλεηαη  

πεηπραίλεη. 

»Αθνχνληαο, επίζεο, ζηνλ (επαγγειηθφ) ιφγν 

γηα ηα αζψκαηα, νλφκαηα φπσο  

γιψζζα, νθζαικφο, δάρηπιν θαη ηελ 

παξφκνηα ζρεηηθή νξνινγία γηα ην  

ζψκα, ζα παξαδερζείο φηη απηά – εάλ 

εμεηάζεηο ηελ έλλνηα ησλ νλνκάησλ–  

ζπκθσλνχλ κε φζα ζηνραζηήθακε γηα ην 

ζέκα ηεο ςπρήο. Γηφηη, φπσο ε  

ζπλδξνκή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζψκαηνο 

ζπγθξνηεί ηελ νπζία ηνπ,  

έηζη είλαη εχινγν ε ίδηα αηηία (ζπλδξνκή) λα 

νινθιεξψλεη ηε θχζε ησλ κεξψλ,  

πνπ απνηεινχλ ην ζψκα. 

»Δάλ, ινηπφλ, παξαβξίζθεηαη ε ςπρή ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ζψκαηνο, ηα νπνία  

αλακίρζεθαλ κε ην ζχκπαλ (κεηά ζάλαην), 

ηφηε φρη κφλν ζα γλσξίζεη φιν ην  

πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλέζεζαλ ην 

ζψκα, θαη ζα βξίζθεηαη ζ’ απηά· αιιά,  

ζα γλσξίζεη θαη ηελ ηδηαίηεξε ζχζηαζε θάζε 

κέξνπο ηνπ ζπλφινπ, δειαδή κε  

πνηά κφξηα ησλ ζηνηρείσλ ζρεκαηίζηεθαλ ηα 

κέιε ηνπ ζψκαηφο καο. Γελ είλαη,  

ινηπφλ, παξάδνμν ε ςπρή, πνπ βξίζθεηαη ζ’ 

φιν ην ζχλνιν ηεο ζπλζέζεσο ησλ  

ζηνηρείσλ, λα βξίζθεηαη θαη ζε θάζε κφξην. 

Έηζη, βιέπνληαο θαλείο ηα ζηνηρεία,  

ζηα νπνία κέζα ππάξρνπλ δπλάκεη ηα 

ηδηαίηεξα κέιε ηνπ ζψκαηνο, δελ ζα  

θάλεη ζθάικα λα ελλνήζεη φηη ε Γξαθή γηα 

απηά νκηιεί φηαλ αλαθέξεηαη, κεηά  

ηε δηάιπζε ηνπ ζψκαηνο, ζε δάρηπιν, 

νθζαικφ, γιψζζα θαη ζ’ φια ηα  

ππφινηπα κέιε. 

»Δάλ, ινηπφλ, ε εμέηαζε ηνπ θαζέλα 

(ζηνηρείνπ) κεηαθέξεη ην λνπ καθξηά απφ  

ζσκαηηθή εθδνρή ηεο δηεγήζεσο, είλαη 

εχινγν θαη ε αλαθνξά ηψξα ζε άδε,  

λα κελ ππνλνεί θάπνηνλ ηφπν πνπ έρεη απηφ 

ην φλνκα, αιιά λα ελλνεί κηα  

θαηάζηαζε βίνπ, αηψληα θαη αζψκαηε· ζ’ 

απηήλ, καο δηδάζθεη ε Γξαθή, δεη  
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δξφκνο, νδεκηο αηὸλ ζσκαηηθο 

ἀιγεδφλνο πξὸο ἑαπηὴλ  

ἀθειθνχζεο. 

52. »Ὡο εἴ ηηο ὅινο δη᾿ ὅισλ ἀπνζαξθσζείε 

ηῆ δηαλνίᾳ, πζαλ ςπρο  

θίλεζίλ ηε θαὶ ἐλέξγεηαλ ἐλ ηνῖο ζειήκαζη 

ηο ζαξθὸο ἀζρνιλ, ὁ  

ηνηνῦηνο νδὲ ηο ζαξθὸο ἔμσ γελφκελνο 

ηλ θαη᾿ αηὴλ παζεκάησλ  

ρσξίδεηαη, θαζάπεξ νἱ ἐπὶ πιένλ 

ἐλδηαηξίςαληεο ηνῖο δπζσδεζηέξνηο  

ηλ ηφπσλ, νδὲ εἰ πξὸο ηὸλ εὔπλνπλ ἀέξα 

κεηέιζνηελ θαζαξεχνπζη  

ηο ἀεδείαο, ἣλ δηὰ ηο ρξνλησηέξαο ἐλ 

αηῆ δηαγσγο ἀλακίμαλην· 

»νὕησο νδὲ πξὸο ηὸλ ἀεδ θαὶ ἄβιεπηνλ 

βίνλ ηο κεηαβνιο  

γελνκέλεο, δπλαηὸλ ἂλ εἴε ηνὺο 

θηινζάξθνπο κὴ ἀθέιθεζζαί ηη πάλησο  

ηο ζαξθηθο δπζσδίαο, δη᾿ ὧλ πιένλ 

αηνῖο  ὀδχλε βαξχλεηαη,  

ισδεζηέξαο ἐθ ηνηαχηεο πεξηζηάζεσο ηο 

ςπρο γηλνκέλεο. Γνθεῖ δέ  

πσο πξὸο ηνηαχηελ πφιεςηλ ζπλᾴδεηλ ὃ 

παξά ηηλσλ ιέγεηαη,  

πνιιάθηο ὁξζζαη ηὰο πεξὶ ηλ ζσκάησλ 

ζέζεηο, ζθηνεηδ ηηλα ηλ  

θαηνηρνκέλσλ θαληάζκαηα. 

»Δἰ γὰξ ηνῖφλ ηη γίλεηαη, νὕησο ἐιέγρεηαη 

ηο ςπρο  πέξα ηνῦ  

δένληνο γηλνκέλε λῦλ πξὸο ηὸλ ζαξθψδε 

βίνλ πξνζπάζεηα, ὡο κεδὲ  

ἐμσζζεῖζαλ ηο ζαξθὸο θαζαξο αηὴλ 

ἐζέιεηλ ἀθίπηαζζαη, κεδὲ  

ζπγρσξεῖλ ηὴλ παληει γίλεζζαη πξὸο ηὸ 

ἀεηδὲο ηνῦ ζρήκαηνο  

κεηαπνίεζηλ, ἀιιὰ παξακέλεηλ ἔηη ηῶ εἴδεη 

κεηὰ ηὸ ιπζλαη ηὸ εἶδνο,  

θαὶ ἔμσ γελνκέλελ ἢδε ηνχηνπ πφζῳ ηνῖο 

ηο ὕιεο ἐπηπιαλζζαη  

ηφπνηο, θαὶ πεξὶ αηνὺο ἀλαζηξέθεζζαη». 

53. ΓΡΖΓ. γὼ δὲ κηθξὸλ ἐπηζρὼλ θαὶ 

ε ςπρή. 

»Αιιά, ζηε δηήγεζε γηα ηνλ πινχζην θαη ην 

θησρφ (Λάδαξν), θαί θάπνην άιιν  

δφγκα καζαίλνπκε, ην νπνίν έρεη κεγάιε 

νκνηφηεηα κε φζα εμεηάζακε.  

Παξνπζίαζε (ε δηήγεζε) εθείλν ηνλ εκπαζή 

θαη θηιφζαξθν (πινχζην), φηαλ  

είδε φηη ε θαηαδίθε ηνπ ήηαλ αλαπφθεπθηε, 

λα θξνληίδεη γηα ηνπο ζπγγελείο ηνπ  

πνπ ήηαλ ζηε γε, ψζηε λα θάκνπλ ην νξζφ· 

θαη ν Αβξαάκ απάληεζε φηη ν Θεφο  

δελ άθεζε αθξφληηζηε ηελ επίγεηα δσή ησλ 

αλζξψπσλ· αιιά κπνξνχλ, εάλ  

ζέινπλ,λα γλσξίζνπλ ηελ νξζή δσή απφ ηε 

δηδαζθαιία ηνπ λφκνπ θαη ησλ  

πξνθεηψλ. (Ο πινχζηνο) φκσο εμαθνινπζεί 

λα παξαθαιεί ηνλ δίθαην (Αβξαάκ),  

ιέγνληαο φηη ε δηδαζθαιία ζα έρεη 

απνηέιεζκα κφλν κε ηξφπν ζαπκαηνπξγηθφ,  

εάλ δειαδή θάπνηνο απφ ηνπο λεθξνχο 

αλαζηεζεί θαη ηνπο δηδάμεη». 

«Πνηφ δφγκα, ινηπφλ, ξψηεζα, ππάξρεη ζ’ 

απηή ηε δηήγεζε;». 

«Ζ ςπρή ηνπ Λαδάξνπ, απάληεζε εθείλε, 

δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα παξφληα  

θαη δελ επηζηξέθεη ζε ηίπνηε απ’ φζα άθεζε 

πίζσ ηεο ζηε γε· ν πινχζηνο φκσο  

είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζαλ ημφο ζηε ζαξθηθή 

δσή αθφκε θαη κεηά ην ζάλαην·  

απ’ απηήλ δελ απαιιάρηεθε ηειείσο θη φηαλ 

έπαςε λα δεη, αιιά αθφκε  

θξνληίδεη γηα ηε ζάξθα θαη ην αίκα·  

αθνχ παξαθαιεί λ’ απαιιαγνχλ νη ζπγγελείο 

ηνπ απφ ηα θαθά, είλαη θαλεξφ  

φηη δελ έρεη αθφκε ειεπζεξσζεί απφ ηηο 

γήτλεο θξνληίδεο. Με φιεο απηέο ηηο  

δηεγήζεηο, ζεσξνχκε φηη ν Κχξηνο 

ζεκειηψλεη ην εμήο δφγκα: απηνί πνπ  

δνπλ αθφκε ηε ζαξθηθή δσή πξέπεη, κε ηελ 

ελάξεηε βηνηή ηνπο,  

λ’ απνκαθξχλνληαη θάπσο θαη λα μεθεχγνπλ 

απφ ηε ζρέζε κε ηε ζάξθα,  

ψζηε κεηά ην ζάλαην λα κελ έρνπλ αλάγθε 
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ἀλαιαβὼλ ηὴλ ηλ εἰξεκέλσλ  

δηάλνηαλ, «Γνθεῖ κνη, εἶπνλ, ηνῖο πεξὶ 

παζλ πξνεμεηαζκέλνηο  

ἀλαθχπηεηλ ἐθ ηλ εἰξεκέλσλ ηηο 

ἐλαληίσζηο. Δἰ γὰξ ἐθ ηο πξὸο ηὰ  

ἄινγα ζπγγελείαο ἐλνκίζζε ηὰ ηνηαῦηα ηο 

ςπρο ἐλ κῖλ ἐλεξγεῖζζαη  

θηλήκαηα, ὅζα πξνζιαβὼλ ὁ ιφγνο 

ἀπεξηζκήζαην, ζπκφλ ηε θαὶ  

θφβνλ, θαὶ δνλὴλ θαὶ ἐπηζπκίαλ, θαὶ ηὰ 

ηνηαῦηα· εἴξεηαη δὲ ηὴλ κὲλ  

ἀγαζὴλ ηλ ηνηνχησλ ρξζηλ ἀξεηὴλ εἶλαη, 

δηὰ δὲ ηο ἐζθαικέλεο ηὴλ  

θαθίαλ γίλεζζαη· πξνζέζεθε δὲ ὁ ιφγνο 

ἑθάζηνπ ηε ηλ ἄιισλ ηὴλ  

πξὸο ηὸλ θαη᾿ ἀξεηὴλ βίνλ ζπλεηζθνξὰλ, 

ὅηη δη᾿ ἐπηζπκίαλ πξὸο ηὸλ  

Θεὸλ ἀλαγφκεζα, νἷφλ ηηλα ζεηξὰλ θάησζελ 

πξὸο αηὸλ ἀλειθφκελνη,  

δνθεῖ πσο, ἔθελ, ἐλαληηνῦζζαη πξὸο ηὸλ 

ζθνπὸλ ὁ ιφγνο». 

54. ΜΑΚΡ. «Πο ηνῦηνλ ιέγεηο;» θεζίλ. 

ΓΡΖΓ. «Ὅηη ηνη, εἶπνλ, ηο ἀιφγνπ πάζεο 

θηλήζεσο κεηὰ ηὴλ θάζαξζηλ  

ἐλ κῖλ ἀπνζβεζζείζεο, νδὲ ηὸ 

ἐπηζπκεηηθὸλ πάλησο ἔζηαη· ηνχηνπ δὲ  

κὴ ὄληνο νδ᾿ ἂλ  ηνῦ θξείηηνλνο ἔθεζηο 

εἴε, κεδελὸο πνιεηθζέληνο  

ηῆ ςπρῆ ηνηνχηνπ θηλήκαηνο, ηνῦ πξὸο ηὴλ 

ὄξεμηλ ηλ ἀγαζλ  

ἐπεγείξνληνο». 

55. ΜΑΚΡ. «Ἀιιὰ πξὸο ηνῦην, θεζὶλ, 

ἐθεῖλφ θακελ, ὅηη ηὸ ζεσξεηηθφλ  

ηε θαὶ δηαθξηηηθὸλ ἴδηφλ ἐζηη ηνῦ ζενεηδνῦο 

ηο ςπρο, ἐπεὶ θαὶ ηὸ Θεῖνλ  

ἐλ ηνχηνηο θαηαιακβάλνκελ. Δἰ ηνίλπλ εἴηε 

ἐθ ηο λῦλ ἐπηκειείαο, εἴηε  

ἐθ ηο κεηὰ ηαῦηα θαζάξζεσο ἐιεπζέξα 

γέλνηην κῖλ  ςπρὴ ηο πξὸο  

ηὰ ἄινγα ηλ παζλ ζπκθπΐαο, νδὲλ πξὸο 

ηὴλ ηνῦ θαινῦ ζεσξίαλ  

ἐλαπνδηζζήζεηαη. Σὸ γὰξ θαιὸλ ἑιθηηθφλ 

πσο θαηὰ ηὴλ ἑαπηνῦ θχζηλ  

απφ θάπνηνλ άιιν ζάλαην, ν νπνίνο  

ζα θαζαξίζεη ηα ππνιείκκαηα ηεο ζαξθηθήο 

δσήο. Αιιά, φπσο έζπαζαλ ηα  

δεζκά ηεο ςπρήο, λα ηεο γίλεη εχθνινο θαη 

άλεηνο ν δξφκνο πξνο ην αγαζφ  

θαη θαλέλα ζσκαηηθφ βάξνο λα κελ ηελ 

απνζπά. 

»πνηνο γίλεη εληειψο ζαξθηθφο ζηε ζθέςε 

ηνπ θαη αθηεξψλεη θάζε θίλεζε  

θαη ελέξγεηα ηεο ςπρήο ζηα ζειήκαηα ηεο 

ζάξθαο, απηφο, θη φηαλ αθφκε βγεη  

έμσ απφ ηε ζάξθα ηνπ, δελ απνρσξίδεηαη ηα 

πάζε ηεο. πσο εθείλνη πνπ έρνπλ  

κείλεη αξθεηφ θαηξφ ζηνπο πην βξσκεξνχο 

ηφπνπο, αθφκε θη φηαλ θχγνπλ απφ  

θεη θαη έιζνπλ ζηνλ θαζαξφ αέξα, δελ 

απαιιάζζνληαη απφ ηε δπζνζκία ηεο  

βξψκαο, ηελ νπνία ζπλήζηζαλ ιφγσ ηεο 

καθξάο δηακνλήο ηνπο ζ’ απηήλ. 

»Έηζη, φηαλ γίλεη ε κεηαθνξά πξνο ηελ 

αηψληα θαη αφξαηε δσή, δελ είλαη  

δπλαηφλ απηνί πνπ αγαπνχλ ηε ζάξθα λα 

κελ ειθχνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν  

απφ ηε δπζνζκία ηεο ζαξθηθήο δσήο. Απ’ 

απηφ ε νδχλε ηνπο γίλεηαη βαξχηεξε,  

επεηδή ε ςπρή απ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν πιφθξνλε.  

Ννκίδσ κάιηζηα φηη ζπκθσλεί κ’ απηή ηελ 

άπνςή κνπ απηφ πνπ ιέλε νξηζκέλνη,  

φηη δειαδή πνιιέο θνξέο εθεί πνπ 

βξίζθνληαη ηα ζψκαηα (ηάθνη) θαίλνληαη  

ζθηέο θαληαζκάησλ ησλ λεθξψλ. 

»Δάλ πξάγκαηη γίλεηαη θάηη ηέηνην, 

απνδεηθλχεηαη έηζη ε πξνζθφιιεζε ηεο  

ςπρήο ζηελ ζαξθηθή δσή πεξηζζφηεξν απφ 

ην πξέπνλ· έηζη ψζηε, θη φηαλ βγεη  

απφ ηε ζάξθα, λα κε ζέιεη λ’ απνρσξηζηεί 

θαζαξά απ’ απηήλ, νχηε λα δέρεηαη  

ηελ νινθιεξσηηθή αιιαγή ηεο ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο αησληφηεηαο·  

αληίζεηα, λα παξακέλεη αθφκε, θαη κεηά ηε 

δηάιπζε, ζηε ζσκαηηθή κνξθή  

θαη, ελψ είλαη ήδε έμσ απφ ην ζψκα, λα 
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παληὸο ηνῦ πξὸο ἐθεῖλν βιέπνληνο. Δἰ νὖλ 

πάζεο θαθίαο  ςπρὴ  

θαζαξεχζεηελ, ἐλ ηῶ θαιῶ πάλησο ἔζηαη. 

Καιὸλ δὲ ηῆ ἑαπηνῦ θχζεη ηὸ  

Θεῖνλ πξὸο ὃ δηὰ ηο θαζαξφηεηνο ηὴλ 

ζπλάθεηαλ ἕμεη ηῶ νἰθείῳ  

ζπλαπηνκέλε. 

»Δἰ νὖλ ηνῦην γέλνηην, νθέηη ἔζηαη ρξεία 

ηο θαη᾿ ἐπηζπκίαλ θηλήζεσο,  

ἡ πξὸο ηὸ θαιὸλ γεκνλεχζεη. Ὁ γὰξ ἐλ 

ζθφηεη ηὴλ δηαγσγὴλ ἔρσλ,  

νὗηνο ἐλ ἐπηζπκίᾳ ηνῦ θσηὸο ἔζηαη· εἰ δὲ ἐλ 

ηῶ θσηὶ γέλνηην, ηὴλ  

ἐπηζπκίαλ ἐθδέμεηαη  ἀπφιαπζηο,  δὲ 

ἐμνπζία ηο ἀπνιαχζεσο ἀξγὴλ  

θαὶ ἕσινλ ηὴλ ἐπηζπκίαλ ἐξγάδεηαη. 

»Οθνῦλ νδεκία ηηο ἔζηαη δηὰ ηνχησλ 

δεκία πξὸο ηὴλ ηνῦ ἀγαζνῦ  

κεηνπζίαλ, εἰ ηνηνχησλ  ςπρὴ θηλεκάησλ 

ἐιεπζέξα γέλνηην, πξὸο  

ἑαπηὴλ πάιηλ ἐπαλειζνῦζα, θαὶ ἑαπηὴλ 

ἀθξηβο εἰδνῦζα, νἵα ηῆ θχζεη  

ἐζηὶ, θαὶ νἷνλ ἐλ θαηφπηξῳ θαὶ εἰθφλη δηὰ 

ηνῦ νἰθείνπ θάιινπο πξὸο ηὸ  

ἀξρέηππνλ βιέπνπζα. 

»Ἀιεζο γὰξ ἐλ ηνχηῳ ἔζηηλ εἰπεῖλ ηὴλ 

ἀθξηβ πξὸο ηὸ Θεῖνλ εἶλαη  

ὁκνίσζηλ, ἐλ ηῶ κηκεῖζζαί πσο ηὴλ 

κεηέξαλ ςπρὴλ ηὴλ πεξθεηκέλελ  

νζίαλ. Ἡ γὰξ πεξάλσ παληὸο λνήκαηνο 

θχζηο πφῤῥσ ηλ ἐλ κῖλ  

ζεσξνπκέλσλ ἀθηδξπκέλε, ἄιιῳ ηηλὶ 

ηξφπῳ ηὴλ ἰδίαλ ἐμνδεχεη δσὴλ,  

θαὶ ν θαζὼο κεῖο λῦλ ἐλ ηῶ δῆλ ἐζκελ. 

Ἄλζξσπνη κὲλ γὰξ, δηὰ ηὸ ἀεὶ  

πάλησο ἐλ θηλήζεη ηὴλ θχζηλ εἶλαη, 

θαζάπεξ ἂλ  ὁξκὴ ηο πξναηξέζεσο  

γέλεηαη, θαη᾿ ἐθεῖλν θεξφκεζα, νρ ὁκνίσο 

ηο ςπρο θαηὰ ηὸ  

ἔκπξνζζελ αηο, ὡο ἂλ εἴπνη ηηο, θαὶ ηὸ 

ὀπίζσ δηαθεηκέλεο. 

56. »ιπὶο κὲλ γὰξ θαζεγεῖηαη ηο ἐπὶ ηὸ 

πεξηθέξεηαη κε λνζηαιγία ζηνπο  

ηφπνπο ηεο πιηθήο δσήο θαη εθεί λα 

αλαζηξέθεηαη». 

Δγψ ηφηε, αθνχ ζπιινγίζηεθα γηα ιίγν θαη 

ζθέθηεθα ηελ έλλνηα ησλ ιφγσλ  

ηεο, είπα: «Μνπ θαίλεηαη, κε φζα 

εηπψζεθαλ, πξνθχπηεη θάπνηα αληίθαζε  

ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ γηα ηα πάζε. 

Γηφηη, λνκίζακε φηη απηά  

ηα θηλήκαηα ησλ παζψλ, ηα νπνία 

απαξίζκεζεο ζηελ πξνεγνχκελε  

ζπδήηεζή καο, φπσο ν ζπκφο, ν θφβνο, ε 

εδνλή, ε επηζπκία θαη ηα παξφκνηα,  

ελεξγνχλ ζηελ ςπρή καο εμαηηίαο ηεο 

ζπγγέλεηάο ηεο κε ηα άινγα. Παξάιιεια  

φκσο είπεο φηη ε θαιή ρξήζε ηνπο (ησλ 

παζψλ) είλαη αξεηή, ελψ ε ζθαιεξή  

θαθία· θαη πξφζζεζεο αθφκε ζηε ζπδήηεζε 

φηη θαη θάζε άιιν (πάζνο)  

ζπκβάιιεη ζηνλ ελάξεην βίν, δηφηη κε ηελ 

επηζπκία αλεβαίλνπκε πξνο ην Θεφ,  

ζαλ λα αλαξξηρφκαζηε πξνο Απηφλ κε κηα 

αιπζίδα θάησ απφ ηε γε. Ννκίδσ,  

ινηπφλ, φηη ηα επηρεηξήκαηα (ηνπ ιφγνπ ζνπ) 

αληηθάζθνπλ κε ην ζπκπέξαζκα». 

«Πψο ην ιεο απηφ;», κε ξψηεζε εθείλε. 

«Αθνχ κε ηελ θάζαξζε, απάληεζα, ζβήλεη 

κέζα καο θάζε άινγε θίλεζε,  

είλαη επφκελν φηη δελ πθίζηαηαη θαζφινπ 

νχηε ε επηζπκία· θη αθνχ δελ ππάξρεη  

απηή, δελ ππάξρεη επηζπκία νχηε γηα ηα 

θαιχηεξν (αγαζφ)· δηφηη δελ έκεηλε  

ζηελ ςπρή θακηά θίλεζε (πάζνο), πνπ λα ηελ 

δηεγείξεη λα επηζπκεί ηα αγαζά». 

«ηελ αληίξξεζε απηή, είπε εθείλε, 

απαληάκε ην εμήο: ε ζεσξεηηθή θαη  

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα απνηειεί ηδηφηεηα ηεο 

ζενείδεηαο ηεο ςπρήο· δηφηη θαη ην  

Θεφ κε απηέο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε. Δάλ, 

ινηπφλ, είηε κε ηνλ πλεπκαηηθφ  

αγψλα ηεο παξνχζεο δσήο είηε κε ηελ 

θάζαξζε κεηά απ’ απηήλ, ειεπζεξσζεί  
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πξφζσ θηλήζεσο, κλήκε δὲ  

δέρεηαη πξὸο ηὴλ ἐιπίδα πξντνῦζαλ ηὴλ 

θίλεζηλ· ἀιι᾿ εἰ κὲλ πξὸο ηὸ  

θχζεη θαιὸλ  ἐιπὶο ηὴλ ςπρὴλ ἄγνη, 

θαηδξὸλ ἐλζεκαίλεηαη ηῆ κλήκῃ  

ηὸ ἴρλνο  ηο πξναηξέζεσο θίλεζηο· εἰ δὲ 

δηαςεπζζείε ηνῦ θξείηηνλνο,  

εἰδψιῳ ηηλὶ θαινῦ παξαζνθηζακέλεο ηὴλ 

ςπρὴλ ηο ἐιπίδνο,   

ἐπαθνινπζνῦζα ηνῖο γηλνκέλνηο κλήκε 

αἰζρχλε γίλεηαη. Καὶ ἐκθχισο  

νὗηνο ὁ πφιεκνο ἐλ ηῆ ςπρῆ ζπλίζηαηαη, 

καρνκέλεο ηῆ ἐιπίδη ηο  

κλήκεο, ὡο θαθο θαζεγεζακέλεο ηο 

πξναηξέζεσο. 

»Σνηνῦηνλ γάξ ηηλα λνῦλ ἑξκελεχεη ζαθο 

ηὸ θαη᾿ αἰζρχλελ πάζνο,  

ὅηαλ δάθλεηαη πξὸο ηὸ ἀπνβὰλ  ςπρὴ, 

νἷφλ ηηλη κάζηηγη ηῆ  

κεηακειείᾳ θαζαπηνκέλε ηο ἀβνπιήηνπ 

ὁξκο, θαὶ εἰο ζπκκαρίαλ  

θαηὰ ηνῦ ιππνῦληνο ἐθειθνκέλε ηὴλ 

ιήζελ. Ἀιι᾿ κῖλ κὲλ, δηὰ ηὸ  

πησρὴλ εἶλαη ηνῦ θαινῦ,  θχζηο ἀεὶ πξὸο 

ηὸ ἐλδένλ ἴεηαη, θαὶ  ηνῦ  

ιείπνληνο ἔθεζηο αὕηε ἐζηὶλ  ἐπηζπκεηηθὴ 

ηο θχζεσο κλ δηάζεζηο,  

ἢηνη ζθαιινκέλε δη᾿ ἀθξηζίαλ ηνῦ ὄληνο 

θαινῦ, ἠ θαὶ ηπγράλνπζα νὗ  

ηπρεῖλ ἀγαζφλ. 

57. »Ἡ δὲ πεξέρνπζα πζαλ ἀγαζὴλ 

ἔλλνηαλ θχζηο, θαὶ πάζεο  

πεξθεηκέλε δπλάκεσο, ἅηε κεδελὸο 

ἐλδεο ἔρνπζα ηλ πξὸο ηὸ  

ἀγαζὸλ λννπκέλσλ, αὕηε ηλ ἀγαζλ νὖζα 

ηὸ πιήξσκα, νδὲ θαηὰ  

κεηνρὴλ θαινῦ ηηλνο ἐλ ηῶ θαιῶ 

θηλνπκέλε, ἀιι᾿ αηὴ νὖζα  ηνῦ  

θαινῦ θχζηο, ὅ ηί πνηε θαὶ εἶλαη ηὸ θαιὸλ ὁ 

λνῦο πνηίζεηαη, νὔηε ηὴλ  

ἐιπηζηηθὴλ θίλεζηλ ἐλ ἑαπηῆ δέρεηαη (πξὸο 

γὰξ ηὸ κὴ παξὸλ  ἐιπὶο  

ἐλήξγεηαη κφλνλ· "ὅ δὲ ἔρεη ηηο, ηί θαὶ 

ἐιπίδεη;" θεζὶλ ὁ Ἀπφζηνινο),  

ε ςπρή απφ ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηα άινγα 

πάζε, ηφηε ηίπνηε δελ ηελ  

απνθιείεη απφ ηε ζεσξία ηνπ θαινχ. Γηφηη ην 

θαιφ απφ ηε θχζε ηνπ ειθχεη  

θαζέλαλ πνπ πξνζβιέπεη ζ’ απηφ. Δάλ, 

ινηπφλ, ε ςπρή θαζαξηζηεί απφ θάζε  

θαθία, ζίγνπξα ζα βξίζθεηαη κέζα ζην θαιφ. 

Καη θαιφ ζηε θχζε ηνπ είλαη ην  

Θείν, ζην νπνίν ε ςπρή ζα πξνζδέλεηαη κε 

ηελ θαζαξφηεηά ηεο φπσο  

ζπλδέεηαη κε ζπγγελή ηεο. 

»Δάλ, ινηπφλ, γίλεη απηφ, ηφηε δελ ζα καο 

ρξεηάδεηαη πιένλ ε ιεηηνπξγία ηεο  

επηζπκίαο, γηα λα καο νδεγήζεη ζην θαιφ. 

Μφλνλ φπνηνο βξίζθεηαη ζην  

ζθνηάδη, απηφο επηζπκεί ην θσο. Δάλ φκσο 

βξεζεί ζην θσο, ηελ επηζπκία  

δηαδέρεηαη ε απφιαπζε· θαη ε θπξηαξρία ηεο 

απνιαχζεσο ζα θαηαζηήζεη  

αξγή θαη άρξεζηε ηελ επηζπκία. 

»Κακία, ινηπφλ, δεκία δελ ζα έρεη ε ςπρή 

ζηε κεηνρή ηεο ζην αγαζφ,  

εάλ απειεπζεξσζεί απφ ηέηνηα θηλήκαηα 

(ησλ παζψλ)· ζα επαλέιζεη πάιη  

ζηνλ εαπηφ ηεο θαη ζα δεη αθξηβψο ηελ 

χπαξμή ηεο, πνηά αθξηβψο είλαη·  

θαη, ζαλ ζε θαζξέθηε πνπ απεηθνλίδεη, ζα 

βιέπεη κε ην δηθφ ηεο θάιινο  

ην αξρέηππφ ηεο. 

»Πξάγκαηη, ζ’ απηφ αθξηβψο κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη απνηππψλεηαη ε αθξηβήο  

νκνίσζε κε ην Θεφ· λα κηκείηαη δειαδή, φζν 

γίλεηαη, ε δηθή καο ςπρή ηελ  

αλσηέξή καο χπαξμε. Γηφηη ε θχζε (ηνπ 

Θενχ), πνπ ππάξρεη πάλσ απφ θάζε  

(θαηα)λφεζε, βξίζθεηαη καθξηά απφ ηηο δηθέο 

καο αληηιήςεηο· δηάγεη ηε δσή ηεο  

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θαη φρη φπσο εκείο 

δνχκε ηελ παξνχζα δσή. Γηφηη εκείο  

νη άλζξσπνη, επεηδή ε θχζε καο βξίζθεηαη 

πάληνηε ζε θίλεζε, πεγαίλνπκε εθεί  

πνπ καο νδεγεί ε νξκή ηεο πξναηξέζεψο 

καο· ε ςπρή φκσο, ζα έιεγε θαλείο,  
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νὔηε ηο κλεκνλεπηηθο ἐλεξγείαο πξὸο ηὴλ 

ηλ ὄλησλ ἐπηζηήκελ  

ἐπηδεήο ἐζηη· ηὸ γὰξ βιεπφκελνλ ηνῦ 

κλεκνλεπζλαη νθ ἐπηδέεηαη. 

»πεὶ δὲ νὖλ παληὸο ἀγαζνῦ ἐπέθεηλα  

ζεία θχζηο, ηὸ δὲ ἀγαζὸλ  

ἀγαζνῦ θίινλ πάλησο, δηὰ ηνῦην ἐλ ἑαπηῆ 

βιέπνπζα, θαὶ ὃ ἔρεη ζέιεη,  

θαὶ ὃ ζέιεη ἔρεη, νδὲλ ηλ ἔμσζελ εἰο 

ἑαπηὴλ δερνκέλε, ἔμσ δὲ αηο  

νδὲλ, ὅηη κὴ  θαθία κφλε, ἣηηο, εἰ θἂλ 

παξάδνμνλ εἰπεῖλ, ἐλ ηῶ κὴ  

εἶλαη ηὸ εἶλαη ἔρεη· ν γὰξ ἄιιε ηίο ἐζηη θαὶ 

θαθίαο γέλεζηο, εἰ κὴ ηνῦ  

ὄληνο ζηέξεζηο. Σὸ δὲ θπξίσο ὂλ  ηνῦ 

ἀγαζνῦ θχζηο ἐζηίλ. Ὃ νὖλ ἐλ  

ηῶ ὄληη νθ ἔζηηλ, ἐλ ηῶ κὴ εἶλαη πάλησο 

ἐζηίλ. 

58. »πεηδὰλ νὖλ θαὶ  ςπρὴ πάληα ηὰ 

πνηθίια ηο θχζεσο  

ἀπνζθεπαζακέλε θηλήκαηα ζενεηδὴο 

γίλεηαη, θαὶ πεξβζα ηὴλ  

ἐπηζπκίαλ ἐλ ἐθείλῳ ᾖ, πξὸο ὃ πὸ ηο 

ἐπηζπκίαο ηέσο πῄξεην, νθέηη  

ηηλὰ ζρνιὴλ δίδσζηλ ἐλ ἑαπηῆ, νὔηε ηῆ 

ἐιπίδη, νὔηε ηῆ κλήκῃ, ηὸ γὰξ  

ἐιπηδφκελνλ ἔρεη·  δὲ πεξὶ ηὴλ ἀπφιαπζηλ 

ηλ ἀγαζλ ἀζρνιία ηὴλ  

κλήκελ ἐθθξνχεη ηο δηαλνίαο· θαὶ νὕησ 

ηὴλ πεξέρνπζαλ κηκεῖηαη  

δσὴλ ηνῖο ἰδηψκαζη ηο ζείαο θχζεσο 

ἐκκνξθσζεῖζα, ὡο κεδὲλ  

πνιεηθζλαη ηλ ἄιισλ αηῆ, πιὴλ ηο 

ἀγαπεηηθο δηαζέζεσο,  

θπζηθο ηῶ θαιῶ πξνζθπνκέλεο. Σνῦην 

γάξ ἐζηηλ  ἀγάπε,  πξὸο  

ηὸ θαηαζχκηνλ ἐλδηάζεηνο ζρέζηο. 

»Ὅηαλ νὖλ  ἁπι θαὶ κνλνεηδὴο θαὶ 

ἀθξηβο ζενείθεινο  ςπρὴ  

γηλνκέλε εὕξνηην ἀιεζο ἁπινῦλ ηε θαὶ 

ἄυινλ ἀγαζὸλ, ἐθεῖλν ηὸ  

κφλνλ ηνηφλ ηη ἀγαπεηὸλ θαὶ ἐξάζκηνλ 

πξνζθχεηαί ηε αηῶ θαὶ  

δελ δηάγεη ην επφκελν ζηάδην ηεο ππάξμεψο 

ηεο φπσο θαη ην πξνεγνχκελν. 

»Γηφηη ε ειπίδα θαζνδεγεί (ηελ ςπρή) ζηελ 

θίλεζή ηεο πξνο ηα κπξνο, ελψ ε  

κλήκε δηαδέρεηαη ηελ ειπίδα, φηαλ 

πξνρσξήζεη ε θίλεζε πξνο ηα κπξνο. Αιιά,  

εάλ βέβαηα ε ειπίδα νδεγεί ηελ ςπρή ζ’ 

απηφ πνπ είλαη θαιφ απφ ηε θχζε ηνπ,  

ηφηε ε θίλεζε ηεο πξναηξέζεσο ραξάζζεη 

ζηε κλήκε ίρλνο επράξηζην. Δάλ  

φκσο ν άλζξσπνο απνηχρεη ζηελ επηδίσμε 

ηνπ θαιχηεξνπ, επεηδή ε ειπίδα  

μεγέιαζε ηελ ςπρή κε ςεχηηθν θάιινο, ε 

κλήκε, πνπ αθνινπζεί ηα γεγνλφηα,  

γίλεηαη αηηία ληξνπήο. Καη έηζη γίλεηαη κέζα 

ζηελ ςπρή εκθχιηνο πφιεκνο· ε  

κλήκε κάρεηαη ελάληηα ζηελ ειπίδα, επεηδή 

έγηλε θαθφο νδεγφο ηεο πξναηξέζεσο. 

Σέηνηα πξάγκαηη έλλνηα έρεη ζαθψο ην πάζνο 

ηεο ληξνπήο,  

φηαλ ε ςπρή πιεγψλεηαη απφ ην 

απνηέιεζκα· ρξεζηκνπνηεί ηε κεηάλνηα  

ζαλ καζηίγην ελαληίνλ ηεο αζέιεηεο νξκήο 

θαη πξνθαιεί ζε ζπκκαρία  

ηε ιεζκνληά ελάληηα ζηε ιχπε. Αιιά ζε καο 

βέβαηα ε θχζε, επεηδή είλαη  

θησρή απφ ην θαιφ, πάληνηε ηξέρεη πξνο 

απηφ πνπ ηεο ιείπεη· θαη απηφο ν  

πφζνο ηνπ ειιείπνληνο απνηειεί ηελ ίδηα ηελ 

επηζπκεηηθή δηάζεζε ηεο θχζεψο  

καο· ε νπνία, είηε ζθάιιεη απφ απεηξία λα 

θηάζεη ην φλησο θαιφ, είηε  

πεηπραίλεη εθείλν πνπ είλαη θαιφ. 

»Ζ θχζε πάιη (Θεφο) πνπ μεπεξλά θάζε 

έλλνηα ηνπ αγαζνχ θαη θάζε δχλακε,  

επεηδή δελ έρεη αλάγθε θαλέλα απφ εθείλα 

πνπ ζεσξνχληαη αγαζά,  

απνηειεί ε ίδηα ηελ πιεξφηεηα φισλ ησλ 

αγαζψλ. Γελ βξίζθεηαη ζην θαιφ  

γηαηί κεηέρεη ζε θάπνην θαιφ, αιιά ε ίδηα 

είλαη ε θχζε ηνπ θαινχ,  

νηηδήπνηε θη αλ ππνζεηεί ν λνπο φηη είλαη ην 

θαιφ. Απηή ε θχζε δελ δέρεηαη γηα  
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ζπλαλαθηξληαη δηὰ ηο ἀγαπεηο 

θηλήζεψο ηε θαὶ ἐλεξγείαο, πξὸο ηὸ  

ἀεὶ θαηαιακβαλφκελφλ ηε θαὶ 

εξηζθφκελνλ ἑαπηὴλ κνξθνῦζα· θαὶ  

ηνῦην γηλνκέλε δηὰ ηο ηνῦ ἀγαζνῦ 

ὁκνηφηεηνο, ὅπεξ  ηνῦ  

κεηερνκέλνπ θχζηο ἐζηὶλ, ἐπηζπκίαο ἐλ 

ἐθείλῳ κὴ νὔζεο δηὰ ηὸ κεδέ  

ηηλνο ηλ ἀγαζλ ἔλδεηαλ ἐλ αηῶ εἶλαη, 

ἀθφινπζνλ ἂλ εἴε θαὶ ηὴλ  

ςπρὴλ ἐλ ηῶ ἀλελδεεῖ γηλνκέλελ ἐθβάιιεηλ 

ἀθ᾿ ἑαπηο θαὶ ηὴλ  

ἐπηζπκεηηθὴλ θίλεζίλ ηε θαὶ δηάζεζηλ, ἡ 

ηφηε γίλεηαη κφλνλ, ὅηαλ κὴ  

παξῆ ηὸ πνζνχκελνλ. 

»Σνῦ δὲ ηνῦ ηνηνχηνπ δφγκαηνο θαὶ ὁ ζεῖνο 

Ἀπφζηνινο κῖλ  

θαζεγήζαην, πάλησλ ηλ λῦλ ἐλ κῖλ θαὶ 

ἐπὶ ηῶ θξείηηνλη  

ζπνπδαδνκέλσλ παῦιάλ ηηλα θαὶ 

θαηαζηνιὴλ πξναγγείιαο, κφλεο δὲ  

ηο ἀγάπεο νρ εξὼλ ηὸλ ὅξνλ. 

Πξνθεηεῖαη γὰξ, θεζὶ,  

θαηαξγεζήζνληαη θαὶ γιζζαη παχζνληαη· 

 δὲ ἀγάπε νδέ πνηε  

πίπηεη· ὅπεξ ἴζνλ ἐζηὶ ηῶ ἀεὶ ὡζαχησο 

ἔρεηλ· ἀιιὰ θαὶ πίζηηλ θαὶ  

ἐιπίδα ζπκπαξακεκελεθέλαη ηῆ ἀγάπῃ 

ιέγσλ, πάιηλ θαὶ ηνχησλ  

αηὴλ πεξηίζεζηλ εἰθφησο. Ἡ γὰξ ἐιπὶο 

κέρξη ἐθείλνπ θηλεῖηαη, ἕσο ἂλ  

κὴ παξείε ηλ ἐιπηδνκέλσλ ἀπφιαπζηο, θαὶ 

 πίζηηο ὡζαχησο ἔξεηζκα  

ηο ηλ ἐιπηδνκέλσλ ἀδειίαο γίλεηαη. 

Οὕησ γὰξ αηὴλ θαὶ ὡξίζαην  

ιέγσλ· Ἔζηη δὲ πίζηηο ἐιπηδνκέλσλ 

πφζηαζηο. 

59. »πεηδὰλ δὲ ἔιζῃ ηὸ ἐιπηδφκελνλ, ηλ 

ἄιισλ ν παξακελφλησλ  

πάλησλ,  θαηὰ ηὴλ ἀγάπελ ἐλέξγεηα κέλεη, 

ηὸ δηαδερφκελνλ αηὴλ  

νρ εξίζθνπζαλ. Γηὸ θαὶ πξνηεξεχεη ηλ 

ηε θαη᾿ ἀξεηὴλ  

θαηνξζνπκέλσλ ἁπάλησλ, θαὶ ηλ ηνῦ 

ηνλ εαπηφ ηεο ηελ θίλεζε ηεο ειπίδνο –δηφηη 

ε ειπίδα θηλείηαη κφλνλ πξνο απηφ  

πνπ δελ ππάξρεη· "απηφ φκσο πνπ ην έρεη 

θάπνηνο, γηαηί λα ην ειπίδεη;", ιέεη ν  

Απφζηνινο. Οχηε πάιη ρξεηάδεηαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο κλήκεο γηα λα γλσξίδεη  

αθξηβψο ηα φληα· δηφηη απηφ πνπ βιέπεη, δελ 

έρεη αλάγθε λα ην ζπκάηαη. 

»Δπεηδή, ινηπφλ, ε ζεία θχζε είλαη πέξα απφ 

θάζε αγαζφ –θαη ην αγαζφ βέβαηα  

αγαπά ην αγαζφ–, γη’ απηφ βιέπνληαο κέζα 

ηεο θαη φ,ηη έρεη ζέιεη θαη φ,ηη ζέιεη  

έρεη· δελ δέρεηαη ηίπνηε απέμσ γηα ηνλ εαπηφ 

ηεο, ελψ έμσ απ’ απηήλ δελ  

ππάξρεη ηίπνηε εθηφο απφ ηελ θαθία, ε νπνία 

–φζν θη αλ είλαη παξάδνμν λα ην  

πνχκε– έρεη ηελ χπαξμή ηεο ζηελ αλππαξμία. 

Γηφηη ηίπνηε άιιν δελ γελλά ηελ  

θαθία παξά ε ζηέξεζε ηνπ φληνο. Καη απηφ 

πνπ φλησο είλαη νλ (χπαξμε) είλαη  

ε θχζε ηνπ αγαζνχ. Καη φ,ηη δελ βξίζθεηαη 

ζηελ χπαξμε (δελ είλαη νλ),  

βξίζθεηαη ζηελ αλππαξμία. 

»ηαλ, ινηπφλ, θαη ε ςπρή πεηάμεη απφ πάλσ 

ηεο φια ηα δηάθνξα θηλήκαηα  

(πάζε) ηεο θχζεσο θαη γίλεη φκνηα κε ηε ζεία 

θχζε· φηαλ μεπεξάζεη ηελ  

επηζπκία θαη βξίζθεηαη εθεί πνπ 

πξνεγνπκέλσο ηελ νδεγνχζε ε επηζπκία· 

ηφηε,  

δελ επηηξέπεη πιένλ ηίπνηε ζηνλ εαπηφ ηεο, 

νχηε ηελ ειπίδα νχηε ηε κλήκε, δηφηη  

θαηέρεη απηφ πνπ ειπίδεη. Ζ αζρνιία πάιη 

γηα ηελ απφιαπζε ησλ αγαζψλ  

απνβάιιεη ηε κλήκε απφ ην λνπ. Καη έηζη 

κηκείηαη ηελ ππεξνρηθή δσή πνπ έρεη  

απνηππσζεί απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζείαο 

θχζεσο· ψζηε, ηίπνηε άιιν λα κελ  

επηδηψθεη παξά κφλνλ ηελ αγάπε, ε νπνία 

απφ ηε θχζε ηεο βιαζηάλεη  

καδί κε ην αγαζφ. Γηφηη αγάπε είλαη ην εμήο, 

ε εζσηεξηθή ζρέζε  

πξνο ην επηζπκεηφ. 
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λφκνπ παξαγγεικάησλ.  

Δἰ νὖλ ἐπὶ ηνῦηφ πνηε ηὸ ηέινο θζάζεηελ  

ςπρὴ, ἀλελδεο ἕμεη ηλ  

ἄιισλ, ἅηε δὴ ηνῦ πιεξψκαηνο 

πεξηδεδξαγκέλε ηλ ὄλησλ, θαὶ  

δνθεῖ κφλε πσο αηο ηο ζείαο 

καθαξηφηεηνο ἐλ αηῆ ζψδεηλ ηὸλ  

ραξαθηξα. 

»Ἥ ηε γὰξ δσὴ ηο ἄλσ θχζεσο ἀγάπε 

ἐζηὶλ, ἐπεηδὴ ηὸ θαιὸλ  

ἀγαπεηὸλ πάλησο ἐζηὶ ηνῖο γηλψζθνπζη· 

γηλψζθεη δὲ ἑαπηὸ ηὸ Θεῖνλ·  

 δὲ γλζηο ἀγάπε γίλεηαη. Γηὸηη θαιφλ 

ἐζηη ηῆ θχζεη ηὸ  

γηλσζθφκελνλ, ηνῦ δὲ ἀιεζο θαινῦ ὁ 

βξηζηὴο ν πξνζάπηεηαη  

θφξνο· θφξνπ δὲ ηὴλ ἀγαπεηηθὴλ πξὸο ηὸ 

θαιὸλ ζρέζηλ ν  

δηαθφπηνληνο, ἀεὶ  ζεία δσὴ δη᾿ ἀγάπεο 

ἐλεξγεζήζεηαη, ἡ θαιή ηε  

θαηὰ θχζηλ ἐζηὶ, θαὶ ἀγαπεηηθο πξὸο ηὸ 

θαιὸλ ἐθ θχζεσο ἔρεη, θαὶ  

ὅξνλ ηο θαηὰ ηὴλ ἀγάπελ ἐλεξγείαο νθ 

ἔρεη, ἐπεηδὴ νδὲ ηνῦ θαινῦ  

ηη πέξαο θαηαιακβάλεηαη, ὡο ζπλαπνιήγεηλ 

ηῶ πέξαηη ηνῦ θαινῦ ηὴλ  

ἀγάπελ· κφλῳ γὰξ ηῶ ἐλαληίῳ ηὸ θαιὸλ 

πεξαηηνῦηαη· νὗ δὲ  θχζηο  

ἀλεπίδεθηφο ἐζηη ηνῦ ρείξνλνο, πξὸο ηὸ 

ἀπέξαληφλ ηε θαὶ ἀφξηζηνλ ηὸ  

ἀγαζὸλ πξνειεχζεηαη. 

60. »πεὶ νὖλ ἑιθηηθὴ ηλ νἰθείσλ πζα 

θχζηο ἐζηὶλ, νἰθεῖνλ δέ πσο  

ηῶ Θεῶ ηὸ ἀλζξψπηλνλ, ἅηε δὴ θέξνλ ἐλ 

ἑαπηῶ ηνῦ ἀξρεηχπνπ  

κηκήκαηα, ἕιθεηαη θαηὰ πζαλ ἀλάγθελ 

πξὸο ηὸ ζεῖφλ ηε θαὶ ζπγγελὲο  

 ςπρή. Γεῖ γὰξ πάληε θαὶ πάλησο ηῶ Θεῶ 

ἀπνζσζλαη ηὸ ἴδηνλ·  

ἀιι᾿ εἰ κὲλ θνχθε θαὶ ἀπέξηηηνο ηχρῃ, 

κεδεκηο ζσκαηηθο ἀρζεδφλνο  

αηὴλ πηεδνχζεο, δεῖα θαὶ εὔθνινο αηῆ  

πξὸο ηὸλ ἐπηζπψκελνλ  

»ηαλ, ινηπφλ, ε ςπρή γίλεη απιή θαη έρεη 

κφλν έλα πάζνο (αγάπε) θαη είλαη  

πεξίπνπ φκνηα κε ηε ζεία θχζε, ζα βξεη 

πξάγκαηη έλα απιφ θαη άυιν αγαζφ,  

πνπ είλαη ην κφλν αγαπεηφ θαη επηζπκεηφ. 

Δλψλεηαη θαη αλακεηγλχεηαη  

(ε ςπρή), κε ηελ αγαπεηηθή δηάζεζε θαη 

ελέξγεηά ηεο, κ’ απηφ (αγαζφ=Θεφο)·  

εθηππψλεη ηελ κνξθή ηεο ζχκθσλα κ’ απηφ, 

πνπ πάληνηε λνείηαη θαη ππάξρεη.  

Γίλεηαη, κε ηελ νκνίσζε ηνπ αγαζνχ, φ,ηη 

αθξηβψο είλαη ε θχζε απηνχ ζην  

νπνίν κεηέρεη. Δπεηδή εθείλν (ην 

αγαζφ=Θεφο) δελ έρεη θακηά επηζπκία, δηφηη  

δελ ηνπ ιείπεη θαλέλα απφ ηα αγαζά, είλαη 

επφκελν θαη ε ςπρή λα γίλεηαη  

θη απηή αλελδεήο· δηψρλεη απφ πάλσ ηεο ηελ 

επηζπκεηηθή θίλεζε θαη  

δηάζεζε, ε νπνία ηφηε κφλνλ πθίζηαηαη, φηαλ 

απνπζηάδεη ην αληηθείκελν ηνπ  

πφζνπ. 

»ην δφγκα απηφ καο νδεγεί θαη ν ζείνο 

Απφζηνινο (Παχινο),  

ν νπνίνο πξναλήγγεηιε παχζε θαη 

θαηαζηνιή φισλ ησλ ελεξγεκάησλ πνπ  

ππάξρνπλ ηψξα κέζα καο θαη καο 

θαηεπζχλνπλ ζην αγαζφ· κφλν γηα ηελ αγάπε  

δελ ππάξρεη ηέινο. Γηφηη, είπε, νη πξνθεηείεο 

ζα θαηαξγεζνχλ  

θαη ηα ραξίζκαηα ηεο γισζζνιαιηάο ζα 

ζηακαηήζνπλ· ε αγάπε φκσο πνηέ δελ  

πέθηεη· πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη (ε αγάπε) 

πάληνηε κέλεη ε ίδηα. Αιιά,  

ιέγνληαο φηη ζα παξακείλνπλ καδί κε ηελ 

αγάπε ε πίζηε θαη ε ειπίδα, πάιη  

απηήλ, δηθαηνινγεκέλα, ηνπνζεηεί 

επηθεθαιήο. Γηφηη ε ειπίδα ελεξγεί κέρξηο  

φηνπ δελ έρεη έιζεη ε απφιαπζε ησλ 

ειπηδνκέλσλ· θαη ε πίζηε παξφκνηα  

γίλεηαη ζηήξηγκα ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ 

ειπηδνκέλσλ. Γη’ απηφ θαη έδσζε ηνλ  

νξηζκφ ηεο, ιέγνληαο: "πίζηε είλαη 

ππφζηαζε (πξαγκάησζε) φζσλ ειπίδνπκε". 

»ηαλ φκσο εθπιεξσζεί απηφ πνπ 
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πξνζρψξεζηο γίλεηαη. 

»Δἰ δὲ ηνῖο ηο πξνζπαζείαο ἣινηο εἰο ηὴλ 

πξὸο ηὰ ιψδε ζρέζηλ  

θαηαπαξῆ, νἷφλ ηηλα πάζρεηλ εἰθὸο ἐλ ηνῖο 

ζπκπηψκαζη ηλ ζεηζκλ,  

ηὰ ἐκπηεζζέληα ηνῖο ρψκαζη ζψκαηα· 

πξνθείζζσ δὲ θαζ᾿ πφζεζηλ ηὸ  

κὴ βεβαξζζαη κφλνλ αηὰ ηνῖο 

ζπκπηψκαζηλ, ἀιιὰ θαὶ  

δηαπεπεξνλζζαί ηηζηλ ὀβεινῖο ἠ μχινηο 

ηνῖο ἐλεπξεζεῖζη ηῶ ρψκαηη·  

ὅπεξ νὖλ εἰθὸο πνκεῖλαη ηὰ νὕησ 

δηαθείκελα ζψκαηα, παξὰ ηλ  

νἰθείσλ ηο ζπκπηψζεσο ὁζίαο αἰηίαο 

ἕλεθελ ἐμειθφκελα· μαλζήζεηαη  

γὰξ πάλησο, θαὶ ζπαξαρζήζεηαη, θαὶ πλ 

ὁηηνῦλ ηλ ραιεπσηάησλ  

πείζεηαη, ηνῦ ρψκαηνο αηὰ θαὶ ηλ ἣισλ 

δηὰ ηὴλ ηλ ἐθειθνκέλσλ  

βίαλ θαηαμαηλφλησλ· 

»ηνηνῦηφλ ηί κνη δνθεῖ θαὶ πεξὶ ηὴλ ςπρὴλ 

γίλεζζαη πάζνο, ὅηαλ  ζεία  

δχλακηο πὸ θηιαλζξσπίαο ἐθ ηλ ἀιφγσλ 

ηε θαὶ ιηθλ  

ζπκπησκάησλ ἐθέιθεηαη ηὸ ἴδηνλ. Ο γὰξ 

κηζλ νδ᾿ ἀκπλφκελνο  

ἐπὶ ηῆ θαθῆ δσῆ, θαηά γε ηὸλ ἐκὸλ ιφγνλ, 

ἐπάγεη ηνῖο ἐμεκαξηεθφζη  

ηὰο ὀδπλεξὰο δηαζέζεηο ὁ Θεὸο, ὁ 

ἀληηπνηνχκελφο ηε θαὶ πξὸο ἑαπηὸλ  

ἕιθσλ πλ ὅηηπεξ αηνῦ ράξηλ ἤιζελ εἰο 

γέλεζηλ· ἀιι᾿ ὁ κὲλ ἐπὶ ηῶ  

θξείηηνλη ζθνπῶ πξὸο ἑαπηὸλ, ὅο ἐζηη πεγὴ 

πάζεο καθαξηφηεηνο,  

ἐπηζπηαη ηὴλ ςπρήλ· ἐπηζπκβαίλεη δὲ θαη᾿ 

ἀλάγθελ  ἀιγεηλὴ δηάζεζηο  

ηῶ ἑιθνκέλῳ. 

»Καὶ ὥζπεξ ηὴλ ἐκκηρζεῖζαλ ηῶ ρξπζίῳ 

ὕιελ νἱ δηὰ ππξὸο  

ἐθθαζαξνῦληεο ν κφλνλ ηὸ λφζνλ ηῶ ππξὶ 

ηήθνπζηλ, ἀιιὰ θαηὰ  

πζαλ ἀλάγθελ θαὶ ηὸ θαζαξὸλ ηῶ 

θηβδήιῳ ζπγθαηαηήθεηαη,  

ειπίδνπκε θαη φιεο νη άιιεο (αξεηέο)  

θαηαξγνχληαη, ηφηε κέλεη κφλνλ ε ελέξγεηα 

ηεο αγάπεο, ρσξίο λα βξίζθεη  

δηάδνρφ ηεο. Γη’ απηφ θαη (ε αγάπε) είλαη 

πξψηε ζ’ φια ηα επηηεχγκαηα  

ησλ αξεηψλ θαη ησλ εληνιψλ ηνπ (ζείνπ) 

λφκνπ.  

Δάλ, ινηπφλ, θηάζεη θάπνηε ε ςπρή ζ’ απηφ 

ην ηέξκα, ηφηε δελ ζα έρεη αλάγθε  

ηηο άιιεο αξεηέο, επεηδή ζα έρεη 

πξαγκαηψζεη ηνλ αλψηαην ζθνπφ ησλ φλησλ  

θαη κφλε ηεο ζα θαίλεηαη φηη δηαηεξεί κέζα 

ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζείαο  

καθαξηφηεηαο. 

»Γηφηη ε δσή ηεο άλσ (ζείαο) θχζεσο είλαη 

αγάπε· επεηδή ην θαιφ είλαη  

αγαπεηφ ζ’ εθείλνπο πνπ ην γλσξίδνπλ, θαη ν 

Θεφο πάιη γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ·  

γη’ απηφ, θαη ε γλψζε απηή είλαη αγάπε. 

Γηφηη, είλαη θαιφ απφ ηε θχζε ηνπ  

απηφ πνπ γλσξίδεηαη· θαη ην αιεζηλά θαιφ 

δελ ην αγγίδεη ε χβξηο ηνπ  

ρνξηαζκνχ. Δθφζνλ, ινηπφλ, ν ρνξηαζκφο 

δελ δηαθφπηεη ηε ζρέζε ηεο αγάπεο  

πξνο ην θαιφ, πάληνηε ε ζεία δσή ζα ελεξγεί 

κε ηελ αγάπε, ε νπνία είλαη απφ  

ηε θχζε ηεο θαιή, θαη αγαπά απηφ πνπ απφ 

ηε θχζε ηνπ είλαη θαιφ·  

ε ελέξγεηα ηεο αγάπεο δελ έρεη φξην, δηφηη 

νχηε ηνπ θαινχ ππάξρεη ηέξκα,  

ψζηε ε αγάπε λα ηεξκαηίδεη ζην ηέξκα ηνπ 

θαινχ.  

Γηφηη ην θαιφ ζηακαηά κφλνλ απφ ην 

αληίζεηφ ηνπ. πνπ φκσο ε θχζε δελ  

απνδέρεηαη ην θαθφ, ηφηε ην αγαζφ ζα 

πξνρσξεί ζηφ αηειείσην θαη απεξηφξηζην. 

»Δπεηδή, ινηπφλ, θάζε θχζε ειθχεη ηα 

ζπγγελή ηεο –θαη ν άλζξσπνο ζπγγελεχεη  

θάπσο κε ην Θεφ, δηφηη απνηειεί ν εαπηφο 

ηνπ εηθφλα (κίκεζε) ηνπ αξρεηχπνπ–,  

ππνρξεσηηθά ε ςπρή έιθεηαη πξνο ην ζείν 

θαη ζπγγεληθφ ηεο (Ολ).  

Πξέπεη βέβαηα νπνπδήπνηε θαη νπσζδήπνηε 

λα απνδνζεί ζην Θεφ ην δηθφ ηνπ.  
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θἀθείλνπ δὲ δαπαλσκέλνπ ηνῦην κέλεη· 

νὕησ θαὶ ηο θαθίαο ηῶ  

ἀθνηκήηῳ ππξὶ δαπαλσκέλεο, ἀλάγθε πζα 

θαὶ ηὴλ ἑλσζεῖζαλ αηῆ  

ςπρὴλ ἐλ ηῶ ππξὶ εἶλαη, ὡο ἂλ ηὸ 

θαηεζπαξκέλνλ λφζνλ θαὶ ιδεο  

θαὶ θίβδεινλ ἀπαλαισζῆ ηῶ αἰσλίῳ ππξὶ 

δαπαλψκελνλ. 

»Καὶ θαζάπεξ εἴ ηηλη ζρνηλίῳ πειὸο ηλ 

θνιισδεζηέξσλ δηὰ βάζνπο  

πεξηπιαζζείε, εἶηα δηά ηηλνο ιεπηνῦ 

ρσξήκαηνο  ἀξρὴ δηεμαρζείε  

ηο ζρνίλνπ, θαὶ βηαίσο ηηο ἐπὶ ηὰ ἐληὸο ἐθ 

ηνῦ ἄθξνπ ηὴλ ζρνῖλνλ  

ἐθέιθνηην, ἀλάγθε πζα ηὴλ κὲλ ἕπεζζαη 

ηῶ ἐπηζπσκέλῳ, ηὸλ δὲ  

παξαπιαζζέληα πειὸλ ἐθ ηο βηαίαο ὁιθο 

ἔμσ ηο ηξπκαιηο κέλεηλ  

ηο ζρνίλνπ ἀπνμπφκελνλ, θαὶ αἴηηνλ αηῆ 

γίλεζζαη ηνῦ κὴ ενδνῦζζαη  

θαηὰ ηὴλ πάξνδνλ, ἀιιὰ βηαίαλ πνκέλεηλ 

ἐθ ηνῦ ἐθειθνκέλνπ ηὴλ  

ηάζηλ· ηνηνῦηφλ ηί κνη δνθεῖ θαὶ ηὸ πεξὶ ηὴλ 

ςπρὴλ ἐλλνεῖλ ηαῖο ιηθαῖο  

ηε θαὶ γεψδεζη πξνζπαζείαηο ἐλεηιεζεῖζαλ, 

θάκλεηλ θαὶ δηαηείλεζζαη,  

ηνῦ κὲλ Θενῦ ηὸ ἴδηνλ πξὸο ἑαπηὸλ 

ἕιθνληνο· ηνῦ δ᾿ ἀιινηξίνπ, δηὰ ηὸ  

ζπκθπλαί πσο αηῆ, βηαίσο 

ἀπνμπξνκέλνπ, θαὶ ηὰο δξηκείαο αηῆ θαὶ  

ἀλππνζηάηνπο ἀιγεδφλαο ἐπάγνληνο». 

61. ΓΡΖΓ. «Οθνῦλ, εἶπνλ, νρ  ζεία 

θξίζηο, ὡο ἔνηθε, θαηὰ ηὸ  

πξνεγνχκελνλ, ηνῖο ἐμεκαξηεθφζηλ ἐπάγεη 

ηὴλ θφιαζηλ, ἀιιὰ ηὸ κὲλ  

ὡο ὁ ιφγνο ἀπέδεημελ, ἀγαζὸλ ἐλεξγεῖ 

κφλνλ ηνῦ θαθνῦ ἀπνθξίλνπζα,  

θαὶ πξὸο ηὴλ ηο καθαξηφηεηνο θνηλσλίαλ 

ἐπηζπσκέλε· ὁ δὲ ηο  

ζπκθπΐαο δηαζπαζκὸο ὀδχλε ηῶ ἑιθνκέλῳ 

γίλεηαη».  

ΜΑΚΡ. «Οὕησ, θεζὶλ  δηδάζθαινο, θαὶ ὁ 

ἐκφο ἐζηη ιφγνο, θαὶ ὅηη  

κέηξνλ ηο ἀιγεδφλνο  ηο θαθίαο ἐλ 

Δάλ, ινηπφλ, ε ςπρή είλαη ειαθξηά θαη απιή, 

ρσξίο λα ηελ πηέδεη θαλέλα  

ζσκαηηθφ βάξνο, ηφηε ε πξνζθφιιεζή ηεο 

πξνο απηφ πνπ ηελ ειθχεη γίλεηαη  

επράξηζηε θαη εχθνιε. 

»Δάλ, φκσο, (ε ςπρή) είλαη πξνζεισκέλε 

ζηα πιηθά κε ηα θαξθηά ησλ βησηηθψλ  

θξνληίδσλ, ηφηε παζαίλεη θάηη αλάινγν κε 

ηα ζψκαηα ηα θαηαπιαθσκέλα απφ  

ρψκαηα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηζκψλ. Καη 

αο ππνζέζνπκε φηη ηα ζψκαηα δελ  

έρνπλ κφλν πάλσ ηνπο ην βάξνο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηνπ ζεηζκνχ, αιιά νξηζκέλα  

έρνπλ ηξππεζεί θηφιαο κε βέιε θαη μχια πνπ 

ήηαλ κέζα ζηα ρψκαηα· θάηη  

ηέηνην είλαη θπζηνινγηθφ λα ζπκβαίλεη ζηα 

ζψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζ’ απηή ηελ  

θαηάζηαζε θαη ηα αλαζχξνπλ νη ζπγγελείο 

ηνπο, γηα λα ηα ζάςνπλ. Σα ζψκαηα  

απηά ζίγνπξα ζα θαλνχλ θαη ζα 

θνκκαηηαζηνχλ θαη ζά πάζνπλ θάζε ηη ην  

θνβεξφ, δηφηη ηα μεζρίδνπλ ηα ρψκαηα θαη ηα 

θαξθηά, θαζψο αλαζχξνληαη κε  

δχλακε. 

»Απφ θάπνην ηέηνην πάζνο, λνκίδσ, 

ππνθέξεη θαη ε ςπρή, φηαλ ε δχλακε ηνπ  

Θενχ απφ αγάπε ειθχεη εθείλν πνπ ηεο 

αλήθεη απφ ηηο παξάινγεο θαη  

πιηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηφηη ν Θεφο, πνπ 

απαηηεί θαη ειθχεη πξνο ηνλ εαπηφ  

ηνπ θάζε ηη πνπ απηφο ην δεκηνχξγεζε, δελ 

επηθέξεη, ζχκθσλα κε ηε γλψκε  

κνπ, απηέο ηηο νδπλεξέο δηαζέζεηο ζηνπο 

ακαξησινχο, απφ κίζνο θαη ηηκσξία  

γηα ηελ θαθή ηνπο δσή. Αιιά, γηα θαιχηεξν 

ζθνπφ ειθχεη Απηφο ηελ ςπρή  

πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, πνπ απνηειεί ηελ πεγή 

θάζε επηπρίαο.  

ε νδπλεξή φκσο δηάζεζε είλαη θπζηνινγηθφ 

λα ζπκβαίλεη ζε θάζε ειθπφκελν. 

»Καί φπσο φζνη θαζαξίδνπλ κε θσηηά ηελ 

χιελ πνπ αλακίρζεθε κε ην ρξπζφ,  

δελ ιεηψλνπλ κφλν ην ςεχηηθν ζηνηρείν, 
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ἑθάζηῳ πνζφηεο ἐζηίλ. Ο γὰξ  

εἰθὸο ἐθ ηνῦ ἴζνπ ηὸλ εἰο ηνζνῦηνλ ἐλ 

ἀπεγνξεπκέλνηο γεγνλφηα θαθνῖο,  

θαὶ ηὸλ κεηξίνηο ζπλελερζέληα 

πιεκκειήκαζηλ, ἐλ ηῆ θξίζεη ηο  

κνρζεξο ἕμεσο ἀληαζλαη. Ἀιιὰ παξὰ ηὸ 

πνζὸλ ηο ὕιεο, ἠ πιεῖνλ ἠ  

ἔιαηηνλ  ὀδπλεξὰ ἐθείλε θιὸμ 

ἐμαθζήζεηαη, ὡο ἂλ ηὸ πνηξέθνλ ᾖ. 

»Ὧ ηνίλπλ πνιὺο ὁ ιψδεο ἔπεζηη θφξηνο, 

πνιιὴλ ἀλάγθε θαὶ  

δηαξθεζηέξαλ ἐπ᾿ αηῶ γίλεζζαη ηὴλ 

ἀλαιίζθνπζαλ θιφγα· ᾧ δὲ ἐπ᾿  

ἔιαηηνλ  ηνῦ ππξὸο δαπάλε 

ἐγθαηακέκηθηαη, ηνζνῦηνλ  

πνθαηαβαίλεη ηο ζθνδξνηέξαο ηε θαὶ 

δξηκπηέξαο ἐλεξγείαο  

 θφιαζηο,ὅζνλ ιάηησηαη ηῶ ηο θαθίαο 

κέηξῳ ηὸ πνθείκελνλ. 

»Υξὴ γὰξ πάληε θαὶ πάλησο ἐμαηξεζλαί 

πνηε ηὸ θαθὸλ ἐθ ηνῦ ὄληνο,  

θαὶ ὅπεξ ἐλ ηνῖο θζάζαζηλ εἴξεηαη, ηὸ 

ὄλησο κὴ ὂλ, κεδ᾿ εἶλαη ὅισο.  

πεηδὴ γὰξ ἔμσ ηο πξναηξέζεσο  θαθία 

εἶλαη θχζηλ νθ ἔρεη, ὅηαλ  

πζα πξναίξεζηο ἐλ ηῶ Θεῶ γέλεηαη, εἰο 

παληει ἀθαληζκὸλ  θαθία  

κὴ ρσξήζεη, ηῶ κεδὲλ αηο πνιεηθζλαη 

δνρεῖνλ». 

62. ΓΡΖΓ. «Ἀιιὰ ηί θέξδνο ηο ρξεζηο 

ἐιπίδνο, εἶπνλ ἐγὼ, ηῶ  

ινγηδνκέλῳ ὅζνλ ἐζηὶ θαθὸλ θαὶ 

ἐληαπζηαίαλ κφλελ πνζρεῖλ  

ἀιγεδφλα; Δἰ δ᾿ εἰο αἰψληφλ ηη δηάζηεκα  

ἄζρεηνο ἐθείλε ὀδχλε  

παξαηαζείε, ηίο ἐθ ηο ὕζηεξνλ ἐιπίδνο 

πνιέιεηπηαη παξακπζία,  

ᾧ πξὸο ὅινλ αἰλα ζπλδηακεηξεῖηαη  

θφιαζηο;». 

63. ΜΑΚΡ. «Ὥζηε πξνλνεηένλ ἠ θαζφινπ 

ηλ ηο θαθίαο  

κνιπζκάησλ θπιάμαη ηὴλ ςπρὴλ ἀκηγ ηε 

αιιά αλαγθαζηηθά  

καδί κε ην θίβδειν ιεηψλνπλ θαη ην θαζαξφ, 

θη φηαλ ην θίβδειν θαηαθαεί,  

κέλεη κφλν απηφ (ην θαζαξφ)· έηζη θη φηαλ ε 

θαθία ιεηψλεη ζηελ αθνίκεηε  

θσηηά ηεο θαζάξζεσο, ππνρξεσηηθά 

βξίζθεηαη ζηε θσηηά θαη ε ςπρή πνπ είλαη  

ελσκέλε καδί ηεο· έσο φηνπ ε δηεζπαξκέλε 

απαηειή, πιηζηηθή θαη θίβδειε  

θαηάζηαζε (ηεο θαθίαο) θαηαθαεί κε ηελ 

αηψληα θσηηά. 

»Καη φπσο αθξηβψο φηαλ έλα ζρνηλί 

πεξηηπιηρζεί απφ παρχ ζηξψκα θνιιψδνπο  

ιάζπεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε αξρή ηνπ 

ζρνηληνχ πεξάζεη απφ κηα ζηελή ηξχπα  

θαη ην ηξαβάεη θάπνηνο κε δχλακε απφ ηελ 

άθξε ηνπ κέζα απ’ απηήλ,  

ππνρξεσηηθά ην ζρνηλί αθνινπζεί ην 

ηξάβεγκα· ελψ ε ιάζπε πνπ ην πεξηβάιιεη  

απφ ην δπλαηφ ηξάβεγκα απνμχλεηαη θαη 

κέλεη έμσ απφ ηελ ηξχπα πνπ πεξλάεη  

ην ζρνηλί· ε ιάζπε γίλεηαη αηηία λα κελ 

πεξλάεη εχθνια ην ζρνηλί ηελ ηξχπα,  

αιιά λα πθίζηαηαη βίαην ηέλησκα απφ ην 

ηξάβεγκα.  

Κάηη ηέηνην, λνκίδσ, πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε 

φηη παζαίλεη θαη ε ςπρή, πνπ έρεη  

ηπιηρζεί κε ηα γήτλα θαη πιηζηηθά πάζε· 

ππνθέξεη θαη θνπξάδεηαη, επεηδή ν  

Θεφο ειθχεη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ φ,ηη είλαη 

δηθφ ηνπ· θαη φ,ηη μέλν έρεη θνιιήζεη  

πάλσ ηεο, απνμχλεηαη κε βία θαη δεκηνπξγεί 

ζηελ ςπρή νμείο  

θαη αλππφθνξνπο πφλνπο». 

«Έηζη, ινηπφλ, είπα εγψ, φπσο θαίλεηαη απ’ 

φζα ιέρζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δελ  

ηηκσξεί κε ηελ θφιαζε ηνπο ακαξησινχο ε 

θξίζε ηνπ Θενχ, αιιά, φπσο  

απέδεημαλ ηα επηρεηξήκαηα, ελεξγεί κφλν γηα 

λα μερσξίζεη ην αγαζφ θαη λα  

ηξαβήμεη ηελ ςπρή ζηελ θνηλσλία ηεο 

καθαξηφηεηνο· ην μερψξηζκα φκσο ησλ  

ζπλπθαζκέλσλ ζηνηρείσλ (ςπρήο θαη παζψλ) 

πξνθαιεί πφλν ζηελ ειθφκελε  
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θαὶ ἀθνηλψλεηνλ· ἠ εἰ  

ηνῦην πάληε ἀκήραλνλ δηὰ ηὸ ἔκπαζεο ηο 

θχζεσο κλ, ὡο ὅηη  

κάιηζηα ἐλ κεηξίνηο ηηζὶ θαὶ εζεξαπεχηνηο 

εἶλαη ηὰ ηο ἀξεηο  

ἀπνηεχγκαηα. 

»Οἶδε γὰξ  εαγγειηθὴ δηδαζθαιία θαὶ 

κπξίσλ ὀθεηιέηελ ηηλὰ  

ηαιάλησλ, θαὶ πεληαθνζίσλ δελαξίσλ, θαὶ 

πεληήθνληα, θαὶ  

θνδξάληνπ ηηλὸο, ὅπεξ ηὸ ἔζραηφλ ἐζηηλ ἐλ 

λνκίζκαζη· ηὴλ δὲ ηνῦ Θενῦ  

δηθαίαλ θξίζηλ δηὰ πάλησλ δηεμηέλαη, θαὶ ηῶ 

βάξεη ηνῦ ὀθιήκαηνο  

ζπλεπηηείλνπζαλ ηὴλ ἀλάγθελ ηο 

ἀπαηηήζεσο, θαὶ νδὲ ηλ  

ζκηθξνηάησλ πεξνξζαλ. 

»Σὴλ δὲ ἀπφδνζηλ ηλ ὀθιεκάησλ ηὸ 

Δαγγέιηνλ εἶπελ νθ ἐθ  

ρξεκάησλ δηαιχζεσο γίλεζζαη, ἀιιὰ 

παξαδίδνζζαη ηνῖο βαζαληζηαῖο  

ηὸλ πφρξεσλ, ἕσο ἂλ, θεζὶλ, ἀπνδῶ πλ 

ηὸ ὀθεηιφκελνλ· ὅπεξ νδὲλ  

ἕηεξφλ ἐζηηλ, ἠ δηὰ ηο βαζάλνπ ηὴλ 

ἀλαγθαίαλ ὀθεηιὴλ ἀπνηίζαη, ηὸ  

ὄθιεκα ηο ηλ ιππεξλ κεηνπζίαο, ὧλ 

παξὰ ηὸλ βίνλ πφρξεσο  

ἐγέλεην, ἀκηγ ηε θαὶ ἄθξαηνλ ηνῦ 

ἐλαληίνπ ηὴλ δνλὴλ πὸ ἀβνπιίαο  

ἑιφκελνο, θαὶ νὕησο, ἅπαλ ἀπνζέκελνο ηὸ 

ἀιιφηξηνλ ἑαπηνῦ, ὅπεξ  

ἐζηὶλ  ἁκαξηία, θαὶ ηὴλ ἐθ ηλ 

ὀθιεκάησλ αἰζρχλελ ἀπνδπζάκελνο,  

ἐλ ἐιεπζεξίᾳ ηε θαὶ παῤῥεζίᾳ γέλεηαη. 

64. »Ἡ δ᾿ ἐιεπζεξία ἐζηὶλ  πξὸο ηὸ 

ἀδέζπνηφλ ηε θαὶ αηνθξαηὲο  

ἐμνκνίσζηο,  θαη᾿ ἀξρὰο κὲλ κῖλ παξὰ 

Θενῦ δεδσξεκέλε,  

ζπγθαιπθζεῖζα ηῆ ηλ ὀθιεκάησλ 

αἰζρχλῃ. Πζα δ᾿ ἐιεπζεξία κία  

ηίο ἐζηη ηῆ θχζεη θαὶ πξὸο ἑαπηὴλ νἰθείσο 

ἔρεη. Ἀθνινχζσο νὖλ πλ ηὸ  

ἐιεχζεξνλ ηῶ ὁκνίῳ ζπλαξκνζζήζεηαη· 

(ςπρή)». 

«Απηή είλαη θαη ε δηθή κνπ άπνςε, είπε ε 

δαζθάια. Μέηξν ηνπ πφλνπ είλαη ε  

πνζφηεηα ηεο θαθίαο πνπ ππάξρεη ζηνλ 

θαζέλαλ. Γηφηη δελ είλαη δίθαην, απηφο  

πνπ πέθηεη ζε ηφζα πνιιά απαγνξεπκέλα 

θαθά θαη απηφο πνπ έρεη δηαπξάμεη  

ειαθξά πιεκκειήκαηα, λα ππνζηνχλ ηελ 

εκέξα ηεο θξίζεσο ηελ ίδηα ηηκσξία  

γηα ηελ θαθή ηνπο ζπλήζεηα. Αιιά, εθείλε ε 

θιφγα πνπ πξνθαιεί νδχλε ζα  

θάςεη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηεο θαθίαο, 

ιίγν ή πνιχ, έσο φηνπ ππάξρεη  

πιηθφ πνπ ηελ ηξέθεη. 

»’ φπνηνλ, ινηπφλ, είλαη πνιχ ην θνξηίν ηεο 

πινθξνζχλεο, εμ αλάγθεο θαη ε  

ε θσηηά πνπ ζα ηνλ θαηαθαίεη ζα είλαη 

κεγάιε θαη ζα δηαξθεί πνιχ. ’ φπνηνλ  

φκσο ην πιηθφ πνπ έρεη αλακηρζεί γηα λα θαεί 

είλαη ιηγφηεξν, ηφζν πην ρακειή  

ζε έληαζε θαη δξηκχηεηα ζα είλαη ε θσηηά 

πνπ ζα ηηκσξεί (θφιαζε)· ζα  

ειαηηψλεηαη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηεο 

θαθίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ (αλζξψπνπ). 

»Γηφηη πξέπεη εμάπαληνο θαη κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν λα βγεί θάπνηε ην θαθφ απφ  

ην νλ (χπαξμε)· θαη φπσο είπακε παξαπάλσ, 

λα κελ ππάξρεη θαζφινπ ην κε  

νλ (θαθφ). Δπεηδή, πξάγκαηη, ε θαθία έρεη ηε 

θχζε ηεο έμσ απφ ηελ  

πξναίξεζε (ζέιεζε), φηαλ θάζε πξναίξεζε 

είλαη κε ην Θεφ, ηφηε ε θαθία ζ’  

αθαληζηεί εληειψο, δηφηη δελ ζα ηεο 

απνκείλεη θακηά ςπρή λα ηε δερζεί». 

«Αιιά, ξψηεζα, πνηφ είλαη ην θέξδνο απηήο 

ηεο θαιήο ειπίδνο γηα εθείλνλ  

πνπ ζθέθηεηαη πφζν κεγάιν είλαη ην θαθφ, 

λα ππνζηεί ηελ νδχλε ηνπ θαη γηα  

έλα κφλν ρξφλν; Κη αλ, βέβαηα, ε αλππφθνξε 

εθείλε νδχλε παξαηαζεί ζηελ  

αησληφηεηα, πνηά παξεγνξηά κέλεη γηα ηελ 

κεηέπεηηα ειπίδα ζ’ εθείλνλ πνπ  
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ἀξεηὴ δὲ ἀδέζπνηνλ. Οθνῦλ  

ἐλ ηαχηῃ γελήζεηαη πλ ηὸ ἐιεχζεξνλ, 

ἀδέζπνηνλ γὰξ ηὸ ἐιεχζεξνλ.  

Ἀιιὰ κὴλ  ζεία θχζηο  πεγὴ πάζεο ἐζηὶ 

ηο ἀξεηο. λ ηαχηῃ ἄξα  

νἱ ηο θαθίαο ἀπειιαγκέλνη γελήζνληαη, 

ἵλα, θαζψο θεζηλ ὁ  

Ἀπφζηνινο, ὁ Θεὸο ηὰ πάληα ἐλ πζηλ. 

»Αὕηε γὰξ  θσλὴ ζαθο κνη δνθεῖ 

βεβαηνῦλ ηὴλ πξνεμεηαζκέλελ  

δηάλνηαλ,  ιέγνπζα, θαὶ εἰο πάληα 

γελέζζαη ηὸλ Θεὸλ, θαὶ ἐλ πζη.  

Σο γὰξ ἐλ ηῶ παξφληη δσο πνηθίισο ηε 

θαὶ πνιπεηδο κῖλ  

ἐλεξγνπκέλεο, πνιιὰ κέλ ἐζηηλ ὧλ 

κεηέρνκελ, νἷνλ ρξφλνπ θαὶ ἀέξνο  

θαὶ ηφπνπ, βξψζεψο ηε θαὶ πφζεσο, θαὶ 

ζθεπαζκάησλ, θαὶ ιίνπ, θαὶ  

ιχρλνπ, θαὶ ἄιισλ πξὸο ηὴλ ρξείαλ ηνῦ 

βίνπ πνιιλ, ὧλ νδέλ ἐζηηλ  

ὁ Θεφο·  δὲ πξνζδνθσκέλε καθαξηφηεο 

κὲλ νδελφο ἐζηηλ ἐπηδεὴο,  

πάληα δὲ κῖλ θαὶ ἀληὶ πάλησλ  ζεία 

γελήζεηαη θχζηο, πξὸο πζαλ  

ρξείαλ ηο δσο ἐθείλεο ἑαπηὴλ ἁξκνδίσο 

ἐπηκεξίδνπζα. 

»Καὶ ηνῦην διφλ ἐζηηλ ἐθ ηλ ζείσλ 

ιφγσλ, ὅηη θαὶ ηφπνο γίλεηαη ὁ  

Θεὸο ηνῖο ἀμίνηο, θαὶ νἶθνο, θαὶ ἔλδπκα, θαὶ 

ηξνθὴ, θαὶ πφζηο, θαὶ θο,  

θαὶ πινῦηνο, θαὶ βαζηιεία, θαὶ πλ λφεκά 

ηε θαὶ ὄλνκα ηλ πξὸο ηὴλ  

ἀγαζὴλ κῖλ ζπληεινχλησλ δσήλ. Ὁ δὲ 

πάληα γηλφκελνο θαὶ ἐλ πζη  

γίλεηαη. λ ηνχηῳ δέ κνη δνθεῖ ηὸλ παληει 

ηο θαθίαο ἀθαληζκὸλ  

δνγκαηίδεηλ ὁ ιφγνο. Δἰ γὰξ ἐλ πζη ηνῖο 

νὖζηλ ὁ Θεὸο ἔζηαη,  θαθία  

δειαδὴ ἐλ ηνῖο νὖζηλ νθ ἔζηαη. Δἰ γάξ ηηο 

πφζνηην θἀθείλελ εἶλαη,  

πο ζσζήζεηαη ηὸ ἐλ πζη ηὸλ Θεὸλ εἶλαη; 

Ἡ γὰξ πεμαίξεζηο ἐθείλεο,  

ἐιιηπ ηλ πάλησλ πνηεῖ ηὴλ πεξίιεςηλ. 

Ἀιι᾿ ὁ ἐλ ηνῖο πζηλ  

ε θφιαζε δηαξθεί γηα ηελ αησληφηεηα;». 

«Ώζηε, ινηπφλ, πξέπεη λα θξνληίζνπκε ή λα 

δηαηεξήζνπκε ηελ ςπρή καο  

θαζαξή θαη ακφιπληε απφ ηηο πξνζβνιέο ηεο 

θαθίαο ή, εάλ απηφ είλαη  

παληειψο αδχλαην, εμαηηίαο ηεο εκπαζνχο 

θχζεψο καο, λα πξνζέμνπκε ηα  

ιάζε ηεο απνκαθξχλζεψο καο απφ ηελ αξεηή 

λα είλαη, θαηα ην δπλαηφλ,  

αζήκαληα θαη λα ζεξαπεχνληαη εχθνια. 

»Γηφηη ε δηδαζθαιία ηνπ Δπαγγειίνπ 

αλαθέξεη νθεηιέηεο κπξίσλ  

ηαιάλησλ, πεληαθνζίσλ δελαξίσλ, πελήληα 

δελαξίσλ θαη ελφο θνδξάληε,  

ν νπνίνο είλαη ην κηθξφηεξν λφκηζκα. Ζ 

δηθαηνζχλε φκσο ηνπ Θενχ  

ηνπο θξίλεη φινπο (ηνπο νθεηιέηεο), θαη 

επηβάιιεη ππνρξεσηηθά ηελ εμφθιεζε  

αλάινγα κε ην πνζφ ηεο νθεηιήο, ρσξίο λα 

παξαβιέπεη θαη ην κηθξφηεξν ρξένο. 

»Ζ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο, δηεγείηαη ην 

Δπαγγέιην, δελ γίλεηαη κε ηελ  

επηζηξνθή ησλ ρξεσζηνπκέλσλ ρξεκάησλ, 

αιιά ν νθεηιέηεο παξαδίλεηαη  

ζηνπο βαζαληζηέο, έσο φηνπ μνθιήζεη φιν 

ην ρξένο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε  

ηα βαζαληζηήξηα εμνθιείηαη ην ππνρξεσηηθφ 

ρξένο, δειαδή κε ηελ ηηκσξία  

λα γεπζεί νδχλεο θαη ιχπεο· απηέο, δειαδή, 

πνπ ρξεψζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ  

βίνπ ηνπ, επεηδή πξνηίκεζε, απφ 

απεξηζθεςία, ηελ αζχδνηε θαη άκεηξε εδνλή  

ηνπ αληηζέηνπ (θαθνχ). Καη έηζη, αθνχ 

απνζέζεη θάζε ηη ην μέλν πξνο ηνλ εαπηφ  

ηνπ, ηελ ακαξηία δειαδή, θαη απνβάιεη ηελ 

ληξνπή ησλ ρξεψλ, ζα βξεζεί πάιη  

ειεχζεξνο θαη άθνβνο. 

»Διεπζεξία πάιη είλαη ε εμνκνίσζε κε ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ απηνλνκία·  

ν Θεφο ζηελ αξρή καο δψξεζε ηελ 

ειεπζεξία, αιιά κε ηηο ληξνπέο ησλ  

ρξεψλ ησλ ακαξηηψλ καο ηελ 
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ἐζφκελνο, ἐλ ηνῖο κὴ νὖζηλ νθ ἔζηαη. 

65. ΓΡΖΓ. «Σί νὖλ ρξὴ ιέγεηλ, εἶπνλ, πξὸο 

ηνὺο κηθξνςχρσο ηαῖο  

ζπκθνξαῖο δηαθεηκέλνπο;». 

ΜΑΚΡ. «Δἴπσκελ πξὸο αηνὺο, θεζὶλ  

δηδάζθαινο, ὅηη κάηελ,  

ὦ νὗηνη, δπζαλαζρεηεῖηε θαὶ δπζρεξαίλεηε 

ηῶ εἱξκῶ ηο ἀλαγθαίαο  

πξαγκάησλ ἀθνινπζίαο, ἀγλννῦληεο πξὸο 

ὅληηλα ζθνπὸλ ηὰ θαζ᾿  

ἕθαζηνλ ἐλ ηῶ παληὶ νἰθνλνκνχκελα 

θέξεηαη, ὅηη πάληα ρξὴ ηάμεη ηηλὶ  

θαὶ ἀθνινπζίᾳ θαηὰ ηὴλ ηερληθὴλ ηνῦ 

θαζεγεκφλνο ζνθίαλ ηῆ ζείᾳ  

πξνζνηθεησζλαη θχζεη. Σνχηνπ γὰξ 

ἕλεθελ  ινγηθὴ θχζηο ἤιζελ εἰο  

γέλεζηλ, ὡο ηὸλ πινῦηνλ ηλ ζείσλ ἀγαζλ 

κὴ ἀξγὸλ εἶλαη· ἀιι᾿ νἷνλ  

ἀγγεῖά ηηλα πξναηξεηηθὰ ηλ ςπρλ δνρεῖα, 

παξὰ ηο ηὸ πλ  

ζπζηεζακέλεο ζνθίαο θαηεζθεπάζζαη, ἐθ᾿ 

ᾧηε εἶλαί ηη ρψξεκα δεθηηθὸλ  

ἀγαζλ, ηὸ ἀεὶ ηῆ πξνζζήθῃ ηνῦ 

εἰζρενκέλνπ κεῖδνλ γηλφκελνλ. 

»Σνηαχηῃ γὰξ  ηνῦ ζείνπ ἀγαζνῦ 

κεηνπζία, ὥζηε κείδνλα θαὶ  

δεθηηθψηεξνλ πνηεῖλ ηὸλ ἐλ ᾧ γίλεηαη, ἐθ 

δπλάκεσο θαὶ κεγέζνπο  

πξνζζήθελ ἀλαιακβαλνκέλε ηῶ δερνκέλῳ, 

ὡο ἂλ αὔμεζζαη ηὸλ  

ηξεθφκελνλ, θαὶ κὴ ιήγεηλ πνηὲ ηο 

αμήζεσο. Σο γὰξ πεγο ηλ  

ἀγαζλ ἀλέθιεηπηα πεγαδνχζεο,  ηνῦ 

κεηέρνληνο θχζηο, δηὰ ηὸ  

κεδὲλ ηνῦ ιακβαλνκέλνπ πεξηηησκαηηθφλ 

ηε εἶλαη θαὶ ἄρξεζηνλ, ὅινλ  

ηὸ εἰζξένλ πξνζζήθελ ηνῦ ἰδίνπ 

πνηνπκέλνπ κεγέζνπο, ἑιθηηθσηέξα ηε  

ἅκα ηνῦ θξείηηνλνο, θαὶ πνιπρσξεηνηέξα 

γίλεηαη, ἀκθνηέξσλ  

ἀιιήινηο ζπλεπηδηδφλησλ, ηο ηε 

ηξεθνκέλεο δπλάκεσο ἐλ ηῆ ηλ  

ἀγαζλ ἀθζνλίᾳ πξὸο ηὸ κεῖδνλ 

θαηαρσληάζακε. Καη θάζε κνξθή ειεπζεξίαο 

κία  

είλαη ζηελ νπζία ηεο θαη βξίζθεηαη ζε 

αξκνλία κε ηνλ εαπηφ ηεο. Δπνκέλσο,  

θάζε ηη ην ειεχζεξν ηαηξηάδεη κε ην φκνηφ 

ηνπ. Καη κφλνλ ε αξεηή είλαη  

αλεμάξηεηε. Αλεμάξηεηε φκσο είλαη θαη ε 

ειεπζεξία θαη ζα ζπλαθζεί κε ηελ  

(αλεμάξηεηε) αξεηή. Καη, βέβαηα, αηηία θάζε 

αξεηήο είλαη ε ζεία θχζε.  

Δπνκέλσο, φζνη έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ 

θαθία ζα ελσζνχλ κ’ απηήλ (ηε ζεία  

θχζε), γηα λα είλαη ν Θεφο ην παλ γηα ηα 

πάληα, φπσο ιέεη ν Απφζηνινο. 

»Απηά ηα ιφγηα, λνκίδσ, πηζηνπνηνχλ ηε 

ζθέςε πνπ είρακε εθζέζεη  

πξνεγνχκελα θαη ιέεη, φηη ν Θεφο ζα γίλεη ηα 

πάληα θαη ζα είλαη ζε φια.  

Γηφηη, ε παξνχζα δσή βηψλεηαη κε πνιινχο 

θαη δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη είλαη  

πνιιά απηά ζηα νπνία κεηέρνπκε, φπσο ν 

ρξφλνο, ν αέξαο θαη ν ηφπνο,  

ε βξψζε θαη πφζε, ηα ζθεπάζκαηα, ν ήιηνο, 

ην ιπρλάξη θαη άιια πνιιά  

απαξαίηεηα γηα ηε δσή ησλ πνιιψλ, απφ ηα 

νπνία φκσο θαλέλα δελ είλαη ν  

Θεφο. Αληίζεηα, ε πξνζδνθψκελε 

καθαξηφηεηα (ηεο αηψληαο δσήο) δελ έρεη  

αλάγθε απφ ηίπνηε, δηφηη ζα ηα 

αληηθαηαζηήζεη φια γηα ράξε καο ε ζεία 

θχζε,  

επηκεξίδνληαο θαηάιιεια ηνλ εαπηφ ηεο, γηα 

λα θαιχςεη θάζε αλάγθε ηεο δσήο  

εθείλεο. 

»Καη απηφ ην βεβαηψλνπλ ηα ιφγηα ηεο 

Αγίαο Γξαθήο, φηη δειαδή ν Θεφο  

γίλεηαη γηα ηνπο αμίνπο θαη ηφπνο, θαη νηθία, 

θαη έλδπκα, θαη ηξνθή, θαη πφζε,  

θαη θσο, θαη πινχηνο, θαη βαζηιεία, θαη θάζε 

έλλνηα θαη φλνκα απ’ φζα  

ζπλαπαξηίδνπλ ηελ αγαζή (αηψληα) δσή καο. 

Καη Απηφο πνπ γίλεηαη ηα πάληα,  

ζα είλαη θαη ζε φια. Μ’ απηή ηε θξάζε, κνπ 

θαίλεηαη, ε Γξαθή ελλνεί ηελ  



[70] 
 

ἐπηδηδνχζεο, θαὶ ηο ηξεθνχζεο  

ρνξεγίαο, ηῆ ηλ αμαλνκέλσλ ἐπηδφζεη 

ζπκπιεκκπξνχζεο. Ἔζηηλ  

νὖλ εἰθὸο εἰο ηνηνῦηνλ ἀλαβήζεζζαη 

κέγεζνο, ἐθ᾿ ὃλ ὅξνο νδεὶο  

ἐπηθφπηεη ηὴλ αὔμεζηλ. 

66. »Δἶηα ηνηνχησλ κῖλ πξνθεηκέλσλ, 

ραιεπαίλεηε δηὰ ηο  

ηεηαγκέλεο κῖλ ὁδνῦ πξὸο ηὸλ ἴδηνλ 

ζθνπὸλ πξντνχζεο ηο θχζεσο;  

Ο γὰξ ἔζηηλ ἄιισο ἐπέθεηλα γελέζζαη ηὸλ 

δξφκνλ κῖλ, κὴ ηνῦ  

βαξνῦληνο κο, ηνῦ ἐκβξηζνῦο ιέγσ 

ηνχηνπ θαὶ γεψδνπο θνξηίνπ,  

ηο ςπρο κλ ἀπνζεηζζέληνο, ηο ηε 

πξὸο αηὸ ζπκπαζείαο, ἡλ ἐλ  

ηῶδε ηῶ βίῳ ἐζρήθακελ, δηὰ θξείηηνλνο 

ἐπηκειείαο ἐγθαζαξζέληαο,  

ἐλ ηῶ θαζαξῶ δπλεζλαη πξνζνηθεησζλαη 

ηὸ ὅκνηνλ. 

»Δἰ δέ ζνί ηηο θαὶ πξὸο ηὸ ζκα ηνῦην 

ζρέζηο ἐζηὶ, θαὶ ιππεῖ ζε  ηνῦ  

γαπεκέλνπ δηάδεπμηο, κεδὲ ηνῦηφ ζνη ἀπ᾿ 

ἐιπίδνο ἔζηαη. Ὄςεη γὰξ  

ηνῦην ηὸ ζσκαηηθὸλ πεξηβφιαηνλ ηὸλ λῦλ 

δηαιπζὲλ ηῶ ζαλάηῳ  

ἐθ ηλ αηλ πάιηλ ἐμπθαηλφκελνλ, ν 

θαηὰ ηὴλ παρπκεξ ηαχηελ  

θαὶ βαξεῖαλ θαηαζθεπὴλ, ἀιι᾿ ἐπὶ ηὸ 

ιεπηφηεξφλ ηε θαὶ ἀεξδεο  

κεηαθισζζέληνο ηνῦ λήκαηνο, ὥζηε ζνη 

θαὶ παξεῖλαη ηὸ ἀγαπψκελνλ,  

θαὶ ἐλ ἀκείλνλη θαὶ ἐξαζκησηέξῳ θάιιεη 

πάιηλ ἀπνθαζίζηαζζαη». 

67. ΓΡΖΓ. «Ἀιι᾿ ἔνηθέ πσο, εἶπνλ, ἐμ 

ἀθνινπζίαο κῖλ ηὸ δφγκα ηο  

ἀλαζηάζεσο ἐπεηζειειπζέλαη ηῶ ιφγῳ, ὅ 

κνη δνθεῖ ἰδεῖλ ἀιεζὲο κὲλ  

θαὶ πηζηὸλ ἐθ ηο ηλ Γξαθλ 

δηδαζθαιίαο, ἵλα κὴ ἀκθηβάιιῃ· ἐπεηδὴ  

πο  ἀζζέλεηα ηο ἀλζξσπίλεο δηαλνίαο, 

ηνῖο ρσξεηνῖο κῖλ  

ινγηζκνῖο, κιινλ πξὸο ηνηαχηελ πίζηηλ 

νινθιεξσηηθή εμαθάληζε ηεο θαθίαο. Γηφηη, 

εάλ ν Θεφο ζα είλαη ζε φια ηα  

φληα, ηφηε ε θαθία δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη 

ζ’ απηά. Δάλ θαλείο ππνζέζεη φηη  

θαη εθείλε βξίζθεηαη εθεί, ηφηε πψο ζα 

ζσζνχλ (ηα φληα) απφ ην Θεφ πνπ  

βξίζθεηαη ζε φια απηά; Γηφηη, ε εμαίξεζε 

εθείλεο (λα βξίζθεηαη θαη ε θαθία  

ζηα φληα), θάλεη ειιηπή ηελ ζπκπεξίιεςε 

φισλ ησλ φλησλ (ζην Θεφ).  

Απηφο πνπ ζα είλαη ζε φια, δελ ζα είλαη ζηα 

κε φληα (θαθία). 

«Σί, ινηπφλ, ξψηεζα, πξέπεη λα ιέσ ζ’ 

εθείλνπο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη κε  

γνγγπζκφ ζηηο ζπκθνξέο;». 

«Θα ηνπο πνχκε, απάληεζε ε δαζθάια, φηη 

κάηαηα δπζαλαζρεηείηε,  

θίινη καο,θαη παξαπνλείζζε γηα ηε ζεηξά ηεο 

αλαγθαίαο ξνήο  

ησλ πξαγκάησλ (ζηε δσή)· αγλνείηε ην 

ζθνπφ ηνλ νπνίν  

εμππεξεηεί ην θάζεηη ζην ζχκπαλ, φηη 

δειαδή φια, αθνινπζψληαο θάπνηα ηάμε  

θαη ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ 

ζνθνχ θαζνδεγεηή, πξέπεη λα  

νηθεησζνχλ ηε ζεία θχζε. Γη’ απηφ ην ζθνπφ 

δεκηνπξγήζεθε ε ινγηθή θχζε,  

γηα λα κε κέλεη αλεθκεηάιιεπηνο ν πινχηνο 

ησλ ζείσλ αγαζψλ. Αιιά είλαη,  

ζαλ λα θαηαζθεχαζε ε ζεία νθία, πνπ 

έθηηαμε ηα πάληα, ηα δνρεία ησλ ςπρψλ  

σο αγγεία πξναηξεηηθά, ζηα νπνία ππάξρεη 

ρψξνο γηα λα δερηνχλ ηα αγαζά· θαη  

ν νπνίνο (ρψξνο) ζπλέρεηα απμάλεη κε ηελ 

πξνζζήθε εηζεξρνκέλσλ αγαζψλ. 

»Σέηνηα είλαη ε κεηνρή ζηα αγαζά ηνπ Θενχ, 

ψζηε απηφλ πνπ κεηέρεη λα ηνλ  

θαζηζηά κεγαιχηεξν θαη πην δεθηηθφ· 

πξνζζέηεη δχλακε θαη κέγεζνο ζ’ απηφλ  

πνπ ηα δέρεηαη (ηα αγαζά), κε απνηέιεζκα 

λα απμάλεηαη απηφο πνπ ηξέθεηαη  

κ’ απηά θαη λα κελ ζηακαηά πνηέ ε αχμεζε. 

Γηφηη, θαζψο ε πεγή ησλ αγαζψλ  
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ἐπηζηεξίδεηαη, θαιο ἂλ ἔρνη  

κεδὲ ηνῦην ηὸ κέξνο παξαδξακεῖλ 

ἀζεψξεηνλ. Σί νὖλ ρξὴ ιέγεηλ,  

πεξηζθεςψκεζα». 

68. ΜΑΚΡ. Καὶ  δηδάζθαινο, Οἱ κὲλ ἔμσ, 

θεζὶ, ηο θαζ᾿ κο  

θηινζνθίαο ἐλ δηαθφξνηο πνιήςεζηλ, 

ἄιινο ἄιισο κέξεη ηηλὶ ηνῦ θαηὰ  

ηὴλ ἀλάζηαζηλ ἐθήςαλην δφγκαηνο, νὔηε 

δη᾿ ἀθξηβείαο ηνῖο κεηέξνηο  

ζπλελερζέληεο, νὔηε πάληε ηο ηνηαχηεο 

ἀπνζθαιέληεο ἐιπίδνο. Σηλὲο  

κὲλ γὰξ βξίδνπζη ηῆ θνηλφηεηη ηὸ 

ἀλζξψπηλνλ, ηὴλ αηὴλ ἀλὰ κέξνο  

ἀλζξψπνπ ηε θαὶ ἀιφγνπ ςπρὴλ 

δηνξηδφκελνη γίλεζζαη, κεηελδπνκέλελ  

ηὰ ζψκαηα, θαὶ πξὸο ηὸ ἀξέζθνλ ἀεὶ 

κεηαβαίλνπζαλ, ἠ πηελὸλ, ἠ  

ἔλπδξνλ, ἠ ρεξζαῖφλ ηη δνλ γηλνκέλελ 

κεηὰ ηὸλ ἄλζξσπνλ, θαὶ πάιηλ  

ἀπὸ ηνχησλ πξὸο ηὴλ ἀλζξσπίλελ 

ἐπαληέλαη θχζηλ. Ἕηεξνη δὲ κέρξη  

ηλ ζάκλσλ ηὸλ ηνηνῦηνλ ιξνλ 

ἐθηείλνπζηλ, ὡο θαὶ ηὸλ μπιψδε βίνλ  

αηῆ θαηάιιειφλ ηε θαὶ νἰθεῖνλ λνκίδεηλ. 

»Σνῖο δὲ ηνῦην δνθεῖ κφλνλ ηὸ ἐμ 

ἀλζξψπνπ ἕηεξνλ ἄλζξσπνλ ἀεὶ  

κεηαιακβάλεηλ, θαὶ δηὰ ηλ αηλ πάληνηε 

ηὸλ ἀλζξψπηλνλ  

δηεμάγεζζαη βίνλ, λῦλ κὲλ ἐλ ηνχηνηο, πάιηλ 

δὲ ἐλ ἑηέξνηο ηλ αηλ  

ςπρλ εἰο ηὸ δηελεθὲο γηλνκέλσλ. Ἡκεῖο δὲ 

θαιο ἔρεηλ θακὲλ, ἐθ ηλ  

ἐθθιεζηαζηηθλ δνγκάησλ ὁξκψκελνη, 

ηνζνῦηνλ παξαδέμαζζαη κφλνλ  

ηλ ηνηαῦηα πεθηινζνθεθφησλ, ὅζνλ 

ζπκθσλνῦληαο αηνὺο ηξφπνλ  

ηηλὰ δεῖμαη ηῶ ηο ἀλαζηάζεσο δφγκαηη. Σὸ 

γὰξ ιέγεηλ αηνὺο πάιηλ  

ηηζὶλ ἐπεηζθξίλεζζαη ζψκαζηλ κεηὰ ηὴλ 

ἀπὸ ηνχηνπ δηάιπζηλ ηὴλ  

ςπρὴλ, ν ιίαλ ἀπᾴδεη ηο ἐιπηδνκέλεο 

κῖλ ἀλαβηψζεσο, ὅηη γὰξ  

κέηεξνο ιφγνο ἐθ ηλ ηνῦ θφζκνπ 

είλαη αζηείξεπηε, ε θχζε ηνπ κεηέρνληνο ζ’ 

απηά, επεηδή ηίπνηε απ’ φζα  

ιακβάλεη δελ είλαη ζθνππίδη θαη άρξεζην θαη 

φιν φζν εηζέξρεηαη  

πξνζηίζεηαη ζην κέγεζνο ηνπ, γίλεηαη πην 

ειθπζηηθή γηα ην αγαζφ  

θαη πεξηζζφηεξν επξχρσξε. Γηφηη θαη ηα δχν 

εληζρχνληαη  

ην έλα απφ ην άιιν: θαη ε δχλακε πνπ 

ηξέθεηαη κε ηελ αθζνλία  

ησλ αγαζψλ ζπληειεί ζηελ αχμεζε, θαη ε 

ρνξεγία πνπ ηξέθεη κεγαιψλεη θη  

απηή καδί κε ηελ επίδνζε ησλ κεηερφλησλ 

πνπ απμάλνπλ. Καη είλαη εχινγν λα  

θηάζεη ζε ηέηνην κέγεζνο (ε θχζε καο), 

επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλα φξην λα  

ζηακαηήζεη ηελ αχμεζή ηεο. 

»Αθνχ, ινηπφλ, ππάξρνπλ κπξνζηά καο 

ηέηνηα αγαζά, αγαλαθηείηε γηα ηελ  

πνξεία πνπ έρεη ραξαρζεί ζηε θχζε καο, γηα 

λα βαδίζεη πξνο ην ζθνπφ ηεο;  

Γηφηη, δελ ππάξρεη άιινο δξφκνο λα 

βαδίζνπκε πξνο εθείλα (ηα αγαζά), αλ  

απηφ ην βάξνο καο, ελλνψ ην βαξχ θαη γήτλν 

θνξηίν καο, δελ μεθνξησζεί  

απφ ηελ ςπρή καο· θη αλ δελ θαζαξζνχκε κε 

κεγαιχηεξε επηκέιεηα απφ ηελ  

πξνζθφιιεζή καο ζ’ απηφ, πνπ ηελ 

απνθηήζακε ζηελ παξνχζα δσή,ψζηε κε  

ηελ θαζαξφηεηα λα κπνξέζνπκε λα 

πιεζηάζνπκε ζην φκνηφ καο (Θεφ). 

»Δάλ πάιη είζαη πνιχ δεκέλνο κε ην ζψκα 

απηφ θαη ζε ζηελνρσξεί ν ρσξηζκφο  

απφ ην αγαπεκέλν ζνπ, κελ απειπίδεζαη γη’ 

απηφ. Γηφηη ζα δεηο  

απηφ ην ζσκαηηθφ πεξίβιεκα, πνπ ηψξα ην 

δηαιχεη ν ζάλαηνο,  

λα πθαίλεηαη πάιη κε ηα ίδηα πιηθά· φρη 

βέβαηα γηα λα δψζη ηελ ίδηα παρηά θαη  

βαξεηά κνξθή, αιιά κε θιψζηκν ηνπ 

λήκαηνο γηα λα πθάλεη πην ιεπηή θαη  

αέξηλε κνξθή. Έηζη, θαη ζα είλαη θνληά ζνπ 

ην αγαπεκέλν (ζψκα) θαη ζα έρεη  

απνθαηαζηαζζεί απηφ ζε θαιχηεξε θαη 
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ζηνηρείσλ, λῦλ ηε θαὶ εἰζαῦζηο ηὸ  

ζκα κλ ζπλίζηαζζαη ιέγεη. 

69. »Καὶ ηνῖο ἔμσζελ ηὸ ἶζνλ δνθεῖ. Ο γὰξ 

ἄιιελ ηηλὰ ηνῦ ζψκαηνο  

ἐπηλνήζαηελ θχζηλ ἔμσ ηο ζπλδξνκο ηλ 

ζηνηρείσλ. Γηαθέξεη δὲ  

ηνζνῦηνλ, ὅζνλ παξ᾿ κλ κὲλ ηὸ αηὸ 

ιέγεζζαη πάιηλ πεξὶ ηὴλ  

ςπρὴλ ζπκπήγλπζζαη ζκα, ἐθ ηλ αηλ 

ζηνηρείσλ ζπλαξκνδφκελνλ·  

ἐθείλνπο δὲ νἴεζζαη πξὸο ἄιια ηηλὰ 

ζψκαηα ινγηθά ηε θαὶ ἄινγα θαὶ  

ἀλαίζζεηα ηὴλ ςπρὴλ θαηαπίπηεηλ νἷο ηὸ 

κὲλ ἐθ ηλ ηνῦ θφζκνπ  

κεξλ εἶλαη ηὴλ ζχζηαζηλ ὁκνινγεῖηαη, 

δηαθσλεῖ δὲ ηὸ κὴ ἐθ ηλ  

αηλ νἴεζζαη ηλ θαη᾿ ἀξρὰο ἐλ ηῆ δηὰ 

ζαξθὸο δσῆ ηῆ ςπρῆ  

πξνζθπέλησλ. Οθνῦλ ηὸ κὲλ κὴ ἔμσ ηνῦ 

εἰθφηνο εἶλαη ηὸ πάιηλ ηὴλ  

ςπρὴλ ἐλ ζψκαηη γελέζζαη, παξὰ ηο ἔμσ 

θηινζνθίαο κεκαξηπξήζζσ·  

ηὸ δὲ ἀζχζηαηνλ ηνῦ ἐθείλσλ δφγκαηνο 

θαηξὸο ἂλ εἴε  

δηαζθνξπίζαζζαη, θαὶ δη᾿ αηο δὲ ηο 

θαηὰ ηὸ εὔινγνλ ἀλαθππηνχζεο  

κῖλ ἀθνινπζίαο, θαλεξζαη ὡο ἔζηη 

δπλαηὸλ ηὴλ ἀιήζεηαλ. 

70. »Σίο νὖλ ὁ πεξὶ ηνχησλ ιφγνο; Οἱ πξὸο 

δηαθφξνπο θχζεηο ηὴλ  

ςπρὴλ κεηνηθίδνληεο, ζπζρεῖλ κνη δνθνῦζη 

ηὰο ηο θχζεσο ἰδηφηεηαο·  

θαὶ πάληα ρξὴκαηα θαηακηγλχεηλ ηε θαὶ 

ἀλαθχξεηλ πξὸο ἄιιεια, ηὸ  

ἄινγνλ, ηὸ ινγηθὸλ, ηὸ αἰζζεηηθὸλ, ηὸ 

ἀλαίζζεηνλ· εἴπεξ ἐλ ἀιιήινηο  

ηαῦηα γέλνηην, κεδέ ηηλη θχζεσο εἱξκῶ 

θαηὰ ηὸ ἀκεηάπησηνλ ἀπ᾿  

ἀιιήισλ δηαζηνηρηδφκελα. 

»Σὸ γὰξ ηὴλ αηὴλ ςπρὴλ ιέγεηλ, λῦλ κὲλ 

ινγηθήλ ηε θαὶ δηαλνεηηθὴλ,  

δηὰ ηο ηνηζδε ηνῦ ζψκαηνο πεξηβνιο 

γίλεζζαη· πάιηλ δὲ κεηὰ ηλ  

σξαηφηεξε νκνξθηά». 

«Αιιά κνπ θαίλεηαη, είπα, φηη θαηά θάπνην 

ηξφπν ε ζπδήηεζή καο θχιεζε  

ζηγά ζηγά πξνο ην δφγκα ηεο αλαζηάζεσο. 

Καη λνκίδσ φηη απφ ηε δηδαζθαιία  

ησλ Γξαθψλ απηφ απνδεηθλχεηαη αιεζηλφ 

θαη παξαδεθηφ, ψζηε θαλείο λα κελ  

ακθηβάιιεη. Δπεηδή, φκσο, ε αδπλακία ηνπ 

λνπ ηνπ αλζξψπνπ αλαδεηεί  

πεξηζζφηεξν, γηα λα πηζηέςεη, ινγηθά 

επηρεηξήκαηα, ζα ήηαλ θαιφ λα κελ  

αθήζνπκε αλεμέηαζην θη απηφ ην ζέκα. Αο 

ζθεθζνχκε, ινηπφλ, ηί πξέπεη λα  

πνχκε γη’ απηφ». 

Καη ε δαζθάια είπε: «Οη ζηνραζηέο φρη ηεο 

δηθήο καο θηινζνθίαο δηαηχπσζαλ  

ν θαζέλαο δηαθνξεηηθή ζεσξία γηα θάπνην 

κέξνο ηνπ δφγκαηνο ηεο αλαζηάζεσο·  

νη ζεσξίεο ηνπο νχηε ζπκθσλνχλ αθξηβψο κε 

ηε δηθή καο νχηε φκσο  

απνκαθξχλνληαη ηειείσο απφ κηα ηέηνηα 

ειπίδα (ηεο αλαζηάζεσο). Γηφηη  

νξηζκέλνη εμεπηειίδνπλ ηελ αλζξψπηλε 

θχζε, θαζψο παξαδέρνληαη φηη ε ίδηα  

ςπρή πφηε αλήθεη ζε άλζξσπν θαη πφηε ζε 

άινγν δψν· κεηαζαξθψλεηαη θαη  

θάζε θνξά κεηαβαίλεη απφ ην ζψκα ηνπ 

αλζξψπνπ ζ’ απηφ πνπ ηεο αξέζεη, είηε  

(ζην ζψκα) πηελνχ ή ζαιάζζηνπ δψνπ ή 

δψνπ ηεο μεξάο· θαη ζην ηέινο κεηά  

απ’ απηά, επαλέξρεηαη ζηελ αλζξψπηλε 

θχζε. Άιινη πάιη επεθηείλνπλ απηή  

ηελ αλφεηε πίζηε κέρξη θαη ηνπο ζάκλνπο· 

ζεσξνχλ φηη θαη ε δσή ησλ δέλδξσλ  

είλαη θαηάιιειε θαη ηαηξηαζηή γη’ απηήλ (ηε 

κεηελζάξθσζε). 

»Άιινη ηέινο λνκίδνπλ φηη απηφ 

(κεηελζάξθσζε) γίλεηαη κφλνλ απφ άλζξσπν  

ζε άλζξσπν· έηζη ψζηε ν βίνο ησλ 

αλζξψπσλ λα ζπλερίδεηαη πάληνηε απφ ηηο  

ίδηεο ςπρέο, νη νπνίεο ζπλερψο εηζέξρνληαη 

ηψξα ζ’ απηά ηα ζψκαηα θαη  

θαηφπηλ ζε άιια. Δκείο φκσο, μεθηλψληαο 
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ἑξπεηλ θσιεχεηλ, ἠ ηνῖο ὀξλένηο 

ζπλαγειάδεζζαη, ἠ ἀρζνθνξεῖλ,  

ἠ ζαξθνβνξεῖλ, ἠ πνβξχρηνλ εἶλαη, ἠ θαὶ 

πξὸο ηὸ ἀλαίζζεηνλ  

κεηαπίπηεηλ, ῥηδνπκέλελ ηε θαὶ 

ἀπνδελδξνπκέλελ, θαὶ θιάδσλ ἐθθχζεηο  

ἀλαβιαζηάλνπζαλ, θαὶ ἐλ ηνχηνηο ἠ ἄλζνο, 

ἠ ἀθάλζελ, ἠ ηξφθηκφλ ηη  

θπνκέλελ, ἠ δειεηήξηνλ, νδὲλ ἕηεξφλ 

ἐζηηλ, ἠ ηαηὸλ γεῖζζαη ηὰ  

πάληα, θαὶ κίαλ ἐλ ηνῖο νὖζηλ εἶλαη ηὴλ 

θχζηλ ἐλ ζπγθερπκέλῃ ηηλὶ θαὶ  

ἀδηαθξίηῳ θνηλσλίᾳ πεθπξκέλελ, κεδεκηο 

ἰδηφηεηνο ηὸ ἕηεξνλ ηνῦ  

ἑηέξνπ ἀπνθξηλνχζεο. 

71. »Ὁ γὰξ ιέγσλ ηὸ αηὸ ἐλ παληὶ 

γίλεζζαη, νδὲλ ἕηεξνλ, ἠ ἓλ εἶλαη  

ηὰ πάληα βνχιεηαη, ηο ἐκθαηλνκέλεο 

δηαθνξο ηνῖο νὖζηλ νδὲλ πξὸο  

ἐπηκημίαλ ηλ ἀθνηλσλήησλ ἐκπνδηδνχζεο· 

ὡο ἀλάγθελ εἶλαη, θἄλ ηη  

ηλ ἰνβφισλ, θαὶ ζαξθνβφξσλ ζεάζεηαη, 

ὁκφθπινλ λνκίδεηλ ἑαπηῶ  

θαὶ ζπγγελὲο ηὸ θαηλφκελνλ, νδὲ ηὸ 

θψλεηνλ ὁ ηνηνῦηνο ὡο ἀιιφηξηνλ  

ηο ἰδίαο ὄςεηαη θχζεσο· εἴπεξ βιέπεη θαὶ 

ἐλ θπηνῖο ηὸ ἀλζξψπηλνλ,  

ἀιι᾿ νδὲ πξὸο αηὸλ ἀλππφπησο ἕμεη ηὸλ 

βφηξπλ ηὸλ ἐπὶ ηῆ ρξείᾳ  

ηο δσο γεσξγνχκελνλ. Καὶ γὰξ θαὶ αηὸο 

ηλ θπνκέλσλ ἐζηίλ·  

θπηὰ δὲ κῖλ θαὶ ηὰ ηλ ἀζηαρχσλ 

γελλήκαηα, δη᾿ ὧλ ηξεθφκεζα. 

»Πο νὖλ ἐπάμεη ηὴλ δξεπάλελ ἀζηαρχσλ 

ηνκῆ; πο δὲ ἀπνζιίςεη  

ηὸλ βφηξπλ, ἠ ἀλνξχμεη ηο ἀξνχξαο ηὴλ 

ἄθαλζαλ, ἠ ηὸ ἄλζνο δξέςεη,  

ἠ ζεξεχζεη ηνὺο ὄξληζαο, ἠ ἀπὸ μχισλ 

ἀλαθαχζεη ππξὰλ, ἄδεινλ ὂλ  

εἰ κὴ θαηὰ ζπγγελλ, ἠ πξνγφλσλ, ἠ 

ὁκνθχισλ,  ρεὶξ θέξεηαη, θαὶ  

δηὰ ηνῦ ζψκαηνο αηλ ἠ ηὸ πῦξ 

ἀλάπηεηαη, ἠ ὁ θξαηὴξ θηξληαη, ἠ  

απφ ηελ πίζηε ηεο Δθθιεζίαο,  

ηζρπξηδφκαζηε φηη είλαη θαιφ λα δερζνχκε 

απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ κε  

ρξηζηηαλψλ θηινζφθσλ ηφζν κφλν, ψζηε λα 

δείμνπκε φηη ζπκθσλνχλ θη απηνί  

θαηά θάπνην ηξφπν κε ην δφγκα ηεο 

αλαζηάζεσο. Καζψο, ην λα ιέλε απηνί φηη,  

κεηά ηε δηάιπζε ηνπ ζψκαηνο, εηζέξρεηαη 

πάιη ε ςπρή ζε άιια ζψκαηα,  

δελ αληίθεηηαη πνιχ απφ ηελ δηθή καο 

ειπηδφκελε αλάζηαζε. Γηφηη θαη ε δηθή  

δηδαζθαιία ιέεη φηη ην ζψκα ζπλίζηαηαη, θαη 

ηψξα θαη κεηά απ’ απηή ηε δσή,  

απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ. 

»Καη ζπκθσλεί κε ηνπο εθηφο ρξηζηηαληζκνχ 

ζνθνχο. Γηφηη δελ κπνξνχλ λα  

επηλνήζνπλ άιιν ηξφπν ζπζηάζεσο ηεο 

θχζεσο ηνπ ζψκαηνο εθηφο απφ ηε  

ζπλδξνκή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ δηαθνξά καο 

είλαη ηφζε, φζν ιέκε εκείο φηη ην ίδην  

ζψκα ζπγθξνηείηαη πάιη γχξσ απφ ηελ ςπρή 

θαη απνηειείηαη απφ ηα ίδηα  

ζηνηρεία. Δθείλνη βέβαηα πηζηεχνπλ φηη ε 

ςπρή μεπέθηεη ζε θάπνηα άιια  

ζψκαηα, είηε ινγηθά είηε άινγα είηε ρσξίο 

αηζζήζεηο. Παξαδέρνληαη φηη ηα  

ζψκαηα ζπλίζηαληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θφζκνπ, αιιά δηαθσλνχλ ζην φηη δελ  

πηζηεχνπλ φηη ηα (αλαζηεκέλα) ζψκαηα 

γίλνληαη πάιη απφ ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ  

ελψζεθαλ κε ηελ ςπρή ζηελ επίγεηα δσή. 

Δπνκέλσο, ην φηη δελ είλαη  

απίζαλν λα εηζέιζεη ε ςπρή πάιη ζην ζψκα, 

ην βεβαηψλεη ε θνζκηθή  

θηινζνθία. Καη ηψξα είλαη θαηξφο λα 

δηαιχζνπκε ην αζχζηαην ηεο δηθήο ηνπο  

πίζηεσο θαη λα θαλεξψζνπκε ηελ αιήζεηα, 

φζν είλαη δπλαηφλ, κε ηα  

επηρεηξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εχινγα απφ 

ηε ζπλέρεηα ηεο ζπδεηήζεψο καο. 

»Πνηά είλαη, ινηπφλ, ηα επηρεηξήκαηά καο γη’ 

απηφ; Δθείλνη πνπ ηνπνζεηνχλ ηελ  

ςπρή ζε δηάθνξα ζψκαηα, κνπ θαίλεηαη φηη 

ζπγρένπλ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο.  
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 ηξνθὴ παξαζθεπάδεηαη; 

»Σὸ γὰξ νἴεζζαη δη᾿ ἑθάζηνπ ηνχησλ ηὴλ 

ςπρὴλ ηνῦ ἀλζξψπνπ  

γίλεζζαη θπηὸλ ἠ δνλ, ζεκεῖα δὲ κὴ 

ἐπηθεῖζζαη, πνῖνλ κὲλ ηὸ ἐμ  

ἀλζξψπνπ θπηὸλ ἠ δνλ, πνῖνλ δὲ ηὸ 

ἑηέξσο γηλφκελνλ, πξὸο πάληα  

θαηὰ ηὸ ἶζνλ ὁ ηῆ ηνηαχηῃ πξνεηιεκκέλνο 

πνιήςεη δηαηεζήζεηαη,  

ὡο θαη᾿ ἀλάγθελ, ἠ θαὶ θαη᾿ αηλ ηλ ἐλ 

ηῆ θχζεη δψλησλ  

ἀλζξψπσλ ἀπελο ἔρεηλ, ἠ εἴπεξ ἐπὶ ηλ 

ὁκνθχισλ πξὸο  

θηιαλζξσπίαλ ἐθ θχζεσο ῥέπνη, ὁκνίσο 

αηὸλ δηαθεῖζζαη πξὸο πλ  

ἔκςπρνλ, θἂλ ἐλ ἑξπεηνῖο, θἂλ ἐλ ζεξίνηο 

ηχρνη· 

»ἀιιὰ θἂλ ἐλ ὕιῃ δέλδξνλ γίλεηαη, ὁ ηὸ 

δφγκα ηνῦην παξαδεμάκελνο,  

δκνλ ἀλζξψπσλ ηὰ δέλδξα νἰήζεηαη. Σίο 

νὖλ ὁ ηνηνῦηνο βίνο ἠ πξὸο  

πάληα ειαβο δηὰ ηὸ ὁκφθπινλ, ἠ θαὶ 

πξὸο ηνὺο ἀλζξψπνπο ἀπελο  

δηὰ ηὴλ ἐπὶ ηλ ἄιισλ ἀδηαθνξίαλ ἔρνληνο; 

Οθνῦλ ἀπφβιεηνο ἐθ  

ηλ εἰξεκέλσλ ὁ ηνηνῦηνο ἂλ εἴε ιφγνο, 

πνιιλ θαὶ ἄιισλ ηο  

ηνηαχηεο κο πνιήςεσο θαηὰ ηὸ εὔινγνλ 

ἀπαγφλησλ. 

72. »Ἤθνπζα γὰξ ηλ ηνηαῦηα 

δνγκαηηδφλησλ, ὅηη ἔζλε ηηλὰ ηλ  

ςπρλ ἀπνηίζεηαη ἐλ ἰδηαδνχζῃ ηηλὶ 

πνιηηείᾳ πξὸο ηὴλ ἐλ ζψκαηη  

δσὴλ βηνηεχνληα, ἐλ ηῶ ιεπηῶ ηε θαὶ 

εθηλήηῳ ηο θχζεσο ἑαπηλ  

ηῆ ηνῦ παληὸο ζπκπεξηπνινῦληνο δηλήζεη, 

ῥνπῆ δέ ηηλη ηῆ πξὸο θαθίαλ  

πηεξνῤῥννχζαο ηὰο ςπρὰο ἐλ ζψκαηη 

γίλεζζαη· πξηνλ κὲλ  

ἀλζξψπνηο, εἶζ᾿ νὕησο δηὰ ηο πξὸο ηὰ 

ἄινγα ηλ παζλ ὁκηιίαο,  

κεηὰ ηνῦ ἀλζξσπίλνπ βίνπ ἐγρψξεζηλ 

ἀπνθηελνῦζζαη, θἀθεῖζελ κέρξη  

Αλακεηγλχνπλ θαη κπεξδεχνπλ φια ηηο 

ηδηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, ηελ αινγία, ηε  

ινγηθφ, ηηο αηζζήζεηο, ηελ έιιεηςε 

αηζζήζεσλ· εθφζνλ απηέο αλαθαηεχνληαη  

ε κία κε ηελ άιιε, δελ ηαμηλνκνχληαη κεηαμχ 

ηνπο ζχκθσλα κε θάπνηα θπζηθή  

ζεηξά. 

Γηφηη, δέρνληαη φηη πξψηα ε ςπρή, κε ηελ 

πεξηβνιή ηνπ ηάδε κνξθήο ζψκαηνο,  

γίλεηαη ινγηθή θαη έρεη λνπ· ζηε ζπλέρεηα 

φκσο, δεη ζηηο θσιηέο ησλ  

εξπεηψλ ή δεη ζηελ αγέιε αξπαθηηθψλ ή 

γίλεηαη δψν αρζνθφξν  

ή ζαξθνβφξν ή ζαιάζζην· ή πέθηεη ζηελ 

θαηάζηαζε απηψλ πνπ δελ έρνπλ  

αηζζήζεηο, δειαδή θπηφ κε ξίδεο ή ρσξίο 

απηέο, ή βιαζηφο πνπ βγάδεη  

θιαδηά θη απ’ απηά βγαίλνπλ άλζε ή αγθάζηα 

ή θαξπφο θαιφο  

ή δειεηεξηψδεο· φια απηά δελ ζεκαίλνπλ 

ηίπνηε άιιν παξά φηη φια  

ηαπηίδνληαη θαη φηη φια ηα φληα έρνπλ κία 

θχζε πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε  

ζπγρχζεσο θαη αδηάθξηηεο θνηλσλίαο κε ηνλ 

εαπηφ ηεο, αθνχ θακηά ηδηφηεηα  

ηεο δελ μερσξίδεη ην έλα νλ απφ ην άιιν. 

»Δθείλνο πνπ ιέεη φηη ην ίδην νλ γίλεηαη θαη 

φια ηα άιια, δειψλεη φηη ζέιεη φια  

λα είλαη έλα· αθνχ ε εκθαλήο δηαθνξά ησλ 

φλησλ δελ εκπνδίδεη ζε ηίπνηε ηελ  

αλάκημε εθείλσλ πνπ δελ αλακεηγλχνληαη. 

Γείρλεη φηη είλαη αλάγθε, αθφκε θη  

αλ δεη έλα δειεηεξηψδεο ή ζαξθνθάγν δψν, 

λα ην ζεσξεί νκφθπιν θαη  

ζπγγεληθφ κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφο πνπ έρεη 

απηέο ηηο απφςεηο νχηε ην θψλεην  

ζεσξεί ζαλ μέλν ζηε θχζε ηνπ. Δάλ πηζηεχεη 

φηη ν άλζξσπνο γίλεηαη θαη θπηφ,  

αθφκε θαη ηα ζηαθχιηα, πνπ ηα θαιιηεξγεί 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο δσήο ηνπ, ζα ηα  

ππνςηάδεηαη! Γηφηη θαη απηφο απφ ηα θπηά 

πξνέξρεηαη· θπηά, επίζεο, είλαη  

θαη ηα γελλήκαηα ησλ ζηηεξψλ, κε ηα νπνία 
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ηο θπζηθο ηαχηεο θαὶ ἀλαηζζήηνπ 

θαηαπίπηεηλ δσο, ὡο ηὸ ηῆ θχζεη  

ιεπηὸλ θαὶ εθίλεηνλ, ὅπεξ ἐζηὶλ  ςπρὴ, 

πξηνλ κὲλ ἐκβξηζέο ηε θαὶ  

θαησθεξὲο γίλεζζαη ηνῖο ἀλζξσπίλνηο 

ζψκαζη δηὰ θαθίαο  

εἰζνηθηδφκελνλ· εἶηα ηο ινγηθο δπλάκεσο 

ἀπνζβεζζείζεο ηνῖο ἀιφγνηο  

ἐκβηνηεχεηλ· ἐθεῖζελ δὲ θαὶ ηο ηνηαχηεο 

ηλ αἰζζήζεσλ ράξηηνο  

ἀθαηξεζείζεο, ηὴλ ἀλαίζζεηνλ ηαχηελ 

δσὴλ ηὴλ ἐλ θπηνῖο  

κεηαιακβάλεηλ· ἀπὸ ηνχηνπ δὲ πάιηλ δηὰ 

ηλ αηλ ἀληέλαη βαζκλ,  

θαὶ πξὸο νξάληνλ ρξνλ ἀπνθαζίζηαζζαη. 

73. »Σὸ δὲ ηνηνῦηνλ δφγκα ηνῖο θαὶ 

κεηξίσο θξίλεηλ ἐπεζθεκκέλνηο  

αηφζελ ἐιέγρεηαη, κεδεκίαλ ἔρεηλ ἐλ 

ἑαπηνῖο ζηάζηλ. Δἰ γὰξ ἀπὸ ηο  

νξαλίαο δσο δηὰ θαθίαο ἐπὶ ηὸλ μπιψδε 

βίνλ  ςπρὴ θαηαζχξεηαη,  

ἀπὸ ηνχηνπ δὲ πάιηλ δη᾿ ἀξεηο ἐπὶ ηὸλ 

νξάληνλ ἀλαηξέρεη,  

εξίζθεηαη ὁ ιφγνο αηλ ἀπνξλ, ὅ ηη 

πξνηηκφηεξνλ νἴεηαη, εἴηε ηὴλ  

μπιίλελ, εἴηε ηὴλ νξαλίαλ δσήλ. 

»Κχθινο γάξ ηίο ἐζηη δηὰ ηλ ὁκνίσλ 

πεξηρσξλ, ἀεὶ ηο ςπρο,  

ἐλ ᾧπεξ ἂλ ᾖ, ἀζηαηνχζεο. Δἰ γὰξ ἐθ ηο 

ἀζσκάηνπ δσο πξὸο ηὴλ  

ζσκαηηθὴλ ἀλαπίπηεη, θαὶ ἐθ ηαχηεο πξὸο 

ηὴλ ἀλαίζζεηνλ· ἐθεῖζελ δὲ  

πάιηλ πξὸο ηὴλ ἀζψκαηνλ ἀλαηξέρεη, νδὲλ 

ἕηεξνλ ἠ ἀδηάθξηηνο  

θαθλ ηε θαὶ ἀγαζλ ζχγρπζηο παξὰ ηνῖο 

ηαῦηα δνγκαηίδνπζηλ  

πνλνεῖηαη. Οὔηε γὰξ  νξαλία δηαγσγὴ 

ἐλ ηῶ καθαξηζκῶ δηακέλεη,  

εἴπεξ θαθία ηλ ἐθεῖ δψλησλ θαζάπηεηαη· 

νὔηε ηὰ μχια ηο ἀξεηο  

ἀκνηξήζεη, εἴπεξ ἐληεῦζελ κὲλ ἐπὶ ηὸ 

ἀγαζὸλ παιηλδξνκεῖλ νἴνληαη ηὴλ  

ςπρὴλ, ἐθεῖζελ δὲ ηνῦ θαηὰ θαθίαλ 

ηξεθφκαζηε. 

»Πψο, ινηπφλ, ζα πάξεη ην δξεπάλη γηα λα 

ζεξίζεη ηα ζηάρπα; Πψο ζα παηήζεη  

ηα ζηαθχιηα ή ζα μεξξηδψζεη η’ αγθάζηα απφ 

ην ρσξάθη ή ζα θφςεη ηα άλζε  

ή ζα θπλεγήζεη πνπιηά ή ζ’ αλάςεη θσηηά κε 

μχια, αθνχ δελ γλσξίδεη αλ ην  

ρέξη ηνπ πςψλεηαη γηα λα ζθνηψζεη θάπνηνλ 

ζπγγελή ή πξφγνλν ή νκφθπιφ ηνπ;  

Γελ γλσξίδεη αλ αλάβεη θσηηά ή γεκίδεη ην 

πνηήξη ή εηνηκάδεη θαγεηφ κε ην  

ζψκα θάπνηνπ απ’ απηνχο; 

»Γηφηη, εθφζνλ δέρεηαη φηη, κέζα απφ ην 

θαζέλα απ’ απηά, ε ςπρή ηνπ  

αλζξψπνπ γίλεηαη θπηφ ή δψν θαη δελ 

ππάξρνπλ ζεκάδηα αλαγλψξηζεο πνηφ  

θπηφ ή δψν θαηάγεηαη απφ άλζξσπν θαη πνηφ 

πξνέξρεηαη απφ άιιε αηηία,  

αλαγθαζηηθά απηφο πνπ δέρεηαη απηή ηε 

ζεσξία πξέπεη ζ’ φια λα δείρλεη ίδηα  

ζπκπεξηθνξά. Τπνρξεσηηθά, ή ζα 

ζπκπεξηθέξεηαη κε αγέλεηα πξνο φινπο  

φζνη είλαη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο, ή, 

εάλ έρεη κέζα ηνπ θπζηθή αγάπε  

γηα ηνπο νκνθχινπο ηνπ, ζα δείρλεη ίδηα 

ζπκπεξηθνξά ζε θάζε έκςπρν νλ,  

είηε εξπεηφ είηε άγξην ζεξίν. 

Αιιά, θη αλ εθείλνο πνπ δέρεηαη απηή ηε 

ζεσξία έιζεη ζε δάζνο απφ δέλδξα,  

ζα λνκίζεη ηα δέλδξα σο πιήζνο απφ 

αλζξψπνπο. Σί είδνπο δσή ζα είλαη απηή,  

φηαλ ή ζα ηα ζέβεηαη φια σο νκφθπια ή ζα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζθιεξά πξνο ηνπο  

αλζξψπνπο, αθνχ δελ ζα βιέπεη δηαθνξά 

ηνπο κε ηα άιια φληα. Ζ ζεσξία,  

ινηπφλ, απηή απ’ φζα είπακε είλαη αβάζηκε, 

θαζψο θαη πνιινί άιινη ιφγνη  

ζπλεγνξνχλ γηα ηελ απφξξηςή ηεο. 

Γηφηη άθνπζα απ απηνχο πνπ αζπάδνληαη 

απηέο ηηο ζεσξίεο, φηη πιήζνο ςπρψλ,  

πξηλ ηε ζσκαηηθή δσή (επίγεηα), δνπλ ζε 

θάπνηα ηδηαίηεξε πνιηηεία· κε ηελ  
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ἀλάξρεζζαη. 

74. »Δἰ γὰξ ἐλ ηῶ νξαλῶ  ςπρὴ 

ζπκπεξηπνινῦζα ηῆ θαθίᾳ  

ζπκπιέθεηαη, θαὶ δηὰ ηαχηεο ἐπὶ ηὸλ ιψδε 

θαζειθπζζεῖζα βίνλ,  

ἀλσζεῖηαη πάιηλ ἐληεῦζελ ἐπὶ ηὴλ ἐλ ὕςεη 

δηαγσγήλ· ἄξα ηὸ ἔκπαιηλ  

παξ᾿ ἐθείλσλ θαηαζθεπάδεηαη, ηὸ ηὴλ κὲλ 

ιηθὴλ δσὴλ θαθίαο εἶλαη  

θάζαξζηλ, ηὴλ δὲ ἀπιαλ πεξηθνξὰλ θαθλ 

ἀξρεγὸλ θαὶ αἰηίαλ ηαῖο  

ςπραῖο γίλεζζαη, εἴπεξ ἐληεῦζελ δη᾿ ἀξεηο 

πηεξνθπήζαζαη  

κεηεσξνπνξνῦζηλ, ἐθεῖζελ δὲ δηὰ θαθίαο 

ηλ πηεξλ ἐθπηπηφλησλ  

ρακαηπεηεῖο πξφζγεηνη γίλνληαη, ηῆ 

παρχηεηη ηο ιηθο  

θαηακηγλχκελαη θχζεσο. 

»Καὶ ν κέρξη ηνχησλ ἵζηαηαη ηλ 

ηνηνχησλ δνγκάησλ  ἀηνπία,  

ηῶ ἀληεζηξάθζαη πξὸο ηνλαληίνλ ηὰο 

πνιήςεηο. Ἀιι᾿ νδὲ αηὴ  

παγία δηακέλεη κέρξη πάλησλ αηνῖο  

πφλνηα. Δἰ γὰξ ἄηξεπηνλ ηὴλ  

νξάληνλ ιέγνπζη θχζηλ, πο ρψξαλ ἔρεη ἐλ 

ηῶ ἀηξέπηῳ ηὸ πάζνο;  

Καὶ εἰ ἐκπαζὴο  θάησ θχζηο, πο ἐλ ηῶ 

παζεηῶ θαηνξζνῦηαη   

ἀπάζεηα; Ἀιιὰ θπξνῦζη ηὰ ἄκηθηα, θαὶ 

ἑλνῦζη ηὰ ἀθνηλψλεηα,  

ἐλ πάζεη ηὸ ἄηξεπηνλ, θαὶ ἐλ ηῶ ηξεπηῶ 

πάιηλ θαζνξληεο ηὴλ  

ἀπάζεηαλ. Καὶ νδὲ ηνχηνηο εἰζαεὶ 

δηακέλνπζηλ· ἀιι᾿ ὅζελ ηὴλ ςπρὴλ  

δηὰ θαθίαο ἀπῴθεζαλ, ἐθεῖζε πάιηλ αηὴλ 

ὡο ἀζθαι θαὶ ἀθήξαηνλ  

δσὴλ ἐθ ηο ιηθο ἀλνηθίδνπζηλ, ὥζπεξ 

ἐπηιαζφκελνη ηὸ ἐθεῖζελ αηὴλ  

 θαθία βξχζαζα ηῆ θάησ θαηακηρζλαη 

θχζεη. 

75. »Ἥ ηε νὖλ δηαβνιὴ ηνῦ ηῆδε βίνπ, θαὶ 

ὁ ηλ νξαλίσλ ἔπαηλνο ἐλ  

ἀιιήινηο ζπγρένληαη θαὶ ἀλσθεξνῦληαη, 

ιεπηή θαη επθίλεηε θχζε ηνπο πεξηθέξνληαη, 

πεηψληαο καδί κε ηε θίλεζε ηνπ  

ζχκπαληνο· αιιά, εμαηηίαο θάπνηαο ξνπήο 

ησλ ςπρψλ πξνο ηελ θαθία, ράλνπλ  

ηηο πηέξπγέο ηνπο θαη κπαίλνπλ κέζα ζε 

ζψκα. ηελ αξρή, εηζέξρνληαη ζε  

ζψκαηα αλζξψπσλ· έπεηηα φκσο, κεηά ην 

ηέινο ηεο αλζξψπηλεο δσήο,  

επεηδή κεηέρνπλ ζηα άινγα πάζε, 

απνθηελψλνληαη, θαη απφ θεη  

πέθηνπλ ζ ηελ αλαίζζεηε θπζηθή θαηάζηαζε 

ηεο δσήο. Έηζη, ε απφ ηε  

θχζε ηεο ιεπηή θαη επθίλεηε ςπρή πξψηα 

γίλεηαη βαξεηά θαη πέθηεη  

πξνο ηα θάησ, επεηδή ιφγσ ηεο θαθίαο 

εηζέξρεηαη ζηα αλζξψπηλα ζψκαηα.  

Έπεηηα, φηαλ ραζεί ε ινγηθή ηεο δχλακε, δεη 

αλάκεζα ζηα άινγα δψα.  

Καη απφ θεη, αθνχ ηεο αθαηξεζεί θη απηή ε 

ράξε ησλ αηζζήζεσλ,  

κεηαβαίλεη ζηε δσή ησλ θπηψλ, πνπ δελ 

έρνπλ νχηε αηζζήζεηο.  

Σέινο, θη απ’ απηή ηελ θαηάζηαζε αλεβαίλεη 

πάιη ηηο ίδηεο βαζκίδεο ηεο δσήο,  

θαη απνθαζίζηαηαη ζηνλ ηφπν ηνπ νπξαλνχ. 

»Απηή ε δηδαζθαιία, θαη γηα εθείλνπο πνπ 

έρνπλ κέηξηα θξίζε (ινγηθή),  

απνδεηθλχεηαη φηη δελ έρεη κέζα ηεο θακία 

βάζε. Γηφηη, εάλ ε ςπρή  

θαηξαθπιά εμαηηίαο ηεο θαθίαο απφ ηελ 

νπξάληα δσή ζηε δσή ησλ θπηψλ,  

θαη απ’ απηή, κέζσ ηεο αξεηήο, αλεβαίλεη 

πάιη ζηα νπξάληα,  

ηφηε ν λνπο ηνπο βξίζθεηαη ζε ακεραλία, ηί 

λα ζεσξεί πξνηηκφηεξν, ηε θπηηθή  

ή ηελ νπξάληα δσή! 

Γηφηη γίλεηαη κηα θπθιηθή πνξεία απφ φκνηεο 

θαηαζηάζεηο· θαη ε ςπρή, φπνπ  

θη αλ είλαη, βξίζθεηαη ζε αζηάζεηα. Δάλ, 

δειαδή, πέθηεη ε ςπρή απφ ηελ  

αζψκαηε ζηε ζσκαηηθή δσή, απ’ απηήλ ζηελ 

αλαίζζεηε, θαη απφ θεη πάιη  

αλεβαίλεη ζηελ αζψκαηε, φια απηά ηίπνηε 

άιιν δελ ζεκαίλνπλ, γη’απηνχο πνπ  
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ηνῦ κὲλ δηαβεβιεκέλνπ θαηὰ  

ηὴλ ἐθείλσλ δφμαλ πξὸο ηὸ θαιὸλ 

θαζεγνπκέλνπ· ηνῦ δὲ πξὸο  

θξείηηνλνο πεηιεκκέλνπ ηὴλ ἀθνξκὴλ 

ἐλδηδφληνο ηῆ ςπρῆ ηο πξὸο  

ηὸ ρεῖξνλ ῥνπο. 

76. »Οθνῦλ ἐθβιεηέα ηλ ηο ἀιεζείαο 

δνγκάησλ πζα  

πεπιαλεκέλε ηε θαὶ ἀζηαηνῦζα πεξὶ ηλ 

ηνηνχησλ πφιεςηο· κήζ᾿  

ὅζνη θαηαβαίλεηλ ἐθ γπλαηθείσλ ζσκάησλ 

πξὸο ηὴλ ἀλδξψδε δσὴλ  

ηὰο ςπρὰο δνθείε ηὸ ἔκπαιηλ ἐλ γπλαημὶ 

γίλεζζαη ηὰο ηλ ἀλδξηθλ  

ζσκάησλ ρσξηζζείζαο ςπρὰο, ἠ θαὶ πξὸο 

ἄλδξαο ἐμ ἀλδξλ  

κεηαβαίλεηλ, θαὶ γπλαῖθαο ἐθ γπλαηθλ 

γίλεζζαη ιέγνπζηλ, ὡο ηο  

ἀιεζείαο ἐζηνραζκέλνπο ἀθνινπζήζσκελ. 

»Ὁ κὲλ γὰξ πξφηεξνο ν κφλνλ ηῶ ἄζηαηνο 

θαὶ ἀπαηειὸο εἶλαη  

ἀπεδνθηκάζζε ὁ ιφγνο, αηὸο ἐλ ἑαπηῶ 

πξὸο ηὰο ἐλαληίαο πνιήςεηο  

πεξηηξεπφκελνο, ἀιι᾿ ὅηη θαὶ ἀζεβο ἔρεη, 

κεδὲλ ηλ ὄλησλ εἰο γέλεζηλ  

ἄγεζζαη δνγκαηίδσλ, θαὶ θαθίαο ηῆ 

ἑθάζηνπ θχζεη ηὴλ ἀξρὴλ  

ἐλδηδνχζεο. Δἰ γὰξ νὔηε ἄλζξσπνη, νὔηε 

θπηὰ, νὔηε βνζθήκαηα,  

κὴ ςπρο ἄλσζελ ἐπὶ ηαῦηα ἐκπεζνχζεο 

θχνληαη·  δὲ πηζηο δηὰ  

θαθίαο γίλεηαη, ἄξα θαηάξρεηλ νἴνληαη ηὴλ 

θαθίαλ ηο ηλ ὄλησλ  

ζπζηάζεσο. 

77. »Καί πσο ζπκβαίλεη θαηὰ ηὸλ αηὸλ 

ρξφλνλ ἀκθφηεξα, θαὶ  

ἄλζξσπνλ ἐθ γάκνπ θχεζζαη, θαὶ ηο 

ςπρο ηὴλ θαηάπησζηλ ηῆ ηνῦ  

γάκνπ ζπκβαίλεηλ ζπνπδῆ. Καὶ ηὸ ἔηη 

ηνχηνπ παξαινγψηεξνλ, εἰ ἔαξη  

ηὰ πνιιὰ ηο ἀιφγνπ θχζεσο ζπλδπάδεηαη, 

ἆξ᾿ νὖλ ἔζηηλ εἰπεῖλ ὅηη  

θαὶ ηῆ ἄλσ πεξηθνξᾶ ηὸ ἔαξ ἐκθχεζζαη ηὴλ 

ηα δέρνληαη, παξά αδπλακία δηαθξίζεσο ησλ 

θαθψλ απφ ηα αγαζά, θαη ζχγρπζε.  

Γηφηη, νχηε ε νπξάληα δσή κπνξεί λα 

παξακείλεη επηπρηζκέλε, εθφζνλ  

ε θαθία επεξεάδεη φζνπο δνπλ εθεί· νχηε ηα 

δέλδξα ζα είλαη ακέηνρα ζηελ  

αξεηή, επεηδή πηζηεχνπλ φηη απ’ απηήλ ηε 

(θπηηθή) δσή αξρίδεη πάιη ε ςπρή λα  

επηζηξέθεη ζην αγαζφ, ελψ απφ θεη αξρίδεη 

ηε δσή ηεο θαθίαο. 

»Δάλ, πξάγκαηη, ε ςπρή πεξηθεξφκελε ζηνλ 

νπξαλφ ζπλδέεηαη κε  

ηελ θαθία, θαη εμαηηίαο ηεο θαθίαο πάιη, ελψ 

έρεη παξαζπξζεί ζηελ πιφθξνλα  

δσή, αλεβαίλεη απφ θάησ πξνο ηελ πςειή 

δσή, είλαη επφκελν εθείλνη λα έρνπλ  

αληίζεηε πίζηε (κε καο): ε πιηθή δσή (γη’ 

απηνχο) απνηειεί ζηάδην θαζάξζεσο  

απφ ηελ ηελ θαθία, ελψ ε δσή ζηνλ νπξαλφ 

γίλεηαη γηα ηηο ςπρέο πξσηαίηηα ηεο  

θαθίαο. Γηφηη, (νη ςπρέο) απφ ηελ παξνχζα 

δσή κε ηελ αξεηή βγάδνπλ θηεξά  

θαη αλεβαίλνπλ ζηνλ νπξαλφ, ελψ απφ θεη 

(νπξαλφ) κε ηελ θαθία ράλνπλ ηα  

θηεξά ηνπο, πξνζγεηψλνληαη ρακειά ζηε γε 

θαη αλαθαηεχνληαη κε ηελ  

παρχηεηα ηεο πιηθήο θχζεσο. 

Καη δελ ζηακαηά κέρξηο εδψ ε αληίθαζε 

απηψλ ησλ ζεσξηψλ, ζηελ  

αληηζηξνθή δειαδή ησλ δνγκάησλ πξνο ην 

αληίζεην. Αθφκε, θη απηή ηνπο ε  

άπνςε δελ κέλεη ζηαζεξή ζε φια έσο ην 

ηέινο. Γηφηη, εάλ ζεσξνχλ άηξεπηε  

ηελ νπξάληα θχζε, πψο εηζρσξεί πάζνο ζην 

άηξεπην; Καη εάλ είλαη  

εκπαζήο ε επίγεηα θχζε, πψο είλαη δπλαηφλ 

κέζα ζην πάζνο λα θαηνξζψλεηαη  

ε απάζεηα; Αιιά απηνί αλακεηγλχνπλ ηα 

άκηθηα θαη ελψλνπλ ηα αθνηλψλεηα·  

απνδίδνπλ ζην πάζνο ην άηξεπην, θαη 

αληίζεηα ζην ηξεπηφ ηελ απάζεηα.  

Οχηε κέλνπλ ζηαζεξνί ζ’ απηέο ηηο απφςεηο 

γηα πάληνηε. Αιιά, απ’ φπνπ  

εμφξηζαλ ηελ ςπρή κε ηελ θαθία, εθεη πάιη 
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θαθίαλ πνηεῖ, ὥζηε  

ζπκβαίλεη ὁκνῦ ηε ηνῦ θαθνῦ ηὰο ςπρὰο 

πιεξνπκέλαο πίπηεηλ, θαὶ ηὰο  

γαζηέξαο ηλ ἀιφγσλ θπΐζθεζζαη; 

»Σί δ᾿ ἂλ εἴπῃ ηηο πεξὶ ηνῦ γεσπφλνπ ηνῦ 

θαηαπεγλχνληνο ηῆ γῆ ηὰο  

ηλ θπηλ ἀπνζπάδαο; Πο  ηνχηνπ ρεὶξ 

ζπγθαηέρσζε ηῶ θπηῶ  

ηὴλ ἀλζξσπίλελ ςπρὴλ, ζπληξερνχζεο 

πηεξνῤῥπήζεσο ηῆ ηνῦ  

ἀλζξψπνπ πξὸο ηὴλ θπηείαλ ὁξκῆ; Σὸ αηὸ 

ηνίλπλ ἄηνπνλ θαὶ ἐπὶ  

ηνῦ ἑηέξνπ ηλ ιφγσλ, ἐπὶ ηὸ νἴεζζαη ηὴλ 

ςπρὴλ ηὰο ζπλφδνπο ἐλ  

ζπδπγίᾳ δψλησλ πεξηεξγάζαζζαη, ἠ ηὰο 

ινρείαο ἐπηηεξεῖλ, ἵλα ηνῖο  

θπνκέλνηο ζψκαζηλ ἐπεηζθξηζζηλ. 

»Δἰ δὲ ἀπείπνη ὁ ἀλὴξ ηὸλ γάκνλ,  δὲ γπλὴ 

ἑαπηὴλ ηο ηλ ὀδπλλ  

ἀλάγθεο ἐιεπζεξψζεηελ, ἆξ᾿ ν βαξήζεη 

ηὴλ ςπρὴλ  θαθία; Οθνῦλ ὁ  

γάκνο ηῆ ἄλσ θαθίᾳ ηὸ θαηὰ ηλ ςπρλ 

ἐλδψζηκνλ δίδσζηλ, ἠ θαὶ  

δίρα ηνχηνπ θαζάπηεηαη ηο ςπρο  πξὸο 

ηὸ ἐλαληίνλ ζρέζηο;  

Οθνῦλ ἄνηθνο ἐλ ηῶ κέζῳ θαὶ ἀιηηο  

ςπρὴ πεπιαλήζεηαη, ηλ κὲλ  

νξαλίσλ ἀπνῤῥπεῖζα, ζψκαηνο δὲ ἂλ 

νὕησ ηχρνη πξὸο πνδνρὴλ  

ἀκνηξήζαζα; 

78. »Δἶηα θαὶ πο δηὰ ηνχησλ ἐπηζηαηεῖλ ηὸ 

Θεῖνλ ηλ ὄλησλ  

πνλνήζνπζη, ηῆ ηπραίᾳ ηαχηῃ θαὶ ἀιφγῳ 

ηλ ςπρλ θαηαπηψζεη  

ηὰο ἀξρὰο ηο ἀλζξσπίλεο ἀλαηηζέληεο 

δσο; Ἀλάγθε γὰξ πζα ηῆ  

ἀξρῆ θαὶ ηὰ κεηὰ ηαχηελ ζπκθψλσο ἔρεηλ. 

Δἰ γὰξ ἐθ ζπληπρίαο  

αηνκάηνπ ηηλὸο ὁ βίνο ἢξμαην, ηπραία 

πάλησο θαὶ  θαη᾿ αηφλ  

δηέμνδνο γίλεηαη. 

»Καὶ κάηελ ηο ζείαο δπλάκεσο νἱ ηνηνῦηνη 

ηελ εγθαζηζηνχλ, απφ ηελ πιηθή  

ζηελ αζθαιή θαη απείξαρηε δσή· ζαλ λα 

ιεζκφλεζαλ φηη απν θεη πήγαζε ε  

θαθία θαη αλακείρζεθε κε ηελ θαηψηεξε 

θχζε. 

»Σφζν, ινηπφλ, ε θαηάθξηζε ηεο παξνχζεο 

δσήο φζν θαη ν έπαηλνο ηεο  

επνπξάληαο ζπγρένληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

κπεξδεχνληαη· δηφηη, ζχκθσλα κε ηελ  

άπνςή ηνπο, ν θαηαθξηηένο (επίγεηνο βίνο) 

νδεγεί ζην θαιφ· ελψ απηφο  

πνπ ζεσξείηαη αθνξκή γηα ην θαιχηεξν, 

παξέρεη ζηελ ςπρή ξνπή πξνο ην  

ρεηξφηεξν. 

»Γη’ απηφ πξέπεη λα απνξξηθζεί απφ ηελ 

αιεζηλή δηδαζθαιία ηεο πίζηεσο θάζε  

πιαλεκέλε θαη αβάζηκε ζεσξία γη’ απηά ηα 

ζέκαηα. Οχηε ζα ζεσξήζνπκε  

αιεζηλέο ηηο ηδέεο εθείλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

φηη νη ςπρέο κεηαβαίλνπλ απφ ηα  

γπλαηθεία ζψκαηα ζηελ αλδξηθή δσή· θαη ην 

αληίζηξνθν, νη ςπρέο πνπ έθπγαλ  

απφ αλδξηθά ζψκαηα πεγαίλνπλ ζε γπλαίθεο, 

ή κεηαβαίλνπλ απφ άλδξεο ζε  

άλδξεο θαη απφ γπλαίθεο ζε άιιεο γπλαίθεο. 

»Πξάγκαηη, ε πξψηε ζεσξία 

απνδνθηκάζηεθε φρη κφλνλ σο αβάζηκε  

θαη πιαλεξή –δηφηη πεξηέρεη κέζα ηεο 

αληηθάζεηο–, αιιά  

είλαη θαη αζεβήο, δηφηη δηδάζθεη φηη θαλέλα 

νλ δελ δεκηνπξγείηαη,  

εάλ ε θαθία δελ δψζεη ηελ αξρή ηεο θχζεσο 

ηνπ θαζελφο.  

Δάλ, ινηπφλ, νχηε νη άλζξσπνη νχηε ηα θπηά 

νχηε ηα δψα δελ γελληνχληαη,  

αλ δελ εθπέζεη απφ ηα πάλσ πξνο απηά 

θάπνηα ςπρή· θη αλ ε πηψζε ηεο ςπρήο  

έρεη αηηία ηελ θαθία, άξα απηνί ζεσξνχλ φηη 

ε θαθία απνηειεί ηε ζπζηαηηθή  

αξρή ησλ φλησλ. 

»Καη πψο ζπκβαίλεη λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα 

θαη ηα δχν, δειαδή θαη ν  



[79] 
 

ηὰ ὄληα ἐμάπηνπζηλ, νἱ κὴ  

βνπιήκαηη ζείῳ ηὰ ἐλ ηῶ θφζκῳ θχεζζαη 

ιέγνληεο, ἀιι᾿ εἰο πνλεξάλ  

ηηλα ζπληπρίαλ ηὰο ἀξρὰο ηλ γηλνκέλσλ 

ἀλάγνληεο, ὡο νθ ἂλ  

ζπζηάζεο ηο ἀλζξσπίλεο δσο κὴ ηνῦ 

θαθνῦ δφληνο ηῆ δσῆ ηὸ  

ἐλδφζηκνλ. Δἰ νὖλ  ἀξρὴ ηνῦ βίνπ ηνηαχηε, 

δειαδὴ θαὶ ηὰ ἐθεμο  

θαηὰ ηὴλ ἀξρὴλ θηλεζήζεηαη. Ο γὰξ ἄλ ηηο 

ἐθ θαθνῦ θαιὸλ, νδὲ ἐμ  

ἀγαζνῦ ηὸ ἐλαληίνλ θχεζζαη ιέγνη, ἀιιὰ 

θαηὰ ηὴλ ηνῦ ζπέξκαηνο  

θχζηλ, θαὶ ηνὺο θαξπνὺο ἀλακέλνκελ. 

Οθνῦλ πάζεο ηο δσο   

αηφκαηνο αὕηε θαὶ ζπληπρηθὴ θίλεζηο 

γεκνλεχεη, κεδεκηο πξνλνίαο  

δηά ηλ ὄλησλ θνχζεο. 

79. »Ἄρξεζηνο δέ παληάπαζη θαί  ηλ 

ινγηζκλ ἔζηαη πξνκήζεηα·  

ηο δέ ἀξεηο θέξδνο νδέλ, θαί πξφο ηφ 

θαθφλ ἀιινηξίσο ἔρεηλ ἀλη᾿  

νδελφο ἄλ εἴε. Πάληα γὰξ πάλησο ἐπὶ ηῶ 

θέξνληη θείζεηαη θαὶ νδὲλ  

ὁ βίνο δηνίζεη ηλ ἀλεξκαηίζησλ πινίσλ, 

ηαῖο αηνκάηνηο ζπληπρίαηο,  

νἷφλ ηηζη θχκαζηλ, ἄιινηε πξὸο ἄιιελ 

θαιλ ἠ θαχισλ ζπληπρίαλ  

κεζνξκηδφκελνο. 

»Ο γὰξ ἔζηη ηὸ ἐμ ἀξεηο ἐγγελέζζαη 

θέξδνο, νἷο  θχζηο ἐθ ηλ  

ἐλαληίσλ ηὴλ ἀξρὴλ ἔρεη. Δἰ κὲλ γὰξ ζεφζελ 

νἰθνλνκεῖηαη κλ  δσὴ,  

ηὸ κεδὲ θαθίαλ θαηάξρεηλ ηο δσο κλ 

ζπλνκνινγεῖηαη. Δἰ δὲ δη᾿  

ἐθείλεο θπφκεζα, πάληε ηε θαὶ πάλησο θαη᾿ 

αηὴλ βηνηεχζνκελ. Λξνο  

νὖλ δηὰ ηνχησλ ἀπνδεηρζήζεηαη ηὰ κεηὰ 

ηὸλ ηῆδε βίνλ δηθαησηήξηα,  

θαὶ  πξὸο ἀμίαλ ἀληαπφδνζηο, θαὶ ὅζα 

ἄιια πξὸο ἀλαίξεζηλ ηο  

θαθίαο ιέγεηαη θαὶ πεπίζηεπηαη. 

»Πο γὰξ δπλαηὸλ ἔμσ ηαχηεο εἶλαη ηὸλ 

άλζξσπνο λα γελληέηαη απφ ην γάκν θαη ε 

έθπησζε ηεο ςπρήο λα γίλεηαη  

ζχγρξνλα κε ην γάκν; Καη ην αθφκε πην 

παξάινγν, εάλ ηα πεξηζζφηεξα απφ  

ηα άινγα δψα ζπλέξρνληαη ηελ άλνημε, 

άξαγε είλαη δπλαηφλ λα πεη θαλείο φηη  

ε άλνημε ζπληειεί ζην λα θπηεπζεί ε θαθία 

θαη ζ’ απηά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ  

νπξαλφ; Ώζηε, λα ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα θαη 

νη ςπρέο γεκάηεο απφ θαθία λα  

πέθηνπλ απφ ηνλ νπξαλφ θαη νη θνηιηέο ησλ 

δψσλ λα θπνθνξνχλ;» 

»Καη ηί λα πεη θαλείο γηα ην γεσξγφ πνπ 

θπηεχεη ζηε γε ηα βιαζηάξηα ησλ  

θπηψλ; Πψο γίλεηαη ην ρέξη ηνπ καδί κε ην 

βιαζηάξη λα θπηεχεη θαη ηελ  

αλζξψπηλε ςπρή, ε νπνία έραζε ηα θηεξά 

ηεο αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ  

ν άλζξσπνο θπηεχεη; Ο ίδηνο παξαινγηζκφο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ άιιε  

ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ςπρέο 

παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλεπξέζεηο  

ησλ ζπδχγσλ ή πξνζέρνπλ ηηο γέλλεο, γηα λα 

εηζέιζνπλ ζηα δεκηνπξγνχκελα  

ζψκαηα. 

»Κη αλ ν άλδξαο αξλείηαη ην γάκν θαη ε 

γπλαίθα ζέιεη λα δεη ειεχζεξα απφ  

ηνπο πφλνπο ηεο γέλλαο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο δελ ζα θάλεη ε θαθία ηελ ςπρή  

λα εθπέζεη (απφ ηνλ νπξαλφ); Δπνκέλσο, ν 

γάκνο δίλεη ηελ άδεηα ζηελ νπξάληα  

θαθία λα δξάζεη ελαληίνλ ησλ ςπρψλ ή θαη 

ρσξίο ην γάκν ε θαθία επεξεάδεη  

ηελ ςπρή; Καη αθφκε, ε ςπρή δελ ζα 

πεξηπιαληέηαη ζαλ άζηεγε θαη αιήηηζζα,  

αθνχ μέπεζε απφ ηα επνπξάληα, αιιά δελ 

πέηπρε εδψ θάησ λα βξεη ζψκα πνπ  

λα ηελ ππνδερζεί; 

»Έπεηηα, κεηά απ’ απηά, πψο ζα ηζρπξηζηνχλ 

φηη ν Θεφο πξνλνεί γηα ηα φληα,  

φηαλ ηε γέλεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο ηελ 

εμαξηνχλ απ’ απηή ηελ ηπραία θαη  

παξάινγε έθπησζε ησλ ςπρψλ; Γηφηη είλαη 
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ἄλζξσπνλ ηὸλ δη᾿ ἐθείλεο  

θχληα; Πο δὲ θαὶ ὁξκή ηηο ἐγέλεην 

πξναηξεηηθὴ ηῶ ἀλζξψπῳ πξὸο  

ηὸλ θαη᾿ ἀξεηὴλ βίνλ, νὗ  θχζηο ἐθ 

θαθίαο, ὡο ιέγνπζη, ηὴλ ἀξρὴλ ἔρεη;  

Ὡο γὰξ νθ ἐπηρεηξεῖ ηη ηλ ἀιφγσλ 

ἀλζξσπηθο θζέγμαζζαη, ηῆ δὲ  

ζπληξφθῳ θαὶ θαηὰ θχζηλ θερξεκέλα 

θσλῆ, νδεκίαλ γεῖηαη δεκίαλ  

ἀκνηξνῦληα ηνῦ ιφγνπ, θαηὰ ηὸλ αηὸλ 

ηξφπνλ, θαὶ νἷο  θαθία  

λνκίδεηαη εἶλαη ηο δσο ἀξρὴ θαὶ αἰηία, 

νθ ἂλ εἰο ἐπηζπκίαλ ἔιζνηελ  

ηο ἀξεηο, ὡο ἔμσ ηο θχζεσο αηλ 

νὔζεο. Ἀιιὰ κὴλ πζη ηνῖο  

θεθαζαξκέλνηο ἐθ ινγηζκλ ηὴλ ςπρὴλ δηὰ 

ζπνπδο ηε θαὶ ἐπηζπκίαο  

ὁ θαη᾿ ἀξεηὴλ βίνο ἐζηίλ. 

80. »Ἄξα δηὰ ηνχηνπ ζαθο ἀπνδείθλπηαη, 

ηὸ κὴ πξεζβπηέξαλ εἶλαη  

ηο δσο ηὴλ θαθίαλ, κήη᾿ ἐθεῖζελ ηὰο 

πξψηαο ἀξρὰο ἐζρεθέλαη ηὴλ  

θχζηλ, ἀιιὰ θαηάξρεηλ κλ ηο δσο ηὴλ 

ηὸ πλ νἰθνλνκνῦζαλ ηνῦ  

Θενῦ ζνθίαλ. ιζνῦζαλ δὲ εἰο γέλεζηλ ηὴλ 

ςπρὴλ θαηὰ ηὸλ ἀξέζθνληα  

ηξφπνλ ηῶ θηίζαληη, ηφηε θαη᾿ ἐμνπζίαλ 

αηὴλ αἱξεῖζζαη ηὸ θαηὰ  

γλψκελ, ἐθ ηο πξναηξεηηθο δπλάκεσο ὅ ηί 

πεξ ἂλ ἐζέιεη ηνῦην θαὶ  

γηλνκέλελ. 

»Μάζνηκελ δ᾿ ἂλ ηὸλ ιφγνλ ἐθ ηνῦ ηλ 

ὀθζαικλ πνδείγκαηνο, ᾧ ηὸ  

κὲλ ὁξᾶλ ἐζηηλ ἐθ θχζεσο ηὸ δὲ κὴ ὁξᾶλ ἐθ 

πξναηξέζεσο ἠ θαὶ πάζνπο.  

Γέλνηην γὰξ ἄλ πνηε θαὶ ηὸ παξὰ θχζηλ 

ἀληὶ ηο θχζεσο, ἠ ἑθνπζίσο  

ηηλὸο ηὸλ ὀθζαικὸλ κχνληνο, ἠ ἐθ πάζνπο 

ζηεξεζέληνο ηο ὄςεσο.  

Οὕησο ἔζηηλ εἰπεῖλ, θαὶ ηῆ ςπρῆ ζεφζελ 

κὲλ εἶλαη ηὴλ ζχζηαζηλ,  

κεδεκηο δὲ λννπκέλεο πεξὶ ηὸ Θεῖνλ 

θαθίαο, ἔμσ ηο θαη᾿ αηὴλ  

ἀλάγθεο εἶλαη· γελνκέλελ δὲ νὕησο ηῆ ἰδίᾳ 

ππνρξεσηηθφ λα ζπκθσλεί θάζε  

αξρή (γέλεζε) θαη κ’ απηά πνπ ζ’ 

αθνινπζήζνπλ. Δάλ, ινηπφλ, ε δσή θάπνηνπ  

άξρηζε ηπραία, ηφηε ηπραία ζα είλαη θαη 

νιφθιεξε ε δσή ηνπ. 

»Καη κάηαηα απηνί, εθφζνλ ζεσξνχλ φηη ηα 

πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ δελ  

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ, 

ιέλε φηη ηα φληα εμαξηψληαη απφ ηε  

ζεία δχλακε· αλάγνπλ ηελ αξρή ησλ φλησλ 

ζε θάπνηα πνλεξή ζπληπρία, ζαλ λα  

κελ απνθηνχζε ζχζηαζε ε αλζξψπηλε δσή, 

εάλ ε θαθία δελ έδηλε ην δηθαίσκα  

ζηε δσή. Δάλ, ινηπφλ, ε αξρή ηεο δσήο είλαη 

ηέηνηα, είλαη θαλεξφ φηη θαη ηα  

κεηέπεηηα ζα εμειηρζνχλ ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο. Γελ είλαη δπλαηφλ λα  

ηζρπξίδεηαη θάπνηνο φηη ην θαιφ πξνέξρεηαη 

απφ ην θαθφ νχηε ην θαθφ απφ ην  

αγαζφ, αιιά ζχκθσλα κε ην ζπφξν 

πεξηκέλνπκε θαη ηνπο θαξπνχο. Δπνκέλσο,  

ζ’ φιε ηε δσή θπξηαξρεί ε απηφκαηε θαη 

ηπραία θίλεζε θαη θακηά πξφλνηα  

δελ θηάλεη κέρξη ηα δεκηνπξγήκαηα. 

»Οινθιεξσηηθά άρξεζηε ζα είλαη θαη ε 

χπαξμε ηεο ινγηθήο.  

Ζ αξεηή δελ πξνζθέξεη θαλέλα θέξδνο, θαη ε 

απνκάθξπλζε απφ ην θαθφ δελ  

έρεη θακηά αμία. Γηφηη φια νπσζδήπνηε ζα 

γίλνληαη ηπραία θαη ε δσή ζε ηίπνηε  

δελ ζα δηαθέξεη απφ ηα αλεξκάηηζηα πινία, 

αθνχ ηπραία, ζαλ ηα θχκαηα,  

ζα πεγαίλεη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθή 

ζπλάληεζε άιινηε θαιψλ θη άιινηε  

θαθψλ. 

»Γηφηη γηα εθείλνπο, πνπ ε θχζε ηνπο έρεη σο 

αξρή ηελ θαθία, δελ κπνξεί λα  

πξνέιζεη θέξδνο απφ ηελ αξεηή. Δάλ ε δσή 

καο ξπζκίδεηαη απφ ην Θεφ,  

ηφηε παξαδερφκαζηε φηη ε θαθία δελ 

απνηειεί ηελ αξρή ηεο δσήο καο. Δάλ  

φκσο καο δεκηνπξγεί ε θαθία, ηφηε ζίγνπξα 

ζα δήζνπκε ζχκθσλα κ’ απηήλ.  
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γλψκῃ πξὸο ηὸ δνθνῦλ  

ἄγεζζαη, ἠ ἐθ πξναηξέζεσο πξὸο ηὸ θαιὸλ 

ἐπηκχνπζαλ, ἠ ἐμ ἐπηβνπιο  

ηνῦ ζπλνηθνῦληνο κλ ηῆ δσῆ πνιεκίνπ 

ηὸλ ὀθζαικὸλ βιαπηνκέλελ,  

θαὶ ἐλ ηῶ ηο ἀπάηεο βηνηεχνπζαλ ζθφηεη, 

ἢ θαὶ ηὸ ἔκπαιηλ θαζαξο  

πξὸο ηὴλ ἀιήζεηαλ βιέπνπζαλ, πφῤῥσ 

γίλεζζαη ηλ ζθνηεηλλ  

παζεκάησλ. 

81. »Πφηε νὖλ ἐξεῖ ηηο γηλνκέλελ, θαὶ πο; 

Ἀιιὰ ηὴλ κὲλ δήηεζηλ ηὴλ  

πεξὶ ηνῦ πο ηὰ θαζ᾿ ἕθαζηνλ γέγνλελ, 

ἐμαηξεηένλ πάληε ηνῦ ιφγνπ.  

Οὔηε γὰξ πεξὶ ηλ πξνρείξσλ κῖλ εἰο 

θαηαλφεζηλ, ὧλ ηὴλ ἀληίιεςηλ  

δη᾿ αἰζζήζεσο ἔρνκελ, δπλαηὸλ ἂλ γέλνηην 

ηῶ δηεξεπλσκέλῳ ιφγῳ,  

ηὸ πο πέζηε ηὸ θαηλφκελνλ θαηαλνζαη, 

ὡο κήηε ηνῖο  

ζενθνξνπκέλνηο θαὶ ἁγίνηο ἀλδξάζη ηὸ 

ηνηνῦηνλ ιεπηὸλ λνκηζζλαη. 

»"Πίζηεη γὰξ λννῦκελ", θεζὶλ ὁ 

Ἀπφζηνινο, "θαηεξηίζζαη ηνὺο αἰλαο  

ῥήκαηη Θενῦ, εἰο ηὸ κὴ ἐκθαηλνκέλσλ ηὰ 

ὁξψκελα γεγνλέλαη"· νθ ἂλ,  

ὡο νἴνκαη, ηνῦην εἰπὼλ, εἴπεξ ᾤεην 

γλσζηὸλ εἶλαη δηὰ ηλ ινγηζκλ  

ηὸ δεηνχκελνλ. Ἀιι᾿ ὅηη κὲλ ζειήκαηη ζείῳ 

θαηήξηηζηαη αηφο ηε ὁ  

αἰὼλ, θαὶ πάληα ηα ἐμ ἐθείλνπ γελφκελα 

(ὅ,ηί πνηε θαί ἔζηηλ νὗηνο ὁ  

αἰὼλ, ᾧ παξαζεσξεῖηαη πζα ὁξαηή ηε θαὶ 

ἀφξαηνο θηίζηο), ηνῦην  

πεπηζηεπθέλαη θεζὶλ ὁ Ἀπφζηνινο, ηὸ δὲ 

πο ἀθθελ ἀδηεξεχλεηνλ. 

»Οδὲ γὰξ ἐθηθηὸλ ηὸ ηνηνῦηνλ νἶκαη ηνῖο 

ἀλαδεηνῦζηλ εἶλαη, πνιιὰο  

ἀκεραλίαο ηνῦ πεξὶ ηνχησλ δεηήκαηνο κῖλ 

πξνδεηθλχληνο, πο ἐθ  

ηο ἑζηψζεο θχζεσο ηὸ θηλνχκελνλ ἐθ ηο 

ἁπιο ηε θαὶ ἀδηαζηάηνπ ηὸ  

δηαζηεκαηηθφλ ηε θαὶ ζχλζεηνλ; Ἄξα ἐμ 

Καη απ’ απηά ζ’ απνδεηρζνχλ αλνεζίεο ε 

κεηά ηελ παξνχζα δσή θξίζε, ε  

θαη’ αμία αληαπφδνζε θαη φζα άιια 

ιέγνληαη θαη πηζηεχνληαη γηα λα  

απαιιαρζνχκε απφ ηελ θαθία. 

»Γηφηη, πψο είλαη δπλαηφλ ν άλζξσπνο, πνπ 

γελλήζεθε απφ ηελ θαθία, λα βξεζεί  

έμσ απ’ απηήλ; Πψο ζ’ απνθηήζεη ν 

άλζξσπνο ην ηδίσκα ηεο πξναηξέζεσο γηα  

ηήλ ελάξεηε δσή, αθνχ ε θχζε ηνπ, φπσο 

ιέλε, έρεη ηελ αξρή ηεο ζηελ θαθία;  

πσο δελ πξνζπαζεί θαλέλα δψν λα κηιήζεη 

αλζξψπηλα, αιιά ρξεζηκνπνηεί  

ηε δηθή ηνπ θπζηθή θσλή θαη θαζφινπ δελ 

ζεσξεί ηε ζηέξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ  

ιφγνπ σο έιιεηςε, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη 

απηνί πνπ ζεσξνχλ ηελ θαθία σο  

αξρή θαη αηηία ηεο δσήο, δελ κπνξνχλ κε 

ηίπνηε λα επηζπκήζνπλ ηελ αξεηή,  

δηφηη είλαη έμσ απφ ηε θχζε ηνπο. Πιελ 

φκσο, φζνη έρνπλ θαζαξίζεη  

ηελ ςπρή κε ηε ινγηθή ηνπο, απηνί 

επηζπκνχλ θαη αγσλίδνληαη γηα  

ηελ ελάξεηε δσή. 

»Δπνκέλσο, απ’ απηφ απνδεηθλχεηαη 

μεθάζαξα, φηη ε θαθία δελ είλαη πην  

κεγάιε απφ ηε δσή, νχηε ε θχζε έρεη ηε 

δεκηνπξγηθή ηεο αξρή απ’ απηήλ,  

αιιά ε ζνθία ηνπ Θενχ θπβεξλά ηε δσή καο 

θαη πξνλνεί γηα ην θαζεηί.  

ηαλ ε ςπρή δεκηνπξγεζεί, ζχκθσλα κε ηνλ 

αξεζηφ ζην Γεκηνπξγφ ηεο ηξφπν,  

ηφηε ε ίδηα επηιέγεη ειεχζεξα απηφ πνπ θαηά 

ηε γλψκε ηεο είλαη νξζφ θαη  

γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε δχλακε ηεο 

πξναηξέζεψο ηεο, φ,ηη εθείλε ζέιεη. 

»Θα θαηαιάβνπκε ην ζέκα απφ ην 

παξάδεηγκα ησλ νθζαικψλ· εθεί ε φξαζε  

πξνέξρεηαη απφ ηε θχζε, ελψ ε ηχθισζε 

απφ ηελ πξναίξεζε ή ην πάζνο.  

Δίλαη δπλαηφλ βέβαηα θακηά θνξά λα ζπκβεί 

ην παξά θχζηλ αληί γηα ην θπζηθφ,  

φηαλ θάπνηνο κε ηε ζέιεζή ηνπ θιείζεη ηα 
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αηο ηο πεξθεηκέλεο  

νζίαο; Ἀιι᾿ νρ ὁκνινγεῖ ηὸ ἑηεξνγελὲο 

ἔρεηλ πξὸο ἐθείλελ ηὰ ὄληα.  

Ἀιι᾿ ἑηέξσζελ πφζελ; Καὶ κὴλ νδὲλ 

ἔμσζελ ηο ζείαο θχζεσο ὁ ιφγνο  

βιέπεη. Ἦ γὰξ ἂλ δηαζρηζζείε πξὸο 

δηαθφξνπο ἀξρὰο  πφιεςηο, εἴ ηη  

ηο πνηεηηθο αἰηίαο ἔμσ λνκηζζείε, παξ᾿ 

νὗ  ηερληθὴ ζνθία, ηὰο πξὸο  

ηὴλ θηίζηλ παξαζθεπὰο ἐξαλίδεηαη. 

»πεὶ νὖλ ἓλ κὲλ ηλ ὄλησλ ηὸ αἴηηνλ, νρ 

ὁκνγελ δὲ ηῆ πεξθεηκέλῃ  

θχζεη ηὰ δη᾿ ἐθείλεο παξαρζέληα εἰο 

γέλεζηλ· ἴζε δὲ θαζ᾿ ἑθάηεξνλ ἐλ ηνῖο  

πνλννπκέλνηο  ἀηνπία, ηφ ηε ἐθ ηο 

θχζεσο ηνῦ Θενῦ ηὴλ θηίζηλ  

νἴεζζαη, θαὶ ηὸ ἐμ ἑηέξαο ηηλὸο νζίαο 

πνζηλαη ηὰ πάληα· ἠ γὰξ θαὶ  

ηὸ Θεῖνλ ἐλ ηνῖο ηο θηίζεσο ἰδηψκαζηλ 

εἶλαη πνλνεζήζεηαη, εἴπεξ  

ὁκνγελο πξὸο ηὸλ Θεὸλ ἔρνη ηὰ γεγνλφηα· 

ἢ ηηο ιηθὴ θχζηο ἔμσ ηο  

ζείαο νζίαο ἀληεηζαρζήζεηαη ηῶ Θεῶ 

θαηὰ ηὸ ἀγέλλεηνλ ηῆ  

ἀτδηφηεηη ηνῦ ὄληνο παξηζνπκέλε· ὅπεξ δὴ 

θαὶ Μαληραῖνη  

θαληαζζέληεο, θαί ηηλεο ηο ιιεληθο 

θηινζνθίαο ηαῖο ἴζαηο  

πνλνίαηο ζπλελερζέληεο, δφγκα ηὴλ 

θαληαζίαλ ηαχηελ πεπνίεληαη. 

82. »Ὡο ἂλ κάιηζηα νὖλ ἐθθχγνηκελ ηὴλ 

ἀθ᾿ ἑθαηέξνπ ἀηνπίαλ ἐλ ηῆ  

δεηήζεη ηλ ὄλησλ, θαηὰ ηὸ ηνῦ 

Ἀπνζηφινπ πφδεηγκα,  

ἀπνιππξαγκφλεηνλ ηὸλ ιφγνλ ηὸλ πεξὶ ηνῦ, 

πο ἕθαζηφλ ἐζηηλ,  

θαηαιείςνκελ, ηνζνῦηνλ 

παξαζεκαηλφκελνη κφλνλ, ὅηη  ὁξκὴ ηο  

ζείαο πξναηξέζεσο, ὅηαλ ἐζέιεη, πξγκα 

γίλεηαη, θαὶ νζηνῦηαη ηὸ  

βνχιεπκα εζὺο  θχζηο γηλφκελνλ, ηο 

παληνδπλάκνπ ἐμνπζίαο, ὅπεξ  

ἂλ ζνθο ηε θαὶ ηερληθο ἐζέιῃ, κὴ 

ἀλππφζηαηνλ πνηνχζεο ηὸ ζέιεκα.  

κάηηα ή απφ πάζνο ράζεη ην θσο ηνπ.  

Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ςπρή, ε 

νπνία έρεη ηε ζχζηαζή ηεο απφ ην  

Θεφ· επεηδή θακηά θαθία δελ απνδίδεηαη ζην 

Θεφ, βξίζθεηαη (θαη ε ςπρή) έμσ  

απ’ απηή ηελ αλαγθαηφηεηα. Έρνληαο, 

ινηπφλ, δεκηνπξγεζεί έηζη, νδεγείηαη κε  

ηε δηθή ηεο γλψκε ζ’ απηφ πνπ ζέιεη: ή 

θιείλεη ζειεκαηηθά ηα κάηηα ηεο ζην  

θαιφ, ή απφ πξνζβνιή ηνπ ερζξνχ 

(δηαβφινπ), πνπ ζπγθαηνηθεί ζηε δσή καο,  

παζαίλεη δεκηά ζηα κάηηα θαη δεη ζην 

ζθνηάδη ηεο πνλεξίαο· ή θαη ην αληίζεην  

πάιη· βιέπνληαο θαζαξά ηελ αιήζεηα, 

απνκαθξχλεηαη απφ ηα ζθνηεηλά πάζε. 

»Θα ξσηήζεη, ινηπφλ, θάπνηνο: πφηε θαη πψο 

γελληέηαη ε ςπρή; Αιιά ην ζέκα  

γηα ην πψο έγηλε ην θαζέλα, πξέπεη λ’ 

απνθιεηζηεί ηειείσο απφ ηε ζπδήηεζή  

καο. Γηφηη αθφκε θαη ηα ζέκαηα πνπ είλαη 

εχθνια ζηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη ηα  

αληηιακβαλφκαζηε κε ηηο αηζζήζεηο, δελ ζα 

κπνξνχζε απηφο πνπ ηα εξεπλά κε  

ηε ινγηθή λα θαηαλνήζεη πψο 

δεκηνπξγήζεθε ην θαηλφκελν (ηεο ςπρήο).  

Άιισζηε ζεσξνχκε φηη απηφ δελ ην 

θαηαλφεζαλ νχηε νη ζενθφξνη θαη άγηνη  

Παηέξεο. 

»"Με ηελ πίζηε θαηαλννχκε", ιέεη ν 

Απφζηνινο, "φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη  

αηψλεο κε ην ιφγν ηνπ Θενχ, ψζηε λα έρνπλ 

γίλεη απηά πνπ βιέπνληαη απφ  

εθείλα πνπ δε θαίλνληαη"· θαη δελ λνκίδσ φηη 

ζα ην  

έιεγε απηφ (ν Απφζηνινο), εάλ ζεσξνχζε φηη 

ην δήηεκα είλαη θαηαλνεηφ κε ηε  

ινγηθή. Ο Απφζηνινο ιέεη, φηη πηζηεχεη 

απφιπηα φηη απηφο ν θφζκνο θαη φζα  

Δθείλνο έθακε –νηηδήπνηε θη αλ είλαη απηφο 

ν θφζκνο, ζηνλ νπνίν  

ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε νξαηφ θαη αφξαην 

θηίζκα–, φια έρνπλ δεκηνπξγεζεί  

απφ ην ζέιεκα ηνπ Θενχ· ην πψο 
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Ἡ δὲ ηνῦ ζειήκαηνο ὕπαξμηο νζία ἐζηί. 

»Γηρ δὲ δηαθξηλνκέλσλ ηλ ὄλησλ, εἰο ηὸ 

λνεξφλ ηε θαὶ ζσκαηηθφλ,  

 κὲλ ηλ λνεξλ θηίζηο ν δνθεῖ πσο 

ἀπᾴδεηλ ηο ηνῦ ἀζσκάηνπ  

θχζεσο, ἀιι᾿ ἐθ ηνῦ ζχλεγγπο εἶλαη ηὸ 

ἀεηδέο ηε θαὶ ἀλαθὲο θαὶ  

ἀδηάζηαηνλ δεηθλχνπζα. Ὅπεξ δὴ θαὶ πεξὶ 

ηὴλ πεξθεηκέλελ θχζηλ  

πνλνλ ηηο νρ ἁκαξηήζεηαη. Σο δὲ 

ζσκαηηθο θηίζεσο ἐλ  

ἀθνηλσλήηνηο ὡο πξὸο ηὸ Θεῖνλ ηνῖο 

ἰδηψκαζη ζεσξνπκέλεο  

θαὶ ηαχηελ κάιηζηα ηὴλ πνιιὴλ ἀκεραλίαλ 

ἐκπνηνχζεο ηῶ ιφγῳ, κὴ  

δπλακέλνπ θαηηδεῖλ, πο ἐθ ηνῦ ἀνξάηνπ 

ηὸ ὁξψκελνλ, ἐθ ηνῦ  

ἀλαθνῦο ηὸ ζηεῤῥὸλ θαὶ ἀληίηππνλ, ἐθ ηνῦ 

ἀνξίζηνπ ηὸ ὡξηζκέλνλ,  

ἐθ ηνῦ ἀπφζνπ ηε θαὶ ἀκεγέζνπ ηὸ πάλησο 

κέηξνηο ηηζὶ ηνῖο θαηὰ ηὸ  

πνζὸλ ζεσξνπκέλνηο πεξηεηξγφκελνλ; 

»Καὶ ηὰ θαζ᾿ ἕθαζηνλ ὅζα πεξὶ ηὴλ 

ζσκαηηθὴλ θαηαιακβάλεηαη θχζηλ,  

πεξὶ ὧλ ηνζνῦηφλ θακελ, ὅηη νδὲλ ἐθ᾿ 

ἑαπηνῦ ηλ πεξὶ ηὸ ζκα  

ζεσξνπκέλσλ ζκά ἐζηηλ, ν ζρκα, ν 

ρξκα, ν βάξνο, ν  

δηάζηεκα, ν πειηθφηεο, νθ ἄιιν ηη ηλ 

ἐλ πνηφηεηη ζεσξνπκέλσλ  

νδὲλ, ἀιιὰ ηνχησλ ἕθαζηνλ ιφγνο ἐζηίλ· 

 δὲ πξὸο ἄιιεια ζπλδξνκὴ  

ηνχησλ θαὶ ἕλσζηο ζκα γίλεηαη. πεὶ νὖλ 

αἱ ζπκπιεξσκαηηθαὶ ηνῦ  

ζψκαηνο πνηφηεηεο λῶ θαηαιακβάλνληαη 

θαὶ νθ αἰζζήζεη, λνεξὸλ δὲ  

ηὸ Θεῖνλ, ηίο πφλνο ηῶ λνεηῶ ηὰ λνήκαηα 

θαηεξγάζαζζαη, ὧλ   

πξὸο ἄιιεια ζπλδξνκὴ ηὴλ ηνῦ ζψκαηνο 

κῖλ ἀπεγέλλεζε θχζηλ. 

83. »Ἀιιὰ ηαῦηα κὲλ ἔμσ ηνῦ πξνθεηκέλνπ 

παξεμεηάζζε. Σὸ δὲ  

δεηνχκελνλ ἤλ, εἰ πξνυθεζηήθαζηλ αἱ 

δεκηνπξγήζεθαλ, δελ ην εξεπλά. 

»Καη δελ λνκίδσ φηη είλαη εθηθηφ θάηη ηέηνην 

ζηνπο εξεπλεηέο, θαζψο απηφ ην  

ζέκα παξνπζηάδεη κπξνζηά καο πνιιέο 

δπζθνιίεο. Πψο πξνήιζε, γηα  

παξάδεηγκα, απφ ηελ αθίλεηε θχζε ην 

θηλνχκελν, απφ ηελ απιή θαη αδηάζηαηε  

ην δηαζηεκαηηθφ θαη ζχλζεην; Μήπσο απφ 

ηελ ίδηα ηελ αλψηεξε (ζεία) νπζία;  

Αιιά δελ ζπκθσλεί κ’ απηφ ην γεγνλφο φηη 

ηα φληα έρνπλ άιιε θχζε κ’ εθείλε.  

Καη απφ πνχ αιινχ; Καη φκσο ε ινγηθή δελ 

βιέπεη ηίπνηε έμσ απφ ηε ζεία  

θχζε. Πξάγκαηη ζα δηαηξεζεί ζε πνιιέο 

ζεσξίεο ην δήηεκα, εάλ ζεσξήζνπκε  

θάηη έμσ απφ ηε δεκηνπξγηθή αηηία (ηνπ 

Θενχ), απφ ην νπνίν ε ζνθία ηεο  

ηέρλεο ιακβάλεη ηηο κεζφδνπο ηεο 

δεκηνπξγίαο. 

»Σν αίηην, ινηπφλ, ησλ φλησλ είλαη έλα, αιιά 

δελ έρνπλ ηελ ίδηα κε ηε ζετθή  

θχζε ηα φληα πνπ δεκηνπξγνχληαη απ’ 

απηήλ. Δμίζνπ απνξξηπηέεο είλαη θαη νη  

δχν ζεσξίεο, ηφζν φηη ε θηίζε πξνέξρεηαη 

απφ ηε θχζε ηνπ Θενχ, φζν θαη ην  

φηη φια έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ θάπνηα 

άιιε θχζε. Γειαδή, ή ζα λνεζεί ην  

ζείν κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο θηίζεσο, εθφζνλ ηα 

δεκηνπξγήκαηα έρνπλ ηελ ίδηα  

θχζε κε ην Θεφ· ή θάπνηα άιιε πιηθή θχζε 

ζα εηζαρζεί απέμσ ζηε ζέζε ηνπ  

Θενχ θαη ζα εμηζσζεί κ’ Απηφλ ζηελ 

ηδηφηεηα ηνπ αγελλήηνπ κέζσ ηεο  

αησληφηεηαο ησλ θηηζκάησλ. Κάηη ηέηνην 

θαληάζζεθαλ θαη νη Μαληραίνη,  

ην απνδέρζεθαλ θαη νξηζκέλνη Έιιελεο 

θηιφζνθνη θαη έθαλαλ δφγκα πίζηεσο  

ηε θαληαζηηθή απηή ζεσξία. 

»Γηα λ’ απνθχγνπκε, ινηπφλ, θαηά ην 

δπλαηφλ, ην αβάζηκν θαζεκηάο απ’ απηέο  

ηηο ζεσξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ φλησλ, 

δελ ζα εμεηάζνπκε ην δήηεκα, ην ηί  

θαη ην πψο ηεο γελέζεσο, ζχκθσλα κε ην 
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ςπραὶ ηλ ζσκάησλ, πφηε ἠ  

πο γίλνληαη. Καὶ ηνχηνπ ράξηλ κῖλ πεξὶ 

ηνῦ πο δήηεζηλ ὡο  

ἀλέθηθηνλ νὖζαλ ἀπνιππξαγκφλεηνλ 

ἀθθελ ὁ ιφγνο. Πεξὶ ηνῦ πφηε  

ηὰο ἀξρὰο αἱ ςπραὶ ηο πάξμεσο ἔρνπζηλ, 

ὡο ἀθφινπζνλ ὂλ ηνῖο  

πξνεμεηαζκέλνηο, δεηεῖλ θαηαιείπεηαη. 

84. »Δἰ γὰξ δνζείε ηὸ πξὸ ηνῦ ζψκαηνο ἐλ 

ἰδηαδνχζῃ ηηλὶ θαηαζηάζεη  

ηὴλ ςπρὴλ βηνηεχεηλ, ἀλάγθε πζα ηὰο 

ἀηφπνπο ἐθείλαο  

δνγκαηνπνηίαο ἰζρὺλ ἔρεηλ λνκίδεηλ ηλ δηὰ 

θαθίαο ηὰο ςπρὰο  

εἰζνηθηδφλησλ ηνῖο ζψκαζηλ. Ἀιιὰ κὴλ 

ἐθπζηεξίδεηλ ηὰο ςπρὰο ηὴλ 

γέλεζηλ, θαὶ λεσηέξαο ηο ηλ ζσκάησλ 

εἶλαη ζπκπιάζεσο, νδεὶο ἂλ  

ηλ εὖ θξνλνχλησλ πνλνήζεηελ, θαλεξνῦ 

πζηλ ὄληνο ὅηη νδὲλ ηλ  

ἀςχρσλ θηλεηηθήλ ηε θαὶ αμεηηθὴλ ἐλ 

ἑαπηῶ δχλακηλ ἔρεη. Σλ δ᾿ ἐλ  

λεδχτ ἐληξεθνκέλσλ, νὔηε  αὔμεζηο, νὔηε 

 ηνπηθὴ θίλεζίο ἐζηηλ  

ἀκθίβνινο. 

»Λείπεηαη νὖλ κίαλ θαὶ ηὴλ αηὴλ ςπρο ηε 

θαὶ ζψκαηνο ἀξρὴλ ηο  

ζπζηάζεσο νἴεζζαη. Καὶ ὥζπεξ ηο ῥίδεο 

ηὴλ ἀπνζπάδα ιαβνῦζα  

παξὰ ηλ γεεπφλσλ  γ δέλδξνλ 

ἐπνίεζελ, νθ αηὴ ηὴλ αμεηηθὴλ  

ἐλζεῖζα ηῶ ηξεθνκέλῳ δχλακηλ, ἀιιὰ 

κφλνλ ηὰο πξὸο ηὴλ αὔμεζηλ  

ἀθνξκὰο ἐληεῖζα ηῶ ἐθθεηκέλῳ, νὕησ 

θακὲλ, θαὶ ηὸ ἐθ ηνῦ ἀλζξψπνπ  

ἀπνζπψκελνλ πξὸο ἀλζξψπνπ θπηείαλ, θαὶ 

αηὸ ηξφπνλ ηηλὰ δνλ  

εἶλαη ἐμ ἐκςχρνπ ἔκςπρνλ, ἐθ ηξεθνκέλνπ 

ηξεθφκελνλ. 

85. »Δἰ δὲ κὴ πάζαο ηὰο ηο ςπρο 

ἐλεξγείαο θαὶ θηλήζεηο  βξαρχηεο  

ηο ἀπνζπάδνο ἐρψξεζε, ζαπκαζηὸλ 

παξάδεηγκα ηνπ Απνζηφινπ·  

ηφζν κφλν ζα ζεκεηψζνπκε, φηη ε νξκή ηεο 

ζείαο βνπιήζεσο, φηαλ ζέιεη,  

πξαγκαηψλεηαη, θαη ε ζέιεζε γίλεηαη νπζία 

θαη ακέζσο ζρεκαηίδεη θχζε.  

Καζφζνλ ε παληνδχλακε εμνπζία (ηνπ 

Θενχ), νηηδήπνηε ζρεδηάζεη κε ζνθία  

θαη θαιιηηερλία, δελ αθήλεη ην ζέιεκά ηεο 

αλππφζηαην.  

Γηφηη ε χπαξμε ηνπ ζειήκαηνο είλαη νπζία. 

»Καη θαζψο ηα φληα δηαηξνχληαη ζε δχν 

είδε, ζηα λνεξά θαη ηα ζσκαηηθά, ε  

δεκηνπξγία ησλ λνεξψλ δελ θαίλεηαη 

εληειψο αζχκθσλε κε ηε δεκηνπξγία ηεο  

αζψκαηεο θχζεσο· αιιά δείρλεη απφ θνληά 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αΐδηνπ, άυινπ θαη  

αδηάζηαηνπ. Απηέο, δελ ζα θάλεη ιάζνο 

θάπνηνο, λα ηηο απνδψζεη θαη ζηελ  

αλψηεξε (ζετθή) θχζε. Ζ ζσκαηηθή πάιη 

θχζε ζεσξείηαη φηη έρεη  

ηδηφηεηεο αθνηλψλεηεο (μέλεο) πξνο ην Θείν· 

θαη κάιηζηα πξνθαιεί κεγάιε αδπλακία ζηε 

ινγηθή, δηφηη δελ κπνξεί λα  

θαηαιάβεη πψο πξνέξρεηαη απφ ην αφξαην ην 

νξαηφ, απφ ην άυιν  

ην ζηεξεφ θαη ζθιεξφ, απφ ην αφξηζην ην 

ζπγθεθξηκκέλν,  

απφ ην ακέηξεην θαη αρψξεην (πψο 

πξνέξρεηαη) απηφ πνπ ρσξεί κέζα ζε  

κέηξα θαη πνζά. 

»Καη ην θαζέλα απ’ απηά πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηε θχζε ησλ ζσκάησλ, γηα 

ηα  

νπνία ηφζν πνιχ ηζρπξηδφκαζηε φηη θαλέλα 

απ’ απηά πνπ απνδίδνληαη ζηηο  

ηδηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο δελ είλαη ζψκα, νχηε 

ζρήκα, νχηε ρξψκα, νχηε βάξνο,  

νχηε δηάζηεκα, νχηε κέγεζνο, νχηε θάηη άιιν 

απ’ φζα αλήθνπλ ζηελ πνηφηεηα,  

αιιά ην θαζέλα απ’ απηά είλαη ιφγνο· κφλνλ 

ε ζπλδξνκή θαη ε έλσζε φισλ  

απηψλ κεηαμχ ηνπο απνηειεί ην ζψκα. 

Δπεηδή, ινηπφλ, νη ηδηφηεηεο πνπ  

ζπλαπαξηίδνπλ ην ζψκα, θαηαλννχληαη κε ην 
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νδέλ. Οδὲ γὰξ ἐλ ηῶ ζπέξκαηη  

ζῖηνο εζὺο θαηὰ ηὸ θαηλφκελνλ ζηάρπο 

ἐζηὶ (πο γὰξ ηνζνῦηνλ ἐλ  

ηνζνχηῳ ρσξήζεηελ;), ἀιιὰ ηο γο αηὸλ 

ηαῖο θαηαιιήινηο  

ηηζελνπκέλεο ηξνθαῖο, ζηάρπο ὁ ζῖηνο 

γίλεηαη, νθ ἐμαιιάζζσλ ἐλ ηῆ  

βψιῳ ηὴλ θχζηλ, ἀιι᾿ ἐθθαίλσλ ἑαπηὸλ 

θαὶ ηειεηνῦλ ηῆ ηο ηξνθο  

ἐλεξγείᾳ. 

»Ὥζπεξ νὖλ ἐπὶ ηλ θπνκέλσλ ζπεξκάησλ 

θαη᾿ ὀιίγνλ  αὔμεζηο  

ἐπὶ ηὸ ηέιεηνλ πξφεηζη, ηὸλ αηὸλ ηξφπνλ 

θαὶ ἐπὶ ηο ἀλζξσπίλεο  

ζπζηάζεσο, πξὸο ιφγνλ ηο ζσκαηηθο 

πνζφηεηνο, θαὶ  ηο ςπρο  

δηαθαίλεηαη δχλακηο· πξηνλ κὲλ δηὰ ηνῦ 

ζξεπηηθνῦ θαὶ αμεηηθνῦ ηνῖο  

ἔλδνζελ πιαζζνκέλνηο ἐγγηλνκέλε, κεηὰ 

ηαῦηα δὲ ηὴλ αἰζζεηηθὴλ ράξηλ  

ηνῖο εἰο θο πξνειζνῦζηλ ἐπάγνπζα, εἶζ᾿ 

νὕησ, θαζάπεξ ηηλὰ θαξπὸλ,  

αμεζέληνο ἢδε ηνῦ θπηνῦ, κεηξίσο ηὴλ 

ινγηθὴλ ἐκθαίλνπζα δχλακηλ,  

ν πζαλ θαηὰ ηὸ ἀζξφνλ, ἀιιὰ ηῆ 

ἀλαδξνκῆ ηνῦ θπηνῦ δη᾿  

ἀθνινχζνπ πξνθνπο ζπλαπμαλνκέλελ. 

86. »πεηδὴ ηνίλπλ ηὸ ἐθ ηλ ἐκςχρσλ εἰο 

ἀθνξκὴλ ἐκςχρνπ  

ζπζηάζεσο ἀπνζπψκελνλ, λεθξὸλ εἶλαη ν 

δχλαηαη ( γὰξ λεθξφηεο  

θαηὰ ςπρο ζηέξεζηλ γίλεηαη· νθ ἂλ δὴ 

πξνζιάβῃ ηὴλ ἕμηλ   

ζηέξεζηο), ἐθ ηνχησλ θαηαιακβάλνκελ ηὸ 

θνηλὴλ ηῶ ἐμ ἀκθνηέξσλ  

ζπληζηακέλῳ ζπγθξίκαηη ηὴλ εἰο ηὸ εἶλαη 

πάξνδνλ γίλεζζαη, νὔηε  

ηνχηνπ πξνηεξεχνληνο, νὔη᾿ ἐθείλνπ 

ἐθπζηεξίδνληνο. 

87. »ηζηλ δέ πνηε ηο ηνῦ ἀξηζκνῦ ηλ 

ςπρλ αμήζεσο,  

ἀλαγθαίσο πξννξᾶ ὁ ιφγνο, ὡο ἂλ κὴ 

δηαπαληὸο ῥένη  θχζηο, ἀεὶ δηὰ  

λνπ θαη φρη κε ηηο αηζζήζεηο, θαη  

λνεξφο είλαη ν Θεφο, πνηά δπζθνιία έρεη ν 

λνεηφο λα θαηαζθεπάζεη ηα λνεηά,  

ησλ νπνίσλ ε ζπλέλσζε ζπγθξφηεζε ηε 

θχζε ηνπ ζψκαηφο καο; 

»Αιιά απηά βέβαηα εμεηάζηεθαλ, ελψ είλαη 

έμσ απφ ην ζέκα καο. Σν  

δεηνχκελν, ινηπφλ, ήηαλ, εάλ πξνυπάξρνπλ 

νη ςπρέο απφ ηα ζψκαηα, πφηε θαη  

πψο γίλνληαη. Ζ ζπδήηεζή καο πάλησο 

άθεζε αλεμέηαζην ην ζέκα πψο  

γελληνχληαη νη ςπρέο, επεηδή είλαη 

απιεζίαζην. Μέλεη γηα ζπδήηεζε ην ζέκα,  

πνπ έρεη ζρέζε κε ηα πξνιερζέληα, πφηε νη 

ςπρέο έρνπλ ηελ αξρή ηνπο. 

»Δάλ πξάγκαηη γίλεη δεθηφ φηη ε ςπρή δεη ζε 

ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πξηλ απφ ηε  

γέλεζε ηνπ ζψκαηνο, ππνρξεσηηθά ζα 

δερζνχκε φηη είλαη έγθπξεο εθείλεο  

νη απαξάδεθηεο ζεσξίεο νη νπνίεο εηζάγνπλ 

ηηο ςπρέο κέζα ζηα ζψκαηα  

εμαηηίαο ηεο θαθίαο ηνπο. Αιιά, βέβαηα, 

θαλέλαο απφ ηνπο ινγηθνχο αλζξψπνπο  

δελ πηζηεχεη φηη νη ςπρέο είλαη πζηεξφρξνλεο 

ζηε δεκηνπξγία θαη λεφηεξεο  

ζηε γέλλεζε απφ ηα ζψκαηα· δηφηη είλαη ζ’ 

φινπο θαλεξφ φηη θαλέλα άςπρν  

δελ έρεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ δχλακε λα 

θηλεζεί θαη απμεζεί. Καη θαλείο  

δελ ακθηβάιιεη φηη αθφκε θαη ηα λήπηα θαη 

κεγαιψλνπλ θαη θηλνχληαη  

ηνπηθά. 

»Μέλεη, ινηπφλ, λα δερζνχκε ηελ 

ηαπηφρξνλε αξρή ηεο ζπζηάζεσο ηεο ςπρήο  

θαη ηνπ ζψκαηνο. Καη φπσο ε γε, αθνχ 

δέρζεθε ηε ξίδα ηνπ θπηνχ απφ ηνπο  

γεσξγνχο, ηελ έθαλε δέλδξν, ρσξίο λα βάδεη 

κέζα ζην ηξεθφκελν (θπηφ) ηε  

δχλακε ηεο απμήζεσο, αιιά παξείρε ζην 

θχηεπκα κφλν ηηο αθνξκέο γηά  

αχμεζε· έηζη παξφκνηα ηζρπξηδφκαζηε φηη 

θαη απηφ πνπ απνζπάηαη απφ ηνλ  

άλζξσπν γηα λα γελλεζεί άιινο άλζξσπνο, 
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ηλ ἐπηγηλνκέλσλ ἐπὶ ηὸ πξφζσ ρενκέλε 

θαὶ νδέπνηε ηο θηλήζεσο  

ιήγνπζα. Σὴλ δὲ αἰηίαλ ηνῦ δεῖλ πάλησο 

ζηάζηκφλ πνηε θαὶ ηὴλ  

κεηέξαλ γίλεζζαη θχζηλ, ηαχηελ νἰφκεζα, 

ὅηη πάζεο ηο λνεηο  

θχζεσο ἐλ ηῶ ἰδίῳ πιεξψκαηη ἑζηψζεο, 

εἰθφο πνηε θαὶ ηὸ  

ἀλζξψπηλνλ εἰο πέξαο ἐιζεῖλ, (νδὲ γὰξ 

ηνῦην ηο λνεηο  

ιινηξίσηαη θχζεσο), ὡο κὴ πάληνηε 

δνθεῖλ ἐλ ηῶ ιείπνληη  

θαζνξζζαη. Ἡ γὰξ ἀεὶ ηλ ἐπηγηλνκέλσλ 

πξνζζήθε, θαηεγνξία ηνῦ  

ἐιιείπνληνο ἔρεηλ ηὴλ θχζηλ γίλεηαη. 

»πεηδὰλ νὖλ εἰο ηὸ νἰθεῖνλ πιήξσκα ηὸ 

ἀλζξψπηλνλ θζάζῃ, ζηήζεηαη  

πάλησο  ῥνψδεο αὕηε ηο θχζεσο 

θίλεζηο, εἰο ηὸ ἀλαγθαῖνλ  

θαηαληήζαζα πέξαο, θαί ηηο ἑηέξα 

θαηάζηαζηο ηὴλ δσὴλ δηαδέρεηαη,  

ηο λῦλ ἐλ γελέζεη θαὶ θζνξᾶ δηεμαγνκέλεο 

θερσξηζκέλε. Μὴ νὔζεο γὰξ  

γελέζεσο, θαηὰ πζαλ ἀλάγθελ νδὲ ηὸ 

θζεηξφκελνλ ἔζηαη. Δἰ γὰξ  

πξὸ ηο δηαιχζεσο ζχλζεζηο ἄξρεηαη, 

ζχλζεζηλ δέ θακελ ηὴλ δηὰ  

γελέζεσο πάξνδνλ, ἀθφινπζνλ πάλησο κὴ 

θαζεγνπκέλεο ηο  

ζπλζέζεσο, κεδὲ ηὴλ δηάιπζηλ ἕπεζζαη. 

Οθνῦλ ἑζηζά ηηο θαὶ  

ἀδηάιπηνο  κεηὰ ηαῦηα δσὴ δη᾿ 

ἀθνινπζίαο πξνθαίλεηαη, νὔηε πὸ  

γελέζεσο, νὔηε πὸ θζνξο ἀιινηνπκέλε». 

88. ΓΡΖΓ. γὼ δὲ ηαῦηα δηεμειζνχζεο 

δηδαζθάινλ, ἐπεηδὴ ηνῖο  

πνιινῖο παξαθαζεκέλνηο ἐδφθεη ηὸ 

πξνζθνλ ἐζρεθέλαη πέξαο ὁ ιφγνο,  

θνβεζεὶο κὴ νθ ἔηη ᾖ ὁ δηαιχσλ κῖλ ηὰ 

πεξὶ ηο ἀλαζηάζεσο παξὰ  

ηλ ἔμσζελ πξνθεξφκελα, εἴ ηη ἐθ ηο 

ἀῤῥσζηίαο  δηδάζθαινο πάζνη,  

ὃ δὴ θαὶ ἐγέλεην· «νὔπσ, θεκὶ, ηνῦ 

θπξησηάηνπ ηλ θαηὰ δφγκα  

είλαη θη απηφ, θαηά θάπνην ηξφπν,  

έκςπρν νλ πνπ πξνέξρεηαη απφ άιιν 

έκςπρν, θαη ηξέθεηαη απφ θάπνην πνπ θαη  

εθείλν ηξέθεηαη. 

»Γελ είλαη θαζφινπ παξάμελν, εάλ έλα ηφζν 

κηθξφ θνκκάηη πεξηέρεη φιεο ηηο  

ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο ηεο ςπρήο. Γηφηη νχηε 

ν ζπφξνο ηνπ ζηαξηνχ απφ ηελ  

αξρή δελ θαίλεηαη ζαλ ζηάρπο –δηφηη πψο 

είλαη δπλαηφλ έλα ηφζν κεγάιν λα  

ρσξέζεη ζ’ηφζν κηθξφ; Καζψο ε γε ηνλ 

ηξέθεη κε ηηο θαηάιιειεο ηξνθέο,  

ν ζπφξνο ηνπ ζηαξηνχ γίλεηαη ζηάρπο, ρσξίο 

λα κεηαβάιιεη κέζα ζην ρψκα ηε  

θχζε ηνπ, αιιά αλαπηχζζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηνλ ηειεηνπνηεί κε ηελ ελέξγεηα  

ηεο ηξνθήο. 

»πσο αθξηβψο, ινηπφλ, ζηνπο ζπφξνπο ησλ 

θπηψλ ε αχμεζε πξνρσξεί ιίγν  

ιίγν πξνο ηελ ηειείσζε, κε ηνλ ίδην ηξφπν 

θαη ζηε ζχζηαζε ηνπ αλζξψπνπ,  

ε δχλακε ηεο ςπρήο ζρεκαηίδεηαη αλαινγηθά 

κε ηελ ζσκαηηθή πνζφηεηα.  

Πξψηα εκθαλίδεηαη (ε ςπρή) λα ελεξγεί κε 

ηελ ζξεπηηθή θαη απμεηηθή ηδηφηεηα  

ζηα έκβξπα, πνπ πιάζνληαη κέζα ζηελ 

θνηιηά· έπεηηα, πξνζθέξεη ηε δσξεά ησλ  

αηζζήζεσλ ζε φζνπο έιζνπλ ζην θσο 

(γελλεζνχλ)· ηέινο παξνπζηάδεη, ζαλ  

θαξπφ ελφο θπηνχ πνπ κεγάισζε, ηε δχλακε 

ηεο ινγηθήο, φρη νινθιεξσκέλε  

ακέζσο, αιιά βαζκηαία, λα απμάλεηαη ζε 

αλαινγία κε ην κεγάισκα ηνπ θπηνχ. 

»Δπεηδή, ινηπφλ, απηφ πνπ απνζπάηαη απφ 

έκςπρν (ζηνηρείν) γηα λα  

ζπζηήζεη έλα έκςπρν νλ, δελ κπνξεί λα είλαη 

λεθξφ –δηφηη ε λεθξφηεηα  

πξνέξρεηαη απφ ηελ απνπζία ςπρήο· θαη ε 

απνπζία ςπρήο δελ παίξλεη κνξθή–,  

απ’ απηά θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ζχζηαζε ηνπ 

αλζξψπνπ γίλεηαη απφ ηελ  

θνηλή ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν (ςπρήο θαη 

ζψκαηνο)· νχηε ην έλα πξνεγείηαη  
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δεηνπκέλσλ ὁ ιφγνο ἣςαην. Φεζὶ γὰξ  

ζεφπλεπζηνο Γξαθὴ, θαηά ηε  

ηὴλ λέαλ θαὶ ἀξραίαλ δηδαζθαιίαλ, πάλησο 

πνηὲ ηάμεη ηηλὶ θαὶ εἱξκῶ  

ηο θχζεσο κλ θαηὰ ηὴλ παξνδηθὴλ ηνῦ 

ρξφλνπ θίλεζηλ δηεμηνχζεο,  

ζηήζεζζαη κὲλ ηὴλ ῥνψδε ηαχηελ θνξὰλ 

ηὴλ δηὰ ηο ηλ  

ἐπηγηλνκέλσλ δηαδνρο πξντνῦζαλ, ηο δὲ 

ηνῦ παληὸο ζπκπιεξψζεσο  

κεθέηη ηὴλ ἐπὶ ηὸ πιεῖνλ ἐπαχμεζηλ 

πξνδερνκέλεο, ἅπαλ ηὸ ηλ  

ςπρλ πιήξσκα, πάιηλ ἐθ ηνῦ ἀεηδνῦο θαὶ 

ἐζθεδαζκέλνπ πξὸο ηὸ  

ζπλεζηὸο θαὶ θαηλφκελνλ ἐπαλειεχζεζζαη, 

ηλ αηλ ζηνηρείσλ θαηὰ  

ηὸλ αηὸλ εἱξκὸλ πξὸο ἄιιεια πάιηλ 

ἀλαδξακφλησλ. Ἡ δὲ ηνηαχηε  

ηο δσο θαηάζηαζηο παξά ηο ζείαο ηλ 

Γξαθλ δηδαζθαιίαο  

ἀλάζηαζηο ιέγεηαη, ηῆ ηνῦ γεψδνπο 

ἀλνξζψζεη πάζεο ηο ηλ  

ζηνηρείσλ θηλήζεσο ζπλνλνκαδνκέλεο». 

89. ΜΑΚΡ. «Σί νὖλ, θεζὶ, ηνχησλ 

ἀκλεκφλεπηνλ ἐλ ηνῖο εἰξεκέλνηο  

ἐζηίλ;»  

ΓΡΖΓ. «Αηὸ, θεκὶ, ηὸ δφγκα ηο 

ἀλαζηάζεσο».  

ΜΑΚΡ. «Καὶ κὴλ πνιιὰ, θεζὶ, ηλ λῦλ 

δηεμνδηθο εἰξεκέλσλ, πξὸο  

ηνῦηνλ ηὸλ ζθνπὸλ θέξεη».  

ΓΡΖΓ. «Ο γὰξ νἶδαο, εἶπνλ, ὅζνλ παξὰ 

ηλ ἀληηηεηαγκέλσλ κῖλ  

παξὰ ηο ἐιπίδνο ηαχηεο ἀληηζέζεσο 

ἀλζππνθέξεηαη ζκλνο;».  

Καὶ ἅκα ιέγεηλ ἐπερείξνπλ ὅζα πξὸο 

ἀλαηξνπὴλ ηο ἀλαζηάζεσο  

παξὰ ηλ ἐξηζηηθλ ἐθεπξίζθεηαη. 

90. ΜΑΚΡ. «Ἡ δὲ, δνθεῖ κνη, θεζὶ, ρξλαη 

πξφηεξνλ ηὰ ζπνξάδελ παξὰ  

ηο ζείαο Γξαθο πεξὶ ηνχηνπ ηνῦ 

δφγκαηνο ἐθηεζέληα δη᾿ ὀιίγσλ  

ἐπηδξακεῖλ, ὡο ἂλ ἐθεῖζελ κῖλ  θνξσλὶο 

ἐπηηεζείε ηῶ ιφγῳ. Ἤθνπζα  

νχηε ην άιιν αθνινπζεί. 

»Τπνρξεσηηθά ην δφγκα καο πξνβιέπεη φηη 

θάπνηε ζα ζηακαηήζεη ε αχμεζε  

ςπρψλ, γηα λα κελ απμάλεηαη δηαξθψο ε 

αλζξψπηλε θχζε· θαζψο κε ηα  

λενγέλλεηα ζα θηλείηαη πξνο ηα εκπξφο θαη 

πνηέ δελ ζα ζηακαηά.  

Ννκίδνπκε πσο ε αηηία φηη πξέπεη λα 

ζηακαηήζεη θάπνηε ηελ θίλεζή ηεο θαη ε  

δηθή καο θχζε είλαη ε εμήο, φηη φπσο θάζε 

λνεηή θχζε βξίζθεηαη ζην  

πιήξσκά ηεο, είλαη θπζηνινγηθφ θαη ε 

αλζξψπηλε θχζε λα θηάζεη ζην ηέξκα  

ηεο –δηφηη νχηε απηφ είλαη μέλν πξνο ηε 

λνεηή θχζε–,  

ψζηε λα κε ζεσξείηαη φηη πάληνηε δεη κε 

έιιεηςε.  

Γηφηη, ε ζπλερήο πξνζζήθε ησλ λενγέλλεησλ 

απνηειεί θαηεγνξία,  

φηη ε θχζε είλαη ειιηπήο. 

»ηαλ, ινηπφλ, ην αλζξψπηλν γέλνο έξζεη 

ζην πιήξσκά ηνπ, ζα ζηακαηήζεη  

νπσζδήπνηε απηή ε ξεπζηή θίλεζε ηεο 

θχζεψο καο, αθνχ έθζαζε ζην  

αλαγθαίν ηέξκα. Καη θάπνηα άιιε 

θαηάζηαζε ζα δηαδερζεί απηή ηε δσή,  

δηαθνξεηηθή απφ ηελ παξνχζα, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε γέλεζε θαη ηε θζνξά. Γηφηη,  

αλ δελ ππάξρεη γέλεζε, ππνρξεσηηθά δελ ζα 

γίλεη νχηε απηφ πνπ ζα θζαξεί.  

Δάλ ε ζχλζεζε αξρίδεη πξηλ απφ ηε δηάιπζε 

–θαη ζχλζεζε ελλννχκε ηελ  

εκθάληζε κε ηε γέλλεζε–, είλαη επφκελν, 

εάλ δελ πξνεγεζεί ε ζχλζεζε,  

δελ ζ’ αθνινπζήζεη νχηε ε δηάιπζε. 

Δπνκέλσο, ε δσή κεηά ηελ παξνχζα  

πξνκελχεηαη νπσζδήπνηε ζηαζεξή θαη 

αδηάιπηε, ρσξίο λα αιινηψλεηαη  

νχηε απφ ηε γέλεζε νχηε απφ ηε θζνξά». 

Αθνχ ε δαζθάια είπε απηά θαη επεηδή 

πνιινί πνπ άθνπγαλ λφκηζαλ φηη  

ε ζπδήηεζε έθηαζε ζην ηέινο ηεο, εγψ, 

αληίζεηα, θνβήζεθα φηη, εάλ ε δαζθάια  
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ηνίλπλ ηνῦ Γαβὶδ κλνινγνῦληνο ἐλ ζείαηο 

ᾠδαῖο, ὅηε ηὴλ ηνῦ παληὸο  

δηαθφζκεζηλ πφζεζηλ ηνῦ ὕκλνπ 

πεπνηεκέλνο ἐλ ἑθαηνζηῶ ηξίηῳ  

ςαικῶ πξὸο ηῶ ηέιεη ηο κλῳδίαο ηνῦηφ 

θεζηλ, ὅηη "Ἀληαλειεῖο ηὸ  

πλεῦκα αηλ, θαὶ ἐθιείςνπζη, θαὶ εἰο ηὸλ 

ρνῦλ αηλ ἐπηζηξέςνπζηλ.  

μαπνζηειεῖο ηὸ Πλεῦκά ζνπ, θαὶ 

θηηζζήζνληαη, θαὶ ἀλαθαηληεῖο ηὸ  

πξφζσπνλ ηο γο." Πάληα ἐλ πζηλ 

ἐλεξγνῦζαλ ηνῦ Πλεχκαηνο  

δχλακηλ δσνπνηεῖλ ηε ιέγσλ, νἷο ἂλ 

ἐγγέλεηαη, θαὶ ἀθηζηᾶλ ηο δσο  

πάιηλ ὡο ἂλ ἀπνγέλεηαη. 

91. »πεὶ νὖλ ηῆ ἀλαρσξήζεη ηνῦ 

πλεχκαηνο ηὴλ ηλ δψλησλ  

ἔθιεηςηλ, ηῆ δὲ ηνχηνπ παξνπζίᾳ ηὸλ ηλ 

ἐθιεηπφλησλ ἀλαθαηληζκὸλ  

γίλεζζαη ιέγεη, πξνεγεῖηαη δὲ θαηὰ ηὴλ ηνῦ 

ιφγνπ ηάμηλ ηλ  

ἀλαθαηληδνκέλσλ  ἔθιεηςηο, ηνχηῳ ἐθείλῳ 

θακὲλ ηὸ θαηὰ ηὴλ  

ἀλάζηαζηλ θαηαγγέιιεζζαη ηῆ θθιεζίᾳ 

κπζηήξηνλ, ηῶ πξνθεηηθῶ  

πλεχκαηη ηνῦ Γαβὶδ ηὴλ ράξηλ ηαχηελ 

πξνεθθσλήζαληνο. 

»Ἀιιὰ θαὶ ἑηέξσζέλ θεζηλ ὁ αηὸο νὗηνο 

πξνθήηεο, ὅηη ὁ ηνῦ παληὸο  

Θεὸο, ὁ ηλ ὄλησλ Κχξηνο "ἐπέθαλελ κῖλ 

ἐπὶ ηῶ ζπζηήζαζζαη ηὴλ  

ἑνξηὴλ ἐλ ηνῖο ππθάδνπζη" ηὴλ ηλ 

θελνπεγίσλ ἑνξηὴλ δηὰ ηο ηνῦ  

ππθαζκνῦ ιέμεσο ἑξκελεχσλ, ἡ πάιαη κὲλ 

ἐθ ηο παξαδφζεσο ηνῦ  

Μσυζέσο λελφκηζην πξνθεηηθο, νἶκαη, ηὰ 

κέιινληα ηνῦ λνκνζέηνπ  

πξναγνξεχνληνο, ἀεὶ δὲ γηλνκέλε νὔπσ 

ἐγεγφλεη. 

»Πξνεδεινῦην κὲλ γὰξ ηνῖο ηλ γηλνκέλσλ 

αἰλίγκαζη ηππηθο   

ἀιήζεηα, αὕηε δὲ  ἀιεζὴο ζθελνπεγία 

νὔπσ ἤλ, ἀιιὰ ηνχηνπ ράξηλ,  

πάζεη θάηη ιφγσ ηεο αξξψζηηαο ηεο, φπσο 

θαη έγηλε, κήπσο δελ ζα ππάξρεη  

απηφο ν νπνίνο ζα αληηθξνχζεη ηηο ζεσξίεο 

ησλ ερζξψλ καο ζρεηηθά κε ηελ  

αλάζηαζε. Γη’ απηφ είπα: «ε ζπδήηεζή καο 

δελ έζημε αθφκε ην ζπνπδαηφηεξν  

κέξνο ηνπ δφγκαηνο (ηεο αλαζηάζεσο). Γηφηη 

ιέεη ε ζεφπλεπζηε Αγία Γξαθή,  

θαη ε Καηλή θαη ε Παιαηά δηδαζθαιία, φηη 

φηαλ θάπνηε ζα θζάζεη ε θχζε καο  

κε ηάμε θαη ζπλνρή ζην ηέινο απηήο ηεο 

παξνδηθήο ρξνληθήο θηλήζεψο ηεο,  

ηφηε ζα ζηακαηήζεη απηή ε ρξνληθή ξνή πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηαδνρή  

ησλ γελεψλ· θαη ην ζχλνιν ηνπ πιεξψκαηνο 

δελ ζα δέρεηαη πιένλ θακηά  

επηπιένλ αχμεζε. Σφηε φιν ην ζχλνιν ησλ 

ςπρψλ ζα επηζηξέςεη πάιη απφ ηελ  

θαηάζηαζε πνπ ήηαλ αφξαην θαη 

ζθνξπηζκέλν, ζηελ θαηάζηαζε λα έρεη 

κνξθή  

θαη λα θαίλεηαη· ηα ίδηα ζηνηρεία, κε ηελ ίδηα 

ηάμε. ζα ζπλδξάκνπλ πάιη φια  

καδί, ην έλα κε ην άιιν, (θαη ζα ζπζηήζνπλ 

ηνλ άλζξσπν). Απηή ε (λέα)  

θαηάζηαζε ηεο δσήο ιέγεηαη απφ ηε 

δηδαζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο  

αλάζηαζε· κε ην φλνκα απηφ, καδί κε ηελ 

αλαγέλλεζε ηνπ γεΐλνπ, ελλνείηαη  

θαη φιε ε θίλεζε θαη ζπλδξνκή ησλ 

ζηνηρείσλ». 

«Πνηφ, ινηπφλ, απ’ απηά, είπε εθείλε, δελ 

εηπψζεθε ζηε ζπδήηεζή καο;». 

«Απηφ, ιέσ, ην δφγκα ηεο αλαζηάζεσο». 

«Καη φκσο, απάληεζε, πνιιά, πνπ 

εηπψζεθαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα, ζ’ απηφ  

ην ζέκα καο νδεγνχλ». 

«Γελ γλσξίδεηο, ξψηεζα, πφζν πιήζνο 

επηρεηξεκάησλ επηζηξαηεχνπλ νη  

αληηηηζέκελνη ζ’ απηή καο ηελ ειπίδα;». Καη 

επηρεηξνχζα ηαπηφρξνλα  

λα εθζέζσ ηηο αληηξξήζεηο πνπ νη εξηζηηθνί 



[89] 
 

θαηὰ ηὸλ πξνθεηηθὸλ ιφγνλ, ὁ Θεὸο ηλ 

ὅισλ θαὶ Κχξηνο ἑαπηὸλ  

ἐπέθαλελ κῖλ, ὡο ἂλ ζπζηαίε ηῆ 

ἀλζξσπίλῃ θχζεη  ηνῦ δηαιπζέληνο  

κλ νἰθεηεξίνπ ζθελνπεγία, πάιηλ δηὰ 

ηο ζπλφδνπ ηλ ζηνηρείσλ  

ζσκαηηθο ππθαδνκέλε. Σὴλ γὰξ 

πεξηβνιὴλ θαὶ ηὸλ ἐθ ηαχηεο θφζκνλ  

 ηνῦ ππθαζκνῦ ιέμηο θαηὰ ηὴλ ἰδίαλ 

ἔκθαζηλ δηαζεκαίλεη. 

92. »Ἔρεη δὲ  ῥζηο ηο ςαικῳδίαο 

ηνῦηνλ ηὸλ ηξφπνλ· "Θεὸο Κχξηνο  

θαὶ ἐπέθαλελ κῖλ ζπζηήζαζζαη ἑνξηὴλ ἐλ 

ηνῖο ππθάδνπζηλ ἕσο ηλ  

θεξάησλ ηνῦ ζπζηαζηεξίνπ". Ὅπεξ δνθεῖ 

κνη πξναλαθσλεῖλ δη᾿  

αἰλίγκαηνο, ηὸ κίαλ ἑνξηὴλ πάζῃ ηῆ ινγηθῆ 

θηίζεη ζπλίζηαζζαη,  

ηλ πνδεεζηέξσλ ηνῖο πεξέρνπζηλ ἐλ ηῆ 

ηλ ἀγαζλ ζπλνδίᾳ  

ζπγρνξεπφλησλ. 

»πεηδὴ γὰξ ἐλ ηῆ ηππηθῆ ηνῦ λανῦ 

θαηαζθεπῆ, ν πζηλ ἐθεῖην ηο  

ἔμσζελ πεξηβνιο ἐληὸο γελέζζαη, ἀιιὰ 

ἀπεθέθξηην ηο εἰζφδνπ πλ  

ὅζνλ ἐζληθὸλ θαὶ ἀιιφθπινλ, ηλ ηε αὖ 

ἐληὸο γελνκέλσλ, ν κέ ηήλ  

ἐθ ηνῦ ἴζνπ πζη ηο ἐπὶ ηὸ ἐλδφηεξνλ 

παξφδνπ, κή ηηλη θαζαξσηέξᾳ  

δηαίηῃ θαί ηηζη πεξηῤῥαληεξίνηο 

ἀθαγληζζεῖζη, πάιηλ δὲ θαὶ ἐλ αηνῖο  

ηνχηνηο ν πζη βάζηκνο ἤλ ὁ ἔλδνλ λαὸο, 

ἀιιὰ ηνῖο ἱεξεῦζη κφλνηο  

λφκηκνλ ἤλ θαηὰ ρξείαλ ἱεξνπξγίαο ἐληὸο 

ηνῦ θαηαπεηάζκαηνο  

γίλεζζαη, ηὸ δὲ ἀπφθξπθφλ ηε θαὶ ἄδπηνλ 

ηνῦ λανῦ, ἐλ ᾧ ηὸ  

ζπζηαζηήξηνλ ἵδξπην θεξάησλ ηηζὶ 

πξνβνιαῖο θεθαιισπηζκέλνλ, θαὶ  

αηνῖο ηνῖο ἱεξεῦζηλ ἀλεπίβαηνλ ἤλ, πιὴλ 

ἑλὸο ηνῦ πξνηεηαγκέλνπ ηο  

ἱεξσζχλεο, ὅο ἅπαμ ηνῦ ἐληαπηνῦ θαηά ηηλα 

λφκηκνλ κέξαλ, κφλνο  

ἀπνῤῥεηνηέξαλ ηηλὰ θαὶ κπζηηθσηέξαλ 

καο αληίπαινη εθεπξίζθνπλ  

ελαληίνλ ηεο αλαζηάζεσο. 

Μνπ απάληεζε εθείλε: «Μνπ θαίλεηαη φηη 

πξέπεη πξψηα λα αλαθέξνπκε κε  

ζπληνκία φζα δηάζπαξηα αλαθέξεη ε Αγία 

Γξαθή γη’ απηφ ην δφγκα, γηα λα  

έρνπκε επηθεθαιίδα ηνπ ιφγνπ καο εθείλε 

(Αγ. Γξαθή). Άθνπζα, ινηπφλ, ηνλ  

Γαβίδ λα πκλνινγεί ζηηο ζεφπλεπζηεο σδέο 

ηνπ, θαη λα έρεη σο πεξηερφκελν  

ηνπ χκλνπ ηνπ, ζηνλ εθαηνζηφ ηξίην Φαικφ, 

ην ζηνιηζκφ ηνπ ζχκπαληνο·  

Λέεη ην εμήο πξνο ην ηέινο ηνπ ςαικνχ: "Θ’ 

αθαηξέζεηο ην πλεχκα ηνπο  

θαη ζα πεζάλνπλ· θαη ζα επηζηξέςνπλ πάιη 

ζην ρψκα (ηεο πξνειεχζεψο) ηνπο.  

Θα μαλαζηείιεηο ην Πλεχκα ζνπ θαη ζα 

δήζνπλ· θαη ζα αλαγελλήζεηο φια ηα  

πξφζσπα ηεο γεο". Δλλνεί, κ’ απηά ηα ιφγηα, 

ηε δχλακε ηνπ Πλεχκαηνο πνπ  

ελεξγεί θαη δίλεη δσή ζε φινπο φζνπο 

επηζθέπηεηαη, ελψ αθαηξεί ηε δσή  

απ’ φζνπο απνρσξεί. 

»Δπεηδή, ινηπφλ, ιέεη φηη κε ηελ αλαρψξεζε 

ηνπ πλεχκαηνο έρνπκε ην ζάλαην  

ησλ δψλησλ, ελψ κε ηελ παξνπζία ηνπ 

έρνπκε ηελ αλαγέλλεζε ησλ λεθξψλ,  

ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ζεηξά, πξνεγείηαη ν 

ζάλαηνο απηψλ πνπ ζα  

μαλαγελλεζνχλ. Ννκίδνπκε φηη ζηνλ ςαικφ 

ηνπ εθείλν ν Γαβίδ,  

κε ην πξνθεηηθφ ηνπ ράξηζκα, 

πξναλαγγέιιεη ην κπζηήξην ηεο αλαζηάζεσο  

πνπ ε Δθθιεζία θεξχηηεη. 

»Αιιά θαη θάπνπ αιινχ ν ίδηνο πξνθήηεο 

ιέεη φηη ν Θεφο ηνπ ζχκπαληνο,  

ν Κχξηνο φισλ ησλ φλησλ, "θαλεξψζεθε ζε 

καο θαη ζπλέζηεζε ηε γηνξηή  

κε ηνπο ππθαζκνχο". Με ηε ιέμε "ππθαζκφ" 

ελλνεί ηελ ενξηή ηεο θελνπεγίαο,  

ε νπνία, θαζψο λνκίδσ, θαζηεξψζεθε παιαηά 

απφ ηελ παξάδνζε ηνπ Μσυζή·  

κ’ απηήλ ν λνκνζέηεο πξναλαγγέιιεη ηα 
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πξνζάγσλ ἱεξνπξγίαλ ἐπὶ ηὸ  

ἐληὸο παξεδχεην. 

»Σνζαχηεο νὖλ νὔζεο πεξὶ ηὸλ λαὸλ 

ηνῦηνλ δηαθνξο, ὅζηηο εἰθὼλ  

θαὶ κίκεκα ηο λνεηο ἤλ θαηαζηάζεσο, 

ηνῦην ηο ζσκαηηθο  

παξαηεξήζεσο δηδαζθνχζεο, ὅηη νὔηε 

πζα  ινγηθὴ θχζηο ηῶ λαῶ  

ηνῦ Θενῦ, ηνπηέζηη ηῆ ὁκνινγίᾳ ηνῦ 

κεγάινπ Θενῦ πξνζεγγίδεη,  

ἀιι᾿ νἱ πξὸο ηὰο ςεπδεῖο πνιήςεηο 

πεπιαλεκέλνη ἐθηφο εἰζη ηνῦ ζείνπ  

πεξηζρνηλίζκαηνο, ηλ δὲ δηὰ ηο 

ὁκνινγίαο ἐληὸο γεγελεκέλσλ  

πξνηηκνηέξσλ ηλ ἄιισλ νἱ 

πεξηῤῥαληεξίνηο θαὶ ἁγλείαηο  

πξνθαζαηξφκελνη, θαὶ ηνχησλ νἱ 

ἀθηεξσζέληεο ἢδε ηὸ πιένλ ἔρνπζηλ,  

ὥζηε ηο ἐζσηεξηθο ἀμηνῦζζαη 

κπζηαγσγίαο. 

93. »Ὡο δ᾿ ἄλ ηηο ἐπὶ ηὸ θαλεξψηεξνλ 

πξνάγνη ηὴλ ηνῦ αἰλίγκαηνο  

ἔκθαζηλ, ηαῦηα ἔζηη καζεῖλ ηνῦ ιφγνπ 

δηδάζθνληνο, ὅηη ηλ ινγηθλ  

δπλάκεσλ, αἱ κέλ ηηλέο εἰζηλ, νἷνλ ηὸ ἅγηνλ 

ζπζηαζηήξηνλ, ἐλ ηῶ ἀδχηῳ  

ηο ζεφηεηνο θαζηδξπκέλαη, αἱ δέ ηηλεο 

πάιηλ θαὶ ηνχησλ ἐλ ἐμνρῆ  

ζεσξνῦληαη, θεξάησλ δίθελ 

πξνβεβιεκέλαη, θαὶ ἄιιαη πεξὶ ἐθείλαο  

θαηά ηηλα ἀθνινπζίαλ πξνηεξεχνπζί ηε θαὶ 

δεπηεξεχνπζη· ηὸ δὲ ηλ  

ἀλζξψπσλ γέλνο δηὰ ηὴλ ἐγγηλνκέλελ 

θαθίαλ ἔμσ ηο ζείαο πεξηβνιο  

ἀπεψζζε· ὅπεξ ηῶ πεξηξξαληεξίῳ ινπηξῶ 

θαζεξάκελνλ ἐληὸο γίλεηαη. 

»Ἀιι᾿ ἐπεηδὴ κέιιεη πνηὲ ηὰ κεηὰ ηαῦηα 

παξαθξάγκαηα ιχεζζαη,  

δη᾿ ὧλ κο  θαθία πξὸο ηὰ ἐληὸο ηνῦ 

θαηαπεηάζκαηνο ἀπεηείρηζελ,  

ὅηαλ ζθελνπερζῆ πάιηλ δηὰ ηο 

ἀλαζηάζεσο κλ  θχζηο θαὶ πζα  

 θαηὰ θαθίαλ ἐγγελνκέλε δηαθζνξὰ 

κέιινληα λα ζπκβνχλ· απηή  

(θελνπεγία) γίλεηαη πάληνηε (ζπκβνιηθά), 

αιιά δελ έρεη γίλεη αθφκε  

(πξαγκαηηθά). 

»Πξναγγειφηαλ, βέβαηα, ε αιήζεηα 

ηππνινγηθά, κε ηα ζχκβνια φζσλ γίλνληαλ,  

ε αιεζηλή φκσο ζθελνπεγία δελ γηλφηαλ 

αθφκε. Αιιά, αθξηβψο γηα ην γεγνλφο  

απηφ, ζχκθσλα κε ην ιφγν ηνπ πξνθήηε, ν 

Θεφο θαη Κχξηνο ηνπ ζχκπαληνο  

θαλεξψζεθε ζε καο, γηα λα ζπζηαζεί ζηελ 

αλζξψπηλε θχζε ε ζθελή ηεο  

δηαιπκέλεο νηθίαο καο, πνπ ζα ζρεκαηηζζεί 

πάιη ζε ζψκα απφ ηε ζπλδξνκή  

ησλ ζηνηρείσλ. Γηφηη ε ιέμε "ππθαζκφο" 

δειψλεη κε έκθαζε ηελ έλδπζε θαη ην  

ζηνιηζκφ ηεο (ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο). 

»Καη ηα ιφγηα ηνπ Φαικνχ έρνπλ σο εμήο: 

"Ο Θεφο Κχξηνο  

θαλεξψζεθε ζε καο, γηα λα ζπζηήζεη ενξηή 

κε ην ζηνιηζκφ έσο ηα θέξαηα  

ηνπ ζπζηαζηεξίνπ". Μνπ θαίλεηαη φηη απηφ 

πξναλαγγέιιεη ζπκβνιηθά  

φηη ζα ζπζηεζεί κηα γηνξηή φιεο ηεο ινγηθήο 

δεκηνπξγίαο, ζηελ νπνία  

ζα ζπκπαλεγπξίδνπλ ηα θαηψηεξα κα ηα 

αλψηεξα ζηνηρεία κε ηε ζπλνδία  

ησλ αγαζψλ. 

Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

Νανχ (ηνπ νινκψληα), δελ  

επηηξεπφηαλ ζε φινπο πνπ βξηζθφηαλ απέμσ 

λα εηζέιζνπλ κέζα, αιιά  

απαγφξεπαλ ηελ είζνδν ζηνπο εηδσινιάηξεο 

θαη μέλνπο· θαη επίζεο, νη  

εηζεξρφκελνη δελ είραλ φινη ην ίδην δηθαίσκα 

λα πξνρσξήζνπλ ζηα ελδφηεξα,  

εάλ δελ εμαγληδφηαλ κε θαζαξφηεξε λεζηεία 

θαη ξαληηζκνχο· θαη πάιη, γηα  

εθείλνπο ηνπο ίδηνπο δελ ήηαλ πξνζβάζηκνο 

ν εζσηεξηθφο λαφο ζε φινπο, αιιά  

επηηξεπφηαλ κφλνλ ζηνπο ηεξείο λα επηηεινχλ 

ηηο αλαγθαίεο ηεξνπξγίεο κέζα  

ζην θαηαπέηαζκα· θαη ην απφθξπθν θαη 
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ἐμαθαληζζῆ ηλ ὄλησλ, ηφηε  

θνηλὴ ζπζηήζεηαη  πεξὶ ηὸλ Θεὸλ ἑνξηὴ 

ηνῖο δηὰ ηο ἀλαζηάζεσο  

ππθαζζεῖζηλ, ὡο κίαλ ηε θαὶ ηὴλ αηὴλ 

πξνθεῖζζαη πζη ηὴλ  

εθξνζχλελ, κεθέηη δηαθνξο ηηλνο ηο 

ηλ ἴζσλ κεηνπζίαο ηὴλ  

ινγηθὴλ θχζηλ δηαηεκλνχζεο, ἀιιὰ ηλ λῦλ 

ἔμσ δηὰ ηὴλ θαθίαλ ὄλησλ  

ἐληὸο ηλ ἀδχησλ ηο ζείαο καθαξηφηεηφο 

πνηε γελεζνκέλσλ, θαὶ  

ηνῖο θέξαζη ηνῦ ζπζηαζηεξίνπ, ηνπηέζηη 

ηαῖο ἐμερνχζαηο ηλ  

πεξθνζκίσλ δπλάκεζηλ ἐλ ἑαπηνῖο 

ζπλαπηφλησλ. 

»Ὅπεξ δὴ γπκλφηεξφλ θεζηλ ὁ Ἀπφζηνινο 

ηὴλ ηνῦ παληὸο πξὸο ηὸ  

ἀγαζὸλ ζπκθσλίαλ δηεξκελεχσλ, ὅηη αηῶ 

"πλ γφλπ θάκςεη  

ἐπνπξαλίσλ θαὶ ἐπηγείσλ θαὶ θαηαρζνλίσλ, 

θαὶ πζα γιζζα  

ἐμνκνινγήζεηαη, ὅηη Κχξηνο Ἰεζνῦο 

Υξηζηὸο εἰο δφμαλ Θενῦ Παηξφο"·  

ἀληὶ κὲλ ηλ θεξάησλ ιέγσλ ηὸ ἀγγειηθφλ 

ηε θαὶ ἐπνπξάληνλ, δηὰ δὲ  

ηλ ινηπλ ζεκαίλσλ ηὴλ κεη᾿ ἐθείλνπο 

λννπκέλελ θηίζηλ, κο, ὧλ  

πάλησλ κία θαὶ ζχκθσλνο ἑνξηὴ 

θαηαθξαηήζεη. νξηή ἐζηηλ  ηνῦ  

ὄλησο ὄληνο ὁκνινγία ηε θαὶ ἐπίγλσζηο. 

94. »Ἔζηη δὲ, θεζὶ, θαὶ ἄιια πνιιὰ ηο 

ἁγίαο Γξαθο πξὸο ζχζηαζηλ  

ηνῦ θαηὰ ηὴλ ἀλάζηαζηλ δφγκαηνο 

ἀλαιέμαζζαη. Ὅ ηε γὰξ Ἰεδεθηὴι  

ηῶ πξνθεηηθῶ πλεχκαηη ηὸλ ἐλ ηῶ κέζῳ 

πάληα ρξφλνλ θαὶ ηὸ ἐλ  

ηνχηῳ δηάζηεκα πεξβὰο, ἐπ᾿ αηνῦ 

ἵζηαηαη ηνῦ θαηξνῦ ηο  

ἀλαζηάζεσο ηῆ πξνγλσζηηθῆ δπλάκεη θαὶ 

ηὸ ἐζφκελνλ ὡο ἢδε  

ηεζεακέλνο π᾿ ὄςηλ ἄγεη ηῶ δηεγήκαηη. 

»Πεδίνλ γάξ κέγα θαὶ εἰο ἄπεηξνλ εἶδε 

δηεπισκέλνλ, ὀζηέσλ ηε  

απξνζπέιαζην κέξνο ηνπ Νανχ, ζην  

βξηζθφηαλ ην ζπζηαζηήξην ζηνιηζκέλν κε 

θέξαηα ζαλ πξνβφινπο, ήηαλ άβαην  

θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ηεξείο· εθηφο απφ 

έλαλ πνπ πξνεμήξρε ησλ ηεξέσλ θαη  

ν νπνίνο κηα θνξά ην ρξφλν, ηελ νξηζκέλε 

εκέξα απφ ην Νφκν, κφλνο ηνπ  

έκπαηλε κέζα γηα λα πξνζθέξεη ηελ πην 

απφθξπθε θαη κπζηηθή ηεξνπξγία. 

»Δάλ, ινηπφλ, ππήξρε ηφζε δηαθνξά ζηα 

κέξε ηνπ Νανχ εθείλνπ, ν νπνίνο ήηαλ  

κηκεηηθή απεηθφληζε ηεο λνεηήο 

θαηαζηάζεσο, ν εμσηεξηθφο θαη κφλν  

ζπκβνιηζκφο δηδάζθεη ην εμήο: δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πιεζηάζεη φιε ε ινγηθή  

θχζε ην Θεφ, δειαδή λα πηζηέςεη θαη 

νκνινγήζεη ηνλ αιεζηλφ Θεφ,  

αιιά νη πιαλεκέλνη ζε ςεπδείο ζεσξίεο 

βξίζθνληαη έμσ απφ ην ζείν πεξίβνιν·  

απφ εθείλνπο πάιη, πνπ κε ηελ νκνινγία ηεο 

πίζηεσο εηζήιζαλ κέζα (ζην Ναφ),  

πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξν φζνη θαζαξίδνληαη 

κε ξαληηζκνχο θαη αγληζκνχο·  

θαη απ’ απηνχο ηέινο πιενλεθηνχλ νη 

αθηεξσκέλνη,  

ψζηε λα αμηψλνληαη ηελ εζσηεξηθή 

κπζηαγσγία. 

»Καη εάλ θάπνηνο εμεγήζεη πην θαλεξά απηή 

ηελ αιιεγνξία,  

ζα θαηαιάβεη ηα εμήο απφ ηε δηήγεζε: απφ 

ηηο ινγηθέο δπλάκεηο νξηζκέλεο  

βξίζθνληαη κέζα ζην άγην ζπζηαζηήξην, 

εγθαηαζηεκέλεο ζην άδπην  

ηεο ζεφηεηνο· άιιεο πάιη απ’ απηέο εμέρνπλ 

θαη πξνβάιινληαη ζαλ θέξαηα,  

θαη άιιεο βξίζθνληαη γχξσ απφ εθείλεο κε 

θαζνξηζκέλε ηάμε ζηελ πξψηε  

θαη δεχηεξε ζεηξά· ην αλζξψπηλν φκσο 

γέλνο, εμαηηίαο ηεο θαθίαο  

πνπ εηζήιζε κέζα ηνπ, εμνξίζηεθε έμσ απφ 

ην ζείν πεξίβνιν· φηαλ φκσο  

θαζαξηζζεί κε ην ξαληηζηήξην ινπηξφ 

(βάπηηζκα), πάιη εηζέξρεηαη κέζα. 
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ζσξείαλ ἐπὶ ηνχηῳ πνιιὴλ, ἄιισλ ἀιιαρ 

πξὸο ηὸ ζπκβὰλ  

δηεῤῥηκκέλσλ, εἶηα ζείᾳ δπλάκεη πξὸο ηὰ 

ζπγγελ θαὶ ἴδηα  

ζπγθηλνπκέλσλ θαὶ ηαῖο νἰθείαηο ἁξκνλίαηο 

ἐκθπνκέλσλ, εἶηα λεχξνηο  

θαὶ ζαξμὶ θαὶ δέξκαζη θαιππηνκέλσλ 

(ὅπεξ  ςαικῳδία ππθαδνκέλσλ  

ιέγεη), θαὶ πλεῦκα δσνπνηνῦλ ηε θαὶ 

δηεγεῖξνλ ἅπαλ ηὸ θείκελνλ. 

95. Σὴλ δὲ ηνῦ Ἀπνζηφινπ ηλ θαηὰ ηὴλ 

ἀλάζηαζηλ ζαπκάησλ  

δηαζθεπὴλ, ὡο πξφρεηξνλ νὖζαλ ηνῖο 

ἐληπγράλνπζηλ, ηί ἄλ ηηο ιέγνη;  

Ὅπσο ἐλ θειεχζκαηί ηηλη θαὶ ζαιπίγγσλ 

ἢρῳ θεζὶλ ὁ ιφγνο ἐλ  

ἀθαξεῖ ηνῦ ρξφλνπ ἅπαλ ἀζξφσο ηὸ 

ηεζλεθφο ηε θαὶ θείκελνλ, εἰο  

ἀζαλάηνπ θχζεσο θαηάζηαζηλ 

πακεηθζήζεζζαη; Ἀιιὰ θαὶ ηὰο  

εαγγειηθὰο θσλὰο, ὡο πξνδήινπο ἅπαζηλ 

νὔζαο, παξήζνκελ.  

Ο γὰξ κφλῳ ιφγῳ θεζὶλ ὁ Κχξηνο ηνὺο 

λεθξνὺο ἀλαζηήζεζζαη, ἀιιὰ  

θαὶ αηὴλ ἐλεξγεῖ ηὴλ ἀλάζηαζηλ, ἀπὸ ηλ 

ἐγγπηέξσλ κῖλ θαὶ ἥηηνλ  

ἀπηζηεῖζζαη δπλακέλσλ ηο ζαπκαηνπνηίαο 

ἀξμάκελνο. 

»Πξηνλ κὲλ γὰξ ἐλ ηνῖο ἐπηζαλαζίνηο ηλ 

λνζεκάησλ ηὴλ δσνπνηὸλ  

δείθλπζη δχλακηλ, ἀπειαχλσλ πξνζηάγκαηη 

θαὶ ιφγῳ ηὰ πάζε· εἶηα  

ἀξηηζαλὲο ἐγείξεη παηδίνλ, εἶηα λεαλίαλ ηνῖο 

ηάθνηο ἢδε  

πξνζθνκηδφκελνλ ηο ζνξνῦ δηαλαζηήζαο 

ηῆ κεηξὶ δίδσζη· κεηὰ ηνῦην  

δηαπεπησθφηα ἢδε ηεηξαεκέξῳ ρξφλῳ ηὸλ 

Λάδαξνλ λεθξὸλ ἐμάγεη  

δληα ηνῦ ηάθνπ θσλῆ θαὶ πξνζηάγκαηη 

δσνπνηήζαο ηὸλ θείκελνλ·  

εἶηα ηὸλ ἑαπηνῦ ἄλζξσπνλ ἣινηο θαὶ ιφγρῃ 

δηαπεπαξκέλνλ ἐθ λεθξλ  

δηὰ ηξίηεο κέξαο δηαλίζηεζη, ηνὺο ηχπνπο 

ηλ ἣισλ θαὶ ηὴλ πιεγὴλ  

Αιιά επεηδή πξφθεηηαη θάπνηε λα 

θαηαξγεζνχλ νη εζσηεξηθέο πεξηθξάμεηο,  

κε ηηο νπνίεο ε θαθία καο έβγαιε έμσ απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θαηαπεηάζκαηνο,  

φηαλ ε θχζε καο ζα αλαθαηληζζεί κε ηελ 

αλάζηαζε θαη ζα εμαθαληζζεί φιε  

ε θζνξά ησλ φλησλ πνπ πξνήιζε απφ ηελ 

θαθία, ηφηε ζα ζπζηεζεί θνηλή  

γηνξηή γχξσ απφ ην Θεφ απφ εθείλνπο πνπ 

ζα είλαη ζηνιηζκέλνη κε ηελ  

αλάζηαζε. Καη έηζη φινη ζα γεχνληαη ηελ 

ίδηα ραξά θαη επθξνζχλε,  

θαη θακία δηαθνξά δελ ζα μερσξίδεη ηηο 

ινγηθέο θχζεηο απφ ην λα κεηέρνπλ  

εμίζνπ· αιιά θαη απηνί πνπ ηψξα βξίζθνληαη 

έμσ (απφ ην θαηαπέηαζκα)  

εμαηηίαο ηεο θαθίαο, ζα εηζέιζνπλ θάπνηε 

κέζα ζηα άδπηα ηεο ζείαο επηπρίαο  

θαη ζα ζπλελσζνχλ κε ηα θέξαηα ηνπ 

ζπζηαζηεξίνπ, δειαδή κε ηηο  

ζπνπδαηφηεξεο ππεξθφζκηεο (αγγειηθέο) 

δπλάκεηο. 

»Απηφ ην ιέεη μεθάζαξα ν Απφζηνινο 

(Παχινο) φηαλ πεξηγξάθεη ηε ζπκθσλία  

φισλ πξνο ην αγαζφ, φηη, δειαδή, κπξνζηά 

ηνπ "ζα γνλαηίζνπλ νη επνπξάληεο,  

νη επίγεηεο θαη νη θαηαρζφληεο δπλάκεηο, θαη 

θάζε γιψζζα ζα δνμνινγήζεη  

φηη απηφο είλαη ν Κχξηνο Ηεζνχο Υξηζηφο, ε 

δφμα ηνπ Θενχ Παηέξα".  

Αληί γηα θέξαηα αλαθέξεη ηηο αγγειηθέο θαη 

επνπξάληεο δπλάκεηο, ελψ κε ηηο  

ππφινηπεο νξνινγίεο ελλνεί ηε κεηά απφ 

ηνπο αγγέινπο δεκηνπξγία, δειαδή  

εκάο, γηα ηνπο νπνίνπο φινπο ζα ζηεζεί κία 

αξκνληθή γηνξηή. Καη γηνξηή είλαη  

ε νκνινγία θαη επίγλσζε ηνπ αιεζηλνχ 

Θενχ. 

»Δίλαη δπλαηφλ, ζπλέρηζε, λα επηιεγνχλ θαη 

άιια πνιιά ρσξία ηεο Αγίαο  

Γξαθήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ δφγκαηνο ηεο 

αλαζηάζεσο. Πξάγκαηη θαη ν Ηεδεθηήι,  

μεπεξλψληαο κε ην πξνθεηηθφ ηνπ πλεχκα 

φιν ηνλ ελδηάκεζν ρξφλν θαη ην  
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ηο ιφγρεο εἰο καξηπξίαλ ηο ἀλαζηάζεσο 

ἐπαγφκελνλ. Πεξὶ ὧλ  

νδὲλ νἶκαη ρξλαη δηεμηέλαη, κεδεκηο 

ἀκθηβνιίαο ἐλ ηνῖο ηὰ  

γεγξακκέλα παξαδεδεηγκέλνηο πνχζεο». 

96. ΓΡΖΓ. «Ἀιι᾿ ν ηνῦην, εἶπνλ ἐγὼ, ηὸ 

δεηνχκελνλ ἤλ· ηὸ γὰξ  

ἔζεζζαί πνηε ηὴλ ἀλάζηαζηλ θαὶ ηὸ 

παρζήζεζζαη ηῆ ἀδεθάζηῳ θξίζεη  

ηὸλ ἄλζξσπνλ, δηά ηε ηλ γξαθηθλ 

ἀπνδείμεσλ, θαὶ ηλ ἢδε  

πξνεμεηαζκέλσλ, νἱ πνιινὶ ηλ 

ἀθνπφλησλ ζπλζήζνληαη.  

πφινηπνλ δ᾿ ἂλ εἴε ζθνπεῖλ, θεζὶλ, εἰ 

ὥζπεξ ηὸ λῦλ θαὶ ηὸ  

ἐιπηδφκελνλ ἔζηαη. Ὅπεξ εἰ ὄλησο εἴε, 

θεπθηὸλ ἄλ εἶπνλ ηνῖο  

ἀλζξψπνηο ηὴλ ἐιπίδα ηο ἀλαζηάζεσο 

εἶλαη. Δἰ γὰξ νἷα γίλεηαη,  

ὅηαλ ιήγεηαη ηνῦ δῆλ ηὰ ἀλζξψπηλα 

ζψκαηα, ηνηαῦηα ηῆ δσῆ πάιηλ  

ἀπνθαζίζηαηαη, ἄξα ηηο ἀηέιεζηνο 

ζπκθνξὰ δηὰ ηο ἀλαζηάζεσο ηνῖο  

ἀλζξψπνηο ἐιπίδεηαη. 

»Σί γὰξ ἂλ ἐιεεηλφηεξνλ γέλνηην ζέακα, ἠ 

ὅηαλ ἐλ ἐζράηῳ γήξᾳ  

θαηαῤῥηθλσζέληα ηὰ ζψκαηα κεηαπνηεζῆ 

πξὸο ηὸ εἰδερζέο ηε θαὶ  

ἄκνξθνλ, ηο κὲλ ζαξθὸο αηνῖο 

ἀλαισζείζεο ηῶ ρξφλῳ, ῥπζνῦ δὲ  

ηνῖο ὀζηένηο πεξηεζθιεθφηνο ηνῦ δέξκαηνο; 

Σλ δὲ δὴ λεχξσλ  

ζπλεζπαζκέλσλ δηὰ ηὸ κεθέηη ηῆ θπζηθῆ 

ἰθκάδη πνπηαίλεζζαη θαὶ δηὰ  

ηνῦην παληὸο ζπλειθνκέλνπ ηνῦ ζψκαηνο, 

ἄηνπφλ ηη θαὶ ἐιεεηλὸλ  

ζέακα γίλεηαη, ηο κὲλ θεθαιο ἐπὶ ηὸ γφλπ 

ζπγθεθιηκέλεο, ηο δὲ  

ρεηξὸο ἔλζελ θαὶ ἔλζελ πξὸο κὲλ ηὴλ θαηὰ 

θχζηλ ἐλέξγεηαλ ἀπξαθηνχζεο,  

ἐληξφκσο δὲ θαηὰ ηὸ ἀθνχζηνλ ἀεὶ 

θξαδαηλνκέλεο. 

»Οἷα δὲ πάιηλ ηλ ηαῖο ρξνλίαηο λφζνηο 

αληίζηνηρν δηάζηεκα, ζηακαηά αθξηβψο ζηε 

ζηηγκή ηεο αλαζηάζεσο· θαη  

βιέπνληαο κε ηελ πξνγλσζηηθή ηνπ δχλακε 

απηφ πνπ ζα έιζεη, ήδε σο παξφλ,  

ην αλαπαξηζηά κε ηε δηήγεζή ηνπ. 

»Δίδε, ινηπφλ, κηα απέξαληε πεδηάδα λα 

απιψλεηαη, γεκάηε απφ πνιινχο  

ζσξνχο κε νζηά, πνπ ήηαλ πεηακέλα άιια 

απφ δσ θη άιια απφ θεη.  

Έπεηηα, κε ηε ζεία δχλακε, ην θάζε νζηφ 

θηλνχληαλ πξνο ην ζπγγεληθφ ηνπ  

θαη ελψλνληαλ κ’ απηφ αξκνληθά· ζηε 

ζπλέρεηα, θαιχθζεθαλ(ηα νζηά) κε  

λεχξα, ζάξθα θαη δέξκα (ην νπνίν ν Φαικφο 

ην νλνκάδεη ζηνιηζκφ)· θαη ηέινο  

ην πλεχκα έδσζε δσή θαη αλάζηεζε φιν ην 

πιήζνο ησλ νζηψλ πνπ ήηαλ  

πεηακέλα εθεί. 

»Καη πνηφο λα πεη ηε δηήγεζε ηνπ 

Απνζηφινπ ζρεηηθά κε ην ζαπκαζηφ γεγνλφο  

ηεο αλαζηάζεσο, αθνχ είλαη παζίγλσζηε 

ζηνπο αλαγλψζηεο;  

ηη, δειαδή, φπσο δηεγείηαη ν ιφγνο, κε 

θάπνην πξφζηαγκα θαη ήρν ζαιπίγγσλ,  

αθαξηαία φιν καδί ην πιήζνο ησλ λεθξψλ 

θαη πεζακέλσλ,  

ζα κεηαιιαγεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

αζαλάηνπ θχζεσο; Θα αθήζνπκε ζηελ  

άθξε επίζεο θαη ηηο επαγγειηθέο δηεγήζεηο, 

δηφηη φινη ηηο γλσξίδνπλ.  

Κη απηφ δηφηη ν Κχξηνο δελ δηδάζθεη κφλν κε 

ην ιφγν φηη νη λεθξνί  

ζ’ αλαζηεζνχλ, αιιά θαη έκπξαθηα 

αλαζηαίλεη, αξρίδνληαο ηα ζαχκαηα απφ ηα  

πην θνληηλά ζε καο θαη ιηγφηεξν 

ακθηζβεηήζηκα. 

»Πξψηα, δειαδή, δείρλεη ηε δσνπνηφ δχλακή 

ηνπ ζηα ζαλαηεθνξά λνζήκαηα,  

απνκαθξχλνληαο ηηο αξξψζηηεο κε ην 

πξφζηαγκα θαη ην ιφγν ηνπ. Έπεηηα,  

αλαζηαίλεη έλα πξφζθαηα πεζακέλν παηδί. 

Καηφπηλ, αλαζηαίλεη έλα λέν ηελ  

ψξα πνπ κεηέθεξαλ ηε ζνξφ ηνπ ζηνλ ηάθν 
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ἐθηεηεθφησλ ηὰ ζψκαηα; Ἃ  

ηνζνῦηνλ δηαθέξεη ηλ γπκλσζέλησλ 

ὀζηέσλ, ὅζνλ ἐπηθαιχθζαη δνθεῖ  

ιεπηῶ, θαὶ ἐθδεδαπαλεκέλῳ ἢδε ηῶ 

δέξκαηη. Οἷα δὲ θαὶ ηλ ἐλ ηαῖο  

δεξηθαῖο ἀῤῥσζηίαηο ἐμῳδεθφησλ; Σλ δὲ 

ηῆ ἱεξᾶ λφζῳ  

θεθξαηεκέλσλ ηὴλ ἀζρήκνλα ιψβελ, ηίο ἂλ 

π᾿ ὄςηλ ἀγάγνη ιφγνο,  

ὡο θαη᾿ ὀιίγνλ αηνῖο πάληα ηὰ κέιε ηὰ 

ὀξγαληθά ηε θαὶ αἰζζεηήξηα  

πξντνῦζα  ζεπεδὼλ ἐπηβφζθεηαη; Σλ δὲ 

ἐλ ζεηζκνῖο ἠ πνιέκνηο ἠ ἐμ  

ἑηέξαο ηηλὸο αἰηίαο θξνηεξηαζκέλσλ θαὶ 

πξὸ ηνῦ ζαλάηνπ ρξφλνλ  

ηηλὰ ἐλ ηῆ ζπκθνξᾶ ηαχηῃ ἐπηβηνχλησλ ἠ 

ηλ ἀπὸ γελέζεσο ιψβῃ  

ηηλὶ ζπλαπνηειεζζέλησλ ἐλδηαζηξφθνηο 

ηνῖο κέιεζη, πεξηὸλ, ηί ἄλ ηηο  

ιέγνη; 

»Πεξὶ ηλ ἀξηηγελλ λεπίσλ ηλ ηε 

ἐθηηζεκέλσλ θαὶ ηλ  

θαηαπληγνκέλσλ θαὶ ηλ θαηὰ ηὸ 

αηφκαηνλ ἀπνιιπκέλσλ, ηί ἐζηη  

ινγίζαζζαη, εἰ ηὰ ηνηαῦηα πάιηλ πξὸο ηὴλ 

δσὴλ ἐπαλάγνηην, ἄξα  

ἐλαπνκέλεη ηῆ λεπηφηεηη, θαὶ ηί 

ἀζιηψηεξνλ; Ἀιι᾿ ἐπὶ ηὸ ἄθξνλ ἣμεη  

ηο ιηθίαο, θαὶ πνίῳ γάιαθηη πάιηλ  

θχζηο αηὰ ηηζελήζεηαη; 

97. »Ὥζηε εἰ κὲλ δηὰ πάλησλ ηαηὸλ κῖλ 

ηὸ ζκα πάιηλ  

ἀλαβηψζεηαη, ζπκθνξὰ ἔζηαη ηὸ 

πξνζδνθψκελνλ· εἰ δὲ κὴ ηαηὸλ,  

ἄιινο ηηο ὁ ἐγεηξφκελνο ἔζηαη παξὰ ηὸλ 

θείκελνλ. Δἰ γὰξ πέπησθε κὲλ  

ηὸ παηδίνλ, ἀλίζηαηαη δὲ ηέιεηνο, ἠ ηὸ 

ἔκπαιηλ, πο ἔζηηλ εἰπεῖλ αηὸλ  

ἀλσξζζζαη ηὸλ θείκελνλ, ἐλ ηῆ ηο 

ιηθίαο δηαθνξᾶ ηνῦ πεπησθφηνο  

πειιαγκέλνπ ὄληνο· ἀληὶ γὰξ ηνῦ παηδίνπ 

ηέιεηνλ θαὶ ἀληὶ ηνῦ  

πξεζβπηέξνπ ηὸλ ἀθκεζηήλ ηηο ὁξλ, 

ἕηεξνλ ἀλζ᾿ ἑηέξνπ ηεζέαηαη, θαὶ  

θαη ηνλ παξαδίδεη ζηε κεηέξα ηνπ.  

Μεηά απ’ απηφ, βγάδεη δσληαλφ απφ ηνλ 

ηάθν ην λεθξφ Λάδαξν, πνπ ήηαλ ήδε  

πεζακέλνο ηέζζεξηο εκέξεο, θαη αλαζηαίλεη 

ην λεθξφ κε θσλή θαη πξνζηαγή.  

Σέινο, ηνλ εαπηφ ηνπ, πνπ ηνλ είραλ 

ηξππήζεη κε θαξθηά θαη ιφγρε, ηνλ  

αλαζηαίλεη απφ ηνπο λεθξνχο ηελ ηξίηε 

εκέξα, γηα λα θέξλεη σο απφδεημε ηεο  

αλαζηάζεσο ηα ζεκάδηα ησλ θαξθηψλ θαη ηε 

ινγρηζκέλε πιεγή. Ννκίδσ φηη  

δελ ρξεηάδεηαη λα ηα πσ απηά δηεμνδηθά, 

δηφηη δελ κέλεη θακηά ακθηβνιία ζ’  

φζνπο παξαδέρνληαη ηα γξαπηά ηνπ 

Δπαγγειίνπ». 

«Αιιά ην δεηνχκελν, είπα εγψ, δελ ήηαλ 

απηφ. Σφ φηη θάπνηε ζα γίλεη  

ε αλάζηαζε θαη ν άλζξσπνο ζα νδεγεζεί 

ζηελ αδέθαζηε θξίζε ηνπ Θενχ,  

νη πεξηζζφηεξνη αθξναηέο ζα ζπκθσλήζνπλ 

φηη απηά απνδεηθλχνληαη  

θαη απφ ηελ Αγία Γξαθή θαη απ’ φζα ήδε 

αλαθέξακε.  

Μέλεη λα εμεηάζνπκε, εάλ ε κειινληηθή 

θαηάζηαζε ζα είλαη φπσο θαη  

ε παξνχζα. Αλ θάηη ηέηνην ζπλέβαηλε, ζα 

έιεγα φηη δελ ζπκθέξεη ζηνπο  

αλζξψπνπο λα ειπίδνπλ ζε αλάζηαζε. Γηφηη, 

εάλ ηα αλζξψπηλα ζψκαηα  

απνθαηαζηαζνχλ πάιη ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

ήηαλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο,  

ηφηε νη άλζξσπνη πξνζδνθνχλ κε ηελ 

αλάζηαζε κηα ζπκθνξά δίρσο ηέινο. 

»Γηφηη, πνηφ ζέακα είλαη πην ηξηζάζιην απφ 

ηα ζψκαηα πνπ ζηα βαζηά  

γεξάκαηα έρνπλ ζπξξηθλσζεί θαη έρνπλ 

πάξεη κηα απαίζηα θαη άζρεκε κνξθή,  

θαζψο ε ζάξθα έρεη καξαδψζεη απφ ην 

ρξφλν, ελψ ην ξνδηαζκέλν δέξκα  

θνιιάεη πάλσ ζηα θφθαια; Καζψο, επίζεο, 

ηα λεχξα θάλνπλ ζπζπάζεηο,  

επεηδή δελ δηαηεξνχληαη ζε θπζηθή ηθκάδα, 

θαη γη’ απηφ φιν ην ζψκα  

θακπνπξηάδεη θαη παξνπζηάδεη έλα άζιην θαη 
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ἀληὶ ηνῦ ιεισβεκέλνπ ηὸλ ἄξηηνλ, θαὶ ἀληὶ 

ηνῦ ἐθηεηεθφηνο ηὸλ  

εὔζαξθνλ, θαὶ ηὰ ἄιια πάληα ὡζαχησο, ἵλα 

κὴ, ηὰ θαζ᾿ ἕθαζηφλ ηηο  

δηεμηὼλ, ὄρινλ ἐπεηζάγῃ ηῶ ιφγῳ; 

98. »Δἰ κὴ νὖλ ηνηνῦηνλ ἀλαβηψῃ ηὸ ζκα 

πάιηλ, νἷνλ ἤλ ὅηε ηῆ γῆ  

θαηεκίγλπην, ν ηὸ ηεζλεθὸο ἀλαζηήζεηαη, 

ἀιι᾿ εἰο ἄιινλ ἄλζξσπνλ  

 γ δηαπιαζζήζεηαη. Σί νὖλ πξὸο ἐκὲ  

ἀλάζηαζηο, εἰ ἀλη᾿ ἐκνῦ ηηο  

ἄιινο ἀλαβηψζεηαη; Πο γὰξ ἂλ ἐπηγλνίελ 

αηὸο ἐκαπηὸλ, βιέπσλ ἐλ  

ἐκαπηῶ νθ ἐκαπηφλ; Ο γὰξ ἂλ εἴελ 

ἀιεζο ἐγὼ, εἰ κὴ δηὰ πάλησλ  

εἴελ ὁ αηὸο ἐκαπηῶ. 

»Καζάπεξ γὰξ θαηὰ ηὸλ παξφληα βίνλ εἴ 

ηηλνο ἔρνηκη δηὰ κλήκεο ηὸλ  

ραξαθηξα, πνθείζζσ δὲ θαηὰ ηὸλ ιφγνλ 

ςεδλὸο ὁ ηνηνῦηνο εἶλαη,  

πξνρεηιὴο, πνζηκὸο, ιεπθφρξνπο, 

γιαπθφκκαηνο, ἐλ πνιηᾶ ηῆ ηξηρὶ,  

θαὶ ῥπζῶ ηῶ ζψκαηη· εἶηα δεηλ ηὸλ 

ηνηνῦηνλ, ἐληχρνηκη λέῳ, θνκήηῃ,  

γξππῶ, κειαλφρξντ, θαὶ ηὰ ινηπὰ πάληα 

ηνῦ θαηὰ ηὴλ κνξθὴλ  

ραξαθηξνο ἑηέξσο ἔρνληη. Ἆξα ηνῦηνλ 

ἰδὼλ ἐθεῖλνλ νἰήζνκαη;  

Μιινλ δὲ ηί ρξὴ ηαῖο ἐιάηηνζη ηλ 

ἐλζηάζεσλ ἐλδηαηξίβεηλ ηὸλ  

ἰζρπξφηεξνλ ἀθηέκελνλ; Σίο γὰξ νθ νἶδελ, 

ὅηη ῥνῆ ηηλη πξνζένηθελ   

ἀλζξσπίλε θχζηο, ἀπὸ γελέζεσο εἰο 

ζάλαηνλ ἀεὶ δηά ηηλνο θηλήζεσο  

πξντνῦζα, ηφηε ηο θηλήζεσο ιήγνπζα, 

ὅηαλ θαὶ ηνῦ εἶλαη παχζεηαη; 

99. »Ἡ δὲ θίλεζηο αὕηε ν ηνπηθή ηίο ἐζηη 

κεηάζηαζηο (ν γὰξ ἐθβαίλεη  

ἑαπηὴλ  θχζηο), ἀιιὰ δη᾿ ἀιινηψζεσο ἔρεη 

ηὴλ πξφνδνλ. Ἡ δὲ  

ἀιινίσζηο ἕσο ἂλ ᾖ ηνῦην ὃ ιέγεηαη, 

νδέπνηε ἐπὶ ηνῦ αηνῦ κέλεη  

(πο γὰξ ἂλ ἐλ ηαηφηεηη θπιαρζείε ηὸ 

ειεεηλφ ζέκα.  

Αθφκε, ην θεθάιη πέθηεη ζηα γφλαηα, ελψ ηα 

ρέξηα πέθηνπλ απφ δσ  

θη απφ θεη· αδπλαηνχλ λα θάκνπλ ηηο 

ελέξγεηεο ηεο θχζεσο, ηξέκνπλ  

ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο θαη θνπληνχληαη 

ζπλερψο. 

»Πνηά είλαη πάιη ηα ζψκαηα απηψλ πνπ 

ιηψλνπλ ζε ρξφληα λνζήκαηα; Απηά  

ηφζν δηαθέξνπλ απφ ηα απνγπκλσκέλα νζηά, 

ψζηε θαίλνληαη ζαλ λα έρνπλ  

θαιπθζεί κ’ έλα ιεπηφ θαη θζαξκέλν δέξκα. 

Πνηά είλαη, επίζεο, ηα ζψκαηα  

εθείλσλ πνπ έρνπλ θνπζθψζεη απφ ηελ 

πδξσπηθία; Πνηά ιφγηα λα πεη θαλείο,  

γηα λα πεξηγξάςεη ηελ απαίζηα ιέπξα φζσλ 

πξνζβιήζεθαλ απφ ηελ ηεξή λφζν;  

Πψο, δειαδή, ε ζήςε πξνρψξεζε ζηγά ζηγά 

θαη θαηαηξψεη φια ηα κέιε, θαη ηα  

φξγαλα θαη ηα αηζζεηήξηά ηνπο; Καη ηί λα πεη 

θάπνηνο γηα ηνπο  

αθξσηεξηαζκέλνπο απφ ζεηζκνχο ή 

πνιέκνπο ή απφ θάπνηα άιιε αηηία, πνπ  

δνπλ πνιιά ρξφληα πξηλ πεζάλνπλ κ’ απηή 

ηελ αλαπεξία; Ή ηί λα πεη γηα  

εθείλνπο πνπ απφ ηε γέλλεζή ηνπο είραλ 

θάπνηα αλσκαιία ζην ζψκα θαη  

κεγάισζαλ κε αλαπεξία ζηα κέιε ηνπο; 

»Καη ηη πξέπεη λα ζθεθζνχκε γηα ηα 

λενγέλλεηα λήπηα, φζα εθηίζεληαη,  

φζα πλίγνληαη θαη φζα πεζαίλνπλ ακέζσο;  

Δάλ απηά επαλέιζνπλ ζηε δσή, άξαγε ζα 

κείλνπλ ζηε λεπηφηεηα;  

Καη ηί είλαη πην ειεεηλφ απ’ απηφ; Θα 

θζάζνπλ ζην άθξν ηεο ειηθίαο;  

Με ηί είδνπο γάια πάιη ζα η’ αλαζξέςεη ε 

θχζε; 

»Ώζηε, εάλ αλαζηεζεί ην ζψκα καο πάιη 

ζηελ ίδηα ζε φια θαηάζηαζε,  

ην πξνζδνθψκελν ζα είλαη ζπκθνξά. Δάλ 

πάιη δελ είλαη ην ίδην ζψκα,  

ηφηε ν αλαζηεκέλνο ζα είλαη άιινο θαη φρη 

εθείλνο πνπ πέζαλε. Πξάγκαηη, εάλ  
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ἀιινηνχκελνλ;) ἀιι᾿ ὥζπεξ  

ηὸ ἐπὶ ηο ζξπαιιίδνο πῦξ, ηῶ κὲλ δνθεῖλ 

ἀεὶ ηὸ αηὸ θαίλεηαη  

(ηὸ γὰξ ζπλερὲο ἀεὶ ηο θηλήζεσο 

ἀδηάζπαζηνλ αηὸ θαὶ λσκέλνλ  

πξὸο ἑαπηὸ δείθλπζη), ηῆ δὲ ἀιεζείᾳ 

πάλησο πάληνηε ἑαπηὸ αηὸ  

δηαδερφκελνλ, νδέπνηε αηὸ κέλεη ( γὰξ 

ἐμειθπζζεῖζα δηὰ ηο  

ζεξκφηεηνο ἰθκὰο, ὁκνῦ ηε ἐμεθινγψζε θαὶ 

εἰο ιηγλῦλ ἐθθαπζεῖζα  

κεηεπνηήζε, θαὶ ἀεὶ ηῆ ἀιινησηηθῆ δπλάκεη 

 ηο θινγὸο θίλεζηο  

ἐλεξγεῖηαη, εἰο ιηγλῦλ δη᾿ ἑαπηο ἀιινηνῦζα 

ηὸ πνθείκελνλ)· ὥζπεξ  

ηνίλπλ δὶο θαηὰ ηαηὸλ ηο θινγὸο ζίγνληα, 

νθ ἔζηη ηο αηο ηὸ δὶο  

ἅςαζζαη (ηὸ γὰξ ὀμὺ ηο ἀιινηψζεσο νθ 

ἀλακέλεη ηὸλ ἐθ δεπηέξνπ  

πάιηλ ἐπηζηγγάλνληα, θἂλ ὡο ηάρηζηα ηνῦην 

πνηῆ), ἀιι᾿ ἀεὶ θαηλή ηε  

θαὶ πξφζθαηφο ἐζηηλ  θιὸμ πάληνηε 

γηλνκέλε, θαὶ ἀεὶ ἑαπηὴλ  

δηαδερνκέλε, θαὶ νδέπνηε ἐπὶ ηνῦ αηνῦ 

κέλνπζα· ηνηνῦηφλ ηη θαὶ  

πεξὶ ηὴλ ηνῦ ζψκαηνο κλ θχζηλ ἐζηί. 

»Σὸ γὰξ ἐπίῤῥπηνλ ηο θχζεσο κλ, θαὶ 

ηὸ ἀπφῤῥπηνλ δηὰ ηο  

ἀιινησηηθο θηλήζεσο ἀεὶ πνξεπφκελνλ, 

ηφηε θηλνχκελνλ ἵζηαηαη,  

ὅηαλ θαὶ ηο δσο ἀπνιήμῃ· ἕσο δ᾿ ἂλ ἐλ 

ηῶ δῆλ ᾖ, ζηάζηλ νθ ἔρεη·  

ἢ γὰξ πιεξνῦηαη ἠ δηαπλέεηαη ἠ δη᾿ 

ἑθαηέξσλ πάλησο εἰζαεὶ  

δηεμάγεηαη. Δἰ ηνίλπλ νδὲ ηῶ ρζηδῶ ηηο ὁ 

αηφο ἐζηηλ, ἀιι᾿ ἕηεξνο ηῆ  

παιιαγῆ γίλεηαη, ὅηαλ ἐπαλαγάγῃ πάιηλ 

ηὸ ζκα κλ πξὸο ηὴλ  

δσὴλ  ἀλάζηαζηο, δκφο ηηο ἀλζξψπσλ 

πάλησο ὁ εἷο γελήζεηαη,  

ὡο ἂλ κεδὲλ ἐιιείπνη ηνῦ ἀληζηακέλνπ ηὸ 

βξέθνο, ηὸ λήπηνλ, ὁ παῖο,  

ηὸ κεηξάθηνλ, ὁ ἀλὴξ, ὁ παηὴξ, ὁ 

πξεζβχηεο, θαὶ ηὰ δηὰ κέζνπ πάληα. 

πέζαλε παηδί θαη αλαζηαίλεηαη ηέιεηνο 

άλζξσπνο, θαη ην αληίζηξνθν, ηφηε πψο  

κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλαζηήζεθε ν 

πεζακέλνο, αθνχ ν πεζακέλνο άιιαμε  

ειηθία; Γηφηη, φηαλ θαλείο βιέπεη αληί γηα 

παηδί ψξηκν άλζξσπν  

θαη αληί γηα γέξν λέν θαη αληί γηα αλάπεξν 

βιέπεη αξηηκειή  

θαη αληί γηα ιηπφζαξθν εχζσκν θαη ηα 

ππφινηπα θαηά παξφκνην ηξφπν  

–γηα λα κε πνιπινγεί θαλέλαο αλαθέξνληαο 

κε ιεπηνκέξεηεο ηα θαζέθαζηα–,  

ηφηε βιέπεη άιιν άλζξσπν ζηε ζέζε άιινπ. 

»Δάλ φκσο δελ αλαζηεζεί ην ζψκα πάιη 

φπσο ήηαλ φηαλ παξαρψζεθε ζηε γε,  

ηφηε δελ ζα αλαζηεζεί ν πεζακέλνο, αιιά ζα 

πιαζζεί απφ ην ρψκα άιινο  

άλζξσπνο. Ση ζα κε σθειήζεη, ινηπφλ, ε 

αλάζηαζε, εάλ αληί γηα κέλα θάπνηνο  

άιινο ζ’ αλαζηεζεί; Πψο ζ’ αλαγλψξηδα εγψ 

ηνλ εαπηφ κνπ, βιέπνληαο ζηνλ  

εαπηφ κνπ φρη ηνλ εαπηφ κνπ; Γηφηη δελ ζα 

ήκνπλ αιεζηλά εγψ, εάλ δελ ήκνπλ  

ζε φια ίδηνο κε ηνλ εαπηφ κνπ. 

»πσο, ινηπφλ, ζηελ παξνχζα δσή, εάλ έρσ 

ζηε κλήκε κνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά  

θάπνηνπ, θαη απηφο είλαη, γηα παξάδεηγκα, 

θαιαθξφο,  

κεγαιφρεηινο, πιαθνκχηεο, ιεπθφο, 

γαιαλνκάηεο, ιεπθφηξηρνο θαη  

κε ξπηίδεο ζην ζψκα· θη έπεηηα, ελψ δεηψ 

απηφλ, βξίζθσ (κεηά ηελ αλάζηαζε)  

έλα λέν, ηξηρσηφ, γακςνκχηε, κειαρξνηλφ 

θαη ζ’ φια η’ άιια κε δηαθνξεηηθά  

ραξαθηεξηζηηθά. Άξαγε, βιέπνληαο απηφλ, 

ζα λνκίζσ φηη είδα εθείλνλ;  

Αιιά, γηαηί ρξνλνηξηβψ ζ’ απηέο ηηο κηθξέο 

αληηξξήζεηο γηα ηελ αλάζηαζε θαη  

αθήλσ ηε ζπνπδαηφηεξε; Πνηφο δελ γλσξίδεη 

φηη ε αλζξψπηλε θχζε κνηάδεη  

κε ξεχκα, πξνρσξψληαο απφ ηε γέλλεζε ζην 

ζάλαην πάληνηε κε κηα θίλεζε,  

ε νπνία ηφηε ζηακαηά, φηαλ παχεη θαη ε 
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100. »σθξνζχλεο δὲ θαὶ ἀθνιαζίαο δηὰ 

ζαξθὸο ἐλεξγνπκέλεο, ηλ ηε  

πνκελφλησλ πὲξ ηο εζεβείαο ηὰο 

ἀιγεηλὰο ηλ θνιάζεσλ ηλ ηε  

αὖ καιαθηδνκέλσλ πξὸο ηαῦηα, δηὰ ηο 

ζσκαηηθο αἰζζήζεσο  

ἑθαηέξσλ ηνχησλ ἐπηδεηθλπκέλσλ, πο 

ἔζηη παξὰ ηὴλ θξίζηλ  

δηαζσζλαη ηὸλ δίθαηνλ; Ἢ ηνῦ αηνῦ λῦλ 

κὲλ πεπιεκκειεθφηνο,  

αὖζηο δὲ δηὰ κεηακειείαο ἑαπηὸλ 

ἐθθαζάξαληνο, θἂλ νὕησ ηχρῃ πάιηλ  

ἐπὶ ηὸ πιεκκειὲο ὀιηζζήζαληνο, 

πακεηθζέληνο δὲ θαηὰ ηὴλ  

ἀθνινπζίαλ ηο θχζεσο θαὶ ηνῦ 

κεκνιπζκέλνπ θαὶ ηνῦ ἀκνιχληνπ  

ζψκαηνο, θαὶ κεδεηέξνπ ηνχησλ εἰο ηὸ 

δηελεθὲο ἐμαξθέζαληνο, πνῖνλ  

ηῶ ἀθνιάζηῳ ζκα ζπγθνιαζζήζεηαη; Σὸ 

ῥηθλσζὲλ ἐλ ηῶ γήξᾳ πξὸο  

ηῶ ζαλάηῳ; Ἀιι᾿ ἕηεξνλ ἤλ ηνῦην παξὰ ηὸ 

ηὴλ ἁκαξηίαλ  

θαηεηξγαζκέλνλ. Ἀιι᾿ ὅπεξ θαηεκνιχλζε 

ηῶ πάζεη; Καὶ πνῦ ὁ  

πξεζβχηεο; Ἢ γὰξ νθ ἀλαζηήζεηαη νὗηνο, 

θαὶ νθ ἐλεξγὸο   

ἀλάζηαζηο· ἠ νὗηνο ἐγεξζήζεηαη, θαὶ 

δηαθεχμεηαη ηὴλ δίθελ ὁ  

πνθείκελνο. 

101. »Δἴπσ ηη θαὶ ἄιιν ηλ πξνθεξνκέλσλ 

κῖλ παξὰ ηλ ν  

δεδεγκέλσλ ηὸλ ιφγνλ. Οδὲλ, θεζὶλ, 

ἄπξαθηνλ ηλ ἐλ ηῶ ζψκαηη  

κνξίσλ  θχζηο ἐπνίεζε. Σὰ κὲλ γὰξ ηὴλ 

ηνῦ δῆλ αἰηίαλ θαὶ δχλακηλ ἐλ  

κῖλ ἔρεη, ὧλ ἄλεπ ζπζηλαη ηήλ δηὰ 

ζαξθὸο δσὴλ κλ, νθ ἐλδέρεηαη,  

νἷνλ, θαξδία, ἥπαξ, ἐγθέθαινο, πλεχκσλ, 

γαζηὴξ, θαὶ ηὰ ινηπὰ  

ζπιάγρλα, ηὰ δὲ ηῆ αἰζζεηηθῆ θηλήζεη 

ἀπνθεθιήξσηαη, ηὰ δὲ ηο  

πξαθηηθο θαὶ κεηαβαηηθο ἐλεξγείαο 

ἐζηίλ, ἄιια δὲ πξὸο ηὴλ  

δηαδνρὴλ ηλ ἐπηγηλνκέλσλ ἐπηηεδείσο 

χπαξμε; 

»Καη ε θίλεζε απηή δελ είλαη ηνπηθή 

κεηάζηαζε –δηφηη δελ βγαίλεη απφ ηνλ  

εαπηφ ηεο ε θχζε–, αιιά πξνρσξεί κε 

αιινίσζε. Καη αιινίσζε  

ζεκαίλεη απηφ πνπ ιέεη ην φλνκά ηεο, δελ 

κέλεη δειαδή πνηέ ζηα ίδηα  

(δηφηη πψο απηφ πνπ αιινηψλεηαη ζα 

παξακέλεη ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ;)· αιιά,  

φπσο ε θιφγα ηνπ θπηηιηνχ θαίλεηαη φηη 

είλαη πάληνηε ε ίδηα  

(δηφηη ε ζπλερήο θίλεζή ηεο θάλεη ηε θιφγα 

λα θαίλεηαη πάληνηε αδηάζπαζηα  

ελσκέλε κε ηνλ εαπηφ ηεο), ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνηέ δελ κέλεη ε ίδηα,  

δηφηη δηαδέρεηαη ε ίδηα ηνλ εαπηφ ηεο· (ε χιε 

πνπ βγαίλεη απφ ηε ζεξκφηεηα  

γίλεηαη θιφγα θαη κε ηελ θαχζε γίλεηαη 

θαπλφο,  

θαη πάληνηε ε θίλεζε ηεο θιφγαο ελεξγεί κε 

ηε δχλακε ηεο αιινηψζεσο  

κεηαβάιινληαο ην ελεξγνχκελφ ηεο ζε 

θαπλφ)· φπσο, ινηπφλ, αλ θάπνηνο  

αγγίμεη δχν θνξέο ζην ίδην ζεκείν ηε θιφγα, 

δελ είλαη δπλαηφ λα αγγίμεη δχν  

θνξέο ηελ ίδηα θιφγα (δηφηη ε ηαρχηεηα ηεο 

αιιαγήο δελ πεξηκέλεη απηφλ πνπ  

ηελ αγγίδεη πάιη γηα δεχηεξε θνξά, φζν 

γξήγνξα θη αλ ην θάκεη), αιιά πάληνηε  

ε θιφγα γίλεηαη θαηλνχξγηα θαη λσπή, θαη 

πάληνηε δηαδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηεο  

θαη πνηέ δελ κέλεη ζην ίδην ζεκείν. Κάηη 

παξφκνην γίλεηαη θαη κε ηε θχζε  

ηνπ ζψκαηφο καο. 

»Γηφηη ε ξνή θαη ε απνξξνή ηεο θχζεψο καο 

πξνρσξεί πάληνηε κε ηελ  

θίλεζε ηεο αιινηψζεσο· θαη ηφηε παχεη λα 

θηλείηαη, φηαλ ιήμεη  

θαη ε δσή. ζν ρξφλν φκσο δεη, δελ ζηακαηά 

θαζφινπ· δηφηη ή γεκίδεη  

ή αδεηάδεη ή πάληνηε θηλείηαη κε ζπλδπαζκφ 

θαη ησλ δχν θαηαζηάζεσλ.  

Δάλ, ινηπφλ, θαλείο δελ είλαη ίδηνο κε ην 

ρζεζηλφ εαπηφ ηνπ, αιιά κε ηελ  
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ἔρεη. 

»Δἰ κὲλ νὖλ ἐλ ηνῖο αηνῖο κῖλ ὁ κεηὰ 

ηαῦηα βίνο ἔζηαη, πξὸο νδὲλ   

κεηάζηαζηο γίλεηαη· εἰ δὲ ἀιεζὴο ὁ ιφγνο 

(ὥζπεξ νὖλ ἐζηηλ ἀιεζὴο),  

ὁ κήηε γάκνλ ἐκπνιηηεχεζζαη ηῶ κεηὰ ηὴλ 

ἀλάζηαζηλ βίῳ  

δηνξηδφκελνο, κήηε δηὰ βξψζεσο θαὶ 

πφζεσο ηὴλ ηφηε δηαθξαηεῖζζαη  

δσὴλ, ηίο ἔζηαη ρξζηο ηλ κεξλ ηνῦ 

ζψκαηνο, νθέηη ηλ δη᾿ ἃ λῦλ  

ἐζηη ηὰ κέιε θαηὰ ηὴλ δσὴλ ἐθείλελ 

ἐιπηδνκέλσλ; Δἰ γὰξ ηνῦ γάκνπ  

ράξηλ ηὰ πξὸο ηὸλ γάκνλ ἐζηὶ, ὅηαλ ἐθεῖλνο 

κὴ ᾖ, νδὲ ηλ πξὸο  

ἐθεῖλνλ δεφκεζα· νὕησ θαί πξὸο ηὸ ἔξγνλ 

αἱ ρεῖξεο θαὶ πξὸο ηὸλ  

δξφκνλ νἱ πφδεο θαὶ πξὸο ηὴλ παξαδνρὴλ 

ηλ ζηηίσλ ηὸ ζηφκα θαὶ νἱ  

ὀδφληεο πξὸο ηὴλ ηο ηξνθο πεξεζίαλ 

θαὶ πξὸο ηὴλ πέςηλ ηὰ  

ζπιάγρλα θαὶ πξὸο ηὴλ ἀπνβνιὴλ ηλ 

ἀρξεησζέλησλ νἱ ἐμνδηθνὶ ηλ  

πφξσλ. Ὅηαλ νὖλ ἐθεῖλα κὴ ᾖ, ηὰ δη᾿ ὧλ 

ἐθεῖλα γίλνληαη πο ἠ πὲξ  

ηίλνο ἔζηαη; 

»Ὡο ἀλάγθελ εἶλαη, εἰ κὲλ κή εἴε πεξί ηφ 

ζκα ηά πξὸο νδὲλ ηλ πξὸο  

ηὴλ δσὴλ ἐθείλελ ζπλεξγεῖλ κέιινληα, 

κεδὲ εἴε ηη ηλ λῦλ  

ζπκπιεξνχλησλ κῖλ ηὸ ζκα (ἐλ ἄιινηο 

γὰξ  δσὴ), θαὶ νθέη᾿ ἄλ ηηο  

ηὸ ηνηνῦηνλ ἀλάζηαζηλ ὀλνκάζεηε, ηλ 

θαζ᾿ ἕθαζηνλ κειλ δηὰ ηὴλ ἐλ  

ἐθείλῃ ηῆ δσῆ ἀρξεζηίαλ ν 

ζπλαληζηακέλσλ ηῶ ζψκαηη; Δἰ δὲ δηὰ  

πάλησλ ἔζηαη ηνχησλ ἐλαξγὴο  ἀλάζηαζηο, 

κάηαηα κῖλ θαὶ ἀλφλεηα  

ἅ πξὸο ηὴλ δσὴλ ἐθείλελ δεκηνπξγήζεη ὁ 

ἐλεξγλ ηὴλ ἀλάζηαζηλ.  

Ἀιιὰ κὴλ θαὶ εἶλαη πηζηεχεηλ ρξὴ ηὴλ 

ἀλάζηαζηλ, θαὶ κὴ καηαίαλ εἶλαη.  

Οθνῦλ πξνζεθηένλ ηῶ ιφγῳ, ὅπσο ἂλ 

κῖλ δηὰ πάλησλ ἐλ ηῶ  

αιινίσζε γίλεηαη δηαθνξεηηθφο, φηαλ ε 

αλάζηαζε ζα επαλαθέξεη πάιη ην  

ζψκα καο ζηε δσή, ν έλαο ζα γίλεη πιήζνο 

αλζξψπσλ, γηα λα κελ απνπζηάδεη  

απφ ηνλ αλαζηεκέλν ηίπνηε, ην βξέθνο, ην 

λήπην, ην παηδί, ν έθεβνο, ν άλδξαο,  

ν παηέξαο, ν γέξνληαο θαη φιεο νη 

ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο ηεο ειηθίαο. 

»Δθφζνλ φκσο θαη ε ζσθξνζχλε θαη ε 

αθνιαζία γίλνληαη κε ηε ζάξθα, πψο  

είλαη δπλαηφλ ζηελ Κξίζε λ’ απνδνζεί ην 

δίθαην ηφζν ζ’ εθείλνπο πνπ  

ππνκέλνπλ ηηο νδπλεξέο ηηκσξίεο γηα ηελ 

επζέβεηα, φζν θαη ζ’ εθείλνπο πνπ ηηο  

απνθεχγνπλ απφ θηινζαξθία; Καζψο θαη νη 

δχν θαηεγνξίεο (αλζξψπσλ)  

δείρλνπλ ηε δηαγσγή ηνπο κε ηηο αηζζήζεηο 

ηνπ ζψκαηνο; Ή, ζηελ πεξίπησζε  

ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ηψξα ακαξηάλεη θαη 

θαηφπηλ κε ηε κεηάλνηα θαζαξίδεηαη,  

αλ ηχρεη λα πέζεη πάιη ν ίδηνο ζε ζθάικα, 

νπφηε ην ζψκα ζα έρεη γεπζεί,  

ζχκθσλα κε ηελ ξνή ηεο θχζεσο, θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο αθνιαζίαο θαη ηεο  

θαζαξφηεηνο, ρσξίο θακία απφ ηηο δχν λα 

θαηαθέξεη λα δηαξθέζεη γηα πάληα,  

ηφηε πνηφ ζψκα ζα ηηκσξεζεί γηα ηελ 

αθνιαζία; Απηφ πνπ δάξσζε ζηα  

γεξάκαηα, ιίγν πξηλ ην ζάλαην; Αιιά απηφ 

ήηαλ δηαθνξεηηθφ απ’ απηφ πνπ  

δηέπξαμε ηελ ακαξηία. Μήπσο απηφ πνπ 

κνιχλζεθε απφ ην πάζνο; Καη πνχ ζα  

είλαη ηφηε ν γέξνο άλζξσπνο; Γηφηη, ή δελ ζ’ 

αλαζηεζεί απηφο, νπφηε δελ ζα έρεη  

γεληθή ηζρχ ε αλάζηαζε· ή ζα αλαζηεζεί 

απηφο, αιιά ζα μεθχγεη απφ ηελ  

ηηκσξία απηφο (ν λένο) πνπ ηελ δηέπξαμε. 

»Αο αλαθέξσ θαη θάηη άιιν απ’ φζα ιέλε 

απηνί πνπ δελ δέρνληαη ηε  

δηδαζθαιία καο (γηα ηελ αλάζηαζε). Ζ 

θχζε, ιέλε, θαλέλα κφξην ηνπ ζψκαηνο  

δελ έπιαζε, γηα λα είλαη άπξαγν. Οξηζκέλα 

(κφξηα) έρνπλ ηελ αηηία θαη ηε  

δχλακε ηεο δσήο κέζα καο, ρσξίο ηα νπνία 
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δφγκαηη ηὸ εἰθὸο δηαζψδνηην». 

102. ΜΑΚΡ. κνῦ δὲ ηαῦηα δηεμειζφληνο, 

«νθ ἀγελλο, θεζὶλ   

δηδάζθαινο, θαηὰ ηὴλ ιεγνκέλελ 

ῥεηνξηθὴλ ηλ ηο ἀλαζηάζεσο  

δνγκάησλ θαηεπερείξεζαο, πηζαλο ηνῖο 

ἀλαζθεπαζηηθνῖο ηλ  

ιφγσλ ἐλ θχθιῳ πεξηδξακὼλ ηὴλ ἀιήζεηαλ, 

ὥζηε ηνὺο κὴ ιίαλ  

ἐπεζθεκκέλνπο ηὸ ηο ἀιεζείαο κπζηήξηνλ 

παζεῖλ ἄλ ηη θαηὰ ηὸ εἰθὸο  

πξὸο ηὸλ ιφγνλ θαὶ νἰεζλαη κὴ ἔμσ ηνῦ 

δένληνο ἐπρζαη ηνῖο  

εἰξεκέλνηο ηὴλ ἐπαπφξεζηλ. 

»Ἔρεη δὲ νρ νὕησ, θεζὶλ,  ἀιήζεηα, θἂλ 

ἀδπλάησο ἔρσκελ ἐθ ηλ  

ὁκνίσλ ἀληηξεηνξεχεηλ ηῶ ιφγῳ, ἀιι᾿ ὁ 

κὲλ ἀιεζὴο πεξὶ ηνχησλ  

ιφγνο ἐλ ηνῖο ἀπνθξχθνηο ζνθίαο 

ζεζαπξνῖο ηεηακίεπηαη, ηφηε εἰο ηὸ  

ἐκθαλὲο ἣμσλ, ὅηαλ ἔξγῳ ηὸ ηο 

ἀλαζηάζεσο δηδαρζκελ κπζηήξηνλ,  

ὅηε νθέηη δεήζεη ῥεκάησλ κῖλ πξὸο ηὴλ 

ἐιπηδνκέλελ θαλέξσζηλ.  

Ἀιι᾿ ὥζπεξ ἐλ λπθηὶ πνιιλ θηλνπκέλσλ 

ηνῖο δηαγξππλνῦζη ιφγνηο  

πεξὶ ηο ηνῦ ιίνπ ιακπεδφλνο, νἵά ἐζηὶλ, 

ἀξγὴλ πνηεῖ ηὴλ ηνῦ ιφγνπ  

πνγξαθὴλ πξνθαλεῖζα κφλνλ ηο ἀθηῖλνο 

 ράξηο, νὕησ πάληα  

ινγηζκὸλ ζηνραζηηθο ηο κειινχζεο 

θαηαζηάζεσο ἐθαπηφκελνλ,  

ἀλη᾿ νδελὸο ἀπνδείθλπζηλ, ὅηε γέλεηαη 

κῖλ ἐλ ηῆ πείξᾳ ηὸ  

πξνζδνθψκελνλ. πεηδὴ δὲ ρξὴ κὴ 

παληάπαζηλ ἀλεμεηάζηνπο ἐαζλαη  

ηὰο ἀληππελερζείζαο κῖλ ἐλζηάζεηο, 

νησζὶ ηὸλ πεξὶ ηνχησλ ιφγνλ  

δηαιεςφκεζα. 

103. »Ννζαη ρξὴ πξηνλ ηίο ὁ ζθνπὸο ηνῦ 

θαηὰ ηὴλ ἀλάζηαζηλ  

δφγκαηνο, θαὶ ὅηνπ ράξηλ θαὶ εἴξεηαη ηνῦην 

παξὰ ηο ἁγίαο θσλο  

δελ κπνξεί λα ππάξμεη ε δσή ηνπ  

ζψκαηνο· γηα παξάδεηγκα, ε θαξδηά, ην 

ζπθψηη, ν εγθέθαινο, ηα πλεπκφληα, ην  

ζηνκάρη θαη ηα άιια ζπιάγρλα. Άιια κφξηα 

έρνπλ απνζηνιή λα ιεηηνπξγνχλ  

ηηο αηζζήζεηο, άιια είλαη γηα λα ελεξγνχλ ηηο 

πξάμεηο θαη θηλήζεηο θαη άιια  

είλαη αξκφδηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

απνγφλσλ. 

»Δάλ, ινηπφλ, ε κεηέπεηηα δσή καο ζα 

ζπλίζηαηαη ζηελ ίδηα απνζηνιή (κε ηελ  

παξνχζα), ηφηε ε αλάζηαζε δελ σθειεί 

θαζφινπ. Δάλ φκσο είλαη αιήζεηα  

–φπσο θαη είλαη–, φηη ζηε δσή κεηά ηελ 

αλάζηαζε δελ έρεη ζέζε ν γάκνο,  

νχηε ε δσή ζπληεξείηαη απφ ην θαγεηφ θαη 

ην πηνηφ, ηφηε πνηά αλάγθε ζα  

ππάξρεη γηα ηα κφξηα ηνπ ζψκαηνο, αθνχ 

ζηελ άιιε δσή δελ ζα ρξεηάδνληαη  

γηα φζα ηψξα απηά ηα κέιε ρξεζηκεχνπλ; 

Πξάγκαηη, εάλ ράξε ζην γάκν  

ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά κε ην γάκν, φηαλ 

εθείλνο δελ ζα πθίζηαηαη, δελ ζα  

ρξεηαδφκαζηε ηίπνηε απφ ηα ζρεηηθά γάκνπ. 

Παξφκνηα, δελ ζα είλαη αλαγθαία  

ηα ρέξηα γηα ηελ εξγαζία, ηα πφδηα γηα ην 

δξφκν, ην ζηφκα γηα ηε ιήςε ηξνθήο,  

ηα δφληηα γηα λα ηε καζήζνπλ, ηα ζπιάγρλα 

γηα ηελ πέςε θαη νη δηεμνδηθνί  

πφξνη γηα ηελ απνβνιή ησλ αρξήζησλ. ηαλ, 

ινηπφλ, νη ιεηηνπξγίεο εθείλεο  

δελ ππάξρνπλ, πψο θαη γηαηί λα ππάξρνπλ ηα 

φξγαλα ηα νπνία ηηο εθηεινχλ; 

»Δίλαη, επνκέλσο, αλάγθε, εάλ δελ ζα 

ππάξρνπλ ζην ζψκα ηα κφξηα πνπ δελ  

πξφθεηηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δσή εθείλε, 

νχηε φζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά  

ζην ησξηλφ καο ζψκα (δηφηη ε δσή 

ζπλίζηαηαη απφ άιια), θαη θαλείο απηφ λα  

κελ ην νλνκάζεη αλάζηαζε, αθνχ δελ 

ζπγθξνηνχλ ην ζψκα θαζέλα απφ ηα  

κέιε ηνπ ιφγσ ηεο αρξεζίαο ηνπο ζ’ εθείλε 

ηε δσή; Δάλ φκσο ζε φια ηα κέιε  

ηνπ ζψκαηνο ζα ζπκβεί ε αλάζηαζε, ηφηε 
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θαὶ πεπίζηεπηαη. Οθνῦλ, ὡο ἄλ ηηο ὅξῳ 

ηηλὶ ηὸ ηνηνῦηνλ πεξηιαβὼλ  

πνγξάςεηελ, νὕησο ἐξνῦκελ· ὅηη 

ἀλάζηαζίο ἐζηηλ  εἰο ηὸ ἀξραῖνλ ηο  

θχζεσο κλ ἀπνθαηάζηαζηο. Ἀιι᾿ ἐλ ηῆ 

πξψηῃ δσῆ, ἥο αηὸο  

γέγνλε δεκηνπξγὸο ὁ Θεὸο, νὔηε γξαο ἤλ, 

ὡο εἰθὸο, νὔηε λεπηφηεο,  

νὔηε ηά θαηὰ ηὰο πνιπηξφπνπο ἀῤῥσζηίαο 

πάζε, νὔηε ἄιιν ηο  

ζσκαηηθο ηαιαηπσξίαο νδὲλ (νὔηε γὰξ 

εἰθὸο ἤλ ηὰ ηνηαῦηα  

δεκηνπξγεῖλ ηὸλ Θεὸλ), ἀιιὰ ζεῖφλ ηη 

ρξκα ἤλ  ἀλζξσπίλε θχζηο  

πξὶλ ἐλ ὁξκῆ γίλεζζαη ηνῦ θαθνῦ ηὸ 

ἀλζξψπηλνλ. Σαῦηα δὲ πάληα ηῆ  

εἰζφδῳ ηο θαθίαο κῖλ ζπλεηζέβαιελ. 

Οθνῦλ νδεκίαλ ἀλάγθελ ἕμεη  

ὁ ἄλεπ θαθίαο βίνο ἐλ ηνῖο δηὰ ηαῦηα 

ζπκβεβεθφζηλ εἶλαη. 

104. »Ὥζπεξ γὰξ ἐπαθνινπζεῖ ηῶ δηὰ 

θξπκλ ὁδνηπνξνῦληη ηὸ  

ςχρεζζαη ηὸ ζκα, ἠ ηῶ δηὰ ζεξκλ 

ἀθηίλσλ πνξεπνκέλῳ ηὸ  

κειαίλεζζαη ηὴλ ἐπηθάλεηαλ, εἰ δὲ ἐθηὸο 

ἑθαηέξνπ γέλνηην ηνχησλ  

ζπλαπαιιαγήζεηαη πάλησο θαὶ ηνῦ 

κειαζκνῦ θαὶ ηο ςχμεσο, θαὶ  

νθ ἄλ ηηο ειφγσο ἐπηδεηνίε ηὸ ἔθ ηηλνο 

αἰηίαο ζπκβαῖλνλ, ηο αἰηίαο  

νθ νὔζεο· νὕησο  θχζηο κλ ἐκπαζὴο 

γελνκέλε, ηνῖο ἀλαγθαίσο  

ἐπαθνινπζνῦζη ηῆ παζεηηθῆ δσῆ 

ζπλελέρζε, πξὸο δὲ ηὴλ ἀπαζ  

καθαξηφηεηα πάιηλ ἀλαδξακνῦζα, νθέηη 

ηνῖο ἐπαθνινπζνῦζη ηο  

θαθίαο ζπλελερζήζεηαη. 

»πεὶ νὖλ ὅζα ἐθ ηο ἀιφγνπ δσο ηῆ 

ἀλζξσπίλῃ θαηεκίρζε θχζεη, ν  

πξφηεξνλ ἤλ ἐλ κῖλ πξὶλ εἰο πάζνο δηὰ 

θαθίαο πεζεῖλ ηὸ ἀλζξψπηλνλ,  

ἀλαγθαίσο θαηαιηπφληεο ηὸ πάζνο θαὶ 

πάληα ὅζα κεη᾿ αηνῦ  

θαζνξηαη ζπγθαηαιείςνκελ. Ὥζηε νθ ἄλ 

απηφο πνπ ελεξγεί ηελ αλάζηαζε ζα  

δεκηνπξγήζεη γηα εθείλε ηε (κέιινπζα) δσή 

κάηαηα θαη αλψθεια κέιε.  

Αιι’ φκσο, πξέπεη λα πηζηέςνπκε φηη θαη ε 

αλάζηαζε ζα γίλεη θαη δελ είλαη  

άζθνπε. Γη’ απηφ πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζην 

δήηεκα, κέ πνηφ ηξφπν ζα  

δηαζσζεί ζην δφγκα ην νξζφ». 

Αθνχ, ινηπφλ, είπα εγψ απηά, κνπ ιέεη ε 

δαζθάια: «κε δεμηφηεηα θαη ζχκθσλα  

κε ηελ θαινχκελε ξεηνξηθή ηέρλε, 

παξνπζίαζεο ην δφγκα ηεο αλαζηάζεσο·  

θαηνρχξσζεο ηελ αιήζεηα κε πεηζηηθά 

αλαζθεπαζηηθά επηρεηξήκαηα,  

ψζηε εθείλνη πνπ δελ γλσξίδνπλ θαιά ην 

κπζηήξην απηφ ηεο αιήζεηαο,  

λα επεξεαζζνχλ ζνβαξά απφ ηα 

επηρεηξήκαηά ζνπ  

θαη λα πηζηέςνπλ φηη ε απνξία γηα ηα 

ιεγφκελα δελ είλαη έμσ απφ ην δένλ. 

»Ζ αιήζεηα, φκσο, δελ είλαη απηή, αλ θαη δελ 

ζα κπνξνχζακε λα ηα  

αλαηξέζνπκε απηά κε ηελ ίδηα ξεηνξηθή 

δχλακε. Ζ αιήζεηα γη’ απηά είλαη  

απνηακηεπκέλε ζηνπο απφθξπθνπο 

ζεζαπξνχο ηεο ζνθίαο· θαη ηφηε ζα  

εκθαληζζεί, φηαλ έκπξαθηα ζα κάζνπκε ην 

κπζηήξην ηεο αλαζηάζεσο· νπφηε  

δελ ζα καο ρξεηάδνληαη ιφγηα γηα λα 

θαλεξψζνπκε φζα ειπίδνπκε.  

Αιιά, φπσο αθξηβψο ηε λχρηα, φζνη 

μαγξππλνχλ, ιέλε πνιιά γηα ηε ιάκςε  

ηνπ ήιηνπ, πψο (θαληάδνληαη φηη) είλαη· 

κφιηο φκσο εκθαληζζεί ε ράξε ηεο  

αθηίλαο ηνπ ήιηνπ, θαηαξγεί θάζε πεξηγξαθή 

ησλ ιφγσλ· έηζη, φηαλ ην  

πξνζδνθψκελν απνθηεζεί κε ηελ πείξα, ζ’ 

απνδείμεη ρσξίο θακηά αμία  

θάζε ζπιινγηζκφ ν νπνίνο ζηνράδεηαη ηε 

κέιινπζα θαηάζηαζε.  

Δπεηδή, φκσο, δελ πξέπεη λα αθήζνπκε 

νινθιεξσηηθά αλεμέηαζηεο ηηο  

ελζηάζεηο πνπ ππέβαιαλ ζε καο, γη’ απηφ ζα 

ζπδεηήζνπκε ηα επηρεηξήκαηα  
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ηηο ειφγσο ἐλ ηῶ βίῳ  

ἐθείλῳ ηὰ ἐθ ηνῦ πάζνπο κῖλ 

ζπκβεβεθφηα δεηήζεηελ. 

»Ὥζπεξ γὰξ εἴ ηηο ῥσκαιένλ πεξὶ ἑαπηὸλ 

ἔρσλ ρηηλα, γπκλσζείε  

ηνῦ πεξηβιήκαηνο, νθέηη ἂλ ηὴλ ηνῦ 

ἀπνῤῥηθέληνο ἀζρεκνζχλελ ἐθ᾿  

ἑαπηνῦ βιέπνη, νὕησ θαὶ κλ 

ἀπνδπζακέλσλ ηὸλ λεθξὸλ ἐθεῖλνλ θαὶ  

εἰδερζ ρηηλα, ηὸλ ἐθ ηλ ἀιφγσλ 

δεξκάησλ κῖλ ἐπηβιεζέληα  

(δέξκα δὲ ἀθνχσλ ηὸ ζρκα ηο ἀιφγνπ 

θχζεσο λνεῖλ κνη δνθ, ᾧ  

πξὸο ηὸ πάζνο νἰθεησζέληεο 

πεξηεβιήζεκελ), πάληα ὅζα ηνῦ ἀιφγνπ  

δέξκαηνο πεξὶ κο ἤλ ἐλ ηῆ ἀπεθδχζεη ηνῦ 

ρηηλνο ζπλαπνβαινχκεζα. 

»Ἔζηη δὲ ἃ πξνζειάβνκελ ἀπὸ ηνῦ ἀιφγνπ 

δέξκαηνο,  κίμηο,   

ζχιιεςηο, ὁ ηφθνο, ὁ ῥχπνο,  ζειὴ,  

ηξνθὴ,  ἐθπνίεζηο,  θαη᾿ ὀιίγνλ  

ἐπὶ ηὸ ηέιεηνλ αὔμεζηο,  ἀθκὴ, ηὸ γξαο,  

λφζνο, ὁ ζάλαηνο. Δἰ νὖλ  

ἐθεῖλν πεξὶ κο νθ ἔζηαη, πο κῖλ ηὰ ἐμ 

ἐθείλνπ πνιεηθζήζεηαη;  

Ὥζηε κάηαηνλ ἄιιεο ηηλὸο θαηαζηάζεσο 

θαηὰ ηὴλ κέιινπζαλ δσὴλ  

ἐιπηδνκέλεο, δηὰ ηλ κεδὲλ αηῆ 

θνηλσλνχλησλ ἐλίζηαζζαη πξὸο ηὸ  

δφγκα ηο ἀλαζηάζεσο. Σί γὰξ θνηλὸλ ἔρεη 

 ῥηθλφηεο θαὶ πνιπζαξθία  

θαὶ ηεθεδὼλ θαὶ πιεζψξα θαὶ εἴ ηη ἄιιν ηῆ 

ῥεπζηῆ θχζεη ηλ  

ζσκάησλ ἐπηζπκβαίλεη πξὸο ηὴλ δσὴλ 

ἐθείλελ, ἡ ηο ῥνψδνπο ηε θαὶ  

παξνδηθο ηνῦ βίνπ δηαγσγο ιινηξίσηαη; 

105. »Ἓλ δεηεῖ κφλνλ ὁ ηο ἀλαζηάζεσο 

ιφγνο, ηὸ θπλαη δηὰ  

γελέζεσο ἄλζξσπνλ, κιινλ δὲ, θαζψο 

θεζη ηὸ Δαγγέιηνλ, εἰ  

"ἐγελήζε ἄλζξσπνο εἰο ηὸλ θφζκνλ", ηὸ δὲ 

καθξφβηνλ ἠ ὠθχκνξνλ,  

ἠ ηὸλ ηνῦ ζαλάηνπ ηξφπνλ ηνηζδε ἠ 

απηά. 

»Πξέπεη πξψηα λα θαηαιάβνπκε πνηφο είλαη 

ν ζθνπφο ηνπ δφγκαηνο ηεο  

αλαζηάζεσο θαη γηα ράξε ηίλνο έρεη ιερζεί 

απηφ απφ ηελ αγία θσλή θαη έγηλε  

πηζηεπηφ. Λνηπφλ, γηα λα ην νξίζνπκε, αθνχ 

ην βάινπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο  

ζπληεηαγκέλεο, ιέκε ην εμήο: αλάζηαζε 

είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο θχζεψο καο  

(ζην αξραίν θάιινο ηεο). Αιιά, ζηελ αξρηθή 

δσή πνπ καο έπιαζε ν Θεφο,  

δελ ππήξραλ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, νχηε 

γεξάκαηα, νχηε λεπηαθή ειηθία,  

νχηε ηα βάζαλα ησλ πνιχκνξθσλ 

αζζελεηψλ, νχηε ηίπνηε άιιν απφ ηελ  

ζσκαηηθή ηαιαηπσξία (δηφηη δελ είλαη 

θπζηθφ λα δεκηνπξγεί ηέηνηνπ είδνπο  

θαηαζηάζεηο ν Θεφο)· αιιά ε αλζξψπηλε 

θχζε ήηαλ θάηη ην ζείν, πξνηνχ  

νξκήζεη ζηελ αλζξσπφηεηα ην θαθφ. Καη 

φια απηά ήιζαλ ζε καο κε ηελ  

έιεπζε ηεο θαθίαο. Δπνκέλσο, ν βίνο πνπ 

είλαη ρσξίο θαθία, δελ ζα έρεη  

θακηά αλάγθε λα γεχεηαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

θαθίαο. 

»πκβαίλεη φ,ηη κ’ απηφλ πνπ πεδνπνξεί 

ζηελ παγσληά θαη αηζζάλεηαη ην ςχρνο  

ζην ζψκα ηνπ, ή φ,ηη κ’ απηφλ πνπ βαδίδεη 

θάησ απφ ηηο ζεξκέο αθηίλεο ηνπ  

ήιηνπ θαη καπξίδεη ην δέξκα ηνπ· θαη φηαλ 

θάπνηνο απνκαθξπλζεί θαη απφ ηα  

δχν απηά, ζα απαιιαγεί ζίγνπξα θαη απφ ην 

καχξηζκα θαη απφ ηελ ςχμε· δηφηη,  

φηαλ δελ ππάξρεη ε αηηία, θαλείο δελ 

δηθαηνινγείηαη λα δεηεί ην απνηέιεζκά  

ηεο. Έηζη θαη ε θχζε καο, φηαλ έγηλε 

εκπαζήο, αλαγθαζηηθά ππέζηε φζα  

ζπλεπάγεηαη ε δσή ησλ παζψλ. ηαλ φκσο 

επηζηξέςεη πάιη ζηελ απαζή  

καθαξηφηεηα, ηφηε δελ ζα θέξεη καδί ηεο ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θαθίαο. 

Δπεηδή, ινηπφλ, φζα απφ ηελ άινγε δσή 

αλακίρζεθαλ ζηελ αλζξψπηλε θχζε,  
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ἑηέξσο ζπκβεβεθέλαη, κάηαηνλ  

ηῶ ηο ἀλαζηάζεσο ιφγῳ ζπλεμεηάδεηλ. 

Ὅπσο γὰξ ἂλ ηνῦην δκελ  

θαζ᾿ πφζεζηλ ἔρεηλ, ἐλ ηῶ ὁκνίῳ πάλησο 

ἐζηὶλ, νὔηε δπζθνιίαο νὔηε  

ῥᾳζηψλεο ἐθ ηο ηνηαχηεο δηαθνξο πεξὶ 

ηὴλ ἀλάζηαζηλ νὔζεο. Σὸλ  

γὰξ ηνῦ δῆλ ἀξμάκελνλ δζαη ρξὴ πάλησο, 

ηο ἐλ ηῶ κέζῳ δηὰ ηνῦ  

ζαλάηνπ ζπκβάζεο αηῶ δηαιχζεσο ἐλ ηῆ 

ἀλαζηάζεη δηνξζσζείζεο.  

Σὸ δὲ πο ἠ πφηε  δηάιπζηο γίλεηαη, ηί 

ηνῦην πξὸο ηὴλ ἀλάζηαζηλ; 

106. »Πξὸο ἕηεξνλ γὰξ ζθνπὸλ βιέπεη  

πεξὶ ηνχηνπ ζθέςηο, νἷνλ θαζ᾿  

δνλήλ ηηο ἐβίσ, ἠ ἀληψκελνο, θαη᾿ ἀξεηὴλ 

ἠ θαθίαλ, ἐπαηλεηο ἠ  

παίηησο, ἐιεεηλο ἠ καθαξίσο παξιζε 

ηὸλ ρξφλνλ. Σαῦηα γὰξ  

πάληα θαὶ ηὰ ηνηαῦηα ἐθ ηνῦ κέηξνπ ηο 

δσο θαὶ ἐθ ηνῦ εἴδνπο θαηὰ  

ηὸλ βίνλ εξίζθεηαη, θαὶ νὕησ πξὸο ηὴλ 

θξίζηλ ηλ βεβησκέλσλ  

ἀλαγθαῖνλ ἂλ εἴε ηῶ θξηηῆ πάζνο θαὶ 

ιψβελ θαὶ λφζνλ θαὶ γξαο θαὶ  

ἀθκὴλ θαὶ λεφηεηα θαὶ πινῦηνλ θαὶ πελίαλ 

δηεξεπλζζαη, ὅπσο ηηο δη᾿  

ἑθάζηνπ ηνχησλ γελφκελνο, ἠ εὖ ἠ θαθο 

ηὸλ ζπγθιεξσζέληα βίνλ  

παξέδξακε, θαὶ εἰ πνιιλ ἐγέλεην δεθηηθὸο 

ἀγαζλ ἠ θαθλ, ἐλ καθξῶ  

ηῶ ρξφλῳ ἠ νδὲ ηὴλ ἀξρὴλ ὅισο ἑθαηέξνπ 

ηνχησλ ἐθήςαην, ἐλ  

ἀηειεῖ ηῆ δηαλνίᾳ ηνῦ δῆλ παπζάκελνο; 

Ὅηαλ δὲ πξὸο ηὴλ πξψηελ  

ηνῦ ἀλζξψπνπ θαηαζθεπὴλ δη᾿ ἀλαζηάζεσο 

ὁ Θεὸο ἐπαλάγῃ ηὴλ θχζηλ,  

ἀξγὸλ ἂλ εἴε ηὰ ηνηαῦηα ιέγεηλ, θαὶ ηὸ δηὰ 

ηλ ηνηνχησλ ἐλζηάζεσλ  

νἴεζζαη ηὴλ ηνῦ Θενῦ δχλακηλ πξὸο ηὸλ 

ζθνπὸλ ἐκπνδίδεζζαη. 

107. »θνπὸο δὲ αηῶ εἷο, ηὸ ηειεησζέληνο 

ἠδε δηὰ ηλ θαζ᾿ ἕθαζηνλ  

ἀλζξψπσλ παληὸο ηνῦ ηο θχζεσο κλ 

δελ αλήθαλ ζε καο πξνηνχ πέζνπκε ζηα 

πάζε κε ηελ θαθία, ζίγνπξα,  

φηαλ θαζαξηζζνχκε απφ ηα πάζε, ζα 

εγθαηαιείςνπκε καδί θαη φια ηα  

ζπλαθφινπζά ηνπο. Δπνκέλσο, δελ είλαη 

νξζφ ζ’ εθείλε ηε δσή (ηεο  

αλαζηάζεσο) λα δεηάεη θαλείο φζα 

ζπλέβεζαλ ζε καο εμαηηίαο ησλ παζψλ. 

»πσο φηαλ θάπνηνο έρνληαο μεζρηζκέλν 

ρηηψλα ηνλ πεηάμεη απφ πάλσ ηνπ,  

δελ ζα βιέπεη πιένλ ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ 

αζρήκηα ηνπ πεηακέλνπ ξνχρνπ,  

έηζη φηαλ θη εκείο ζα απεθδπζνχκε απφ πάλσ 

καο εθείλν ηνλ λεθξφ θαη απαίζην  

ρηηψλα, πνπ καο επηβιήζεθε απφ ηα άινγα 

δέξκαηα (φηαλ αθνχσ δέξκα ελλνψ  

ηε κνξθή ηεο αιφγνπ θχζεσο, ηελ νπνία 

θνξέζακε αθνχ εμνηθεησζήθακε  

κε ηα πάζε), ηφηε καδί κε ηελ έθδπζε ηνπ 

δέξκαηνο ζα απνβάιινπκε  

θαη φια φζα ήηαλ γχξσ κε ην δέξκα ηεο 

αιφγνπ θχζεσο. 

»Καη απηά πνπ πήξακε απφ ην άινγν δέξκα 

είλαη ε γακηθή κίμε, ε ζχιιεςε,  

ε γέλλεζε, ε αθαζαξζία, ν ζειαζκφο, ε 

ηξνθή, ε απνβνιή ησλ αθαζαξζηψλ,  

ε βαζκηαία αχμεζε πξνο ην ηέιεην, ε 

λεφηεηα, ηα γεξάκαηα, ε αζζέλεηα, ν  

ζάλαηνο. Δάλ, ινηπφλ, δελ ζα έρνπκε πάλσ 

καο εθείλν (ην δέξκα), πψο ζα  

κείλνπλ ζε καο εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απ’ 

απηφ; Δπνκέλσο, αθνχ ειπίδνπκε  

ζηε κέιινπζα δσή κηα άιιε θαηάζηαζε, 

είλαη κάηαηνο θφπνο λα αληηδξνχλ ζην  

δφγκα ηεο αλαζηάζεσο κε ζηνηρεία πνπ δελ 

έρνπλ θακηά ζρέζε κ’ απηήλ. Γηφηη,  

ηί θνηλφ έρεη ην δάξσκα θαη ε παρπζαξθία, ε 

αδπλακία θαη ε πιεζσξηθφηεηα  

θαη φ,ηη άιιν αθνξά ζηε ξεπζηή θχζε ησλ 

ζσκάησλ κε ηε δσή εθείλε, ε νπνία  

είλαη μέλε κε ηε ξεπζηή θαη παξνδηθή 

δηαγσγή ηεο παξνχζεο δσήο; 

»Έλα κφλν δεηάεη ην δφγκα ηεο αλαζηάζεσο, 



[103] 
 

πιεξψκαηνο, ηλ κὲλ εζὺο  

ἢδε θαηὰ ηὸλ βίνλ ηνῦηνλ ἀπὸ θαθίαο 

θεθαζαξκέλσλ, ηλ δὲ κεηὰ  

ηαῦηα δηὰ ηνῦ ππξὸο ηνῖο θαζήθνπζη 

ρξφλνηο ἰαηξεπζέλησλ, ηλ  

ἐπίζεο θαὶ ηνῦ θαινῦ θαὶ ηνῦ θαθνῦ ηὴλ 

πεῖξαλ παξὰ ηὸλ ηῆδε βίνλ  

ἀγλνεζάλησλ, πζη πξνζεῖλαη ηὴλ 

κεηνπζίαλ ηλ ἐλ αηῶ θαιλ,  

ἅπεξ θεζὶλ  Γξαθὴ, κήηε ὀθζαικὸλ ἰδεῖλ 

κήηε ἀθνὴλ δέμαζζαη κήηε  

ινγηζκνῖο ἐθηθηὸλ γελέζζαη. 

»Σνῦην δὲ νδὲλ ἄιιν ἐζηὶ, θαηά γε ηὸλ 

ἐκὸλ ιφγνλ, ἠ ηὸ ἐλ αηῶ ηῶ  

Θεῶ γελέζζαη· ηὸ γὰξ ἀγαζὸλ ηὸ πὲξ 

ἀθνὴλ θαὶ ὀθζαικὸλ θαὶ  

θαξδίαλ, αηὸ ἂλ εἴε ηὸ ηνῦ παληὸο 

πεξθείκελνλ. Ἡ δὲ ηνῦ θαη᾿  

ἀξεηὴλ ἠ θαθίαλ βίνπ δηαθνξὰ ἐλ ηῶ κεηὰ 

ηαῦηα θαηὰ ηνῦην  

δεηρζήζεηαη κάιηζηα, ἐλ ηῶ ζηηνλ ἠ 

ζρνιαηφηεξνλ κεηαζρεῖλ ηο  

ἐιπηδνκέλεο καθαξηφηεηνο. Σῶ γὰξ κέηξῳ 

ηο ἐγγελνκέλεο ἑθάζηῳ  

θαθίαο ἀλαινγήζεη πάλησο θαὶ  ηο 

ἰαηξείαο παξάηαζηο. Ἰαηξεία δὲ  

ἂλ εἴε ςπρο ηὸ ηο θαθίαο θαζάξζηνλ· 

ηνῦην δὲ ἄλεπ ἀιγεηλο  

δηαζέζεσο θαηνξζσζλαη νρ νἷφλ ηε, 

θαζὼο ἐλ ηνῖο πξνιαβνῦζηλ  

ἐμήηαζηαη. 

108. »Μιινλ δὲ ἄλ ηηο ἐπηγλνίε ηλ 

ἐλζηάζεσλ ηὸ πεξηηηὸλ θαὶ  

ἀλνίθεηνλ, εἰο ηὸ βάζνο ηο ἀπνζηνιηθο 

δηαθχςαο ζνθίαο. Σνῖο γὰξ  

Κνξηλζίνηο ηὸ πεξὶ ηνχησλ ζαθελίδσλ 

κπζηήξηνλ, ηάρα ηά αηά  

πξνηεηλφλησλ αηῶ θἀθείλσλ, ἃ παξὰ ηλ 

λῦλ θαηεπηρεηξνχλησλ  

ηνῦ δφγκαηνο ἐπὶ ἀλαηξνπῆ ηλ 

πεπηζηεπκέλσλ πξνθέξεηαη, ηῶ ἰδίῳ  

ἀμηψκαηη ηὸ ηο ἀκαζίαο αηλ ἐπηθφπησλ 

ζξάζνο, νησζὶ ιέγεη.  

"ξεῖο νὖλ κνη· πο ἐγείξνληαη νἱ λεθξνί; 

άλζξσπν πνπ πξνήιζε  

απφ γέλλεζε, ή θαιχηεξα, φπσο ιέεη ην 

Δπαγγέιην, "εάλ γελλήζεθε  

άλζξσπνο ζηνλ θφζκν"· ην αλ ππήξμε 

καθξφο ή βξαρχο ν βίνο ηνπ  

ή ν ζάλαηφο ηνπ ζπλέβε κε ηνλ άιθα ή βήηα 

ηξφπν, είλαη κάηαην λα  

ζπλεμεηάδεηαη κε ην δφγκα ηεο αλαζηάζεσο. 

πσο θη αλ ππνζέζνπκε φηη  

έγηλαλ απηά, είλαη ζρεδφλ ην ίδην, θαη απφ ηε 

δηαθνξά απηή  

δελ πξνθαιείηαη νχηε δπζθνιία νχηε επθνιία 

ζηελ αλάζηαζε.  

Δθείλνο πνπ άξρηζε λα δεη, πξέπεη πάλησο λα 

δήζεη, αθνχ δηνξζσζεί κε ηελ  

αλάζηαζε ε δηάιπζή ηνπ, πνπ ζην κεηαμχ 

έθεξε ν ζάλαηνο.  

Σν πψο θαη ην πφηε γίλεηαη ε δηάιπζε, ηί 

ζρέζε έρεη κε ηελ αλάζηαζε; 

»Ζ εμέηαζε γη’ απηφ (ην δφγκα ηεο 

αλαζηάζεσο) ιακβάλεη ππφςε ηεο άιιε  

πξνυπφζεζε, αλ δειαδή έδεζε θαλείο κε 

απνιαχζεηο ή κε ζηεξήζεηο, κε αξεηή  

ή θαθία, επαηλεηά ή κε ελνρέο, αλ πέξαζε ηε 

δσή ηνπ ειεεηλά ή επηπρηζκέλα.  

Γηφηη φια απηά θαη ηα παξφκνηα βξίζθνληαη 

απφ ην κάθξνο θαη ην είδνο ηεο  

παξνχζεο δσήο. Καη έηζη, φηαλ ζα γίλεη ε 

θξίζε γηα φζα έδεζε (ν άλζξσπνο),  

ππνρξεσηηθά ν θξηηήο ζα εξεπλήζεη ην 

πάζνο, ηελ πιεγή, ηελ αζζέλεηα, ηα  

γεξάκαηα, ηε λεφηεηα, ηνλ πινχην, ηε 

θηψρεηα· πψο ν θαζέλαο ζπκπεξηθέξζεθε  

ζηελ αλάινγε θαηάζηαζε, αλ πέξαζε ην βίν 

πνπ ηνπ έιαρε θαιψο ή θαθψο,  

εάλ δέρζεθε πνιιά αγαζά ή θαθά ζε κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα,  

ή κήπσο δελ δνθίκαζε θαλέλα απ’ απηά, 

δηφηη έπαπζε λα δεη  

πξνηνχ θαλ σξηκάζεη; ηαλ, ινηπφλ, ν Θεφο 

επαλαθέξεη  

ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ πξψηε ηεο 

θαηάζηαζε,  

ζα ήηαλ άζθνπν λα ζπδεηάεη θαλείο ηέηνηα, 

θαη λα πηζηεχεη φηη κε απηέο ηηο  
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Πνίῳ δὲ ζψκαηη ἔξρνληαη;  

Ἄθξσλ," θεζὶ, "ζὺ ὃ ζπείξεηο ν 

δσνπνηεῖηαη ἐὰλ κὴ ἀπνζάλῃ, θαὶ ὃ  

ζπείξεηο, ν ηὸ ζκα ηὸ γελεζφκελνλ 

ζπείξεηο, ἀιιὰ γπκλὸλ θφθθνλ, εἰ  

ηχρνη ζίηνπ, ἠ ἄιινπ ηηλὸο ηλ ζπεξκάησλ· 

ὁ δὲ Θεὸο δίδσζηλ αηῶ  

ζκα θαζὼο ζέιεζελ." 

»ληαῦζα γὰξ ἐπηζηνκίδεηλ κνη δνθεῖ ηνὺο 

ἀγλννῦληαο ηὰ νἰθεῖα  

κέηξα ηο θχζεσο θαὶ πξὸο ηὴλ ἑαπηλ 

ἰζρὺλ ηὴλ ζείαλ  

ἀληεμεηάδνληαο δχλακηλ θαὶ νἰνκέλνπο 

ηνζνῦηνλ εἶλαη ηῶ Θεῶ  

δπλαηὸλ, ὅζνλ ρσξεῖ θαὶ  ἀλζξσπίλε 

θαηάιεςηο· ηὸ δὲ πὲξ κο ὂλ,  

θαὶ ηνῦ Θενῦ παξηέλαη ηὴλ δχλακηλ. Ὁ γὰξ 

ἐξσηήζαο ηὸλ  

Ἀπφζηνινλ ηὸ "πο ἐγείξνληαη νἱ λεθξνὶ", 

ὡο ἀκήραλνλ ὂλ ηὸ  

ἐζθεδαζκέλσλ ηλ ηνῦ ζψκαηνο ζηνηρείσλ 

εἰο ζπλδξνκὴλ πάιηλ ἐιζεῖλ  

ἀπνθαίλεηαη, θαὶ ὡο ηνχηνπ κὴ δπλακέλνπ, 

ἄιινπ δὲ ζψκαηνο παξὰ  

ηὴλ ζπλδξνκὴλ ηλ ζηνηρείσλ νρ 

πνιεηπνκέλνπ, ηνῦηφ θεζη θαηὰ  

ηνὺο δεηλνὺο ηλ δηαιεγνκέλσλ 

ζπκπεξάλαο δηά ηηλνο ἀθνινπζίαο  

ἅπεξ πέζεην· εἰ ζκά ἐζηη ζπλδξνκὴ 

ζηνηρείσλ, ηνχησλ δὲ ἀκήραλνο  

ἐθ δεπηέξνπ  ζχλνδνο, πνίῳ ρξήζνληαη 

ζψκαηη νἱ ἀληζηάκελνη; 

109. »Σνῦην ηνίλπλ ηὸ δνθνῦλ δηά ηηλνο 

ηερληθο ζνθίαο αηνῖο  

ζπκπεπιέρζαη, ἀθξνζχλελ ὠλφκαζε ηλ 

κὴ θαηηδφλησλ ἐλ ηῆ ινηπῆ  

θηίζεη ηὸ πεξέρνλ ηο ζείαο δπλάκεσο. 

Καηαιηπὼλ γὰξ ηὰ  

ςειφηεξα ηνῦ Θενῦ ζαχκαηα, δη᾿ ὧλ ἤλ 

εἰο ἀπνξίαλ ἀγαγεῖλ ηὸλ  

ἀθνχνληα (νἷνλ, ηί ηὸ νξάληνλ ζκα θαὶ 

πφζελ, ηί δὲ ηὸ ιηαθὸλ ἠ ηὸ  

ζειελαῖνλ ἠ ηὸ ἐλ ηνῖο ἄζηξνηο 

θαηλφκελνλ, ὁ αἰζὴξ, ὁ ἀὴξ, ηὸ ὕδσξ,  

αληηξξήζεηο ζα εκπνδίζεη ηε δχλακε ηνπ 

Θενχ λα θζάζεη ζηνλ ζθνπφ ηεο. 

»Καη ν ζθνπφο ηνπ (Θενχ) είλαη έλαο· φηαλ 

ην πιήξσκα φιεο ηεο θχζεψο καο  

ηειεησζεί κε απηά πνπ αθνξνχλ ζηνλ θάζε 

άλζξσπν, αθνχ άιινη επζχο ακέζσο  

απφ ηελ παξνχζα δσή ζα έρνπλ θαζαξζεί 

απφ ηελ θαθία, ελψ άιινη ζα  

γηαηξεπζνχλ κε ην ππξ ζην κέιινλ ζηα 

αλαγθαία ρξφληα, θαη ηέινο άιινη  

πνπ δελ γλψξηζαλ ζηνλ παξφληα βίν ηε 

γεχζε νχηε ηνπ θαινχ νχηε ηνπ θαθνχ,  

(ζθνπφο ηνπ Θενχ είλαη) ζ’ φινπο λα 

πξνζθέξεη ηε ζπκκεηνρή ζηα αγαζά ηνπ,  

ηα νπνία, φπσο ιέεη ε Αγία Γξαθή, κήηε 

νθζαικφο ηα είδε κήηε απηί ηα άθνπζε  

κήηε ζθέςε ηα δηαλνήζεθε. 

»Καη απηφ, ζχκθσλα κε ηελ αληίιεςή κνπ, 

δελ ζεκαίλεη ηίπνηε άιιν, παξά ην  

λα είλαη κέζα ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ. Γηφηη 

ην αγαζφ πνπ μεπεξλά ηελ αθνή,  

ηελ φξαζε θαη ηε ζθέςε, είλαη απηφ(ο) (ν 

Θεφο) πνπ βξίζθεηαη πάλσ απ’ φια.  

Καη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ελαξέηνπ θαη 

ακαξησινχ βίνπ ζηε κέιινπζα δσή  

ζα θαλεί πεξηζζφηεξν ζην εμήο, ζηε 

γξήγνξε ή αξγή (ρξνληθά) ζπκκεηνρή  

ζηελ πξνζδνθψκελε καθαξηφηεηα. Γηφηη ν 

ρξφλνο ηεο ζεξαπείαο ζα εμαξηεζεί  

ζίγνπξα απφ ην πνζφ ηεο θαθίαο πνπ έρεη ν 

θαζέλαο. Καη ζεξαπεία ηεο ςπρήο  

ελλνείηαη ε θάζαξζε απφ ηελ θαθία. Απηή 

δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηνξζσζεί  

ρσξίο πφλν, φπσο ην αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο. 

»Αιιά, νπσζδήπνηε, κπνξεί θαλείο εχθνια 

λα θαηαιάβεη πφζν πεξηηηέο θαη  

αλάξκνζηεο είλαη νη αληηξξήζεηο, εάλ 

ελδηαηξίςεη ζην βάζνο ηεο ζνθίαο ησλ  

Απνζηφισλ. Πξάγκαηη ν Απφζηνινο εμεγεί 

ην κπζηήξην απηφ ζηνπο Κνξηλζίνπο,  

νη νπνίνη πηζαλφλ είραλ ηηο ίδηεο αληηξξήζεηο, 

φπσο αθξηβψο έρνπλ φζνη ηψξα  
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 γ;) ἐθ ηλ ζπληξφθσλ κῖλ θαὶ 

θνηλνηέξσλ ἐιέγρεη ηλ  

ἐληζηακέλσλ ηὸ ἀλεπίζθεπηνλ. 

»Οδὲ  γεσξγία ζε δηδάζθεη, θεζὶλ, ὅηη 

κάηαηφο ἐζηηλ ὁ πξὸο ηὸ  

ἑαπηνῦ κέηξνλ ηο ζείαο δπλάκεσο ηὸ 

πεξέρνλ ζηνραδφκελνο; Πφζελ  

ηνῖο ζπέξκαζη ηὰ πεξηθπφκελα ζψκαηα; Σί 

δὲ θαζεγεῖηαη ηο βιάζηεο  

αηλ; νρὶ ζάλαηνο, εἴπεξ ζάλαηφο ἐζηηλ 

 ηνῦ ζπλεζηεθφηνο  

δηάιπζηο; Σὸ γὰξ ζπέξκα νθ ἄλ ἔιζνη εἰο 

ἔθθπζηλ κὴ δηαιπζὲλ ἐλ ηῆ  

βψιῳ, θαὶ γελφκελνλ ἀξαηὸλ θαὶ 

πνιχπνξνλ, ὥζηε θαηακηρζλαη πξὸο  

ηὴλ παξαθεηκέλελ ἰθκάδα ηῆ νἰθείᾳ 

πνηφηεηη, θαὶ νὕησο εἰο ῥίδαλ θαὶ  

βιάζηελ κεηαπνηεζλαη, θαὶ κεδὲ ἐλ ηνχηῳ 

κεῖλαη, ἀιιὰ κεηαβαιεῖλ  

εἰο θαιάκελ, ηνῖο δηὰ κέζνπ γφλαζηλ νἷφλ 

ηηζη ζπλδέζκνηο πεδσζκέλελ,  

πξὸο ηὸ δχλαζζαη θέξεηλ ἐλ ὀξζίῳ ηῶ 

ζρήκαηη ηὸλ ζηάρπλ ηῶ θαξπῶ  

βαξπλφκελνλ. Πνῦ ηνίλπλ ηαῦηα πεξὶ ηὸλ 

ζῖηνλ ἤλ πξὸ ηο ἐλ ηῆ  

βψιῳ αηνῦ δηαιχζεσο; Ἀιιὰ κὴλ ἐθεῖζελ 

ηνῦηφ ἐζηηλ. Δἰ γὰξ κὴ  

ἐθεῖλν πξφηεξνλ ἤλ νδ᾿ ἂλ ὁ ζηάρπο 

ἐγέλεην. 

110, »Ὥζπεξ ηνίλπλ ηὸ θαηὰ ηὸλ ζηάρπλ 

ζκα ἐθ ηνῦ ζπέξκαηνο  

θχεηαη, ὡο ηο ζείαο δπλάκεσο ἐμ αηνῦ 

ἐθείλνπ ηνῦην θηινηερλνχζεο,  

θαὶ νὔηε δη᾿ ὅινπ ηαηφλ ἐζηη ηῶ ζπέξκαηη 

νὔηε παληάπαζηλ ἕηεξνλ,  

νὕησ, θεζὶ, θαὶ ηὸ κπζηήξηνλ ηο 

ἀλαζηάζεσο ἢδε ζνη δηὰ ηλ ἐλ ηνῖο  

ζπέξκαζη ζαπκαηνπνηνπκέλσλ 

πξνεξκελεχεηαη, ὡο ηο ζείαο  

δπλάκεσο ἐλ ηῶ πεξηφληη ηο ἐμνπζίαο, ν 

κφλνλ ἐθεῖλν ηὸ δηαιπζέλ ζνη  

πάιηλ ἀπνδηδνχζεο, ἀιιὰ ζνη θαί ἕηεξα 

κεγάια ηε θαὶ θαιὰ  

πξνζηηζείζεο, δη᾿ ὧλ ζνη πξὸο ηὸ 

πξνζπαζνχλ λα αλαηξέςνπλ ηελ πίζηε ζην 

δφγκα ηεο αλαζηάζεσο. Λέεη ηα  

εμήο (ν Απφζηνινο), γηα λα θφςεη κε ηε 

γλψζε ηνπ ην ζξάζνο ηεο δηθήο ηνπο  

ακάζεηαο: "Θα κνπ πεηο· πψο ζ’ αλαζηεζνχλ 

νη λεθξνί; Με πνηφ ζψκα ζα  

έιζνπλ; Αλφεηε", ιέεη, "εζχ απηφ πνπ 

ζπέξλεηο δελ θπηξψλεη, αλ δελ ζαπίζεη·  

θαη δελ ζπέξλεηο ην θπηφ πνπ ζα θπηξψζεη, 

αιιά ζπέξλεηο μεξφ ζπφξν ζηαξηνχ  

ή θάπνηνπ άιινπ θπηνχ· ν Θεφο φκσο είλαη 

πνπ δίλεη ην ζψκα (ηνπ θπηνχ),  

φπσο ν ίδηνο ζέιεη". 

»Δδψ, λνκίδσ, απνζηνκψλεη απηνχο πνπ δελ 

γλσξίδνπλ ηα πξαγκαηηθά φξηα  

ηεο θχζεψο καο θαη εξεπλνχλ ηε ζεία 

δχλακε ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο  

αληίιεςε· πηζηεχνπλ φηη ν Θεφο έρεη ηφζε 

κφλν δπλαηφηεηα, φζε  

αληηιακβάλεηαη ν λνπο ηνπ αλζξψπνπ· θαη 

φηη απηφ πνπ είλαη πάλσ απφ ηηο  

δηθέο καο δπλαηφηεηεο, μεπεξλά θαη ηε 

δχλακε ηνπ Θενχ. Βέβαηα, απηφο πνπ  

ξψηεζε ηνλ Απφζηνιν, "πψο ζ’ αλαζηεζνχλ 

νη λεθξνί", πηζηεχεη φηη είλαη  

αδχλαην ηα ζθνξπηζκέλα ζηνηρεία ηνπ 

ζψκαηα λα ζπγθξνηεζνχλ θαη πάιη.  

Καη αθνχ απηφ είλαη αδχλαην, θαη άιιν 

ζψκα δελ γίλεηαη  

εθηφο απφ ηε ζπλδξνκή ησλ ζηνηρείσλ, 

θαηαιήγεη ζην εμήο, πνπ ην ζπκπέξαλε  

κ’ έλα ππνζεηηθφ ζπιινγηζκφ, φπσο θάλνπλ 

νη ηθαλνί ζπδεηεηέο:  

εάλ ην ζψκα απνηειεί ζπλδξνκή ζηνηρείσλ 

θαη ε ζπλδξνκή απηψλ γηα δεχηεξε  

θνξά δελ είλαη δπλαηή, ηφηε πνηφ ζψκα ζα 

έρνπλ νη αλαζηεκέλνη; 

»Απηφ ην ζπκπέξαζκα, ην νπνίν βγήθε απφ 

έλα θηινζνζθηθφ ηέρλαζκα,  

ην νλφκαζε (ν Απφζηνινο) αλνεζία εθείλσλ 

πνπ δελ είδαλ ζηελ ππφινηπε  

δεκηνπξγία ηελ ππεξνρή ηεο ζείαο δπλάκεσο. 

Πξάγκαηη, άθεζε ζηελ άθξε ηα  

ζπνπδαηφηεξα ζαχκαηα ηνπ Θενχ, κε ηα 
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κεγαινπξεπέζηεξνλ  θχζηο  

θαηαζθεπάδεηαη. "πείξεηαη," θεζὶλ, "ἐλ 

θζνξᾶ, ἐγείξεηαη ἐλ ἀθζαξζίᾳ·  

ζπείξεηαη ἐλ ἀζζελείᾳ, ἐγείξεηαη ἐλ 

δπλάκεη· ζπείξεηαη ἐλ ἀηηκίᾳ,  

ἐγείξεηαη ἐλ δφμῃ· ζπείξεηαη ζκα 

ςπρηθὸλ, ἐγείξεηαη ζκα  

πλεπκαηηθφλ." 

»Ὡο γὰξ θαηαιηπὼλ κεηὰ ηὸ δηαιπζλαη ἐλ 

ηῆ βψιῳ ζῖηνο ηὴλ ἐλ ηῶ  

πνζῶ βξαρχηεηα θαὶ ηὴλ ἐλ ηῶ πνηῶ ηνῦ 

ζρήκαηνο αηνῦ ἰδηφηεηα,  

ἑαπηὸλ νθ ἀθθελ, ἀιι᾿ ἐλ ἑαπηῶ κέλσλ 

ζηάρπο γίλεηαη, πάκπνιια  

δηαθέξσλ αηὸο ἑαπηνῦ, κεγέζεη, θαὶ 

θάιιεη, θαὶ πνηθηιίᾳ, θαὶ ζρήκαηη·  

θαηὰ ηὸλ αηὸλ ηξφπνλ θαὶ  ἀλζξσπίλε 

θχζηο ἐλαθεῖζα ηῶ ζαλάηῳ  

πάληα ηὰ πεξὶ αηὴλ ἰδηψκαηα, ὅζα δηὰ ηο 

ἐκπαζνῦο δηαζέζεσο  

ἐπεθηήζαην, ηὴλ ἀηηκίαλ ιέγσ, ηὴλ θζνξὰλ, 

ηὴλ ἀζζέλεηαλ, ηὴλ θαηὰ  

ηο ιηθίαο δηαθνξὰλ, ἑαπηὴλ νθ ἀθίεζηλ, 

ἀιι᾿ ὥζπεξ εἰο ζηάρπλ ηηλὰ  

πξὸο ηὴλ ἀθζαξζίαλ κεζίζηαηαη θαὶ ηὴλ 

δφμαλ θαὶ ηὴλ ηηκὴλ θαὶ ηὴλ  

δχλακηλ θαὶ ηὴλ ἐλ παληὶ ηειεηφηεηα θαὶ ηὸ 

κεθέηη ηὴλ δσὴλ αηο  

νἰθνλνκεῖζζαη ηνῖο θπζηθνῖο ἰδηψκαζηλ, 

ἀιι᾿ εἰο πλεπκαηηθήλ ηηλα θαὶ  

ἀπαζ κεηαβλαη θαηάζηαζηλ. Αὕηε γάξ 

ἐζηηλ  ηνῦ ςπρηθνῦ  

ζψκαηνο ἰδηφηεο, ηφ ἀεὶ δηά ηηλνο ῥνο θαὶ 

θηλήζεσο ἀπὸ ηνῦ ἐλ ᾧ  

ἐζηηλ ἀιινηνῦζζαη, θαὶ κεηαβάιιεηλ εἰο 

ἕηεξνλ. Ἃ γὰξ νὖλ νθ ἐπ᾿  

ἀλζξψπνηο κφλνλ ὁξκελ, ἀιιὰ θαὶ ἐλ 

θπηνῖο θαὶ ἐλ βνζθήκαζη,  

ηνχησλ νδὲλ ἐλ ηῶ ηῶδε βίῳ 

πνιεηθζήζεηαη. 

111. »Γνθεῖ δέ κνη θαὶ δηὰ πάλησλ 

ζπλαγνξεχεηλ ὁ ἀπνζηνιηθὸο ιφγνο  

ηῆ θαζ᾿ κο πνιήςεη ηο ἀλαζηάζεσο 

θαὶ ηνῦην δεηθλχεηλ ὅπεξ ὁ  

νπνία ζα κπνξνχζε λα θέξεη ζε  

ακεραλία ηνλ αθξναηή ηνπ –γηα παξάδεηγκα, 

ηί είλαη ην ζχκπαλ θαη απφ πνχ  

έξρεηαη, ηί είλαη ν ήιηνο, ε ζειήλε ή ην 

θαηλφκελν ησλ άζηξσλ, ν αηζέξαο,  

ν αέξαο, ην λεξφ, ε γε;–, (αθήλνληαο φια 

απηά) ειέγρεη ηελ απεξηζθεςία ησλ  

αληηξξεζηψλ κε θνηλά θαη θνληηλά καο 

παξαδείγκαηα. 

»Γηφηη, δελ ζε δηδάζθεη ε γεσξγία, ξσηάεη (ν 

Απφζηνινο), φηη καηαηνπνλεί  

φπνηνο κεηξάεη ηελ αλψηεξε δχλακε ηνπ 

Θενχ κε ηα δηθά ηνπ κέηξα; Απφ πνχ  

πξνέξρνληαη ηα ζψκαηα πνπ θπηξψλνπλ 

γχξσ ζηνπο ζπφξνπο; Σί γίλεηαη πξηλ  

βιαζηήζνπλ; Γελ γίλεηαη ν ζάλαηνο, εθφζνλ 

ζάλαηνο είλαη ε δηάιπζε ησλ  

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ; Γηφηη ν ζπφξνο δελ 

πξφθεηηαη λα θπηξψζεη, εάλ δελ  

δηαιπζεί ζην ρψκα θαη δελ γίλεη αξαηφο θαη 

πνξψδεο, ψζηε λ’ αλακηρζεί ε νπζία  

ηνπ κε ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη 

έηζη λα δψζεη ξίδα θαη βιαζηφ·  

θαη νχηε εθεί ζα κείλεη, αιιά ζα κεηαπνηεζεί 

ζε θαιακηά πνπ ζα έρεη  

πάλσ ηεο, ζαλ λα είλαη δσζκέλε κε 

ζπλδέζκνπο, ηα ελδηάκεζα γφλαηα,  

γηα λα κπνξεί λα ζεθψζεη ην ζηάρπ ζε φξζηα 

ζηάζε, φηαλ ζα είλαη γεκάην απφ  

θαξπφ. Πνχ ήηαλ απηά ζην ζηάξη, πξνηνχ 

απφ ηε δηάιπζε ηνπ ζπφξνπ  

ζην ρψκα; Καη βέβαηα, απφ θεη είλαη φια 

απηά. Γηφηη, αλ δελ ππήξρε εθείλν  

πξνεγνπκέλσο, νχηε ην ζηάρπ ζα γηλφηαλ. 

»πσο, ινηπφλ, ην ζψκα ηνπ ζηάρπ 

θπηξψλεη απφ ηνλ ζπφξν, επεηδή  

ε ζεία δχλακε ην επηκειείηαη γηα λα γίλεη απ’ 

απηφλ (ζπφξν) εθείλν (ζηάρπ)·  

θαη δελ είλαη απφιπηα φκνην κε ην ζπφξν 

αιιά νχηε θαη δηαθνξεηηθφ ζε φια·  

θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ιέεη, θαη ην κπζηήξην 

ηεο αλαζηάζεσο ζνχ έρεη  

πξνηππσζεί κε ηα ζαπκαζηά ζπκβάληα ησλ 

ζπφξσλ. Γηφηη, ε ζεία δχλακε,  
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κέηεξνο ὁξηζκὸο πεξηέρεη ιέγσλ, κεδὲλ 

ἕηεξνλ εἶλαη ἀλάζηαζηλ, ἠ ηὴλ  

εἰο ηὸ ἀξραῖνλ ηο θχζεσο κλ 

ἀπνθαηάζηαζηλ. πεηδὴ γὰξ ἐλ ηῆ  

πξψηῃ θνζκνγνλίᾳ ηνῦην παξὰ ηο Γξαθο 

κεκαζήθακελ, ὅηη πξηνλ  

ἐβιάζηεζελ  γ βνηάλελ ρφξηνπ, θαζὼο ὁ 

ιφγνο θεζὶλ, εἶηα ἐθ ηο  

βιάζηεο ηφ ζπέξκα ἐγέλεην, νὗπεξ ἐπὶ ηὴλ 

γλ θαηαῤῥπέληνο,  

ηὸ αηὸ πάιηλ εἶδνο ηνῦ ἐμ ἀξρο θπέληνο 

ἀλέδξακε, θεζὶ δή ηνῦην  

ὁ ζεῖνο Ἀπφζηνινο θαὶ ἐπὶ ηο ἀλαζηάζεσο 

γίλεζζαη. 

»Ο κφλνλ δὲ ηνῦην παξ᾿ αηνῦ 

δηδαζθφκεζα, ηὸ πξὸο ηὸ  

κεγαινπξεπέζηαηνλ κεζίζηαζζαη ηὸ 

ἀλζξψπηλνλ, ἀιι᾿ ὅηη ηὸ  

ἐιπηδφκελνλ νδὲλ ἕηεξφλ ἐζηηλ ἠ ὅπεξ ἐλ 

πξψηνηο ἤλ. πεηδὴ γὰξ ηὸ  

θαη᾿ ἀξρὰο νρ ὡο ζηάρπο ἀπὸ ηνῦ 

ζπέξκαηνο, ἀιι᾿ ἐθεῖζελ ηὸ  

ζπέξκα, κεηὰ ηαῦηα δὲ νὗηνο ηῶ ζπέξκαηη 

πεξηθχεηαη,  ηνῦ  

πνδείγκαηνο ἀθνινπζία ζαθο 

ἐπηδείθλπζη, ηὸ πζαλ ηὴλ δηὰ ηο  

ἀλαζηάζεσο ἀλαβιαζηήζνπζαλ κῖλ 

καθαξηφηεηα, πξὸο ηὴλ ἐμ ἀξρο  

ἐπαληέλαη ράξηλ. 

112. »ηάρπο γὰξ ὄληεο ηφ θαηαξρὰο 

ηξφπνλ ηηλὰ θαὶ κεῖο, ἐπεηδὴ ηῶ  

θαχζσλη ηο θαθίαο θαηεμεξάλζεκελ, 

πνιαβνῦζα κο  γ δηὰ ηνῦ  

ζαλάηνπ ιπζέληαο, πάιηλ θαηὰ ηὸ ἔαξ ηο 

ἀλαζηάζεσο ζηάρπλ  

ἀλαδείμεη ηὸλ γπκλὸλ ηνῦηνλ θφθθνλ ηνῦ 

ζψκαηνο, εκεγέζε ηε θαὶ  

ἀκθηιαθ θαὶ ὄξζηνλ, εἰο ηὸ νξάληνλ ὕςνο 

ἀλαηεηλφκελνλ, θαί ἀληὶ  

θαιάκεο ἠ ἀλζέξηθνο ηῆ ἀθζαξζίᾳ θαὶ ηνῖο 

ινηπνῖο ηλ ζενπξεπλ  

γλσξηζκάησλ ὡξατδφκελνλ. "Γεῖ γὰξ ηὸ 

θζαξηὸλ ηνῦην ἐλδχζαζζαη  

κε ηελ πνιιή ηεο εμνπζία, δελ ζνπ απνδίδεη 

κφλν εθείλν πνπ έρεη δηαιπζεί,  

αιιά ζνπ πξνζζέηεη θαη άιια κεγάια θαη 

θαιά ζ’ απηφ,  

κε ηα νπνία ε αλζξψπηλε θχζε ζνπ 

παξνπζηάδεηαη πην κεγαινπξεπήο.  

"πείξεηαη", ιέεη, "ζηε θζνξά, αλαζηαίλεηαη 

ζε θαηάζηαζε αθζαξζίαο·  

ζπείξεηαη αζζεληθφ, αλαζηαίλεηαη δπλαηφ· 

ζπείξεηαη άηηκν θαη  

αλαζηαίλεηαη έλδνμν· ζπείξεηαη (πεζαίλεη) 

ζψκα ςπρηθφ θαη αλαζηαίλεηαη  

ζψκα πλεπκαηηθφ". 

»πσο ν ζπφξνο ηνπ ζηαξηνχ, κεηά ηε 

δηάιπζή ηνπ ζην ρψκα, αθήλεη ηε  

κηθξή ηνπ πνζφηεηα θαη ηελ πνηνηηθή 

ηδηφηεηα ηεο κνξθήο ηνπ, αιιά δελ  

αθήλεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, παξά κέλνληαο 

ζηνλ εαπηφ ηνπ γίλεηαη ζηάρπο θαη  

πνιχ δηαθέξεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ζην 

κέγεζνο, ηελ νκνξθηά, ηελ πνηθηιία,  

ην ζρήκα. Καηά παξφκνην ηξφπν, θαη ε 

αλζξψπηλε θχζε αθήλεη κε ην ζάλαην  

φιεο ηηο ηδηφηεηέο ηεο, ηηο νπνίεο απφθηεζε 

κε ηελ εκπαζή ηεο δηάζεζε,  

θαη ελλνψ ηελ αηηκία, ηε θζνξά, ηελ 

αζζέλεηα, ηε δηαθνξά θαηά ειηθία,  

ρσξίο φκσο λα εγθαηαιείπεη ηνλ εαπηφ ηεο· 

αιιά, ζαλ ζηάρπ, κεηαθέξεηαη  

ζηελ αθζαξζία, ηε δφμα, ηελ ηηκή, ηε 

δχλακε θαη ηελ ηειεηφηεηα ζε φια.  

Ζ δσή ηεο δελ ξπζκίδεηαη πιένλ απφ ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο θχζεσο,  

αιιά έρεη εηζέιζεη ζε θάπνηα πλεπκαηηθή θαη 

απαζή θαηάζηαζε.  

Απηή είλαη αθξηβψο ε ηδηφηεηα ηνπ ςπρηθνχ 

ζψκαηνο,  

ην λα αιινηψλεηαη δηαξθψο κε ζπλερή ξνή 

θαη θίλεζε θαη λα κεηαβάιιεηαη  

απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ είλαη ζε θάηη άιιν. 

Απ’ απηά, ινηπφλ, ηα νπνία δελ  

ηα βιέπνπκε κφλν ζηνπο αλζξψπνπο αιιά 

θαη ζηα θπηά θαη ηα δψα,  

ηίπνηε δελ ζα κείλεη ζηελ άιιε δσή. 
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ἀθζαξζίαλ." 

»Ἡ δὲ ἀθζαξζία θαὶ  δφμα θαὶ  ηηκὴ θαὶ 

 δχλακηο ἴδηα ηο ζείαο  

θχζεσο εἶλαη ὁκνινγεῖηαη, ἅπεξ πξφηεξφλ 

ηε πεξὶ ηὸλ θαη᾿ εἰθφλα  

γελφκελνλ ἤλ θαὶ εἰζαῦζηο ἐιπίδεηαη. Ὁ 

γὰξ πξηνο ζηάρπο ὁ πξηνο  

ἄλζξσπνο ἤλ Ἀδάκ. Ἀιι᾿ ἐπεηδὴ ηῆ ηο 

θαθίαο εἰζφδῳ εἰο πιζνο   

θχζηο θαηεκεξίζζε, θαζὼο γίλεηαη ὁ 

θαξπὸο ἐλ ηῶ ζηάρπτ, νὕησο νἱ  

θαζ᾿ ἕθαζηνλ γπκλσζέληεο ηνῦ θαηὰ ηὸλ 

ζηάρπλ ἐθεῖλνλ εἴδνπο θαὶ ηῆ  

γῆ θαηακηρζέληεο, πάιηλ ἐλ ηῆ ἀλαζηάζεη 

θαηὰ ηὸ ἀξρέγνλνλ θάιινο  

ἀλαθπφκεζα, ἀληὶ ἑλὸο ηνῦ πξψηνπ 

ζηάρπνο αἱ ἄπεηξνη κπξηάδεο ηλ  

ιεΐσλ γελφκελνη. 

113. »Ὁ δὲ θαη᾿ ἀξεηὴλ βίνο ἐλ ηνχηῳ πξὸο 

ηὴλ θαθίαλ ηὸ δηάθνξνλ  

ἔρεη, ὅηη νἱ κὲλ ἐληαῦζα παξὰ ηὸλ βίνλ δη᾿ 

ἀξεηο ἑαπηνὺο  

γεσξγήζαληεο, εζὺο ἐλ ηειείῳ ηῶ ζηάρπτ 

θχνληαη· νἷο δὲ δηὰ θαθίαο  

ἐμίηειφο ηηο θαὶ ἀλεκφθζνξνο θφθθνο 

γέγνλε παξὰ ηὸλ βίνλ ηνῦηνλ   

ἐλ ηῶ ςπρηθῶ ζπέξκαηη δχλακηο, θαζάπεξ 

ηὰ ιεγφκελα θεξάζβνια νἱ  

ηλ ηνηνχησλ ἐπηζηήκνλεο ιέγνπζη 

γίλεζζαη· νὕησ θαὶ νὗηνη, θἂλ  

θπζη δηὰ ηο ἀλαζηάζεσο, πνιιὴλ 

ἀπνηνκίαλ παξὰ ηῶ θξηηῆ  

ἕμνπζηλ, ἅηε δὴ νθ ἰζρχνληεο ἀλαδξακεῖλ 

ἐπὶ ηὸ εἶδνο ηνῦ ζηάρπνο,  

θαὶ γελέζζαη ἐθεῖλν ὅπεξ ἤκελ πξὸ ηο ἐπὶ 

ηὴλ γλ θαηαπηψζεσο. 

»Ἡ δὲ ζεξαπεία ηνῦ ἐπηζηαηνῦληνο ηλ 

γελλεκάησλ  ηλ δηδαλίσλ  

ηε θαὶ ηλ ἀθαλζλ ἐζηη ζπιινγὴ, ηλ 

ζπλαλαθπέλησλ ηῶ ζπέξκαηη,  

πάζεο ηο πνηξεθνχζεο ηὴλ ῥίδαλ 

δπλάκεσο πξὸο ηὸ λφζνλ  

κεηαῤῥπείζεο, δη᾿ ὧλ ἄηξνθφλ ηε θαὶ 

»Μνπ θαίλεηαη φηη θαη κε φια απηά 

ζπκθσλεί ν ιφγνο ηνπ Απνζηφινπ κε ηε  

αληίιεςή καο γηα ηελ αλάζηαζε· θαη 

θαλεξψλεη απηφ πνπ πεξηέρεη  

ν δηθφο καο νξηζκφο, πνπ ιέεη φηη αλάζηαζε 

δελ είλαη ηίπνηε άιιν  

παξά ε απνθαηάζηαζε ζηελ αξραία θχζε 

καο. Δπεηδή δηδαρζήθακε απφ ηελ  

Αγία Γξαθή ην εμήο, φηη ζηελ πξψηε 

δεκηνπξγία πξψηα βιάζηεζε ε γε  

βνηάλε απφ ρφξηα, φπσο ην ιέεη ην θείκελν, 

θαη έπεηηα απφ ην βιαζηφ  

έγηλε ν ζπφξνο, ν νπνίνο, φηαλ πέζεη ζην 

ρψκα, θπηξψλεη πάιη  

ην ίδην είδνο ηνπ δέλδξνπ πνπ θπηεχζεθε 

αξρηθά· απηφ γίλεηαη,  

ιέεη ν ζείνο Απφζηνινο, θαη κε ηελ 

αλάζηαζε. 

»Καη δελ δηδαζθφκαζηε κφλνλ απηφ απ’ 

απηφλ, φηη δειαδή ην αλζξψπηλν  

γέλνο κεηαθνκίδεη ζε πην κεγαινπξεπή 

θαηάζηαζε, αιιά θαη φηη απηφ πνπ  

ειπίδνπκε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά απηφ 

πνπ ήηαλ αξρηθά. Δπεηδή φκσο  

αξρηθά δελ πξνήιζε ν ζηάρπο απφ ην ζπφξν 

αιιά ν ζπφξνο απφ ην ζηάρπ,  

θαη θαηφπηλ ν ζηάρπο βιαζηάλεη γχξσ απφ ην 

ζπφξν, ε ζεηξά ηνπ  

παξαδείγκαηνο δείρλεη κε ζαθήλεηα φηη φιε 

ε καθαξηφηεηα,  

πνπ μεπεδά απφ ηελ αλάζηαζε, καο 

επαλαθέξεη ζηελ πξσηαξρηθή ράξε. 

»Καη εκείο ζηελ αξρή ήκαζηαλ θαηά θάπνην 

ηξφπν ζηάρπο. Αθνχ, φκσο,  

μεξαζήθακε απφ ηνλ θαχζσλα ηεο θαθίαο 

θαη καο παξέιαβε ε γε κεηά ηε  

δηάιπζε ηνπ ζαλάηνπ, πάιη ε άλνημε ηεο 

αλαζηάζεσο ζα αλαδείμεη  

ην γπκλφ απηφ θφθθν ηνπ ζψκαηνο ζε ζηάρπ 

κεζησκέλν, πινχζην θαη  

φξζην· λα εθηείλεηαη ζε νπξάλην χςνο, θαη 

αληί γηα θαιάκε ή αλζέξηθν  

λα είλαη ζηνιηζκέλν (ην ζψκα) κε ηελ 

αθζαξζία θαη ηηο ππφινηπεο ζενπξεπείο  
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ἀηειεζθφξεηνλ ηὸ γλήζηνλ ἔκεηλε  

ζπέξκα ηῆ παξὰ θχζηλ βιαζηῆ 

ζπκπεπληγκέλνλ. πεηδὰλ νὖλ πλ  

ὅζνλ λφζνλ ηε θαὶ ἀιιφηξηνλ ἐθηηιῆ ηνῦ 

ηξνθίκνπ θαὶ εἰο ἀθαληζκὸλ  

ἔιζῃ, ηνῦ ππξὸο ηὸ παξὰ θχζηλ 

ἐθδαπαλήζαληνο, ηφηε θαὶ ηνχηνηο  

εηξνθήζεη  θχζηο θαὶ εἰο θαξπὸλ 

ἁδξπλζήζεηαη δηὰ ηο ηνηαχηεο  

ἐπηκειείαο, καθξαῖο πνηε πεξηφδνηο ηὸ 

θνηλὸλ εἶδνο ηὸ ἐμ ἀξρο κῖλ  

ζεφζελ ἐπηβιεζὲλ ἀπνιαβνῦζα. Μαθάξηνη 

δέ εἰζηλ νἷο εζὺο ηὸ ηέιεηνλ  

θάιινο ηλ ἀζηαρχσλ ζπλαλαηειεῖ 

θπνκέλνηο δηὰ ηο ἀλαζηάζεσο. 

114. »Σαῦηα δέ θακελ νρ ὡο ζσκαηηθο 

ηηλνο δηαθνξο ἐλ ηνῖο θαη᾿  

ἀξεηὴλ ἠ θαθίαλ βεβησθφζηλ ἐλ ηῆ 

ἀλαζηάζεη θαλεζνκέλεο, ὡο ηὸλ κὲλ  

ἀηει θαηὰ ηὸ ζκα λνκίδεηλ, ηὸλ δὲ ηὸ 

ηέιεηνλ ἔρεηλ νἴεζζαη· ἀιι᾿  

ὥζπεξ παξὰ ηὸλ βίνλ ὁ δεζκψηεο ηε θαὶ 

ἄλεηνο ἔρνπζη κὲλ ἀκθφηεξνη  

παξαπιεζίσο ηῶ ζψκαηη, πνιιὴ δὲ κεηαμὺ 

ἀκθνηέξσλ  θαζ᾿ δνλήλ  

ηε θαὶ ιχπελ δηαθνξά, νὕησο νἶκαη ρξλαη 

ηλ ἀγαζλ ηε θαὶ θαθλ  

ἐλ ηῶ κεηά ηαῦηα ρξφλῳ ινγίδεζζαη ηὸ 

δηάθνξνλ. 

»Ἡ γὰξ ηειείσζηο ηλ ἐθ ηο θζνξο 

ἀλαθπνκέλσλ ζσκάησλ ἐλ  

ἀθζαξζίᾳ ηε θαὶ δφμῃ θαὶ ηηκῆ θαὶ δπλάκεη 

παξὰ ηνῦ Ἀπνζηφινπ  

γίλεζζαη ιέγεηαη·  δὲ ηλ ηνηνχησλ 

ἐιάηησζηο ν ζσκαηηθήλ ηηλα  

ηνῦ θπέληνο δηαζεκαίλεη θνιφβσζηλ, ἀιι᾿ 

ἑθάζηνπ ηλ θαηὰ ηὸ  

ἀγαζὸλ λννπκέλσλ ζηέξεζίλ ηε θαὶ 

ἀιινηξίσζηλ. πεὶ νὖλ ἕλ ηη ρξὴ  

πάλησο πεξὶ κο εἶλαη ηλ θαη᾿ ἀληίζεζηλ 

λννπκέλσλ, ἠ ἀγαζὸλ ἠ  

θαθὸλ, δεινλφηη ηὸ ἐλ ηῶ ἀγαζῶ ηηλα 

ιέγεηλ κὴ εἶλαη, ἀπφδεημηο  

γίλεηαη ηνῦ ἐλ ηῶ θαθῶ πάλησο εἶλαη. Ἀιιὰ 

ηδηφηεηεο. "Γηφηη πξέπεη ην θζαξηφ ζψκα λα 

ληπζεί ηελ αθζαξζία". 

»Ζ αθζαξζία πάιη, ε δφμα, ε ηηκή θαη ε 

δχλακε, θαηά θνηλή νκνινγία,  

απνηεινχλ ηδηφηεηεο ηεο ζείαο θχζεσο· 

απηέο πξνεγνπκέλσο αλήθαλ ζηνλ  

θαη’ εηθφλα Θενχ (άλζξσπν) θαη ειπίδεηαη 

φηη ζα αλήθνπλ πάιη. Γηφηη ν πξψηνο  

ζηάρπο ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο, ν Αδάκ. 

Αιιά, αθφηνπ κε ηελ είζνδν ηεο  

θαθίαο ε θχζε ηεκαρίζηεθε ζε πνιιά 

θνκκάηηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ θαξπφ  

ηνπ ζηάρπνο, έηζη θαη ν θαζέλαο καο πνπ 

γπκλσζήθακε απφ ην είδνο εθείλνπ  

ηνπ ζηάρπνο θαη αλακηρζήθακε κε ηε γε, 

ζηελ αλάζηαζε ζα μαλαγελλεζνχκε  

πάιη ζην πξψην θάιινο, θαη ζα γίλνπκε ζηε 

ζέζε ηνπ πξψηνπ ζηάρπνο άπεηξεο  

κπξηάδεο ζηάρεηο ησλ αγξψλ. 

»Ο ελάξεηνο βίνο πάιη απηή ηε δηαθνξά έρεη 

απφ ηελ θαθία,  

φηη φζνη ζηελ παξνχζα δσή θαιιηέξγεζαλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηελ αξεηή,  

επζχο ακέζσο θπηξψλνπλ ζαλ ηέιεηνη 

ζηάρεηο. ζνη πάιη ζηνλ παξφληα βίν  

έθαλαλ ηε δχλακε ηεο ςπρήο ζαλ 

μεζσξηαζκέλν θαη αλεκνδαξκέλν ζπφξν,  

ηφηε νη γλψζηεο απηψλ ησλ πξαγκάησλ ιέλε 

φηη γίλνληαη ζαλ ηα  

νλνκαδφκελα θεξάζβνια. Σν ίδην θη απηνί, 

παξφιν πνπ ζα θπηξψζνπλ  

κε ηελ αλάζηαζε, ζα ππνζηνχλ κεγάιε 

επηηίκεζε απφ ηνλ Κξηηή,  

επεηδή δελ κπνξνχλ λα βιαζηήζνπλ ζαλ ην 

είδνο ηνπ ζηάρπνο θαη λα  

γίλνπλ φπσο ήκαζηαλ πξηλ απφ ηελ πηψζε 

ζηε γε. 

»Ζ ζεξαπεία πάιη ηελ νπνία πξνζθέξεη ν 

επηζηάηεο είλαη ε ζπιινγή ησλ  

δηδαλίσλ θαη ησλ αγθαζηψλ, ηα νπνία 

θχηξσζαλ καδί κε ην ζπφξν· δηφηη, φιε  

ε δχλακε πνπ ηξέθεη ηε ξίδα, πήγε ζηα 

παξάζηηα θαη εμαηηίαο ηνπο  
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κὴλ πεξὶ ηὴλ θαθίαλ, ν  

ηηκὴ, ν δφμα, νθ ἀθζαξζία, ν δχλακηο. 

»Ἀλάγθε πζα νὖλ πεξὶ ὃλ κὴ ἤλ ηαῦηα, ηὰ 

ηνχηνηο ἐμ ἀληηζέηνπ  

λννχκελα παξεῖλαη, κὴ ἀκθηβάιιεηλ, 

ἀζζέλεηαλ, ἀηηκίαλ, θζνξὰλ, θαὶ  

ὅζα ηνῦ ηνηνχηνπ γέλνπο ἐζηὶλ, ἃ ἐλ ηνῖο 

ἔκπξνζζελ εἴξεηαη ιφγνηο,  

ὅζα δπζαπάιιαθηα γίλεηαη ηῆ ςπρῆ ηὰ ἐθ 

θαθίαο πάζε, δη᾿ ὅιεο αηο  

ἀλαθξαζέληα θαὶ ζπκθπέληα, θαὶ ἓλ πξὸο 

ἐθείλελ γελφκελα. Σλ  

ηνηνχησλ νὖλ ηαῖο δηὰ ππξὸο ἰαηξείαηο 

ἐθθαζαξζέλησλ ηε θαὶ  

ἀθαληζζέλησλ, ἕθαζηνλ ηλ πξὸο ηὸ 

θξεῖηηνλ λννπκέλσλ  

ἀληεηζειεχζεηαη,  ἀθζαξζία,  δσὴ,  

ηηκὴ,  ράξηο,  δφμα,  δχλακηο,  

θαὶ εἴ ηη ἄιιν ηνηνῦηνλ ἔλ ηε ηῶ Θεῶ 

ἐπηζεσξεῖζζαη εἰθάδνκελ, θαὶ ηῆ  

εἰθφλη αηνῦ, ἣ ηίο ἐζηηλ  ἀλζξσπίλε 

θχζηο». 

ν θαιφο ζπφξνο έκεηλε αηξνθηθφο θαη 

άγνλνο, αθνχ ηνλ έπλημαλ νη παξά  

θχζηλ βιαζηνί. ηαλ, ινηπφλ, θάζε παξάζηην 

θαη μέλν βιαζηάξη  

ρσξηζηεί απφ ην θαιφ θπηφ θαη νδεγεζεί 

ζηνλ αθαληζκφ κε ηελ  

θαηαζηξνθή ηνπ απφ ηελ παξά θχζηλ θσηηά, 

ηφηε θαη ζ’ απηνχο  

(ηνπο αλζξψπνπο) ζ’ αλαπηπρζεί ε θχζε θαη 

ζα δψζεη θαξπφ ράξε ζ’ απηήλ ηε  

θξνληίδα· ζ’ απνθηήζεη πάιη, κεηά καθξχ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ην αξρηθφ θνηλφ  

είδνο, πνπ καο έδσζε ν Θεφο. Καη 

επηπρηζκέλνη είλαη πξάγκαηη εθείλνη ζηνπο  

νπνίνπο ην ηέιεην θάιινο ησλ ζηάρπσλ 

θπηξψλεη ακέζσο κε ηελ αλάζηαζε. 

»Καη ιέκε απηά, φρη δηφηη ηάρα ζα ππάξρεη 

θάπνηα ζσκαηηθή δηαθνξά θαηά ηελ  

αλάζηαζε ζηνπο ελάξεηνπο απφ ηνπο 

ακαξησινχο, ψζηε λα λνκίδεη θαλείο φηη ν  

έλαο είλαη αηειήο ζην ζψκα θαη ν άιινο 

ηέιεηνο. Αιιά, φπσο ζηνλ παξφληα βίν  

ν θπιαθηζκέλνο θαη ν ειεχζεξνο έρνπλ 

βέβαηα θαη νη δχν νκνηφηεηα ζην  

ζψκα, ππάξρεη φκσο κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επραξίζηεζε  

θαη ηε ιχπε, παξφκνηα λνκίδσ πξέπεη λα 

ζεσξνχκε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ  

αγαζψλ θαη ησλ θαθψλ ζηε κέιινπζα 

θαηάζηαζε. 

»Γηφηη ε ηειείσζε ησλ αλαζηεκέλσλ απφ ηε 

θζνξά ζσκάησλ  

θαλεξψλεηαη, φπσο ιέεη ν Απφζηνινο, ζηελ 

αθζαξζία, ηε δφμα, ηελ ηηκή  

θαη ηε δχλακε. Ζ κείσζε απηψλ ησλ 

ηδηνηήησλ δελ ζεκαίλεη θάπνηα αλαπεξία  

ηνπ αλαζηεκέλνπ ζψκαηνο, αιιά ζηέξεζε 

θαη αιινηξίσζε θαζελφο  

απφ ηα λνεηά αγαζά (ηεο αλαζηάζεσο). 

Δπεηδή, ινηπφλ, ην ήζνο ηνπ αλζξψπνπ  

έλα απφ ηα δχν αληίζεηα πξέπεη λα ην 

δηαθξίλεη, ή ην αγαζφ ή ην θαθφ,  

είλαη θαλεξφ φηη, φηαλ ιέκε φηη θάπνηνο δελ 

βξίζθεηαη κέζα ζην αγαζφ,  



[111] 
 

δείρλνπκε φηη ζίγνπξα βξίζθεηαη κέζα ζην 

θαθφ. Καη βέβαηα ζηελ θαθία δελ  

ππάξρεη νχηε ηηκή, νχηε δφμα, νχηε 

αθζαξζία, νχηε δχλακε. 

»Τπνρξεσηηθά, ινηπφλ, δελ πξέπεη λ’ 

ακθηβάιινπκε φηη ζ’ φπνηνλ δελ  

ππάξρνπλ απηά, ππάξρνπλ ηα αληίζεηά ηνπο, 

δειαδή αζζέλεηα, αηηκία, θζνξά  

θαη φζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Απηά, 

φπσο είπακε ζηε ζπδήηεζή καο  

παξαπάλσ, απνηεινχλ ηα πάζε ηεο θαθίαο 

γηα ηελ ςπρή πνπ δχζθνια  

δηψρλνληαη, δηφηη αλακεηγλχνληαη θαη 

θπηξψλνπλ καδί, θαη γίλνληαη έλα  

κ’ απηήλ. Αθνχ, φκσο, απηά (ηα πάζε) κε ηε 

ζεξαπεία ηεο θσηηάο (ηεο θξίζεσο)  

θαζαξηζζνχλ θαη ραζνχλ, ζα έιζεη ζηε ζέζε 

ηνπο θαζέλα απφ ηα ζεσξνχκελα  

αγαζά, δειαδή ε αθζαξζία, ε δσή, ε ηηκή, ε 

ράξε, ε δφμα, ε δχλακε θαη  

νηηδήπνηε άιιν παξφκνην θαληαδφκαζηε φηη 

ππάξρεη ηφζν ζην Θεφ φζν θαη  

ζηελ εηθφλα Σνπ, πνπ είλαη ε αλζξψπηλε 

θχζε». 

 


