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Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» 

 

Η αρετή στους φιλοσόφους 

• Η αρετή, με την ευρύτερη έννοια, είναι κοινό ζητούμενο στους περισσότερους από τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές. 

• Βασική είναι η θέση τους όσον αφορά το διδακτό της αρετής, ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί. 

• Είναι επιθυμητή αυτή καθαυτή, όχι για τα οφέλη που απορρέουν από αυτή ή τους κινδύνους που συνοδεύει η έλλειψή της. 

• Επιδεικνύουν παράλληλα [ή ως αποτέλεσμα της θέσης αυτής, που έχει συνδεθεί κυρίως με τον Σωκράτη] μετριασμένη 

αυστηρότητα προς το ανθρώπινο πρόσωπο. 

 

 
 

• Στην πλατωνική Πολιτεία, που αφορά την έννοια της δικαιοσύνης τόσο στο άτομο όσο και στο κοινωνικό σύνολο ήδη 

αρκετά νωρίς ζητούμενο γίνεται η εξέταση της απόκτησης ή στέρησης της δικαιοσύνης αυτής καθαυτής ανεξάρτητα από 

τις εξωτερικές επιπτώσεις [αμοιβή-τιμωρία] 

ΓΛΑΥΚΩΝ ἐπιθυμῶ γὰρ ἀκοῦσαι τί τ᾽ἔστιν ἑκάτερον καὶ τίνα ἔχει  δύναμιν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ἐνὸν ἐν τῇ ψυχῇ, τοὺς  

δὲ μισθοὺς καὶ τὰ γιγνόμενα ἀπ᾽ αὐτῶν ἐᾶσαι χαίρειν. «θέλω να ακούσω τί ειναι το καθένα [η δικαιοσύνη και η αδικία] 

και τί επίδραση έχει από μόνο του στην ψυχή, οι απολαβές και τα οφέλη ας πάνε στο καλό» (Πλάτων, Πολιτεία 358.b.4-7) 

 

ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ [ένας από τους 7 σοφούς] 

Χαλεπόν ἐσθλὸν ἔμμεναι «είναι δύσκολο να είναι κανείς καλός.» 

(testimonia 2.11) 
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ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΣ μὴ οὖν ἡμῖνἐνδείξῃ μόνον τῷ λόγῳ ὅτι δικαιοσύνη ἀδικίας κρεῖττον, ἀλλὰ καὶ τί ποιοῦσα ἑκατέρα τὸν 

ἔχοντα αὐτὴ δι᾽ αὑτήν, ἐάντε λανθάνῃ ἐάντε μὴ θεούς τε καὶ  ἀνθρώπους, ἡ μὲν ἀγαθόν, ἡ δὲ κακόν ἐστι. «μην μας 

εξηγείς λοιπόν μόνο με επιχειρήματα πως η δικαιοσύνη είναι ανώτερη/προτιμότερη από την αδικία, αλλά τι συμβαίνει σε 

όποιον χαρακτηρίζεται από αυτήν, είτε διαφύγει την προσοχή θεών και ανθρώπων, είτε όχι, [να φανεί] ότι η μία είναι 

αγαθό, ενώ η άλλη είναι κακό.» (Πλάτων, Πολιτεία 367.e.1-5) 

 

ΖΗΝΩΝ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ 
 

     

 [92] Παναίτιος μὲν οὖν δύο φησὶν ἀρετάς, θεωρητικὴν καὶ πρακτικήν: ἄλλοι δὲ λογικὴν καὶ φυσικὴν καὶ  

ἠθικήν: τέτταρας δὲ οἱ περὶ Ποσειδώνιον καὶ πλείονας οἱ περὶ Κλεάνθην καὶ Χρύσιππον καὶ Ἀντίπατρον.  

ὁ μὲν γὰρ Ἀπολλοφάνης μίαν λέγει, τὴν φρόνησιν. «Ο Παναίτιος διέκρινε τις αρετές σε δύο κατηγορίες, θεωρητικές και 

πρακτικές, άλλοι διακρίνουν [σε τρεις]: λογικές, φυσικές και ηθικές. Στη σχολή του Ποσειδώνιου διέκριναν τέσσερις και 

ακόμη περισσότερες διέκριναν στις σχολές του Κλεάνθη και του Χρύσιππου και του Αντίπατρου. Ο Απολλοφάνης πάλι λέει 

ότι είναι μία, η φρόνηση.» 
 

Τήν τ᾽ ἀρετὴν διάθεσιν εἶναι ὁμολογουμένην: καὶ αὐτὴν δι᾽αὑτὴν εἶναι αἱρετήν, οὐ διά τινα φόβον ἢ ἐλπίδα ἤ τι  

τῶν ἔξωθεν. «Η αρετή είναι προδιάθεση εναρμονισμένη με την φύση, και πρέπει να την επιλέγει κανείς γι αυτή την ίδια, 

όχι για κάποιον φόβο ή προσδοκία ή οτιδήποτε εξωτερικό.» 
 

ἐν αὐτῇ τ᾽ εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν, ἅτ᾽ οὔσῃ  ψυχῇ πεποιημένῃ πρὸς τὴν ὁμολογίαν παντὸς τοῦ βίου. «σε αυτήν [την 

αρετή] βρίσκεται η ευτυχία, γιατί η αρετή είναι η εσωτερική κατάσταση που φέρνει αρμονία σε ολόκληρη την ζωή.» 
 

Η κατάκτηση της αρετής ήταν και ο στόχος της διδασκαλίας των Στωικών. 

Εμπόδια προς την κατάκτησή της θεωρούσαν τα πάθη της ψυχής. 

 

ΠΑΘΟΣ: η άλογη κίνηση της ψυχής ενάντια στη φύση, που είναι η αρετή. 
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διαστρέφεσθαι δὲ τὸ λογικὸν ζῷον, ποτὲ μὲν διὰ τὰς τῶν ἔξωθεν πραγματειῶν πιθανότητας, ποτὲ δὲ διὰ τὴν 

κατήχησιν τῶν συνόντων: ἐπεὶ ἡ φύσις ἀφορμὰς δίδωσιν ἀδιαστρόφους.  «Γιατί το έλλογο ον μπορεί να διαστρέφεται 

[παραλογίζεται], άλλοτε λόγω της απατηλότητας των εξωτερικών επιδιώξεων, άλλοτε υπό την επίδραση των 

συναναστροφών. Γιατί οι κατευθύνσεις που δίνει η φύση δεν είναι διαστροφικές/παράλογες.» 

πβ. φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. (ΚΔ, Α’ Κορ. 15.34) 
 

 [90] Ἀρετὴ δ᾽ ἡ μέν τις κοινῶς παντὶ τελείωσις, ὥσπερ ἀνδριάντος: καὶ ἡ ἀθεώρητος, ὥσπερ ὑγίεια: καὶ ἡ 

θεωρηματική, ὡς φρόνησις. «Γιατί η αρετή ειναι η τελειοποίση του κάθε πράγματος, όπως ενός αγάλματος, και μπορεί να 

είναι αθεώρητη, όπως είναι η υγεία, και θεωρηματική, όπως είναι η σύνεση.» 
 

[αθεώρητη είναι η αρετή που δεν χρειάζεται συναίνεση του νου, όπως η υγεία και η δύναμη, ενώ θεωρηματική είναι αυτή 

που είναι αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας, όπως η σωφροσύνη και η δικαιοσύνη] 
 

[91] [..] τεκμήριον δὲ τοῦ ὑπαρκτὴν εἶναι τὴν ἀρετήν φησιν ὁ Ποσειδώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τοῦ Ἠθικοῦ λόγου τὸ  

γενέσθαι ἐν προκοπῇ τοὺς περὶ Σωκράτην καὶ Διογένην καὶ Ἀντισθένην. «Απόδειξη πως η αρετή είναι υπαρκτή, λέει ο 

Ποσειδώνιος στο πρώτο βιβλίο της πραγματείας του για την ηθική, αποτελεί η πρόοδος που σημείωσαν οι περί τον 

Σωκράτη, Διογένη και Αντισθένη.» 
 

εἶναι δὲ καὶ τὴν κακίαν ὑπαρκτὴν διὰ τὸ ἀντικεῖσθαι τῇ ἀρετῇ. διδακτήν τ᾽εἶναι αὐτήν, λέγω δὲ τὴν ἀρετήν, καὶ 

 Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ τέλους φησὶ καὶ Κλεάνθης καὶ Ποσειδώνιος ἐν τοῖς Προτρεπτικοῖς καὶ Ἑκάτων:. «Και η 

κακία υπάρχει, λόγω του ότι αντίκειται στην αρετή. Το ότι είναι διδακτή, εννοώ η αρετή, αναφέρει και ο Χρύσιππος στο 

πρώτο βιβλίο Περί τέλους και ο Κλεάνθης και ο Ποσειδώνιος στους Προτρεπτικούς και ο Εκατών..» 
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πάλιν δ᾽ ἴσον ἐστὶ τὸ κατ᾽ἀρετὴν ζῆν τῷ κατ᾽ ἐμπειρίαν τῶν φύσει συμβαινόντων ζῆν, ὥς φησι Χρύσιππος ἐν τῷ  

πρώτῳ Περὶ τελῶν: μέρη γάρ εἰσιν αἱ ἡμέτεραι φύσεις τῆς τοῦ ὅλου. [88] διόπερ τέλος γίνεται τὸ ἀκολούθως  

τῇ φύσει ζῆν, ὅπερ ἐστὶ κατά τε τὴναὑτοῦ καὶ κατὰ τὴν τῶν ὅλων, οὐδὲν ἐνεργοῦντας ὧν ἀπαγορεύειν εἴωθεν  

ὁ νόμος ὁ κοινός, ὅσπερ ἐστὶν ὁ ὀρθὸς λόγος, διὰ πάντων ἐρχόμενος  «το να ζει κανείς σύμφωνα με την αρετή 

ισοδυναμεί με το να ζει ως έχοντας εμπειρία των όσων συμβαίνουν στη φύση, όπως λέει ο Χρύσιππος στο πρώτο βιβλίο περί 

τελών. ‘Οι φύσεις μας είναι μέρη του όλου, γι αυτό στόχος είναι να ζει κανείς σύμφωνα με τη φύση, την δική του και του 

όλου, χωρίς να ενεργεί τίποτε από όσα απαγορεύει ο κοινός νόμος που είναι ο ορθός λόγος, ο οποίος διαπερνά τα πάντα.» 
 

Τῶν δ᾽ ἀρετῶν τὰς μὲν πρώτας, τὰς δὲ ταύταις ὑποτεταγμένας. πρώτας μὲν τάσδε, φρόνησιν, ἀνδρείαν, 

δικαιοσύνην, σωφροσύνην: ἐν εἴδει δὲ τούτων μεγαλοψυχίαν, ἐγκράτειαν, καρτερίαν, ἀγχίνοιαν, εὐβουλίαν:  «και από 

τις αρετές άλλες είναι πρωταρχικές και άλλες υπάγονται στις πρώτες. Οι πρώτες είναι η φρόνηση, η ανδρεία, η δικαιοσύνη, 

η σωφροσύνη. Σε αυτές υπάγονται η μεγαλοψυχία, η εγκράτεια, η καρτερία, η αγχίνοια και η ευβουλία.» 
 

καὶ τὴν μὲν φρόνησιν εἶναι ἐπιστήμην κακῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ οὐδετέρων, τὴν δ᾽ ἀνδρείαν ἐπιστήμην ὧν αἱρετέον  

καὶ ὧν εὐλαβητέον καὶοὐδετέρων: [93] τὴν δὲ δικαιοσύνην. τὴν δὲ μεγαλοψυχίαν ἐπιστήμην ἢ ἕξιν ὑπεράνω  

ποιοῦσαν τῶν συμβαινόντων κοινῇ φαύλων τε καὶ σπουδαίων: «φρόνηση είναι η γνώση του τί είναι καλό, τί είναι κακό 

και τί είναι αδιάφορο. Ανδρεία είναι γνώση του τί πρέπει κανείς να ενεργεί, τί να αποφεύγει και τί είναι αδιάφορο. 

Δικαιοσύνη [...φθαρμένο κείμενο...]. Μεγαλοψυχία είναι η γνώση ή συνήθεια να ξεπερνά κανείς τα πράγματα ομοίως τα 

κακά και τα καλά.» 

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ (280–206 Π. Χ., 3ΟΣ επικεφαλής της Αρχαίας Στοάς) 

μηδὲν ἐγκλητὸν εἶναι μηδὲ μεμπτὸν ἐν τῷ κόσμῳ, κατὰ  τὴν ἀρίστην φύσιν ἁπάντων 

παραγομένων «τίποτε δεν είναι αξιοκατάκριτο στον κόσμο/φύση. Όλα ολοκληρώνονται κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο» (Πλούταρχος, De Stoicorum repugnantiis  1051.B.9-11) 
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τὴν δ᾽ἐγκράτειαν διάθεσιν ἀνυπέρβατον τῶν κατ᾽ ὀρθὸν λόγον ἢ ἕξιν ἀήττητον ἡδονῶν.  «εγκράτεια είναι η διάθεση 

που δεν υπερβαίνει τα όσα είναι σύμφωνα με τον ορθό λόγο ή η συνήθεια που δεν ηττάται από τις ηδονές.» 

τὴν δὲ καρτερίαν ἐπιστήμην ἢ ἕξιν ὧν ἐμμενετέον καὶ μὴ καὶ οὐδετέρων.  «καρτερία είναι γνώση ή συνήθεια αυτών στα 

οποία πρέπει να επιμένει κανείς και όσων δεν πρέπει, και εκείνων τα οποία είναι ουδέτερα.» 

τὴν δ᾽ ἀγχίνοιαν ἕξιν εὑρετικὴν τοῦ καθήκοντος ἐκ τοῦ παραχρῆμα:  «αγχίνοια είναι η συνήθεια που συνδέεται με την 

ευρηματικότητα να βρίσκει κανείς αμέσως το τί πρέπει να γίνει.» 

τὴν δ᾽εὐβουλίαν ἐπιστήμην τοῦ σκοπεῖσθαι ποῖα καὶ πῶς πράττοντες πράξομεν συμφερόντως. «ευβουλία είναι η 

γνώση του να εξετάζει/βρίσκει κανείς το τί και το πως πρέπει κανείς να ενεργεί προς το συμφέρον.» 
 

Ὃ δὲ λέγουσί τινες, πρὸς ἡδονὴν γίγνεσθαι τὴν πρώτην ὁρμὴν τοῖς ζῴοις, ψεῦδος ἀποφαίνουσιν. [86] ἐπιγέννημα  

γάρ φασιν, εἰ ἄρα ἔστιν, ἡδονὴν εἶναι ὅταν αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἡ φύσις ἐπιζητήσασα τὰἐναρμόζοντα τῇ συστάσει  

ἀπολάβῃ: ὃν τρόπον ἀφιλαρύνεται τὰ ζῷα καὶ θάλλει τὰ φυτά. «Όσο γι αυτό που λένε μερικοί, ότι η πρωταρχική ορμή 

των ζώων είναι προς την ευχαρίστηση, διαψεύδεται από τους Στωικούς. Η ευχαρίστηση, λένε, είναι συνέπεια/παρεπόμενο, 

[που έρχεται] όταν η ίδια η φύση έχει αναζητήσει και βρει όσα αρμόζουν στην ιδιοσυγκρασία της· με τον τρόπο εκείνο που 

ικανοποιούνται τα ζώα και φτάνουν τα φυτά στην άνθηση.» 
 

οὐδέν τε, φασί, διήλλαξεν ἡ φύσις ἐπὶ τῶν φυτῶν καὶ ἐπὶ τῶν ζῴων, ὅτι χωρὶς ὁρμῆς καὶ αἰσθήσεως κἀκεῖνα  

οἰκονομεῖ καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν τινα φυτοειδῶς γίνεται. «Η φύση, λένε, δεν έχει παραλλάξει τίποτε ανάμεσα στα φυτά και τα 

ζώα, καθώς και για εκείνα [τα φυτά], που είναι χωρίς ορμή και αίσθηση, η φύση προνοεί/φροντίζει, έτσι και σε μας 

ορισμένα πράγματα συντελούνται με τον ίδιο τρόπο που συντελούνται στα φυτά.» 

 

 
‘Η ΦΥΣΗ ΔΕΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ, ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ’ (Λάο Τσου, Κινέζος φιλόσοφος) 
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 "Βασιλεὺς Ἀντίγονος Ζήνωνι φιλοσόφῳ χαίρειν."Ἐγὼ τύχῃ μὲν καὶ δόξῃ νομίζω προτερεῖν τοῦ σοῦ βίου, λόγου δὲ  

καὶ παιδείας καθυστερεῖν καὶ τῆς τελείας εὐδαιμονίας ἣν σὺ κέκτησαι. διόπερ κέκρικα προσφωνῆσαί σοι παρα- 

γενέσθαι πρὸς ἐμέ, πεπεισμένος σε μὴ ἀντερεῖν πρὸς τὸ ἀξιούμενον. «Ο βασιλιάς Αντίγονος χαιρετά τον φιλόσοφο 

Ζήνωνα. Εγώ παρόλο που στην τύχη και την δόξα υπερτερώ από την δική σου ζωή, στον λόγο όμως και στην παιδεία 

υστερώ, καθώς και στην ολοκληρωμένη ευδαιμονία που εσύ έχεις. Γι αυτό αποφάσισα να σε καλέσω να έρθεις σε μένα και 

είμαι σίγουρος ότι δεν θα αρνηθείς αυτό που ζητάω.» 
 

σὺ οὖν πειράθητι ἐκ παντὸς τρόπου συμμίξαι μοι, διειληφὼς τοῦτο διότι οὐχ ἑνὸς ἐμοῦ παιδευτὴς ἔσῃ, πάντων δὲ  

Μακεδόνων συλλήβδην. ὁ γὰρ τὸν τῆς Μακεδονίας ἄρχοντα καὶ παιδεύων καὶ ἄγων ἐπὶ τὰ κατ᾽ ἀρετὴν φανερὸς  

ἔσται καὶ τοὺς ὑποτεταγμένους παρασκευάζων πρὸς εὐανδρίαν. οἷος γὰρ ἂν ὁ ἡγούμενος ᾖ, τοιούτους εἰκὸς ὡς ἐπὶ  

τὸ πολὺ γίγνεσθαι καὶ τοὺς ὑποτεταγμένους." «προσπάθησε λοιπόν με κάθε τρόπο να έρθεις σε μένα, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι δεν θα εκπαιδεύσεις μόνο εμένα, έναν άνθρωπο, αλλά όλους τους Μακεδόνες. Γιατί όποιος εκπαιδεύει τον 

άρχοντα της Μακεδονίας και τον καθοδηγεί στην αρετή, προφανώς οδηγεί και τους υποτεταγμένους αυτού στην ευανδρία. 

Γιατί ό,τι είδους άνθρωπος είναι ο επικεφαλής, το πιθανότερο είναι πως τέτοιου είδους θα είναι και οι υποτεταγμένοι.» 
 

Καὶ ὁ Ζήνων ἀντιγράφει ὧδε: «Και ο Ζήνων απαντά τα εξής» 

[8] "Βασιλεῖ Ἀντιγόνῳ Ζήνων χαίρειν. "Ἀποδέχομαί σου τὴν φιλομάθειαν καθόσον τῆς ἀληθινῆς καὶ εἰς ὄνησιν  

τεινούσης, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῆς δημώδους καὶ εἰς διαστροφὴν ἠθῶν ἀντέχῃ παιδείας. ὁ δὲ φιλοσοφίας ὠρεγμένος,  

ἐκκλίνων δὲ τὴν πολυθρύλητον ἡδονήν, ἣ τινῶν θηλύνει νέων ψυχάς, φανερός ἐστιν οὐ μόνον φύσει πρὸς εὐγένειαν  

κλίνων, ἀλλὰ καὶ προαιρέσει. «Βασιλιά Αντίγονε σε χαιρετώ. Χαίρομαι για την φιλομάθειά σου, εφόσον αποβλέπει στην 

πραγματική και χρήσιμη παιδεία, και όχι στην δημώδη και αυτήν που αποβλέπει στην διαστροφή των ηθών. Αυτός που 

επιθυμεί την φιλοσοφία, αποστρεφόμενος την πολυσυζητημένη ηδονή, η οποία εκθηλύνει τις ψυχές των νέων, είναι φανερό 

ότι κλίνει προς την ευγένεια, όχι μόνο από την φύση, αλλά και από επιλογή» 
 

φύσις δὲ εὐγενὴς μετρίαν ἄσκησιν προσλαβοῦσα, ἔτι δὲ τὸν ἀφθόνως  διδάξοντα, ῥᾳδίως ἔρχεται πρὸς τὴν τελείαν  

ἀνάληψιν τῆς ἀρετῆς.  «η ευγενής φύση, αν λάβει ισορροπημένη άσκηση σε συνδυασμό με αυτόν που θα διδάξει χωρίς να 

αποκρύψει κάτι, εύκολα μπορεί να φτάσει στην τέλεια κατάκτηση της αρετής.» 
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[9] ἐγὼ δὲ συνέχομαι σώματι ἀσθενεῖ διὰ γῆρας: ἐτῶν γάρ εἰμι ὀγδοήκοντα: διόπερ οὐ δύναμαί σοι συμμίξαι. 

ἀποστέλλω δέ σοί τινας τῶν ἐμαυτοῦ συσχολαστῶν, οἳ τοῖς μὲν κατὰ ψυχὴν οὐκ ἀπολείπονται ἐμοῦ, τοῖς δὲ κατὰ 

σῶμα προτεροῦσιν: οἷς συνὼν οὐδενὸς καθυστερήσεις τῶν πρὸς τὴν τελείαν εὐδαιμονίαν ἀνηκόντων." «Όμως εγώ 

περιορίζομαι από την σωματική μου αδυναμία, λόγω προχωρημένης ηλικίας· είμαι ογδόντα χρονών. Γι αυτό τον λόγο δεν 

μπορώ να έρθω σε σένα. Σου στέλνω όμως κάποιους από τους συσχολαστές μου, οι οποίοι δεν υστερούν καθόλου 

πνευματικά σε σχέση με εμένα, ενώ η σωματική τους δύναμη υπερτερεί της δικής μου. Αν συναναστρέφεσαι με αυτούς δεν 

θα καθυστερήσεις καθόλου να κατακτήσεις τα όσα προσιδιάζουν στην ολοκληρωμένη ευτυχία.»  
 

 

 

 
 

• Ο αισιόδοξος χαρακτήρας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, λοιπόν, βρίσκεται στην θεώρηση ότι η φύση είναι ήδη καλή, 

ενώ η ανθρώπινη φύση είναι στην χειρότερη περίπτωση βελτιώσιμη. 

• Επισημαίνει την δυσκολία αυτής της βελτίωσης, αλλά δεν εγκαταλείπει. 

• Όπως και άλλοι χώροι (θρησκευτικοί, ιδεολογικοί κτλ), η αρχαία ελληνική φιλοσοφία δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά 

προτείνει μία ανθρωπιστική θεώρηση και ένα παραγωγικό σκεπτικό, που στηρίζεται στα δεδομένα. 

• Και το βασικό δεδομένο είναι πως τίποτε ποτέ δεν έγινε από αυτούς που δεν το κάναν. 

• Όχι γιατί υποτιμά κανείς την δυσκολία, αλλά γιατί δεν υποτιμά την δύναμη της φύσης (μέρος της οποίας είναι και η 

ανθρώπινη φύση). 

• Κατά τους Στωικούς, αν ο άνθρωπος είναι ικανός για το κακό, τότε είναι ικανός και για το καλό. 

ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

Χαλεπόν ἐσθλὸν ἔμμεναι «είναι δύσκολο να είναι κανείς καλός.» (testimonia 2.11) 

Πρὸς τὸν Φωκαϊκὸν φάσκοντα δεῖν ζητεῖν ἄνθρωπον σπουδαῖον, ἂν λίαν, ἔφη, ζητῇς, 

οὐχ εὑρήσεις. «όταν ο Φωκαϊκός έλεγε ότι πρέπει να ψάχνουμε άνθρωπο σπουδαίο, είπε [ο 

Πιττακός] «αν ψάχνεις πολύ σπουδαίο, δεν θα βρεις». (Apophthegmata  4.21.1-3) 

 


